රුහුණ විශ්වවිද්යාලය
පුරප්පාඩු
මෙෙ විශ්වවිද්යාලමේ පුරප්පාඩු වී පවතින පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා 2018.05.25 දින මතක් ෙවිසින්
අයදුම්පත් භාරගනු ලැමේ.

01.

වැඩ පරිපාලක (සිවිල්) III මරේණිය
අවශය සුදුසුකම්:
තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික සහතිකය (සිවිල්) මහෝ සොන සුදුසුකෙක් සහිත මතවර්ෂයක
පළපුරුද්ද්. තාක්ෂණය පිළිබඳව ජාතික සහතික පාඨොලාව හද්ාරමින් අද්ාල පළපුරුද්ද් ලබාගත
හැකිය.
මහෝ
රාජය/රාජය සංස්ථා මහෝ පිළිගත් ඉංජිමන්රු ආයතනයක යටත් පිරිමසයින් වසර 05 ක වැඩ
පරිපාලක (සිවිල්) තනතුමර් පළපුරුද්ද්ක් සහිතව මද්වරකට මනොවැඩි වාර ගණනකදී අධ්යාපන
මපොදු සහතික පතර (සා.මපළ) විභාගය විෂයයන් 06 කින් සෙත් වී තිබීෙ.
වයස: අවුරුදු 45 ට මනොවැඩි විය යුතුය. (එමසේ වුවත් රජමේ මද්පාර්තමම්න්තු, සංස්ථා,
වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩල සහ උසස් අධ්යාපන ආයතනවල මසේවකයින් සඳහා මෙෙ වයස්
සීොව බල මනොපැවැත්මේ.)
වැටුප් කෙ
ර ය:

2016.12.05 දිනැති විශ්වවිද්යාල රතිපාද්න මකොමිෂන් සභා ක්රමල් අංක
17/2016 අනුව 2020.01.01 දින සිට රු.31,625 - 7×300; 10×355 - 37,275.00
[U MT 1(IIIA) ] ොසික වැටුප් පරිොණය හිමි මේ. එමතක් 2018 වර්ෂය සඳහා
රු.25,589 - 7×242; 10×287 - 30,153.00 [U MT 1(IIIA) ] වැටුප් පරිොණමේ
පිහිටුවනු ලැමේ. ඊට අෙතරව විශ්වවිද්යාල පරතිපාද්න මකොමිෂන් සභාව ෙඟින්
නිර්මද්ශ කර ඇති අමනකුත් දීෙනා ද් මගවනු ලැමේ.

බඳවා ගැනීෙ: සම්මු පරීක්ෂණයක් ෙගිනි.

02.

මපොත් තබන්නා (II මරේණිය ‘ආ’ ණ්ඩය)
අවශය සුදුසුකම්:
i.
අධ්යයන මපොදු සහතික පතර (සා.මපළ) විභාගමයන් මද්වරකට මනොවැඩි වාර ගණනකදී
සිංහල/මද්ෙළ/ඉංග්රීසි භාෂාව මහෝ සාහිතයය හා අංක ගණිතය/වාණිජ අංක ගණිතය/
ගණිතය ඇතුළුව විෂයයන් 03 කට සම්ොන සාොර්ථ සහිතව විෂයයන් 06 කින් සෙත්
වීෙ.
සහ
ii.
(අ)
උසස්
අධ්යාපන
අොතයාංශය
යටමත්
ඇති
බ
තාක්ෂණික
ආයතනයකින්/කාර්මික විද්යාලයකින් පිරිනො ඇති වයාපාර අධ්යයනය
පිළිබඳ ජාතික සහතිකය ලබා තිබීෙ.
මහෝ
(ආ) අධ්යයන මපොදු සහතික පතර (උ.මපළ) විභාගමේදී වාණිජය හා ූලලය ඇතුළුව
විෂයයන් 03 කින් එකවර සෙත් වීෙ.
වයස: අවුරුදු 45 ට මනොවැඩි විය යුතුය. (එමසේ වුවත් රජමේ මද්පාර්තමම්න්තු, සංස්ථා,
වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩල සහ උසස් අධ්යාපන ආයතනවල මසේවකයින් සඳහා මෙෙ වයස්
සීොව බල මනොපැවැත්මේ.)
වැටුප් කෙ
ර ය:

2016.12.05 දිනැති විශ්වවිද්යාල රතිපාද්න මකොමිෂන් සභා ක්රමල් අංක
17/2016 අනුව 2020.01.01 දින සිට රු.30,725 - 17×300 - 35,825.00
[ U MN 1(IIIA) ] ොසික වැටුප් පරිොණය හිමි මේ. එමතක් 2018 වර්ෂය සඳහා
රු.24,863 - 17×242 - 28,977.00 වැටුප් පරිොණමේ පිහිටුවනු ලැමේ. ඊට

අෙතරව විශ්වවිද්යාල පරතිපාද්න මකොමිෂන් සභාව ෙඟින් නිර්මද්ශ කර ඇති
අමනකුත් දීෙනා ද් මගවනු ලැමේ.
බඳවා ගැනීෙ: පරීක්ෂණයක් හා සම්මු පරීක්ෂණයක් ෙගිනි.

03.

ශරවය ද්ෘෂය කාර්මික නිලධ්ාරී (II මරේණිය)
අවශය සුදුසුකම්:
i. (අ) ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය ෙගින් පිරිනෙනු ලබන තාක්ෂණික ඩිප්මලෝො සහතිකය
මහෝ ජාතික ආධුනිකත්ව ෙණ්ඩලය විසින් 1975 වසමර් සිට පිරිනෙන ලද් විමශේෂ
ඉංජිමන්රු ආධුනිකත්ව සහතිකය මහෝ 1989 වසමර් සිට පිරිනෙන ලද් ඉංජිමන්රු
තාක්ෂණිකයින් සඳහා වන ජාතික ඩිප්මලෝොව මහෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික
ඩිප්මලෝොව මහෝ ඉමලක්මරොනික මහෝ බලශක්ති මක්ෂේත්රය සඳහා “සිටි ඇන්ඩ් ගිල්ඩ්ස්”
ආයතනය විසින් පිරිනො ඇති අවසාන සහතිකය සහ රවය ද්ෘෂය කටයුතු පිළිබඳ එක්
වසරක පළපුරුද්ද් ලබා තිබීෙ.
මහෝ
(ආ) බ තාක්ෂණික ආයතනයකින් මහෝ පිළිගත් විශ්වවිද්යාලයකින් පිරිනො ඇති අධ්යාපන
තාක්ෂණමේදී ඩිප්මලෝොව මහෝ ශරවය ද්ෘෂය ශිල්ප කරෙය පිළිබඳ ඩිප්මලෝොවක් ලබා
තිබීෙ සහ රවය ද්ෘෂය කටයුතු පිළිබඳ එක් වසරක පළපුරුද්ද් ලබා තිබීෙ (ඉහත
ඩිප්මලෝො පාඨොලාවන් වසර මද්කක කාලයකට මනොඅඩු විය යුතුය.)
මහෝ
(ඇ) අ.මපො.ස. (උ.මපළ) විද්යා විෂයයන් 03 ක් සෙත් වීෙ සහ වසර 06 ක ශරවය ද්ෘෂය
කටයුතු පිළිබඳ පළපුරුද්ද් ලබා තිබීෙ
වැටුප් ්රෙය:

2016.12.05 දිනැති විශ්වවිද්යාල රතිපාද්න මකොමිෂන් සභා ක්රමල් අංක
17/2016 අනුව 2020.01.01 දින සිට රු.42,590 - 20×615; 1×615 - 55,505/=
(ොසික) U-MN 4(II) ොසික වැටුප් පරිොණය හිමි මේ. එමතක් 2018 වර්ෂය
සඳහා රු.34,450 - 20×497; 1×555 - 44,945/= (ොසික) U-MN 4(II) වැටුප්
පරිොණමේ පිහිටුවනු ලැමේ. ඊට අෙතරව විශ්වවිද්යාල පරතිපාද්න මකොමිෂන්
සභාව ෙඟින් නිර්මද්ශ කර ඇති අමනකුත් දීෙනා ද් මගවනු ලැමේ.

බඳවා ගැනීෙ: සම්මු පරීක්ෂණයක් ෙගිනි.

04.

ෙහජන මසෞ ය පරීක්ෂක (III මරේණිය) තනතුර
අවශය සුදුසුකම්:
i.
මසෞ ය මද්පාර්තමම්න්තුව ෙඟින් පවත්වනු ලබන ෙහජන මසෞ ය පරීක්ෂකවරුන්ම
විභාගය සෙත් වීෙ හා එෙ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ෙහජන මසෞ ය
පරීක්ෂකවරමයකු වශමයන් අවුරුදු 03 කට මනොඅඩු පළපුරුද්ද්ක් ලබා තිබීෙ.
වයස: අවුරුදු 45 ට මනොවැඩි විය යුතුය. (එමසේ වුවත් රජමේ මද්පාර්තමම්න්තු, සංස්ථා,
වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩල සහ උසස් අධ්යාපන ආයතනවල මසේවකයින් සඳහා මෙෙ වයස්
සීොව බල මනොපැවැත්මේ.)
වැටුප් කෙ
ර ය:

2016.12.05 දිනැති විශ්වවිද්යාල රතිපාද්න මකොමිෂන් සභා ක්රමල් අංක
17/2016 අනුව 2020.01.01 දින සිට රු.31,625 - 7×300; 10×355 - 37,275.00
[U MT 1(IIIA) ] ොසික වැටුප් පරිොණය හිමි මේ. එමතක් 2018 වර්ෂය සඳහා
රු.25,589 - 7×242; 10×287 - 30,153.00 [U MT 1(IIIA) ] වැටුප් පරිොණමේ
පිහිටුවනු ලැමේ. ඊට අෙතරව විශ්වවිද්යාල පරතිපාද්න මකොමිෂන් සභාව ෙඟින්
නිර්මද්ශ කර ඇති අමනකුත් දීෙනා ද් මගවනු ලැමේ.

බඳවා ගැනීෙ: සම්මු පරීක්ෂණයක් ෙගිනි.

05.

මහද් නිලධ්ාරී (II මරේණිය) තනතුර (කාන්තා)
අවශය සුදුසුකම්:
i.
අධ්යයන මපොදු සහතික පතර (සා.මපළ) විභාගමයන් මද්වරකට මනොවැඩි වාර ගණනකදී
විෂයයන් 03 කට සම්ොන සාොර්ථය සහිතව විෂයයන් 06 කින් සෙත් වීෙ.
ii.
ශරී ලංකා වවද්ය ෙණ්ඩලය ෙඟින් පිළිගනු ලබන මහදි මයෝගයතා සහතිකයක් තිඛීෙ.

වයස: අවුරුදු 45 ට මනොවැඩි විය යුතුය. (එමසේ වුවත් රජමේ මද්පාර්තමම්න්තු, සංස්ථා,
වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩල සහ උසස් අධ්යාපන ආයතනවල මසේවකයින් සඳහා මෙෙ වයස්
සීොව බල මනොපැවැත්මේ.)
වැටුප් කෙ
ර ය:

2016.12.05 දිනැති විශ්වවිද්යාල රතිපාද්න මකොමිෂන් සභා ක්රමල් අංක
17/2016 අනුව 2020.01.01 දින සිට රු.31,625 - 7×300; 10×355 - 37,275.00
[U MT 1(IIIA) ] ොසික වැටුප් පරිොණය හිමි මේ. එමතක් 2018 වර්ෂය සඳහා
රු.25,589 - 7×242; 10×287 - 30,153.00 [U MT 1(IIIA) ] වැටුප් පරිොණමේ
පිහිටුවනු ලැමේ. ඊට අෙතරව විශ්වවිද්යාල පරතිපාද්න මකොමිෂන් සභාව ෙඟින්
නිර්මද්ශ කර ඇති අමනකුත් දීෙනා ද් මගවනු ලැමේ.

බඳවා ගැනීෙ: සම්මු පරීක්ෂණයක් ෙගිනි.

06.

සැළසුම් ශිල්පී (පහළ මරේණිය) තනතුර
අවශය සුදුසුකම්:
i.
රජමේ මද්පාර්තමම්න්තුවකින් මහෝ පිළිගත් ආයතනයකින් පවත්වන ලද් සැළසුම්
ශිල්පය පිළිබඳ විභාගය සෙත් වී තිබීෙ.
වයස: අවුරුදු 45 ට මනොවැඩි විය යුතුය. (එමසේ වුවත් රජමේ මද්පාර්තමම්න්තු, සංස්ථා,
වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩල සහ උසස් අධ්යාපන ආයතනවල මසේවකයින් සඳහා මෙෙ වයස්
සීොව බල මනොපැවැත්මේ.)
වැටුප් කෙ
ර ය:

2016.12.05 දිනැති විශ්වවිද්යාල රතිපාද්න මකොමිෂන් සභා ක්රමල් අංක
17/2016 අනුව 2020.01.01 දින සිට රු.31,625 - 7×300; 10×355 - 37,275.00
[U MT 1(IIIA) ] ොසික වැටුප් පරිොණය හිමි මේ. එමතක් 2018 වර්ෂය සඳහා
රු.25,589 - 7×242; 10×287 - 30,153.00 [U MT 1(IIIA) ] වැටුප් පරිොණමේ
පිහිටුවනු ලැමේ. ඊට අෙතරව විශ්වවිද්යාල පරතිපාද්න මකොමිෂන් සභාව ෙඟින්
නිර්මද්ශ කර ඇති අමනකුත් දීෙනා ද් මගවනු ලැමේ.

බඳවා ගැනීෙ: සම්මු පරීක්ෂණයක් ෙගිනි.
අමනකුත් පති
ර ලාභ:
විශ්වවිද්යාල මසේවකයින් සිය ොසික වැටුමපන් 10% කින් විශ්වවිද්යාල අර්ථසාධ්ක අරමුද්ල සඳහා ද්ායක
විය යුතු මේ. විශ්වවිද්යාලය ද් මපරලා වැටුමපන් 15% කට (8% ක් විශ්වවිද්යාල විශරාෙ වැටුප සඳහා ද්,
7% ක් විශ්වවිද්යාල අර්ථසාධ්ක අරමුද්ලට ද් බැර මකමර්.) සොන මුද්ලක් ද්ායක කරන අතර, තවත් 3%
ක් මසේවා නියුක්තිකයන්ම භාර අරමුද්ල සඳහා බැර මකමර්.
අයදුම්කරුම ලිපිනය ලියන ලද් මුද්ද්ර ගැසූ මස.මී. 22×10 පරොණමේ ලියුම් කවරයක් ොතර,
වැල්ලෙඩෙ, රු ණ විශ්වවිද්යාලමේ මජයෂ්ඨ සහකාර මල් කාධිකාරී (ආයතන අනධ්යයන) මවත
එවීමෙන් මහෝ ආයතන අනධ්යයන අංශයට පැමිණ මහෝ රු ණ විශ්වවිද්යාලමේ මවේ පිටුවට පිවිස
(www.ruh.ac.lk) නියමිත ආකෘති පතර ලබාගත හැකිය. 2018.05.18 දින මතක් පෙණක් අයදුම්පත්
නිකුත් කරනු ලැමේ.
නියමිත ආකෘති පතම
ර ේ සම්පූර්ණ කරන ලද් අයදුම්පත් “මජයෂ්ඨ සහකාර මල් කාධිකාරී (ආයතන
අනධ්යයන), රු ණ විශ්වවිද්යාලය, වැල්ලෙඩෙ, ොතර.” යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑමලන් එවිය
යුතුය. අයදුම් කරන ලද් තනතුර ලියුම් කවරමේ වම්පස ඉහළ මකලවමර් සඳහන් කළ යුතුය.
අවශය විස්තර සඳහන් මනොකිරීෙ, අපැහැදිලි වීෙ මහෝ මවනයම් අවශයතාවයක් සපුරා මනොතිබීෙ හා
නියමිත දිනට පසුව එවන අයදුම්පත් පති
ර මක්ෂේප කිරීෙට මහේතු මේ. එමසේ අයදුම්පත් පරතිමක්ෂේප කළ විට
මෙොනෙ මහේතුවක් නිසා මහෝ එෙ අයදුම්පත් නැවත සැලකිල්ලට භාජනය කරනු මනොලැමේ.
රාජය/සංස්ථා/වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩලවල අයදුම්කරුවන් සිය මද්පාර්තමම්න්තු/සංස්ථා/වයවස්ථාපිත
ෙණ්ඩල පරධ්ානීන් ෙඟින් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු මේ. අද්ාළ මද්පාර්තමම්න්තු පරධ්ානීන් ෙඟින්
ඉදිරිපත් මනොකරන අයදුම්පත් පරතිමක්ෂේප කරනු ලැමේ.
රු ණ විශ්වවිද්යාලය,
වැල්ලෙඩෙ,
ොතර.
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