
  

 

 

 

රුහුණ විශ්වවිද්යාලය 

පුරප්පාඩු 
 

මෙෙ විශ්වවිද්යාලමේ පුරප්පාඩු වී පවතින පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා 2014.11.14 දින මතක් 
ෙවිසින් අයදුම්පත් භාරගනු ලැමේ. 
 

01. විනයාරක්ෂක (II මරේණිය) 
 අවශය සුදුසුකම්: 

i. පිළිගත් විශ්වවිද්යාලයක ාපාධාරායෙමය ව වීෙ. 
ii. ශාරීයෙක සුදුසුකම්: ාස අඩි 5 අඟල් 5 ට මනොඅඩු විය යුතුය. 

    පපුව අඟල් 32 (සාොනය)  ක් විය යුතුය. 
iii. වයස අවුරුදු 30 - 45 අතර විය යුතුය. 

  
සටහන: මපොලිස්/සන්නද්ර හමුද්ා මසේවා පසුබිෙක් ඇති සහ විශ්වවිද්යාල හා 

ජාතික ෙට්ටමම් ක්රීඩා ා කටයුතු හා සොජ සුභසාරක කටයුතුවල  
ක්රියාකාරී මලස සහභාගි වී ඇති අය මකමරහි වැඩි සැලකිල්ලක් 
ද්ක්වනු ලැමේ. 

 
 බඳවා ගැනීෙ:- විශ්වවිද්යාලය විසින් තීරණය කරනු ලබන පරීක්ෂණයක් සහ සම්මුඛ 

පරීක්ෂණයක් පවත්වා බඳවා ගැනීෙ සිදු කරනු ලැමේ.  
  
 වැටුප් ක රෙය: රු.19,470 - 18×245 - 23,880 [ U-MN 2(II) ] 
 
 

02. වඩු කාර්මික (II මරේණිය) 
 අවශය සුදුසුකම් : 

i. 8 මරේණිය සෙත් වීෙ. 
ii. පහත කරුණු පිළිබඳ හැකියාව 

(අ)  මගොඩා නැගිලි හා ගෘහභාණ්ඩා  තැනීමම් කර්ොන්තමයහි ාපමයෝගී 
කරගනු ලබන පියෙද්දුම් පිළිබඳ ද්ැනීෙ හා ඒවා සකස් කිරීෙ පිළිබඳ 
ද්ැනීෙ. 

(ආ)  මනොමයක් අන්ද්මම් වඩුවැඩා  සඳහා ආයුර පාචිච්චිය පිළිබඳ ද්ැනීෙ. 
විවිර ද්ැව වර්ග පිළිබඳ ද්ැනීෙ හා වඩුවැඩා  කර්ොන්තයට අයත් 
සැළසුම් කියවීෙ පිළිබඳ ද්ැනීෙ. 

(ඇ)  අඟමලන්  පයෙොණයන් නිවැරදිව කියවීෙ. 
iii. වඩු කර්ොන්තය පිළිබඳ අවුරුදු 2 කට මනොඅඩු පළපුරුද්ද්ක් තිබීෙ. 
iv. වයස අවුරුදු 45 ට මනොවැඩි විය යුතුය. 

 
 වැටුප් ක රෙය: රු.15,650 - 16×140 - 17,890/= (ොසික)  U-PL 3(III) 
 
 
අමන වත් ප රතිලාභ: 
 
විශ්වවිද්යාල මසේවකයින් සිය ොසික වැටුමපන් 10% කින් විශ්වවිද්යාල අර්ථසාරක අරමුද්ල 
සඳහා ද්ායක විය යුතු මේ. විශ්වවිද්යාලයද් මපරලා වැටුමපන් 15% කට (8% ක් විශ්වවිද්යාල 
විශ රාෙ වැටුප සඳහාද්, 7% ක් විශ්වවිද්යාල අර්ථසාරක අරමුද්ලට ද් බැර මකමර්.)  සොන මුද්ලක් 
ද්ායක කරන අතර, තවත් 3% ක් මසේවා නියුක්තිකයන්මේ භාර අරමුද්ල සඳහා බැර මකමර්. 

 
අයදුම්කරුමේ ලිපිනය ලියන ලද් මුද්ද්ර ගැසූ මස.මී. 22×10 ප රොණමේ ලියුම් කවරයක් ොතර, 
වැල්ලෙඩා ෙ, රුහුණ විශ්වවිද්යාලමේ මජයෂ්ඨ සහකාර මල්ඛකාධාකාරී (ආයතන අනරයයන)  



මවත එවීමෙන් මහෝ ආයතන අනරයයන අංශයට පැමිණ මහෝ රුහුණ විශ්වවිද්යාලමේ මවේ 
පිටුවට පිවිස (www.ruh.ac.lk) නියමිත ආකෘති පත ර ලබාගත හැකිය. 2014.11.07 දින මතක් 
පෙණක් අයදුම්පත් නි වත් කරනු ලැමේ. 
 
නියමිත ආකෘති පත රමේ සම්පූර්ණ කරන ලද් අයදුම්පත් “මජයෂ්ඨ සහකාර මල්ඛකාධාකාරී 
(ආයතන අනරයයන) , රුහුණ විශ්වවිද්යාලය, වැල්ලෙඩා ෙ, ො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 ප රතිමක්ෂේප කිරීෙට මහේතු මේ. එමසේ 
අයදුම්පත් ප රතිමක්ෂේප කළ විට මෙොනෙ මහේතුවක් නිසා මහෝ එෙ අයදුම්පත් නැවත සැලකිල්ලට 
භාජනය කරනු මනොලැමේ. 
 
රාජය/සංස්ථා/වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩා ලවල අයදුම්කරුවන් සිය මද්පාර්තමම්න්තු/සංසථ්ා/ 
වයවස්ථාපිත ෙණ්ඩා ල ප රරානීන් ෙඟින් අයදුම්පත් ඉදියෙපත් කළ යුතු මේ. අද්ාළ 
මද්පාර්තමම්න්තු ප රරානීන් ෙඟින් ඉදියෙපත් මනොකරන අයදුම්පත් ප රතිමක්ෂේප කරනු ලැමේ. 
 
 
 
 
        මල්ඛකාධාකාරී 
 
රුහුණ විශ්වවිද්යාලය, 
වැල්ලෙඩා ෙ, 
ොතර. 
2014.10.13 


