ශ්රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්යාල
පුරප්පාඩු
පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන් ගගන් ශ්රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය
විසින් 04.12.2018 ද්ක්වා අයදුම්පත් භාරගනු ලැගේ.

01.උපාධිධාරී පරිවර්තක තනතුර (II ශ්රේණිය) සිංහල - ඉිංග්රීස
සුදුසුකම්:
(i) සිංහල භාෂාව සහිතව පිළිගත් විශ්වවිද්යාලයකින් ලබාගත් උපාධියක්
සහ
(ii) අධ්යයන ගපොදු සහතික පත්ර සාමානය ගපළ විභාගගයන් ඉංග්රීසි භාෂාව ගහෝ ඉංග්රීසි
හාහිතයය සඳහා C සාමාර්ථයක් ගහෝ අ:ගපො:ස උසස් ගපළ විභාගය ගහෝ උසස් විභාගයක්
ඉංග්රීසි මාධ්යගයන් හද්ාරා සමත් වී තිබිය යුතුය.
(iii) සටහන: උපාධිය සඳහා ඉංග්රීසි භාෂාව විෂයක් ගලස හද්ාරා ඇති සහ/ගහෝ භාෂා තුන
පිළිබඳ නිපුණත්වය ඇති අයදුම්කරුවන්ට ප්රමුඛස්ථානය හිමිවනු ඇත.

02. උපාධිධාරී පරිවර්තක තනතුර (II ශ්රේණිය)ශ්ෙමළ - ඉිංග්රීස
සුදුසුකම්:
(i) ගද්මළ භාෂාව සහිතව පිළිගත් විශ්වවිද්යාලයකින් ලබාගත් උපාධියක්
සහ
(ii) අධ්යයන ගපොදු සහතික පත්ර සාමානය ගපළ විභාගගයන් ඉංග්රීසි භාෂාව ගහෝ ඉංග්රීසි
හාහිතයය සඳහා C සාමාර්ථයක් ගහෝ අ:ගපො:ස උසස් ගපළ විභාගය ගහෝ උසස් විභාගයක්
ඉංග්රීසි මාධ්යගයන් හද්ාරා සමත් වී තිබිය යුතුය.
(iii) සටහන: උපාධිය සඳහා ඉංග්රීසි භාෂාව විෂයක් ගලස හද්ාරා ඇති සහ/ගහෝ භාෂා තුන
පිළිබඳ නිපුණත්වය ඇති අයදුම්කරුවන්ට ප්රමුඛස්ථානය හිමිවනු ඇත.

ව ටුප් පරිමාණ: U-MN 3(II) 01.01.2020 දිනට - රු 42,885 – 18 x 660 – 54,765මාසයකට
(ගමම වැටුපට අමතරව විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න ගකොමිෂන් සභාගේ අනුමත අගනකුත් දීමනා ද් ගගවනු
ලැගේ)
වයස : අවුරුදු 45 ට ගනොවැඩි.
(ඉහත වයස් සීමාව විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාද්න ගකොමිෂන් සභා, උසස් අධ්යාපන ආයතන, රාජ්ය
ගද්පාර්තගම්න්තු, රාජ්ය සංස්ථා සහ වයවස්ථාපිත මණ්ඩල වල ගසේවය කරන අයදුම් කරුවන් සඳහා
අද්ාල ගනොගේ.
ශ්තෝරා ග නීශ්ම් පරිපාටිය : විභාගයක් සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මඟින් ගතෝරා ගැනීම සිදුකරනු
ලැගේ.

තනතුරු සඳහා අොල අශ්නකුත් වරප්රසාෙ
ගතෝරාගත් අගප්ක්ෂකයින් ඔවුන්ගග් මාසික වැටුගපන් 10%ක මුද්ලක් විශ්වවිද්යාල අර්ථසාධ්ක
අරමුද්ලට ද්ායකකත්වයක් සපයන අතර, ගසේවා ගයෝජ්කයා විසින් වැටුගපන් 15% ක ප්රමාණයක් එනම්
8% ක් විශ්වවිද්යාල විශ්රාම අරමුද්ලට ද්, 7% ක ගකොටසක් විශ්වවිද්යාල අර්ථසාධ්ක අරමුද්ලට ද් ගලස
ද්ායක කරනු ඇත. ගමයට අමතරව ඔවුන්ට ගසේවක භාරකාර අරමුද්ගේ ද්ායකත්වය හිමි වන අතර, ඒ
සඳහා විශ්වවිද්යාලය විසින් වැටුගපන් 3% ක ගකොටසක් ද්ායක කරගනු ලැගේ.

අයදුම්පත් සහ විස්තර
අයදුම්පත්, අවශය සුදුසුකම් සහ අගනකුත් විස්තර විශ්වවිද්යාලගේ www.seu.ac.lk ද්රන ගවේ
ලිපිනගයන් ලබාගත හැක. උනන්දුවක් ද්ක්වන අයදුම්කරුවන් හට ගවේ අඩවිගයන් බාගත කරගත්
අයදුම් පතක් සමඟ රු 200/= ක ගාස්තුවක් මහජ්න බැංකුගේ ඕනෑම ශාඛාවක් ගවත ශ්රී ලිංකා අග්නිදිග
විශ්වවිෙයාලශ්ේ මහජන බ ිංකුශ්ේ අඩ්ඩාලච්ශ්ච්න ශාඛා ගිණුම් අිංක 228-1001-9000-1704 ට ගගවා
අද්ාළ ගගවීගම් වවුචරය ද් අමුණා එවිය යුතුය.එක තනතුරකට වඩා වැඩිගයන් අයදුම් කරන අයදුම්
කරුවන් අද්ාළ එක් එක් තනතුර සඳහා ගවන ගවනම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද් අයදුම්පත අද්ාල සහතික වල පිටපත් සමඟ ලියාපදිංචි තැපෑගලන්
ශ්ේඛකාධිකාරී, ශ්රී ලිංකා අග්නිදිග විශ්වවිෙයාලය, ඕලුවිේ # 32360 යන ලිපිනයට 04.12.2018 දිනට
ශ්හෝ ඊට ශ්පර ලැගබන ගසේ එවිය යුතුය.ඉේලුම් කරන තනතුගර් නම ලියුම් කවරගේ වම්පස ඉහළ
ගකළවගර් සටහන් කළ යුතුය.
රාජ්ය ගද්පාර්තගම්න්තු, රාජ්ය සංස්ථා, වයවස්ථාපිත මණ්ඩල වල ගසේවය කරන අයදුම්කරුවන් තම
අයදුම්පත අද්ාල ආයතන ප්රධ්ානියා හරහා ඉදිරිපත් කළ යුතුය. නමුත්, මූලිකව අතිගර්ක පිටපතක්
එවීගම් හැකියාව ඇත. ගකගසේ ගවතත් අද්ාල අයදුම්පත් නියමිත මාර්ගගයන් ආයතන ප්රධ්ානියා හරහා
ගනොවන අයදුම්කරුවන් අද්ාළ තනතුර සඳහා සලකා බලනු ගනොලැගේ.
අසම්පූර්ණ සහ නීතයානුකූල ගනොවන ගහෝ නියමිත දිනට පසුව ලැගබන අයදුම්පත් ගහෝ ඉහත සඳහන්
ගකොන්ගේසි සපුරා ගනොමැති අයදුම්පත් ගපර ද්ැනුම්දීමකින් ගතොරව ප්රතික්ගෂේප කරනු ලැගේ.
අයදුම්කරුවන් ගතෝරාගැනීගම් අයිතිය ශ්රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය සතු ගේ. එගසේ ගතෝරාගන්නා
අගප්ක්ෂකයින් පමණක් සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවනු ලැගේ.
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