ශ්රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය
රැකියා ඇබෑර්තු

තාක්ෂණ නිලධාරී (ICT), III ශ්රේණිය
ශ්රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය විසින් ඉහත තනුර සඳහා සුදුසුකම් ලත්
පුද්ගලයින්ගගන් 25.05.2021 ද්ක්වා අයදුම්පත් ලබා ගැගන්.
සුදුසුකම්:
1. ඕනෑම විෂය ධාරාවකින් එක වරකදී අධයාපන ගපාදු සහතිකපත්ර සාමානයගපළ
විභාගගේ විෂයන් ුනකින් (3) සමත් වී තිබිය යුුය.
සහ
2. තෘතීක හා වෘත්තීය අධයාපන ගකාමිෂන් සභාව ගහෝ පිළිගත් ආයතනයක්
විසින් අනුමත ගතාරුරු සන්ිගේද්න හා බහුමාධය තාක්ෂණය/ගතාරුරු
සහ සන්ිගේද්න තාක්ෂණය/ගතාරුරු ගහෝ සමාන ක්ගේත්රයක NVQ මට්ටම
5 ට ගනාඅඩු ප්රවීනතා සහතිකයක් ලබා ගගන තිබීම.
•

ශ්රතාරතුරු සහ සන්නනිශ්රේදන ක්ශ්රේත්රශ්රේ ශ්රේවා පළපුරුද්ද ඇති
අයවලුන්න සඳහා වැඩි ප්රමුඛතාවයක් හිමිවනු ඇත.

වැැටුප් පරිමාණ

: U-MT 1(IIIA) - Rs. 31,625 – 7x300; 10x355 – 37,275 p.m.

ශ්රතෝරා ගැනීශ්රම් ක්රමශ්රේදය : ලිඛිත සහ/ගහෝ ප්රගයෝගික පරීක්ෂණයකින් සහ
සම්ුඛ පරීක්ෂණයකින්.
වයස : වයස අවුරුදු 18 ට ගනාඅඩු සහ අවුරුදු 45 ට ගනා වැඩි විය යුුය.
සටහන : රජශ්රේ ශ්රදපාර්තශ්රම්න්නතු/රාජය සංේථා සහ වයවේථාපිත
මණ්ඩලවල ශ්රේවශ්රේ නියුතු අයදුම්කරුවන්න සඳහා උපරිම වයස සීමාව
අදාල ශ්රනාශ්රේ.
ප්රතිලාභ
➢ ගතෝරාගත් අයදුම්කරුවන්ගග්න මාසික වැැටුගපන් 10% ක් විශ්වවිද්යාල අර්තථසාධක
අරුද්ලට බැර කරන අතර, විශ්වවිද්යාලය විසින් 15% ක ද්ායකත්වයක්, වැැටුගපන්
8% ක ගකාටසක් විශ්වවිද්යාල විශ්රාම අරුද්ලට සහ 7% ක ගකාටසක් විශ්වවිද්යාල
අර්තථසාධක අරුද්ලට ගලස ද්ායකත්වය කරනු ලැගේ. තවද් ඔවුන් ගේවක භාරකාර
අරුද්ගේ සාමාජිකත්වය ද්රණ අතර, ඒ සඳහා විශ්වවිද්යාලය විසින් මාසික
වැැටුගපන් 3% ක ගකාටසක් ගේවක භාරකාර අරුද්ල ගවනුගවන් ද්ායකත්වයක්
ද්රනු ලැගේ.

අයදුම්පත් සහ විේතර
අයදුම්පත් , අවශ්ය සුදුසුකම් සහ අගනකුත් විේතර www.seu.ac.lk යන විශ්වවිද්යාල
ගවේ අඩවිගයන් ලබා ගත හැක. උනන්දුවක් ද්ක්වන අයදුම්කරුවන් අයදුම්පතක්
සඳහා රු 200 ුද්ලක් ගගවීගමන් විශ්වවිද්යාල ගවේ අඩවිගයන් බාගත කරගත හැක.
අයදුම්පත් ගාේු මහජන බැංකුගේ ඕනෑම ශ්ාඛාවක් මඟින් ශ්රී ලංකා අග්නනිදිග
විශ්වවිදයාලශ්රේ නමට මහජන බැංකුශ්රේ අඩ්ඩාලච්ශ්රච්න ශාඛාශ්රේ 228-10019000-1704 ද්රණ ගිණුම් අංකයට බැර ගවන පරිදි ගගවීම් සිදු කල යුුය.
ිසි පරිදි සම්පුර්තණ කරන ලද් අයදුම්පත් සහ සහතිකවල පිටපත් ශ්රේඛකාධිකාරී,
ශ්රී ලංකා අග්නනිදිග විශ්වවිදයාලය, විශ්වවිදයාල උදයානය, ඕලුවිේ # 32360 යන
ලිපිනයට 25.05.2021 දිනට ශ්රහෝ ඊට ගපර ලියා පදිංචි තැපෑගලන් ලැබීමට සැලැේවිය
යුුය. ඉේුම් කරන ලද් තනුගර්ත නම ලියුම් කවරගේ ඉහළ වම් ගකළවගර්ත සඳහන්
කළ යුුය.
රජගේ ගද්පාර්තතගම්න්ු, රාජය සංේථා සහ වයවේථාපිත ආයතනවල ගේවකයින් වන
අයදුම්කරුවන් තම ආයතන ප්රධානීන් හරහා තම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුුය.
නුත් අයදුම්පගත් ප්රගමණ පිටපතක් (Advance Copy) අයදුම් කරුවන්ට මූලිකව එවීගම්
හැකියාව ඇත. ගකගේ ගවතත්, අද්ාළ ආයතනගේ ප්රධාියා හරහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත්
කර ගනාමැති නම්, එවැි අයදුම්කරුගවකු පත්වීම සඳහා සලකා බලනු ගනාලැගේ.
අසම්ූර්තණ සහ සුදුසුකම් සපුරා ගනාමැති අයදුපත් ගහෝ අයදුම්පත් බාරගන්නා
අවසාන දිනට පසු ලැගබන අයදුම්පත් ද්ැනුම්දීමකින් ගතාරව ප්රතික්ගේප කරනු ලැගේ.
අගේක්ෂකයින් ගතෝරා ගැනීගම් අවසන් ගකටි ගේඛනය සකේ කිරීගම් අයිතිය ශ්රී ලංකා
අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලය සු වන අතර, සම්ුඛ පරීක්ෂණයක් සඳහා කැඳවනු
ලබන්ගන් ගකටි ගේඛනගේ ලැයිේුගත අයදුම්කරුවන් පමණි.

ශ්රේඛකාධිකාරී
ශ්රී ලංකා අග්නනිදිග විශ්වවිදයාලය
විශ්වවිදයාල උදයානය, ඕලුවිේ # 32360
20.04.2021

