ශ්රීu ලංකා ර ලංපවාහරනී ස ලංසාසාවර    ලං ලංපවා ලංනිර්මරා  ලං(Cameraman) ,ආ  කෝ
රණ ලං ලංනිර්මරා  ලං
(Lighting D esigner), ලංශබ්ද ලංසා කන ලංනිර්මරා  ලං(Sound M ixer)
 ලංතනතුරු ලංසඳහර ලංඅයැදුම්ාත් ලං ැඳහනු ලංකැ  බ්.
හැටුප් ලං රණ්ඩය

:

අධ්යරාන ලංහර ලංහ්ත්යය ලංසුදුසු ම් ලං ලං ලං ලං ලං ලං: (අ)

 ලං(ආ)

MA ලං2-2 ලං ලං( ළමනර රණ ලංසහ රර ලං- ලංතරක්ෂණි )
අධ්යයන ලං   ාොදු ලංසහති  ලං ාත්රi ලං(සරමරනය ලං  ාළ) ලංවිභරගය ලංසම්මරන ලං 04 ලං ක් ලං
සනීතහ ලං විෂයයන් ලං  ලං  ලං 06 ලං කින් ලං සමත්වීම ලං හර ලං අ.  ාො.ස.(උසසා ලං   ාළ) ලං
විභරගය ලංගණිත විෂය ලංධ්රරර  හන් ලංසියලුම ලංවිෂයන්  ගන් ලං(සරමරනය ලං  ාොදු ලං
ාරීක්ෂණය ලංහැර) ලංසමත් ලංවීම.
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංසහ
අදරළ ලං තනතු  රනී ලං රර්යභරරයට ලං අදරළහ ලං ත්යය ලං අධ්යරාන ලං    ොෂනෂන් ලං
සභරහ ලං විසින් ලං නියම ලං ර ලං ඇති ලං ාරිදි ලං ජරති  ලං හ්ත්යය ලං සුදුසු ම් ලං (NVQ) ලං
ාහ ලං (5) ලං මට්ටමට ලං අඩු ලං   නොහන්නර ලං වු ලං තරක්ෂණි  ලං ාරඨමරකරහක් ලං
සරර්ව හ ලංහදරරර ලංසහති  ලංකබර ලංතිබීම.
සටහන:
ඉහත (අ) හි අධ්යා.පන සුදුසුකම් පමණක් සපුර. ඇති අයැදුම්කරුවන්
පුහුණුවන ශිල්පීන් ලෙස බඳව.ගනු ෙැලේ. පුහුණු ක.ෙය වසර 01 ක්
වන අතර පුහුණු දීමන.වක් ලගවනු ෙැලේ.

හයස

: ලං

අවුරුදු ලං18 ලංත් ලං35 ලංත් ලංඅතර විය ලංයුතුය.

හැටුප් ලංාරිමරණය

:

MA ලං2-2-2016, ලංරු. ලං30,310 ලං- ලං300x10 ලං- ලං350x7 ලං- ලං600x4 ලං- ලං710x20 ලං–
52,360/- (  මම ලං හැටුප් ලං ාරිමරණ ලං පූර්ණ ලං හශ  යන් ලං ක්රි යරත්ම  ලං හන ලං

2020.01.01දක්හර ලං
ළමනර රණ ලං   සේහර ලං චක්රව  ඛ  ලං අා  ලං
02/2016 ලංනී ලංඋා  ඛ ණ ලංII අනුහ ලංහැටුප් ලං  ගහනු ලංකැ  බ්.)
  සසු ලංදීමනර

: ලං

ජීහන ලංවියදම් ලංදීමනරහ ලං+ ලංදිරි ලංදීමනරහ ලං+ ලංආහරර ලංදීමනරහ
වහදය ලංරක්ෂණ ලංාහසු ම්, ලංප්රුසරද ලංදීමනර, ලං

  ාොදු ලං:

  මම ලංතනතුරු ලං  සේහ  ලංඅර්වසරධ්  ලංඅරමුදඛ ලංහර ලං  සේහර ලංනියුක්ති ලංභරර ලංඅරමුදඛ ලංනීෂන ම් ලංසනීත ලංසාථිර ලංතනතුරු ලං
   . ලං අයැදුම් රුහන් ලං යහාත් ලං   සෞ ය ලං තත්ත්හයකින් ලං යුතු ලං ශ්රීu ලං කාකි  ලං රවරහැසියන් ලං විය ලං යුතුය. ලං සම්මු  ලං
ාරීක්ෂණයක් ලංමගින් ලංසුදුසු ම් ලංසනීත ලංඅයැදුම් රුහන් ලංබඳහරගනු ලංකැ  බ්. ලං
අයැදුම්ාත් ලං2018.03.12 ලං දිනට ලං  ාර ලංතනතු  ර් ලංනම ලංසඳහන් ලං ර ලංාහත ලංසඳහන් ලංලිපිනයට ලංලියරාදිාචි ලංතැාෑ  කන් ලං  හෝ ලං
dg@rupavahini.lk ලංයන ලංවිදයත් ලංලිපිනයට ලං  හෝ ලංඑවිය ලංයුතුය.
අධ්යක්ෂ ලංජනරරඛ
ශ්රීu ලංකා ර ලංපවාහරනී ස ලංසාසාවරහ ලං
නිදහසා ලංචතුරශ්ර ය
   ොළඹ ලං07.
2018-02-25

දුර වන ලංඅා ය: ලං011-2698187
  හබ් ලංඅඩවිය ලං: ලංwww.rupavahini.lk ලං

Applications are called for posts of “Cameraman, Lighting Designer, Sound
Mixer” at the Sri Lanka Rupavahini Corporation.
Salary Group

:

MA ලං2-2 ලං(Management Assistant - Technical)

Educational & Professional  ලං ලං ලං ලං ලං: (a) Passes in 06 subjects with 04 credits at the General
Certificate of Education (Ordinary Level) and passes in all
subjects in the Maths stream at the General Certificate of
Education (Advanced Level) (apart from the General test),
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංand
 ලං(b) In relevance to the duties of the relevant post having
successfully followed a Technical Course which is not less
than National Vocational Qualification (NVQ) five (5) as
specified by the Tertiary Education Commission and
obtained a Certificate.
Note:
Applicants who have fulfilled only educational
qualifications as (a) above will be recruited as Trainees and
the period of training will be 01 year during which a
training allowance will be paid.
Age

: ලං

Between 18 and 35 years

Salary Scale

:

MA 2-2, 2016- Rs. ලං 30,310 ලං - ලං 300x10 ලං - ලං 350x7 ලං - ලං 600x4 ලං - ලං
710x20 ලං – ලං 52,360 (This salary scales will be effected form
01.01.2020, up to that the salary will be paid in stages as
per schedule II of Management Services Circular No.
02/2016).

Other Allowances

: ලං

Cost of Living Allowance, ලංIncentive Allowance, ලංMeal
Allowance, Medical Insurance Facilities and Bonus

General ලං:
These are permanent posts which are entitled Employee provident fund (EPF) and Employees
Trust Fund (ETF). Applicants should be Sri Lankan Citizens. Qualified applicants will be
selected through an interview. N.B.: ලංOnly selected applicants will be called for an interview.
Applications should be sent before 12th March 2018 to the following address under registered
post or to email address dg@rupavahini.lk
Director General
Sri Lanka Rupavahini Corporation
Independence Square
Colombo ලං07. / 25.02.2018

Telephone: ලං011-2698187
Website ලං: ලංwww.rupavahini.lk ලං

,yq;if &gth`pdp $l;Lj;jhgdj;jpd; xspg;gjpthsh; (Cameraman) xspf;fiyQu;
(Ligting designer) xyp fyit fiyQu; (SoundMixer) gjtpfSf;fhd
tpz;zg;gq;fs;; Nfhug;gLfpd;wd
rk;gs tFjp

:MA-2-2 (Kfhikj;Jt cjtpahsu;/njhopDl;g)

fy;tp kw;Wk; njhopy;
jifikfs;

Fwpg;G:

: (m) f.ngh.j. (rh j) guPl;irapy; 4 jpwik rpj;jpfSld; 6 ghlq;fspy;
rpj;jpaile;jpUj;jy; kw;Wk; f.ngh.j. (c j) guPl;irapy; midj;Jg;
ghlq;fspYk; (nghJ rhjhuz guPl;ir rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
mj;Jld;
xg;gidf; fiyQu; gjtpapd; gzpfSf;Nfw;g %d;whk; epiy
fy;tp Mizf;FOtpdhy; gupe;Jiuf;fg;gl;l Njrpa njhopw;
jifik (NVQ) Ie;jhk; (5) kl;lj;jpw;Ff; Fiwahj njhopDl;g ghl
newpnahd;iw ntw;wpfukhfg; G+u;j;jp nra;J rhd;wpjo;
ngw;wpUj;jy;; Ntz;Lk;.

tpz;zg;gjhhp fy;tpj;jifikia khj;jpuk; (m) nfhz;ltuhapd; Nkw;Fwpg;gpl;l
gapw;rpahsuhf Nrh;j;Jf; nfhs;sg;gLthh;. gapw;rpf;fhyk; xU tUlkhFk;.
mf;fhyg; gFjpapy; gapw;rpf;fhd nfhLg;gdT toq;fg;gLk;.

taJ

: 18 - 35 tajpw;fpilNa ,Uj;jy; Ntz;Lk;.

rk;gs msTj; jpl;lk; :

MA-2-2-2016-Rs.30,310-10x300-7x350-4x600-20x710-52,360/=
(Nkw; Fwpg;gpl;l gjtpfSf;fhd rk;gs msTj;jpl;lk; G+uzkhf
mKyhtNjhL 2020- 01- 01 tiuapyhd Kfhikj;Jt Nrit Rw;W
epUg ,y: 02 2016 ,d; ml;ltiz 11 ,w;fika rk;gsk;
toq;fg;gLk;.)
Vida nfhLg;gdTfs;: tho;f;ifr; nryTf; nfhLg;gdT + Cf;Ftpg;Gf; nfhLg;gdT + czT
nfhLg;gdT> itj;jpaf; fhg;GWjpf; nfhLg;gdT> gzpf;nfhil Mfpait.
nghJthd epge;jidfs;:
,g;gjtp Copau; Nrkyhg epjpak; kw;Wk; Copau; ek;gpf;if epjpa cWg;Gupik nfhz;l
epue;jug; gjtpahFk;. tpz;zg;gjhupfs; rpwe;j clyhNuhf;fpak; nfhz;l ,yq;ifg;
gpui[fshf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. Neu;Kfg; guPli
; r %yk; Nkw;Fwpj;j jifikfisAila
tpz;zg;gjhupfs; Nru;j;Jf;nfhs;sg;gLtu;.
tpz;zg;gg;gbtq;fs; 2018-03-12 Mk; jpfjpf;F Kd;G gjtpapd; ngaiuf; Fwpg;gpl;L
gpd;tUk; Kftupf;Fg; gjpTj; jghypy; my;yJ dg@rupavahini.lk vDk; kpd;dQ;ry;
Kftupf;F mDg;gp itj;jy; Ntz;Lk;.
gzpg;ghsu; ehafk;
,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk;
Rje;jpu rJf;fk;
nfhOk;G - 7
njhiyNgrp 0112698187
,izaj;jsk; www.rupavahini.lk

2018-02-25

