ශ්රී  ලංකා ර ලංපවාහරනී ස ලංසාසාවර ේ ාහත ලංතනතුරු ලංතනතුර ලංසඳහර ලං
අයදුම්ාත් ලං ැඳහනු ලංකැ ේ. ලං
1. අධ්යඳක්ෂ (ප්රාවෘත්ති)
2. අධ්යඳක්ෂ (චැනල් අයි)
වෘැටුප් කාණ්ඩය

:

අධ්යඳාපන න ා වෘත්තයය
සුදුසුකම්
:

HM 1-1 (ජ්යඳ ක කනානාකා )

1.

විශවෘවිද්යඳාල ප්රාිපන ාද්යන ජ්ක ිෂ ්  භාාවෘ විින්  ිළිගත්ත
විශවෘවිද්යඳාලයක විද්යඳාජ්ී / වෘානියජ්ී / ායඳ පන ිපපන ාලනය / වෘඳාපන ා
පන ිපපන ාලනය / යනභ් නිජ්ීද්යනය / භාායවිද්යඳාවෘ / කනානාක ණ/
ක්ෂජ් ේත්රයය්  අද්යානවෘ පපන ාියයක්ෂ භාත අද්යාන ක්ෂජ් ේත්රයයින්  පන ශචා්ත
පපන ාියයක්ෂ ලබා ිබීා
භ
යජ්ේ, ායඳ භසභාාවෘක, ාණ්ඩලයක, වෘඳවෘභාාිළ යය නයක
"කනානාක ණ" ාට් ජ්ම්
නතු ක අවෘා වෘශජ්ය්  අද්යාන
ක්ෂජ් ේත්රයජ්ේ වෘභ පන  ජ්න වෘක (15) ක පන නපුරුද්ද්යක්ෂ ලබා ිබීා.
ඉසග්රීරින ාා ාවෘ ිළිගබම ානා ද්යැමකාක්ෂ ිබීය තුතු අ
ද්යක්ෂ ා ජ්පන ් වෘා ිබීා අිජ්ේක සුදුසුකාක්ෂ ජ්ී.
ජ්න අඩු ා අවුරුදු 55

ක්ෂජ් ේජ්ත්රයජ්ේ

වෘයභ

:

අවුරුදු 35

ජ්න වෘැඩි විය තුතුය.

වෘැටුපන 

:

HM 1-1 2016 - රු. 80,295 – 15 x 2,270 – 114,345/-

ජ්භසු ානා

:

ජීවෘන වියද්යම් ානාවෘ + වෘත්තයය ානාවෘ + දිිප ානාවෘ + ප්රාවෘා න
ාානවෘ, වවෘද්යඳ ක්ෂ ණ පන  සුකම් භ ජ්වෘන්ත ප්රාිලාා.

ජ්පන  දු : ජ්ාා නතුරු ජ්භේවෘක අේාභාද්යක අ මුද්යල් ා ජ්භේවෘා නිතුක්ෂි ාා අ මුද්යල් හිිෂකම් භහි
භථි
නතුරු ජ්ී. අයදුම්කරුවෘ්  ය පන ්ත ජ්භෞඛ්යඳ ්ත්තවෘජ්ය්  තුතු ්රීහ ලාසිනක පු වෘැිනය්  විය
තුතුය. අයදුම්පන ්ත කැමවෘා භම්මුඛ්ය පන රීක්ෂ ණයක්ෂ ාගි්  බමවෘාතනු ලැජ්ේ. අයදුම්පන ්ත 2022.02.21 දින
ජ්පන 
නතුජ්ේ නා භම ්  ක පන 
භම ්  ලිිළනය
ලියාපන දිසචි
ැපන ෑජ්ල්  ජ් ෝ
dg@rupavahini.lk යන විද්යල්ත ලිිළනය ජ් ෝ නවෘ් න.

අධ්යඳක්ෂ යන ාල්
්රීහ ලසකා පවපන වෘාහිමක භසභාාවෘ
නිද්ය භ චතු ශ්ර ය
ජ්ක නඹ 07.
දු කාන අසකය: 011-2698187
ජ්වෘේ අඩවිය : www.rupavahini.lk

්රීහ ලසකා පවපන වෘාහිමක භසභාාජ්ී "භ කා අධ්යඳක්ෂ (කැා ා)" නතු භම ා
අයදුම්පන ්ත කැමවෘනු ලැජ්ේ.
වෘැටුප් කාණ්ඩය

:

අධ්යඳාපන න ා වෘත්තයය
සුදුසුකම්
:

MM 1-1 (කනානාකා )

1.

විශවෘවිද්යඳාල ප්රාිපන ාද්යන ජ්ක ිෂ ්  භාාවෘ විින් 
විශවෘවිද්යඳාලයක ක්ෂජ් ේත්රයය අද්යාන පපන ාියයක්ෂ ලබා ිබීා

ිළිගත්ත

භ
පපන ාියය ලබාතැමකජ්ා්  පන සු නතු
අද්යාන වි ය ක්ෂජ් ේත්රයජ්ේ අවෘා
වෘශජ්ය්  වෘභ නක (01) ක පන නපුරුද්ද්යක්ෂ ලබා ිබීා.

වෘයභ

:

අවුරුදු 22

ජ්න අඩු ා අවුරුදු 45

ජ්න වෘැඩි විය තුතුය.

වෘැටුපන 

:

රු. 53,175 – 10 x 1,375 – 15 x 1910 – 95,575/-

ජ්භසු ානා

:

ජීවෘන වියද්යම් ානාවෘ + වෘත්තයය ානාවෘ + දිිප ානාවෘ + ප්රාවෘා න
ාානවෘ, වවෘද්යඳ ක්ෂ ණ පන  සුකම් භ ජ්වෘන්ත ප්රාිලාා.

ජ්පන  දු :
ජ්ාය ජ්භේවෘක අේාභාද්යක අ මුද්යල් ා ජ්භේවෘා නිතුක්ෂි ාා අ මුද්යල් හිිෂකම් භහි භථි
නතු ින.
අයදුම්කරුවෘ්  ය පන ්ත ජ්භෞඛ්යඳ ්ත්තවෘජ්ය්  තුතු ්රීහ ලාසිනක පු වෘැිනය්  විය තුතුය. අයදුම්පන ්ත
කැමවෘා භම්මුඛ්ය පන රීක්ෂ ණයක්ෂ ාගි්  බමවෘාතනු ලැජ්ේ. අයදුම්පන ්ත 2022.02.21 දින ජ්පන 
නතුජ්ේ
නා භම ්  ක පන 
භම ්  ලිිළනය ලියාපන දිසචි ැපන ෑජ්ල්  ජ් ෝ dg@rupavahini.lk යන විද්යල්ත
ලිිළනය ජ් ෝ නවෘ් න.

අධ්යඳක්ෂ යන ාල්
්රීහ ලසකා පවපන වෘාහිමක භසභාාවෘ
නිද්ය භ චතු ශ්ර ය
ජ්ක නඹ 07.
දු කාන අසකය: 011-2698187
ජ්වෘේ අඩවිය : www.rupavahini.lk

Applications are called for the following posts in the
Sri Lanka Rupavahini Corporation
1. Director (News)
2. Director (Channel Eye)
Employee Category

: HM 1-1 (Senior Manager)

Qualifications

: A degree from a recognized university in BSc / BCom/Public
Administration/ Business Administration/ Mass Communication/
Sociology/ Management fields, together with post graduate degree
qualifications (Masters’) in a relevant field.
And
A minimum of fifteen (15) years of experience in a “managerial” level
post in a government institution, State Corporation, board or statutory
body or a reputed private organization.
Fluency in English is essential and achievements in the relevant field will
be an added qualification.

Age

: Not less than 35 years old and not above 55 years old

Salary Scale

: HM 1-1 2016- Rs. 80,295 – 15 X 2,270- 114,345/-

Other allowances

: Cost of living allowance, + professional allowance, + incentive+
transport allowance, medical insurance facilities and other benefits.

General: These posts are permanent posts with EPF and ETF benefits. Applicants should be of sound
health and citizens of Sri Lanka. Recruitments are done through an interview after calling for
applications. Applications should be sent to the following address or e-mailed to dg@rupavahini.lk
before 21.02.2022 the name of the post should be mentioned.

Director General
Sri Lanka Rupavahini Corporation
Independence Square
Colombo 7
Tel No. 011-2698187
Web site: www.rupavahini.lk

Applications are called for the post of “Assistant Director (Camera)” in the
Sri Lanka Rupavahini Corporation
Employee Category

: MM 1-1 (Middle Manager)

Qualifications

: A degree in the relevant field from a recognized University.
And
A minimum of one (01) year of experience in the relevant field after
graduation.

Age

: Not less than 22 years old and not above 45 years old

Salary Scale

: MM 1-1 2016- Rs. 53,175 – 10X1, 375 – 15X1910 – 95,575/-

Other allowances

: Cost of living allowance + professional allowance + incentive+
transport allowance, medical insurance facilities and other benefits.

General: This post is permanent posts with EPF and ETF benefits. Applicants should be of sound health
and citizens of Sri Lanka. Recruitments are done through an interview after calling for applications.
Applications should be sent to the following address or e - mailed to dg@rupavahini.lk before
21.02.2022 the name of the post should be mentioned.

Director General
Sri Lanka Rupavahini Corporation
Independence Square
Colombo 7.
Tel No. 011-2698187
Web site: www.rupavahini.lk

