ශ්රීල ලංකා ර ලංපවාහරනී ස ලංසාසාවර  ලං ලංායේ ණ න ලංලධකරර   ලං ලං(Research Officer)
 ලංතනතුර ලංසඳහර ලංඅයැදුම්ාත් ලං ැඳහනු ලංකැ ේ. ලං
වැටුප් කාණ්ඩය

:

MA - 4 (ක්රි(යාමක ක රීමේ

අධ්යාපන දුසුදුක

:

විශ්වවිද්යාල ප

රeතිපපාද්න

/ උප ේශන

ේවාවන්)

ක ිෂනන්

ාාව

විිනන්

ිළිගතමක

විශ්වවිද්යාල පයරීන් ක් නේත්රබය අද්ා උපාියයක් ල පාාතිපී .
වය

:

අවුරුසු 25 මක 40 මක අතර විය යුතුය.

වැටුප් පරි ාණය

:

රු. 18,230/= - 365x10 - 450x15 - 550x05 – 31,380/= ක නාකරණ
ේවා චක්රි ඛ
අකක 02/2016 අනුව
වැටුප් පරි ාණය
රු.37,970/= – 755x10 - 930x15 – 1135x5– 65,145 /= ල ප
ක ශෝධ්නය වී
නියිෂත අතර,එ චක්රි ඛ විියවිධ්ාන අනුව වැටුප්
තවනු ල පැ ේ.

දු දී නා

:

ජීවන වියද් දී නාව + දිරි දී නාව + ආහාර දී නා
වවද්ය රක්නණ පහදුක , රe ාද් දී නා,

ප සු :
ය ්ථිර තනතුරරී. අයැසු පමක කැඳවා
මු පමේක්නණයක් ගින් දුසුදුක ඇතිප අයැසු කරුවන්
ාඳවාතනු ල පැ ේ.
ැ.යු. : තෝරාතමක අයැසු කරුවන් ප ණක්
මු පමේක්නණය ඳහා කැඳවනු ල පැ ේ.
අයැසු පමක 2017.02.23 දින
පර තනතු ේ න
ඳහන් කර පහත ඳහන් ලිිළනය ලියාපදිකචි
තැපෑ ල පන් හෝ dg@rupavahini.lk යන විද්ු මක ලිිළනය හෝ එවන්න.

අධ්යක්න නනරාඛ
ශ්රීල ල පකකා පවපවානී ස ක ්වාව
නිද්හ ් චතුරශ්ර ය
ක ඹ 07.
සුරකවන අකකය: 011-2698187

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdj;jpd; Ma;Tepiy mjpfhhp (Research
Officer) gjtpf;fhd tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.
juk;

:

MA-4 (jpl;lq;fis

nraw;gLj;Jjy;/

MNyhrid Nrit)
fy;tpj; jifik

:

tanjy;iy

:

rk;gs msTj; jpl;lk;

Vida nfhLg;gdTfs;

gy;fiyf;fof
khdpa
Mizf;FOtpdhy;
Vw;Wf;
nfhs;sg;gl;l ,j; Jiwf;F nghUj;jkhd gy;fiyf;fof
gl;lk;

:

:

25f;Fk;> 40f;Fk; ,ilg;gl;ljhf ,Uj;jy;
& 18>230 - 365 X 10 – 450 X 15 - 550 X 05 -31,380/=
Kfhikj;Jt Nrit Rw;WepUgk; 02/ 2016w;F mika ,e;j
rk;gs msTj;jpl;lk; jpUj;jj;jpw;F cl;gLj;jg;gl;lL. &
37,970/- – 755x10 - 930x15 – 1135x5– 65,145 /=
Gjpa
rk;gskhf toq;fg;gLk;
tho;f;ifr; nryT nfhLg;gdT + Cf;Ftpg;Gf;
nfhLg;gdT + czTf;fhd nfhLg;gdT itj;jpa fhg;GWjp
trjpfs;> kpifa+jpaf; nfhLg;gdT.

nghJthdit

:

,J epue;jukhd xU gjtpahFk;. tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gl;L
Neu;Kfg; guPl;irapd; %yk; jFjp cila tpz;zg;gjhupfs;
,izj;Jf; nfhs;sg;gLthu;fs;.

ftdj;jpw;nfhs;s Ntz;baJ : njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; khj;jpuNk Neu;Kf
Njh;tpw;fhf miof;fg;gLtu;.
tpz;zg;gq;fis 2017 ngg;uthp 23Mk jpdj;jpw;F Kd;du; gjtpapd; ngaiu Fwpg;gpl;L fPo;
fhZk; Kftupf;F gjpTj; jghypNyh my;yJ dg@rupavahini.lk vd;Dk; kpd;dQ;ry; Kftupf;Nfh
mDg;gp itj;jy; Ntz;Lk;.

gzpg;ghsu; ehafk;>
,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgdk;>
Rje;jpu rJf;fk;>
nfhOk;G 07>
njh.Ng.,yf;fk; : 0112 698 187

Applications are called for the Post of “Research Officer” of the
Sri Lanka Rupavahini Corporation
Salary Code

-

MA - 4 (Operational / Instructional services)

Educational and
Professional qualifications

-

Received Bachelor’s degree related to the field from a
recognized university approved by University Grant
Commission.

Age

-

Between 25 and 40 years of age

Salary Scale

-

Rs. 18,230/= - 365 × 10 - 450×15 - 550×5 – 31,380/=, this
salary scale is to be amended as Rs. 37,970/= - 755×10930×15-1135×5–65,145/= in accordance with the
management circular No. 02/2016 and salary will be paid
according to the circular.

Other Allowances & Benefits -

Cost of Living Allowance + Attendance Incentive + Meal
Allowance, Medical Insurance facilities, Bonuses and other
benefits.

General:
This is a permanent post. Qualified applicant will be selected after an interview. Note: Only short
listed applicants will be called for interview. Applications should be forwarded on or before 23rd
February 2017 under registered post marking the post on the left hand corner of the envelope or
by e-mail to dg@rupavahini.lk

Director General
Sri Lanka Rupavahini Corporation
Independence Square
Colombo 07.
Telephone Number – 011-2698187

