රුහුණ විශ්වවිද්යා ලය
නූතන භා ෂා  හා  ශිෂ්ටා චා ර මධ්යයස්්ාා නය
දද්මළ භා ෂා  ප්රෂවීණණතා ව ිළිබඳ ස්හික

ත්රන තා මමා ලා ව - 2013

ජතන් භා ෂා  ප්රෂවීණණතා ව ිළිබඳ ස්හික

ත්රන තා මමා ලා ව - 2013

රුහුණ විශ්වවිද්යාණලයේ

නූතන භණෂණ හණ ශිෂ්ටණචණර මධ්යාස්්ාණන

විින්  හහත ාණමමණලයේණ ස්ඳහණ අ ේක්ෂක ් 

ලි ණාදිංචි කිරීම පිණිස් 2013.02.17 ිනට 2013.03.15 දන තක් අ දුම්ාත් නිකුත් ක ේ.

හලයේක්කගත කණ්ඩණ ම 

ද්යමළ භණෂණ ප්රරවීණණතණව පිිබඳ ස්හතික ාත්රා

ජා්  භණෂණ ප්රරවීණණතණව පිිබඳ ස්හතික ාත්රා

ාණමමණලයේණව

ාණමමණලයේණව

ද්යමළ භණෂණව මුලයේ ිනට හැද්යෑරීමට අ ේක්ෂිත  ජා්  භණෂණව මුලයේ ිනට හැද්යෑරීමට අ ේක්ෂිත
අ .

අ .

 රැකි ණ අ ේක්ෂණ ව්  ිනටින අ .

 ජාණන

කණලයේ

 ජාණන

ාැ 120 (මණස් 06)

අ දුම්

කිරීම

ණමට

ස්ිංචණර කිරීමට අ ේක්ෂිත අ .

ාැ 180 (මණස් 09)

හරිද්යණ ා.ව. 8.30 - ා.ව. 1.30
ාණමමණලයේණ ගණස්්තු

ස්ඳහණ

අ ේක්ෂිත අ .

 ද්යැනටමත් රණජා/ ාෞද්ගලික අිංශවලයේ රැකි ණ
නියුක්ත වූව්  ස්ඳහණ.

උස්ස්් අධ්යාණාන

ස්නසුරණද්යණ ා.ව. 8.00 - ා.ව. 1.00

රු. 10000.00 (රුපි ල් ද්යස්ද්යහස්කි)
ස්ඳහණ

අ. ාො.ස්. (ස්මණනා ාළ) විභණග විෂ

අවශා සුදුසුකම්

ව ස් අවුරුදු 18 ස්ම්පූේණ වීණ තිබීම.

ාණමමණලයේණ

2013 අ ප්රරකල් 21

ආරම්භක

්  06 කි්  ස්මත්වීණම.

දන
ස්හතික ාත්රා

ස්ණේාකව ාණමමණලයේණව ස්ම්පූේණ කරන ිනසු්  ස්ඳහණ ප්රරවීණණතණ ස්හතික ාත්රා ක් පිරිනැ ම්.

තා මමා ලා  අයදුම් තත් : ාණමමණලයේණ ේ නම හණ වේෂ

ස්ඳහ් 

කොට රුහුණ විශ්වවිද්යාණලයේ

අිංක 0003695765 ද්යරන

ගිණුමට බැර වන ාරිද ලං ා  ඳ ංකුදේ ඕනෑම ශණඛණවකට රු. 300.00 ගවණ ලයේබණ ගත් රිිනට්ාත නූතන භණෂණ හණ ශිෂ්ටණචණර
මධ්යාස්්ාණන

වත ාැිණණ හ තැාැල් මගි් 

ොමු කිරී ම්  ාණමමණලයේණ අ දුම්ාත හණ විස්්තර ා්රිගකණව ලයේබණගත හැකි .

තැාැල් මගි්  අ දුම්ාත් හල්ලුම් කිරි ම් දී හල්ලුම් කරන කවර

වම්

කළව ේ “ාණමමණලයේණ ේ නම හණ වේෂ

අ දුම්ාත් ලයේබණ ගැනීම” නු ව්  ස්ඳහ්  කළ යුතු . අද්යණළ බැිංකු රිිනට්ාත ස්මග හල්ලුම්කරු ේ නම ස්හ ලිපින ලි න
ලයේද්ය රු.5.00ක් වටිනණ මුද්ද්යර ඇලයේවූ 9” x 4” ප්රරමණණ

ලියුම් කවර ක් “ස්හකණර ල්ඛකණධිකණරී, නූතන භණෂණ හණ ශිෂ්ටණචණර

මධ්යාස්්ාණන , රුහුණ විශ්වවිද්යාණලයේ , වැල්ලයේමඩම, මණතර.” න ලිපින ට එවි යුතු .
ස්ම්පූේණ කරන ලයේද්ය අ දුම්ාත් 2013.03.15 දන හ ඊට ාර ලයේැ බන ස්ක හහත ලිපින ට ලි ණාදිංචි තෑාෑ ලයේ්  එවි
යුතු අතර, කවර

හහළ වම්

කළව ේ “ ාණමමණලයේණ ේ නම හණ වේෂ ” ස්ඳහ්  කළ යුතු .අ දුම්ාත් ලයේැ බන

අනුපිි වළ මත ප්රරමුඛතණව ිමිණ ේ.
වැඩි විස්්තර - දු.ක. 041- 2223530
www.ruh.ac.lk
ල්ඛකණධිකණරී,
රුහුණ විශ්වවිද්යාණලයේ ,
2013.02.17.

