
  

 

 

 

රුහුණ විශ්වවිද්යාලය 

පුරප්පාඩු 
 
 

මෙෙ විශ්වවිද්යාලයේමප රප්පාඩා ව  ප ඩවන ප ඩ ස හන  ත සපරු ස හන ා 19.0 97 98 දිප මසක් ෙවිසි ත 
අයදුම්ඩත් භා්ගනු ලයේැමේ  
 
 
 

01. මහජන ස ෞඛ්ය පීක්ෂක   III සරණ්ිය)යත තනරර 

 
 අවශය ුදුසුදක ්: 

 

(i) මහෞඛ්ය මද්ඩා්සමම් තරුව ෙින ත ඩවත්වනු ලයේනප ෙ නප මහෞඛ්ය ඩීක්ෂකවව ස තම  
විභාගය හෙත්  පෙ  ා එෙ සුදුසුකවම් ලයේනා ගැනීමෙ ත අපරු සව ෙ නප මහෞඛ්ය 
ඩීක්ෂකවව්මයු  වශමය ත අුර සදු 03 කවට මපාඅ ව ඩළරප සද්ද්ක් ලයේනා න බීෙ   

 
 

 වැටුප් ක  රමය: 19.8 96 9. දිපැන  විශ්වවිද්යාලයේ ප්රන ඩාද්ප මකවාිෂන ත හභා ක්රමඛඛ් අකකව 
.7/19.6(v) අනුව 1919 9. 9. දිප සිට  ස 3.,615 - 7×399; 10×355 - 37,175 99 
[U MT 1(IIIA) ] ොසිකව වැටුපා ඩරිොණය හිිෂ මේ  19.0 ව්නය හන ා 
 ස 18,697 99 වැටුමඩහි පිහිටුවනු ලයේැමේ  

 
 

02. විනයාර්ෂක   II සරණ්ිය)ය) තනරර 
 

අවශය ුදුසුදක ්: 
 

i. පිළිගත් විශ්වවිද්යාලයේයකව ාඩාධාරාරිමයු   පෙ  
 

ii. ශාීකරිකව සුදුසුකවම්: පිරිිෂ       - ාහ අඩි 5 අඟඛ 5 ට මපාඅ ව විය යුරුය  
                 ඩරපව අඟඛ 31 (හාොපය)  ක් විය යුරුය  
 
     ගැ ැණු  -  ාහ අඩි 5 අඟඛ 4 ට මපාඅ ව විය යුරුය  
 

iii. වයහ අුර සදු 39 ට වැඩි විය යුරුය  
 

  ටහන:  මඩාලිහ ් / හ තපද්ර  මුද්ා මහ්වා ඩසුබිෙක් ඇන  හ  විශ්වවිද්යාලයේ  ා නාන කව 
ෙට්ටමම් ක්රීඩා ා කවටයුරු  ා හොන සුභහාරකව කවටයුරුවලයේ ක රියාකවාීක මලයේහ හ භා  
 ප ඇන  අය මකවම්හි වැඩි හැලයේකිඛලයේක් ද්ක්වනු ලයේැමේ  

      ම ෝ 
   ශ්රී ලයේකකවා හ තපද්ර  මුද්ාමේ මම්න් සපරු්ට වඩා ා මපාඅ ව සපරු්කව මහ්වා 
   ඩළරප සද්ද් ඇන  ම ෝ ශ්රී ලයේකකවා මඩාලිහ්සිමප ත ස සපරු්ට හොප ම ෝ  ට  
   මපාඅ ව සපරු්කව මහ්වා ඩළරප සද්ද්ක් න බීෙ  
 
 වැටුප් ක  රමය: 19.8 96 9. දිපැන  විශ්වවිද්යාලයේ ප්රන ඩාද්ප මකවාිෂන ත හභා ක්රමඛඛ් අකකව 

.7/19.6(v) අනුව 1919 9. 9. දිප සිට  ස 42,885 - 18×660  - 54,765 99 [U MN 
3(II) ] ොසිකව වැටුපා ඩරිොණය හිිෂ මේ  19.9 ව්නය හන ා  ස 38,717 වැටුමඩහි 
පිහිටුවනු ලයේැමේ  

 
 



03. විගණන  හක ාර  II සර්ණිය)ය) 
 

අවශය ුදුසුදක ්: 

 
(a) අ මඩා හ  (ා මඩළ)  ඩැ්ණි නි්මද්ශය යටමත් හම්ොප හාෝථ 91 ක් හහිසව විනයය ත 94 

කි ත හෙත්  පෙ ම ෝ පව නි්මද්ශය යටමත් හම්ොප හාෝථ 91 ක් හහිසව විනයය ත 93 
කි ත හෙත්  පෙ හ  අ මඩා හ  (හා මඩළ)  විභාගමප ක තකග්රීසි භානාව/තකග්රීසි හාහිසයය  ා 
ගණිසය/වාණින අකකව ගණිසය යප විනයය තට හම්ොප හාෝථ ලයේනා න බීෙ  

හ  
(b) (i) ශ්රී ලයේකකවා ව්ලයේත් ගණකවාධාකවාීක තයසපමප ප්රාථිෂකව අදිය්/තවහරිකව ./ඩද්පම් අදිය් 

හෙත්  ප න බීෙ  
ම ෝ 

(ii) ශ්රී ලයේකකවා ව්ලයේත් කවළෙපාකවාීකත්ව ගණකවාධාකව්ණ තයසපමප ඩද්පම් අදිය් හෙත්  පෙ 
ම ෝ 

(iii) මකවාිෂන ත හභාව විසි ත ත ස (b) i හ  (ii) ට හොප මලයේහ හලයේකවනු ලයේනප මවපත් 
සුදුසුකවම් 

හ  
(c) ්නමප ම ෝ පිළිගත් මඩෞද්ගලිකව තයසපයකව අවෙ වශමය ත වහ් 91 කව විගණප ම්ෂ්ත්රමප 

ඩළරප සද්ද් 

 

 ටහන:   අභය තස් අයදුම්කව සව ත හන ා විශ්වවිද්යාලයේ ම්ෂ්ත්රමප/්ානය අකශමප/පිළිගත් 
 මඩෞද්ගලිකව හකවිරාපය තහි ගණකවාධාකව්ණ/ විගණප ම්ෂ්ත්රමප ඩළරප සද්ද් ත ස 
 (c) හි හන  ත විගණප ම්ෂත්්රමප ඩළරප සද්ද් මවනුමව ත හලයේකවා නලයේනු ඇස  

 

 වැටුප් ක  රමය:  19.8 96 9. දිපැන  විශ්වවිද්යාලයේ ප්රන ඩාද්ප මකවාිෂන ත හභා ක්රමඛඛ් අකකව  
   .7/19.6(v) අනුව 1919 9. 9. දිප සිට  ස 37,175 - 18×405  - 46,.85 99 [UMN 
   1(II)] ොසිකව වැටුපා ඩරිොණය හිිෂ මේ  19.9 ව්නය හන ා  ස 33,717 වැටුමඩහි 
   පිහිටුවනු ලයේැමේ  
 
 

04. පරිපාලක  - භූමිද්ර්ශක   පහළ සර්ණිය)යත තනරර 
 
අවශය ුදුසුදක ්: 
 
1. (අ) (i)  මද්ව්කවට මපාවැඩි වා් ගණපකව ක අ මඩා හ  (හා මඩළ)  විභාගමය ත විනයය ත 96 කි ත හෙත් 

 පෙ  
හ  

 
  (ii) කවෘෂිකව්ෙ මද්ඩා්සමම් තරුමව ත ම ෝ  ට හොප තයසපයක් විසි ත ඩවත්වනු ලයේනප එක් 

අුර සදු ප්රාමයෝ කව රපණුණු ඩාාොලයේාවක් හා්ථකවව නිෙ කිීකෙ. 
 

 (ත)  අ මඩා හ  (හා. මඩළ) විභාගමය ත මසව්කවට මපාවැඩි වා් ගණපකව ක හෙත්  ප, විශ්වවිද්යාලයේ 
ප්රන ඩාද්ප මකවාිෂන ත හභාමේ ම ෝ ාහහ් අරයාඩප තයසපයකව හ /ම ෝ ාද්ිද් ාද්යාපයකව 
භූිෂද්්ශප කවටයුරු පිළිනන වහ් 10 කව අත්ද්ැකීම් ලයේනා ඇන , විශ්වවිද්යාලයේ ප්රන ඩාද්ප මකවාිෂන ත හභාමේ 
ම ෝ ාහහ් අරයාඩප තයසපයකව මහ්වමප නියුරු මහ්වකවමයක්  පෙ. 

 

වැටුප් ක්රමය: 19.6 .1 95 දිපැන  විශ්වවිද්යාලයේ ප්රන ඩාද්ප මකවාිෂන ත හභා ක්රමඛඛ් අකකව .7/19.6 
අනුව 1919 9. 9. දිප සිට  ස 3.,615 - 7×399; .9×355 - 37,175 99 - ොසිකව [U-
MT 1(IIIA) ] ොසිකව වැටුපා ඩරිොණය හිිෂ මේ  19.0 ව්නය හන ා  ස 18,697 99 
වැටුමඩහි පිහිටුවනු ලයේැමේ  

 
 
 

 ැ.යු. අංක  01 - 04 ද්ක්වා තනරරු  ඳහා බඳවා ගැනී් සිුස කිීකම  ්ුඛ් පීක්ෂණයක් මගිනි. 
 

 

 

 



05. තා්ෂණිය)ක  නිලාාීක  II සරණ්ිය)යත ''අ" ඛ්ණ්ඩය තනරර 
 

අවශය ුදුසුදක ්: 

 
i. (අ)  සා්ෂණය පිළිනන නාන කව ඩිපාමලයේෝො ඩාාොලයේාව ම ෝ    ා හොප සුදුසුකවෙක් ලයේනා න බීෙ  

ම ෝ 

 (ත)  තකජිම ත ස විද්යාව පිළිනන ාහහ් නාන කව ඩිපාමලයේෝො හ න කවය ලයේනා න බීෙ. 
ම ෝ 

 (ඇ)  අද්ාලයේ විනය ක්මන්ත්රය පිළිනන ාහහ් නාන කව ඩිපාමලයේෝො හ න කවය ලයේනා න බීෙ  
ම ෝ 

 (ඈ)  අද්ාලයේ විනය ක්මනත්්රය හම්න තරව පිළිගත් තයසපයකි ත ලයේනා ග තපා ලයේද් වහ් 02 කව රප්ණ 
  කවාලීප ඩිපාමලයේෝො හ න කවය ලයේනා න බීෙ හ  අද්ාලයේ ක්මන්ත්රමප වහ් 01ඩළරප සද්ද්ක් න බීෙ  
 
 

        ටහන: අද්ාලයේ සපරුම් හ්වභාවය අනුව කවෘෂි කව්ෙය / හත්ව ඩාලයේපය / තකජිම ත ස විද්යාව / 

සා්ෂණය / වවද්ය ්හායපාගා් සා්ෂණය ත ක විනය ත විනය ක්මන්ත්රය ත වශමය ත 

හලයේකවනු ලයේනප අස් එෙ ක්මන්ත්රය තහි පිළිගැනීෙ පීාමප අවශයසාවය ෙස තී්ණය කව්නු 

ලයේැමේ  

 

වැටුප් ක  රමය:  19.8 96 9. දිපැන  විශ්වවිද්යාලයේ ප්රන ඩාද්ප මකවාිෂන ත හභා ක්රමඛඛ් අකකව .7/19.6 අනුව 
   1919 9. 9. දිප සිට  ස 35,.45 99 - 7×355; 0×405 - 41,988 99 [U-MT 1(II)] ොසිකව 
   වැටුපා ඩරිොණය හිිෂ මේ  1919 ව්නය හන ා  ස 3.,788 99 වැටුමඩහි පිහිටුවනු ලයේැමේ   
 

බඳවා ගැනීම :   ප්රාසයිගික  පීක්ෂණයක්  හ  ්ුඛ් පීක්ෂණයක් මගිනි. 
 
 

06. තා්ෂණිය)ක  නිලාාීක  සතාරරරු හා  න්නනිසේද්න තා්ෂණ - III සරණ්ිය)යත තනරර 

 
 
i. (අ)  අමඩාහ (ා/මඩලයේ)  ඩීක්ෂණය විද්යා විනය රා්ාව යටමත් එකවව්කව ක විනය ත 3 කි ත හෙත්  ප 
  න බීෙ  විනය හකකවලයේපය / හකකවලයේප අරයපාකශමප නි්මද්ශය ෙස අද්ාලයේ පීාය ෙ  ත තී්ණය 
  කව්ප ඩරිදි මේ  
      හ  
 
 (ත)  සෘතීය  ා වෘත්තීය අරයාඩප මකවාිෂනෙ විසි ත අනුෙස කව්ප ලයේද් සා්ෂණිකව ම ෝ වෘත්තීය  
  රපණුණු තයසපයකි ත ම ෝ පිළිගත් තයසපයකි ත ලයේනා ගත් මසා්රු ස හ තනිමේද්ප හ  
  නණු ොරය සා්ෂණය / මසා්රු ස  ා හ තනිමේද්ප සා්ෂණය /මසා්රු ස සා්ෂණය  
  පිළිනනව නිු ත් කව්නු ලයේැබූ නාන කව වෘත්තීය සුදුසුකවමෙහි 95 වප ෙට්ටෙ ( NVQ 5 Level 
  5) ම ෝ  ට මපාඅ ව ප්ර පපසා හ න කවයක් ලයේනා න බීෙ  
 
ii. වයහ අුර සදු 18 ට මපාඅ ව විය යුරු මේ  
 

 ටහන:  මසා්රු ස හ තනිමේද්ප සා්ෂණය පිළිනන ඩළරප සද්ද්ක් ඇන  අය මකවම්හි විමශ්න    
  හැලයේකිඛලයේක් ද්ක්වනු ලයේැමේ   

 

වැටුප් ක  රමය: 2018.06.01 දිපැන  විශ්වවිද්යාලයේ ප්රන ඩාද්ප මකවාිෂන ත හභා ක්රමඛඛ් අකකව 17/2016 අනුව 
  2020.01.01 දිප සිට  ස 31,625 - 7×300; 10×355 - 37,275.00 [UMT 1(IIIA)] ොසිකව 
  වැටුපා ඩරිොණය හිිෂ මේ  2019 ව්නය හන ා  ස 28,607.00 වැටුමඩහි පිහිටුවනු ලයේැමේ. 
 

බඳවා ගැනීම: ලිඛිත / ප්රාසයිගික  පීක්ෂණයක් හා  ්ුඛ් පීක්ෂණයක් මගිනි  
 

 

 

 

 



07. ජලනල ක ාර්මික   II සර්ණිය)යත තනරර 
 

අවශය ුදුසුදක ්: 

 

i. අටවැනි මර්ණිය හෙත්  ප න බිය යුරු.  
 

ii. ඩ ස හන  ත කව සණු පිළිනන නිරපණසාවයක් ලයේනා සිටිය යුරුය  
 
  (අ) අඟමලයේ ත 1/64 ද්ක්වා ඩරිොණමය ත කිය පෙට  ැකියාව හ  තයුර පඩා ත්රු කිීකෙ 

 ා  වාමප වත්ෙ ත භාවිසය  
  (ත) මපාමයු ත් පිරිද්දුම් ඇරුළත්ව සී අ., ජී අ.  හ   යම් ඩ.පාඩ ද්ැමීෙ හ   වා 

ඩීක්ෂා කිීකෙ  
  (ඇ) මනෝඛ වෑඛවය ත, නලයේ භානප තදිය අළුත්වැඩියා කිීකෙ හ  හ්ලයේ ඇඳීම් හට  ත 

කිය පෙට  ා මත් සම් ගැනීෙට  ැකියාව තදිය පිළිනනව ද්ැනීෙ න බිය යුරුය  
 

iii. නලයේපලයේ කව්ො තසය පිළිනනව වහ් 91 කවට මපාඅ ව ඩළරප සද්ද්ක් ලයේනා න බිය යුරුය  
 

වැටුප් ක  රමය: 19.6 .1 95 දිපැන  විශ්වවිද්යාලයේ ප්රන ඩාද්ප මකවාිෂන ත හභා ක්රමඛඛ් අකකව .7/19.6 අනුව 
  1919 9. 9. දිප සිට  ස 10,0.5 - .6×179 - 34,135 99[ U-PL 3(III) ] ොසිකව වැටුපා 
  ඩරිොණය හිිෂ මේ  19.0 ව්නය හන ා  ස 17,961 99 වැටුමඩහි  පිහිටුවනු ලයේැමේ  
 

08. තවාන්න ක රු  II සරණ්ිය)යත තනරර 

 

 අවශය ුදුසුදක ්: 

 

i. අටවැනි මර්ණිය හෙත්  ප න බිය යුරු.  
 

ii. ද්ඬුකවැනලි මුඛ ඇද්ද් පෙ, අරුනැඳීෙ, ත සක්ු  නද්ද්ය, අකු ් නද්ද්ය, රිකිලි නද්ද්ය වැනි 
සියලුෙ ශාකව ප්රකා්ණ ්රෙ පිළිනන හ  ඩැලයේ නුන තගස කිීකෙ සවා ත කවළෙපාකව්ණය හ  
කවපාඩාදුව ත ක කවටයුරු පිළිනන  හලයේ ද්ැනුෙක් ඩැවන ය යුරුය  

iii. මගාවිඩමඛ ම ෝ ාද්යාපමප වගාකව් ඇන  විවිර ශාකව විමශ්න  ා බීන ව්ග  ුනපා ගැනීෙට 
 ැකිවිය යුරුය  

 

iv. සවාමප ත භාහි්ට මගප යප ඩැලයේ විධාෙත්ව ඇසිීකෙ පිළිනන ද්ැනුෙක් ඩැවන ය යුරුය  
 

v. සවා ත කව සමවු  මලයේහ අවෙ වශමය ත වහ් මද්කවකව ඩළරප සද්ද්ක් ඩැවන ය යුරුය  
 

වැටුප් ක  රමය:      19.6 .1 95 දිපැන  විශ්වවිද්යාලයේ ප්රන ඩාද්ප මකවාිෂන ත හභා ක්රමඛඛ් අකකව .7/19.6 අනුව 
  1919 9. 9. දිප සිට  ස 18,915 - .6×179 - 31,345 99 [U-PL 2(III)] ොසිකව වැටුපා  
  ඩරිොණය හිිෂ මේ  19.0 ව්නය හන ා  ස 15,354/= වැටුමඩහි පිහිටුවනු ලයේැමේ  
 
 

09. සපද්සර්රු  II සර්ණිය)ය) තනරර 
 

 අවශය ුදුසුදක ් : 

 

i. 8 මර්ණිය හෙත්  පෙ  
 

ii. ඩ ස හන  ත කව සණු පිළිනන නිරපණසාවක් ලයේනා සිටිය යුරුය  
 

(අ)  ගමඩා ාඛ නැඳීමම් ක භාවිසා වප විවිර තකවා්මප නැිෂ ්ටා මයාද්ාමගප බිත්න  ඩාද්ම්, 
ත සක්ු , මක්රුෙය කවණු, දුම් කවුරළු, කවහලයේ වලයේවඛ තදිය නැඳීමම්  ැකියාව  

(ත)  විවිර නිොවලි ත යුරු කවඩ්ා ස කිීකමම්  ැකියාව , කවම්බි මයාද්ා මකවා තක්රීට් ිෂරණය 
හාද්ාමගප මකවා තක්රීට් ද්ැමීමම්  ැකියාව  

(ඇ)  හාොපය තදිකිීකම් හන ා අිනනු ලයේනප හැලයේැහ්ෙට අනුූලලයේව අත්න වා්ම් සීො 
හලයේු ණු කිීකමම්  ැකියාව  



(ඈ)  තෙඛන ත තී තස ද් ඇරුළුව තී තස තමඛඩ කිීකමම්  ැකියාව  
 

iii. මඩද්ම් සමවු  මලයේහ වහ් 91 කවට මපාඅ ව ඩළරප සද්ද්ක් න බිය යුරුය  

 

 වැටුප් ක  රමය: 19.6 .1 95 දිපැන  විශ්වවිද්යාලයේ ප්රන ඩාද්ප මකවාිෂන ත හභා ක්රමඛඛ් අකකව 
.7/19.6 අනුව 1919 9. 9. දිප සිට  ස 10,0.5 - .6×179 - 34,135 99[ U-PL 
3(III) ] ොසිකව වැටුපා ඩරිොණය හිිෂ මේ 19.0 ව්නය හන ා  ස 17,961 99 
වැටුමඩහි පිහිටුවනු ලයේැමේ  

 

10. ගෘහ ්ත ක්රීඩාංගණ  හයක   පහළ සර්ණිය)ය) තනරර 
 

අවශය ුදුසුදක ්: 
 

(i) අ මඩා හ  (හා/මඩළ)  විභාගමය ත මද්ව්කවට මපාවැඩි වා් ගණපකව ක විනයය ත  යක් 
 හෙත්විය යුරුය  
(ii) ගෘ හ්ථ ක්රීඩා ාකගණ භඩ ඩා   ා වයායාෙ ාඩකව්ණ භාවිසය  ා පඩා ත්රුව පිළිනන ද්ැනුෙක් 
 න බීෙ  
(iii) ගෘ හ්ථ ක්රීඩා ාකගණ පඩා ත්රුව පිළිනන වහ් මද්කවකවට මපාඅ ව ඩළරප සද්ද්ක් න බීෙ  
(iv) ගෘ හ්ථ ක්රීඩා ා පිළිනන ද්ැනුෙ  (අත්ඩ තදු,නැඩ්මිෂ තට ත,ඩැසිඩ තදු  ා මම්හ ඩ තදු ත ක)  
  

වැටුප් පරිමාණය: 19.6 .1 95 දිපැන  විශ්වවිද්යාලයේ ප්රන ඩාද්ප මකවාිෂන ත හභා ක්රමඛඛ් අකකව.7/19.6 
   අනුව 1919 9. 9. දිප සිට  ස 18,915 -.6×179 - 31,345 99 [UPL2(III)] ොසිකව 
   වැටුපා ඩරිොණය හිිෂ මේ  19.0 ව්නය හන ා  ස 15,354/= වැටුමඩහි පිහිටුවනු 
   ලයේැමේ  
 
 

 ැ.යු. අංක  06 - 09 ද්ක්වා තනරරු  ඳහා බඳවා ගැනී් සිුස කිීකම වෘත්තීය පීක්ෂණයක් හා  ්ුඛ් 
පීක්ෂණයක් මගිනි. 
 
සවනත්ත ක රුණු: 
 

• වයහ අුර සදු 45 ට මපාවැඩි විය යුරුය  (එමහ් ුරවත් ්නමප මද්ඩා්සමම් තරු, හකහ්ථා, වයවහ්ථාපිස 
ෙඩ ඩා ලයේ හ  ාහහ් අරයාඩප තයසපවලයේ මහ්වකව. ත හන ා මෙෙ වයහ් සීොව නලයේ මපාඩැවැත්මේ )  

 
• ත ස ොසිකව වැටුඩට අෙස්ව විශ්වවිද්යාලයේ ප්රන ඩාද්ප මකවාිෂන ත හභාව විසි ත අනුෙස අමපු ත් 

 කෙපා ද් මගවනු ලයේැමේ  
 

• විශ්වවිද්යාලයේ මහ්වකව. ත සිය ොසිකව මුලිකව වැටුමඩ ත 10% කි ත විශ්වවිද්යාලයේ අ්ථහාරකව අ්මුද්ලයේ 
හන ා ද්ායකව විය යුරු අස්, විශ්වවිද්යාලයේය ෙ  ත 15% කවට හොප මුද්ලයේක් (8% ක් විශ්වවිද්යාලයේ 
විශ රාෙ වැටුඩ හන ා ද්, 7% ක් විශ්වවිද්යාලයේ අ්ථහාරකව අ්මුද්ලයේට ද් නැ් මකවම්  විශ්වවිද්යාලයේ 
ඩද්රන මයහි ඩත් පම් දිපමප සිට අනිවා්ය විරාෙ යාමම් දිපය ද්ක්වා, එපම් වයහ අුර  60 ද්ක්වා වහ් 
20 කව මහ්වා කවාලයේයක් හම්ූ්ණ කිීකෙට මපා ැකි වප කවා්ය ෙඩ ඩා ලයේය විශව්විද්යාලයේ විරාෙ වැටුඩට 
ද්ායකව මපාවප අස්, එෙ කවා්ය ෙඩ ඩා ලයේය විශ්වවිද්යාලයේ විරාෙ වැටුපා අ්මුද්මලයේහි හාොජිකවත්වය ද් 
මපාද්්. )  ද්ායකව කව්නු ලයේැමේ සවද් තයසපය විසි ත මුලිකව වැටුමඩ ත 3% ක් මහ්වා 
නියුක්න කවය තම  භා් අ්මුද්ලයේ හන ා නැ් කව්නු ලයේැමේ  

 

 

අයුස්පත්ත නිකුත්ත කිීකම  හ භාර ගැනීම: 
 
අයදුම්කව සම  ලිපිපය ලියප ලයේද් මුද්ද්් ගැසූ මහ මී  22×10 ඩ රොණමප ලියුම් කවව්යක් ොස්, වැඛලයේෙඩා ෙ, 
 සණුණ විශ්වවිද්යාලයේමප මනයන්ා හ කවා් මඛඛ්කවාධාකවාීක (තයසප අපරයයප)  මවස එ පමෙ ත ම ෝ තයසප 
අපරයයප අකශයට ඩැිෂණ ම ෝ  සණුණ විශ්වවිද්යාලයේමප මවේ අඩා වියට පිවිසීමෙ ත (www.ruh.ac.lk) 
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