රුහුණ විශ්වවිද්යාලය
පුරප්පාඩු
මමම විශ්වවිද්යාලයේමප රප්පාඩා ව  ප ඩවන ප ඩහස සනහ ත සපරු ස සනහා 2021.10.29 දිප මසක්
මවිසි ත අයදුම්ඩත් භා්නු ලයේැමේ.

01.

වශකාර ග ොවිප කෂමනාකරු
අලය ුදුසුදක්:

i.

පිළිත් විශ්වවිද්යාලයේය ිකරමමය පිළිබන විමශේෂ උඩාධියක් ලයේබා න බීම.
වටශන: උඩාධිය ලයේැබීමම ත ඩසු පිළිත් ආයසපය වස්ට මපොඅ ව ක්මෂේත්ර ඩළරප සද්ද්ක්
ඇන  අය සනහා ප්රමුසාවක් ලයේබා මද්නු ඇස.
ගශෝ

ii.

පිළිත් ආයසපය ිකරමමය පිළිබන වස් මද් සම්පූමණ ්ප ලයේද් ඩිපාමලයේෝමාව
සමඟ එකී සුදුසුම් සරප්ා ැනීමම ත අපරු සව ලයේබාත් පිළිත් ආයසපය වස් රුපට
මපොඅ ව ක්මෂේත්ර ඩළරප සද්ද්.

ලයව:

අවු සදු 45 ට මපොවැඩි විය යුරුය. (එමසේ වුවත් ්ජමප මද්ඩාමසමම් තරු, සංස්ථා,
වයවස්ථාපිස මණ්ඩලයේ සහ උසස් අධ්යාඩප ආයසපවලයේ මසේවමප නියුරු අය සනහා
මමම වයස් සීමාව බලයේ මපොඩැවැත්මේ.

ලැටුප් කරමය:

42,885 - 20×660 - 1×660 - 56,745.00 [U-MN 4(II) ] මාසි වැටුපා ඩරිමාණය හිමි
මේ. ඊට අමස්ව විශ්වවිද්යාලයේ ඩන ඩාද්ප මොමිෂ ත සභාව මඟි ත නිමමද්ශ ් ඇන 
අමපකුත් දීමපා ද් සනහා හිමිම් ලයේබයි.

02.

මශජන ගවෞඛ්ය පීක්ෂක III ගරේණිය)ය
අලය ුදුසුදක්:

i.

මසෞය මද්ඩාමසමම් තරුව මඟි ත ඩවත්වනු ලයේබප මහජප මසෞය ඩීක්ෂව ස තම විභාය
සමත්  පම හා එම සුදුසුම් ලයේබා ැනීමම ත අපරු සව මහජප මසෞය ඩීක්ෂව්මයකු
වශමය ත අවු සදු 03 ට මපොඅ ව ඩළරප සද්ද්ක් ලයේබා න බීම.

ලයව:

අවු සදු 45 ට මපොවැඩි විය යුරුය. (එමසේ වුවත් ්ජමප මද්ඩාමසමම් තරු, සංස්ථා,
වයවස්ථාපිස මණ්ඩලයේ සහ උසස් අධ්යාඩප ආයසපවලයේ මසේවමප නියුරු අය සනහා
මමම වයස් සීමාව බලයේ මපොඩැවැත්මේ.

ලැටුප් කරමය:

31,625 -7×300; 10×355 - 37,275.00 [U-MT 1(IIIA) ] මාසි වැටුපා ඩරිමාණය හිමි
මේ. ඊට අමස්ව විශ්වවිද්යාලයේ ඩන ඩාද්ප මොමිෂ ත සභාව මඟි ත නිමමද්ශ ් ඇන 
අමපකුත් දීමපා ද් සනහා හිමිම් ලයේබයි.

03.

ගශද නිධාීක II ගරේණිය)ය) තනතුර කාන්තා
අලය ුදුසුදක්:

i.
ii.

අධ්යයප මඩොදු සහන  ඩස (සා.මඩළ විභාමය ත මද්ව්ට මපොවැඩි වා් ණපදී
විෂයය ත 03 ට සම්මාප සාමාමථය සහිසව විෂයය ත 06 කි ත සමත්  පම.
ශී ලයේංා දවද්ය මණ්ඩලයේය මඟි ත පිළිනු ලයේබප මහදි මයෝයසා සහන යක් න ීමම.

ලයව:

අවු සදු 45 ට මපොවැඩි විය යුරුය. (එමසේ වුවත් ්ජමප මද්ඩාමසමම් තරු, සංස්ථා,
වයවස්ථාපිස මණ්ඩලයේ සහ උසස් අධ්යාඩප ආයසපවලයේ මසේවමප නියුරු අය සනහා
මමම වයස් සීමාව බලයේ මපොඩැවැත්මේ.

ලැටුප් කරමය:

31,625 -7×300; 10×355 - 37,275.00 [U-MT 1(IIIA) ] මාසි වැටුපා ඩරිමාණය හිමි
මේ. ඊට අමස්ව විශ්වවිද්යාලයේ ඩන ඩාද්ප මොමිෂ ත සභාව මඟි ත නිමමද්ශ ් ඇන 
අමපකුත් දීමපා ද් සනහා හිමිම් ලයේබයි.

04.
(1)

විනයාර්ෂක II ගරේණිය)ය)
අලය ුදුසුදක්:
i. පිළිත් විශ්වවිද්යාලයේය උඩාධිධ්ාරිමයකු  පම.
ii. ශාීකරි සුදුසුම්: පිරිමි
ැහැණු

- උස අඩි 5 අඟල් 5 ට මපොඅ ව විය යුරුය.
- ඩරපව අඟල් 32 (සාමාපය ක් විය යුරුය.
- උස අඩි 5 අඟල් 4 ට මපොඅ ව විය යුරුය.

iii.වයස අවු සදු 30 ට වැඩි විය යුරුය.
වටශන:

(2)

මඩොලිස් / ස තපද්ධ් හමුද්ා මසේවා ඩසුබිමක් ඇන  සහ විශ්වවිද්යාලයේ හා ජාන  මටමටමම්
ක්රීඩා ටයුරු හා සමාජ සුභසාධ් ටයුරුවලයේදී රියාාීක මලයේස සහභා ව  ප ඇන  අය
මම්හි වැඩි සැලයේකිල්ලයේක් ද්ක්වනු ලයේැමේ.
ගශෝ

ශ්රී ලයේංා ස තපද්ධ් හමුද්ාමේ මම්ජම සපරු්ට වඩා මපොඅ ව සපරු් මසේවා ඩළරප සද්ද් ඇන 
මහෝ ශ්රී ලයේංා මඩොලිසිමප ඉහස සපරු්ට සමාප මහෝ ඊට මපොඅ ව සපරු් මසේවා
ඩළරප සද්ද්ක් න බීම.

ලයව:

අවු සදු 45 ට මපොවැඩි විය යුරුය. (එමසේ වුවත් ්ජමප මද්ඩාමසමම් තරු, සංස්ථා,
වයවස්ථාපිස මණ්ඩලයේ සහ උසස් අධ්යාඩප ආයසපවලයේ මසේවමප නියුරු අය සනහා
මමම වයස් සීමාව බලයේ මපොඩැවැත්මේ.

ලැටුප් කරමය:

42,885 -18×660 - 54,765.00 [U-MN 3(II) ] මාසි වැටුපා ඩරිමාණය හිමි මේ. ඊට
අමස්ව විශ්වවිද්යාලයේ ඩන ඩාද්ප මොමිෂ ත සභාව මඟි ත නිමමද්ශ ් ඇන  අමපකුත්
දීමපා ද් සනහා හිමිම් ලයේබයි.

05.

වි ණන වශකාර II ගරේණිය)ය)
අලය ුදුසුදක්:
i.

ii.

අ.මඩො.ස. (සා.මඩළ ඩීක්ෂණය
i.
සිංහලයේ/මද්මළ
ii.
ඉංග්රීසි භාෂාව/ඉංග්රීසි සාහිසයය
iii.
ණිසය
යප විෂයය තට සම්මාප සාමාමථ සහිසව විෂයය ත හයක් එක් ව්දී සමත්ව න බිය
යුරුය.
වශ
අ.මඩො.ස. (උ.මඩළ ඩීක්ෂණය එක් ව් දී (සාමාපය මඩොදු ඩීක්ෂණ ප්රශ්ප ඩත්රය හැ්
සියලු විෂයය ත සමත්  පම. (ඩැ්ණි විෂයය නිමමද්ශය යටමත් එක් ව් දී විෂයය ත
රුපක් සමත්  ප න බීම ප්රමාණවත් මේ.
වශ

iii.

(අ)

ශ්රී ලයේංා ව්ලයේත් ණාධිාීක ආයසපමප ප්රාථමි අදිය්/ විධ්ාය අදිය්/
ආවසරි 1/ ඩද්පම් අදිය් සමත්  ප න බීම.
ගශෝ
(ආ) ශ්රී ලයේංා ව්ලයේත් ළමපාාීකත්ව ණාධි්ණ ආයසපමප ඩද්පම් අදිය්
සමත්  පම
ගශෝ
(ඇ) ශ්රී ලයේංා උසස් සාක්ෂණ අධ්යාඩප ආයසපමප ණාධි්ණය පිළිබන උසස්
ජාන  ඩිපාමලයේෝමාව සමත්  ප න බීම.
ගශෝ
(ඉ) ශ්රී ලයේංා ණාධි්ණ ල්ල්ය ය ආයසපමප සමාකතත්වය ලයේබා න බීම.

iv.

වශ
්ජමප මහෝ පිළිත් මඩෞද්ලි ආයසපය අවම වශමය ත වස් 02  විණප
ම්ෂේත්රමප ඩළරප සද්ද්

වටශන:

අභය තස් අයදුම් සව ත සනහා විශ්වවිද්යාලයේ ම්ෂේත්රමප/ ්ාජය අංශමප/
පිළිත් මඩෞද්ලි සංවිධ්ාපය තහි ණාධි්ණ/ විණප ම්ෂේත්රමප
ඩළරප සද්ද් ඉහස (iv) හි සනහ ත විණප ම්ෂේත්රමප ඩළරප සද්ද් මවනුමව ත
සලයේා බලයේනු ඇස.

ලයව:

අවු සදු 45 ට මපොවැඩි විය යුරුය. (එමසේ වුවත් ්ජමප මද්ඩාමසමම් තරු, සංස්ථා,
වයවස්ථාපිස මණ්ඩලයේ සහ උසස් අධ්යාඩප ආයසපවලයේ මසේවමප නියුරු අය සනහා
මමම වයස් සීමාව බලයේ මපොඩැවැත්මේ.

ලැටුප් කරමය:

37,275 -18×495 - 46,185.00 [U-MN 2(II)] මාසි වැටුපා ඩරිමාණය හිමි මේ. ඊට
අමස්ව විශ්වවිද්යාලයේ ඩන ඩාද්ප මොමිෂ ත සභාව මඟි ත නිමමද්ශ ් ඇන  අමපකුත්
දීමපා ද් සනහා හිමිම් ලයේබයි.

පරිපාක - භූමිදර්ක III ගරේණිය)ය

06.

අලය ුදුසුදක්:
i.

(අ)

(i

මද්ව්ට මපොවැඩි වා් ණපදී අ.මඩො.ස. (සා.මඩළ විභාමය ත විෂයය ත 06
කි ත සමත්  පම.
වශ
(ii) ිකරමම මද්ඩාමසමම් තරුමව ත මහෝ ඊට සමාප ආයසපයක් විසි ත ඩවත්වනු ලයේබප
එක් අවු සදු ප්රාමයෝ ව රපණුණු ඩාාමාලයේාවක් සාමථව නිම කිීකම.
ගශෝ

(ආ

අ.මඩො.ස. (සා. මඩළ) විභාමය ත මසව්ට මපොවැඩි වා් ණපදී සමත්  ප,
විශ්වවිද්යාලයේ ප්රන ඩාද්ප මොමිෂ ත සභාමේ මහෝ උසස් අධ්යාඩප ආයසපය සහ/මහෝ
උද්භිද් උද්යාපය මිමිද්මශප ටයුරු පිළිබන වස් 10  අත්ද්ැකීම් ලයේබා ඇන ,
විශ්වවිද්යාලයේ ප්රන ඩාද්ප මොමිෂ ත සභාමේ මහෝ උසස් අධ්යාඩප ආයසපය මසේවමප
නියුරු අමයකු  පම.

ලයව:

අවු සදු 45 ට මපොවැඩි විය යුරුය. (එමසේ වුවත් ්ජමප මද්ඩාමසමම් තරු, සංස්ථා,
වයවස්ථාපිස මණ්ඩලයේ සහ උසස් අධ්යාඩප ආයසපවලයේ මසේවමප නියුරු අය සනහා
මමම වයස් සීමාව බලයේ මපොඩැවැත්මේ.

ලැටුප් කරමය:

31,625 -7×300; 10×355 -37,275.00 [U-MT 1(IIIA)] මාසි වැටුපා ඩරිමාණය හිමි
මේ. ඊට අමස්ව විශ්වවිද්යාලයේ ඩන ඩාද්ප මොමිෂ ත සභාව මඟි ත නිමමද්ශ ් ඇන 
අමපකුත් දීමපා ද් සනහා හිමිම් ලයේබයි.

07.

තා්ෂණිය)ක නිධාීක (ගතොරතුරු ශා වන්නිගේදන තාක්ණය - ICT)
අලය ුදුසුදක්:

i.

(අ

ඕපෑම විෂය ධ්ා්ාවකි ත අ.මඩො.ස. (උ/මඩළ විභාය , එම වසාව දී විෂය ත
රුපකි ත (03 සමත්  පම.
වශ

(ආ

මසෝරු ස ස තනිමේද්ප හා බණුමාධ්ය සා්ෂණමේද්ය/ මසෝරු ස ස තනිමේද්ප
සා්ෂණය/ මසෝරු ස සා්ෂණය මහෝ සමාප ්ෂ්ත්රයකි ත , පිළිත් ආයසපයකි ත
මහෝ පිළිනු ලයේබප සා්ෂණි/ ාමමි/ විත්තීය අභයාස ආයසපයකි ත නිකුත්
්නු ලයේැබූ ජාන  විත්තීය කුසලයේසා (N.V.Q. 5 වප මටමටමට මපොඅ ව ප්ර පණසා
සහන යක් ලයේබා න බීම.

ලයව:

අවු සදු 45 ට මපොවැඩි විය යුරුය. (එමසේ වුවත් ්ජමප මද්ඩාමසමම් තරු, සංස්ථා,
වයවස්ථාපිස මණ්ඩලයේ සහ උසස් අධ්යාඩප ආයසපවලයේ මසේවමප නියුරු අය සනහා
මමම වයස් සීමාව බලයේ මපොඩැවැත්මේ.
වටශන

ලැටුප් කරමය:

: මසෝරු ස හා ස තනිමේද්ප සාක්ෂණය (ICT පිළිබන මසේවාස්ථ ඩළරප සද්ද්ක්
සහිස අය හට ප්රමුසාවක් ද්ක්වනු ලයේැමේ.
31,625 - 7×300; 10×355 - 37,275.00 [U-MT 1(IIIA)] මාසි වැටුපා ඩරිමාණය හිමි
මේ. ඊට අමස්ව විශ්වවිද්යාලයේ ඩන ඩාද්ප මොමිෂ ත සභාව මඟි ත නිමමද්ශ ් ඇන 
අමපකුත් දීමපා ද් සනහා හිමිම් ලයේබයි

08.

තා්ෂණිය)ක නිධාීක - ගරේණිය)ය II කණ්ඩය “අ”
අලය ුදුසුදක්:

i.
ii.
iii.
iv.

ජාන  සා්ෂණමේද් ඩිපාමලයේෝමාව (NDT මහෝ සමාප සුදුසුමක් ලයේබා න බීම
ගශෝ
ඉංකතම ත ස විද්යාව පිළිබන උසස් ජාන  ඩිපාමලයේෝමා සහන යක් ලයේබා න බීම (HNDE
ගශෝ
අද්ාළ විෂයය මහෝ ම්ෂේත්රය පිළිබන උසස් ජාන  ඩිපාමලයේෝමා සහන යක් ලයේබා න බීම (HND
ගශෝ
අද්ාළ විෂයය මහෝ ම්ෂේත්රය සම්බ තධ්ව පිළිත් ආයසපයකි ත ලයේබා  තපා ලයේද් වස් මද්
පූමණාලීප ඩිපාමලයේෝමා සහන යක් ලයේබා න බීම සහ අද්ාලයේ ම්ෂේත්රමප වස් 01 ඩළරප සද්ද්ක්
න බීම.
වටශන : අද්ාළ සපරුමම ස්වභාවය අනුව ිකර විද්යාව/ සත්ත්ව ඩාලයේපය/ ඉංකතම ත ස විද්යාව /
සා්ෂණය/ දවද්ය ්සායපාා් සා්ෂණය ආදී විෂයය ත විෂයය ම්ෂේත්රය
වශමය ත සලයේනු ලයේබප අස් එම ම්ෂේත්රය තහි පිළිැනීම අද්ාලයේ ය ාය විසි ත
නිමණය ්නු ලයේැමේ.

ලයව:

අවු සදු 45 ට මපොවැඩි විය යුරුය. (එමසේ වුවත් ්ජමප මද්ඩාමසමම් තරු, සංස්ථා,
වයවස්ථාපිස මණ්ඩලයේ සහ උසස් අධ්යාඩප ආයසපවලයේ මසේවමප නියුරු අය සනහා
මමම වයස් සීමාව බලයේ මපොඩැවැත්මේ.

ලැටුප් කරමය:

35,145 -7×355; 9×495 -42,085.00 [U-MT 1(II)] මාසි වැටුපා ඩරිමාණය හිමි මේ.
ඊට අමස්ව විශ්වවිද්යාලයේ ඩන ඩාද්ප මොමිෂ ත සභාව මඟි ත නිමමද්ශ ් ඇන 
අමපකුත් දීමපා ද් සනහා හිමිම් ලයේබයි.

09.

ඖධගේදී පශෂ ගරේණිය)ය
අලය ුදුසුදක්:

i.

සුදුසුම් ලයේත් ඖෂධ්මේදියකු වශමය ත ශ්රී ලයේංා දවද්ය සභාමව ත පිළිනු ලයේබප සහන යක්
ලයේබා න බීම.

ලයව:

අවු සදු 45 ට මපොවැඩි විය යුරුය. (එමසේ වුවත් ්ජමප මද්ඩාමසමම් තරු, සංස්ථා,
වයවස්ථාපිස මණ්ඩලයේ සහ උසස් අධ්යාඩප ආයසපවලයේ මසේවමප නියුරු අය සනහා
මමම වයස් සීමාව බලයේ මපොඩැවැත්මේ.

ලැටුප් කරමය:

31,625 -7×300; 10×355 -37,275.00 [U-MT 1(IIIA)] මාසි වැටුපා ඩරිමාණය හිමි
මේ. ඊට අමස්ව විශ්වවිද්යාලයේ ඩන ඩාද්ප මොමිෂ ත සභාව මඟි ත නිමමද්ශ ් ඇන 
අමපකුත් දීමපා ද් සනහා හිමිම් ලයේබයි.

ආර්ෂක ගවේලා පීක්ෂක II ගරේණිය)ය

10.

අලය ුදුසුදක්:
i.

(අ
අ.මඩො.ස. (සා.මඩළ විභාය මද්ව්ට මපොවැඩි වා් ණපදී සම්මාප
සාමාමථය ත ඩහ (05)ක් සහිසව විෂයය ත හය (06) කි ත සමත්  ප න බීම. සම්මාප ලයේත්
විෂයය තට සිංහලයේ/මද්මළ භාෂාව මහෝ සාහිසයය සහ අං ණිසය/ වාණිජ අං ණිසය/
ණිසය ඇරුළත් විය යුරුය.
ගශෝ
(ආ
මසව්ට මපොවැඩි වා් ණපදී අ.මඩො.ස. (සා.මඩළ විභාය විෂයය ත හයකි ත
(06) කි ත සමත්  ප ඇන  විශ්වවිද්යාලයේ ම්ෂේසමප අවම වශමය ත වස් ඩහ (05) සරුටුද්ාය
ස්ථි් මසේවයක් න මබප විශ්වවිද්යාලයේ ම්ෂේසමප මසේවමයකු  පම. එමසේ සමත් වූ විෂයය තට
සිංහලයේ/ මද්මළ භාෂාව මහෝ සාහිසයය සහ අං ණිසය/ වාණිජ අං ණිසය/ ණිසය
ඇරුළත් විය යුරුය.
වශ
මඩොලිස් මසේවමප මහෝ හමුද්ා මසේවමප මහෝ විශ්වවිද්යාලයේ ම්ෂේසමප ආ්්ෂ මසේවමප මහෝ
මවපත් පිළිත් ආ්්ෂ මසේවා ආයසපය වස් ඩහ (05)ට මපොඅ ව සරුටුද්ාය
මසේවයක් සරප්ා න බිය යුරුය.

ii.

iii.
iv.

ීඩා ටයුරුවලයේ ියාලලී සහභාගීත්වය න බිය යුරුය.
උස: අඩි 05 අඟල් 04 ට මපොඅ ව විය යුරුය.
ඩරපව: අඟල් 34 ට මපොඅ ව විය යුරුය. (සාමාපය

ලයව:

අවු සදු 45 ට මපොවැඩි විය යුරුය. (එමසේ වුවත් ්ජමප මද්ඩාමසමම් තරු, සංස්ථා,
වයවස්ථාපිස මණ්ඩලයේ සහ උසස් අධ්යාඩප ආයසපවලයේ මසේවමප නියුරු අය සනහා
මමම වයස් සීමාව බලයේ මපොඩැවැත්මේ.

ලැටුප් කරමය:

30,725 - 17×300 - 35,825.00 [U-MN 1(IIIA)] මාසි වැටුපා ඩරිමාණය හිමි මේ. ඊට
අමස්ව විශ්වවිද්යාලයේ ඩන ඩාද්ප මොමිෂ ත සභාව මඟි ත නිමමද්ශ ් ඇන  අමපකුත්
දීමපා ද් සනහා හිමිම් ලයේබයි.

විශ්වවිද්යාලයේ මසේවයි ත සිය මාසි මුලි වැටුමඩ ත 10% කි ත විශ්වවිද්යාලයේ අමථසාධ් අ්මුද්ලයේ
සනහා ද්ාය විය යුරු අස්, විශ්වවිද්යාලයේය ම ව ත 15% ට සමාප මුද්ලයේක් (8% ක් විශ්වවිද්යාලයේ
විශාම වැටුඩ සනහා ද්, 7% ක් විශ්වවිද්යාලයේ අමථසාධ් අ්මුද්ලයේට ද් බැ් මමම. විශ්වවිද්යාලයේ
ඩද්ධ්න මයහි ඩත් පම් දිපමප සිට අනිවාමය විශ්රාම යාමම් දිපය ද්ක්වා, එපම් වයස අවු. 60 ද්ක්වා
වස් 20  මසේවා ාලයේයක් සම්පූමණ කිීකමට මපොහැකි වප ාමය මණ්ඩලයේය විශ්වවිද්යාලයේ විශ්රාම
වැටුඩට ද්ාය මපොවප අස්, එම ාමය මණ්ඩලයේය විශ්වවිද්යාලයේ විශ්රාම වැටුපා අ්මුද්මලයේහි
සාමාකතත්වය ද් මපොද්්යි. ද්ාය ්නු ලයේැමේ.සවද් ආයසපය විසි ත මුලි වැටුමඩ ත 3% ක්
මසේවා නියුක්න ය තම භා් අ්මුද්ලයේ සනහා බැ් ්නු ලයේැමේ.
අයුස්පත් නිකුත් කිීකම වශ භාර ැනීම:
අයදුම් සව ත විසි ත ස්වකීය ලිපිපය ලියප ලයේද් මුද්ද්් ැස මස.මී. 22×10 ඩමාණමප ලියුම් ව්යක්
මාස්, වැල්ලයේමඩම,  සණුණ විශ්වවිද්යාලයේය, මජයෂ්ා සහා් මල්ාධිාීක (ආයසප අපධ්යයප
මවස එ පමම ත මහෝ  සණුණ විශ්වවිද්යාලයේමප මවේ අඩවියට පිවිසීමම ත (www.ruh.ac.lk) නියමිස
ආින  ඩත්රය හා බනවා ැනීම් ඩරිඩාටියට අද්ාළ මසෝරු ස ලයේබාස හැකිය 2021.10.22 දිප මසක්
ඩමණක් අයදුම්ඩත් නිකුත් ්නු ලයේැමේ.

නියමිස ආින ය භාවිසා ් විධිමත් මලයේස සම්පූමණ ්ප ලයේද් අයදුම්ඩත් “ගජය්ඨ වශකාර
ගේඛ්කාධිකාීක ආයතන අනධයයන , රුහුණ වි්ලවිදයාය, ලැේමඩම, මාතර.” යප ලිපිපයට
ලියාඩදිංචි සැඩෑමලයේ ත එවිය යුරුය. අයදුම් ්ප ලයේද් සපරු් ලියුම් ව්මප වම්ඩස ඉහළ මලයේවමම
සනහ ත ළ යුරුය.
අසම්රපමණ මහෝ අඩැහැදිලි මහෝ ඉහස සුදුසුම් පිළිබන අවශයසාවය ත සරප්ා මපොන බීම මහෝ නියමිස
දිපට මඩ් එ පමට අමඩොමහොසත් වප අයදුම්ඩත් ඩන ම්ෂේඩ කිීකමට මහේරු මේ. එමසේ ඩන ම්ෂේඩ ළ
අයදුම්ඩත් ව් මහේරුවක් නිසා මහෝ පැවස සලයේා බැලීමට අවාශ මපොමැස.
්ාජය/ සංස්ථා/ වයවස්ථාපිස මණ්ඩලයේවලයේ අයදුම් සව ත සිය මද්ඩාමසමම් තරු/ සංස්ථා/ වයවස්ථාපිස
මණ්ඩලයේ ඩධ්ානී ත මඟි ත අයදුම්ඩත් ඉදිරිඩත් ළ යුරු අස්, එමසේ ඉදිරිඩත් ්නු මපොලයේබප
අයදුම්ඩත් ඩන ම්ෂේඩ ්නු ලයේැමේ.

 සණුණ විශ්වවිද්යාලයේය,
වැල්ලයේමඩම,
මාස්.
2021.10.05
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