ශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව ව ලංශ්වවවශ්යසකය
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංපුමප්පසඩු ලං
මෙෙ විශ්වවිද්යාලයේමප රප්පාඩාව ව ඩවන ප ඩ ස හන  ත සපරු ස හන ා දුසුදු් ස හතස
අයසු ස් සව තමෙ ත 2019.01.28 ද්ක්වා අයසු සඩත් ්ැනවනු ලයේැමේ.

01.

උපසධිධසරී ලංභසෂස ලංපරිවර්ත  ලං II ශ්රේණිය

 ලං ලං ලංඅවවය ලංුදුසුද ්:

(i). පිළිෙත් විශ්වවිද්යාලයේය් ංහල ලයේද මද්ෙව වියයය ත හතසව
උඩාධියක් ලයේබා න බීෙ.
රහ
ඉහලග්රීං ෂායාව ම හාතසය යප වියයය ත හන ා හ සොප
හාොර්ථයක් හතසව අ.මඩො.හ. (හා.මඩව) හෙත්වීෙ ම අ.මඩො.හ.
(උ.මඩව) විෂාෙය ම ඊට ඉ ව විෂාෙයක් ඉහලග්රීං ොයමය ත
හෙත්ව න බීෙ.

වයර:

 ලං ලංශ්තෝමස ලංුැනීම:
රටහන ලං: ලං

අයඳු සඩත් බා් ෙ තපා අවහ ත දිපට අවු සසු 45 ට මපොවැඩි විය යුරුය.

ඩරික්යණයක් හ  ලංහ සමුඛ ඩරීක්යණයක් ෙඟි ත
උපසධිය ලංරඳහස ලංඉාග්රීසි භ ලංභසෂසව ලංශ්ෂයය ල ලංශ්කර ලංහසමස ලංි  ලංඋපසධිධසරීන් ලං ලං ලං ලං ලං
රහ/ශ්හෝ ලං ලං ලං ලංසි භාහක/ ලංඉාග්රීසි භ/ ලංශ්මය ලංයන ලංභසෂස ලංනමනම ලංරඳහස ලං
ප්රවීනන්වවය ල ලං ලවන ලංඅයුස් ුවවන් ලංශ් ශ්මි  ලංවැි  ලංරැකිල්ලක ල ලං
 ලවනු ලංකැශ්ේ.

ඒ සගද්ධ ලංමසසි භ  ලංවැටුප් ලංක්රෙය : UMN 3(II)
ුව. 42,885 -18x660 – 54,765/= (ොං්) 2020.01.01 දිපට

02. ලංශ්නයසම ලෂ  ලංනිකධසරි ලං ලං ලං11 ලංශ්රේණිය ලං
 ලං ලං ලංඅවවය ලංුදුසුද ්:
 ලං

වසරීරි  ලංශ්යෝුයතසව: ලං

 ලං ලං(i). පිළිෙත් විශ්වවිද්යාලයේය් උඩාධි්මය ව වීෙ.
පිරිමි - උහ : අඩි 5 අෙල් 05 ට මපො අව  විය යුරුය.
ඩරපව : අෙල් 32 (හාොපය)

වයර: අයසු සඩත් ෂා්ෙ තපා අවහ ත දිපට අවු සසු 30ට මපොඅව 

ා අවු සසු 45ට මපොවැඩි

විය

යුරුය.
 ලං ලං

හට ප : මඩොලිහ් ම
මුද්ා මහේවමප ඩවරප සද්ද්ක් ලයේබා ඇන  හ ක්රීඩා ා ්ටයුරුමහොස දුබහාප
ක්රියා්්් ස හ සබ තව විශ්වවිද්යාලයේ හ සාන ් ෙට්ෙම ස ක්රියා්ාරි හ ෂාත්ත්වයක් ඇන 
අයසු ස් සව ත ම්ම්ත විමශේය හැලයේකිල්ලයේක් ද්ක්වනු ලයේැමේ.
ම
(ii). ශ්රී ලයේහල්ා රිවි මුද්ාමම ම සසර් සපරු්ට මපොඅව  ලයලයේය් ම
ශ්රී
ලයේහල්ා මඩොසිංමප ඊට හොප ලයලයේය් ඩවරප සද්ද් ලයේබා
න බීෙ.
ශ්තෝමස ලංුැනීම ලං:

 ලංහ සමුඛ ඩරීක්යණයක් ෙත් ත

ඒ සගද්ධ ලංමසසි භ  ලංවැටුප් ලංක්රෙය : UMN 3(II)
ුව. 42,885 -18x660 – 54,765/= (ොං්) 2020.01.01


වැටුඩට අෙස්ව ්සමප අනුෙස දීෙපාම ජීවප වියද් ස දිෙපාව හ ලයව ඇඳු ස දීෙපා
තමිමම.

03. ලංශ්ුණන ලංරහ සම ලංII ශ්රේණිය ලං
අවවය ලංුදුසුද ්: (අ). වියයය ත 02 ්ට හ සොප හාොර්ථ හතසව අ.මඩො.හ. (උ.මඩව)
ඩැ්ණි
ලයර්මද්ශය විෂාෙමප වියයය ත 04කි ත හෙත් වීෙ ශ්හෝ
වියයය ත 02්ට හ සොප හාොර්ථ හතසව අ.මඩො.හ. (උ.මඩව) පව
ලයර්මද්ශය විෂාෙමප වියයය ත 03කි ත හෙත්වීෙ.
හ
අ.මඩො.හ. (හා.මඩව) විෂාෙමප ඉහලග්රීං ෂායාවද ඉහලග්රීං හාතසය හ
ෙණිසයද වාණිස අහල් ෙණිසය වියයය ත හන ා හ සොප හාොර්ථ ලයේබා
න බීෙ.
හ
(ආ).
(i). ශ්රී ලයේහල්ා ව්ලයේත් ෙණ්ාධි්ාරි තයසපමප (ICASL)
ප්රාථමි් අදිය්දතවහරි් I/ ඩද්ප ස අදිය් හෙත් වීෙ
ම
(ii). ව්ලයේත් ්ලයේෙපා්්ණ ෙණ්ාධි්ාරි තයසපමප
(CIMA) ඩද්ප ස අදිය් හෙත් වීෙ
ම
(iii). ම්ොමිය ත හෂාව ෙඟි ත ඉ ස (ත) ත (i) හ (ii) ට
හොප මලයේහ හලයේ්නු ලයේබප මවපත් දුසුදු් ස
හ
(ි). ලං්සමප ම පිළිෙත් මඩෞද්ෙලි් තයසපය් විෙණප ්ටයුරු
පිළිබන අවෙ වශමය ත වහ් 02 ඩවරප සද්ද්
වයර:

අයඳු සඩත් බා් ෙ තපා අවහ ත දිපට අවු සසු 45 ට මපොවැඩි විය යුරුය.

ශ්තෝමසුැනීම:  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංහ සමුඛ ඩරීක්යණයක් ෙඟි ත
වැටුප් ලංපරිමසණය:

UMN 2(II)
ුව. 37,275- 18x495 – 46,185/= (ොං්) 2020.01.01

04. ලං ලං යමනස මණ ලංරහ සම ලං(ශ්පෝව ලංතැබී්) ලංIII ශ්රේණිය ලං
අවවය ලංුදුසුද ්: ලං01. ලං i. අ.මඩො.හ. (හා.මඩව) විෂාෙමප
i. ංහල ලයේ ෂායාවද මද්ෙව ෂායාව
ii. ඉහලග්රීං ෂායාවද ඉහලග්රීං හාතසයය
iii. ෙණිසය
යප වියයය තට හ සොප හාොර්ථ හතසව වියයය ත
හෙත් වී න බීෙ.

යක් එක් ව්් දී

හ
අ.මඩො.හ. (උ.මඩව) විෂාෙය එක් ව්් දී ංයලු වියයය ත හෙත්වීෙ (හාොපය
මඩොසු ඩරීක්යණ ප්රශ්ප ඩ්රය ැ්)
ii. ලයරපණසා හහලවර්ප ා වෘත්තීය රපහුණු අොසයාහලශය යටමත් ශ්රී ලයේහල්ා
්ාර්මි් විද්යාලයේයද බහු සාක්යණි් තයසපය ෙඟි ත ඩවත්වනු ලයේබප
ෙණ් ශිල්පී ත හන ා වූ සාන ් හ න ්ය හෙත් වීෙ ම ඒ ා හොප
දුසුදු් ස ලයේබා න බීෙ.
ම

02. අ.මඩො.හ. (හා.මඩව) විෂාෙමප
i. ංහල ලයේ ෂායාවද මද්ෙව ෂායාව
ii. ඉහලග්රීං ෂායාවද ඉහලග්රීං හාතසයය
iii. ෙණිසය
යප වියයය තට හ සොප හාොර්ථ හතසව වියයය ත
හෙත් වී න බීෙ.
හ

යක් එක් ව්් දී

අ.මඩො.හ. (උ.මඩව) විෂාෙය (වාලයස වියය ා්ාමව ත) එක් ව්් දී ංයලු
වියයය ත හෙත්වීෙ (හාොපය මඩොසු ඩරීක්යණ ප්රශ්ප ඩ්රය ැ්)
ඩ ස හන  ත දුසුදු් ස හරප්ා ඇන  අය ම්ම්ත ප්රමුඛසාවයක් ද්ක්වනු ලයේැමේ.
(a). පිළිෙත් තයසපයකි ත ලයේබාෙත් ොහ 06 ්ට මපොඅව  ඩරිෙණ්
මයසු ස ෂාවිසය පිළිබන දුසුදු් ස
හ
(b). ඩරිෙණ් මයසු ස ඩැමක්ස ෂාවිසය පිළිබන වහ් 02 ් ඩවරප සද්ද්
වයර:
 ලං ලං
ශ්තෝමස ලංුැනීම:
වැටුප් ලංපරිමසණය:

අයසු සඩත් ෂා්ෙ තපා අවහ ත දිපට අවු සසු 18ට පොඅඩා ු
මපොවැඩි විය යුරුය.

ා අවු්ුද්ු 30ට

ලිඛිත ලංඩරික්යණයක් හ  ලංහ සමුඛ ඩරීක්යණයක් ෙඟි ත
UMN 1(III)
ුව. 30,725 – 17x300- 35,825/= (ොං්) 2020.01.01

05. ලංපරිපසක  ලං(භූමි ලංර්ව ) ලංIII ශ්රේණිය ලං ලං
අවවය ලංුදුසුද ්: ලං(I). (අ.) ලංඅ.මඩො.හ. (හා.මඩව) විෂාෙමය ත මද්ව්්ට මපොවැඩි වා්
ෙණප්දී වියයය ත යකි ත හෙත්ව න බිය යුරුය.
හ
(ත.) ්ෘෂි්ර්ෙ මද්ඩාර්සම ස තරුව විං ත ඩවත්වනු ලයේබප වහ්්
්ාලයේය් ප්රාමය ත්් ්ෘෂි්ර්ෙ ඩාාොලයේාවක් හාර්ථ්ව ලයෙ ්් න බීෙ
ම ඊට හොප දුසුදු්ෙක් හරප්ා න බීෙ.
වයර:

අයඳු සඩත් බා් ෙ තපා අවහ ත දිපට අවු සසු 45 ට මපොවැඩි විය යුරුය.

 ලං ලංශ්තෝමස ලංුැනීම:

හ සමුඛ ඩරීක්යණයක් ෙඟි ත

වැටුප් ලංපරිමසණය:

UMT 1(III)
ුව. 31,625 - 7x300-10x355–37,275/= (ොං්) 2020.01.01

06.පරිපසක  ලං/ ලංනඩ්වනම III ලංශ්රේණිය
අවවය ලංුදුසුද ් :
i.

(අ)

ංහල ලයේද මද්ෙවද ඉහලග්රීං ෂායාව ම

හාතසය හ අහල් ෙණිසයද වාණිස අහල්

ෙණිසයද ෙණිසය යප වියයය ත හන ා හ සොප හතසව වියයය ත 06කි ත
මද්ව්්ට මපොවැඩි වා් ෙණප්දී අ.මඩො.හ. හාදමඩව හෙත්වීෙ ;
ii.

් ස් ස ඩාලයේපය පිළිබන අවෙ වශමය ත වහ් 03් ඩවරප සද්ද්ක් ලයේබා න බීෙ.

වයර:

ශ්තෝමස ලංුැනීම
වැටුප් ලංපරිමසණය :

අයඳු සඩත් බා් ෙ තපා අවහ ත දිපට අවු සසු 45 ට මපොවැඩි විය යුරුය.

: ලංඅභිමය ෙයසා ඩරීක්යණයක් ා හ සමුඛ ඩරීක්යණයක් ෙඟි ත
 ලංUMN 1(III)

ුව. 30,725 – 17x300- 35,825/= (ොං්) 2020.01.01

07. ශ්හ ලංනිකධසරි ලං ලංII ශ්රේණිය
 ලං ලං
අවවය ලංුදුසුද ්: ලං(i).

(ii).

අ.මඩො.හ. (හා.මඩව) විෂාෙමය ත මද්ව්්ට මපොවැඩි වා්
ෙණප්දී වියයය ත 03 ්ට හ සොප හාොර්ථ හතසව වියයය ත
යකි ත හෙත්ව න බිය යුරුය.
ශ්රී ලයේහල්ා දවද්ය හෂාව විං ත අනුෙස ම ද් ප්රවීපසා හ න ්ය
ලයේබා න බීෙ.

වයර:

අයඳු සඩත් බා් ෙ තපා අවහ ත දිපට අවු සසු 45 ට මපොවැඩි විය යුරුය.

 ලං ලංශ්තෝමස ලංුැනීම:

හ සමුඛ ඩරීක්යණයක් ෙඟි ත

වැටුප් ලංපරිමසණය:

UMT 1(III)
 ලං ලංුව. 31,625 - 7x300 - 10x355–37,275/= (ොං්) 2020.01.01

08. මහජන ලංශ්රෞඛ්ය ලංපරී ලෂ  ලංIII ශ්රේණිය ලං ලං
අවවය ලංුදුසුද ්: ලං(I).

මහෞඛය මද්ඩාර්සම ස තරුව විං ත ඩවත්වනු ලයේබප ෙ සප
මහෞඛය ඩරීක්ය් විෂාෙය හෙත්වීෙ හ අවෙ වශමය ත වහ්
03් ඩවරප සද්ද්ක් ලයේබා න බීෙ.

වයර:

අයඳු සඩත් බා් ෙ තපා අවහ ත දිපට අවු සසු 45 ට මපොවැඩි විය යුරුය.

ශ්තෝමස ලංුැනීම:

හ සමුඛ ඩරීක්යණයක් ෙඟි ත

වැටුප් ලංපරිමසණය:

UMT 1(III)
ුව. 31,625 - 7x300 -10x355–37,275/= (ොං්) 2020.01.01

 ලං ලං09. ලංතස ලෂණි  ලංනිකධසරි ලං(ශ්තොමනමුව ලංතස ලෂණ) ලංIII ශ්රේණිය ලං
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඅවවය ලංුදුසුද ්: (i).

අ.මඩො.හ (උහහ් මඩව) විෂාෙය විද්යා වියය ා්ාමව ත වියය ත
රුපක් එක් ව්්දි හෙත්ව න බීෙ. වියය හහල්වපය ත තී්ණය
්්නු ලයේබනුමප අද්ාව පීාමප අයයපාහලශය ෙඟිලය.
හ

(ii).

සෘතී් ා වෘත්තීය අයාඩප ම්ොමිය ත හෂාව ෙඟි ත පිළිෙත්
්ාර්මි්ද වෘත්තීය රපහුණු තයසපයක් විං ත ම
මසෝරු ස
හ තලයමමද්පය ා බහු ොය සාක්යණයද මසෝරු ස හ තලයමමද්ප
සාක්යණයද මසෝරු ස සාක්යණය යප ක්මයේ්රය්ට අද්ාවව
පිළිෙත් තයසපයක් විං ත ලය වත් ්්නු ලයේැබූ N.V.Q. 5 මවලය
ෙට්ටෙට මපො අව  ලයරපපසා හ න ්ඩත් ම
මවපත් හොප
දුසුදු්ෙක් ලයේබා න බීෙ.


වයර:

මසෝරු ස ා හ තලයමමද්ප සාක්යණයට අද්ාව රැකියා ඩවරප සද්ද්ක්
හතස අයසු ස් සව ත ම්ම්ත විමශේය හැලයේකිල්ලයේක් ද්ක්වනු ලයේැමේ.

අයඳු සඩත් බා් ෙ තපා අවහ ත දිපට අවු සසු 18ට මපොඅව  ා අවු සසු 45 ට මපොවැඩි

විය යුරුය.

 ලං ලං
ශ්තෝමස ලංුැනීම: ලිඛිස ාද ම
වැටුප් ලංපරිමසණය:

ඩරමය ත්් ඩරීක්යණයක් ා හ සමුඛ ඩරීක්යණයක් ෙඟි ත

UMT 1(III)
 ලං ලංුව. 31,625 - 7x300-10x355–37,275/= (ොං්) 2020.01.01

10. ලංතස ලෂණි  ලංනිකධසරි ලං(මරසයනි ) ලංIII ශ්රේණිය ලං
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඅවවය ලංුදුසුද ්: (i).

අ.මඩො.හ (උහහ් මඩව) විෂාෙය විද්යා වියය ා්ාමව ත වියය ත
රුපක් එක් ව්්දි හෙත්ව න බීෙ.
හ

(ii).

(අ). දවද්ය ්හායපාෝ සාක්යණය
ඩාාොලයේාවක් හ සපූර්ණ ්් න බීෙ.

පිළිබන

ඩිපාමලයේ ො

(ත). සෘතී් ා අයාඩප ම්ොමිය ත හෂාව ෙඟි ත පිළිෙත්
සාක්යණි්ද වෘත්තීය රපහුණු තයසපයක් ම
මවපත් පිළිෙත්
තයසපයක් විං ත ලය වත් ්්නු ලයේැබූ ්හායප විද්යාවද ්හායප
ඉහලජිම ත සමමද්ය පිළිබන N.V.Q. 5 මවලය ෙට්ටෙට මපො අව 
ලයරපපසා හ න ්යක් ලයේබා න බීෙ.


ඉ ස හද්  ත දුසුදු් ස පිළිබන තී්ණය ්්නු ලයේබනුමප අද්ාව
පීාමප අවශයසාවය ෙසය.

අයඳු සඩත් බා් ෙ තපා අවහ ත දිපට අවු සසු 18 ට මපොඅව  ා අවු සසු 45 ට මපොවැඩි

වයර:

විය යුරුය.

ශ්තෝමස ලංුැනීම: ලිඛිස ාද ම
 ලං ලං ලංවැටුප් ලංපරිමසණය:

ඩරමය ත්් ඩරීක්යණයක් ා හ සමුඛ ඩරීක්යණයක් ෙඟි ත

UMT 1(III)
 ලං ලංුව. 31,625 - 7x300 -10x355–37,275/= (ොං්) 2020.01.01

11. ලංශ්පම ලංපසරැ්ල ලංරහ සම ලංII ලංශ්රේණිය (ශ් ොන්ත්රස්ව ලංපනම ලංමත)
අවවය ලංුදුසුද ්: ලං ලං ලං(I).  ලං ලංවියයය ත 06 ක් හතසව අ.මඩො.හ. (හා.මඩව) විෂාෙය හෙත් වී න බීෙ
හ විවෘස විශ්වවිද්යාලයේමප මඩ් ඩාහල් අයාඩපය පිළිබන හ න ්
ඩ්ර ඩාාොලයේාව ම මුල්වොවිය අයාඩපය පිළිබන ඊට හොප ම
ඉ ව දුසුදු්ෙක් ලයේබා න බීෙ.
වයර:

ශ්තෝමස ලංුැනීම:
 ලං ලං ලංවැටුප් ලංපරිමසණය:

අයඳු සඩත් බා් ෙ තපා අවහ ත දිපට අවු සසු 45 ට මපොවැඩි විය යුරුය.

හ සමුඛ ඩරීක්යණයක් ෙඟි ත
 ලංUMN 1(III)

ුව. 30,725 – 17x300- 35,825/= (මසසි භ ) ලං2020.01.01

12. ලංවඩු ලං සර්මි  ලං(II ශ්රේණිය)
අවවයුදුසුද ්

:

i.

කියවීම ස ා ලිවීම ස ැකියාව.

ii.

ඩ ස හන  ත ් සණු පිළිබන ලයරපපත්වයක් ලයේබා න බිය යුරු ය.
(අ)

මෙොඩා පැත්ලි ා ෙෘ ෂාණ්ඩා  සැනීම ස ්ර්ො තසය හ සබ ත වව 
වැඩා  වලයේදී උඩමය ගී ්්ෙනු පිරිෙැසු ස පිළිබන ද්ැනීෙ

ා ඒවා හ්හ්

කිරීෙ
පිළිබනව
(ත).

මපොමය වත් අ තද්ම ස වව  තයු හ විවි ද්ැව වර්ෙ ෂාවිසය පිළිබන
ද්ැනුෙ ා ඇඳී ස කියවීෙ පිළිබනව

(ඇ).

අඟමලයේ ත 1ද32 ද්ක්වා ඩරිොණය ත ලයවැ්දිව කියවීෙ පිළිබනව

iii.

වව  ්ර්ො තසය පිළිබනව වහ් මද්්්ට මපොඅව  ඩවරප සද්ද්ක් න බීය යුරුයි.

iv.

අයඳු සඩත් බා් ෙ තපා අවහ ත දිපට වයහ අවු සසු 45 ට මපොවැඩි වියයුරුය.

රටහන

: ත්වැ තප හෙත් අමපාක්ය්ය තට ප්රමුඛත්වය මද්නු ලයේැමේ.

ශ්තෝමස ලංුැනීම

: ලංවෘත්තීය ඩරීක්යණයක් ා හ සමුඛ ඩරීක්යණයක් ෙඟි ත

වැටුප් ලංපරිමසණය :

U – PL 3(III)
 ස. 29ම915 – 16 x 270 – 34ම235/= (ොං්) 2020.01.01

ශ්රේවස ලංශ් ොන්ශ්ද්සි භ


බනවාෙැනීම ස වයහ අවු සසු 45 ට මපොවැඩි විය යුරුය.



අයසු ස් සව ත සෙ ඉඩයී සවලි ත 10% ක් විශ්වවිද්යාසිය අර්ථහා් අ්මුද්ලයේට ද්ාය් විය යුරු
අස් විශ්වවිද්යාලයේය ෙඟි ත එ ඉ ඉඩයී ස වලි ත 8 % ්ට හොප මුද්ලයේක් විශ්වවිද්යාසිය විාෙ
වැටුඩටද් 7% ්ට හොප මුද්ලයේක් විශ්වවිද්යාසිය අර්ථහා් අ්මුද්ලයේට බැ් ්්නු ඇස. එයට
අෙස්ව 3% ් මුද්ලයේක් විශ්වවිද්යාලයේය විං ත මහේව් ෂා්්ා් අ්මුද්ලයේට ද් බැ් ්්නු ඇස.

අයුස්ප්ව ලංඉදිරිප්ව ලං යයුනම ලංආ සමය
 අයසු සඩත්

www.sab.ac.lk විශ්විද්යාලයේ මවේ අඩා විමය ත ම
මසයය්ා හ ්ා්
මල්ඛ්ාධි්ාරිද
අපයයප තයසප අහලශයම හබ්ෙමුව විශ්වවිද්යාලයේයම සැ.මඩ. 02ම
මබලිහුල්ඔය මවස 2019 සපවාරි ෙහ 18 දිපට මඩ් ංය ලිපිපය ලියා මුද්ද්් ෙැසූ 9”x4” ලිපි
්ව්යක් එවීමෙ ත ම විශ්වවිද්යාලයේමප අපයයප තයසප අහලශය මවස ඩැමිණ ලයේබා ෙස
ැ්.



ලයං ඩරිදි හ සපූර්ණ ්්ප ලයේද් අයසු සඩත් අද්ාව හ න ්වලයේ ඡායා පිටඩත් හෙෙ 2019 සපවාරි
ෙහ 28 දිපට ම
ඊට මඩ් මසයය්ා හ ්ා් මල්ඛ්ාධි්ාරි අපයයප තයසප අහලශය
ශ්රී ලයේහල්ා හබ්ෙමුව විශ්වවිද්යාලයේය සැ.මඩ. 02 මබලිහුල්ඔය මවස එවිය යුරු ය. අයසු සඩත් බ ා
එවනු ලයේබප ්ව්මප ඉ ලයේ ම්වවමර් අයසු ස ්්ප සපරු් ඩැ ැඳිළිව හන  ත ්ව යුරු ය.



විශ්වවිද්යාලයේ මහේවමප ද්සමප මද්ඩාර්සම ස තරුව්ද හහලහ්ථාද වයවහ්ථාපිස
ෙණ්ඩා ලයේදඅයසු ස් සව ත හ්ව ඉය තයසප ප්රාලයයා ෙඟි ත අයසු සඩත් ඉදිරිඩත් ්ව යුරුය.



අවශය විහ්ස් හන  ත ්් පැන  ම අඩැ ැදිළි ම
ප්රොද් වී ලයේැමබප ම අමප වත්
ලයයමිස අවශයසාවය ත හරප්ා මපොෙැන  අයසු සඩත් කිංසු ම ේරුවක් මපොද්ක්වා ප්රන ක්මයේඩ
්්ප අස්ම එවැලය අයසු සඩත් කිංසු ම ේරුවක් ලයහා යළි හලයේ්ා බලයේනු මපොලයේැමේ.
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