
 

 
 

ශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව ව ලංශ්වවවශ්යසකය 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංපුමප්පසඩු ලං 
 
මෙෙ විශ්වවිද්යාලයේමප රප්පාඩාව ව ඩවන ප ඩහස සනහ ත සපරු ස සනහා දුදුදු් ස සතස 
අයදු ස් සව තමෙ ත  2017.08.14. දිප ද්ක්වා අයදු සඩත් ්ැනවනු ලයේැ මේ.   
 

තනතුරු ලංරහ ලංවැටුප් ලංපරිමසනය 
 

1. වයාඩින  ්ළෙපා් ස    (ස්ථි්/ම්ො තත්රාත්/වැප ඩැව සෙ) 
 ස. 46,131 – 8× 883; 8×1082- 61,851 (ොසි්) [U-EX 2 (II) -2016] 

 
සටහප : ්ජමප මහෝ මඩෞද්ෙලි් අංශමය ත විශ්රාෙ ලයේැ හ මහෝ මසයවමය ත සාව්ාලි්ව දහද්හස ්්්නු ලයේ ප  

දහලයේධාරී ත වැප ඩැව සෙ මහෝ ම්ො තත්රාත් ඩද්පෙ ෙස ඩත් රීරීෙට සලයේ්ා  ලයේනු ලයේැමේ. 

 

2. වවද්ය දහලයේධාරී  (ස්ථි්/ම්ො තත්රාත්) 
 

 

 ස. 38,768 – 10×883; 1×1,082 – 48,680 (ොසි්). [U-MO 1(II)-2016] 

 

3. ප්රධාප විපයා්ක්ෂ් දහලයේධාි     
 

 ස 46,131 – 8x 883; 8x 1082- 61,851 (ොසි්)  [U-EX 2 (II) -2016] 

 

4. ප්රධාප ර්්ෂ් දහළධාරී  II මශ්රයණිය 
  

  ස. 35,556 – 3x 801 – 37,959(EB )-  38,842 -12×883 -49,438 (ොසි්)  [U-EX 1 (II) -2016] 
 

5. විපයා්ක්ෂ් දහලයේධාි    II මශ්රයණිය 
 

 ස. 26,592 -18 x 335 – 32,622 (ොසි්) [U-MN 2 (II) -2016] 

 

6. ෙහජප මසෞඛ්ය ඩි ්ෂ් IIIමශ්රයණිය 
 

 ස. 22,571 - 7x213;10x253 - 26,592 (ොසි්) [U-MT 1(III) -2016] 
 

සටහප : ්ජමප මසයවමය ත විශ්රාෙ ලයේැ හ දහලයේධාරී ත වැප ඩැව සෙ මහෝ ම්ො තත්රාත් ඩද්පෙ ෙස ඩත් රීරීෙට  
සලයේ්ා  ලයේනු ලයේැමේ. 

 
සටහප : ඉහස වැටුපා ඩි ොපය ත  2016.12.05 දිපැන  විශව්විද්යාලයේ ප්රන ඩාද්ප ම්ොිෂෂ ත සාා ක්රමඛඛ් අං් 
17/2016 ඩි දි සංමශෝධපයට ලයේක් වනු ඇස. 
 

ප්රතිලකස : 
 
ඩත්වී සලයේාභී ත ජීවප වියද් ස දීෙපාව ඇරුළුව ්ජමප අනුෙස දීෙපා ලයේැබීෙට තිෂ් ස ලයේ යි. 
 

වවද්ය දහලයේධාරී මලයේස ඩත්වී ස ලයේ  තප ත ‘සොප රීරීම ස දීෙපාව’ සනහා තිෂ් ස ලයේ යි. ( ාධ්, 
මඩොම්ොත්රු හා ප්රවාහප  යප දීෙපා ඇරුලයේත් ) 
  
ඩත්වී සලයේාභී ත සෙ ොසි් වැටුමඩ ත  10%  ප්රොයයක් විශ්වවිද්යාලයේ අථසාසාධ් අ්දලද්ලයේට ද්ාය් මේ. 
විශ්වවිද්යාලයේය විසි ත මසයව්යාමේ වැටුමඩ ත 8%  සොප ප්රොයයක්  විශ්රාෙ වැටුපා අ්දලද්ලයේටද්, 7% 



ප්රොයයක් විශ්වවිද්යාලයේ අථසාසාධ් අ්දලද්ලයේටද්, 3% ප්රොයයක්  මසයව් ාා්්ා් අ්දලද්ලයේට ද්  ැ් 
්්නු ඇස.  
 

 

 

අයදුම්පත් ලංඉදිරිපත් ලං ළයුතු ලංආ සමය 
 

දහථසමද්ශිස අයදු සඩත්රය හා   නවා ෙැනීම ස ඩටිඩාටිය පිළි න මසෝරු ස  www.sab.ac.lk 
විශ්වවිද්යාලයේය ය මවේ අපවිය ෙන් ත  ා ෙස ්් ෙැනීෙ මහෝ දහමයෝජය මඛඛ්්ාික්ාරී (රධයයප 

රයසප) ශ්රී ලයේං්ා ස ්ෙදලව විශ්වවිද්යාලයේය ලිපිපයට 9’’x4’’ ප්රොයමප, ස්වකීය පෙ  හා ලිපිපය 
ලියප ලයේද් දලද්ද්් ්ව්යක් 2017.08.04 දිපට මඩ් එවීමෙ ත ලයේ ා ෙස හැ්.  
 
්ාජය /සංස්ාා /වයවස්ාාපිස ේඩපලයේ වලයේ අයදු ස් සව ත සෙ රයසප ප්රධානී ත ෙන් ත අයදු සඩත් 
ඉදිි ඩත් ්ළ යුරුය.  ස සපූථසය ්්ප ලයේද් දහථසමද්ශස අයදු සඩත් අධයාඩප හා විත්ය ය ඩළරප සද්ද් 
පිළි න සහන ් පිටඩත් සෙඟ අද්ාලයේ ලියු ස ්ව්මප ව සඩස ඉහලයේ ම්ලයේව් සෙ ත අයදු ස ්්ප 
සපරු් සනහ ත ්්  2017.08.14 දිපට මඩ් දහමයෝජය මඛඛ්්ාික්ාරී (රධයයප රයසප) ශ්රී ලයේං්ා 
ස ්ෙදලව විශ්වවිද්යාලයේය, සැ.මඩ. 02, ම ලිහුඛඔය ලිපිපයට ලයේැම ප මලයේස මයොදල ්ළ යුරුය. 
 
අවශය විස්ස් සනහ ත ්් පැන  මහෝ අඩැහැදිළි මහෝ  ප්රොද් වී ලයේැම ප මහෝ අමපුතත් දහයිෂස 
අවශයසාවය ත සරප්ා මපොෙැන  අයදු සඩත් ප්රන ක්මෂයඩ ්්නු ලයේැමේ. එමසය ප්රන ක්මෂයඩ ්්නු ලයේ ප 
අයදු සඩත් ෙැප පැවස සලයේ්ා  ලයේනු මපොලයේැමේ. 
 

 

 

 
මඛඛ්්ාික්ාි  
ශ්රී ලයේං්ා ස ්ෙදලව විශ්වවිද්ය ාාලයේය 
2017.07.20 
  

 

 

 

 

http://www.sab.ac.lk/

