
 

 

 

විද්යාවේදී  (විවේදේ) ක්රීඩා ා විද්යාල වශ කෂමනාකරණ උපාධි පාඨමාාල 
ශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව ව ලංශ්වවවශ්දයසකය හස 
 ලංශ්රී ලංවයවධනධනර ම ලංශ්වවවශ්දයසකය  

 

විද්යාවේදී  (විවේදේ) ාරිරික අධ්යාපන උපාධි පාඨමාාල 
ශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව ව ලංශ්වවවශ්දයසකය 

 

මාධ්යය: ඉංග්රීසි 
 

මෙෙ ලංඋඳසධි ලංඳසඨෙසකසවන් ලංරහස ලංඉහත ලංශ්වවවශ්දයසක ලංෙන්න් ලංදුදුදු ලතක අ ලංදයදුලත වනවන්මුන් ලං ලංදයදුලතඳ අ ලං වව  ලං

කවමේ. ලංමෙෙ ලංඳසඨෙසකසවන් ලංපිළිග ලංවවඩිදුම ලංශ්රවතම, ලංදයදුලත ලං ම  ලංකගන ලංආ සමය, ලංදුදුදු ලත, ලංමයෝුයතස ලංඳීක්ෂණයය ලං

රහස ලංදයදුලතඳත්ර ලංහස ලංදවවය ලංිපපි ලංමඛනන ලංඳහත ලංමවේ ලංදවශ් ලංවිපන් ලංකගස ලංුත ලංහව . 

 

www.sab.ac.lk – ශ්රී ංකා වගරුව ල විවලවිද්යාය  

www.sjp.ac.lk – ශ්රී වයලධනධ්නර ර විවලවිද්යාය 
 
වසරිරි  ලංදධයසඳන උඳසධි ලංඳසඨෙසකසව ලංරහස ලංඳෙය්ෂ ලංමහෝ ලංඑෙ ලංඳසඨෙසකසව ලංරහ ලංක්රීවස ලංශ්දයසව ලංරහ ලං නෙනස මය ලං
උඳසධි ලංඳසඨෙසකසව ලංයන ලංඳසඨෙසකස ලංමද  ලංරහසෙ ලංදයදුලත ලං මන ලංදයදුලත වනවන් ලංශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව ව ලංශ්වවවශ්දයසකය  ලං
ඳෙය්ෂ ලංදයදුලතඳ අ ලංමයොව  ලං න ලංයුතුය.  
 
ක්රීවස ලං ශ්දයසව ලං රහ ලං  නෙනස මය ලං උඳසධි ලං ඳසඨෙසකසව ලං රහස ලං ඳෙය්ෂ ලං දයදුලත ලං  මන ලං දයදුලත වනවන්  ලං තෙන්මු ලං
දභිෙතය ලං ඳරිදි ලං ඉහත ලං ශ්වවවශ්දයසක ලං මදම න් ලං  වෙ ව ලං ශ්වවවශ්දයසකය   ලං ය ය ලං දයදුලතඳත ලං මයොව  ලං  න ලං හව . ලං ුන්න් ලං
දුදුදු ලත ලංකගන ලංශ්වවවශ්දයසකය ලංම අීකෙ  ලංඑෙන්න් ලංසිය දු ලංගකඳකේෂ ලංය දු ලංමනොම . ලං 
 
එ්ෂ ලංදයදුලත වනවකු  ලංඉහත ලංඳසඨෙසකස ලංමද  ෙ ලංදයදුලත ලංසිීකමලත ලංහවසියසව ලංඳව වන ලංදතම ලංඑගඳු ලංදවරවථසව දී ලංදයදුලතඳත ලං
ශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව ව ලංශ්වවවශ්දයසකය ලංමවත ලංමයොව  ලං න ලංයුතුම . ලං  
 

අයදුම්පත් භාර ුන්නා අලවන් දිනය 2018 වේදපගරලාරි  09 
 

ලිඛිත පරීක්ණය 

උපාධි පාඨමාාල දිනය වේදීාල 

ශ්දයසම දී ලංිශ්මව)ණක ලංක්රීවස ලංශ්දයසව ලංරහ ලං නෙනස මය ලංඋඳසධි ලංඳසඨෙසකසව ලං 15.03.2018 මඳ.ව. ලං09.30 ලං– ලංමඳ.ව. 11.00 

ශ්දයසම දී ලංිශ්මව)ණක ලංවසරිරි  ලංදධයසඳන ලංඋඳසධි ලංඳසඨෙසකසව 15.03.2018 මඳ.ව. ලං11.30 ලං–   ඳ.ව. ලං 01.00 

  

ප්රාවේදයික ක පරීක්ණය 

දිනය වේදීාල 

15.03.2018 ඳ.ව. ලං01.00 ලං– ලංඳ.ව. 06.00 

16.03.2018 මඳ.ව. ලං08.00 ලං– ඳ.ව. ලං06.00 

17.03.2018 මඳ.ව. ලං08.00 ලං– ඳ.ව. ලං06.00 
 

මඛන සධි සරි        මඛන සධි සරි 
ශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව ව ලංශ්වවවශ්දයසකය ලං      ශ්රී ලංවයවධනධනර ම ලංශ්වවවශ්දයසකය  
මගිපහුඛුය.        ුාමුොවශ්ක, ලං මේමුොව.    

විවලවිද්යා ප්රවේදීය   
(2017/2018 අධ්යයන ලධනය) 


