නේවාසිකාගාර වලිේ බඩුබාහිරාදිය
ඉවත්කර ගැනීම (2015/2016) (2016/2017) , (2017/2018),
(2018/2019)

ශ්රී ා ස සගමුව විශ් විදයාේ ිසුන්ගේ
විාසු
ටයුතු
ඉදිරිේ දී ආමම්ා න ගැවි්ග හස ිසුන ිසුනවිය්ග රි්ග ම තම
ාසණ්ඩ ඉ ත් ම ුැනීමට ාගසේදන ඉල්ලීම් සා ස ගාමි්ග
පහත ේ ෝගේේිස
ාට
යටත්
තම ගඩු ගසහිමසදිය
ඉ ත් මේුන යසමට ටයුතු ේයොදස ඇත.
එේේ ඉ ත්

ම ුැනීමට අදසළ මසර්ේුෝපේේශ පහත ේේ.

 තම ගඩුගසහිමසදිය අදසළ ිසුන ස/ිසුනවිය පමණක් ඇතුළු වී
ඉ ත් මුත යුතු අතම ේ නත් අයට ඇතුළු වීමට ඉඩ
ේනොාැේේ.
 ිසුන ිසුනවිය්ග ේමම සර්යය සදහස පැමිණිේම්දි ාගස දී ඇති
දිනය හස
සාය තුාදි පමණක් පැමිණිය යුතු අතම
ගඩුගසහිමසදිය
ඉ ත් ම
ුැනීේම්ග
පුන
හසම
විශ් විදයසා පරිරේය්ග හස ේ්ග සිස සුසමේය්ග ඉ ත් විය
යුතුය.
 අදසළ ේ්ග සිස සුසමයට පැමිනීේම්දි නි ැමදි ේසෞඛ්ය
උපේදේ පිළිපැදිය යුතු අතම යම්කිිස ේමෝගි තත්ත් යක්
ඇති ග ට සැ යක් ඇති වු ේහොත් ේ්ග සිස සුසමයට
ඇතුළුවීමට ඉඩ ේනොදිය හැ .ත ද ිසයළු
ටයුතු ාදි
සමසජ දුමේථාස ය තගසුත යුතුය.
 නැ තත් ේ්ග සිස සුසමය්ග ාට අනුයුක්ත මන දිනය්ග
මේේ හස විශ් විදයසාේ ප තින තත්ත් ය්ග සැාකිල්ාට
ුනිමි්ග ඉදිරිේ දි දැනුම් ේදන අතම ේමම සර්යය ුනමට
මුැනීම සදහස විශ් විදයසා
සර්ය මණ්ඩායට හස
ආමක්ෂ අංශයට නිිස ේාස සහේයෝුය ාගස දිය යුතුය.
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 ිසයළුම
ශිෂය/ශිෂයස ්ග
තම
විශ් විදයසා
හැදුනුම්පත/ සර්තස ේපොත/ තස
සලි
හැදුනුම්පත
අනි සර්යේය්ගම රැේුන ආ යුතුය.
 ත ද ිසයළුම (පිරිමි) ශිෂයය්ග ිසංහමසජ ේ්ග සිස සුසම
ප්රධසන ේදොමුව
අසා ශීරම උ්ණණත්
පීරක්ෂණයට
සහාසගී වී පැමිණිය යුතු අතම ිසයළුම ( ස්ගතස) ශිෂයස ්ග
විශ් විදයසා ප්රධසන ේ ේුවේ ්ග පීරක්ෂස
ළුත යුතු
ේේ. එේේ පීරක්ෂස ට ාක් ේනො න අය ලු්ගට ඇතුළුවීමට
ඉඩ ේනොාැේගනු ඇත.

ේ්ග සිස සුසමය
ච්ගද්රි ස
ිසරිමැදුම 2
සහ්ග
ා A,B,C
සමනා 1,2,3
වීමිසංහ 1,2
ා
විේේමත්න
චිත්රාතස
ණිසංහ
ගුණ ර්ධන
ආිසරි
මවි්ගද්ර
අංජලි ස 1
ේසේ ්ගදි
වීමේ ෝ්ග
මනම්ේේරි
ිසංහමසජ 1,2,3,4,5,6
මහ ැලි
දයසශස්ගති
ඩේ.ේක්.ේක්. ගණ්ඩසම
ිසතුම්
සංඝමිත්තස

දිනය

30/07/2020
(බ්රහේපති්ගදස)
31/07/2020
(ිසකුමසදස)
01/08/2020
(ේසනුනමසදස)

ේේාාස

ේප. . 08.30 - ප. .2.00
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ගුණමත්න 1,2
අමිා
මසපුවන
ජයසූරිය

ේජය්ණස සහ සම ේල්ඛ් සකා
ේල්ඛ් සකා සීර ේ නු ට
27-07-2020

සීර / අධයයන හස ශිෂය ේේ ස
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