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2021-07-07 

ප්රිය ශිෂ්ය/ශිෂ්යාවනි, 

2020 වාණිජවේදී (සාමාන්ය) බාහිර උපාධි 1 ව ාටස පරීක්ෂ්ණය (න්ව විෂ්ය නිර්වේශය) 
 සඳහා අයදුම්පත්  ැඳවීම -2021 

    

01.පරීක්ෂ්ණය සඳහා අයදුම් කිරීමට සහ පරීක්ෂ්ණ ගාසතු  වගවීම සඳහා පහත උපවෙසත 
අනුගමන්ය  රන්න් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. සැලකිය යුුයි  
   

I. නියමිත පරිදි සම්ූර්ණ  රන් ලෙ අයදුම්පත් පරීක්ෂ්ණ ගාසතු වගවීවමන් අන්ුරුව, අයදුම්පත් භාර 
ගන්න්ා අවසාන් දින්ට ප්රථම ඉහත සඳහන් ලිපින්යට ලියාපදිිංචි තැපෑවලන් එවිය යුුය. අයදුම්පත් 
බහා එවනු ලබන්  වරවේ ඉහළ වම් ව ළවවර් පරීක්ෂ්ණවේ න්ම සඳහන්  ළ යුුවේ. 
 

II.  උපාධි 1 පරීක්ෂ්ණයට අයදුම් කිරීමට වපර පාඨමාලා ගාසතු  වෙවන් හා වතවන් වාරි  වගවීම් 
සම්ූර්ණ  ර තිබීම අනිවාර්ය වේ. 

පරීක්ෂ්ණ අයදුම්පත සහ පරික්ෂ්ණ ගාසතු 
වගවිය යුු ගිණුම් අිං ය 

www.external.sjp.ac.lk යන් වවබ් අඩවියට 
පිවිස ඔබවේ ජාති  හැදුනුම්පත් අිං ය “v” 

අකුර රහිතව වයදීවමන් බාගත (Download) 
 රගත හැ '  

 
පරීක්ෂ්ණ ගාසතු  
 

 
රු.8,500.00 

අයදුම්පත් වයාමු ළ යුු ලිපින්ය 

 

 
අයදුම්පත් භාර ගන්න්ා අවසාන් දින්ය 2021/10/15 

සහ ාර වේඛ ාධි ාරී, බාහිර උපාධි හා 
විසතතාරිත පාඨමාලා ඒ  ය, තැපැේ 
වපට්ටිය අිං  10, ශ්රී ජයවර්ධන්පුර 
විශතවවිෙයාලය, ගිංවගාඩවිල, නුවේවගාඩ 
යන් ලිපින්යට ලියාපදිිංචි තැපෑවලන් 
පමණක් එවිය යුුය. 

http://www.external.sjp.ac.lk/
http://www.external.sjp.ac.lk/
http://www.external.sjp.ac.lk/
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III. අයදුම්පත් භාර ගැනීවම් අවසන් දින්ය 2021/10/15 වන් අතර එම දින්වයන් පසුව කිසිඳු වහතුවක් මත 
අයදුම්පත් භාර ගනු වන්ාලැවබ්. 
 

IV. පරීක්ෂ්ණ ගාසතු වගවීම සඳහා එක් අයදුම් රුවකු වවනුවවන් සුවිවශතෂී ගිණුම් අිං යක් බැගින් ඇති 
අතර අොළ ගිණුම් අිං යට පමණක් වගවීම්  ළ යුුය. (එහි ඡයා පිටපතක් ළග තබාගත යුු අතර 
වවන්ත් ගිණුම් අිං  වලට වගවන් ලෙ මුෙේ පිලිබඳව විශතවවිෙයාලය වග කියනු වන්ාලැවබ්.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

V. නියමිත පරිදි මුෙේ වන්ාවගවන් ලෙ, අසම්ූර්ණ අයදුම්පත් ෙැනුම් දීමකින් වතාරව ප්රතික්වෂ්තප  රනු 
ලැවබ්. 
 

VI. දිවයිවන් පවත්න්ා වසෞඛයය තත්වය අනුව උක්ත පරීක්ෂ්ණය විභාග මධයසතථාන්වලදී වහෝ මාර්ගගත 
ක්රමයට පැවැත්වීම සම්බන්ධවයන් විශතවවිෙයාලය ගනු ලබන් තීරණය සහ එම පරික්ෂ්ණයට අො< 
විභාග  ාල සටහන් www.external.sjp.ac.lk යන් බාහිර උපාධි හා විසතතාරිත පාඨමාලා ඒ  වේ 
වවබ් අඩවිවේ පල රනු ඇත. 

 

 

 
 

 සහ ාර වේඛ ාධි ාරී 
බාහිර උපාධි හා විසතතාරිත පාඨමාලා ඒ  ය 
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