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මහත්මයාණෙනි/ මහත්ියනි/ ණමනවියනි 

 
 

 

2020 විද්යාවේදී ව යාපාරාඅ ්යයන  සාාාා ය)  ාාිරඅ පපාරාි  පාරාමාාාා 

පාරාමාාාා ගාාතු වේදද්  ාරිකයන හා වේදෙ  ාරිකයන 
 

උක්ත උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇති ඔබ විසින් පාඨමාලා ගාසතු ණෙවන වාරිකය හා ණතවන 

වාරිකය  පහත පරිද ණගවීම් කළ යුු බව කාරුණිකව ෙන්වා සිටිි. 

 

2020 විෙයාණී ව වයාපාඅ ්යයන සසාමානය)  බාිරඅ උපාධි පළු  වසඅ - පළු  ්ර් වාර්ික පුනර් 

පරීක්ෂෙය මැයි මස ආඅම්භවීමට නියිත බැවින් ු ෙල් ණගවිය යුු ්වසන් දනට ණපඅ ණගවීම් කළ යුුය.   

 

 
පාරාමාාාා ගාාතු වේදද්  හා වේදෙ  ාරික 

වේදගවියන යුු ගිණුම් ්ංක 

ණෙවන හා ණතවන වාරික සඳහා ගිණුම් ්ිංක ලබා ගත යුු 

්තඅ www.external.sjp.ac.lk යන ණවබ් ්ඩවියට 

පිවිස ඔබණේ ජාතික හැඳුනුම්පත් ්ිංකය “V” ්කුඅ 

අිරතව ණය වණමන් බාගත (Download) කඅ ගත 

හැක. 
 

පාරාමාාාා ගාාතු 

වේදද්  ාරිකයන 

 

වේදද්  ාරිකයන සඳහා ු ෙල් ණගවිය යුු 

්වසන් දනය 

 
 
රු. 60 000.00 
 
 
2022.05.15 ද්ක්ා  වර්ඝ කඅ ඇෙ. 

 

පාරාමාාාා ගාාතු 

වේදෙ  ාරිකයන 

 

වේදෙ  ාරිකයන සඳහා ු ෙල් ණගවිය යුු 

්වසන් දනය 

 
 
රු.   50 000.00 
 
 
2022.05.15 ද්ක්ා  වර්ඝ කඅ ඇෙ. 

 

්යනදුම්පාරත් වේදයනාමු කළ යුු ආකාඅයන 
 

සම්ූර්ෙ කඅන ලෙ ්යදුම්පත් හා රිසිට්පත්වල 

පැහැදලි පිටපත් (Scanned copy) ්ොළ දනට ණපඅ 

reg.edecu@sjp.ac.lk යන විෙුත් ලිපිනය ිවිය 

යුුය. ස්ොළ ණල්ඛන විෙුත් ලිපිනයට ණයාු  

කිරීණම් ව 2020 B.Sc. Business Studies (General) 

External Degree – 2nd  Installment/ 3rd 

Installment – Reg No  සඔබණේ ලියාපදිංචි ්ිංකය)  

ණලස සඳහන් කඅ ිවීම ්නිවාර්යය ණී.)  

 

http://www.external.sjp.ac.lk/
http://www.external.sjp.ac.lk/
mailto:reg.edecu@sjp.ac.lk


 
 
 
 

ඔාවේදේ විවේද තෂ ්ා යනට 
 

 

1. පාඨමාලා ගාසතු ණගවීම සඳහා ික් ්යදුම්කරුණවකු ණවනුණවන් සුවිණ ති ගිණුම් ්ිංකයක් ඇති 

්තඅ ්ොළ ගිණුම් ්ිංකයට පමෙක් ණගවීම් කළ යුුය. වේද ත් ගිණුම් ්ංකාට වේදගනු ාා  

මුද්ල් පිළිාඳ වි තවිද්යාායන වින් ව ග යනයනනු වේද ාාා  ා කරුණාවේද ව ාාක ව .  

සඑිර ජායනා පිටපාරෙක් ළඟ ොා ග ව )  

 

 

2. විද්ුත් ෙැපාරැල් පිපි යනට ප්රාාද්වී ාැවේදා  ් යනදුම්පාරෙa" නියනමිෙ පාරරිදි මුද්ල් වේද ාවේදග  ාද් ් යනදුම්පාරත්" 

්ාම්ූර්ණ ්යනදුම්පාරත් ද්ැනුම්  වායන ව වේදොඅ වි තවිද්යාායන වින් ව ප්රතිකක්වේදෂතපාර කඅනු ාැවේද..  

 

 
 
 
 

සහකාඅ ණල්ඛකාධිකාරී 

බාිරඅ උපාධි හා විසතතාරිත පාඨමාලා ඒකකය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


