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2014 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා විද්යාවේදී කළමනාකරණ (රාජ්ය) සාමානය 

^බාහිර& උපාධි පාඨමාලාවට (නව නිර්වේශය) ලියාපදිංචි වූ සිසුන්වේ 

ලියාපදිංචි කාලය අවසන් කිරීම- සිංවශෝධිත නිවේද්නය 
 

 
බාහිර උපාධි පරීක්ෂණ සහ ලියාපදිංචිය සම්බන්ධව  වන නීති රරගුලාසි 55 වැනි බාහිර 

උපාධි කළමනාකරණ කමිටුව විසින් සිංර ෝධනය කරන ලදී. 

 

ඒ අනුව “2014 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා විද්යාවේදී කළමනාකරණ (රාජ්ය) සාමානය ^බාහිර& 

උපාධි පාඨමාලාවට (නව නිර්වේශය) ලියාපදිංචි වූ සිසුන්වේ ලියාපදිංචි කාලය අවසන් 

කිරීම” යන ශීර්ෂය යටවේ 2022/09/23 දන සහ 2022/09/25 දන පුවේපේ ද්ැන්ීම් මඟින් 

ප්රසිේධ් කරන ලද් නිවේද්නය පහත පරිද සිංවශෝධ්නය විය යුතු බව කරුණාවවන් සළකන්න. 

 
 

2014 අධයයන වර්ෂයට විද්යාරේදී කළමනාකරණ (රාජ්ය) සාමානය (බාහිර) උපාධි 

පාඨමාලාව සඳහා පළමු ලියාපදිංචිය වසර 03 ක කාලයක් ද්ක්වා වලිංගු වන අතර ඉතිරි වසර 

04 ක කාලය සඳහා ලියාපදිංචිය දීර්ඝ කිරීම සිදු කල යුතු රේ. ඒ අනුව මු¿ අධයයන වර්ෂ 

කාලය අධයයන වර්ෂ 07 කි. 2014 අධයයන වර්ෂයට ලියාපදිංචි වූ සිසුන්රේ ප්රථම 

ලියාපදිංචි වලිංගු කාල සීමාව 2014/09/01 දන සිට 2017/08/31 දරනන් අවසන් විය. ඉතිරි 

වසර 04  ක් ස|හා වන ලියාපදිංචිය දීර්ඝ කිරීමට අද්ාල වලිංගු කාල සීමාව 2017/09/01 සිට 

2021/08/31 දරනන් අවසන් රේ. පරීක්ෂණ සහ ලියාපදිංචි කිරීම් සම්බන්ධව සිංර ෝධනය 

කළ නීති රීති වලට අනුව  රමම වසර 7 ක කාලසීමාව තුල උපාධි I පරීක්ෂණ 07 ක්" උපාධි 

II පරීක්ෂණ 06 ක් සහ උපාධි III පරීක්ෂණ 05 ක් පැවැත්වවිය යුතු රේ. 

 

 
 
 
 
 
 
 



2014 අධ්යයන වර්ෂයට ලියාපදිංචි වූ සිසුන්ට පහත පරිද පරීක්ෂණ පවේවා ඇත 

 

 
 
රම් වන විට 2014 අධයයන වර්ෂයට ලියාපදිංචි වූ සිසුන්ට ඉහත වගුරවහි ද්ක්වා ඇති පරිද  

උපාධි I පරීක්ෂණ 06 ක්" උපාධි II පරීක්ෂණ 05 ක් සහ උපාධි III පරීක්ෂණ 04 ක්  පවත්වවා 

අවසන් ය. ඒ අනුව 2014 අධයයන වර්ෂයට ලියාපදිංචි වූ සිසුන්ට උපාධි I පරීක්ෂණ 01 ක්" 

උපාධි II පරීක්ෂණ 01 ක් සහ උපාධි III පරීක්ෂණ 01 ක් පවත්වවනු ලැරේ. සිේවනවර 

ලියාපදිංචිය දීර්ඝ කර ඇත්වනම් උපාධි I" උපාධි II සහ උපාධි III පරීක්ෂණ ස ඳහා රපනී සිටිය 

හැකිය. සිේවනවර ලියාපදිංචිය  දීර්ඝ කරන ලද් සිසුන් නැවත ලියාපදිංචි දීර්ඝ කිරීරම් ගාසතතු 

රගවීම අව ය රනාරේ. 

 

ඒ අනුව 2014 අධයයන වර්ෂයට අද්ාල අවසාන ලියාපදිංචිය දීර්ඝ කිරීම යටරත්ව (එනම් 

2020/09/01 සිට 2021/08/31 ද්ක්වා කාලසීමාව) පවත්වවන විද්යාරේදී කළමනාකරණ 

(රාජ්ය) සාමානය (බාහිර) උපාධි II සහ III පරීක්ෂණ සඳහා 2022/12/05 දන ද්ක්වා අයදුම් 

කළ හැකිය. එම අයදුම්පත්ව www.external.sjp.ac.lk යන අප රවේ අඩවියට පිවිස ලබා ගත 

හැක. උපාධි I පරීක්ෂණය සඳහා 2023 රපබරවාරි/මාර්තු කාලසීමාව තුලදී අයදුම්පත්ව 

කැ ඳවීමට නියමිතය. ඉහත සිංර ෝධිත නීති රරගුලාසි අනුව උපාධි I රකාටස සඳහා 

පරීක්ෂණ 07 ක්" උපාධි II රකාටස සඳහා පරීක්ෂණ 06 ක් සහ උපාධි III රකාටස සඳහා 

පරීක්ෂණ 05 ක් පවත්වවා අවසන් වූ පසු කිසිදු පරීක්ෂණයක් සඳහා රපනී සිටීමට 2014 

අධයයන වර්ෂරේ ලියාපදිංචි වූ කිසිඳු සිසුරවකුට අවසතථාවක් රනාමැති අතර ඉන් පසු 2014 

අධයයන වර්ෂයට අද්ාල විද්යාරේදී කළමනාකරණ (රාජ්ය) සාමානය (බාහිර) උපාධි 

පාඨමාලාව සම්ූර්ණ කිරීමට ලබාදුන් කාලය අවසන් වන බව කාරුණිකව ද්න්වා සිටිමි. 

 

 
 
 

සහකාර රේඛකාධිකාරී 

බාහිර උපාධි හා විසතතාරිත පාඨමාලා ඒකකය 

2022/11/22 

 

,shdmosxÑ ld,h 

mj;ajd we;s mÍlaIK .Kk 

Wmdê I Wmdê II Wmdê III 

m%:u ,shdmosxÑh ^jir 03& 2014.09.01 - 2017.08.31 02 01 01 

,shdmosxÑh  oS¾> lsÍu ^m<uqjr& 2017.09.01 - 2018.08.31 01 01 01 

,shdmosxÑh  oS¾> lsÍu ^fojkjr& 2018.09.01 - 2019.08.31 01 01 01 

,shdmosxÑh  oS¾> lsÍu ^f;jkjr& 2019.09.01 - 2020.08.31 01 01 01 

,shdmosxÑh  oS¾> lsÍu ^සිේjkjr& 2020.09.01 – 2021.08.31 01 01 * 
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