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2022.09.01 

ප්රිය ශිෂ්ය/ශිෂ්යාවනි, 

2020 වාණිජවේදී (සාමාන්ය) බාහිර උපාධි II ව ාටස පරීක්ෂ්ණය (න්ව විෂ්ය නිර්වේශය) 
 සඳහා අයදුම්පත්  ැඳවීම -2022 

    

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02. 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 II පරීක්ෂණයට අයදුම් කිරීමට පපර පාඨමාලා ගාස්තු පෙවන හා පෙවන වාරික පගවීම් 

ස්ම්ූර්ණ කර තිබීම අනිවාර්ය පේ. එපස්ත පගවා පනාමැති අයදුම්පත් නැවෙ ෙැනුම් ෙ Sමකින් පොරව 

ප්රතික්පෂතප කරනු ලැපේ.  

පරීක්ෂ්ණ අයදුම්පත සහ පරික්ෂ්ණ ගාසතු 
වගවිය යුු ගිණුම් අිං ය 

www. යන් වවබ් අඩවියට 

පිවිස ඔබවේ ජාති  හැදුනුම්පත් අිං ය “v” 

අකුර රහිතව වයදීවමන් බාගත (Download) 
 රගත හැ '  

 
පරීක්ෂණ ගාස්තු 
 

 
රු.11,000.00 

අයදුම්පත් වයාමු ළ යුු ලිපින්ය 

 

 

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවස්ාන දිනය 2022-10-28 

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.exams.edecu.sjp.ac.lk/
http://www.external.sjp.ac.lk/
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III. අයදුම්පත් භාර ගැනීවම් අවසන් දින්ය 2022/10/28 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. පrSක්ෂ්ණයට අො< විභාග  ාල සටහන් www.  යන් බාහිර උපාධි හා විසතතාරිත 

පාඨමාලා ඒ  වේ වවබ් අඩවිවේ පල රනු ඇත.

VII. නියමිෙ දිනට ඉහෙ පරීක්ෂණය ස්ඳහා ස්ම්ූර්ණ කරන ලෙ අයදුම්පත්  ඉදිරිපත් කළ සිසුන්පේ විභාග 

ප්රපේශ පත්ර external.sjp.ac.lk/ Academics/ Exam Admissions fj; msúi Tnf.a cd;sl 
ye÷kqïm;a wxlh V wlaIrh rys;j we;=,;a lsÍfuka ,nd.; yels w;r úNd. m%fõYm;a 
;eme,a ud¾.fhka ksl=;a fkdlrk nj ldreKslj i,lkak

VIII. සියළු ෙැනුවත් කිරීම් පවේ අඩවිය හරහා ස්හ  පකටි පණිවිඩ මඟින් සිදුකරන බැවින් නිවැරදි දුරකථන 

අංකයක් ලබාදීම ස්හ නිරුරුවම පවේ අඩවිය පරිශීලනය කිරීම  අෙයවශය පේ.

 
 

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

ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශතවවිෙයාලපේ 
292 වැනි ස්නාෙන ස්භාව විසින් අනුමෙ කරන ලෙ විපශතෂ කරුණු 
 

බාහිර අපේක්ෂකයන් ස්ෙහා 
7.4 අසනීප නිසා මුළු විභාගයටම වහෝ විභාගවේ ව ාටස ට වපනී වන්ාසිි / වන්ාසිින් බාහිර විභාග 
අවේක්ෂ් යන්  ඒ බව විභාග ආරම්භ විමට ප්රථම වහෝ විභාග පැවැත්වවන්  ාල සිමාව ුළ වහෝ රජවේ 

ආවරෝගය ශාලාවකින් වවෙය සහති යක් නිවයෝජය වේඛ ාධි ාරී වහෝ සහ ාර වේඛ ාධි ාරී / 
බාහිර උපාධි හා විසතතාරිත පාඨමාලා ඒ  ය වවත ඉදිරිපත්  ළ යුුය. 
 

7.5 වන්ාවැලැක්විය හැකි වහතුවක් මත ඒවසත කිරිමට අවපාවහාසත් වන් අවේක්ෂ් යින් තමා 
පදිිංචි ප්රවේශවේ රජවේ ආවරෝගය ශාලාවකින් ලබා ගත් වලිංගු වවෙය සහති යක් අොල 
විභාගය වහෝ විභාගවේ ව ාටස පැවැත්විමට නියමිත දින් සිට දින් 14 ක් ඇුළත ඉදිරිපත්  ළ 
යුුය. වපෞේගලි  වවෙය ප්රති ාර  රනු ලබන් බටහිර ආයුර්වේෙ වහෝ වහෝමිවයෝපති 
වවෙයවරුන් විසින් නිකුත්  රනු ලබන් වවෙය සහති  පිළිගනු  වන්ාලැවබ්. 

http://www.external.sjp.ac.lk/

