
 

 

 

කළමනාකරණ අධ්යයනන ාා ාාිජ විද්යා ඨ යන 

ද්ැන්වීමයි  

සියනළුම ාසර සිසුන් වාත 

2022 අව ෝස්තු - පළමු සමාසික වේ අාසන් පරීක්ෂණ 

 

කළමණාකරන අධ්යයනන ාා ාාිජ විද්යා ඨ වේ 2222 පළමු සමාසිකවේ 

අාසාන පරීක්ෂණ 2222 අව ෝස්තු මස 28 ාන දින ආරම්භ වීමට නියනමිතා 

තිබුණද් රවේ පාතින තත්ත්ායන ාා ශිෂයයින්ව  ල්ලීමම්ද් සළකා ලා ා එම 

විභා යන 2222 අව ෝස්තු මස 15 ාන දින ආරම්භ කිරීමට තීරණයන කා  අතර එම 

විභා  සති තුනක කාා යනක් තුා  පාත්ාා අාසන් කිරීමට ඨ යන සැා සුම් කර ඇත. 

ඒ ඒ විෂයනන්ට අද්ාළ විස්තරාත්මක විභා  කාා සටාන ලදිරිවේදී ‘විභා ’ වාබ් 

අඩවියන ාරාා ද්ැනුාත් කිරීමට ලා ාවපොවරොත්තු වේ.  

රවේ පාතින ාර්තමාන තත්ත්ායන ාා වසෞඛ්ය වා ූනන් මත විභා  පැාැත්වීමට 

අද්ාළ වානස්කම් සිදුවීමටද් ාැකියනාාක් පාතින ලාද් ද්ැනුම් වද්මි. විභා  

පැාැත්වාන කාා  සීමාාට අද්ාළ ාන වන්ාාසිකා ාර පාසුකම්, පිලිපැඳියන යුතු 

වසෞඛ්ය මාර්ව ෝපව ශ, ාා විභා  ප්රවේශ ප්ර නිුතත් කිරීම ආදියන 

සම්ලන්ධ්වයනන්ද් ඔලා ලදිරිවේදී ද්ැනුාත් වකවර්.  

 

ඨ ාධිපති 

කළමනාකරණ අධ්යයනන ාා ාාිජ විද්යා ඨ යන 
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Faculty of Management Studies and Commerce 

Notice for All Students 

First-Semester End Term Examination, August 2022 

 

Please be informed that, considering the situation prevailing in the country 

and the requests made by students, final exams of Semester I (August 

2022) which were scheduled to begin from 8th August 2022 will be held 

from 15th August 2022. All exams will be conducted within three (03) 

weeks from the date of start.   

Detailed examination timetable will be notified to you soon.  

Furthermore, details on other arrangements for conducting exams 

(arranging hostel facilities, issuing admissions) and health guidelines to 

be followed during the examination period will also be informed to you 

in due course.  

Any change of above plan due to an uncontrollable circumstance will also 

be notified to you in advance.  

Good luck with exam preparation! 

 

Dean 

Faculty of Management Studies and Commerce 

27.27.2222 
 


