
කළමනාකරණ අධ්යයන හා වාණිජ විද්යා පීඨය 

ද්ැන්වීමයි 

දද්වන, දෙවන, හා සිව්වන වසර සිසුන්ව දවෙ 
Faculty of Management Studies and Commerce 

Notice for the Second, Third and Fourth-Year Students 

2022 පළමු සමාසිකදේ අවසන්වවාර පරීක්ෂණය (2022, අද ෝසතු) පැවැත්දවන කාලය ුලදී 

දද්වන, දෙවන, හා සිව්වන වසර සිසුන්ව සඳහා විශතවවිද්යාල දන්වවාසිකා ාර පහසුකම් ලබාදීම. 

Providing University Hostel Facilities for Second, Third and Fourth-Year Students 

During the First-Semester End-Term Examination, 2022 (August 2022) 

 
කළමනාකරණ අධ්යයන හා වාණිජ විද්යා පීඨයේ 2022 පළමු සමාසිකයේ අවසන්වාර පරීක්ෂණය පැවැත්යවන 

කාලය තුල යද්වන, යෙවන, හා සිව්වන වසර සිසුන් අෙරින් විශ්වවිද්යාල යන්වාසිකාගාර පහසුකම් ඉල්ලුම්කර ඒ 

සඳහා සුදුසුකම්ලත් සිසුන්යේ නාම යල්ලඛණ 2022.08.04 දින LMS අඩවියේ පලකර ඇෙ. ඊට අමෙරව 

යන්වාසිකාගාර පහසුකම් ඉල්ලලා ශිෂය ශිෂයාවන්යගන් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වන බැවින් ඒ සම්බන්ධ්යයන් සලකා බැීම 

සඳහා පහෙ Google යපෝරමයට අද්ාල සබැඳිය ඔස්යස් ඉල්ලුම් කළ හැක. 

 

Faculty of Management Studies and Commerce has been published the list of eligible (among the 

Second, Third and Fourth-Year students who had applied) for hostel facilities for the end-term 

examination of the Faculty of Management Studies and Commerce on Faculty LMS site. However, 

there are additional requests for hostel facilities.  In order to consider this matter students are 

requested to apply for the same by following the link on the Google form below. 

 

https://forms.gle/UCKMfwvsN58bccUu7 

 

ඒ අනුව ඔබයේ ඉල්ලීම් වලට අද්ාල යොරතුරු 2022 අද ෝසතු මස 09 (අඟහරුවාද්ා) දින පසතවරු 3.00 ට ප්රථම 

ඇතුලත් කරන යමන් කාරුණිකව ද්න්වමි. පසුව ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලීම යනාසලකා හැයේ. 

Accordingly, you are kindly informed to submit the information related to your requests before 

03.00 pm on Tuesday 09th August 2022. Subsequent requests will be ignored. 

 

සැලකිය යුුයි:- 

ඒ අනුව සියුම ඉල්ලීම් විශ්වවිද්යාලය මගින් සලකා බලා යන්වාසිකාගාර පහසුකම් අෙයාවශයම ශිෂය ශිෂයාවන් 

සඳහා පමණක් යන්වාසිකාගාර පහසුකම් ලබාදීමට උපරිමයයන් කටයුතු කරන බව ද්න්වා සිටිමි. 

 

Note:- 

The University will consider all the requests and will do its utmost to provide hostel facilities only 

for the students who need hostel facilities the most. 

 

 

 

 

පීඨාධිපති 
කළමනාකරණ අධ්යයන හා වාණිජ විද්යා පීඨය 
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Faculty of Management Studies and Commerce 
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