
දැන්වීමයි 

විශ්වවිදයාල ශිෂ්ය වාර්තා ප ාත් නිකුත් කිරීම 
(2021/2022 අධ්යයන කණ්ඩායම) 

කළමනාකරණ අධ්යයන හා වාණිජ විදයා පීඨය 

කළමනාකරණ අධ්යයන හා වාණිජ විදයා පීඨපේ 2021/2022 අධ්යයන කණ්ඩායමේ 

පළමු වසර සිසුන් මවත, 

ඔබපේ විශ්වවිදයාල ශිෂ්ය වාර්තා ප ාත 2023 අපේල් මස 03 හා අපේල් මස 04  දිනයන් 

හිදී ප.ව 4.00 සිට ප.ව 6.00 දක්වා කළමනාකරණ පීඨ  ැරණි මාණ්ඩලික ශාලාපේදී 

ලබාගැනීමට අවසථ්ාව සලසා ඇත. එ් අනූව එම දිනයන්ව  හීදී ඔබට අදාල කවුන්වටරය 

පවත  ැමිණ ඔබපේ ජාතික හැඳුනුේපත ඉදිරි ත් කර විශ්වවිදයාල ශිෂ්ය වාර්තා මපාත 

ලබාගන්වනා පමන්ව කරුණාපවන්ව ඉල්ලාසිටිමි. 

සැ.යු : ඉහත සඳහන් දිනයන් වලදී පමණක් විශ්වවිදයාල ශිෂ්ය වාර්තා මපාත නිකුත් 

කරන අතර ඉන් ඉදිරියට පවත්වනු ලබන සියලුම විභාගයන් සඳහා විභාග ශාලාවලදී 

ශිෂ්ය වාර්තා මපාත ඉදිරි ත් කිරීම අනිවාර්ය පේ. 

 ාඨමාලාව ලියා දිිංචි අිංකය 
(Reg. No) 

ස්ථානය 
(කළමනාකරණ පීඨ 
 ැරණි මාණ්ඩලික 

ශාලාව) 
Management 107595 සිට 108047 දක්වා Counter 01 

108048 සිට 108880 දක්වා Counter 02 

Business Information System  
Counter 03 

 
 
 

Mgt (Public) 

Estate Management and valuation 

Commerce 

 

 

 

පජයෂ්්ඨ සහකාර පල්ඛකාධිකාරි 
කළමනාකරණ අධ්යයන හා වාණිජ විදයා පීඨය 

31.03.2023 

  



Notice 

Issuing Student Record Book  

(2021/2022 Academic Year) 

Faculty of Management Studies and Commerce 

To: First Year Students of the 2021/2022 Academic Year of the 

Faculty of Management Studies and Commerce  

You may collect your University Record Book on 03rd and 04th April 

2023 from 4.00 pm to 6.00 pm at the Old Faculty Board room. You 

are advised to bring your National Identity Card to prove your 

identity at the relevant counter. 

Note: The University Student Record Book will be issued only on the above-

mentioned dates, and it is compulsory to present the University Student 

Record Book in all the examinations to be held thereafter. 
 

Course Registration Number 
 

Location 
(Old Faculty Board room) 

Management 107595 to 108047                                                                       Counter 01 

108048 to 108880 දක්වා Counter 02 

Business Information System Counter 03 
 
 
 

Mgt (Public) 

Estate Management and valuation 

Commerce 

 

 

Senior Assistant Registrar 

Faculty of Management Studies and Commerce 

31.03.2023 


