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කළමනාකරණ අධ්යයන පීඨය 
 

ව්යාපාර පරිපාලනවේදී (සාමානය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව් - IX ව්න කණ්ඩායම 2021 ව්ර්ෂය  
 

විශ ේෂ නිශේදනයයි 

 
ඉහත උපාධි පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමම් අවසන් දිනය 2022.08.26 දක්වා දීර්ඝ කර 

ඇති බව මමයින් දන්වා සිටිමි. එමසේම 2022.06.26 දින මමම පුවත්පමත් පල වූ දැන්වීමම් අමනකුත් 
විසේතර මනාමවනසේව පවතී. 
 
අයදුම් පත්රය සහ වැඩිදුර මතාරතුරු www.rjt.ac.lk මහෝ cdce.rjt.ac.lk/cdce/ මගින් භාගත කරගත 

හැකිය. 

 

ශේඛකාධිකාරී 
ශ්රී ලංකා රජරට වි ේවවිදයාලය 
2022.07.31 
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ව්යාපාර පරිපාලනවේදී (සාමානය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව් 

IX ව්න කණ්ඩායම 2021 

අයදුම්කරුව්න් සඳහා උපවෙස් 
 

 ඉහත උපාධි පාඨමාලාවේ අයදුම්පත් කැඳවීම 2022 අව ෝස්තු මස 26 වන දින දක්වා 

දීර්ඝ කර ඇති අතර අයදුම්පත සහ අඳාල උපවදස්ත පත්රිකාව www.rjt.ac.lk වහෝ 

cdce.rjt.ac.lk/cdce යන වවබ් අඩවි වලින් අවපතනය (Download) කර ත හැක.   

 

 අයදුම්පත් වයාමු කිරීවම්දී අයදුම්පත්  ාස්තු වලස රු.1250/- ක මුදලක් මහජන 

බැැංකුවේ අනුරාධපුර ශාඛාවේ ගිණුම් අැංක 008-1001-80000010 දරන ශ්රී ලැංකා රජරට 

විශ්වවිදයාලයීය ගිණුමට බැර කර රිසිට්පවත් මුල් පිටපත  අයදුම්පත්රය සම  අමුණා 

එවිය යුුය. අයදුම්පවත් ඉහලින් දක්වා ඇති තීරුවේ ඔබ මුදල් ව වු දිනය සහ ව වු 

ශාඛාව සඳහන් කල යුුය.  (මුදල් ව වු රිසිට්පවත් ජායා පිටපතක් ඔබ ල  

තබා න්න). 

 

 අයදුම්පත පිරවීමට වපර පසු පිටුවේ  ඇති උපවදස්ත වහාදින් කියවන්න. 
 

 

 ඔබ විසින් අප වවත ලබා වදන විදුත් තැපැල් ලිපිනය (e-mail) , ජැං ම දුරකතන අැංකය 

සහ තැපැල් ලිපිනය වවනස්ත කල වහාම අප වවත දැන්විය යුුය. 

 

 මුදල් ව වූ රිසිට්පත වනාමැති අයදුම්පත්ර, අසම්පුර්ණ අයදුම්පත්ර සහ ප්රමාද වී ලැවබන 

අයදුම්පත්ර ප්රතික්වේප කරනු ලැවබ්.  

 

 අයදුම්පත්ර භාර න්නා අවසන් දිනය - 2022.08.26 

 

 අයදුම්පත්රය වයාමුකරන ලිපිකවරවේ වම්පස ඉහල වකලවවර් “BBA – IX 2021  

කණ්ඩායම සඳහා අයදුම්පත්රය” වලස සඳහන් කල යුුය. 

 අයදුම්පත වයාමුකල යුු ලිපිනය  
 

නිවයෝජ්ය වේඛකාධිකාරී 

දුරස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ්යයන මධ්යස්ථානය 

ශ්රී ලංකා රජ්රට විශ්ව්විෙයාලය 

මිහින්තවේ  
 

විමසීම - 025 – 2266946/ 025-2266132    

වවබ් අඩවිය www.rjt.ac.lk සහ cdce.rjt.ac.lk/cdce    

 

http://www.rjt.ac.lk/
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