
දැන්වීමයි 
නැවත පෙනී සිටින විෂයයන් සහ වවදය පහ ුනන් / පවනත් විප  ෂ පහ තූන් මත ප්රථමම වට  

පෙනී සිටින විෂයයන් සදහා ලියාෙදිංචි වන වාණිජ හා කළමනාකටණ අධ්යයන ීඨයප  ෙහත 

උොධී ොයමාලාවන් හි ශිෂය ප්රජාවප  විප  ෂ අවධ්ානය ිණණිසයි 

වානිජ විදයාපී  (වීප  ෂ) උොධි 

වානිජ විදයාපී  වයවසායකත්වවවයාොට තාෂණෂණයව ල්ලය කළමනාකටණ (වීප  ෂ) උොධි 

ගණකාධිකටණයව මානව සම්ෙත් ව අපලවිකටණය ව ල්ලය වයාොට කළමනාකටණපී  (වීප  ෂ) උොධි 

වයාොට කළමනාකටණපී  ංැිංකරකටණය ිණබංඳ ව ටෂණෂණය ිණබංඳ ව ල්ලය ංිංිනපන්ුකකටණය ව විගණනය 

හා පවෝහාරික ගිණුම්කටණය ිණබංඳ (පගෞටව) උොධි 

 

 2019ව2020 අධ්යයන ව්ෂෂප  පදවන අ්ෂධ් වා්ෂෂික ෙරීක්ෂණය  අදාළ නැවත පෙනී සිටින සහ 

වවදය පහ ුනන් පහෝ පවනත් විප  ෂ පහ තූන් මත ප්රථමම වට  පෙනී සිටින විෂයයන් සඳහා ලියාෙදිංචි 

වීම fcms.kln.ac.lk  → Faculty Information System under Examination tab පහෝ 

http://pg.fcms.kln.ac.lk/fcms_sis/e_login.php පවබ් අඩවිය මඟින් 2021.12.03 දන (ෙ.ව 

10.00) සි  2021.12.10 දන දෂණවා ෙමණෂණ සිදු කළ හැකිය. කිසිදු පහ ුනවෂණ මත 2021.12.10 

දනපයන් ෙසු ලියාෙදිංචි වීම සිදු කළ පනොහැකිය. 

 

 වවදය පහ ුනන් මත පෙනී සිටින ශිෂයයන් ිණබංඳ ශිෂය පතොටුනුක ේධධ්ියප  තුනලත් කට තිය අතට 

ඒ සම්ංන්ධ්පයන් යම් ගැ ලුවෂණ තත්නම් වවදය පහ ුනන් මත පෙනී සිටීම  අනුමැියය ලද ලිිණය 

සමඟ ංල්ලීමෂණ කළ යුුනය.  

 

 නැවත පෙනී සිටින අවුුකදු 06 ංෂණම වු ශිෂයයන් ිණබංඳ පතොටුනුක ේධධ්ියප  තුනලත් කට තිය අතට 

ලියාෙදිංචි වීපම් යම් ගැ ලුවෂණ තත්නම් ශිෂයභාාවය ද්ෂ  කිරීම  අනුමැියය ලද ලිිණය සමඟ ංල්ලීමෂණ 

කළ යුුනය. 

 

 නැවත පෙනී සිටින විෂයෂණ සඳහා ුක.100.00 සහ වවදය පහ ුනන් / පවනත් විප  ෂ පහ තූන් මත ප්රථමම 

වට  පෙනී සිටින විෂයයෂණ සදහා ුක.10.00 ක ල්දලෂණ කැලණිය වි ්වවිදයාලය ගිණුම් අිංක  055-

100130667553 යන මහජන ංැිංකරව, දළුගම  ාඛාව  ංැට කටන්න.  

 

 එම රිසිට් ෙපතහි ිණ ෙතෂණ eufcm@kln.ac.lk යන විදුත් ලිිණනය  “ලියාෙදිංචි වනුප  නැවත 

පෙනී සිටින සහ වවදය පහ ුනන් / පවනත් විප  ෂ පහ තූන් මත ප්රථමම වට  පෙනී සිටින විෂයයන් 

සඳහා ද යන්න සහ ඔංප  ශිෂය අිංකය ද ” සඳහන් කට පයොල් කළ යුුන අතට එපස  පයොල් පනොකටන 

ශිෂයන් හ  විභාාග ප්රපී  ේරය නිකරත් පනොකටනු තත. 

 

 මි  අදාළ යම් ගැ ලුවෂණ තත්තම්, 0112-903502 අිංකය පහෝ eufcm@kln.ac.lk යන විදුත් 

ලිිණනය මඟින් විමසන්න. 

 

 

 

 

පජයෂ්ය සහකාට පල්ඛකාධිකාරී 

වාණිජ හා කළමනාකටණ අධ්යයන ීඨයය 

කැලණිය වි ්වවිදයාලය 
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