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Application - Bachelor of Business Administration (General) External Degree, Intake II - 2022 

අයදුම්පත්රය -  jHdපාර පරිපාලනවේදී ^idudkH&  බාහිර  උපාධි පාඨමාලාව, II කණ්ඩායම - 2022 

 

 

 

 

අයදුම්පත්රය වයොමු කිරීවම්දී පිළිපැදිය යුතු උපවෙස්: 

1.   https://www.sab.ac.lk/codl වවබ් අඩවිවයන් අයදුම්පත්රය බාගත කරවගන එහි ඡායා පිටපතක් මුද්රණය 

කර ගන්න. 

2.   ඉතා පැහැදිලි අත් අකුරින් අයදුම්පත සම්පූර්ණ කරන්න. 

3.   පාඨමාලාව සඳහා අවශH සුදුසුකම් තහවුරු කරන සහතික වල සහතික කළ ඡායාපිටපත් අයදුම්පත සමඟ 

අමුණා එවන්න. 

4.   උප්පැන්න සහතිකවේ   සහ ජාතික හැදුනුම්පවතහි සහතික කළ ඡායාපිටපත් ෙ අයදුම්පත සමග අමුණා 
එවන්න. 

5.   whÿïm;% .dia;=j jk re' 1000'00 ^wdmiq fkdf.jk& ´kEu ,xld nexl= YdLdjlska zz› ,xld 
inr.uqj úYajúoHd,fha újD; iy ÿria: wOHhk  flakaøfhaZZ .sKqï wxl ^0002246875& g 
whÿïlref.a ku" cd'ye' wxlh iy Wmdê mdGud,dfõ ku ksjerÈj olajñka ner l< hq;= w;r" 
tu බැැංකු රිසිට්පත whÿïm;ට අමුණා එවන්න. 

6.   අයදුම්පත සහ අවනකුත් ලියකියවිලි   බහාලන ලියුම් කවර වේ වම්පස ඉහළ වකළවර "වයාපාර 

පරිපාලනවේදී (idudkH) බාහිර  උපාධි පාඨමාලාව  සඳහා ලියාපදිැංචිවීවම්  අයදුම්පත්රය"  යනුවවන් 

සඳහන් කරන්න. 

7.   අයදුම්පත සහ අවනකුත් ලියකියවිලි ලියාපදිැංචි තැපෑවලන් පහත ලිපිනයට එවන්න. 

     wOHlaI 
újD; iy ÿria: wOHhk flakaøh 
› ,xld inr.uqj úYajúoHd,h 
;e'fm' 02 
fn,syq,aTh 
 

 
 

 

 
 

For official use only/ කාර්යාලීය  

ප්රයයජනයය සඳහා පමණි 

AP/BBA(Ex.)/2022/ 

Registration No:  

Centre for Open and Distance Learning 
විවෘත සහ දුරස්ථ අධ්යයන වක්න්ද්රය 

 

Sabaragamuwa University of Sri Lanka 
ශ්රී ලැංකා සබරගමුව විශ්වවිෙයාලය 
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1. Whether Rev./Mr./Mrs./Miss./ පූජH/ මහතා/ මහත්මිය/ වමනවිය යන වග:  

 

 

2. Full Name of the Applicant /අයදුම්කරුවේ සම්පූර්ණ නම: 
     (IN BLOCK LETTERS)/ ඉැංග්රීසි කැපිට අ අකුවරන්  : 

                        

                        

                        

                        

 

3. Permanent Address /ස්ථිර ලිපිනය:  
                        

                        

                        

    

4. Date of Birth / උපන් දිනය:   
 

5. National Identity Card Number: 

ජාතික හැඳුනුම්පත් අැංකය: 
 
6. Sex /ස්ත්රී/පුරුරුභ වාවය: Male          Female       
 
7. Civil Status /විවාහක/පුඅවිවාහක බව: Married Unmarried 
  
8. District /දිස්ත්රික්කය: ……………………………………………………………………… 

 
9.  Present Employment: …………………………………………………………………….. 

   රැකියාව: 
 
10. Official Address :…………………………………………………………………………….. 

    රාජකාරී ලිපිනය: 
 

11. Contact Telephone No : Mobile……………………………Home…………………………  

    දුරකථන අැංකය : ජැංගම       ගෘහසථ් 
        
      ( WhatApp/ Viber ) No: …………………………………………………………… 

 
12. E-mail / විෙූත් තැපෑල:……………................................................................................. 

  
 
 
 
 
 
   

Y Y Y Y M M D D 
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13. Educational Qualifications/ අධ්යාපන සුදුසුකම්: 

 

G.C.E. (A/L) Examination Results/ අ.වපො.ස. (උසස ්වපළ) විවාග ප්රතිලල 

Index No./ විවාග අැංකය:  

Year/ වර්ෂය:  

Results (Mention the subjects and the grades)/ ප්රතිලල: විභයන් සහ ලබාගත් සාමාර්ථ සඳහන් 
කරන්න:  

1. 

2. 

3 

4. 

 

 

Z Score/ Z අගය:  

District & District Rank/ දිස්ත්රික්කය සහ  දිස්ත්රික් කුසලතාව: 

 

Please Note: A photocopy of G.C.E. (A/L) Results sheet should be attached with the 

application/  

සැලකිය යුතු:  අ. යපො. ස. උසස ්යපළ  ප්රතිලල සහතිකයයහි  ඡායා පිටපතක්  අයදුම්පත සමග  අමුණා එවිය  

යුතුයි. 
 

 

14. Other Qualifications/ වවනත් සුදුසුකම්: 

(Please refer the web page https://www.sab.ac.lk/codl to know other qualifications needed for the 

programme/ පාඨමාලාව සඳහා අොල වන  අවනකුත් සුදුසුකම්  ෙැනගැනීම සඳහා 

https://www.sab.ac.lk/codl  වවබ් පිටුවට පිවිවසන්න). 

 

 

 

 

 

Please Note: Photocopies of the results sheets of all the other educational and 

professional qualifications should be attached with the application. 

සැලකිය යුතු:  අයයකුත් වෘත්තීය සහ  අධ්යාපකක සුදුසුකම් සඳහා වූ  සහතික වල  ඡායාපිටපත්  අයදුම්පත 

සමග යයොමු කළ යුතුයි 

 

https://www.sab.ac.lk/codl
https://www.sab.ac.lk/codl
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Declaration/ ප්රකායය 
 

I certify that the above particulars furnished by me are true and correct to the best of my 

knowledge. In case, if any of the particulars is found incorrect/false, I understand that the 

University has the sole authority to cancel my registration. I affirm that I will adhere to 

the both rules and regulations those currently effective and those amended from time to 

time with regard to students of the University. 

 
ඉහත මා විසින් සපයන ලෙ විස්තර මාවේ ෙැනීවම් ප්රමාණයට සතHය හා නිවැරදි බව සහතික 

කරන අතර වමොනයම් වහේතුවක් මත වහෝ ඒවා  අසතH/වැරදි බවට වහළි වුවවහොත්, මාවේ 

ශිභHවාවය අවලැංගු කිරීමට  විශ්වවිෙයාලයට පූර්ණ අධිකාරී බලය ඇති බව ෙනිමි. 

විශ්වවිෙයාලවේ බල පවත්වන නීති හා වරගුලාසි කාලීන ව වවනස් වන බව ෙන්නා අතර, ඒ අනුව 

පවත්නා නීතිරීතිවලට අනුව කටයුතු කිරීමට ෙ එකග වවමි.   

 
 
 

      

Important: The Unit has decided that your application fee is not re-fundable or not 

transferable to any other course or any another person. Further the course fee is only 

applicable for the batch to which it levied.    
 

සැලකිය යුතුයි: ඔබ අයදුම් කරන පාඨමාලාවට අොල ව වගවනු ලබන අයදුම්පත් ගාස්තුව හා පාඨමාලා 
ගාස්තුව කිසිම වහේතුවක් මත වවනත් පාඨමාලාවකට මාරු කිරීම වහෝ මුෙ අ ආපසු වගවීම වහෝ වවනත් 
අවයකුට පැවරීම වහෝ සිදු වනොකරන බව කරුණාවවන් සලකන්න. එවමන්ම අොල වගවීම් උක්ත 
පාඨමාලාවට හා කණ්ඩායමට පමණක් අොල වේ. 

 

   

…………………… …………………………………………............... 

Date/පුදිනය Signature of the applicant/ අයදුම්කරුයේ අත්සය 

 

 

      

 Official Use Only/ කාර්යාලීය ප්රයයජනයය සඳහා පමණි 
 

     Recommended By:  

   

     Date : - ……………………………   ………………………………… 

      Coordinator BBA (External) Degree 

 

    

 

    Approved By: 

 

    Date : - ……………………………   …………………………………     

         Director / CODL 

 

 
 

   


