ශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව ව ලංශ්වවවශ්යසකය
ශ්වෘත ලංරහ ලංදුමරවථ ලංඅධ්යය  ලංේන්ද්රය
ශ්වෘත ලංරහ ලංදුමරවථ ලංඅධ්යය  ලංේන්ද්රේේ  ලංාසමාසකස ලංරහහස ලංඅයදු්පා්  ලං ඳහීමා ලං- ලං2021
ඉාග්රීසි ස ලංරහකප ාර ලංාසමාසකසව
Certificate Course in English (CCE)
ාසමාසකස

සකය : ලංමාස 03 කි.

ශ්ේවේෂ ලංේ ෝදේේසි ස ලං

(සසනසුරාදා සහ ඉරිදා දින සදසෙහිදි ම)
ාසමාසකස ලංුසරවතු ලං: රු. 10,000.00
(වාරිෙ 02කින් සෙවිය හැකි ය. පළමු වාරිෙය
රු. 6,000.00)
ාසමාසකසව ලංරහහස ලංගහවස ලංුඳනීේ්ප ලංසුදුසු ්ප ලං:
අ.සපො.ස (සාමානය සපළ) ද්වවා අ්යාපනය
ලබා තිබීම හා අයදුම්පත් භාර ෙන්නා දිනට
වයස අවුරුදු 16 සම්පූර්ණ වී තිබීම.

සමය ෙඩිනම් පාඨමාලාව්ව සලස පැවැත්සවන අතර
සසනසුරාදා සහ ඉරිදා දින සදසෙහිදි ම සේශන පැවැත්සේ.
අයදුම්පත් ොස්තුව රු. 500.00 ට අමතරව ප්රථමම වාරිෙ මුදල
වන රු. 6000.00 ෙ මුදල ද බැිංකුවට සෙවා රිසිට්පත අයදුම්පත
සමඟ එවිය යුතුය. ාසමාසකසවට ලංලියසාදාචිය ලංරහහස ලංේුශ්ය ලංයුතු ලං
ර්පපූර්ණ ලංුසරවතුව ලං(අයදු්පාර ලංුසරවතුව ලං+ ලංාළව  ලංවසරි ය) ලං

රු. ලං6500.00 ලංකි. ලං

ේාා ලංාසමාසකසව ලංරහහස ලංසීමිත ලංසි සසු්ද ලංරාඛ්යසවන ලංගහවස ලංු්ද ස ලංගඳශ්්ද ලංගහවසුඳනීා ලංඅයදු්ප ලංකිරීේ්ප ලංරව ඛ්තසව ලං
ාත ලංසි සදු ලංේ ේර්. ලංනියමිත ලංසි සසු්ද ලංරාඛ්යසව ලංර්පපූර්ණ ලං ප ලංාසු ලංඅයදු්ප ලංකිරීා ලංඅවර්ද ලංශ්ය ලංහඳකි ලංය.

වසරීරි  ලංඅධ්යසා ය ලංහස ලංරීඩා ස ලංහුණුව ව ලංළිබගහ ලංඋරරව ලංඩිප්ේකෝාසව ලං
 ලං

ාසමාසකස ලං සකය ලං: මාස 24 කි. (සති අන්ත)
ලියසාදාචි ලංුසරවතු ලං: රු. 5,000.00
ාසමාසකස ලංුසරවතු ලං: රු. 100,000.00
(වාරිෙ 04කින් සෙවිය හැකි ය. පළමු වාරිෙය රු. 35,000.00 කි. සදවන වාරිෙය
රු. 35,000 කි. සතවන වාරිෙය රු. 20,000.00කි. සිවුවන වාරිෙය රු. 15,000 කි.)
ාසමාසකස ලංාසධ්යය ලං: සිිංහල / ඉිංග්රීසි
ාසමාසකසව ලංරහහස ලංගහවස ලංුඳනීේ්ප ලංසුදුසු ්ප ලං: අ.සපො.ස (උසස් සපළ) සමත් වීම සහෝ
NVQ 4 මට්ටටසම් පාඨමාලාව්ව සමත් වී තිබීම.
අයදුම්පත් භාර ෙන්නා දිනට වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වී තිබීම.

වසරීරි  ලංඅධ්යසා ය ලංහස ලංරීඩා ස ලංහුණුව ව ලංළිබගහ ලංඋරරව ලංරහකප ාරය

රස්පරසයි  ලංරීඩා ස ලංහස ලංිබාහ්ද ලංශ්වස්දරිය ලංළිබගහ ලංරහකප ාරය ලං
Cert (TSOR)

ාසමාසකස ලං සකය ලං: මාස 06 කි. (සති අන්ත)
ලියසාදාචි ලංුසරවතු ලං: රු. 5,000.00
ාසමාසකස ලංුසරවතු ලං: රු. 60,000.00
(වාරිෙ 02කින් සෙවිය හැකි ය. පළමු වාරිෙය රු. 35,000.00 සදවන වාරිෙය රු. 30,000)
ාසමාසකස ලංාසධ්යය ලං: සිිංහල / ඉිංග්රීසි
ාසමාසකසව ලංරහහස ලංගහවස ලංුඳනීේ්ප ලංසුදුසු ්ප ලං: අ.සපො.ස (සාමානය සපළ) සමත් වීම සහෝ NVQ 3
මට්ටටසම් පාඨමාලාව්ව සමත් වී තිබීම.
අයදුම්පත් භාර ෙන්නා දිනට වයස අවුරුදු 16 සම්පූර්ණ වී තිබීම.
.

ාසමාසකස ලං සකය ලං: මාස 06 කි. (සති අන්ත)
ලියසාදාචි ලංුසරවතු ලං: රු. 5,000.00
ාසමාසකස ලංුසරවතු ලං: රු. 60,000.00
(වාරිෙ 02කින් සෙවිය හැකි ය. පළමු වාරිෙය රු. 35,000.00 සදවන වාරිෙය රු. 30,000)
ාසමාසකස ලංාසධ්යය ලං: සිිංහල / ඉිංග්රීසි
ාසමාසකසව ලංරහහස ලංගහවස ලංුඳනීේ්ප ලංසුදුසු ්ප ලං: 9 සරේණිය ද්වවා අ්යාපනය සම්පූර්ණ ෙර තිබීම හා
අදාළ ්වස ේත්රයෙ අවම වශසයන් අවුරුදු සදෙෙට සමාන සහතිෙ ෙළ සසේවා පළපුරුේද්ව තිබිම.
වයස අවුරුදු 16 ට වැඩි විය යුතුය.
විසේශීය සිසුන් සඳහා අ.සපො.ස (සාමානය සපළ) විභාෙයට සමාන අ්යාපන සුදුසුෙම් සපුරා
තිබිය යුතුය.

සියලු ම පාඨමාලාවන් සඳහා 2021.08.02 වන දින සිට 2021.08.31 ද්වවා ොලය තුළ අයදුම්ෙළ යුතු අතර ඒ සඳහා www.sab.ac.lk/codl සවබි අඩවිය සවත පිවිස අදාළ පාඨමාලාසේ අයදුම්පත හා බැිංකු
සෙවීසම් රිසිට්පත බාෙත ෙර ෙත හැකි ය.තවද අයදුම්පත්ර ොස්තුව වන රු. 500.00 ෙ මුදල්ව (පපසු සනොසෙවන) නනමම ලිංො බැිංකු ශාාාවකින් “ශ්රී ලිංො සබරෙමුව විශ්වවිදයාලසව විව ත සහ දුරස්ථම අ්යයන
ස්වන්ද්රසව ිණුමම් අිංෙ “0002246875” යට අයදුම්ෙරුසේ නම, ජාතිෙ හැදුනුම්පත් අිංෙය සහ පාඨමාලාසේ නම නිවැරදි ව ද්වවමින් බැර ෙළ යුතුය. ඉිංග්රීසි පාඨමාලාවට සඳහා පමණ්ව ප්රථමම වාරිෙය තතුලුව
රු. 6500.00 ෙ මුදල්ව සෙවිය යුතුය.
නිවැරදිව සම්පූර්ණ ෙරන ලද අයදුම්පත, බැිංකු සෙවීම් රිසිට්පත හා පහත සඳහන් සේානයන්හි රහකප  ලං ළ ලංළිටා්  සමඟ අධ්යනෂ,ශ්වෘත ලංරහ ලංදුමරවථ ලංඅධ්යය  ලංේන්ද්රය, ශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව ව ලංශ්වවවශ්යසකය,
තඳ. ලංේා.02, ලංේගලිණුල්ඔය ලංයන ලිපිනයට ලියාපදිිංචි තැපැේ මිණන් සයොමු ෙළ යුතුය.
1. උප්පැන්න සහතිෙය
2. සුදුසුෙම් සනාථම කිරීසම් සහතිෙය /ලිපිය්ව (අ්යාපන සහෝ සවනත්)
3. ජාතිෙ හැඳුනුම්පත
4. පාස්සපෝට් ප්රමාණසව වර්ණ ජායා ූපප 02 ්ව
ින ලංඅයදු්පාතන ලංවකාගු ලංව්දේ්ද ලංින ලංාසමාසකසව ට ලංඅයදු්ප ලංකිරීා ලංරහහස ලංාාණි. ලංඅර්පපූර්ණ ලංේහෝ ලංවඳමද ලංේතොමතුරු ලංඅතුළ්  ලංඅයදු්පා්  ලංරකපේෂේා ලංශ්ය ලංහඳකි ලංය.ඉහත ලංරහහ්ද ලංසි සය ම ලංා ලංාසමාසකසවකට ලංඅසළ ලංේේව  ලං
ාඳවඳ් ීමා ලංශ්රී ලංකා ස ලංරගමුව ව ලංශ්වවවශ්යසකේේ  ලංේගලිණුල්ඔය ලංාරිරේයි  ලංී  ලංරහ ලංාසර්ුුත ලං්රායට ලං(Online) ාාණන ලංසි සදු ලංේ ේර්. ලං
ේල්ඛ් සධි සරි
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