
පාඨමාලා පැවැ�ෙවන 
�ථානය පාඨමාලා කාලය ආර�භය �ෙ��ත 

පාඨමාලා �ෙ�ත්ර
පාඨමාලා ගා�� 

(මා�කව) ඇ�ළ� �ෙ� ���ක�

���ය (පදන�) පාඨමාලා
SLITHM � �ය�ම 
පළා� ශාඛාව� �� 
පව�ව� ලැෙ�

මාස 3
(��ණ කා�න)

2023 
ජනවා�

�පෙ�දය �. 7,500/- * වය� �මාව: අ��� 16 සහ ඊට වැ�
ආපනශාලා  හා 
අව�හ� ෙ�වාව

�. 6,000/-

ෙහාට� ��ගැ�ෙ� 
ෙ�වාව

�. 4,000/-

ෙහාට� ගෘහ පාලනය �. 4,000/-

සහ�ක පත්ර පාඨමාලා
මඩකල�ව සහ යාපනය 
හැර SLITHM � 
�ය�ම පළා� ශාඛාව�� 
� පව�ව� ලැෙ�.

මාස 5
(��ණ කා�න)

2023 
ජනවා�

වෘ��ය 
�පෙ�දය

�. 10,000/- *  අවම වශෙය� වාර ෙදකක� �ෂය� හය� 
ස�තව අ.ෙපා.ස සාමා� ෙපළ සම� � ��ම 
(ඉං�� සහ ග�තය සඳහා අවම වශෙය� S 
සාමා�ථ 2�, C සාමා�ථ 3�) ෙහා

*  අ�ළ �ෙ�ත්රෙ� වසරක ���ව� සමඟ 
SLITHM � ���ය ම�ටම. ෙහා

* අ�ළ �ෙ�ත්රෙ� වසර 02ක ���ව� ස�ත 
ෙහාට� ක�මා�තෙ� �නටම� ��යාවල ��� 
අය

* වය� �මාව: අ��� 17 සහ ඊට වැ�

ආපනශාලා  හා 
අව�හ� ෙ�වාව

�. 7,000/-

ෙහාට� ��ගැ�ෙ� 
ෙ�වාව

�. 5,000/-

ෙහාට� ගෘහ 
පාලනය

�. 5,000/-

සහ�ක පත්ර පාඨමාලාව - »rˆ~ˆG± සහ ෙ�ක�
SLITHM � ෙකාළඹ 
ශාඛා ෙ�� පමණ� 
පාඨමාලාව පැවැ�ෙ�.

මාස 5
(��ණ කා�න)

2023 
ජනවා�

»rˆ~ˆG± සහ ෙ�ක� �. 20,000/- *  අවම වශෙය� වාර ෙදකක� �ෂය� හය� 
ස�තව අ.ෙපා.ස සාමා� ෙපළ සම� � ��ම 
(ඉං�� සහ ග�තය සඳහා අවම වශෙය� S 
සාමා�ථ 2�, C සාමා�ථ 3�

*  වය� �මාව: අ��� 17 සහ ඊට වැ�

පදන� පාඨමාලාව - »rˆ~ˆG± සහ ෙ�ක�
SLITHM �  
ෙකා�ගල සහ මහ�වර 
ශාඛාව�� � පමණ� 
පව�ව� ලැෙ�

මාස 3
(��ණ කා�න)

2023 
ජනවා�

»rˆ~ˆG±  සහ 
ෙ�ක�

�. 15,000/- * වය� �මාව: අ��� 17 සහ ඊට වැ�

පාඨමාලා පැවැ�ෙවන 
�ථානය පාඨමාලා කාලය ආර�භය �ෙ��ත 

පාඨමාලා �ෙ�ත්ර
පාඨමාලා ගා�� 

(මා�කව) ඇ�ළ� �ෙ� ���ක�

අ�ත� මා� පාඨමාලා
SLITHM � ෙකාළඹ 
� පමණ� පව�ව� 
ලැෙ�

මාස 06
(��ණ කා�න)

2023 
ජනවා�

වෘ��ය 
�පෙ�දය

�. 15,000/- *  අ�ළ �ෙ�ත්රෙ�  ���ව සමඟ SLITHM 
සහ�ක පත්ර පාඨමාලා හ�රා ��ම 

 ෙහා
*  අ.ෙපා.ස සාමා� ෙපළ සම�,ෙමම �ෙ�ත්රය �ල 

�නටද කට�� කරන සෘ� ප්රෙ�ශ අය��ක�ව� 
කළමනාකරණ/ අ��ෂණ ම�ට�� �ෙ�ත්රය 
�ල �ෙ��ත අංශයක අවම වශෙය� වසර 05ක 
ෙ�වා පළ���ද ලබා ��ය ��ය.

ආහාර හා පාන 
ෙමෙහ��

�. 12,000/-

ෙහාට� ��ගැ�ෙ� 
ෙ�වාව

�. 7,500/-

ෙහාට� ගෘහ 
පාලනය

�. 7,500/-

�ය�� මා�ෙගාපෙ�ශ පාඨමාලාව
SLITHM � ෙකාළඹ 
ශාඛා ෙ�� පමණ� 
පාඨමාලාව පැවැ�ෙ�.

මාස 05
(��ණ කා�න)

2023 
ජනවා�

(අය��ප� 
භාරග�නා 
අවස� 
�නය    
ෙදසැ�බ� 
20, 2022)

�. 100,000/- 
(ස���ණ 

පාඨමාලාව සඳහා 
ගා��ව)  

*  අය��ක�  � ලංකාෙ� �රවැ�ෙය� �ය ��ය
*  අය��ප� ෙයා� කළ �� අවස� �නයට වයස 

අ��� 21 - 60 අතර �ය ��ය.
*  අවම වශෙය� වාර ෙදකක� �ෂය� හය� ස�තව 

අ.ෙපා.ස සාමා� ෙපළ සම� � ��ම(ඉං�� කතා 
කරන මා�ෙගාපෙ�ශක�� සදහා ඉං�� භාෂාව 
සඳහා "S" සාමා�ථය අ�වා�ය ෙ�) ෙහා

* NVQ 03/04 ම�ටම ලබා ෙදන සංචාරක 
මා�ෙගාපෙ�ශ වැඩසටහන� ස���ණ කර ��ය 
��ය ෙහා

*  ප්රාෙ��ය සංචාරක මා�ෙගාපෙ�ශකෙය� ෙලස 
වසර 05 කට ෙනාඅ� ෙ�වා පළ���ද� ලබා 
��ම ෙහා

* අඩ� සංචාරක මා�ෙගාපෙ�ශකෙය� ෙලස 
වසර 08කට ෙනාඅ� ෙ�වා පළ���ද� ලබා 
��ම,ආසන ධා�තාව හත� ස�ත වාහනය� 
පැද�ම සඳහා අවම වශෙය� වසර පහක (05) 
පළ���ද� ලබා ��ම ෙම�ම එවැ� වාහනය� 
පැද�මට �� බලධා�ෙය� ��� ��� කරන ලද 
වලං� බලපත්රය� ��ය ��ය.

ýv~šK :
»zˆZY£éY£ú, SLITHM, »p£.78, [£û r£y,»Y£…w 03.

ãyYmp – 011 220 8312, »{J Rhýx - www.slithm.edu.lk

~¹a£yY ƒ£ ~l‰Y£yY YMv£p‰l Y‰»}ˆl²»xˆ v£p{ ~Krl‰ ~¹{Mopx ~½nƒ£ 
Ro³£rpx ~ƒ r§ƒ§j§{ zt£ »np y»G r±v§Zlv y£c³ R£xlpxõ.

(සංචාරක හා ඉඩ� අමා�ාංශය)

 |››² z¹Y£ ~¹a£yY ƒ£ »ƒ¤fz‰ Y…vj£Yyj R£xlpx

ඉහළ වැ�� ලබ�� �ෙ�ශ රටක ��යාව ��මට ඔබ කැම�ද? ~ අප සමඟ අ�වැ� බැද ග��� �� ඔෙ� ��නය සා�ෂා� කර ග�න ~

අ�යන ම��ථාන �රකථන 

SLITHM, 78, ගා� පාර, ෙකාළඹ 03 �රකථන - 011 2208300  Ext- 312/313/315

SLITHM, වරා��ය, ��ඩසාෙ�, මහ�වර      �රකථන - 081 2230900   ෆැ�� - 081 2230910, 0812230920

SLITHM, � මහා ෙබා� මාවත, අ�රාධ�ර    �රකථන - 025 2223315, 025 2236667    ෆැ�� - 025 224546

SLITHM, BOI �ාපෘ�ය, ෙකා�ගල, හබරා�ව �රකථන - 091 2283072, 091 2283073    ෆැ�� - 091 2283072

SLITHM, ෙගා�� ��� පාර, බ�ඩාර ෙවල �රකථන - 057 2232499    ෆැ�� - 057 2233145

SLITHM, නව නගරය, ෙකාළඹ පාර, ර�න�ර     �රකථන - 045 2226464    ෆැ�� - 045 2226262

SLITHM, ම��ඔය ව�ත, ෙබා්යගෙ�, ��ණෑගල          �රකථන - 037 2223959    ෆැ�� - 037 222395

SLITHM,  ෙනා 07, ෙසබ��ය� මාවත, අරස�, මඩකල�ව  �රකථන - 065 2050306

SLITHM, අංක 88, 3 වන හර� ��ය, යාපනය  �රකථන - 075 6248224

පාඨමාලා ගා��ව සමඟ 
�යාප�ං� ගා��ව ෙලස 
�.1,000/-� අය ෙකෙ�

v£M[ [l RxãKÃúv ~qƒ£ www.slithm.edu.lk r‹ý»~p‰p

ඔබෙ� අය��පත සා�ථකව ෙයා� 
කළ �ට ඒ බව ඊ ෙ�� ම�� ��ව� 

ෙකෙර� ඇත (ක�ණාකර Junk ඊෙ�� 
ද ප��ෂා කර�න).

අය��ප� භාරග�නා අවස� �නය

ෙනාවැ�බ� 30, 2022


