
 

 

UNIVERSITY OF KELANIYA - SRI LANKA 

CONFUCIUS INSTITUTE 

 

 Certificate Course in Chinese Language 

 Intermediate Certificate Course in Chinese Language 

 Advanced Certificate Course in Chinese Language 

 
Qualified Applicants are warmly welcome for the above mention Chinese Language courses held in weekend, 

which will be commenced in March 2023. 

 

Certificate Course in Chinese Language 

 

Qualification : Pass 6 subjects including English at the G.C.E. (Ordinary Level) 
Course Fee : Rs. 20, 750/= (Application fee + Registration fee) 
Duration of the Course: 05 months  
 

Intermediate Certificate Course in Chinese Language 

 

Qualification : Completed the Certificate Course in Chinese                Language or HSK Level 02 

Course Fee : Rs. 25,750/= (Application fee + Registration fee) 
Duration of the Course: 05 months   

 
Advanced Certificate Course in Chinese Language 

 

Qualification : Completed the Intermediate Certificate Course in Chinese            Language or HSK       

                                             Level 03 

Course Fee : Rs. 30, 750/= (Course fee + Registration fee) 
Duration of the Course: 05 months  

 

Application Procedure: 
 

Applicants who wish to apply for the above Chinese Language Courses, please follow the below Guidelines.  

1. Please use the below link to find out the Google Form regarding the Registration for the Courses.  

2. Link: https://forms.gle/QUxJqhD7Kb8YjrX67 

3. Accurately Fill out the Google Form on or before 31st January 2023. 

Selected Applicants will be notified of the date of the commencement and the Registration procedure for the course. 

 

For further details:  

 

Contact Number–Tel: 011-290 3895/ 011-290 6213 (Confucius Institute) 

Please contact during office hours. (9:00 am – 4:00 pm) 

 

  Registrar, 

University of Kelaniya 

 

https://forms.gle/QUxJqhD7Kb8YjrX67


 

 

කැලණිය විශ්ව විද්යාලය - ශ්රී ලංකාව 

කකාන්ෆියුසියස් ආයතනය 

 

 චීන භාෂා සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

 චීන භාෂා සහතික පත්ර ද්වීතික පාඨමාලාව 

 චීන භාෂා සහතික පත්ර උසස් පාඨමාලාව 

 

2023 මාර්තු මස ආරම්භ වීමට නියමිත සති අන්තයේ පැවැත්යවන ඉහත සඳහන් චීන භාෂා පාඨමාලා සඳහා සුදුසුකම් ලත් 
අයදුම්කරුවන් සාදරයයන් පිළිගනිමු.   

 

චීන භාෂා සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

 

සුදුසුකම්               : අ.යපා.ස (සා.යපළ) ඉංග්රීසි විෂය සමඟ විෂයයන් 6ක් සමත් වීම.   

පාඨමාලා ගාසතුව : රු. 20,750/= (අයදුම්පත් ගාසතුව + ලියාපදංචි ගාසතුව) 

පාඨමාලා කාලය   : මාස 05 

 

 

චීන භාෂා සහතික පත්ර ද්වීතික පාඨමාලාව 

 

සුදුසුකම්              : චීන භාෂා සහතික පත්ර පාඨමාලාව සමත් වීම හ ෝ  HSK Level 02 සමත් වීම 

පාඨමාලා ගාසතු   : රු. 25,750/= (අයදුම්පත් ගාසතුව + ලියාපදංචි ගාසතුව) 

පාඨමාලා කාලය  : මාස 05 

 

 

චීන භාෂා සහතික පත්ර උසස් පාඨමාලාව 

 

සුදුසුකම්              : චීන භාෂා සහතික පත්ර ද්වවීතික පාඨමාලාව සමත් වීම හ ෝ  HSK Level 03 සමත් වීම 

පාඨමාලා ගාසතු  : රු. 30,750/= (පාඨමාලා ගාසතු + ලියාපදංචි ගාසතුව) 

පාඨමාලා කාලය : මාස 05 

 

 

ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය : 

 

ඉහත සඳහන් චීන භාෂා පාඨමාලා සඳහා අයදුම් කිරීමට කැමති අයදුම්කරුවන්, කරුණාකර පහත සඳහන් මාර්තයගෝපයද්වශ 
පිළියවලින් අනුගමනය කරන්න. 

 

1. පාඨමාලා සඳහා ලියාපදංචි වීම සම්බන්ධයයන් ගූගල් යපෝරමය (Google Form) ලබා ගැනීමට කරුණාකර පහත ලින්ක් 

(Link) භාවිතා කරන්න. 

 

• ලින්ක් (Link): https://forms.gle/QUxJqhD7Kb8YjrX67 

 

 
2. ගූගල් යපෝරමය (Google Form) 2023 ජනවාරි 31 වවනිදා කහෝ ඊට කපර පිරවීම අනිවාර්තය යේ. 

 
වැඩි විසතතර සඳහා: 

දුරකථනය අංකය : 011-290 3895/ 011-290 6213 (ව ාන්ෆියුසියස් ආයතනය) 

කරුණාකර කාර්තයාල යේලාවන් ුළ අමතන්න. (හෙ.ව 9:00 - ෙ.ව 4:00 ) 

 

 

යල්ඛකාධිකාරී , 
කැලණිය විශතවවිදයාලය  

https://forms.gle/QUxJqhD7Kb8YjrX67

