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20th July 2020 

 

දයාබර �ෂ	
� ෙවත,   

 

ෙමම ��ය ත�ණ සංව�ධනය ��බඳ උසස් ��ෙල!මාව (HDYD) වැඩසටහනට අදාළව ෙදවන 

අධ	යන වාරෙ) අධ	යන කට+, ��බඳ ඔබ දැ.ව/ 01ම සඳහා සකස් කර ඇත. 

 

ඔබ ද�නා ප56, ෙකා7819 ෙග!<ය වසංගත ත/වය ෙහ්,ෙව� බලපෑමට ල>? අධ	යන කට+, 

යථාප56 පැවැ/Aමට තවම/ හැ0යාව> ෙනාමැත. අප ඔබ සමග සෘCව සDබ�ධ A කට+, 01මට 

කැමE ?වද, පවEන ස�ද�භය හGෙH ඔබෙI 6වා පාසැJ (Day School) සහ 7භාග කට+, මා�ග 

ගත ජාල (Online) හරහා LM 01මට LMA ඇත.  

 

 

එම Oසා, 2 වන අධ	යන වාරය සඳහා Zoom හරහා 6වා පාසැJ පැවැ/Aමට/, ඔබෙI අඛQඩ 

ඇගRD(CA) Elearn හරහා LM 01මට/ LMව ඇත.  

 

 

ක�ණාකර ෙමම ��ය සමඟ අGණා ඇE ත�ණ සංව�ධනය ��බඳ උසස් ��ෙල!මාව සඳහා වන 

ෙදවන අධ	යනවාරෙ) 6න පාසJ කාලසටහ� ප5Tලනය කර�න. LයU පාඨමාලා සඳහා ඔබට 

Elearn මW� XෙHශය� සකසා ඇE අතර, 2020 අෙග!ස්, 10 වන 7ට එම පාඨමාලා සඳහා XෙHශ 

Aමට ඔබට හැ0යාව ලැෙබන බව/ ක�ණාෙව� සලක�න. අෙග!ස්, 15 Lට ඔබෙI 6වා පාසJ 

පැවැ/Aමට අ� සැලZD කරG. 6වා පාසJ සඳහා අවැL Zoom ��නය� ඔබෙI පාඨමාලා 

සDබ�[කාරකව�� සහ ෙමා�+ලෙ) නායක
� 7L�   Elearn ෙහ! 7ද\/ තැපෑල හරහා 

ලබාෙද. ඇත. වැ�Mර ෙතාර,� සඳහා සහ අඛQඩ ඇගRD (CA) සංරචක සඳහා ක�ණාකර Elearn 

භා7තා කර�න.  

 

අඛ�ඩ ඇග�	 සඳහා පහත ෙවනස්කD අප 7L� LM කර ඇE බව ක�ණාෙව� සලක�න. 

 

3 වන මටම සහ 4 වන මටම: ෙමම අධ	යන වාරෙ) ඔබට CAT 1 (CBT) ෙනාමැත. ඒ ෙව.වට, 

ඔබට මා�ගගත `මෙHදය හරහා භාර6ය +, පැව�D ෙදක> (02) (TMA) ඇත. පළG පැව�මට 

අදාළ  Xශ්න ෙමා�+ලෙ) නායකයා 7L� Elearn d ඔබට ලබාෙද. ඇත. ෙදවන පැව�මට අදාළ 

Xශ්න දැනටම/ ඔබට ලබාe ඇE ඔෙf අධ	යන මා�ෙග!පෙgශ වල සඳහ�ව ඇත. (�h 43-48 

බල�න). TMA ෙදක සඳහා උපෙදස් ඔබෙI LZ උපෙgශ ෙපාෙ/ සඳහ� ප56 සමාන ෙH. ඔබ 

7L� සDi�ණ කරන ලද පැව�D Elearn හරහා අදාළ 6නට ෙපර ඉ65ප/ කළ +,ය. ඔෙf ෙතවන 

ඇගRම වන ඉෙග.D ජ�නලය (LJ) Elearn හරහා අදාළ 6නට ෙපර ඉ65ප/ කළ +,ය. 

 

 

2020 ඔ�ෙත�බ� මස 20 �ට 2020 ෙනාවැ	බ� මස 20 ද�වා ඔබෙI අවසාන 7භාග සඳහා ෙපk 

Llමට �යාප6ංm 7ය +,ය. රෙn පවEන ත/වය ��බඳ අධ	යනය0� අන,�ව ඔබෙI අවසාන 

7භාගෙ) ස්වභාවය ��බඳ අ� ඔබට ද�ව�ෙනG. වසංගත ත//වය ෙකෙස් 6ග හැෙර. ඇ/දැ
 

අපට තවම/ අනාවැ0 0ව ෙනාහැ0 බැ7� එය සැලZD 01මට කාලය ඉ>ම� වැ� බව අපෙI 

7ශ්වාසය
.  
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ඔබෙI යහපැවැ/ම සහ ආර>ෂාව ගැන Lතp� අ� ඉහත �යවර ෙගන ඇ/ෙතG. ෙD ෙමාෙහාෙ/ 

අපෙI q�ක අවධානය ඒ ��බඳවය. ඔබට වැ�Mර ගැටU පවrනD ෙහ! වැ�Mර පැහැ6� 01D අවශ	 

නD ක�ණාකර පාඨමාලා සDබ�[කාරක  අමත�න. ඔබට 0LයD Mෂ්කරතාව> ඇ/නD 

ක�ණාකර අපට ද�ව�න, අ� ඔබට උදH 01මට අපෙI උප5මය ඉh කර�ෙනG. 

 

 

ෙමය අප අෙ�>ෂා කළ ප56 ඉතාම යහප/ ත/වය> ෙනාsවද, ෙමම කාලය ,ළ ඔබ අප සමඟ 

කා�tකව සහෙය!ගෙය� කට+, කර. ඇතැ
 අ� බලාෙපාෙරා/, ෙවG. ෙකෙස් ෙවත/, 

සාමාන	ෙය� අධ	යන කට+, නැවත ආරDභ 01මට හැ0 වන ප56 ත/වය යහප/ අතට හැෙර. 

ඇතැ
 අ� බලාෙපාෙරා/, ෙවG. ඕනෑම LMවන ෙවනස්කම> ��බඳව අ� ඔබව යාව/කා<න කර 

තබ�ෙනG. 

 

ක�ණාකර ප5ස්සD A ආර>vතව Lw�න. 

 

සමාජ අධ	යන ෙදපා�තෙD�,ව- 

y ලංකා 7වෘත 7ශ්ව 7ද	ාලය 
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ත�ණ කට+, ��බඳ උසස් ��ෙල!මාව 2019-2020 

සංෙශ��ත අධ යන "යාකාරක	 2020/06/07 

 

වzව 01: අඛQඩ ඇගRD ප1>ෂණ භාර eෙD අවස� 6න ( ෙතවන මnටම : ෙදවන 

ව�ෂ අ�ධය)  
 

7ෂය ෙ>තය  පාඨමාලාෙH නම  භාර ග�නා අවස� 6නය  

DSD3502/SSD1202 ත�ණ ෙපළ සහ සමාජය TMA I  

(CBT 
ෙව%වට) 

2020 

සැ�තැDබ� මස 

26 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර   

TMA II 

2020 

සැ�තැDබ� මස 

12 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර   

LJ 

2020 

ඔ>ෙත!බ� මස 

12 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර   

DSD3306/SSD1106 කළමනාකරණ }සලතා TMA I  (CBT 

ෙව%වට) 

2020 

සැ�තැDබ� මස 

26 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර   

LJ 2020 

ඔ>ෙත!බ� මස 

12 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර   

DSD3504/SSD1204 

 

ත�ණ කට+, සංව�ධනය 

��බඳ qලධ�ම සහ ව	වහාර 
TMA I  

(CBT 
ෙව%වට) 

2020 

සැ�තැDබ� මස 

26 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර   

TMA II 

2020 

සැ�තැDබ� මස 

12 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර   

LJ 

2020 

ඔ>ෙත!බ� මස 

12 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර   

DSD3208/SSD1108 

 

ජනගහණය සහ පsJ ~7ත 

අධ	ාපනය 
TMA I  

(CBT 
ෙව%වට) 

2020 

සැ�තැDබ� මස 

26 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර   

LJ 

2020 

ඔ>ෙත!බ� මස 

12 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර   

2020 ෙදසැDබ� මස 

01 වන 6න  

සමස්ත අඛQඩ ඇගRD ල}� Oදහස් 01ම 

2020 ඔ>ෙත!බ� මස 

20 වන 6න Lට 2020 

ෙනාවැDබ� මස 20 

වනදා ද>වා  

අවස� ප1>ෂණ සඳහා අයැMD 01ම (අ�ත�ජාලය මW�) 

2020 ෙදසැDබ� මස   අවස� ප1>ෂණ පැවැ/Aම 

2020 මා�, මස 01 අවස' ()ඵල ,-. /0ම 
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1නය  2ෂය 
ෙ�තය  

2ෂයය  මාධ  සහ ෙ4ලාව 

ඉං�L  Lංහල  ෙදමළ  

2020 
අෙග!ස්, මස 
15 වන 6න  

SSD2203/ 

DSD4503 

ගැhD Oරාකරණය ��බඳ 
උපාය මා�ග 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන  

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

SSD2107/ 

DSD4207 

තා�ණ	 හා ෙසෟඛ	ය 09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

2020 
අෙග!ස්, මස 
29 වන 6න  

SSD2106/ 

DSD4306 

ස්| ��ෂ සමාජභාවය සහ 
සංව�ධනය 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

SSD2201/ 

DSD4501 

XEප/E සැලZD 01ම 
සහ �යා/මක 01ම 

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

2020 
සැ�තැDබ� 
මස 12 වන 
6න  

SSD2203/ 

DSD4503 

ගැhD Oරාකරණය ��බඳ 
උපාය මා�ග 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

SSD2107/ 

DSD4207 

තා�ණ	 හා ෙසෟඛ	ය 09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

2020 
සැ�තැDබ� 
මස 26 වන 
6න 

SSD2106/ 

DSD4306 

ස්| ��ෂ සමාජභාවය සහ 
සංව�ධනය 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

SSD2201/ 

DSD4501 

XEප/E සැලZD 01ම 
සහ �යා/මක 01ම 

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

2020 
ඔ>ෙත!බ� 
මස 03 වන 
6න 

SSD2203/ 

DSD4503 

ගැhD Oරාකරණය ��බඳ 
උපාය මා�ග 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

SSD2107/ 

DSD4207 

තා�ණ	 හා ෙසෟඛ	ය 09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

2020 
ඔ>ෙත!බ� 
මස 17 වන 
6න 

SSD2106/ 

DSD4306 

ස්| ��ෂ සමාජභාවය සහ 
සංව�ධනය 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

SSD2201/ 

DSD4501 

XEප/E සැලZD 01ම 
සහ �යා/මක 01ම 

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

2020 
ඔ>ෙත!බ� 
මස 31 වන 
6න 

SSD2203/ 

DSD4503 

ගැhD Oරාකරණය ��බඳ 
උපාය මා�ග 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

SSD2107/ 

DSD4207 

තා�ණ	 හා ෙසෟඛ	ය 09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

2020 
ෙනාවැDබ� 
මස 07 වන 
6න 

SSD2106/ 

DSD4306 

ස්| ��ෂ සමාජභාවය සහ 
සංව�ධනය 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

SSD2201/ 

DSD4501 

XEප/E සැලZD 01ම 
සහ �යා/මක 01ම 

09.00 ෙප.ව. 
12.00 මධ	හන 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

12.30 ප.ව 
03.30 ප.ව 

අවස� 7භාගය: 2වන ෙසෙමස්තරය - අවස� 7භාගයට අදාළ ව අයැMD ප�ය ලබා ගැkම සඳහා ඔබ 7L� 2020 

ඔ>ෙත!බ� මස 20 6න Lට 2020 ෙනාවැDබ� මස 20 ද>වා කාලය ,ළ Start @ my OUSL හරහා 

අ�ත�ජාලය මW� අයැMD කළ +,ය. එෙස් අයැMD ෙනා කරන LZ� සඳහා අයැMD ප� ෙනාලැෙf.  
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ව5ව 02: �4වන මටම: ෙදවන ව�ෂ අ�ධය සඳහා සංෙශ��ත 1න පාස; 
කාලසටහන 

 

  
ව5ව 03: අඛ�ඩ ඇග�	 ප0�ෂණ භාර ?ෙ	 අවස' 1න (�4වන මටම : ෙදවන ව�ෂ 

අ�ධය)  
 

2ෂය ෙ�තය  පාඨමාලාෙ4 නම  භාර ග'නා අවස' 1නය  

DSD4503/ 

SSD2203 

ගැhD Oරාකරණය ��බඳ උපාය 

මා�ග 
TMA I  

(CBT 
ෙව%වට) 

2020 

සැ�තැDබ� මස 

26 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර 

TMA II 

2020 

සැ�තැDබ� මස 

12 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර 

LJ 

2020 

ඔ>ෙත!බ� මස 

12 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර 

DSD4207/ 

SSD2107 

 

තා�ණ	 හා ෙසෟඛ	ය TMA I  (CBT 

ෙව%වට) 

2020 

සැ�තැDබ� මස 

26 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර 

LJ 2020 

ඔ>ෙත!බ� මස 

12 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර 

DSD4501/ 

SSD2201 

 

XEප/E සැලZD 01ම සහ 

�යා/මක 01ම 
TMA I  

(CBT 
ෙව%වට) 

2020 

සැ�තැDබ� මස 

26 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර 

TMA II 

2020 

සැ�තැDබ� මස 

12 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර 

LJ 

2020 

ඔ>ෙත!බ� මස 

12 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර 

DSD4306/ 

SSD2106 

ස්| ��ෂ සමාජභාවය සහ 
සංව�ධනය 

TMA I  

(CBT 
ෙව%වට) 

2020 

සැ�තැDබ� මස 

26 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර 

LJ 

2020 

සැ�තැDබ� මස 

12 වන 6න 

මධ	ම රා| 

12.00 ට ෙපර 

2020 ෙදසැDබ� මස 

01 වන 6න  

සමස්ත අඛQඩ ඇගRD ල}� Oදහස් 01ම 

2020 ඔ>ෙත!බ� 

මස 20 වන 6න Lට 

2020 ෙනාවැDබ� 

මස 20 වනදා ද>වා  

අවස� ප1>ෂණ සඳහා අයැMD 01ම (අ�ත�ජාලය මW�) 

2020 ෙදසැDබ� මස   අවස� ප1>ෂණ පැවැ/Aම 
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2021 මා�, 01 වන 

6න  

අවස' ()ඵල ,-. /0ම 

 

 

අවස� 7භාගය: 2වන ෙසෙමස්තරය - අවස� 7භාගයට අදාළ ව අයැMD ප�ය ලබා ගැkම සඳහා 

ඔබ 7L� 2020 ඔ>ෙත!බ� මස 20 6න Lට 2020 ෙනාවැDබ� මස 20 ද>වා කාලය ,ළ Start 

@ my OUSL හරහා අ�ත�ජාලය මW� අයැMD කළ +,ය. එෙස් අයැMD ෙනා කරන LZ� 

සඳහා අයැMD ප� ෙනාලැෙf. 

 
 
 

ස්ථානය 

 

LයUම 6වා පාසැJ ZOOM හරහා පැවැ/ෙව. ඇත: 

 

අදාළ zoom EFන පාඨමාලා ස	බ'Gකාරක 2�' ලබා ෙද% ඇත. Zoom සඳහා 

ස	බ'ධ Iෙ	? අවම වශෙය' J,.K 15කට ෙපර ස	බ'ධ Iමට කාNOක 

ව'න.  

 

 

 

2.  අඛ�ඩ ඇග�	 – ෙදවන අධ යන වාරය  
 

 CA I   TMA 1 භාර ?ම  : 2020 සැPතැ	බ� මස 26 වන 1න  

 

(ෙතවන මnටම: අදාළ පැව�D මාතෘකා elearn සැබැ�ෙ) DSD3208, DSD3306, DSD3502 සහ 

DSD3504 යටෙ/ ලබාෙද. ඇත. ඔබ 7L� සDi�ණ කරන ලද පැව�D elearn එකට උ�ගත 

01ම ෙහ! අදාළ XාෙgTය මධ	ස්ථානය ෙවත අදාළ 6න ෙහ! ඊට ෙපර ලබාeමට කා�tක ව�න.  

 

(LHවන මnටම: අදාළ පැව�D මාතෘකා elearn සැබැ�ෙ) DSD4207, DSD4306, DSD4501සහ 

DSD4503 යටෙ/ ලබාෙද. ඇත. ඔබ 7L� සDi�ණ කරන ලද පැව�D elearn එකට උ�ගත 

01ම ෙහ! අදාළ XාෙgTය මධ	ස්ථානය ෙවත අදාළ 6න ෙහ! ඊට ෙපර ලබාeමට කා�tක ව�න. 
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 CA II – TMA 2 භාරeම :  2020 සැ�තැDබ� මස 12 වන 6න 

 

(ෙතවන මnටම: අදාළ පැව�D මාතෘකා elearn සැබැ�ෙ) DSD3208, DSD3306, DSD3502 සහ  

DSD3504 යටෙ/ ලබා ගත හැක. ඊට අදාළ මාතෘකා ඔබෙI LZ අ/ෙපාත ,ල ලබාe ඇත. 

ෙතවන මnටම (�h අංක 45). ඔබ 7L� සDi�ණ කරන ලද පැව�D elearn එකට උ�ගත 01ම 

ෙහ! අදාළ XාෙgTය මධ	ස්ථානය ෙවත අදාළ 6න ෙහ! ඊට ෙපර ලබාeමට කා�tක ව�න. 

  

(LHවන මnටම: අදාළ පැව�D මාතෘකා elearn සැබැ�ෙ) DSD4207, DSD4306, DSD4501 සහ 

DSD4503 යටෙ/ ලබා ගත හැක. ඊට අදාළ මාතෘකා ඔබෙI LZ අ/ෙපාත ,ල ලබාe ඇත. (�h 

අංක 47). ඔබ 7L� සDi�ණ කරන ලද පැව�D elearn එකට උ�ගත 01ම ෙහ! අදාළ XාෙgTය 

මධ	ස්ථානය ෙවත අදාළ 6න ෙහ! ඊට ෙපර ලබාeමට කා�tක ව�න.  

 

 CA III - ඉෙග.D ජ�නලය (LJ) භාරeම  : 2020 ඔ>ෙත!බ� මස 12 වන 6න   

 

ඔබ 7L� සDi�ණ කරන ලද ඉෙග.D ජ�නල (LJ)  elearn එකට උ�ගත 01ම ෙහ! අදාළ 

XාෙgTය මධ	සථ්ානය ෙවත අදාළ 6න ෙහ! ඊට ෙපර ලබාeමට කා�tක ව�න. 

 

3. අඛQඩ ඇගRD සඳහා ප5Tලනය කළ +, පාඨමාලා අ�ත�ගතය�.   

 

 

 

 

 

 

 

 

පාඨමාලා 
අංකය  

ෙදවන අධ	යන වාරය සඳහා අධ	යනය කළ +, පාඨමාලා අ�ත�ගතය�  

CA I (TMA 1) CA II (TMA 2) CA III - (LJ) 

Level 3 

DSD3208 ෙමාRSලය : 
පාඩ	 අංක 1-2 

මාතෘකා දැනටම/ 
ලබා e අවස�  

අදාළ අචා�යවරයා ලබාෙදන උපෙදස් 
අ%ව  

DSD3306 ෙමාRSලය : 
පාඩ	 අංක 1-2 

මාතෘකා දැනටම/ 
ලබා e අවස�  

අදාළ අචා�යවරයා ලබාෙදන උපෙදස් 
අ%ව  

DSD3501 ෙමාRSලය : 
පාඩ	 අංක 1-2 

මාතෘකා දැනටම/ 
ලබා e අවස�  

අදාළ අචා�යවරයා ලබාෙදන උපෙදස් 
අ%ව  

DSD3503 ෙමාRSලය : 
පාඩ	 අංක 1-2 

මාතෘකා දැනටම/ 
ලබා e අවස�  

අදාළ අචා�යවරයා ලබාෙදන උපෙදස් 
අ%ව  
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පාඨමාලා 
අංක  

ෙදවන අධ	යන වාරය සඳහා අධ	යනය කළ +, පාඨමාලා අ�ත�ගතය�  

CA I (TMA 1) CA II (TMA 2) CA III - (LJ) 

Level 4  

DSD4207 ෙමාRSලය : 
පාඩ	 අංක 1-2 

මාතෘකා දැනටම/ 
ලබා e අවස�  

අදාළ අචා�යවරයා ලබාෙදන උපෙදස් 
අ%ව  

DSD4306 ෙමාRSලය : 
පාඩ	 අංක 1-2 

මාතෘකා දැනටම/ 
ලබා e අවස�  

අදාළ අචා�යවරයා ලබාෙදන උපෙදස් 
අ%ව  

DSD4501 ෙමාRSලය : 
පාඩ	 අංක 1-2 

මාතෘකා දැනටම/ 
ලබා e අවස�  

අදාළ අචා�යවරයා ලබාෙදන උපෙදස් 
අ%ව  

DSD4503 ෙමාRSලය : 
පාඩ	 අංක 1-2 

මාතෘකා දැනටම/ 
ලබා e අවස�  

අදාළ අචා�යවරයා ලබාෙදන උපෙදස් 
අ%ව  


