
සමාජ විද්යාව පිළිබඳ උසස් සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

අඛණ්ඩ ඇගයුම් (CAs) කාලසටහන් සහ උපදද්ස් -2021/2022 

හිතවත් සිසුවනි, 

ඔබ දන්නා පරිදි, I අධ්යයන වාරය සඳහා වන CA පරීක්ෂණ OUSL හි මාර්ගගත විභාග අංශය (Online 

Examination Division) හරහා පවත්වනු ලැබේ. මාර්ගගත ක්රමය හරහා විභාග පැවැත්ීම සඳහා නිර්මාණය 

කරන ලද බවනම බේදිකාවක් (Platform) හරහා බේවා පවත්වනු ලැබේ. එබැවින්, කරුණාකර පහත දක්වා 

ඇති CA සඳහා වන මාර්බගෝපබේශ සහ උපබදස ්බහාඳින් කියවන්න. 

CA පරීක්ෂණ 

• CA කාලසටහන් පහත දක්වා ඇත. 

• විෂය ප්රධ්ානින් විසින් පරීක්ශණ උඩුගත කිරීබේ දිනයන් සහ සිසුන් සඳහා පරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීබේ 

කාලසීමාවන් කාලසටහබන් දක්වා ඇත. 

• එක් එක් පාඨමාලාව සඳහා CAs වල ස්වභාවය ද කාලසටහබන් දක්වා ඇත 

• CA පිළිතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට සිසුන්ට ඇත්බත් එක් උත්සාහයක් පමණි. 

• CA 1 පිළිතුරු පත්රය ඉදිරිපත් කිරීමට බපර සිසුන් ආදර්ශ විභාගය සේූර්ණ කළ යුතුය. 

තාක්ෂණික සහාය 

• මාර්ගගත විභාග ඒකකය 2022 ජනවාරි මස මුලදී සිසුන් එක් එක් බේදිකාවට උඩුගත කර බේදිකාවට 

ප්රබේශ ීමට උපබදස් සහ මාර්බගෝපබේශ සිසුන්ට එවනු ඇත. 

• CAs සේබන්ධ්බයන් විශ්ව විදයාලබයන් යාවත්කාලීන සහ උපබදස් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබේ OUSL 

විදුත් තැපැල් ලිපිනය සක්රිය කිරීම ඔබට අනිවාර්ය බේ. 

• මාර්ගගත CAs සේූර්ණ කිරීම සඳහා ඔබේ OUSL විදුත් තැපැල සක්රිය කිරීම අනිවාර්ය බව 

කරුණාබවන් සලකන්න. OUSL විදුත් තැපැල් හැඳුනුේපත සක්රිය කිරීමට 

(https://reginfo.ou.ac.lk/letters/eGuide.pdf) ශිෂය මාර්බගෝපබේශවල උපබදස් ලබා දී ඇත. ඔබට 

OUSL විදුත් තැපැල් හැඳුනුේපත සේබන්ධ්බයන් කිසියේ ගැටලුවක් ඇත්නේ ඔබට බතාරතුරු 

තාක්ෂණ උපකාරක කවුළුව අමතා බතාරතුරු තාක්ෂණ අංශයට (ithelpdesk@ou.ac.lk., 

0112881378/ 055) ලිවිය හැක. 

• CAs අන්තර්ජාල බේදිකාවට උඩුගත කිරීබේදී කිසියේ ගැටළුවක් ඇත්නේ, සිසුන් 0701235772 සහ 

examsonline@ou.ac.lk හරහා වහාම මාර්ගගත විභාග අංශයට දැනුේ දිය යුතුය. 

 

සම්බන්ීකාරක - 1/2 මට්ටම 

ආචාර්ය තිවංකි වික්රමසංහ 

 

 

 

  



සමාජ විද්යා උසස් සහතික පත්ර පාඨමාලාව (2021/22 අධ්යයන වර්ෂය) 

CA කාලසටහන - මට්ටම් 1 / 2 

1 මට්ටම - 1 අධ්යයන වාරය 

පාඨමාලා දක්තය සහ විෂය ඇගයුම් අංකය සහ ස්වභාවය 

CA 1 CA 2 
DSC 1811  

ශ්රී ලංකාදේ නූතන ඉතිහාසය 
 TMA – රචනා පිලිතුරු TMA – රචනා පිලිතුරු 

DSC 1712 

මානව භූදගෝල විද්යාව 

 

TMA – රචනා පිලිතුරු TMA – රචනා පිලිතුරු 

පරීක්ෂණ ලබාදීදම් දිනය සහ 

දේලාව 
15- ජනවාරි-2022  

10.00 am  

5- බපබරවාරි-2022  

10.00 am 

පරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීදම් 

අවසාන දිනය 
29- ජනවාරි-2022  

midnight 
19- බපබරවාරි-2022  

midnight 

 

 

2 මට්ටම - 1 අධ්යයන වාරය 

පාඨමාලා දක්තය සහ විෂය ඇගයුම් අංකය සහ ස්වභාවය 

CA 1 CA 2 
DSC 2811 

දේශපාලන විද්යාදේ 

මූලිකාංග 

 TMA – රචනා පිලිතුරු TMA – රචනා පිලිතුරු 

DSC 2812 

ආර්ික විද්යාදේ මූලිකාංග 
TMA – රචනා පිලිතුරු TMA – රචනා පිලිතුරු 

පරීක්ෂණ ලබාදීදම් දිනය සහ 

දේලාව 
15- ජනවාරි-2022  

10.00 am  

5- බපබරවාරි-2022  

10.00 am 

පරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීදම් 

අවසාන දිනය 
29- ජනවාරි-2022  

midnight 
19- බපබරවාරි-2022  

midnight 

 

 


