
සමාජ විද්යාව පිළිබඳ උසස් සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

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

ආද්ර්ශ විභාගය 

හිතවත් සිසුවනි, 

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

ලැබේ. මාර්ගගත ක්රමය හරහා විභාග පැවැත්ීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද බවනම බේදිකාවක් හරහා බේවා 

පවත්වනු ලැබේ. CA 1 පිළිතුරු පත්රය ඉදිරිපත් කිරීමට බපර සිසුන් ආදර්ශ විභාගයක් සේූර්ණ කළ යුතුය. එම 

නිසා, කරුණාකර පහත දක්වා ඇති ආදර්ශ විභාග සඳහා මාර්බගෝපබේශ සහ උපබදස ්බහාඳින් කියවන්න. 

ආද්ර්ශ විභාගය  

• CA සඳහා එක් ආදර්ශ විභාගයක් පමණක් බදනු ලැබේ. ආදර්ශ විභාගයක් ලබාදීබේ අරමුණ සිසුන් 

මාර්ගගත ක්රමය  හරහා ඉදිරිපත් කිරීබේ ක්රියා පටිපාටිය පිළිබඳව හුරුපුරුදු ීම සහ අනුකෘතියට 

පිළිතුරු උඩුගත කිරීබේදී තාක්ෂණික ගැටළු හඳුනා ගැනීමයි. 

• මට්ටේ අනුව සහ පාඨමාලා අනුව ආදර්ශ විභාග ඇත. ආදර්ශ විභාගය එක් ප්රශ්නයකින් සමන්විත විය 

යුතුය. 

• එවැනි ආදර්ශ විභාග ප්රශ්න විෂය ප්රධ්ානින් විසින් 2022 ජනවාරි 10 සිට 2022 ජනවාරි 13 ද්ක්වා කාලය 

තුල උඩුගත කරනු ලැබේ. වැඩි විස්තර සඳහා පහත කාලසටහන් බලන්න. 

• සියලුම සිසුන් ආද්ර්ශ විභාගයට උත්සාහ කිරීම අනිවාර්ය දේ 

• ඔන්ලයින් බේදිකාවට වයාජ පිළිතුර උඩුගත කිරීබේදී කිසියේ ගැටළුවක් ඇත්නේ, සිසුන් 0701235772 

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

• අවසන් පරික්ෂණ ලකුණු ගණනය කිරීම සඳහා දමම ආද්ර්ශ විභාගය සඳහා ලබා ගන්නා දර්ණි 

සලකා දනාබලන බව කරුණාදවන් සලකන්න 

• ආදර්ශ විභාගය සේූර්ණ කිරීමට සිසුන්ට වාර කිහිපයක් උත්සාහ කල හැක. 

ශිෂය OUSL විද්ුත් තැපැල් ගිණුම සක්රිය කිරීම 

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

ප්රබේශ ීමට සිසුන්ට විදුත් තැපෑබලන් උපබදස් සහ මාර්බගෝපබේශ යවනු ඇත. 

• CAs සම්බන්ධදයන් විශ්ව විද්යාලදයන් යාවත්කාලීන සහ උපදද්ස් ලබා ගැනීම සඳහා ඔදේ OUSL 

විද්ුත් තැපැල් ලිපිනය සක්රිය කිරීම ඔබට අනිවාර්ය දේ. 

• ඔන්ලයින් CAs සහ Mock Exam සේූර්ණ කිරීම සඳහා ඔබේ OUSL විදුත් තැපැල් හැඳුනුේපත 

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 තැපැල සේබන්ධ්බයන් කිසියේ ගැටලුවක් ඇත්නේ ඔබට බතාරතුරු තාක්ෂණ 

උපකාරක කවුළුව අමතා බතාරතුරු තාක්ෂණ අංශයට (ithelpdesk@ou.ac.lk., 0112881378/ 055) 

ලිවිය හැක. 

 

 

 

සම්බන්ීකාරක - 1/2 මට්ටම 

ආචාර්ය තිවංකි වික්රමසිංහ 

 

  



සමාජ විද්යා උසස් සහතික පත්ර පාඨමාලාව - I අධයයන වාරය  

(2021/22 අධයයන වර්ෂය) 

ආද්ර්ශ විභාග කාලසටහන - 1 / 2 මට්ටම 

1 මට්ටම - 1 අධයයන වාරය 

ආද්ර්ශ විභාගය උඩුගත කරන දිනය 10-ජනවාරි-2022 හා 

13-ජනවාරි-2022 අතර 

ඉදිරිපත් කිරීදම් අවසාන දිනය (Submission deadline) 22- ජනවාරි - 2022 

Midnight   

 

Level 2- Semester 1  

ආද්ර්ශ විභාගය උඩුගත කරන දිනය 10-ජනවාරි-2022 හා 

13-ජනවාරි-2022 අතර  

ඉදිරිපත් කිරීදම් අවසාන දිනය (Submission deadline) 22- ජනවාරි - 2022 

Midnight   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


