
සමාජ විද්යාව පිළිබඳ උසස් සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

අඛණ්ඩ ඇගයුම් (CAs) කාලසටහන 

2021/2022 

හිතවත් ශිෂ්යනි, 

සමාජ විද්යාව පිළිබඳ උසස් සහතික පත්ර පාඨමාලාවේ 1 සහ 2 මට්ටම් සඳහා CA කාලසටහන් පහත ද්ක්වා ඇත. 

CA පරීක්ෂ්ණ OUSL හි මාර්ගගත විභාග අංශය හරහා සිදු වකවර්. එබැවින්, CA සඳහා මාර්වගෝපවේශ සහ 

උපවද්ස් පහත ද්ක්වා ඇත. 

ආද්ර්ශ විභාග 

• CA සඳහා එක් ආද්ර්ශ විභාගයක් පමණක් වද්නු ලැවේ. 

• විෂ්ය ප්රධානියා විසින් 2022 ජනවාරි 10 සිට 2022 ජනවාරි 13 ද්ක්වා කාලය තුල එක් ප්රශ්නයක් උඩුගත කරනු 

ලැවේ. 

• නමුත් වමහි ලකුණු අවසන් පරීක්ෂ්ණ සද්හා තක්වස්රු වනාවකවර්. 

• වමය සම්ූර්ණ කිරීමට සිසුන්ට වාර කිහිපයක් උත්සාහ කළ හැක 

• ආද්ර්ශ විභාගය පැවැත්ීවම් අරමුණ වන්වන් සිසුන් මුහුණ වද්න තාක්ෂ්ණික ගැටළු ආදී අභිවයෝග හඳුනා 

ගැනීමයි 

තාක්ෂණික සහාය 

• මාර්ගගත විභාග ඒකකය 2022 ජනවාරි මස මුලදී සිසුන් එක් එක් විෂ්යට අද්ාළ මාර්ගගත වේදිකාවට උඩුගත කර 

මාර්ගගත වේදිකාවට ප්රවේශය ලබා ගැනීමට උපවද්ස් සහ මාර්වගෝපවේශ එවනු ඇත. 

• CAs සම්බන්ධවයන් විශ්ව විද්යාලවයන් යාවත්කාලීන සහ උපවද්ස් ලබා ගැනීම සඳහා ඔවේ OUSL විද්ුත් 

තැපැල් ලිපිනය සක්රිය කිරීම ඔබට අනිවාර්ය වේ. 

• ඔන්ලයින් CAs සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා ඔවේ OUSL විද්ුත් තැපැල් හැඳුනුම්පත සක්රිය කිරීම අනිවාර්ය බව 

කරුණාවවන් සලකන්න. OUSL විද්ුත් තැපැල් හැඳුනුම්පත (https://reginfo.ou.ac.lk/letters/eGuide.pdf) සක්රිය 

කිරීමට ශිෂ්ය මාර්වගෝපවේශවල උපවද්ස ්ලබා දී ඇත. ඔබට OUSL විද්ුත් තැපැල් හැඳුනුම්පත සම්බන්ධවයන් 

කිසියම් ගැටලුවක් ඇත්නම් ඔබට වතාරතුරු තාක්ෂ්ණ උපකාරක කවුළුව අමතා වතාරතුරු තාක්ෂ්ණ අංශයට 

(ithelpdesk@ou.ac.lk., 0112881378/ 055) ලිවිය හැක. 

CA පරීක්ෂණ 

CA කාලසටහන් පහත ද්ැක්වේ. 

 

 

සම්බන්ීකාරක - 1/2 මට්ටම 

ආචාර්ය තිවංකි වික්රමසිංහ 

  



සමාජ විද්යාව පිළිබඳ උසස් සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

(2021/22 අධ්යයන වර්ෂය) 

CA කාලසටහන - මට්ටම 1 / 2 

 

1 මට්ටම - 1 අධ්යයන වාරය 

ආද්ර්ශ විභාගය - එක් ප්රශ්නයක් 2022 ජනවාරි 13 දින උඩුගත කකකර් 

 

පාඨමාලා කක්තය සහ 

විෂය 

ඇගයුම් අංකය සහ ස්වභාවය 

ආද්ර්ශ විභාගය 

(Mock exam) 

 

CA 1 

 

CA 2 

DSC 1811  

ශ්රී ලංකාකේ නූතන 

ඉතිහාසය 

TMA  TMA  TMA  

DSC 1712 

මානව භූකගෝල විද්යාව 
 

TMA TMA  TMA  

පරීක්ෂණ ලබාදීකම් දිනය 

සහ කේලාව 

13- ජනවාරි-2022 

10.00 am 

15- ජනවාරි-2022  

10.00 am  

5- වපබරවාරි-2022  

10.00 am 

පරීක්ෂණ ඉදිරිපත් 

කිරීකම් අවසාන දිනය 

22- ජනවාරි-2022 

midnight 

29- ජනවාරි-2022  

midnight 

19- වපබරවාරි-2022  

midnight 

 

 

2 මට්ටම - 1 අධ්යයන වාරය 

ආද්ර්ශ විභාගය - එක් ප්රශ්නයක් 2022 ජනවාරි 13 දින උඩුගත කකකර් 

 

පාඨමාලා කක්තය සහ 

විෂය 

ඇගයුම් අංකය සහ ස්වභාවය 

ආද්ර්ශ විභාගය 

(Mock exam) 

 

CA 1 

 

CA 2 

DSC 2811 

කේශපාලන විද්යාකේ 

මූලිකාංග 

TMA  TMA  TMA  

DSC 2812 

ආර්ික විද්යාකේ 

මූලිකාංග 

TMA TMA  TMA  

පරීක්ෂණ ලබාදීකම් දිනය 

සහ කේලාව 

13- ජනවාරි-2022 

10.00 am 

15- ජනවාරි-2022  

10.00 am  

5- වපබරවාරි-2022  

10.00 am 

පරීක්ෂණ ඉදිරිපත් 

කිරීකම් අවසාන දිනය 

22- ජනවාරි-2022 

midnight 

29- ජනවාරි-2022  

midnight 

19- වපබරවාරි-2022  

midnight 

 

 


