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පිළිබඳ ලංඋාාව ලංාාති  ලංපාරත්ර ලංතඩාාහාක ලං 

 

අධ්යයක ලංතර්ෂය ලං2021 ලං– ලං2022 
 

ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත   ලංවෘශ්වවෘද්යවකයේ ලං ළමනව රණ ලංඅධ්යයනන ලංපීඨයන ලංමගින් ලංපතත්තනු ලං

කබන ලං තයතාවයන ත්තයන ලං හව ලං කුඩව ලං තයවපවර ලං  ළමනව රණයන ලං පිළිබඳ ලං උාා් ලං

ාහති  ලංපත්ර ලංතඩඩාටහයන් ලංඅධ්යයනන ලංතර්ෂ ලං2021 ලං– ලං2022 පිළිබඳ ලංසියනළුම ලංවෘා් ර ලං

යමම ලංඅත් ලංයපවය හි ලංඅන් ර්ග  ලංයේ. ලං 

 

යමහි ලං අඩාගු ලං ය වරතුරු ලං තක ලං නිතඩරදි වතයන ලං ාහති  ලං  රලීම ලං ාඳහව ලං ාෑම ලං

උත්ාවහයනක්ම ලං ද්රව ලංඇති ලංඅ ර ලංනියයනෝග ලංතක ලංයතනාක්, ප්රතිපත්තිමයන ලංයතනාක්, 

මුකයමයන ලංයතනාක්, යහෝ ලංයතනත් ලං රුණු ලංයහ්තු ලංය වට ලංයගන ලංඒතව ලංපසු වලීනත ලං

යතනා් ලංකිරීම් ලංයහෝ ලංාායශෝධ්නතකට ලංභවජනයන ලංවෘයන ලංහඩකියන. 

 

නවතක, 

නුයේයගවඩ. 

 

2021 ලංජුලි. 
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පිළිබඳ ලංඋාා් ලංාහති  ලංපත්ර ලංතඩඩාටහන    08 

6. අම ර ලංය වරතුරු       11 

7. තඩඩිදුර ලංවෘමසීම්       19 
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පීඨවධිපාරතිතුාවගේ ලංප්ර වවය 

 

ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත   ලංවෘශ්තවෘද්යවකයේ ලං ළමනව රණ ලංපීඨයන ලංමගින් ලංපතත්තන ලංතයතාවයන ත්ත ලංහව ලංකුඩව ලං

තයවපවර ලං ළමනව රණ ලං තඩඩාටහනට ලංනත  ලංසිසුන් ලං බඳතව ලං ගන්නව ලං යමම ලං අතා්වවයේ ලං මම ලං යමම ලං

පණිවෘඩයන ලංඉ ව ලංාතුටින් ලංකබව ලංයද්මි. 

 

රට  ලං දියුණුත ලං ාඳහව ලං තයතාවයන ත්ත ලං තර්ධ්නයන ලං ඉ වම ලං තඩද්ගත් ලං යේ. ලං ජවති  ලං රර්ථික යනට ලං

තයතාවයන යනන්යගන් ලං තන ලං ද්වයන ත්තයන ලං ඉහළ ලංනඩාවෘමට ලං ාාතර්ධ්නයන ලං තන ලං රටක් ලං යකා ලං ශ්රී ලං කා වත ලං

අතිවෘශවක ලං ප්රයනත්නයනක් ලං යගන ලං තිය.. ලං මයමන්ම ලං කුඩව ලං තයවපවර ලං ාද්හව ලං සුදුසු ලං තව වතරණයනක්ද් ලං ශ්රී ලං

කා වත ලං තුක ලං පතතී. ලං  ත්ත්තයන ලං මයා් ලං ුවතත්, යබවයහෝමයනක් ලං කුඩව ලං හව ලං මධ්ය ලං පිමමවණ ලං තයවපවර ලං

අාවර්ව ත්තයනට ලංයහ්තු ලංයකා ලංයබවයහෝ ලංවෘට ලංද්ඩකියන ලංහඩක්යක් ලංතයවපවරයන ලංදකද්වීත ලංහව ලං වර්යනක්ෂමත ලං

යමයහයනවීමට ලංඇති ලංද්ඩනුම ලංඅතම ලංවීමයි. තද්, යමම ලංතඩඩාටහන ලංාවර්ව ත ලංනිම ලං ළ ලංඅයන ලංඇතුළත් ලං

වීයම් ලං පරීක්ෂණයනට ලං යපනී ලං යනවසිට ලං  ළමනව රණ ලං අධ්යයනන ලං ගයග රත  ලං උපවධි ලං  ලං පවඨමවකවතට ලං

ගBMS) ඇතුළත් ලංවීමට ලංසුදුසු ම් ලංකබයි. 

 

ඔබ ලංඅප ලංාමග ලංතඩයන ලං රන ලංයමම ලං වකයන ලංතුක ලං අපි ලංඔබයේ ලංඅධ්යයනන ලං ටයුතු ලංාද්හව ලංඋපිමම ලංාහයන ලං

ද්ක්තන්යනමු. 

 

මයේ ලංඒ වයනන ලංබකවයපවයරවත්තුත ලං ජවතියනට ලං තඩඩද්වී ලං තයතාවයන යින් ලංිහහි ලංකිරීමයි. ලං ඒ ලං ාඳහව ලං මම ලං

ඔබයේ ලංයමම ලංඅධ්යයනන ලංතඩඩාටහන ලංාවර්ව  ලංයේතවයි ලංසුභ ලංප මි. 

 

 

 

 

වී. ලංසිතගකෝගවවාන් 

පීඨවධිපාරති ලං- ලං නාකව ක  ලංඅධ්යයක ලංපීඨය 
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ප්රධ්වක ලංා්බන්ධි වක තුමියගේ ලංප්ර වවය 

 

කළමනාකරණ අධ්යයනන පීඨයේ, සංවිධාන අධ්යයනන ලං අංශය විසින් පිරිනමනු ලබන 

තයතාවයන ත්ත ලංහව ලංකුඩව ලංතයවපවර ලං ළමනව රණ ලංපිළිබඳ උසස ්සහතික ලංපත්ර (ESBM) වැඩසටහන 

ාද්හව ලංඔබ සැයවාම සාදරයයන් පිළිගනිමු. මම, ඔබ සියලුයදනා ඉයගනීම සදහා ස්යවෝත්සහය, හව 

නුදුරු අනාගතයේ තයතාවයන යනන් ලංවීයම් අභිලාශය ඇති සුවියශ්ෂී පුද්ගලයන් යලස  සලකමි. 

 

ESBM වැඩසටහන, ලං තයවපවරයක් ආරම්භ කිරීයම් සහ කළමනාකරණය කිරීමට අතශය ලං

නයායාත්මක හා ප්රයයෝගික දැනුම සහිත, ඉහළ බුද්ිමය හා වෘත්ීය තශයයනන් ලංඉහල මට්ටයම් 

තයතාවයන යනන් ලං බිහිකිරීයම් අරමුණින් හදුන්වා යදන  ලදී. යමම අධ්යයනන ලං වැඩසටහනට ලං 

උද්යයෝගීව සහභාගී වීයමන් ඔබට හදුනා යනාගත්  තයවපවර අවස්ථා අනාවරණය කර ගත හැකි 

ආකාරය පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීමටත්, තනිවම  තයවපවරයක් කළමනාකරණය කර ගැනීමට   

සහ තයතසාය යයනකු යලස  ඔබයේ වෘත්තිය බලාය ායරාත්ු ඉටුකර ගැනීමටත්  හැකි යේ. 

 

විවෘත විශ්ව වෘශ්තවෘද්යවකයයන් ඔබට  දැනුම  මණක් යනාව,  එහි ඔබ ලබන්නා වූ  න්නරය ඔයේ 

ජීවිතය සාරවත් කරනු ඇත. විවෘත හා දුරස්ථ ඉයගනුම් මාර්ග මඟින් ඔබට සාර්ථකව ඔබයේ 

අධ්යයනන ලංකටයුු  අධ්යයනන ලං රිබාහිර කාර්යයන් සහ යවනත් කැ වීම් මනාව කළමනාකරණය 

කර ගනිමින් නියැලීමට අවස්ථාව උදා කරයි. OUSL හි දී ඔබට මිතුරන්, අධ්යවපයනයනන් ලං හව ලං

ත ත්ති යින්  ජාලයක් සමග කටයුු කිරීමට හැකි වනු ඇති අතර එය ඔබට ඔබයේ සාර්ථකත්වය 

කරා යන මඟ ය න්වනු ඇත. අ යේ දක්ෂ හා කැ වූ අධ්යයනන ලං කාර්ය මණ්ඩලය සහ 

සම්බන්ීකාරක කණ්ඩායම සිත්ගන්නා අයුරින් බවධාවකින් යතාරව ඔබ යවත  යමම  අධ්යයනන ලං

 රිචය ලබාදීමට කැ වී සිටිති. 

 

මම, ඔබ අ  සමඟ විවෘත විශ්ව වෘශ්තවෘද්යවකය රැඳී සිටින කාලය ුළ යමම අධ්යයනන ලංවැඩසටහනට 

ඇුළත් වීමට ඔබ ගත් ීරණයයන් උ රිම ඵල ලබාගනිමින්, සාර්ථක තයවසායකයකු බවට 

 ත්වන බව අයේක්ෂව ලං ලංකරමි. 

 

මම, ඔබයේ සියලු අනාගත  ලංඅයේක්ෂවතන් ලං  ලංකඟව ලං ර ලංගඩනීමටත් ලංහඩකියනවත ලංකඩය.තව ලංයනඩයි ලං  සුභ 

 තමි. 

 

 

ඩි. කල්පනී සෙව්වන්දි 

වැඩෙටහන ලංා්බන්ධි වක තුමිය 

තයතාවය ්ත ලංාව ලංුඩාව ලංතයවපාරවක ලං නාකව ක  ලං 

උාාව ලංාාති  ලංපාරත්ර ලංතඩාාහාක 

 නාකව ක  ලංඅධ්යයක ලංපීඨය 
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ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකය 

 

1978 ලංඅා  ලං 16 ලං ද්රණ ලංවෘශ්තවෘද්යවක ලංපන  ලංයනටයත් ලං1980 ලං දී ලංපර්යේෂණ ලංහව ලංඅධ්යයනන ලං වර්යනයයනහි ලං

වෘශිෂ්ඨත්තයන ලංඋයද්ාව ලංවෘත   ලංහව ලංදුරා්ව ලංඅධ්යවපන ලංක්රමයන ලංඋපයයනෝගි ලං රගනිමින්, ලංයනවතජීත ලංතශයයනන් ලං

තඩඩිහිටි ලං අධ්යවපනයන ලං ාද්හව ලං ඉඩ ලං ප්රා්වව ලං ුළළු්  ලං කිරීම ලං යමයහතර ලං  ර ලං ගනිමින් ලං ශ්රී ලං කා ව ලං වෘත   ලං

වෘශ්තවෘද්යවකයන ලං රරම්භ ලං  රන ලං කදී. ලං අයනකුත් ලං රවජය ලං වෘශ්තවෘද්යවක ලං ාතු ලං සියනම ම ලං තනති  ලං ාහ ලං

ශවා්ීයන ලං ත්ත්තයනම ලංද්රන ලංශ්රී ලංකා ව ලංවෘත   ලංවෘශ්තවෘද්යවකයන ලංයමරට ලංවෘත   ලංහව ලංදුරා්  ලංඅධ්යවපන ලංල්් ප ලං

ක්රමයන ලංයනටයත් ලංතඩඩි ලංදුර ලංඅධ්යවපනයන ලංකබව ලංග හඩකි ලංම ම ලංවෘශ්තවෘද්යවකයන ලංයකා ලංහඩන්න්වෘයන ලංහඩකියන. 

 

යමයහතර ලංමගින් ලංඅතධ්වරණයන ලං රන ලංපිමදි ලංශ්රී ලංකා ව ලංවෘත   ලංවෘශ්වෘද්යවකයයනහි ලංඅධ්යවපන ලංතඩඩාටහන් ලං

මුලි  ලංතශයයනන් ලංරැකියනවතක ලංනියුතු ලංාහ ලංතඩඩිහිටි ලංුළද්ගකයනන් ලංඉකක්  ලං ර ලංගනිමින් ලංනිර්මවණයන ලං ර ලං

ඇ . ලං  මන්ට ලං පතත්නව ලං ඉඩ ලං ප්රා්වව ලං අනුත ලං සියන ලං නිතයා් ලං සිටියනදීම ලං ාහති  ලං පත්රයනක් ලං යහෝ ලං

ඩිේයකෝමවතක් ලංයහෝ ලංඋපවධියනක් ලංයහෝ ලංපශ්චවත් ලංඋපවධියනක් ලංකබවග  ලංහඩකි ලංතන ලංපිමදි ලංතඩඩාහටහන් ලං

නිර්මවණයන ලං ර ලංතිබීම ලංශ්රී ලංකා ව ලංවෘත   ලංවෘශ්තවෘද්යවකයයනහි ලංසුවෘයශ් ල ලංකක්ෂණයනක් ලංයකා ලංහනානව ලංග  ලං

හඩකියන. 

 

තර් මවනයේදී ලං දීපතයවේ ත ලං සිටිනව ලං 40,000 ලං  ට ලං අධි  ලං ශිෂය ලං ාා්යවත ට ලං පීඨ ලං 06ක් ලං

ග ළමනව රණ අධ්යයනන ලංපීඨයන, මවනත ලංශවා්ත්ර ලංාහ ලංාමවජ ලංවෘද්යව ලංපිඨයන, ලංඉාජියන්රු ලංාහ ලං වක්ෂණ ලං

වෘද්යව ලංපීඨයන, ා්තවභවවෘ  ලංවෘද්යව ලංපීඨයන, යා ්ය ලංවෘද්යව ලංපීඨයන ලංාහ ලංඅධ්යවපන ලංපීඨයන  ලංයනටයත් ලංශ්රී ලංකා ව ලං

වෘත   ලංවෘශ්තවෘද්යවකයන ලංමගින් ලංඅධ්යපවන ලංපවඨමවකව ලංයමයහයනතනු ලංකබයි. ලංමයා්ම ලංරටුළරව ලංවෘසිිම ලංපතතින ලං

ප්රවයීල්යන ලං මධ්යා්වවන ලං ාහ ලං අධ්යයනන ලං මධ්යාව්වන ලං ජවකයන ලං මගින් ලං අතහිරයනකින් ලං ය වරත ලං අධ්යයනන ලං

 ටයුතු ලං රයගන ලංයනවමට ලංසිසුන්ට ලංඉඩ ලංප්රා්වවත ලංකබව ලංදී ලංතිබීම ලංසුවෘයශ් ල ලංය වට ලංද්ඩක්වෘයන ලංහඩ . 

 ලං 
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 නාකව ක  ලංඅධ්යයක ලංපීඨය 

 

 ළමනව රණ ලං වෘෂයනට ලං අද්වළත ලං ද්ඩනුම, හඩකියනවතන් ලං ාහ ලං ර ් ප ලං තර්ධ්නයන ලං කිරීයම් ලං මුලි  ලං

අරමුණින් ලං1980 ලංද්ශ යේ ලංමඩද් ලංභවගයේ ලංශ්රී ලංකා ව ලංවෘත   ලංවෘශ්තවෘද්යවකයයනහි ලංමවනත ලංශවා්ත්ර ලංහව ලංවෘද්යව ලං

පීඨයනට ලං අනුබීධි ත ලං ළමනව රණ ලංඅධ්යයනන ලං අාශයන ලංරරම්භ ලං රන ලංකදී. ලං 2019 ලංමැයි මාසයේදී 

ආරම්භ කරන ලද  ළමනව රණ ලං අධ්යයනන ලං පීඨයන, යද ාර්තයම්න්ු හතරකින් සමන්විත වන 

අතර  සියළුම අධ්යයනන කටයුු සඳහා සියලු යද ාර්තයම්න්ු සාමූහිකව වගකිව යුු අතර යමම 

යද ාර්තයම්න්ු වන්යන් සංවිධාන අධ්යයනන අාශයන, මානව සම් ත් කළමනාකරණ අධ්යයනන ලං

අාශයන, අයලවි කළමනාකරණ අධ්යයනන ලංඅාශයන සහ ගිණුම්කරණ හා මුකය ලංඅධ්යයනන ලංඅාශයනයි. 

 

තර් මවනයේදී ලං ළමනව රණ ලංපීඨයයනහි ලංඋාා ්ලංාහති  ලංපත්ර ලංපවඨමවකවයේ ලංසිට ලංශවා්ත්රපති ලංඋපවධියන ලං

ද්ක්තව ලංඅධ්යයනන ලංපවඨමවකවතන් ලංපතත්තව ලංයගන ලංයනනු ලංකබයි. ලංඒතව ලංනම්, 

 

 තයතාවයන ත්තයන ලං හව ලං කුඩව ලං තයවපවර ලං  ළමනව රණයන ලං පිළිබඳ ලං උාා් ලං ාහති  ලං පත්ර ලං තඩඩ ලං

ාටහන ලංගESBM  ලං 

  ළමනව රණ ලංඩිේයකෝමව ලංතඩඩාටහන ලංගDM  

  ළමනව රණ ලංඅධ්යයනන ලංගයග රත  ලං ලංඋපවධි ලංතඩඩාටහන ලංගBMS  

 මවනත ලං ාම්පත් ලං  ළමනව රණයන ලං පිළිබඳ ලං තයවපවර ලං පිමපවකනපති ලං උපවධි ලං තඩඩාටහන ලං

ගMBA in HRM  

 යපවදු ලං රවජය ලං ම්ඩලීයන ලංවෘධ්වයන  ලංතයවපවර ලං පිමපවකනපති ලංාහ ලං රවජය ලං පිමපවකනපති ලංඋපවධි ලං

තඩඩාටහන් ලංගCEMBA / ලංCEMPA  
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තයතාවය ්ත ලං ාව ලං ුඩාව ලං තයවපාරවක ලං  නාකව ක ය ලං පිළිබඳ ලං උාාව ලං ාාති  ලං පාරත්ර ලං

තඩාාහාක ලං 

 

රට  ලංාාතර්ධ්නයන ලංය යරහි ලංබකපවන ලංඅතිශයන ලංතඩද්ගත් ලංතන ලංාවධ් යනන් ලංයකා ලංසුළු ලංහව ලංමධ්ය ලංපිමමවණ ලං

තයවපවර ලං හඩන්න්වෘයන ලං හඩකියන. ලං යමරට ලං ා්වවපි  ලං යබවයහෝමයනක් ලං තයවපවිම  ලං රයන න ලං යම ස ලං සුළු ලං හව ලං

මධ්ය ලං පිමමවණ ලං තයතාවයන ත්ත ලං අාශයනට ලං ගඩයනන ලං අ ර, ම ස ලං තයවපවර ලං දිිම ලං ගඩන්වීම ලං ාහ ලං නගව ලං

සිටුවීම ලංාඳහව ලංරජයන ලංමගින් ලංයනවයයනකුත් ලංක්රියනවමවර්ග ලංයගන ලංතිබීම ලංසුවෘයශ් ල ලංය වට ලංාඩකකියන ලංහඩකියන. ලං

නමුත් ලංතයවපවර ලංා්වවපි  ලංකිරීම ලංාහ ලංපිමපවකනයන ලංපිළිබඳත ලංප්රමවණතත් ලංද්ඩනුමක් ලංයනවමඩතිවීම ලංයහ්තු ලං

ය වට ලං යගන ලංසුභතවදී ලං තයවපවර ලං පිමාරයනක් ලංපඩතතුනද් ලං යම ස ලංතයවපවර ලංතුලින් ලංඅයේක්   ලං ප්රතිකවභ ලං

කඟව ලං ර ලංගඩනීමට ලං අපහසු ලං වී ලංඇති ලං අ ර, ලං යබවයහෝ ලං වෘට ලං තයවපවර ලං අාවර්ව  ලංවීම් ලං ද්ක්නට ලංකඩය.. ලං

යම ස ලං ත්තයනට ලංවෘාදූමක් ලංයකා ලංසුළු ලංහව ලංමධ්ය ලංපිමමවණ ලංතයවපවරතක ලංනිර  ලංතන ලංතයතාවයන යින්ට ලං

ාහ ලංම ස ලංතයවපවර ලංරරම්භ ලංකිරීමට ලංඅයේක්ෂවයතන් ලංපසුතන්නන්ට ලංඅතශයන ලංමූලි  ලංද්ඩනුම ලංකබවදීයම් ලං

අරමුණින් ලං ශ්රී ලං කා ව ලං වෘත   ලං වෘශ්තවෘද්යවකයයනහි ලං  ළමනව රණ ලං අධ්යයනන ලං පීඨයන ලං මගින් ලං

තයතාවයන ත්ත ලංහව ලංකුඩව ලංතයවපවර ලං ළමනව රණ ලංපිළිබඳ ලංඋාා් ලංාහති  ලංපත්ර ලංතඩඩ ලංාටහන ලංහනාන්තව ලං

දී ලංඇ . 

 

පාරවඨාවකවගේ ලංඅකමුණු 

පවඨමවකවයේ ලං ප්රධ්වන ලං අරමුණ ලං තනුයේ ලං ජවති  ලං රර්ථික යනට ලං ාක්රියනත ලං ද්වයන  ලං තන ලං තයතාවයන යින් ලං

පිිමාක් ලංිහහි ලංකිිමමට ලංද්වයන  ලංවීමයි. 

 

වෘගවවෂිව ලංඅකමුණු 

 ාවර්ව  ලං තයතාවයන යනකු ලං බතට ලං පත්වීමට ලං අතශය ලං  රන ලං ද්ඩනුම, කුාක ව ලං හව ලං ර ් ප ලං

ාහභවගී ලංතන්නන් ලංතුක ලංතර්ධ්නයන ලංකිරීම. 

 ද්ඩනුම ලංාහ ලංකුාක වතයයනන් ලංපිමුළර්ණ ලංුව ලං රුණ ලං රුණියනන් ලංා්තයනා ලංරැකියනව ලංඅතා්වව ලංාඳහව ලං

දිිම ලංගඩන්වීම. 

 උගත් ලං රුණ ලං රුණියනන්ට ලංකවභද්වී ලංා්තයනා ලංරැකියනවතක් ලංකිරීමට ලංඅතා්වවත ලංකබව ලංදීම. 

 ජවති  ලංරර්ථික යනට ලං ඩපී ලංයපයනන ලංද්වයන ත්තයනක් ලංකබව ලංදියන ලංහඩකි ලංනතය ලංහව ලංනිර්මවණල්ලී ලං

කුඩව ලංහව ලංමධ්යම ලංපිමමවණ ලංතයතාවයන යින් ලංදිිමමත් ලංකිරීම. 

 

පාරවඨාවකව ලංතුාය 

 

 වකය: 

අධ්යයනන ලංතර්ෂ ලං01 

 

ාවධ්ය: 

සිාහක/ ලං ඉාග්රීසි/ ලං යද්මළ ලං ග මව ලං ය ෝරවගත් ලං මවධ්යයයනන් ලං පවඨමවකවත ලං හඩද්ෑරීම ලං ාඳහව ලං ප්රමවණතත් ලං

හඩකියනවතක් ලංතිිහයන ලංයුතුයන.  
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ඇතුක්වීග් ලංසුදුසු ්: 

අයනදුම්පත් ලංභවරයද්න ලංඅතාවන ලංදිනට ලංතයනා ලංඅුව:18 ලංයහෝ ලංඊට ලංතඩඩිවීම ලංාහ, 
 යද්තර ට ලංයනවතඩඩි ලංතවර ලංගණන දී ලංඅ:යපව:ා ලං ගාව:යප:  වෘභවගයේදී ලංගණි යන ලංහව ලංභවෂවත ලං

ඇතුළුත ලංඕනෑම ලංවෘෂයනයනන් ලං6කින් ලංාමත්වීම ලංයහෝ 

 

 ශ්රී ලං කා ව ලං වෘත   ලං වෘශ්ත ලං වෘද්යවකයන ලං වෘසින් ලං පතත්තනු ලං කබන ලං 01 ලං මට්ටයම් ලං යහෝ ලං ඊට ලං ඉහළ ලං

මට්ටයම් ලං ාම්මවන ලං ප්රමවණයන 30 ලං ක් ලං ාහි  ලංඕනෑම ලං ාහති  ලං පත්ර ලං තඩඩාටහනක් ලංාම්පූරර්ණ ලං

කිරීම, යහෝ, 

 

 ානව න ලංාභවතට ලංපිළිග  ලංහඩකි ලංNVQF මට්ටයම් ලං3 ලංයහෝ ලංඊට ලංතඩඩි ලංසුදුසු ම් ලංකබව ලංගඩනීම, 

යහෝ, 

 

 වෘශ්ත ලංවෘද්යවක ලංානව න ලංාභවතට ලංපිලිග  ලංහඩකි ලංයතනත් ලංඕනෑම ලංසුදුසු මක් ලංතිබීම. 

 

පාරවඨාවකව ලංඅන්වර්ගවය: 

පවඨමවකව ලංවෘෂයනයනන් ලංඅටකින් ලංාමන්වෘ  ලංයේ. 

 

පාරවඨාවකව ලංගේවය වෘෂය 
ා්ාවක ලං

ප්රාව ය 

SLQF 02 මට්ටම 

 

OSC2401 තයතාවයන ත්තයන 4 

OSC2402 කුඩව ලංතයවපවර ලං ළමනව රණයන 4 

OSC2303 මුලි  ලංගණි යන ලංහව ලංාා්යවනයන 3 

MMC2404 තයතාවයන යනන් ලංාඳහව ලං

අයකවෘ රණයන 

4 

OSC2405 තයතාවයන යනන් ලංාඳහව ලංයමයහයුම් ලං

 ළමනව රණයන 

4 

AFC2406 තයතාවයන යනන් ලංාඳහව ලං

ගිණුම් රණයන/ ලංමුකය 

4 

OSC2407 තයවපවර ලංසැලැස්ම 4 

AFC2308 රර්ථික  ලංවෘද්යවත ලංහඩන්න්වීමක් 3 

මුළු ලංා්ාවක ලංප්රා ය 30 

 

තයවපවර ලංසැලැස්ම සකස ්කිරීයම්දී අධ්යයනන ලංකාර්යමණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු විසින් ශිෂයයාට මඟ 

ය න්වනු ලබන අතර  එමඟින්  ශිෂයයාට තමන් කැමති තයවපවර ලංඅවස්ථාවක්  හදුනායගන ඒ 

සදහා  තයවපවර ලංසැලැස්මක් සකස ්කර ගත හැකිය. තයවපවර ලංසැලැස්ම නියමිත යේලාවට ඉදිරි ත් 

කිරීම  සහතිකය ප්රදානය කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා අතශය ලංයේ. 
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ඇගයීග් ලංක්රාය: 

ශිෂයයනකුයේ ලංනිුළණත්තයන ලංමිනුම් ලං4ක් ලංම  ලංඅගයනනු ලංකඩය.. 

 අඛණ්ඩ ලංපඩතරුම් 

 කුඩා  රිමාණයේ තයවප ති ලං 

 තයවපවර ලංසැලැස්ම 

 අතාවන ලංපරීක්ෂණයන 

 

පාරවඨාවකව ලංගවාවතු: 

ාම්ුළර්ණ ලංපවඨමවකව ලංගවා්තු  හත  රිදි යේ. ලං 

 

සම්ූර්ණ  ාඨමාලා ගාස්ුව ලං රු.29,400.00. ලං ඔබට සම්ූර්ණ   ාඨමාලා ගාස්ු ව වාරික 

යදකකින් යගවිය හැකිය. 

 

1 ලංතන ලංතවිම යන ලංරු .18, 840 (ලියා දිංචි ගාස්ු හව   හසුකම් ගාස්ු  ඇතුළුත  

2 ලංතන ලංතවිම යන Rs. 10, 560                                                     

 

විභාගය අසමත් වන සිසුන් නැවත ලියා දිංචි විය යුු අතර  අසමත් පවඨමවකව ලංසදහා නැවත 

ගාස්ුවක් යගවිය යුුය. 

 

 

ාාති  ලංප්රධ්වකය ලංිරීමා: 

 

අතාවන ලංපරීක්ෂණයන ලංාවර්ව ත ලංනිම ලං රන ලංසිසුන් ලංහට ලංවෘත   ලංවෘශ්තවෘද්යවකයේ ලංනිතීිමතී ලංතකට ලං

යනටත්ත ලං තයතාවයන ත්තයන ලං හව ලං කුඩව ලං තයවපවර ලං  ළමන රණයන ලං පිළිබඳ ලං ාහති  ලං පත්රයන ලං

පිිමනඩයමනු ලංඇ . 

 ලං 

 තද්, පවඨමවකවත ලංාවර්ව ත ලංනිම ලං රන ලංසිසුන් ලංහට ලංඇතුකත් ලංවෘයම් ලංපරීක්ෂණ යනට ලංභවජනයන ලං

යනවවී ලං ශ්රි ලං කා ව ලං වෘත   ලං වෘශ්තවෘද්යවකයයනහි ලං  ළමනව රණ ලං අධ්යයනන ලං පීඨයන ලං මගින් ලං ප්රධ්වනයන ලං

 රනු ලං කබන ලං  ළමනව රණ ලං අධ්යයනන ලං ගයග රත  ලං උපවධි ලං පවඨමවකවත ලං ාඳහව ලං ඇතුකත් ලං වෘයන ලං

හඩකියන. 
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ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකගේ ලංඅධ්යයක ලංපාර්ධ්තිය ලංපිළිබඳ ලංඅාවක ලංගවවකතුු 

 

 ශ්රී ලං කා ව ලං වෘත   ලං වෘශ්තවෘද්යවක ලං තවේ ලං මවකවතට ලං අනුත ලං “විෂයයේ” ලං යනනුයතන් ලං අද්හා් ලං  රන්යන් ලං

ාවමවනයයයනන් ලංමක් ලංඅධ්යයනන ලංතර්ෂයනක් ලංතුළ ලංදී ලංාම්ුළර්ණ ලං රනු ලංකබන ලංවෘෂයන ලංක්යෂ්ත්රයනකි. 

 

  ලංඅනිතවර්යනයන ලං ාහ ලං තත ් පි  ලං විෂයයන් ලං ම තුයතන් ලං “ ාඨමාලාවක්” ලං ාෑයී. ලං අනිතවර්යනයන ලං

විෂයයන් ලංයනනු ලංකිසියනම් ලංතඩඩ ලංාටහන  ලංඅතශය ව ලංාුළරවලීම ලංාද්හව ලංශිෂයයනන් ලංවෘසින් ලංඅ යතශයයනන්ම ලං

ාම්ුළර්ණ ලං ක ලංයුතු ලංුව ලංවිෂයයන් ලංයේ. ලං ාඨමාලාවක් ලංාවර්ව  ලංයකා ලංහද්වරව ලංනිම ලංකිරීම ලංාහති යනක්, ලං

ඩිේයකෝමවතක් ලංයහෝ ලංඋපවධියනක් ලංප්රද්වනයන ලං රනු ලංකඩබීමට ලංසුදුසු මක් ලංයේ. 

 

වෘත   ලංවෘශ්තවෘද්යවකයන ලංමගින් ලංඉදිිමපත් ලං රන ලං ාඨමාලාවන් ලංපහ  ලංාද්හන් ලංප්රයදද් ලංඅතුිමන් ලංම  ට ලං

අයනත් ලංයේ. 

 පද්නම් ලංතඩඩ ලංාටහන් 

 ාහති  ලංපත්ර 

 ඩිේයකෝමව 

 ප්රවම ලංඋපවධි 

 පශ්චවත් ලංඋපවධි ලං 

 ද්ර්ශනශූරී ලංඋපවධි 

 තඩඩිදුර ලංඅධ්යයනන ලංතඩඩාටහන් 

 

 පද්නම් ලංතඩඩාටහන් ලංයාසු ලංඅධ්යයනන ලංතඩඩාටහන්තකට ලංඇතුළුවීයම් ලංයද්වරටුත ලංයේ. ලංමුලි  ලංඅධ්යයනන ලං

ක්යෂ්ත්රයන ලංතුක ලංයමම ලංපද්නම් ලංතඩඩ ලංාටහන් ලංපළමුතන ලංගපද්නම ලං1  ලංාහ ලංයද්තන ලංගපද්නම ලං2  ලංයනනුයතන් ලං

මට්ටම් ලං යද් කින් ලංපතත්තනු ලංකඩය.. ලං වෘත   ලං වෘශ්තවෘද්යවකීයන ලං පද්නම් ලං තඩඩාටහන් ලංාවර්ව  ලං යකා ලං

ාම්ුළර්ණ ලං රන ලංශිෂයයයනක් ලංාම්ප්රද්වයි  ලංවෘශ්තවෘද්යවක ලං තකට ලංඇතුළු ලංවීම ලංාඳහව ලං අතශය ලං අධ්යවපන ලං

මට්ටමට ලංාමවන ලංමට්ටම ට ලංමළයෙයි. 

 

 අක්ෂර ලංතුනකින් ලංාහ ලංාා්යව ලංහ රකින් ලංාමන්වෘ  ලංවිෂයය යක් යනන් ලංපහ  ලංාඳහන් ලංපිමදි ලංමක් ලංමක් ලං

විෂයයට ලංකබව ලංදී ලංඇ . ලං 

 

උදා: යලස AFC2406, MMC2404, OSC2407 

 

 පළමුතන ලංඅක්ෂරයන ලංයද්  ලංමගින් ලංඅධ්යයනන ලංඅාශයන ලංද්ඩක්යේ. ලංග ලං1තන ලංතගුයේ ලංද්ක්තව ලංඇති ලංපිමදි  

 තුන්තන ලං අක්ෂර ලං හව ලං පළමුතන ලං ාා්යවා යන ලං මගින් ලං පවඨමවකව ලං මට්ටම ලං ාහ ලං තඩඩ ලං ාටහන් ලං

ප්රයදද්යන ලංද්ඩක්යේ. ලංග2 ලංතන ලංතගුයේ ලංද්ක්තව ලංඇති ලංපිමදි  

 යද්තන ලංාා්යවා යන ලංමගින් ලංාම්මවන ලංප්රමවණයන ලංද්ඩක්යේ.ග3 ලංතන ලංතගුයේ ලංද්ක්තව ලංඇති ලංපිමදි  

 අතාවන ලං ාා්යවා යන ලං යද්  ලං මගින් ලං අද්වක ලං  ලං දි ලං ඇති ලං සුවෘයශ්ෂ ලං විෂයය ලං අනුක්රමි  ලං අා යන ලං

ද්ඩක්යේ. 
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1තන ලංතගුත: ලං ඉදිරි ත් කරන යද ාර්තයම්න්ුව/ ලංඅධ්යයනන ලංඅාශයන ලං 

අධ්යයනන ලංඅාශයන යක් යන 

ාාවෘධ්වන ලංඅධ්යයනන ලංඅාශයන OS 

ගිණුම් රණ ලංහව ලංමුකය ලංඅාශයන AF 

අයකවෘ රණ ලං ළමනව රණ ලංඅාශයන MM 

මවනත ලංාම්පත් ලං ළමනව රණ ලංඅාශයන HR 

 

2 ලංතන ලංතගුත: ලංපවඨමවකව ලංමට්ටම් 

අධ්යයනන ලංතඩඩ ලංාටහන 

තඩඩිදුර ලං

අධ්යයනන ලං

පවඨමවකව ම
ට්
ට
ම

 

ප
ද්න

ම්
 

ා
හ
ති
 

 ලංප
ත්ර

 

ඩි
ේ
ය
ක
ෝම

ව 

උ
ප
වධි

 

ප
ශ
්ච
වත්

 ලං

උ
ප
වධි

 

1 F1 C1    E1 

2 F2 C2    E2 

3 
  

D3 U3  E3 

4  
 

D4 U4  E4 

5   
 

U5  E5 

6    U6  E6 

7    
 

P7 E7 

8     P8 E8 

9     P9  

10     PA  

11     PB  

12     PC  

 

3 තන ලංතගුත: ලංාම්මවන ලංප්රමවණයන 

ා්ාවක ලං

ප්රාව ය 
1 2/3 1/2 1/3 1/6 0 

ගේවගේ ලංගතක ලං

ාාඛ්යවා ය 
6 4 3 2 1 0 
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ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකගේ ලංඅධ්යයක ලංක්රාය 

 
ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත   ලංවෘශ්තවෘද්යවකයන ලංමගින් ලංශිෂයයනන් ලංයත  ලංද්ඩනුම ලංකබවයද්නු ලංකබන්යන් ලංදුරාව ලංඅධ්යවපන ලං
ක්රමයන ලං මගිනි. ලං යම් ලං ක්රමයේදී ලං ශිෂයයනන් ලං හව ලං යීශ තරු ලං තඩඩි ලං තශයයනන් ලං දුරා්වත ලං සිටිති. ලං අධ්යයනන ලං
 ටයුතු ලං මුද්රි  ලං පවඩම් ලං ට්ටක, ශ්රතය ලං ද් ශයවධ්වර ලං හව ලං දින ලං පවා්  ලං මගින් ලංාුළරව ලං ග  ලං හඩකියේ. ලං දින ලං
පවා්  ලංපඩතඩත්වීයම් ලංඅරමුණු ලංතන්යන් ලංසිසුන්ට ලංසියන ලංරචවර්යන ලංම්ඩකයන ලංහමුවී ලංඅධ්යයනන ලංගඩටළු ලංවෘාඳව ලං
ගඩනීමට ලං ාඩකසීමයි. ලං ශිෂය ලං ාවධ්නයන ලං අගයනනු ලංකබන්යන් ලං අ්්ඩ ලංඇගයිම් ලං හව ලං අතාවන ලං පරීක්ෂණ ලං
මගිනි. 
 

මුද්රිව ලංරතය 

 
දුරා්ව ලං ඉයගනුම් ලං ක්රමයයනහි ලං ප්රධ්වන ලං මවධ්යයන ලං තන්යන් ලං ශිෂයයනවට ලං යද්නු ලං කබන ලං මුද්රි  ලං යපවත් ලං
 ට්ටකයනයි. ලංයම්තවයින් ලංවෘවෘධ්ව වර ලං වර්යනයනන් ලංඉටු ලංය යර්. ලංඅධ්යයනනයන ලං ළයුතු ලංමුලි  ලංයී ලංමමගින් ලං
ශිෂයයනවට ලං ාඩපයේ. ලං යීශන ලං මගින් ලං තන ලං යමයහයන ලං ඉන් ලං ඉටුතන ලං අ ර,  රුණු ලංවෘශ්ය් ෂණයන ලං ර ලං
අධ්යයනනයන ලං  ළයුතු ලං වෘවෘධ් ලං ක්රම ලං ාාාන්ද්නයන ලං  රමින් ලං ාඩකකි් යකන් ලං ා ා් ලං  ර ලං ඇති ලං ප්රශ්ණ ලං
මවකවතක්ද් ලංයම්තවයයනහි ලංඅඩාගුත ලංඇ . ලංමමගින් ලංඅයේක්ෂව ලංය යරන්යන් ලංශිෂයන්යේ ලංා්තවධින ලංයකා ලං
සිතීයම් ලං හඩකියනවත,ා්තවීනත ලං අධ්යයනන ලං  ටයුතුතක ලං නියනඩලීයම් ලං හඩකියනවත ලං ාහ ලං ශිෂය ලං ශිෂයතන්යේ ලං
වෘශ්ය් ෂණ ලංශක්තියන ලංතඩඩි ලංදියුණු ලංකිරීමයි. 
 
ශ්රතය ලං වය ලංඋප ාංග 
 
ශ්රතය ලං ද් ශය ලං උ ාංග මඟින් සිසුන්ට වීඩියයෝ  චිත්ර ට  සහ කැසට් ට යලස අදාළ යතාරුරු 
නැරඹීමට සහ  ශ්රවණයට අවස්ථාව ලබා දීම සිදු කරයි. OUSL කාර්ය මණ්ඩලය සහ වියශ්ෂිත 
ක්යෂ්ත්රවල අයනකුත් වියශ්ඥයන් විසින්  වත්වනු ලබන යද්ශනයන්හි ශ්රතය කැසට් ඉදිරි ත් 
කිරීම්වලට සවන්දීමට අවස්ථාව ලබා දීම මගින්ද අධ්යයනනයන ලංකටයුු පුළුල් කරයි. 
 

ම ර්ගගත අතිසර්ක ෙහය 
 
ESBM වැඩසටහයන්  ාඨමාලාවන් යවනුයවන් මාර්ගගත අතියර්ක, ඔන්ලයින් ක්රමයේදය 
මගින් සිසුන්යේ දැනුම වැඩි කිරීයම් අරමුණින් සහ නවීන ඉයගනුම්  යමවලම් පිළිබඳව හුරු 
කරවීම සදහා  වාත්වයගන යනු ලබයි. යමම මාර්ගගත අතියර්ක ඔන්ලයින් මාර්ගගත 
 ද්ධතියට ලං සිසුන්ට නිවයස් සිට යහෝ ප්රවයීශියන ලං / අධ්යයනන ලං මධ්යා්වවන වල පිහිටි OUSL 
 රිගණක මධ්යා්වවන වලින් ප්රයේශ විය හැකිය.   
 
 

මාර්ගගත අතියර්ක ඔන්ලයින් ක්රමයේදය ප්රයේශ වීමට ලං: http://learnousl.ou.ac.lk. 
  

  රිශීලක නාමය: ශිෂය හැඳුනුම් අංකය (“s” වලින් ආරම්භ වන යමම අංකය 
සඳහා වාර්තා ය ායත් පුද්ගලික යතාරුරු ලංබලන්න.) 

 මුර දය: ජාතික හැඳුනුම් ත් අංකය 
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 දිතව ලංපාරවාල් 

ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත   ලංවෘශ්තවෘද්යවකීයන ලංදුරා්ව ලංඅධ්යපන ලංක්රමයයනහි ලංකව ලංමුද්රි  ලංරතය ලංාහ ලංශ්රතය ලංද් ශය ලංමවධ්ය ලං
උප රණ ලං මූලි  ලං තන ලං අ ර, ලං ඊට ලං අම රත ලං ප්රවයීල්යන ලං අධ්යයනන ලං මධ්යා්වවනයනන්හි ලං දිතව ලං පවා්  ලං
පතත්තනු ලංකබයි. ලං යමම ලං  ලං දිතව ලං පවා්  ලංමගින් ලංමුලි  ලංතශයයනන් ලංවෘෂයන ලං රුණු ලංරශ්රි ත ලංපඩන ලංනගින ලං
ගඩටළු ලංනිරව රණයන ලං රදීම ලංසිදු ලංය යරන ලංඅ ර ලංමහිදී ලංශ්රි ලංකා ව ලංවෘත   ලංවෘශ්තවෘද්යවකයේ ලංඅභයන් ර ලං
හව ලංබවහිර ලංරචවර්යන ලංම්ඩකයන ලංාමඟ ලංමුහුණට ලංමුහුණකව ලංඅධ්යයනන ලං ලංගඩටළු ලංාව ්ඡව ලංකිරීමට ලංසිසුන්ට ලං
අතා්වවත ලංාඩකයා්. 

 

පාරඩතු් ලංාව ලංවෘභවග 

වෘශ්තවෘද්යවකයේ ලං  ාඨමාලාවන් හදාරන ාම්ුළර්ණ ලං  වක ලං සීමවත ලං තුළ ලං ශිෂයන්යේ ලං ඉයගනුම් ලං තඩඩ ලං
 ටයුතු ලං නිරතුරුතම ලං ඇගීමට ලං කක් ලං  රනු ලං කඩය.. ලං ශිෂයයනන් ලං වෘසින් ලං පඩතරුම් ලං  සපයනක් ලං ඉදිිමපත් ලං
කිරීම ලංඅතශය ලංතන ලංඅ ර ලංඒතව ලංකකුණු ලංය වට ලංඋපයීශ තරයනවයේ ලංගුණයද්වා් ලංවෘයේචනයනද් ලංාහි ත ලං
ශිෂයයනන්ට ලං රපසු ලං භවර ලං යද්නු ලං කඩය.. ලං යමයන ලං “අ්්ඩ ලං ඇගයුම” ලං නමින් ලං හඩන්න්යේ. ලං යමම ලං
පඩතරුම්තක ලං තයුහයන ලං හව ලං ාා්යවත ලං අද්වළ ලං අධ්යන ලං අාශයන ලං තීරණයන ලං  රන ලං අ ර ලං පවඨමවකයතන් ලං
පවඨමවකවතට ලංාහ ලංතාිමන් ලංතාරට ලංයම්තව ලංයතනා් ලංවෘයන ලංහඩ . ලංාාත   ලංග්රන්ව ලංපරීක්ෂණ, ලංවෘත   ලංග්රන්ව ලං
පරීක්ෂණ, පඩතරුම් ලං ගනිතයා් ලංසිට ලංපිළිතුරු ලංාපයනන , තයවප ති ලංයයනෝජනව ලංයනනවදී ලංා්තපයපයනන්යගන් ලං
යමම ලංපඩතරුම් ලංා ා් ලංවෘයන ලංහඩකියන. 

 ාඨමාලාව   ලියා දිංචි ලං වෘයමන් ලංපසුත ලං මන්ට ලංාපයනනු ලංකබන ලංඋපයද්ා් ලං පත්රි වත ලංසිසුන් ලංවෘසින් ලං
කියනවෘයන ලං යුතු ලං අ ර ලං අ්්ඩ ලං අධ්යයනන ලං ාහ ලං අ්්ඩ ලංඇගයුම් ලං තක ලං තඩද්ගත් ම ලං අතයබෝධ් ලං රග  ලං
යුතුයන. ලංකිසිම ලංශිෂයයයනකුට ලංයයනෝගය වතයන ලංකබව ලංගඩනීයමන් ලංය වරත ලංතර්ෂ ලංඅතාවන ලංවෘභවගයනට ලංයපනී ලං
සිටීම ලංාඳහව ලංයමම ලංඅධ්යයනන ලංතඩඩාටහන් ලංමගින් ලංඅනුබක ලංයද්නු ලංයනවකඩය.. ලංඅ්්ඩ ලංඇගීම් ලංතලින් ලං
ාවමවර්වයන ලංයනවකබන ලංකිසිනා ලංශිෂයයයනකුට/ ලංශිෂයවත ට ලංඅතාවන ලංවෘභවගයනට ලංයපනී ලංසිටීමට ලංඉඩ ලංයද්නු ලං
යනවකඩය.. 

ාෑම ලං ාඨමාලාවක් අතාවනයේදී ලංම ලං අතාවන ලංපරීක්ෂණයනක් ලංපතත්තනු ලංකඩය.. ලං අතාවන ලංයශ්ර්ණියන ලං

තීරණයන ලං තන්යන් ලං පඩතරුම් ලං හව ලං අතාවන ලං පරීක්ෂණයන ලං ාඳහව ලං කබවගත් ලං ාමා්ව ලං ප්රතිපකයන ලං අනුතයන. ලං

අතාවන ලං පරීක්ෂණයනට ලං යපනී ලං සිටීම ලං ාඳහව ලං යයනෝගය වතයන ලං යනවකබන ලං සිසුන් ලං අද්වළ ලං පවඨමවකවත ලං

ාද්හව ලංනඩත  ලංලියනවපදිාචි ලංවෘයන ලංයුතුයන. 

යයනෝගය වතයන ලංකබව ලංතිුණණද් ලංඅතාවන ලංපරීක්ෂණයයනන් ලංඅාමත් ලංතන ලංසිසුන්ට ලංයනලි ලංඅද්වළ ලංපවඨමවකවත ලං

ාඳහව ලං තන ලං අතාවන ලං පරීක්ෂණයනට ලංපමණක් ලංයපනී ලංසිටීමට ලංසිදුයේ. ලං මනම් ලං යමම ලංසිසුන්ට ලංනඩත  ලං

යයනෝගය වතයන ලං කබව ලං ගඩනීම ලං අතශය ලං යනවතනු ලං ඇ . ලං නමුත් ලං ඔුවන් ලං ලියනවපදිාචියේදී ලං ශිෂයභවතයන ලං

කබවග  ලංයුතුයන. 

ප්රවග්ය ය ලංගාවතව 

දිතයින ලංුළරව ලංවෘසිරුණු ලංප්රවයීශියන ලංහව ලංඅධ්යයනන ලංමධ්යා්වවන ලංජවකයනක් ලංශ්රී ලංකා ව ලංවෘත   ලංවෘශ්තවෘද්යවකයන ලං

ාතුයේ. ලං යමම ලංමධ්යාව්වන ලංමගින් ලං දිතව ලං පවා්  ලංපඩතඩත්වීම, ුළා්  වක ලංපිමල්කන ලංපහසු ම් ලංකබව ලං

දීම, ශ්රතය ලංද් ශය ලංඋප රණ ලංයා්තව ලංාඩපීම, මුද්රි  ලංප යපව  ලංඇතුළු ලංඅයනකුත් ලංරතය ලංයබද්වහඩරීම, ලං

වෘභවග ලංපඩතඩත්වීම ලංහව ලංශිෂය ලංඋපයීශන ලං ටයුතු ලංාඳහව ලංඅතශය ලංපහසු ම් ලංාඩකසීම ලංද් ලං රනු ලංකඩය.. ලං

යමම ලංපහසු ම් ලංනිරන් රයයනන්ම ලංතඩඩි ලංදියුණු ලං රනු ලංකබයි. 
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පිහිටීා ගේවය ලිපිකය දුක ථකය 

ය වළඔ 

 

 

WP10 

 

 

නවතක, නුයේයගවඩ. 

 

 

011-2853930  Ext.  380 

Staff:281,630, 

464,420,621 

නුතර CP20 යපව් යගව් ක, මහනුතර. 
081-2494083/ 084 

495/496 / 497 

මව ර SP30 නුයේ, මව ර. 

041-2222943 

041- 2229782 

යනවපනයන NP40 බ්රුවනා් ලංපවර, ය වකුවෘ් ක, යනවපනයන 021-2223374 

අනුරවධ්ුළර NC50 ජයනන්ති ලංමවත , අනුරවධ්ුළරයන 025-2222871 

මඩ කුළත EP60 යනව.23, අම ත් ලංපවර, මඩ කුළත. 065 2222264 

බදු් ක UP80 
යනා. 179 ලං ඩේපඩටියපවක ලංපවර, 
බදු් ක 

 

055 3012151 

055 2228842 

රත්නුළර SG90 හියද්් යකන, රත්නුළර. 045 2228660 

 ලං 

5 ලංතන ලංතගුත: ලංවෘත   ලංවෘශ්තවෘද්යවකයේ ලංඅධ්යයනන ලංමධ්යාව්වන 

පිහිටීා ගේවය ලිපිකය දුක ථකය 

අම්බකන්යගවඩ SP31 
80/1, යපව් තත්  ලංපවර, හ් තතුර, ලං

අම්බකන්යගවඩ 

091-2258585 

 

අම්බකන්ය වට SP33 
රවජාරණගම ලංපවර, ද්කුණු ලංම නම, ලං

අම්බකන්ය වට. 

047-2225533 

 

අම්පවර 

 

EP61 

 

ඉගිනියනවගක ලංපවර, සාමුළර, අම්පවර. 

 

063-2222052 
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පිහිටීා ගේවය ලිපිකය දුක ථකය 

බ්ඩවරයේක UP81 ශවන්  ලංය වමා් ලංමවත , 

තඩත ඩන්න, බ්ඩවරයතක. 

057-2222820 

 

ගව් ක 

 

SP32 කුණදුත, ගව් ක. 
091-2223784 

ගම්පහ WP11 
ගම්පහ ලංපවර, මිිමා්තත් , ලං

මුදුන්යගවඩ. 

033-2234571 

033-2234572 

 

හඩටන් CP21 
ශවන්  ලංයේබ්රියන්  ලං නයවරවමයන, ලං

හඩටන්. 

051-2225139 

 

 ළු ර 
WP12 66/2, නවයගවඩ ලංපවර,  ළු ර. 

034-2223399 

034-2223286 

 

 ෑග් ක SG91 කුමවරතුාග ලංමුණිද්වා ලංමවත , 

 ෑග් ක. 

035-2222501 

 

කිලියනව්චියන NP42 
155 ලංයතනි ලංාඩ ුළම් ලං ණුත, නුතර ලං

පවර, කිලියනව්චියන. 

021 2283970 

 

 

කුලියාපිටිය NW72 
ලයනල් ජයතිලක මවත , ලං 

කුලියාපිටිය. 
037-3133655 

මන්නවරම NP44 

රර්ීමා් ලංයගවඩනඩගි් ක, 

සුළු ලංයාමිනිම ලංපවර, 

චවතට් ඩු, මන්නවරම. 

023-2251999 

 

යමවණරවගක UP82  වර්මි  ලංවෘද්යවක ලංහන්දියන, ලංසිිමගක ලං

යපව් වෘ්  ලංපවර, ලංයමවණරවගක. 

055-2277395 

 

මුකතිේ NP43 
ඔඩ්ඩුසුඩාන්  ාර, ලංපුුකුඩීඉරුප්පපු, 

මුලතිේ. 

021 - 2290868 

 

යපවයළවන්නරුත NC51 
24 ලං ණුත, යබන්්තඩත, 

ජයනන්තිුළර,යපවයළවන්නරුත. 

027-2225776 
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පිහිටීා ගේවය ලිපිකය දුක ථකය 

ුළත් කම NW71 1/137, ය වළඔ ලංපවර, ුළත් කම. 032-2266822 

තේනියනවත NP41 
යනව.366, නුතර ලංපවර, 

යත්ක් තත් , ලංතේනියනවත. 

024-2222995 

 

ත්රිකුණවමකයන EP62 

 යනා 26/ඒ,  තැ ැල් කාර්යාල 

මාවත, තිකුණාමලය. 

026-2222088 

 

මාතයල් CP03 No.09, MC  ාර, ලංමාතයල් 066-2058083 

කුරුණෑගක NW70 

මීගමුත ලංපවර, ගනිශ්ශා  ලංමවත  ලං

හන්දියන  ලංම්  ඩුතවත, 

කුරුණෑගක. ලං 037 2223473 

 

 පුාවව වක ලංපාරාසු ් 

 

වෘශ්තවෘද්යවකීයන ලං ය වළෙ ලං ප්රවයීශියන ලං මධ්යා්වවනයේ ලං හව ලං අයනකුත් ලං මධ්යාව්වනතක ලං ුළා්  වක ලං

පහසු ම් ලං ාකාව ලං තිය.. ලං ඉහළ ලං මට්ටම් ලං තකට ලං අතශය ලං තන ලං රශ්රි  ලං ග්රන්ව ලං රදියන ලං ාඳහව ලං පහසු ම් ලං

නවතක ලං මධ්යම ලං ුළා්  වකයයනන් ලං ාඩපයයනනු ලංඇ . ලං ුළා්  වක ලං පහසු ම් ලං පිමහරණයන ලංකිරීම ලං ාඳහව ලං

සිසුන්ට ලංවෘයශ්ෂයයනන්ම ලංඋපයද්ා් ලං යද්නු ලංකබන්යන් ලංමයන ලං අධ්යවපන ලංක්රමයේ ලං ඉ ව ලං තඩද්ගත් ලං අාගයනක් ලං

බඩවෘනි. ලංවෘශ්තවෘද්යවකීයන ලංප්රවයීශියන ලංමධ්යා්වවනයනන්හි ලංකිසියනම් ලංයහෝ ලංුළා්  වක ලංපහසු මක් ලංාකාව ලං

දීම ලං ාඳහව ලං උපිමම ලං පිමශ්රමයනක් ලං ද්රව ලං තිය.. ලං ය යා් ලං නමුත් ලං උපිමම ලං පහසු ම් ලං නවතක ලං මධ්යම ලං

ුළා්  වකයේ ලංඇති ලංබඩවෘන් ලංමයන ලංපරීශිකනයන ලංකිරීමට ලංසිසුන්ට ලංඅනුබක ලංයද්නු ලංකඩය.. 

 

වෘත   ලං වෘශ්තවෘද්යවකීයන ලං ුළා්  වකයන ලං ාවම්ප්රද්වයි  ලං අධ්යයනන ලං ුළා්  වක ලං මගින් ලං යතනා් ලං තන්යන් ලං

මමගින් ලං දිතයින ලං ුළරව ලං වෘසිිම ලං සිටින ලංසිසුන් ලං වෘශවක ලං ාා්යවත යේ ලං අතශය වතයනන් ලං ාඳහව ලං පහසු ම් ලං

ාපයනන ලංබඩවෘනි. ලංඒ ලංඅනුත, ලංවෘත   ලංවෘශ්තවෘද්යවකීයන ලංුළා්  වක ලංක්රමයන ලංමගින් ලංරශි  ලංග්රන්ව ලංපිමල්කනයන ලං

කිරීයම් ලංහව ලංයපවත්පත් ලංබඩහඩර ලංයගන ලංයනවයම් ලංපහසු ම් ලං වර්යන ලංම්ඩකයන ලංයත  ලංාකාව ලංඇති ලංඅ ර ලංපසු ලං

දින ලං රපසු ලං භවරදීයම් ලං පද්නම ලං ම  ලං යපවත් ලං බඩහඩර ලං යගන ලං යනවයම් ලං සීමී  ලං පහසු ම් ලං සිසුන් ලං යත  ලං

ාඩපයේ.ය යා් ලංනමුත්, ලංරශි  ලංග්රන්ව ලංපරීශිකනයන ලංකිරීම ලංාඳහව ලංවෘත   ලංවෘශ්වෘද්යවකයන ලංසිසුන් ලංවෘසින් ලං

යත  ලංාකාව ලංඇති ලංපහසු ම් ලංසීමව ලං ර ලංයනවමඩ . 

 

ගවාවතු ලංාව ලංගතක් ලංවෘය් 

 

අධ්යයනන ලං තඩඩාටහනක් ලං ාඳහව ලං ය ෝරව ලං ගනු ලං කබන ලං අයනදුම් රුයතකුට ලං ලියනවපදිාචි ලං වීයම්දී ලං ශිෂය ලං

උපයීශන ලංගවා්තු ලංාහ ලංඒතව ලංයගවෘයන ලංයුතු ලංදින ලංාඳහන් ලංතුවචරයනක් ලංකඩයබනු ලංඇ . ලංනියනමි  ලංදින ලංයහෝ ලං

ඊට ලංයපර ලංගවා්තු ලංයනවයගුවතයහවත් ලංපවඨමවකව ලංාද්හව ලංලියනවපදිාචි ලං රනු ලංයනවකඩය.. 

 

ඉ් ම ම් ලං  රනු ලං කඩුණ ලං අතා්වවයේදීම ලං අද්වක ලං ශිෂය ලං උපයීශන ලං ගවා්තු ලං යගවෘයන ලං යුතුතන ලං අ ර ලං මයන ලං

අප්රමවදීත ලං සිදුවෘයන ලං යුතු ලං යේ. ලං ුළර්ත ලං ද්ඩනුම් ලං දීමකින් ලං ය වරත ලං ඕනඩම ලං අතා්වවත  ලං යමම ලං ගවා්තුත ලං හව ලං
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අයනකුත් ලංසියනම ම ලංඅයන ර ලංගඩනීම් ලංාායශෝධ්නයන ලංකිරීයම් ලංබකයන ලංවෘශ්තවෘද්යවකයන ලංාතුයේ. ලංයගතන ලංකද් ලං

ගවා්තු ලංරපසු ලංයගතනු ලංයනවකඩය.. 

 

යන්තවසි  ලං යහෝ ලං දිතව ලං පවා්  ලං ගවා්තු ලං ශිෂය ලං උපයීශන ලං ගවා්තුත ලං තුක ලං ඇතුකත්ත ලං යනවමඩතිතවක් ලං

යමන්ම ලංනියනමි  ලංග්රන්ව ාද්හව ලංවෘයනද්ම් ලංයහෝ ලංශිෂයයයනකු ලංඔහුයේ ලංඅධ්යයනන ලං ටයුතු ලංතකදී ලංද්රන්නවුව ලං

අනියනම් ලංවෘයනද්ම් ලංමහි ලංඇතුකත් ලං ර ලංයනවමඩ . 

 

යගවෘයන ලංයුතු ලංගවා්තු ලංප්රමවණයන ලංද්ඩක්යතන ලංතුවචර් ලංතක ලංමම ලංගවා්තු ලංයගවෘයන ලංයුතු ලංක්රමයන ලංාඳහන් ලංය යරනු ලං

ඇ . ලංශිෂය ලංඋපයීශන ලංගවා්තු ලංතවිම  ලංයද් කින් ලංයගවෘයන ලංහඩ . ලංපළමුතන ලංතවිම යන ලංලියනවපදිාචි ලංතන ලං

දින ලංයගවෘයන ලංයුතුයන. 

 

පවඨමවකව ලංගවා්තු ලංතශයයනන් ලංද්ක්තව ලංඇති ලංඅගයනට ලංතවර්  ත ලං10% ලංබඩගින් ලංම තුතන ලංබත ලංසිසුන් ලංම   ලං

 බව ලං ග  ලංයුතුයන. ලං මයමන්ම ලංයනම් ලං සිසුයතක් ලංකිසියනම් ලං පවඨමවකවතක් ලං ාඳහව ලං යයනෝගය වතක් ලංකඩබීමට ලං

අාමත් ලංවී ලංඒ ලංාඳහව ලංනඩත  ලංලියනවපදිාචි ලංතන්යන් ලංනම් ලංඅද්වක ලංපවඨමවකව ලංගවා්තුත ලංයමන් ලංයද්ගුණයනක් ලං

යගවෘයන ලංයුතු ලංයේ. 

 

ලියවපාරදිාචි ලංිරීමා 

 

ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත   ලංවෘශ්තවෘද්යවකයේ ලංඅධ්යයනන ලංතඩඩාටහන් ලංහඩද්ෑරීමට ලංඅයේක්ෂව ලං රන ලංසිසුන් ලංඅද්වළ ලං

ලියනවපදිාචියන ලංසිදු ලං රන ලං වක ලංසීමවත ලංතුළ ලංනියනමි  ලංගවා්තු ලංයගතව ලංලියනවපදිාචියන ලංකබව ලංගඩනීම ලංඅතශය ලං

යේ. 

 

සිසුන් ලංවෘසින් ලංය ෝරවගනු ලංකබන ලංවෘෂයනයන ලංක්යෂ්ත්ර ලංපිළිබඳ ලංශිෂය ලංඋපයීශන ලං ටයුතු ලංලියනවපදිාචියන ලංසිදු ලං

 රන ලං අතා්වවයේදි ලං පඩතඩත්යතන ලං බඩවෘන් ලං ලියනවපදිාචි ලං වීම ලං ාඳහව ලං අද්වළ ලං සිසුන්යේ ලං ාහභවගීත්තයන ලං

අතධ්වරණයන ලංය යර්. 

 

ලියනවපදිාචියන ලං ාඳහව ලං අද්වළ ලං ශිෂයයනව/ ලං ශිෂයවතට ලං පඩමිණියන ලං යනවහඩකි ලං අතාව්වත දී ලං ඔහු/ ලං ඇයන ලං

නියයනෝජනයන ලං කිරීම ලං ාඳහව ලං බකයන ලං පතරනු ලං කඩුණ ලං යතනත් ලං ුළීගකයයනකු ලං මගින් ලං ලියනවපදිාචි ලං සිදු ර ලං

ගඩනීමට ලංහව ලංඅද්වළ ලංඅයනකුත් ලංවෘා් ර ලංකබව ලංගඩනීමට ලංඅත වශ ලංඇ . ලං 

 

සිසුන් ලංලියනවදිාචි ලංකිරීම ලංප්රවයීශියන ලංමධ්යා්වවන ලංතකදී ලංාහ ලංය ෝරවගත් ලංඅධ්යයනන ලංමධ්යා්වවන ලංතකදී ලංසිදු ලං

ය යර්. ලංය යා් ලංයතනත් ලංකිසියනම් ලංමධ්යා්වවනයන  ලංශිෂය ලංලියනවපදිාචියන ලංසිදු ලංකිරීම ලංම ස ලංමධ්යා්වවනයන ලං

ය ෝරව ලංයගන ලංඇති ලංශිෂය ලංාා්යවත ලංම  ලංතීරණයන ලංයේ. 

තර් මවනයේදී, ලියනවපදිාචි ලංකිරීයම් ලංක්රියනවතලියන ලං ප්රධ්වන ලං තශයයනන් ලංසිදු ලං රනු ලංකබන්යන් ලංමවර්ගග  ලං

පීධ්තියනක් ලංමගිනි. ලංලියනවපදිාචියන ලංාඩ සීම ලංාඳහව ලංපීධ්තියන ලංතුළ ලංඔය. ලංපඩති ඩ ලංාක්රියන ලංකිරීයම් ලංමූලි  ලං

මවර්යගෝපයීශයන ලංඇමුණුම් ලංතලින් ලංද්ක්තව ලංඇ . 

 

මක් ලංඅධ්යයනන ලංතර්ෂයනක් ලංාඳහව ලංකිසියනම් ලංශිෂයයයනකුට ලංලියනවපදිාචියන ලංකබවග  ලංහඩකි ලංපවඨමවකවතන්යේ ලං

අතම ලංහව ලංඋපිමම ලංසීමවතක් ලංවෘශ්තවෘද්යවකයන ලංමගින් ලංනියනම ලං ර ලංඇ . ලංඒ ලංඅනුත ලංමක් ලංඅධ්යයනන ලංතර්ෂයනක් ලං

ාඳහව ලංාම්මවන ලං37 ලං  ලංඋපිමමයන ට ලංයනටත්ත ලංඅධ්යයනන ලංපවඨමවකවතන්ට ලංගඅ්්ඩ ලංඅධ්යයනනයන ලංයනටයත් ලං

පිමගණ  ලංතඩනි ලංතඩඩ ලංාටහන් ලංතකට  ලංලියනවපදිාචි ලංවීමට ලංඅතාරයන ලංඇ . 

(මනම්, ලංාවමවනය ලංතඩඩාටහන් ලං2  ලංඋපිමම ලංාම්මවන ලං30 ලං ට ලංයනටත්ත ලංහව ලංතඩඩිදුර ලංඅධ්යයනන ලංපවඨමවකව ලං

ාද්හව ලංඋපිමම ලංාම්මවන ලං7 ලං ට ලංයනටත්ත) ලං 
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ම තර ලං අධ්යයනන ලංතඩඩාටහන් ලංයද් ක් ලංාඳහව ලංලියනවපදිාචි ලං තන ලං ශිෂයයයනකුට ලංඅධ්යයනන ලං ටයුතු ලංහව ලං

වෘභවග ලංාම්බන්ධ්ත ලංයනම් ලංඅපහසු වතයනන් ලංඇතිවීමට ලංඉඩ ලංඇති ලංඅ ර ලංමතඩනි ලංඅපහසු වතයනක් ලංපිළිබඳත ලං

වෘශ්තවෘද්යවකයන ලං කිසිනා ලං තග සමක් ලං ද්රනු ලං යනවකඩය.. ලං ය යා් ලං යත ත් ලං පළමුතර ලං ලියනවපදිාචි ලං තන ලං

අතා්වවයේදී ලංහුයද්ක් ලංශිෂයභවතයන ලංාඳහව ලංපමණක් ලංලියනවපදිාචි ලංවීමට ලංගපවඨමවකවතන් ලංාඳහව ලංලියනවපදිාචි ලං

යනවවෘ  ලංකිසිනා ලංශිෂයයයනකුට ලංඅතාර ලංයද්නු ලංයනවකඩය.. ලංඔහු/ ලංඇයන ලංමම ලංඅතා්වවයේදී ලංයනටත් ලංපිිමයායින් ලං

ාම්මවන 8 ක් ලං තන ලං පිමදි ලං පවඨමවකව ලං ාඳහව ලං ලියනවපදිාචි ලං වෘයන ලං යුතුයන. ලං අයනකුත් ලං සියනම ම ලං අධ්යයනන ලං

තඩඩාටහන් ලං ාඳහව ලං ලියනවපදිාචි ලං වීයම් ලං අතාන් ලං දිනයේ ලං සිට ලං මවා ලං 7 ලං ක් ලං ද්ක්තව ලං ශිෂයභවතයන ලං ප්රද්වනයන ලං

ය යර්. ලංමහිදී ලංසිසුන්ට ලංඅතාවන ලංවෘභවගයනට ලංයපනී ලංසිටීමට ලංඉඩ ලංයනවයී. 

 

විෂයයන්ද සවනේ කිරීම් 

 

ලියා දිංචි වූ  සු ශිෂයයයනකුට ලංවිෂයයන් එකු කිරීමට යහෝ අතහැර දැමීමට අවසර ඇත. යකයස් 

යවතත්, එවැනි යවනස් කිරීම් සඳහා අවසර දී ඇත්යත් අධ්යයනන ලංවැඩසටහන මඟින් නිශ්චිතව 

දක්වා ඇති එකු කිරීයම් / අතහැර දැමීයම්  කාල සීමාව ුළ  මණක් බව සැලකිල්ලට ගත 

යුුය. 

 

තඩඩිදුක ලංවෘාසී් 

ESBM  මිටුත 

 

ඩී.යක්. යසේවන්දි 

ප්රධ්වන ලංාම්බන්ධි වර තුමියන 

දුර වන ලංඅා : ලං0112 881024/ 0112 881255 

එන්. ටී. අරුයනෝදා කුයර් 

තඩඩාටහන් ලංාහයන  

දුර වන ලංඅා : ලං0112 ලං881 ලං024 ලං/ ලං0112 ලං881 ලං255 

 

වඩපාරඩල් ලංලිපිකය:- ලං 
 

වැඩසටහන් ලංාම්බන්ධි වර තුමියන 
තයතාවයන ත්ත ලංහව ලංකුඩව ලංතයවපවර ලං ළමනව රණ ලං 
උාා් ලංාහති  ලංපත්ර ලංවැඩසටහන 
සංවිධාන අධ්යයනන ලංඅංශය 
 ළමනව රණ ලංඅධ්යයනන ලංපීඨයන 
ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත   ලංවෘශ්තවෘද්යවකයන 
නවතක,නුයේයගවඩ. 
දුර වන ලංඅා : ලං0112 881 327 / 0112 881 256 
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Prof. V. Sivalogathasan 

[B.Com(Sp)(Hons) (PDN), MBA(IB)(AIT,Thailand), 

PhD (ZJU)] 

Dean/ Faculty of Management Studies 

Professor in Management Studies 

E-mail: vsiva@ou.ac.lk 

Telephone: 0112881408 

Mr. S.A.D. Senanayake 

[B.Sc (Sp)(Hons)(KLN), MBA(Delhi)] 

Head/ Department of Organizational Studies 

Senior Lecturer (Gr.I) 

E-mail: sasen@ou.ac.lk 

Telephone: 0112881142 

 

Prof. N. Abeysekera 

[BSc.Marketing (Sp)(Hons)(USJ),  

MBA in Marketing (Colombo),  

Ph.D (Colombo), 

MCIM, MSLIM, PGD in MKT (UK),  

MAAT, Intermediate (ICASL)  

Dip in CMA] 

Head/ Department of Marketing Mgt. 

Professor in Management Studies 

E-mail: nabey@ou.ac.lk 

Telephone: 0112881140 

 

Dr. L.P.S Gamini 

[BSc. B.Ad(Sp)(Hons) (USJ)  

MCom(KLN), PhD (Delhi)] 

Head/Department of Accounting & Finance 

Senior Lecturer (Gr.I) 

E-mail: lpgam@ou.ac.lk 

Telephone: 0112881424 

 

 

Dr. S. J. M. P. U. Seneviratne 

BBA.(CBO), M.Sc. in Mgt.(USJ), PhD(Leicester) 

Senior Lecturer (Gr. I) 

E-mail :  sjsen@ou.ac.lk 

Telephone: 0112881142 

 

 

 

Dr S.S.K. Edirisinghe 

[B.Com (Sp)(Hons)(KLN), MCom(KLN),  

Certificate  

in Int.Busi. (AIT-Thailand)] 

PhD (KLN) 

Senior Lecturer (Gr. I) 

E-mail: ssedi@ou.ac.lk 

Telephone: 0112881143 

 

 

Dr. (Ms) Champika Liyanagamage 

[BSc.Management (Sp)(Hons) (USJ), 

MBA in Finance(Colombo),  

Intermediate (ICASL), 

PhD(Colombo) ],FCPM 

Senior Lecturer (Gr. I) 

E-mail: hdcha@ou.ac.lk 

Telephone: 0112881293 

 

 

Dr. S. Sapukotanage 

[BBA(Colombo), MSc in Mgt. (USJ)]  

PhD (USJ) 

Senior Lecturer (Gr. II) 

E-mail: ssapu@ou.ac.lk 

Telephone: 0112881142 

 

 

The Faculty 

mailto:vsiva@ou.ac.lk
mailto:sasen@ou.ac.lk
mailto:nabey@ou.ac.lk
mailto:lpgam@ou.ac.lk
mailto:sjsen@ou.ac.lk
mailto:ssedi@ou.ac.lk
mailto:hdcha@ou.ac.lk
mailto:ssapu@ou.ac.lk
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Dr. K. B. A. Silva 

LL.B.(CBO), LL.M (Southampton), PhD 

(Southampton), ANDHRM (NIBM), Dip. Human 

Rights(Turku- Finland) 

Senior Lecturer (on Contract) 

E-mail:  asokasilva64@gmail.com 

Telephone: 0112881142 

 

 

Mr. K.P. Nishantha 

[BSc. Financial Mgt. (Hons)(SUSL), 

MSc in Management (USJ), 

CTHE, Certified Trainer] 

Head/ Department of Human Resource Mgt. 

Senior Lecturer (Gr I) 

E-mail: kpnis@ou.ac.lk 

Telephone: 0112881434 

 

Mr. K.P.J.M. Pathirana 

[BMS(HRM)Sp. (Hons)OUSL],  

M.Com (KLN) 

Co ordinator- MBA in HRM Programme 

Senior Lecturer - G.II 

E-mail: kppat@ou.ac.lk 

Telephone: 0112881255 

 

Mr. C.P. Weerasekara 

[BSc. Financial Management (Sp)(SUSL)], 

M.Sc.in Management(USJ)]  

Senior Lecturer (Gr.II)  

E-Mail: cpwee@ou.ac.lk  

Telephone: 0112881140 

 

Mr. H.M.J.C.B. Heenkenda  

[BBA. Enterprenurship (Sp)(URSL)], 

M.Sc.in Management(USJ)]  
Senior Lecturer (Gr.II)  

E-mail: hmhee@au.ac.lk 

 

 

Mr.W.A.R. Senevirathne 

BSc.Accountancy and Finance (Sp) 

(WUSL)],MBA(WUSL), 

MAAT,CASL,Final,CBF ]  

Senior Lecturer (Gr.II)  

E-Mail: wasen@ou.ac.lk  

Telephone: 0112881255 

 

Ms. A.A.I. Lakmali 

[BSc. Marketing Management (Sp.)(USJ),  

MSc. in Mgt (USJ)] 

Lecturer (Probationary) 

E- Mail: aalak@ou.ac.lk 

Telephone: 0112881024 

 

Ms. A. H.U. Perera 

[B.B.Mgt. Human Resource Management  

(Sp)(KLN),MBA (PIM)  

CIMA Passed Finalist] 

Lecturer (Probationary) 

E- Mail: ahper@ou.ac.lk 

Telephone: 0112881023 

 

Ms. G.A.J Silva  

BSc. BAd(Sp)(USJ),  

MCom (KLN)] Lecturer  

E-mail: gasil@ou.ac.lk  

Telephone: 0112881023 

 

Ms. S. Manoshika 

[B.B.Mgt. Human Resource Management  

(Sp)(KLN), BSc. Applied Accounting (OBU), 

MBA (PIM), ACCA Finalist] 

Lecturer (Probationary) 

E- Mail: smano@ou.ac.lk 

Telephone: 0112881023 

 

 

Ms. J. C. Hapugoda [BSc. Statistics with  

Computer Science (Sp)(CBO), MFE (CBO),  

CIMA (UK)Passed Finalist]  

Lecturer (Probationary)  

E-Mail: jchap@ou.ac.lk  

Telephone: 0112881140 

 

 

Ms. D.K. Sewwandi 

BSc.Business Administration 

(Sp) USJ, PGD in Mgt(RUSL) MBA(KLN) 

Lecturer (Probationary) 

E-Mail: dksew@ou.ac.lk 

Telephone :0112881024 

mailto:asokasilva64@gmail.com
mailto:kpnis@ou.ac.lk
mailto:kppat@ou.ac.lk
mailto:cpwee@ou.ac.lk
mailto:hmhee@au.ac.lk
mailto:wasen@ou.ac.lk
mailto:aalak@ou.ac.lk
mailto:ahper@ou.ac.lk
mailto:gasil@ou.ac.lk
mailto:smano@ou.ac.lk
mailto:jchap@ou.ac.lk
mailto:dksew@ou.ac.lk
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Mr. T.H. Rathnayake 

B.Sc. Marketing Management (Sp) (USJ) 

MBA (Colombo) (Reading) 

Temporary Lecturer 

E-Mail: thrat@ou.ac.lk 

Telephone:0112881413 

 

Ms. R.H.A.T. Perera 

B.Sc. Marketing Management (Sp) (EUSL) 

MSc in Mgt. (USJ) (Reading) 

Temporary Lecturer 

E-Mail: rhper@ou.ac.lk 

Telephone:0112881413 

 

Ms. A.M.D.S. Jayawardhana 

BBA HR (Sp) University of Colombo 

MBA (Colombo)(Reading) ,AAT(Finalist) 

Temporary Lecturer 

E-Mail: amjay@ou.ac.lk 

Telephone:0112881023 

 

 

Ms. M.G.C.D. Mahakumbura 

BSc. Business Information Systems (Sp) (USJ) 

MSc in Mgt. (USJ) (Reading) 

Temporary Lecturer 

E-Mail: mgmaha@ou.ac.lk 

Telephone:0112881024 

 

Ms. P.D. Dananjani Kasunika 

B. Com (Sp.) in  

Financial Management (KLN) 

MSc in Applied Finance (USJ) (Reading) 

Temporary Assistant Lecturer 

E-Mail: danapayagala@gmail.com 

Telephone:0112881025 

 

Ms. M.A.M.A. Fernando 

BSc. Operations and Tech. Management (Sp.) (USJ) 

MSc in Mgt. (USJ) (Reading) 

Temporary Lecturer 

E-Mail: mafer@ou.ac.lk 

Telephone:0112881024 

 

Ms. Y.F. Shifana 

BBA (HRM Sp.) (Hons) (UOJ)  

AAT (SL) Passed Finalist, CISI(UK) L.II 

CIMA Adv. Dip MA (UK),  

MSc. in Mgt. (USJ) (Reading) 

Lecturer (On Contract) 

E-Mail: yfshi@ou.ac.lk 

Telephone:0112881023 

 

  

mailto:thrat@ou.ac.lk
mailto:rhper@ou.ac.lk
mailto:amjay@ou.ac.lk
mailto:mgmaha@ou.ac.lk
mailto:danapayagala@gmail.com
mailto:mafer@ou.ac.lk
mailto:yfshi@ou.ac.lk
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ඇමුණු් 

තයතාවයන ත්ත ලං හව ලං කුඩව ලං තයවපවර ලං  ළමනව රණ ලං 2021- ලං 2022 ලං පවඨමවකවතට ලං අද්වක ලං අයනදුම්පත් ලං

අන් ර්ජවකයන ලංමගින් ලංකබව ලංග  ලංහඩකියන. ලංඒ ලංාඳහව ලංපහ  ලංපියනතර ලංඅනුගමනයන ලං රන්න. 

  

 ලංපියතක ලං1 

www.ou.ac.lk ලංයත. ලංඅඩවෘයනට ලංපිවෘයාන්න. 

 

පියතක ලං2 

තීරයේ ලංදකුණු පා ඉහළ යකළවයර් ඇති “Online Application” click  රන්න. ලංමවෘට ලංඔබ ලංපහ  ලං

ද්ඩක්යතන ලංwindow යත  ලංයයනවමු ලංයේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පියතක ලං3 

මවධ්ය ුනකින් යුු “සවිස්තරාත්මක මාර්යගෝ යද්ශයක්” ලංාහි  ලං මාර්ගගත අයදුම් කිරීයම් 

ක්රියනවතලියේ ලං හත Window ත ලංයවත ඔබව යයාමු කරනු ඇත. 

අයදුම් කිරීම ආරම්භ කිරීමට සපර ාවර්සගෝපසේශය සහ ින්ද කියවන්දන. 

 

http://www.ou.ac.lk/
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පියතක ලං4 

Click “Apply Online” ඉහ  ලංපියනතර ලංාම්ුළර්ණ ලං ක ලංපසු ලංඔබ ලංපහ  ලංWindow ලංයත  ලංයයනවමු ලංයේ. ලං

මාර්යගෝ යද්ශයට අනුව ඔබයේ අයදුම් ත පුරවන්න. ඒ සදහා අද්වළ ලං Window ලං හි යයදුම් 

ක්රියනවතලියේ සෑම පියවරක් සඳහාම මාර්ගගත මාර්යගෝ යද්ශයේ පියවරයන් ලියා දිංචි වන 

යතක් අනුගමනය කරන්න. 

 

 

 

 


