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ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකය
තයතාවය ්වතය ලංාව ලංුඩාව ලංතයවපාරවක ලං නාකව ක ය
පිළිබඳ ලංඋාාව ලං ාාති  ලංපාරත්ර ලංතඩාාහාක(ESBM)
අධ්යයක ලංතර්ෂය ලං2022 ලං– ලං2023
ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවවවෘයවකයේ ලං නාකව ක  ලංඅධ්යයක ලංපීඨය ලංා ගින් ලංපාරත්වතනු ලං
කබක ලං තයතාවය ්වතය ලං ාව ලං ුඩාව ලං තයවපාරවක ලං නාකව ක ය ලං පිළිබඳ ලං උාාව ලං
ාාති  ලංපාරත්ර ලංතඩාාහායන් ලංඅධ්යයක ලංතර්ෂ ලං2022 ලං– ලං2023 පිළිබඳ ලංසි යළුා ලංවෘාවවක ලං
යාා ලංඅ්ව ලංයපාරොයවහි ලංඅන්වර්ගව ලංයේ. ලං
යාහි ලං අාාගු ලං යවොකතුරු ලං තක ලං නිතඩකදිවවතය ලං ාාති  ලං කලීා ලං ාඳාව ලං ාෑා ලං
උ්වාවායක්ා ලං කව ලං ඇති ලං අවක ලං නියයෝග ලංතක ලංයතකාක්, ප්රතිපාර්වතිාය ලංයතකාක්,
මුකයාය ලංයතකාක්, යාෝ ලංයතක්ව ලං රුණු ලංයාේතු ලංය ොහ ලංයගක ලංඒ තව ලංපාරසු වලීකත ලං
යතකාව ලංකිරීම් ලංයාෝ ලංා ායවෝධ්කතකහ ලංභ වජකය ලංවෘය ලංා ඩකිය.
කවතක,
නුයේයගොා.
2022 ලංජුනි.
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ප්රධ්වක ලංාම්බන්ික වක තුමියයේ ලං ප්ර වවය
කළමනාකරණ අධ්යයක පීඨයේ, සංවිධාන අධ්යයක ලං අංශය විසින් පිරිනමනු ලබන
තයතාවය ්වත ලං ාව ලං ුඩාව ලං තයවපාරවක ලං නාකව ක  ලං පිළිබඳ උසස් සහතික ලං පාරත්ර (ESBM)
වැඩසටහන ාාව ලං ඔබ සැයවොම සාදරයයන් පිළිගනිමි. මම, ඔබ සියලුයදනා ඉයගනීම සදහා
ස්යවෝත්සහය, ාව නුදුරු අනාගතයේ තයතාවය යන් ලංීයේ අභිලාශය ඇති සුවියශේෂී පුද්ගලයන්
යලස සලකමි.
ESBM වැඩසටහන, ලං තයවපාරවකයක් ආරේභ කිරීයේ සහ කළමනාකරණය කිරීමට අතවය ලං
නයායාත්මක හා ප්රයයෝගික දැනුම සහිත, ඉහළ බුද්ධිමය හා වෘත්තීය තවයයන් ලංඉහල මට්ටයේ
තයතාවය යන් ලං බිහිකිරීයේ අරමුණින් හදුන්වා යදන ලදී. යමම අධ්යයක ලං වැඩසටහනහ ලං
උද්යයෝගීව සහභාගී වීයමන් ඔබට හදුනා යනොගත් තයවපාරවක අවස්ථ ා අනාවරණය කර ගත හැකි
ආකාරය පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීමටත්, තනිවම තයවපාරවකයක් කළමනාකරණය කර ගැනීමට
සහ තයතසාය යයකු යලස ඔබයේ වෘත්තිය බලාය ොයරොත්තු ඉටුකර ගැනීමටත් හැකි යේ.
විවෘත විශ්ව වෘවවතවෘයවකයයන් ඔබට දැනුම මණක් යනොව, එහි ඔබ ලබන්නා වූ න්නරය
ඔයේ ජීවිතය සාරවත් කරනු ඇත. විවෘත හා දුරස්ථ ඉයගනුේ මාර්ග මඟින් ඔබට සාර්ථකව
ඔබයේ අධ්යයක ලං කටයුතු අධ්යයක ලං රිබාහිර කාර්යයන් සහ යවනත් කැ වීේ මනාව
කළමනාකරණය කර ගනිමින් නියැලීමට අවස්ථ ාව උදා කරයි. OUSL හි දී ඔබට මිතුකන්,
අධ්යවපාරයකයන් ලංාව ලංත ්වති නන් ජාලයක් සමග කටයුතු කිරීමට හැකි වනු ඇති අතර එය ඔබට
ඔබයේ සාර්ථකත්වය කරා යන මඟ ය න්වනු ඇත. අ යේ දක්ෂ හා කැ වූ අධ්යයක ලං කාර්ය
මණ්ඩලය සහ සේබන්ධීකාරක කණ්ඩායම සිත්ගන්නා අයුරින් බවධාවකින් යතොරව ඔබ යවත
යමම අධ්යයක ලං රිචය ලබාදීමට කැ වී සිටිති.
මම, ඔබ අ සමඟ විවෘත විශ්ව වෘවවතවෘයවකය රැඳී සිටින කාලය තුළ යමම අධ්යයක ලංවැඩසටහනට
ඇතුළත් වීමට ඔබ ගත් තීරණයයන් උ රිම ඵල ලබාගනිමින්, සාර්ථක තයවසායකයකු බවට
ත්වන බව අයේක්ෂව ලං ලංකරමි.
මම, ඔබයේ සියලු අනාගත  ලංඅයේක්ෂවතන් ලං ලංකඟව ලං ක ලංගඩනීාහ්ව ලංාඩකියවත ලංකඩයේතව ලංයඩන ලං සුභ
තමි.

ඩි. කල් නී යසේවන්දි
වැඩසටහන් ලංා ම්බන්ික වක තුමිය
තයතාවය ්වත ලංා ව ලංුඩාව ලංතයවපාරවක ලං නාකව ක
උාාව ලංාාති  ලංපාරත්ර ලංතඩාාහාක
නාකව ක  ලංඅධ්යයක ලංපීඨය
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ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකය
1978 ලං අා  ලං 16 ලං ක  ලං වෘවවතවෘයවක ලං පාරකව ලං යහය්ව ලං 1980 ලං දී ලංපාරර්යේෂ  ලංාව ලංඅධ්යයක ලං වර්යයයහි ලං
වෘශිෂවඨ්වතය ලංඋයාව ලංවෘත ව ලංා ව ලංදුකාවථ  ලංඅධ්යවපාරක ලංක්රාය ලංඋපාරයයෝගි ලං කගනිමින්, ලංය වතජීත ලංතවයයන් ලං
තඩඩිහිටි ලං අධ්යවපාරකය ලං ාාව ලං ා ලං ප්රාවථ ව ලං ුළළු්  ලං කිරීා ලං යායාතක ලං ක ලං ගනිමින් ලං ශ්රී ලං කා ව ලං වෘත ව ලං
වෘවවතවෘයවකය ලං මකම්භ ලං කක ලං කදී. ලං අයකුඩ්ව ලං කවජය ලං වෘවවතවෘයවක ලං ාතු ලං සියම ා ලං තකති  ලං ාා ලං
වවාවත්රීය ලං ව්ව්වතයා ලං කක ලං ශ්රී ලං කා ව ලං වෘත ව ලං වෘවවතවෘයවකය ලං යාකහ ලං වෘත ව ලං ාව ලං දුකාවව ලං අධ්යවපාරක ලං
ශී් පාර ලං ක්රාය ලං යහය්ව ලං තඩඩි ලං දුක ලං අධ්යවපාරකය ලංකබව ලංගවාඩකි ලංම ා ලංවෘවවතවෘයවකය ලංයකා ලංාඩන්න්වෘය ලං
ාඩකිය.
යායාතක ලංාගින් ලංඅතධ්වක ය ලං කක ලංපාරරිදි ලංශ්රී  ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවවෘයවකයයහි ලංඅධ්යවපාරක ලංතඩාාහාන් ලං
මුලි  ලංතවයයන් ලංරැකියවතක ලංනියුතු ලංා ා ලංතඩඩිහිටි ලංුළගකයන් ලං කක්  ලං ක ලංග නිමින් ලංනිර්ාව ය ලං ක ලං
ඇව. ලං වාන්හ ලං පාරත්වකව ලං ා ලං ප්රාවථ ව ලං අනුත ලං සිය ලං නිතයාේ ලං සිටියදීා ලං ාාති  ලං පාරත්රයක් ලං යාෝ ලං
ඩිේයකෝාවතක් ලංයාෝ ලංඋපාරවිකයක් ලංයාෝ ලංපාරවවචව්ව ලංඋපාරවිකයක් ලංකබවගව ලංාඩකි ලංතක ලංපාරරිදි ලංතඩාාාහාන් ලං
නිර්ාව ය ලං ක ලංතිබීා ලංශ්රී  ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකයයහි ලංසු වෘයවේ ල ලංකක්ෂ යක් ලංයකා ලංා නාකව ලංග ව ලං
ාඩකිය.
තර්වාවකයේදී ලං දීපාරතයවේවත ලං සිටිකව ලං 40,000 ලං හ ලං අික  ලං ශිෂය ලං ාා්යවත හ ලං පීඨ ලං 06ක් ලං
( නාකව ක අධ්යයක ලංපීඨය, ාවකත ලංව වාවත්ර ලංා ා ලංා ාවජ ලංවෘයව ලංපිඨය, ලං ාජියන්රු ලංා ා ලංවවක්ෂ  ලං
වෘයව ලංපීඨය, ාවතවභවවෘ  ලංවෘයව ලංපීඨය, යාෞ්ය ලංවෘයව ලංපීඨය ලංා ා ලංඅධ්යවපාරක ලංපීඨය) ලංය හය්ව ලංශ්රී  ලංකා ව ලං
වෘත ව ලං වෘවවතවෘයවකය ලං ාගින් ලං අධ්යපාරවක ලං පාරවඨාවකව ලං යායායතනු ලං කබන. ලං මයාේ ා  ලං කහුළකව ලං වෘසිරි ලං
පාරතතික ලං ප්රවයීශීය ලං ාධ්යාවථ වක ලං ාා ලං අධ්යයක ලං ාධ්යාවථ වක ලං ජවකය ලං ාගින් ලං අතහිකයකින් ලං යවොකත ලං
අධ්යයක ලං හයුතු ලං කයගක ලංයවාහ ලංසිසුන්හ ලං ා ලංප්රාවථ වත ලංකබව ලංදී ලංතිබීා ලංසුවෘයවේ  ල ලංය ොහ ලංඩක්වෘය ලං
ාඩ .
 ලං
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නාකව ක  ලංඅධ්යයක ලංපීඨය
නාකව ක  ලං වෘෂයහ ලං අවනත ලං ඩනුා, ාඩකියවතන් ලං ාා ලං ම ් පාර ලං තර්ධ්කය ලං කිරීයම් ලං මුලි  ලං
අකමුණින් ලං1980 ලං ව යේ ලංා ඩ ලංභ වගයේ ලංශ්රී  ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකයයහි ලංා වකත ලංව වාවත්ර ලංා ව ලංවෘයව ලං
පීඨයහ ලං අනුබීිකවත ලං නාකව ක  ලං අධ්යයක ලං අාවය ලං මකම්භ ලං කක ලංකදී. ලං2019 ලංමැයි මාසයේදී
ආරේභ කරන ලද නාකව ක  ලං අධ්යයක ලං පීඨය, යද ාර්තයේන්තු හතරකින් සමන්විත වන
අතර සියළුම අධ්යයක කටයුතු සඳහා සියලු යද ාර්තයේන්තු සාමූහිකව වගකිව යුතු අතර යමම
යද ාර්තයේන්තු වන්යන් සංවිධාන අධ්යයක අාවය, මානව සේ ත් කළමනාකරණ අධ්යයක ලං
අාවය, අයලවි කළමනාකරණ අධ්යයක ලංඅාවය සහ ගිණුේකරණ හා මුකය ලංඅධ්යයක ලංඅාවයන.
තර්වාවකයේදී ලං නාකව ක  ලංපීඨයයහි ලංඋාාව ලංා ාති  ලංපාරත්ර ලංපාරවඨාවකවයේ ලංසි හ ලංව වාවත්රපාරති ලංඋපාරවිකය ලං
ක්තව ලංඅධ්යයක ලංපාරවඨාවකවතන් ලංපාරත්වතව ලංයගක ලංය නු ලංකබන. ලංඒ තව ලංකම්,






තයතාවය ්වතය ලං ාව ලං ුඩාව ලං තයවපාරවක ලං නාකව ක ය ලං පිළිබඳ ලං උාාව ලං ාාති  ලං පාරත්ර ලං තඩා ලං
ාහාක ලං( ESBM) ලං
නාකව ක  ලංඩිේයකෝාව ලංතඩාාහාක ලං( DM)
නාකව ක  ලංඅධ්යයක ලංයගෞකත ලංඋපාරවික ලංතඩාාහාක ලං( BMS Hons)
ාවකත ලං ාම්පාර්ව ලං නාකව ක ය ලං පිළිබඳ ලං තයවපාරවක ලං පාරරිපාරවකකපාරති ලං උපාරවික ලං තඩාාහාක ලං
(MBA in HRM)
යපාරොදු ලං කවජය ලං ා්ඩාලීය ලං වෘධ්වය  ලං තයවපාරවක ලංපාරරිපාරවකකපාරති ලංාා ලංකවජය ලංපාරරිපාරවකකපාරති ලංඋපාරවික ලං
තඩාාහාන් ලං( CEMBA / ලංCEMPA)
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තයතාවය ්වත ලං ාව ලං ුඩාව ලං තයවපාරවක ලං
තඩාාහාක ලං

නාකව ක ය ලං පිළිබඳ ලං උාාව ලං ාාති  ලං පාරත්ර ලං

කහ  ලං ාාතර්ධ්කය ලං ය යකහි ලං බකපාරවක ලං අතිවය ලං තඩග්ව ලං තක ලං ාවධ් යන් ලං යකා ලං සුළු ලං ාව ලං ාධ්ය ලං
පාරරිාව  ලං තයවපාරවක ලංාඩන්න්වෘය ලංාඩකිය. ලංයාකහ ලංාවථ වපිව ලංයබොයාෝායක් ලංතයවපාරවරි  ලංමයවක ලංයා  ලං
සුළු ලං ාව ලං ාධ්ය ලං පාරරිාව  ලං තයතාවය ්වත ලං අාවයහ ලං ගඩයකක ලංඅවක, ම  ලංතයවපාරවක ලංදිරි ලංගඩන්ීා ලංාා ලං
කගව ලංසිටුීා ලංාඳාව ලංකජය ලංාගින් ලංයකොයයුඩ්ව ලංක්රියවාවර්ග ලංයගක ලංතිබීා ලංසු වෘයවේ ල  ලංය ොහ ලංා ඩකකිය ලං
ාඩකිය. ලං කමු්ව ලං තයවපාරවක ලං ාවථ වපිව ලං කිරීා ලං ාා ලං පාරරිපාරවකකය ලං පිළිබඳත ලං ප්රාව ත්ව ලං ඩනුාක් ලං
යකොාඩතිීා ලං යාේතු ලං ය ොහ ලං යගක ලං සුභතවදී ලං තයවපාරවක ලං පාරරිාකයක් ලං පාරඩතතුක ලං යා  ලං තයවපාරවක ලං තුලින් ලං
අයේක්ෂිව ලංප්රතිකවභ ලංකඟව ලං ක ලංග ඩනීාහ ලංඅපාරාසු ලංී ලංඇති ලංඅවක, ලංයබොයාෝ ලංවෘහ ලංතයවපාරවක ලංඅාවර්ථ  ලංීම් ලං
ක්කහ ලං කඩයේ. ලං යා  ලං ව්වතයහ ලං වෘාදූාක් ලං යකා ලං සුළු ලං ාව ලං ාධ්ය ලංපාරරිාව  ලංතයවපාරවකතක ලංනිකව ලංතක ලං
තයතාවය නන්හ ලංා ා ලංම  ලංතයවපාරවක ලංමකම්භ ලංකිරීාහ ලංඅයේක්ෂවයතන් ලංපාරසුතන්කන්හ ලංඅතවය ලංමූ ලි  ලං
ඩනුා ලං කබවදීයම් ලං අකමුණින් ලං ශ්රී ලං කා ව ලං වෘත ව ලං වෘවවතවෘයවකයයහි ලං නාකව ක  ලං අධ්යයක ලං පීඨය ලං
ාගින් ලංතයතාවය ්වත ලංාව ලංුඩාව ලංතයවපාරවක ලං නාකව ක  ලංපිළිබඳ ලංඋාාව ලංා ාති  ලංපාරත්ර ලංතඩා ලංා හාක ලං
ානාන්තව ලංදී ලංඇව.
පාරවඨාවකවයේ ලංඅකමුණු
පාරවඨාවකවයේ ලං ප්රධ්වක ලං අකමු  ලං තනුයේ ලං ජවති  ලං මර්ථි යහ ලං ාක්රියත ලං වය  ලං තක ලං තයතාවය නන් ලං
පිරිාක් ලංබිහි ලංකිරිාහ ලංවය  ලංීාන.
වෘයවේෂිව ලංඅකමුණු
 ාවර්ථ  ලං තයතාවය යුඩ ලං බතහ ලං පාර්වීාහ ලං අතවය ලං කක ලං ඩනුා, ුඩාකවව ලං ාව ලං ම ් පාර ලං
ාාභවගී ලංතන්කන් ලංතුක ලංතර්ධ්කය ලංකිරීා.
 ඩනුා ලංා ා ලංුඩාකවවතයයන් ලංපාරරිුළර්  ලංවු ලංවරු  ලංවරුණියන් ලංා වතයා ලංරැකියව ලංඅතාව ථ ව ලංා ඳාව ලං
දිරි ලංග ඩන්ීා.
 උග්ව ලංවරු  ලංවරුණියන්හ ලංකවභවයී ලංා වතයා ලංරැකියවතක් ලංකිරීාහ ලංඅතාවථ වත ලංකබව ලංදීා.
 ජවති  ලංමර්ථි යහ ලං ඩපී ලංයපාරයකක ලංවය ්වතයක් ලංකබව ලංදිය ලංාඩකි ලංකතය ලංාව ලංනිර්ාව ශීලී ලං
ුඩාව ලංා ව ලංා ධ්යා ලංපාරරිාව  ලංතයතාවය නන් ලංදිරිා්ව ලංකිරීා.
පාරවඨාවකව ලංතුාය
වකය:
අධ්යයක ලංතර්ෂ ලං01
ාවධ්ය:
සිාාක/ ලං ාග්රීසි/ ලං යාන ලං (වාව ලං යවෝකවග්ව ලං ාවධ්යයයන් ලං පාරවඨාවකවත ලං ාඩෑරීා ලං ාඳාව ලං ප්රාව
ාඩකියවතක් ලංතිබිය ලංයු තුය.)

ත්ව ලං
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ඇතුක්වීයම් ලංසු දුසු ම්:
අයදුම්පාර්ව ලංභවකයක ලංඅතාවක ලංදිකහ ලංතයා ලංඅවු:18 ලංයාෝ ලංඊහ ලංතඩඩිීා ලංා ා,

යතක හ ලං යකොතඩඩි ලං තවක ලං ග ක දී ලං අ.යපාරො.ා ලං (ාව.යපාර) ගණිවය ලං ාා ලං  ලංභවෂවත ලංඇතුම ත ලං
වෘෂයන් ලංා යක් ලංා ම්ාවක ලංා වාවර්ථ ලංය ක් ලංා හිවත ලං ලංා ා්වීා, ලංයාෝ,


 ලංවෘත ව ලං වෘවවතවෘයවකය ලං ාගින් ලං යායායතක ලං ාම්ාවක ලං තිාක් ලංාහිව ලංපාරකම් ලංපාරවඨාවකවතක් ලං
යාෝ ලංඋාාව ලංා ාති  ලංපාරත්ර ලංපාරවඨාවකවතක් ාවර්ථ ත ලංනිා ලංකිරීා, යාෝ,



ාකවථක ලං ාභවත ලං වෘසින් ලංපිළිග්ව ලංNVQF ලං3 ාට්හා ලංයාෝ ලංඋාාව ලං සුදුසු ාක් ලං ලංකබව ලංතිබීා,
යාෝ,



ාකවවක ලංා භවත ලංවෘසින් ලංපිලිග්ව ලංයතක්ව ලංා ාවක ලංයාෝ ලංඋාාව ලංපාරවඨාවකවතක් ලංා ා්ව ලංීා. ලං ලං
පාරවඨාවකව ලංඅන්වර්ගවය:
පාරවඨාවකව ලංවෘෂයයන් ලංඅහකින් ලංා ාන්වෘව ලංයේ.
පාරවඨාවකව ලංයක්වය

වෘෂය

OSC2401
OSC2402
OSC2303
MMC2404

තයතාවය ්වතය
ුඩාව ලංතයවපාරවක ලං නාකව ක ය
මුලි  ලංග ණිවය ලංා ව ලංා ා්යවකය
තයතාවය යන් ලංා ඳාව ලං
අයකවෘ ක ය
තයතාවය යන් ලංා ඳාව ලංයායායුම් ලං
නාකව ක ය
තයතාවය යන් ලංා ඳාව ලං
ගිණුම් ක ය ලංස හ ලංමු කය
තයවපාරවක ලංස ැලැස්ම
මර්ථි  ලංවෘයවත ලංා ඩන්න්ීාක්

OSC2405
AFC2406
OSC2407
AFC2308
මුළු ලංා ම්ාවක ලංප්ර ා

ය

ාම්ාවක ලං
ප්රාව ය
4
4
3
4
4
4
4
3
30

තයවපාරවක ලංසැලැස්ම සකස් කිරීයේදී අධ්යයක ලංකාර්යමණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු විසින් ශිෂයයාට මඟ
ය න්වනු ලබන අතර එමඟින් ශිෂයයාට තමන් කැමති තයවපාරවක ලංඅවස්ථ ාවක් හදුනායගන ඒ
සදහා තයවපාරවක ලංස ැලැස්ම ක් සකස් කර ගත හැකිය. තයවපාරවක ලංස ැලැස්ම නියමිත යේලාවට ඉදිරි ත්
කිරීම සහතිකය ප්රදානය කිරීම සඳහා සුදුසුකේ ලැබීම සඳහා අතවය ලංයේ.
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ඇගයීයම් ලංක්රාය:
ශිෂයයුඩයේ ලංනිුළ ්වතය ලංමි නුම් ලං4ක් ලංා ව ලංඅගයනු ලංකඩයේ.
 අඛණ්ඩ ලංපාරඩතරුම්
 කුඩා රිමාණයේ තයවපාර ති ලං
 තයවපාරවක ලංස ැලැස්ම
 අතාවක ලංපාරරීක්ෂ ය
පාරවඨාවකව ලංග වාවතු:
ාම්ුළර්  ලංපාරවඨාවකව ලංග වාවතු හත රිදි යේ. ලං
සේපූර්ණ ාඨමාලා ගාස්තුව ලං රු.30,000. ලං ඔබට සේපූර්ණ
යදකකින් යගවිය හැකිය.
1 ලංතක ලංතවරි ය ලංරු .19, 200 (ලියා දිංචි ගාස්තු ාව
2 ලංතක ලංතවරි ය Rs. 10, 800

ාඨමාලා ගාස්තුව වාරික

හසුකේ ගාස්තු ඇතුළුත)

විභාගය අසමත් වන සිසුන් නැවත ලියා දිංචි විය යුතු අතර අසමත් වෘෂයයන් ලංස දහා නැවත
ගාස්තුවක් යගවිය යුතුය.
ාාති  ලංප්ර ධ්වකය ලංකිරීා:
අතාවක ලංපාරරීක්ෂ ය ලංාවර්ථ ත ලංනිා ලං කක ලංසිසුන් ලංාහ ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකයේ ලංනිරිරිරි ලංතකහ ලං
යහ්වත ලං තයතාවය ්වතය ලං ාව ලං ුඩාව ලං තයවපාරවක ලං නාක ක ය ලං පිළිබඳ ලං ාාති  ලං පාරත්රය ලං
පිරිකඩයානු ලංඇව.
 ලං
වත, පාරවඨාවකවත ලංාවර්ථ ත ලංනිා ලං කක ලංසිසුන් ලංාහ ලංඇතුක්ව ලංවෘයම් ලංපාරරීක්ෂ
යහ ලංභ වජකය ලං
යකොී ලං ශ්රි ලං කා ව ලං වෘත ව ලං වෘවවතවෘයවකයයහි ලං නාකව ක  ලං අධ්යයක ලං පීඨය ලං ාගින් ලං ප්රධ්වකය ලං
කනු ලං කබක ලං නාකව ක  ලං අධ්යයක ලං යගෞකත ලං උපාරවික ලං පාරවඨාවකවත ලං ාඳාව ලං ඇතුක්ව ලං වෘය ලං
ාඩකිය.
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ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකයේ ලංඅධ්යයක ලංපාරීධ්තිය ලංපිළිබඳ ලංඅාවක ලංයවොකතුරු


ශ්රී ලං කා ව ලං වෘත ව ලං වෘවවතවෘයවක ලං තවේ ලං ාවකවතහ ලං අනුත ලං “විෂයයක්” ලං යනුයතන් ලං අාාව ලං කන්යන් ලං
ාවාවකයයයන් ලංමක් ලංඅධ්යයක ලංතර්ෂයක් ලංතුන ලංදී ලංා ම්ුළර්  ලං කනු ලංකබක ලංවෘෂය ලංක්යෂේ ත්රයකි.



 ලංඅනිතවර්යය ලං ාා ලං තත ් පිව ලං විෂයයන් ලං ම තුයතන් ලං “ ාඨමාලාවක්” ලං ාෑයී. ලං අනිතවර්යය ලං
විෂයයන් ලංයනු ලංකිසියම් ලංතඩා ලංා හාක  ලංඅතවයවව ලංා ුළකවලීා ලංා ාව ලංශි ෂයයන් ලංවෘසින් ලංඅවයතවයයන්ා ලං
ාම්ුළර්  ලං ක ලංයු තු ලංවු ලංවිෂයයන් ලංයේ. ලං ාඨමාලාවක් ලංා වර්ථ  ලංයකා ලංා වකව ලංනිා ලංකිරීා ලංා ාති යක්, ලං
ඩිේයකෝාවතක් ලංයාෝ ලංඋපාරවිකයක් ලංප්ර වකය ලං කනු ලංකඩබීාහ ලංසු දුසු ාක් ලංයේ.
වෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකය ලංාගින් ලං දිරිපාර්ව ලං කක ලං ාඨමාලාවන් ලංපාරාව ලංා ාන් ලංප්ර යද ලංඅතුරින් ලංම
අය්ව ලංයේ.
 පාරකම් ලංතඩා ලංා හාන්
 ාාති  ලංපාරත්ර
 ඩිේයකෝාව
 ප්රථා ලංඋපාරවික
 පාරවවචව්ව ලංඋපාරවික ලං
 ර්වකශූරී ලංඋපාරවික
 තඩඩිදුක ලංඅධ්යයක ලංතඩාාහාන්

හ ලං



පාරකම් ලංතඩාාහාන් ලංයාසු ලංඅධ්යයක ලංතඩාාහාන්තකහ ලංඇතුළුීයම් ලංයොකටුත ලංයේ. ලංමු ලි  ලංඅධ්යයක ලං
ක්යෂේත්රය ලංතුක ලංයාා ලංපාරකම් ලංතඩා ලංා හාන් ලංපාරනමුතක ලං(පාරකා ලං1) ලංා ා ලංයතක ලං(පාරකා ලං2) ලංය නුයතන් ලං
ාට්හම් ලං ය කින් ලං පාරත්වතනු ලං කඩයේ. ලං වෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකයීය ලංපාරකම් ලංතඩාාහාන් ලංාවර්ථ  ලංයකා ලං
ාම්ුළර්  ලං කක ලං ශිෂයයයක් ලං ාම්ප්රවන  ලංවෘවවතවෘයවක ලංතකහ ලංඇතුළු ලංීා ලංාඳාව ලංඅතවය ලංඅධ්යවපාරක ලං
ාට්හාහ ලංාාවක ලංා ට්හා හ ලංමනයෙන.



අක්ෂක ලංතුකකින් ලංා ා ලංා ා්යව ලංා වකකින් ලංා ාන්වෘව ලංවිෂයය යක්වයන් ලංපාරාව ලංා ඳාන් ලංපාරරිදි ලංමක් ලංමක් ලං
විෂයයහ ලංකබව ලංදී ලංඇව. ලං
උදා: යලස AFC2406, MMC2404, OSC2407
 පාරනමුතක ලං අක්ෂකය ලං ය  ලං ාගින් ලං අධ්යයක ලං අාවය ලං ඩක්යේ. ලං ( ලං 1තක ලං තගුයේ ලං ක්තව ලං ඇති ලං
පාරරිදි)
 තුන්තක ලං අක්ෂක ලං ාව ලං පාරනමුතක ලං ාා්යවා ය ලං ාගින් ලං පාරවඨාවකව ලං ාට්හා ලං ාා ලං තඩා ලං ාහාන් ලං
ප්රයදය ලංඩක්යේ. ලං(2 ලංතක ලංතගුයේ ලංක්තව ලංඇති ලංපාරරිදි)
 යතක ලංා ා්යවා ය ලංා ගින් ලංා ම්ාවක ලංප්ර ාව ය ලංඩක්යේ.(3 ලංතක ලංතගුයේ ලංක්තව ලංඇති ලංපාරරිදි)
 අතාවක ලං ාා්යවා ය ලං ය  ලං ාගින් ලං අවක ලං  ලං දි ලං ඇති ලං සුවෘයවේෂ ලං විෂයය ලං අනුක්රමි  ලං අා ය ලං
ඩක්යේ.
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1තක ලංතගුත: ලං ඉදිරි ත් කරන යද ාර්තයේන්තුව/ ලංඅධ්යයක ලංඅාවය ලං
අධ්යයක ලංඅාවය
ාාවෘධ්වක ලංඅධ්යයක ලංඅාවය
ගිණුම් ක  ලංා ව ලංමු කය ලංඅාවය
අයකවෘ ක  ලං නාකව ක  ලංඅාවය
ාවකත ලංා ම්පාර්ව ලං නාකව ක  ලංඅාවය

යක්වය
OS
AF
MM
HR

2 ලංතක ලංතගුත: ලංපාරවඨාවකව ලංා ට්හම්
තඩඩිදුක ලං
අධ්යයක ලං
පාරවඨාවකව

පාරවවචව්ව ලං
උපාරවික

උපාරවික

ඩිේයකෝාව

ාාති  ලංපාරත්ර

පාරකම්

ාට්හා

අධ්යයක ලංතඩා ලංා හාක

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
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PB

12

PC

3 තක ලංතගුත: ලංා ම්ාවක ලංප්ර ාව

ය

ාම්ාවක ලං
ප්රාව ය

1

2/3

1/2

1/3

1/6

0

යක්වයේ ලංයතක ලං
ාා්යවා ය
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3

2

1

0

11

ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකයේ ලංඅධ්යයක ලංක්රාය
ශ්රී ලං කා ව ලං වෘත ව ලං වෘවවතවෘයවකය ලං ාගින් ලං ශිෂයයන් ලං යතව ලං ඩනුා ලං කබවයනු ලං කබන්යන් ලං දුකාථ ලං
අධ්යවපාරක ලං ක්රාය ලං ාගිනි. ලං යම් ලං ක්රායේදී ලං ශිෂයයන් ලංාව ලංයීව තරු ලංතඩඩි ලංතවයයන් ලංදුකාවථ ත ලංසිටිති. ලං
අධ්යයක ලං හයුතු ලං මුද්රිව ලං පාරවාම් ලං ට්හක, ශ්රතය ලං  වයවධ්වක ලං ාව ලං දික ලං පාරවා්  ලං ාගින් ලං ාුළකව ලං ගව ලං
ාඩකියේ. ලං දික ලං පාරවා්  ලං පාරඩතඩ්වීයම් ලං අකමුණු ලං තන්යන් ලං සිසුන්හ ලං සිය ලං මචවර්ය ලං ා්ඩාකය ලං ාමුී ලං
අධ්යයක ලංගඩහළු ලංවෘාඳව ලංග ඩනීාහ ලංා ඩකසීාන. ලංශි ෂය ලංා වධ්කය ලංඅගයනු ලංකබන්යන් ලංඅ්්ඩා ලංඇගනම් ලංා ව ලං
අතාවක ලංපාරරීක්ෂ  ලංා ගිනි.
මුද්රිව ලංරතය
දුකාවථ ලං යගනුම් ලං ක්රායයහි ලං ප්රධ්වක ලං ාවධ්යය ලං තන්යන් ලං ශිෂයයවහ ලං යනු ලං කබක ලං මුද්රිව ලං යපාරෝව ලං
ට්හකයන. ලංයම්තවනන් ලංවෘවෘධ්ව වක ලං වර්යයන් ලං ටු ලංය යර්. ලංඅධ්යයකය ලං නයුතු ලංමු ලි  ලංයී ලංම ාගින් ලං
ශිෂයයවහ ලං ාඩපාරයේ. ලං යීවක ලං ාගින් ලං තක ලං යායාය ලං න් ලං ටුතක ලංඅවක, රුණු ලංවෘවවය් ෂ ය ලං ක ලං
අධ්යයකය ලං නයුතු ලං වෘවෘධ් ලං ක්රා ලං ාාාන්කය ලං කමින් ලං ාඩකකි් යකන් ලං ා ාව ලං ක ලං ඇති ලං ප්රවව  ලං
ාවකවතක් ලංයම්තවයයහි ලංඅාාගුත ලංඇව. ලංම ාගින් ලංඅයේක්ෂව ලංය යකන්යන් ලංශි ෂයන්යේ ලංා වතවිකක ලංයකා ලං
සිරියම් ලං ාඩකියවත,ාවතවධීකත ලං අධ්යයක ලං හයුතුතක ලං නියඩලීයම් ලං ාඩකියවත ලංාා ලංශිෂය ලංශිෂයතන්යේ ලං
වෘවවය් ෂ  ලංව ක්තිය ලංතඩඩි ලංදියුණු ලංකිරීාන.
ශ්රතය ලං වය ලංඋ ාංග
ශ්රතය ලං  වය ලං උ ාංග මඟින් සිසුන්ට වීඩියයෝ චිත්ර ට සහ කැසට් ට යලස අදාළ යතොරතුරු
නැරඹීමට සහ ශ්රවණයට අවස්ථ ාව ලබා දීම සිදු කරයි. OUSL කාර්ය මණ්ඩලය සහ වියශේෂිත
ක්යෂේත්රවල අයනකුත් වියශේඥයන් විසින් වත්වනු ලබන යද්ශනයන්හි ශ්රතය කැසට් ඉදිරි ත්
කිරීේවලට සවන්දීමට අවස්ථ ාව ලබා දීම මගින්ද අධ්යයකය ලංකටයුතු පුළුල් කරයි.
මාර්ගගත අතියර්ක සහය
සිසුන්යේ දැනුම වැඩි කිරීයේ අරමුණින් සහ නවීන ඉයගනුේ යමවලේ පිළිබඳව හුරු කරවීම
සදහා ESBM වැඩසටහයන් ාඨමාලාවන් මාර්ගගත අතියර්ක ලංක්රමයේදය මගින් වාත්වයගන
යනු ලබයි. යමම මාර්ගගත අතියර්ක ද්ධතියට ලංසි සුන්ට නිවයසේ සිට යහෝ ප්රවයීශිය ලං/ අධ්යයක ලං
ාධ්යාවථවක වල පිහිටි OUSL රිගණක ාධ්යාවථ වක වලින් ප්රයේව විය හැකිය.
මාර්ගගත අතියර්ක වෘෂයයන් ලංස දහා ලංප්රයේව වීමට ලං: http://learnousl.ou.ac.lk.


රිශීලක නාමය: ශිෂය හැඳුනුේ අංකය (“s” වලින් ආරේභ වන යමම අංකය
සඳහා වාර්තා ය ොයත් පුද්ගලික යතොරතුරු ලංබ ලන්න.)



මුර දය: ජාතික හැඳුනුේ ත් අංකය

දිතව ලංපාරවා් 
ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකයීය ලංදුකාවථ  ලංඅධ්යපාරක ලංක්රායයහි ලංකව ලංමු ද්රිව ලංරතය ලංා ා ලංශ්ර තය ලං වය ලංා වධ්ය ලං
උපාර ක  ලං මූලි  ලං තක ලං අවක, ලං ඊහ ලං අාවකත ලං ප්රවයීශීය ලං අධ්යයක ලං ාධ්යාවථ වකයන්හි ලං දිතව ලං පාරවා්  ලං
පාරත්වතනු ලං කබන. ලං යාා ලං  ලං දිතව ලං පාරවා්  ලං ාගින් ලං මුලි  ලංතවයයන් ලංවෘෂය ලං රුණු ලං මශ්රිවත ලංපාරඩක ලංකගික ලං
ගඩහළු ලංනිකව ක ය ලං කදීා ලංසිදු ලංය යකක ලංඅවක ලංමහිදී ලංශ්රි  ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකයේ ලංඅභයන්වක ලං
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ාව ලංබවහික ලංමචවර්ය ලංා ්ඩාකය ලංා ාඟ ලංමුහු
අතාවථවත ලංාඩකයාේ.

හ ලංමු හු

කව ලංඅධ්යයක ලං ලංග ඩහළු ලංා ව ්ඡාව ලංකිරීාහ ලංසි සුන්හ ලං

පාරඩතරුම් ලංාව ලංවෘභවග
වෘවවතවෘයවකයේ ලං ාඨමාලාවන් හදාරන ාම්ුළර්  ලං වක ලං සීාවත ලං තුන ලං ශිෂයන්යේ ලං යගනුම් ලං තඩා ලං
හයුතු ලං නිකතුරුතා ලං ඇගයීාහ ලං කක් ලං කනු ලං කඩයේ. ලං ශිෂයයන් ලං වෘසින් ලං පාරඩතරුම් ලං පාරයක් ලං දිරිපාර්ව ලං
කිරීා ලංඅතවය ලංතක ලංඅවක ලංඒතව ලංකුඩණු ලංය ොහ ලංඋපාරයීව තකයවයේ ලංගු යොාව ලංවෘයේචකය ලංා හිවත ලං
ශිෂයයන්හ ලං මපාරසු ලං භවක ලං යනු ලං කඩයේ. ලං යාය ලං “අ්්ඩා ලං ඇගයුා” ලං කමින් ලං ාඩන්න්යේ. ලං යාා ලං
පාරඩතරුම්තක ලං තුාය ලං ාව ලං ාා්යවත ලං අවන ලං අධ්යක ලං අාවය ලං රික ය ලං කක ලං අවක ලං පාරවඨාවකයතන් ලං
පාරවඨාවකවතහ ලංා ා ලංතාරින් ලංතාකහ ලංයම්තව ලංයතකාව ලංවෘය ලංා ඩ . ලංා ාත ව ලංග්ර න්ථ ලංපාරරීක්ෂ , ලංවෘත ව ලංග්ර න්ථ ලං
පාරරීක්ෂ , පාරඩතරුම් ලං(නිතයාේ ලං සිහ ලංපිළිතුරු ලංා පාරයක), තයවපාර ති ලංයයෝජකව ලංය කවදී ලංා වතපයපාරයන්යගන් ලං
යාා ලංපාරඩතරුම් ලංා ාව ලංවෘය ලංා ඩකිය.
ාඨමාලාව
ලියා දිංචි ලං වෘයාන් ලංපාරසුත ලංවාන්හ ලංාපාරයනු ලංකබක ලංඋපාරයාව  ලං පාරත්රි වත ලංසිසුන් ලංවෘසින් ලං
කියවෘය ලං යුතු ලං අවක ලං අ්්ඩා ලං අධ්යයක ලං ාා ලං අ්්ඩා ලං ඇගයුම් ලං තක ලං තඩග්ව ා ලං අතයබෝධ් ලං කගව ලං
යුතුය. ලංකිසිා ලංශිෂයයයුඩහ ලංයයෝගයවවතය ලංකබව ලංග ඩනීයාන් ලංයවොකත ලංතර්ෂ ලංඅතාවක ලංවෘභවගයහ ලංයපාරනී ලං
සිටීා ලංාඳාව ලංයාා ලංඅධ්යයක ලංතඩාාහාන් ලංා ගින් ලංඅනුබක ලංයනු ලංයකොකඩයේ. ලංඅ්්ඩා ලංඇගයීම් ලංතලින් ලං
ාවාවර්ථය ලංයකොකබක ලංකිසිනා ලංශි ෂයයයුඩහ/ ලංශි ෂයවත හ ලංඅතාවක ලංවෘභවගයහ ලංයපාරනී ලංසි ටීාහ ලං ා ලංයනු ලං
යකොකඩයේ.
ාෑා ලං ාඨමාලාවක් අතාවකයේදී ලංා ලංඅතාවක ලංපාරරීක්ෂ යක් ලංපාරත්වතනු ලංකඩයේ. ලංඅතාවක ලංයශ්රේණිය ලං
රික ය ලං තන්යන් ලං පාරඩතරුම් ලං ාව ලං අතාවක ලං පාරරීක්ෂ ය ලං ාඳාව ලංකබවග්ව ලංාාාවථ  ලංප්රතිපාරකය ලංඅනුතය. ලං
අතාවක ලං පාරරීක්ෂ යහ ලං යපාරනී ලං සිටීා ලං ාඳාව ලං යයෝගයවවතය ලං යකොකබක ලං සිසුන් ලං අවන ලංපාරවඨාවකවත ලං
ාාව ලංකඩතව ලංලියවපාරදිාචි ලංවෘය ලංයු තුය.
යයෝගයවවතය ලංකබව ලංතිුණ  ලංඅතාවක ලංපාරරීක්ෂ යයන් ලංඅාා්ව ලංතක ලංසි සුන්හ ලංය ලි ලංඅවන ලංපාරවඨාවකවත ලං
ාඳාව ලං තක ලං අතාවක ලං පාරරීක්ෂ යහ ලං පාරා ක් ලංයපාරනී ලංසිටීාහ ලංසිදුයේ. ලංමකම් ලංයාා ලංසිසුන්හ ලංකඩතව ලං
යයෝගයවවතය ලං කබව ලං ගඩනීා ලං අතවය ලං යකොතනු ලං ඇව. ලං කමු්ව ලං වුන් ලං ලියවපාරදිාචියේදී ලං ශිෂයභවතය ලං
කබවගව ලංයුතුය.
ප්රවයීශිය ලංයාේතව
දිතනක ලංුළකව ලංවෘසිරුණු ලංප්රවයීශිය ලංා ව ලංඅධ්යයක ලංා ධ්යාවථ වක ලංජවකයක් ලංශ්රී  ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකය ලං
ාතුයේ. ලංයාා ලංාධ්යාවථ වක ලංාගින් ලංදිතව ලංපාරවා්  ලංපාරඩතඩ්වීා, ුළාවව වක ලංපාරරිශීකක ලංපාරාසු ම් ලංකබව ලං
දීා, ශ්රතය ලං වය ලංඋපාර ක  ලංයාේතව ලංාඩපාරයීා, මුද්රිව ලංපාරවයපාරොව ලංඇතුළු ලංඅයකුඩ්ව ලංර තය ලංයබවාඩරීා, ලං
වෘභවග ලංපාරඩතඩ්වීා ලංා ව ලංශි ෂය ලංඋපාරයීවක ලං හයුතු ලංා ඳාව ලංඅතවය ලංපාරාසු ම් ලංා ඩකසීා ලං ලං කනු ලංකඩයේ. ලං
යාා ලංපාරාසු ම් ලංනිකන්වකයයන්ා ලංතඩඩි ලංදියුණු ලං කනු ලංකබන.
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4 ලංතක ලංතගුත: ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකයේ ලංප්රවයීශිය ලංා ධ්යාවථ වක
පිහිටීා
ය ොන

යක්වය
WP10

ලිපිකය
කවතක, නුයේයගොා.

දුක ථකය
011-2853930 Ext. 380
Staff:281,630,
464,420,621

නුතක

CP20

යපාරෝ යගෝ ක, ාානුතක.

081-2494083/ 084
495/496 / 497
041-2222943

ාවවක

SP30

නුයේ, ාවවක.
041- 2229782

යවපාරකය

NP40

බ්රවුකාව ලංපාරවක, ය ොුඩවෘ් ක, යවපාරකය

021-2223374

අනුකවධ්ුළක
ාා කුළත

NC50

ජයන්ති ලංාවතව, අනුකවධ්ුළකය
යකො.23, අම ්ව ලං පාරවක, ාා කුළත.

025-2222871
065 2222264

බදු් ක

UP80

EP60

යනො. 179 ලං ඩේපාරඩටියපාරොක ලං පාරවක,

බදු් ක

055 3012151
055 2228842

ක්වකුළක

SG90

හිය් යකක, ක්වකුළක.

045 2228660

 ලං
5 ලංතක ලංතගුත: ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකයේ ලංඅධ්යයක ලංා ධ්යාවථ වක
පිහිටීා

යක්වය

ලිපිකය

දුක ථකය

අම්බකන්යගොා

SP31

80/1, යපාරෝ ත්වව ලං පාරවක, ා් තතුක, ලං
අම්බකන්යගොා

091-2258585

අම්බකන්යවොහ

SP33

කවජාක ගා ලංපාරවක, ුඩණු ලංම කා, ලං
අම්බකන්යවොහ.

047-2225533

අම්පාරවක

EP61

ගිනියවගක ලංපාරවක, සාාුළක,
අම්පාරවක.

063-2222052

බ්ඩාවකයේක

UP81

වවන්ව ලංයවොාාව ලං ාවතව,
තඩතවඩන්ක, බ්ඩාවකයතක.

057-2222820

14
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ගව් ක

යක්වය

ලිපිකය

දුක ථකය
091-2223784

SP32

කුණදුත, ගව් ක.

ගම්පාරා

WP11

ගම්පාරා ලංපාරවක, මිරිාවත්වව, ලං
මුදුන්යගොා.

ාඩහන්

CP21

වවන්ව ලංයේබ්රිය්  ලං කයවකවාය, ලං
ාඩහන්.

WP12

66/2, කවයගොා ලංපාරවක,

SG91

ුඩාවකතුාග ලංමුණිවා ලංා වතව,
ෑග් ක.

033-2234571
033-2234572

051-2225139

034-2223399
ළුවක

ෑග් ක

ළුවක.

කිලියකෝඡචිය

NP42

155 ලංයතනි ලංාඩවුළම් ලං ණුත, නුතක ලං
පාරවක, කිලියකෝඡචිය.

කුලියාපිටිය

NW72

ලයනල් ජයතිලක ාවතව, ලං
කුලියාපිටිය.

ාන්කවකා

NP44

මර්ඩීමාව ලං යගොාකඩගි් ක,
සුළු ලංයාමිකරි ලංපාරවක,
චවතට් ඩු, ාන්කවකා.

යාො

UP82

කවගක

034-2223286

035-2222501

021 2283970

037-3133655
023-2251999

වර්මි  ලංවෘයවක ලංාන්දිය, ලංසිරිගක ලං
යපාරෝ වෘ්  ලං පාරවක, ලංයාො කවගක.

055-2277395

මුකතිේ

NP43

ඔඩ්ඩුසුඩාන් ාර, ලංපුතුකුඩීඉරුප්පු,
මුලතිේ.

021 - 2290868

යපාරොයනොන්කරුත

NC51

24 ලං ණුත, යබන්ඩ්තඩත,
ජයන්තිුළක,යපාරොයනොන්කරුත.

027-2225776

ුළ්වවකා

NW71

1/137, ය ොන  ලංපාරවක, ුළ්වවකා.

032-2266822

තේනියවත

NP41

යකො.366, නුතක ලංපාරවක,
ය්වක් ත්වව, ලංතේනියවත.

024-2222995

ත්රිුඩ

EP62

යනො 26/ඒ, තැ ැල් කාර්යාල
මාවත, තිකුණාමලය.

026-2222088

වාකය
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යක්වය

මාතයල්

CP03

ුඩරු

NW70

ෑගක

ලිපිකය
No.09, MC ාර, ලංම ාතයල්
මීගමුත ලංපාරවක, (නිවවව ා  ලංා වතව ලං
ාන්දිය) ලංා්  ඩුතවත,
ුඩරු ෑගක. ලං

දුක ථකය

066-2058083
037 2223473

ුළාවව වක ලංපාරාසු ම්
වෘවවතවෘයවකයීය ලං ය ොනෙ ලං ප්රවයීශිය ලං ාධ්යාවථ වකයේ ලං ාව ලං අයකුඩ්ව ලං ාධ්යාවථ වකතක ලං ුළාවව වක ලං
පාරාසු ම් ලං ාකාව ලං තියේ. ලං ාන ලං ාට්හම් ලං තකහ ලං අතවය ලං තක ලං මශ්රිව ලං ග්රන්ථ ලං මදිය ලං ාඳාව ලං පාරාසු ම් ලං
කවතක ලං ාධ්යා ලං ුළාවව වකයයන් ලං ාඩපාරයයනු ලං ඇව. ලං ුළාවව වක ලං පාරාසු ම් ලංපාරරිාක ය ලංකිරීා ලංාඳාව ලං
සිසුන්හ ලං වෘයවේෂයයන්ා ලං උපාරයාව ලං යනු ලං කබන්යන් ලං මය ලංඅධ්යවපාරක ලංක්රායේ ලං වව ලංතඩග්ව ලංඅාගයක් ලං
බඩවෘනි. ලංවෘවවතවෘයවකයීය ලංප්රවයීශිය ලංා ධ්යාවථ වකයන්හි ලංකිසියම් ලංයාෝ ලංුළාවව වක ලංපාරාසු ාක් ලංා කාව ලං
දීා ලං ාඳාව ලං උපාරරිා ලං පාරරිශ්රායක් ලං කව ලං තියේ. ලං ය යාේ ලං කමු්ව ලං උපාරරිා ලං පාරාසු ම් ලං කවතක ලං ාධ්යා ලං
ුළාවව වකයේ ලංඇති ලංබ ඩවෘන් ලංමය ලංපාරරීශිකකය ලංකිරීාහ ලංසි සුන්හ ලංඅනුබක ලංයනු ලංකඩයේ.
වෘත ව ලං වෘවවතවෘයවකයීය ලං ුළාවව වකය ලං ාවම්ප්රවන  ලං අධ්යයක ලං ුළාවව වක ලං ාගින් ලං යතකාව ලං තන්යන් ලං
මාගින් ලං දිතනක ලං ුළකව ලං වෘසිරි ලං සිටික ලංසිසුන් ලංවෘවවක ලංාා්යවත යේ ලංඅතවයවවතයන් ලංාඳාව ලංපාරාසු ම් ලං
ාපාරයක ලං බඩවෘනි. ලං ඒ ලං අනුත, ලං වෘත ව ලං වෘවවතවෘයවකයීය ලං ුළාවව වක ලං ක්රාය ලං ාගින් ලං මශිව ලං ග්රන්ථ ලං
පාරරිශීකකය ලංකිරීයම් ලංාව ලංයපාරෝවපාර්ව ලංබඩාඩක ලංයගක ලංයවයම් ලංපාරාසු ම් ලං වර්ය ලංා ්ඩාකය ලංයතව ලංා කාව ලං
ඇති ලංඅවක ලංපාරසු ලංදික ලංමපාරසු ලංභ වකදීයම් ලංපාරකා ලංා ව ලංයපාරෝව ලංබ ඩාඩක ලංයගක ලංය වයම් ලංසී මීව ලංපාරාසු ම් ලංසි සුන් ලං
යතව
ාඩපාරයේ.ය යාේ ලං කමු්ව, ලංමශිව ලංග්රන්ථ ලංපාරරීශිකකය ලංකිරීා ලංාඳාව ලංවෘත ව ලංවෘවවවෘයවකය ලංසි සුන් ලංවෘසින් ලං
යතව ලංාකාව ලංඇති ලංපාරාසු ම් ලංසී ාව ලං ක ලංයකොාඩව.
ගවාවතු ලංාව ලංයතක්ව ලංවෘයම්
අධ්යයක ලං තඩාාහාකක් ලං ාඳාව ලං යවෝකව ලං ගනු ලං කබක ලං අයදුම් රුයතුඩහ ලං ලියවපාරදිාචි ලං ීයම්දී ලං ශිෂය ලං
උපාරයීවක ලංගවාවතු ලංා ා ලංඒ තව ලංයගවෘය ලංයු තු ලංදික ලංා ඳාන් ලංතවුචකයක් ලංකඩයබනු ලංඇව. ලංනියමිව ලංදික ලංයාෝ ලං
ඊහ ලංයපාරක ලංගවාවතු ලංයකොයගවුතයාෝව ලංපාරවඨාවකව ලංා ාව ලංලියවපාරදිාචි ලං කනු ලංයකොකඩයේ.
් ම ම් ලං කනු ලං කඩුණ ලං අතාවථ වයේදීා ලං අවක ලං ශිෂය ලං උපාරයීවක ලං ගවාවතු ලං යගවෘය ලං යුතුතක ලං අවක ලං මය ලං
අප්රාවදීත ලං සිදුවෘය ලං යුතු ලං යේ. ලං ුළර්ත ලං ඩනුම් ලං දීාකින් ලං යවොකත ලං ඕකඩා ලං අතාවථ වත  ලං යාා ලංගවාවතුත ලංාව ලං
අයකුඩ්ව ලංසියම ා ලංඅය ක ලංග ඩනීම් ලංා ායවෝධ්කය ලංකිරීයම් ලංබ කය ලංවෘවවතවෘයවකය ලංා තුයේ. ලංයගතක ලංක ලං
ගවාවතු ලංමපාරසු ලංයගතනු ලංයකොකඩයේ.
යන්තවසි  ලං යාෝ ලං දිතව ලං පාරවා්  ලං ගවාව තු ලං ශිෂය ලං උපාරයීවක ලං ගවාවතුත ලං තුක ලං ඇතුක්වත ලං යකොාඩතිතවක් ලං
යාන්ා ලංනියමිව ලංග්ර න්ථ ාාව ලංවෘයම් ලංයාෝ ලංශි ෂයයයුඩ ලං හුයේ ලංඅධ්යයක ලං හයුතු ලංතකදී ලංකන්කවවු ලං
අනියම් ලංවෘයම් ලංමහි ලංඇතුක්ව ලං ක ලංයකොාඩව.
යගවෘය ලං යුතු ලං ගවාවතු ලං ප්රාව ය ලං ඩක්යතක ලං තවුචර් ලං තක ලං මා ලං ගවාවතු ලං යගවෘය ලං යුතු ලං ක්රාය ලං ාඳාන් ලං
ය යකනු ලං ඇව. ලං ශිෂය ලං උපාරයීවක ලං ගවාවතු ලං තවරි  ලං ය කින් ලං යගවෘය ලං ාඩ . ලං පාරනමුතක ලං තවරි ය ලං
ලියවපාරදිාචි ලංත ක ලංදික ලංයගවෘය ලංයු තුය.
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පාරවඨාවකව ලංගවාවතු ලංතවයයන් ලංක්තව ලංඇති ලංඅගයහ ලංතවර්ෂි ත ලං10% ලංබඩගින් ලංම තුතක ලංබ ත ලංසි සුන් ලංා ව  ලං
වබව ලං ගව ලං යුතුය. ලං මයාන්ා ලංයම් ලංසිසුයතක් ලංකිසියම් ලංපාරවඨාවකවතක් ලංාඳාව ලංයයෝගයවවතක් ලංකඩබීාහ ලං
අාා්ව ලංී ලංඒ ලංාඳාව ලංකඩතව ලංලියවපාරදිාචි ලංතන්යන් ලංකම් ලංඅවක ලංපාරවඨාවකව ලංගවාවතුත ලංයාන් ලංයගු යක් ලං
යගවෘය ලංයුතු ලංයේ.

ලියවපාරදිාචි ලංකිරීා
ශ්රී ලං කා ව ලං වෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකයේ ලංඅධ්යයක ලංතඩාාහාන් ලංාඩෑරීාහ ලංඅයේක්ෂව ලං කක ලංසිසුන් ලංඅවන ලං
ලියවපාරදිාචිය ලං සිදු ලං කක ලං වක ලංසීාවත ලංතුන ලංනියමිව ලංගවාවතු ලංයගතව ලංලියවපාරදිාචිය ලංකබව ලංගඩනීා ලංඅතවය ලං
යේ.
සිසුන් ලංවෘසින් ලංයවෝකවගනු ලංකබක ලංවෘෂයය ලංක්යෂේ ත්ර ලංපිළිබඳ ලංශි ෂය ලංඋපාරයීවක ලං හයුතු ලංලියවපාරදිාචිය ලංසි දු ලං
කක ලං අතාවථ වයේදි ලං පාරඩතඩ්වයතක ලං බඩවෘන් ලං ලියවපාරදිාචි ලං ීා ලං ාඳාව ලං අවන ලං සිසුන්යේ ලං ාාභවගී්වතය ලං
අතධ්වක ය ලංය යර්.
ලියවපාරදිාචිය ලං ාඳාව ලං අවන ලං ශිෂයයව/ ලං ශිෂයවතහ ලං පාරඩමිණිය ලං යකොාඩකි ලං අතාවථ වත දී ලං හු/ ලං ඇය ලං
නියයෝජකය ලං කිරීා ලං ාඳාව ලං බකය ලං පාරතකනු ලං කඩුණ ලං යතක්ව ලං ුළීගකයයුඩ ලං ාගින් ලං ලියවපාරදිාචි ලං සිදු ක ලං
ගඩනීාහ ලංාව ලංඅවන ලංඅයකුඩ්ව ලංවෘාවවක ලංකබව ලංග ඩනීාහ ලංඅත වව ලංඇව. ලං
සිසුන් ලංලියවදිාචි ලංකිරීා ලංප්රවයීශිය ලංා ධ්යාවථ වක ලංතකදී ලංා ා ලංයවෝකවග්ව ලංඅධ්යයක ලංා ධ්යාවථ වක ලංතකදී ලංසි දු ලං
ය යර්. ලංය යාේ ලංයතක්ව ලංකිසියම් ලංා ධ්යාවථ වකය  ලංශි ෂය ලංලියවපාරදිාචිය ලංසි දු ලංකිරීා ලංම  ලංා ධ්යාවථ වකය ලං
යවෝකව ලංයගක ලංඇති ලංශිෂය ලංා ා්යවත ලංා ව ලංරික ය ලංයේ.
තර්වාවකයේදී, ලියවපාරදිාචි ලං කිරීයම් ලංක්රියවතලිය ලංප්රධ්වක ලංතවයයන් ලංසිදු ලං කනු ලංකබන්යන් ලංාවර්ගගව ලං
පාරීධ්තියක් ලංා ගිනි. ලංලියවපාරදිාචිය ලංා ඩ සීා ලංා ඳාව ලංපාරීධ්තිය ලංතුන ලං යේ ලංපාරඩති ා ලංා ක්රිය ලංකිරීයම් ලංමූ ලි  ලං
ාවර්යගෝපාරයීවය ලංඇමුණුම් ලංතලින් ලංක්තව ලංඇව.
මක් ලංඅධ්යයක ලංතර්ෂයක් ලංා ඳාව ලංකිසියම් ලංශි ෂයයයුඩහ ලංලියවපාරදිාචිය ලංකබවගව ලංා ඩකි ලංපාරවඨාවකවතන්යේ ලං
අතා ලංාව ලංඋපාරරිා ලංසී ාවතක් ලංවෘවවතවෘයවකය ලංා ගින් ලංනියා ලං ක ලංඇව. ලංඒ  ලංඅනුත ලංමක් ලංඅධ්යයක ලංතර්ෂයක් ලං
ාඳාව ලංාම්ාවක ලං37 ලං  ලංඋපාරරිාය හ ලංය හ්වත ලංඅධ්යයක ලංපාරවඨාවකවතන්හ ලං(අ්්ඩා ලංඅධ්යයකය ලංය හය්ව ලං
පාරරිග
 ලංතඩනි ලංතඩා ලංා හාන් ලංතකහ) ලංලියවපාරදිාචි ලංීාහ ලංඅතාකය ලංඇව.
(මකම්, ලං ාවාවකය ලං තඩාාහාන් ලං 2  ලං උපාරරිා ලං ාම්ාවක ලං 30 ලං හ ලං යහ්වත ලං ාව ලං තඩඩිදුක ලං අධ්යයක ලං
පාරවඨාවකව ලංාාව ලංඋපාරරිා ලංා ම්ාවක ලං7 ලං හ ලංය හ්වත) ලං
ම තක ලං අධ්යයක ලං තඩාාහාන් ලං ය ක් ලංාඳාව ලංලියවපාරදිාචි ලංතක ලංශිෂයයයුඩහ ලංඅධ්යයක ලං හයුතු ලංාව ලං
වෘභවග ලංාම්බන්ධ්ත ලංය ම් ලංඅපාරාසුවවතයන් ලංඇතිීාහ ලං ා ලංඇති ලංඅවක ලංමතඩනි ලංඅපාරාසුවවතයක් ලංපිළිබඳත ලං
වෘවවතවෘයවකය ලං කිසිනා ලං තග ාක් ලං කනු ලං යකොකඩයේ. ලං ය යාේ ලං යතව්ව ලං පාරනමුතක ලං ලියවපාරදිාචි ලං තක ලං
අතාවථවයේදී ලංහු යක් ලංශිෂයභවතය ලංා ඳාව ලංපාරා ක් ලංලියවපාරදිාචි ලංීාහ ලං(පාරවඨාවකවතන් ලංා ඳාව ලංලියවපාරදිාචි ලං
යකොවෘ) ලංකිසිනා ලංශි ෂයයයුඩහ ලංඅතාක ලංයනු ලංයකොකඩයේ. ලං හු/ ලංඇය ලංමා ලංඅතාවථ වයේදී ලංය හ්ව ලංපිරියානන් ලං
ාම්ාවක 8 ක් ලං තක ලං පාරරිදි ලං පාරවඨාවකව ලං ාඳාව ලං ලියවපාරදිාචි ලං වෘය ලං යුතුය. ලං අයකුඩ්ව ලං සියම ා ලං අධ්යයක ලං
තඩාාහාන් ලං ාඳාව ලං ලියවපාරදිාචි ලං ීයම් ලං අතාන් ලං දිකයේ ලං සිහ ලං ාවා ලං 7 ලංක් ලංක්තව ලංශිෂයභවතය ලංප්රවකය ලං
ය යර්. ලංමහිදී ලංසිසුන්හ ලංඅතාවක ලංවෘභවගයහ ලංයපාරනී ලංසි ටීාහ ලං ා ලංයකොයී.
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විෂයයන් යවනස් කිරීේ
ලියා දිංචි වූ සු ශිෂයයයුඩහ ලංවිෂයයන් එකතු කිරීමට යහෝ අතහැර දැමීමට අවසර ඇත. යකයසේ
යවතත්, එවැනි යවනස් කිරීේ සඳහා අවසර දී ඇත්යත් අධ්යයක ලංවැඩසටහන මඟින් නිශ්චිතව
දක්වා ඇති එකතු කිරීයේ / අතහැර දැමීයේ කාල සීමාව තුළ මණක් බව සැලකිල්ලට ගත
යුතුය.

තඩඩිදුක ලංවෘාසීම්

ESBM

මිටුත

ඩී.යක්. යසේවන්දි
ප්රධ්වක ලංාම්බන්ික වක තුමිය
දුක ථක ලංඅා : ලං0112 881024/ 0112 881255
යේ.පී.මර්.ාලීෂව
තයවපාර ති ලංාා වක
දුක ථක ලංඅා : ලං0112 881024/ 0112 881255/0716393714
Email: esbm@ousl.lk

මම්.යක්.ඕ.මු සිාා ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං  ලං ලං ලං ලං ලං
තයවපාර ති ලංාා වක
දුක ථක ලංඅා : ලං0112 881024/ 0112 881255/0716393714
Email: esbm@ousl.lk
වඩපාරඩ්  ලංලිපිකය:- ලං
වැඩසටහන් ලංාම්බන්ික වක තුමිය,
තයතාවය ්වත ලංාව ලංුඩාව ලංතයවපාරවක ලං නාකව ක  ලං
උාාව ලංාාති  ලංපාරත්ර ලංවැඩසටහක,
සංවිධාන අධ්යයක ලංඅංශය,
නාකව ක  ලංඅ ධ්යයක ලංපීඨය,
PO ලංBox ලං21,
ශ්රී ලංකා ව ලංවෘත ව ලංවෘවවතවෘයවකය,
කවතක,නුයේයගොා.
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The Faculty
Prof. N. Abeysekera
[B.Sc.Marketing (Sp)(Hons)(USJ),
MBA in Marketing (Colombo),
PhD (Colombo),
MCIM, MSLIM, PGD in MKT (UK),
MAAT, Intermediate (ICASL)
Dip in CMA]
Dean/ / Faculty of Management Studies
Professor in Management Studies
E-mail: nabey@ou.ac.lk
Telephone: 0112881408

Mr. K.P. Nishantha
[B.Sc. Financial Management.
(Hons)(SUSL),
M.Sc. in Management (USJ),
CTHE, Certified Trainer]
Head/ Department of Human Resource
Management.
Senior Lecturer (Gr I)
E-mail: kpnis@ou.ac.lk
Telephone: 0112881434

Prof. V. Sivalogathasan
[B.Com(Sp)(Hons) (PDN), MBA(IB)(AIT,Thailand),
PhD (ZJU)]
Professor in Management Studies
E-mail: vsiva@ou.ac.lk
Telephone: 0112881255

Prof. (Ms) H.D.D.C.Liyanagamage
[BSc.Management (Sp)(Hons) (USJ),
MBA in Finance(Colombo),
Intermediate (ICASL),
PhD(Colombo) ,FCPM]
Head/ Department of Accounting & Finance
Professor in Accounting & Finance
E-mail: hdcha@ou.ac.lk
Telephone: 0112881424

Prof. L.P.S Gamini
[BSc. Business Administration (Sp)(Hons) (USJ),
MCom(KLN), PhD (Delhi)]
Professor in Accounting & Finance
E-mail: lpgam@ou.ac.lk
Telephone: 0112881255
Dr S.S.K. Edirisinghe
[B.Com (Sp)(Hons)(KLN), MCom(KLN),
Certificate in Int.Busi. (AIT-Thailand)
PhD (KLN)]
Head/ Department of Organizational Studies
Senior Lecturer (Gr. I)
E-mail: ssedi@ou.ac.lk
Telephone: 0112881143
Mr. S.A.D. Senanayake
[B.Sc (Sp)(Hons)(KLN), MBA(Delhi)]
Senior Lecturer (Gr.I)
E-mail: sasen@ou.ac.lk
Telephone: 0112881142
Dr. S. J. M. P. U. Seneviratne
[BBA.(CBO), M.Sc. in Management (USJ),
PhD(Leicester)]
Senior Lecturer (Gr. I)
E-mail : sjsen@ou.ac.lk
Telephone: 0112881142

Dr. S. Sapukotanage
[BBA (Colombo), M.Sc. in Management.
(USJ),PhD (USJ)]
Head/Department of Marketing
Management
Senior Lecturer (Gr. II)
E-mail: ssapu@ou.ac.lk
Telephone: 0112881413
Mr. K.P.J.M. Pathirana
[BMS(HRM)Sp. (Hons)OUSL,
M.Com (KLN)]
Senior Lecturer - G.II
E-mail: kppat@ou.ac.lk
Telephone: 0112881255
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
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Mr. C.P. Weerasekara
[B.Sc. Financial Management (Sp)(SUSL),
M.Sc.in Management(USJ)]
Senior Lecturer (Gr.II)
E-Mail: cpwee@ou.ac.lk
Telephone: 0112881140
Mr.W.A.R. Senevirathne
B.Sc.Accountancy and Finance (Sp)
(WUSL),MBA(WUSL),
MAAT,CASL,Final,CBF ]
Senior Lecturer (Gr.II)
E-Mail: wasen@ou.ac.lk
Telephone: 0112881255

Ms. D.K. Sewwandi
[B.Sc.Business Administration
(Sp) USJP, PGD in Management(RUSL),
MBA(KLN)]
Lecturer (Probationary)
Programme coordinator-ESBM
E-Mail: dksew@ou.ac.lk
Telephone :0112881024
Mr. T.H. Rathnayake
[B.Sc. Marketing Management (Sp) (USJ)]
Temporary Lecturer
E-Mail: thrat@ou.ac.lk
Telephone:0112881413

Ms. G.A.J Silva
[B.Sc. Business Administration (Sp)(USJ),
MCom (KLN)]
Lecturer
E-mail: gasil@ou.ac.lk
Telephone: 0112881023

Ms. R.H.A.T. Perera
[B.Sc. Marketing Management (Sp)
(EUSL)]
Temporary Lecturer
E-Mail: rhper@ou.ac.lk
Telephone:0112881413

Ms. S. Manoshika
[B.B.Mgt. Human Resource Management
(Sp)(KLN), B.Sc. Applied Accounting (OBU),
MBA (PIM), ACCA Finalist]
Lecturer
E- Mail: smano@ou.ac.lk
Telephone: 0112881023

Ms. M.G.C.D. Mahakumbura
[BSc. Business Information Systems (Sp)
(USJ)]
Temporary Lecturer
E-Mail: mgmaha@ou.ac.lk
Telephone:0112881024

Ms. J. C. Hapugoda
[B.Sc. Statistics with Computer Science (Sp)(CBO),
MFE (CBO), CIMA (UK)Passed Finalist]
Lecturer (Probationary)
E-Mail: jchap@ou.ac.lk
Telephone: 0112881140
Ms. A.A.I. Lakmali
[B.Sc. Marketing Management (Sp.)(USJ),
M.Sc. in Management (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. P.D. Dananjani Kasunika
[B. Com (Sp.) in Financial Management
(KLN)]
Temporary Assistant Lecturer
E-Mail: danapayagala@gmail.com
Telephone:0112881025
Ms.R.P.D.N.Ranasinghe
Attorney –at-law
[LLB (OUC)LLM (NALSAR UniversityIndia), Dip.in Diplomacy & word Affairs
(BIDTI)]
Lecturer (on contract)
E-Mail: rpran@ou.ac.lk
Telephone :0112881024
Dr.S.M.D.C.W Senarathne
[PhD(Industrial Economics),WHUT,China,
MBA (Finance) CBO, B.Sc. HRM (Sp),USJ
ACA,ACMA (UK), CGMA]
E-Mail: smdse@ou.ac.lk
Telephone :0112881413
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Ms.H.M.J.S.Herath
[B.Sc Finance (Sp)(USJ)
CIMA Passed Finalist, ACCA Passed Finalist
Master of Financial Economics(Merit)]
Lecture (On Contract)
E-Mail: hmjsh@ou.ac.lk
Telephone :0112881023
Ms.M.Sampavi
[BBA (Hons)(Sp) in Financial Management (UOJ)
AAT Passed Finalist]
Lecturer (on contract)
E-Mail: msamp@ou.ac.lk
Telephone :0112881023
Ms.A.Sumaiya
[B.B.Mgt,Human Resource Management (Sp)(KLN)]
Lecturer (on contract)
E-Mail: asuma@ou.ac.lk
Telephone :0112881413

Ms.M.A.D.A.Samali
[BBA (Marketing) (Sp) (CBO), Pg. Dip in
Marketing (CIM-UK), DDMP (SLIM)]
Lecturer (on contract)
E-Mail: msamp@ou.ac.lk
Telephone :0112881413
Ms.S.M.H.D.Samarakoon
BMS(Hons) OUSL
Lecturer (on contract)
E-Mail: smhsa@ou.ac.lk
Telephone :0112881413
Ms.P.N.Gamaethige
[B.Sc. Business Administration (Sp) (USJ),
Certified Business Accountant (ICASL)]
Lecturer (on contract)
E-Mail: pngam@ou.ac.lk
Telephone :0112881024
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