
The Open University of Sri Lanka 

Faculty Students Union Elections (by online procedure) 2023 

Election for Faculty Board Representatives for the Faculty of Humanities and Social Sciences 

 

In accordance with the Part II (3), (4) and Part VIII (34) of the Students Union By-Law No. 3 of 2015 

amended on 20th March 2016, I hereby declare that the polling for electing two student representatives 

to the Faculty Board of the Faculty of Humanities and Social Sciences of the Open University of Sri Lanka 

for the year 2023 is now open for the eligible voters of the HSS Faculty. Please note the following 

important information in casting your vote.  

• Voting will open at 7.00 am on Saturday, 3rd December 2022 and will remain open until 12.00 

midnight on Sunday, 11th December 2022. 

• Refer the statements made by the nominees made available at https://ou.ac.lk/students-union/ 

before casting your vote.  

• Only those students eligible for voting as indicated in Part IV (15) of the Students Union By-Law 

No. 3 of 2015 amended on 20th March 2016 will be granted access to the online voting portal.  

• The list of eligible voters has been made available at https://ou.ac.lk/students-union/. 

• Each eligible voter will receive a link for accessing the online voting portal into his/her OUSL email 

before the commencement of the election. (If any such eligible voter does not receive the link via 

email, kindly inform us immediately via lawij@ou.ac.lk or dljay@ou.ac.lk) 

• Each eligible voter will be allowed to cast only one vote and will be allowed to cast his/her 

preference for only one or two candidates to be elected as the Faculty Board Representatives for 

the Faculty of Humanities and Social Sciences. Any vote containing more than two preferential 

votes will be automatically rejected.  

• Voters will only be allowed to login to the voting portal using their OUSL email addresses. 

Alternative email addresses will not be accommodated for any reason.  

• Any individual who has been indicated as not eligible for voting may appeal directly to the Vice-

Chancellor OUSL within 48 hours of publishing the eligible list of voters online.  

 

Dr. Lahiru Wijenayaka  

Chief Election Officer 

https://ou.ac.lk/students-union/
https://ou.ac.lk/students-union/
mailto:lawij@ou.ac.lk
mailto:dljay@ou.ac.lk


ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය 

පීඨ ශිෂ්ය සංගම් මැතිවරණය (මාර්ගගත ක්රියාපටිපාටිය අනුව) 2023 

මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විද්යා පීඨය සඳහා පීඨ මණ්ඩල නියයෝජිතයින් සඳහා වන මැතිවරණය 

 

2016 මාර්ු 20 වැනි දින සංයශෝධිත 2015 අංක 3 ද්රන මහා ශිෂ්ය සංගම් අුරු වයවස්ත්ථායේ II (3), (4) සහ VIII (34) 

යකාටසට අනුව ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලයේ මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විද්යා පීඨයේ පීඨ මණ්ඩලය සද්හා ශිෂ්ය 

නියයෝජිතයන් යද්යද්යනකු යතෝරා පත් කර ගැනීයම් ඡන්ද් විමසීම සිදු කරන බව යමයින් ප්රකාශ කරමි. ඔබයේ 

ඡන්ද්ය ප්රකාශ කිරීයම්දී පහත වැද්ගත් යතාරුරු සලකා බලන්න. 

• ඡන්ද්ය ප්රකාශ කිරීම 2022 යද්සැම්බර් 3 යසනසුරාද්ා යප.ව. 7.00 ට විවෘත වන අතර 2022 යද්සැම්බර් 11 ඉරිද්ා 

මධ්යම රාත්රී 12.00 ද්ක්වා විවෘතව පවතී. 

• ඔයේ ඡන්ද්ය ප්රකාශ කිරීමට යපර https://ou.ac.lk/students-union/ යන යවේ අඩවියයන් නාමයයෝජනා කළ 

අයයේ ප්රකාශ බලන්න. 

• 2016 මාර්ු 20 වැනි දින සංයශෝධිත 2015 අංක 3 ද්රන ශිෂ්ය සංගම් අුරු වයවස්ත්ථායේ IV (15) යකාටයස්ත් 

ද්ක්වා ඇති පරිදි ඡන්ද්ය ප්රකාශ කිරීමට සුදුසුකම් ඇති සිසුන්ට පමණක් මාර්ගගත ඡන්ද් ද්වාරයට ප්රයේශය 

ලබා යද්නු ඇත. 

• සුදුසුකම් ලත් ඡන්ද්ද්ායකයින්යේ ලැයිස්ත්ුව https://ou.ac.lk/students-union/ යවතින් ලබා ගත හැකිය. 

• සුදුසුකම් ලත් සෑම ඡන්ද් ද්ායකයයකුටම මැතිවරණය ආරම්භ වීමට යපර ඔහුයේ/ඇයයේ OUSL විද්ුත් 

තැපෑල යවත සබැඳි ඡන්ද් ද්වාරයට ප්රයේශ වීම සඳහා සබැඳියක් ලැයබනු ඇත. (එවැනි සුදුසුකම් ලත් ඡන්ද් 

ද්ායකයයකුට විද්ුත් තැපෑයලන් සබැඳිය යනාලැබුයන් නම්, කරුණාකර වහාම අපට ද්න්වන්න) 

• සුදුසුකම් ලත් සෑම ඡන්ද් ද්ායකයයකුටම එක් ඡන්ද්යක් පමණක් ප්රකාශ කිරීමට අවසර යද්නු ලබන අතර, 

මානව ශාස්ත්ර හා සමාජ විද්යා පීඨයේ පීඨ මණ්ඩල නියයෝජිතයන් යලස එක් අයයකු යහෝ යද්යද්යනකු සද්හා 

ඔහුයේ/ඇයයේ මනාපය ප්රකාශ කිරීමට අවසර යද්නු ලැයේ. මනාප යද්කකට වඩා වැඩි ඕනෑම ඡන්ද්යක් 

ස්ත්වයංක්රීයව ප්රතික්යේප යේ. 

• ඡන්ද් ද්ායකයින්ට ඔවුන්යේ OUSL විද්ුත් තැපැල් ලිපින භාවිතයයන් පමණක් ඡන්ද්ය ප්රකාශ කිරීයම් 

ද්වාරයට ඇුළු වීමට අවසර යද්නු ලැයේ. කිසිදු යේුවක් නිසා විකල්ප විද්ුත් තැපැල් ලිපිනවලට ඉඩ 

යනායද්නු ඇත. 

• ඡන්ද්ය ප්රකාශ කිරීම සඳහා සුදුසුකම් යනාලබන බවට ද්ක්වා ඇති ඕනෑම පුද්ගලයයකුට සුදුසුකම් ලත් 

ඡන්ද්ද්ායකයින්යේ ලැයිස්ත්ුව අන්තර්ජාලය හරහා ප්රකාශයට පත් කිරීයමන් පැය 48ක් ඇුළත 

උපකුලපතිුමන් යවත සෘජුවම අභියාචනා කළ හැක. 

 

ආචාර්ය ලහිරු වියේනායක 

ප්රධ්ාන මැතිවරණ නිලධ්ාරී 



,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofk; 

gPlj;jpd; khztu; rq;f Nju;jy; (epfo;epiy %yk;) 2023 

khDltpay;  r%f tpQ;Qhd gPlj;jpd; gPl kd;wj;jpw;fhd gpujpepjpfis njupTnra;Ak; 

Nju;jy; 

khztu; rq;f tpjpapd;> 2015 Mk; Mz;bd; tpjp ,y. 3 kw;Wk; 2016 khu;r; 20Mk; 

jpfjp jpUj;jg;gl;l tpjpapd; gFjp II (3)> (4)> kw;Wk; gFjp VIII (34) ,w;F mika> 

2023 Mk; Mz;bw;fhd khDltpay; r%f tpQ;Qhd gPlj;jpd; gPl kd;wj;jpw;fhd ,U 

khztu; gpujpepjpfis njupTnra;tjw;fhd thf;FgjpT eilngWk; vd ehd; ,q;F 

mwptpf;fpd;Nwd;. thf;fspf;Fk; NghJ gpd;tUk; jfty;fis ftdpAq;fs;. 

 thf;Fg;gjpthdJ rdpf;fpoik> 3 brk;gu; 2022  fhiy 7.00 kzpf;F Muk;gpj;J 

Qhapw;Wf;fpoik> 11 brk;gu; 2022 es;spuT 12.00 tiu jpwf;fg;gl;bUf;Fk;. 

 cq;fs; thf;Ffis toq;Ftjw;F Kd;du;> gupe;Jiuf;fg;gl;ltu;fspd; 

mwpf;iffis https://ou.ac.lk/students-union/ ,y; ghu;itaplTk;. 

 khztu; rq;f tpjpapd;> 2015 Mk; Mz;bd; tpjp ,y. 3 kw;Wk; 2016 khu;r; 20Mk; 

jpfjp jpUj;jg;gl;l tpjpapd; gFjp IV (15) ,w;F mika jFjpAila 

khztu;fSf;F khj;jpuNk thf;fspf;Fk; cupik toq;fg;gLk;. 

 jFjpAila thf;fhsu;fspd; gl;bay; https://ou.ac.lk/students-union/ ,y; 

fhzg;gLfpd;wJ. 

 Nju;jy; Muk;gpf;fg;gLtjw;F Kd;du;> xt;nthU jFjpAila thf;fhsupd; OUSL 

kpd;dQ;ry; Kftupf;Fk;> epfo;epiy thf;fspg;G ,iza Kfg;gpDs; Eiotjw;fhd 

,iza Kftup mDg;gp itf;fg;gLk;. (jFjpAila thf;fhsu; Fwpj;j ,iza 

Kftupia ngwtpy;iyahapd; cldbahf vkf;F mwpaj;juTk;.) 

 jFjpAila thf;fhsu; xt;nthUtUf;Fk; xU thf;F khj;jpuNk mDkjpf;fg;gLk;> 

kw;Wk; thf;fhsUf;F tpUg;G mbg;gilapy; ,U Ntl;ghsu;fis khDltpay; r%f 

tpQ;Qhd gPlj;jpd; gPl kd;wj;jpw;F njupT nra;a mDkjpf;fgLk;. 

 thf;fhsu;fs; jq;fs; OUSL kpd;dQ;ry; Kftupia gad;gLj;Jtjd; %yk; 

khj;jpuNk thf;fspg;G ,iza Kfg;gpDs; Eiotjw;F mDkjpf;fg;gLtu;. 

 thf;fspg;gpw;F jFjpaw;wtu; vd Fwpg;gplg;gl;l xUtu;> NjitNaw;gbd; 

thf;fspg;gpw;F jFjpAilNahupd; gl;bay; gpuRupf;fg;gl;L 48 kzpj;jpahyj;jpw;F 

Kd;du; JizNte;jupw;F Neubahf Nky;KiwaPL nra;a KbAk;. 

fyhepjp. y`pU tpN[ehaf;f 

jiyik Nju;jy; mjpfhup 


