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විශ ේෂ නිශේදනයයි 

සම්මන්ත්රණ 
 ාසේරශේී  සසාමානය)  ාාිර  පාාි I අවසාන පුනර් ාරීක්ෂණය 

සාැ ණි නිර්ශේ ය)  - 2023 ශාා වාරි / මාර්ු 
 

ශාස්ත්රවේදී (ස්ත්ාමාන්ය) බාහිර උපාධි I අවස්ත්ාන් පුන්ර් පරීක්ෂණයට (පැරණි නිර්වේේශය) 

වේපනී සිටින් සිසුන් ස්ත්ඳහා  “ZOOM” තාක්ෂණය ඔස්ත්වේස්ත් පහත දැක්වේවන්  විෂයන් ස්ත්ඳහා 

ස්ත්ම්මන්රණ පැවැ්වීමමට ටටුතු  ූදදාන්ම් ටර තත   
 

 විෂය දින්ය වේදලාව 

1.  ූදක්ෂම ආර්ිට විදයාව - ECG 201 2023.02.19 ශා.ව 6.00 - ශා.ව 9.00  

2.  සිිංහල ප්රබන්ධ  ස්ත්ාහිතයය - සිිං ස්ත්ා 02 2023.02.19 ා.ව 2.00 - ා.ව 4.00  

3.  fn!ේධ  ශිෂටාචාරවේේ වයාප්තිය - fn! ශි ස්ත්ා  202 2023.02.20 ශා.ව 10.00 - 12.00 

4.  වේේශපාලන් න්යාය - PSG 201 2023.02.20 ා.ව 1.00 - ා.ව 4.00 

5.  ස්ත්ිංඛ්යාන් න්යාය - STG 202 2023.02.21 ශා.ව 8.00 - මධ්යහේන 12.00 

6.  අභිවේේඛ්න් හා අක්ෂර රූප විදයාව  - පුරා ස්ත්ා 02 2023.02.21 ශා.ව 9.00- මධ්යහේන 12.00 

7.  
ු ලන්ා්මට ආණ්ඩුක්රමය හා වේේශපාලන්ය - 

PSG 202 
2023.02.21 ා.ව 2.00 - ා.ව 3.00 

8.  සින්මා හා රූපවාහිනී මාධ යය - ජ ස්ත් ස්ත්ා 03 2023.02.23 ශා.ව 9.30 - මධ්යහේන 12.00 

9.  මාන්ව විදයාවේද ලධලධ ර්ම - SYGE 202 2023.02.23 ශා.ව 8.00 - මධ්යහේන 12.00 

10.  ගුවන් විදුලි මාධ ය - ජ ස්ත් ස්ත්ා 02 2023.02.23 ශා.ව 8.00 - 10.00 

11.  පුරාවිදයා ලධලධ ර්ම හා ක්වේෂර - පුරා ස්ත්ා 01 2023.02.23 ශා.ව 9.00 - මධ්යහේන 12.00 

12.  
ඉන්දියාවේද ඉිහාස්ත්ය ස්ත්මාරම්භවේේ සිට ක්රි ව 1200 

දක්වා - ඉි ස්ත්ා 02 
2023.02.23 ා.ව 1.00 -ා.ව 4.00 



13.  
භාෂාවේද ඉිහාස්ත්ය හා වයාටරණ ස්ත්ම්ප්රධ ාය - 

සිිං ස්ත්ා 01 
2023.02.24 ශා.ව 10.00 - 12.00  

14.  
ශ්රී ලිංටාවේද ඉිහාස්ත්ය ආරම්භ වේේ සිට ක්රි ව 1000 

දක්වා - ඉි ස්ත්ා 01 
2023.02.25 ා.ව 7.00 -ා.ව 10.00 

 

 

SYGE 201 යන් විෂය හා ස්ත්මාන් පහත විෂය ඒටටය ස්ත්ඳහා ස්ත්ටස්ත් ටරන් ලද වීමඩිවේයෝ පට 
න්ැරඹීවේම් පහසුටම් ද ස්ත්ටස්ත්ා තත  

 

 SOGE 1001 - ස්ත්මාජ විදයාවේද ලධලිට ස්ත්ිංටේප 

 SOGE 2001 - ස්ත්මාජ විදයාවේද න්යාය 

 SOGE 3002 - ප්රජා ස්ත්ිංවර්ධ න් ිළිබබඳ ස්ත්මාජ විදයාව 
 

ඒ අනුව ඉහත ස්ත්ඳහන් විෂයන්වල ස්ත්ම්මන්රණ ස්ත්ඳහා “ZOOM” තාක්ෂණය ඔස්ත්වේස්ත් 

ස්ත්ම්බන්ධ  වීමමට හා SYGE 201 යන් විෂය ඒටටයට ස්ත්ඳහා ස්ත්ටස්ත් ටරන් ලද වීමඩිවේයෝ පට 

න්ැරඹීමට පහත දක්වා ති දිගුව ඔස්ත්වේස්ත් ඔබවේේ ජාිට හැඳුනුම්ප් අිංටය 'V' අකුර 

රහිතව තු ල් ටර වේයාමුවිය හැට  
 
 
 මීට අමත ව ාවත්වනු ලාන සම්මන්ත්රණ පිළිාඳ විසේත  ශවබ් අඩවිශේ ාල ක නු ලැශබ්. 

අාශේ ශවබ් අඩවිය දිනාතා අධ්යයනය ක න්ත්න. 

 

 
සහකා  ශේඛකාිකාරී 

ාාිර  පාාි හා විසේතාරිත ාාඨමාලා ඒකකය 
2023'02'17 

úuiSï - 0113485402  

 


