2013

උපාධි අපේක්ක පර්පේණ වැසිය- 2013
Undergraduate Research Symposium- 2013
සිිංශ අධ්යයාංාිංය
පකොෂඹ වි්ලවිද්යාය
2013

උපාධි අපේක්ක පර්පේණ වැසිය- 2013
Undergraduate Research Symposium- 2013
සිිංශ අධ්යයාංාිංය- පකොෂඹ වි්ලවිද්යාය
2013 මැයි 02 ලාං බ්රශව්පින්දද්ා

අරමුණ
ක ොෂඹ විහලවිදයළය ය ංහලශ ්ධයයනළහලය විං්  වහලවිධළනය රනු නන පඳළි  ්කක්ෂ
ඳර්කේණ වෆංය- 2013, ංහලශ විකේ පඳළි  ්කක්ෂ විදයළර්න්් කප ඳර්කේණ පන් ව ල ලෆදියුණු
කිරීම වශළ වහලවිධළනය රනු න් නකි. ්දළෂ විදයළර්ථි්  ංය ්ලව්  ලවර නින් ධය ව වහ කිරීම
වශළ කතෝරළගත් ඳර්කේණ මළතෘ ළල ඇසුකර්  කමම ඳත්රි ළ ියුපතඳත් රනු ඇත. කමම ලෆඩවටශන
2013 ්ධයයන ලර්කේ කවකමවහතර කදක ි  ී  ්යුයර කද කි්  ණු්ෂතල ඳෆලෆත්කලනු ඇත. වම
්යුයර්ෂ වශළ ම ඳර්කේණ ඳත්රි ළ 15්ෂ ියුපතඳත් ක කරන ්තර ඳර්කේණ කත්මළල්  ට ගෆකඳන
ඳපතයු වෆං කිි ඳය ට යටත්ල ලෆඩවටශන වහලවිධළනය ක කර්. ඒ ඒ වෆංකේ මූළවනය ්දළෂ ඳර්කේණ
්ෂකේත්රකේ ්රමුඛ මශළාළර්යලරකයු  විං්  කශොනලනු ඇත.

පර්පේණ පත්රිකා යවයමේපස වැසිය
වම ඳර්කේණ ඳත්රි ළල්ෂ ම විනළදි 10- 15ත් ්තර ළය ී  කියලළ නිම ෂ ණුතු ්තර, එ්ෂ එ්ෂ
වෆංය ්ලවළනකේ විනළදි 20 වළ ච්ාළ ලටය්ෂ ඳෆලෆත් කේ.

විංක්පේපය
්දළෂ ඳර්කේණය වම්න් ධ වළර වහල්ෂකේඳය්ෂ ියුපතඳත් කිරීම ්ලය ලන ්තර එම
වහල්ෂකේඳ ංයල් වම්ම් ත්රණ වහල්ෂකේඳ වටශ්  ෘියකේ (Abstract Book) ඳෂ ක කරනු ඇත.
වෆකියණුතු
1.
2.
3.
4.

රු

ලාන 200- 250ත් ්තර විය ණුතුය
ඳර්කේණ මළතෘ ළල ඳෆශෆයුලිල දෆ්ෂවිය ණුතුය
මූඳද තුන්ෂ දෆ්ෂවිය ණුතුය
්දළෂ විදයළර්ථියළ කප කතොරතුරු වෆක වි්  දෆ්ෂවිය ණුතුය

පයෝජිත පර්පේණ ක්පේත්ර ශා මශාාාර්යලු
භාා අධ්යයාංය
සිිංශ ගද්ය වාිතතයය
නුතාං සිිංශ පද්ය වාිතතයය
විංව්කෘිනක ශා ජාංශ්රැින අධ්යයාංය

මුඛ්ය පශාංය- මශළාළර්ය ජයකේල පය් කගොඩ
වමාපෝාාං පද්සුම- ආාළර්ය වකගෝමි ක ෝඳරකශේලළ

වම්මළනිත මශළාළර්ය කේ. බී. යුවළනළය
මශළාළර්ය ආන් ද ්කේංපතලර්ධන
වම්මළනිත මශළාළර්ය ු සුමළ

රුණළරත්න

මශළාළර්ය කලෝල්ටර් මළරංහලශ

උපාධි අපේක්ක පර්පේණ වැසිය- 2013
2013 මැයි මව 02 ලාං බ්රශව්පින්දද්ා
කඳ.ල. 9.00-

ආරම්භය

කඳ.ල. 9.15-

පිළිගෆනීම ශළ ්රමුඛණ ඳෆශෆයුලි කිරීම- ්හල ්රධළන කජයහක
්ග ඩ ංපතසුමන ි මි.

කඳ.ල.9.20-

පීකළි ඳියතුමළකප

කඳ.ල. 9.25-

මුඛ ය කේනය- මශළාළර්ය ජයකේල පය් කගොඩ

කඳ.ල. 10.00-

ආරම්භ

ථි ළාළර්ය පුජය

තළල

වෆංය නිමළල
කත් ඳෆ්  වහලග්රශය

කඳ.ල. 10.30- 11.30 - ඳෂමුඛ වෆංය- භළළ ්ධයයනය
මූළවනය: වම්මළනිත මශළාළර්ය කේ. බී. යුවළනළය
කඳ.ල. 11.30- ඳ.ල.12.30- කදලන වෆංය- ංහලශ ගදය වළි තයය
මූළවනය: මශළාළර්ය ආන් ද ්කේංපතලර්ධන
යුලළ ආශළරය
ඳ.ල. 1.30- 2.30-

කතලන වෆංය- වහලවහ ෘිය

ශළ ජනශ්රෆිය ්ධයයනය

මූළවනය: මශළාළර්ය ා් ද්රංපත ඳල්ලියගුරු
ඳ.ල. 2.30- 3.30

ංේලන වෆංය- නුතන ංහලශ ඳදය වළි තයය
මූළවනය: වම්මළනිත මශළාළර්ය ු සුමළ

රුණළරත්න

ඳ.ල. 3.30- 4.00

වමළකෝාන කදසුම- ආාළර්ය වකගෝමි ක ෝඳරකශේලළ

ඳ.ල. 4-00- 4.15

වහතුිය

තළල
ලෆඩවටශන නිමළල
කත් ඳළනය

පෂමු වැසිය - පප.ල. 10.30- 11.30
භාා අධ්යයාංය
මුාවාංය- වසමානිත මශාාාර්ය පේ. බී. දිවාාංායක
පයෝජිත පර්පේණ පත්රිකා

ංහලශ පුලත්ඳත් තීරු ලිපිකේ ව් නිකේදනය

බී. එල්. ආර්. මධුළණි

ංහලශ භළළනුරළගී ලයළඳළරකේ ආරම්භය පිළින
විමර්නය්ෂ

කේ. ටී. ්යි. යූ. ඩේ. නණ්ඩළර

වම ළලින ංහලශ පුලත්ඳත් භළළකේ වහත්රී පුරු
වමළජභළලය නිරුඳණය ලන ඳද පිළින ්ධයයනය්ෂ

යුනිිය පත්ඳළ රණංහලශ

පද්ලාං වැසිය- පප.ල. 11.30- 12.30
සිිංශ ගද්ය වාිතතයය
මූාවාංය: මශාාාර්ය ආාං්දද් අපේසිරිලර්ධ්ාං
කයෝජිත ඳර්කේණ ඳත්රි ළ
මිි ් තළ පුලරු ලිපිකය්  කශළිලන ආයතන
ෂමනළ රණය පිළින වළි තය ්ධයයනය්ෂ

නටුල් ග රළහු ි මිය් කප නල තළ පිළින විමර්නය්ෂ

නුතන ංහලශ නල තළකේ නිරපිත ලිහලගි ත්ල වහල ල්ඳය
පිළින වමළජීය වළි තය ්ධයයනය්ෂ

එල්. ආර්. මකශේළ යුල්ශළනි විකේරත්න

දි. එ් . ඒ. ගුණිය

එච්. ලයි. මහලගළ විකේරත්න

පතලාං වැසිය- ප.ල. 1.30- 2.30විංව්කෘිනක ශා ජාංශ්රැින අධ්යයාංය
මූාවාංය: මශාාාර්ය ා්දද්රසිරි ප්ලියයුරු
පයෝජිත පර්පේණ පත්රිකා
ිහටළර්ථලළී  වහලක්ෂතය්ෂ ලකය්  ශවහිය වහල ල්ඳය

්රුණි මධුළණි රළජඳ්ෂ

ජන වලදය වම්්රදළකේ වර්ඳ වි වලදය ්රමකයි  ඳලත්නළ
්භිාළර පිළින ්ධයයනය
ංහලශ ජනශ්රෆියකේ ලෘ්ෂතළ ශළ නෆණු
වහල ල්ඳය

ක්ෂ. එච්. පී. එල්. ්රුකණෝයුනී

සුන ්සුන

පී. ඒ. යුනුළ ු මළපත

්ලුත්නුලර කේලළය ආශ්රිත පුරළකණෝ්ෂිය පිළින
්ධයයනය්ෂ
නිමිිය- මළතර යුවහත්රි්ෂ කේ

පී. එම්. එච්. එල්. යුවළනළය

් දනඩඳත්තුල ආශ්රිතල

ඩේ. ළලි ළ කනලුම්ු මපත

සිව්ලාං වැසිය- ප.ල. 2.30- 3.30
නුතාං සිිංශ පද්ය වාිතතයය
මූාවාංය: වසමානිත මශාාාර්ය කුසුමා කුණාරත්ාං
පයෝජිත පර්පේණ පත්රිකා
වම්භළලය ංහලශ ඳදය වළි තය විාළරය වශළ මළර්ින් 
වි්රමංහලශ ත් ආභළවය
කසේවහබු්ෂ කලේ ්ඩවිකේ ‘ලළු ළු ්තර ි ’ කලේ පිටුකේ
පිළින විමර්නළත්ම ්ධයයනය්ෂ

නී  ළ වමළලි

වි

එල්. ටී. ලත්තුකශේලළ

්ෂළ් ත ්තුක ෝරකප ළලය නිර්මළණ පිළින
විමර්නළත්ම ්ධයයනය්ෂ

ක්ෂ. ඒ. ටී. ්රුණළ දර්නී
ධර්මරත්න

නුතන ංහලශ

වෂි ළ යුල්රු්ෂෂි රළජඳ්ෂ

විකය්  නිරපිත වහත්රී මිමි ළල

