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1 A 20957 A.M.K.C.Adikari ක ොවිඩ් 19 කෙවත් ක ොක ෝනා වසංගත තත්වය වියපත් පුද්ගලයින්ට බලපෑම් 

  න ආ ා ය 
2 A 20973 M.H.M.Asangika දුම්ක ොළ ආශ්රිත ෂ්පාපායනයන් න ෂ්තු ක  ාන්තාවන් හුණපාපාන කස්ය ො 

සමාජ, ආර්ථි  ගැටලු;  ටුනාය  ප්රකද්යක  දුම්ක ොළ ආශ්රිත ෂ්පාපායනයන් 

සිදු   න  ර්මාන්තයාලාවක් ඇසුරින්. 
3 A 20983 H.M.Rashmi කෙල්ෆාට් දූපත්වාසී ප්රජන  වයසා  ා්ඩෙක  අවු.15-49) විවාෙ  

 ාන්තාවන්කේ සඵලතා ෙැසිරීම. 
4 A 21041 J P A Dilhari ව්ශ්රාමික   වියපත් පුද්ගලයන් නැවතත් ආර්ථි මය වයකයන් ක්රියා ාරී ම ම ො 

ක්රියා ාරී කනොම ම ුුන්කේ යෙපැවැත්මට බලපාන ආ ා ය සම්බන් ව 
සන්සන්යනාත්ම ව ව යනය . 

5 A 21050 H.P.S. Dilshani ශ්රී ලං ාකව් වියපත් සමරිසි ප්රජාව හුණපා කයන වියකයෝග ො ගැටලු 

6 A 21118 Y.P.Sachini Imasha kj fhdjqkajsfha orejkag ,sx.sl iy m%ckk fi!LHh 

WmfiaYkfhaoS ujf.a odhl;ajh - Gampha District 

7 A 21127 Hasini Tharupaba The impact of COVID-19 pandemic on Sri Lankan migrant youth 

8 A 21130 Harini Jayamaha The demographic impact on online consumer behaviour: A generational 
cohort analysis. 

9 A 21138 A.S.N.Jayasena රැකියා සයො නාගරි  ප්රකද්ය වලට සං්රමාය ම  තාව ාික  නවාතැන්වල 
ජීවත් වන පුරුපයන්කේ  fi!LHuh ජීවන  ටාව සෙ  fi!LHuh  ගැටලු 
පිළිබය  ව යනය. 

10 A 21140 J.M.D.K.Jayasinghe ශ්රී ලං ාකව් ආර්හවෙ ායට ලක්  ක  ාන්තාවන් හුණපා කයන ගැටලු. 

21 A 21154 Isuru Kalansooriya Impact of returned labour migrants from Italy to Sri Lanka during Covid 
pandemic on their families 

11 A 21156 R. P. N. Kalpani ග්රාමීය ය වංයක  වුරුදු 15-19 තරුා විවාෙ  සාත්රී රැකියා ෂ්තුක්ය ය සඵලතා 

ෙැසිරීම ක ක  න   නු ලබන බලපෑම 
12 A 21271 N.M.T.D.Nawarathna ග්රාමීය ය ප්රකද්ය වල සාවයං රැකියා වල ෂ්තු ක  ාන්තාවන් හුණපා කයන 

ප්රජාවියයාත්ම  සෙ සමාජ,ආර්ථි  ගැටලු 

13 A 21290 A.W.R.K.K. Pallegama වයස වු: 60ට කප  විධිමත් වංයක  රැකියාව  ෂ් ත කනො ක වියපත් 
ජනගෙනක  ආර්ථි  රැ ව ාය සම්බන්  ගැටලු. අකපොල්ගෙකවල ප්රාකද්යය 
කල් ම් ක ොට්ඨාසය ඇසුරින්). 

14 A 21295 kulani perera  ජක  ො පුද්ගික  වියාව වියයාලවල ෙකගනුම ලබන වියයාර්හයන් කේ ිකංක    
ො ප්රජන  කස්යය පිිකබය ඇය  වවකබෝ ය ො ෙැසිරීම්  ටාව 
 

15 A 21361 K.Y.P.Ravihari Covid 19 වසංගත  තත්වය  කෙ  කකවන් පුලg ඇය   ක සමාජ , ආර්ථි   ො 
කස්යයමය බලපෑම  අ ලුත  ිසසා්රික් ය ඇසුරින් ) 

16 A 21440 H.S.A.Silva කස වා වංයක  රැකියාව  ෂ්තුක්ත ම ම ෂ්සා  ාන්තාවන් හුණපා කයනු ලබන 
කස්යය ගැටලු 

17 A 21490 L.P.Wickramasinghe බිරිඳ විධිමත් වංයක  රැකියා ෂ්තුක්ත ම ම සාවාමික පුරුපයාකග රැකියාව ක ක  න 
  නු ලබන බලපෑම 

18 A 21499 Naveena Wijesinghe The effect of paternal factors towards the child survival 

19 A 21511 B. S.T Bombuwalage ආබා  ස නත වියයා්යහයින්කේ ිකංක   ො ප්රජනන කස්ය පිිකබයව ඇය  

යැනුම, ආ ල්ප ො ගැටලු 

20 A 21552 H.Lawanath 
Mandasmi Nissanka 

ශ්රවාාබාධිත ස නත පුද්ගලයන් ව යාපන සෙ රැකියාවල ෂ්තුක්ත ම කම්  
හුණපාපාන ගැටළු 


