
සමාජ විද්යාාවේ හ  ා සමාජ මා ව විද්යාාවේ හ ්යේවේ ණ ක රලමවේ හද්ය SOCE 202 

්යේවේ ණ ක වේ යෝජ ාවලියක් සද්ය ා නිදසුනක් 

ud;Dldj        ශ්රීද කාවාවේ හ සසසඅ ්යාා් ය  යනයනන නන ලිලි ද්ය ටයුවව: 

xxxxxx විශඅව විද්යාාකය ුරිනි. 

 යදිනනවීම:  “ යන යනන ා” යනුවේ වනන  දුනනවනු ක නනවේ නන සිය සසසඅ ්යාා් ය ් හ  න ා වේ  ෝ 

සාම්ප්රීද්යාිකව සමාජ රලමය ප්රීතිකක්වේ   ් වන වේ ව  හ ීවව  මායේටයක් වේ ස යා යනන ා ය(Tinto 1982), විශඅව 

විද්යාාකය ලිලි ද්ය ුටමකමක් රීමේවේ ම්  “ යනයෑම” යනන   වයද්යට හ ද්යයේශවයක් වේ හ. එ ම්  යනයාම වයඩිපුන 

ද්යක් ු කයවේ ේ ම් එය විශඅව විද්යාාකවේ ණ ණාකා හමවවාවයු ටයුවවරී. වේ මම ්යාය ය සිදුවනනුවේ ණ 

xxxxxxxවිශඅව විද්යාාකය xxxxxxපීඨයු ලියා ්දිාචිව සිු , වේ වටි වාකයව  එය  යනයනන නන ලිළි ද්යවික. 

පසුබිම: xxxxxxවිශඅව විද්යාාකය යනු  ශ්රීද කාවාවේ හ ්වතික  වේ නනවාසිව ් රිවම් සත ව විශාකම විශ්ව 

විදාxලය වලින් එකකි . එත  පීඨ XXක්  ා සිරිනන xxxක් ්මක ්යාා් ය ක   ්වන සම්ූයේක විශඅව 

විද්යාාක ජ ට කය xxxxක් ්මක ය.මෑවව සිු ද්යක් ු කයබුනු ටයුවවක් වනුවේ ණ ලියා්දිාචි වූ සිරිනන 

්වන මයද්ය ්යාා් ය  යන ද්යයමයමික. සාඛ්යාාද්ය හව වකු ්නුව xxx ප්රීමාකයක් විශඅව විද්යාාකය  යනය   ව 

 දු ා ටයවේ නන. වේ මත  වයඩි ප්රීමාකයක් ද්යක් ු කයවේ  නනවේ නන xxx පීඨවේ ණ ය. වේ මවේ වක් වේ ම් ලිළි ද්ය 

්යාය යක් වන වේ   මයතික වීම ්යේවේ ණ කවේ ණ ත ඩසික/ ්නවනයික 

පර්යේෂණ ගැටලුව: 

ශ්රීද කාවාවේ හ විශඅව විද්යාාකවක ද්යක් ු කයවේ     සිරිනන සිය ්යාා් ය  යනයාම නවේ ුත  කිරීයා 

විනත වවාවය වයේය ය වීමු සෘජුවම  ක්ා  වරුකරී. එවේ ස ම ලියා්දිාචි වූ සිරිනන ්වනමයද්ය සිය 

්යාා් ය  යනයාම වේ   තුවේ වනන  වව හ සිරිනනු කයවේ    ්වසඅථාව ්ත මි වේ හ. 

පර්යේෂණයේ අදxලත්වය: 

වසනු සිරිනන xxx ක් ්මණ් වේ ්ෞද්ටලිව ්ාසල් තුක ්වේ ් ස (ස. වේ ්ක) විවාටයු වේ ්නී සිටි  ්වන නාජා 

විශඅව විද්යාාකවක ්ව හ ා ් රිවම් ්වම වීම වේ   තුවේ වනන විශඅව විද්යාාකවකු ටනු ක නනවේ නන XXX 

්මකික. එම සිරිනන ප්රීමාකවේ යනන වේ ව ුසක් විශඅව විද්යාාක  යන යාම නුවු ප්රී ක  ටයුවවරී. වේ මවේ ස  

වේ  ිකනන ්යාා්  ප්රීතික් හතික සයවසීවේ ම්  වේ ම් ලිලි ද්ය ්වයා ය වේ ය මුවක යුතු වේ හ. එවේ ස ම වේ මය එක්වනා 

ආවානයවු සමාජ ටයුවවරී. ඒ සද්ය ා විසදුමක් වේ කස වේ මම ්යාය ය  වේ ය ද්යාටව  යරීය .එවේ ස ම  සසසඅ 

්යාා් ය ලිළි ද්ය ්වතික  වේ ව නතුරු වකු  ව වේ ව නතුරු  එවතු වහ  යරීය. 

අරමුණ:    

ප්රීයා  ්නමුක - සසසඅ ්යාා් ය  යනයාමු වේ   තු වේ ස යා ටයනීම 



ආයේථිව වේ   තු 

සමාජ වේ   තු 

මා සිව වේ   තු 

වේ ව  හ වේ   තු 

 

්තුරු ්නමුණූ - විශඅව විද්යාාක ්යාා් ය  යනයනන නනවේ ස සඅරී  පුරු   ව, ජ ාවායේ ගී හවය,  ා 

ප්රීවේ ද්ශවකු ්නුව  දු ා ටයනීම. 

පර්යේෂණ ක්ර මයදදය: 

ප්රීයා  වේ කස ණාකා හමව රලමවේ හද්යය ්ාවි්චචි රීමේමු ්ද්ය සඅ වේ වවේ යේ. එයු විවේ ශ   වේ   තුව වනුවේ ණ 

වේ මම  යනයාමු වේ   තු විසඅවනා හමව  දු ා ටයනීමු  ා  යනයනන නනවේ ස ් හද්යයකීම්. ප්රීතිකාානවයනනවේ ස 

ලිළි ද්ය ද්යය ටයිමුික  මූලිව වේ ව නතුරු ද්යය ටයනීම සද්ය ා ප්රීමාකා හමව රලමවේ හද්යයක් ්ාවි්චචි රීමේමු 

 කාවේ ් වේ න  හතු වේ හ. 

පර්යේෂණ නියැදිය:  

්නමුණු ස ටව ියයදිය ්ාවි්චචි වේ වවේ යේ. වසන 2 තුක ්යාා් ය  යනය ය සිරිනන වේ මත   වේ වෝනා 

ටයවේ නන. මයු ්මවනව වි ය ප්රීයා  ්ාකව, ්යාය  පීඨාිප්තික, වවද්යා ිකයාමේතුමා ියයදියු ුතුක හ 

වේ හ. 

දත්ත එකතු කිරීයේ ක් රමයදදය: 

වේ මම ්යාය වේ ණ ද්ය හව එවතු රීමේම  ලිීසස ටයුරරු සම්මුඛ්ය සාව්චාා  ා සාව්චාා වේ ය ද්යා ටයවේ නන. 

ද්විතිකව ද්ය හව විශඅව විද්යාාක පීඨාිප්තික වාර්යාාකවේ යනන ක ාටයනීමු ්වේ ්ක් ා වේ වවේ යේ. 

දත්ත විශ්යේෂනය: 

ණාකා හමව ද්ය හව වේ  හමාවනකය තුලිනු හ ප්රීමාකා හමව ද්ය හව වේ ක්ව ටව රීමේම තුලිනන 

විශඅවේ ල්  ය වේ වවේ යේ. එත   ප්රීසඅථා න සු නන ්ාවි්චචි රීමේමු ද්ය  කාවේ ් වේ න  හතු වේ හ. 

ආචxරධර්ම පිලිබද සැලකිලිමත්බව: 

වේ මම්යාය වේ ණ  වේ ව නතුරු වේ ්ෞද්ටලිව හවය  ා  ය  ුතික වේ  ිකනන ආාානයයේම ලිලි ද්ය සයකරීලිම හ වේ හ. 

එත  ප්රීතිකාානවයනනවේ ස  ම් වේ   ටයනීම, ඡායාරූ් වේ   ටයනීම වේ මනනම වේ ව නතුරු වේ ්ෞද්ටලිව වේ ව  හ 

්නමායේථ යනනවකු වාවිවා වේ   වන   ව ස තිකව වීම සිදු වේ වවේ යේ. 

සංකේප රxමුව : 

සඅවාය හව විාකා    ්නාය හව විාකා 

 

 

 

 

සසසඅ ්යාා් ය 

 යනයාමු වේ   තු 

 



නාxත්මක රxමුව:   වේ මත   “සාමා ා සමාජානුවේ යෝජ   ාාය” වේ ය ද්යාටයනීමු ්වේ ්ක් ා වේ වවේ යේ. 

කxල රxමුව 

ක්රිරයxකxරකම ජනවxරි යපබරවxරි මxර්තු අයේරේ මැයි ජුනි 
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4.o;a; වේ ක්වටව රීනම       
5.දත්තවිශ්යේශනය     

 
  

6.වxර්තxව ලිවිම      
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