
Snr.Professor Anura Manatunga 

  Student No Dissertation Topic   

1 HS/2015/0157 lUqremsáfha jkr;k yduqÿrejkaf.a mqrd m¾fhaIk ARCH 

2 HS/2015/0399 1.මාතලේ දුම්රිය මාර්ගය ආශ්රිත රාර්ක ර රාවාද්යාත්මකමර ුමයමය ළිබඳ   
අධ්යයයය් 

2.ලේශීය මූලාශ්ර ලින් ලෙබඳලය අනුවාධ්රාව යුගලේ වාජ්ය ත්්රය ළිබඳ   

3.මෙනුලව යගව සීමාල ආශ්රිත රාර්ක ර රාවාද්යා ුමයමය 

4.ොරිස්පත්මකතුල ප්රලේයලේ ලත වාගත්මක රාවාද්යාත්මකමර ුමයමය ස්නාය ළිබඳ   
අධ්යයයය්   ලම ගලග   , පේකුඹුව , අත්මකතවගම ,මැලල ) 

5.මෙනුලව යගවය ො සම් ්ධ් මාර්ග පේධ්තිය ආශ්රිත රාර්ක ර රාවාද්යා 
ුමයමය   මෙනුලව - ලර ගඹ මාර්ගලේ මාලයැේල සිට, මෙනුලව - 
කුමයණෑගල මාර්ගලේ ගලලගව සිට, මෙනුලව - මාතලේ මාර්ගය , මෙනුලව 
ර වගල මාර්ගය ,මෙනුලව ෙගුව්ලරත මාර්ගය ) 

3 HS/2015/1073  අහිකුණ්ඨිර ජ්යතාල ළිබඳ   මායල ලංය ද්යාත්මකමර අධ්යයයය් 

4 HS/2015/0150 ශ්රී ලංරාලස සංරාවර රර්මා්තයට අාග ලෙ ටේ ්ලයේ්රය ප්රලර්ධ්යය 
කිරීලමහි ලා මුහුණු ලප ලතහි ායරත්මකලය 

TCRM 

5 HS/2015/0180 Covid 19 නුලවඑබඳය ප්රලේයලයහි සංරාවර ලෙ ටේ සො රග  ලපෑම 

6 HS/2015/0361 ලර ද්ඩ් 19 ලසංගතය ෙමුලස ු ලලල ප්රලේයලේ සංරාවර ලයාපාවයට සිදු 
වූ  ලපෑම  ඇත්මක අතුමය ලසලණ ො ු ලලල ව්ෂිතය - Saffari ආශ්රලය් ) 

7 HS/2015/0625 මාතලේ දිස්ත්රි්රලේ සංරාවර ආරර් ණ ළිින  ද්මර්යයය්   ලත වාගත්මක 
සංරාවර ආරර් ණ කීපය් ආශ්රලය්) 

8 HS/2015/0732 අවණායර ප්රාලේශීය ලේරම් ලර ට්ඨායලේ අස්පර්ශීය සංස්රෘතිර 
ුමයමය් ළිබඳ    අධ්යයයය 

9 HS/2015/0767 Ensuring the safety of Sri Lanka's coastline as a destination for 
tourists 

10 HS/2015/0831 වත්මකයරාව ප්රලේයලේ සංස්රෘතිර සංරවණය ළිබඳ   ද්මර්යය් වත්මකයරාව 
ඇලපාත ප්රලේයය ො මො සම් ලේලාලය ඇසුරි්) 

 

 

 

 

 

 



Snr.Professor Prishanta Gunawardhane 

  Student No Dissertation Topic   

1 HS/2015/0192 ලල ල ප්රානක ර සමාජ් හිහිම ම ලරලවහි  ලපෑ  සාධ්ර ළිින  මායල 
ද්යාත්මකමර ද්මසුම්. 

ARCH 

2 HS/2015/0419 ශ්රීලංරාලස පූර්ල ඓතිොසිර යුගයට අයත්මක සුසාය ආරෘති ළිබඳ   
අධ්යයයය්. 

3 HS/2015/0820 ලප ලල ්යමයල තම්රඩුල ප්රලේයය ආිත රාවාද්යාත්මකමර 
අධ්යයය් 

4 HS/2015/1054 ශ්රී ලංරාලස ලත වාගත්මක පගාත්මක කිහිපයකි් ෙමුලය ලමග ලසේිනළි 
ළිින   ද්මර්යයාත්මකමර අධ්යයයය්  

5 HS/2015/1198  වජ්වට ල ෞේධ් ආගක ර යටබු් ලල ලයාප්තිතිය ළිබඳ  ල සාහිතය 
මූලාශ්ර අධ්යයය් . 

6 HS/2015/0020 අනුවාධ්රාව සංරාවර රර්මා්තය ො ස ැඳි ඍජු සෙ ලක්ර ැකකියා තුග 
සිදුවු Covid 19 හි  ලපෑම අධ්යයය් 

TCRM 

7 HS/2015/0024 Matale District as a Cultural Tourism Destination ( By 
undiscovered sites ) 

8 HS/2015/0271 Opportunities and issues of rural Area development with 
community tourism in Sri Lanka. (Sinhala medium) 

9 HS/2015/0346 How do we develop Sustainable Tourism in Sri Lanka after post 
Covid -19 (The way forward of Progressive Analysis based on 
challenges and impacts of Covid -19) 

10 HS/2015/0435 ලග ලීය අර්බු ලෙේතුලල් ශ්රී ලංරාලස සංරාවර රර්මා්තය ට ලය 
 ලපෑම් (රාවාද්යාත්මකමර ො සංස්රෘතිර ස්නාය ලලට ) 

11 HS/2015/0526 ලර ද්ඩ් 19 ලසංගතය තත්මකත්මකලය ලෙේතුලල් හි  ලැටුණු ශ්රී ලංරාලස 
සංරාවර රර්මා්තය ො ඒ ආශ්රිත ජ්ය ජීද්තය 

12 HS/2015/0529 Covid 19 ලෙේතුලල් සංරාවර මාර්ලග පලේයරය්ට සිදු වූ  ලපෑම 
ළිබඳ   ද්මර්යයය් 

13 HS/2015/0547 Analysis of the impacts on social, economic and environmental 
factors in Ella as a tourist attraction 

14 HS/2015/0710 Impact on online web reviews on hotel intention : A 
comparative study between backpackers and luxury tourists 

15 HS/2015/0720 Covid-19 ලෙේතුලල් MICE Tourism ලලට එේල වූ  ලපෑම ළිබඳ   
අධ්යයයය් Convention bureau ඇසුලව් 

16 HS/2015/0743 Next phase of Tourism Industry in Sri Lanka through Eco 
tourism 

17 HS/2015/1214 ලර ද්ඩ් 19 ෙමුලස සංරාවර රර්මා්තය ආශ්රිත ැකකියා ලල නිවත 
ල්ය්ෙට සිදු වු  ලපෑම   බුත්මකතල ආශ්රිත සංස්රෘතිර සංරවණ 

රලාප 03් ඇසුරි්) 
 



Snr.Professor Malinga Amarasinghe 

  Student No Dissertation Topic   

1 HS/2015/0187 පේලම ය්දික ්ර යලලංගු වජ්මො ද්ොවලේ රාවාද්යාත්මකමර සාධ්ර ළිබඳ   
අධ්යයයය්. 

ARCH 

2 HS/2015/0428  පෙල ලෙ ම් ාල ග්රාමලේ, ලලලෙව ැදිහි්ය රාවාද්යාත්මකමර  ස්නායය 
ළිින  අධ්යයයය. 

3 HS/2015/0791 1.කුණු පගාතට wdfõksl යා්ති රර්ම සෙ ඒ wdYs%; නිර්මාණ ලරලවහි 

මායල ද්යාත්මකමර අධ්යයය්. 

2.රටුලය ඕල් fldgqj සෙ ඒ wdYs%;  රාවාද්යාත්මකමර පසුහිම. 

4 HS/2015/1106 1).ශ්රි ලංරාලස බුේධ් ප්රතිමා රලාල ළිබඳ  ද්මර්යයාත්මකමර අධ්යයයය් 

5 HS/2015/1116  ඹලණිය රාවලවලේ ලත වාගත්මක ඓතිොසිර ස්නාය සෙ ස්මාවර කිහිපය් 
ළිබඳ   රාවාද්යාත්මකමර අධ්යායයය් 

6 HS/2015/0107 අනුවාධ්රාව දිස්ත්රි්රය තුග ඇති අප්රරට රාවාද්යා ස්නාය සංරාවර ලයාපාවය 
ප්රලර්ධ්යය ස ො ලය ා ගැනීම  ෙ ගල ,ල වමඬලාල,ලලලෙවගල, 
තඹලලග ේලෑල) ඇසුරි් 

TCRM 

7 HS/2015/0147 මාතලේ ුණලසමයල සාම්ප්රාිර ලසේසත්මක ගම්මායය  ප්රජ්ා මූිනර සංරාවර 
ගමයා්තය් ලලස ප්රලර්ධ්යය කිරීම ළිබඳ   අධ්යයයය කිරීම 

8 HS/2015/0459 සංරාවර ආරර් ණය් ලලස පෙතවට සම්ප්රාය ො  ැදුනු ගම්මඩු 
යා්තිරර්මය ළිබඳ   ද්මර්යයය්.  ක නුල්ලග   ආශ්රිත ගම් පේ 
ඇසුලව්) 

9 HS/2015/1219 මාතව දිස්ත්රි්රලේ සංරාවර ලනායාරම් ඇති අප්රරට ස්නාය තිවසාව ලලස 
ප්රලර්ධ්යය කිරීම. 

10 HS/2015/1258 ලම ණවාගල දිස්ත්රි්රලේ අස්පර්ශීය සංස්රෘතිර ුමයමය් ළිබඳ  ල 
අධ්යයයය් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Professor Uda Hettige 

  Student No Dissertation Topic   

1 HS/2015/0199 YS% ලංරාලස ප්රානක ර ලල් ත්්ර අධ්යයයය රල පර්ලේ රය් ො එම ත්්ර 
ළිබඳ   ද්මසුම් . 

ARCH 

2 HS/2015/0343 ලපවවයාලෙල ලෙලත්මක වපයාලෙග ගd%මලේ ඇති රාවා ද්යාත්මකමර 
ස්නාය සෙ ස්මාවර ළිබඳ   ගලස යාත්මකමර අධ්යයය 

3 HS/2015/0512 1.ලපෞවාණිර යාපහුල වාජ්ධ්ානිලේ යටබු් ලම්ම ිලා රැටයම් ො ඒ 
ආශ්රිතල ළිහිනා ළි්ලැල ගේ ලස ලෙ ් රයත්මකත ළිබඳ   රාවාද්යාත්මකමර 
අධ්යයය් 
2.ලප ේළිතිගම ග්රාමලේ ඇති රාවාද්යාත්මකමර ස්නාය සෙ ස්මාවර ළිබඳ   
ගලස ණාත්මකමර අධ්යයය් 

4 HS/2015/0899  ලංලග   ,රේලත ට බුදුගල වජ්මො ද්ොවය ළිබඳ   රාවාද්යාත්මකමර 
අධ්යයයය්  

5 HS/2015/0902   mqrdúoHd .fvd,a ස්මාවර සංව් ණ මූලධ්ර්ම ක්රියාලිනfhaoS භාද්තයට 
ලගය we;s wdldrh (අනුවාධ්රාව ft;sydisl k.rh weiqßka) 

6 HS/2014/1203 1'YS% ,xldfõ merKs nÿ l%u ms<sn| uQ,dY% wOHhkhla'                  

2' .ïmy osia;s%lalfha f;dard.;a úydrj, y¾hdkldrl  ms<sn| 
wOHhkhla 

7 HS/2015/0050 ලේශීය සංරාවර රර්මා්තය සො ගම්පෙ සංරාවර ආරර් ණ ප්රලර්ධ්ය TCRM 

8 HS/2015/0229 ල  ේලග   ගංගා නිම්යය ආශ්රිත සංරාවර රර්මා්තය ො එය ප්රලර්ධ්යය 

9 HS/2015/0572 ඇඹිිනළිනාය රාවලවලේ රාවාද්යාත්මකමර ස්නාය සංරාවර ආරර් ණය ස ො 
ලය ා ගත ෙැකි ආරාවය ළිබඳ   ද්මර්යයය් 

10 HS/2015/0661 ආණමඩුල ප්රලේයය ආශ්රිතල ආගක ර සංරවණය ප්රලර්ධ්යය කිරීම 
 ලත වාගත්මක ආගක ර ස්නාය කිහිපය් ආශ්රලය්) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dr. Mangala Katugampola 

  Student No Dissertation Topic   

1 HS/2015/0384 රෑගේල දිස්ත්රි්රලේ ලත වාගත්මක  fඑතිොසිර ස්නාය කිහිපයර 
රාවාද්යාත්මකමර අධ්යයය්.  

ARCH 

2 HS/2015/0744 ලාහුගල ප්රාලේශීය ලේරම් ලර ට්ඨාසයට  අයත්මක  පායම 
ග්රාමලේ  සංස්රෘතිය ළිබඳ  ල මායලලංය ද්යාත්මකමර අධ්යයයය්  

3 HS/2015/0826  ලැිනලගලප ල ප්රාලේශීය ලේරම් ලර ට්ඨායට අයත්මක රාවාද්යාත්මකමර ස්නාය 
කිහිපය් ළිබඳ  ල රාවාද්යාත්මකමර අධ්යයය් 

4 HS/2015/1156 1.එගමේලණිය වාජ්මො ද්ොවය ළිබඳ   රාවාද්යාත්මකමර අධ්යයය්  

2. ශ්රී ,xldfõ md%:ñl ජ්ය සමාජ් ජිද්තය ො  ැදුණු ලාරි තා් ණය  

3' කුණු පගාලත්මක අප%රාිත ිලා ලේඛය ලින් ලෙබඳරවනු ල ය 
ලත වතුමය 

5 HS/2015/1164 mqrdúoHd;aul lghq;= i|yd is;shï Ndú;h yd tys kQ;k m%jk;d 

6 HS/2015/1256 ෙම් ්ලත ට දිස්ත්රි්රලේ ද්ේගම  ැවගම රාවාණ මො ද්ොවය ළිබඳ   
රාවාද්යාත්මකමර අධ්යයයය් 

7 HS/2015/0089 ශ්රී ලංරාලස ලේශීය සංරවණලේ ලර්ධ්යයට කිතුේගල ප්රලේයලේ සංරාවර 
ක්රියාරාවරම්ලල ායරත්මකලය.   Contribution of tourism activities in 
Kithulgala To the growth of Domestic Tourism in Sri Lanka) 

TCRM 

8 HS/2015/0146 ලර ලව යා 19 ලසංගතය ලෙේතුලල් කිතුේගල ප්රලේයය ආශ්රිතල සංරාවර 
රර්මා්තයට ලය  ලපෑම 

9 HS/2015/0263 රඩුග්යාල ො ළිබඳමතලාල තුල ඇති රාවාද්යාත්මකමර ලනායාරම් ඇති 
ස්නාය ො කුලු ඩු ලර්ග සංරාවරය් ආරර්ඝයය රවගැනීම. 

10 HS/2015/1160 චීය ජ්ාතිර සංරාවරි් ශ්රී ලංරාලස සංරාවය කිරීමට ආරර්යයය ල්ල් 
ඇි? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Snr.Lecturer Sriyani Hathurusinghe 

  Student No Dissertation Topic   

1 HS/2015/0017  ශ්රී ලංරාලස රාවාද්යා සංව් ණලේී, නූතය සමාජ්ලේ පලතිය ගැටලු. ARCH 

2 HS/2015/0921 නූතය ලරෞතුගාවය් ලලස සීගිරිය ලරෞතුගාවලේ භද්තා රව ඇති 
වසායනිර  ො නිලාවණ සංව් ණ ක්රමලස ලරතවම් සාර්තර ? ඒ 
ළිබඳ  අධ්යයය් 

3 HS/2015/0064 පාරිසරිර සංරවණය සො ෙරිත ුයාය ප්රලර්ධ්යය කිරීලම් අලයයතාල 
 ලෙයවත්මකලග   ො සීතාලර ුේභි ුයායය ඇසුලවනි ) 

TCRM 

4 HS/2015/0078 ු ලලල ඇත්මක අතුමය ලසලණ ආශ්රිත සංරාවර රර්මා්තය 

5 HS/2015/0446 ලලවගාශ්රිත සංරාවර රර්මා්තලේ නිවත වූ ලේශීය ප්රජ්ාලට covid 19 
ලෙේතුලල් ඇතල තිල ය ආර්ථිර සමාජීය  ලපෑම්  ලම වගේල ආශ්රිතල ) 

6 HS/2015/0470 ශ්රීලංරාලස කුලු ඩු ආශ්රිත සංරාවර රර්මා්තය සෙ කුලු ඩු ලතු ආශ්රිත 
සංරාවර ලයාපාවලේ ප්රාලේශීය  ලපෑම මාලයැේල ප්රලේයය ඇසුරි්) 

7 HS/2015/0641 ලර ලව යා වලවසය ෙමුලස සංරාවර රර්මා්තලය් යැලපය ප්රාලේිය 
ජ්යයාට මුහුණ ීමට සිදුම  ඇති තත්මකත්මකලය ළිබඳ   ද්මර්යයය කිරීම. ගාලු 
දිස්ත්රි්රය ඇසුරි්) 

8 HS/2015/0690 Impact of covid 19 on travel agencies in Negombo 

9 HS/2015/0893 ඇඹිිනළිනාය සමාජ් සුභසාධ්ය ආයතය ලල ක්රියාරාරීත්මකලයට COVID19 
ලෙේතුලල් ඇති වූ  ලපෑම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Snr. Lecturer Chandima Bogahawatta 

  Student No Dissertation Topic   

1 HS/2015/0316 ලරෞතුරාගාව ආශ්රිත නිලාවණ සංව් ණ ක්රමලස ළිබඳ  අධ්යයයය් ARCH 

2 HS/2015/0852 සිංෙල ලේඛය රලාලලහි ආවම්භය, ලර්ධ්යය ො ද්රායයය ළිබඳ   
ද්මර්යයාත්මකමර අධ්යයය් 

3 HS/2015/0913 1.ක හි්තලේ රටුසැය අශ්රිත ප්රලේයය ළිබඳ   රාවාද්යාත්මකමර අධ්යයය් 

2.කුමයණෑගල ඇත්මකර වජ්මො ෙ ද්ොවය ළිබඳ   රාවාද්යාත්මකමර අධ්යයය් 

4 HS/2015/1050 1.ලැදි ජ්යතාලලේ ජීලය වටාල ළිබඳ  මායල ලංය ද්යාත්මකමර අධ්යයය් 

2.ලේශීය මූලාශ්ර මගි් ලෙිනලය අනුවාධ්රාව යුගලේ රෘෂි ආර්ථිරය 

3.ලසේිනළි ො ලේශීය සාහිතය මූලාශ්රලින් ලෙිනලය අනුවාධ්රාව රෘෂි 
ආර්ථිරය 
4.ලේශීය සාහිතය මූලාශ්රලින් ලෙිනලය අනුවාධ්රාව යුගලේ මූලය 
රගමයාරවණය 
5.ලේශීය සාහිතය මූලාශ්රලින් ලෙිනලය අනුවාධ්රාව යුගලේ ලාණිජ් ලත වතුමය 

අධ්යයය 
6.අනුවාධ්රාව යුගලේ ලාණිජ් ලත වතුමය ළිබඳ  මූලාශ්රමය අධ්යයය 

5 HS/2015/0051 අනුවාධ්රාව යුගලේ ස්ලයං ආර්ථිරය ළිින   මූලාශ්රයගත අධ්යයය් 

6 HS/2015/0202 ලර්තමායලේ සංරාවර යලාතැ් පරිසව හිතරාමී සංරේපය ලරලත් දුවට 
භාද්තා රව්ල් ය්ය වත්මකයරාව දිස්ත්රි්රය ආශ්රලය් ද්මර්යයය් 

TCRM 

7 HS/2015/0409 ලර ලව යා ුලදුව ෙමුලස ග්රාමීය ආර්ථිරය සංලර්ධ්යයට තිවසව ප්රජ්ා මූල 
සංරවණය ායර රවගැනීම ළිබඳ   අධ්යයයය්   මැදුම් ව ප්රාලේශීය 
ලේරම් ලර ට්ඨාසය ආශ්රලය්) 

8 HS/2015/0420 ලවරාපල ප්රලේයයට අයත්මක රාවාද්යාත්මකමර සංරාවර ආරර් ණය් ළිබඳ   
අධ්යයය් 

9 HS/2015/0496 කුමයණෑගල දිස්ත්රි්රලේ ලේශීය සංරවණය සම් ්ධ්ලය් පලතිය ආර්ථිර 
,සමාජීය ො සල්ාභාද්ර ද්භලතාලය් ෙදුයාගනික ් ඒලා ඉෙග යැංම ම 
සම් ්ධ්ලය් ද්ය්ලේ ණය කීරීම 

10 HS/2015/0570  Impact of covid 19  on tourism industry in Dickwella area 

11 HS/2015/0585 ඇඹිිනළිනාය ප්රලේයය අලට අප්රරට සංරාවර ස්නාය තිවසාව ලලස ප්රලර්ධ්යය 

12 HS/2015/0605 ශ්රී ලංරාලස සංරාවර ලයාපාවය අ පණ ම මට ලම් ලය ලත්  ල පා ඇති 
ප්ර ල ලෙේතු ළිබඳ   ද්මර්යයය් 

13 HS/2015/0675 යල ලර ලව යා ලසංගතය  ලපෑමත්මක සමඟ ශ්රී ලංරාලස ආගක ර ො ල්යා 
සංරවණය තුබඳ් සංරාවර ්ල ේ්රලේ ප්රලර්ධ්යය 

14 HS/2015/0763 ලර ද්ඩ් 19 නිසා හි ලැටුණු සංස්රෘතිර සංරවණය සො ස්නිලසය 
ජ්ාලලේ ායරත්මකලය 



Snr. Professor H.M.Bandara 

  Student No Dissertation Topic   

1 
HS/2015/0414 

කුමයණෑගල දිස්ත්රි්රලේ සංස්රෘතිර සම්පත්මක ද්යායය සංරාවර 

රර්මා්තයට සිදු රවය  ලපෑම (ලත වාගත්මක ස්නාය කිහිපය් ඇසුරි්) 

TCRM 

2 
HS/2015/0602 

අවණායර ප්රලේයලේ රාවාද්යාත්මකමර ස්නාය සංස්රෘතිර සංරවණය ස ො 
ප්රලර්ධ්යය 

3 

HS/2015/0693 

සංරාවර රර්මා්තය තම ජීද්රාල රව ගත්මක ලේශීය ෙස්ත 
රර්මා්තරමයල් ලග ලීය ලසංගතය් ලය ලර ලව යා වලවසය 
ෙමුලස මුහුණ ී ඇති ගැටලුල ො එම රර්මා්තරමයල් යැලත යඟා 
සිටුලය ආරාවය  මෙනුලව යගවය ල්්රව ගනික ් ) 

4 
HS/2015/1110 

Tourism law in Sri Lanka, Application of tourism law in covid 
19 and other possible epidemics and pandemics 

5 
HS/2015/1128 

A sustainable development in hospitality industry under COVID-19 
circumstance 

6 
HS/2015/1184 

ලර ද්ඩ් ලසංගතලය් හි ලැටුණු රාේගල මයස ලග  යැංම ම ුලසා 
අධ්යාත්මකක ර සංරවණය ළිබඳ   අධ්යයය් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ms. Indrachapa Weerasinghe 

  Student No Dissertation Topic   

1 HS/2015/0456 A study of heritage conservation and promoting Alawala 
archaeological site and Dunumala waterfall as tourist product 

TCRM 

2 HS/2015/0629 කුමයණෑගල ප්රාලේශීය ලේරම් ලර ට්ඨාසයට අයත්මක ලපෞවාණිර ස්නාය 
සංස්රෘතිර සංරවණයට ායර රව ග්ල් ලරලසේ 

3 HS/2015/0762 ලි්රාල ප්රලේයලේ සංරාවර රර්මා්තය ළිබඳ  ල අධ්යයය් 

4 HS/2015/0836 මාතව දිස්ත්රි්රය ආශ්රිිිතිිතතල ඇති සංරාවර ආරර් ණය්ට covid 19 
ලසංගතලේ  ලපෑම 

5 HS/2015/0932 ්රාසයජ්යර සංරාවර රර්මා්තය ො එහි අංගය් ලය surfing ක්රී ාල 
ලෙේතුලල් ගාේල ප්රලේයයට සිදුලය පාරිසරිර ආර්ථිර සමාජීි්ිය ො 
සංස්රෘතිර  ලපෑම ළිබඳ   ගලලි්ියණාත්මකමර අධ්යයයය් 

6 HS/2015/0950 රූ ලස ්සංරාවර ගමයා්ත ළිබඳ   ගලස ණාත්මකමර අධ්යයයය්.  
(තැ්පාය, ල ලුර්, යාමේ ුයය ඇසුරි්) 

7 HS/2015/1034 වජ්වට ලාරි ි ් ටාරාවය තුින් මතුලය සංරාවර රර්මා්තය 

8 HS/2015/1213 සංරාවර ආරර් ණය් ලලස ලනියාය ගමයා්තය ප්රලර්ධ්යය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ms. Suvimali Rathnayake 

  Student No Dissertation Topic   

1 HS/2015/0197 වත්මකයරාව මැණි් රර්මා්තය අශ්රලය් සංරාවයර රර්මා්තය 
ප්රලර්ධ්යය කිරිම 

TCRM 

2 HS/2015/0277 රූලස් සංරවණය තුබඳ් ශ්රී ලංරාලස සංරාවර ඉල්ර සරාවා ගැනීමට 
අිිැති ද්භලතාලය  Potential for achieving  tourism goals of Sri Lanka 
through Eco Tourism) 

3 HS/2015/0364 දිබඳඳුරම ළිටු ැකීම ුලසා සංරාවර රර්මා්තය 

4 HS/2015/0741 රැලණි වජ්මො ද්ොවය සංරාවර ආරර්යයය් ලලස ලේශීය 
සංරාවරය් ෙට ප්රලර්ධ්යය රව්ල් ලරලසේ? 

5 HS/2015/0956 ුණලටුණ ලලවගාශ්රිත සංරාවර ලයාපාවය සො covid 19 හි  ලපෑම 

 


