
5 
 

Thesis Topic AR/AF Supervisor 

2020 

1. A Criminological study of the illicit poaching, illegal, unregulated, unauthorized 

fishing in the palk stfrait fostering transnational crimes 

2. අපරාධ විමර්ෂණයේදී ජංගම දුරකථන දත්තවල දායකත්වය 

3. අපරාධ විමර්ෂණයේදී ඇගිලි සළකුණූ සාක්ෂිවල සාර්ථකත්වය තීරණය වන සාධක 

4. ළමා ප්රචණ්ඩත්වය සදහා ග්රාමීය පවුල් සංස්ථායවහි බලපෑම අපරාධ  විදයාත්මක අධයනයක්ෂ   

AR/84637 

AF/15/11513 
 

Senior lecturer Mrs. Anuruddhika 

Buddhadasa 
AR/85209 

AF/15/12039 

 

AR/84442 

AF/15/11325 AR/844459 

AF/15/11342 

1. බාල අපරාධ යකයරහි බලපාන සාධක පිලිබදව විදයාත්මක අධයනයක්ෂ 

2. බල අපරාධ විමර්ශණයේදී ඇගිලි සළකුණු  යයාදා ගැනීම පිළිබදව අපරාධ විදයාත්මක 
අධයනයක්ෂ 

3. අපරාධ විමර්ශණයේදී  DNA සාක්ෂි යයාදාගැනීම පිළිබද අපරාධ විදයාත්මක අධයනයක්ෂ 

4. මනුශය ඝාතන විමර්ශණයේදී විදයාත්මක සාක්ෂි උපයයෝජනය පිළිබද අපරාධ  විදයාත්මක 
අධයනයක්ෂ (මාතර යපාලිස් බල ප්රයේශය ඇසුරින්) 

 

AR/84884 

AF/15/11748 
Lecturer K.G.N.U. Ranaweera 

AR/85220 

AF/15/ 12045 

AR/84482 

AF/15/11364 

AR/84996 

AF/15/11852 

1. ලිංගික අපරාධයන්හි ළමා වින්ිතයන් අධිකරණ ක්රියාවළියේ දී මුහුණ පාන ගැටලු පිළිබද 
අපරාධ  විදයාත්මක අධයනයනක්ෂ (ඇල්පිටිය මයහ්ස්රාත් අධිකරණ බල ප්රයේශය ඇසුරින්) 

2. ග්රාමීය තරුණයන් කල්ලිවලට ඇති නැඹුරුව හා ඊට බලපාන සාධක පිළිබද අධයනයනක්ෂ 

3. වනාන්තර හායනය යකයරහි බලපාන මානව සාධක අවම කිරීම සදහා වූ නීති පේධතියයහි 
ප්රායයෝගිකත්වය පිළිබද අධයනයනක්ෂ 

4. උප සංස්කෘතීන් අනුව අපරාධ නැමියාව පිළිබද සංසන්දනාත්මක අධයනයනක්ෂ (පාලින්දනුවර 
ග්රාමීය සංහල හා ද්රවිඩ ප්රජාව ඇසුරින්)  

5. Impact of covid-19 pandemic on machinery of criminal investigation with reference to 

western province of Sri Lanka 

6. Sexual harassment of female students in public transport (with special reference to 

university students)  

 

 

 

 
 
 

AR/84776 

AF/15/11645 
Dr. Neranji Wijewardhana 

AR/84794 

AF15/11663 
AR/85003 

AF/15/11859 
AR/84511 

AF/15/11393 
AR/84597 

AF/15/11474 

AR/84530 

AF/15/11411 

1. අපරාධ නීතිය සම්බන්ධයයන් ශ්රී ලාංකික ජනතාවයේ දැනුවත්භාවය  ී  අපරාධ විදයාත්මක 
අධයනයක්ෂ 
2. පාසල් විශය නිර්යේශයට නීතිය විශයක්ෂ යලස ඇතුළත් කිරීයම් අවශයතාවය පිළිබද අපරාධ 
විදයාත්මක අධයනයක්ෂ 
3. වනජීවින්ට ඓයරහිව සදුවන අපරාධ සදහා යුක්ෂතිය ඉටු කිරීයම් කාර්යපටිපාටිය පිළිබදව අපරාධ 
විදයාත්මක අධයනයක්ෂ 

AR/84896 

AF/15/11757 
Lecturer H.P.K.N Hewawasam 

 

 AR/84729 

AF/15/11594 

AR/84895 

AF/15/11756 
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4 මව වියේශ යස්වයේ නියුක්ෂතිය fya;qfjka mjq, ;=< <uhskag we;sjk .egM පිළිබද අපරාධ  
විදයාත්මක අධයනයක්ෂ (බුලත්සංහල යපාලිස් බල ප්රයේශය ඇසුරින්) 
 

AR/84843 

AF/15/11709 

1. නාගරික සමාජය තුළ පුේගලයන් මත්ද්රවය වලට යයාමුවීමට ඇති නැඹුරුතාවය හා යයාමුවූවන්යේ 
අපගාමී වර්යා රටාවන් පවුල යකයරහි ඇතිකරන බලපෑම පිළිබද අපරාධ විදයාත්මක අධයනයක්ෂ 
(යදමටයගාඩ යපාලිස් බල යප්රේශය ඇසුරින්) 
2. මූලික අයිතිවාසකම් සුරක්ෂෂණය සදහා වූ වයවස්ථාපිත ප්රතිපාදනයන්හි ප්රමාණාත්මක භාවය හා 
ඵලදායිතාවය පිළිබද තුළනාත්මක අධයනයක්ෂ 
3.අපරාධ පාලනය හා නිවාරණයේදී යපාලිස් නිලධාරීන් මුහුණ යදන ගැටලු පිළිබද අපරාධ විදයාත්මක 
අධයනයක්ෂ(බුලත්සංහල යපාලිස් ස්ථානය ඇසුරින්)  
 

 
AR/84777 

AF/15/11646 

Senior Lecturer Dr. R.B.N. Sunil  

 

AR/84710 

AF/15/11581 

AR/84431 

AF/15/11315 

1. දාu >d;lhka නිර්මාණය වීම සදහා ප්රමුඛ සාධකයක්ෂ යලස ළමා අපයයෝජනය බලපා ඇති ආකාරය 
පිලිබද අධයනය කිරීම 
2. කාන්තා දාම සාතකයන් නිර්මාණය වීම සදහා පසුබිම් වූ ඔවුන්යේ foujqmshkaf.a හැසරීම් රටාවන් 
හා එහි බලපෑම 
3. 219 B ගල්පාය ග්රාම නිලධාරී වසම තුළ පාසල් හැරයන මත්ද්රවය භාවිතයට යයාමු වීම සදහා 
බලපාන යහ්තු පිළිබදව අධයනය 
4. ග්රාමීය හා නාගරික ශිෂයයන් සයිබර් අපරාධ වලට යගාදුරු වීම පිළිබදව තුළනාත්මක අධයනයක්ෂ 
5. A criminological study on factors affecting to cybercrimes in specific social environment 

(with special reference to COVID-19 Pandemic)- Dr. J.M.R Jayasundara 
 
 
 
 
 
  

AR/84751 

AF/15/11621 
Dr. Sunil Rajanetti  

 
AR/84824 

AF/15/11621 

AR/84494 

AF/15/11376 

 
AR/84936 

AF/15/1179 

AR/84451 

AF/15/11334 
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Senior Lecturer A.R.P. Chanaka 

Udayakumara  
 

1 ශ්රී ලංකාව අවට මුහුදු තීරයේ සදුවන යනායයකුත් අපරාධ විමර්ශනය 
2 තරුණ අපරාධනරුවන් බිහිවීම යකයරහි බලපාන යහ්තු සාධක  
3 ප්රජාපාදක වියශෝධනය පිළිබද ඵලදායී අධයනයක්ෂ 
 
 
 

AR/84615 

Prof. W.M Dhanapala 

 
AR/84735 

AR/84625 

1 යගාවිජනපදවල ගැටළු කළමණාකරණයේදී යගව් සංවිධානවල කාර්යභාරය (උස්ගල සයඹලන්ගමුව 
ඇසුරින්) 
2 නවීකරණයත් සමග ප්රාථමික ජන සමාජවල අපරාධකාරීත්වය (මහියංගකය වැි ජනතාව ඇසුරින්) 

AR/84664 

AF/15/11536 
Dr. Sepala Samarakoon 

AR/84674 

AF/15/11546 

 


