(කාර්යාලීය පෙයෝජනය සඳහා පමණයි)

ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත ෙහේවෙග්
සම්පූර්ණ ජීව දත්ත ෙතොරතුරු
1.0 1.1 මුලකුරු සමඟ නම (ඉංගීසි කැපිටල් අකුරින්) : S.N.HEWAGE
1.2 සම්පූර්ණ නම (ඉංගීසි) : Sujith Nishatha Hewage
1.3 සම්පූර්ණ නම (සිංහෙලන් ) : සුජිත් නිශාන්ත ෙහේවෙග්
2.0 ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය : 6 9 3 2 4 2 9 5 9 V
3.0 3.1 ස්ථිර ලිපිනය : (ඉංගීසි කැපිටල් අකුෙරන්) : 385/29,ATTERIYAGALA WATTA,
WASANTHA GUNARATNE MAWATHA, 9 MILE POST, MAHARA, KADAWATHA.
3.2 ස්ථිර ලිපිනය : ෙනො 385/29, ඇට්ෙට්රියගල වත්ත,වසන්ත ගුණරත්න මාවත,9 කණුව,
මහර, කඩවත
4.0 දුරකථන අංකය : 071-80624426
ඊ ෙම්ල් ලිපිනය : පුද්ගලික - dr.snhewage@gmail.com රාජකාරි - sujith@dmc.gov.lk
5.0 ඔබ ශී ලංකා පුරවැසිෙයකු වන්ෙන් උපතින්ද,ලියාපදිංචිෙයන්ද: උපතින්ම ශී ලාංකිකෙයක්මි.
6.0 විවාහක/අවිවාහක බව : අවිවාහක
7.0 උපන් දිනය : වර්ෂය 1 9 6 9 මාසය : 1 1 දිනය : 1 9
8.0 අයදුම්පත් කැඳවන අවසාන දිනට වයස : අවුරුදු : 4 1 මාස : 0 9 දින : 1 9
9.0 අධ+ාපන සුදුසුකම් :
උපාධිය
ශාස්තෙව්දී
ශාස්තෙව්දී

ආයතනය
ෙබෞද්ධ හා පාලි විශ්ව
කැළණි විශ්වවිද+ාලය

වර්ෂය
2005
2006

සාමා/විෙශේෂ
විෙශේෂ
විෙශේෂ

ශාස්තෙව්දී

ෙබෞද්ධ හා පාලි විශ්ව

2001

සාමාන+

දර්ශනපති
ආචාර්ය Ph.D.

කැළණි විශ්වවිද+ාලය
කැළණි විශ්වවිද+ාලය

2007
2010

පර්ෙය්ෂණ
පර්ෙය්ෂණ

i.

ii.

iii.

iv.

විෂයයන්
ෙබෞද්ධ සංස්කෘතිය
ෙබෞද්ධ සංස්කෘතිය
ෙබෞද්ධ සංස්කෘතිය
ෙබෞද්ධ දර්ශනය
පාලි භාෂා සාහිත+ය
ෙබෞද්ධ සංස්කෘතිය
ෙබෞද්ධ සංස්කෘතිය

සමත්බව
පථම පංති
සමත්

මාධ+
සිංහල
සිංහල

ෙදවන පංති

සිංහල

සමත්
හදාරමි

සිංහල
සිංහල

පූජ+ මහාචාර්ය ෙකොල්ලුපිටිෙය් මහින්ද සංඝරක්ඛිත නාහිමි ෙග් පර්ෙය්ෂණ උපෙද්ශකත්වය
යටෙත් සංජානනය පිළිබඳව බුදු දහම ඇසුෙරන් සිදු ෙකෙරන විචාර පූර්වක අධ+යනයක්
මැෙයන් වූ කැළණි විශ්වවිද+ාලෙය් ආචාර්ය Ph.D. උපාධි පර්ෙය්ෂණ කටයුතුවල දැනට
නිරතව සිටිමි.
පූජ+ මහාචාර්ය ෙද්වාෙල්ගම ෙම්ධානන්ද නාහිමියන්ෙග් පර්ෙය්ෂණ උපෙද්ශකත්වය යටෙත්
තිපිටකෙයන් ෙහලි වන ෙමත්තා සංකල්පෙයහි ෙබෞද්ධ සාරධර්ම පදනම පිලිබඳ විචාර
පූර්වක අධ+යනයක් මැෙයන් වූ කැළණි විශ්වවිද+ාලෙය් දර්ශනපති උපාධිය(පර්ෙය්ෂණ)
හදාරා ඉන් විශිෂ්ට ෙලස සාමාර්ථය ලබා සිටිමි.
මා විසින් රචනා කළ පහත නම් සඳහන් ශාස්තීය පර්ෙය්ෂණ කෘති දිවයිෙන් පසිද්ධ පකාශන
සමාගමක් විසින් පකාශයට පත්ෙකොට එළි දැක්වීෙම් කටයුතු දැනට සිදුෙව්.
I. බිඳුණු කැඩපත
A. ගැඹුරු නිහඬතාව
B. ෙමත්තා සංකල්පය
J. මනුස්සකම
K. සීතල කඳු
C. සක්මන් මළුව
L. නිසල විල
D. මානව විද+ාව හා බුදුදහම
M. විමුක්ති උදාව
E. කාලාම සූතය
F. ලක්දිව ෙබෝසත් පතිමා
N. හුදකලා අරණ
G. සැබෑව හා මායාව
O. මඟඵල අවෙබෝධයට මඟ
H. තෘප්තිය ලැබිය හැකි මඟ
දැනට පහත නම් වශෙයන් සඳහන්වන ජාතික පුවත්පත් රැසක ම’විසින් රචිත විවිධ ශාස්තීය
පර්ෙය්ෂණ ලිපි දැනට වසර ගණනාවක සිට ෙම් දක්වා අඛණ්ඩව පකාශයට පත් ෙව්.
A. දිවයින ඉරිදා සංගහය
C. සිළුමිණ පුවත්පත
B. රන්දිව ඉරිදා සංගහය
D. දිනමිණ පුවත්පත
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E. බුදුසරණ පුවත්පත
I. විකිපීඩියා අන්තර්ජාල පිටුව
F. බුදුමඟ පුවත්පත
J. The Guardians web page
G. සුබෙසත පුවත්පත
K. ලක්බිම ඉරිදා සංගහය
H. සිංහලයා අන්තර්ජාල පිටුව
L. රිවිර ඉරිදා සංගහය
i. කැළණි විශ්වවිද+ලෙය් ශාස්තෙව්දී උපාධිය සඳහා පුස්තකාල හා පෙල්ඛන විද+ාව විෂයක් ෙලස හදාරා ඒ
සඳහා ශී ලංකාෙව් ජාතික පුස්තකාලය හා පෙල්ඛන ෙසේවා මණ්ඩලය : සවිස්තරාත්මක අධ+යන වාර්තාව
මැෙයන් නිබන්ධය ඉදිරිපත් කර සම්මාන සාමාර්ථයක් ලබා සමත්වී ඇත.
ii. ශී ලංකා ජාතික පුස්තකාලය හා පෙල්ඛන ෙසේවා මණ්ඩලෙය් Information & Communication
Technology නමැති පාඨමාළාව ඉංගීසි මාධ+ෙයන් හදාරා සමත්ව ඇත.
iii. ශී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනෙය් SLIDA Computer Driving License පාඨමාළාව ඉංගීසි
මාධ+ය යටෙත් හදාරා සමත්ව ඇත.
iv. මුදල් හා සැලසුම් අමාත+ාංශයට අයත් රාජ+ ගිණුම් හා මූල+ ආයතනෙය් Conflict Management &
Leadership නමැති පාඨමාළාව ඉංගීසි මාධ+ෙයන් හදාරා සමත්ව ඇත.
v. මුදල් හා සැලසුම් අමාත+ාංශයට අයත් රාජ+ ගිණුම් හා මූල+ ආයතනෙය් Training Principles නැමැති
පාඨමාළාව හදාරා සමත්ව ඇත.
vi. පරිගණක හැසිරවීම,මෘදුකාංග භාවිතය,ඊෙම්ල්,අන්තර්ජාල,ෙතොරතුරු ගෙව්ෂණ යන්තභාවිතය,ෙතොරතුරු
බාගත කරගැනීම,ඊ ශාක්ෂරතාව,මෘදුකාංග හා දෘඨාංග අළුත්වැඩියා හැකියාව,පරිගණක ලිපි සැකසීම,පිටු
සැකසීම,පරිගණ මුදණ තාක්ෂණය පිළිබඳ පළපුරුද්ද ලබා ඇත.
vii.ආයුවිදුකලස හා ෙමෙහවර පුවත්පත්වල සංස්කරණය,පිටු සැලසුම්,පකාශන,මුදණ බාරව කටයුතු කර
ඇත.
බුදු දහම පිළිබඳ අධ+ාපනික සුදුසුකම් හා ශාස්තීය සුදුසුකම් :
ඩිප්ෙලෝමාව
ආයතනය
වර්ෂය
බුද්ධධර්ම ඩිප්ෙලෝමා
ෙබෞද්ධ හා පාලි විශ්ව
1998
පාලි සාහිත+ ඩිප්ෙලෝමා
ෙබෞද්ධ හා පාලි විශ්ව
2001
අභිධම්මාචරිය උපාධිය
ශී සුමංගල ගුණානු.සභාව
2002
සද්ධම්මාචරිය උපාධිය
ශී සුමංගල ගුණානු.සභාව
2002
ෙබෞද්ධ ධම්මාචාර්ය
විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව
1998
දහම් පාසැල් අවසාන
විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව
1997
පාලි-ධම්ම-අභිධම්ම
ෙකොළඹ තරුණ ෙබෞද්ධ සංගම 2002
පාචීන භාෙෂෝපකාර සංගමෙය් පාරම්භ මධ+ම හා අවසාන පරීක්ෂණ

සමත්බව
සමත්
සමත්
විශිෂ්ට සමත්
විශිෂ්ට සමත්
විශිෂ්ට සමත්
විශිෂ්ට සමත්
විශිෂ්ට සමත්

මාධ+
සිංහල
සිංහල
සිංහල
සිංහල
සිංහල
සිංහල
සිංහල

10.0 පළපුරුද්ද :
A. කැලණි විශ්වවිද+ාලය,පුස්තකාල හා විඥාපන විද+ා අධ+යන අංශෙයහි දැනුවත් කිරීම් හා
අධ+ාපන පිළිබඳ සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ කටයුතුවල ෙයදී ලබා ඇති පාෙයෝගික පුහුණුව
B. උපාධිධාරී බඳවා ගැනීම් යටෙත් ෙද්ශීය ෛවද+ අමාත+ාංශයට අයත් ආයුර්ෙව්ද
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පෙල්ඛන සහකාර තනතුර යටෙත් බඳවා ගන්නා ලදුව 2005 සිට 2007
වසර සිට දක්වා ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් නාවින්න බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ
ආයුර්ෙව්ද පර්ෙය්ෂණායතන පුස්තකාලෙය් පුස්තකාලයාධිපති ෙලස විවිධ දැනුවත්කිරීම් හා
අධ+ාපන අංශෙය් කාර්ය පටිපාටි කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ+ කටයුතුවල නිරතවූෙවමි.
C. 2007 සිට 2010 ෙතක් ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ම ෙද්ශීය ෛවද+කම පිළිබඳ ජාතික
ආයතන පුස්තකාලෙය් පුස්තකාලයාධිපති තනතුෙර් ෙසේවය කරමින් මීට අනුබද්ධව පිහිටි
පධාන ආයතනයන්හි ධාරිතාවන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් නිලධාරීන්
දැනුවත් කිරීම් සඳහා සම්බන්ධව කටයුතු කෙලමි.එහිදී සම්පත් මධ+ස්ථාන හරහා සම්පත්
හුවමාරු වැඩසටහන් කියාත්මක කරමින් ශාස්තීය පර්ෙය්ෂණ ක්ෙෂේතයට එම දායකත්වය
උපරිම ලබා දුනිමි.
D. දිවයිෙන් පාසැල්, විශ්වවිද+ාල හා අධ+ාපන ආයතනවල අධ+ාපන විෂය මාලා සංස්කරණ
කටයුතුවලදී අවශ+තාව පරිදි නව තාක්ෂණික විෂය ධාරා එකතුකිරීම පිළිබඳ ආයනනෙය්
අධ+ක්ෂ හරහා දැනුවත් කිරීෙම් කටයුතුවල නිරතවීම.
E. ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවටම අයත් ෙබොරැල්ල ශී ලංකා ජාතික ආයුර්ෙව්ද ( ශික්ෂණ )
ෙරෝහෙලහි පාලන අංශෙයහි පෙල්ඛන සහකාර තනතුෙර් 2010.03.16 සිට 2011.10.17
ෙතක් වසරකට අධික කාලයක් පාලන රාජකාරිවල නිරතව සිටිමි.
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F. 2011.11.18 දින සිට ෙම් දක්වා ආපදා කළමනාකරණ මධ+ස්ථානෙය් මානව සම්පත්
අංශෙය් පරිපාලන නිලධාරී තනතුරට අයත් පරිපාලන රාජකාරිවල නිරතව සිටිමි.
11.0 පූර්ව රැකියාවන් පිළිබඳ විස්තර :
ආයතනය
බ.ආ.අ.පර්ෙය්ෂණාය.
ෙද්.ෛව.ජා.ආයතනය
ආ.ශි.ජා.ෙරෝහල
ආ.ක.මධ+ස්ථානය

තනතුර
පෙල්ඛන සහකාර
පෙලඛන සහකාර
පෙලඛන සහකාර
පරිපාලන නිලධාරී

ෙසේවය කළ කාලය
2005-2007
2007-2010
2010-2011
2011 සිට ෙම් දක්වා

ඉවත්වීමට ෙහේතුව
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු
වා.ස්ථාන මාරු
වා.ස්ථාන මාරු
උසස්වීම් රැකි.අවස්ථා

12.0 ඔබ කවරදාක ෙහෝ ෙචෝදනාවක් සඳහා උසාවියකින් වරදකරු කරනු ලැබ තිෙබ්ද ( අදාළ
ෙකොටුෙව් ලකුණ ෙයොදන්න) ඔව් නම් විස්තර සඳහන් කරන්න.
ඔව්
නැත 
13.0 අයදුම්කරුෙග් සහතිකය :
ෙමම ඉල්ලුම්පතෙය් මා විසින් සපයා ඇති ෙතොරතුරු මා දන්නා තරමින් සත+ හා නිවැරදි
බවද ෙමහි සියලුම ෙකොටස් නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර ඇති බවද පකාශ කරමි.
දිනය : .....................................

.............................................
අයදුම්කරුෙග් අත්සන

14.0 ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් සහතිකය (රාජ+ ෙසේවෙය් නියුතුවූවන් සඳහා පමණි)
ෙමම අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන සුජිත් නිශාන්ත ෙහේවෙග් මහතා ආපදා කළමනාකරණ
මධ+ස්ථානෙයහි 2011.10.18 දින සිට පරිපාලන නිලධාරි වශෙයන් ස්ථිර තනතුරක ෙසේවය
කරන බවද ඔහුෙග් ෙසේවය සතුටුදායක බවද ෙමම සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය් පතිඵල අනුව
පත්වීමක් සඳහා ෙතෝරා ගනු ලැබුවෙහොත් ඔහු දැනට දරන තනතුෙරන් නිදහස් කරන බවද
ඉහත සඳහන් කර ඇති ෙතොරතුරු සත+ බවද සහතික කරමි.
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