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ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙයහි 
අති දක්ෂ වෘත්තීයෙව්දීන් 
බිහි කිරීමට

මෑත වසරවලදී සිදු වූ විද්යා හා තාක්ෂණෙය් දියුණුව, විශිෂ්ට 

තාක්ෂණික නෙවෝත්පාදනයන් සහ රැඩිකල් සමාජ-ආර්ථික 

ෙවනස්කම් (විවිධාංගීකරණය, සංකීර්ණත්වය වැඩිවීම, 

නවීනත්වය ඉහළ යාම, ෙගෝලීයකරණය සහ IoT යුගෙය් 

ආගමනය ආදිය) සමගම ජපානය තුල හා ජාත්යන්තර 

මට් ටමින් උසස් ගණෙය් ෙතොරතුරු විද්යා වෘත්තිකයන් 

පිළිබදව අෙප්ක්ෂාවන් ෙව්ගෙයන් වැඩිෙවමින් තිෙබ්.

ෙකෙසේ වුවද, ෙමවන් ෙතොරතුරු හා කළමනාකරණය වැනි 

විෙශේෂිත වූ ක්ෙෂේත්රයන්ෙගන් සමන්විත වන්නා වූ ෙතොරතුරු 

තාක්ෂණ ක්ෙෂේත්රෙයහි, ෙතොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධති 

වෘත්තිකයින් බිහි කිරීෙම් අභිෙයෝගයන්ට මුහුණ දීමට 

ශක්යතාවය ඇති පාසල් හා උපාධි පාසැල් සංඛ්යාව ෙම් වන 

විටත් ශුන්ය තත්වයට පත් වී ඇත.

ෙමම තත්වෙයන් අත්මිදීම සදහා කිෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු 

විද්යා උපාධි අධ්යයන විද්යාලය (KCGI) 2004 වසෙර් අ�යල් 

මසදී ජපානෙය් ප්රථම සහ එකම ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 

වෘත්තීකයන්ෙග් උපාධි පාසල ෙලස පිහිටුවන ලදී.

KCGI ආයතනය වසර 57 ක් පුරාවට ක්ෙෂේත්රෙය් 

අවශ්යතාවයන් සපුරාලීම සඳහා ෙතොරතුරු සැකසුම් 

ඉංජිෙන්රුවන් පුහුණු කර ඇති ජපානෙය් ප්රථම පරිගණක 

අධ්යාපන ආයතනය වන ජපානෙය් කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියුටර් 

ගකුඉන් සාම්ප්රදායන් සහ ජයග්රහණයන් හට උරුමකම් කියයි. 

KCGI ආයතනය විසින් ජාත්යන්තර ෙරෝෙචස්ටර් තාක්ෂණික 

ආයතනය ඇතුළු ෙලොව පුරා විසිරී තිෙබන විශ්ව විද්යාල 

සමඟ ෙගෝලීය අධ්යාපනික ජාලයක් මත පදනම්ව 

ජාත්යන්තර ෙතොරතුරු තාක්ෂණ විෂය නිර්ෙද්ශයන් 

�යාත්මක කරයි. තවද KCGI හි විෂය මාලාව 

කළමනාකරණය සහ පරිපාලන අධ්යාපනය ද සැලකිල්ලට 

ගනී. KCGI ආයතනය මගින් සම්ප්රදායික පර්ෙය්ෂණ ඉලක්ක 

කරගත් උපාධිධාරී පාසල් මගින් නිසි අධ්යාපනයක් ලබා 

ගැනීමට අපහසු වන තනතුරුවලට, එනම් උසස් මට්ටෙම් 

ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයන් සහ විෙශේෂෙයන්ම ප්රධාන 

ෙතොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරීන් (CIO) වැනි ෙතොරතුරු 

තාක්ෂණ ෙයදුම් ක්ෙෂේත්ර සදහා ඉහළ ෙපෙළේ නායකයින් බිහි 

කරයි.

පාසෙල් දර්ශනය

KCGI හි ෙමෙහවර සහ අරමුණ

1

ඇතුළත් කරගැනීෙම් ප්රතිපත්ති

ෙතොරතුරු තාක්ෂණ / ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ කර්මාන්තය යනු ෙතොරතුරු ෙමන්ම කළමනාකරණය සම්බන්ධ ක්ෙෂේත්ර ෙදෙකහිම ඒකාබද්ධ 
ක්ෙෂේත්රයක් වන අතර එහි ඉලක්ක සංකීර්ණ හා විවිධ ෙව්. ෙම් ෙහේතුෙවන්, ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්තෙය් අවශ්යතා සඳහා වන කුසලතා ෙවන කවරදාටත් 
වඩා විවිධාංගීකරණය ෙවමින් පවතී. අද වන විට, ජපාන කර්මාන්ත ක්ෙෂේත්රෙය් පවතින විවිධාකාර කුසලතා සැපයුම් අවශ්යතාවන්, දැනට පවත්නා ඉංජිෙන්රු 
විද්යාව හා සම්බන්ධ පර්ෙය්ෂණ උපාධි පාසල් තුළින් ෙකෙරන ඉංජිෙන්රු උපාධි අෙප්ක්ෂකයින් සංවර්ධනය කිරීම මත පමණක් රඳා පවතින ජපන් අධ්යාපන 
ක්රමෙයන් සපුරාලීමට ෙනොහැකි වී ඇත. ඉදිරි අනාගතෙය්දී, ජපාන කර්මාන්ත ක්ෙෂේත්රය සහ ආර්ථිකය තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා, ෙතොරතුරු තාක්ෂණ / 
ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ කර්මාන්තෙය් ඉහළ විෙශේෂඥ වෘත්තිකයන් ෙලස විවිධ පසුබිම්වල පුද්ගලයන් සෑම ආකාරයකින්ම පුහුණු කිරීම වැදගත්ය.

ෙමම ඉදිරි දර්ශනෙයන් බලන විට, විවිධ පසුබිම්වලින් පැමිෙණන සිසුන් හැකිතාක් ප්රමාණයක් ඔවුන්ෙග් අෙප්ක්ෂක උපාධි විෙශේෂණය කිරීමකින් ෙතොරව පුළුල් 
ෙලස පිළිගැනීෙම් ප්රතිපත්තියක් අප පාසල සතුව ඇත.

1) අපෙග් පාසෙල්දී විෙශේෂිත දැනුම ඉෙගනීෙම් පදනම් අධ්යයන හැකියාව ඇති පුද්ගලයින්;

2) ස්ථාපිත සංකල්පවල සිරවී ෙනොසිට අලුත් ෙද් ඉෙගනීමට, තනිවම සිතීමට සහ අලුත් ෙදයක් නිර්මාණය කිරීමට අභිලාෂය ඇති පුද්ගලයින්; හා

3) අන්යයන් සමඟ සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කිරීමට සහ සන්නිෙව්දනය තුළින් ගැටළු වලට පිළිතුරු ෙසවීමට කැමැත්තක් ඇති පුද්ගලයින්.

අපෙග් පාසෙල් පරමාර්ථය වන්ෙන් සමාජෙය් ඉල්ලීම් සපුරාලීමටත් වර්තමාන හා 

අනාගත පරපුර සඳහා වන වගකීම ඉසිලීමටත් හැකියාව ඇති, වර්තමාන 

ව්යාපාරික භාවිතයන් පිළිබඳ ශක්තිමත් ප්රාෙයෝගික දැනුමක්, ශක්තිමත් 

න්යායාත්මක පසුබිමක් සහ නිර්මාණාත්මක හා නව්යකරණ ජීවගුණයක් සහිත 

ඉහළ සුදුසුකම් ලත් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයින් පුහුණු කිරීමයි.

අපෙග් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සමාජෙය් ඉහළ මට්ටෙම් සහ විවිධ වූ මානව 

සම්පත්වල අවශ්යතාවය සපුරාලීමත්, සාම්ප්රදායිකත්වය ඉක්මවා ගිය වඩාත් පුළුල් 

දැනුමක් හා ඉහළ මට්ටෙම් කුසලතා සහිත ෙමන්ම සාර්ව�ක පරිගණකකරණ 

යුගෙය් අන්තර්ජාතික චින්තනයක් සහිත ඉහළ මට්ටෙම් ෙතොරතුරු 

තාක්ෂණ වෘත්තිකයින් සැපයීම තුළින් ආර්ථිකෙය් දියුණුව සහ ඉහළ මට්ටෙම් 

ෙතොරතුරු සමාජයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට දායක වීම.

අපෙග් අරමුණ වන්ෙන් ෙතොරතුරු හා ඒ ආ�ත තාක්ෂණයන්හි විකාශනයන්ට 

අනුවර්තනය වීම සහ ඉහළ මට්ටෙම් වෘත්තිකයින් පුහුණු කිරීෙම් දී විද්යාව, 

තාක්ෂණය සහ ව්යාපාර පරිපාලනය සම්බන්ධ අධ්යයන ක්ෙෂේත්රයන්හි න්යාය හා 

ප්රාෙයෝගික තාක්ෂණය පිළිබඳ අධ්යාපනය ලබා දීමයි.



ෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු විද්යා උපාධි අධ්යයන විද්යාලය 
ජපානෙය් ප්රථම ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තීය උපාධි 
පාසල ෙව්. KCGI හි මව් සංවිධානය වන කිෙයෝෙතෝ 

කම්පියුටර් ගැකුයින් (KCG) යනු ජපානෙය් ප්රථම පුද්ගලික 
පරිගණක අධ්යාපන ආයතනයයි. KCG පුද්ගලික පාසලක් ෙලස 
ෂිගිෙයෝ හෙසගාවා සහ යසුෙකෝ හසගාවා විසින් තම අද්විතීය, 
ඉදිරි දර්ශනය යටෙත් පිහිටුවන ලදී.
1963 දී ස්ථාපනය කිරීෙමන් පසුව වසර 55 කට අධික කාලයක් 
පුරා පරිගණක අධ්යාපනය සඳහා KCG කටයුතු කර ඇති අතර, 
එම කාලය තුළ උසස් ෙපළ උපාධිධාරීන් පමණක් ෙනොව, සිව් 
වසරක විශ්ව විද්යාල උපාධිධාරීන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ද එහි 
වැඩසටහන් වලට ඇතුලත් වී උපාධි ලබා ඇත. ෙමම පාසල 
ආරම්භ කරන අවස්ථාෙව්, ජපානෙය් පැවතුෙන් පර්ෙය්ෂණ 
අරමුණු ෙකොටගත් උපාධිධාරී පාසල් පමණකි.
විශ්ව විද්යාල උපාධි ලැබීෙමන් පසු බඳවාගත් ෙබොෙහෝ සිසුන් 
විසින් පරිගණක පිලිබඳව ප්රාෙයෝගික පැත්තට සෘජුවම සම්බන්ධ 
උසස් අධ්යාපන ආයතනයක් ෙසොයා යාෙමන් පසු, KCG ෙතෝරා 
ගන්නා ලදී. KCG වෘත්තීය පාසැල් ක්රමය යටෙත් සංවිධානය 
කරන ලද නමුත් එය ජපන් සමාජය තුළ විශ්ව විද්යාල උපාධිධාරීන් 
සඳහා අධ්යාපනික ආයතනයක් ෙලස කටයුතු කරන අතර වෘත්තිය 
හා ප්රාෙයෝගික උපාධි පාසලක කාර්යභාරයද සිදු කරනු ලබයි.
ෙමම තත්ත්වය හා ඉතිහාසය මත පදනම්ව 1998 දී KCG විසින් 
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ෙරොෙචස්ටර් තාක්ෂණ ආයතනෙයහි 
උපාධි වැඩසටහන් (ෙතොරතුරු විද්යාව හා තාක්ෂණය, පරිගණක 
විද්යාව සහ ෙවනත්) සමග ඒකාබද්ධ වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන 
ලද අතර පසුව විෂය මාලාව, ප්රාෙයෝගික ඉෙගනීම අරමුණු 
ෙකොට ගත් වෘත්තීය උපාධි පාසලක් ආරම්භ කර ඇත. ජපාන 
වෘත්තීය පාසලක් සහ ඇෙමරිකානු උපාධිධාරී පාසැල් 
වැඩසටහනක් අතර වූ ෙමම සහෙයෝගිතාවය ජපානය තුළ එ 
ෙලසට ඇති වූ ප්රථම සහ නවීන සහෙයෝගිතාවයි.
කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියුටර් ගැකුයින් (KCG) හි ෙමවැනි නිපුණ 
පුද්ගලයින් විසින් වෘත්තීය උපාධි පාසල් පද්ධතිය යටෙත් 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ෙක්න්�ය අධ්යාපන ආයතනයක් පිහිටුවීම යම් 
ආකාරයකින් අවශ්යෙයන් කළයුත්තක් විය. කිෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු 
විද්යා උපාධි අධ්යයන විද්යාලය (KCGI) ආරම්භ කරන ලද්ෙද් 
මූල්ය පාර්ශ්ව ෙමන්ම ෙරොෙචස්ටර් තාක්ෂණ ආයතනෙය් සහ 
ෙකොෙලොම්බියා විශ්ව විද්යාලෙය් පීඨ ඇතුළු අධ්යාපන ෙක්ෂේත්රයන්හි 
අදාළ පාර්ශ්වයන්ෙග් ෙනොමසුරු අනුමැතිය හා සහෙයෝගය 
ඇතිවය. නව පද්ධතිය අනුගමනය කළ පළමු වසර, එනම් 2004 
අෙප්රේල් මාසෙය්දී KCGI ජපානෙය් පළමු හා එකම ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ වෘත්තීය උපාධි පාසල ෙලස විවෘත ෙකරිණි.
KCGI හි ආරම්භක දර්ශනය වන්ෙන් “සමාජෙය් අවශ්යතා 
සපුරාලන, වත්මන් යුගයට උරෙදන සහ අනාගත පරපුර ෙවත 
අපට මඟෙපන්වන නිර්මාණශීලීත්වය සහ ඉහළ මට්ටෙම් 
ප්රාෙයෝගික හැකියාවන්ෙගන් ෙහබි ව්යවහාරික ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය පිළිබඳ විෙශේෂඥයින් බිහි කිරීම” ෙව්. ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ අධ්යාපනය ජාත්යන්තර ව්යාපාරික අධ්යාපනය සමඟ 
ඒකාබද්ධ කරමින්, KCGI විසින් ඉංජිෙන්රුවන් සහ විෙශේෂෙයන් 
ෙවබ් ව්යාපාර (ඊ-ව්යාපාර) පිළිබඳ නිපුණ පරිගණක ෙතොරතුරු 
නිලධාරීන් (CIO) බිහිකිරීෙම් වැඩසටහනක් නිර්මාණය කරන 

ලද්ෙද්, පරිගණක යන්ෙත්රෝපකරණ පිළිබඳ සංගමෙය් (ACM) 
ෙතොරතුරු පද්ධති (IS) ශාස්ත්රපති උපාධි වැඩසටහන් 
විෂයමාලාෙව් සංෙශෝධිත සංස්කරණය පදනම් කරෙගන ය. 
KCGI හි ෙමෙහවර හා අරමුණ වනුෙය් සුවිෙශේෂී නිපුණතා 
මට්ටම්වලින් ෙහබි දැනුම් සම්භාරයකින් යුත්, අන්තර්ජාතික 
චින්තනයක් සහිත ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයින් සැපයීම 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීමයි. ෙමම ප්රයත්නයන් ආර්ථික 
සංවර්ධනයට සහ උසස් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සමාජයක් සාක්ෂාත් 
කර ගැනීමටත්; ෙතොරතුරු තාක්ෂණය හා අදාළ තාක්ෂණයන්ට 
අනුවර්තනය වීමට පහසුකම් සැපයීමටත්; විද්යාව, තාක්ෂණය සහ 
ව්යාපාර කළමනාකරණයට අදාළ අධ්යයන ක්ෙෂේත්රයන්හි 
න්යාය හා ප්රාෙයෝගික තාක්ෂණය පිළිබඳ අධ්යාපනය ප්රවර්ධනය 
කිරීමටත් ඉවහල් වනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු. ෙමම 
ජයග ්රහණයන් ඉහළ නිපුණතා සහිත වෘත්තිකයන්ෙගන් ෙහබි 
අනාගත පරම්පරා බිහි කිරීමට ෙහේතු වනු ඇතැයි අපි තවදුරටත් 
විශ්වාස කරමු.
KCGI ආරම්භ වනතුරු, උපාධි අෙප්ක්ෂක හා උපාධි විද්යාල 
මට්ටමින් වූ ෙවබ් ව්යාපාර (ඊ-ව්යාපාර) පිළිබඳ ප්රධාන උපාධි 
වැඩසටහන් ජපානෙය් ෙනොතිබූ තරම් ය. ෙමම ප්රධාන උපාධි 
සලකන ලද්ෙද් හුෙදක්ම ව්යාපාර කළමනාකරණය කාර්මික 
ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණය සහ ෙතොරතුරු සම්බන්ධ ප්රධාන උපාධි වැනි 
සාම්ප්රදායික ප්රධාන උපාධි වැඩසටහන් වල අනු-ක්ෙෂේත්රයක් 
ෙලසය. ෙගෞරව උපාධි පර්ෙය්ෂණය සහ ඉගැන්වීම සිදු වූෙය් 
හුෙදක්ම ක්රමික හා පුළුල් ප්රධාන උපාධියක ෙකොටසක් ෙලස ෙහෝ 
ප්රධාන උපාධි ක්ෙෂේත්රයක ෙකොටසක් ෙලස ය.
KCGI ෙවන්කර හඳුනාගත හැකි කරුණ වන්ෙන්, ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය පිළිබඳ පුළුල් අර්ථෙයන් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තීය 
උපාධි පාසලක් ෙලස ගත්කළ, නායකත්ව හැකියාවන් ඔප්නැංවීම 
ෙකෙරහි ද අවධානය ෙයොමු ෙකෙරන ෙලෝක මට්ටෙම් වෘත්තීය 
පාසලක් වීම අපෙග් ඉලක්කය වීමයි. ෙබොෙහෝ විශ්වවිද්යාල ෙමන් 
ෙනොව, අපි "සිරස්ව ෙබදුණු තනි ක්ෙෂේත්ර" පරිගණක විද්යා උපාධි 
පාසලක් ෙහෝ ෙතොරතුරු විද්යා හා ගණිත උපාධි පාසලක් ෙනොෙව්. 
අප සහ එම ආයතන සතු ෙබොෙහෝ සමානකම් තිබුණද, අප පාසල 
ෙවනස් ප්රෙභ්දයක උපාධි පාසලකි. අධ්යාපනික දෘෂ්ටි ෙකෝණය 
මත පදනම් වූ විෂයමාලා සැලසුම් සහ උපෙද්ශක ගුරු 
පද්ධතියකට අමතරව, ජපාන විශ්ව විද්යාල වල කලාතුරකින් 
දක්නට ලැෙබන පුළුල් පරාසයක අංග සහ ප්රතිපත්ති ඒකාබද්ධ 
කරමින් මනාව සැකසූ සමබර අධ්යාපන ක්රමයක් සැපයීමට KCGI 
ඉලක්ක කරයි. ෙමයට ශිෂ්ය-මූලික උපෙද්ශන සැලසුමක්, විවෘත 
හා තිරස් ශ්රම විභාජනයක් සහිත අධ්යාපන ක්රමෙව්දයක් සහ 
කාලානුරූපීව සිදුෙකෙරන ඉෙගනුම් ප්රතිඵල ඇගයීම් ඇතුලත් ෙව්.
තවද, ආසියාව හා ෙලෝකය පුරා වැඩ කිරීමට තම හැකියාවන් 
ෙයදවිය හැකි ෙතොරතුරු තාක්ෂණ හා කළමනාකරණ කුසලතා 
වලින් පිරිපුන් ජාත්යන්තර නායකයින් සහ ව්යාපාරිකයින් 
බිහිකිරීෙම් ඉලක්කයද KCGI හට ඇත. KCGI අප විසින් ෙලොව 
පුරා සිසුන් ස�යව අප ෙවත පිළිගනු ලබන්ෙන්, ආරම්භෙය් 
පටන්ම අප සතුව තිබූ ආසියාෙව් අංක එෙක් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
වෘත්තීය පාසල බවට පත්වීෙම් අරමුෙණහි ෙකොටසක් ෙලසය.
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය අද අපෙග් ෛදනික ජීවිතෙය්දී සහ 
කර්මාන්තෙය් අත්යවශ්යක අංගයකි. ආ�ත ක්ෙෂේත්ර ගණනාවකට 

විවිධාංගීකරණය වී ඇති ෙතොරතුරු තාක්ෂණය මගින් සමාජීය 
අවශ්යතා රාශියක් සපුරාලයි. KCGI සිය විෂය මාලාව 
නිරන්තරෙයන් සංෙශෝධනය කර වැඩිදියුණු කරනු ලබන්ෙන්, එහි 
උපාධිධාරීන්ට ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ මූලික පුහුණුවක් ලබා 
දීමටත්, එම පදනම මත උපාධිධාරීන් විසින් ෙතෝරා ගන්නා 
ක්ෙෂේත්රයන්හි වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට උපෙයෝගී වන 
කුසලතා සහ කාර්මික ෙලෝකෙය් භාවිතා කළ හැකි ප්රාෙයෝගික 
කුසලතා ඔවුන්ට සමීප කරවීම සඳහාත් ෙව්. 2018 අධ්යයන 
වර්ෂෙය්දී KCGI විසින් ආකෘති තුනකින් යුත් පාඨමාලා ලියාපදිංචි 
කට්ටලයක් එළිදක්වන ලදී. සංෙක්න්ද්රණ ක්ෙෂේත්ර මඟින් සිසුන්ට 
නිශ්චිත ක්ෙෂේත්රයක මූලික දැනුෙම් පටන් ව්යවහාරික ශිල්පීය ක්රම 
දක්වා වන වෘත්තීය දැනුම ලබා ෙදයි. කර්මාන්ත පාඨමාලා මඟින් 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය ෙයොදාගන්නා සෑම කර්මාන්ත ක්ෙෂේත්රයක් 
සඳහාම ඵලදායී සැලසුම් සහ නිර්මාණ කුසලතා ඉගැන්ෙව්. 
අවසාන වශෙයන්, සිසුන්ෙග් විවිධ අධ්යයන අරමුණු වලට ප්රතිචාර 
දක්වමින්, ෙබස්ෙපෝක් විෂයමාලාව මඟින් යම් ක්ෙෂේත්රයකට අදාළ 
පුළුල් පරාසයක පාඨමාලා ෙතෝරා ගැනීමට සිසුන්ට ඉඩ ලබා ෙද්.
KCGI හිදී අත්කර ගන්නා ප්රාෙයෝගික කුසලතා සහ පුළුල් 
දැක්ෙමහි ප්රතිඵලයක් ෙලස, අපෙග් උපාධිධාරීන් ජපානෙය් සහ 
ජාත්යන්තරව පුළුල් පරාසයක ක්ෙෂේත්රයන්හි වැදගත් 
කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
KCGI විසින් සප්ෙපෝෙරෝ සහ ෙතෝකිෙයෝ වලද පරිවාර සරසවි 
පිහිටුවා ඇත. ෙමම පරිවාර සරසවි කිෙයෝෙතෝ හි ප්රධාන පාසලට 
ඊ-ඉෙගනුම් පද්ධතියක් හරහා සම්බන්ධ කර ඇති අතර එමඟින් 
සිසුන්ට පරිවාර සරසවියක ඉෙගනුම ලබන අතරතුර නවීනතම 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තීය අධ්යාපනය ලබාගත හැකිය.
පාඨමාලා තථ්ය කාලීනව (රියල් ටයිම් ෙලස) සිදු ෙකෙරන අතර, 
එමඟින් සිසුන්ට ඍජුවම කැමරාව හරහා මහාචාර්යවරුන්ෙගන් 
ප්රශ්න ඇසිය හැකි ෙව්. ෙමම පාඨමාලා ද පටිගත කර ඇති බැවින් 
සිසුන්ට අපෙග් සර්වරෙය් ගබඩා කර ඇති පාඨමාලා නිවෙසේ සිටම 
බැලිය හැකිය. කුමන ෙව්ලාවක ෙකොතැනක සිටියද, ඉඩ 
අවකාශෙය් හා කාලෙය් බාධක ඉක්මවා යමින්, ඉතා උසස් 
වෘත්තීය අධ්යාපනයක් ලබාගැනීෙම් හැකියාව සිසුන් සතුය. මීට 
අමතරව, එක්සත් ජනපදය, චීනය සහ දකුණු ෙකොරියාව ඇතුළු 
ෙලොව පුරා උසස් අධ්යාපන ආයතන හා සම්බන්ධ වන ශක්තිමත් 
ජාලයකට KCGI උරුමකම් කියයි. KCGI සිය අධ්යාපනික 
ෙමෙහයුම් ස�ය ෙලස වැඩිදියුණු කරගන්ෙන් ෙමම ජාත්යන්තර 
සම්බන්ධතා ජාලය තවදුරටත් පුළුල් කර ගනිමිනි. 
වත්මන් ෙලෝකෙය් උද්ගත වන කලබලකාරී ෙවනස්කම් 
මධ්යෙය්, ඉතා උසස් මට්ටෙම් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයන් 
බිහි කිරීම උෙදසා KCGI දැඩි ප්රයත්නයක් දරන්ෙන් අපෙග් 
ආරම්භක දර්ශනය සහ ස්ථාපිත ෙමෙහවර හා අරමුණු තුළින් වන 
ෙමෙහයවීෙමනි. ඔබ වැනි අභිලාෂෙයන් අනූන සිසු සිසුවියන්ෙග් 
ආගමනය ෙදස මා ඉතා අෙප්ක්ෂාෙවන් බලා සිටිමි.

KCGI අධ්යාපනයක්

සභාපති සහ මහාචාර්ය 
කිෙයෝෙතෝ ෙජෝෙහෝ ගකුඑන්
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කි

ශාස්ත්රෙව්දී උපාධිය, වෙසේදා විශ්ව විද්යාලය
අධ්යාපනය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය, කලා 
ශාස්ත්රපති, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් 
ෙකොලම්බියා විශ්ව විද්යාලය
සභාපති, කිෙයෝෙතෝ ප්රාන්තෙය් ෙතොරතුරු 
කර්මාන්ත සංගමය
භාරකරු සහ සභාපති, සමස්ථ නිෙපොන් ෙතොරතුරු 
කර්මාන්ත සංගම් සම්ෙම්ලනය
නිෙයෝජිත සභාපති සහ අග්ර උප සභාපති, ජපන් 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සමිති සම්ෙම්ලනය
තායිලන්ත රාජධානිෙය් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 
උප අමාත්ය සම්මානය (ෙදවරක්)
ඝානා ජනරජෙය් අධ්යාපන අමාත්යාංශ සම්මානය
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් නිව්ෙයෝක් ප්රාන්තෙය් 
අධ්යාපන පරිපාලකෙයකු ෙලස සුදුසුකම් ලබා ඇත
බාහිර මහාචාර්ය, තියැන්ජින් විද්යා හා තාක්ෂණ 
විශ්ව විද්යාලය, චීනය
ප්රතිපත්ති උපෙද්ශක කමිටුව, JDC, 
ෙජජු නිදහස් අන්තර්ජාතික නගර සංවර්ධන 
මධ්යස්ථානය
පාඨමාලා: නායකත්ව න්යාය, ප්රධාන ව්යාපෘතිය
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ෂ්ප එන්ජිම නම් වූ නව ආරක ශක්තිය නිර්මාණය 
කිරීමත් සමඟම, 18 වන සතවර්ෂෙය් පසු භාගෙය් 
සිට 19 වන සතවර්ෂය ෙවත කාලෙය්දී කාර්මික 

විප්ලවය ඇති වුනි. 20 වන සතවර්ෂෙය් පසු භාගය පමණ වන විට 
ඉල්ලුම මිනිසාෙග් නිෂ්පාදන හැකියාව අභිබවා යාමත් සමඟම 
විදුලිය හා ෙපෙට්රෝලියම් භාවිතය තුලින් නිෂ්පාදනෙය් ෙව්ගය ඉතා 
සීග්රෙයන් වර්ධන. වන්නට විය. එහි ප්රතිඵලය වූ, ප්රමාණාත්මක 
බවින් ගුණාත්මක බව ෙවත පරිවර්තනය වීම, එවකට මහා 
පරිමාණ නිෂ්පාදන ක්රමෙය් යල් පැනවීමට ෙමන්ම කුඩා 
ප්රමාණයකින් නමුත් විශාල වර්ගීකරණයක් සහිත නිෂ්පාදනයකට 
මාරු වීමට ෙහේතු පාදක විය. ෙමම ෙවනස්වීෙම් මහා විප්ලවය 
අතරතුර, නව සමාජ ක්රමයකට මඟ විවර කරමින් ෙලෝකය තුල 
කාර්මික සංයුතිය සැලකිය යුතු පරිවර්තනයකට භාජනය ෙවමින් 
පවතී.
ෙමම සිධාන්තයම ෙතොරතුරු ෙලෝකය තුලද ඇතිෙවමින් පවතියි. 
ෙකෙසේෙවතත්, එහි ෙව්ගවත් බව ඉතා වැඩිය. ෙලෝකය තුල පළමු 
පරිගණකය නිෂ්පාදනෙයන් 70 වසරක් ගතව තිබුනද ඒවාෙය් 
�යාකාරී ෙව්ගය සහ මතක ධාරිතාව යන ෙදකම අදහාගත 
ෙනොහැකි ෙව්ගයකින් දියුණු ෙවමින් පවතී. සංඛ්යාත්මක කාලගුණ 
අනාවැකි ලබා ගැනීෙමහි තීරණාත්මක සාධකය වන්ෙන් 
කාලගුණික විපර්යාසයන්ට වඩා ෙව්ගෙයන් සිදුවන වායුෙගෝලීය 
ෙවනස්කම් විස්තර කරන අර්ධීය අවකල සමීකරණ විසදීම සඳහා 
පරිගණකෙය් ඇති හැකියාව ෙව්. මිනිසාෙග් කතාෙව් ෙව්ගය 
පාලනය කිරීම සඳහා ශබ්ද විශ්ෙල්ෂණය සහ හඳුනාගැනීම 
ෙව්ගවත් වී තිෙබ්. පරිගණක මතක ධාරිතාවයට බාධක සැබැවින්ම 
ෙනොපවතින අතර, සමස්ත ෙලෝකෙයන් සෑම ෙපොතක්ම ඩිජිටල් 
දත්ත ෙලස ගබඩා කිරීමට හැකියාව ඇත. ජීවිත කාලය පුරාම 
මිනිසාෙග් ෙදෙනත් සහ ෙදකන් මඟින් ගන්නා සෑම දත්තයක්ම 
වාර්තාගත කිරීමට පරිගණකයට හැකියාව තිෙබ්. අපෙග් ජීවන 
රටාව හා සංස්කෘතිෙය් ගුණාත්මකභාවය ෙවනස් කිරීම සඳහා 
ෙතොරතුරු බලශක්තිෙයහි ෙමම වැඩි දියුණු වීම ප්රමාණවත් 
මට්ටමක පවතී.
21 වන ශතවර්ෂයට ඇතුල් වීමත් සමඟම අප තුල ගුණාත්මක 
ෙවනස්වීෙම් සලකුනු දක්නට ලැෙබන බව මා හට හැෙඟ්. ඉතා 
පහසු ලක්ෂණ ඇතුලත් වීම සහ ප්රමාණෙයන් කුඩා කිරීමත් සමඟ, 
විෙශේෂෙයන්ම තරුණ පිරිසෙග් ජීවන රටාව ෙවනස් කරමින් 
ජංගම දුරකථන සහ ස්මාර්ට්ෙෆෝන් වලට හිමි ස්ථානය මිනිසාෙග් 
සාක්කුව බවට පත්ව ඇත. අන්තර්ජාලය හරහා සංඥා මඟින් ෙම් 

වන විට ක්ෂණිකව ලිපි හා අක්ෂර පමණක් ෙනොව ෆයිබර් ඔප්ටික් 
ෙක්බල් හරහා පින්තූර සහ වීඩිෙයෝ දත්ත පවා හුවමාරු කර ගත 
හැකිය. යටිතල පහසුකමක් ෙලස ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන 
තාක්ෂණය (ICT) ෙලොව පුරා මූල්ය හා ව්යාපාර ෙගෝලීයකරණය 
කරන අතර ෙලොව පුරා ජනතාව අතර සෘජු සම්බන්ධතා 
නිර්මාණය කිරීම හරහා රටවල් හා සමාජවල සාමාන්යය 
ස්වභාවයන් ෙකෙරහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරයි. ෙමම 
ෙවනස්කම් සියල්ල තුලින්ම ධනාත්මක මඟ ෙපන්වීමක් ෙනොවන 
බව අමුතුෙවන් කිව යුතු නැත. ඊට අමතරව, පරිගණක අපරාධ 
වැනි සෘණාත්මක ප්රතිඵලද ෙනොසලකා හැරිය ෙනොහැකිය. එම 
අර්ථෙයන් ගත් කල අප සැබවින්ම ෙමම පරිවර්තනය තුල 
සිටින්ෙනමු. අප විසින් මානව වර්ගයාෙග් අනාගතෙය් හැෙරන 
ලක්ෂ්යයකට එළෙඹන බව පැවසීමට පවා හැකිය.
ෙතොරතුරු විද්යාව සඳහා උපාධි අධ්යයන පිළිබද කිෙයෝෙතෝ 
විද්යාලය (KCGI) ආයතනෙය් මව් සංවිධානය වන කිෙයෝෙතෝ 
කම්පියුටර් ගැකුයින් (KCG) 1963 දී එනම් පරිගණකෙය් බිළිඳු 
අවදිෙය්දී ආරම්භ කරන ලදී. KCG ජපානෙය් ප්රථම පරිගණක 
අධ්යාපන ආයතනය ෙලස පරිගණකෙය් වැඩි දියුණු වීමත් සමග 
වර්ධනය වූ අතර ෙබොෙහෝ බලාෙපොෙරොත්තු සහිත උපාධිධාරීන් 
ෙලොවට බිහි කර ඇත. ෙමම සම්ප්රදායන් සහ ඉතිහාසෙයහි 
ප්රතිඵලයක් ෙලස ප්රථම වරට එය ජපානෙය් ප්රථම වෘත්තීය 
උපාධිධාරී පාසල ෙලස හැඳින්වූ අතර, 2003 ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය්දී එහි ආරම්භය සනිටුහන් කරමින්, 2004 අ�ෙයල් 
මාසෙය්දී සිය පළමු සිසුන් බදවාගැනීම සිදු ෙකරිණි. ෙමම හැරවුම් 
ලක්ෂෙය්දී අප සැබවින්ම අෙප් ගමන ආරම්භ කර ඇති බව කිව 
හැක. KCGI ආයතනය, ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය 
පිළිබඳ තවදුරටත් අධ්යයනය කිරීම සඳහා දිගින් දිගටම කැපවී 
සිටින අතර, එය සමාජයට බලපාන අන්දම සහ එය නිවැරදි 
දිශාවකට ෙයොමු කරවන මානව සම්පත වගා කිරීමට අෙප්ක්ෂා 
කරයි. ඔබ හට කැපවීම සහ අවශ්යතාවය ඇත්නම්, ඔෙබ් වයස, 
ෙපෞද්ගලික ඉතිහාසය, ජාතිකත්වය ෙහෝ ඔබ පැමිෙණන්ෙන් 
මානව ශාස්ත්රෙයන් ද විද්යාව න්ෙගන් ද යයි ෙනොතකා ඔබ 
ෙවනුෙවන් ෙදොරටු විවෘත වනු ඇත. උපාධි අෙප්ක්ෂක අධ්යාපනය 
අවසන් කර ඇති අය පමණක් ෙනොව, සිය වෘත්තීය ජීවිතය 
ඉදිරියට ෙගනයාම සඳහා බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් දැනටමත් ෙලොව 
පුර සිටින වැඩිහිටියන් සහ ජපානෙය් ඉෙගනුම ලැබීමට කැමති 
ෙලොව වටා සිටින සිසුන් හට අප විවෘතව ආරාධනා කරමු.

නව යුගයක හැරවුම් ලක්ෂ්යයක් අභියස

ව්යවහාරික ෙතොරතුරු තාක්ෂණ පාසල් සභාපති සහ ප්රධානී,
කිෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු විද්යා උපාධි අධ්යයන විද්යාලය

ෙතොශිහිෙද් ඉබරාකි
ඉංජිෙන්රු උපාධිධාරී, කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය;
ඉංජිෙන්රු විද්යාව පිලිබඳ ආචාර්ය, කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය (ඉෙලක්ෙට්රෝනික ඉංජිෙන්රු විද්යාව පිළිබඳ උසස් උපාධිය);
විශ්රාමලත් මහාචාර්ය, කිෙයෝෙතෝ විශ්වවිද්යාලය;
කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් ෙතොරතුරු විද්යා පාසෙල් හිටපු පීඨාධිපති;
හිටපු මහාචාර්ය, ක්වන්ෙසයි ගකුඉන් විශ්වවිද්යාලය;
හිටපු මහාචාර්ය, ආරාධිත මහාචාර්ය, ඉලිෙනොයිස් විශ්ව විද්යාලය සහ ෙවනත්.
ACM; ජපානෙය් ෙතොරතුරු සැකසුම් සංගමය; කාර්මික හා ව්යවහාරික ගණිතය පිළිබඳ ජපාන සංගමෙය් සාමාජික.

පාඨමාලා: පද්ධති සිද්ධාන්තය පිළිබඳ උසස් මාතෘකා; ප්රධාන ව්යාපෘතිය

සභාපතිතුමාෙග් පණිවුඩය

KCG හි ලාංජනය

KCG සමූහය යනු අධ්යාපන ආයතන සමූහයක ෙගෝලීය එකතුවකි. එයට කිෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු විද්යා උපාධි අධ්යයන විද්යාලය (KCGI); 
රකූෙහෝකු සරසවිය, කෙමෝගාවා සරසවිය සහ කිෙයෝෙතෝ එකිෙම් සරසවිය ඇතුළත් ඇතුළත් කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියුටර් ගකුඉන් (KCG); 
කිෙයෝෙතෝ ඔෙටෝෙමොබයිල් විද්යාලය; කිෙයෝෙතෝ ජපන් භාෂා පුහුණු මධ්යස්ථානය; KCG Career ඇතුලත් ෙව්.
KCG සමූහෙය් ලාංඡනය වන “kcg.edu” ලාංඡනය 1995 වසෙර්දී ලබාගත් අන්තර්ජාල ෙඩොෙම්න් නාමෙයන් (www.kcg.edu) ව�ත්පන්න වී 
ඇත. එය 2003 දී KCG සමූහෙය් ප්රධාන විධායක නිලධාරි වතරු හෙසගාවා විසින් ෙතෝරා ගන්නා ලද්දකි.
“kcg” යන ෙඩොෙම්න් නාමෙයහි අර්ථය ජපානෙය් පළමු පරිගණක අධ්යාපන ආයතනෙය් නම වන “කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියුටර් ගකුඉන්” යන්නයි. 
“.edu” යනු ඉහළ මට්ටෙම් වර්ගීය ෙඩොෙම්න් නාමයක් (gTLD: ඉහළ ෙපෙළේ අන්තර්ජාල ෙඩොෙම්න් නාම වලින් එකක්) වන අතර එය භාවිතා 
කිරීමට අවසර ඇත්ෙත් එක්සත් ජනපද ප්රතීතන සංවිධාන විසින් අනුමත කරන ලද උසස් අධ්යාපන ආයතනවලට පමණි. “.edu” ෙඩොෙම්න් 
නාමය යටෙත් සිදුවූ පළමු අධ්යාපන ආයතන ලියාපදිංචිය 1985 අ�ෙයල් මාසෙය්දී සිදුවූ අතර, ඒ ෙකොෙලොම්බියා විශ්ව විද්යාලය, කානගී ෙමලන් 
විශ්ව විද්යාලය, පර්ඩියු විශ්ව විද්යාලය, රයිස් විශ්ව විද්යාලය, කැලිෙෆෝනියා විශ්ව විද්යාලය, ෙලොස් ඇන්ජලීස් හි බර්ක්ලී සහ කැලිෙෆෝනියා විශ්ව 
විද්යාලය යන ඇමරිකානු උසස් අධ්යාපන ආයතන හයක් gTLD ලබාගත් විටය. ෙමයින් ටික කලකට පසු, මැසචුෙසට්ස් තාක්ෂණ ආයතනය 
(MIT), හාවඩ් විශ්ව විද්යාලය සහ ස්ටැන්ෆර්ඩ් විශ්ව විද්යාලය ඇතුළුව එක්සත් ජනපදෙය් අෙනකුත් කීර්තිමත් විශ්ව විද්යාලද gTLD ලබාගන්නා 
ලදි.
1989 දී KCG සමූහය විසින් එක්සත් ජනපදෙය් MIT සහ අෙනකුත් විශ්ව විද්යාල සහ පර්ෙය්ෂණ මධ්යස්ථාන සමඟ එක්ව එෙතර පුහුණුව හා 
ශිෂ්ය හුවමාරුව සඳහා ෙක්න්ද්රස්ථානයක් ෙලස ෙබොස්ටන් සරසවියක් පිහිටුවන ලදී. ෙමම ප්රයත්නයන්හි ප්රතිඵලයක් ෙලස, එක්සත් ජනපද 
පරිගණක සංවර්ධකයින් සහ අන්තර්ජාල යුගෙය් පුෙරෝගාමීන් විසින් KCG සමූහය විශ්වාසදායක පරිගණක පාසලක් ෙමන්ම “.edu” ෙඩොෙම්න් 
නාමය ලැබීම සඳහා සුදුසු උසස් අධ්යාපන ආයතනයක් ෙලස පිළිගනු ලැබීය. ෙමම gTLD අනුමැතිය ලද ජපානෙය් ප්රථම අධ්යාපන ආයතනය 
වූෙය් KCG සමූහයයි. පසු කාලෙය්දී, “.edu” ෙඩොෙම්න් නාමය එක්සත් ජනපදය තුළ අධ්යාපන ආයතනවල භාවිතය සඳහා පමණක් ෙවන් කරන 
ලදී. අද දක්වාම ජපානෙය් “.edu” නාමයට හිමිකම් කියන එකම අධ්යාපන ආයතනය වන්ෙන් KCG සමූහයයි.
KCG සමූහය සතු “kdg.edu” ෙඩොෙම්න් නාමෙය් හිමිකම හරහා KCG සහ KCGI ආයතන එක්සත් ජනපදය තුළ ෙමන්ම ජපානය තුළද පිළිගත් 
උසස් අධ්යාපන ආයතන බව සහතික කරයි. වර්තමානෙය් ෙමම “.edu” ෙඩොෙම්න් නාමය අපෙග් මූලාරම්භෙය් සංෙක්තයක් ෙලස පවතී. 
“kcg.edu” ලාංඡනය මඟින් උසස් ෙතොරතුරු සමාජයක පුෙරෝගාමී ජීවගුණය නිරන්තරෙයන් අගය කරන අධ්යාපන ආයතනයක් ෙලස KCG 
සමූහය සතු අෙයෝමය ජීවගුණය විදහා දක්වන අතරම යුගෙය් දිශානතිය හැඩගැස්වීෙම් හැකියාව සහිත පිරිසක් පුහුණු කිරීම පිළිබඳ අප සතු 
අධ්යාපනික පරමාදර්ශී භාවය පිළිබිඹු කරයි.

KCG නිල්
(කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගැකුයින් (KCG) සහ KCG සමූහෙය් පාසල් වර්ණය)

KCG ස්ථාපිත කිරීම තුළ එහි මුල් සාමාජිකයින් සියලූම ෙදනා උපාධිධාරීන් සහ 
කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් උපාධි සිසුන් වූ නිසා, KCG සහ KCG සමූහෙය් 
වර්ණය තද නිල් පැහැ ගත් කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් පාසල් වර්ණය මත 
පදනම් වී ෙතෝරා ෙගන ඇත. ෙමම වර්ණය 1970 සිට භාවිතා කිරීම ආරම්භ කර 
ඇත. 1998 දී 35 ස් වැනි සංවත්සරෙය්දී “KCG නිල්” ෙලස වර්ණයක් අපි 
අර්ථවක් කැෙළමු.

KCG රතු
(කිෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු විද්යා උපාධි අධ්යයන විද්යාලෙය් පාසල් වර්ණය (KCGI))

පාසල් කළමනාකාරිත්වය හැර, KCG සමුහෙය් නිර්මාතෘ, සිජිෙයෝ හාෙසේගාවා, 
තමන් තරුණ අවධිෙය් සිටියදී කිරීමට ෙනොහැකි වූ අධ්යාපනයට අභිෙයෝග කිරීම 
සඳහා හාවර්ඩ් විශ්ව විද්යාලෙය්දී ඔහුෙග් පසුකාලීන වසරවල නැවතත් අධ්යයනය 
කරන ලදී. ඔහු ෙබොස්ටන් හී අනුනිවාසයක් කුලියට ෙගන තරුණ සිසුන් සමඟ 
සාහිත්ය සහ දර්ශණය පිළිබඳ පන්තියකට සහභාගි විය. නිර්මාතෘ ඉෙගන ගත් 
හාවර්ඩ් විශ්ව විද්යාලෙය් පාසල් වර්ණය වන තද රතු වර්ණය මත පදනම් වී, 
KCGI හි පාසල් වර්ණය KCG නිල් වර්ණයට ප්රතිවිෙරෝධී වර්ණයක් ෙලස KCG 
රතු ෙලස ස්ථාපිත කර ඇත. ෙමයින් වයස ෙහෝ ස්� පුරුෂ භාවය පිළීබඳ 
ෙනොසලකා උද්ෙයෝගෙයන් අභිෙයෝග කිරීමට සහ අලුත් ෙදයක් ඉෙගන ගැනීෙම් 
ආකල්පය ප්රකාශ කරයි.

KCG ෙකොල
(කිෙයෝෙතෝ ජපන් භාෂා පුහුණු මධ්යස්ථානෙය් පාසල් වර්ණය (KJLTC))

අන්තර් ජාතික සිසුන් සඳහා, ෙමම මධ්යස්ථානය KCG සමූහෙය් පළමු ප්රෙව්ශය ෙව්. 
ෙමම මධ්යස්ථානය අධිකරණ අමාත්යංශය විසින් දැනුම් ෙදන ලද ජපාන භාෂා 
අධ්යාපනික පහසුකමක් වන අතර, අධ්යාපන, සංස්කෘතික, �ඩා, විද්යා සහ තාක්ෂණ 
අමාත්යංශය විසින් ප්රාරම්භක අධ්යාපනික විෂයමාලාවක් ෙලස පවරන ලදී. මහාද්දීවීප 
හෙත් හරිත භුමිෙය් ප්රතිරූපයකින්, ඉහත සඳහන් KCG නිල් සහ KCG රතුවලට 
ප්රතිවිෙරෝධී වර්ණයක් ෙලස පාසල් වර්ණය ෙලස ෙකොල වර්ණය ෙතෝරා ගන ලදී.

KCG තැබිළි
(කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගැකුයින්ඔෙටෝෙමොබයිල් පාසෙල් පාසල් වර්ණය (KCGM))

කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගැකුයින් ඔෙටෝ ෙමොබයිල් පාසල උසස් තාක්ෂණය සහ 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය තුළ දැනුම සහිත ස්වයං�ය යන්ත්ර සහ ඉදිරි පරම්පරාෙව් 
ස්වයං�ය තාක්ෂණයන්ට අදාළවන ජාලකරණය ෙපෝෂණය කරයි. 2013 දී හවුල් 
වූ KCG සමූහෙය් නව සාමාජිකෙයක් වන, KCGM සඳහා, KCG සමූහයට ෙගන 
ආ එහි නව ජවය ප්රකාශ කිරීම සඳහා එහි පාසල් වර්ණය ෙලස අපි තැබිළි වර්ණය 
නම් කෙළමු.
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Professor Hasegawa (H): Hi, how are you?
Premathilaka Shashikala Nimanthi (S): I’m very fine, thank you.
H : OK, let’s talk about your life at KCGI. First, please relax 
(ha-ha).
S : Thank you.
H : How is your life in Japan?
S : Before I came to Japan, I really admired Japanese culture 
and life. I especially liked the self-discipline and self-control of 
Japanese people. The only difficult thing is Japanese 
language.
H : I see. How did you learn about our graduate school?
S : I wanted to do my Master’s degree outside of Sri Lanka. So, 
I searched many universities. At that time, a Sri Lanka agency 
introduced me to KCGI. I learned that KCGI has Master 
courses that can be taken in English and Japanese. Then, I 
searched the KCGI’s online website, where I found details 
about the school, courses and especially about job focus 
areas. I was really happy because I could come to Japan.
H : So, you are interested in Information Technology….
S : Yes, my undergraduate degree was in Information and 
Communication.
H : How are your studies going so far?
S : I am really enjoying my studies here. I have learned so much 
interesting and useful things across many IT fields. And the 
KCGI professors are teaching me a lot. They have much 
knowledge and experience to share. I have learned a lot of 

things from them, and also have done self-study using the class 
materials. It’s been a really good experience.
H : What is your concentration?
S : My concentration is ERP.
H : Do you have any favorite courses?
S : Yes, I enjoy all courses especially, “International Accounting” 
and “Computer Organization Theory”.
H : In the future, do you want to take a job related to ERP?
S : Yes, after I graduate, I want to start my career as an ERP 
consultant. Before I came to Japan, I worked as a project 
manager. While I am here, I wish to pursue a job as an ERP 
consultant.
H : Are you planning to take the test for ERP qualification?
S  : Yes, my professor always recommends me to take extra 
examinations. I will register for the SAP ERP examinations soon.
H : After you graduate from KCGI, do you want to stay in Japan 
and find a job?
S : Yes, I would prefer to find a job here in Japan. I want to work 
in a company which has branches all over the world so I can get 
more work experience in different environments. One day I 
would like to return to Sri Lanka and give back to my country. 
That is my target. I have been given so many things from my 
country so I feel it is my responsibility to give back my 
knowledge.
H : I see. Thank you for your time and cooperation.

Koichi Hasegawa（H）

 Professor of KCGIStudent enrolled in KCGI in April 2018,
Graduate of Rajarata University

Premathilaka 
Shashikala Nimanthi（S）

Student Interview

KCGI හි ලක්ෂණ

සැබවින්ම සමාජය හට ප්රෙයෝජනව 
ප්රාෙයෝගික හැකියාවන් ප්රගුණ කිරීම.
■ කර්මාන්තෙය් අවශ්යතා සහ ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් උන්නතීන් 
වලට අනුරූප ෙලස සැකසූ විෂයමාලා සැලසුම්
KCGI හි විෂයමාලා, පාඨමාලා සැලසුම් සහ උෙපද්ශාත්මක 
සැලසුම් කර්මාන්තෙය් අවශ්යතා අනුව අනුවර්තනය කරන ලද 
අධ්යාපනයක් ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා පාසල තුල සහ බාහිර 
විෙශේෂඥයින්ෙගන් උපෙදස් ලබා ගැනීෙමන් නිර්මාණය කරනු 
ලබයි. මීට අමතරව ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් (ICT) ෙව්ගවත් 
ෙවනස්කම්වලට සරිලන පරිදි එක්සත් ජනපදෙය් ෙරෝෙචස්ටර් 
තාක්ෂණික ආයතනය සමඟ වන සහෙයෝගීතාවයන් පදනම්ව 
ෙලොව විශිෂ්ටතම ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අධ්යාපන විෂය මාලා 
ආනයනය කර ඒකාබද්ධව සංවර්ධනය කර ඇත.

■ පුහුණුව ෙහොඳින් පදනම් වූ විෂයමාලා සංයුතිය
ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ (ICT) හා කළමනාකරණ 
කුසලතා ඇති මානව සම්පත් වර්ධනය කිරීම අරමුණු ෙකොටෙගන, 
සිසුන් තුල ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේත්රය සඳහා පමණක් ෙනොව, 
කළමනාකරණ හා ආර්ථික විද්යාව වැනි එම ව්යාපාරයට සම්බන්ධ 
අෙනකුත් විෂයන් සඳහා ද තිබිය යුතු නිපුණතා පිළිබඳව KCGI 
අවධානය ෙයොමු කරයි. KCGI හි සිසුන් ඔවුන්ෙග් අවසන් වසර 
තුළ ශාස්ත්රපති උපාධි නිබන්ධනය ෙවනුවට ඔවුන් විසින් සැලසුම් 
කරගත් ප්රධාන ව්යාපෘතියක් �යාත්මක කරනුෙය් ඔවුන්ෙග් 
වෘත්තීය ජීවිතය සනාථ කරගැනීමට අවශ්ය කරන උසස් මට්ටෙම් 
නිපුණතා වලින් සන්නද්ධ ෙවමිනි.

■ ඉ-ඉෙගනුම් සහ පන්ති කාමරෙය් ඉෙගනීම තුලින් ඵලදායි 
අධ්යාපන ක්රම අනුගමනය කිරීම.
එක්සත් ජනපදෙය් ෙකොලම්බියා විශ්ව විද්යාලය හි 
මහාචාර්යවරුන්ෙගන් බලගතු සහායක් ඇතිව, KCGI විසින් ඉහළ 
මට්ටෙම් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අධ්යාපනය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට 
අරමුණු කරයි. පන්ති තුල උගන්වන සහ ඒවා ෙගන ඇති ආකාරෙය් 
නම්යශීලීභාවය, සිද්ධි අධ්යයනය, ක්ෙෂේත්ර �යාකාරිත්වය, 
කණ්ඩායම් වැඩ සහ සාකච්ඡා වල ඇතුළු පාඨමාලා වල සංයුතිෙය් 
ඇති ප්රෙයෝගික බව සහ විවිධ බව පිළිබඳව අවධාරණය කරයි. මීට 
අමතරව, KCGI පූර්ණ-ක්ෙෂේත්ර ඉ-ඉෙගනුම් ස්ටුඩිෙයෝවක් 
ස්ථාපනය කර ඇති අතර ඉ-ඉෙගනුම් සහ පන්ති කාමරය තුල 
ඉෙගනීම භාවිතෙයන් ඵලදායී අධ්යාපනයක් �යාත්මක කරයි.

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය (ICT) සහ 
කළමනාකරණය සමබරතාවයකින් 
යුතුව අධ්යයනය කරන්න.
■ ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සහ කළමනාකරණය වැනි විවිධ 
ක්ෙෂේත්රවල ෙසේවෙය් ෙයදිය හැකි වෘත්තිකයන් බිහිකිරීම
අන්තර්ජාල තාක්ෂණය මුඛ්ය ප්රතිෂ්ඨාව ෙකොටෙගන ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ (ICT) කුසලතා සහ කළමනාකරණ උපාය මාර්ග 
නිර්මාණය කිරීම වැනි කළමනාකරණ කුසලතා යන ෙදඅංශෙය්ම 
දක්ෂතා ඇති පුද්ගලයින්ට, වර්තමානෙය් ව්යාපාර ක්ෙෂේත්රය තුළ 
ඉල්ලූම ඇත. KCGI තුලින් ෙතොරතුරු සහ කළමණාකරණය වැනි 
විෙශේෂිත ක්ෙෂේත්ර ගණනාවක් පිළිබඳව අවෙබෝධය සහිත 
වෘත්තිකයින් බිහි කරයි. ඔවුෙනොවුන්ෙග් පුද්ගලික පසුබිම්වලට 
ගැලෙපන පරිදි ඉතා ෙහොඳ සමබරතාවකින් යුතුව ෙතොරතුරු සහ 
කළමනාකරණය ඉෙගනීම සඳහා පාඨමාලා සකස් කර ඇත.

■ ආයතනික හා ෙවනත් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උපාය මාර්ග සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ප්රාෙයෝගික අත්දැකීම් සහිත උපෙද්ශකයින් ගණනාවක් පත් කිරීම
වෘත්තිකයන් බිහි කිරීම සඳහා KCGI විසින් ඉහල ෙපෙල් 
සමාගම්වල ප්රධාන තනතුරු දරන්නන් ෙලස ෙසේවය කරන 

අත්දැකීම් සහිත උපෙද්ශකයන් වැනි ප්රාෙයෝගික පළපුරුදු ගුරු 
භවතුන් රැසක් පත් කරනු ලබයි. අපෙග් එම ගුරු කාර්ය මණ්ඩලය 
ඔවුන්ෙග් සැබෑ අත්දැකීම් මත පදනම්ව පාඨමාලා තුලින් සිසුන්ෙග් 
ප්රාෙයෝගික කුසලතා බිහි කරන ලබයි ප්රාෙයෝගික භාවිතයට 
සෘජුවම සම්බන්ධ වූ නවීන න්යායන් හා තාක්ෂණය පිළිබඳ 
ඔවුන්ෙග් අවෙබෝධය වැඩි කර ගනිමින් සිසුන් විසින් පුළුල් 
වෘත්තීය නිපුණතා අත්කර ගනී.

වෘත්තීය මාර්ග ෙවනස් කර ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ ක්ෙෂේත්රය තුළ ජය ගන්න.
■ මානව ශාස්ත්ර ෙහෝ විද්යා ආදී පුළුල් පරාසයක ක්ෙෂේත්රයන් වල 
සිසුන්ට ඇතුල් විය හැකිය
KCGI හි එක් පරමාර්ථයක් වනුෙය් පුළුල් පරාසයක පසුබිම් වලින් 
සන්නද්ධ උසස් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයන් සංවර්ධනය 
කිරීමයි. ඔවුන් උපාධිය ලැබීමට අෙප්ක්ෂා කරන ෙදපාර්තෙම්න්තු 
ෙහෝ ප්රධාන අධ්යයන අංශ වලට සීමා පැනවීමකින් ෙතොරව මානව 
ශාස්ත්රයන් ෙමන්ම විද්යා අංශ වලද විවිධ ක්ෙෂේත්රයන්ෙගන් විවිධ 
පරාසයක අයදුම්කරුවන් අපි බඳවා ගන්ෙනමු. KCGI පුළුල් 
පරාසයක පසුබිම් සහිත සිසුන්ට සහාය වන්ෙන් දැනට ඔවුන් සතු 
දැනුම, කුසලතා සහ අවශ්යතාවන්ට සරිලන ෙතෝරා ගත හැකි 
පාඨමාලා ඔවුන් ෙවත පිරිනමමිනි. රැකියාවක නියුතු වැඩිහිටියන්ට 
රැකියාෙව් ෙයදී සිටියදී දිගටම ඉෙගනීෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
සඳහා, KCGI විවිධාකාර ඉෙගනුම් විකල්පයන් වල පහසුකම 
ලබාෙද්. ෙමෙතක් ජපානෙය් උපාධි පාසල් විසින් සාම්ප්රදායිකව 
නිසි අයුරින් ලබා ෙනොදුන් වෘත්තීය මාර්ග ෙවනස් කිරීම සඳහා 
මඟපාදන අවස්ථාවන් අපි නිර්මාණය කර ෙදන්ෙන් අභිමානෙයනි.

■ ඔබ KCGI ෙවත ෙගන එන දැනුමට ගැළෙපන පාඨමාලා ෙතෝරා ගන්න
KCGI හි ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අධ්යයනෙය් ශිෂ්යයින්ෙග් කුසලතා 
මට්ටම් විවිධාකාර වන අතර, පරිගණක පිළිබඳ අල්ප දැනුමක් 
සහිත මානව ශාස්ත්ර උපාධිධාරීන් ෙමන්ම ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
අංශෙය් ෙසේවෙය් නියුතු පද්ධති ඉංජිෙන්රුවන්ද ඒ අතර ෙව්. ෙම් 
එක් එක් ශිෂ්යයාට ඇති ෙතොරතුරු තාක්ෂණ හැකියාවන් සහ 
අනාගත ඉලක්ක මත පදනම්ව KCGI විසින් ප්රශස්ත පඨමාලා 
රටාවන් පිරිනමනු ලබයි. ක්ෙෂේත්රය පිලිබඳ පසුබිමකින් ෙතොර 
සිසුන් හටද ෙමමගින් අදියර කිහිපයක් තුලදී ඉතා පහසුෙවන් 
ඔවුන්ෙග් අරමුණු කරා ලඟා වීමට හැකියාව ඇත. දැනටමත් 
ක්ෙෂේත්රෙය් මූලික දැනුමක් ඇති සිසුන්ට වඩාත් විෙශේෂිත පාඨමාලා 
සමඟින් සිය අධ්යයන කටයුතු ආරම්භ කළ හැකි අතර, ඔවුන්ෙග් 
හැකියාවන් ඵලදායී ෙලස වර්ධනය කර ගැනීමට සහ ඒවා වැඩි 
දියුණු කරගැනීමට හැකියාව ලැෙබ්.

අප ඉලක්ක කරන්ෙන් ෙගෝලීය 
මට්ටෙම් ස�ය භූමිකාවකි
■ ෙලොව පුරා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේත්රෙය් නායකයින් විසින් 
පවත්වනු ලබන පාඨමාලා
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ව්යාපාරය ෙගෝලීයව හා ජාතික මායිම් හරහා 
සංවර්ධනය වන ක්ෙෂේත්රයකි. KCGI විසින් සිසුන්ෙග් ජාත්යන්තර 
අෙප්ක්ෂාවන් අත්පත් කර ගැනීමට උපකාර කිරීමට උතුරු ඇමරිකාව 
හා ආසියාව ඇතුළු ෙලොව පුරා කලාපයන්ෙගන් උසස් තත්වෙය් විශ්ව 
විද්යාලවල මහාචාර්යවරුන් හට ඇරයුම් කරනු ලබයි. KCGI 
ඇෙමරිකාෙව් ෙරෝෙචස්ටර් තාක්ෂණික ආයතනය හා ෙතොරතුරු 
ආරක්ෂණය පිලිබඳ ෙලොව ඉහල ෙපෙල් වැඩසටහනක් වන 
ෙකොරියානු විශ්ව විද්යාලෙය් ෙතොරතුරු ආරක්ෂාව පිළිබඳ උපාධිධාරී 
පාසල ඇතුළු ෙලොව පුරා විශ්ව විද්යාල සමඟ සහෙයෝගිතා ගිවිසුම් හා 
ව්යාපාර සහෙයෝගීතාවයන් නිමා කරයි. KCGI හවුල් පර්ෙය්ෂණ හා 
අන්තර්ජාතික දාර්ශනිකයින්ෙග් සම්මන්ත්රණ වැනි ජාත්යන්තර 
සබඳතා වර්ධනයට ද සහභාගී වීම සඳහා අවධානය ෙයොමු ෙකොට ඇත.
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සමාජය තුළ බැබලීමට ඔබ 
අධ්යයනයන්ෙගන් සන්නද්ධ වන්න.
■ තනි මාර්ෙගෝපෙද්ශයක් යටෙත් ඔබට සුදුසු රැකියාව 
යථාර්තයක් බවට පත්කර ගැනීම උෙදසා
KCGI හි අරමුණ වන්ෙන් සියලුම සිසුන්ට උපාධිය ලැෙබන අවස්ථාව 
වනවිට රැකියා ෙසොයා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දීමයි. ෙම් සඳහා සිසුන් 
භාර උපෙද්ශකයින් සිසුන් ෙවනුෙවන් කාර්මික හා ෙවනත් ප්රජාවන් 
තුළ තමන් සතු අත්දැකීම් සහ පුද්ගලික  ජාලයන් උපෙයෝගී කරගනී. 
එක් එක් ශිෂ්යයා සමඟ ෙවන ෙවනම සාකච්ඡා කිරීෙමන් 
උපෙද්ශකයින් සිසුන්ට ඔවුන්ෙග් සිහින වෘත්තීන් ෙසොයා ගැනීමට 
උපකාර කරයි. මීට අමතරව, KCGI ආයතනය තම ව්යාපාර ආරම්භ 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන සිසුන් සඳහා ව්යාපාරයක් ස්ථාපිත කිරීම, 
කළමනාකරණය කිරීම හා ෙමෙහයවීම වැනි අංශ තුල අවශ්යය දැනුම 
ලබා දීම මගින් පුළුල් වූ සහයක් ලබා ෙදයි.

■ උපාධිධාරීන් අතර ව්යාපාරික ජාල වර්ධනය කිරීම
සෑම වසරකම KCGI විසින් ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් ප්රධාන 
අංගයන් ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරමින් ෙබොෙහෝ සහ 
විවිධත්වෙයන් යුත් උපාධිධාරීන් බිහිකරනු ලබන අතර ෙමම 
උපාධිධාරීන්ෙගන් සමන්විත ව්යාපාරික ජාලයක් වර්ධනය කිරීම 
ෙකෙරහි KCGI අවධානය ෙයොමු කරයි. ශිෂ්ය කාලය තුළදී 
කණ්ඩායම් කටයුතුවල නිරත වීමට සිසුන්ට අවස්ථා ගණනාවක් 
ලබා දීම ම ගින් උපාධි ලබා ගැනීෙමන් පසු එකිෙනකා සතු 
සුවිෙශේෂී නිපුණතා වර්ධනය කර ගැනීමටත්, ව්යාපාර සංවර්ධනය 
හා ව්යාප්තිය සඳහා සහය දැක්වීමටත් KCGI කටයුතු කරයි.

ඉං�සි මාදිලිෙය් පරිපූර්ණ පන්ති මාලාවක් හරහා ෙගෝලීය 
භූමිකාවක් සහිත වෘත්තිකයින් වීමට අපි සිසුන් පුහුණු කරන්ෙනමු.

KCGI විසින් ඉං�සි මාදිලිෙයන් පිරිනැෙමන ෙබොෙහෝ පන්ති හරහා, සිසුන්ට තනිකරම ඉං�සි භාෂාෙවන් පමණක් ඔවුන්ෙග් පාඨමාලා 
සම්පූර්ණ කර ශාස්ත්රපති උපාධිය ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා ෙද්. ෙමම පාඨමාලා ගණනාවක්ම උගන්වනු ලබන්ෙන් ඉතා කීර්තිමත් 
විෙද්ශීය මහාචාර්යවරුන් විසිනි. උපාධි අෙප්ක්ෂක හා උපාධිධාරී සිසුන් ඇතුළුව රටවල් 17 කට වැඩි ගණනක සිසුන් KCGI හි අධ්යාපනය 
ලබයි. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඉං�සිෙයන් උගන්වන පාඨමාලා ෙතෝරා ගනියි. ෙබොෙහෝ සිසුන් ඉං�සි භාෂාෙවන් පැවැත්ෙවන පන්ති ෙතෝරා ගනී. 
අවශ්ය ඉං�සි ප්රවීණතා මට්ටම් සපුරාලන්ෙන් නම් ජපන් සිසුන්ටද ඉං�සි මාදිලිෙයන් ඉෙගනීෙම් හැකියාව ඇත. ෙමම සාර්වෙභෞමික 
පරිසරෙයහි ප්රතිලාභ උපෙයෝගී කර ගනිමින් ෙමම සිසුන් ෙතොරතුරු තාක්ෂණය හදාරන අතරතුර ඔවුන්ෙග් ඉං�සි දැනුම වැඩි දියුණු 
කරගැනීම පමණක් ෙනොව ජාත්යන්තර මෙනෝභාවයක් අත්කර ගැනීමද සිදුකරයි.



�යාකාරී ක්ෙෂේත්ර
සාම්ප්රදායික ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් සංකීර්ණත්වය වැඩි වීමත් 
සමඟම (ICT) ෙතොරතුරු තාක්ෂණ (IT) හඳුන්වාදීම (විෙශේෂෙයන් 
අන්තර්ජාල ව්යාපාර තාක්ෂණය ව්යාප්ත වීමත් සමඟ) ෙම් වන විට 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේත්රය මුහුණ ෙදන අභිෙයෝගයක් වී ඇත. සාමාන්යය 
ව්යාපාර ප්රවර්ධනය කිරීෙම් මාධ්යයක් ෙලස පමණක් භාවිතා 
කිරීමට වඩා, අද වන විට ෙතොරතුරු තාක්ෂණය ඉහළ මට්ටෙම් 
ව්යාපාරික උපාය මාර්ග නිර්මාණය කිරීම සඳහාද භාවිත කිරීෙම් 
නැඹුරුවක් ඇත. ෙමයින් අදහස් වන්ෙන් ව්යාපාර 

කළමනාකරණෙයහි ඉහළ මට්ටම් වලට ෙතොරතුරු තාක්ෂණය 
හඳුන්වා දීමයි; ෙම් සඳහා සම්බන්ධ වන මානව සම්පත හට ඉහළ 
මට්ටෙම් දැනුමක් හා නිපුණතාවයන් ෙමන්ම ඉහළ මට්ටෙම් 
කළමනාකරණ අවෙබෝධයක් ද අවශ්ය ෙව්. ක්ෙෂේත්රයට අවශ්ය 
උසස් මට්ටෙම් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ හැකියන් බිහි කිරිම පිණිස 
KCGI විසින් විෂය මාලා නිර්මාණය කර ඇත. KCGI හි 
උපාධිධාරින් පහන වෘත්තීන් වැනි ෙතොරතුරු තාක්ෂණ හා 
සම්බන්ධ රුකියාවන්හි නිරත ෙව්වි කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්.

සමාගම්වල ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ෙයදුම් වර්ධනය ෙවමින් 
පවතින අතරතුර ව්යාපාර කළමණාකරණෙයහි පදනම 
හට ෙතොරතුරු තාක්ෂණය වැඩි වැඩිෙයන් උපෙයෝගී 
කරගැනීමට සිදුවන ෙහයින්, සමාගම් විසින් 
කළමණාකරණ ක්රෙමෝපායන් සැලසුම් කිරීෙමහි හැකියාව 
ඇති සහ ව්යාපාර කළමණාකාරිත්වෙය් ෙකොටස්කරීත්වය 
ගත හැකි ප්රධාන ෙතොරතුරු නිලධාරීන් ඉල්ලුම් කිරීෙම් 
වර්ධනයක් දක්නට ඇත. ප්රධාන ෙතොරතුරු නිලධාරීන් 
යනු සමාගම් කළමණාකරණ ක්රෙමෝපායන් සැලසුම් 
කිරීෙමහි ලා ඉහළ මට්ටෙම් වෘත්තිකයන් වන අතර 
සමාගෙම් කළමනාකාරිත්වෙය් ෙකොටසක් ෙලස කටයුතු 
කරනු ලබන, ඉහත කී කළමනාකරණ සැලසුම් සාක්ෂාත් 
කරගැනීෙමහිලා අවශ්යය පසුබිම් සකස් කරන්නාවූ 
ෙමන්ම ආයතනයක් සතු ඇති විශාල වූ කළමනාකරණ 
දැනුම් සම්භාරය ඵලදායී ෙතොරතුරු පද්ධතියක් බවට 
හරවනු ලබන පුද්ගලයින් ෙව්.

CIO
(ප්රධාන ෙතොරතුරු නිලධාරී)

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය හඳුන්වාදීම ප්රවර්ධනය කිරීෙම් 
ව්යාපෘති නායකෙයකු වශෙයන් ව්යාපෘති 
කළමනාකරුෙග් කාර්යභාරය වැදගත් ෙව්. ව්යාපෘති 
කළමනාකරුවන් යනු අභ්යන්තර කළමණාකරණ 
සම්පත් ඵලදායීව උපෙයෝගී කරගැනීම පිළිබඳව 
සැලකිලිමත් වන, කළමනාකරණය පුළුල් ෙලස 
සිදුකිරීමට ෙමන්ම ප්රශස්තකරණයට හැකියාව ඇති සහ 
නවීන ෙතොරතුරු තාක්ෂණය නිසි අයුරින් හඳුන්වා ෙදන 
උසස් වෘත්තිකයන් ෙව්. එබැවින් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
සහ ව්යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳව ව්යාපෘති 
කළමනාකරුවන්ට පුළුල් දැනුමක් තිබිය යුතු ෙව්. මීට 
අමතරව, ව්යාපෘති කළමනාකරුවන් විශාල පුද්ගලයින් 
ප්රමාණයක් හා විවිධ තනතුරු ගණනාවක් හා සම්බන්ධ 
වන අන්තර්-ෙදපාර්තෙම්න්තු ව්යාපෘතිවලට සහභාගී 
වන බැවින් ඔවුන් හට උසස් මට්ටෙම් සන්නිෙව්දනය 
සහ නායකත්ව හැකියාවන් ද අවශ්යය ෙව්.

ව්යාපෘති කළමනාකරු

ෙජ්යෂ්ඨ එස්.ඊ යනු ව්යාපෘති කළමණාකරුවන්ට 
සහ ඔවුන්ෙග්ම ව්යාපෘති කළමනාකරණය සිදු 
කරගන්නා ඉංජිෙන්රුවන්ය. ෙජ්යෂ්ඨ එස්.ඊ 
වරුන් තාක්ෂණික දැනුම පමණක් ෙනොව, 
පිරිවැය සහ කාර්ය ප්රවාහය වැනි කළමනාකරණ 
සාධක පිළිබඳවද ගැඹුරු අවෙබෝධයක් තිබිය 
යුතුය. ෙවබ් පද්ධති නිර්මාණ ශිල්පීන් ව්යාපෘති 
කළමනාකරුවන්ෙග් සහ ෙජ්යෂ්ඨ එස්.ඊ 
වරුන්ෙග් විධිවිධාන පිළිපදින අතරතුර නවීන 
තාක්ෂණික නිපුණතාවන් උපෙයෝගී කරගනිමින් 
පද්ධතිවල සැබෑ සංවර්ධනය සඳහා කටයුතු 
කරයි.

ෙජ්යෂ්ඨ එස්.ඊ, 
ෙවබ් පද්ධති නිර්මාණ ශිල්පියා

ගෘහස්ථ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කුසලතා ෙනොමැති වීම 
නිසා ජපන් සමාගම්වල ෙතොරතුරු තාක්ෂණය 
හඳුන්වාදීම සදහා බාහිර උපෙද්ශකයන්ෙග් ඉල්ලුම 
වැඩිෙවමින් පවතී. පද්ධති ඒකාබද්ධ කිරීෙම් 
උපෙද්ශක යනු ෙසේවාලාභී සමාගෙම් කළමනාකරණ 
සැලසුම් වලට අනුව ව්යාපාරික පද්ධති සැලසුම් කිරීම 
සම්බන්ධව උපෙද්ශනය සපයන සහ වර්තමානෙය් 
දැඩි තරඟකාරීත්වයකින් යුතු ජාත්යන්තර ව්යාපාර 
පරිසරය තුල සාර්ථකත්වයට පත් වීමට උර ෙදන 
ආයතන අතර ඵලදායී ෙලස සබදතා ඇති කිරීමට 
අවශ්ය කුසලතා වලින් ෙහබි උසස් වෘත්තිකයන් ෙව්. 
පද්ධති ඒකාබද්ධ කිරීෙම් උපෙද්ශකවරුන් විසින් 
ෙසේවාලාභීන්ෙග් අවශ්යතා ෙහොඳින් ෙත්රුම්ෙගන 
ඒවාට ප්රතිචාර දැක්විය යුතු බැවින් ඔවුන් හට 
ශක්තිමත් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ, කළමනාකරණ සහ 
සන්නිෙව්දන කුසලතා තිබිය යුතුය.

පද්ධති ඒකාබද්ධ කිරීෙම් උපෙද්ශක

ෙවබ් අෙලවිකරණ වෘත්තිකයන් යනු ඉ-ව්යාපාර 
�යාත්මක කිරීමට, ඉ-ව්යාපාර ෙවබ් අඩවි 
නිර්මාණය, ෙවබ් නිපුනතාවයන් ලබා ගැනීම, 
අන්තර්ජාලය හරහා ෙසේවා සැපයීම සඳහා උපක්රම 
සම්පාදනය කිරීෙම් හැකියාව ඇති, 
පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් අන්තර්ජාල හැසිරීම 
අවෙබෝධ කර ගැනීම සඳහා අවශ්යය වන 
අෙලවිකරණ ශිල්පීය හැකියාවන් ඇති උසස් 
වෘත්තිකයින් ෙව්. ෙවබ් අෙලවිකරණ 
වෘත්තිකයන් හට ව්යාපාර ගනුෙදනු 
සම්බන්ධෙයන් පුළුල් දැනුම ෙමන්ම ෙබදාහැරීම් 
පද්ධති හා ෙවබ් ආරක්ෂාව වැනි ජාල 
සම්බන්ධෙයන් උසස් දැනුමක් හා නිපුණතාවයන් 
තිබිය යුතුය.

ෙවබ් අෙලවිකරණ වෘත්තිකයන්

පද්ධති නිර්මාණ ශිල්පීන් යනු සමාගම්වල 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සැලසුම් ෙකටුම්පත් 
සැකසීෙම් ගැටළු විශ්ෙල්ෂණය කරන, විසඳුම් 
ෙසොයා ගැනීම සඳහා රාමු නිර්මාණය කිරීම සිදු 
කරන, සංකීර්ණ ෙවමින් පවතින ක්රමෙව්දයන් 
ඒකාබද්ධ කරන නව පද්ධති ව�හය නිර්මාණය 
කිරීම සිදු කරන උසස් මට්ටෙම් වෘත්තිකයන් ෙව්. 
පද්ධති නිර්මාණ ශිල්පීන්ෙග් ක්රෙමෝපායික 
ෙකටුම්පත් සැබෑ පද්ධති සංවර්ධනය සමඟ 
සම්බන්ධ කිරීම මගින් ඔවුහු ෙක්න්�ය භූමිකාවක් 
රග දක්වයි. ඒ අනුව ඔවුන් හට ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ කුසලතා පමණක් ෙනොව ව්යාපාර 
පරිපාලනය සහ කළමනාකරණය පිළිබඳ පුළුල් 
දැනුමක් අවශ්ය ෙව්.

පද්ධති නිර්මාණ ශිල්පින්

අන්තර්ගත නිෂ්පාදන කළමනාකරුවන් විසින් 
චිත්රපට කණ්ඩායම්, සජිවිකරණය සහ �ඩා 
මෘදුකාංග වැනි මාධ්ය අන්තර්ගත නිෂ්පාදනය 
කිරීෙම් ව්යාපෘති කණ්ඩායම් අධීක්ෂණය කරයි. 
පළමුව, ෙයෝජනාවක් ෙකටුම්පත් කරන අතර, 
කණ්ඩායෙම් සහෙයෝගිත්වය ඇතිව සමාගම 
සමඟ නිෂ්පාදන සාකච්ඡා ඇරඹීමත්, සංයුක්ත 
අයවැය සුරක්ෂිත කිරීමත් සිදු කරයි. එෙසේම, 
නිෂ්පාදන කළමනාකරුවන් විසින් නිසි නිෂ්පාදන 
භාවිතා කිරීෙමන් ෙමම අරමුදල් ආපසු ලබාගත 
හැකි වන පරිදි ෙමම සැලැස්ම �යාත්මක කළ 
යුතු ය. අතීත ව්යාපෘති කාර්ය සාධනය සහ 
වත්මන් ෙවළඳපල තත්ත්වයන් විශ්ෙල්ෂණය 
කිරීමටත්, සැලැස්ම �යාත්මක කිරීමට 
කණ්ඩායමක් සංවිධානය කිරීමටත් ෙම් සඳහා 
හැකියාව අවශ්යය ෙව්.

අන්තර්ගත නිෂ්පාදන කළමනාකරු

දත්ත විශ්ෙල්ෂකයින් විසින් ව්යාපාරික 
�යාකාරකම් හරහා එක්රැස් කරගත් 
ගනුෙදනුකරුවන් සහ නිෂ්පාදන පිළිබඳ පුළුල් 
පරාසයක දත්තවල ලාක්ෂණික මුහුණවර සහ 
ප්රවණතා ෙසොයා ගැනීම සඳහා එම දත්ත 
විෂයාබද්ධ විශ්ෙල්ෂණයකට ලක් කරයි. ඉන්පසු 
ඔවුන් කළමනාකරණය හා පද්ධති සංවර්ධනය 
ආ�ත ගැටළු වලට ෙයෝජිත විසඳුම් ඉදිරිපත් 
කරයි.
කෘෂිකර්මාන්තය හා ෛවද්ය විද්යාව ආදී 
ක්ෙෂේත්රවල විශාල දත්ත භාවිතය මෑත කාලෙය්දී 
ප්රගතියක් ලබා ඇති අතර, එය භාවිතයට ගැෙනන 
ක්ෙෂේත්ර පරාසය අඛණ්ඩව පුළුල් ෙවමින් පවතී. 
දත්ත විශ්ෙල්ෂණය සඳහා අෙලවිකරණය සහ 
කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුම, සංඛ්යාන 
විශ්ෙල්ෂණය සහ දත්ත කැණීම වැනි ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ කුසලතා සහ උපකල්පන සැකසීම හා 
පරීක්ෂා කිරීම මත පදනම් වූ තාර්කික චින්තන 
හැකියාව අවශ්ය ෙව්.

දත්ත විශ්ෙල්ෂක

ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ජාලයන් ඉ-වාණිජය හා අයි.
ඕ.ටී. යථාර්ථයක් කිරීම සඳහා අත්යවශ්ය යටිතල 
පහසුකම් ෙව්. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙමම ජාල සඳහා 
ආරක්ෂක අවදානම තවදුරටත් පුළුල් ෙවමින් 
පවතී. ෙතොරතුරු ආරක්ෂණ උපෙද්ශකයකු විසින් 
ෙතොරතුරු ආරක්ෂණ ප්රතිපත්ති සැකසීම සහ 
ෙතොරතුරු වත්කම් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා 
පාරිෙභෝගිකයින්ට උපෙදස් සහ සහාය ලබා ෙදයි. 
පාරිෙභෝගිකයා මුහුන දී ඇති තත්වයන් ෙත්රුම් 
ගැනීමට සහ ඒවාට සුදුසු පරිදි ප්රතිචාර දැක්වීම 
සඳහා ෙතොරතුරු ආරක්ෂක උපෙද්ශක හට 
කළමනාකරණ හා සන්නිෙව්දන හැකියාවන් 
අවශ්ය ෙව්.

ෙතොරතුරු ආරක්ෂක උපෙද්ශක
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අධ්යාපනික SAP පද්ධතිය
■ SAP හි ERP පැෙක්ජය තුළින් සැබවින්ම ප්රාෙයෝගික කුසලතා 
වර්ධනය කිරීම
සාම්ප්රදායික විශ්ව විද්යාලවල හා උපාධිධාරී පාසැල්වල ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ අධ්යාපනය ෙබොෙහෝ විට එය ව්යාපාරය තුල භාවිතා කළ 
හැක්ෙක් ෙකෙසේද? යන්න පිලිබඳව ඇති දැක්ෙමන් ෙතොර ෙවයි. 
විෙශේෂෙයන් ම ෙම් වන විටද ව්යාපාර හා ෙදපාර්තෙම්න්තු 
ඒකාබද්ධතාවය වැනි සැබෑ ව්යාපාරික කටයුතුවලදී සැබෑ ෙලෝකය 
තුළ ඇති ෙතොරතුරු තාක්ෂණය ෙයොදාගත හැකි ආකාරෙය් 
පසුබිමක් නැත.
KCGI විසින් ව්යවසාය අධ්යාපන කටයුතු සඳහා සම්පත් 
සැලසුම්කරණය (ERP) මෘදුකාංගය, ෙලොව ප්රමුඛ ෙපෙළේ ERP 
පැෙක්ජ අෙලවිකරුවන්ෙගන් එකක් වන SAP AG ෙවතින් මිලට 
ෙගන උසස් තත්වෙය් ෙතොරතුරු තාක්ෂණික මානව සම්පත වගා 

ෙලෝක මට්ටෙම් ව්යාපාර පද්ධති ඇතුළත් අධ්යාපනික SAP පද්ධතිය ඇතුලත් ප්රාෙයෝගික අධ්යාපන 
පරිසරයක්

ඊ-ඉෙගනුම් පද්ධතිය
කිෙයෝඔෙතෝ හි ප්රධාන සරසවිය පරිවාර සරසවි සහ ෙවනත් ස්ථාන සමඟ සම්බන්ධ කිරීම, 
ෙද්ශන තථ්ය කාලීනව විකාශනය කිරීම සහ සිසුන්ට පුළුල් දුරස්ථ ඉෙගනුම් පරිසරයක් ලබාදීම සඳහා 
KCGI අති නවීන ඊ-ඉෙගනුම් පද්ධතියක් භාවිතා කරයි.

KCGI විසින් නවතම ඉ-ඉෙගනුම් පද්ධතිය භාවිතා කරමින් 
කිෙයෝෙතෝ සමඟ සප්ෙපොෙරෝ හා ෙතෝකිෙයෝව සම්බන්ධ කරන 
රියල් ටයිම් පාඨමාලා සපයයි (සමමුහුර්ත ඊ-ඉෙගනුම). අප විසින් 
KING-LMS මත ගබඩා කර ඇති අධ්යයන අන්තර්ගතය භාවිත 
කරමින් සිසුන්ට ඕනෑම ෙව්ලාවක, ඕනෑම තැනක සිට 
අන්තර්ජාලය හරහා ඉෙගන ගත හැකිය. ෙමම නෙවෝත්පාදනයන් 
උපකාරෙයන් KCGI සම්පූර්ණෙයන්ම අන්තර්ජාලය හරහා 
ලබාගත හැකි ෙබොෙහෝ පාඨමාලා සිසුන් ෙවත ඉදිරිපත් කරයි 
(අසමමුහුර්තක ඊ-ඉෙගනුම්).
*KING-LMS (KCG ෙතොරතුරු ජාල ගැලැක්සි-ඉෙගනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය): 
KCGI විසින් හිමිකම් දරන අධ්යයන කළමණාකරණය හා ආධාරක පද්ධතිය අවශ්යය 
පරිදි නිදහස් ෙලස අන්තර්ගතය අධ්යයනය සිදු කිරීමට හැකියාව ලබා ෙද්.

කිරීම ෙවනුෙවන් භාවිත කරනු ලබයි. ෙමම ව්යවසාය සම්පත් 
සැලසුම් (ERP) ක්රමය සමාගම් 437,000 ක් පමණ භාවිතා 
කරන්ෙන් එහි පර්යන්ත මෘදුකාංග භාවිතා කරන සමාගම් ද 
ඇතුළුවයි (2020 මාර්තු වන විට SAP සංඛ්යාංක). ප්රධාන සමාගම් 
අතර, ෙෆෝබ්ස් ග්ෙලෝබල් 2000 හි සමාගම් වලින් 92% ක් 
SAP ERP භාවිතා කරයි.
ව්යාපාර පරිපාලනය සහ ෙතොරතුරු කළමනාකරණය පිළිබඳ 
අධ්යාපනය ලබා දීම සඳහා ෙවනත් අධ්යාපනික ආයතන විසින් 
ෙමම ක්රමය සම්ප්රදායිකව භාවිතා කර ඇත. ෙකෙසේ ෙවතත් KCGI 
හි එක් විෙශේෂ ලක්ෂණයක් වන්ෙන්, ජපානය තුල ප්රථම ජපන් 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තීය උපාධිධාරී පාසෙල් එනම් KCGI හි 
පමණක් පද්ධති සංවර්ධනය ඇතුළත් සැබෑ ERP වෘත්තීය 
අධ්යාපනයක් සැපයීමට ෙමම මෘදුකාංගය භාවිතා කිරීමයි.

■ රැකියාෙවහි නියුතු කාර්යබහුල වැඩිහිටියන් සඳහා ඉෙගනීමට 
සහාය වීම
මෑත වසරවලදී උපාධිධාරී පාසැල්වල අධ්යාපනය ලබන අතරතුර 
තම වෘත්තීය කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීමට සහ රැකියා ෙවනස් 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන වැඩිහිටියන් ප්රමාණය වැඩිෙවමින් 
පවතී. රැකියාෙවහි නියැෙලන අතරතුර අධ්යයන කටයුතු  
සිදුකරමින් ඉහළ මට්ටෙම් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයන් බවට 
පත්වීමට අෙප්ක්ෂා කරන ෙමවන් සිසුන් හට KCGI සහාය 
දක්වයි.

මුල් පිටුව

තත්ය කාලීන ඉ-ඉෙගනුම් අධිෙල්ඛිත ඉ-ඉෙගනුම්

KING-
LMS

කිෙයොෙතෝ ප්රධාන විද්යාලය
ඉ-ඉෙගනුම් ස්ටුඩිෙයෝ

සප්ෙපොෙරෝ / ෙටෝකිෙයෝ
චන්�කා පාසල්

දකුණු ෙකොරියාව, චීනය
සහ ෙවනත් රටවල්

ෙවබ්

ෙවබ්

ෙවබ්



අධ්යාපනික අරමුණු
සිසුන්ට අධ්යාපනය ලබා දීම පිළිබඳ අප පාසල සතු ෙමෙහවර හා 
අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම උෙදසා, ෙවබ් ව්යාපාර තාක්ෂණය 
පිළිබඳ උසස් උපාධිය සඳහා වන අපෙග් අධ්යාපන ඉලක්ක පහත 
සඳහන් පරිදි සකසා ඇත.

1) මූලික සාක්ෂරතාවය ලබා ගැනීම

සිසුන් විසින් ව්යාපාර ප්රවර්ධනය සඳහා පදනම් ෙලස �යා කරන 
සමාජ හා සන්නිෙව්දන කුසලතා ඉෙගනගනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා 
ෙකෙර්. සිසුන් විසින් ෙතොරතුරු තාක්ෂණය / ෙතොරතුරු හා 
සන්නිෙව්දන තාක්ෂණෙයහි මූලිකාංග ෙලස �යා කරන 
මෘදුකාංග හා දෘඪාංග ජාල වැනි ප්රධාන තාක්ෂණයන් පිළිබඳ 
අවෙබෝධයක් ලබාගනු ඇතැයි ද අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.

2) සැලසුම් හා නිර්මාණ හැකියාව වැඩි දියුණු කරගැනීම

සිසුන් විසින්: 1) ව්යාපාර ක්ෙෂේත්රෙය් වර්තමාන සහ අනාගත 
ප්රවණතා සහ එයට ආධාර වන ෙතොරතුරු තාක්ෂණය / ෙතොරතුරු 
හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණය පුළුල් ෙලස පර්ෙය්ෂණය සහ 
විශ්ෙල්ෂණය කිරීම; සහ 2) වැදගත් ආයතනික හා සමාජීය 
අභිෙයෝගයන්ට තාර්කික විසඳුම් සැලසුම් කිරීම සහ ෙයෝජනා 
කිරීම ආදිය සම්බන්ධ නිපුණතාවන් වැඩිදියුණු කරගනු ඇතැයි 
අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. තවද, ෙයෝජිත සැලසුම් �යාවට නංවන විවිධ 
පද්ධති සහ අන්තර්ගතයන් සැලසුම් කිරීෙම් හැකියාව සිසුන් විසින් 
ඉහළ නංවාගනු ඇතැයි ද අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.

3) වැඩිදියුණු කිරීෙම් හා �යාවට නැංවීෙම් හැකියාව දියුණු කරගැනීම

සිසුන් විසින් මෘදුකාංග ෙයොදාගැනීම හරහා සැලසුම් කර 
නිර්මාණය කරන ලද පද්ධති සහ අන්තර්ගතයන් පුද්ගලිකව 
භාවිතයට ගැනීෙම් හැකියාව ෙහෝ ඒවා අවසන් පරිශීලකයින් ෙවත 
ලබා දීෙම් හැකියාව දියුණු කරගනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරයි. ෙමම 
�යාවලිෙය්දී, සිසුන් විසින් ෙමම පද්ධති සහ අන්තර්ගතයන් 
වැඩිදියුණු කිරීම හා �යාවට නැංවීම සඳහා අවශ්ය කරන විවිධ 
ෙමවලම් සහ ෙක්තීකරණ නීතිවලට අදාළ ප්රාෙයෝගික දැනුම 
ගැඹුරින් ගෙව්ෂණය කරනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.

4) වෘත්තීය දැනුවත්භාවය සහ ආචාරධර්ම ෙපෝෂණය කරගැනීම

සිසුන් විසින් ව්යාපාරික �යාවලීන් වගකීෙමන් යුතුව හැසිරවීෙම් 
හැකියාව වර්ධනය කරගනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. ව්යාපාර 
�යාවලීන් අඛණ්ඩව වඩා වර්ධනය කිරීම සඳහා, ඔවුන් ඉහළ 
වෘත්තීය දැනුමකින් සහ සදාචාරාත්මක ඉදිරිදර්ශනයකින් 
සන්නද්ධ වනු ඇතැයි ද අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. ෙමම කරුණු ෙදක 
සංෙයෝජනෙයන් සිසුන් තමන් තුළ ප්රාෙයෝගික නායකත්ව 
කුසලතා සහ සංවිධාන කළමනාකරණ ක්රම වර්ධනය කරගනු 
ඇතැයි අපි අෙප්ක්ෂා කරමු.

KCGI හි පාසල් දර්ශනය තුළ ඇති එක් ඉලක්කයක් වන්ෙන් ඉහළ 
සුදුසුකම් සහිත ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයින්ෙග් සංවර්ධනය 
කර උපාධිධාරීන් බිහි කිරීමයි. ෙමම ඉලක්කය සපුරා ගැනීම 
සඳහා, KCGI විසින් සිසුන්ෙග් විවිධ අධ්යාපනික අරමුණු වලට 
සරිලන අයුරින් පාඨමාලා ලියාපදිංචි කිරීෙම් මාදිලි රාශියක් 
ඒකාබද්ධ කරමින් ඒකාබද්ධ විෂයමාලාවන් සිසුන් ෙවත ලබා ෙද්.

■ විෙශේෂීකරණය ලබා ගැනීම

ඉහළ සුදුසුකම් ලත් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකෙයකු ෙලස 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේත්රය තුල ඇති සමස්ත දැනුම පරාසය 
ආවරණය කිරීමට අෙප්ක්ෂා කිරීම තාත්වික ෙනොෙව්. සිසුන්ට 
විෙශේෂීකරණය ලබාගැනීම සඳහා, KCGI විසින් විෙශේෂිත 
ක්ෙෂේත්ර ගණනාවක් හඳුනාෙගන එම ක්ෙෂේත්ර සඳහාම වැඩිදියුණු 
කළ විෂයමාලා හඳුන්වා ෙදයි. ෙමම සංෙක්න්ද්රණ ක්ෙෂේත්ර හරහා 
සිසුන්ට තමා ෙතෝරාගත් ක්ෙෂේත්රවල මූලික දැනුෙම් පටන් 
ව්යවහාරික තාක්ෂණයන් සහ ප්රාෙයෝගික කුසලතා දක්වා වන 
පුළුල් හා ගැඹුරු දැනුමක් ලබා ගත හැකිය.

■ සමාජයීය අවශ්යතා වලට අනුකූල වීම

අතිවිශාල වපසරියකින් යුත් නවීන කර්මාන්ත ක්ෙෂේත්රය පුරා, 
කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට, දැනුම රැස් කිරීමට සහ නැතෙහොත් 
ගැටළු වලට පිළියම් ෙසවීම සඳහා ව්යවහාරික ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් 
අවශ්යතාවය ක්රමෙයන් ඉහළ යමින් පවතී. ෙමම අවශ්යතාවයන්ට 
KCGI විසින් ප්රතිචාර දක්වන්ෙන් කර්මාන්ත පාඨමාලා සංවිධානය 
කර, සිසුන්ට කර්මාන්ත ක්ෙෂේත්රයක් ෙතෝරාෙගන එම ක්ෙෂේත්රෙය් 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය ආ�ත පුහුණුව ලැබීමටත්, සිද්ධි අධ්යයනයන් 
තුළින් ඉෙගනීමටත්, ගැටලු විසඳීමටත් ඉඩහසර ලබා දීෙමනි.

■ නිර්මාණාත්මක සහ ප්රාෙයෝගික කුසලතා නිරුපනය කිරීම

ඉහළ සුදුසුකම් ලත් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකෙයකුටම තමා 
හැදෑරූ සෑම පාඨමාලාවක් තුළම ලබා ගත් දැනුම ප්රාෙයෝගිකව 
ෙයොදාගනිමින් සැබෑ ෙලෝකෙය් ගැටළු සඳහා විසඳුම් ලබා දීමට 
හැකි විය යුතුය. වෘත්තිකයන් තමාෙග්ම මුලපිරීෙමන් අදාළ 
ගැටලුව සඳහා ගතයුතු �යාමාර්ග මාලාව සැලසුම් කර නිර්මාණය 
කිරීමටත්, එම විසඳුම්වල ප්රතිලාභ අන් අයට ලැබීමට සැළැස්වීමටත් 
හැකිවිය යුතුය. සිසුන් අවශ්ය දැනුම ලබාගැනීම සහතික කිරීම 
සඳහා, ඔවුන් ව්යාපෘති අනුග්රාහකයකුෙග් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් 
ඕනෑම පුළුල් පරාසයක ෙත්මාවන්ෙගන් එකක් ෙමන්ම ඒ පිළිබඳ 
පරීක්ෂණ ව්යාපෘති/ස්වාධීන අධ්යයනයක් ඇතුළත් ප්රධාන 
ව්යාපෘතියකින් සමන්විත විෂය මාලාවක් අනුගමනය කරයි.

■ වෘත්තිමය හැඩගැස්වීම

ඉහළ සුදුසුකම් ලත් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයන් සැබෑ ගැටළු 
විසඳීමට සහ සැබෑ කාර්මික ෙක්ෂේත්රයන්හි ප්රාෙයෝගික විසඳුම් ලබා 
දීමට හැකියාව ඇති ඉහළ පුහුණුව ලත් වෘත්තිකයන් ෙලස 
ඔවුන්ෙග් කාර්යභාරයන් ඉටු කරනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. 
ෙමම සීමාවාසික පුහුණු මගින් ප්රාෙයෝගික අත්දැකීම් හරහා 
සිසුන්ෙග් තාක්ෂණික කුසලතාවන් ඉහල නංවමින් ඒ ඔස්ෙසේ 
ගැටළු නිරාකරණය කිරීෙම් කුසලතාවන් ඇතිකර ගැනීමට අවස්ථා 
සලසා ෙද්.

ඩිප්ෙලෝමා ප්රතිපත්ති
පහත සඳහන් අවශ්යතා සපුරාලන පුද්ගලයන්ට පාසල විසින් ශාස්ත්රපති උපාධියක් ප්රදානය ෙකෙර්.
1) නියම කළ කාල සීමාව තුළ පූර්වනිශ්චිත පාඨමාලා කටයුතු නිම කිරීම (උදා: සමාසික 4)
2) උපාධිය සඳහා වන පූර්වනිශ්චිත සම්මාන ප්රමාණය සම්පූර්ණ කිරීම

සිසුන් තමා තුල පහත ගුණාංග ඇතිකරගනු ඇතැයි පාසල අෙප්ක්ෂා කරයි:
අ. ලබාගත් මූලික දැනුම තම වෘත්තියට ආධාර කරගනු පිණිස පුළුල් කරගැනීම.

ආ. උසස් මට්ටෙම් නිපුණතා සහිත වෘත්තිකයන් බවට පත්වීම සඳහා සිසුන් තමා විසින් ෙතෝරාගත් ක්ෙෂේත්රය තුළ ෙමම දැනුම ෙයදවීම.

තම වෘත්තිය තුළ ෙගෞරවනීය සාමාජිකයන් බවට පත්වීම සඳහා උසස් ආචාරධර්ම සහිතව කටයුතු කිරීම.
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විෂයමාලා ප්රතිපත්ති
අපෙග් ෙමෙහවර හා අරමුණු වලට අනුකූලව ෙවමින්, ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ / ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ කළමනාකරණ 
කුසලතා වලින් අනූන ෙමන්ම ඔවුන් විසින් ෙතෝරාගනු ලබන 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ව්යාපාර ක්ෙෂේත්රයක් ස�යව වැඩිදියුණු 
කළහැකි විෙශේෂඥ වෘත්තිකයින් පුහුණු කිරීම සඳහා අපි විෂය 
මාලාවක් පිරිනමන්ෙනමු.

1. විෂයමාලා වැඩසටහන් පහත කාණ්ඩවලට වර්ග කර ඇත:

• සංෙක්න්ද්රණ ක්ෙෂේත්ර - විෙශේෂිත අධ්යන ක්ෙෂේත්ර පිළිබඳ ගැඹුරු 
දැනුමක් ලබාගැනීම සඳහා ක්රමානුකූලව ෙපළගැස්වූ පාඨමාලා.
• කර්මාන්ත - සිද්ධි අධ්යයන සහ ව්යාපෘති පදනම් කරගත් ඉෙගනුම් 
භාවිතා කරමින් ව්යාපාර හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ විෙශේෂඥයින් සමඟ 
නිශ්චිත කර්මාන්තයක තාක්ෂණය හා කුසලතා ප්රාෙයෝගිකව භාවිතා 
කිරීම ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු ෙකෙරන පාඨමාලා.
• ආධාරක වරණීය පාඨමාලා - තාක්ෂණික ප්රවණතා, ඉහළ 
මට්ටෙම් න්යායාත්මක පාඨමාලා ෙමන්ම සංෙක්න්ද්රණ හා 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේත්රයන්ට ඌනපූරණය කරන කුසලතා දියුණු 
කරන වැඩසටහන් ඇතුළත් පාඨමාලා.

2. පාඨමාලා ලියාපදිංචි කිරීෙම් මාදිළි සහ ක්රමය ස්ථාපිත කිරීම

තම ඉෙගනීම් අරමුණු හා රුචිකත්වයන්ට අනුකූලව, සිසුන් විසින් 
එක් “සංෙක්න්ද්රණයක්”, එනම් මූලික පදනම් දැනුම ලබාගැනීෙම් 
සිට එම දැනුම පුළුල් පරාසයක් තුළ විහිදුණු විෙශේෂිත ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ ආ�ත ක්ෙෂේත්රයක් තුළ ෙයොදා ගැනීමට හා පුහුණු වීමට 
උපකාරී වන පුළුල් හා ගැඹුරු විෙශේෂඥතාව පිළිබඳ අවධාරණය 
ෙකෙරන පාඨමාලා කට්ටලයක් ෙතෝරාගනු ලබයි.මීට අමතරව, 

ෙබස්ෙපෝක් විෂයමාලාව මඟින් සිසුන්ට ඔවුන්ෙග් විවිධ වූ 
අවශ්යතා ෙමන්ම පුද්ගලික අධ්යයන හා පර්ෙය්ෂණ අරමුණු වලට 
අනුකූල වන පරිදි පාඨමාලා ෙතෝරා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.
ඔවුන් ඉෙගනගත් ෙද් වෘත්තීය මට්ටමින් ෙයදවීම දක්වා පුළුල් 
කිරීමට, විෂය මාලාව මඟින් පුළුල් කාර්මික ක්ෙෂේත්ර පරාසයක් 
පුරා විහිෙදන තාක්ෂණය ප්රාෙයෝගිකව ෙයදවීම පිළිබඳ අවධානය 
ෙයොමු ෙකෙරන කර්මාන්ත පාඨමාලා ද ඉදිරිපත් කරයි. ශිෂ්යයන් 
තම දැනුම විෙශේෂිත ගැටළු නිරාකරණය කිරීමට ප්රාෙයෝගිකව 
ෙයොදවන අතරම විවිධ කර්මාන්තවලට අදාල සැලසුම් නිර්මාණය 
ද සිදු කරයි. කර්මාන්ත පාඨමාලා සකසා ඇත්ෙත් සිසුන්ෙග් 
ප්රධාන සංෙක්න්ද්රණ පාඨමාලා සඳහා අනුපූරකයක් වශෙයනි.

3. ප්රධාන ව්යාපෘතිය

පාඨාලාෙව් කටයුතු සමඟම, පීඨෙය් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් ප්රධාන 
ව්යාපෘතියක් නිම කිරීම හරහා ඔවුන්ෙග්ම අභිලාෂයන් හඹා 
යාෙමන් සිසුන්ෙග් ප්රාෙයෝගික හා ව්යවහාරික හැකියාවන් 
වර්ධනය කිරීම සඳහා අපෙග් විෂය මාලාව සැලසුම් කර ඇත.

4. ෙවනස්වීම් වලට ප්රතිචාර

අපෙග් විෂය මාලාව ෙතොරතුරු තාක්ෂණ / ෙතොරතුරු 
සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ ක්ෙෂේත්රය තුළ සිදුවන ශීඝ්ර ෙවනස්කම් 
වලට ඉක්මන් ප්රතිචාර දක්වයි. ජපානෙය් සහ විෙද්ශයන්හි ඉහළ 
නිපුණතා සහිත වෘත්තිකයින් සඳහා අවශ්ය වන කර්මාන්ත හා 
සමාජීය ෙවනස්කම් වලට අනුකූලව පාසල් විෂය මාලාව නිරන්තර 
සමාෙලෝචනයට හා ෙවනස්කම් වලට බඳුන් ෙකෙර්.

ඉහළ සුදුසුකම් සහිත ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
වෘත්තිකයින් සංවර්ධනය සඳහා ඒකාබද්ධ 
වැඩසටහන්

කාර්මික ආකෘතියක් ෙතෝරා ගැනීම, ව්යාපෘති පැවරුම් වැනි දෑ 
සියලූ ම සිසුන්ට එකම අකාරෙයන් සිදු කල යුතු නැත. තම 
තමන් කැමති ක්ෙෂේත්ර යටෙත්, ඔවුන්ෙග් රුචිකත්වය මත සහ 
ෙකතරම් දුරකට එය හැදෑරීමට අවශ්යද යන කාරනා මත පුළුල් 
පරාසයක් ඔස්ෙසේ ෙමම ෙතෝරාගැනීම් සිදු කල හැක. KCGI 
විසින් ඉහළ සුදුසුකම් ලත් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකෙයකු 
තුල තිබිය යුතු හා සුදුසු දැනුම හා ශිල්පීය ක්රම ගෙව්ෂණය 
සහතික කරන අතරම, සිසුන්ට සිය අභිමතය පරිදි තමා 
ෙතෝරාගත් ක්ෙෂේත්රයක අධ්යයන කටයුතු සිදු කිරීමට ඇති 
නිදහසට ගරු කරමින් විෂයමාලා නිර්මාණය කරයි.

ඉහළ සුදුසුකම් 
සහිත ෙතොරතුරු 

තාක්ෂණ වෘත්තිකයන් 
සංවර්ධනය කිරීම

විෙශේෂීකරණය
ලබා ගැනීම

සමාජීය අවශ්යතා
වලට අනුකූල වීම

නිර්මාණාත්මක හා
ප්රාෙයෝගික කුසලතා

නිරුපනය කිරීම

වෘත්තිමය
හැඩගැස්වීම



සංචාරක ෙතොරතුරු තාක්ෂණය

ඉතාලිෙය් ප්රමුඛ ෙපෙල් විශ්ව විද්යාලයක් වන භාෂා සහ මාධ්ය ජාත්යන්තර විශ්ව විද්යාලය (IULM). හරහා ඉතාලිෙය්දී සංචාරක 
කර්මාන්තය පිළිබඳව හැදෑරීමට කිෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි අධ්යන ආයතනය මගින් අවස්ථාව උදා කර දී තිෙබ්.

ඉතාලිෙය් මිලාෙනෝ පිහිටි ප්රමුඛ ෙපෙල් විශ්ව විද්යාලයක් වන භාෂා හා මාධ්ය ජාත්යන්තර 
විශ්වවිද්යාලය සමග කිෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි අධ්යන ආයතනය අත්වැල් බැඳෙගන 
සිටී. IULM උපාධි පාඨමාලාව සමග සම්බන්ද වීෙමන් පශ්චාත් උපාධි ෙදකක් ලබා ගැනීෙම් 
අවස්ථාව ඔබට ලබා දී තිෙබ්.
IULM ඉතාලිෙය් මිලාෙනෝහි 1968 වසෙර්දී අරඹන ලද ෙපෞද්ගලික විශ්ව විද්යාලයකි. කලා හා 
සංස්කෘතික උරුමයන්, සංචාරක, භාෂා සහ සන්නිෙව්දන සහ මහජන සම්බන්ධතා සහ ෙවෙළද 
ප්රචාරණ යනාදී වශෙයන් පීඨ සතරකින් එය සමන්විතෙව්. IULM හි දැනට 6,300 පමණ උපාධි 
ලාභින් සහ උපාධි අෙප්ක්ෂකයන් ප්රමාණයක් සිටි. IULM යනු ව්යාපාරික මානසිකත්වයත්, 
ප්රාෙයෝගික අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන ඒකාබද්ධ ප්රෙව්ශයක් සිසුනට ලබාෙදන්නට කැපවුන 
පුෙරෝගාමී විශ්වවිද්යාලයකි. යුෙනස්ෙකෝ පර්ෙය්ෂණ ආයතනය සමග ෙමන්ම ෙලොව පුරා ඇති 
අෙනකුත් අධ්යන සමාජ සමගද සබදතා පවත්වමින් වත්මන් ඉල්ලූ ම් සපුරාලීමට ෂඹඛඵ නිබදවම 
�යා කරයි.
කිෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි අධ්යන අයතනෙය් සිසුන් පිටරට විශ්ව විද්යාලයක ෙකටි 
සංචාරයක් සහ පුහුණුවක් ඇතුලත් සති ෙදකක අධ්යන වැඩසටහනක් ද ඔවුන් ලබා ෙද්.
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◆ සමාෙලෝචනය

ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් ප්රාෙයෝගික ෙයදීම් සහ තාක්ෂණයන් 
ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරන KCGI හි ප්රධාන ව්යාපෘති යනු, 
අනිවාර්යෙයන් ගත යුතු පාඨමාලා වන අතර, ගැටලුවලට අදාළ 
තම අවෙබෝධය මත පදනම්ව ගැටලු ගලපා ගැනීම, විශ්ෙල්ෂණය 
කිරීම සහ විසඳීම සඳහා සිසුන් ෙයොමුකිරීම ෙමහි මූලික අරමුණයි.
පර්ෙය්ෂණ මත පදනම්ව සිදු ෙකෙරන අෙනකුත් සාම්ප්රදායික 
විශ්වවිද්යාල ශාස්ත්රපති උපාධි ව්යාපෘති සමඟ සැසඳීෙම් දී, නව 
ෙසොයා ගැනීම් සිදු කිරීමට අමතරව යම් ආකාරයකින් දැනට 
පවත්නා ෙමවලම්, රාමු සහ ෙවනත් ෙද් භාවිතා කර, සිසුන්ෙග් 
සමාජීය ෙහෝ පුද්ගලික ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට අවස්ථා ලබා 
දීම KCGI ප්රධාන ව්යාපෘතිවල අරමුණු ෙව්.

◆ අරමුණු

KCGI ප්රධාන ව්යාපෘති වල දී, සිසුන් තම අධ්යයන කටයුතු තුලින් 
ඉෙගනගත් ක්ෙෂේත්ර හා කර්මාන්ත පිළිබඳ විෙශේෂඥ දැනුමක් ලබා 
ගනිමින්, (ෙව්දිකා, මෘදුකාංග, ෙසේවා, රාමු සහ ව්යාපාර ෙමොඩල 
ඇතුළු) විෙශේෂිත ෙමවලම් ෙවත අවධානය ෙයොමු කිරීම මගින්, 
ගැටළු විශ්ෙල්ෂණය කර ඒවාට විසඳුම් ඉදිරිපත් කරයි.

ප්රධාන ව්යාපෘතිය

◆ �යාත්මක කිරීෙම් ක්රම

ව්යාපෘති අනුග්රාහකෙයකුෙග් (ප්රධාන ව්යාපෘතිය භාරව සිටින 
උපෙද්ශකෙග්) මග ෙපන්වීම යටෙත්, ශිෂ්යයා ස්වකීය 
මූලිකත්වෙයන් ප්රධාන ව්යාපෘතිය කරෙගන යයි. එක් එක් 
අධ්යයන වාරෙය් දී ගනු ලබන පියවර පහත පරිදි ෙව්. අධ්යාපන 
ෙක්ෂේත්රෙය් ෙලොව ප්රමුඛයා වන ෙකොෙලොම්බියා විශ්වවිද්යාලය 
ආදර්ශයට ෙගන, KCGI විසින් නම්යශීලී ප්රෙව්ශයක් අනුගමනය 
කරයි. අධ්යයන කාලය සහ අන්තර්ගතය අනුව, සෑම සිසුෙවක්ම 
පහත සඳහන් වර්ග හතෙරන් එකක් ෙතෝරා ගනී: 
1) ප්රධාන වාර්තාව 2) ප්රධාන ව්යාපෘතිය 
3) ෙගෞරව ප්රධාන ව්යාපෘතිය 4) ෙගෞරව ප්රධාන නිබන්ධනය

ප්රධාන ව්යාපෘතියක සිදුවීම්වල ගැලීම් නිදසුන 
(දළ විශ්ෙල්ෂණය)

2 වන සමාසිකය
ශිෂ්යයා ප්රධාන ව්යාපෘතිය සඳහා වන ව්යාපෘති පදනම් (අනිවාර්ය 
පාඨමාලාව) සඳහා සහභාගී වන අතර ෙමහිදී සාමාන්යෙයන් 
ව්යාපෘති නිර්මාණය හා �යාවට නැංවීෙම් ක්රමය පිළිබඳව 
ඉෙගනගනී.
ප්රධාන ව්යාපෘතියක් කිරීමට අදහස් කරන සිසුන් විසින් පර්ෙය්ෂණ 
සැලැස්මක් සකස් කර ඉදිරිපත් කළ යුතු ෙව්.

3 වන සහ 4 වන සමාසික
ව්යාපෘතිෙය් ප්රගතිය සහ ප්රතිඵල පිළිබඳව ශිෂ්යයා තම ව්යාපෘති 
අනුග්රාහකයාට නිතිපතා වාර්තා කරයි. ව්යාපෘතිය නිම කිරීමට 
ෙපර, ශිෂ්යයා විසින් නිබන්ධනයක් යනාදිය ඉදිරිපත් කරනු ලබන 
අතර, උපෙද්ශකයින් විසින් එය වාචික නිබන්ධනයක් 
ආකාරෙයන් සම්මුඛ සාකච්ඡාවට බඳුන් කරනු ලබයි.

◆ පරීක්ෂණ ව්යාපෘති/ස්වාධීන අධ්යයනය

පරීක්ෂණ ව්යාපෘති/ස්වයං අධ්යයනය යනු අධ්යයන උපෙද්ශක 
වරෙයකුෙග් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් KCGI හි පාඨමාලාවන්හි 
සීමාකිරීම් වලින් ෙතොරව සිය අභිමතය පරිදි පර්ෙය්ෂණ කටයුතු 
සිදුකිරීමයි. ෙමම අධ්යයන් රාමුව තුළ, සිසුන් තම පර්ෙය්ෂණ ප්
 රතිඵල වලින් පර්ෙය්ෂණ වාර්තාවක් සකස් ෙකොට එය වාචිකව 
ඉදිරිපත් කරයි. ඉදිරිපත් ෙකෙරන ප්රතිඵල ප්රමාණවත් තරම් 
ශක්තිමත් නම්, සිසුන්ට එයට අදාල විෂය ලකුණ (credit) ලැෙබ්. 
ඇතැම් ප්රධාන ව්යාපෘති, පර්ෙය්ෂණ ව්යාපෘතියක් ෙහෝ ස්වාධීන 
අධ්යයනයක් සමඟ ඒකාබද්ධ විය හැකිය.

◆ සීමාවාසික පුහුණුව

KCGI සීමාවාසික පුහුණු වැඩසටහන මඟින් සිසුන්ෙග් අධ්යයන ක්ෙෂේත්රය 
අනුව වෘත්තීය පුහුණුව ලබාගැනීම උෙදසා කිසියම් කාලයක් සඳහා 
ආයතනයක පුහුණුවක් ලබාගැනීමට හැකියාව පවතී. KCGI හි ඉෙගනුම 
තුලින් ලබාගත් වෘත්තීය දැනුම සහ සන්නිෙව්දන හැකියාවන් සැබෑ ෙලෝකෙය් 
රැකියා පරිසරයක් තුල ෙයොදා ගැනීම තුලින් සිසුන් හට තමන් හැදෑරූ ෙද් 
ප්රාෙයෝගික භාවිතයට ගනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. සීමාවාසික පුහුණු කාලය 
අවසන් කළ පසු සිසුන් විසින් සහභාගිවීම පිලිබඳ වාර්තාවක් සහ වාචික 
නිබන්ධනයක් ඉදිරිපත් කර විෂය ඒකකයට අදාල ලකුණ (credit) ලබාගනී.

• ෙතොරතුරු සහ සංනිෙව්දන තාක්ෂණ කර්මාන්තෙය් 
  වෘත්තීය සංනිෙව්දනය
• නායකත්ව න්යාය   • ව්යාපෘති පදනම්

ඇතුළත් වීම

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති (වෘත්තීය උපාධිය)

අනිවාර්ය පාඨමාලා
• ෙතොරතුරු සහ සංනිෙව්දන තාක්ෂණ කර්මාන්තෙය් වෘත්තීය සංනිෙව්දනය   • නායකත්ව න්යාය   • ව්යාපෘති පදනම්

ආධාරක වරණීය පාඨමාලා

ප්රධාන ව්යාපෘතිය

සංෙක්න්�ය පාඨමාලා

• ව්යයවසාය සම්පත් සැලසුම්කරණය

• ව්යාපාර දත්ත විශ්ෙල්ෂ

• ෙගෝලීය ව්යවසායකත්වය

• ෙවබ් පද්ධති සංවර්ධනය

• ජාලකරණ පරිපාලනය

• IT මැංගා සහ සජීවිකරණය

• සංචාරක ෙතොරතුරු තාක්ෂණය

• කෘතිම බුද්ධිය (AI)

ඉහත සංෙක්න්ද්රණ ක්ෙෂේත්රයන්ෙගන් එකක් ෙතෝරන්න

කර්මාන්ත පාඨමාලා
• මූල්ය තාක්ෂණය

• කෘෂිකර්මය

• සාමු�ක

• ෙසෞඛ්ය සහ ෛවද්ය

• අන්තර්ගත අෙලවිකරණය

• අධ්යාපනය

ෙබස්ෙපෝක් විෂයමාලාව

ඔෙබ් පුද්ගලික අධ්යාපන අරමුණු 
වලට ගැලෙපන පරිදි අනිවාර්ය 
ෙනොවන පාඨමාලා වලින් විෂයයන් 
ෙතෝරා ගනිමින් ඔෙබ්ම විෂය 
මාලාවක් ෙගොඩනඟාගන්න.

ෙහෝ

KCGI හි විෂයමාලා ව�හය
KCGI මඟින් ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ ෙක්ෂේත්රය තුළ 
සිසුන්ට අවශ්ය වන මූලික ක්රමෙව්දයන් සහ දැනුම ලබාදීෙම් හැකියාව 
ඇති විෂයමාලා නිර්මාණය කරයි. අනිවාර්ය පාඨමාලා වලට 
ව්යාපාරික වල නියුතු අයට අවශ්ය වන මූලික කුසලතා ෙමන්ම 
වෘත්තීය ක්ෙෂේත්රවල භාවිතයට ගැෙනන ප්රාෙයෝගික කුසලතා 
ඉගැන්වීෙම් පාඨමාලා ඇතුළත් ෙව්. සංෙක්න්ද්රණ පාඨමාලා යනු 
විෙශේෂිත වෘත්තීය ක්ෙෂේත්රයක් පිළිබඳ විවිධ අන්තර්ගතයන් ඇතුලත් 
වන පාඨමාලා ෙව්. කාර්මික පාඨමාලා ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති ප්රධාන 
ක්ෙෂේත්රවලට අදාළ පාඨමාලා වලින් සමන්විත ෙව්.

ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණෙයහි පවතින 
ශීඝ්රෙයන් වර්ධනය වන ස්වභාවය ෙහේතුෙවන්, සමහර අවස්ථාවලදී 
සිසුන් විසින් සාම්ප්රදායික ෙනොවන ආකාරෙයන් විෂයමාලා සකස් 
කරගැනීමත් අධ්යයනය කිරීමත් කළ යුතුය. ෙමම අවශ්යතාවය 
සපුරාලීම සඳහා සිසුන්ට තම උපෙද්ශකයින්ෙග් මඟෙපන්වීම සහිතව, 
ඔවුන්ෙග් පුද්ගලික අධ්යාපන අරමුණු වලට ගැලෙපන පරිදි අනිවාර්ය 
ෙනොවන පාඨමාලා වලින් විෂයයන් ෙතෝරාෙගන තමන්ෙග්ම විෂය 
මාලාවක් නිර්මාණය කරගැනීෙම් හැකියාව ඇත. එවැනි විෂය 
මාලාවක් ෙබස්ෙපෝක් විෂයමාලාවක් ෙලස හඳුන්වයි.

◆ අනිවාර්ය පාඨමාලා

KCGI ආයතනය, සිසුන්ෙග් ප්රථම උපාධිෙය් ප්රධාන විෂයන් 
කුමක් වුවත් එය ෙනොසලකමින් පුළුල් පසුබිම් පරාසයක සිසු 
පිරිසක් බඳවා ගනී. ෙමම විවෘතභාවය, හැකි තරම් අභිෙයෝගාත්මක 
වෘත්තීය අවස්ථාවන් පුද්ගලයන් ෙවත ලබාදීෙම් අපෙග් සමාජ 
ෙමෙහවර සම්පුර්ණ කිරීෙම් එක් ප්රෙව්ශයකි. KCGI හි අනිවාර්ය 
පාඨමාලා යනු එක් එක් ශිෂ්යයාෙග් විෙශේෂීකරණ ක්ෙෂේත්රය 
ෙනොසලකා, ඉහළ මට්ටෙම් වෘත්තිකෙයකු ෙවතින් අෙප්ක්ෂා 
ෙකෙරන ඵලදායී හා තාර්කික සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ වන මූලික 
කුසලතා ඔප්නංවන පාඨමාලා ෙව්.

◆ පාඨමාලාව ෙතෝරාගැනීම

ශාස්�ය සම්බන්ධීකාරකෙයකුෙග් මඟෙපන්වීම යටෙත්, සිසුන් තම පුද්ගලික 
අධ්යයන පටිපාටීන් සැලසුම් කරගැනීම සඳහා සංෙක්න්ද්රණ, කාර්මික සහ 
උපකාරක වරණීය පාඨමාලා අතුරින් ඔවුන් එක් එක් අධ්යයන වාරෙය්දී 
අධ්යයනය කරන පාඨමාලා ෙතෝරාගනු ලබයි.
ෙමම පාඨමාලා, පූර්ව දැනුමක් අවශ්ය ෙනොවන මූලික පාඨමාලා සහ යම් පූර්ව 
දැනුම් මට්ටමක් අවශ්ය වන ව්යවහාරික පාඨමාලා වශෙයන් ෙකොටස් ෙදකකට 
ෙබෙද්. සිසුන්ට ප්රමාණවත් අධ්යයන ප්රතිඵල ලබාගත හැකි බව සහතික කිරීම 
සඳහා, පාඨමාලා මාර්ග පථයක් (නිර්ෙද්ශිත අධ්යයන රටාව) පැහැදිලිව 
දක්වනු ලබයි. ඒ අතරම, ශිෂ්යෙයකුට එක් වාරයකදී සම්පූර්ණ කළ හැකි 
පාඨමාලා ඒකක ගණනට පිළිබඳ සීමාවක් පනවා ඇත. ෙමම විධිවිධානය 
මඟින් සිසුන්ට පුද්ගලික අධ්යයන කටයුතු සඳහා ප්රමාණවත් කාලයක් 
ලබාෙදන අධ්යයන සැලැස්මක් සකස් කරගත හැකිවන බව සනාථ කරයි.

අවශ්යතා

KCGI හි සිටින ෙබොෙහෝ උපෙද්ශකයින්ට කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් සහ අෙනකුත් කීර්තිමත් ජපන් විශ්ව විද්යාල වල සිසුන්ට උපෙද්ශනය 
සැපයීම පිළිබඳ පුළුල් අත්දැකීම් ඇති අතර, නැතෙහොත් ඔවුන් ෙගෝලීයව ෙමම ව්යාපාරයන්ෙග් ඉදිරි ෙපළ �යාකාරීන් ෙලස කටයුතු කර ඇත. 

KCGI සිසුන්ට ඔවුන්ෙග් ප්රධාන ව්යාපෘති පිළිබඳව ෙමම උපෙද්ශකයින්ෙගන් සෘජුවම මග ෙපන්වීම ලබාගැනීෙම් හැකියාව ඇත.
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ෙමම පාඨමාලා මඟින් විෙශේෂිත ක්ෙෂේත්රයන් තුළ වෘත්තීය දැනුම හා තාක්ෂණය ප්රාෙයෝගිකව භාවිතා කිරීම ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු 
ෙකෙර්. පාඨමාලා එක් එක් කර්මාන්තය සඳහා විෙශේෂිත ෙව්. ෙමම ෙද්ශන පවත්වනු ලබන්ෙන් එක් එක් කර්මාන්ත ක්ෙෂේත්රෙයහි සිටින 
විශිෂ්ට ඉදිරි ෙපළ �යාකාරීන් විසිනි. ෙමම පාඨමාලා ඇතුළු ෙවනත් පාඨමාලා, අධ්යයනය කරනු ලබන සෑම අදාල කර්මාන්තයකම 
නවීන ප්රවණතා පිළිබිඹු කිරීම සඳහා නිරන්තරෙයන් යාවත්කාලීන ෙකෙර්.

මූල්ය ක්ෙෂේත්රය තුල ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් උපෙයෝගිතාව ෙමමගින් අධ්යනය ෙකෙර්. ෙමම පාඨමාලා මගින් බැංකුවල සිදුවන මුලික ෙමෙහයුම් 
කටයුතු ෙමන්ම ඉෙලක්ෙට්රොනික මුදල් වල වත්මන් තත්වය, අතත්ය මුදල් සහ අෙනකුත් මූල්ය තාක්ෂණයන් පිළිබඳව සිසුන්ව දැනුවත් කරයි.

කෘෂිකර්මාන්තෙය්දී ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් භාවිතය පිළිබඳව ෙමහිදී සිසුන් අධ්යනය කරනු ලැෙබ්. වගා කිරීෙම්දී අවශ්ය පරිසර තත්ත්ව 
පාලනය කිරීම (පැල සැකසුම් කර්මන්තශාලා වල ෙමන්), ඵලදාව ෙබදාහැරීම වැනි මාතෘකා ෙම් යටෙත් සිසුන් ඉෙගන ගනියි.

නැව් තැනීම හා සාමු�ක ප්රවාහනෙයහිලා ෙතොරතුටු තාක්ෂණෙය් උපෙයෝගීතාව ෙම් විෂයමාලාව යටෙත් අධ්යනය ෙකෙර්.
නැව් යාත්රණය පාලනය කිරීම, ෙමන්ම මුහුදු ජලජිවි වගාව පිළිබඳවද ෙමහිදී අවධානයට ලක් කරයි.

ෛවද්ය ක්ෙෂේත්රය තුල ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් උපෙයෝගිතාව පිළිබඳව සිසුන් ෙමහිදී අධ්යනය කරයි. විද�ත් ෛවද්ය වාර්ථා වල දත්ත 
කළමනාකරණය, ෙරෝග විනිශ්චය සඳහා කෘතීම බුද්ධිය සහ දත්ත දෘෂ්යකරණය උපකාර කරගැනීම යන මාතෘකා ෙම් යටෙත් සිසුන් ඉෙගන ගනී.

මන්ගා, ඇනිම්, වීඩිෙයෝ, සංගීතය සහ අෙනකුත් මාධ්ය වල ෙතොරතුරු තාක්ෂණික ෙයදවුම් පිළිබඳව සිසුන් අධ්යනය කරයි. ෙම් යටෙත් අධ්යනය 
කරන මාතෘකා අතර නිෂ්පාදන �යාවලිය ඩිජිටල්කරණය කිරීම, බුද්ධිමය ෙද්පළ හිමිකම් කළමනාකරණය, ප්රවර්ධන උපායමාර්ග යන විෂයන්ද ෙව්.

ෙමම පාඨමාලාව යටෙත් අධ්යාපන ක්ෙෂේත්රය තිළ ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් භාවිතය පිළිබඳව සිසුන් අධ්යනය කරයි. ෙමහිදී, ඉ-ඉෙගනුම් �යාවලි සඳහා අවශ්ය 
අන්තර්ගතයන් නිර්මාණය කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම, පුළුල් පරාසයක විහිදුනු සන්නිෙව්දන පද්ධති ඇතුළු තවත් ෙබොෙහෝ දෑ පිළිබඳව සිසුන් ඉෙගනුම ලබයි.

මූල්ය තාක්ෂණය

කෘෂිකර්මය

සාමු�ක

ෙසෞඛ්ය සහ ෛවද්ය

අන්තර්ගත අෙලවිකරණය

අධ්යාපනය 

කර්මාන්ත පාඨමාලා

ෙමම විෂය මාලාව සමන්විත වන්ෙන්, කර්මාන්ත ෙහෝ සංෙක්න්ද්රණ ක්ෙෂේත්ර ෙලස විෙශේෂණය ෙනොකර, ෙපොදුෙව් වෘත්තිකයන් ෙලස 
සිසුන්ට අවශ්ය වන මූලික කුසලතා වන සන්නිෙව්දනය ෙහෝ කළමනාකරණය ආදිය ඉගැන්ෙවන පාඨමාලා වලින් සහ ප්රමුඛ ෙපෙළේ 
ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ ෙයදුම් සහ තාක්ෂණික ප්රවණතා පිළිබඳ සිද්ධි අධ්යයනයන් ආවරණය ෙකෙරන පාඨමාලා වලිනි. 
මන්දයත් ෙමමඟින් මූලික දැනුෙම් සිට ව්යවහාරික භාවිතය දක්වා පුළුල් පරාසයක ඉදිරිදැක්මක් සහිත පාඨමාලා එකට සංෙයෝජනය 
කරන ෙහයින්, ෙමම විෂය මාලාව සිසුන්ෙග් ඉෙගනීෙම් පෘථුල බව ඉහළ නංවයි.

සිසුන් තුල ස්වයං ප්රකාශන කුසලතා, සංවාද කුසලතා ආදිය දියුණු කරමින් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ හා ව්යාපාර ක්ෙෂේත්රයන් හි වඩාත් 
න්යායනුකුලව සහ නිරවුල්ව සන්නිෙව්දනය කරන ආකාරය පිළිබඳව ඔවුනට දැනුම ලබා ෙද්.

සිසුන් විසින් ව්යවසායික පරිසරයක් තුළ කළමනාකරණය සඳහා අවශ්ය ෙපොදු ප්රෙව්ශයන් වටහා ගැනීෙම් හා �යාත්මක කිරීෙම් හැකියාව 
ලබා ගනී.

නිෂ්පාදන �යාවලිය නව්යකරණය කර ප්රාණවත් කිරීම සඳහා ගුණාත්මකභාවය සහ අන්තර්ගතය දියුණු කිරීම සම්බන්දෙයන් දීර්ඝ 
වශෙයන්, සිද්ධි අධ්යනයන් ද සමග ෙමම පාඨමාලාව යටෙත් විස්තර ෙකෙරනු ඇත.

ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් නවීනතම ෙයදවුම් පිලිබඳ අධ්යනයන් සහ තාක්ෂණික ප්රවණතා පිළිබඳව ඇති විස්තරාත්මක සිද්ධි අධ්යනයන් 
පිළිබඳව ෙමම පාඨමාලාව හදාරන ශිෂ්යයන් ට අධ්යනයට අවස්ථාව ලැෙබනු ඇත.

සන්නිෙව්දනය

කළමනාකරණය

නිෂ්පාදනය

ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් නවීනතම 
ෙයදවුම් හා තාක්ෂණික ප්රවණතා

ආධාරක වරණීය පාඨමාලා

ඔෙබ් පාඨමාලා නිර්මාණය කරගැනීම

පුළුල් පරාසයක් පුරා පැතිරුණු ෙතොරතුරු තාක්ෂණය ආශ ්රිත දැනුමින් එක් නිශ්චිත විෙශේෂ ක්ෙෂේත්රයක් ෙතෝරාෙගන ඒ විෂය පථය 
අදාත් ගැඹුරින් අධ්යනය කිරීම ෙමමගින් සිදුෙව්. විෙශේෂිත එෙමන්ම වඩාත් පුළුල් පරාසයක දැනුම ලබාගැනීමට සිසුන්ට පහසුවන ෙලස 
පාඨමාලා විවිධ ක්ෙෂේත්ර වලට වර්ග කර තිෙබ්.

ෙම් යටෙත් ශිෂ්යයන් විසින් විවිධ සමාගම් පුද්ගල ෙතොරතුරු, භාණ්ඩ සහ මුදල්, කළමනාකරණය කරගැනීමටත්, ව්යාපාර තීරණ ගැනීම 
සඳහාත් ව්යවසායික සම්පත් සැලසුම්කරණ පද්ධතීන් ෙයොදා ගන්නා ආකාරය පිලිබඳ අධ්යනය කරනු ලැෙබ්.

ක්ලවුඩ් සහ දත්ත සමුදායන්හි රැස් කර ඇති ෙතොරතුරු විශ්ෙල්ෂණය කිරීමටත් එම විශ්ෙල්ෂණ යන් උපෙයෝගී කරගනිමින් වඩාත් 
ඵලදායී තීරණ වලට එළඹීමටත් සිසුන් ඉෙගන ගනී.

ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ව්යාපාර ක්ෙෂේත්රෙයහි ව්යවසාය කයකු ෙලස සාර්ථක වීමට අවශ්ය දැනුම සහ කුසලතා ලබාදීමම විෂය මාලාව තුල 
සිදුෙව්.ව්යවසායික මානසිකත්වය, නායකත්ව පුහුණුව, දත්ත විශ්ෙල්ෂණය හා භාවිතය වැනි කරුණුද ෙම් යටෙත් අධ්යනය කරනු ලැෙබ්.

ක්ලවුඩ් සහ දත්ත සමුදායන් වැනි සම්පත් සමග සම්බන්ධිත ෙවබ් අඩවි සැලසුම් කිරීම, නිර්මාණය ෙමන්ම පරිගණක සහ ස්මාර්ට්ෙෆෝන් 
සඳහා ෙවබ් ෙයදවුම් නිර්මාණය කිරීම ෙමම විෂය මාලාව යටෙත් සිසුන් ඉෙගන ගනු ඇත.

ෙමම පාඨමාලාව හදාරන සිසුන් ජාලවල අෙප්ක්ෂිත ෙයදීමට අනුකූලව ජාල ෙගොඩනඟන ආකාරය, ක්ලවුඩ් පරිගණකකරණය සහ 
ආරක්ෂක කළමනාකරණය පිළිබඳ අධ්යයනය සහ විවිධ ෙසේවාදායක / සර්වර් පද්ධති සංවර්ධනය කර �යාවට නංවන ආකාරය ඉෙගනගනී.

සජීවීකරණ හා ෙවනත් දෘශ්ය අන්තර්ගත සැලසුම් කිරීමට සහ නිර්මාණය කිරීමට ඩිජිටල් ෙමවලම් භාවිත කරන ආකාරයත්, 
එවැනි අන්තර්ගතයන් ව්යාපාරයකට ෙයොදවාගන්නා ආකාරයත් ෙමහිදී හදාරනු ලැෙබ්.

ව්යයවසාය සම්පත් සැලසුම්කරණය

ව්යාපාර දත්ත විශ්ෙල්ෂ

ෙගෝලීය ව්යවසායකත්වය

ෙවබ් පද්ධති සංවර්ධනය

ජාලකරණ පරිපාලනය

IT මැංගා සහ සජීවිකරණය

ෙමම විෂය මාලාව තුළ සිසුන් සංචාරක ව්යාපාරය තුල ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ ෙයදීම්, සංචාරක ව්යාපාරය තුල ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය ෙයොදාගැනීම, සංචාර කළමනාකරණය, නවාතැන් සැපයීම හා ෙවනත් ෙතොරතුරු සහ සංචාරක අන්තර්ගතයන් සැලසුම් කිරීම 
සහ නිර්මාණය පිළිබඳව ඉෙගන ගනී.

සංචාරක ෙතොරතුරු තාක්ෂණය

ෙමම පාඨමාලාෙව් සිසුන් විසින් විවිධ ක්ෙෂේත්රවල තාත්වික සිද්ධි අධ්යයනයන් සිදු කරමින්, කෘතිම බුද්ධිය (AI) සහ ඒ ආ�ත 
තාක්ෂණයන්හි මූලික න්යාය සහ ෙයදුම් ඉෙගන ගනී. සහභාගිවන්නන් AI ආ�ත මෘදුකාංග පිළිබඳ ප්රවීණතාවය ද ලබා ගන්නා අතර, 
විවිධ AI ක්ෙෂේත්රයන්හි එය භාවිතා කරන ආකාරය සහ ෙයොදන ආකාරය ඉෙගන ගනී.

කෘතිම බුද්ධිය

සංෙක්න්ද්රණ ක්ෙෂේත්ර

KCGI හි ෙතොරතුරු තාක්ෂණ විද්යාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය 
(MS in IT) ලබා ගැනීම සඳහා, සියලුම සිසුන් විසින් නිශ්චිත ලකුණු 
(credits) සංඛ්යාවක් සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ප්රධාන ව්යාපෘතියක් 
සම්පූර්ණ කළ යුතුය.
KCGI මඟින් පිරිනැෙමන පාඨමාලා පහත සඳහන් පරිදි සංෙක්න්ද්රණ 
ක්ෙෂේත්ර, කර්මාන්ත පාඨමාලා සහ උපකාරක වරණීය පාඨමාලා ෙලස 
ෙකොටස් තුනකට ෙබදා ඇත. ෙවබ් පාදක ව්යාපාරයට අදාළ පුළුල් 
පරාසයක පාඨමාලා අතරින්, KCGI විසින් කර්මාන්ත අංශයන් තුළ 

වැඩි අවධානයක් ෙයොමු ෙකෙරන පාඨමාලා සහ කර්මාන්ත වලට 
අදාල දැනුම හා කුසලතා සඳහා ඉහළ මට්ටමක ඉල්ලුමක් පවතින 
පාඨමාලා ෙතෝරාගනී. ඉන්පසු අප විසින් ෙමම පාඨමාලා විෂයමාලා 
වලට කාණ්ඩගත කර සිසුන්ට ඔවුන්ෙග් අධ්යයන කටයුතු 
කාර්යක්ෂමව ෙක්න්ද්රගත කරගත හැකිවන පරිදි සකසනු ලබයි. 
ශිෂ්යයන්ට තමන්ෙග්ම ආකාරයකට හැදෑරීෙම් නිදහස ලබාදීම සඳහා, 
විෂයමාලා සැලසුම තුළ යෙමකුෙග් විෙශේෂිත ක්ෙෂේත්රයට සම්බන්ධ 
ෙනොවන පාඨමාලා ෙතෝරා ගැනීෙම් අවසරය ලබා ෙද්.

 ERP (ව්යයවසාය සම්පත් සැලසුම්කරණය)

ව්යවසාය සම්පත් සැලසුම් කිරීම (ERP) යනු ෙතොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතා 
කරමින්, මිනිසුන්, භාණ්ඩ, යන්ෙත්රෝපකරණ, මුදල් සහ ෙතොරතුරු යන 
සමාගෙම් සියලුම සම්පත් පුළුල් ෙලස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වූ 
ප්රෙව්ශයකි. ෙමම ප්රෙව්ශය ඉෂ්ඨ කර ගත හැකි ව්යවසාය සම්පත් සැලසුම් 
පද්ධති (ERP පද්ධති) අවෙබෝධ කර ගැනීම ERP පද්ධති �යාත්මක කිරීෙම් 
පළමු පියවර වන අතර, එමඟින් සමාගෙම් ව්යාපාර �යාවලිය වැඩිදියුණු 
කළ හැකිය.

ෙමම විෙශේෂඥ ක්ෙෂේත්රය තුළ, ව්යාපාර ඒකාබද්ධ කිරීම, මූල්ය ගිණුම්කරණ 
පද්ධති, විකුණුම් සහ ෙබදා හැරීෙම් පද්ධති ඇතුළුව SAP ERP අධ්යාපන පද්ධති 
(SAP S/4 HANA) ෙයොදා ගනිමින් සිසුන් ප්රාෙයෝගික අධ්යයනයක නිරත ෙව්. 
සමාගම් පරාසයක ගැටළු විශ්ෙල්ෂණය සහ ERP �යාත්මක කිරීම පිළිබඳ සිද්ධි 
අධ්යයනයන් ද සිසුන් විසින් සමීක්ෂණය කරනු ලැෙබ්. මීට අමතරව, 
ඉන්-ෙමෙමොරි දත්ත සමුදායන් සහ IoT වැනි නවතම ව්යවසාය යටිතල 
පහසුකම් සමඟ ERP සම්බන්ධ කිරීම පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ සිසුන් විසින් පවත්වයි.

 ව්යාපාර දත්ත විශ්ෙල්ෂ

ව්යාපාර දත්ත විශ්ෙල්ෂණය යනු, මෑත වසරවල කර්මාන්තෙය් විවිධ 
ක්ෙෂේත්රයන්ෙගන් වැඩි අවධානයක් ලබා ගන්නා ව්යාපාරික තාක්ෂණයකි. 
ව්යාපාර දත්ත විශ්ෙල්ෂණෙය් ප්රධාන අරමුණ වනුෙය්, සමාගම්වලට තම 
ව්යාපාර සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්ය ඵලදායී තීරණ ගැනීෙම් අවස්ථාව ලබා දීමයි.
සමාගම් පුළුල් පරාසයක දත්ත රැස් කර ගන්නා බැවින්, පුළුල් පරාසයක 
දුෂ්කර අභිෙයෝගවලට සමාගම් ඇද දමමින්, දත්ත කළමනාකරණය වඩ 
වඩාත් සංකීර්ණ ෙව්. ෙමම විෙශේෂඥ ක්ෙෂේත්රෙය් පරමාර්ථය වන්ෙන්, ෙමම 
ගැටළුවලට විසඳුම් ෙසවිය හැකි ක්රම පිළිබඳ අවෙබෝධයක් සිසුන් තුළ 

වර්ධනය කිරීමයි. දත්ත විශ්ෙල්ෂණය කිරීම හා සැකසීම, සහ ව්යවසාය 
ගැටලු රාශියක් විසඳීම සඳහා එම විශ්ෙල්ෂණයන් භාවිතා කිරීමට සිසුන් 
ඉෙගන ගනී. අෙලවිකරණය සහ සංඛ්යාන විශ්ෙල්ෂණ ක්රම සම්බන්ධ 
අවෙබෝධය මත පදනම් වූ උපායමාර්ගික පාරිෙභෝගික සම්බන්ධතා 
කළමනාකරණය (CRM) වැනි වැදගත් සංකල්ප; සහ සැපයුම් යටිතල 
පහසුකම් සහ මිලදී ගැනීම් අන්තර්ගත වූ ව්යාපාර ආකෘති හැසිරවීමට 
භාවිතා කරන සැපයුම් දාම කළමනාකරණය (SCM) ද අධ්යයනය ෙකෙර්.

 ෙගෝලීය ව්යවසායකත්වය

ෙගෝලීය ව්යවසායකයින් තමන්ෙග්ම සහ ෙවනත් අයෙග් ෙවන්චර් ව්යාපාර 
ආරම්භ කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම, සහ ෙවනත් 
කර්මාන්තවල ව්යාපාර සංවර්ධනය සඳහා සහාය වීම ෙවනුෙවන් ඔවුන්ෙග් 
විෙශේෂඥ දැනුම ෙයොදා ගනී. ෙමම විෙශේෂඥ ක්ෙෂේත්රෙය් පරමාර්ථය වනුෙය්, 
ෙගෝලීය ව්යාපාර ක්ෙෂේත්රෙය් ව්යවසායක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්ය දැනුම 

හා නිපුනතා ලබා ෙදන අතරම, ව්යවසායකත්ව මානසිකත්වයක් සහ 
නායකත්වයක් සිසුන් තුළ වර්ධනය කිරීමයි. ඊ-වාණිජ්යත්වය සහ 
අන්තර්ජාලය මත පදනම් වූ ව්යාපාර ඇතුළුව ෙගෝලීය ව්යාපාර ෙකෙරහි 
අවධානය ෙයොමු කරන අතරම, සිසුන් විසින් මූල්ය, අෙලවිකරණය සහ 
කළමනාකරණය පිළිබඳ මූලික සංකල්ප අධ්යයනය කරයි.

දත්ත පද්ධති තාක්ෂණ මුලිකාංග

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා සංඛ්යානය

ව්යවහාරික ෙතොරතුරු විද්යාව සඳහා මූලික ගණිතය

ෙවබ් වැඩසටහන්කරණය 1,2

ව්යාපාර සඳහා ෙතොරතුරු පද්ධති

පද්ධති එක්කිරීම සහ ඉ-ව්යාපාර

ජාත්යන්තර ගිණුම්කරණය

මූල්ය ගණකාධිකරණ පද්ධති සංවර්ධනය 1,2

විකුණුම් සහ ෙබදාහැරීම් පද්ධති සංවර්ධනය 1,2

නිෂ්පාදන පාලන පද්ධති සංවර්ධනය

පාඨමාලා

මානව සම්පත් කළමනාකරණ පද්ධති සංවර්ධනය

ව්යවසාය සම්පත් සැලසුම්කරණ ව්යාපාර ෙයදවුම් සංවර්ධනය

ERP ව්යාපාර ෙයදුම් සංවර්ධනය

ERP උපෙද්ශනෙය් උසස් මාතෘකා

ඔබ්ෙජක්ට් ඔරියන්ටඩ් ක්රමයට පරිගණක ෙප්රෝග්රෑම් සෑදීම

දත්ත පද්ධති තාක්ෂණ මුලිකාංග

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා සංඛ්යානය

ව්යවහාරික ෙතොරතුරු විද්යාව සඳහා මූලික ගණිතය

පරිගණක සැකසුම් න්යාය

ෙවබ් වැඩසටහන්කරණය 1, 2

AI සඳහා ගණිතය

AI 1, 2 සඳහා මෘදුකාංග යෙදුම්

පරිගණක ප්රෝග්රෑම් කිරීම (පයිතන්)

ෙවබ් සම්බන්ධ ව්යාපාර හඳුන්වාදීම

දත්ත විද්යාව

ගුණාත්මක දත්ත: විශ්ෙල්ෂණය සහ පරිණාමනය

ගෙව්ෂණාත්මක දත්ත විශ්ෙල්ෂණය සහ දෘෂ්ටිකල්පනය

පාඨමාලා

දත්ත මිනිතය න්යායන්

යන්ත්ර ඉගෙනුම් සහ එහි යෙදවුම්

දත්ත පද්ධති තාක්ෂණයේ උසස් මාතෘකා

පාරිසර තොරතුරු පද්ධති

සැලසුම් නිර්මාණ චින්තනය

අන්තර්ජාල වෙළඳාමේ උපායමාර්ග සහ අලෙවිකරණය

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා සංඛ්යානය

ව්යවහාරික ෙතොරතුරු විද්යාව සඳහා මූලික ගණිතය

ෙවබ් වැඩසටහන්කරණය 1

තිරසාර සංවර්ධනය උෙදසා නිවැරදිව කටයුතු කිරීම

ආයතනික හැසිරීම

ෙතොරතුරු සදාචාරය උසස් මාතෘකා

ෙවබ් සම්බන්ධ ව්යාපාර හඳුන්වාදීම

ව්යාපාර ආර්ථික විද්යාව 1, 2

බුද්ධිමය ෙද්පල හිමිකම් නීතිය

ව්යාපාර පරිපාලනය උසස් මාතෘකා

ව්යාපාර කළමනාකරණය ප්රාෙයෝගික හැදෑරීම්

ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේත්රෙය් වත්මන් ගැටළු

ෙවලඳ නාම නිර්මාණය සහ ව්යාපාර කළමනාකරණය

අන්තර්ජාල ෙවළඳාෙම් උපායමාර්ග සහ අෙලවිකරණය

ඉ-වාණිජ ක්රමෙව්ද

ව්යවසාය කත්වය සහ ව්යාපාර ආකෘති

පාඨමාලා

ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ව්යාපාරෙය් කතිකාව

පරිගණක �ඩා න්යාය සහ කතිකාව

සැලසුම් නිර්මාණ චින්තනය

ප්රාෙයෝගික ක්ලවුඩ් පරිගණනය

ව්යවසායකයා සඳහා නව නීති

ව්යාපෘති කළමනාකරණය 

ෙගෝලීය මානව සම්පත් සංවර්ධනය
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 ප්රධාන ව්යාපෘතිය 

 කර්මාන්ත පාඨමාලා

 ආධාරක වරණීය පාඨමාලා

 අනිවාර්ය

 ජාලකරණ පරිපාලනය

ජාල ෙසේවා යනු වර්තමාන ෙතොරතුරු පද්ධතිවල තීරණාත්මක අංගයකි. ජාල 
පරිපාලකයින් විසින් පරිගණක ජාල සහ සර්වර් පද්ධති ෙගොඩනඟයි, ගැටළු 
නිරාකරණය කරයි, එෙමන්ම ෙමම ජාල සහ පද්ධති කළමනාකරණය කිරීම 
සහ සහාය දැක්වීම සිදු කරයි. ජාලයක ගැටළුවක් ඇති වූ විට, ජාල පරිපාලක 

විසින් ගැටලුෙවන් අත්මිදීමට කටයුතු කරන අතර, ජාලෙය් දත්ත ආරක්ෂා 
කරගනී. ෙමම විෙශේෂඥ ක්ෙෂේත්රය තුළ, ජාල පද්ධතිවල �යාකාරිත්වය සහ 
ෙතොරතුරු ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුම සිසුන් විසින් ලබා ගනී.

දත්ත පද්ධති තාක්ෂණ මුලිකාංග

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා සංඛ්යානය

ව්යවහාරික ෙතොරතුරු විද්යාව සඳහා මූලික ගණිතය

ෙවබ් වැඩසටහන්කරණය 1

පරිගණක සැකසුම් න්යාය

පරිගණක ෙප්රෝග්රෑම් කිරීම (පයිතන්)

ජාලගතකරණ මුලිකාංග

AI 1 සඳහා මෘදුකාංග ෙයදුම්

පද්ධති පරිපාලනය

ව්යවසායකයා සඳහා නව නීති

උසස් රවුටින් කිරීම සහ ස්විචයනය

ක්ලවුඩ් ජාලකරණය සහ අථත්යකරණය

IoT සහ රැහැන් රහිත ජාලකරණය

IoT ෙයදුම් පද්ධති

පාඨමාලා

ෙතොරතුරු ආරක්ෂණය

රවුටින්  කිරීම සහ ස්විචනය

ජාලකරණය උසස් අධ්යයන

ෙවබ් තාක්ෂණය හඳුන්වාදීම

ෙවබ් ෙසේවා ප්රවර්ධනය

සයිබර් ආරක්ෂණය

උසස් රවුටින් කිරීම සහ ස්විචයනය

 IT මැංගා සහ සජීවිකරණය

ජපානෙය් අන්තර්ගත-නිර්මාණාත්මක කර්මාන්ත, මංගා සහ ඇනිෙම මගින් 
ෙමෙහයවනු ලබන අතර, එය ෙලොව පුරා අවධානය දිනාෙගන ඇත. KCGI 
හි දී, අන්තර්ගත-නිර්මාණාත්මක කර්මාන්තවල පැරණි ව්යාපාරික ආකෘති 
පර්ෙය්ෂණ මත පදනම්ව නව ව්යාපාර ආකෘති නිර්මාණය කිරීම ෙමන්ම, 
සැලසුම් කිරීම හා සජීවිකරණ සැලසුම් කිරීම වැනි, නිර්මාණාත්මක 
කර්මාන්තවල දී මුහුණ ෙදන විවිධාකාර තත්වයන් සිසුන් විසින් අත්විඳියි. 
ෙමම විෂය මාලාව මගින්, සිසුන්ට අන්තර්ගත-නිර්මාණය කිරීෙම්දී, තම 

තමන්ට ඇති වන ගැටලුවලට විසඳුම් ෙසවීමට පුහුණුව ලබා ෙදයි. 
අන්තර්ගත සහ නිර්මාණාත්මක කර්මාන්ත සඳහා ෙතොරතුරු හා 
සන්නිෙව්දන තාක්ෂණෙය් බලය අත්යවශ්ය ෙව්, එබැවින් සිසුන් විසින් 
ඩිජිටල් ෙමවලම් භාවිතය ප්රගුණ කිරීමට ඉෙගන ගනී. විෂය මාලාව මගින්, 
විවිධාකාර අවස්ථාවන්හිදී උපක්රමශීලි විසඳුම් ෙයදීෙම් කුසලතාවය ද 
වර්ධනය කරයි.

ව්යවහාරික ෙතොරතුරු විද්යාව සඳහා මූලික ගණිතය

පරිගණක සැකසුම් න්යාය

සජීවිකරණ නිර්මාණය මුලිකාංග - A, B

ෙවබ් වැඩසටහන්කරණය 1

විෙශේෂ දෘශ්ය ප්රාෙයෝග

දෘශ්ය ඡයා සැකසුම්

ඩිජිටල් හඬ නිපැයුම

උසස් විෙශේෂ දෘශ්ය ප්රෙයෝග

අන්තර්ගත කර්මාන්තෙය් විෙශේෂ මාතෘකා

ඩිජිටල් සජීවිකරණ නිර්මාණය

තිර රචනය සහ කතන්දර

අනර්ඝ, රසවත් මාධ්ය අන්තර්ගතයන් නිර්මාණය කිරීම

පාඨමාලා

දෘශ්ය කථා ඉදිරිපත්කිරීම සහ සන්නිෙව්දනය

සජීවිකරණය, සැලසුම්, නිෂ්පාදනය, ප්රවර්ධනය පිලිබඳ විෙශේෂ මාතෘකා

පරිගණක චිත්රක

ප්රාෙයෝගික සජීවිකරණ නිෂ්පාදනය

විෙනෝදාස්වාදය සහ ෙතොරතුරු තාක්ෂණය

සන්නාම සැලසුම් නිර්මාණය සහ ව්යාපාර කළමනාකරණය

 සංචාරක ෙතොරතුරු තාක්ෂණය

ජපාන රජෙය් සංචාරක ප්රවර්ධන සැලැස්ම මෑත වසරවලදී ප්රබල බලපෑමක් 
ඇති කර තිෙබ්. ජපානයට පැමිෙණන විෙද්ශීය සංචාරකයින්ෙග් සංඛ්යාව 
�ඝ ්රෙයන් ඉහළ යමින් ඇති අතර, 2019 දී ෙමෙතක් වාර්තා වූ උපරිමය වන 
මිලියන 31.88 ක් දක්වා ඉහළ ෙගොස් ඇත (මූලාශ්රය: ජපාන ජාතික සංචාරක 
සංවිධානෙය් සමීක්ෂණය). කිෙයෝෙතෝ, සප්ෙපොෙරො සහ ෙතෝකිෙයෝ යන 
KCGI හි කැම්පස් ඇති සෑම නගරයක්ම සංචාරකයින් අතර ෙබෙහවින් 
ජන�ය වී ඇත. ෙමමගින් සංචාරක ෙසේවාවලට අදාළ එක් අවශ්යතාවයක් හා 
ගැටළුවක් නිරන්තරෙයන් මතක් කරවන වාතාවරණයක් නිර්මාණය කරයි.

විෙශේෂෙයන් සිසුන් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා අවධානය ෙයොමු වී ඇති ෙමම 
විෙශේෂඥ ක්ෙෂේත්රය මගින්, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතා කරන නව සංචාරක 
ෙසේවා සහ ව්යාපාරික ආකෘතීන් ගෙව්ෂණය කිරීම සඳහා වූ ෙමම වාසි වැඩි 
කරයි. විවිධ භාෂාවලින් සහ මාධ්යවලින් සංචාරක ෙතොරතුරු සැපයීම සහ 
ඩිජිටල්කරණය, විශ්ෙල්ෂණය සහ පාරිෙභෝගික �යාකාරකම් පුෙරෝකථනය 
කිරීම වැනි �යාකාරකම් තුළින්, සැබෑ ෙලෝකෙය් ගැටලු විසඳීමට KCGI 
මිනිසුන්ට උගන්වයි.

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා සංඛ්යානය

පරිගණක ෙප්රෝග්රෑම් කිරීම (පයිතන්)

ව්යවහාරික ෙතොරතුරු විද්යාව සඳහා මූලික ගණිතය

ෙවබ් වැඩසටහන්කරණය 1,2

ඔබ්ෙජක්ට් ඔරියන්ටඩ් ක්රමයට පද්ධති සැලසුම් නිර්මාණය

අනර්ඝ, රසවත් මාධ්ය අන්තර්ගතයන් නිර්මාණය කිරීම

දෘශ්ය කථා ඉදිරිපත්කිරීම සහ සන්නිෙව්දනය

විෙශේෂ දෘශ්ය ප්රාෙයෝග

සජීවිකරණය, සැලසුම්, නිෂ්පාදනය, ප්රවර්ධනය පිලිබඳ විෙශේෂ මාතෘකා

දත්ත විද්යාව

ව්යාපාර ආර්ථික විද්යාව 1

සන්නාම සැලසුම් නිර්මාණය සහ ව්යාපාර කළමනාකරණය

මාධ්ය සන්නිෙව්දනය

ව්යාපෘති කළමනාකරණය

සංචාරක ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් මූලධර්ම

සංචාරක ව්යාපාරෙය් මූලධර්ම

පාඨමාලා

ජපන් සමාජය අවෙබෝධ කර ගැනීම

සංචාරක ගමනාන්ත කළමනාකරණය

සංචාරක දත්ත විශ්ෙල්ෂණය

සංචාරක ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් උසස් මාතෘකා

සංචාරක ව්යාපාර සැලසුම් නිර්මාණය

සංචාරක ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සීමාවාසික පුහුණුව

ෙගෝලීය මානව සම්පත් සංවර්ධනය

ජංගම දුරකතන ෙයදුම් සංවර්ධනය

 මූල්ය තාක්ෂණය

මුදල් සහ බැංකුකරණය

මූල්ය තාක්ෂණ මුලිකාංග

මූල්ය තාක්ෂණ පද්ධති සැලසුම් නිර්මාණය

 කෘෂිකර්මය

නුතන යුගෙය් කෘෂිකාර්මික ෙතොරතුරු විද්යාව

කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකය

කෘෂිකාර්මික ෙතොරතුරු පද්ධති නිර්මාණය

 සාමු�ක

සාමු�ක කර්මාන්තවල මුලිකාංග

සාමු�ක ෙතොරතුරු පද්ධති නිර්මාණය

 ෙසෞඛ්ය සහ ෛවද්ය

ෛවද්ය ෙතොරතුරු සහ නීතිය

ෛවද්ය ෙතොරතුරු විද්යාව 

ෛවද්ය ෙතොරතුරු පද්ධති නිර්මාණය

 අන්තර්ගත අෙලවිකරණය

අන්තර්ගත කර්මාන්තෙය් විෙශේෂ මාතෘකා

සංගීතය සහ ෙතොරතුරු තාක්ෂණය

විෙනෝදාස්වාදය සහ ෙතොරතුරු තාක්ෂණය

අන්තර්ගත ප්රවර්ධන උපායමාර්ග

 අධ්යාපනය ය

ඉ-ඉෙගනුම් ක්රමෙය් මුලිකාංග

ඉ-ඉෙගනුම් ව්යාපාරවල උපෙදස් නිර්මාණය

ඉ-ඉෙගනුම් පාඨමාලා සටහන් සංවර්ධනය

පුස්තකාල ෙතොරතුරු විද්යාව

පාසැල් හා ආයතනික අධ්යාපනය පිළිබඳ ජාත්යන්තර සංසන්දනාත්මක අධ්යයනය

ව් යවහාරික ෙතොරතුරු විද් යාව සඳහා මූලික ගණිතය

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා සංඛ්යානය

තාක්ෂණික සංනිෙව්දන හැකියාවන්

ව් යාපාර විස්තර ඉදිරිපත් කිරීම

ව් යාපාර සන්නිෙව්දනය 1, 2
තාර්කික චින්තනය

මාධ්ය සන්නිෙව්දනය

ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණෙය් ව්යාපාර සන්නිෙව්දනය

පද්ධති නිර්මාණය උසස් මාතෘකා

පද්ධති න්යාය උසස් මාතෘකා

නිෂ්පාදන පද්ධති ඉංජිෙන්රුෙව්දය

ෙරොෙබෝ �යාවලි ස්වයං�යකරණය

ව්යවහාරික ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙව්දය වැදගත් සාධක A

ව්යවහාරික ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙව්දය වැදගත් සාධක B

ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණෙය් ව්යාපාර සන්නිෙව්දනය-ගැඹුරින් අධ්යනය

තාක්ෂණික ඉං�සි සන්නිෙව්දන කුසලතා

ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ කර්මාන්තෙය් වෘත්තීය සංනිෙව්දනය නායකත්ව න්යාය ව්යාපෘති පදනම්

ප්රධාන වාර්තාව ප්රධාන ව්යාපෘතිය ෙගෞරව ප්රධාන ව්යාපෘතිය ෙගෞරව ප්රධාන නිබන්ධනය

 ෙවබ් පද්ධති සංවර්ධනය

රීතියක් ෙලස ෙවබ් පද්ධති සංවර්ධනයට, සමාගම්වල අභ්යන්තර භාවිතය 
සඳහා අන්තර්ගතයන් තබා ගැනීම සඳහා වූ ආයතන ඇතුලත ජාලයන්හි 
ෙවබ් අඩවි නිෂ්පාදනය කිරීම සහ බාහිර භාවිතය සඳහා ප්රදර්ශනය ෙකෙරන 
අන්තර්ජාලෙය් ෙවබ් අඩවි නිෂ්පාදනය කිරීම යන ෙදකම ඇතුළත් ෙව්. 
සාමාන්යෙයන්, ෙවබ් පද්ධති සංවර්ධකයින් ෙප්රෝග්රෑම් භාෂා සහ HTML5 

වැනි මාර්ක්-අප් භාෂා භාවිතා කරමින් ෙවබ් අඩවි ෙකෝඩින් කරයි. ෙකෙසේ 
ෙවතත්, අන්තර්ගතයන් කළමනාකරණ පද්ධති (CMS) භාවිතය ද ඔවුන්ෙග් 
රාජකාරිවලට ඇතුළත් ෙව්. ෙමම විෙශේෂඥ ක්ෙෂේත්රය තුළ, සිසුන් විසින් ෙවබ් 
පද්ධති ෙප්රෝග්රෑම් කරන්ෙන් ෙකෙසේද සහ ෙකෝඩින් කරන්ෙන් ෙකෙසේදැයි 
ඉෙගන ගන්නා අතර, ජාල වල මූලික කරුණු අධ්යයනය කරයි.

දත්ත පද්ධති තාක්ෂණ මුලිකාංග

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා සංඛ්යානය

පරිගණක ෙප්රෝග්රෑම් කිරීම (පයිතන්)

ව්යවහාරික ෙතොරතුරු විද්යාව සඳහා මූලික ගණිතය

ෙවබ් වැඩසටහන්කරණය 1, 2

AI 1 සඳහා මෘදුකාංග ෙයදුම්

ෙවබ් සම්බන්ධ ව්යාපාර හඳුන්වාදීම

දත්ත පද්ධති තාක්ෂණෙය් උසස් මාතෘකා

පරිගණක සැකසුම් න්යාය

ජාලගතකරණ මුලිකාංග

ෙවබ් තාක්ෂණය හඳුන්වාදීම

ෙවබ් ෙසේවා ප්රවර්ධනය

පාඨමාලා

ෙවබ් වැඩසටහන්කරණය 3

ඔබ්ෙජක්ට් ඔරියන්ටඩ් ක්රමයට පරිගණක ෙප්රෝග්රෑම් සෑදීම

ඔබ්ෙජක්ට් ඔරියන්ටඩ් ක්රමයට පද්ධති සැලසුම් නිර්මාණය

මෘදුකාංග ඉංජිෙන්රුෙව්දය 

සැලසුම් නිර්මාණ චින්තනය

ජංගම දුරකතන ෙයදුම් සංවර්ධනය

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා සංඛ්යානය

AI පිලිබඳ හැඳින්වීම

ඇල්ෙගොරිතම හඳුන්වාදීම

පරිගණක ෙප්රෝග්රෑම් කිරීම (පයිතන්)

දත්ත පද්ධති තාක්ෂණ මුලිකාංග

පරිගණක සැකසුම් න්යාය

ව්යවහාරික ෙතොරතුරු විද්යාව සඳහා මූලික ගණිතය

යන්ත්ර ඉෙගනුම් සහ එහි ෙයදවුම්

සංෙයෝජන ප්රශස්තකරණය

AI 1, 2 සඳහා මෘදුකාංග ෙයදුම්

දත්ත මිනිතය න්යායන්

දත්ත පද්ධති තාක්ෂණෙය් උසස් මාතෘකා

පරිගණක �ඩා සහ AI

ස්වාභාවික භාෂා අවෙබෝධය / හඬ අවෙබෝධය

පාඨමාලා

ෛවද්ය ෙතොරතුරු විද්යාව 

ෙරොෙබෝ තාක්ෂණය සහ AI

දත්ත විද්යාව

සමාජය සහ AI 1, 2

පරිගණක ෙප්රෝග්රෑම් කිරීම (ජාවා)

AI සඳහා ගණිතය

21 වන ශතවර්ෂෙය් ආරම්භෙය් සිටම, සමාජය පරිවර්තනය කිරීම සඳහා 
නියම කරන ලද මූලික තාක්ෂණයක් ෙලස AI ඉස්මතු විය. ගැඹුරු ඉෙගනීෙම් 
න්යාය ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට යද්දී, අන්තර්ජාලය භාවිතෙයන් විශාල දත්ත ලබා 
ගැනීම පහසු වූ අතර, මයිෙක්රොෙප්රොෙසසර සහ අෙනකුත් පරිගණක පද්ධති 
ෙව්ගය සහ ධාරිතාව අතින් විශාල පිම්මක් ඉදිරියට ගිෙය්ය. AI සඳහා වන 
ෙයදුම්වල විෂය පථය මහත් ෙව්ගෙයන් පුළුල් ෙවමින් පවතින අතර, 
වර්තමානෙය් සමීප වී ඇති යාන්�ක භාෂා පරිවර්තනය, ස්වයං රිය පැදවීෙම් 
වාහන, ෛවද්ය ෙතොරතුරු සැකසීම, ෙහද සත්කාර ෙසේවා සඳහා වූ 
ෙරොෙබෝවරු යනාදිය, සහ ඊ-�ඩා ෙමන්ම ආයතනික උපාය මාර්ග ෙයෝජනා 

කිරීම, කෘෂිකාර්මික කළමනාකරණය සඳහා නව ප්රෙව්ශ සහ ෙවනත් 
ව්යාපාරික ෙයදුම් ෙම් සඳහා ඇතුළත් ෙව්.
KCGI හි AI සඳහා කැපවූ අධ්යයන ක්ෙෂේත්රය තුළ, AI න්යාය පිළිබඳව මූලික 
පදනමක් ලබා ගැනීෙමන් සහ එය �යාත්මක වන ක්ෙෂේත්ර පිළිබඳ සැබෑ 
ෙලෝක උදාහරණ හරහා ඉෙගනීෙමන් සිසුන් ෙමය ආරම්භ කරයි. AI 
තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම හා ෙයදවීමට හැකියාව ඇති වෘත්තිකයන් බිහිකිරීම 
අරමුණු කරගත් අදාළ ෙබොෙහෝ මෘදුකාංග වැඩසටහන් අධ්යයනය කිරීම 
සඳහා විෂයමාලාව මීළඟට පිවිෙසයි.

 කෘතිම බුද්ධිය
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වෘත්තීය උපාධියක් ලබා ගැනීෙම් 
පියවර

පළමු වසර සිසුන්
පළමු සමාසිකය

මූලික දැනුම පිළිබඳ 
තීව්ර අධ්යයනය

▪ පාසලට ඇතුලත් වීෙම් උත්සවය / නවක ශිෂ්ය 
 දිශානතිය / අධ්යයන උපෙද්ශනය

▪ වසන්ත සමෙය් අඛණ්ඩ විභාග

▪ ගිම්හාන සමෙය් තීව්ර ඉගැන්වීම් පන්ති

ඉසුරුමත් ශිෂ්ය ජීවිතයක්

● නවක සිසුන් පිළිගැනීෙම් උත්සවය

● විෙද්ශීය හවුල්කාර විශ්ව විද්යාලයක සීමාවාසික පුහුණුව 
   (ආගන්තුක කථිකාචාර්ය)

● පුද්ගලික සමාගමක ව්යාපාර සීමාවාසික පුහුණුව

● ප්රසංග

● වෘත්තීය උපෙද්ශනය

පළමු වසර සිසුන්
ෙදවන සමාසිකය

ඉහළ විෙශේෂඥ දැනුමක් 
ලබා ගැනීම

ඔෙබ් ප්රධාන ව්යාපෘතිය සකස් 
කිරීම ආරම්භ කිරීම

▪ ප්රධාන ව්යාපෘතිය සඳහා සූදානම් වීම ආරම්භ කිරීම

▪ සරත් සමෙය් අඛණ්ඩ විභාග

▪ වසන්ත සමෙය් තීව්ර පන්ති

▪ කීර්තිමත් ජපන් හා විෙද්ශීය උපෙද්ශකයින්ෙග් 
 විෙශේෂ ෙද්ශන

● වෘත්තීය මාර්ෙගෝපෙද්ශනය

● විවිධ රැකියා-ෙසවුම් ආධාරක පන්ති

● ෙනොවැම්බර් මස උත්සවය

පාසලට ඇතුලත් වීෙම් උත්සවය

සමාරම්භය ප්රධාන ව්යාපෘතිෙය් අවසාන පරීක්ෂණය

පන්ති කාමරයක දර්ශනයක් KCG සම්මාන

19

1 2 ෙදවන වසර සිසුන්
ෙතවන සමාසිකය

ප්රාෙයෝගික හා වඩාත් උසස් විෂයයන් 
අධ්යයනය කිරීම

ඔෙබ් ප්රධාන ව්යාපෘතිෙය් වැඩ 
ආරම්භ කිරීම

▪ ඔෙබ් ප්රධාන ව්යාපෘතිෙය් වැඩ ආරම්භ කිරීම

▪ වසන්ත සමෙය් අඛණ්ඩ විභාග

▪ ගිම්හාන සමෙය් තීව්ර ඉගැන්වුම් පන්ති

විෙශේෂීකරණය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා 
�යාකාරකම් සහ අධ්යයනය

ප්රධාන ව්යාපෘතිය සඳහා ෙත්මාව 
සම්පූර්ණ කිරීම

▪ වාචික ඉදිරිපත් කිරීමක් හරහා ෙකෙරන ප්රධාන 
 ව්යාපෘතිය පිළිබඳ සම්මුඛ සාකච්ඡාව

▪ කීර්තිමත් ජපන් හා විෙද්ශීය උපෙද්ශකයින්ෙග් 
 විෙශේෂ ෙද්ශන

▪ KCG සම්මාන (KCG සහ KCGI හි වඩාත්ම කැපී 

 ෙපෙනන ව්යාපෘති නිෙව්දනය කිරීම)

▪ උපාධි ප්රදාෙනෝත්සවය

ඉසුරුමත් ශිෂ්ය ජීවිතයක්

● පුද්ගලික සමාගම් විසින් සරසවිය තුළ ෙකෙරන ඉදිරිපත් කිරීම්

● විවිධ සුදුසුකම් ලබා ගැනීම

● විෙද්ශීය හවුල්කාර විශ්ව විද්යාලයක සීමාවාසික පුහුණුව 
   (ආගන්තුක කථිකාචාර්ය)

● ප්රසංග

● විවිධ තරඟ වලට සහභාගී වීම

ෙදවන වසර සිසුන්
සිව්වන සමාසිකය

● උපාධිය නිම කිරීෙම් සැමරුම්

වසන්ත ඍතුෙව් තීව්ර පන්ති.
ෙත්පැන් ෙහෝරාව හරහා ගුරුවරුන් සමඟ ගැඹුරු දැනුම් හුවමාරුව.පන්ති කාමරයක දර්ශනයක්

වසන්ත ඍතුෙව් තීව්ර පන්ති.
ෙත්පැන් ෙහෝරාව හරහා ගුරුවරුන් සමඟ ගැඹුරු දැනුම් හුවමාරුව.

3 4
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අධ්යයන පීඨය හඳුන්වාදීම
KCG හි එක් පීඨ මණ්ඩල සාමාජිකයකුට සිටින උපරිම ශිෂ්ය ප්රමාණය 10 කි.

විලියම් ෙක්. කමින්ග්ස් William K. Cummings  මහාචාර්ය

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් මිචිගන් විශ්ව විද්යාලෙය් ශාස්ත්රෙව්දී උපාධිය
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් හාවඩ් විශ්ව විද්යාලෙය් දර්ශන විද්යාව පිළිබඳ ආචාර්ය
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ෙජෝර්ජ් ෙවොෂිංටන් විශ්ව විද්යාලෙය් හිටපු ජාත්යන්තර අධ්යාපනය පිළිබඳ මහාචාර්ය

ෙයොෂිටාකා කායි Yoshitaka Kai  මහාචාර්ය
ඉංජිෙන්රු විද්යාෙව්දී, ඉංජිෙන්රු විද්යා පශ්චාත් උපාධිය, ඉංජිෙන්රු විද්යා ආචාර්ය උපාධිය (ප්රධාන විෂය ගණිතමය ඉංජිෙන්රු විද්යාව), කිෙයොෙතෝ විශ්ව විද්යාලය;
වාණිජ විෂය මහාචාර්ය, ක්වාන්සී ගැකුයින් විශ්වවිද්යාලෙය් උපාධි පාසල
ටයිජින් ලිමිටඞ් හිටපු ෙසේවකෙයකි ; හිටපු සාමාන්යාධිකාරී, මිට්සුබිෂි ට්රස්ට් ඇන්ඞ් බෑන්කින් ෙකෝපෙර්ෂන්
හිටපු සහාය මහාචාර්ය, ව්යාපාර පරිපාලන අධ්යයනය, ෙකෝෙබ් විශ්ව විද්යාලය; 
හිටපු විෙශේෂෙව්දී උපාධි පාසල් මහාචාර්ය, ක්වන්ෙසයි ගැකුයින් විශ්ව විද්යාලය (අධ්යක්ෂ, කළමනාකරණ උපාය මාර්ග පර්ෙය්ෂණ)
සම්මානිත මහාචාර්ය, ක්වැන්ෙසයි ගැකුයින් විශ්ව විද්යාලය

සුනිෙයෝ ඉමායි Tsuneo Imai  මහාචාර්ය

ඉංජිෙන්රු විද්යාෙව්දී, කිෙයෝෙතෝ විශ්වවිද්යාලය
ඉංජිෙන්රු විද්යාපති කිෙයෝෙතෝ විශ්වවිද්යාලය
හිටපු ෙජ්යෂ්ඨ කළමනාකරු, පද්ධති අංශය, ෆුජිට්සු පුද්ගලික සමාගම
හිටපු උප සභාපති, ෆුජිට්සු ලර්නින් මීඩියා සමාගම
උප සභාපති ජපාන ඉ-ඉෙගනුම් සංගමය

ෙගෝලීය ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ව්යාපාර ක්ෙෂේත්රය තුළ වැජෙඹන 
නායකයින් ඇති කිරීෙම් අපෙග් ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා 
KCGI හි පීඨය, ප්රධාන සමාගම්වල ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උපාය 
මාර්ග සැලසුම් කර �යාත්මක කර ඇති, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය, 
ව්යාපාර පරිපාලනය හා ශික්ෂණ විද්යා ක්ෙෂේත්රවල ෙලොව ප්රමුඛ 
ප්රාෙයෝගික පළපුරුදු විෙශේෂඥයන්ෙගන් සමන්විත ෙව්. 

අධ්යයන පීඨ ෙමෙහවර
KCGI විසින් පීඨ සාමාජිකයින්ෙග් උපෙදස් සමඟ, සෑම 
සිසුෙවකුටම සිය අනාගත අභිලාෂයන්ට ගැලෙපන පරිදි ඉෙගන 
ගත හැකි වාතාවරණයක් සකස් කර ඇත.
KCGI පීඨය ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයන් ෙදකක් ඉටු කරයි.
පළමුව, KCGI පීඨය අධ්යාපන සම්පත් වල කාර්යභාරය ඉටු 
කරයි.

පීඨ සාමාජිකයින් සිසුන්ෙග් අධ්යාපනික සම්පත් ෙව්. පීඨ 
සාමාජිකයන්ෙගන් සිසුන්ට ඔවුන්ෙග් අරමුණු සාක්ෂාත් කර 
ගැනීම සඳහා අවශ්ය ෙතොරතුරු ඉෙගන ගත හැකිය.
KCGI පීඨෙය් ෙදවන කාර්යභාරය අධ්යයන සම්බන්ධීකාරක 
වශෙයන් ෙව්.
අධ්යයන කටයුතු පිළිබඳ සිසුන්ෙග් අවෙබෝධය සඳහා පහසුකම් 
සැලසීෙම් අරමුණින් පීඨ සාමාජිකෙයෝ අධ්යයන �යාවලිය 
සැලසුම් කරති. අධ්යයන සම්බන්ධීකාරකවරුන් ෙලස පීඨ 
සාමාජිකයින් ඉටු කරන කාර්යභාරය වන්ෙන් විවිධ අධ්යයන 
සම්පත් සමඟින් සිසුන් සම්බන්ධ කිරීමයි.
KCGI හි අප විශ්වාස කරන්ෙන් අෙප් ෙමෙහවර වන්ෙන් ෙමම 
අරමුණු සම්පූර්ණ කරගැනීම සහ සෑම සිසුවකුටම සිය අධ්යයන 
අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා උපරිම සහාය ලබා දීමයි.

ෙකෝජි උඒඩා Koji Ueda  මහාචාර්ය

ඉංජිෙන්රු විද්යාෙව්දී, කන්සායි විශ්වවිද්යාලය
ඉන්ජිෙන්රු විද්යා පශ්චාත් උපාධිය, උපාධි අධ්යන පාසල, කන්සායි විශ්වවිද්යාලය
පරිගනක විද්යාව පිලිබඳ පශ්චාත් උපාධිය, ෙරෝෙචස්ටර් තාක්ෂණ ආයතනය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
ෙපර ෙසේවය කල ස්ථාන මසුශිටා ඉෙලක්ට ්රික් වර්ක්ස් සමාගම
ෙමොසාමපිකය සඳහා ජපන් ජාත්යන්තර සහෙයෝගීතා ආයතනය JICA

ෙටෝෂිෙයෝ ඔකෙමොෙටෝ Toshio Okamoto  මහාචාර්ය
අධ්යාපනික මෙනෝවිද්යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය - ගකුෙග් විශ්ව විද්යාලය, ෙටෝකිෙයෝ   ඉංජිෙන්රු විද්යා ආචාර්ය උපාධිය - ෙටෝකිෙයෝ තාක්ෂණික ආයතනය
සම්මානිත මහාචාර්ය - විද�ත් සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ විශ්ව විද්යාලය
හිටපු අධ්යයන අධ්යක්ෂ, ෙතොරතුරු පද්ධති අධ්යයන අංශෙය් හිටපු අධ්යක්ෂ හා විද�ත් සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ විශ්ව විද්යාලෙය් ජාත්යන්තර හුවමාරු මධ්යස්ථානෙය් හිටපු ප්රධානි
ෙතොරතුරු අධ්යයනය පිළිබඳ ජපාන අධ්යාපන සංගමෙය් සභාපති. අධ්යාපන ෙතොරතුරු හා අධ්යාපන පද්ධති පිළිබඳ ජපාන සංගමෙය් හිටපු සභාපති
අධ්යාපනික තාක්ෂණය පිළිබඳ ජපාන සමාජෙය් හිටපු අධ්යක්ෂ   සභාපති - ඉ-ඉෙගනුම් සම්මාන පිළිබඳ විධායක කමිටුව
අධිශිෂ්ය - විද�ත්, ෙතොරතුරු සහ සන්නිෙව්දන ඉංජිෙන්රු ආයතනය   සභාපති - ජපානෙය් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සැකසුම් සංගමෙය් ISO/SC36-WG2 IPSJ දායකත්ව සම්මාන උෙළල 2013

හිෙදකි කෂිහාරා Hideaki Kashihara  මහාචාර්ය

ඉංජිෙන්රුෙව්දී උපාධිය, ඔසාකා ප්රාන්ත විශ්වවිද්යාලය
ඉංජිෙන්රු විද්යාව පශ්චාත් උපාධිය, ඔසාකා ප්රාන්ත විශ්ව විද්යාලය
ඉංජිෙන්රු විද්යාව ආචාර්ය උපාධිය, ඔක්යමා විශ්ව විද්යාලය
සහතික කළ වෘත්තීය ඉංජිෙන්රු, MOT සහ ෙතොරතුරු ඉංජිෙන්රු අංශය   සහතික කළ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සම්බන්ධීකාරක
හිටපු ව්යාපෘති කළමනාකරු ඩයිනිෙපොන් ස්ක ්රීන් MFG, සමාගම

අකිහිෙරෝ කිමුරා Akihiro Kimura  මහාචාර්ය

විද්යාෙව්දී හා විද්යාපති උපාධිය - කිෙයෝෙතෝ තාක්ෂණ ආයතනය
තාක්ෂණික ඉංජිෙන්රු (ජාල, ෙතොරතුරු ආරක්ෂණය)
විදුහල්පති (ප්රධානී) - කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගැකුයින්
අධ්යක්ෂ - ෙතොරතුරු පද්ධති පිලිබඳ ජපාන (නිෙපොන්) සංගමය ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂණ ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙව්දී
ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂණ ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙව්දී

හිෙරෝමි කිටයාමා Hiromi Kitayama  මහාචාර්ය

සාමාජික - ජපානෙය් ෙතොරතුරු පද්ධති සංගමය   අධීක්ෂණ ව්යාපාර උපෙද්ශක - සීමාසහික ෙකොම්ෙව් සමාගම
උපෙද්ශක - ALBASU සමාගම   උපෙද්ශක - කිෙයෝෙතෝ ප්රාන්ත ෙතොරතුරු කර්මාන්ත සංගමය
නිර්මාතෘ සහ පළමු නිෙයෝජිත අධ්යක්ෂ - KEISHIN SYSTEM RESEARCH CO.LTD.
හිටපු අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සභාපති - කිෙයෝෙතෝ පරිගණක පද්ධති සමාගම   හිටපු ප්රධාන විධායක නිලධාරී - ALPHALINE CO.,LTD

මසාහරු ඉමායි Masaharu Imai  මහාචාර්ය
ඉංජිෙන්රුෙව්දී, නෙගෝයා විශ්වවිද්යාලය   නෙගෝයා විශ්වවිද්යාල, උපාධි අධ්යයන පාසෙලහි අචාර්ය උපාධි පාඨමාලාව සම්පුර්ණ කරන ලදී (පරිගනක විද්යාව ප්රධාන විෂය ෙලස). 
ඉංජිෙන්රු විද්යාව පිලිබඳ ආචාර්ය උපාධිය, සම්මානිත මහාචාර්ය, හිටපු මහාචාර්ය, ඔසාකා විශ්වවිද්යාලය, ෙටොෙයෝහෂි තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය
විදුලි හා ඉෙලක්ෙට්රොනික ඉන්ජිෙන්රුවන්ෙග් සංගමෙය් යාවවජිව සාමාජික, විදුලි හා ඉෙලක්ෙට්රොනික ඉන්ජිෙන්රුවන්ෙග් සංගමෙය් ප්රමිති සංගමෙය් සාමාජික, ෙතොරතුරු සැකසුම් සඳහා වූ ජාත්යන්තර සම්ෙම්ලනෙය් 
සිල්වර් සාමාජික, ෙතොරතුරු සැකසුම් සඳහා වූ ජාත්යන්තර සම්ෙම්ලනෙය් IFIP TC10 WG10.5 සාමාජික
ජපානෙය් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සැකසුම් සංගමෙය් සහ විද�ත් ෙතොරතුරු සහ සන්නිෙව්දන ඉංජිෙන්රු සංගමෙය් අධිශිෂ්ය
ජපානෙය් අර්ධ සන්නායක සහ පද්ධති නිර්මාණ තාක්ෂණ කමිටුෙව් හා විද�ත් හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්ත සංගමෙය් - සහකාර සාමාජික
නිෙයෝජිත අධ්යක්ෂ AISIP ෙසොලූෂන්ස් සමාගම, අධ්යක්ෂ, ෙටක්ෙසෝර් ඉන්ෙකෝපෙර්ෂන්

ෙයොයිචි ෙටරෂිටා Yoichi Terashita  මහාචාර්ය / උප සභාපති

විද් යාෙව්දී උපාධිය - කිෙයොෙතෝ විශ්ව විද් යාලය
ආචාර්ය උපාධිය - ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් අෙයෝවා විශ්ව විද් යාලය
ෙගෞරව මහාචාර්ය - කනසාවා තාක්ෂණික ආයතනය
විෙශේෂඥ - ජපන් ජාත්යන්තර සහෙයෝගීතා ආයතනය JICA – හි හිටපු විෙශේෂඥ

ෂිෙගරු ඉයිෙහෝ Shigeru Eiho  මහාචාර්ය / උප සභාපති

විද්යාෙව්දී ඉංජිෙන්රු උපාධිය - කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය, ඉංජිෙන්රු විද්යාව ආචාර්ය උපාධිය - කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය 
ෙගෞරව මහාචාර්ය - කිෙයෝෙතෝ සරසවිය හිටපු සභාපති සහ පද්ධති, පාලන සහ ෙතොරතුරු ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් ආයතනය
පද්ධති, පාලන සහ ෙතොරතුරු ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් ආයතනෙය් සාමාජික
අධීක්ෂක - ජපන් ෛවද්ය ඡායා තාක්ෂණ සංගමය (JAMIT)
සාමාජික - විද්යුත්, ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් ආයතනය

ෂින්ජි ෙටොමීටා Shinji Tomita  මහාචාර්ය / උප සභාපති
ඉංජිෙන්රුෙව්දී උපාධිය කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය, ඉංජිෙන්රු විද්යාව ආචාර්ය උපාධිය කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය (විදුලි ඉන්ජිෙන්රු විද්යාව ප්රධාන විෂය)    ඉංජිෙන්රු විද්යාව පිලිබඳ මහාචාර්ය, කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය   සම්මානිත මහාචාර්ය, කිෙයෝෙතෝ විශ්ව 
විද්යාලය හිටපු පීඨාධිපති, ෙතොරතුරු විද්යාව සඳහා උපාධි අධ්යයන පාසල, කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය; හිටපු අධ්යක්ෂ, ෙපොදු මාධ්ය මධ්යස්ථානය, කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය; හිටපු මහාචාර්ය සහ පරිපාලන අංශ ප්රධානි
නිර්ණිත පදනම, ද්රව්යමය ෛසල ඒකාබද්ධ කළ පද්ධති පදනම කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය; හිටපු මහාචාර්ය, කියූෂු විශ්ව විද්යාලය; උපෙද්ශක මහාචාර්ය, හර්බින් තාක්ෂණික ආයතනය
සාමාජික, ආචාර්ය උපාධි ප්රධාන වැඩසටහන් කමිටුව ඒකාබද්ධ ක්ෙෂේත්රය (ෙතොරතුරු තාක්ෂණය)    ෙහබවූ ෙවනත් නිළතල, සාමාජික, ටී සී.10 කමිටුව, ෙතොරතුරු සැකසුම් සඳහා ජාත්යන්තර සම්ෙම්ලනය
භාරකාර, ජපාන ෙතොරතුරු සැකසුම් සංගමය; ශාඛා අධ්යක්ෂ, කන්සායි ශාඛාව; ආරාධිත පර්ෙය්ෂණ අධ්යක්ෂ, උසස් තාක්ෂණ විද්යාව හා කළමනාකරණ පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, කිෙයෝෙතෝ (ASTEM RI/Kyoto); ආරාධිත පර්ෙය්ෂණ අධ්යක්ෂ සාමාජික, 
කිෙයෝෙතෝ දිස්ත ්රික් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උපෙද්ශක මණ්ඩලය; සාමාජික, විද්වත් පරීක්ෂණ කමිටුව, විද්යා තාක්ෂණ නෙවෝත්පාදන කවුන්සිලය
එක්සාස්ෙකල් සුපිරි පරිගණක සංවර්ධන ව්යාපෘතිය, ව්යාපෘති ඇගයුම් හා පරීක්ෂණ කමිටුව   සහ සභාපති, කිෙයෝෙතෝ ප්රාන්ත ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ප්රතිපත්ති විෙශේෂඥ මණ්ඩලය
අධිශිෂ්ය, ඉෙලක්ෙට්රෝතික, ෙතොරතුරු සහ සන්නිෙව්දන ඉන්ජිෙන්රුවන්ෙග් ආයතනය (IEICE); අධිශිෂ්ය, IPSJ

මසාකි නකමුරා Masaki Nakamura  මහාචාර්ය / අධ්යක්ෂ, සප්ෙපොෙරො චන්�කාව

ආර්ථික විද්යාෙව්දී අඔයාමා ගකුයින් විශ්ව විද්යාලය
නිෙහොන් යුනිසිස් සමාගෙමහි ෙසේවය කිරීෙමන් අනතුරුව 1987 වසෙර්දී ෙමතුමා විසින් dGIC Inc. ආරම්භ කරන ලදී.
ෙමම සමාගෙම් සභාපති ෙමන්ම අධ්යක්ෂද ෙමතුමන්ය.
ප්රධාන අධ්යක්ෂ පරිගනක ආශ ්රිත කර්මාන්ත ෙසෞක්ය රක්ෂණ සංගමය ෙහොකයිෙදෝ
සභාපති ෙතොරතුරු පද්ධති කර්මාන්ත සංගමය ෙහොකයිෙදෝ     නිෙපෝන් ෙතොරතුරු කර්මාන්ත සංගම් සම්ෙම්ලනය

ගැරී ෙහොයිචි සුචිෙමොචි Gary Hoichi Tsuchimochi  මහාචාර්ය / උප සභාපති
ශාස්ත්රෙව්දී උපාධිය සහ ශාස්ත්රපති උපාධිය, කැලිෙෆෝනියා විශ්ව විද්යාලය (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය); නැෙගනහිර ආසියානු අධ්යයනය පිලිබඳ ශාස්ත්රපති, අධ්යාපනපති (එඩ්.එම්.), අධ්යාපනය පිලිබඳ ආචාර්ය උපාධිය (එඩ්.ඩී.), ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් 
ෙකොෙලොම්බියා විශ්ව විද්යාලය; අධ්යාපනය පිලිබඳ ආචාර්ය උපාධිය, ෙටෝකිෙයෝ විශ්ව විද්යාලය　
හිටපු පූර්ණ කාලීන උපෙද්ශක, අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මානව ශාස්ත්ර පීඨය, ෙකොකුෂිකන් විශ්ව විද්යාලය; හිටපු මානව විද්යා මහාචාර්ය, උපාධි පාසල, ෙටොෙයෝ අයිවා කාන්තා විශ්ව විද්යාලය; හිටපු මහාචාර්ය, 21 වන සියවෙසේ අධ්යාපන මධ්යස්ථානය, හිෙරෝසාකි 
විශ්ව විද්යාලය; හිටපු මහාචාර්ය, ටයික්ෙයෝ විශ්ව විද්යාලය; හිටපු අධ්යක්ෂ, ටයික්ෙයෝ විශ්ව විද්යාලෙය් ඉගැන්වීම් හා ඉෙගනුම් මධ්යස්ථානය　
හිටපු ආරාධිත මහාචාර්ය, අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, වික්ෙටෝරියා විශ්ව විද්යාලය (කැනඩාව); ආරාධිත පර්ෙය්ෂණ සාමාජික, දකුණු ෆ්ෙලොරිඩා විශ්ව විද්යාලෙය් ජපන් අධ්යයනය සඳහා මාර්ක් ටී. ඕර් මධ්යස්ථානය; ආරාධිත මහාචාර්ය, නාෙගෝයා විශ්ව විද්යාලෙය් 
උසස් අධ්යාපන අධ්යයන මධ්යස්ථානය　
පරීක්ෂක  මහාචාර්ය, අධ්යාපන, සංස්කෘතික, �ඩා, විද්යා හා තාක්ෂණ අමාත්යාංශය (MEXT) විශ්ව විද්යාල ආයතන සභාව (සංසන්දනාත්මක අධ්යාපනය, ජපානෙය් අධ්යාපන ඉතිහාසය, මානව විද්යාෙව් මූලික පුහුණුව (අධ්යාපන), මානව ශාස්�ය න්යාය පිළිබඳ මූලික 
පුහුණුව I සහ II ); පරීක්ෂක මහාචාර්ය, ෙමක්ස්ට් විශ්වවිද්යාල ආයතන කවුන්සිලය (අධ්යාපන සංසන්දනාත්මක ඉතිහාසය); අධ්යාපන උපෙද්ශක සහතිකය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් �ග්හැම් යං විශ්වවිද්යාලය; කළඹ පුහුණු සහතිකය, විශ්ව විද්යාල ඇගයීම් සහ 
අධ්යයන උපාධි පිලිබඳ ආයතනය, ඩල්හවුසි විශ්ව විද්යාලය (කැනඩාව)

න්ගුෙයන් න්ෙගොක් බීඅයිඑන්එච් Nguyen Ngoc Binh  මහාචාර්ය / උප සභාපති
චිසිෙනෝ රාජ්ය විශ්ව විද්යාලෙය් (දැන් ෙමෝල්ෙඩෝවා ප්රාන්ත විශ්ව විද්යාලෙයන්) ව්යවහාරික ගණිතය පිළිබඳ විද්යාෙව්දී උපාධිය, ෙටොෙයොහාෂි තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු උපාධි පාසෙල් ඉංජිෙන්රු විශාරද උපාධිය, ඔසාකා විශ්ව 
විද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු විද්යාව පිළිබඳ උපාධි පාසෙල් මූලික ඉංජිෙන්රු ආචාර්ය උපාධිය (ඉංජිෙන්රු ආචාර්ය)     හැෙනෝයි හි VNU ඉංජිෙන්රු හා තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලෙය් හිටපු සභාපති
හැෙනෝයි හි ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙව්දය පිළිබඳ VNU ෆ්රැන්ෙකෝෙෆෝන් ආයතනෙය් හිටපු අධ්යක්ෂ, හැෙනෝයි හි HUT පුස්තකාල ෙතොරතුරු ජාල මධ්යස්ථානෙය් හිටපු අධ්යක්ෂ
ACM / IEEE සාමාජික; ඉෙලක්ෙට්රොනික, ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් ආයතනය (IEICE); ෙතොරතුරු සැකසුම් පිළිබඳ වියට්නාම සංගමය (VAIP); නිෙපොන් ව්යවහාරික ෙතොරතුරු විද්යා සංගමය (NAIS); ජාතික 
ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ ආයතනෙය් (NICT) හිටපු ජාත්යන්තර උපෙද්ශක, වියට්නාමෙය් ගුවන් විදුලි හා ඉෙලක්ෙට්රොනික සංගමෙය් (REV) හිටපු සභාපති.
ජපන් උපාධිධරයන්ෙග් වියට්නාම සංගමෙය් හිටපු සභාපති (VAJA), ජපන් උපාධිධරයින්ෙග් ASEAN කවුන්සිලෙය් හිටපු සභාපති (ASCOJA), ASJA ඉන්ටර්නැෂනල් හිටපු අධ්යක්ෂ (ජපාන විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත්), 
වියට්නාම-ජපාන මිත්රත්ව සංගමෙය් (VJFA) හිටපු උප සභාපති.

හිෙරෝයුකි අයිෙතෝ Hiroyuki Itoh  මහාචාර්ය

ආර්ථික විද්යාෙව්දී, ෙහොකායි ගකුඑන් විශ්වවිද්යාලය
ෙහොකයිෙදෝ විශ්වවිද්යාලෙය් කාර්ය මණ්ඩලෙය් ෙසේවය කිරීෙමන් අනතුරුව 1995 වසෙර්දී ක්රිප්ටන් ෆියුචර් මිඩියා ඉන්ෙකොපෙර්ෂන් ආරම්භ කරන ලදී.
ඔහු සමාගෙම් සභාපතිවරයාය
ඔහු “හට්සියූන් මිකු” නිර්මාණය කෙළේය.

ඉසාඹ් අකියාමා Isao Akiyama  මහාචාර්ය

වසීඩා විශ්වවිද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු විද්යාෙව්දී උපාධිය
විද්යාගාර කළමනාකරු, 2046 කාමරය, නිෙහොන් යුනිසිස් තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන මධ්යස්ථානය

මසෙනොරි අකයිෂි Masanori Akaishi  මහාචාර්ය

ෙතෝකිෙයෝ විශ්ව විද්යාලෙයන් ඉංජිෙන්රු උපාධිය සහ ෙතෝකිෙයෝ විශ්ව විද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු උපාධි පාසෙලන් ඉංජිෙන්රු විද්යාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය 
(ගණිතමය ඉංජිෙන්රු විද්යාව හා ෙතොරතුරු ෙභෞතික විද්යා විෙශේෂීකරණ උපාධියක් සමඟ)
ජපානෙය් IBM හි හිටපු විධායක ෙතොරතුරු තාක්ෂණ විෙශේෂඥ
දැනට විෙද්ශීය අනුබද්ධ උපෙද්ශන ආයතනයක උපෙද්ශකෙයකි

හිසායා තනාකා Hisaya Tanaka  මහාචාර්ය / අධ්යක්ෂ, ෙතෝකිෙයෝ චන්�කාව

ඉංජිෙන්රු (විද්යාෙව්දී) උපාධිය, වෙසද විශ්ව විද්යාලෙය්   පද්ධති සහායක අංශෙය් හිටපු වැඩ බලන කළමණාකරු, ෆුජිත්සු සමාගම
හිටපු අධ්යක්ෂ, ෆුජිත්සු විශ්ව විද්යාලය
ෙතොරතුරු තාක්ෂණික ප්රවර්ධන නිෙයෝජිතායතනෙය් හිටපු විධායක අධ්යක්ෂක සහ කළමනාකාර, ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් සංවර්ධන මූලස්ථානය
ජපන් සමාජ ඉංජිෙන්රු අධ්යාපන ආයතනෙය් ෙජ්යෂ්ඨ අධ්යාපනඥෙයකු ෙලස සහතික කර ඇත
ව්යාපෘති සැලසුම් කමිටුෙව් සාමාජික, ජපාන ඉංජිෙන්රු අධ්යාපන මණ්ඩල සාමාජික, මිෙතෝ පදනම

කත්සුෙනොරි ඉෂිදා Katsunori Ishida මහාචාර්ය

කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙයන් ඉංජිෙන්රු උපාධිය සහ ඉංජිෙන්රු ශාස්ත්රපති (සංඛ්යාත්මක ඉංජිෙන්රු විද්යා ක්ෙෂේත්රය).
සීමාසහිත නිෙපොන් ඇවිඔනික්ස් සමාගෙම් තාක්ෂණ අංශෙය් ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හිටපු සාමාන්යාධිකාරී; එක්සත් ජනපදෙය් හිටපු සහතිකලත් ෙතොරතුරු 
පද්ධති විගණක (CISA); හිටපු විදුහල්පති, රකුෙහොකු කැම්පස්, KCG සහ අධ්යක්ෂ, KCG ෙතොරතුරු පර්ෙය්ෂණ මධ්යස්ථානය

◆ මහාචාර්යවරු
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අධ්යයන පීඨය හඳුන්වාදීම

සැන්ෆර්ඩ් ෙගෝල්ඩ් Sanford Gold  මහාචාර්ය

ශාස්ත්රෙව්දී උපාධිය මිචිගන් විශ්ව විද්යාලය (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය)
ශාස්ත්රපති උපාධිය, ආචාර්ය උපාධිය, ෙකොෙලොම්බියා විශ්ව විද්යාලය (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය)
ෙජ්යෂ්ඨ අධ්යක්ෂ, අධ්යයන වැඩසටහන ADP, LLC.ආයතනය
අධ්යයන අධ්යක්ෂ, Prudential Financial, Inc.
අධ්යාපන උපෙද්ශක, EY ආයතනය

කසුයුකි සක්ක Kazuyuki Sakka  මහාචාර්ය

විද්යාෙව්දී උපාධිය - කිෙයොෙතෝ විශ්ව විද්යාලය
විද්යා ආචාර්ය උපාධිය - කිෙයොෙතෝ විශ්ව විද්යාලය
හිටපු අර්ධකාලීන කථිකාචාර්ය, කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය

අයිකි සැෙටෝමි Eiki Satomi  මහාචාර්ය
ව්යාපාර පරිපාලනය පශ්චාත් උපාධිය - ඔටාරු වාණිජ විශ්වවිද්යාලය
Nanko Building Ltd. සමාගෙමහි සහ DATT, Ltd. සමාගෙමහි (වත්මෙනහි DATT JAPAN INC., ෙසේවය කර පසුව 1996 දී Media Magic Co., Ltd සමාගම ස්ථාපිත කෙළේය.
ෙමම සමාගෙම් සභාපති ෙමන්ම අධ්යක්ෂද ෙමතුමන්ය.     උප සභාපති - ෙහොකයිෙඩෝ ෙතොරතුරු පද්ධති කර්මාන්ත සංගමය
නිෙයෝජිත - ෙහොකයිෙඩෝ ජංගම දුරකථන අන්තර්ගතයන් ප්රවර්ධන සභාව
පළමු සාමාජික - සෙපෝෙරෝ වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය   2වැනි ෙහොකයිෙඩෝ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උපායමාර්ග ඇගයීම් කමිටුව

රිෙයොඑයි තකහෂී Ryoei Takahashi  මහාචාර්ය

විද්යා (විද්යාෙව්දී) උපාධිය, විද්යා (විද්යාපති) උපාධිය (ගණිතය ප්රධාන), ආචාර්ය උපාධිය (ඉංජිෙන්රු), වෙසද විශ්ව විද්යාලය
පද්ධති ෙතොරතුරු ඉංජිෙන්රු පිළිබඳ හිටපු මහාචාර්ය, හචිෙනොෙහ තාක්ෂණික ආයතනය
ආචාර්ය උපාධි පාඨමාලාෙව් හිටපු පර්ෙය්ෂණ උපෙද්ශක, හචිෙනොෙහ තාක්ෂණික ආයතනය
හිටපු ෙසේවක NTT ෙයොෙකොසුක R&D මධ්යස්ථානය
හිටපු ෙසේවකෙයකු, NTT සුරක්ෂිත මට්ටෙම් විද්යාගාරය

යුතක තකහෂි Yutaka Takahashi  මහාචාර්ය
ඉංජිෙන්රු (විද්යාෙව්දී) උපාධිය, කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය   ඉංජිෙන්රු (විද්යාපති) උපාධිය, (ව්යවහාරික ගණිතය හා ෙභෞතික විද්යාව ප්රධාන) කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් උපාධි පාසල 
පර්ෙය්ෂණ මගෙපන්වීම අනුමත කිරීම සහිත ආචාර්ය උපාධි පාඨමාලාෙවන් ආපසු ගැනීම, කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් උපාධි පාසල (ව්යවහාරික ගණිතය හා ෙභෞතික විද්යාව ප්රධාන) 
ඉංජිෙන්රු ආචර්ය උපාධිය, කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය   ෙගෞරවණීය මහාචාර්ය, කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය   
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ විද්යාව පිළිබඳ හිටපු මහාචාර්ය, කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය   හිටපු බාහිර මහාචාර්ය, පැරිස්- සුඩ් විශ්ව විද්යාලය (ප්රංශය)
හිටපු බාහිර මහාචාර්ය, පැරිස් සූඩ් විශ්ව විද්යාලය (ප්රංශය)   හිටපු බාහිර මහාචාර්ය, පරිගණක විද්යාව හා ස්වයං�යකරණය පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ සඳහා වූ ප්රංශ ආයතනය
ෙමෙහයුම් පර්ෙය්ෂණ ජපාන ව්යාපෘති සංගමෙය් නායක, විවිධ මට්ටෙම් සම්බන්ධිත ෙක්බල් භාවිතෙයන් ඒකාබද්ධ සන්නිෙව්දනය සහ විකාශන තාක්ෂණය දියුණු කිරීම සඳහා 
R&D ව්යාපෘතිය, ජාතික ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ ආයතනය

යෂුහිෙරෝ ටැකීඩා Yasuhiro Takeda  මහාචාර්ය

ප්රධාන විධායක නිලධාරී, සීමාසහිත ගයිනැක්ස් කිෙයෝෙතෝ සමාගම
ජපානෙය් විද්යා ප්රබන්ධ සහ ෆැන්ටසි ෙල්ඛකයින්ෙග් (SFWJ) සහ ජපානෙය් අභ්යවකාශ කතුවරුන්ෙග් සමාජෙය් (SACJ) සාමාජික
ගයිනැක්ස් හි ආදිකතෘ සාමාජික. නාඩියා, ද සීක්රට් ඔෆ් බ්ලූ ෙවෝටර් සහ ෙටන්ගන් ෙටෝපා ගුෙරන් ලාගන් ඇතුළු ජපානෙය් ෙබොෙහෝ ප්රසිද්ධ 
සජීවිකරණ කෘතිවල නිෂ්පාදකයා

යුෙවක්සින් සන් Yuexin Sun   මහාචාර්ය

ටියැන්ජින් විෙද්ශ අධ්යයන විශ්ව විද්යාලෙය් ජපන් අධ්යයන පාසෙල් ශාස්ත්රෙව්දී උපාධිය
කිෙයෝෙතෝ ප්රාන්ත විශ්ව විද්යාලෙය් ජීව හා පාරිසරික විද්යා පීඨෙය් කලා හා විද්යා ශාස්ත්රපති උපාධිය
කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් වාස්තු විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉංජිෙන්රු විද්යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය 
සීමාසහිත හුයිටායි සංස්කෘතික සංවර්ධන සමාගෙමහි (චීනය) සභාපති

ෙපයියන් ෙෂෝ Peiyan Zhou   මහාචාර්ය

පීකිං විශ්ව විද්යාලෙය් චීන භාෂා හා සාහිත්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කලා උපාධිය, 
කිෙයෝෙතෝ ප්රාන්ත විශ්ව විද්යාලෙය් ජීව හා පාරිසරික විද්යා පීඨෙය් කලා හා විද්යා ශාස්ත්රපති උපාධිය
සීමාසහිත හුයිටායි සංස්කෘතික සංවර්ධන සමාගෙමහි (චීනය) අධ්යක්ෂ

ටකාෂි සාෙටෝ Takashi Sato  මහාචාර්ය

නෙගෝයා තාක්ෂණ ආයතනෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් පරිගණක විද්යා උපාධිය
ඉංජිෙන්රු විද්යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය (යටිතල පහසුකම් ඉංජිෙන්රු විද්යාව පිළිබඳ විෙශේෂීකරණය), ෙතොත්ෙතොරි විශ්ව විද්යාලය
NEC සංස්ථාෙව් හිටපු සාමාන්යාධිකාරී

ෙෂොෙසො නයිෙතො Shozo Naito  මහාචාර්ය

කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු උපාධිය
කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු ශාස්ත්රපති උපාධිය
කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියුටර් ගකුඉන් කෙමොගාවා සරසවිෙය් විදුහල්පති
NTT ෙතොරතුරු හුවමාරු ෙව්දිකා විද්යාගාර හිටපු ප්රධාන පර්ෙය්ෂක 
ෙකොරියාෙව් ෙතොරතුරු ආරක්ෂණ ඒජන්සිෙය් උපෙද්ශක මහාචාර්ය

යුකිහිෙරෝ නකමුරා Yukihiro Nakamura  මහාචාර්ය
ඉංජිෙන්රු උපාධිධාරී, ක්ෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය; ඉංජිෙන්රු විද්යාපති උපාධිය, කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් උපාධි පාසල (ගණිත ඉංජිෙන්රු ප්රධාන) 
ඉංජිෙන්රු ආචර්ය උපාධි ෙගෞරවණීය මහාචාර්ය,කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය; මහාචාර්ය, ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි පාසල, කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය 
හිටපු මහාචාර්ය, ෙපොදු ඉංජිෙන්රු පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, රිත්සුෙමකන් විශ්ව විද්යාලය
හිටපු කළමනාකරු, දැනුම සැකසුම් පර්ෙය්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙතොරතුරු සම්ෙප්රේෂණ ජාල පර්ෙය්ෂණ මධ්යස්ථානය 
NTT සංස්ථාව; කළමනාකරු, අධි-ෙව්ග සම්ෙප්රේෂණ සැකසුම් පර්ෙය්ෂණ මධ්යස්ථානය   ෙතොරතුරු සම්ෙප්රේෂණ ජාල පර්ෙය්ෂණ මධ්යස්ථානය
NTT සංස්ථාව; පළමුවන කණ්ඩායම් නායක, පර්තෙනොන්   සභාපති, පර්තෙනොන් පර්ෙය්ෂණ සංගමෙය් විෙශේෂිත ලාභ ෙනොලබන සංස්ථාව 
හිටපු සභාපති, උසස් විද්යාව කිෙයෝෙතෝ තාක්ෂණ හා කළමනාකරණ පර්ෙය්ෂණ ආයතනය

නිට්සා ෙමලස් Nitza Melas  මහාචාර්ය

“සර්ක්යු ඩු ෙසොෙලයිල්” (Cirque du Soleil) හි ප්රධාන ගායක     ගායක සහ ගීත රචක
හිටපු කථිකාචාර්ය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් කැලිෙෆෝනියා සංගීත ආයතනය
ඇය ෙලෝක සංගීත සඳහා ෙලොස් ඇන්ජලීස් සංගීත සම්මානෙයන් පිදුම් ලැබීය. 
ෙලෝක සංගීත සඳහා ෙහොලිවුඩ් සංගීත සම්මානය, ෙඩකා සම්මානය සහ තවත් ෙබොෙහෝ සම්මාන

යසුහිෙරෝ ෙනොයිෂිකි Yasuhiro Noishiki  මහාචාර්ය

විද්යා හා ඉංජිෙන්රු (විද්යාෙව්දී) උපාධි රිත්සුෙමකන් විශ්ව විද්යාලය
ෙපර හැව්ෙලට්- පැකාර්ඩ් සංවර්ධන සමාගම, L.P.

අකිර හෙසගව Akira Hasegawa  මහාචාර්ය

විද්යා (විද්යාෙව්දී) උපාධිය,ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ෙරොෙචස්ටර් තාක්ෂණික ආයතනය
විද්යා (විද්යාපති) උපාධිය,ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ෙරොෙචස්ටර් තාක්ෂණික ආයතනය
සැලසුම් කළමණාකරු: පරිගණක අධ්යාපනය පිළිබඳ ජාත්යන්තර සංවර්ධනය (NPO)

පීටර් ජී ඇන්ඩර්සන් Peter G. Anderson  මහාචාර්ය

විද්යා (විද්යාෙව්දී) උපාධිය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් මැසචුෙසට්ස් තාක්ෂණ ආයතනය
දර්ශනය පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය, මැසචුෙසට්ස් තාක්ෂණ ආයතනය
හිටපු ෙජ්යෂ්ඨ වැඩසටහන් සම්පාදක, RCA හි පරිගණක අංශය
ෙගෞරවණීය මහාචාර්ය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ෙරොෙචස්ටර් තාක්ෂණික ආයතනය

ෙකොයිචි  හෙසගව Koichi Hasegawa  මහාචාර්ය

ඉංජිෙන්රු විද්යාෙව්දී උපාධිය, ෙහොකයිෙදෝ විශ්ව විද්යාලය
ශාස්ත්රපති උපාධිය, ෙපන්සිල්ෙව්නියා රාජ්ය විශ්ව විද්යාලය
දර්ශනය පිළිබද ආචාර්ය උපාධිය, ෙහොකයිෙදෝ විශ්ව විද්යාලය
NHK (ජපාන විකාශන සංස්ථාව) හි හිටපු ප්රවෘත්ති කැමරා ශිල්පියා

මසකි ෆුජිවාරා Masaki Fujiwara  මහාචාර්ය
ශාස්ත්රපති උපාධිය, නිර්මාණාත්මක නගර සඳහා උපාධි පාසල, ඔසාකා නගර විශ්වවිද්යාලය; පී.එච්.ඩී, කළමනාකරණ ෙතොරතුරු විද්යාව, 
ෙසට්සුනන් විශ්ව විද්යාලය; සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාර උපෙද්ශක
කළමනාකරණ සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හිටපු කළමනාකරු සහ ප්රධාන උපෙද්ශක, ෙක්.එස්.ආර්. ආයතනය
හිටපු මහාචාර්ය, ව්යාපාර සංකල්ප ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මියාගි විශ්ව විද්යාලය; අධ්යක්ෂ, ව්යාපාර සැලසුම් අධ්යයනාංශය, මියාගි විශ්ව විද්යාලය; සහකාර පර්ෙය්ෂණ 
අධ්යක්ෂ, ව්යාපාර සැලසුම් පර්ෙය්ෂණ අධ්යයනාංශය, මියාගි විශ්ව විද්යාලය; හිටපු කථිකාචාර්ය, ෙබොන්ඩ් ව්යාපාරික පාසල, ෙබොන්ඩ් විශ්ව විද්යාලය (BBT MBA); 
ආරාධිත මහාචාර්ය, මියාගි විශ්ව විද්යාලය

ටකාඕ ෆුජිවරා Takao Fujiwara  මහාචාර්ය

කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් විද්යාෙව්දී උපාධිය, කිෙයෝෙතෝ විශ්වවිද්යාලෙය් උපාධි පාසෙල් ආචාර්ය උපාධිය (තාරකා ෙභෞතික විද්යාව ප්රධාන ෙකොටගත්), 
විද්යා ආචාර්ය උපාධිය
කලාව පිළිබඳ කිෙයෝෙතෝ නාගරික විශ්ව විද්යාලෙය් විශ්රාමික ගරු මහාචාර්ය, කලාව පිළිබඳ කිෙයෝෙතෝ නාගරික විශ්වවිද්යාලෙය් ෙසෞන්දර්ය කලා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හිටපු මහාචාර්ය සහ අංශ ප්රධානී
කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියුටර් ගකුයින් හි හිටපු අර්ධ-කාලීන උපෙද්ශක

මසාඕ ෆුකුෂිමා Masao Fukushima  මහාචාර්ය

ෙතොරතුරු හා ගණිත විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉංජිෙන්රු උපාධිය හා ඉංජිෙන්රු ශාස්ත්රපති උපාධිය සහ කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු විද්යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය
විශ්රාමික මහාචාර්ය; කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ හිටපු මහාචාර්ය
නාරා විද්යා හා තාක්ෂණ ආයතනෙය් ෙතොරතුරු විද්යා අංශෙය් හිටපු මහාචාර්ය
නැන්සාන් විශ්ව විද්යාලෙය් විද්යා හා ඉංජිෙන්රු පීඨය සහ උපාධි පාසෙල් හිටපු මහාචාර්ය
ජපානෙය් ෙමෙහයුම් පර්ෙය්ෂණ සංගමෙය් සාමාජික

මසහිෙරෝ ෆුරුසාවා Masahiro Furusawa  මහාචාර්ය

ෙක්ඕ විශ්ව විද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු උපාධිය සහ ඉංජිෙන්රු ශාස්ත්රපති උපාධිය (පාලන ඉංජිෙන්රු විද්යාව පිළිබඳ විෙශේෂීකරණය)
සීමාසහිත ෙනොමුරා පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් හිටපු පද්ධති ඉංජිෙන්රු
කර්මාන්ත තක්ෙසේරු ඉංජිෙන්රු, සීමාසහිත SAP ජැපෑන් සමාගම
අර්ධකාලීන මහාචාර්ය, මියාගි විශ්ව විද්යාලය

ටඩාෂි ෙකොන්ෙඩෝ Tadashi Kondo  මහාචාර්ය

ෙටොකුෂිමා විශ්ව විද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු උපාධිය
ඔසාකා විශ්ව විද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු විද්යාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති සහ ආචාර්ය උපාධිය
ෙටොෂිබා සංස්ථාෙව් පාලන පර්ෙය්ෂණ, විදුලිබල හා කාර්මික පද්ධති පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන මධ්යස්ථානෙය් හිටපු ප්රධානී
ෛවද්ය පීඨෙය් හිටපු මහාචාර්ය; ෙසෞඛ්ය විද්යා උපාධි පාසෙල් හිටපු මහාචාර්ය; වාචික විද්යා උපාධි පාසෙල් හිටපු මහාචාර්ය; සහ ෙටොකුෂිමා විශ්ව විද්යාලෙය් 
විශ්රාමලත් මහාචාර්ය

මසාෂි කුරතානි Masashi Kuratani  මහාචාර්ය
විද්යා හා තාක්ෂණෙව්දී උපාධිය, ෙමෙහයුම් පර්ෙය්ෂණ උපාධි පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කිරීම (විද්යා හා තාක්ෂණෙව්දය පශ්චාත් උපාධියකට සමාන)
ජපාන ජාතික ආරක්ෂක ඇකඩමිය, ජපාන සමු�ය ස්වයං ආරක්ෂක බලකාය (JMSDF)
හිටපු ප්රධාන යාත ්රික - JDS Hatsuyuki ප්රහාරක ෙනෞකාව   හිටපු කපිතාන් - JDS Umigiri ප්රහාරක ෙනෞකාව   හිටපු ප්රධාන නිලධාරි - JDS Yudachi, ප්රහාරක ෙනෞකාව JMSDF
හිටපු ප්රධාන උපෙද්ශක (යුධ ඉතිහාසය), නිලධාරී පුහුණු පාඨමාලාව, 1වැනි ෙසේවා පාසල, JMSDF
හිටපු උපෙද්ශක (උපාය), නිලධාරි පුහුණු පාඨමාලාව, 1වැනි ෙසේවා පාසල, JMSDF
බුක්ෙයෝ විශ්ව විද්යාලෙය් උපාධි පාසෙල් පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාව (ප්රධාන විෂය නැෙගනහිර ආසියානු ඉතිහාසය)
හිටපු උපෙද්ශක (උපාය මාර්ග හා යුධ කටයුතු), යුද ඉතිහාස සම්මන්ත්රණය, ආරක්ෂක ක්රෙමෝපාය අධ්යයන හා පර්ෙය්ෂණ අංශය, මාණ්ඩලික විද්යාලය, JMSDF

සයිරයිල් ෙකොෂක් Cyryl Koshyk  මහාචාර්ය

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය (විද්යාෙව්දී) උපාධිය, ක්රෙකොව් ආර්ථික විශ්ව විද්යාලය, ෙපෝලන්තය
සිෙන්මැට් ශබ්දාගාරෙය් නිර්මාතෘ; ඩාර්ක් ෙහොරයිසන් ශබ්දාගාරෙය් නිර්මාතෘ.
රූපවාහිනී කර්මාන්තෙය් සංකීර්ණ විෙශේෂ ප්රාෙයෝගයන්හි නිෂ්පාදනය සහ සංස්කරණෙය් දෘශ්ය ප්රාෙයෝග අධීක්ෂකයකු ෙලස කටයුතු කිරීම
ඔහු, ‘300’, ‘එලයිසියම්’, ‘නව් යූ සී මී’, ‘ආෆ්ටර් අර්ත්’, ‘සයිලන්ට් හිල්: ෙරවෙල්ෂන්’, ‘ෙප්රොමිතියස්’ ඇතුළු ව්යාපෘති ගණනාවකට සම්බන්ධව කටයුතු කර ඇත.

ෙහොං ෙහොං සංග් Hong Seung Ko  මහාචාර්ය

ඉංජිෙන්රු විද්යාෙව්දී උපාධිය - ෙකොරියාෙව් ෙටොන්ග් ෙගොක් විශ්ව විද්යාලය
ඉංජිෙන්රු ආචාර්ය උපාධිය - කිෙයොෙතෝ විශ්ව විද්යාලය
ෙතොරතුරු උපායමාර්ග පිළිබඳ හිටපු කළමනාකරු - සැම්සුන් ඉෙලක්ෙට්රොනික්ස් සමාගම
හිටපු ප්රධාන විධායක නිලධාරි - Harmony Navigation, Co., Ltd.
තාක්ෂණික කමිටු සාමාජික, CALS/EC සංගමය, ෙකොරියාව

ෙතොෂිඅකි තෙතඉෂි Toshiaki Tateishi  මහාචාර්ය

වාණිජෙව්දී උපාධිය, වෙසද විශ්ව විද්යාලෙය්   නිෙයෝජිත අධ්යක්ෂක, මැන්ෙඩලාෙනට් සමාගම 
ජපන් අන්තර්ජාල ෙසේවා සපයන්නන්ෙග් සංගමෙය් කළමනාකාර අධ්යක්ෂක සහ උප සභාපති
අන්තර් ප්රාෙද්ශීය අධිෙව්ගී ජාලකරණ සංවිධානෙය් ප්රධාන විධායක අධ්යක්ෂක
නිෙයෝජිත අධ්යක්ෂක, අන්තර්ජාල බුද්ධි අංශය, ඔකිනවා සමාගම
ප්රවර්ධන කළමණාකරු, විද�ත් තැපැල් අන්තර්ජාල නිසි භාවිතය භාවිතය

මසෙයෝෂි ෙතසුක Masayoshi Tezuka  මහාචාර්ය

ඉංජිෙන්රු (විද්යාෙව්දී) උපාධිය, ඔසාකා විශ්ව විද්යාලය
ඉංජිෙන්රු (විද්යාපති) උපාධිය, ඔසාකා විශ්ව විද්යාලය
හිටපු ෙජ්යෂ්ඨ පර්ෙය්ෂක, ෆුජිත්සු රසායනාගාරය
හිටපු ෙජ්යෂ්ඨ කළමනාකරු, ෆුජිත්සු කළමනාකරණ ආයතනය
හිටපු මහාචාර්ය, ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ඉංජිෙන්රු විද්යාව, කනසව තාක්ෂණික ආයතනය
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අධ්යයන පීඨය හඳුන්වාදීම

යි ලි Yi Li  මහාචාර්ය

ශාස්ත්රපති උපාධිය, බීජිං භාෂා සහ සංස්කෘතික විශ්ව විද්යාලය
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ විද්යාපති උපාධිය, කිෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු විද්යා උපාධි අධ්යයන විද්යාලය
SAP සහතික කරන ලද උපෙද්ශක (මූල්ය ගිණුම්කරණය, කළමනාකරණ ගණකාධිකරණය, නිෂ්පාදන සැලසුම්කරණය, නිෂ්පාදන, යන්ෙත්රෝපකරණ නඩත්තු කිරීම, 
විකුණුම් හා ෙබදාහැරීම)
හිටපු කථිකාචාර්ය, ඩලියන් විෙද්ශ භාෂා විශ්ව විද්යාලය   සීමාසහිත AD රසායනාගාර සමාගෙම් හිටපු අධ්යක්ෂ

අකිෙයෝෂි වතනෙබ් Akiyoshi Watanabe  මහාචාර්ය

ඉංජිෙන්රු විද්යාෙව්දී උපාධිය, ෙහොකයිෙදෝ විශ්ව විද්යාලය
ඉංජිෙන්රු (විද්යාපති) උපාධිය, (ව්යවහාරික පද්ධති විද්යාව) කිෙයොෙතෝ විශ්ව විද්යාලය
හිටපු සාමාජික, නකමිචි සමාගම

කත්සුමස වතනෙබ් Katsumasa Watanabe  මහාචාර්ය

ඉංජිෙන්රු විද්යාෙව්දී, කිෙයෝෙතෝ විශ්වවිද්යාලය   ඉංජිෙන්රු ආචාර්ය උපාධිය - කිෙයොෙතෝ විශ්ව විද්යාලය
හිටපු සහායක මහාචාර්ය, කිෙයොෙතෝ විශ්ව විද්යාලය   හිටපු මහාචාර්ය, ෆුකුයි විශ්ව විද්යාලය
හිටපු බාහිර මහාචාර්ය, පැරිස්- සුඩ් විශ්ව විද්යාලය (ප්රංශය)
ජපාන ෙතොරතුරු සැකසුම් සමිතිෙය් සාමාජිකෙයක්

ෙමයිහුයි ලි Meihui Li  මහාචාර්ය
උපාධිධාරී, ෙපර පාසැල් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙෂන්යන්ග් සාමාන්ය විශ්ව විද්යාලය   හිටපු ළදරු පාසල් විදුහල්පති, ඩාලියන් නැව් තැනීෙම් කර්මාන්ත සමාගම
හිටපු සාමාජික, විද්යා හා තාක්ෂණ සංගමය, ඩාලියන් නැව් තැනීෙම් කර්මාන්ත සමාගම
හිටපු කළමනාකරු, විෙද්ශීය අධ්යාපන ෙසේවා මධ්යස්ථානෙය් අංක 2 ජපන් අංශය, ඩාලියන් විෙද්ශීය භාෂා විශ්ව විද්යාලය
හිටපු විධායක උප සභාපති, ඩාලියන් ෂිෂුආ විෙද්ශීය අධ්යාපන ෙසේවා සමාගම
ඩාලියන් කාර්යාලෙයහි හිටපු ප්රධාන කළමනාකරු, කිෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු විද්යා උපාධි අධ්යයන විද්යාලය
ඩාලියන් කාර්යාලෙයහි හිටපු ප්රධාන කළමනාකරු, සුබරු ෙමෝටර් රථ ඉංජිෙන්රු විද්යාල අධ්යක්ෂක, කිෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු විද්යා උපාධි අධ්යයන විද්යාලය
චීන ස්වාධීන ආයතනෙය් ෙතොරතුරු කළමනාකරණය පිළිබඳ සංගමෙය් සාමාජික

ෙෆයි ලියූ Fei Liu  මහාචාර්ය

ඉංජිෙන්රු විද්යාපති උපාධිය, කිෙයෝෙතෝ තාක්ෂණික ආයතනය (ෙතොරතුරු විද්යාව)
උප විදුහල්පති, කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගැකුයින්, කෙමොගාවා සරසවිය   බාහිර මහාචාර්ය, කාර්මික සම්බන්ධතා පිළිබඳ චීන ආයතනය
බාහිර මහාචාර්ය, ලලිත කලා පිළිබඳ චීන මධ්යම ඇකඩමිය   බාහිර මහාචාර්ය, බීජිං ෙපොලිෙටක්නික් විද්යාලය
බාහිර මහාචාර්ය, බීජිං සිටි විශ්ව විද්යාලය   බාහිර මහාචාර්ය, චීනෙය් වෘත්තීය අධ්යාපන සංගමය
බාහිර මහාචාර්ය, වෘත්තීය අධ්යාපනය සඳහා නව ඉගැන්වීෙම් උපකරණ ද්රව්ය සපාදනය සහ ඇගයීම් කමිටුව, චීනය

තදෂි මුකයි Tadashi Mukai  මහාචාර්ය

විද්යාෙව්දී උපාධිය   ෙභෞතික විද්යා විද්යාපති උපාධිය සහ ෙභෞතික විද්යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය, කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය      ෙගෞරවණීය මහාචාර්ය, ෙකෝෙබ් විශ්ව විද්යාලය
ජාත්යන්තර තාරකා විද්යා සංගමෙය් සාමාජික, ජපානෙය් තාරකා විද්යා සංගමෙය් විෙශේෂ සාමාජික (ශාඛා කාර්යාලෙය් හිටපු අධ්යක්ෂක)
ග්රහෙලෝක විද්යාව පිළිබඳ ජපන් සමාජෙය් සාමාජික (හිටපු සභාපති)   කළමනාකරණ මණ්ඩලෙය් සභාපති, නිෂි-හරිම තාරකා නිරීක්ෂණ උද්යානය
හිටපු මහාචාර්ය, කනසාවා තාක්ෂණික ආයතනය   හිටපු මහාචාර්ය, ෙකෝෙබ් විශ්ව විද්යාලය
හිටපු බාහිර මහාචාර්ය, ජපාන අභ්යාවකාශ ගෙව්ෂණ ආයතනය   හිටපු ප්රධානි, ෙකෝෙබ් විශ්වවිද්යාලෙය් ග්රහෙලෝක විද්යාව පිළිබඳ මධ්යස්ථානය

ෂිසුකා ෙමොදිකා Shizuka Modica  මහාචාර්ය
ශාස්ත්රෙව්දී උපාධිය, ෙඩොෂිෂා විශ්ව විද්යාලය, අධ්යාපන ශාස්ත්රපති උපාධිය, හාර්වර්ඩ් විශ්ව විද්යාලය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය     දර්ශනය පිළිබද ආචාර්ය උපාධිය, වර්ජිනියා විශ්ව විද්යාලය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
සම-නිර්මාතෘ සහ හවුල්කරු, i.m.i ආයතනය LLC, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය     හිටපු ශිෂ්ය ෙසේවා සම්බන්ධීකාරක සහ රාජ්ය ෙසේවය සඳහා වූ ෙවල්ඩන් කූපර් මධ්යස්ථානෙය් කථිකාචාර්ය, වර්ජිනියා විශ්ව විද්යාලය, 
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය     හිටපු පර්ෙය්ෂණ සහායක, ඩාර්ඩන් ව්යාපාර පරිපාලන පාසල, වර්ජිනියා විශ්ව විද්යාලය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
හිටපු ව්යාපාරික කළමනාකරු, හෘද අනුරූපන මධ්යස්ථානය, වර්ජිනියා විශ්ව විද්යාලෙය් ෛවද්ය පාසල, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
හිටපු විශ්ව විද්යාල ආයතනික මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරි   සාමාජික, උප සභාපතිෙග් විෙශේෂ වැඩසටහන් සහකාර
සහකාර කළමණාකරු, MBA පාඨමාලාව, ජපාන ජාත්යන්තර විශ්ව විද්යාලය   හිටපු නීති ෙල්කම්, පැසිපික් සම්පත්, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
හිටපු ෙල්කම්, සුමිෙටෝෙමෝ ෙෆොෙරස්� ඇමරිකා සංස්ථාපිත ආයතනය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය   ෆුල්බ්රයිට් ෙකොමිසෙම් ජාත්යන්තර අධ්යාපන පරිපාලන වැඩසටහන් සම්මානය

ෙසොෙනොෙයො මුකයි Sonoyo Mukai  මහාචාර්ය

විද්යාෙව්දී උපාධිය හා තාරකා ෙභෞතික විද්යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය,කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය　　　　　　　　　　　　　　
හිටපු මහාචාර්ය, කනසාවා තාක්ෂණික ආයතනය   හිටපු මහාචාර්ය, විද්යා හා තාක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව, කින්කි විශ්ව විද්යාලය　　　　　
අධ්යක්ෂ හා සභාපති, ජපානෙය් දුරස්ථ සංෙව්දන සංගමය
විගණකාධිපති සහ නිත්ය අධ්යක්ෂ, ජපාන වායු විද්යා හා තාක්ෂණ සංගමය     විද්යාව ප්රවර්ධනය සඳහා ජපන් සමාජ විෙශේෂඥ කමිටුව
ආසියා-පැසිෆික් දුරස්ථ සංෙව්දී කමිටුව   ජපාන විද්යා ශාඛාෙව් උපාධිධාරී කාන්තාවන්ෙග් කමිටුව

මිලන් ව්ලච් Milan Vlach  මහාචාර්ය

විද්යාෙව්දී උපාධිය, චාර්ල්ස් විශ්ව විද්යාලය, ෙචක් ජනරජය
ස්වභාවික විද්යා ආචාර්ය උපාධිය, චාර්ල්ස් විශ්ව විද්යාලය, ෙචක් ජනරජය     දර්ශනය පිළිබද ආචාර්ය උපාධිය, චාර්ල්ස් විශ්ව විද්යාලය, ෙචක් ජනරජය
විද්යා ආචාර්ය උපාධිය, ෙචෙකොස්ෙලෝවැකියානු විද්යා ඇකඩමිය
හිටපු මහාචාර්ය, චාර්ල්ස් විශ්ව විද්යාලය, ෙචක් ජනරජය
ෙතොරතුරු විද්යාව පිළිබඳ හිටපු මහාචාර්ය, ජපන් උසස් විද්යා හා තාක්ෂණික ආයතනය (JAIST)

මායා ෙබන්ට්ස් Maya Bentz  මහාචාර්ය

ශාස්ත්රෙව්දී උපාධිය, බිලිසි රාජ්ය විශ්ව විද්යාලය, ෙජෝර්ජියාව
ගුරු විද්යාලෙයන් අධ්යාපනය පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය, ෙකොෙලොම්බියා විශ්ව විද්යාලය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
බාහිර ශිෂ්ය, පෘජු විශ්ව විද්යාලය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
හිටපු ජාත්යන්තර ව්යාපෘති සම්බන්ධීකාරක, දුරස්ථ ඉෙගනුම් ව්යාපෘතිය, ෙකොෙලොම්බියා විශ්ව විද්යාලය

මසෙනොබු මත්සුඔ Masanobu Matsuo  මහාචාර්ය
ඉංජිෙන්රු (විද්යාෙව්දී) උපාධිය, කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය
විද්යා (විද්යාපති) උපාධිය,කැලිෙෆෝනියා විශ්ව විද්යාල ය, සැන්ටා බාබාරා
දර්ශනය පිළිබද ආචාර්ය උපාධිය, කැලිෙෆෝනියා විශ්ව විද්යාලය, සැන්ටා බාබාරා
මෘදුකාංග පර්ෙය්ෂණ අංශෙය් ප්රථම නිෙයෝජිත, සුමිෙටෝෙමෝ විද�ත් කර්මාන්ත සමාගම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය 
සමාගෙමන් විශ්රාම ගැනීෙමන් පසු ඔහු ටුවින් සන් ඉන්ක් (වත්මන් නම ඕපන් ඇක්සිස් සංස්ථාව) ඇමරිකාෙව් ස්ථාපිත කෙල්ය. 
ප්රධාන විධායක නිලධාරිෙයක් ෙලස ඔහු ෛවද්ය ෙතොරතුරු හා උපෙද්ශන ක්ෙෂේත්රරවල විශාල පරිමාණ මෘදුකාංග සංවර්ධනය හා සැලසුම්කරණ සිදුකර ඇත.

මාර්ක් හෙසේගව-ෙජොන්සන් Mark Hasegawa-Johnson  මහාචාර්ය
විද්යා (විද්යාෙව්දී) උපාධිය, විද්යා (විද්යාපති) උපාධිය, විද්යා ආචාර්ය උපාධිය (විදුලි හා පරිගණක ඉංජිෙන්රු), මැසචුෙසට්ස් තාක්ෂණික ආයතනය (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය)
මහාචාර්ය, ඉලිෙනොයිස් විශ්ව විද්යාලය (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය) පර්ෙය්ෂක, උසස් ඩිජිටල් විද්යා මධ්යස්ථානය (සිංගප්පූරුව)
හිටපු සහායක මහාචාර්ය, ඉලිෙනොයිස් විශ්ව විද්යාලය (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය) 
හිටපු පශ්චාත් ආචාර්ය උපාධිධාරි, කැලිෙෆෝනියා විශ්ව විද්යාලය ෙලොස් ඇන්ජලීස් (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය)
හිටපු පර්ෙය්ෂණ සහකාර, මැසචුෙසට්ස් තාක්ෂණික ආයතනය (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය)   හිටපු ඉංජිෙන්රු, ෆුජිත්සු රසායනාගාර සමාගම
හිටපු තාක්ෂණික ශිල්පි, ෙමෝටෙරෝලා පර්ෙය්ෂණ විද්යාගාර (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය)

ෙකෝෙසෝ මයුමි Kozo Mayumi  මහාචාර්ය

නෙගෝයා තාක්ෂණ ආයතනෙය් කළමනාකරණ ඉංජිෙන්රු උපාධිය     කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු ශාස්ත්රපති උපාධිය සහ ඉංජිෙන්රු ආචාර්ය උපාධිය 
(සංඛ්යාත්මක ඉංජිෙන්රු විද්යාව පිළිබඳ විෙශේෂීකරණය) වැන්ඩර්බිල්ට් විශ්ව විද්යාලෙයන් ආර්ථික විද්යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය අර්ධ වශෙයන් පූර්ණය, ආර්ථික 
විද්යාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය ලබාෙගන ඉවත් වීම
ෙටොෙයෝ ඇලුමිනියම් K.K. හි හිටපු ෙසේවක     කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියුටර් ගකුඉන් හි හිටපු අර්ධ කාලීන උපෙද්ශක     ෙටොකුෂිමා විශ්ව විද්යාලෙය් හිටපු මහාචාර්ය
පාරිසරික ආර්ථික විද්යාව, පරිසර පද්ධති ෙසේවා සහ ආර්ථික ව�හයන් පිළිබඳ ජර්නලය ඇතුළු විෙශේෂඥ සඟරා කිහිපයක කර්තෘ කමිටුවල සාමාජික

ෙකන්ෙගෝ ඔනිෂි Kengo Onishi  සහායක මහාචාර්ය
වාස්තු විද්යා (විද්යාෙව්දී) උපාධිය, කන්සායි විශ්ව විද්යාලෙය   ඔනීෂි බිල්ඩිං සමාගම් අධ්යක්ෂක, පළමු පන්තිෙය් සුදුසුකම්ලත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පි
හදිසි අවදානම් විචාරක, කිෙයොෙතෝ ප්රාන්තය, භූචලන ප්රතිෙරෝධක ෙගොඩනැගිලි ඇගයුම්කරු, කිෙයොෙතෝ ප්රාන්තය
22 වන ෙපොදු සම්ෙම්ලන සංගමෙය් සභාපති හා විගණක, කිෙයොෙතෝ ෙයෞවන අංශය
ආරම්භක සහ පළමු උප ප්රධාන,කිෙයොෙතෝ ෙකයිකන් සංසදෙය් (NPO) අධ්යක්ෂක,කිෙයොෙතෝ ජූනියර් චැම්බර් ඉන්ටර්නැෂනල්
ආරම්භකයා සහ පළමු නිෙයෝජිත, කිෙනොමචිදුකුරි සම්ෙම්ලනය (NPO)
31 වැනි සභාපති, ජපාන ඉදිකිරීම් කිෙයොෙතෝ ඉදිකිරීම් සමාජය   මිත්සුයි ෙහෝම් සමාගෙම් ෙපර ෙසේවය කරන ලදී

අකිහිෙකෝ තෙක්ද Akihiko Takeda  සහායක මහාචාර්ය

පශු ෛවද්ය විද්යා (විද්යාපති) උපාධිය, නිෙහොන් විශ්ව විද්යාලෙය් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව
පශු ෛවද්ය විද්යා පද්ධතිෙය් ඉංජිෙන්රු, හිතාචි සංස්ථා කණ්ඩායම
ඉ-ජපානය (ඉ-රජෙය්) ව්යාපෘති සාමාජික
ප්රාථමික ප්රධානි, කිෙයෝෙටෝ පරිගණක ගැකුයින් හි ෙතොරතුරු පද්ධති අංශය
නිෙයෝජිත අධ්යක්ෂක, ඉන්ෙටල්ක් සැපයුම් සමාගම

රිෙයොෙකෝ තකහෂි Ryoko Takahashi  සහායක මහාචාර්ය

කලා ශාස්ත්රෙව්දී සහ ශාස්ත්රපති උපාධි, ෙඩොෂිෂා විශ්ව විද්යාලය
උපාධිධාරි, කිෙයෝෙතෝ පරිගණක ගැකුයින්
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ (විද්යාපති) උපාධිය, කිෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු විද්යා උපාධි අධ්යයන විද්යාලය

මින්ග් හු Ming Hu  සහායක මහාචාර්ය

විද්යා (විද්යාෙව්දී) උපාධිය, කිංඩාඕ විශ්ව විද්යාලය.   ගුයිශූ විශ්ව විද්යාලෙය් විද්යාපති උපාධිය (ගණිතය ප්රධාන) සම්පූර්ණ කරන ලදී
කිෙයොෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි පාසෙල් ආචාර්ය උපාධිය සම්පූර්ණ කරන ලදී 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ මහාචාර්ය
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ විද්යාව පිළිබඳ හිටපු විෙද්ශීය ජාතික පර්ෙය්ෂකයක, කිෙයොෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි පාසල
හිටපු විෙශේෂ පර්ෙය්ෂක,විද්යා ප්රවර්ධනය සඳහා ජපන් සංගමය

ෙසයිඉචිෙරෝ අඔකි Seiichiro Aoki  සහායක මහාචාර්ය

විද්යා (විද්යාෙව්දී) උපාධිය ඔසාකා විශ්ව විද්යාලය, විද්යාපති / ආචාර්ය උපාධි ෙතෝකිෙයෝ විශ්ව විද්යාලය     පූර්ණ සාමාජික, ජපානෙය් තාරකා විද්යා සංගමය
තාරකා විද්යා ප්රවර්ධන ව්යාපෘතිෙය් සාමාන්යධිකාරී, කිෙයොෙතෝ විශ්ව විද්යාලය (අර්ධ-කාලීන උපෙද්ශක)
අර්ධ කාලීන උපෙද්ශක, කන්සායි විශ්ව විද්යාලය   අර්ධ-කාලීන උපෙද්ශක,ඔසාකා ආර්ථික විද්යා විශ්ව විද්යාලය
හිටපු ව්යාපෘති පර්ෙය්ෂකය, විද්යා උපාධි විද්යාලය, ඔසාකා විශ්ව විද්යාලය
හිටපු උපෙද්ශක සහකාර, විද්යා උපාධි විද්යාලය, කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලය   හිටපු අර්ධ කාලීන උපෙද්ශක, ෂීගා විශ්ව විද්යාලය

හිරෙනෝරි සකෙමොෙටෝ Hironori Sakamoto  සහායක මහාචාර්ය

ෙටෝකිෙයෝ තාක්ෂණ ආයතනෙය් ඉංජිෙන්රු විද්යාෙව්දී උපාධිය, ෙටෝකිෙයෝ විශ්වවිද්යාලෙය් ගණිත විද්යා උපාධි පාසෙල් ගණිත විද්යාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය 
නිෙහොන් යුනිසිස් තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන මධ්යස්ථානෙය් ෙසේවා නියුක්තිකෙයකි

අමිත් �යාර් Amit Pariyar  සහායක මහාචාර්ය

තායිලන්තෙය් ආසියානු තාක්ෂණ ආයතනෙය් පරිගණක විද්යා හා ෙතොරතුරු කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉංජිෙන්රු ශාස්ත්රපති උපාධිය
කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් ෙතොරතුරු විද්යා පාසෙල් පරිගණක විද්යාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය හා ආචාර්ය උපාධිය
පශ්චාත් ආචාර්ය උපාධි පර්ෙය්ෂක, සමාජ ෙතොරතුරු විද්යා හා තාක්ෂණ නෙවෝත්පාදන ආයතනය (ISITI), යුනිවර්සිටි මැෙල්ෂියා සරවක් (මැෙල්සියාව)

ෙවොෙලොඩිමීර් මිග්ඩල්සක්ි Volodymyr Mygdalskyy  සහායක මහාචාර්ය

විද්යා හා ඉංජිෙන්රු විද්යාව පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය, ඔෙඩස්සා I.I. ෙමක්නිෙකොව් ජාතික විශ්ව විද්යාලය     කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් පරිගණක විද්යා ආචාර්ය උපාධිය 
හිටපු පරිගණක විද්යා සහකාර ඔෙඩස්සා I.I. ෙමක්නිෙකොව් ජාතික විශ්ව විද්යාලය
කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් හිටපු විෙශේෂ කථිකාචාර්ය     හිටපු තාවකාලික කථිකාචාර්ය, ෙඩොෂිෂා විශ්ව විද්යාලය
කන්සායි විශ්ව විද්යාලෙය් හිටපු අර්ධකාලීන කථිකාචාර්ය

මසායසූ ෙමොරිටා Masayasu Morita  මහාචාර්ය

ශාස්ත්රෙව්දී, බර්ක්ලි විශ්වවිද්යාලය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
අධ්යාපනපති, හාවඩ් විශ්වවිද්යාලය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
දර්ශනපති, ෙක්ම්�ජ් විශ්වවිද්යාලය, එක්සත් රාජධානිය
අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික, ALC PRESS සංස්ථාපිත ප්රධාන විධායක නිලධාරී හිෙටෝමිඩියා ඉන්ෙකෝපෙර්ෂන්

ෙෆ්රඩ්රික් ෙජොන් ෙලෝරන්ටයින් Fredric Jon Laurentine  මහාචාර්ය

ශාස්ත්රපති උපාධිය, බ්රවුන් විශ්ව විද්යාලය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
ව්යාපාර පරිපාලන විද්යාපති උපාධිය, හාර්වර්ඩ් විශ්ව විද්යාලය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
ෙපරාතුව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය්, ෙප්රොක්ටර් ඇන්ඩ් ගැම්බල් හි ෙසේවය කෙළේය 
ෙපරාතුව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් සන් මයික්ෙරොසිස්ටස්, ඉන්ෙකෝපෙර්ටඩ් හිදී ෙසේවය කෙළේය 
නිර්මාතෘ සහ සභාපති, ටු අයිස් ටු ඉයර්ස්, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

නඕයා ෙබසේෂෝ Naoya Bessho  මහාචාර්ය
කිෙයෝ විශ්වවිද්යාලෙය් නීතිය පිළිබඳ කලාෙව්දී උපාධිය
යාහූ ජපන් සංස්ථාෙව් විවිධ තනතුරු, නීති අංශෙය් කළමනාකරු; විධායක අධ්යක්ෂක; ප්රතිපත්ති සැලසුම් අංශෙය් කළමනාකරු සහ ෙජ්යෂ්ඨ අනුකූලතා නිලධාරී; 
සභාපති කාර්යාලෙය් කළමනාකරු; ප්රචාරණය, නීතිය, ප්රතිපත්ති සැලසුම් සහ ෙපොදු ෙසේවා පිළිබඳ ප්රධාන නිලධාරී; සහ බුද්ධි අංශ ප්රධාන නිලධාරී; 
දැනට Yahoo Japan Corporation හි ෙජ්යෂ්ඨ උපෙද්ශක ඇතුළු Yahoo Japan Corporation හි විවිධ තනතුරු     Luke Consultants Co., Ltd හි නිෙයෝජිත අධ්යක්ෂක. 
Kioicho Strategy Institute, Inc. හි අධ්යක්ෂක, ජපානෙය් නීති සහ පරිගණක සංවිධානෙය් අධ්යක්ෂක, ජාන ෙතොරතුරු සංවිධානෙය් අධ්යක්ෂක, 
ජපානෙය් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ එකමුතුෙව් අධ්යක්ෂක

හිෙරොෙකො මෙනෝ Hiroko Mano  මහාචාර්ය

වෙසදා විශ්වවිද්යාලෙයන් ශාස්ත්රෙව්දී උපාධිය හා කලා ආචාර්ය උපාධිය (කලා ඉතිහාස ක්ෙෂේත්රය), සාහිත්ය මහාචාර්ය
බර්ලිනෙය් හුම්ෙබෝල්ට් විශ්වවිද්යාලෙයන් කලා ඉතිහාස ක්ෙෂේත්රෙය් දර්ශනය පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය

◆ සහකාර මහාචාර්යවරු



2726

අධ්යයන පීඨය හඳුන්වාදීම

අත්සුෂි ටබුෂි Atsushi Tabuchi  සහායක මහාචාර්ය

ඉංජිෙන්රු (විද්යාෙව්දී) උපාධිය, විදුලි ඉංජිෙන්රු විද්යා (විද්යාපති) උපාධිය කිෙයොෙතෝ විශ්ව විද්යාලය
හිටපු සාමාජික, NEC මධ්යම පර්ෙය්ෂණාගාරය

තකඕ නකගුචි Takao Nakaguchi  සහායක මහාචාර්ය
උපාධිධාරි, කිෙයොෙතෝ පරිගණක ගැකුයින්     කිෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු විද්යා උපාධි අධ්යයන විද්යාලය ව්යවහාරික ෙතොරතුරු විද්යාව පිළිබඳ උපාධි පාඨමාලාව හදාරා ඇත, 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ (විෙශේෂඥ) විද්යාපති උපාධිය පන්තිෙය් ඉහළම ෙලස සමත් වී ඇත.
පරිගණක විද්යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය ලබා ගනිමින් කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි පාසෙල් ආචාර්ය උපාධි පාඨමාලාව හදාරා ඇත.
හිටපු අධ්යක්ෂක සහ කළමණාකරු, පද්ධති සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ඇඩ්මැක්ස්; හිටපු ආරාධිත පර්ෙය්ෂණ ශිල්පී, මානව ෙතොරතුරු ව්යාපෘතිය (HIP)
ජාත්යන්තර උසස් විදුලි සංෙද්ශ පර්ෙය්ෂණ ආයතනය (ATRI); හිටපු ප්රධාන තාක්ෂණ නිළධාරී, අන්ට්රාන්ඩ් ෙකෝපෙර්ෂන්; හිටපු ප්රධාන තාක්ෂණ නිලධාරි 
@ඉසුමි හිටපු ප්රධාන පරීක්ෂක   හිටපු විෙශේෂ පර්ෙය්ෂක, NTT උසස් තාක්ෂණ සංස්ථාව; ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ උපාධි පාසල, කිෙයොෙතෝ විශ්ව විද්යාලය  සාමාජික: ඉෙලක්ට්ෙරොනික් ආයතනය, 
ෙතොරතුරු හා සන්නිෙව්දන ඉංජිෙන්රු;මෘදුකාංග විද්යා හා තාක්ෂණ ජපන් සමාජය; සහ ජපානෙය් ෙතොරතුරු සැකසුම් සමිතිය.

ෙබන්ජමින් නුෙවල් Benjamin Nouvel  සහායක මහාචාර්ය

ටූලූස් විශ්ව විද්යාලෙය් ශාස්ත්රෙව්දී උපාධිය
ටූලූස් විශ්ව විද්යාලෙයන් උපාධිය ලබා, පැරිස් විශ්ව විද්යාලෙය් (ෙසෝෙබෝන්) කලා ඉතිහාසය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය
ලුවර් ෙකෞතුකාගාරෙය්, බහුමාධ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, ජපාන-ප්රංශ ඒකාබද්ධ ව්යාපෘතිෙය් හිටපු සම්බන්ධීකාරක, 
ජැපෑන් එක්ස්ෙපෝ හි හිටපු අන්තර්ගත සැලසුම් කළමනාකරු

යුෙකෝ මසුඩා Yuko Masuda  සහායක මහාචාර්ය

ෙකොෙලොම්බියා විශ්ව විද්යාලෙය් (නිව්ෙයෝර්ක්, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය) සමාජ කාර්ය පිළිබඳ පාසෙල් සමාජ කාර්ය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධිය
මානසික ෙසෞඛ්ය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි මධ්යස්ථානෙය් මෙනෝ විශ්ෙල්ෂණය සහ විශ්ෙල්ෂණ මෙනෝචිකිත්සාව පිළිබඳ සිව් අවුරුදු ශාස්ත්රපති උපාධිය
ෙසොෆියා විශ්ව විද්යාලෙය් විෙද්ශ අධ්යයන පීඨෙය් ස්පාඤ්ඤ භාෂා අධ්යයනය පිළිබඳ ශාස්ත්රෙව්දී උපාධිය (විෙද්ශීය අධ්යයන)

ඉසු මත්සුඔ Izu Matsuo  සහායක මහාචාර්ය

කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙයන් නීතිෙව්දී උපාධිය, දකුණු කැලිෙෆෝනියා විශ්වවිද්යාලෙය් උපාධි පාඨමාලාෙවන් MBA
ෙසෝනි ඉෙලක්ෙට්රොනික්ස් ඉන්ෙකෝපෙර්ෂන් (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය) හි හිටපු ෙජ්යෂ්ඨ නිෂ්පාදන අෙලවි කළමනාකරු, කාල් ෙසයිස් විෂන් ඉන්ෙකෝපෙර්ෂන් 
(ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය) හි හිටපු නිෂ්පාදන අෙලවි කළමනාකරු, කිෙයෝෙසරා ඉන්ටර්නැෂනල් ඉන්ෙකෝපෙර්ෂන් (ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය) හි හිටපු 
ෙජ්යෂ්ඨ නිෂ්පාදන කළමනාකරු, එක්ස්පීඩියා ෙහෝල්ඩින්ග්ස් KK හි හිටපු බටහිර ජපානෙය් ප්රාෙද්ශීය කළමනාකරු

ජූලියා ෙයොෙනතනි Julia Yonetani  සහායක මහාචාර්ය

ඕස්ෙ�ලියාෙව් සිඩ්නි විශ්වවිද්යාලෙයන් ශාස්ත්රෙව්දී උපාධිය, ෙතෝකිෙයෝ විශ්වවිද්යාලෙය් කලා හා විද්යා උපාධි පාසෙලන් කලා හා විද්යා ශාස්ත්රපති 
(ජාත්යන්තර සමාජ විද්යා ක්ෙෂේත්රය), ආසියාෙව් ANU විද්යාලෙය් සහ ඕස්ෙ�ලියානු ජාතික පැසිෆික් විශ්වවිද්යාලෙය් ඉතිහාසය පිළිබඳ ආචාර්ය (ඉතිහාස ක්ෙෂේත්රය)
වර්තමානෙය් කිෙයෝෙතෝ ප්රාන්තෙය් නන්තාන් හි ෙගොවිෙයකු ෙලස ෙසේවය කරන අතරතුර, ෙලොව පුරා ප්රදර්ශනවලදී ෙසෞන්දර්යාත්මක බලපෑමක් ඇති කරන කෘති 
ප්රදර්ශනය කරමින් සමකාලීන කලාකරුෙවකු ෙලස ෙසේවය කරයි.

ප්රාෙයෝගික විද්යාගාරය

විෙව්කාගාරය

ඊ-ඉෙගනුම් කළාගාරය

පුස්තකාලය

අධ්යාපන ආයතන සඳහා වන Office 365 ProPlus බලපත්ර සහ 
OVS-ES බලපත්ර වැඩසටහන යටෙත් KCG හට මයිෙක්රොෙසොෆ්ට් 
සමගම විසින් බලපත්ර ලබා දී ඇත. ෙමම බලපත්ර වැඩසටහන් 
මඟින් Office ෙයදුම් (applications), විවිධ සංවර්ධන ෙමවලම් 
සහ Windows ෙමෙහයුම් පද්ධති ෙපෞද්ගලික උපාංගවල 
භාවිතය සඳහා සාධාරණ මිලකට ලබා ගත හැකිය. (ශිෂ්ය 
භාවිතය සඳහා එකඟතා ගිවිසුමක් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය ෙව්.)

මයිෙක්රොෙසොෆ්ට්
අධ්යාපන ආයතන සඳහා Office 365 ProPlus බලපත්ර වැඩසටහන

අධ්යාපන ආයතන සඳහා OVS-ES බලපත්ර වැඩසටහන

දැනට භාවිතෙය් ෙනොමැති ප්රාෙයෝගික 
විද්යාගාර වලින් ප්රෙයෝජන ගැනීෙමන් 
සිසුන්ට පන්ති කාලෙයන් පිටත පවා 
පරිගණක සම්පත් භාවිතා කළ හැකිය. 
ෙවන් කරවා ගැනීම් ෙහෝ අමතර ගාස්තු 
අවශ්ය ෙනොෙව්. ෙමම අති නවීන 
උපකරණ ඔබට භාවිතා කළ හැකිය.

පරිගණක භාවිත පද්ධතිය

- මයිෙක්රොෙසොෆ්ට් Office 365 ProPlus
- මයිෙක්රොෙසොෆ්ට් Office Professional
- මයිෙක්රොෙසොෆ්ට් Windows ෙමෙහයුම් 
  පද්ධති (OS) සඳහා අප්ෙඩ්ට්

සටහන: Windows ෙමෙහයුම් පද්ධති 
සඳහා ලබාගත හැක්ෙක් අප්ෙඩ්ට් පමණි.

මිලදී ගැනීමට ඇති මෘදුකාංග

2012 අෙප්රේල් මාසෙය් දී, ජපානෙය් ඉතා උතුරින් පිහිටි ෙහොක්කයිෙදෝ 
ප්රාන්ත මධ්යෙය් පිහිටි සප්ෙපොෙරො හි සප්ෙපොෙරො චන්�කා කැම්පස්එක 
විවෘත විය. කිෙයෝෙතෝ නගරෙයන් පිටත පිහිට වූ පළමු KCG කණ්ඩායම් 
පහසුකම ෙමම කැම්පස්එක ෙව්.
සප්ෙපොෙරො චන්�කා කැම්පස් හි කැපවී කාර්ය කරන උපෙද්ශකයින් 
සියල්ලම දැනට ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්තෙය් ඉදිරි ෙපෙළේ �යාකාරීව 
ෙයදී සිටි. ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්තෙය් වර්තමාන ගැටළු වලදී, 
උපෙද්ශකයින් ඔවුන්ෙග් අත්දැකීම් කථා සමඟ නවතම කර්මාන්ත ෙතොරතුරු 
එකට සම්මිශ්ර කරයි. එමගින්, නුදුරු අනාගතෙය් දී ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ව් 
යාපාරයට අවශ්ය දැනුම, කුසලතා සහ සන්නිෙව්දන හැකියාවන් පිළිබඳ 
පැහැදිලි විස්තර කිරීම් ලබා ෙදයි. ෙමම පාඨමාලාව මගින් ෙහොක්කයිෙදෝ හි 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ පුහුණුව ලබන සිසුන්ව පමණක් ෙනොව, කිෙයෝෙතෝ ප්
 රධාන කැම්පස් හි සිසුන්ව ද බුද්ධිමය වශෙයන් උත්ෙත්ජනය කරයි.

ෙතෝකිෙයෝ චන්�කාව, ෙතෝකිෙයෝ හි මිනාෙතො නගරෙය් ෙරොප්ෙපොන්ගි 
හිල්ස් අසල ස්ථානයක පිහිටා ඇත. ෙතෝකිෙයෝ චන්�කාව සප්ෙපොෙරො 
චන්�කාෙවන් පසු ඇති වූ ෙදවන ස්ථානය ෙලස 2012 ඔක්ෙතෝම්බර් 
මාසෙය්දී විවෘත විය.
ෙතෝකිෙයෝ චන්�කාෙව හි සිටින ෙබොෙහෝ උපෙද්ශකයින් වර්තමාන 
සමාජෙය් ෙව්ගවත් ඩිජිටල්කරණෙය් ඉදිරි ෙපළ �යාකාරීන් ෙව්. ෙම් 
ෙහේතුව නිසා, ෙතෝකිෙයෝ චන්�කාව විසින් ලබාෙදන ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
පුහුණුව සහ තාර්කික චින්තනෙය් පන්ති, කිෙයෝෙතෝ ප්රධාන කැම්පස් හි 
සිසුන් ඇතුළු සිසුන්ෙග් නිරන්තර �යතමයන් ෙව්. ෙලෝක ෙව්දිකාෙව් 
වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකි ව්යවහාරික ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් 
ඉහළ ෙපෙළේ නායකයින් ඇති කිරීමට, ෙතෝකිෙයෝ චන්�කාෙවන් ලබා 
ෙදන අධ්යාපනය ෙබෙහවින් දායක ෙව්.

2004 දී, පාසලට සිසුන් ඇතුලත් කිරීම ආරම්භ කිරීමත් සමඟම, 
හයකුමන්ෙබන් සරසවිය අධ්යාපන හා පර්ෙය්ෂණ මධ්යස්ථානයක් ෙලස 
පිහිටවනු ලැබීය. ෙබොෙහෝමයක් පන්ති ෙමම ෙගොඩනැගිල්ල තුළ පවත්වන 
බැවින්, සාමාන්යෙයන් සිසුන් හා මහාචාර්යවරු විශාල සංඛ්යාවක් ෙමහි 
රැස්ෙව්. කිෙයෝෙතෝ ෙක්න්ද්රෙය් ඇති කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලයට 
ආසන්නව ශිෂ්යයන් බහුලව ගැවෙසන ප්රෙද්ශයක පිහිටා ඇති බැවින්, 
ඉෙගනීෙම් හා සිතීෙම් නිදහස සඳහා වූ වාතාවරණයකින් ෙමම කැම්පස්එක 
පිරී ඇත. එක්තරා කාලයක ෙමම කැම්පස්එක KCG හි විශාල පරිගණක 
මධ්යස්ථානයක් වී තිබූ අතර, එහි සිසුන් විසින් UNIVAC Vanguard 
පරිගණක භාවිතෙයන් පරිගණක පුහුණුවීම් සිදු කරන ලදී.

කිෙයොෙතෝ එකිමාඊ චන්�කාව 2005 වසන්ත ඍතුෙව් දී නිම කරන ලදී. 
විශාල මගීන් සංඛ්යාවක් සංක්රමණය වන ගමනාගමන මධ්යස්ථානයක් වන 
කිෙයෝෙතෝ දුම්රිය ස්ථානයට යාබදව පිහිටා ඇති ෙමම කැම්පස්එක 
සුවිෙශේෂී වූ පහසු ස්ථානයක තිෙබ්. විවෘත බාහිර ෙපනුෙමන් කැපී 
ෙපෙනන කිෙයොෙතෝ එකිමාඊ චන්�කාව අති නවීන ඊ-ඉෙගනුම් 
කලාගාරයකින් සමන්විත වන අතර, ෙද්ශන රාශියක් ෙමම ස්ථානෙය් සිට 
ජාත්යන්තරයට ෙබදා හැරීමට හැකිවී තිෙබ්. KCG හි පිහිටි කිෙයොෙතෝ 
එකිමාඊ සරසවිය සමඟ එක්ව, නවීන ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අධ්යාපනෙය් 
ප්රධාන මධ්යස්ථානයක් ෙලස කිෙයොෙතෝ එකිමාඊ චන්�කාව �යා කරයි.

ප්රධාන කැම්පස්එක ෙමන්ම, චන්�කා කැම්පස් ද, දැනටමත් වෘතීය ෙලෝකයට අවතීර්ණ වූ අය ද ඇතුළුව විවිධාකාර සිසුන්ව ආකර්ෂණය කර ගනී. 
චන්�කා කැම්පස් සමඟ කිෙයෝෙතෝ ප්රධාන කැම්පස් එක සම්බන්ධ වනු ලබන්ෙන්, ලබාෙදන-පන්ති (ප්රධාන කැම්පස්එෙක් සිට පැමිෙණන 
උපෙද්ශකයින් විසින් පවත්වනු ලබන පන්ති) මගින් පමණක් ෙනොව, ප්රධාන කැම්පස්එක සමඟ රියල් ටයිම් සම්බන්ධ වන නවීනතම ඊ-ඉෙගනුම් 
පද්ධති මගින් ද ෙව්. කලින් පටිගත කරන ලද වීඩිෙයෝ භාවිතා කරමින් ෙකෙරන ඉෙගනීම ද ලබාෙදනු ලැෙබ්. තවද, සෑම සිසුෙවකුටම තම අරමුණු 
සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සහය වීමට, එක් එක් චන්�කාෙව් සිටින කැපවූ උපෙද්ශකයින් විසින් ඉතා වැදගත් අධ්යයන උපකාර ලබා ෙදයි.

කිෙයෝෙතෝ ප්රධාන පාසල කැම්පස් ෙදකකින් සමන්විත ෙව්. ෙමම සරසවිවල විවිධාකාර වූ ශිෂ්ය ප්රජාව විසින්, ව්යවහාරික ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ ක්ෙෂේත්රෙය් ඉහළම අධ්යයන උපාධිය වන ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ ශාස්ත්රපති උපාධියක් ලබා ගැනීම සඳහා පුළුල් 
පරාසයක අධ්යයන හා පර්ෙය්ෂණ කටයුතු සිදුකරයි. ෂටල් බස් රථය මගින් කැම්පස් ෙදක අතර ෙනොමිෙල් ගමන් කල හැකිය.

සප්ෙපොෙරො චන්�කාව   dGIC ඉන්ෙකෝපෙර්ෂන් තුල පිහිටා ඇත 

හයකුමන්ෙබන් සරසවිය, සක්ෙයෝ-කු, කිෙයෝෙතෝ

ෙතෝකිෙයෝ චන්�කාව   හිෙතොමීඩියා ඉන්ෙකෝපෙර්ටඩ් හි පිහිටා ඇත

කැම්පස් 

කිෙයෝෙතෝ එකිමඑ සැටලයිට්,  මිනාමි-කු, කිෙයෝෙතෝ

කිෙයෝෙතෝ
ප්රධාන පාසල

චන්�කා
කැම්පස්

ෂටල් බස්
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ජපන් සජීවීකරණය සම්බන්ධ 
ව්යාපාරයන් ගෙව්ෂණය
ප්රධාන විධායක නිලධාරී, සීමාසහිත ගයිනැක්ස් කිෙයෝෙතෝ සමාගම
ජපානෙය් විද්යා ප්රබන්ධ සහ ෆැන්ටසි ෙල්ඛකයින්ෙග් (SFWJ) 
සහ ජපානෙය් අභ්යවකාශ කතුවරුන්ෙග් සමාජෙය් (SACJ) සාමාජික
ගයිනැක්ස් හි ආදිකතෘ සාමාජික. නාඩියා, ද සීක්රට් ඔෆ් බ්ලූ ෙවෝටර් 
සහ ෙටන්ගන් ෙටෝපා ගුෙරන් ලාගන් ඇතුළු ජපානෙය් ෙබොෙහෝ ප්රසිද්ධ 
සජීවිකරණ කෘතිවල නිෂ්පාදකයා

ජපන් සජීවීකරණ සහ ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දන 
තාක්ෂණය
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ මංගා කාටූන් සහ ඇනිෙම් සංෙක්න්ද්රණ
ක්ෙෂේත්රය තුළ, නව ෙවළඳපල සහ ව්යාපාර ආකෘති නිර්මාණය 
කිරීෙම් කටයුතු වලදී KCGI ෙමම සංෙයෝජන භාවිතා කරයි. 
සජීවිකරණ සැලසුම්කරණය, නිෂ්පාදනය සහ ප්රවර්ධනය පිළිබඳ 
විෙශේෂ මාතෘකා මහාචාර්ය යසුහිෙරෝ ටෙකඩා විසින් උගන්වනු 
ලැෙබ්. මහාචාර්ය ටෙකඩා යනු නාඩියා, ද සීක්රට් ඔෆ් බ්ලූ ෙවෝටර් 
සහ ෙටන්ගන් ෙටෝපා ගුෙරන් ලාගන් වැනි කෘති සඳහා කීර්තියක් 
උසුලන චිත්රාගාරයක් වන ගයිනැක්ස් හි සමාරම්භකෙයකි.
ගයිනැක්ස් හි සජීවීකරණ නිෂ්පාදකෙයකු ෙලස මහාචාර්ය 
ටෙකඩා නිෙයොන් ෙජනිසිස් එවැන්ජලියන්: අයන් ෙම්ඩ්න් වැනි 
�ඩා සහ ඒම් ෙෆෝ ද ෙටොප් 2! ඩයිබස්ටර්, මැජිකල් ෙෂොපින් 
ආෙක්ඩ් ඇෙබෙනොබෂි සහ හනමාරු කින්ඩගාට්න් වැනි මංගා 
කාටූන් ඇතුළු ෙබොෙහෝ සජීවීකරණ කෘතිවලට සම්බන්ධ වී ඇත.
ගයිනැක්ස් සමඟ සහෙයෝගීත්වෙයන්, මහාචාර්ය ටෙකඩා විසින් 
KCG සමූහෙය් 50 වන සංවත්සරය සමරමින් ෙවළඳ දැන්වීමක් 
නිෂ්පාදනය කරන ලදී.

ව්යාපාරක් යනු “ආදායම ෙකොපමණ ද?” යන්න 
පිළිබඳ ප්රශ්නයකි

— සජීවිකරණය ව්යාපාරයක් කිරීෙම්දී ඔබට කිව හැකි 
මුලිකපදය කුමක්ද?

ෙම් දක්වා මාෙග් ප්රධාන කාර්යය වී ඇත්ෙත් ගයිනැක්ස් හි 
සජීවිකරණ කෘති සැලසුම් කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීමයි. 
විකාශන වාර නිර්ණය කිරීමට සහ නිශ්චිත අයවැයක් සහතික 
කිරීම සඳහා මම සජීවිකරණ ෙයෝජනා නිර්මාණය කර සමාගම් 
සමඟ සාකච්ඡා පවත්වමි. නිෂ්පාදනයක් සිදු කළ පසු, එය 
ෙකොතරම් ආදායමක් උපයාවිදැයි සිතීම වැදගත්. මම හිතන්ෙන් 
ඔයාට ඒක ව්යාපාරයක් කියලා කියන්න පුළුවන් කියලා.

— සජීවිකරණය හා සම්බන්ධ වීෙමන් ඔබට ලැබුණු ෙද් 
අපට කියන්න.

මා සැලසුම් කර ඇති කෘති අතර විෂ් අෙපොන් ද ප්ලිෙය්ඩිස් සහ 
ෙටන්ගන් ෙටෝපා ගුෙරන් ලාගන් ඇතුළත් ෙව්. මා දැන් නව 
සජීවිකරණ සැලසුම් ගණනාවක නිරත ෙවමින් සිටිමි. නමුත් 
මම ෙම් ආකාරෙය් රැකියාවක් කිරීමට සැලසුම් කෙළේ නැහැ.
පාසෙල්දී මම සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් ෙදයක් ඉෙගනගත්ෙත්. 
මම ඒක දැනගන්න කලින්, පාසැෙල්දී කරන ලද සිද්ධීන් සහ 
ස්වාධීන නිපැයුම් මෙග් රැකියාව බවට පත් වුණා. ඒ නිසා මම 
තවමත් රසවත් ෙද්වල් කරනවා වෙග් දැෙනනවා. 
“විෙනෝදජනක හා රසවත් ෙද්වලින් මූලික පියවර ගන්න” යන 
මෙග් ආධුනික වසර වලින් ගත් අදහස කවදාවත් අමතක 
ෙනොකරන්න මම තීරණය කළා.

— කරුණාකර සජීවිකරණය ඉෙගන ගන්න කැමති සිසුන් 
සඳහා අපට පණිවිඩයක් ෙදන්න.

සැළසුම් කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා විශාල ශක්තියක් 
අවශ්යයි. මීට අමතරව අරමුදල් එක්රැස් කිරීම හා සජීවිකරණ 
නිෂ්පාදනය කිරීම වගකීම් සහගතයි. ඔෙබ් ෙසේවය ෙදස බලා 
සිටින්නන්, විෙව්චන, අරමුදල් එක්රැස් කිරීම සහ ඔෙබ් 
සමාගෙම් නම කැතවීම නිෂ්පාදන කාර්යට ඇතුළත් ෙව්. එතරම් 
දුර සිතීම සැලසුම්කරණෙය් අවසානයයි. ඔබ නිෂ්පාදනයක් 
නිෂ්පාදනය කරන තාක් දුරට ඔබ විශ්වාස කරන්ෙන් ස්වයං 
තෘප්තිය පමණි. නිෂ්පාදනයක් සම්පූර්ණ වන්ෙන් එය විෙව්චනය 
කළ විට පමණි. විෙව්චනය ඔෙබ් නිෂ්පාදනෙයන් පමණක් 
ෙනොව, ඔබ ඔෙබ් �යාවන් හා වචන ඇතුළු ඔබ ෙලෝකයට මුදා 
හරින සෑම ෙදයක්ම ඉලක්ක කළ හැකිය. සජිවිකරණය 
ඉෙගනීම පිළිබද උනන්දුවක් දක්වන ශිෂ්යයන්ෙගන් මන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් ලබන විෙව්චන වලට මුහුණ දීමට අවශ්ය ආත්ම 
ශක්තිය සමග අධ්යනය කිරිම සිදුකරන්න යන්නයි.

පීඨ සම්මුඛ පරීක්ෂණ

මහාචාර්ය

යෂුහිෙරෝ ටැකීඩා
Yasuhiro Takeda

武田 康廣

KCG සමූහෙය් 50 වන සංවත්සර ෙවළඳ දැන්වීම (URL ලිපිනය: kcg.ac.jp/gainax)
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“මිරායි කරා කිටා හජිෙමටි ෙනො ඔෙටෝ” 
(“අනාගතෙයන් පළමු හඬ”) යන ජපන් වාෙක්යයන් 
උද්ගතවන නමක් ඇති, හට්සුනි මිකි යනු තාත්වික 
ප්රතිමාවක් වන අතර පරිශිලකෙයක් භාවගීතය සහ ස්වර 
රචනයක් පරිගණකයට ඇතුළත් කළ විට ඔහු කෘතීම 
හඩකින් සින්දුව ගායනා කරයි. හට්සුනි මිකි ජපානෙය් 
පමණක් ෙනොව විෙද්ශයන්හි පවා සජීව ප්රසංග පවත්වා 
ඇති අතර රසිකයින් සමූහයක හදවත තුළ රැෙද්. ෙමම 
සංෙව්දනෙය් ෙහේතුව වන හට්සුනි මිකි කෘතීම හඬ 
නිර්මාණය කළ සමාගම වන, �ප්ටන් ෆියුච මීඩියා හි 
නිෙයෝජිත අධ්යක්ෂ හිෙරෝයුකි අයිෙටෝ 
මහාචාර්යවරෙයක් ෙලස KCGI හා එකතු වී ඇත. 
පරිගණකගත හඬවල් නිෂ්පාදනය කරන මෘදුකාංග 
අඛණ්ඩව සංවර්ධනය කරන මහාචාර්ය අයිෙටෝ 
අනාගතෙය් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්තය 
ෙමෙහයවන තරුණ පරපුරට පහත සඳහන් පණිවිඩය 
ලබා ෙද්. “අපි අතරමඟ පමණක් සිටින ෙතොරතුරු 
විප්ලවෙය් ෙද්ශ සීමාව සීමාවක් ෙනොමැතිව විශාල වන 
අතර ඔබෙග් අනාගත දෘෂ්ටි ෙකෝණ සීමාවක් ෙනොමැතිව 
ඔබට ෙපර විසිරී යයි. ෙමම සංකල්පය දැඩිව මනෙසේ 
තබාෙගන ඔබෙග් අධ්යයන සඳහා කැපවන ෙමන් මම 
ඉල්ලා සිටිමී.”

සහ බැලීමට හැකිය. මීට අමතරව, ෙමම ෙතොරතුරු මඟින් 
ඕනෑම ෙකෙනකුට පහසුෙවන්ම සහ ක්ෂණිකව ෙෆේස්බුක්, 
ට්විටර් සහ බ්ෙලොග් ඔස්ෙසේ පුද්ගලික පුවත්වල ඉතා කුඩා 
ෙදවල් ඇතුළුව ඔවුන් ගැන ෙතොරතුරු පහසුෙවන්ම සහ 
ක්ෂණිකව ෙබදා ගැනීමට හැකි ෙව්.
එෙසේවුවත් ෙතොරතුරු විප්ලවය ෙහේතු ෙකොට ෙගන 
සිදුවන ෙවනස්වීම්වලට පූර්විකාව අපි තවමත් 
අත්විඳිමින් සිටින බව මම විශ්වාස කරමි. 
කෘෂිකාර්මික සහ කාර්මික විප්ලව මනුෂ්ය වර්ගයා 
ජීවත් වූ ආකාරය බරපතල ෙලස ෙවනස් කරන 
ලදී. ෙතොරතුරු විප්ලවෙයන් ඇතිකළ 
ෙවනස්වීම ෙමෙතක් ඒ මට්ටමට 
පැමිණ නැත. ෙමය හුෙදක් පරිවර්තනීය 
කාලපරිච්ෙඡ්දයක් වන අතර සැබැ 
ෙවනස්වීම් ආරම්භ වීමට නියමිතය. 
ෙමතැන් සිට වසර 20 සිට 30ක් තුල 
ජනතාවෙග් ජීවන රටාවට සහ 
ෙලෝකය තුළ විශාල ෙවනස්වීම් අපිට 
දැකිය හැතිවනු ඇතැයි මම විශ්වාස 
කරමි. එෙසේවුවත්,  මම ෙමවැනි 
ෙවනස්වීම් ෙකෙසේෙව්ද? ෙම්වා 
ෙවනස්වන්ෙන් ෙකෙසේද සහ 
එය අපට සහ ඉදිරි පරම්පරාව 
භාරගන්නා තරුණ පරපුරට 
එය බලපාන ආකාරය. මම 
ෙනොදනිමි.

�ප්ටන් ෆියුච මීඩියා යනු වීඩිෙයෝ �ඩා ෙහෝ ස�යකරණ 
සමාගමක් ෙනොෙව්. අපි සංගීතය සකස් කිරීමට මැදිහත්වුවත්, 
එය පටිගත සමාගමක්ද ෙනොෙව්. එයට ෙහේතුව අපි 
ව්යාපාරයක් තුළට පරිගණක සංගීත විෙනෝදාංශයක් සකස් 
කිරීමයි. මම අප ගැන හිතන්ෙන් අපි “ශබ්දය 
අෙලවිකරන්ෙනක්” ෙලසයි. හට්සුනි මිකි 2007 අෙගෝස්තුවල 
අෙලවිය සඳහා පළමුෙවන් පිරිනමන ලද නමුත් 
නිර්මාණාත්මක කාර්යයක ජනතාව සම්බන්ධ කිරිම සඳහා 
ෙමම මෘදුකාංගය අවස්ථාවක් බවට පත් වූ බව මම විශ්වාස 
කරමි. 
මනුෂ්යත්වය එහි අතීතය තුළ පරිවර්තන තුනකට මුහුණ දි 
ඇතිබව කියනු ලැෙබ්. පළමුවැන්න වූෙය් කෘෂිකාර්මික 
විප්ලවයයි. ෙමම විප්ලවය ෙහේතු ෙකොට ෙගන, දඩයම්කිරීම 
මත ඔවුන්ෙග් විශ්වාසය නිසා ඔබෙමොබ යාමට බලකරන ලද 
මනුෂ්ය වර්ගයා ක්රමානුකූලව ආහාර නිෂ්පාදනය කළ අතර, 
ඒවා ගබඩා කිරීම කරා පැමිණිෙය්ය. ෙමෙසේ ස්ථීර 
වාසස්ථානවල ජීවත්වීම ආරම්භ විය. ෙම් නිසා, සමාජ සහ 
රාජ්ය සකස් විය. එෙමන්ම ධනෙය් විෂමතාවන් නිර්මාණය 
විය. ආර්ථිකයන්ෙග් සංවර්ධනය යුද්ධයට ෙහේතුවක් බවට පත් 
වු බව කියනු ලැෙබ්.
ෙදවන විප්ලවය වූෙය් කාර්මික විප්ලවයයි. �යාෙවහි ෙයොදන 
බලය ෙසොයා ගනු ලැබූ අතර එක සමාන අයිතම කාර්යක්ෂමව 
නිර්මාණය කිරීමට හැකිවීම වැනි නව්යකරණයන්ෙග් වර්ධනය 
බහු නිෂ්පාදනයට සහ බහු පරිෙභෝජනයට උපත ලබාදුන්හ 
ෙමය විශාල පරිමාණෙය් ධනය ඇතිකිරීමට සහය ෙවමින් 
ෙවෙළඳාම සහ වාණිජය ඉක්මණින් ඉදිරියට ෙගන යන ලදී. 
ෙමම විප්ලවය “ජනගහන ප්රසාරණය.” ට ෙහේතුවක් විය. 
කාර්මික විප්ලවයට ෙපර ඉහළ උපත් සහ ඉහළ මරණ 
අනුපාතයක් සහිත යුගය තුළ, මනුෂ්ය ජනගහනය සැබැවින්ම 
ස්ථීරව තිබුනු අතර, සමාජය තුල ධනෙය් උච්ඡාවචන යම් 
තරමකට තිබූ නමුත් කාර්මික විප්ලවය සමඟ මනුෂ්ය 
ජනගහනය ෙව්ගෙයන් වැඩිවිය.
ෙතවන විප්ලවය වන්ෙන් අන්තර්ජාලය විසින් නිෙයෝජනය 
කරන ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් වටිනාකම විසින් ඇතිකළ 
ෙතොරතුරු විප්ලවයයි. අන්තර්ජාලයට ෙපර, ෙතොරතුරු 
සම්ෙප්රේෂකයින් සීමා වූ අතර, එය ඒකාකාධිකාරි විය. 
ෙතොරතුරු මුලාශ්රයන්ට පුවත්පත් සමාගම්, රූපවාහිණි සහ 
ගුවන්විදුලි මධ්යස්ථාන සහ ප්රකාශන සමාගම් වැනි මාධ්ය 
ආයතන ඇතුළත් නමුත් ෙමම කණ්ඩායම් ෙතොරතුරු ෙබදා 
හැරීෙම්දී, පහසුකම් සහ මනුෂ්ය බලය අනුව සැලකියයුතු 
පිරිවැයක් ඒ සමග පවතී. තවද, ෙමම කාලෙය්දී ෙතොරතුරු 
ප්රමාණෙයන් අඩුවන අතර ඒකදිශාගත ෙව්. එෙසේවුවත්, 
අන්තර්ජාලෙය් පැමිණිම ෙතොරතුරුවල ෙමම විප්ලවය ඇති 
කරන ලදී. ෙතොරතුරු ෙබදා හරින ආකාරය සැලකිය යුතු 
ෙලසින් ෙවනස් කර ඇත.
දැන් අන්තර්ජාලය අතිශයින්ම සමීපව පවතී, අෙප් අත්වල 
අල්ල මත, අෙප් ෙම්සවල, සහ අෙප සාක්කුවලට රිංගා ඇත. 
ප්රවෘත්ති, චිත්රපටි සහ සංගීතය ෙලස ඩිජිටල්කරණය කළ හැකි 
ෙතොරතුරු, සම්පූර්ණෙයන්ම ෙතොරතුරු, පහසුෙවන් 
අන්තර්ජාලය හරහා සම්ප්ෙර්ෂණය කර ගබඩා කර තැබිය 
හැකිය. ජීවිතය සහ රැකියාව අතිශයින්ම පහසු, විෙනෝදජනක 
සහ සුවපහසු බවට පත් වී තිෙබ්; ක්ෂණිකව ඔබට ඔෙබ් 
ප්රියතම වීඩිෙයෝ සහ විකාශන මාධ්යයන් කැඳවීමට 

නිෙයෝජිත අධ්යක්ෂ. 
�ප්ටන් ෆියුච මීඩියා, 
හට්සුනි මිකි නිෂ්පාදක

පීඨ සම්මුඛ පරීක්ෂණ

මහාචාර්ය
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හඬ සංස්ෙල්ෂණෙය් විප්ලවයක් ඇතිකළ, 
ද වර්ල්ඩ් ඔෆ් හට්සුෙන් මිකු
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Cirque du Soleil Main හඬ ශිල්පී, 
ගායක / ගීත රචක 
ඇය කැනඩාෙව් ෙමොන්�යල් හි උපත ලද, ෙලොව පුරා සිටින 
ජනයා අමන්දානන්දයට පත්කළ බහුභාෂා ගායිකාවක් / ගීත 
රචිකාවකි. සර්කසයක් සහ සංගීතයක් ෙලස ෙලොව පුරා 
අඛණ්ඩව රඟදක්වන විෙනෝදාස්වාද කණ්ඩායමක් වන 
Cirque du Soleil හි ප්රධාන හඬ ශිල්පීන් තිෙදනාෙගන් 
එක් අෙයකු වන්ෙන් ඇයයි. තමා විසින්ම රචනා කළ 
ගීතයක් Cirque du Soleil ප්රසංගෙයහි ඉදිරිපත් කිරීමට 
හැකිවූ එකම ගායිකාව බවට ඇය පත්වූෙය්, ඇය සැබවින්ම 
කණ්ඩායෙම් ප්රධාන ගායිකාව බවට පත් කරමිනි. ඇය කිසිදු 
සලකුණකට අයත් ෙනොවන අතර, ඇයෙග්ම සංගීතය රචනා 
කිරීම හා සැකසීම පමණක් ෙනොව, ග්රැෆික් නිර්මාණය, 
ප්රවර්ධනය සහ විකුණුම් ආදිය ද ඇය විසින්ම සිදු කරයි.

පීඨ සම්මුඛ පරීක්ෂණ

නව විෙනෝදාස්වාද ෙලෝකයක්
කලා ෙලෝකය හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ෙලෝකය සමීපව එකිෙනකට බැඳී 
පවතී. නිර්මාණාත්මක දැක්ම සහ අරුම පුදුම තාක්ෂණය එකිෙණක 
මුණගැසුණු විට, එමඟින් ෙප්රේක්ෂකයා ෙවනත් මානයකට ෙගන යයි. 
එබැවින් නවීන තාක්ෂණෙය් ෙපරමුණ ගත් අධ්යාපන ආයතනයක් පමණක් 
ෙනොව, විස්මිත ෙව්ගෙයන් විකසනය වන නිර්මාණශීලීත්වයකින් යුත් 
පුළුල් පරිගණක ක්ෙෂේත්රයක දැනුම ලබාගත හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය 
කර ෙදන ආයතනයක් සමඟ සම්බන්ධව සිටීම සාමාන්ය ෙදයකි.
විෙනෝදාස්වාද කර්මාන්තය තුළ ෙතොරතුරු තාක්ෂණය අප ව්යාපාරෙය් 
සෑම අංශයකටම කිඳාබැස තිෙබ්. සංගීතය, චිත්රපට හඬකැවීම සහ ෙවළඳ 
දැන්වීම් පටිගත කිරීම සහ සංස්කරණය කිරීම සඳහා පරිගණක භාවිතා 
කිරීම ෙහෝ Cirque du Soleil හි විවිධාකාර පුහුණු සහ බහුමාධ්යයන් 
ෙව්වා, මා සිදු කරන සෑම ඉදිරිපත් කිරීමක් සඳහාම, කලාකරුවන් හා 
තාක්ෂණ ශිල්පීන්ෙගන් යුත් කණ්ඩායෙමහි උසස් ගණෙය් විෙශේෂඥ 
තාක්ෂණය සහ නිර්මාණශීලීත්වය අවශ්ය ෙව්.
වීඩිෙයෝ සහ ශ්රව්ය ප්රසංග නිර්මාණය සඳහා අවශ්ය වන සහසම්බන්ධී අංගය 
වන්ෙන් කලාව සහ තාක්ෂණය අතර පවතින ෙමම සහෙයෝගිතාවයයි.
ව්යාපාරික ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ අංශවලදී උපෙයෝගී කරගැනීම සඳහා 
අවශ්ය වන කලාත්මක හා තාක්ෂණික දැනුම ඔපමට්ටම් කරගැනීමට 
අවශ්ය ෙමවලම් ලබා ගැනීමට KCGI සිසුන්ට අවස්ථාව ලබා ෙදයි.
ප්රක්ෙෂේපණ සිතියම්කරණය, එනම් කලා ප්රකාශන පරිණාමෙය් පරම 
තක්ෂණය, කලාව හා සම්බන්ධ ෙතොරතුරු සැකසුම් තාක්ෂණ ශිල්පීන් 
සඳහා වන තනතුරු සඳහා ඉල්ලුමක් නිර්මාණය කර ඇති අතරම, 
ෙප්රේක්ෂකයින්ෙග් අෙප්ක්ෂාවන් ඉක්මවා යන නිර්මාණාත්මක 
ප්රකාශනයක් සඳහා ඉඩහසර විවර කර ඇත. KCGI ෙමම ෙක්ෂේත්රය 
සම්බන්ධ ඉෙගනීෙම් ප්රමුඛෙයකු වන අතර, සිසුන්ට තම හැකියාවන් 
ඉක්මවා යාමට ෙප්රේරණය කරන අධ්යාපනික වටපිටාවක් ලබා ෙද්.

සීමාසහිත සැම්සුන් ඉෙලක්ෙට්රොනික්ස් සමාගම, 
ෙතොරතුරු උපායමාර්ග (CIO) පිළිබඳ හිටපු 
කළමනාකරු, උපායමාර්ග සැලසුම් කාර්යාලය.

නිෙපොන් ව්යවහාරික ෙතොරතුරු සංගමෙය් (NAIS) 
නිෙයෝජිත අධ්යක්ෂ

මහාචාර්ය ෙහොං සංග් ෙකෝ දකුණු ෙකොරියාෙව් උපත ලැබූ අතර, 
දැවැන්ත දකුණු ෙකොරියානු විදුලි උපකරණ සහ ඉෙලක්ෙට්රොනික 
උපාංග නිෂ්පාදකෙයකු වන සැම්සුන් ඉෙලක්ෙට්රොනික්ස් හි හිටපු 
ෙතොරතුරු උපායමාර්ග කළමනාකරු වශෙයන් කටයුතු කළ අතර 
අන්තර්ජාල-මූලික ආයතනික මූෙලෝපාය වන CALS (මූලික 
වශෙයන් B2B සංකල්පිකව පදනම් වූ), සහ සාමාන්ය 
පාරිෙභෝගිකයින් සඳහා ඊ-වාණිජ්යය හඳුන්වා දීමට කටයුතු 
කෙළේය. එෙමන්ම ඔහු එම සමාගෙම් ෙතොරතුරුකරණය හා 
ලාභදායිතාවය ෙවනුෙවන් විශාල දායකත්වයක්ද ලබා දුන්ෙන්ය.
ඊ-ව්යාපාරික ෙලෝකය තුළ සිදුවන ශීඝ්ර දියුණුවත් සමඟ ඒ සඳහා 
අවශ්ය වන මානව කුසලතාවන් පිළිබඳව මහාචාර්ය ෙහොං දීර්ඝ 
වශෙයන් කථා කෙළේය.

ඊ-ව්යාපාර සඳහා උපාය මාර්ගයක් අවශ්ය ෙව්

-ඊ-ව්යාපාර ෙලෝකය ශීඝ්රෙයන් ෙවනස් ෙවමින් පවතින බව 
ෙපෙනන්නට තිෙබ්.  අන්තර්ජාලෙය් එම පුළුල් ව්යාප්තියත් සමඟ 
ව්යාපාරත් ෙවනස් වී තිෙබ්ද?

90 දශකෙය් මැද භාගෙය්දී මා ෙතොරතුරු උපායමාර්ග පිළිබඳ කළමනාකරු 
වශෙයන් පත්වූ පසුව, සැම්සුන් සමාගම විසින් ෙද්ශීයව සහ ජාත්යන්තර 
ගනුෙදනුකරුවන් සඳහා තම ෙවබ් අඩවිය එළිදක්වන ලදී. එකල කිසිෙවකු විසින් 
අන්තර්ජාලය අෙලවිකරණය සඳහා ප්රබල ෙමවලමක් ෙලස ෙනොසැලකූ අතර, එම 
�යාව ෙපනී ගිෙය් හුෙදක්ම සමාගෙමහි සන්නාම පිළිගැනීම වැඩි දියුණු කිරීෙම් 
ක්රමයක් ෙලස පමණි. ෙකෙසේ ෙවතත්, අපි ෙවබ් අඩවිය විවෘත කළ විට, ෙලොවපුරා 
පාරිෙභෝගිකයින්ෙගන් නිෂ්පාදන පසු රැකවරණ ෙසේවා, පැමිණිලි ආදිය පිළිබඳව 
විමසීමට දිනකට විද�ත් තැපැල් 200 ක් පමණ අප ෙවත ලැබුණි. අපෙග් ෙවබ් 
අඩවිය අෙලවිකරණ ෙමවලමක් ෙලස භාවිතා කළ හැකිය යන හැඟීම මා තුළ ඇති 
වූෙය් ඒ අවස්ථාෙව්දී ය.
ඉන් පසුව ඇණවුම් කිරීෙම් පද්ධති සහ මූල්ය ෙකොටස් ෙවළඳාම වැනි අන්තර්ජාලය 
භාවිතා කළ ව්යාපාර වර්ධනය වීම සිදුවිය. එෙහත්, අන්තර්ජාලය තුළ භාවිතය 
සඳහා පද්ධතියක් නිර්මාණය කර එළිදැක්වීම මගින් විකුණුම්වල විශාල 

පීඨ සම්මුඛ පරීක්ෂණ

මහාචාර්ය

ෙකෝ, ෙහොං සංග්
Ko, Hong Seung

පරිමාණෙය් වර්ධනයක් දැකගැනීමට අපට ෙනොහැකි විය. දකුණු ෙකොරියාෙව් 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය තුල අසාර්ථක ඉහළ නැඟීමක් සිදුවූ අතර, එයට ෙහේතුව වූෙය් 
හුෙදක්ම අන්තර්ජාලය භාවිතය හරහා ඔවුන්ෙග් ව්යාපාර ඉහළ මට්ටමකට පත්වනු 
ඇතැයි ඔවුන් සිතූ බැවිණි. ඔවුන් සිතුෙව් ඔවුන් අන්තර්ජාලය මත පදනම් සාප්පු 
සංකීර්ණයක් සාදා, විකිණීම සඳහා නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කර ෙලොව පුරා සිටින 
ගනුෙදනුකරුවන් සම්බන්ධ කරගතෙහොත් වාණිජ කටයුතු සාර්ථකව සිදු කරගත 
හැකි වනු ඇති බවයි. නමුත් වසර කිහිපයක් තුළ එම අන්තර්ජාල සාප්පු සංකීර්ණ 
සියල්ලම පාෙහේ අතුරුදහන් විය.
අවසානෙය්දී, ඔවුන් ෙනොදැන සිටි ෙදය නම් අන්තර්ජාලය හුෙදක්ම එක් 
ෙමවලමක් පමණක් බවයි. තවද, ඔවුන් ෙබොෙහෝ විට උපාය මාර්ගයක් ෙනොතිබුණි. 
ඔබ අන්තර්ජාලෙය් ෙකොපමණ නිෂ්පාදන ප්රදර්ශනය කර තිබුණද, ඒවා හුෙදක් 
තිරයක් මත ෙපන්වන නිෂ්පාදන පමණක්ම විය. එයට ෙහේතුව වූෙය් ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවන්හිදී ගනුෙදනුකරුවන් තම නිෂ්පාදන මිලදී ගනු ලැබුෙව් ඒවා දෑතින් 
ස්පර්ශ කර පරීක්ෂා කර බැලීෙමන් පසුව වීමයි.

ජපන් සමාගම් වල අසාර්ථක වීම සහ මානව කුසලතා හිඟකම

-ෙමම දැවැන්ත ෙවනස්කම් මධ්යෙය්, වර්තමාන ෙගෝලීය 
ව්යාපාරික වටපිටාව ඔබ දකින්ෙන් ෙකෙසේද?

අවාසනාවකට ෙමන් අෙනකුත් අතෙරහි ජපානෙය් සහ දකුණු ෙකොරියාෙව් 
අෙනකුත්  වර්තමාන තත්ත්වය නම්, සමාගම් අෙලවිය ඉහළ නංවාගැනීම සඳහා 
අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීම පිළිබඳ උපාය මාර්ග මුදුන් පමුණුවා ගැනීමට 
අවශ්ය මානව කුසලතා හිඟයක් පවතී. එෙසේම, ෙතොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල 
පහසුකම් සැකසීම සඳහා සමාගම් විශාල ආෙයෝජනයක් ද සිදු කරන බැවින් ෙමම 
තත්ත්වය ඔවුන්ට ෙනොනවතින ගැටළු සමුදායක් ඇති කරයි.
සරලවම කිවෙහොත් සමාගම්වලට අවශ්ය වන්ෙන් ඊ-ව්යාපාර මූෙලෝපායන් 
නිර්මාණය කිරීමට උපකාරී වන මානව කුසලතා ෙව්. ප්රධාන වශෙයන්, ඔවුන් කළ 
යුත්ෙත් අෙලවිකරණය සහ කළමනාකරණය සඳහා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සම්පත් 
ප්රෙයෝජනයට ගැනීමට අවශ්ය ශක්යතාව ඇතිකර ගැනීමයි.
ජපන් හා දකුණු ෙකොරියානු සමාගම්වල ෙසේවකයින් අතර ඇත්ෙත් අෙලවිකරණය 
පිළිබඳ දුර්වල සවිඥානකත්වයක් බවට සැලෙක්. ෙමයට ෙහේතුව වැටුප පිළිබඳ 
ඔවුන්ෙග් චින්තනෙය් පදනම වන්ෙන්, ඔවුන්ෙග් එදිෙනදා වැඩ සඳහා උපයන 
වැටුප හරහා ලැබාගත හැකි ලාභය සාධාරණව ෙබදී යාම වීමයි.
එෙහත් එක්සත් ජනපදෙය් තත්ත්වය මීට ෙවනස් ෙව්. ෙකොපමණ වැඩ ප්රමාණයක් 
සිදු කරනවාද යන්න සහ ඔෙබ් රැකියාෙවන් ඇත්ෙතන්ම සමාගමට ෙකොපමණ 
දායකත්වයක් ලැෙබ්ද යන්න පිළිබඳ නිරන්තර, දැඩි පීඩනයක් පවතී. 
එක්සත් ජනපද සමාගම්වල අෙලවිකරණය සඳහා පමණක්ම ෙවන් කරන ලද 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙනොමැති තරම් ෙව්. සියලුම ෙසේවකයින් දැනටමත් ෙමම 
මානසිකත්වෙයන් යුක්ත නිසා ඇති ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තු වල අවශ්යතාවයක් 
ෙනොදැෙන්. ආර්ථිකය ෙකතරම් දුෂ්කර තත්ත්වයකට හැරුණත් ලාභදායිතාව ඉහළ 
නංවාගන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න ගැන සිතා බැලීමට එක්සත් ජනපදෙය් සමාගම් 
මානසිකත්වය සැකසී ඇති බැවින් ඔවුන්ට සෑම විටම ඉදිරියට යාමට හැකියාවක් 
ඇත. ජපාන සහ දකුණු ෙකොරියානු සමාගම් වලට ඔවුන් සමඟ පෑහීම දුෂ්කර 
වන්ෙන් ෙම් නිසා ය. ජපානෙය් සහ දකුණු ෙකොරියාෙව් විශාල සමාගම් ඇතුළුව 
අෙලවිකරණය යනු විකුණුම්කරණය, ෙවළඳ ප්රචාරණය සහ සන්නාමකරණය 
ෙලස වරදවා වටහාගත් ෙබොෙහෝ සමාගම් දක්නට ලැෙබ්. ව්යාපාර සඳහා 
අන්තර්ජාලය භාවිතෙය්දි ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සමාගම් ෙලස සාර්ථකත්වයට පත්වී 
ඇත්ෙත් දැනට එක්සත් ජනපද සමාගම් පමණක් වීමට ෙහේතුව එයයි. ජපානෙය් 
සහ දකුණු ෙකොරියාෙව් ෙද්ශීය වශෙයන් එවැනි පිළිගැනීමක් ලබා ඇති සමාගම් 
ඇති නමුත්, ඔවුන් සිදුකර ඇත්ෙත් යටිතල පහසුකම්වල දියුණුව ෙහේතුෙවන් ඇති 
වූ ඊ-ව්යාපාර රැල්ල ඔස්ෙසේ ෙගොස් සූදුවක ආකාරෙය් අනුමානයකින් 
සාර්ථකත්වයට පත්වීමතත් ෙව්. ඊ-ව්යාපාර සම්බන්ධෙයන් සාර්ථකත්වයට පත් වූ 
යුෙරෝපීය සමාගම් ද දක්නට ෙනොලැෙබ්. ෙමයට ෙහේතුව අන්තර්ජාල ව්යාප්තිෙය් 
ප්රධාන ප්රමාදයන් ෙව්.

ආසියාව තුළ ආධිපත්යය දරන විෙශේෂිත උපාධි පාසලක් 
බවට පත්වීම

-ෙමම ව්යාපාරික පරිසරය තුළ, KCGI විසින් සැකසිය යුත්ෙත් කුමන 
ආකාරෙය් විෙශේෂාංගයන් ද; අප අරමුණු කළ යුත්ෙත් කුමක් සඳහා ද?

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විෙශේෂඥ උපාධිධාරී පාසල් එතරම් ප්රමාණයක් 
ෙනොමැත. එෙසේම, KCGI පැවත එන්ෙන් කිෙයෝෙතෝ කම්පියුටර් ගකුඉන් ෙවතිනි. 
ෙමය අප සතු විශාලතම වාසියයි.
එපමණක් ෙනොව, KCGI හි විෙශේෂඥ කුසලතා සහ දැනුමින් පිරිපුන් සහ ප්රධාන 
සමාගම්වල ෙසේවය කර ඇති ගුරුවරුන් විශාල ප්රමාණයක් සිටී. මෙග් ෙද්ශනවලදී, 
මම මෙග් සාර්ථකත්වය ගැන පමණක් ෙනොව, මෙග් අසාර්ථකත්වයන් ගැනද 
කතා කිරීමට උත්සාහ කරමි. එයට ෙහේතුව වන්ෙන් අසාර්ථක වීම් වලින් ෙබොෙහෝ 
විට සාර්ථකත්වයන්ටත් වඩා ෙබොෙහෝ ෙද් උගන්වන බැවිනි. මා ෙම් යුගයට 
සැබවින්ම අවශ්යව පවතින මානව කුසලතා පුහුණු කරන්ෙන් ෙම් අයුරිනි.
ෙවනත් රටවලද විශ්ව විද්යාල සම්බන්ධ අධ්යාපන ජාලය වසරින් වසර පුළුල් ෙව්. 
ෙමම ක්ෙෂේත්රය ජපානයට පමණක් සීමා වූවක් ෙනොෙව්. KCGI ආසියාෙව් සහ 
ෙගෝලීය මට්ටෙම් වැඩ කිරීෙම් හැකියාව ඇති මානව කුසලතා පුහුණු කිරීමට 
දායක විය හැකි විෙශේෂිත උපාධි පාසලක් වනු දැකීමට මා කැමතිය.

අනාගත ඊ-ව්යාපාරික නායකයින් පුහුණු කිරීමඅති නවීන ෙව්දිකා සංදර්ශන නිර්මාණය කිරීම සඳහා 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම

KCG සමූහය ආරම්භ වී 50 වන සංවත්සරය ෙවනුෙවන් 'MUΣA' සංයුක්ත තැටිය ප්රකාශයට පත් කිරීෙම් ප්රසංගෙය් දී මහාචාර්ය නිට්සා ෙම්ලාස්.

高 弘昇ニッツァ・メラスමහාචාර්ය

නිට්සා ෙමලස ්
Nitza Melas
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කිෙයෝෙතෝ, ශිෂ්යයන් සඳහා වූ නගරය
කිෙයොෙතෝවට වසර 1200 කට වැඩි ඉතිහාසයක් තිෙබ්. එය එක් වරක 
ජපානෙය් අගනුවරවූ අතර තවමත් ජපානෙය් සංස්කෘතික හදබිමයි.
එය ජාත්යන්තර නගරයක් වන අතර ෙබොෙහෝ තරුණ සිසුන් නගරෙය් 
ජීවත් ෙව්. KCG විශ්ව විද්යාල පහසු ප්රෙද්ශ වල පිහිටා ඇති අතර, 
කිෙයෝෙතෝ නගරෙය් සෑම ප්රෙද්ශයකින්ම ඔබට ඒවාට ප්රෙව්ශ විය හැක.
ඊට අමතරව, ඔසාකා, නාරා, ෙකෝෙබ් සහ ඔට්සු වැනි කන්සායි 
ප්රෙද්ශෙය් අෙනකුත් ස්ථාන වල සිට පහසුෙවන් ළඟා විය හැකිය.

KCGI අවට ප්රෙද්ශය
කිෙයොෙතෝ එකිමාඊ චන්�කා සරසවිය
ජපානය පුරා සංචාරය කිරීම ෙගොඩක් මිනිස්සුට ෙජ්.ආර්. 
කින්ෙතත්සු සහ නාගරික උමං ෙර්ඛා ධාවනය වන කිෙයොෙතෝ 
දුම්රිය ස්ථානය කිෙයොෙතෝ ෙවත ෙදොරටුවකි. නවීන ෙගොඩනැඟිලි 
සහ ඓතිහාසික ෙගොඩනැගිලි යන ෙදකම ෙමම ප්රෙද්ශය තුළ 
පවතින අතර, අපට ෙවනස් වාතාවරනයක් දැෙන්.

ස්ථානය
ෙටොජී
නිෂි ෙහොන්ග්වන්ජි විහාරය
හිගාෂි ෙහොන්ගාන්ජි පන්සල
ෙටොෙකජී පන්සල
කිෙයෝෙතෝ කුළුණ

සන්ජුසන්ෙජන්ඩු
කිෙයෝෙතෝ ජාතික ෙකෞතුකාගාරය
කිෙයෝෙතෝ දුම්රියෙපොළ ෙගොඩනැගිල්ල
කිෙයෝෙතෝ මින්මැදුර

KCG අවට ප්රෙද්ශය
කෙමොගවා සරසවිය
කිෙයෝෙතෝහි විශාලතම උත්සව තුෙනන් එකක් වන අඔයි 
උත්සවය සමග සම්බන්ධ ෂිමෙගොෙමෝ සිද්ධස්ථානය, සහ 
කිෙයෝෙතෝහි රජ මාලිගය සරසවිය අසල පිහිටා ඇත. ෙමය 
ස්වභාව ධර්මෙයන් ෙපොෙහොසත් ප්රෙද්ශයකි.

ස්ථානය
ෂිෙමොගාෙමො විහාරය
කිෙයෝෙතෝ හි අධිරාජ්ය මාලිගය

ටඩාසු ෙනො ෙමොරි (විහාර වනය)
කිෙයෝෙතෝ නගරෙය් ඓතිහාසික 
ෙකෞතුකාගාරය

KCG අවට ප්රෙද්ශය
රකුෙහොකු සරසවිය
කිතාඔජි උමං දුම්රිය ස්ථානෙයන් හා රකුෙහොකු සරසවිය අසල 
බස්රථ පර්යන්තෙය් සිට කිෙයෝෙතෝ නගරය සහ කිෙයොෙතෝ 
දුම්රිය ස්ථානෙය් සිට උමං මාර්ගෙයන් සහ නගර බසෙයන් 
රකුෙහොකු ප්රෙද්ශයට යන්න පහසුය. නවීන ෙගොඩනැඟිලි වලින් 
ෙපළගැසුණු කිතයමා වීදියට කමිගෙමෝ සිද්ධස්ථානය ආසන්න 
වන අතර උද්භිද උද්යානය, මිෙදොෙරොග-ඉෙක විල සහ කෙමෝ 
ගෙඟහි අපට විෙනෝද විය හැක.

ස්ථානය
කමිමෙමෝ සිද්ධස්ථානය
මිෙදොෙරොගා-ඉකි විල
(එෙමන්ම මිෙසෝෙරොගා-ඉකි 
විල ෙලසද හඳුන්වයි)

කිෙයොෙතෝ උද්භිද උද්යානය
කිතායාමා වීදිය

කිෙයෝෙතෝ ප්රධාන පාසෙල් KCGI 
හයකුමන්ෙබන් සරසවිය අවට ප්රෙද්ශය
ෙමම ප්රෙද්ශෙය් මුෙරොමචි සංස්කෘතිය නිෙයෝජනය වන ගින්කකුජි 
විහාරය, ජිදයි මත්සුරි සමග සම්බන්ධ (කිෙයෝෙතෝහි විශාලතම 
උත්සවය අතරින් එකක්)ෙහයිඅන් ජින්ගු සිද්ධස්ථානය, සකුරා 
මල් පිෙපන ගස් සඳහා ප්රසිද්ධ ෙටත්සු ගකුෙනෝ මිචි, ජපානෙය් 
ෙදවැනි පැරණිතම සත්ෙවෝද්යානය වන කිෙයොෙතෝ සිටි 
සත්ෙවෝද්යානය, සහ කිෙයෝෙතෝ සිටි ෙකෞතුකාගාරය 
(තවත් ෙබොෙහෝ ස්ථාන අතර). ෙමම ජපන් සංස්කෘතිය හා 
ඉතිහාසය සමඟ සම්බන්ධ වීම පහසුය!

ස්ථානය
ජින්කාකුජි
ෙටට්සුගාකු-ෙනො-මිචි
(දාර්ශනිකයින්ෙග් පාගමන)
නන්ෙසන්ජි පන්සල
කිෙයෝෙතෝ නගරෙය් 
කිෙයොෙසරා කලා 
ෙකෞතුකාගාරය

කිෙයෝෙතෝ නගරය සත්තුවත්ත
ෙහයියන් ජින්ගු විහාරය
ඊකන්ඩු ෙසන්රින්-ජි
චිෙයොන්ජි පන්සල
නූතන කලාව පිළිබඳ ජාතික 
ෙකෞතුකාගාරය



N

N

N

N

බික්කැමරා

Rochester Institute of
Technology

KCGI සමාෙලෝචනය

නම: කිෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු විද්යා උපාධි අධ්යයන විද්යාලය

මව් සංවිධානය: කිෙයොෙතෝ ෙජෝෙහෝ ගකුඑන්

ලිපිනය: 7 තනකෙමොන්ෙසන්-කු, සක්ෙයො-කු, කිෙයොෙතෝ 606-8225, ජපානය

උපාධි පාසල: ව්යවහාරික ෙතොරතුරු තාක්ෂණ විද්යාලය

ප්රධාන: අන්තර්ජාල ව්යාපාර තාක්ෂණ වැඩසටහන

සම්පූර්ණ කළ යුතු ෙක්රඩිට් ගණන: 44

ඇතුළත් වූ සිසුන් සංඛ්යාව: 600 (මුළු ධාරිතාව පුද්ගලයන් 1200 කි.)

පාඨමාලා වාරය: අවුරුදු 2 යි

උපාධිය: ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබද විද්යාපති උපාධිය (M.S. - IT)

ෙරොම්, මුරුටා නිෂ්පාදන, නින්ෙතන්ෙදෝ, ෙහොරිබා, 
ක්ෙයොෙසරා, නිෙඩක් සහ ඔම්ෙරොන් ඇතුලු ජපන් 
කර්මාන්තෙය් නියමුවන් වන ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
සමාගම් ෙබොෙහෝමයක්, ජපානෙය් සාම්ප්රදායික 
සංස්කෘතිෙය් මධ්ය ලක්ෂය වන කිෙයොෙතෝහි පිහිටා 
ඇත. කිෙයොෙතෝ ෙබොෙහෝ ෙනොෙබල් ත්යාගලාභීන් ද 
උපන් භූමිය ෙව්. KCGI විසින් කිෙයෝෙතෝ විසින් 
නිෂ්පාදනය කරනු ලබන අති උත්කර්ෂවත් 
බලශක්තිය රැෙගන ඒවා පංති කාමරය තුලට ෙගන 
ඒමට අරමුණු කරයි.

හයකුමන්ෙබන් සරසවිය,
කිෙයෝෙතෝ ප්රධාන පාසල

කිෙයොෙතෝ එකිමාඊ චන්�කා,
කිෙයෝෙතෝ ප්රධාන පාසල

සප්ෙපොෙරො චන්�කාව

ෙතෝකිෙයෝ චන්�කාව

ලිපිනය: 7 තනකෙමොන්ෙසන්-කු, සක්ෙයො-කු, 
කිෙයොෙතෝ 606-8225, ජපානය
ප්රෙව්ශය: හයකුමන්ෙබන් මංසන්ධිෙය් සිට මිනිත්තු 1 
ක් උතුරට ඇවිද යන්න, ෙදමචියනගි දුම්රිය ස්ථානෙය් 
සිට මිනිත්තු 8 ක් ඇවිද යන්න; ෙකයිහන් දුම්රිය ෙහෝ 
එයිසන් විදුලි දුම්රිෙයන් ගමන් කරන්න
කිෙයොෙතෝ දුම්රිය ස්ථානෙයන් අංක 17 බස් රථය 
ගන්න “හයකුමන්ෙබන්” වලින් බසින්න, නැත්නම් 
අංක 206 බස් රථයක නැග “අසුකයිෙචෝ” වලින් 
බසින්න.

ලිපිනය: 10-5 නිෂිකුෙජෝ, ෙතරෙනොමඑ-ෙචො, 
මිනමි-කු, කිෙයොෙතෝ 601-8407, ජපානය
ප්රෙව්ශය: කිෙයොෙතෝ දුම්රිය ස්ථානෙයන් හචිෙජෝ 
බටහිර පිටවීෙම් සිට සිට මිනිත්තු 7 ක් බටහිරට ඇවිද 
යන්න.

ලිපිනය: දයිෙගෝ ෙගොඩනැගිල්ල 7 වන මහල 
(dGIC ඉන්ෙකෝපෙර්ෂන් ඇතුළත), 5-11 ඔෙදොරිනිෂි 
චුඔ-කු, සප්ෙපොෙරො, 060-0042, ජපානය
ප්රෙව්ශය: ඔෙදොරි දුම්රිය ස්ථානෙය් 2වන පිටවීෙමන් 
උතුරට මිනිත්තු 1 ක් ඇවිද යන්න.

ලිපිනය: VORT ෙමොෙතෝඅසබු 4වන මහල 
(හිෙතොමිඩියා ඉන්ෙකෝපෙර්ෂන් ඇතුළත) 3-1-35 
ෙමොෙතෝඅසබු, මිනෙතෝ-කු, ෙටෝකිෙයෝ, 106-0046, 
ජපානය
ප්රෙව්ශය: ෙටෝකිෙයෝ ෙමෙට්රො හිබියා මාර්ගෙය් පිහිටි 
ෙරෝප්ෙපොන්ගි දුම්රිය ස්ථානෙය් 1A පිටවීෙම් සිට 
මිනිත්තු 8ක ඇවිදීම
ෙතොඑයි ඔඑෙදො මාර්ගෙය් පිහිටි ෙරෝප්ෙපොන්ගි දුම්රිය 
ස්ථානෙය් 3 පිටවීෙම් සිට මිනිත්තු 10ක ඇවිදීම
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මියෙකොමිචි

අධ්යාපන ජාලය
කිෙයෝෙතෝ ෙතොරතුරු විද්යා උපාධි අධ්යයන විද්යාලය අෙනකුත් KCG සමූහ අධ්යාපන ආයතන සමග සමීප 
ජාලයක් නිර්මාණය කරමින් රාජ්ය හා විෙද්ශීය විශ්ව විද්යාල සමඟ සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරමින්, 
ෙගෝලීය අධ්යාපන ආයතනයක් ෙමන්ම ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අධ්යාපනය පිළිබඳ ප්රමුඛයා ෙලසද ෙලෝක 
මට්ටෙම් ඉහල මට්ටෙම් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අධ්යන සාක්ෂාත් කර ගැනීම අරමුණු කරයි.

1963 ජපානෙය් ප්රථම පරිගණක අධ්යාපන 
ආයතනය ෙලස ආරම්භ කරන ලදුව වසර 55කට 
අධික සම්ප්රදායන් හා ජයග්රහණ අගයමින්, 
කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියුටර් ගකුඉන් මඟින් 50,000 
ක පමණ උපාධිධාරීන් පිරිසක් සහිත ජපානෙය් 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්තෙය් විශාලතම 
පුද්ගලික ජාලය නිර්මාණය කර ඇත.

ෙරොෙචස්ටර් තාක්ෂණික ආයතනය යනු 1829 දී 
ආරම්භ කරන ලද ඉංජිෙන්රු විශ්ව විද්යාලයක් 
වන අතර ෙතොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලා 
පිහිටුවීමට (1991) එක්සත් ජනපදෙය් පළමු විශ්ව 
විද්යාල වලින් එකක් ෙලස ප්රසිද්ධය. පරිගණක 
චිත්රක, �ඩා සහ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ යන 
ක්ෙෂේත්රවල එක්සත් ජනපදය තුළ ඉහළම ප්රතිඵල 
ෙපන්වීම පිළිබඳ අපි සාඩම්බර වන්ෙනමු. 
ෙරොෙචස්ටර් තාක්ෂණික ආයතනය 1996 දී 
කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගැකුයින් සමග සෙහෝදර 
පාසල් ගිවිසුමකට එළඹී ඇත.

කිෙයෝෙතෝ ජපන් භාෂා පුහුණු මධ්යස්ථානෙය්, 
ජපන් භාෂා අධ්යාපන පහසුකම අධිකරණ අමාත්ය 
විසින් අනුමත කර ඇති අතර, තම රට තුල 
අධ්යාපන, සංස්කෘතික, �ඩා, විද්යා හා තාක්ෂණ 
අමාත්යයංශ යටෙත් වසර 12 ක පාසල් 
අධ්යාපනයක් ෙනොලැබූ සිසුන් සඳහා වූ ජපන් 
භාෂා ආයතනයක් ෙලස නම් කර ඇත.

KCG සමූහෙය් විෙද්ශ ෙමෙහයුම් සඳහා 
පදනම ෙලස, නිව් ෙයෝර්ක් කාර්යාලය නිව් 
ෙයෝර්ක් ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යස්ථානය තුල 
2000දී පිහිටුවන ලදී. සැප්තැම්බර් 11 දින 
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හදිසි ත්රස්ත 
ප්රහාරවලින් පීඩාවට පත් වුවත්, දැන් නිව් 
ෙයෝර්ක් කාර්යාලය ෙරොක්ෙෆලර් 
මධ්යස්ථානෙය් පිහිටා ඇති අතර එහි කටයුතු 
නැවත ආරම්භ කර ඇත.

2019 දී KCG විසින් වියට්නාමෙය් KCG හි 
පළමු පදනම ෙලස හැෙනෝයි කාර්යාලය 
පිහිටුවන ලදී.

කිෙයෝෙතෝ ෙකොම්පියූටර් ගැකුයින් ෙමෝටර් රථ 
පාසල ඊළඟ පරම්පරාව සඳහා වූ රථවාහන 
තාක්ෂණයට අදාළ ෙතොරතුරු තාක්ෂණය හා 
ජාලකරණය පිළිබඳ දැනුම සහ උසස් තාක්ෂණික 
ක්රම සමඟින් රථවාහන යාන්�ක ක්රම ෙපෝෂණය 
කරයි.

චීනෙය් විශ්ව විද්යාල සමඟ හුවමාරු කර ගැනීෙම් 
පදනමක් ෙලස ෙක්.සී.ජී. බීජිං කාර්යාලය 
2002 දී බීජිං හි චීන ජාතික පුස්තකාලය තුළ 
ස්ථාපිත කරන ලද අතර ෙක්.සී.ජී. විසින් එය 
සමග සබඳතා ශක්තිමත් කරගනිමින් සිටී.ෙක්.සී.ජී. 
විසින් 2008 දී ෙක්.සී.ජී. ෙඩ්ලියන් කාර්යාලය සහ 
2018 දී KCG ෂැංහයි කාර්යාලය විවෘත කළ අතර 
එමඟින් චීන විශ්ව විද්යාල සඳහා ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ අධ්යාපනික සහාය ලබා ෙදයි. 
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