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පරිවර්තනයක් උදෙසා වූ නිපුණතා නිර්මාණය (ASCENT) 

 

යුර ෝපා සංගමය විසින් ආපදා  තත්වයන්ට ඔර ොත්තුදීරේ හැකියාව වැඩිදියුණු ක ගැනීම සේබන්ධ  පර්රේෂණ  සහ 

නවරසොයගැනීේ දිරිමත් කිරීම අ මුණු ක ගනිමින්  “පරිවර්තනයක් උරදසා වූ නිපුණතා  නිර්මාණය” වHdපෘතිය  

සඳහා m%තිපාදන සකස්රකොට තිරේ. රමම නව වHdපෘතිය තුලින් පුහුණුව, කුසලතාවය සහ නායකත්වය සංවර්ධනය  

රමන්ම විශ්ව úoHd, සහ බාහි  පාර්ශවකරුවන්  අත  සේබන්ධතාවයන් වැඩිදියුණු ක ගැනීම අරේක්ෂා රකරර්. 

තවද ආපදා  තත්වයන්ට ඔර ොත්තුදීරේ හැකියාව වැඩිදියුණු  ක ගැනීම සේබන්ධ  පර්රේෂණ  සහ නවරසොයගැනීේ 

සඳහා උසස් අධHdපන ක්රෂේත%ය තුල m%තිචා  දැක්වීරේ හැකියාවන් වර්ධනය කිරීමත් අ මුණු රකොට ඇත. ඒඅනුව 

එවැනි  පර්රේෂණ  සහ නවරසොයගැනීේ වල නි ත පුද්ගලයින්  සහ ආයතන බලගැන්විමද සිදුක නු ඇත. 

රප  සඳහන්කල පරිදි රමම වHdපෘතිය, යුර ෝපානු අනුග%හයක් වන අත  රේ සඳහා යුර ෝපරේ  Erasmus + 

වැඩසටහන සමඅනුග%&හකත්වයක් ලබා දී තිරේ. එක්සත්  ාජධානිරේ Huddersfield විශ්ව úoHd,ය විසින් 
නායකත්වය රදනු ලබන, රමම  වHdපෘතිය  සඳහා යුර ෝපානු  සහ  ආසියානු පාර්ශවකා  ආයතන 13 ක් සේබන්ධ 
රේ.  ටවල් වශරයන් ගත්කල ශී% ලංකාව, බංගලාරද්ශය, තායිලන්තය, එස්රටෝනියාව, ලිතුරේනියාව, ස්වීඩනය 
සහ එක්සත්  ාජධානිය සේබන්ධ රේ. වHdපෘති කාලය  වස  3ක්  වන අත  මුලික වශරයන් ශී% ලංකාව, 
බංගලාරද්ශය සහ තායිලන්තය තුල පවතින පර්රේෂණ  සහ නවරසොයගැනීේ පිලිබඳ අවශHතාවන් හඳුනා ගැනීමක් 

සිදු රකරර්. ඒඅනුව පර්රේෂණ යටිතල පහසුකේ සංවර්ධන රමන්ම, රලෝක මට්ටරේ  නව නිපැයුේ සහ සේබන්ධ, 

අන්තර් විෂයානුබද්ධ, ජාතHන්ත  සේබන්ධතා වැඩි දියුණු වන ආකා රේ පර්රේෂණ කටයුතු සඳහා පර්රේෂකයින් 

සුදානේ ක වීමද අරේක්ෂා රකරර්. තවද රප   සඳහන් කල පරිදි  රමම වHdපෘතිය විශ්ව úoHd, සහ බාහි  
පාර්ශවකරුවන්  අත  සේබන්ධතාවයන් වැඩිදියුණු ක ගැනීම සඳහා ඉවහල් රේ. ඒ අනුව බලන කල, රමම 

වHdපෘතිය අධHdපන සහ සමාජීය ක්රෂේත%ය යාක මින් පර්රේෂකයින් සහ ජනතාව අත  පවතින අන්තර් 

සේබන්ධතාවය  තව දු ටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා උපකාරී වනු ඇත. 

රමම වHdපෘතිය සැලසුේක ණරේදී  Sendai Framework for Action-2015 නේ වූ  ආපදා අවදානම අවම ක ගැනීම 

සඳහා  වූ පියව යන්  ඇතුලත්  ාමුව, මනා  පිටුවහලක් විය. එහි සඳහන් පරිදි, රමම   ාමුව 2015 සිට  2030 දක්වා වූ 

කාලය තුල වලංගු රේ. තවද, එක්සත් ජාතීන්රේ සමාජීය  ටවල් 187 ක් රමම ස්රේච්ජා ගිවිසුම සඳහා  අත්සන් තබා 

ඇත. ඒ අනුව ආපදා අවදානම අවම කිරීම ඒ  ඒ  ටවල්වල මූලික කාර්යභාර්යක් වන අත , ආපදා අවදාන අවම 

කිරීරේ වගකීම අදාළ පාර්ශවකරුවන් අතරර් රබදාදිය යුතු රේ. තවද ආපදා අවදානම අවම කිරීම සඳහා ජාතික , 

කලාපීය, උප කලාපීය  සහ  අන්තර් සීමා සහරයෝගීතාව වර්ධනය කිරීම රමන්ම රද්ශීය බලධාරීන්රේ, ජනතාවරේ 

සහ වHdපා  වල දායකත්වය ලබා ගැනීමද අවධා ණය ක  තිරේ.   

ASCENT වHdපෘතිරේ පළමු අදිය , උසස්  අධHdපන ක්රෂේත%ය තුල පවතින ආපදා  අවදානම අවම කිරීම සේබන්ධ 

විභවතා පිලිබඳ විස්ත ාත්මක විශ්රල්ෂණයක්  සිදුකිරීම සඳහා m%මුඛතාවය ලබාදී  ඇති අත  ඒ සඳහා ශී% ලංකාව, 
බංගලාරද්ශය, තායිලන්තය යන  ටවල් රතෝ ාරගන තිරේ. එහි m%තිඵල ඉදිරිරේදී  විභවතා සංවර්ධනය පිලිබඳ 

පදනමක් සකස්ක  ගැනීම සඳහා භාවිතා කිරීමට අරේක්ෂා රකරර්. 

ASCENT වHdපෘතිය සේබන්ධ වැඩි  විස්ත  සඳහා පහත නේ සඳහන්  අය සමඟ විද්යුත් තැපෑල හ හා සේබන්ධ විය 

හැක. 

මහාචාර්ය ඩිලන්ති අම තුංග (d.amaratunga@hud.ac.uk) 

මහාචාර්ය රිචඩ් රහේේ (r.haigh@hud.ac.uk) 
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ASCENT වHdපෘති කණ්ඩායම  

යුද ෝපානු  

University of Huddersfield, United Kingdom (Lead Partner) 

University of Central Lancashire, United Kingdom 

Lund University, Sweden 

Mid-Sweden University, Sweden 

Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania  

Tallinn University of Technology, Estonia 

 

ආසියානු 

University of Moratuwa, Sri Lanka 

University of Colombo, Sri Lanka 

University of Ruhuna, Sri Lanka 

University of Naresuan, Thailand  

Chiang Mai University, Thailand 

University of Dhaka, Bangladesh 

BRAC University, Bangladesh 

Patuakhali Science and Technology University, Bangladesh 

 

යුර ෝපා සංගමය විසින් වHdපෘති කි%යාකා කේ සඳහා මුලH දායකත්වය සැපයුවද, වHdපෘති නිමැවුම පිලිබඳ වගකීම 

වHdපෘති කණ්ඩායරේ කතෘන් රවත පැවරර්. 


