
පරිවර්ථනයක් උදෙසා වු නිපුණතා වයාපියය [ASCENT Project ] 

 

ශ්රි ලංකාව මෑත ඉතිහාස කාලපරිච්ඡේදය තුල විවිධ ස්වාභාවික ආපදා වලට දරුණු ඡලස 

මුහුණ දී ඇති බව කාටත් ඡපනී යන කාරනාවකි. විඡේෂඡයන් 2004 ඉන්දීය සාගරඡේ ඇති වූ 

සුනාමි තත්වය ඡේතුඡවන් සිදුවූ අති විශාල ජීවිත හා ඡේපල හානිය අදටත් ශ්රි ලංකා 

ඉතිහාසඡේ  ඉතා ඡශෝචනීය දිනයක් ඡලස සනිටුහන්ී ඇත.සුනාමි අවදානමට අමතරව ශ්රි 

ලංකාඡේ විවිධ ප්රඡේශ ගංවතුර,නායයෑම්, සුලි සුලං ඡමන්ම  නියං තත්වයන්ඡගන්ද  පීඩා 

විදියි.ඡමහිදි වඩාත් අවදානය  ඡයාමු කලයුතු කරුණ නම් විවිධ රාජ්ය හා රාජ්ය ඡනාවන 

සංවිධාන මගින් 1990  සිට 2017 කාලය තුල  නිකුත් කර ඇති සංසන්දනාත්මක වාර්තා වලට 

අනුව ඉහත දැක්වූ  ආපදාවන් වල වැඩි වර්ධනය ීමක් ඡමන්ම ඒවායින් ජීවිත හා ඡේපල වලට 

සිදුී ඇති හානියද ඉහල යෑමයි.  ආපදා කලමනාකරණ මධයස්ාානය  විසින් නිකුත් 

කල  2012 වාර්තා  අනුව ගත් විට 2003 වසඡරන් පසු ඡමම තත්වය තවදුරටත් වර්ධනය ී 

තිඡේ . 

ඡම් අනුව ආපදාවන් වලට වඩා සාර්ාකව මුහුණ දීමට නම් ආපදා වළක්වාලීම,  ආපදා 

ඡපරසුදානම හා ආපදා කළමණාකරණය යන අංශයන් වැඩි දියුණු කල යුතුවන අතර ඒ අනුව 

ගංවතුර හා නායයාම් අවදානම අවම කීරිඡම් ක්රියාමාර්ග හනානාගැනීම, ආපදා 

කළමණාකරණ ක්රියාමාර්ග , ප්රතයස්කකය ඇති කරීඡම් ක්රියාමාර්ග ආදිය ළිබඳබ ව  ඉතා 

පුළුල් පර්ඡේෂණ ක්රියාවලියන් සිදු කර ශ්රි ලංකාවට වඩාත් ිතත, කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි 

ආපදා කළමණාකරණ ක්රියාවලියක් හිහිකර ගැනීම යුගඡේ අවශයතාවයකි.  විඡේෂඡයන් 

ඡමම කර්තයවඡේදී විේව විදයාල ආචාර්යවreන්ට ඇති වගකීම ඉතා ඉහළය.  ලංකාව තුළ 

පර්ඡේෂණ කටයුතු වල නිරත ඡවමින් ප්රතිපත්ති සම්පාදනය හා නව දැනුම නිර්මාණය 

කිරිඡම්හිලා විේව විදයාල ආචාර්යවreන් සතුව ඇති අත්දැකිම් ආපදා 

කළමණාකරණඡයහිලාද ක්රියාකා ල ඡලස සහභාගි කරවා ගැනීම ඉතා වැදගත් ඡේ. 

පරිවර්ානයක් ි ඡදසා වු නිපුණතා වයාපිතිය [ASCENT Project ] වැදගත්වනුඡේ ඡමඡලස විේව 

විදයාල ආචාර්යවreන්ඡේ දායකත්වය ආපදා කළමණාකරණ ක්රියාවලියට ලබා 

ගැනීඡම්දීය.  පරිවර්ානයක් ිඡදසා වු නිපුණතා වයාපිතිඡයහි  මුලික අරමුණ වනුඡේ ආපදා 

තත්වයන්ට ඔඡරාත්තු දීඡම් හැකියාව වැඩිදියුණු කරගැනීම සම්බන්ධඡයන් වන පර්ඡේෂණ 

හා නව ඡසායා ගැනීම් දිරිමත් කීරිමය.  ඒ අනුව ශ්රි ලංකාඡේ ඡතෝරා ගත් ිසස් අධයාපන 

ආයතන වල ආපදා තත්වයන්ට ඔඡරාත්තු දීඡම් හැකියාව හා සම්පන්ධ පර්ඡේෂණ යටඡත් 

ිප අරමුණු කිහිපයකි.  

1.       2016- 2019 වසර තුන තුළ ආසියඡේ (ශ්රි ලංකාව, තායිලන්තය, හා බංගලිඡේශය) 

ිසස් අධයාපන ආයතන වල පර්ඡේෂණ හා නඡවෝත්පාදන ශකයතා අවශයතාවයන් 

හනානාගැනීම. 
  

2.       එම ආයතනයන්හි පර්ඡේෂණ ස හා අවශය යිතතල පහසුකම් සංවර්ධනය කීරිම 
  

3.       ිසස් හා ජ්ාතයන්තර ම්ටඡම් අන්තර් විශයානුබේධ පර්ඡේෂණ හා 

නඡවෝත්පාදන කටයුතු සදහා ආචාර්යවreන් බලගැන්ීම. 
  

4.       ආපදා කළමණාකරණය සම්බන්ධ  පර්ඡේෂණ හා නඡවෝත්පාදන ක්රියාදාමයන් 

ළිබඳබ  අන්තර්ජ්ාතික අත්දැකීම් හුවමාre කරගැනීමට ඉඩ සැලසීම. 



  
5.       ඡතෝරා ගත් ිසස් අධයාපන ආයතන හා ආපදා කළමණාකරණයට ආදාළ වන 

කර්මාන්ත සමඟ ඇති සම්බන්ධතාවය වැඩිදියුණු කිරිම ස හා ඉඩ සැලසීම. 

  
6.       ඡමම පර්ඡේෂණ හා ක්රියාවලින්ඡේන් මතුවන ඡසායාගැනීම් සාමානය ජ්නතාව 

සමඟ හුවමාre කරගැනීම හරහා ආපදා කළමණාකරණ ක්රියාවලිය තුළදි මහජ්නතාව 

ක්රියාකාරි  ඡලස සම්බන්ධ කරගැනීමට ඉඩ සැලසීම. 
  

ඉහත අරමුණු ළගාකරගැනීම ි ඡදසා ASCENT වයාපිතිය මන්න් විවිධ ක්රියාමාර්ග අනුගමනය 

කර ඇති අතර ඒ අනුව 2016 ඡතෝරාගත් ිසස් අධයාපන ආයතනවල ඡ්ඨ ක කාර්යමඩඩල 

සාමාජිකයින්, ආපදා කළමණාකරණය හා සම්බන්ධ රාජ්ය හා රාජ්ය ඡනාවන ආයතනවල 

ප්රධානීන් සමඟ පවත්වනු ලැු  සම්මු  සාකාච්ඡා හා  ප්රේනාවලියක් පදනම් කරගනිමින් 

ිසස් අධයාපන ආයතන වල පර්ඡේෂණ හා නඡවෝත්පාදන අවශයතාවයන් හනානාගැනීම 

සිදුකරනු ලබයි.  

  

ඉන් අනතුreව 2017 සැප්තැම්බර් මසදී විේව විදයාල කෂ්ඨ ක ආචාර්ය මඩඩලඡේ 

සමාජිකයින්ඡගන් ප්රේනාවලියක් භාවිතා කරමින් පර්ඡේෂණ හා නඡවෝත්පාදන ්රම 

ළිබඳබ ව ඇති දැනුම සම්බන්ධව ඡතාරතුre එක්ැස් කරනු ලැු ණු අතර එම දත්ත 

විේඡල්ෂණය කීරිඡමන් අනතුreව ජ්ාතික ම්ටඡම් වාර්තාවක් සකස් කරන ලදී.  

  

එඡලස සකස් කරන වාර්තාඡේ කreණු පදනම් කරගනිමින් විේව විදයාල 

ආචාර්යවreන් ිඡදසා පර්ඡේෂණ පුහුණු සැසි මාලාවක් ආරම්භ ඡකreෂ්.  එහි පළමු ළියව

ර ඡලස 2017 ඡපබරවාරිමසදී reහුණු විේව විදයාලඡේදී වයාපිතිය සම්බන්ව සිය ව විේව 

විදයාලවල ආචාර්යවreන් 100කට අධික සං යාවක් සහභාගි වුහ.පස්දින පුහුණු වැඩමුළුවක් 

පැවැත්වුණු අතර එහිදී ආපදා කළමනාකරණ පර්ඡේෂණ ක්ඡඨ ත්රයන්හි ජ්ගත් කීර්තියට පත් 

පර්ඡේෂකයින් ැසකඡේ දායකත්වය ඊට ලැහිෂ්.  ඡමම වැඩමුළු මාලාඡේ ඡදවන ළියවර 

තායිලන්තඡේ නඡර්සුවාන් විේව විදයාලඡේදී පැවති අතර එහි පර්ඡේෂණ විේඡල්ෂණ 

ක්රියාදාමයන් ළිබඳබ ව විේව විදයාල ආචාර්යවreන්ට පුහුණුවක් ලබා දීම සිදු විය.  එඡස්ම 

ගංවතුර ආපදා අවම කීරිම ස හා තායිලන්ත ආපදා කළමනාකරණ ආයතන භාවිතා කරන 

තාක්ෂෂ්ක ්රමඡේද ළිබඳබ  ප්රාඡයෝගික පුහුණුවක්ද එහිදි සැලසීය.  

 ඡමම වැඩමුළු මාලාඡේ තුන්වැන්න 2018 වසඡර් මැයි මාසඡේදී තායිලන්තඡේ තයෑං      මායි 

විේව විදයාල පරිරඡේදී පැවැත්ීමට නියමිතව ඇත. එම වැඩමුළුවට වයාපිතියට සම්බන්ධ 

විේව විදයාල සියල්ඡල්ම ආචාර්ය මඩඩල සමාජිකයින් 100කට අධික ළිරිසක් සහභාගි වනු 

ඇතයි අඡප්ක්ෂා ඡකඡර්.එම වැඩමුළුඡේ අන්තර්ගතයට විේවවිදයාල ජ්ාතයන්ත ලකරණය 

පර්ඡේෂණ ස හා මුලය ප්රතිපාදන සපයාගැනීම ඡමන්ම අන්තර් විශය බේධ පර්ඡේෂණ වල 

වැදගත්භාවය ඇති කාලීනව වැදගත් මාතිකා ැසක් අයත්ඡේ.  දින පහක කාලයක් පුරා 

ඡමම වැඩමුළුව ක්රියාත්මක ීමට නියමිතයි.  

වයාපිතිඡේ අවසාන අදියර 2019 වර්ෂඡේ මුල් කාර්තුඡවදී ශ්රි ලංකාඡේ පැවැත්ීමට නියමිත 

අතර එහිදි වයාපිතිය මන්න් එක්ැස් කරගත් දත්ත අනුලලව  සැකසු වයාපිති වාර්තාවන් 

විේවවිදයාල ආචාර්යවreන් සමඟ හුවමාre කරගැනීමක් වයාපිතිය මන්න් පර්ශවකාර ිසස් 

අධයාපන ආයතනවල පර්ඡේෂණ හා නඡවෝත්පාදන යිතතල පහසුකම් නැංීම, පර්ඡේෂණ 

දැනුම වැඩිදියුණු කීරිමට අන්තර් විශය බේධ පර්ඡේෂණ දැනුම වැඩිදියුණු කීරිමට හා 



විඡේෂඡයන්ම ඉහත පර්ඡේෂණ  හා නඡවෝත්පාදන  වැඩි වර්ධනය කීරිම හරහා ආපදා 

කළමනාකරණය, ආපදා අවම කරගැනීම හා ප්රතිස්ාතිය හා සම්බන්ධ පර්ඡේෂණවල 

ින්නතිය ිඡදසා වයාපිතිය  මන්න් සිදුකර ඇති කාර්යභාරය විේඡල්ෂණයට ලක්කීරිමද 

සිදුඡවනු  ඇත.  එඡස්ම එම පාර්ශවකාර ආයතනවල ආපදා කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ 

පර්ඡේෂණවල ඉදිරි දැක්ම හා සැලසුම් යනාදියද ළිබඳබ ව ඡමහිදි සාකච්ඡා කීරිමට නියමිතය.  

ASCENT වයාපිතියට විේව විදයාලයන්ට සම්බන්ධ ීමට ඉඩලැම ම එම ිසස් අධයාපන 

ආයතන්හි දියුණූව ඡකඡරහි ඉතා ඉහළ බලපෑමක් කර ඇති බව වයාපිතියට සහභාගි වු 

විේව විදයාලවල ආචාර්යවreන්ඡේ අදහසයි.  මූලික වශඡයන් ASCENT වයාපිතිය හරහා 

ඡේශිය විේව විදයාලවලට ජ්ාතයන්තර කීර්තියට පත් ඉතා ඉහළ පර්ඡේෂණ පරිචයකින් යුත් 

විඡේශ විේව විදයාල ැසක් සමඟ අන්තර්සබ තා ඡගාඩනඟා ගැනීම ස හා ළිටුවහලක් වු 

බව ඡපන්වා ඡදන ඔවුන් ඒ හරහා තම විේවවිදයාලයන්හි ජ්ාතයන්ත ලකරණය අරමුණු 

සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඉතා ප්රබල සහඡයෝගයක් ලැු ණු බව දක්වා සිිතති.  ඡමඡලස ඔවුන් 

ඡගාඩනගාගත් සම්බන්ධතා භාවිතා කරගනිමින් ඡම්වන විටත් ඡේශිය විේව විදයාලවල 

කිහිපයක්ම ආපදා කළමනාකරණ ක්ඡඨ ත්රය හා සම්බන්ධ නව පර්ඡේෂණ වයාපිතිය 

කිහිපයක් ස හාම ගිවිසුම් සකස්කරමින් සිිතන අතර අනාගතඡේදි ආචාර්යමඩඩල හා ශිෂය 

හුවමාre වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කීරිමට එකඟතාවයන්ට පැමිණ ඇත. 

එඡස්ම පර්ඡේෂණ හා තාක්ෂෂ්ක වශඡයන් දියුණු යුඡරෝපීය විේව විදයාලයන්හි ජ්ාතයන්තර 

කීරිතියට පත් ආචාර්ය මහාචාර්යවreන්ඡේ පර්ඡේෂණ අත්දැකීම් නව තාක්ෂෂ්ක ්රමඡේද 

ආදියASCENT වයාපිතිය හරහා ිකහා ගැනීමට ඉඩ සැලසීම ඡේතුඡවන් ඡමරට ආපදා 

කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ පර්ඡේෂණ කටයුතු වඩා යාවත්කාලීන කිරිමට ඡමන්ම 

ජ්ාතයන්තර පර්ඡේෂණ ප්රමිීනන්ට අනුලල කරගැනීමට ද ඉඩකඩ සලසා තිඡේ.  

එඡස්ම ඡමම වයාපිතිය මන්න් අන්තර්විශයබේධ පර්ඡේෂණවල වැදගත්භාවය ළිබඳබ ව විේව 

විදයාලවල ආචාර්යවreන්ඡේ දැනුම පුළුල් කීරිමට කටයුතු කිරිම ඡමම මන්න් ඉටුකළ ඉතා 

වැදගත් ඡමඡහවරක් බව විේව විදයාලවල ආචාර්යවreන් ඡපන්වා ඡදයි.  විඡේෂඡයන් සමාජීය 

විදයා ස්වාභාවික විදයා ගුreකුලයන් අතර එකිඡනක ගුreකුලවල පර්ඡේෂණ ්රමඡේදයන් හි 

ඇති ගුණාත්මකභාවය ළිළීබ  ගැටුම් සමනය කරගනිමින් එම ගුැකුල ඡදඡකහිම 

්රමඡේදයන් තුළ දක්නට ඇති වැදගත් හා සාධනීය ලක්ෂණ එක්කාසු ඡකාට පර්ඡේෂණ 

ස හා භාවිතා කීරිම මන්න් ආපදාවන්ඡගන් පීඩාවට පත්වන ශ්රි ලංකීය ජ්නතාවට වඩා 

යහපත් හා ආරක්ික පරිසරයක් ඡගාඩනැගිමට හැකිබව ඡපන්වා දීම වයාපිතිය මන්න් 

සිදුඡකාට ඇත්ඡත් පර්ඡේෂණ වැඩමුළු ස හා ඡමම ගුreකුල ඡදඡකට ම අයත් ආචාර්ය 

මහාචාර්යවreන් සහභාගි කරවා ගැනීඡමනි.  

ඉහත කරුණු සියල්ලම සලකා බැලීඡම්දී ඡපනීයන්ඡන් ASCENT වයාපිතිය මන්න් ශ්රි ලංකාඡේ 

ිසස් අධයාපන ආයතනයන්හි පර්ඡේෂණ හා නඡවාත්පාදනය දිරි ගන්වමින් ආපදා 

කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ පර්ඡේෂණ ක්ඡඨ ත්රඡේ වර්ධනය ස හා ඉහළ දායකත්වයක් 

දක්වා ඇතිබවයි.  

 


