
උපකුලපතිතුමාෙග් පණිවිඩය 
 
දයාබර සිසු සිසුවියනි, 
 
ඔබ දැනටමත් දන්නා පරිදි, COVID 19 ආසාදනය ෙහ්තුෙවන් මුළු රටම වසා දමා ඇත. අඩු ෙහෝ වැඩි 
වශෙයන් මුළු ෙලෝකෙය්ම තත්වයය ෙමයයි. මාස හයකට වඩා වැඩි කාලයක් ඉතා සුමට අධ්යයන 
පරිසරයක්  භුක්ති විඳිමින් විවිධ අධියර වල පැවති  ඔෙබ් අධ්යයන  වැඩසටහන්  ෙකටි දැනුම්දීමකින් 
අතරමග නතර කිරීමට සිදුවීම ගැන මම කනගාටු ෙවමි. � ලංකා රජය (GOSL) විසින් ගනු ලැබූ 
ප්රතිපත්තිමය තීරණයකට අනුව විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන ෙකාමිෂන් සභාව මගින් කරන ලද නිෙයෝගයක් 
ඊට  පදනම් වීය. ෙමය එම අවස්ථාෙව් විශ්වවිද්යාල පාලනෙයන් ඔබ්ෙබහි පැවති කාරණයක්  විය. එෙහත්, 
ඔබ දැනටමත් ෙත්රුම් ෙගන ඇති පරිදි, ෙමය අෙප් රට මුහුණදීමට නියමිත අර්බුදයක දී කරන ලද 
විශිෂ්ටතම ෙසෟඛ්යාරක්ෂක  නිෙයෝගයකි. ෙවනත් ෙබාෙහෝ සංවර්ධිත රටවල් සමඟ වුවද සසඳන විට � 
ලංකාව ෙමම පියවෙරන් දැනටමත් සිය ගණනක් ජීවිත ෙබ්රාෙගන ඇත. ෛවද්ය පසුබිමක් ඇති 
උපකුලපතිවරෙයකු වශෙයන් මට � ලංකාෙව් COVID 19 තත්ත්වය පිළිබඳ නිවැරදි ෙතාරතුරු ලබා ගත 
හැකි ය. එබැවින් ඉදිරි සති කිහිපය සඳහා අපෙග් අෙප්ක්ෂාවන් කුමක් විය යුතුද යන්න LMS  හරහා 
සියලුම සිසුන් ෙවත  සන්නිෙව්දනය කිරීමට සුදුසුම කාලය ෙමය බව මට හැඟුණි. 
 
පළමුව, දැනට පවත්නා තත්වය යටෙත් විශ්ව විද්යාලය, සිංහල හා ෙදමළ අලුත් අවුරුද්දට ෙපර විධිමත් 
අධ්යයන කටයුතු නැවත ආරම්භ කළ හැකියයි මම අෙප්ක්ෂා ෙනාකරමි. නැවත විවෘත කිරීම පිළිබඳව මා 
බලාෙපාෙරාත්තු තබා ඇත්ෙත්  2020.04.20 දින සිට ආරම්භ වන සතියයි. ෙකෙස් ෙවතත්, ඉදිරි සති ෙදක 
තුළ ඇති  වන්නාවූ අලුත්  තත්වය අනුව එය ෙවනස් විය හැකි ය. � ලංකාව ෙමෙතක් ලබා ඇති වැදගත්ම 
ජයග්රහණය නම්, COVID 19 ප්රජා සම්ෙ�ෂණය වැළැක්වීමයි. දැනට නිශ්චිතව දැක්විය ෙනාහැකි කාල 
පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා එම තත්ත්වය තවදුරටත් ආරක්ෂා කර ගත හැකි නම්, � ලංකාවට සාමාන්ය 
�යාකාරකම් ක්රමක්රමෙයන් නැවත ආරම්භ කිරීමට හැකි වනු ඇත. ෙමය ජීවිතය හා මරණය අතර 
බරපතල තත්වයකි. ෙවන කිසිඳු ෙදයක් ගැන සිතීමට පළමුව  අප ජීවත් විය යුතු ය. මෙග් සියලුම සිසුන්ට 
ෙමම තත්වෙය් බරපතලකම ෙත්රුම් ගත හැකි නම්, එය මම අගය කරමි. එය අප සියලු ෙදනාෙග් ජීවිත 
ගැන ය. විෙශ්ෂෙයන් ජිවිත අවදානමක් සහිත අපෙග් ආදරණීයයන්, විෙශ්ෂෙයන් මහලු විෙය් ෙදමව්පියන් 
හා ළදරු / ළාබාල වයෙස් පසුවන සෙහෝදර සෙහෝදරියන්ෙග් ජීවිත ගැන ය. නැවත ආරම්භ කිරීම ගැන 
මෙග් අෙප්ක්ෂාවන් 2016.04.20 න් පසුවට තැබීමට ෙහ්තුව එයයි. 
 
GOSL හි ෙසෟඛ්ය නියමයන්ට අනුකූලව �යා කරන අතරම, ඔෙබ් අධ්යයන කටයුතු ෙකෙරහි ඔබ 
නැඹුරුව තබාගැනීම සහතික කිරීම සඳහා ආරම්භක ප්රයත්නයන් කිහිපයක් සාර්ථකව �යාත්මක කිරීමට 
රුහුණ විශ්වවිද්යාලය (UOR) ෙලස අපට හැකි විය. හදිසිෙය්ම විශ්වවිද්යාලය  වසා දමනවිට විවිධ පීඨ සිය 
සමාසිකවල  විවිධ අදියරයන්හි සිටියහ. ඉදිරිෙය්දී සියලුම පීඨයන් ඉෙගනුම් ඉගැන්වීම් ආධාරක / ද්රව්ය 
LMS ෙවත ඇතුලත් කරනු ඇත. ඔබ විශ්ව විද්යාල ෙවබ් අඩවිය හරහා ඊට ප්රෙව්ශ වන්ෙන්  නම් ඒවා 
ෙනාමිෙල් බාගත කරගත හැකි ය. ඔබට විවිධ දුෂ්කරතා තිබිය හැකි නමුත්, මා ඔබට ෙයෝජනා කරන්ෙන් 
ෙමෙස් ප්රෙව්ශ වීමට හැකි තාක්  උත්සාහ කරන ෙලසයි. අපි ZOOM  වීඩිෙයෝ සම්මන්ත්රණ පහසුකම 
භාවිතා කරමින් සජීවී මං ගත (Online ) ෙද්ශන ද ආරම්භ කර ඇත්ෙතමු. ඔබ ZOOM  වීඩිෙයෝ 
සම්මන්ත්රණ සමග සම්බන්ධ වන්ෙන් නම්, ඒ සඳහා යම් මුදලක් වැය වන නමුත් අධ්යයන කටයුතු 
ෙකෙරහි අඛණ්ඩව අවධානය ෙයාමු කිරීම ඉතා ප්රෙයෝජනවත් ෙව්. විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන ෙකාමිසම 
විසින් විසින් � ලංකාව තුළ ZOOM ෙමෙහයුම් පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට උත්සාහ කරන අතර එය 
සම්පුර්ණ වු පසු ඔබට ෙනාමිෙල් පරිහරණය කිරීමට අවස්ථාව ලැෙබනු ඇත. ෙමෙස් සම්බන්ධතා පවත්වා 
ෙගන යාම අධ්යයන කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වාෙගන යාමට  ඉතා එලදායි වන අතර සියලු ෙදනාම මං 
ගතව (Online )  සම්බන්ධ වී ඇත්නම් අපට අධ්යයන වාරෙය් කාලය අඩු කළ හැකි වනු ඇත. ෙලෝකෙය් 
ෙමවැනි ව්යසනයන් කලින් කලට තවදුරටත් සිදුවිය හැකි බැවින්, ඔෙබ් කැපවීම ඔබ කල් ඇතිව 
උපාධිධරෙයකු වීම සහතික කරනු ඇත. 



 
ෙමම පහසුකම් සහතික කිරීම සඳහා මම සියලු පීඨාධිපතිවරුන්, අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය, පරිපාලන 
කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ සම්බන්ධ වී සිටිමි. ෙමම ෙස්වාවන් පවත්වාෙගන යාමට ඔබෙග් පීඨාධිපතිවරුන්, 
අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය සහ අනධ්යයන  කාර්ය මණ්ඩලය ගන්නා උත්සාහය අගය කිරීමට මම 
කැමැත්ෙතමි. ෙමම ෙස්වාවන් ඔබට ලබා දීම සඳහා පරිගණක විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහ එම 
කාර්යාලෙය් සමහර සාමාජිකයින් ඇඳිරි නීතිය ෙනාතකා ෙස්වයට පැමිණ ඇත. ෙමම කටයුත්තට 
මුලපිරිම සඳහා වීඩිෙයෝ සම්මන්ත්රණ මගින් ෙසෙනට් සභාෙව් සාමාජිකයින් සහ  පීඨාධිපතිවරු රැස් වූහ. 
පුළුල් පරිමාණෙයන් එෙස් කළ පළමු රාජ්ය විශ්වවිද්යාලය අපයි. මම ඔවුන් සියල්ලන්ම අගය කරමි. 
 
ජාතියක් වශෙයන් අප අතීතෙය් දී ෙබාෙහෝ අභිෙයෝගවලට මුහුණ දී තිෙබ්. අප අතර ඇති අසමානකම් 
අමතක කර  දමා එකට වැඩ කළ හැකි නම්,  අභිෙයෝග  (Challenges) යනු  ජාතියක් ෙලස නැගී සිටීමට 
අපට උදාවන  අවස්ථාවන් (Opportunities) ය. ඔබ සියලු ෙදනා ඉහත ආකාරෙයන් අධ්යයන 
කටයුතුවලට  ප්රමුඛත්වය ෙදනු ඇතැයි මම බලාෙපාෙරාත්තු ෙවමි. COVID 19 මගින් ඔබට ෙහෝ පවුෙල් 
සාමාජිකයින්ට යම් බලපෑමක් සිදුවී ඇත්දැයි ෙසායාගැනීමට  අපෙග් අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය සියලුම 
සිසුන්ෙග් ෙතාරතුරු රැස්කරමින් සිටිති. එබඳු ෙතාරතුරු ෙව් නම් කරුණාකර අපට දන්වන්න. 
වාස්තවික  තත්වය පිළිබඳ ෙමම අදහස් /තීරණවල ඇතිවන ඕනෑම ෙවනසක් LMS හරහා කල්තියා ඔබට 
දැනුම් ෙදනු ඇත. කරුණාකර GOSL හි ෙසෟඛ්ය නිෙයෝග පිළිපදිමින් ෙසෟඛ්යයාරක්ෂිත්ව කාලය 
ගතකරන්න . 
 
ෙජ්යෂ්ඨ  මහාචාර්ය සුජීව අමරෙස්න 
උප කුලපති 
රුහුණ  විශ්වවිද්යාලය 
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