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ක්ෂණික ම ොමුව 

 

ලි ාපදිංචි කාර් ාල  

තැ යප  1698, යකොළඹ 03  

www.nilis.cmb.ac.lk 

 

දුරකාන අංක 

 

යපොදු     : +94-11-250 7150 

අධ්යක්ෂ    : +94-11-250 7148 

යජයෂ්ඨ සෙකාර යකාකාධිකාරි  : +94-11-3443 793 

යජයෂ්ඨ සෙකාර ල්ලයාධිකාරි  : +94-11-344 3634 

 

 

ෆැක්ස් අංක : +94-11-2507150 

 

ඊ යම්ක  : director@nilis.cmb.ac.lk 
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අධ්යක්ෂවර ගම  ්රකගය   

ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තන   NILIS) 1999 දී යකොළඹ විය්වවිදයාල   ටයත් 

පිහිටුවන ලද්යද් යලෝක බැංකු ආධ්ාර ලද සාමානය අධ්යාපන වයාපිතිය හි සංරචක ක් යලස   

එමගින් යමරට පාසක පුස්තකාල 2000 ක් අලුතින් ඉදිකරන ලද අතර තවත් පාසක පුස්තකාල 2000 

ක් ප්රතිසංස්කරණ  යකරිණි  NILIS හි ප්රධ්ාන කාර් භාර  ූයයේ යමම පුස්තකාලවලට අලුතින් බඳවා 

ගන්නා ලද ගුරුපුස්තකාල ාධිපතින් සෙ සො ක කාර් මණ්ඩල  යමන්ම යවනත් පුස්තකාලවල 

කාර් මණ්ඩල සඳො අවයය යාස්්රී  සෙ ප්රාය ෝගික පුණුව ව ලබා දීම   යම් අුව NILIS 

ගුරුපුස්තකාල ාධිපතීන් ස ඳො ගුරුපුස්තකාල ාධිපතිත්ව  පිළිබඳ යාස්ත්රපති සෙ පය්චාත් උපාධි 

ඩිප්යලෝමා පාඨමාලා ද සො ක කාර්  මණ්ඩල සඳො පාසක පුස්තකාල ාධිපතිත්ව  පිළිබඳ 

ඩිප්යලෝමා සෙ සෙතිකපත්ර පාඨමාලා ද ආරම්භ කරන ලදී  යම ට අමතරව ජාතික ආ තන ක් 

වයය න් NILIS යකොළඹ යමන්ම රටපුරා පළාත් සෙ කලාප අධ්යාපන කාර් ාල යමන්ම පාසක 

මට්ටමින්ද යකටි කාලීන පුණුව  පාඨමාලා පවත්වු ලැයේ  යම් සි ලු පාඨමාලා සැලසුම් කර ඇත්යත් 

පාසක පුස්තකාල ක්යෂේත්රයේ යලෝක මට්ටමින් සිදු යවමින් පවතින සංකකීය  යවනස්කම් ො 

පරිවර්තන න්ට අුකූලවන ආකාර ට   යම් නිසා සෙතික පත්ර සෙ ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාවලදී වැඩි 

වයය න් ප්රාය ෝගික කුසලතා යවත අවධ්ාන  ය ොමු කර ඇති අතර පය්චාත් උපාධි පාඨමාලාවලදී 

නයායික කරුව  සාකඡා ා යකයර්  

NILIS සුවිමයේෂත්ව  

ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තන  ස්ාාපිත කරන ලද්යද් පුස්තකාල ක්යෂේත්රයේ 

විත්තික න්යේ යසේවාවන්හි ගුණාත්මකභාව  වැඩි දියුව  කිරීමට   එයෙත් ආ තන  ප්රධ්ාන 

වයය න් පාසක පුස්තකාල ක්යෂේත්ර  යවත අවධ්ාන  ය ොමු කර ඇත  එ ට යෙේතුව යමම ආ තනයේ 

ආරම්භ  යලෝක බැංකුව විසින් අරමුදක සප න ලද පාසක පුස්තකාල සංවර්ධ්න  වයාපිති ට 

සම්බන්ධ් ීමම   එයෙයින් පාසක පුස්තකාලවල යභෞතික සම්පත් සංවර්ධ්න ට සමගාමීව එහි 

කාර් මණ්ඩලවල ගුණාත්මකභාව  ඉෙළ නැංීමමට පාඨමාලා ආරම්භ කරන ලදී  

ශ්රී ලංකායප පුස්තකාල ො යතොරතුරුවිදයා පාඨමාලා පවත්වන තවත් ආ තන තියේ  කැළණි  

විය්වවිදයාල  සෙ ශ්රී ලංකා පුස්තකාල සංගම  ඊට නිදසුන් යප  NILIS පාඨමාලා ඉෙත පාඨමාලාවලට 

වඩා යවනස් වන්යන් ඒවා වැඩි වයය න් නයායික රි ාකාරකම්වලට වඩා ප්රාය ෝගික අංය ට නැඹුරු 

ීමම නිසා   එයෙයින් NILIS පාඨමාලාවල යද්යනවලට වඩා යද්යන යාලායවන් පරිබාහිරව සිදු 

යකයරන රි ාකාරකම්වලට අවධ්ාන ක් ය ොමු කර ඇත   

 



6 
 

අනගගත සැලසුම් 

NILIS හි ප්රධ්ාන අරමුණ වන්යන් පුස්තකාල ක්යෂේත්රයේ මානව සම්පත දියුව  තල කට යගන ඒම   

ආ තන  මුණුණ යදන ප්රධ්ාන අියය ෝග  වන ශිෂය සංායාව වර්ධ්න  කිරීමට නව උපා මාර්ග ක් 

අුගමන  කිරීමට සැලසුම් යකරිණි  ඒ අුව 2016 වර්ෂයේදී පළාත් මට්ටමින් පාසක පුස්තකාලවලට 

අදාළ පාඨමාලා පැවැත්ීමමට යමම වසයර්දී කටයුතු සම්පාදන  කරන ලදී  එහි ප්රතිලල ක් යලස වව 

පළාත තුළ ප්රාමය න් පාසක පුස්තකාල ාධිපතිත්  පිළිබඳ ඩිප්යලෝමා (DSL) සෙ සෙතිකපත්ර (CSL) 

පාඨමාලා පැවැත්ීමමට අදාළව වව පළාත් අධ්යාපන යදපාර්තයම්න්තුව සෙ වව පළාත් පුස්තකාල 

යසේවා මණ්ඩල  සමඟ සාකඡා ා පවත්වා එකඟතාව කට පැමිණ ඇත  යම් අුව ශ්රී ලංකායප පාසක 

පුස්තකාල ක්යෂේත්රයේ මානව සම්පත නව අධ්යාපනික සංකකපවලට අුව සංවර්ධ්න  කිරීම සඳො 

වඩාත් පුළුක මැදිෙත්ීමමක් කිරීමට අයප්ක්ෂා යකයර්  යමම සංකකීය  සෙ ප්රාය ෝගික පරිවර්ාන ට 

අවයය යාස්්රී  නා කත්ව  සැපමටමට ෙැකි ීමම ගැන අපි නිෙතමාව ව සතුටු යවමු  

 

අධ්යක්ෂ 

ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදය ආ තන  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



7 
 

කළමනගකරණ මණ්ඩල   
2015 ජූනි 11 දින දක්වග  

මොචාර්  රංජිත් යසේනාරත්න ම ා, උප සභාපති, විය්වවිදයාල ප්රතිපාදන යකොමිෂන් සභාව  නිල බලය න්) 

ප්රසන්න රණීමර ම ා, අධ්යක්ෂ, ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තන  (නිල බලය න්) 

මොචාර්  ඩේ  චන්ද්රදාස ම ා, ීයඨාධිපති, අධ්යාපන ීයඨ   නිල බලය න්) 

මොචාර්  ව එන් වික්රමනා ක ම ා, අධ්යක්ෂ, යකොළඹ විය්වවිදයාලමට  පරිගණක පාසල 
වි වි ප්ර යකො ස නිය ෝජිත  

මොචාර්  රසක යබෝඩ්න් ම ා, වි වි  ප්ර යකො ස  නිය ෝජිත 

ආචාර්  වත්මායනක යසයනවිරත්න මි , පුස්තකාල ාධිකාරි, ශ්රී ලංකා විවිත විය්වවිදයාල  
SCOLIS/වි වි  ප්ර යකො ස  නිය ෝජිත 
 

බී එම් එස් බණ්ඩාර මි , අධ්යක්ෂ  සංවර්ධ්න, උසස් අධ්යාපන අමාතයාංය, උසස් අධ්යාපන අමාතයාංය 
නිය ෝජිත   නිල බලය න්) 

ගීතා විමලීමර මි , අතියර්ක අධ්යක්ෂ ජනරාක, ජාතික අ වැ  යදපාර්තයම්න්තුව, මුදක අමාතයාංය 
නිය ෝජිත  

ශිවන්ති ීමරසිංෙ මි , සභාපති, ශ්රී ලංකා පුස්තකාල සංගම   නිල බලය න්) 

එක ඒ ජ තිස්ස ම ා, පුස්තකාල ාධිකාරී, කැලණි  විය්වවිදයාල  SCOLIS/වි වි  ප්ර යකො ස  
නිය ෝජිත 

ඩේලිප  සුනික ම ා, අධ්යක්ෂ ජනරාක, ජාතික පුස්තකාල ො ප්රයකාන යසේවා මණ්ඩල   නිල බලය න්) 

ව ආර් පද්මසිරි ම ා, පුසත්කාල ාධිකාරී, යසෞන්දර්  කලා විය්වවිදයාල , වි වි  ප්ර යකො ස  නිය ෝජිත 
 

2015 ජූනි 12 දින සිට 
 

වවදය රුවයිස් ෙව ෆා ම ා, සභාපති, SCOLIS/වි වි  ප්ර යකො ස  නිය ෝජිත (නිල බලය න්) 

ප්රසන්න රණීමර ම ා, අධ්යක්ෂ, ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තන  (නිල බලය න්) 

මොචාර්  ඩේ  චන්ද්රදාස ම ා, ීයඨාධිපති, අධ්යාපන ීයඨ   නිල බලය න්) 

මොචාර්  ව එන් වික්රමනා ක ම ා, අධ්යක්ෂ, යකොළඹ විය්වවිදයාලමට  පරිගණක පාසල 
වි වි ප්ර යකො ස නිය ෝජිත  

මොචාර්  රසක යබෝඩ්න් ම ා, වි වි  ප්ර යකො ස  නිය ෝජිත 

ආචාර්  වත්මායනක යසයනවිරත්න ම ා, පුස්තකාල ාධිකාරි, ශ්රී ලංකා විවිත විය්වවිදයාල  
SCOLIS/වි වි  ප්ර යකො ස  නිය ෝජිත 

එඡා ඩී එස් එන් යෙට්ටියේ ම ා, සෙකාර යකකම්, උසස් අධ්යාපන අමාතයාංය , උසස් අධ්යාපන 
අමාතයාංය නිය ෝජිත  නිල බලය න්) 

ගීතා විමලීමර මි , අතියර්ක අධ්යක්ෂ ජනරාක, ජාතික අ වැ  යදපාර්තයම්න්තුව, මුදක අමාතයාංය 
නිය ෝජිත  

ශිවන්ති ීමරසිංෙ මි , සභාපති  ශ්රී ලංකා පුස්තකාල සංගම   නිල බලය න්) 

එක ඒ ජ තිස්ස ම ා, පුස්තකාල ාධිපති, කැලණි  විය්වවිදයාල  SCOLIS/ වි වි ප්ර යකො ස  
නිය ෝජිත 

ආචාර්  න නා විජ සුන්දර මි , පුස්තකාල ාධිකාරී, ශ්රී ජ වර්ධ්නපුර විය්වවිදයාල , වි වි ප්ර යකො ස  
නිය ෝජිත 

ඩේලිප  සුනික ම ා, අධ්යක්ෂ ජනරාක, ජාතික පුස්තකාල ො ප්රයකාන යසේවා මණ්ඩල   නිල බලය න්) 
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කගර්  මණ්ඩල  

 

මසේවක සංඛ්යගව 
අනුමත මසේවක 

සංඛ්යගව 

වර්තමගන 

මසේවක සංඛ්යගව 
පුරප්පගඩු සටෙන් 

අධ්යක්ෂ 01 01 - - 

යජයෂ්ඨ සෙකාර යකාකාධිකාරී 01 01 - - 

යජයෂ්ඨ සෙකාර ල්ලයාධිකාරී 01 01   

යජයෂ්ඨ කථිකාචාර්  03 03 - - 

සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති 01 01 - - 

පරිගණක ය දවුම් සෙකාර 
 III යරේණි ) 

04 02 02 
තියදයනකු වදනික යගීමම් 
පදනම මත යසේව  කරයි 

ලිපිකරු  I යරේණි ) 01 01 - - 

යපොත් තබන්නා  III යරේණි  - B) 01 01 - - 

පුස්තකාල සෙකාර  III යරේණි ) 02 01 01  

රි දුරු  II යරේණි ) 01 01 - - 

 

මගනව සම්පත් සංවර්ධ්න  

 

NILIS ආ තන  දර්යනපති  ආචාර්  උපාධි මට්ටයම් සිට සෙතිකපත්ර මට්ටම දක්වා පාඨමාලා 

පවත්වු ලබයි  
 

දර්යනපති/ ආචගර්  උපගධි (MPhil/PhD) වැඩසටෙන් 

 

NILIS හි යපර වර්ෂවදී ලි ාපදිංචි ූය සිසුන් පස්යදයනක් තම අධ්ය න කටයුතුවල නිරත වන අතර 2014 

වර්ෂයේදී සිසුන් 05 යදයනකු අලුතින් ලි ාපදිංචි ූයෙ  පර්යේෂණ වයාපිති පිළිබඳ විස්තර අංක 01 

වගුයප දැක්යප   
 

 

යගස්ත්රපති වැඩසටෙන් 

 

NILIS ආ තනය හි පෙත සඳෙන් යාස්ත්රපති වැඩසටෙන් රි ාත්මක යප  

 
 

 යතොරතුරු කළමනාකරණ යාස්ත්රපති පාඨමාලාව (MIM) 

 පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා යාස්ත්රපති පාඨමාලාව  MLS) 

 ගුරු පුස්තකාල ාධිපතිත්ව යාස්ත්රපති පාඨමාලාව (MTL) 

 

යතොරතුරු කළමනාකරණ  පිළිබඳ යාස්ත්රපති (MIM) පාඨමාලාව සඳො 2013 2014 අධ්ය න 

වර්ෂයේදී ලි ාපදිංචි ූය සිසුන්යගන් සිසුන් තියදයනක් තම නිබන්ධ්යේ කටයුතුවල නිරතයවමින් සිටින 

අතර  පර්යේෂණ මාතිකා 02 වගුයප දැක්යප) 2015 2017 සඳො සිසුන්  09 ලි ාපදිංචි ීම ඇත   

 

පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා යාස්ත්රපති (MLS) පාඨමාලාව සඳො 2014 වර්ෂයේදී ලි ාපදිංචි ූය සිසුන් 

05ක් තම පර්යේෂණ නිබන්ධ්යේ කටයුතුවල නිරත ූයෙ   පර්යේෂණ මාතිකා 03 වගුයප දැක්යප) 
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2015/2017කණ්ඩා ම සඳො සිසුන් 10 යදයනක් ලි ාපදිංචි ීම ඇති අතර ඔවුන් තම පාඨමාලා 

කටයුතුවල නිරත යප  

 

ගුරුපුස්තකාල ාධිපතිත්ව  පිළිබඳ යාස්ත්රපති පාඨමාලාව (MTL) සඳො 2014/15 කණ්ඩා ම  පූර්ණ 

කාලීන) සඳො සිසුන් 06 යදයනකු ලි ාපදිංචි ීම ඇති අතර ඔවුන් තම අධ්ය න කටයුතුවල 

නිරතයවමින් සිටී  

 

පය්චගත් උපගධි ඩිප්මලෝමග පගඨමගලග  
 

NILIS ආ තනයේ පෙත සඳෙන් පය්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාවන් පවත්වු ලබයි  

 පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා පය්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමාව (PGLIS) 

 යතොරතුරු කළමනාකරණ පය්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමාව (PGDIM) 

 ගුරු පුස්තකාල ාධිපතිත්ව පය්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමාව (PGTL) 

පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා පය්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමායප 2015 2017 සඳො ලි ාපදිංචි ූය සිසුන්  15 

යදයනකු ලි ාපදිංචි ූයෙ  යම ට අමතරව යමම පාඨමාලා සඳො 2014 2015 දී ලි ාපදිංචි ූය සිසුන් 06  

යදයනකු තම නිබන්ධ්යේ කටයුතුවල නිරත ූයෙ   පර්යේෂණ මාතිකා 4 වගුයප දැක්යප) 

යතොරතුරු කළමනාකරණ පය්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමාව 2014/2015 සිසුන් කණ්ඩා යමහි සිසුන් 

ඔවුන්යේ පර්යේෂණ නිබන්ධ්  සම්පූර්ණ කිරීයම් කාර් ය හි නි ැලුනෙ   පර්යේෂණ මාතිකා 5 

වගුයප දැක්යප) 2015 2017 අධ්ය න වර්ෂ  සඳො සිසුන් 11 යදයනකු ලි ාපදිංචි ීම ඇත  

 

ගුරු පුස්තකාල ාධිපතිත්ව පය්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමාව 2014/2015 කණ්ඩා යම් සිසු සිසුවි න් 05 ක් 

පර්යේෂණ නිබන්ධ්යේ කටයුතුවල නි ැලුනෙ   පර්යේෂණ මාතිකා 6 වන වගුයප දැක්යප) 

ඩිප්මලෝමග පගඨමගලග 
 

NILIS ආ තන  පෙත සඳෙන් ඩිප්යලෝමා පාඨමාලා පවත්වු ලබයි  
 

 පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව (DLIM) 

 පාසක පුස්තකාල ාධිපතිත්ව ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව (DSL) 

 මෙජන පුස්තකාල ාධිපතිත්ව ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව (DPL) 
 

 

පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව වසර 03 ක පාඨමාලාවක් වන අතර 

එහි පළමු වර්ෂ  පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ ප්රාම සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව (PILIM) 

යලසද යදවන වර්ෂ  පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ අන්තර්මධ්ය පාඨමාලාව (ILIM) යලසද 

යතවන වර්ෂ  පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව (DLIM) යලසද 

පැවැත්යප  යම් අුව පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ ප්රාම සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව සඳො 

2015 වර්ෂයේදී සිසුන් 14 යදයනකු ලි ාපදිංචි ීම ඇති ඇත   
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පාසක පුස්තකාල ාධිපතිත්ව ඩිප්යලෝමා (DSL) පාඨමාලායප 2014 15 සිසු කණ්ඩා ම 2015 දී 

පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කළ අතර 2015 දී යමම පාඨමාලාව සඳො සිසුන් 42 යදයනකු බඳවා ගැනිණි  

මෙජන පුස්කතාල ාධිපතිත්ව ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව 2015 2016 කණ්ඩා ම සඳො සිසුන් 14 

යදයනකු ලි ාපදිංචි ූයෙ  

සෙතික පත්ර පගඨමගලග 

 
NILIS ආ තන  පෙත සඳෙන් සෙතික පත්ර පාඨමාලා පවත්වු ලබයි  

 

 පාසක පුස්තකාල ාධිපතිත්ව සෙතික පත්ර පාඨමාලාව (CSL) 

 මෙජන පුස්තකාල ාධිපතිත්ව සෙතික පත්ර පාඨමාලාව (CPL) 

      ඉංග්රීසි සෙ යතොරතුරු සාක්ෂර කුසලතා සෙතික පත්ර පාඨමාලාව  

පාසක පුස්තකාල ාධිපතිත්ව සෙතික පත්ර පාඨමාලාව සඳො 2015 දී සිසුන් 30 යදයනකු ද මෙජන 

පුස්තකාල ාධිපතිත්ව සෙතික පත්ර පාඨමාලාව සඳො සිසුන් 11 යදයනකු ද යමම වසයර්දී ලි ාපදිංචි 

ීම ඇත  

උසස් යපළ විභාග  නිම කළ සිසුන් සඳො ඉලක්ක කර ආරම්භ කරන ලද ඉංග්රීසි භාෂාව සෙ යතොරතුරු 

සාක්ෂර කුසලතා සෙතික පත්ර පාඨමාලාව සඳො සිසුන් 27 යදයනකු ලි ාපදිංචි ූයෙ  

මකටිකගලීන පගඨමගලග 

යමරට පුස්තකාල ො යතොරතුරු ක්යෂේත්ර  තුළ දියුව  මානව සම්පතක් නිර්මාණ  කිරීම සඳො ජාතික 

පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තන  විවිධ් යකටි කාලීන පුණුව  වැඩසටෙන්  පවත්වු ලැයේ  යම් අුව 

කාර් ාල කළමනාකරණ  සඳො යතොරතුරු තාක්ෂණ   න මැය න් 26.03.2015 සිට 21.05.2015 දක්වා 

ද 15.10.2015 සිට 03.12.2015 දක්වා ද වයය න් පුණුව  වැඩසටෙන් යදකක් යමම වර්ෂ  තුළ දී පවත්වන 

ලද අතර ඊට සෙභාගී ූය පිරිස 46 කි  යමම පුණුව  වැඩසටෙයනහි සම්පත්දා ක න් වයය න් NILIS 

ආ තනයේ යජයෂ්ඨ කථිකාචාර් වරුන් යමන්ම මානව සම්පත් අියවර්ධ්න ආ තනයේ සෙ 

කළමනාකරණ ීයඨයේ යජයෂ්ඨ කථිකාචාර් වරුන්ද පරිපාලන ක්යෂේත්රයේ ප්රීමණ න්ද කටයුතු කළෙ  

දර්යනපති දර්යනසූරී උපාධි ෙදාරණ සිසුන් සඳො සම්මන්ත්රණ ක් 14 11 2015 දින පැවැත්ූය අතර ඒ 

සඳො සිසුන් 38 යදයනකු සෙභාගී වි   

 ාපන  පුස්තකාලයේ කාර් මණ්ඩල  සඳො පැවැත්ූය යතොරතුරු සාක්ෂරතාව යතදින වැඩමුළුව සඳො 

48 යදයනකුයගන් යුත් පිරිසක් සෙභාගී ූයෙ  පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො වන ජාතයන්තර වැඩමුළුවක් 2015 

වර්ෂයේ පැවැත්විණි  ඒ සඳො 31 යදයනකුයගන් යුත් පිරිසක් සෙභාගී ූයෙ   
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උපගධි ්රදගමනෝත්සව  

2015 වර්ෂයේ දී පැවති යකොළඹ විය්වවිදයාලයේ පය්චාත් උපාධි ප්රදායනෝත්සවයේදී යාස්ත්රපති 

උපාධිධ්ාරීන් යදයදයනක්  2) ද පය්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමා උපාධිධ්ාරීන් 33 යදයනක් ද උපාධි ලබා 

ගත්ෙ  

බගහිර කථිකගචගර්  මණ්ඩල  

NILIS ආ තනයේ ස්ථිර යජයෂ්ඨ කථිකාචාර් වරුන් සිටිුයේ තියදයනක් පමණක් බැවින් 
පාඨමාලාවල යද්යන කටයුතු සඳො වැඩි වයය න් බාහිර කථිකාචාර් වරුන්යේ සො  ලබා ගැයන්   

ඒ අුව පෙත සඳෙන් විද්වතුන් ආ තනයේ පය්චාත් උපාධි පාඨමාලාවල යද්යක න් වයය න් 

සෙභාගී ීම ඇත  

මොචාර්  පි දාස රණසිංෙ, කැලණි  විය්වවිදයාල  

මොචාර්  ඉන්ද්රලාක ද සිකවා, යාස්ත්ර ීයඨ , යකොළඹ විය්වවිදයාල  

මොචාර්  ගාමිණී ද අකවිස,් කළමනාකරණ ො ල්ලය ීයඨ , යකොළඹ විය්වවිදයාල  

මොචාර්  ඩිකජිත් සිං, මල ා විය්වවිදයාල , මැයකසි ාව 

ආචාර්  වත්මායනක යසයනවිරත්න, පුස්තකාල ාධිකාරි, ශ්රී ලංකා විවිත විය්වවිදයාල  

ආචාර්  ඩී යක් ඩී  ජ යකොඩි, යජයෂ්ඨ කථිකාචාර් , ව ඹ විය්වවිදයාල  

ආචාර්  යක් ඩී ව  විමලරත්න, හිටපු අධ්යක්ෂ, ජාතික යකානාරක්ෂක යදපාර්තයම්න්තුව 

ෙැරිසන් යපයර්රා ම ා, හිටපු පුස්තකාල ාධිකාරී, යප්රායදණි  විය්වවිදයාල  

ව ආර්  පද්මසිරි ම ා, පුස්තකාල ාධිකාරී, යසෞන්දර්  කලා විය්වවිදයාල  

එක ඒ  ජ තිස්ස ම ා, පුසත්කාල ාධිකාරී, කැලණි  විය්වවිදයාල  

එම් එන්  රවිකුමාර් ම ා, යජයෂ්ඨ සෙකාර පුස්තකාල ාධිකාරී, නැයගනහිර විය්වවිදයාල  

එක එම්  උද  ප්රසාද් කේරාක ම ා, යකාන සංරක්ෂක , ජාතික පුස්තකාල ො ප්රයකාන යසේවා මණ්ඩල  

ටී  රමනන් ම ා, යජයෂ්ඨ සෙකාර පුස්තකාල ාධිකාරී, නැයගනහිර විය්වවිදයාල  

ෙර්ෂ බාලසූරි  ම ා, යජයෂ්ඨ සෙකාර පුස්තකාල ාධිකාරී, ශ්රී ලංකා විවිත විය්වවිදයාල  

ීය යක් සී එම්  වියේවික්රම ම ා, යජයෂ්ඨ සෙකාර පුස්තකාල ාධිකාරී, සබරගමුව විය්වවිදයාල  

යේ එම් ීය ීය  ජ සිංෙ මි , කථිකාචාර් , යතොරතුරු තාක්ෂණ ීයඨ , යමොරටුව විය්වවිදයාල  

ව යේ ගුණවර්ධ්න මි , ඉංජියන්රු-පාරියභෝගික නිෂ්පාදන අයලවිකරණ , ශ්රී ලංකා යටලියකොම් 

ඩී එම් ීය  බණ්ඩාරනා ක මි , පුස්තකාල අධ්යක්ෂ, ඇමරිකාු යතොරතුරු මධ්යසා්ාන  

ටී  ප්රතීපන් ම ා, සෙකාර පුස්තකාල ාධිකාරී, වව යවකලස්ස විය්වවිදයාල  

බුද්ධින් කුමාර ම ා, යජයෂ්ඨ සෙකාර පුස්තකාල ාධිකාරී, යමොරටුව විය්වවිදයාල  

මයනෝජා සමරදිවාකර මි , යජයෂ්ඨ සෙකාර පුස්තකාල ාධිකාරී, ජ වර්ධ්නපුර විය්වවිදයාල  

චන්දන වියේයකෝන් ම ා, කථිකාචාර් , කළමනාකරණ ො ල්ලය ීයඨ , යකොළඹ විය්වවිදයාල  
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NILIS පර්මේෂණ සම්මන්ත්රණ 
 
NILIS පර්යේෂණ සම්මන්ත්රණ  2015 යනොවැම්බර් 13 දින යකොළඹ විය්වවිදයාලයේදී පවත්වන ලදී  
යම් සඳො සැසිවාර 4 ක් සෙ යත්මා ෙතරක්  ටයත් පර්යේෂණ පත්රිකා 13 ක් ඉදිරිපත් යකරිණි  ප්රජාව 
සෙ වයාප්ති යසේවා, යතොරතුරු පර්යේෂණ සෙ ප්රකායන, වර්ධිත තාක්ෂණික යසේවා සමඟ ප්රයපය  
දියුව  කිරීම  සෙ පාඨක අධ්ය න  නාදි  එකී යත්මාවන් යප  යම ට අමතරව විවිධ් යත්මා  ටයත් 
යපෝස්ටර් සැසි ක්ද පැවැත්විණි  ඒ පිළිබඳ විස්තර පෙත දැක්යප  
 
ගැඹුරු මුණුයද් මසුන් ඇකලීයම් ආර්ථික කාර් ක්ෂමතාවට බලපාන යතොරතුරු පරතර න් පිළිබඳ 
අධ්ය න ක් 
පර්ල් මක්.විමේමසේකර සෙ ජගත් රගජපක්ෂ  

යමොරටුව විය්වවිදයාලයේ පුස්තකාලයේ වයාපිති රි ාකාරකමක් යලස යතොරතුරු කුසලතා දියුව  

කිරීමට තාක්ෂණික සිසුන් යවත ය ොමු ීමම. 
තුෂගරි එම්. මසමනවිරත්න, උමප්ක්ෂග මකොඩිතුවක්කු, මක්.ජී.ඒ.පී.කිරිඇල්ල 

ඊළඟ පරම්පරායප සම්පත් අනාවරණ යමවලම රි ාත්මක කිරීම යවතට: ශ්රී ලංකායප ඩිජිටක 
තැන්පතුවල ඒකාබද්ධ් සුචි  
ජ කගන්තන් මගරි ගපිල්මලයි සෙ රුවන් ගමම  
 
සමීක්ෂණ පර්යේෂණ සැලැස්ම ආදර්යකරණ : ආධුනික සමීක්ෂක න් සඳො ලලදාමටකරණ  
යවුයවන් ල්ලික සැලසුම් අවධි පිළිබඳ විමසුමක් 
වත්මගමනල් මසමනවිරත්න 

යාස්්රී  ප්රකායන  සෙ කතුවරුන් මුණුණ යදන අියය ෝග  

චතුරංග වීරමසේකර  

 ාපන  විය්වවිදයාලයේ කිකරකර්ම ීයඨයේ අධ්ය න කාර් මණ්ඩලයේ පර්යේ ෂණ එකුව පිළිබඳ 
ග්රන්ථිමිථික අධ්ය න ක්  
යූ.ලතග සෙ එස්.අම්බිෙගයි 

උපාධි අයප්ක්ෂක න් විසින් භාවිත කරන යතොරතුරු ල්ලාර ය ොදා ගැව ම: දිෂය සෙ ප්රසංග කලා 
විය්වවිදයාලයේ උපාධි අයප්ක්ෂක න්යේ  නිබන්ධ් පිළිබඳ උපෙරණ විය්යකෂණ ක්  
ඒ.වී.එම්.මක්.අංකුඹුර 

පුස්තකාල කළමණාකරණ  සඳො නිදෙසු ල්ලාර ය ොදා ගැව ම: ගැටලු සෙ අියය ෝග 
සී.ඩී.එන්.පුංචිමෙේවග සෙ ඒ.ඩී.බී.කුමගර  
 

ශ්රී ලංකායප විය්වවිදයාල ශිෂය යතොරතුරු සන්නියපදන තාක්ෂණ  භාවිතා කිරීම සෙ පිළිගැව ම 
ජී.ඩී.එම්.එන්.සමරදිවගකර සෙ චන්ද්රග ණවණවර්ධ්න 

ආපසු භාර යනොදීම නිසා අස්ාානගත වන යපොත්: යාස්්රී  පුස්තකාල ක් ඇසුරින් සිද්ධි අධ්යන ක්  
ශිරගණි රණවීර 

දිෂය කලා උපාධි අයප්ක්ෂක න්යේ පැවරුම්වල විය්යකෂණ කුසලතා භාවිත : ස්වාමි වියපකානන්ද 
යසෞන්දර්  ආ තන  පිළිබඳ සිද්ධි අධ්ය න ක්  
බී.්රයගන්තන් 

ශ්රී ලංකා පාර්ලියම්න්තුයප දැුම කළමනාකරණ  සංවර්ධ්න  ො රි ාත්මක කිරීම  

එස්.එල්.සි ත් අෙමඩ්, වත්මගමනල් මසමනවිරත්න, ල නල් අමරමකෝන්  
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පෙත සඳෙන් මගතෘකග  ටමත් මපෝස්ටර් 13ක් ඉදිරිපත් මකරිණි. 

 

ශ්රී ලංකායප විය්වවිදයාල  විත්තී යපදීන් අතර රැකි ා තිප්තිමත්භාවය හි ස්්රී පුරුෂ සමාජභාීම 
යවනස  
එම්.පී.එල්.ආර්.මගරසිංෙ, අනූෂග විමේරත්න 

යකොො, ලිේසිස් ඇලිස් යනො වින්යඩෝස් සුචිකරණ යමොඩියුල පිළිබඳ සන්සන්දනාත්මක අධ්යන ක්  
ජී.ඩී.ඒ.එස.්මල්කගන්ති, නිමල් මෙට්ටිආරච්චි 

ජාතික සෙ ජාතයන්තර ප්රමිති සම්බන්ධ්ය න් ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආ තන පුස්තකාල පාඨක න්යේ 
යතොරතුරු ගයපෂණ චර් ාව  
එම්.ඩී.ආර්.කුමුදුනී 

ෙමුදා නිලධ්ාරීන්යේ පුස්තකාල භාවිත  පිළිබඳ ඇගමටමක්  
ආර්.එම්.ආර්.දි ලමගදර 

 ාපන  විය්වවිදයාලයේ මානව යාස්ත්ර සෙ සමාජ විදයා  පුස්තකාල පාඨක සමීක්ෂණ ක්  
කිරුපග මෙෝලි 
 

සිසුන් විසින් රවය දිෂය සම්පත් ඒකක  භාවිතා කිරීම: ශ්රී ලංකා විවිත විය්වවිදයාල  ඇසුරින් සිද්ධි 
අධ්ය න ක්  
ටිමන්ෂග නගනග ක්කගර 

ශිෂය සාධ්න  සඳො ජාලගත ඉයගුයමහි බලපමම පිළිබඳ අධ්ය න ක්  
අසිත සඳරුවන් ජ සූරි  

සිංෙරාජ වන සංරක්කරත  පිළිබඳ සැසඳීමක්  Trip Advisor විමසුම්: අන්තර්ගත වියය්කෂණ ක්  
පී.මක්.ජ මසේකර, එම්.එස්.එම්.එල්.කරුණගරත්න 

ශ්රී ලංකායප පුස්තකාල ප්රභව  සෙ පරිණාම  
එස්.ආර්.එස්.උමේශි, ඒ.එම්.සී.එම්.අධිකගරි, ඩබ්.ඒ.ස්වර්ණකගන්ති, ජී.ඩබ්.පී.කුරුප්පු, 

එස්.ආර්.බී.මක්.ඩී.සී.කඩදර, ජී.ආර්.එස්.ජ මකොඩි, ඒ.පී.ඉලංගමකෝන් 
 
 

රජයේ සෙ යපෞද්ගලික අංයයේ සංවිධ්ාන අතර විදුත් පාසක ප්රත්පත්ති පිළිබඳ සැසඳීමක්  
ඉමනෝකග පීරිස්, ප්රීතිකග වීරසිංෙ, විෂි ද ද මකොස්තග, දිනූ ද වීරමකෝන්, චතුරංග ජ වීර, මහින්ද අමරසිරි 
සාමාජික යවේ පරිශීලික නිර්ණා කවලට අුව ඉංග්රීසි වාර්තාගත පුවත්පත් පෙක් පිළිබඳ 
වියපචනාත්මක ඇගමටමක්  
කිමෂෝලි මමන්ඩිස්,  මෂෝධ්ග ධ්ර්මවර්ධ්න, රසිකග තුෂගන්ත, ෂෆ්කගන් ෙමගස්, සමන්ත ලි නම  

ශ්රී ලංකායප යතොරාගත් පුස්තකාල න්හි තාක්ෂණික පිරිසැකසුම් රි ාවලි  යභෞතික අංග පිළිබඳ 
 ා ාරූපම  ඉදිරිපත් කිරීමක්  
ඩී.පී.සී.විතගන, එස්.වීරසිංෙ, එෆ්.ඉමසඩ්.අෂීක්, වී.අලගරත්නම්, අයි.ශ්රීමගලිනී, පී.මලෝ දනී, 

එන්.රුජගනි, එච්.පී.ද සිල්වග, ආර්.එස්.විතගන, පී.මක්.විමේමසේකර  
 

පුස්තකාල ද්රවය යතෝරා ගැව යම් රි ාවලිය හි දී භාවිත යතෝරා ගැව ම් යමවලම්  
විජිත් ජ සිංෙ, සමන්ත කරුණගරත්න, ෙර්ෂනී අතුමකෝරල, ලිහිණි මගරම්මබ්, දිල්මිනී මමත්තසිංෙ, 
වසන්ත විමේරත්න, මක්.ඒ.ඒ.ඩී.ඩී.සංජීවනී 
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බගහිර අ තන සඳෙග සම්පත් දග කත්ව  

ආචගර්  රුවන් ගමම  / මජයෂ්ඨ කථිකගචගර්  

2015.02.27 -  සමාජ මාධ්ය භාවිත  පිළිබ ඳ වැඩමුළුව 

2015 04 08- සෙ 30, 2015 05 07, 2015 11 12, 19  සෙ 26, ගූගක ඇප්ස් සෙ යකාන  

කළමනාකරණ  පිළිබඳ පුණුව  වැඩසටෙන  පරිගණක ය දවුම් සෙකාරවර න් 

සඳො) 

2015 04 29 - ක්ලපඩ් ඇක සෙ සමාජ මාධ්ය පිළිබඳ පුණුව  වැඩසටෙන  පරමාව  තාක්ෂණ 

ආ තනයේ සිසුන් සඳො) 

2015 05 12-  පරිපාලකවන් සඳො ගූගක ඇප්ස්  පිළිබඳ පුණුව  වැඩසටෙන                                         

 රජරට විය්වවිදයාල ) 

2015 07 17- පුස්තකාල ාධිපතින් සඳො සමාජ මාධ්ය පිළිබඳ පුණුව  වැඩසටෙන                            

 රජයේ පුස්තකාල ාධිපතින් සඳො) 

2015 10 106, 13, 23 - ඒකාබද්ධ් සුචි  පිළිබඳ පුණුව  වැඩසටෙන  පුස්තකාල ාධිපතින් සඳො) 

 

උදිත අලෙමකෝන්/ සෙකගර පුස්තකගල ගධිපති 

 2015.02.27 සෙ 28  න දින න්හි මාතයක අධ්යාපන කලාපයේ පාසක පුස්තකාල ාධිපතින් 
සඳො පැවති වැඩමුළුයවහි සම්පත් දා කය කු වයය න් රි ා කිරීම  

 2015.04.04 දින අම්පාර දිස්ත්රික්යේ පැවති පාසක පුස්තකාල ාධිපති සෙ මෙජන 
පුස්තකාල ාධිපතින් සඳො ූය වැඩමුළුයවහි සම්පත් දා කය කු වයය න් රි ා කිරීම  

 2015.10.22-23 දින න්හි ත්රිකුණාමල  දිස්ත්රික්තයේ පාසක පුස්තකාල ාධිපති සෙ මෙජන 
පුස්තකාල ාධිපතින් සඳො ූය වැඩමුළුයප සම්පත් දා කය කු වයය න් රි ා කිරීම  

 2015.11.16-17 දින ෙම්බන්යතොට දිස්ත්රික්තයේ පාසක පුස්තකාල ාධිපති සෙ මෙජන 
පුස්තකාල ාධිපතින් සඳො ූය වැඩමුළුයප සම්පත් දා කය කු වයය න් රි ා කිරීම  

 2015.03.09 දින අම්පාර දිස්ත්රික්තයේ පාසක පුස්තකාල ාධිපතින් සෙ මෙජන 
පුස්තකාල ාධිපතින් සඳො ූය වැඩමුළුයවහි සම්පත් දා කය කු වයය න් රි ා කිරීම  

 2015.09.28 දින පැවති මෙජන පුස්තකාල ාධිපතින් සඳො ූය සුචිකරණ වැඩමුළුයවහි සම්පත් 
දා කය කු වයය න් රි ා කිරීම  
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පී.ජී.මප්මදගස මෙතග/මජයෂ්ඨ කථිකගචගර්  

මධ්යම පළාත විසින් සංවිධ්ාන  කරන ලද යකටි කාලීන පාඨමාලාවන්හි සම්පත් දා කත්ව  සැපමටම 

2015.08.23 - අවයයතා විය්යකෂණ  

2015.04.06 - පාසක පුස්තකාල ඉයගුම් සම්පත් මධ්යස්ාානයේ කාර් භාර  

2015.09.10 - යතොරතුරු කුසලතා ඉගැන්ීමම් 

2015.09.11 - යතොරතුරු කුසලතා ඉගැන්ීමම්   

2015.09.17 - සෙභාගීත්ව ඉයගුම 

2015.09.18 - සෙභාගීත්ව ඉයගුම 

2015.10.08 - ඉයගුයම් දිගුව  

2015.10.09 - ඉයගුයම් දිගුව  

2015.11.02 - කි ීමම ඉගැන්ීමම 

2015.11.03 - ළමා ො ය ොවුන් සාහිතය ට අදාළ ඉගැන්ීමම් 

2015.11.30 - ගුරු පාසක පුස්තකාල ාධිපති පර්යේෂකය කු යලස රි ාත්මක වි  යුතු    

ආකාර  

2015.12.01 - ඇගමටම ො වාචික ඉදිරිපත් කිරීම  

 

අධ්ය න කගර්  මණ්ඩලමේ පර්මේෂණ දග කත්ව  

්රකගයන 

ආර්.පී.පී.රණවීර මෙතග /අධ්යක්ෂ 

 සිසුන්යේ කි ීමම, ලිීමම සෙ සන්නියපදන කුසලතා වර්ධ්න ට ශ්රී ලංකී  ගුරු 

පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො NILIS පය්චාත් උපාධි පාඨමාලා යකයතක් දුරට උපකාරී ීම ඇත්ද, 

සාරාංය  සෙ යපෝස්ටර් ඉදිරිපත්කිරීම, අන්තර්ජාතික පුස්තකාල සංගම් සම්මන්ත්රණ  2015 

ජූනි 28 ජූලි 03, මාස්ට්රිඩ්, යනදර්ලන්ත  

 

ආචගර්  රුවන් ගමම  /මජයෂ්ඨ කථිකගචගර්  

 ඊලඟ පරම්පරායප සම්පත් අනාවරණ යමවලමක් යවතට: ශ්රී ලංකායප ඩිජිටක තැන්පතුවල 

අතවයය ඒකාබද්ධ් සුචි   

 

උදිත අලමකෝන් /සෙකගර පුස්තකගල ගධිපති 

ස්ලැයවොේ ජිජැක් : රූපම  නි මුවක් 

යජෝන් යරෝදිලාද්: රූපම  නි මුවක් 

අමරිකාු මුසකමාුවා 

අුරාගී  
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බගහිර ආ තනවල කමිටු සගමගජිකත්ව   

ආර්.පී.පී.රණවීර මෙතග /අධ්යක්ෂ 

 ජාතික පුස්තකාල ො ප්රයකාන යසේවා මණ්ඩලයේ අධ්යාපන අංයයේ උපයද්යක කම්ටුයප 

සාමාජිකය කු යලස කටයුතු කිරීම  

ආචගර්  රුවන් ගමම  /මජයෂ්ඨ කථිකගචගර්  

 ජාතික පුස්තකාල ො ප්රයකාන යසේවා මණ්ඩලයේ යතොරතුරු තාක්ෂණ උපයද්යන කමිටුයප 

සාමාජිකය කු යලස කටයුතු කිරීම  
 

 ජාතික විදයා පදනයම් ඩිජිටකකරණ වයාපිතියේ අධීක්ෂණ කමිටු සාමාජිකය කු ීමම 

උදිත අලෙමකෝන් / සෙකගර පුස්තකගල ගධිපති  

 ජාතික පුස්තකාල ො ප්රයකාන යසේවා මණ්ඩලයේ ග්රන්ා විඥාපන උපයද්යක කම්ටුයප 

සාමාජිකය කු යලස කටයුතු කිරීම  

 ජාතික පුස්තකාල ො ප්රයකාන යසේවා මණ්ඩලයේ ජාතික සාධිකාරී යකාන  කර්ති, 

ග්රන්ානාම සෙ ආ තන) සම්පාදන කමිටුවල සාමාජිකත්ව  දැරීම  

 ජාතික පුස්තකාල ො ප්රයකාන යසේවා මණ්ඩලයේ ප්රතිග්රෙණ ප්රතිපත්ති සම්පාදන කමිටුයප 

සාමාජිකය කු ීමම  

 යකොළඹ මෙජන පුස්තකලයේ උපයද්යන කමිටුයප සාමාජිකය කු ීමම  
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1. පගඨමගලගවන් පිළිබඳ විස්තර 

 

පගඨමගලගව සිසුන්ම  

මුළු 

එකතුව 

අධ්ය න 

කගර්  

මණ්ඩලමේ 

මුළු එකතුව 

අනධ්ය න 

කගර්  

මණ්ඩලමේ 

මුළු එකතුව 

දර්යනපති දර්යනශූරි 10 බා.05 
ස්.02 

01 
 

පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා යාස්ත්රපති උපාධි පාඨමාලාව- පූර්ණ කාලීන 17 බා.11 
ස්.02 

01 

යතොරතුරු කළමනාකරණ පය්චාත් උපාධි පාඨමාලාව - පූර්ණ කාලීන  14 බා.10 
ස්.01 

01 

ගුරු පුස්තකාල ාධිපතිත්ව උපාධි පාඨමාලාව –පූර්ණ කාලීන 06 බා.08 
ස්.02 

01 

යතොරතුරු කළමනාකරණ පය්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව - අර්ධ් කාලීන 13 බා.05 
ස්.02 

01 

ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීත්ව පය්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව - පූර්ණ 
කාලීන 

05 බා.10 
ස්.01 

01 

පුස්තකාල ො යතොරතුරු විඥාපන විදයා පය්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව - 
අර්ධ් කාලීන 

21 බා.04 
ස්.01 

01 

පාසක පුස්තකාල ාධිපතීත්ව ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව 42 බා.08 
ස්. 01 

01 

මෙජන පුස්තකාල ාධිපතීත්ව ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව 14 බා.02 
ස්.01 

01 

පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව 14 බා.2 
ස්. 03 

01 

පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ ප්රාම සෙතික පත්ර පාඨමාලාව 14 බා. 8 
ස්.3 

01 

මෙජන පුස්තකාල ාධිපතීත්ව සෙතික පත්ර පාඨමාලාව 11 බා.7 
ස්.04 

01 

පාසක පුස්තකාල ාධිපතීත්ව සෙතික පත්ර පාඨමාලාව 30 බා. 10 
ස්.03 

01 

අධ්යාපනයපදී උපාධි    3 යකොටස) 
පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ   සිංෙල මාධ්ය) 

66 ස.්03 01 

අධ්යාපනයපදී උපාධි   3 යකොටස) 
පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ   ඉංග්රීසි මාධ්ය) 

18 ස.්03 01 

 

* ස්  ස්ථිර කථිකාචාර් වරුන් 

* බා  බාහිර කථිකාචාර් වරුන් 
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2. අධ්ය න කගර්  මණ්ඩල  පිළිබඳ විස්තර 
 

 අධ්යක්ෂ - ආර්.පී.පී.රණවීර මෙතග (2014.02.23 සිට) 
 

 

විෂ  මාධ්ය  යජයෂ්ඨ 

මොචාර්  

මොචාර්  යජයෂ්ඨ කථිකාචාර්  කථිකාචාර්  සෙකාර 

කථිකාචාර්  

උප 

යද්යක 

විෂ  

අධ්යාපන 
විදයාව 

ඉංග්රීසි සිංෙල   ීය ව යප්රේමදාස ම ා  - - - 

පුස්තකාල 
විදයාව 

ඉංග්රීසි සිංෙල   ආර් ීය ීය රණීමර 
ම ා  

 - - - 

යතොරතුරු 
තාක්ෂණ  

ඉංග්රීසි සිංෙල   ආචාර්  රුවන් 
ගමයේ ම ා 

 - - - 

සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති යූ ීය අලෙයකෝන් ම ා 

 
  

 
 

3. පරිපගලන කගර්   මණ්ඩලමේ විස්තර  
 

 

අංය  යජයෂ්ඨ කාර්  මණ්ඩල  කණිෂ්ඨ කාර්  මණ්ඩල  සුළු යසේවක න් 
පරිපාලන ඒ අයේරත්න මි  

යජයෂ්ඨ සෙකාර 
යකාකාධිකාරී 

ඒ එන් එක නාමලී මි , 
ලිපිකරු II යරේණි  
එන් යක් කුරුප්පුආරඡාචි ම ා 
පරිගණක ය දවුම් සෙකාර III 
යරේණි  
 
 

ටී එඡා ආර් බී චන්ද්රතිලක මි  
පරිගණක ය දවුම් සෙකාර III 
යරේණි  

ඒ ඒ යේ අයේසිංෙ 

ම ා 

රි දුරු 

ල්ලය  එඡා ීම එස් එම් ජ යසේකර මි  

යජයෂ්ඨ සෙකාර ල්ලයාධිකාරී 

 

එස් ඒ ඩී ටී එන් රත්නා ක ම ා 
යපොත් තබන්නා II යරේණි  

 

පුස්තකාල යූ ීය අලෙයකෝන් ම ා 
සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති  

බී ීය යවත්තසිංෙ මි  

පුස්තකාල සෙකාර III යරේණි  
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4. පර්මේෂණ ්රකගයන පිළිබඳ විස්තර  
විෂ  ප්රකාශිත Commercialized ප්රකාශිත 

(අ) පර්යේෂණ සංායාව 02  පර්යේෂණ නිබන්ධ්න සෙ 
වයාපිති වාර්තා 29 

(ආ) යපොත් සංායාව 04   

 ඇ) යවනතa    

එකතුව 06  29 

 

 

 

5.  
 

I. වැඩසටෙන්, සම්මන්ත්රණ සෙ වැඩමුළු පිළිබඳ විස්තර 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විෂ   සම්පූර්ණ 

කරන ලද 

දැනට පවතින 

a. පය්චාත් උපාධි පාඨමාලා ගණන 
දර්යනපති$දර්යනශූරී 02,යතොරතුරු කළමනාකරණ 01 පුස්තකාල ො 

විඥාපන විදයා 02, ගුරුපුස්තකාල ාධිපති  පූර්ණ කාලීන) 01, 

ගුරුපුස්තකාල ාධිපති  අර්ධ් කාලීන) 

08 02 06 

b. පය්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමා පාඨමාලා ගණන 07 03 04 
c. උපාධි පාඨමාලා ගණන - - - 
d. ඩිප්යලෝමා පාඨමලා ගණන 06 04 02 
e. සෙතිකපත්ර පාඨමාලා ගණන 11 06 05 
f. යවනත් 

වැඩමුළු සෙ සම්මන්ත්රණ 
25 25 - 

එකතුව 57 40 17 
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ii. වැඩසටෙන්, සම්මන්ත්රණ සෙ වැඩමුළු පිළිබඳ විස්තර  
 

 

විෂ  
පාඨමාලා 

ලාභීන් 

ගණන 

කාර් ාල කළමනාකරණ  සඳො යතොරතුරු තාක්ෂණ පුණුව  පාඨමාලාව (26.03.2015-21.05.2015) 20 

කාර් ාල කළමනාකරණ  සඳො යතොරතුරු තාක්ෂණ පුණුව  පාඨමාලාව (15.10.2015-03.12.2015) 26 

NILIS සම්මන්ත්රණ  2014 (13.11.2015) 144 

MPhil/PhD සම්යම්ලන  (14.11.2015)  38 
පුස්තකාල ාධිපති සඳො ඉයගුම් ඉගැන්ීමම් පිළිබඳ ජාතයන්තර වැඩමුළුව  31 
 ාපන  වියවවිදයාලයේ පුස්තකාල කාර් මණ්ඩල  සඳො යතොරතුරු සාහිත ය පිළිබඳ තුන්දින 
වැඩමුළුව 48 
NILIS බාහිර කථිකාචාර් මණ්ඩල  සඳො ූය තුන්දින පුණුව  වැඩමුළුව 11 

අධ්යාපන අමාතයාංයයේ සෙය ෝගය න් පවත්වු ලැපු පුණුව  වැඩසටෙන් 

විදුෙකපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුණුව  වැඩසටෙන , යදුවර අධ්යාපන කලාප   40 

විදුෙකපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුණුව  වැඩසටෙන , මාතයක අධ්යාපන කලාප   40 

විදුෙකපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුණුව  වැඩසටෙන , මෙුවර අධ්යාපන කලාප   40 
විදුෙකපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුණුව  වැඩසටෙන , කටුගස්යතොට අධ්යාපන 
කලාප   40 

විදුෙකපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුණුව  වැඩසටෙන , ුවරඑළි  අධ්යාපන කලාප   40 

විදුෙකපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුණුව  වැඩසටෙන , ුවරඑළි  අධ්යාපන කලාප   40 

විදුෙකපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුණුව  වැඩසටෙන , ෙැටන් අධ්යාපන කලාප  40 
විදුෙකපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුණුව  වැඩසටෙන , යකොත්මයක අධ්යාපන 
කලාප   40 

විදුෙකපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුණුව  වැඩසටෙන , ගම්පල අධ්යාපන කලාප   40 

විදුෙකපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුණුව  වැඩසටෙන , වපලයන් අධ්යාපන කලාප   40 

විදුෙකපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුණුව  වැඩසටෙන , වලපයන් අධ්යාපන කලාප   40 

විදුෙකපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුණුව  වැඩසටෙන , නාඋල අධ්යාපන කලාප   40 

විදුෙකපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුණුව  වැඩසටෙන , වැලිගමුව අධ්යාපන කලාප   40 

විදුෙකපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුණුව  වැඩසටෙන , ගයකයවල අධ්යාපන කලාප   40 
විදුෙකපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුණුව  වැඩසටෙන , ෙඟුරන්යකත අධ්යාපන 
කලාප   40 
විදුෙකපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුණුව  වැඩසටෙන , යතකයදණි  අධ්යාපන 
කලාප   40 
විදුෙකපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුණුව  වැඩසටෙන , ගම්පල යකොත්මයක අධ්යාපන 
කලාප  40 
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1 වගුව - දර්යනපති ආචාර්   උපාධි 

 

 ශිෂයගම  නම නිබන්ධ්නමේ මගතෘකගව අධීක්ෂකම  නම 

1 ටී එඡා යක් ටී සිකවා ම ා  2003 අංක 36 දරණ බුද්ධිම  යද්පල පනත මගින් ලංකායප ප්රකායන 
අයිතිවාසිකමි යෙත්ර ට ඇති ූය බලපමම 

ආචාර්  තිස්ස යෙේමරත්න ම ා 
යජයෂ්ඨ කථිකාචාර්  
රුණුව  විය්වවිදයාල   

2 යක් එම් ඒ එස් ජ සූරි  ම ා පාසක විෂ  මාලාව සඳො යතොරතුරු සාෙරතා විෂ  මාලාවක 
වුහික අවයයතාව  අධ්ය න  කිරීම 

ආචාර්  රුවන් ගමයේ ම ා 
යජයෂ්ඨ කථිකාචාර්  
ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා 
ආ තන  
යකොළඹ විය්වවිදයාල  
 

3 එක එම් යූ ප්රසාද් කේරාක ම ා A Study on the Biology and Ecology of the Invertebrate Fauna 

Associated with the Documents in Depository Libraries in Sri 

Lanka with a view of Developing Techniques for Conservation 

of Documents 

Dr. Pascal Querner 
Institute of Zoology, University of 
Natural Resources and Life 
Sciences, Vienna 
 
මොචාර්  එන් ුගලි ද්ද ම ා 
කිකර අධ්ය න ීයඨ , රුණුව  
විය්වවිදයාල  

4 ඒ එස් එම් අසාහිම් ම ා Quality evaluation of private university libraries in Baharain 

using libQual model: An empirical study 

 

ආචාර්  නිෂාඩ් අන්වාස් ම ා 
සෙකාර මොචාර් , 
Assistant Professor College of 
Business Administration, Kingdom 
University, Kingdom of Baharain 

5 එන් එම් කරන්නායගොඩ ම ා  Information Gathering (seeking) Behavior And In-House 

Library Usage for Academic Purposes of Undergraduates in the 

Universities of Sri Lanka. 

ආචාර්  වත්මායනක 
යසයනවිරත්න මි , 
පුස්තකාල ාධිපති, ශ්රී ලංකා විවිත 
විය්වවිදයාල   
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2 වණවව -  මතොරතුරු කළමනගකරණ  පිළිබඳ යගස්ත්රපති පගඨමගලගව (MIM)  

පූර්ණ කගලීන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ශිෂයගම  නම නිබන්ධ්නමේ මගතෘකගව අධීක්ෂකම  නම 

01 එස් එක එස් අෙමඩ් ම ා Retaining the knowledge on the legislative process of 

the staff in the legislative department of the Sri 

Lankan parliament  

ආචාර්  වත්මායනක යසයනවිරත්න 

මි , පුස්තකාල ාධිපති, ශ්රී ලංකා 

විවිත විය්වවිදයාල  

02 එක ආර් අමරයකොන් ම ා Explorative study on the low use of social media by 

university libraries in Sri Lanka: with special 

reference to Facebook. 

තුෂාරි යසනවිරත්න මි , යජයෂ්ඨ 

සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති, යමොරටුව 

විය්වවිදයාල  

03 එඡා සී කරුණායසේකර මි  Bibliometric analysis on postgraduate dissertations 

submitted to the Postgraduate Institute of Medicine 

යූ ීය  අලෙයකොන් ම ා, 
සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති 
ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා 
ආ තන , 
යකොළඹ විය්වවිදයාල  

04 එඡා අයි එස් යපයර්රා මි  Effectiveness of information flow in supporting 

strategic decision making at the People’s Bank of Sri 

Lanka. 

ග ාත්රි ගුණවර්ධ්න මි , වයාපිති 

සංවර්ධ්න කළමනාකරු ඉංජියන්රු, ශ්රී 

ලංකා යටලියකොම් ආ තන  

05 කමනි යපයර්රා මි  An evaluation of the use of the library blog by the 

membership: A case study at the Regional Centre For 

Strategic Studies, Colombo 

ආචාර්  රුවන් ගමයේ ම ා, 
යජයෂ්ඨ කථිකාචාර්  
ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා 
ආ තන  
යකොළඹ විය්වවිදයාල  

06 එක යක් යපරගල මි  Evaluation of usage of e-resources for writing 

dissertations in Postgraduate Institute of Medicine, 

Sri Lanka 

ආර් ීය ීය රණීමර ම ා, යජයෂ්ඨ 
කථිකාචාර් , ජාතික පුස්තකාල ො 
විඥාපන විදයා ආ තන , 
යකොළඹ විය්වවිදයාල  
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3 වණවව  - පුස්තකගල ෙග මතොරතුරු විදයග යගස්ත්රපති පගඨමගලගව (MLS) 

 

 

 

 

 

 ශිෂයගම  නම නිබන්ධ්නමේ මගතෘකගව අධීක්ෂකම  නම  

1 ඒ සී අයේවර්ධ්න Running an efficient library service – main determinants from the users 

perspective:  A case study based on the Postgraduate Institute of 

Management (PIM) Library 

මොචාර්  යේ ඒ එස ්යක් ජ යකොඩි ම ා, 
අධ්යක්ෂ, මානව සම්පත් අියවර්ධ්න ආ තන , 
යකොළඹ විය්වවිදයාල   

2 ඩේලිප එඡා ඩී යක් අයේරත්න මි  Enhancing self-directed Learning in Higher Education: Case Study at the 

Faculty of Agriculture, University of Peradeniya, Sri Lanka. 

ආචාර්  ටී එම් එස ්එස් යක්  ටිගම්මන මි  
අධ්යාපන අධ්යනාංය , යාස්ත්ර ීයඨ , 
යප්රායදණි  විය්වවිදයාල  
 

3 ඩබිලිප අය ෝනි යපයර්රා මි   

 

Assessing Information Literacy Competencies of the design 

undergraduates in “Academy of Design”, Sri Lanka 

ප්රසන්න රණීමර ම ා 
අධ්යක්ෂ 
ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තන  

4 ීය යක් ජ යසේකර මෙත්මි  Influence of Social Media in the choice of a tourist destination; The case 

of tourists opting to visit Sinharaja Forest, Sri Lanka 

Main Supervisor 
මොචාර්  ඔසක්ා අමරසිංෙ ම ා 
කිකර අධ්ය න ීයඨ , රුණුව  විය්වවිදයාල   
Co-supervisor 
එඡා අයි ව සී කුමාර ම ා 
යජයෂ්ඨ කථිකාචාර් , මානව ො සමාජවිදයා 
අධ්ය න ීයඨ , රුණුව  විය්වවිදයාල   
 

5 ීය ව නියාන්ත මෙතා “A comparison of citation behavior between traditional and social media’ ආචාර්  රුවන් ගමයේ ම ා 
යජයෂ්ඨ කථිකාචාර්  
ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තන  
යකොළඹ විය්වවිදයාල  
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4 වණවව - පුස්තකගල ෙග මතොරතුරු විදයග පය්චගත් උපගධි ඩිප්මලෝමගව (PGLIS) 

 
 

ශිෂයගම  නම නිබන්ධ්නමේ මගතෘකගව අධීක්ෂකම  නම 

 
01 

 
එඡා ඩේ එන් යබොයත්ජු මි  
 

 
m%nkaO lD;s lshúu isiqkaf.a bf.kqï idOkh flfrys n,mdk wdldrh 
ms<sn| úu¾Ykd;aul  wOHhkhla (iage*¾â cd;Hka;r mdif,A 9 
fY%aKSfhA isiqka weiqrska& 

යූ ීය  අලෙයකොන් ම ා, 
සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති 
ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා 
ආ තන , 
යකොළඹ විය්වවිදයාල  

 
02 

 
ඒ යකකම්යෙේවා මි  

 
An Action Research on using Google Search engine effectively by 

teachers in Ladies College, Colombo 

ආචාර්  රුවන් ගමයේ ම ා 
යජයෂ්ඨ කථිකාචාර්  
ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා 
ආ තන  
යකොළඹ විය්වවිදයාල  

 
 

03 
 
ීය ඩී මනම්යප්රි ම ා 

 
wefursldkq uOHia:dk mqia;ld,hg meñfKk • ,dxlsh mqrjeishkaf.a 
f;dr;=re    wjYH;d ms<Sn| wOHhkhla  

එඡා එම් ඩී සංවවව  මි , 
යජයෂ්ඨ සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති, 
විදයා ීයඨ , යකොළඹ විය්වවිදයාල  

 
04 

 
එම් ීය යේ යරෝස්මරී මි  

 
cd;sl wOHdmk úoHd msG .=re isiqka ;u mx;sldur bf.kqï b.ekaùï 
ls%hdj,sh i|yd wka;¾cd,h Ndú; lsrSu ms<sn| wOHhkhla (•mdo 
wOHdmk úoHd msGfha fojk jir m%d:ñl isiqka weiqrska) 

යූ ීය අලෙයකොන් ම ා, 
සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති 
ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා 
ආ තන , 
යකොළඹ විය්වවිදයාල  

 
05 

 
එම් ඒ එම් ෆාරි මි  

 

Action Research on Developing Reading Skills of Primary School 

Students (Based on Grade 4 Students in Al Humaisara National School) 

යූ ීය අලෙයකොන් ම ා, 
සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති 
ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා 
ආ තන , 
යකොළඹ විය්වවිදයාල  

 
06 

එක ඒ ආර් සුයන්ත්රා මි   

A Study on Information Seeking Behavior of the Research Scholars of 

Fisheries and Aquatic Rssources Special Reference of  National Aquatic 

Resources Research Development Agency (NARA) Research.Scholors 

ආචාර්  රුවන් ගමයේ ම ා 
යජයෂ්ඨ කථිකාචාර්  
ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා 
ආ තන  
යකොළඹ විය්වවිදයාල  

 
07 

එස් එක එම් ෙසන් ම ා  

Action Research on Improving Internet literacy among the Stndents in 

Jamiah Naleemiah Institute,  Beruwala 

තුෂාරි යසනවිරත්න මි ,  
යජයෂ්ඨ සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති, 
යමොරටුව විය්වවිදයාල  
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08 

 
ීය එක යූ ජ රත්න ම ා 
 

 
• ,xld cd;sl .%ka: kdudj,sfha iïmdok ls%hdj,sh ms<sn| úpdrd;aul 
we.hsula 

යූ ීය අලෙයකොන් ම ා, 
සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති 
ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා 
ආ තන , 
යකොළඹ විය්වවිදයාල  

09 

 
යක් ඒතසී ීය අබ ගුණවර්ධ්න ම ා 

 
úYajúoHd, isiqúhkaf.a bf.kqï wjYH;d imqrd,Su i|yd wOHhkdxY 
mqia;ld,j, ld¾h Ndrh ms<sn| we.hsula ^fld<U úYajúoHd,h 
weiqrska& 

 

ප්රසන්න රණීමර ම ා 
අධ්යක්ෂ 
ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා 
ආ තන  

10 

 
ඒ යක් ඩී එස් ජ වික්රම මි  

 
úYajúoHd, isiqúhkaf.a ,sx.sl in|;d flfrys wka;¾cd,fhka jk 
n,mEu  ms<Sn| wOHhkhla   

යූ ීය අලෙයකොන් ම ා, 
සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති 
ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා 
ආ තන , 
යකොළඹ විය්වවිදයාල  
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 5 වණවව - මතොරතුරු කළමනගකරණ  පිළිබඳ පයච්ගත් උපගධි ඩිප්මලෝමග පගඨමගලගව  (PGDIM)   

 

 ශිෂයගම  නම නිබන්ධ්නමේ මගතෘකගව අධීක්ෂකම  නම 

01 ශියරෝමා යබනරගම මි  A Study on Use & IELTS Collection at the British Council 
Library (March – September 2016). 

ආචාර්  වත්මායනක 
යසයනවිරත්න මි , 
පුස්තකාල ාධිපති, ශ්රී ලංකා විවිත 
විය්වවිදයාල  

02 යක් ඊ  වියේසූරි  මි  Assessment of the Use of Information Communication 
Technology (ICT) as a Tool in the Teaching Process in Sri 
Lanka (Case Study based on Colombo South Provincial 
Education Area) 
 

යූ ීය  අලෙයකොන් ම ා, 
සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති 
ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා 
ආ තන , 
යකොළඹ විය්වවිදයාල  

03 එඡා ඒ ීය  කුලතුංග මි  An Action Research About Using internet as a Tool to 
Improve Student Achievement Based on Grade 12 
Students of Sangabodhi College, Nittambuwa. 
 

යූ ීය  අලෙයකොන් ම ා, 
සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති 
ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා 
ආ තන , 
යකොළඹ විය්වවිදයාල  

04 එම් එස් එම්  කරොම් මෙතා Comparative Study on National Library Web Sites in the 
SARC Region with a Special Focus on the Sri Lanka 
National Library Web Site.  

ෙර්ෂ බාලසූරි  ම ා 
සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති  
ශ්රී ලංකා විවිත විය්වවිදයාල  
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6 වණවව - ණවරු පුස්තකගල ගධිපතිත්ව  පිළිබඳ පය්චගත් උපගධි ඩිප්මලෝමගව (PGTL) (පූර්ණ කගලීන) 

 

 

 

 

 ශිෂයගම  නම නිබන්ධ්නමේ මගතෘකගව අධීක්ෂකම  නම 

1. යක් එක ඩේලිප  සමන්ති මි  iajdëk bf.kqu i|yd mdi,a isiqkaf.a uqøs; udOH f;dr;=re .fõIK p¾hd 
ms<sn| isoaê wOHhkhla 
^nm$fyda$isß mshr;k uOH uyd ú»,h weiqßka& 
 

යූ ීය  අලෙයකොන් ම ා, 
සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති 
ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන 
විදයා ආ තන , 
යකොළඹ විය්වවිදයාල  

2. එම් යේ සී  යෙේමලතා මි  mßir wOHhk úIh idOkh i|yd b-;lai,dj fhdod .ekSu ms<sn| ld¾h 
uQ,sl m¾fhaIKhla  
^nm$le,$frdaudkq lf;da,sl m%d:ñl ú»,fha 4 fY%aKsh weiqßka& 
 

ආචාර්  රුවන් ගමයේ ම ා 
යජයෂ්ඨ කථිකාචාර්  
ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන 
විදයා ආ තන  
යකොළඹ විය්වවිදයාල  

3. යක් ීම එන් ඩී  කරුණායසේන මි  is;shï lshùfï l=i,;dj j¾Okh lsÍu i|yd Google map fhdod .ekSu 
ms<sn| ld¾h uQ,sl m¾fhaIKhla 
^r$md;.u uyd ú»,fha 6 fY%aKsfha isiqka weiqßka& 
 

ීය ව යප්රේමදාස ම ා,  යජයෂ්ඨ 
කථිකාචාර් , ජාතික 
පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා 
ආ තන , 
යකොළඹ විය්වවිදයාල  

4. ීය යක්  චන්යද්රස්කර මි  wOHdmk wud;HdxYh u.ska mdi,a mqia;ld,j, l%shd;aul lsÍug ks¾foaYs; 
jevigyka lshùï m%j¾Okh flfrys lrkq ,nk n,mEu ms<sn| úuiqula 
^fld<U wOHdmk l,dmh weiqfrka& 
 

අසිත සඳරුවන් ජ සූරි  ම ා, 

සෙකාර අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, 

වව පළාත් අධ්යාපන 

යදපාර්තයම්න්තුව, බදුකල 
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පුනරගවර්තන වි දම් පිළිබඳ විස්තර  

 
 

්රග ධ්න වි දම් පිළිබඳ විස්තර 
 

 

 

විෂ  2014Rs. 
 

2015Rs. 
 

යපෞද්ගලික සංයපතන  13,671,862.00 14,821,160.00 
ගමන් 18,729.00 2,376.00 
සැපයුම් 703,985.00 713,130.00 
නඩත්තු 592,686.00 1,150,642.00 
ගිවිසුම් යසේවා 1,352,992.00 1,350,658.00 
යවනත් 1,539,431.00 2,272,443.00 
එකතුව 17,879,685.00 20,310,409.00 

 

විෂ  

 
2014Rs. 
 

 
2015Rs. 
 

1.  ගිෙ භාණ්ඩ සෙ කාර් ාල උපකරණ පවරා ගැව ම 962,502.00 424,821.00 
2.  න්ත්ර පවරා ගැව ම  1,162,051.00 59,217.00 
3. යගොඩනැගිලි වුෙ  පවරා ගැව ම 179,082.00 588,772.21 
4. යවනත් 496,693.00 113,707.00 

එකතුව 2,800,328.00 1,186,517.21 



29 
 

ජගතික පුස්තකගල ෙග විඥගපන විදයග තන   

2015-12-31 දිනට මයේෂ පත්ර  

 සටෙන් 2015 2014 

  රු රු 

වත්කම්    

ජංගම වත්කම්    

මුදක 04          7,270,719           3,622,578  

ලැබි  යුතු ආදා ම් 05          1,449,846           1,818,189  

බඩු යතොග              163,329              158,603  

යපර යගවුම් 06               83,010                63,711  

අයනකුත් ජංගම වත්කම් 07          3,408,762           3,696,194  

         12,375,666           9,359,275  

ජංගම මනොවන වත්කම්    

අයනකුත් මුලය වත්කම් 3               79,756                86,000  

 න්ත්ර ො පිරි ත 3          4,842,846           6,026,174  

ඉඩම් ො යගොඩනැගිලි 3   -  

           4,922,602           6,112,174  

මුළු වත්කම්         17,298,268         15,471,449  

    

වගකීම්    

ජංගම වගකීම්    

යගවි  යුතු වගකීම් 08             522,327              529,357  

යකටි කාලීන යවන් කිරීම් 09          3,749,337           4,082,475  

           4,271,664           4,611,832  

ජංගම මනොවන වගකීම්    

විරාමික පාරියතෝකරක 2          2,531,151           2,961,471  

           2,531,151           2,961,471  

මුළු වගකීම්           6,802,815           7,573,303  

ශුේධ් වත්කම්         10,495,453           7,898,146  

    

ශුේධ් වත්කම්/මකොටස ්    

්ර  ධ්න දග කත්ව     

    

අයනකුත් රජයේ ආ තන 10        38,095,460         35,393,223  

සමුඡාචිත අතිරික්ත  වනතාව  11       (27,600,007)       (27,495,077) 

මුළු ශුේධ් වත්කම්         10,495,453           7,898,146  
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ජගතික පුස්තකගල ෙග විඥගපන විදයග තන    

2015-12-31 දිමනන් අවසන් වර්ෂ  සදෙග ආදග ම් වි දම් ගිණුම  

     

 සටෙන් 2015 2014  

  රු රු  

     

ආදග ම්     

බදු     

පාඨමාලා ආදා ම 12          4,523,073           4,902,904   

පුනරුත්ාාපන ො නඩත්තු ප්ර තිපාදන              588,772              179,082   

රජයේ ප්ර තිපාදන 13        15,000,000         12,000,000   

ර ම ප්රාේධ්න සංවර්ධ්න ප්ර තිපාදන 13             878,991                          -   

යවනත් ආදා ම් 14          1,262,039           1,308,697   

මුළු ආදග ම්         22,252,875         18,390,683   

     

වි දම්     

වැටුප් යපතන ො යසේවක ප්රතිලාභ 15        14,821,160         13,621,004   

සැපයුම් ො අයනකුත් පරියභෝජන 01             713,130              703,985   

ක්ෂ  කිරිම් 03          1,802,512           1,379,599   

අයනකුත් වි දම් 16          4,776,479           3,649,263   

මුලය පිරිවැ  01             124,744                22,140   

KEID වයාපිති වි දම්                          -                          -   

මුළු වි දම්         22,238,025         19,375,991   

වර්ෂමේ ශුේධ් අතිරික්ත /ඌනතගව                 14,850  

          

(985,308)  
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ජගතික පුස්තකගල ෙග විඥගපන විදයග තන   

2015-12-31 දිමනන් අවසන් වර්ෂ  සදෙග අරමුදල් ්රවගෙ ්රකගය  

  2015 2014  

  රු රු  

මමමෙයුම් කටයුතු වලින් ලැබු  අරමුදල්     

අතිරික්ත   වනතාව )  14,850 (985,307)  

මුලය මනොවන හුවමගරුවන්     

වර්ෂයේ ක්ෂ  කිරිම්  1,802,512 1,379,599  

යගවි  යුතු වි දම් වල අඩුීමම  (340,168) 1,221,109  

ජංගම වත්කම් වල වැඩිීමම  631,750 (766,957)  

පාරියතෝකරක දීමනා සදො යවන්කිරිම්  212,830 920,941  

යපර වර්ෂ ක්ෂ  යවන්කිරීම් අඩුකිරීම්  (15,195) 1,121,814  

ඉඩම් ො යගොඩනැගිලි මාරු කිරීම්  - 677,800  

KEID වයාපිති මාරු කිරීම්  - (275,000)  

ප්රාේධ්නිත ඉඩම් ො යගොඩනැගිලි මාරු කිරීම් - (398,147)  

පාරියතෝකරක යගීමම්  (643,150) (267,105)  

මමමෙයුම් කටයුතු වලින් ලැබු ශුේධ් අරමුදල් 1,663,429 2,628,747  

ආම ෝජන කටයුතු වලින් ලැබූ අරමුදල්     

ප්රාේධ්න වත්කම් මිලදී ගැව ම්  (597,744) (2,728,746)  

ර ම ප්රාේධ්න සංවර්ධ්න සඳො ප්ර තිපාදන  (878,991) -  

ප්රාේධ්න වත්කම් පුනරුත්ාාපන   (588,772) (179,080)  

ආම ෝජන කටයුතු වල ම ද වු ශුේධ් අරමුදල් (2,065,507) (2,907,826)  

මුලය කටයුතු වලින් ලැබු අරමුදල්     

මපර වර්ෂ ගැලපුම්  (119,780) (928,781)  

ප්රාේධ්න ප්රතිපාදන  4,170,000 2,700,000  

මුලය කටයුතු වලින් ලැබු ශුේධ් අරමුදල්  4,050,220 1,771,219  

මුදල් ෙග සමගන වන දෑ වල ශුදධ් වැඩිවීම 3,648,142 1,492,140  
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සටෙන් අංක 07 

යවනත් ජංගම වත්කම්         2016      2015 

          රුපි ක)    රුපි ක) 

 

ස්ාාවර තැන්පතු      2,700,000  2,700,000 

සිසුන්යගන් ලැබි  යුතු පාඨමාලා ආදා ම්   19   3,317,950      708,762 

        6,017,950  3,408,762  
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National Institute of  

Library and Information Sciences 
NILIS 

Tele /Fax: +94-11-2507150, e-mail: director@nilis.cmb.ac.lk, Web: www.nilis.cmb.ac.lk        

මයේ අංක  NILIS/35/2/15 

20.03.2017       

විගණකාධිපති 

විගණකාධිපති යදපාර්තයම්න්තුව 

අංක 603/27  

යපොකදූව පාර 

බත්තරමුකල  
 

මෙත්ම ායණනි 

මකොළඹ විය්ව විදයගල ට අනුබේධිත ජගතික පුස්තකගල ෙග විඥගපන විදයග ආ තනමේ 2015 මදසැම්බර් 31 දිමනන් 

අවසන් වර්ෂ  සදෙග මුලය ්ර කගයන පිලිබදව 1978 අංක 16 දරන විය්ව විදයගල පනමත් 108 (1) වගන්ති  ්ර කගර 

විගණකගධිපති වගර්තගව. 

අප යවත ලැබී ඇති ඊඩීයූ බී එන්අයිඑකඅයිඑස් එෆ්ඒ 51 දරන විගණන වාර්තායප දක්වා ඇති කරුව  

සම්බන්ධ්ය න් අප ආ තනයේ අදෙස් ො පැෙැදිලි කිරීම් පෙත පරිදි යප  

මූලය ්ර කගයන 

2.2 මූලය ්ර කගයන පිළිබඳ අදෙස් දැක්වීම. 

2.2.1 ශ්රී ලංකග රගජය අංය ගිණුම්කරණ ්ර මිති 

යමම ස්ාාවර වත්කම් වල,ක්ෂ  අුපාත  නැවත විමර්ෂන  කර කළමණාකරන මණ්ඩල  විසින් අුමත කරු 

ලබන අභයන්තර කමිටුවක නිර්යද්ය  මත,දැනට ක්ෂ  කර ඇති අග ,ගිූමම් වලින් ගැලීයමට 7052 වර්ෂ  තුළදී 

කටයුතු කරු ලැයේ  

2.2.2 ගිණුම්කරණ අඩුපගඩු 

7053 වර්ෂයේ ගිව ම් පිළිය ළ කිරීයම්දී නිවැරදි කර ඇත  

2.2.3 පැෙැදිලි මනොකළ මවනස් කම් 

නිවැරදි කර ඇත  

 

2.2.4 විගණන  සඳෙග සගක් ද මනොවීම 

සමම ජ'නක වවුචර ක් සඳොම උපය ෝගි යකාන ක් අමුණා ඇත එයසේ යනොමැති සමම අවස්ාාවකදීම ජ'නක 

වවුචරයේ සංලක්ෂයයේ අදාළ ගණන  කිරීම් පැෙැදිලිව සඳෙන් කර ඇත  
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2.3 නීතිරීති,මරණවලගසි ෙග කළමනගකරණ තීරණ වලට අනුකූල මනොවීම. 

 අ)  පරිගණක සඳො පරිගණක ආරය න් පිළිය ළ කරන ලද ස්ාාවර වත්කම් යකාන  IAI/2002/02  ආකිති ට 

අුව පිළීය ළ කර ඇත  එම යකාන  පිළිය ළ කිරීයම්දී අදාළ වන සමම යතොරතුරක්ම ඇතුලත් කර ඇත යමම 

යකානයේ තවදුරටත් පවතින අඩුපාඩු ඉදිරියේදී නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරු ලැයේ  

  ආ)   2015 යදසැම්බර් 31 දිනට ූය භාණ්ඩ සමීක්ෂණයේදී පාවිචිචි කල යනොෙැකි භාණ්ඩ යලස ෙඳුනාගත් 

ස්ාාවර වත්කම් 25ක් ඇතුළු භාණ්ඩ 35ක් අබලි භාණ්ඩ ඉවත් කිරීයම් කමිටුව යවත ඉදිරිපත් කරන 

ලද අතර එම භාණ්ඩ සම්බන්ධ් තක්යසේරු වාර්තාව නි මිත යවලාවට ලැබීම ප්රමාද ීමයමන් ද, 

ඇතැම් කමිටු සාමාජික මෙත්ම මෙත්මීන් අදාළ කාල  තුළ නිවාඩු ලබා සිටීම යෙේතුයවන් ද එම 

වාර්තා නි මිත දිනට විගණකාධිපතිවර ා යවත ඉදිරිපත් කිරීමට යනොෙැකි වි . අදාළ දින වකවාු 

පෙත පරිදි යවයි.  

 

අබලි භගණ්ඩ ඉවත් කිරීමම් කමිටුව විසින්  එම කමිටු සගමගජික මෙත්ම මෙත්මින්ම  

නිර්මේය සෙ නිගමන න් ලබග දීම 

12/02/16 

සෙකගර මල්ඛ්කගධිකගරිනි  ම  ස්වගමි පුරුෂ ග ම  අභගව  මෙේතුමවන් ඇ  මසේව ට 

වගර්තග කිරීම ්රමගද ූ  බැවින් ද, අධ්යක්ෂවර ග රටින් බැෙැරව සිටි බැවින් ද අධ්යක්ෂවර ග 

ම  අනුමැති  සඳෙග ඉදිරිපත් කළ දින  

10/03/16 

අධ්යක්ෂවර ග ම  අනුමැති  ලද දින  30/03/16 

කළමණගකරණ අධ්යක්ෂ  මණ්ඩල අනුමැති  සඳෙග ඉදිරිපත් කර අනුමැති ද ලබග 

ගැනීම 

08/04/16 

තක්යසේරු කමිටුව ෙමුවට ඉදිරිපත් කිරීම 18/04/16 

තක්යසේරු වාර්තාව 30/05/16 

තක්මසේරු වටිනගකම  සඳෙන් ලිපි  සමග භගණ්ඩ මවන්මේසි කිරීමට අධ්යක්ෂවර ග ම  

අනුමැති   

06/06/16 

යවන්යද්සි දින  22/06/16 

 

ඉදිරිමේදී එම වගර්තග නි මිත මේලගවට විගණකගධිපතිවර ග මවත ඉදිරිපත් මකමරනු ඇත.  

 ඇ) 7051 සැප්තැම්බර් මස සිට යමම වාර්තාව අදාළ පාර්යව යවත  ැීමම ආරම්භ කර ඇත එබැවින් 7051 

සැප්තැම්බර් මාස ට යපර කාල පරිඡායේද ට අ ත් වවුචර් 07ක් සෙ අතපසුීමමකින් 7051 සැප්තැම්බර් මාස ට 

පසුව වවුචර් 02කුත් වයය න් වවුචර් 09ක් සම්බන්ධ් යතොරතුරු අදාළ පාර්යව යවත  ැීමමට යනොෙැකි ීම 

ඇත දැනට අදාළ වාර්තා සමම මසකම නි මිත දිනට යපර යමම වාර්තාව  ැීමමට කටයුතු කර ඇත  
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4.මමමෙයුම් සමගමලෝචන  

4.1 කගර්  සගධ්න  

 (අ) යමම කාරණ  සම්බන්ධ්ය න් දිගින් දිගටම අධ්යාපන අමාතයාංය  යවත කරුව  ඉදිරිපත් කර  

       ඇත. යම් සම්බන්ධ්ව පසුගි  පාර්ලියම්න්තු කාරක සභා රැස්ීමමක දී ද සාකඡා ාවට භාජන  කරනලදී. එම 

අවස්ාායප පාර්ලියම්න්තු කාරක සභා සභාපතිවර ා පැවසූයේ යමම ගැටලුවට අධ්යාපන   අමාතයාංයයේ  ජු 

මැදිෙත් ීමම අවයය බව යි. යමම කරුව  සම්බන්ධ්ය න් අධ්යාපන අමාතයතුමා සෙ යකකම් තුමා ද ෙමුීම 

සාකඡාජා කරන ලද අතර අධ්යාපන අමාතයංය  සමඟ අවයබෝධ්තා ගිවිසුමක් 2017 වසයර්දී අත්සන් කිරීමටද 

සැලසුම් කර ඇත  

    (ආ) ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තනයේ පවත්වු ලබන පාඨමාලා සඳො විය්ව විදයාල ප්ර තිපාදන 

යකොමිෂන් සභාව 13 03 2017 සෙ UGC AC SCOLIS GEN 2017 දරණ ලිපි  මඟින් අුමැති  ලබා දී ඇත  

 

(ඇ)   2003 වසයර් සිට වියයේෂය න් පාසක පුස්තකාල වල මධ්යම සෙ පෙළ යරේණි සඳො වියාල පිරිසක් බඳවා 

යගන ඇත. ඔවුන් ල්ලික විත්තී  සුදුසුකම් සපුරා යනොතිපු යෙයින් පසුගි  කාල  තුළ අප ආ තනයේ 

පවත්වන ලද ඩිප්යලෝමා සෙ සෙතිකපත්ර පාඨමාලා සඳො වියාල ඉකලුමක් නිර්මාණ  වි . ඒ අුව අප එම 

ඉකලුම සපුරාලීමට කටයුතු කර ඇත. එම නිසා යමරට පුස්තකාල ක්යෂේත්රයේ මානව සම්පත දියුව  කිරීම  න 

ආ තනයේ ඉලක්කය න් බැෙැර ීමමක් සිදු ීම යනොමැත. සිදු ීම ඇත්යත් පය්චාත් උපාධි පාඨමාලාවලට 

සායප්ක්ෂව ඩිප්යලෝමා සෙ සෙතිකපත්ර පාඨමාලා සඳො වැඩි පිරිසක් ඇතුළත්ීමම  

(ඈ) පය්චාත් උපාධි/ඩිප්යලෝමා පාඨමාලා සදො ලි ාපදිංචි ූය සිසුන් යබොයෙෝ යදනකු තම වයාපිති වාර්තාව යෙෝ 

උපාධි නිබන්ධ්න  අදාළ කාල  තුළ භාර යනොදීම යබොයෙෝ ආ තනවල පාඨමාලාවල දක්නට ලැයබන යපොදු 

තත්ත්ව කි. පවුයක සෙ රැකි ාවට අදාළ කාර්  බණුලතාව  ො යවනත් ගැටලු මීට යෙේතු වි  ෙැකි  . 

යබොයෙෝ විට එවැනි සිසුණු ඉන් පසු වසර කිහිප  තුළ පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරති. ඔවුන් දිරිමත් කරමින්, 

නිරතුරුව යසො ා බලමින්, පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කිරීම සඳො උනන්දු කරීමම අප ආ තනයේ කාර්  

මණ්ඩල  අතින් වදනිකව සිදු යවයි. තවද ආ තනයේ වියයේෂ අවස්ාාවලදී (උදා: වාර්කරක සම්මන්ත්රණ ) 

ඔවුන් දැුවත් යකයරන අතර ආ තන  යවත රඳවා තබා ගැව මට ද උත්සාෙ යකයර් 

 ඉ) යමම පාඨමාලා සඳො මුලදී අ දුම් කළ ශිෂයයින්යගන් යකොටසක් විවිධ් යෙේූනන් නිසා පාඨමාලාව සම්පූර්ණ 
කර ගත යනොෙැකිව ඉවත් ීම ඇත. MPhil/PhD 2011/2014 පාඨමාලාව සඳො ලි ාපදිංචි ූය සිසුන් තවමත් 
ඔවුන්යේ උපාධි නිබන්ධ්න සම්පූර්ණ කර යනොමැති නිසා පාඨමාලාව අවසන් කිරීමට යනොෙැකි ීම ඇත. එක් 
සිසුවි ක් දර්යනශූරී උපාධි  2016 යදසැම්බර් පැවති පය්චාත් උපාධි ප්රදායනෝත්සවයේ දී ලබායගන ඇත  තවත් 
සිසුවි ක් දර්යනපති උපාධි  ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත  

 ඊ) 2013/2015 කණ්ඩා ම සඳො ලි ාපදිංචි ූය සිසුන් 4 යදනායගන් එක් අය කු පමණක් තම උපාධි නිබන්ධ්  භාර 
දීම යෙේතුයවන් එම සිසුවාට පමණක් පාඨමාලාව සාර්ාක යලස නිම කළ  අතර තවත් සිසුයවකු පාඨමාලාව 
2016 වර්ෂයේ සාර්ාකව නිම කරන ලදී  අයනක් සිසුන් යදයදනා තම උපාධි නිබන්ධ්  සෙ පැවරුම් භාර 
යනොදීම යෙේතුයවන් ඔවුන්ට පාඨමාලාව නිම කිරීමට යනොෙැකි වි . 

 උ) එක් රැස්ීමමක් සඳො ප්රමාණවත් සාමාජික සංායාවක් යනොපැමිණීම යෙේතුයවන් රුස්ීමම යනොපවත්වන ලදී  2016 

වසයර් දී එම අඩුපාඩුව මග ෙැරීමමට පි වර යගන ඇත  

   I.  සි ලු දැුම් දීම් කර ඇතත් සෙභාගි ීම නැත.  
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II. සි ලු දැුම් දීම් කර ඇතත් අදාළ කාල  තුළ එක් රැස්ීමමකට පමණක් සෙභාගි ීම තියේ.  ඉදිරියේ 
දී රැස්ීමම සඳො යවනත් සාමාජිකය කු නම් කරන යලස අදාළ ආ තනය න් ඉකලීමට කටයුතු 
කරමි  

 

4.2 කළමනගකරණ ක්රි ගකගරකම් 

 අ)  පරිගණක ො උපාංග වල වටිනාකම සැපයුම්කරු විසින් යවන් යවන් වයය න් ලබා යනොයදන බැවින් එම එක් 

එක් උපාංග වල වටිනාකම යවන් යවන් වයය න් ස්ාාවර වත්කම් යකානයේ සටෙන් කිරීමට යනොෙැකි ීම 

ඇත ඉදිරියේදී මිලදී ගු ලබන පරිගණක ො උපාංග සඳො පිරිවැ  යවන යවනම නිර්ණ  කර සටෙන් කිරීයම් 

ක්ර මයපද ක් සකස් කරු ලැයේ  

 ආ) 7052 වර්ෂයේ ගිව ම් පිළිය ළ කිරීයම්දී,ගිව ම් පැයක්ජ  මඟින්  ජුව ලබා ගන්නා ලද ජ'නක සටෙන් භාවිතා 

කරන ලදි එබැවින්,දැනට යමම ගැටළුව පැන නගින්යන් නැත  

පේධ්ති ෙග පගලන න් 

 අ)  ආ) යමහි සඳෙන් ස්ාාවර වත්කම් යකාන  ගිව ම් සමඟ යනොගැලීයම සෙ පුස්තකාල තැන්පතු යකාන  සෙ 

උපයකාන  අතර ඇති යවනස්කම් දැනට නිවැරදි කර ඇති අතර අයනකුත් අඩුපාඩු යකයරහි අවධ්ාන  ය ොමු 

කර ඇති අතර ඒවා නිවැරදි කිරීමට පි වර ගු ලැයේ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


