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අධ්යක්ෂවර ායේ ප්රකාශ   

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

ස්ථාපිත කරන ලේයේ යලෝක බැංකු ආධ්ාර  ටයත් ක්රි ාත්මක කරන ලද සාමානය අධ්යාපන II 

වයාපෘතියේ අංග ක් වශය නි. යමම වයාපෘති   ටයත් අලුතින් පාසේ පුස්තකාල යගොඩනැගිලි 

2000ක් ඉද කරන ලද අතර පවත්නා යගොඩනැගිලි 2000ක් ප්රතිසංස්කරණ  කරන ලදී. යමම 

පුස්තකාලවල යසේවයේ නියුක්තව සිටි සෙ අලුතින් බඳවා ගන්නා ලද කාර්  මණ්ඩලවල 

අධ්යාපනික, වෘත්තී  සෙ පුහුණු අවශයතා සපුරාලීම NILIS ආ තන ට පැවරිණි. ඒ අනුව පාසේ 

පුස්තකාල සඳො බඳවා ගන්නා ලද නවක උපාධිධ්ාරීන් සඳො පුහුණු වැඩසටෙන් දීපවයාප්තව 

පවත්වන ලද අතර 2002 දී විධිමත් පාඨමාලා ආරම්භ යකරිණි. 

ගුරුපුස්තකාල ාධිපතිත්ව  පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමාව සෙ ගුරුපුසත්කාල ශාස්ත්රපති 

පාඨමාලාව, ගුරුපුස්තකාල ාධිපති ඩිප්යලෝමා  න පාඨමාලා පාසේ පුස්තකාල ක්යෂේත්ර  ඉලක්ක 

කරමින් ද අයනකුත් පුස්තකාල වර්ගවල යසේවයේ නියුතු වූවන් සඳො පුස්තකාල ො යතොරතුරු විදයා 

පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමාව සෙ පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ  පිළිබඳ ඩිප්යලෝමා 

පාඨමාලාව ප්රථමය න්ම පවත්වන ලදී. එයමන්ම 2006 වර්ෂයේදී පුස්තකාල ො යතොරතුරු විදයා 

ශාස්ත්රපති පාඨමාලාව ද (එයතක් උසස් උපාධි ආ තන   ටයත් පැවති) NILIS ආ තන ට පවරා 

ගැනිණි. 

2008 සෙ 2009 වර්ෂ වන විට ගුරුපුස්තකාල ාධිපති පාඨමාලා සඳො ඇති ඉේලුම ක්රමය න් අඩු 

වන්නට වි . මීට ප්රධ්ාන යෙේතුව වූයේ ගුරුපුස්තකාල ාධිපතින්යේ උසස් වීයම් පටිපාටි ට අදාළ 

සුදුසුකමක් යලස එම පාඨමාලා ගුරු යසේවා වයවස්ථාවට ඇතුළත් කිරීම අමාතය මණ්ඩලයේ 

අනුමැති  තිබි දී පවා අධ්යාපන අමාතයංශ  විසින් ප්රමාද කිරීමයි. 

යම් නිසා NILIS ආ තන  විකේප උපා මාර්ග ක් යවත ය ොමු වි . ඒ අනුව, පුස්තකාල ො 

යතොරතුරු විදයා පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාවට අදාළ ඇතුළත් වීයම් සුදුසුකම් සංයශෝධ්න  කරන 

ලද අතර එහි ප්රථිඵල ක් යලස එම පාඨමාලාව සඳො ඉේලුම් කරන අ දුම්කරුවන්යේ සංඛයාව 

ඉෙළ නැංවිනි. යම් අනුව 2014 වර්ෂ  තුළ අයනක් වසරවලට සායප්ක්ෂව ඉෙළ ආදා මක් වාර්තා 

කිරීමට NILIS  ආ තන  සමත් වි . 

පාසේ පුස්තකාලවල මානව සම්පත ගුණාත්මකව සංවර්ධ්න  කිරීම NILIS ආ තනයේ එක් 

අරමුණක් බැවින් එම පුස්තකාලවල සො ක කාර්  මණ්ඩල සඳො පාසේ පුස්තකාල ාධිපතිත්ව  

පිළිබඳ එක් අවුරුදු ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාවක්ද ආරම්භ යකරිණි. එම පාඨමාලාවලට රටපුරා විශාල 

ඉේලුමක් පවතින අතර එකී පාඨමාලා ප්රායේශී  මට්ටමින් පැවැත්වීමට ද ය ෝජනා ඉදරිපත් වී 

තියේ. 

NILIS සුවියශේෂීත්ව  

යකොළඹ විශ්වවිදයාලයේ ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තන  පිහිටුවන ලේයේ ශ්රී 

ලංකායේ විවිධ් ආ තනවල පුස්තකාල යෂේත්ර ට සම්බන්ධ් යසේවා නියුක්තික න් ගුණාත්මකව 

සවිබල ගැන්වීමට . යමම ආ තන  පිහිටුවීම පාසේ පාසේ අධ්යාපන ක්යෂේත්ර ට යලෝක බැංකු 

ආධ්ාර වයාපෘති ත් සමඟ බැඳී ඇති යෙයින් එහි වැඩි අවධ්ාන  පාසේ පුස්තකාල ක්යෂේත්ර ට ය ොමු 
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යකරිණි. ඒ අනුව පාසේ පුස්තකාල ක්යෂේත්රයේ යභෞතික සම්පත් සංවර්ධ්න ට සායප්ක්ෂව දයුණු 

මානව සම්පතක් නිර්මාණ  කිරීම සඳො පාඨමාලා සම්පාදන  කරන ලදී. 

කැලණි  විශ්වවිදයාලයේ දැනට  දශක කීප ක සිට පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා උපාධි, පශ්චාත් 

උපාධි සෙ ඩිප්යලෝමා පාඨමාලා පවත්වායගන  මින් තිබි දී යකොළඹ විශ්වවිදයාල  තුළ එම විෂය 

ක්යෂේත්ර ට අදාළ තවත් ආ තන ක් ආරම්භ කිරීමට වැදගත් යෙේතුවක් තිබිණි. එනම් කැලණි  

විශ්වවිදයාලයේ පාඨමාලාවන් මූලික වශය න් පවත්වනුයේ නයා ාත්මක අංශ ට වැඩි නැඹුරුවක් 

සහිතව (ශුේධ් පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා) වීමයි. එම පාඨමාලාවල විෂ මාලා නිරීක්ෂණ  

කිරීයමන් ඒ බව පැෙැදලි යේ. එම පාඨමාලා ප්රධ්ාන වශය න් ය ොමුවී ඇත්යත් උපාධි 

අයප්ක්ෂක න්ට සෙ එම ක්යෂේත්රයේ රැකි ා අයප්ක්ෂා කරන පිරිසක් යවත . එයෙත්  NILIS 

පාඨමාලා නයා ාත්මක අංශ ට වඩා වයවොරික යෙෝ ප්රාය ෝගික අංශ ට වැඩි නැඹුරුවක් දක්වයි. 

ඒ බව NILIS විෂ  මාලා ඉගැන්වීම් ක්රමයේද  පැවරුම් වයාපෘති, පර්යේෂණ නිබන්ධ්,  න සෑම 

අංශ කින්ම මැනවින් විදයමාන යේ. යම ට යෙේතුව NILIS පාඨමාලාවන් බහුතර ක් පුස්තකාල ො 

යතොරතුරු විදයා ක්යෂේත්රයේ යසේවයේ නියුක්ත පිරිසක් සඳො වීමයි. 

අභිය ෝග 

NILIS ආ තන  දගින් දගටම මුහුණ දුන් අභිය ෝග  වූයේ ගුරු පුස්තකාල ාධිපති පාඨමාලා ගුරු 

පුස්තකාලාධිපතින්යේ උසස් වීම් සුදුසුකමක් යලස ගුරු යසේවා වයවස්ථාවට ඇතුළත් යනොකිරීමයි. 

අමාතය මණ්ඩල අනුමැති  ලබා දී තිබි දී පවා එම කාර්  ඉටු කිරීමට අධ්යාපන අමාතයංශ  

කටයුතු යනොකර සිටීම බරපතල කරුණක් වි . ගුරු යසේවයේ උසස්වීම් සුදුසුකම්  යලස තවමත් 

පිළිගන්යන් මීට දශක පෙකට පමණ යපර තිබූ සුදුසුකම් යේ. එයෙත් නව තනතුරු සෙ ඊට අදාළ 

නව පාඨමාලා බිහිවීමත් සමඟ ඒවා අදාළ පටිපාටිවලට ඇතුළත් කිරීම පරිපාලන නිළධ්ාරීන් විසින් 

කළ යුතු කාර්  කි.  NILIS ආ තන  ඊට අදාළ සි ලු උත්සාෙ න් ො ක්රි ාමාර්ග යගන තිබුණද 

අධ්යාපන ක්යෂේත්රයේ පුළුේ වීමට සායප්ක්ෂව බඳවා ගැනීම්  ාවත්කාලීන යනොවීයම් ගැටලුව 

ෙමුයේ ඉෙත පාඨමාලා සඳො ඇති ඉේලුම අඩුවීමක් දක්නට ගැයේ. එහි වගකීම ගත යුත්යත් NILIS 

යනොව අධ්යාපන අමාතයාංශ යි. යකයසේ වුවද NILIS අ තන  යම් සම්බන්යධ් න් දගින් දගටම 

අමාතයතුමා සෙ නිලධ්ාරීන් සමඟ  පවත්වා ඇත. 

අනාගත ක්රි ාමාර්ග 

ගුරු පුස්කතාල ාධිපති පාඨමාලා  නු NILIS හි එක් පාඨමාලා වර්ග ක් පමණි. NILIS නි මාවලි ට 

අනුව එ  පිහිටුවීයම් අරමුණ හුයදක් ගුරු පුස්තකාල ාධිපති පාඨමාලා පැවැත්වීමම යනොයේ. ශ්රී 

ලංකායේ සි ලුම පුස්තකාල ක්යෂේත්රවල මානව සම්පත දයුණු තල කට යගන ඒම එහි මූලික 

අරමුණයි. යම් නිසා  NILIS ආ තන  පාඨමාලා විවිධ්ාංගීකරණ  සඳො පි වර ගන්නා ලදී. යම් 

අනුව 2013 දී 77 දක්වා පෙත පෙත බැස තිබූ ශිෂය සංඛයාව 2014 දී 132 දක්වා ඉෙළ නංවා ගැනීමට 

ෙැකි ාව ලැබිණි. එයසේම පාසේ පුසතකාලවලට විශාල වශය න් බඳවා ගන්නා ලද සො ක කාර්  

මණ්ඩල සඳො පවත්වන පාසේ පුස්තකාල ාධිපතිත්ව  පිළිබඳ ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව වඩාත් 

වයාප්ත කිරීමට පි වර ගැනිනි. එ  NILIS හි අනාගත ප්රධ්ානම ඉලක්ක  යවළඳයපොළ බවට පත් 

කර ගැනීමට කටයුතු සැලසුම් කරමින් සිටී. ඉදරි වර්ෂ යදක තුළ එම ඉලක්ක  සපුරා ගැනීම අපයේ 

හි අයප්ක්ෂාව යේ. 
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එයමන්ම රට තුළ පුස්තකාල ො යතොරතුරු යසේවායේ සුවියශේෂ අවශයතා සපුරාලීම සඳො වියශේෂ 

යකටිකාලීන පාඨමාලා ආරම්භ කිරීයම් සැලසුමක් ද සම්පාදන  කරමින් පවතී. තවද, පළාත් පාලන 

නිලධ්ාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කර මෙජන පුස්කතාල ක්යෂේත්ර  ඉලක්ක කර පවත්වන පාඨමාලා පුළුේ 

කිරීයමන් ශිෂය සංඛයාව ඉෙළ නංවා ගැනීමට අයප්ක්ෂා යකයර්. 

2000 දශක  මුේ භාගයේදී යමරට පාසේ පුස්කතාල ක්යෂේත්ර  සංකේපී  පරිවර්ථන කට බඳුන් 

වි . එම සංකේපී  පරිවර්තන   ථාර්ථ ක් බවට පත් කිරීමට නම් නව දැනුම, ආකේප සෙ 

කුසලතා සහිත මානව සම්පතක් බිහි කිරීම අතයවශය පූර්ව යකොන්යේසි ක් වි . යපොදු පුස්තකාල 

විදයා පාඨමාලා තුළින් යමම අවශයතාව සපුරා ගත යනොෙැකි බව පැෙැදලි . NILIS ආ තන  විසින් 

පාසේ පුස්තකාල කාර්  මණ්ඩල ඉලක්ක කර සුවියශේෂ පාඨමාලා පවත්වායගන  න ලේයේ 

එබැවිනි. වත්මන් යතොරතුරු ො දැනුම සමාජ  තුළ යතොරතුරු ො දැනුම බිහිවීයම් සීග්රතාව යෙේතු 

යකොට යගන ඕනෑම විෂ  ක්යෂේත්ර ක යපොදු පාඨමාලාවල ඵලදායිත්ව  වි ැයකමින් පවතී. 

යමම සංකේපී  පරිවර්තනයේ ප්රධ්ාන අංග ක් වූයේ පාසේ පුස්තකාලයේ කාර්  භාර  ප්රබල 

යවනසකට බඳුන් කිරීමයි. නිශ්ශේද කි වීම, යපොත් නිකුත් කිරීම සෙ ආපසු භාර ගැනීම වැනි 

සාම්ප්රදායික කාර්  න්ට සීමා වී තිබූ පාසේ පුස්තකාල  ඉන් ඔේබට යගොස් යතොරතුරු කුසලතා 

ඉගැන්වීයම් ය යදන අවකාශ ක් බවට පරිවර්තන  කිරීම එකී අභිය ෝගාත්මක කාර්   වි . 

NILIS පාසේ පුස්තකාල පාඨමාලා මුළුමනින්නම සැකසී ඇත්යත් යමම අභිය ෝග ජ ගත ෙැකි 

පිරිසක් නිර්මාණ  කිරීම සඳො . යපොදු පුස්කතාල ො යතොරතුරු විදයා පාඨමාවල යනොමැති 

යතොරතුරු සාක්ෂරතාව, ළමා ො ය ොවුන් සාහිතය , අන්තර්ජාල සාක්ෂරතාව, මාධ්ය සාක්ෂරතාව 

 නාදී විශ  න් NILIS ආ තන  පාසේ පුස්තකාල පාඨමාලාවලට ඇතුළත් තර ඇත්යත් එයෙයිනි. 

යමම කුසලතා අත්පත් කර යනොගන්නා ඉයගනුම් ක්රම ඵල රහිත වූවක් බව වර්තමාන 

අධ්යාපනඥය ෝ යපොදුයේ පිළිගනිති. සිසුන්ට එම යතොරතුරු කුසලතා අත්කර ද  ෙැකි ස්ථාන  

වන්යන් පාසේ පුස්තකාල යි. එයෙයින් NILIS උත්සාෙ කරනුයේ එම කාර්  ට ගැලයපන පිරිසක් 

පාසේ පේධ්ති ට එක් කිරීමට . යම  අභිය ෝගාත්මක කාර්  ක් වුවද එ   ම් පමණකට සාර්ථක 

කර ගැනීමට  NILIS පාසේ පුස්තකාල පාඨමාලා ෙදාරා නිම කළ සිසුන් සමත්ව තිබීම සතුටට 

කරුණකි. සංඛයාත්මකව යමම පිරිස සුවිශාල යනොවුනද ඔවුන් පාසේ පුස්තකාල ක්යෂේත්ර  තුළ 

කරන ලද ගුණාත්මක යවනස ප්රශංසනී  යේ. එ  මූලයම  වටිනාකමක් තක්යසේරු කළ යනොෙැකි 

සමාජම  ලාභ කි. 

 

 

 

අධ්යක්ෂ 

ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදය ආ තන  
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දැක්ම 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

පුස්තාකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ 

ක්යෂේත්රයේ දැනුම, අධ්යාපන , පර්යේෂණ ො 

වයවසා කත්ව  අතර 

මනා සම්බන්ධ්තාවක් යගොඩ නංවමින් 

ජාතයන්තර වශය න් 

කීර්තිමත් විශිෂ්ටත්වයේ 

මධ්යස්ථාන ක් බවට පත් වීම. 
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යමයෙවර 

 

ජාතික සංවර්ධ්නයේ දී යක්න්ද්රී  භූමිකාවකට ජීව  ද  ෙැකි ඉෙළ 

නිපුණතාවක් සෙ පරිපූර්ණත්ව ක් යමන්ම ම අේවිතී  ගුණාත්මකභාව ක් 

සහිත අතයවශය මානව සම්පත් යතොරතුරු කළමනාකරණ ක්යෂේත්ර  තුළ 

නිපදවීම. 
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කළමනාකරණ මණ්ඩල   
 
මොචාර්  රංජිත් යසේනාරත්න, උප සභාපති, විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන යකොමිෂන් සභාව 
 
ඩේලිේ. සුනිේ, අධ්යක්ෂ ජනරාේ, ජාතික පුස්තකාල ො ප්රයේඛන යසේවා මණ්ඩල  
 
ජී.ආර්. පේමසිරි, පුස්තකාල ාධිපති, යසෞන්දර්  ො කලා විශ්වවිදයාල  
 
ඩී.අයි. අන්ද්රාද, සභාපති, ශ්රී ලංකා පුස්තකාල සංගම  
 
මොචාර්  රසේ යබෝඩ්න්, ඉෆ්ලා සාමාජික 
 
ආචාර්  වත්මායනේ යසයනවිරත්න, පුස්තකාල ාධිකාරි, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල  
 
එන්.ජී. ද ාරත්න, අධ්යක්ෂ ජනරාේ (යමයෙයුම් ො විමර්ශන), මුදේ ො සැලසුම් අමාතයාංශ  
 
මොචාර්  ඩේ. චන්ද්රදාස, පීඨාධිපති, අධ්යාපන පීඨ , යකොළඹ විශ්වවිදයාල  
 
අනුර ජ ලත් සිේවා, අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, පාසේ පුස්තකාල සංවර්ධ්න ඒකක , අධ්යාපන 
අමාතයාංශ  
 
බී.එම්.එස්. බණ්ඩාර, යජයෂ්ඨ සෙකාර යේකම්, උසස් අධ්යාපන අමාතයාංශ   
 
එේ.ඒ. ජ තිස්ස, පුස්තකාල ාධිපති, කැලණි  විශ්වවිදයාල  
 
මොචාර්  ජී.එන්. වික්රමනා ක, අධ්යක්ෂ, යකොළඹ විශ්වවිදයාලයී  පරිගණක අධ්ය නා තන  
 
ප්රසන්න රණවීර, අධ්යක්ෂ, ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තන  
 
 

කාර්  මණ්ඩල   

ස්ථිර යසේවක සංඛ්යාව 
 
ආ.ර්.පී.පී රණවීර මෙතා   -  අධ්යක්ෂ 
පී.ජී. යප්මදාස මෙතා   - යජයෂ්ඨ කථිකාචාර්  
ආචාර්  රුවන් ගමයේ මෙතා  - යජයෂ්ඨ කථිකාචාර්   
යූ.පී. අලෙයකෝන් මෙතා  -  සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති 

එච්.වී.එස්.එම්.ජ යසේකර මි   -  යජයෂ්ඨ සෙකාර මූලයාධිකාරි 
ඒ.අයේරත්න මි    -  සෙකාර යේඛකාධිකාරි 
ඒ.එන්.එේ යෙේරත් මි    -  ලිපිකරු II යරේණි  
ටී.එච්.ආර්.බී. චන්ද්රතිලක මි   -  පරිගණක ය දවුම් සෙකාර III යරේණි  
එන්.යක්. කුරුප්පුආරච්චි මෙතා  -  පරිගණක ය දවුම් සෙකාර III යරේණි  
යක්.එම්.එන්.යක් බණ Aඩාර මෙතා -  යපොත් තබන්නා II (B) යරේණි  (2013.03.14 දන දක්වා) 
එස්.ඒ.ඩී.ටී.එන්. රත්නා ක මෙතා - යපොත් තබන්නා II (B) යරේණි  (2013.12.11 දන සිට)     
එස්.බී. යවත්තසිංෙ මි    -  පුස්තකාල සෙකාර III යරේණි   
ඒ.ඒ.යේ. අයේසිංෙ මෙතා  -  රි දුරු 
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තාවකාලික යසේවක සංඛ්යාව 

අයි. ආර්. ශයාමලී මි    - පුහුණුවන පරිගණක ය දවුම් සෙකාර (2007.04.17 සිට) 
යක්.යක්. රූබසිංෙ මෙතා  - පුහුණුවන පරිගණක ය දවුම් සෙකාර (2011.07.01 සිට) 
එන්.ආර්. ජ යකොඩි යමනවි   - පුහුණුවන පරිගණක ය දවුම් සෙකාර (2011.12.15 සිට) 
 

 

අන්තර්ජාතික පිළිගැනීම 

 
ඉන්ද ායේ මයිසූර් විශ්වවිදයාලයේ යතොරතුරු කළමනාකරණ ආ තන  සමග එකඟතා ගිවිසුමක් 

අත්සන් කිරීම මගින් යදපාර්ශව  අතර දැනුම, යතොරතුරු හුවමාරු කිරීමත් මානව සම්පත් 

සංවර්ධ්නයේ දී අයනයොනය සො  ලබා ගැනීමත් සිදු කිරීමට අවස්ථාව ලැබිණි. යතොරතුරු 

කළමනාකරණ ක්යෂේත්රයේ ජාතයන්තර වශය න් කීර්තිමත් ආ තන ක් සමග ශාස්ත්රී  

ෙවුේකරුයවකු යලස අඛණ්ඩව කටයුතු කිරීමට ලැබීම යමම වර්ෂයේ ජාතික පුස්තකාල ො 

විඥාපන විදයා ආ තන  ලද සුවියශේෂ ජ ග්රෙන කි. 

 

වියේශ සම්මන්ත්රණ ො වැඩමුළු සඳො සෙභාගී වීම 

 

• ආ තනයේ අධ්යක්ෂ ආර්.පී.පී.රණවීර මෙතා 2014 යනොවැම්බර් 4-5 මැයේසි ායේ පැවති 

අන්තර්ජාතික පුස්තකාල ො යතොරතුරු විදයා සම්මන්ත්රණ ට සෙභාගී වි . 

• යජයෂ්ඨ කථිකාචාර් වරුන් වන ආචාර්  රුවන් ගමයේ සෙ පී. ජී.යප්මදාස  න 

මෙත්වරුන් මාලදවයියන් පැවති ගුරුවරුන් සෙ පුස්තකාල ාධිපතින් සඳො පැවති දකුණු 

ආසි ාතික වැඩමුළුයේ සම්පත්දා ක න් යලස සෙභාගී වූෙ.  

• පරිගණක ය දවුම් සෙකාර ආර්.චන්ද්රතිලක මෙත්මි  අයප්රේේ 07 සිට 10 දක්වා ඉන්ද ායේ 

නවදේලියේ දකුණු ආසි ානු ප්රයේඛන මධ්යස්ථාන  මගින් පවත්වන ලද යතොරතුරු 

කළමනාකරණ  සඳො යතොරතුරු තාක්ෂණ  පිළිබඳ යකටි කාලීන පුහුණු පාඨමාලාවකට 

සෙභාගී වි . 
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මානව සම්පත් සංවර්ධ්න  

 

නිලීස් ආ තන  දර්ශනපති /ආචාර්  උපාධි මට්ටයම් සිට සෙතිකපත්ර මට්ටම දක්වා පාඨමාලා 

පවත්වනු ලබයි. 
 

දර්ශනපති ආචාර්  උපාධි (MPhil/PhD) වැඩසටෙන් 

 

NILIS හි යපර වර්ෂවදී ලි ාපදංචි වූ සිසුන් පස්යදයනක් තම අධ්ය න කටයුතුවල නිරත වන අතර 

2014 වර්ෂයේදී සිසුන් 05 යදයනකු අලුතින් ලි ාපදංචි වූෙ. පර්යේෂණ වයාපෘති පිළිබඳ විස්තර 

අංක 01 වගුයේ දැක්යේ.  
 

 

ශාස්ත්රපති වැඩසටෙන් 

 

NILIS ආ තනය හි පෙත සඳෙන් ශාස්ත්රපති වැඩසටෙන් ක්රි ාත්මක යේ. 

 
 

• පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ශාස්ත්රපති පාඨමාලාව 

• යතොරතුරු කළමනාකරණ  පිළිබඳ ශාස්ත්රපති පාඨමාලාව 

• ගුරු පුස්තකාල ාධිපති ශාස්ත්රපති පාඨමාලාව 

 

පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ශාස්ත්රපති (MLS) පාඨමාලාව සඳො 2013 වර්ෂයේදී ලි ාපදංචි වූ 

සිසුන් 06ක් තම පර්යේෂණ නිබන්ධ්යේ කටයුතුවල නිරත වූෙ. (පර්යේෂණ මාතෘකා 2 වගුයේ 

දැක්යේ) 2014/15 කණ්ඩා ම සඳො සිසුන් 07 යදයනක් ලි ාපදංචි වී ඇති අතර ඔවුන් තම 

පාඨමාලා කටයුතුවල නිරත යේ. 

 

යතොරතුරු කළමකාරණ  පිළිබඳ ශාස්ත්රපති පාඨමාලායේ 2013/2014 සිසුන් කණ්ඩා ම තම 

පර්යේෂණ නිබන්ධ්  සම්පූර්ණ කිරීයම් කටයුතුවල ය දනි.  

 

ගුරුපුස්තකාල ශාස්ත්රපති පාඨමාලාව සඳො 2014/15 කණ්ඩා ම (පූර්ණ කාලීන) සඳො සිසුන් 06 

යදයනකු ලි ාපදංචි වී ඇත. 

 

 

පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමා පාඨමාලා  

 

NILIS ආ තනයේ පෙත සඳෙන් පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාවන් පවත්වනු ලබයි. 

• පුස්කතාල ො විඥාපන විදයා පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමාව 

• යතොරතුරු කළමනාකරණ  පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමාව 

• ගුරු පුස්තකාල ාධිපතිත්ව  පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමාව  
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පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමායේ 2013/2014 සඳො ලි ාපදංචි වූ සිසුන් 

18 යදයනකු තම පර්යේෂණ නිබන්ධ්යේ කට තුවල නිරත වූෙ. (පර්යේෂණ මාතෘකා 3 වගුයේ 

දැක්යේ) යම ට අමතරව යමම පාඨමාලා සඳො 2014 දී සිසුන් 12 යදයනකු ලි ාපදංචි වූෙ.  

යතොරතුරු කළමනාකරණ  පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමාව 2012/2014 සිසුන් කණ්ඩා ම 

ඔවුන්යේ පර්යේෂණ නිබන්ධ්  සම්පූර්ණ කිරීයම් කාර් ය හි නි ැලුනෙ. 2014/16 අධ්ය න 

වර්ෂ  සඳො සිසුන් පස් යදයනකු ලි ාපදංචි වී ඇත. 

 

ගුරු පුස්තකාල ාධිපතිත්ව  පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමාව 2012/2013 අර්ධ්කාලීන 

කණ්ඩා යම් සිසු සිසුවි න් පර්යේෂණ නිබන්ධ්යේ කටයුතුවල ය දුණු අතර 2014/2015 අධ්ය න 

වර්ෂ  සඳො සිසුන් පස ් යදයනකු පූර්ණකාලීන පාඨමාලාව ෙැදෑරීමට ලි ාපදංචි වී ඇත. 

(පර්යේෂණ මාතෘකා 4 වන වගුයේ දැක්යේ) 

ඩිප්යලෝමා පාඨමාලා 

 
NILIS ආ තන  පෙත සඳෙන් ඩිප්යලෝමා පාඨමාලා පවත්වනු ලබයි. 

 

• පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව 

• පාසේ පුස්තකාල ාධිපතිත්ව  පිළිබඳ ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව 

• මෙජන පුස්තකාල ාධිපතිත්ව  පිළිබඳ ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව 
 

 

පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව වසර 03 ක පාඨමාලාවක් වන 

අතර එහි පළමු වර්ෂ  පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ ප්රථම සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව 

යලසද යදවන වර්ෂ  පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ අන්තර්මධ්ය පාඨමාලාව යලසද  

යතවන වර්ෂ  පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව යලසද පැවැත්යේ. 

යම් අනුව පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ ප්රථම සෙතිකපත්ර පාඨමාලාව සඳො 2014 

වර්ෂයේදී සිසුන් 15 යදයනකු ලි ාපදංචි වී ඇති ඇත. පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ 

ඩිප්යලෝමාව සඳො 2013 දී ඇතුළත් වූ සිසුන් 12 යදයනකු සි  අධ්යාපන කටයුතු 2014 වසර තුළ 

ද අඛණ්ඩව සිදු කළෙ. 

පාසේ පුස්තකාල ාධිපතිත්ව  පිළිබඳ ඩිප්යලෝමා පාඨමාලායේ 2013/2014 සිසු කණ්ඩා ම 

2014දී පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කළ අතර 2014 දී යමම පාඨමාලාව සඳො සිසුන් 17 යදයනකු බඳවා 

ගැනිණි. 

මෙජන පුස්කතාල ාධිපතිත්ව  පිළිබඳ ඩිප්යලෝමා පාඨමාලායේ 2013/2014 කණ්ඩා යම් 

අධ්ය න කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු යකරිණි. 
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සෙතික පත්ර පාඨමාලා 

 
NILIS ආ තන  පෙත සඳෙන් සෙතික පත්ර පාඨමාලා පවත්වනු ලබයි. 

 

• පාසේ පුස්තකාල ාධිපතිත්ව  පිළිබඳ සෙතික පත්ර පාඨමාලාව 

• මෙජන පුස්තකාල ාධිපතිත්ව  පිළිබඳ සෙතික පත්ර පාඨමාලාව 

•      ඉංග්රීසි සෙ යතොරතුරු සාක්ෂර කුසලතා පිළිබඳ සෙතික පත්ර පාඨමාලාව. 

පාසේ පුස්තකාල ාධිපතිත්ව  පිළිබඳ සෙතික පත්ර පාඨමාලාව සඳො 2014 දී සිසුන් 11 යදයනකු 

ද මෙජන පුස්තකාල ාධිපතිත්ව  පිළිබඳ සෙතික පත්ර පාඨමාලාව සඳො සිසුන් 09 යදයනකු ද යමම 

වසයර්දී ලි ාපදංචි වී ඇත. 

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

යතොරතුරු සාක්ෂර කුසලතා පිළිබඳ සෙතික පත්ර පාඨමාලාව සඳො සිසුන් 28 යදයනකු ලි ාපදංචි 

වූෙ. 

 

යකටිකාලීන පාඨමාලා 

යමරට පුස්තකාල ො යතොරතුරු ක්යෂේත්ර  තුළ දයුණු මානව සම්පතක් නිර්මාණ  කිරීම සඳො 

ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තන  විවිධ් යකටි කාලීන පුහුණු වැඩසටෙන්  පවත්වනු 

ලැයේ. යම් අනුව කාර් ාල කළමනාකරණ  සඳො යතොරතුරු තාක්ෂණ   න මැය න් 

2014.03.04 සිට 2014.06.05 දක්වා ද 2014.09.04 සිට 2014.10.16 දක්වා ද වශය න් පුහුණු 

වැඩසටෙන් යදකක් යමම වර්ෂ  තුළ දී පවත්වන ලද අතර ඊට සෙභාගී ව පිරිස 33 කි. යමම පුහුණු 

වැඩසටෙයනහි සම්පත්දා ක න් වශය න් NILIS ආ තනයේ යජයෂ්ඨ කථිකාචාර් වරුන් යමන්ම 

මානව සම්පත් අභිවර්ධ්න ආ තනයේ සෙ කළමනාකරණ පීඨයේ යජයෂ්ඨ කථිකාචාර් වරුන්ද 

පරිපාලන ක්යෂේත්රයේ ප්රවීණ න්ද කටයුතු කළෙ. 

2014.03.15 දන සිට ඩිජිටේ පුස්තකාල පිළිබඳ වැඩමුළුවක් පවත්වන ලදී. යම් සඳො විවිධ් 

පුස්තකාල වර්ග නිය ෝජන  කරමින් පුස්තකාල වෘත්තික න් 21 ක් සෙභාගී වූෙ. යමම වැඩමුළුයේ 

සම්පත්දා ක න් යලස NILIS ආ තනයේ යජයෂ්ඨ කථිකාචාර් වරය කු ද යමොරටුව 

විශ්වවිදයායලයේ යජයෂ්ඨ සෙකාර පුස්තකාල ාධිපතිද කටයුතු කළෙ. 

පර්යේෂණ ක්රමයේද පිළිබඳ වැඩසටෙනක් 2013.11.27 සිට 2014.02.02 දක්වා පවත්වන ලද අතර 

ඊට විවිධ් ක්යෂේත්ර නිය ෝජන  කරමින් 33 යදයනකු සෙභාගී වි . යකොළඹ විශ්වවිදයාලයේ 

කළමනාකරණ පීඨයේ යජයෂ්ඨ කථිකාචාර් වරුන්  නාදීන් එ ට සම්පත් දා කත්ව  සැපයූෙ. 

දර්ශනපති/දර්ශනසූරී උපාධි ෙදාරණ සිසුන් සඳො සම්මන්ත්රණ ක් 2014.11.22 පවත්වන ලදී.එ  

යමයෙ වන ලේයේ මැයේසි ායේ මල ා විශවිදයාලයේ පුස්තකාල ො යතොරතුරු තාක්ෂණ 

අධ්ය නාංශයේ මොචාර්  ඩිේජිත් සිං විසිනි. එ ට දර්ශනපති/දර්ශනසූරී උපාධි පර්යේෂණවල 

නි ැයලන සිසුන් සෙභාගී වූෙ 
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උපාධි ප්රදායනෝත්සව  

2014 වර්ෂයේ දී පැවති යකොළඹ විශ්වවිදයාලයේ පශ්චාත් උපාධි ප්රදායනෝත්සවයේදී ශාස්ත්රපති 

උපාධිධ්ාරීන් යදයදයනක් ද පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමා උපාධිධ්ාරීන් 10 යදයනක් ද උපාධි ලබා 

ගත්ෙ. 

බාහිර කථිකාචාර්  මණ්ඩල  

NILIS ආ තනයේ සථ්ිර යජයෂ්ඨ කථිකාචාර් වරුන් සිටිනුයේ තියදයනක් පමණක් බැවින් 
පාඨමාලාවල යේශන කටයුතු සඳො වැඩි වශය න් බාහිර කථිකාචාර් වරුන්යේ සො  ලබා 
ගැයන්.  

ඒ අනුව පෙත සඳෙන් විේවතුන් ආ තනයේ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාවල යේශක න් වශය න් 

සෙභාගී වී ඇත. 

මොචාර්  පි දාස රණසිංෙ, කැලණි  විශ්වවිදයාල  

මොචාර්  ඉන්ද්රලාේ ද සිේවා, ශාස්ත්ර පීඨ , යකොළඹ විශ්වවිදයාල  

මොචාර්  ගාමිණී ද අේවිස,් කළමනාකරණ පීඨ , යකොළඹ විශ්වවිදයාල  

මොචාර්  ඩිේජිත් සිං, මල ා විශ්වවිදයාල , මැයේසි ාව 

ආචාර්  වත්මායනේ යසයනවිරත්න, පුස්තකාල ාධිකාරි, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල  

ආචාර්  ඩී.යක්.ඩී. ජ යකොඩි, යජයෂ්ඨ කථිකාචාර් , ව ඹ විශ්වවිදයාල  

ආචාර්  යක්.ඩී.ජී. විමලරත්න, හිටපු අධ්යක්ෂ, ජාතික යේඛනාරක්ෂක යදපාර්තයම්න්තුව 

ෙැරිසන් යපයර්රා, හිටපු පුස්තකාල ාධිපති, යප්රායදණි  විශ්වවිදයාල  

ජී.ආර්. පේමසිරි, පුස්තකාල ාධිපති, යසෞන්දර්  ො කලා විශ්වවිදයාල  

එේ.ඒ. ජ තිස්ස, පුස්තකාල ාධිපති, කැලණි  විශ්වවිදයාල  

එම්.එන්. රවිකුමාර්, යජයෂ්ඨ සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති, නැයගනහිර විශ්වවිදයාල  

එේ.එම්. උද  ප්රසාේ කේරාේ, යේඛන සංරක්ෂක , ජාතික පුස්තකාල ො ප්රයේඛන යසේවා මණ්ඩල  

ටී. රමනන්, යජයෂ්ඨ සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති, නැයගනහිර විශ්වවිදයාල  

ෙර්ෂ බාලසූරි , යජයෂ්ඨ සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල  

පී.යක්.සී.එම්. වියේවික්රම, යජයෂ්ඨ සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති, සබරගමුව විශ්වවිදයාල  

යේ.එම්.පී.පී. ජ සිංෙ, කථිකාචාර් , යතොරතුරු තාක්ෂණ පීඨ , යමොරටුව විශ්වවිදයාල  

ජී.යේ.ගුණවර්ධ්න, ඉංජියන්රු-පාරියභෝගික නිෂ්පාදන අයලවිකරණ , ශ්රී ලංකා යටලියකොම් 

ඩී.එම්.පී. බණ්ඩාරනා ක, පුස්තකාල අධ්යක්ෂ, ඇමරිකානු යතොරතුරු මධ්යස්ථාන  

ටී. ප්රතීපන්, සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති, ඌව යවේලස්ස විශ්වවිදයාල  

බුේධින් කුමාර, යජයෂ්ඨ සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති, යමොරටුව විශ්වවිදයාල  

මයනෝජා සමරදවාකර, යජයෂ්ඨ සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති, ජ වර්ධ්නපුර විශ්වවිදයාල  

චන්දන වියේයකෝන්, කථිකාචාර් , කළමනාකරණ පීඨ , යකොළඹ විශ්වවිදයාල  
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NILIS පර්යේෂණ සම්මන්ත්රණ 
 
NILIS පර්යේෂණ සම්මන්ත්රණ  2014 යනොවැම්බර් 21 දන යකොළඹ විශ්වවිදයාලයේදී පවත්වන 
ලදී. යම් සඳො සැසිවාර 6 ක් සෙ යත්මා ෙ ක්  ටයත් පර්යේෂණ පත්රිකා 26 ක් ඉදරිපත් යකරිණි. 

යතොරතුරු සමාජ  ගැටළු සෙ ෙැකි ාවන්, 21 වන සි වයසේ ඉයගනුම තුළ පුස්තකාල ාධිපතියේ 
භූමිකාව, යතොරතුරු සාක්ෂරතාව වර්ධ්න  කිරීම, ෙවුේකාරීත්ව  යගොඩනැංවීම  ෙපත් 
අනාගත කට පි වර තැබීම, පාසේ  පුස්තකාල ඉයගනුම් සම්පත් මධ්යසථ්ාන  වයවොර, ළමා 
කතා සාහිතය  සෙ කි වීම ප්රවර්ධ්න  පන්තිකාමර සඳො අන්තර්ජාල   නාද  එකී යත්මාවන් 
යේ. යම ට අමතරව විවිධ් යත්මා  ටයත් යපෝස්ටර් සැසි ක්ද පැවැත්විණි. ඒ පිළිබඳ විස්තර පෙත 
දැක්යේ. 
 
දෘෂ්ටිවාද  පිළිබඳ කතිකා නිෂ්පාදන යකයරහි නූතන සමාජ යවේ අඩවිවල දා කත්ව   
සුනිල් වික්රමසංෙ 
 
සමාජ මාධ්ය සෙ අයලවිකරණ  : ශ්රී ලංකායේ ප්රධ්ාන විශ්වවිදයාල පුස්තකාලවල සම්පත් ො යසේවා 

ප්රවර්ධ්නයේදී මුහුණුයපොත ඵලදායීව භාවිත කරයිද? 
ල නල් අමරයකෝන්, තුෂාරි යසනවිරත්න 
 
ශ්රී ලංකායේ උපා මාර්ගික අධ්යාපන  සඳො වූ කලාපී  මධ්යස්ථාන පුස්තකාල  මගින් සප න 
ඉයලක්යරොනික යසේවාවන් පිළිබඳ ඇගයීමක්  
කමනි යපයර්රා, රුවන් ගමයේ 
 
පංති කාලසටෙන් සඳො ගූගේ ඩ්රයිේ භාවිතා කිරීම 
රුවන් ගමයේ 
 
එකතු සංවර්ධ්න යමවලමක් යලස විදයාපති උපාධිවල උපොරණ විශ්යේෂණ ක් 
යමොරටුව විශ්වවිදයාලයේ සිේධි අධ්ය න ක්  
සී.එන්.ඩී.පංචියෙේවා 
 
යජනරාේ ශ්රීමත් යජෝන් යකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිදයාලයේ පශ්චාත් උපාධි සිසුන් විසින් කරනු 
ලබන යතොරතුරු සම්පත් භාවිත  පිළිබඳ අධ්ය න ක් : නිබන්ධ් පිළිබ ඳ උපෙැරණ 
විශ්යේෂණ ක ්.  
හිරුණි කාංචනා, තනූජා රණවැල්ල සෙ මංජුල රාජපක්ෂ 
 
ශ්රී ලංකායේ පුස්තකාලවල බහුපරම්පරාම  වෘත්තී  පුස්තකාල රම බලකා  අතර රැකි ා තෘප්ති .            

ලක්මිණී මාරසංෙ, අනූෂා වියේරත්න 
 
උපාධි අයප්ක්ෂක න්යේ පූර්ව පුස්තකාල අත්දැකීම් සෙ අවයබෝධ් න් පිළිබඳ විග්රෙ ක් 
යක්.ජී.අනුර ප්රි දර්ශන කිරිඇල්ල 
 
2013 වර්ෂයේ ශ්රී ලංකායේ සිංෙල භාෂාම  ග්රන්ථ ප්රකාශනයේ විෂ  විවිධ්ත්ව  පිළිබඳ 
ප්රමාණාත්මක විශ්යේෂණ යි. 
උදිත අලෙයකෝන් 
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ශ්රී ලංකායේ වවුනි ා දස්ත්රික්කයේ මෙජන පුස්තකාලවල වත්මන් තත්ව  : සමාජ ට යසේවා 
සැපයීයම්දී සම්පත්  අභිය ෝග සෙ පුස්තකාලා ාධිපතියේ භූමිකාව  
ශන්මුගදාසන් ශන්මුගරත්නම්, රමනන් තන්කවඩියේල් 
 
ශ්රී ලංකායේ නැයගනහිර විශ්වවිදයාලයේ යසෞන්දර්  අධ්ය න උපාධි අයප්ක්ෂක න්යේ යතොරතුරු 
යවත ස්ථානගතවීම පිළිබඳ ඇගයීමක්  
ක්රිශාන්තන් යෙමදාසන් 
 
ගැටළු පාදක ඉයගනුම් ෙඳුනා ගැනීම සඳො යතොරතුරු සාක්ෂරතා ආදර්ශ ක් සංවර්ධ්න  කිරීම 
එස්. සාන්තරූබන්, පී.ජී.යප්මදාස 
 
පාසේ පුස්තකාල ඉයගනුම් සම්පත් මධ්යස්ථාන සංවර්ධ්න  යකයරහි අධ්යාපන අමාතයංශයේ 
කාර්  භාර  
ආර්.එච්.එන්.නන්දසරි 
 
ශිෂය සාධ්න  ඉෙළ නැංවීම සඳො සම්පත් දා ක න්යේ ඉගැන්වීයම් බලපෑම පිළිබඳ අධ්ය න ක් 

(මධ්යම පළායත් අධ්යාපන කලාප 15 හි යතෝරාගත් පාසේ ඇසුයරන්) 
පී.ජී.යප්මදාස 
 
ඉංග්රීසි විශය හි ශිෂය සාධ්න  ඉෙළ නැංවීම සඳො ඉයගනුම් සම්පත් මධ්යස්ථාන  ය ොදා ගන්නා 
ආකාර  පිළිබඳ කාර්  මූලික පර්යේෂණ ක්. 
(යදනුවර අධ්යාපන කලාප )  
එන්.ඩී. ෙපයගොඩ ො ජී.එච්.එන්.යබගම් 
 
විමසුම් පාදක ඉයගනීම විදයා විෂ  සාධ්න  යකයරහි කරනු ලබන බලපෑම පිළිබඳ අධ්ය න ක්  
නිරංජලා වික්රමතිලක 
 
පාසේ පුස්තකාල ඉයගනුම් සම්පත් සම්පත් මධ්යස්ථාන , ඉයගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රි ාවලි  සඳො 
දා ක කර ගැනීයමන් ශිෂය සාධ්න  ඉෙළ නැංවීම. 
(මධ්යම පළාත් විේගමුව අධ්යාපන කලාපයේ 1-ක්  වර්ගයේ පාසලක් වන මිණිපුර විජ  මො 

විදයාලයේ  9, 10 යරේණිවල සිසුන් 40 කයේ නි ැඳි ක් ඇසුරිනි.) 
එන්.ජී.රුවන් ජ යසේකර, ආර්.එම්.බී.ජී. අතුල සමන් කුලංතුංග, ජී.යේ.වසුන්දරා යලනගල 
 
ළමා කතා සාහිතය  කෘති ඇගයීමට අදාළ ජාතික මට්ටයම් නිර්ණා ක යේඛන ක් සැකසීම පිළිබඳ 
අධ්ය න ක් 
පී.ජී.යප්රේමදාස 
 
ළමා කෘති ක් නිර්මාණ  පිළිබඳ යේඛක ප්රතයයේක්ෂණ ක් 
තනූජා එන්. අ ගම 
 
කතන්දර සිති මක් භාවිතය න් ළමා කතා කි වීම විෂ  සාධ්න ට බලපාන ආකාර  පිළිබඳ 
කාර්  මූලික පර්යේෂණ ක් 
(කෑ/යබෝ ගම මො විදයාලයේ ෙතර යරේණියේ සිසුන් ඇසුරිනි) 
ආර්.ඒ.පී.රත්නා ක 
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නිවස තුළ ඉයගනුම් ො කි වීම් පරිසර ක් නිර්මාණ  කර ගැනීම සඳො ගෘෙස්ථ පුස්තකාල 

(Home Libraries) ස්ථාපන  කිරීම පිළිබඳ විමර්ෂනාත්මක අධ්ය න ක්. 
නිලූකා ෙර්ෂණී 
 
ේලූම්යේ වර්ගීකරණ ට අනුව පින්තූර කි වීම පිළිබඳ අධ්ය න ක්.  
එම්.යේ.සී. යෙේමලතා, යක්.එල්.වී. සමන්ති, එම්.වී.නිලූකා දිල්රුක්ෂි කරුණායසේන, පී.යක්. 
චන්ද්රයසේකර 
 
ඉයගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රි ාවලි  සඳො යවේ 2.0 භාවිත  
අසත සඳරුවන් 
 
අන්තර්ජාල  ඉයගනුම් උපකරණ ක් යලස භාවිත කිරීමට අදාළ ගුරු පුහුණු වැඩසටෙන් පිළිබඳ 
ඇගයීමක් (මීගමුව අධ්යාපන කලාප  ඇසුරින්) 
ගාමිණී ප්රනාන්දු 
 
විදුත් මාධ්ය යතොරතුරු ගයේෂණ ට අදාළ ගුරු පුසත්කාලා ාධිපති පුහුණු වැඩසටෙන් පිළිබඳ 
අධ්ය න ක් 
(2012 වර්ෂ  තුළ කුරුණෑගල දස්ත්රික්කයේ පවත්වන ලද පුහුණු වැඩසටෙන්වලට සෙභාගී වූ 
ගුරු/පාසේ පුස්තකාල ාධිපතීන් ඇසුරින්) 
ගීතා රමණි 
 
ඉ-තක්සලාව ගුරු ආදර්ශ ක් යලස භාවිත කිරීම පිළිබඳ සමීක්ෂණ ක්  
(යමො/බිබිල මොමාතය විදයා විදයාලයේ 4 යරේණි  ඇසුරින්) 
එම්.එම්.ඒ.යෙේරත් මැණියක් 
 
 

 

පෙත සඳෙන් මාතෘකා  ටයත් යපෝස්ටර් 07ක් ඉදිරිපත් යකරිණි. 
 

ශ්රී ලංකායේ යකොළඹ විශ්වවිදයාලයේ වවදයවිදයා පශ්චාත් උපාධි ආ තනයේ පුස්තකාල ට භාර 
යදන ලද පශ්චාත් උපාධි නිබන්ධ් සෙ සිේධි ග්රන්ථවල සන්දර්භ විශ්යේෂණ ක්  
චාන්දනී කරුණායසේකර 
 

යෆොස්ෆීන් ධූමා න ට එයරහිව කාමින්යේ ප්රතියරෝධ්  වර්ධ්න  වීම 
එල්.එම්. උද  කබ්රාල්, පැස්කල් ක්වර්කනර් 
 

උභයතෝයකෝටිකත්ව ට මුහුණ දීයමන් යතොරව youtube භාවිතා කරන ආකාර   
පූජිත යෙේවාවසම්, අනූෂා අයබ්වර්ධ්න, ඩිලානි අයබ්රත්න, සී.ජී.නිශාන්ත, පී.යක්. ජ යසේකර, 
අය ොනි යපයර්රා 
 

උපාධි අයප්ක්ෂක න් විසින් මාර්ගගත සඟරා භාවිත කිරීම : ශ්රී ලංකායේ රජරට විශ්වවිදයාලයේ 
කෘෂි පීඨ  මත පදනම් වූ සිේධි අධ්යන ක්. 
ඩබ්ලිේ.පී.ටී. දිල්රුක්ෂි 
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රුහුණු විශ්වවිදයලයේ ප්රධ්ාන පුස්තකාල තුළ නීතිම  තැන්පතු එකතුව ස්ථාපිත කිරීම  
පී.යක්.ජ යසේකර, ආර්.ඒ.පී.එස්.යසයනවිරත්න, පී.ජී.නිශාන්ත, යූ.ඒ.ලාල් 
 

යවේ 2.0 යමවලම් ෙඳුනා ගැනීම ො සමාජ ජාල යවේ අඩවි භාවිතය න් නව ඉගැනුම් ඉගැන්වීම් 
ප්රයේෂ න් ෙඳුනා ගැනීම 
අසත සඳරුවන් ජ සූරි  
ගූගේ යඩොක් සෙ MS වර්ඞ් පිළිබඳ සැසඳීමක්  
එච්.ඒ.පී..කුලතුංග, එස.්අයි.එම්. ඉමිති ාස,් යක්.ජ සූරි , එස්.යබනරගම 

 

බාහිර අ තන සඳො සම්පත් දා කත්ව  

❖ අධ්යක්ෂ ආර්.බී.ජී.රණවීර, යජයෂ්ඨ කථිකාචාර් වරුන් වන පී.ජී.යප්මදාස සෙ ආචාර්  

රුවන් ගමයේ සෙ සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති උදත අලෙයකෝන් යකොළඹ විශ්වවිදයාලයේ 

අධ්යාපන පීඨයේ අවසන් වසයර් පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ   න 

යමොඩියුල  ස  ඳො සම්පත් දා කත්ව  දැක්වූෙ. 

❖ පී.ජී.යප්මදාස (යජයෂ්ඨ කථිකාචාර් ) මධ්යම පළායත් පළාත් අධ්යාපන යදපාර්තයම්න්තුව 

අනුග්රෙය න් 2014 වර්ෂයේදී පවත්වන ලද විදුෙේපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් 

පුහුණු කිරීයම් වියශේෂ වැඩසටෙයනහි ප්රධ්ාන සම්පත් දා කත්ව  දැරී . යම් අනුව යදනුවර 

(2014.02.17), මාතයේ (2014.02.18) මෙනුවර (201402.24), කටුගස්යතොට 

(2014.02.25) නුවරඑළි  (2014.03.03, 04), ෙැටන් (2014.03.11), යකොත්මයේ 

(2014.03.17), ගම්යපොල (2014.07.31), විේගමුව (2014.04.01), ගයේයවල 

(2014.04.28), ෙඟුරන්යකත (2014.04.29). යතේයදණි  (2014.05.06), ගම්යපොල සෙ 

යකොත්මයේ (2014.05.12)  න මධ්යම පළායත් සි ලුම අධ්යාපන කලාප ආවරණ  කරන 

ආකාර ට යමම වැඩසටෙන ද ත් යකරිණි. යමම වැඩසටෙන් මාලාව සඳො 

විදුෙේපතිවරුන් සෙ ගුරුපුස්තකාල ාධිපතීන් 680 ක් සෙභාගී වී ඇත. 

ආචාර්  රුවන් ගමයේ / යජයෂ්ඨ කථිකාචාර්  

❖ 2014.06.28 - 29 දක්වා APITT ආ තනයේ පැවති පාසේ පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො 

වැඩමුළුයේ සම්පත් දා කත්ව . 

❖ යකොළඹ බියෂොප් විදයාලයේ 2014.07.25 පැවති සම්මන්ත්රණයේදී යතොරතුරු මූලාර උපුටා 

දැක්වීම් සෙ යේඛන යචෞරත්ව  සෙ අන්තර්ජාලයේ අන්ත්රාවන් සෙ මැය න යේශන ක් 

පැවැත්වීම. 

❖ ශ්රී ලංකා රජරට විශ්වවිදයාලයේදී 2014.08.21 එහි අධ්ය න කාර්  මණ්ඩල ට 

‘ඉයලක්යරොනික යතොරතුරු සමුේධ්රණ ’  න මැය න් යේශන ක් පැවැත්වීම. 
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උදිත අලෙයකෝන් 

❖ 2014.02.06 -07 ව ඹ පළායත් මෙජන පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො කුරුණෑගල මෙජන 

පුස්තකාලයේ පැවති පුහුණු වැඩසටෙයන්දී වර්ගීකරණ . සුචිකරණ  සෙ යතොරතුරු 

මධ්යස්ථානය හි කාර්  භාර   න අංශ  ටයත් සම්පත් දා කත්ව  සැපයීම. 

❖ 2014.06.28-29 සෙ 2014.07.21 -22 උතුරු මැද පළායත් මෙජන පුස්තකාල ාධිපතින් 

සඳො පැවති වැඩමුළුයේදී වර්ගීකරණ  ො සුචිකරණ  අංශ සඳො සම්පත්දා කත්ව  

සැපයීම. 

❖ 2014.03.24 ජාතික පුස්තකාල ො යප්රේඛන යසේවා මණ්ඩලයේ ජාතික ග්රන්ථ විඥාපන 

යසේවා අංශ  සංවිධ්ාන  කළ බස්නාහිර පළාත් මෙජන පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො වූ 

ඩිවිදශම වර්ගීකරණ  පිළිබඳ වැඩමුළුයේ ප්රධ්ාන සම්පත්දා ක ා යලස කටයුතු කිරීම. 

❖ 2014.06.30 ජාතික පුස්තකාල ො ප්රයේඛන යසේවා මණ්ඩලයේ ජාතික ග්රන්ථවිඥාපන 

අංශ  සංවිධ්ාන  කළ බසන්ාහිර  පළාත් මෙජන පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො වූ සුචිකරණ  

වැඩමුළුයේ ප්රධ්ාන සම්පත්දා ක ා වීම. 

❖ 2014.09.05 පැවති ව ඹ පළායත් මෙජන පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො වූ ඩිවිදශම 

වර්ගීකරණ  වැඩමුළුයේ ප්රධ්ාන සම්පත් දා ක ා වීම. 

❖ 2014.11.25 ගාේල දසත්්රික්කයේ මෙජන පුස්තකා ාධිපතීන් සඳො වූ ඩිවිදශම 

වර්ගීකරණ  වැඩමුළුයේ ප්රධ්ාන සම්පත් දා ක ා වීම. 

 

 

අධ්ය න කාර්  මණ්ඩලයේ පර්යේෂණ දා කත්ව  

ප්රකාශන 

ආර්.පී.පී.රණවීර මෙතා /අධ්යක්ෂ 

❖ 2014 යනොවැම්බර් 4 සෙ 5 මැයේසි ායේ පැවති අන්තර්ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන 

විදයා සම්මන්ත්රණ ප්රකාශනය හි ඒ.වී.ඩී.කුමාර සෙ ජී.ඩී.එම්.එන්.සමන්දවාකර සමඟ 

එක්ව ශ්රී ලංකායේ පශ්චාත් උපාධි සිසුන්යේ ඩිජිටේ යතොරතුරු සාක්ෂරතාව යවත සමාජ 

සංස්කෘතික ප්රයේශ ක්  නුයවන් පර්යේෂණ පත්රිකාවක් පළ කිරීම. 

❖ 2014 යනොවැම්බර් 19 දන යකොළඹ ගලදාරි යෙෝටලයේ පැවති පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා 

ජාතික සම්මන්ත්රණ ප්රකාශනය හි පී.ජී.යප්මදාස, රුවන් ගමයේ සෙ උදත අලෙයකෝන් 

සමඟ එක්ව යකොළඹ විශ්වවිදයාලයේ ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තනයේ 

සිසුන්යේ යතොරතුරු කුසලතා සංවර්ධ්න  සඳො ගූගේ ඩ්රයිේ භාවිත කිරීම මැය න් 

පත්රිකාවක් පළ කිරීම. 
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ආචාර්  රුවන් ගමයේ /යජයෂ්ඨ කථිකාචාර්  

❖ යජයෂ්ඨ මොචාර්  පි දාස රණසිංෙ මෙතා යවනුයවන් පළ කරන ලද කෘතයේදී ලිපි 

සංග්රෙ  සඳො ශ්රී ලංකායේ ඉයලක්යරොනික පුස්තකාල පිළිබඳ යපෞේගලික ඉතිොස ක් 

2000-2014 මැය න් ලිපි ක් පළ කිරීම. 

❖ පංති කාලසටෙන් සඳො ගූගේ ඩ්රයිේ භාවිත  මැය න් 2014 NILIS පර්යේෂණ 

සම්මන්ත්රණ ට ඉදරිපත් කරන ලද පත්රිකාව එහි සම්මන්ත්රණ සැසි වාර්තායේ පළ කිරීම. 

❖ 2014 NILIS පර්යේෂණ සම්මන්ත්රණ ප්රකාශනයේ සංස්කාරකවරය කු යලස කටයුතු කිරීම. 

 

පී.ජී.යප්මදාස /යජයෂ්ඨ කථාකාචාර්  

❖ 2014 NILIS පර්යේෂණ සම්මන්ත්රණ ප්රකාශනය හි ශිෂය සාධ්න  ඉෙළ නැංවීම සඳො 

සම්පත් පාදක ඉගැන්වීයම් බලපෑම පිළිබඳ අධ්යන ක් (මධ්යම පළායත් කලාප 15 න් 

යතොරාගත් පාසේ අසුරින්) මැය න් පර්යේෂණ පත්රිකාවක් පළ කිරීම. 

❖ 2014 NILIS පර්යේෂණ සම්මන්ත්රණ ප්රකාශනය හි ළමා කතා සාහිතය කෘති ඇගයීමට 

අදාළ ජාතික මට්ටයම් නිර්ණා ක යේඛන ක් සැකැස්ම පිළිබඳ අධ්ය න ක් මැය න් 

යත්මා පත්රිකාවක් පළ කිරීම. 

❖ 2014 යනොවැම්බර් 19 දන යකොළඹ ගලදාරී යෙොටලයේ පැවති පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා 

ජාතික සමමන්ත්රණ ප්රකාශනය හි ආර්.පී.පී.රණවීර, රුවන් ගමයේ සෙ උදත අලෙයකෝන් 

සමඟ එක්ව යකොළඹ විශ්වවිදයාලයේ ජාතික පුස්තකාල ො විඳාපන විදයා ආ තනයේ 

සිසුන්යේ යතොරතුරු කුසලතා සංවර්ධ්න  සඳො ගූගේ ඩ්රයිේ භාවිත කිරීම මැය න් 

පත්රිකාවක් පළ කිරීම. 

❖ 2014 NILIS පර්යේෂණ සමමන්ත්රණ ප්රකාශනයේ සංස්කාරවරය කු යලස කටයුතු කිරීම. 

උදිත අලයකෝන් /සෙකාර පස්තකාල ාධිපති 

❖ 2014 NILIS පර්යේෂණ සම්මන්ත්රණ ප්රකාශනයේ 2013 වසයර් ශ්රී ලංකායේ සිංෙල භාෂාම  

ප්රකාශනවල විෂ  විවිධ්ත්ව  පිළිබඳ ප්රමාණාත්මක අධ්ය න ක් මැය න් පර්යේෂණ 

ලිපි ක් පළ කිරීම. 

❖ 2014 යනොවැම්බර් 19 වන දන යකොළඹ ගලදාරී යෙොටලයේ පැවති පුස්තකාල ො විඥාපන 

විදයා ජාතික සම්මන්ත්රණ ප්රකාශනය හි ආර්.පී.පී.රණවීර, රුවන් ගමයේ සෙ උදත 

අලෙයකෝන් සමඟ එක්ව යකොළඹ විශ්වවිදයාලයේ ජාතික පුස්තකාල ො විඳාපන විදයා 

ආ තනයේ සිසුන්යේ යතොරතුරු කුසලතා සංවර්ධ්න  සඳො ගූගේ ඩ්රයිේ භාවිතා කිරීම 

මැය න් පත්රිකාවක් පළ කිරීම. 
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❖ මොචාර්  යජොනතන් ඩිේයේ  ආචාර්  උපාධි නිබන්ධ්  ඇසුරින් පළ කරන ලද Reading 

Challenge  කෘති  අවිඥානයේ  ෆැන්ටසිම  අවකාශ  : ෙරුකි මුරකම් නිර්මාණ විමසුම 

නමින් පරිවර්තන  කර පළ කිරීම. 

❖ වියේශී  විකේප චිත්රපට 50ක් පිළිබඳ විචාර ඇතුළත් කෘති ක් මා ාව විනිවිදන යගෝලී  

සිනමාව නමින් පළ කිරීම. 

❖ ටී.එස්.තිරුමූර්ති නම් ඉන්දී  යේඛක ායේ chennaivasi නවකතාව සුන්දාරි නමින් 

පරිවර්තන  කර පළ කිරීම. 

බාහිර ආ තනවල කමිටු සාමාජිකත්ව   

ආර්.පී.පී.රණවීර මෙතා /අධ්යක්ෂ 

❖ ජාතික පුස්තකාල ො ප්රයේඛන යසේවා මණ්ඩලයේ අධ්යාපන අංශයේ උපයේශක කම්ටුයේ 

සාමාජිකය කු යලස කටයුතු කිරීම. 

ආචාර්  රුවන් ගමයේ /යජයෂ්ඨ කථිකාචාර්  

❖ ජාතික පුස්තකාල ො ප්රයේඛන යසේවා මණ්ඩලයේ යතොරතුරු තාක්ෂණ උපයේශන 

කමිටුයේ සාමාජිකය කු යලස කටයුතු කිරීම. 
 

❖ ජාතික විදයා පදනයම් ඩිජිටේකරණ වයාපෘතියේ අධීක්ෂණ කමිටු සාමාජිකය කු වීම. 

උදිත අලෙයකෝන් / සෙකාර පස්තකාල ාධිපති  

❖ ජාතික පුස්තකාල ො ප්රයේඛන යසේවා මණ්ඩලයේ ග්රන්ථ විඥාපන උපයේශක කම්ටුයේ 

සාමාජිකය කු යලස කටයුතු කිරීම. 

❖ ජාතික පුස්තකාල ො ප්රයේඛන යසේවා මණ්ඩලයේ ජාතික සාධිකාරී යේඛන (කර්තෘ, 

ග්රන්ථනාම සෙ ආ තන) සම්පාදන කමිටුවල සාමාජිකත්ව  දැරීම. 

❖ ජාතික පුස්තකාල ො ප්රයේඛන යසේවා මණ්ඩලයේ ප්රතිග්රෙණ ප්රතිපත්ති සම්පාදන කමිටුයේ 

සාමාජිකය කු වීම. 

❖ යකොළඹ මෙජන පුස්තකලයේ උපයේශන කමිටුයේ සාමාජිකය කු වීම. 

 

 

ඇගයීම් 
 

ශ්රී ලංකායේ පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා අධ්යාපන ක්යෂේත්ර ට කරන ලද උසස් දා කත්ව  

යවනුයවන් 2014 වර්ෂයේ දී ජාතික ො යප්රේඛන යසේවා මණ්ඩල  විසින් ජාතික පුස්තකාල 

සම්ප්රසාදන සම්මාන  ජාතික පදනයම් පැවති වියශේෂ උත්සව කදී NILIS ආ තන ට ප්රදාන  කරන 

ලදී. 
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1. පාඨමාලාවන් පිළිබඳ විස්තර 

 

පාඨමාලාව සසුන්යේ 

මුළු 

එකතුව 

අධ්ය න 

කාර්  

මණ්ඩලයේ 

මුළු එකතුව 

අනධ්ය න 

කාර්  

මණ්ඩලයේ 

මුළු එකතුව 

දර්ශනපති/දර්ශනශූරි 14 බා.05 
ස්.02 

01 
 

පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ශාස්ත්රපති උපාධි පාඨමාලාව- පූර්ණ කාලීන 17 බා.11 
ස්.03 

01 

යතොරතුරු කළමනාකරණ  පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාව - පූර්ණ 
කාලීන  

10 බා.10 
ස්.02 

01 

ගුරු පුස්තකාල ාධිපති උපාධි පාඨමාලාව –පූර්ණ කාලීන 18 බා.08 
ස්.03 

01 

යතොරතුරු කළමනාකරණ  පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව 
- පූර්ණ කාලීන 

10 බා.15 
ස්.03 

01 

යතොරතුරු කළමනාකරණ  පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව 
- අර්ධ් කාලීන 

17 බා.05 
ස්.02 

01 

ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීත්ව  පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව 

- පූර්ණ කාලීන 
05 බා.10 

ස්.03 
01 

පුස්තකාල ො යතොරතුරු විඥාපන විදයාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි 
ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව - අර්ධ් කාලීන 

59 බා.10 
ස්.03 

01 

පාසේ පුස්තකාල ාධිපතීත්ව  පිළිබඳ ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව 71 බා.4 
ස්. 1 

01 

මෙජන පුස්තකාල ාධිපතීත්ව  පිළිබඳඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව 08 බා.8 
ස්.03 

01 

පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ  පිළිබඳ ඩිප්යලෝමා පාඨමාලාව 12 බා.2 
ස්. 03 

01 

පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ  පිළිබඳ ප්රථම සෙතික පත්ර 
පාඨමාලාව 

37 බා. 8 
ස්.3 

01 

මෙජන පුස්තකාල ාධිපතීත්ව  පිළිබඳ සෙතික පත්ර පාඨමාලාව 09 බා.7 
ස්.04 

01 

පාසේ පුස්තකාල ාධිපතීත්ව  පිළිබඳසෙතික පත්ර පාඨමාලාව 20 බා. 10 
ස්.03 

01 

අධ්යාපනයේදී උපාධි   (3 යකොටස) 
පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ  (සිංෙල මාධ්ය) 

51 ස.්03 01 

අධ්යාපනයේදී උපාධි  (3 යකොටස) 
පුස්තකාල ො යතොරතුරු කළමනාකරණ  (ඉංග්රීසි මාධ්ය) 

19 ස.්03 01 

 

* ස්. ස්ථිර කථිකාචාර් වරුන් 

* බා. බාහිර කථිකාචාර් වරුන් 
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2. වියේශ සසුන් පිළිබඳ විස්තර 

 

3. wOHhk ld¾h uKav,h ms<sn| úia;r 
 

• අධ්යක්ෂ - එම්.එස්.යූ.අමරසරි (2014.02.22 දක්වා) 

• අධ්යක්ෂ - ආර්.පී.පී.රණවීර (2014.02.23 සට) 
 

 

úIh udOHh fcHIaG 
uydpd¾h 

uydpd¾h fcHIaG 
l:sldpd¾h 

l:sldpd¾h iyldr 
l:sldpd¾h 

WmfoaYl úIh 

wOHdmk 
úoHdj 

bx.S%is /isxy,    mS'cS' fmauodi 
uy;d 

- - - 

mqia;ld, 
úoHdj 

bx.S%is/isxy,    wd'¾'mS'mS rKùr 
uy;d 

- - - 

f;dr;=re 
;dlaIKh 

bx.S%is/isxy,    wdpd¾  
rejka .uf.a 
uy;d 

- - - 

iyldr mqia;ld,hdêm;s hQ.mS. w,yfldaka uy;d 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

පාඨමාලායේ 
නම 

මාධ්ය  2013 වර්ෂයේ 
ලි ාපදංචි වූ සිසුන් 
සංඛයාව 

පළමු 
වර්ෂයේ 
සිසුන් 
සංඛයාව 

යදවන 
වර්ෂයේ 
සිසුන් 
සංඛයාව 

යතවන 
වර්ෂයේ 
සිසුන් 
සංඛයාව 

සිේවන 
වර්ෂයේ 
සිසුන් 
සංඛයාව 

උපාධිධ්ාරීන් 
සංඛයාව 

f;dr;=re 
l<ukdlrK
h ms<sn| 
mYApd;a Wmdê 
ämaf,daud 
mdGud,dj - 
mQ¾K ld,Sk 

bx.%Sis 04      
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4. mrsmd,k ld¾h uKav,fha úia;r 
 

 

wxYh fcHIaG ld¾h 
uKav,h 

lKsIaG ld¾h uKav,h iq¿ fiajlhka 

mrsmd,k ta'wfír;ak ñh 
iyldr f,aLldêldrs 

ඒ.එන්.එේ.නාමලී මි , 
ලිපිකරු II යරේණි  
 
එන්.යක්.කුරුප්පුආරච්චි 
මෙතා 
පරිගණක ය දවුම් සෙකාර III 
යරේණි  
 
 

ටී.එච්.ආර්.බී.චන්ද්රතිලක මි  
පරිගණක ය දවුම් සෙකාර III 
යරේණි  
 

ta'ta'fÊ' 
wfíisxy 

ßhÿre 

uQ,Hh tÉ'ù'tia'tï'chfialr 
ñh 

fcHIaGiyldr 
uQ,Hdêldrs 

 

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

 

mqia;ld,h  î'mS' fj;a;isxy ñh 

mqia;ld, iyldr III 
fY%aKsh  

 

 

 

5. m¾fhaIK m%ldYk ms<sn| úia;r 
úIh m%ldYs; වාණිජම  ඉදිරිපත් කරන ලද 

(අ) m¾fhaIK ixLHdj 02  21 m¾fhaIK ksnkaO 
iy jHdmD;s jd¾;d 

(ආ) kj fidhd.ekSï           
        ixLHdj  

   

(ආ) iÕrd ixLHdj 04   

(ඇ) fmd;a ixLHdj    

(ඈ) ,sms ixLHdj 24   

(උ) fjk;a    

tl;=j 
30  21 

 

6.  
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I.  jevigyka" iïuka;%K iy jevuqˆ ms<sn| úia;r 
 

 

 

úIh  iïmQ¾K 
lrk ,o 

oekg mj;sk 

a. mYapd;a Wmdê mdGud,d .Kk 
o¾Ykm;s$o¾YkY+රී 02. f;dr;=re l<ukdlrK 01. mqia;ld, yd 
ú{dmk úoHd 02. .=remqia;ld,hdêm;s ^mQ¾K ld,Sk& 01. .=re 
mqia;ld,hdêm;s^w¾O ld,Sk& 01 

09 03 06 

b. mYapd;a Wmdê ämaf,daud mdGud,d .Kk 08 03 05 
c. Wmdê mdGud,d .Kk - - - 
d. ämaf,daud mdGud,d .Kk 05 02 03 
e. iy;sl m;% mdGud,d .Kk 06 04 02 
f. fjk;a 

jevuq¿ iy iïuka;%K 
   

tl;=j 28 12 16 

 

II. ලැබූ සම්මාන පිළිබ ඳ විස්තර: 
 

විෂ   විේවතුන් සංඛ්යාව ශිෂය සංඛ්යාව 

a. යේශී  සම්මාන    

b. ජාතික සම්මාන 01   

c. ජාතයන්තර සම්මාන    

d. යවනත්    

එකතුව 01   
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ii. jevigyka" iïuka;%K iy jevuqˆ ms<sn| úia;r 
 

 

úIh 
mdGud,d,dNSka 
.Kk 

පර්යේෂණ ක්රමයේද  පිළිබඳ වැඩසටෙන (27.11.2013- 07.02.2014) 33 

ඩිජිටේ පුස්තකාල පිළිබඳ වැඩමුළුව (15.03.2014) 21 

කාර් ාල කළමනාකරණ  සඳො යතොරතුරු තාක්ෂණ පුහුණු පාඨමාලාව (03.04.2014-05.06.2014) 16 

කාර් ාල කළමනාකරණ  සඳො යතොරතුරු තාක්ෂණ පුහුණු පාඨමාලාව (04.09.2014-16.10.2014) 17 

NILIS සම්මන්ත්රණ  2014 (21.11.2014) 126 

MPhil/PhD සම්යම්ලන  (22.11.2014)  26 
විදුෙේපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුහුණු වැඩසටෙන , යදනුවර අධ්යාපන කලාප  
(17.02.2014) 40 
විදුෙේපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුහුණු වැඩසටෙන , මාතයේ අධ්යාපන කලාප  
(18.02.2014) 40 
විදුෙේපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුහුණු වැඩසටෙන , මෙනුවර අධ්යාපන 
කලාප  (24.02.2014) 40 
විදුෙේපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුහුණු වැඩසටෙන , කටුගසය්තොට අධ්යාපන 
කලාප  (25.02.2014) 40 
විදුෙේපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුහුණු වැඩසටෙන , නුවරඑළි  අධ්යාපන 
කලාප  (03.03.2014) 40 
විදුෙේපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුහුණු වැඩසටෙන , නුවරඑළි  අධ්යාපන 
කලාප  (04.03.2014) 40 
විදුෙේපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුහුණු වැඩසටෙන , යෙෝටන් අධ්යාපන 
කලාප (11.03.2014) 40 
විදුෙේපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුහුණු වැඩසටෙන , යකොත්මයේ අධ්යාපන 
කලාප  (17.03.2014) 40 
විදුෙේපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුහුණු වැඩසටෙන , ගම්පල අධ්යාපන කලාප  
(18.03.2014) 40 
විදුෙේපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුහුණු වැඩසටෙන , වපලයන් අධ්යාපන 
කලාප  (24.03.2014) 40 
විදුෙේපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුහුණු වැඩසටෙන , වලපයන් අධ්යාපන 
කලාප  (25.03.2014) 40 
විදුෙේපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුහුණු වැඩසටෙන , නාඋල අධ්යාපන කලාප  
(31.03.2014) 40 
විදුෙේපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුහුණු වැඩසටෙන , වැලිගමුව අධ්යාපන 
කලාප  (01.04.2014) 40 
විදුෙේපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුහුණු වැඩසටෙන , ගයේයවල අධ්යාපන 
කලාප  Zone(28.04.2014) 40 
විදුෙේපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුහුණු වැඩසටෙන , ෙඟුරන්යකත අධ්යාපන 
කලාප  (29.04.2014) 40 
විදුෙේපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුහුණු වැඩසටෙන , යතේයදණි  අධ්යාපන 

කලාප  (06.05.2014) 40 
විදුෙේපතිවරුන් සෙ ගුරු පුස්තකාල ාධිපතීන් සඳො පුහුණු වැඩසටෙන , ගම්පල/යකොත්මයේ 
අධ්යාපන කලාප  (12.05.2014) 40 
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8. mqkrdj¾;k úhoï ms<sn| úia;r 

 

9. m%d.aOk úhoï ms<sn| úia;r 

 

 

 

 

 

 

 

úIh 2013Rs. 2014Rs. 

1. fm!oa.,sl ixfõ;k 13,148,980 13,671,862 

2. .uka 14,887 18,729 
   
   
   

3. iemhqï  927,175 703,985 

4. kv;a;= 501,345 592,686 

5. .súiqï fiajd 1,634,670 1,352,992 

6. fjk;a 1,988,667 1,539,431 
tl;=j   

 
úIh 

2013  
රු. 

2014 
රු. 

1.   .Dy NdKav iy ld¾hd, WmlrK mjrd .ekSu 956,770 962,502 
2. hka;% mjrd .ekSu  1,647,500 1,162,051 
3. f.dvke.s,s iy jHQyh mjrd .ekSu 398,147 179,082 
4. fjk;a 199,925 496,693 

tl;=j 3,202,342 

 
2,800,328 
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1 වගුව - දර්ශනපති ආචාර්  /උපාධි 

 

 

 

 

 

 YsIHhdf.a ku ksnkaOkfha ud;Dldj wëlaIlf.a ku 

01 සී.එන්. අලෙයකෝන් ශ්රී ලංකායේ යතෝරාගත් විශ්වවිදයාලවල යතොරතුරු ො 

සන්නියේදන තාක්ෂණයේ භාවිත  පිළිබඳ තත්ව 

විශ්යේෂණ ක් 

ආචාර්  සී.සී.ජ සුන්දර  

යජයෂ්ඨ සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති 

යකොළඹ විශ්වවිදයාල  
02 එච්.පී.එස්.ඩී.ගුණයසේකර විවෘත ො දුරස්ථ ඉයගනුම් සම්පත්වල භූමිකාව : ශ්රී ලාංකී  

පර් ායලෝක ක්  

මොචාර්  ජී.අයි.සී. ගුණවර්ධ්න 

03 ටී.එන්.යනයිසුරි ඉයලක්යරොනික පුරවැසි න් බවට පරිවර්තන  වීයම් දී 

ඉයලක්යරොනික රාජය පාලන  සෙ පුස්තකාල යසේවාවන්යේ 

භූමිකාව ො සයමෝධ්ාන  

මොචාර්  එන්.ඩී. යකොඩිකාර යකොළඹ 

විශ්වවිදයාලයී  පරිගණක අධ්ය නා තන  
 

ආචාර්  වත්මායනේ යසයනවිරත්න 

පුස්තකාල ාධිකාරී 

ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්වවිදයාල  
04 එම්.ඩී.ආර්.කුමුදනී ශ්රී ලංකායේ යතොරතුරු ගයේෂණ චර් ාව සෙ වියේශී  ප්රමිති ආචාර්  රුවන් ගමයේ 

යජයෂ්ඨ  කථිකාචාර්  

ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තන  

යකොළඹ විශ්වවිදයාල  
05 එස්.එම්. වියේසිංෙ යජයෂ්ඨ ේවීතියික  අවධියේ පාසේ සිසුන් සෙ එම අවධියේ 

සිසුන්ට උගන්වන ගුරුවරුන්යේ පාසේ පුස්තකාල භාවිත  

පිළිබඳ අධ්ය න ක් 

ආචාර්  ඒ.ඒ. ජ වර්ධ්න 

යජයෂ්ඨ කථිකාචාර්  

අධ්යාපන පීඨ  

යකොළඹ විශ්වවිදයාල  
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2 වගුව  - පස්තකාල ො යතොරතුරු විදයා ශාස්ත්රපති පාඨමාලාව (MLS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 YsIHhdf.a ku ksnkaOkfha ud;Dldj wëlaIlf.a ku 

01 යක්.යක්.එන්.එේ.යපයර්රා ශාස්ත්රී  පුස්තකාලවල වින්දනාත්මක කි වීම් අවශයතා : යකොළඹ 

විශ්වවිදයාලයේ ප්රධ්ාන පුස්තකාල  ඇසුරින් සිේධි අධ්ය න ක් 

පී.ජී.යප්රේමදාස,  යජයෂ්ඨ 
කථිකාචාර් , ජාතික පුස්තකාල 
ො විඥාපන විදයා ආ තන , 
යකොළඹ විශ්වවිදයාල  

02 එන්.ඩී.සී.වීරයසේකර අන්තර්ජාතික ශාස්ත්රී  සඟරාවල පර්යේෂණ ලිපි පළ කිරීයම්දී සමාජ 

විදයාඥ න් මුහුණ යදන අභිය ෝග පිළිබඳ අධ්ය න ක් 

ආචාර්  රුවන් ගමයේ, යජයෂ්ඨ 
කථිකාචාර් , ජාතික පුස්තකාල 
ො විඥාපන විදයා ආ තන , 
යකොළඹ විශ්වවිදයාල  
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 YsIHhdf.a ku ksnkaOkfha ud;Dldj wëlaIlf.a ku 

01 බී.යරවින් බැස්ටි න් විදු පි ස පුහුණු පාඨමාලාව යවත ශ්රී ලංකා මෙ බැංකු පුස්තකාලයේ 
යතොරතුරු යසේවා කරනු ලබන දා කත්ව  පිළිබඳ අධ්ය න ක් 

උදත අලෙයකෝන්  
සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති, ජාතික 
පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තන , 
යකොළඹ විශ්වවිදයාල  

02 එස්.එස්.වීරසිංෙ ශ්රී ලංකා ජාතික පුස්තකාලයේ පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා එකතුව සෙ 
එහි භාවිත  පිළිබඳ විශ්යේෂණාත්මක අධ්ය න ක්  

උදත අලෙයකෝන්  
සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති, ජාතික 
පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තන , 
යකොළඹ විශ්වවිදයාල  

03 බී. යසෞමයා උපමාලිකා පළතුරු යබෝග පර්යේෂණ ස ඳො විදුත් මූලාර භාවිත  පිළිබ ඳ 
විමර්ශනාත්මක අධ්ය න ක් 

සී.අලෙයකෝන්, යජයෂ්ඨ සෙකාර 
පුස්තකාල ාධිපති, යප්රායදණි  
විශ්වවිදයාල  

04 ජී.යක්.එස්.යපයර්රා පුරාවිදයා පශ්චාත් උපාධි ආ තනයේ පශ්චාත් උපාධි නිබන්ධ්න  පිළිබඳ 
ග්රන්ථිමිතික අධ්ය න ක් 

ජී.ඩී.එම්.එන්.සමරදවාකර, යජයෂ්ඨ 
සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති, ශ්රී 
ජ වර්ධ්නපුර විශ්වවිදයාල , ගංයගොඩවිල, 
නුයේයගොඩ  

05 බී.එස්.එම්.අයේවික්රම ශ්රී ලංකායේ නවකතා ග්රන්ථ ප්රකාශන  යකයරහි ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන 
ප්රදාන  කරනු ලබන බලපෑම පිළිබඳ විමසුමක් 

උදත අලෙයකෝන්  
සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති, ජාතික 
පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තන , 
යකොළඹ විශ්වවිදයාල  

06 එස්.උයේනි වියේතිලක විශ්වවිදයාල සිසුන්යේ අධ්ය න කටයුතු සඳො ජාතික පුස්තකාලයේ 
යතොරතුරු සම්පත් භාවිත  පිළිබඳ අධ්ය න ක් 

වරුණි ගඟබඩආරච්චි, ප්රධ්ාන 
පුස්තකාල ාධිපති, මෙජන පුස්තකාල , 
යකොළඹ 

07 ඩේ.ඩේ.පී.එන්. 
ගීකි නයේ 

පුස්තකාලයේ යතොරතුරු කළමනාකරණ  කිරීම සඳො යතොරතුරු  
සම්පත් භාවිත  පිළිබඳ අධ්ය න ක් 

ජී.ඩී.එම්.එන්.සමරදවාකර, යජයෂ්ඨ 
සෙකාර පුස්කතාල ාධිපති, ශ්රී 
ජ වර්ධ්නපුර විශ්වවිදයාල , ගංයගොඩවිල, 
නුයේයගොඩ 
 
 

3 වගුව - පස්තකාල ො යතොරතුරු විදයා පශ්චාත් උපාධි ඩිප්යලෝමාව (PGLIS) 
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08 එන්.කුමාරි දෙනා ක ශ්රී ලංකා යතොරතුරු තාක්ෂණ ආ තනයේ පශ්චාත් උපාධි 
අයප්ක්ෂක න්යේ විදුත් මාධ්ය භාවිත  පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක 
අධ්ය න ක් 

පී.යක්.යපයර්රා, පුස්තකාල ාධිපති, ශ්රී 
ලංකා යතොරතුරු තාක්ෂණ ආ තන , 
මාලයේ 

09 ඩේලිේ.සී.යකොඩිතුවක්
කු 

ALIIT ආ තනයේ සිසුන් අධ්ය න කටයුතු ස ඳො මුහුණුයපොත භාවිත 
කරන ආකාර  පිළිබඳ අධ්යන ක් 

ජාවඩ් අසාන්, කථිකාචාර් ,  ආසි ා 
පැසිෆික් යතොරතුරු තාක්ෂණ ආ තන . 

10 මේමි ඒකනා ක පාසේ පුස්තකාල මගින් සිසුන්යේ සිංෙල භාෂා සාධ්න  ඉෙළ නැංවීම 
පිළිබඳ කරනු ලබන පර්යේෂණ ක් (ලයිසි ම් ජාතයන්තර පාසල 
ඇසුරින්)  

ආර්.පී.පී.රණවීර, අධ්යක්ෂ, ජාතික 
පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තන , 
යකොළඹ විශ්වවිදයාල  

11 යක්.එස්.ගුණයසේකර පාසේ සිසුවි න්යේ පැවරුම් සම්පූර්ණ කිරීම සඳො පුස්තකාල භාවිතා 
කරන ආකාර  පිළිබ ඳ අධ්ය න ක් (මියුසි ස් විදයාලයේ 8 යරේණියේ 
සිසුවි න් ඇසුයරන්) 

උදත අලෙයකෝන්  
සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති, ජාතික 
පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තන , 
යකොළඹ විශ්වවිදයාල  

12 එන්.යක්.වියේතුංග ජල සැපයුම වයාපෘති විසින් සිදු කරන ක්රි ාකාරකම්වලට පුස්තකාල 
සම්පත්වල දා කත්ව  පිළිබඳ අධ්ය න ක් 

ආචාර් .ඩේලිේ.යක්.වීරයගොඩ, ප්රධ්ාන 
ඉංජියන්රු, ජල සැපයුම් වයාපෘති , මනුවර 

13 ඩී.සනිආ ා විතානවසම් ආර්ථික ො සංඛයාන පර්යේෂණ කටයුතුවලදී ශ්රී ලංකා මෙ බැංකු ප්රධ්ාන 
පුස්තකාලයේ කාර්  භාර  පිළිබඳ අධ්ය න ක් 

යක්.ජී.ජී.ඩේ.වියේවීර, පුස්තකාල ාධිපති, 
වවදය විදයා පශ්චාත් උපාධි ආ තන , 
ශික්ෂණ යරෝෙල, යප්රායදණි  

14 ඩේ.එම්.අයි.එම්.වියේසු
න්දර 

ශ්රී ලංකාව තුළ  සිංෙල භාෂායවන් පළ වූ ළමා කෘති පිළිබඳ ග්රන්ථිමික 
අධ්ය න ක්  (2012 සෙ 2013 වර්ෂවල පළ වූ ළමා කෘති ඇසුරින්) 

උදත අලෙයකෝන්  
සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති, ජාතික 
පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තන , 
යකොළඹ විශ්වවිදයාල  

15 ආර්.එම්.ආර්.ද ලයගදර රාජය ආරක්ෂක අමාතයංශ ට අනුබේධ් සන්නේධ් යසේවා නිලධ්ාරීන්යේ 
පුස්තකාල භාවිත  පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක  අධ්ය න ක් 

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

16 බී.වී.ආර්.ජී.ජී. රාලොමි පුස්තකාල සම්පත් භාවිතය න් භූයගෝල විදයා විෂ  ඉගැන්වීම පිළිබඳ 
කාර් මූලික පර්ය ෂණ ක් (කෑ/බණ්ඩාරනා ක මෙ විදුෙයේ 8 
යරේණියේ සිසුන් ඇසුරින්) 

පී.ජී.යප්රේමදාස,  යජයෂ්ඨ කථිකාචාර් , 
ජාතික පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා 
ආ තන , 
යකොළඹ විශ්වවිදයාල  
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 YsIHhdf.a ku ksnkaOkfha ud;Dldj wëlaIlf.a ku 

01 ඩී.අනුලා කුමාරිොමි පාසේ සිසුන්යේ සන්නියේදන කුසලතා වැඩිදයුණු කිරීම සඳො ගුවන්විදුලි මාධ්ය  
ය ොදා ගත ෙැකි ආකාර  පිළිබඳ අධ්ය න ක්. 
(අනුරාධ්පුර රජරට ගුවන් විදුලි යසේව  සෙ දීපානි මො විදයාලයේ සිසුන් ඇසුරින්) 

උදත අලෙයකෝන්  
සෙකාර පුස්තකාල ාධිපති, ජාතික 
පුස්තකාල ො විඥාපන විදයා 
ආ තන , 
යකොළඹ විශ්වවිදයාල  

02 එච්.යේ.යේ.යෙේරත් යතොරතුරු ගයේෂණ කුසලතා වර්ධ්න  සඳො පාසේ පුස්තකාල ඉයගනුම් සම්පත් 
මධ්යස්ථානයේ සිදු කරනු ලබන වැඩසටෙන් පිළිබඳ ඇගයීමක්. 

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

03 ටී.එච්.සී.ජ මි ද සිේවා ප්රාථමික යරේණිවල සිසුන්යේ කි වීම් ප්රවර්ධ්න  සඳො ක්රි ාත්මක කරනු ලබන 
වැඩසටෙන් පිළිබඳ ඇගයීමක්  
(අම්බලන්යගොඩ අධ්යාපන කලාපයේ හික්කඩුව අධ්යාපන යකොට්ඨාශයේ 
ගුරුවරුන් ඇසුරින්) 

පී.ජී.යප්රේමදාස,  යජයෂ්ඨ 
කථිකාචාර් , ජාතික පුස්තකාල ො 
විඥාපන විදයා ආ තන , 
යකොළඹ විශ්වවිදයාල  

04 වයි.එස්.චාන්දනී ද 
සිේවා 

ප්රාථමික යරේණිවල සිසුන්යේ කි වීම් ප්රවර්ධ්න  ස ඳො ක්රි ාත්මක කරනු ලබන 
වැඩසටෙන්  පිළිබඳ ඇගයීමක් (යකො/දකුණු යකොළඹ අධ්යාපන යකොට්ඨාශයේ 
ගුරුවරුන් ඇසුරින්) 

පී.ජී.යප්රේමදාස,  යජයෂ්ඨ 
කථිකාචාර් , ජාතික පුස්තකාල ො 
විඥාපන විදයා ආ තන , 
යකොළඹ විශ්වවිදයාල  

05 අයි.එම්.ජී.රමනි කුමාරි  ගුරු පුස්තකාල ාධිපතිවරුන් සඳො ක්රි ාත්මක කරන ලද පුහුණු වැඩසටෙන් 
ඉයගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රි ාවලි  සඳො වයවොර කරන අකාර  පිළිබඳ 
විමර්ශනාත්මක අධ්ය න ක් (2012 වර්ෂ  තුළ කුරුණෑගල කලාපයේ පවත්වන 
පුහුණු වැඩසටෙන්වලට සෙභාගී වූ ගුරු පුසත්කාල ාධිපතිවරුන් ඇසුරින්) 

ආර්.පී.පී.රණවීර, යජයෂ්ඨ 
කථිකාචාර් , ජාතික පුස්තකාල ො 
විඥාපන විදයා ආ තන , 
යකොළඹ විශ්වවිදයාල  

4 වගුව - ගුරු පස්තකාල ශාස්ත්රපති පාඨමාලාව (MTL) 
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ජාතික පස්තකාල ො විඥාපන විදයා තන   

2014-12-31 දිනට යශේෂ පත්ර  

     

  සටෙන් 2014 2013 

   රු රු 

 වත්කම්    

 ජංගම වත්කම්    

 මුදේ 04          3,622,578            2,130,438  

 ලැබි  යුතු ආදා ම් 05          1,818,189            1,456,821  

 බඩු යතොග              158,603                 82,339  

 යපර යගවුම් 06               63,711                 61,054  

 අයනකුත් ජංගම වත්කම් 07          3,696,194            3,369,526  

            9,359,275           7,100,178  

 ජංගම යනොවන වත්කම්    

 අයනකුත් මුලය වත්කම් 3               86,000  - 

  න්ත්ර ො පිරි ත 3          6,026,174            5,884,841  

 ඉඩම් ො යගොඩනැගිලි 3  -               677,800  

            6,112,174           6,562,641  

 මුළු වත්කම්         15,471,449         13,662,819  

     

 වගකීම්    

 ජංගම වගකීම්    

 යගවි  යුතු වගකීම් 08             529,357               456,176  

 යකටි කාලීන යවන් කිරීම් 09          4,082,475            2,934,547  

            4,611,832           3,390,723  

 ජංගම යනොවන වගකීම්    

 යසේවක ප්රතිලාභ 2          2,961,471            2,307,633  

            2,961,471           2,307,633  

 මුළු වගකීම්           7,573,303           5,698,356  

 ශුේධ් වත්කම්           7,898,146           7,964,463  

     

 ශුේධ් වත්කම්/යකොටස ්    

 ප්ර ේධ්න දා කත්ව     

     

 අයනකුත් රජයේ ආ තන 10        35,393,223          33,545,451  

 සමුච්චිත අතිරික්ත /ඌනතාව  11       (27,495,077)       (25,580,989) 

 මුළු ශුේධ් වත්කම්           7,898,146           7,964,463  
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ජාතික පස්තකාල ො විඥාපන විදයා තන   

2014-12-31 දියනන් අවසන් වර්ෂ  සදො ආදා ම් වි දම් ගිණුම 

     

  සටෙන් 2014 2013 

   රු රු 

     

 ආදා ම්    

 බදු    

 ගාස්තු දඩ ො බලපත්ර 12          4,902,904            5,946,023  

 පුනරුත්ථාපන ො නඩත්තු ප්ර තිපාදන              179,082   

 රජයේ ප්ර තිපාදන 13        12,000,000          11,914,000  

 යවනත් ආදා ම් 14          1,308,697            1,588,785  

 මුළු ආදා ම්         18,390,683         19,448,808  

     

 වි දම්    

 වැටුප් යේතන ො යසේවක ප්රතිලාභ 15        13,621,004          13,148,980  

 සැපයුම් ො අයනකුත් පරියභෝජන 01             703,985               927,175  

 ක්ෂ  කිරිම් 03          1,379,599            1,173,977  

 අයනකුත් වි දම් 16          3,649,263            4,129,858  

 මුලය පිරිවැ  01               22,140                   9,711  

 KEID වයාපෘති වි දම්                          -               275,000  

 මුළු වි දම්         19,375,991         19,664,702  

 වර්ෂයේ ශුේධ් අතිරික්ත /ඌනතාව             (985,308)            (215,893) 
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NILIS 

National Institute of  

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

 
 

මයේ අංක  NILIS/35/2/14 

02.03.2016        

විගණකාධිපති 

විගණකාධිපති යදපාර්තයම්න්තුව 

අංක 306/72 

යපොේදූව පාර 

බත්තරමුේල. 

 

මෙත්ම ායණනි 
 

යකොළඹ විශ්ව විදයාල ට අනුබේධිත ජාතික පස්තකාල ො විඥාපන විදයා ආ තනයේ 2014 යදසැම්බර් 31 දියනන් 

අවසන් වර්ෂ  සදො මුලය ප්ර කාශන පිලිබදව 1978 අංක 16 දරන විශ්ව විදයාල පනයත් 108 වගන්ති  ප්ර කාර 

විගණකාධිපති වාර්තාව. 

අප යවත ලැබී ඇති ඊසී/ජී/එන්අයිඑේඅයිඑස්/එෆ්ඒ/14 දරන විගණන වාර්තායේ දක්වා ඇති කරුණු 
සම්බන්ධ්ය න් අප ආ තනයේ අදෙස් ො පැෙැදලි කිරීම් පෙත පරිද යේ. 
 
2.2 මූලය ප්ර කාශන පිළිබඳ අදෙස් දැක්වීම. 

 
2.2.1. ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුම්කරණ ප්ර මිති. 

 
 (අ) ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුම්කරණ ප්ර මිත 03. 
  
(i),(ii) ඉදරි වර්ෂ වල ගිණුම් පිළියවළ කිරියම්දී සුදුසු පරිද කටයුතු කිරීමට පි වර ගනු ලැයේ. 
 
 (ආ) ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුම්කරණ ප්ර මිත අංක 07. 
  
(i) ප්ර තයාගණනන  කළයුතු ස්ථාවර වත්කම් කාණ්ඩ  ෙදුනායගන ප්ර තයාගණන  කිරීමට ඉදරියේදී        

කටයුතු කරනු ලැයේ. 
 
(ii) අදාළ ගැලපීම් සිදුකර 2015 වර්ෂයේ අවසන් ගිණුම් වලට ඇතුලත් කර ඇත. 
 
2.2.2. 2015 වර්ෂයේ ගිණූම් පිළිය ළ කිරීයම්දී අවශය ගැලපීම් සිදුකර ගිණුම් වලට ඇතුලත් කරන ලද. 
 
2.3. නීති රීති,යරගුලාසි ො කළමණාකරණ තීරණ වලට අනුකූල යනොවීම. 
       දැනට එකතු කළ අග  මත බඳු සම්බන්ධ්ය න් අදාළ නීති ප්ර කාරව කටයුතු කරනු ලැයේ. 
3.මූලය සමායලෝචන . 

3.1 මූලය ප්ර තිඵල  

      නව  පාඨමාලා ෙඳුන්වා දීම තුළින් පාඨමාලා ආදා ම වැඩිකර ගැනීමටත් ආ තනයේ වි දම් 
ෙැකිතාක් දුරට අඩුකර ගැනීමටත් අවශය පි වර යගන ඇත. 

4.යමයෙයුම් සමායලෝචන  
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4.1 කාර්  සාධ්න . 
(අ) යමම සි ළු පාඨමාලා සඳො යකොළඹ විශ්වවිදයාලයේ සනාථ සභායේ සෙ පාලක සභායේ අනුමැති  

ලැබී ඇත.  විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන යකොමිෂන් සභායේ අනුමැති  ලබා ගැනීම සඳො අවශය අ දුම් පත් 
ඉදරිපත් කර ඇත. 

 

(ආ) 2003 වර්ෂයේ ආරම්භ කළ MTL, PGTL පාඨමාලාවන්හි විෂ මාලා සංයශෝධ්න  කර ඇත.2012 
වර්ෂ යේ විෂ මාලාසංයශෝධ්න  කර සනාතන සභායේ අනුමැති  ලබා ඇති අතර 2014 
වර්ෂයේ ද 2015 වර්ෂයේ කීප වාර ක් කමිටු රැස් වූ අතර ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරයගන 
 නු ලැයේ.  

 

(ඇ) යමම පාඨමාලා සඳො මුලදී බැ යඳන ශීෂයයින්යගන් යකොටසක් විවිධ් යෙේතූන් නිසා පාඨමාලාව 
සම්පූර්ණ කර ගත යනොෙැකිව ඉවත් වී ඇත. දැනට අධ   න කටයුතු වල නිරත වන 
සිසුන්යගන් එක් සිසුවි ක් තම උපාධි නිබන්ධ්  භාර දී  ඇති අතර අයනක් සිසුන් තම 
උපාධි නිබන්ධ්යේ වැඩකටයුතු දැනට කරයගන  නු ඇත.MPhil/PhD 2011/2014 පාඨමාලාව 
සඳො ලි ාපදංචි වූ සිසුන් තවමත් ඔවුන්යේ උපාධි නිබන්ධ්න සම්පූර්ණ කර යනොමැති නිසා 
පාඨමාලාව අවසන් කිරීමට යනොෙැකි වී ඇත. 

       MTL 2014/2015 සෙ PGTL 2014/2015 පාඨමාලාවන්හි 2015 ජූලි මස වන විට සි ලු 
යසයමස්තර විභාග පරීක්ෂණ පවත්වා නිම කර තිබූ අතර සිසුන්ට ඔවුන්යේ උපාධි නිබන්ධ්  
භාර දීමට යනොෙැකි වී තිබුණි.PLIM 2014/2015 සෙ DLIM 2013/2014 පාඨමාලාවන්හි 2015 
ජූලි මස වන විට සි ලු යසයමසත්ර විභාග පරීක්ෂණ පවත්වා නිම කර තිබූ අතර සිසුන්ට 
ඔවුන්යේ ේ  ාපෘති වාර්තාව භාර දීමට යනොෙැකි වී තිබුණි. 

 

(ඈ) ක්රි ාකාරි සැලැස්මට අනුව ක්රි ාත්මක කිරීමට අයප්ක්ෂිත පාඨමාලා පැවැත්වීමට යනොෙැකි 
වූයේ ප්රමාණවත් සිසුන් සංඛයාවක් යනොමැති වූ බැවිනි. 

 

(ඉ) 2014 වර්ෂයේ දී මු ද්රිත ප්රවෘත්ති ප ත්රිකා එක් කාර්තුවක දී ප්රකාශ ට පත් කර ඇත. කාර්  
මණ්ඩලයේ කාර්  බහුලබව යෙේතුයවන් අයනක් කාර්තු ප්රකාශ ට පත් කිරීමට යනොෙැකි වි . 

 
4.2.කළමණාකරණ අකාර් ක්ෂමතා 

(අ) දක්වා ඇති දුර්වලතාව න් මඟ ෙරවා ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැයේ. 
 

(ආ) ගුරු පුස්තකාල ාධිපතිවරුන්යේ උසස් වීම් නිර්ණා ක ඇති කර ඔවුන්යේ තනතුරු නාම ට 
පිලිගැනීමක් ඇතියවන තත්ත්ව ක් ඇති කිරීම  න කරුණ නිරාකරණ  කිරීමට අධ්යාපන 
අමාතයාංශ  විසින් යමයතක් නිසි පි වර යනොගැනීම යෙේතුයවන් අප ආ තනයේ පාඨමාලා සඳො 
ලි ාපදංචි වීමට ගුරුවරුන් මැලිකමක් දක්වයි. යමම කාරණ  සම්බන්ධ්ය න් දගින් දගටම අධ්යාපන 
අමාතයාංශ  යවත කරුණු ඉදරිපත් කර ඇත.යම් සම්බන්ධ්ව පසුගි  පාර්ලියම්න්තු කාරක සභා 
රැස්වීමක දී සාකච්ඡාවට භාජන  කරන ලදී. එවකට සිටි COPE සභාපති පැවසූයේ යමම ගැටලුව 
නිරාකරණ  කිරීම අධ්යාපන අමාතයාශ  සෙ උසස් අධ්යාපන අමාතයාශ  එක්ව කළ යුතු 
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බවයි.යම් සම්බන්ධ්ය න් වර්තමාන අධ්යාපන ඇමතිතුමා සමග ද සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලදී. 
2015 යදසැම්බර් මස සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලදී. 

 

(ඇ) නි මාවලියේ 7 (3) අනුව ආ තනයේ සි ළුම අධ්ය න පර්යේෂණ ො විභාග සඳො අනුමැති  
දීමට බල  පවරා ඇත්යත් ශාස්ත්රී  කමිටුව යවත . එබැවින් උසස් උපාධි කමිටුව රැස් 
යනොවුන අවස්ථාවලදී ශාස්ත්රී  කමිටුයේ නිර්යේශ කළමනාකරණ මණ්ඩලයේ අනුමැති ට ො 
සනාතන සභායේ අනුමැති  සඳො  වනු ලැයේ. 2015 වර්ෂ ට උසස් උපාධි කමිටුව නම් 
කර ඇත. 

(ඈ) පරීක්ෂා කර බලා නිවැරද කිරීම සඳො අවශය පි වර ගනු ලැයේ. 
 

4.3. ද්ර වශීලීතා අර්බුද කදී,මූලයම  වශය න් ඇතිවි  ෙැකි අර්බුදකාරි තත්ත්ව  මග ෙරවා ගැනීම 

පිණිස ස්ථාවර තැන්පතු වල ආය ෝජන  කර ඇත. 
 
4.4.මත යේද ට තුඩු දුන් ගනුයදනු 
(අ) කළමණාකරණ මණ්ඩලයේ අනුමැති  සහිතව පැවරුම් පදනම මත බාහිර පාර්ශව කට යමම 

කටයුත්ත භාරදුන් අතර කළමණාකරණ මණ්ඩලයේ අනුමැති  සහිතව අදාළ යගවීම් සිදු කර ඇත. 
 
(ආ) කළමණාකරණ මණ්ඩල  විසින් අනුමත කරන ලද පාඨමාලා අ වැ යේඛන වල යවනස් කරන ලද 

උප න ලද මුදේ වලින් යමයලස යගවීම් සිදු කර ඇත. 
 
4.5.කාර්  මණ්ඩල පරිපාලන  
යම් සම්බන්ධ්ව අමාතයතුමායේ නිර්යේශ න් ලබායගන පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු කයරගන  නු 
ලැයේ. 
 

5.ගිණූම් කටයුතුභාව  සෙ  ෙපාලන  
 
5.1. ක්රි ාකාරි සැලැස්ම. 
එම විස්තර ඇතුලත් යකොට නැවත වාර්ෂික ක්රි ාකාරි සැලැස්ම සකස් කරන ලද.  
 
5.2 අ වැ  යල්ඛ්නම  පාලන  
(අ) අ වැ  ගත මූලය ප්ර කාශන ඉදරිපත් කර ඇත. 
(ආ) දක්වා ඇති අඩුපාඩු අවම වන ආකාර ට අ වැ  යේඛන  පිළිය ළ කිරීමට ඉදරියේදී කටයුතු කරනු 

ඇත. 

6.0. දක්වා ඇති පේධ්ති ො පාලන අඩුපාඩු අවම කර ගැනීමට පි වර ගනු ඇත.



 
 

 


