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ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා ආයතනය  NILIS) 1999 දී තකොළඹ විය්ව්විැයාලය යටත්ව පිහිටුව්න 

ලද්තද් තලෝක බනංකු ආධ්ාර ලැ සාමානය අධ්යාපන ව්යාපිතිතයහි සංරචකයක් තලසය  ගමන්න් තමරට 

පාසල් පුස්තකාල 2000 ක් අලුතින් ඉදිකරන ලැ අතර තව්්ව පාසල් පුස්තකාල 2000 ක් ප්රතිසංස්කරණය 

තකරිණි  NILIS හි ප්රධ්ාන කාර්යභාරය ූයතේ  තමම පුස්තකාලව්ලට අලුතින් බඳව්ා  න්නා ලැ 

ගුරුපුස්තකාලයාධිපතින් සහ සහායක කාර්යමණ්ඩලය තමන්ම තව්න්ව පුස්තකාලව්ල කාර්යමණ්ඩල 

සඳහා අව්යය යාස්ත්රීය සහ ප්රාතයෝන්ක පුණුව ව් ලබා දීමය  තම් අුව් NILIS ගුරුපුස්තකාලයාධිපතීන් ස ඳහා 

ගුරුපුස්තකාලයාධිපති්වව්ය පිළිබඳ යාස්ත්රපති සහ පයච්ා්ව උපාධි ඩිප්තලෝමා පාඨමාලා ැ සහායක කාර්ය 

මණ්ඩල සඳහා පාසල් පුස්තකාලයාධිපති්වව්ය පිළිබඳ ඩිප්තලෝමා සහ සහතිකපත්ර පාඨමාලා ැ ආරම්භ 

කරන ලදී  තමයට අමතරව් ජාතික ආයතනයක් ව්යතයන් NILIS තකොළඹ තමන්ම රටපුරා පළා්ව සහ කලාප 

අධ්යාපන කාර්යාල තමන්ම පාසල් මටමටමින්ැ තක ක කාන න පුණුව  පාඨමාලා පව්්වව්ු ලනතේ  තම් සියලු 

පාඨමාලා සනලසුම් කර ඇ්වත්ව පාසල් පුස්තකාල ක්ත ේත්රතේ  තලෝක මටමටමින් සිු  තව්මින් පව්තින 

සංකල්පීය තව්නස්කම් හා පරිව්ර්තනයන්ට අුකූලව්න ආකාරයටය  තම් නිසා සහතික පත්ර සහ ඩිප්තලෝමා 

පාඨමාලාව්ලදී ව්නඩි ව්යතයන් ප්රාතයෝන්ක කුසලතා තව්ත අව්ධ්ානය තයොමු කර ඇති අතර පය්චා්ව උපාධි 

පාඨමාලාව්ලදී නයායික කරුව  සාකඡා ා තකතර්  

පසුන්ය ව්සර  ණනාව් තුළ පාසල් පුස්තකාල සඳහා වියාල ව්යතයන් සහායක කාර්යමණ්ඩල බඳව්ා  න්නා 

ලැ තහයින් පාසල් පුස්තකාලයාධිපති්වව්ය පිළිබඳ ඩිප්තලෝමා  DSL) සහ සහතිකපත්ර  CSL) පාඨමාලාව්ලට 

වියාල ව්යතයන් ඉල්ලුමක් ඇති විය  ගතහයින් තමම ඉල්ලුම්කරුව්න් මුණුණ ු න් මූලික  නටලුව් ූයතේ  ඔවුන් 

තකොළඹට ඉතා ු රබනහනරව් සිටීමය  2015 ැක්ව්ා NILIS  පාඨමාලා පව්්වව්න ලද්තද් තකොළඹ පමණක් 

තහයින් තමම සුවියාල තව්ළඳපළ රැක  නනීම සඳහා විකල්ප ක්රියාමාර්  තව්ත තයොමු ීමමට තීරණය තකරිණි  

තම් අුව් තමම පාඨමාලා පළා්ව මටමටමින්  පනව්න්වීමතම් හනකියාව් තසොයා බලන ලැ අතර ඊට ව්නඩිම 

යකයතාව් පනව්ති වව් පළාත තුළ තමම පාඨාමාලා ඇරීමමට අව්යය සාකඡා ා 2015 දී දිය්ව තකරිණි  තම් 

අුව් 2016 ව්ර් තේ  දී NILIS ඉතිහාසතේ  පළමු ව්තාව්ට පාසල් පුස්තකාලයාධිපති්වව්ය පිළිබ ඳ ඩිප්තලෝමා 

සහ සහතිකපත්ර පාඨමාලා තැකක් වව් පළා්ව පුස්තකාල තසේව්ා මණ්ඩල පරිශ්රතේ  ආරම්භ විය  තමයට ඉතා 

ඉහළ ප්රතිචාරයක් ලනුණව  අතර ගම පාඨමාලා තම් ව්න විට වව් පළාත්ව අධ්යාපන ක්ත ේත්රය තුළ අතියය 

ජනප්රිය්වව්යක් අ්ව කරත න සිටී   තමම සාර්ාක්වව්ය නිසා 2017 දී තමම ප්රව්ණතාව් මධ්යම සහ සබර මු 
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පළා්ව සඳහා ව්යාප්ත කිමටමට අව්යය මූලික සාකඡා ා තමම ව්සතර්දී පව්්වව්න ලදී  ගතමන්ම වව් පළාත 

තුළ තැමළ මාධ්යතයන් තමම පාඨමාලා පනව්න්වීමමට ඇති හනකියාව් ැ තසොයා බනලිණි  

ශ්රී ලංකාව් තුළ පුස්තකාල ව්ර්  ඉලක්ක කර  නිමින් විතයේ  පාඨමාලා ප්රාම ව්තාව්ට හුනන්ව්ා තැන ලද්තද් 

NILIS මන්නි  මහජන පුස්තකාල කාර්යමණ්ඩල ඉලක්ක කර සම්පාැනය කළ මහජන 

පුස්තකාලයාධිපති්වව්ය පිළිබඳ ඩිප්තලෝමා (DPL) සහ සහතිකපත්ර (CPL) පාඨමාලා ඊට උැාහරණ තේ  වව් 

සහ සබර මුව් සහ පළා්වව්ල තමම පාඨමාලා ප්රාතද්ය ය පනව්න්වීමමට අැාළ මූලික සාකඡා ා තමම ව්සතර්දී 

පනව්න්වීමය  තම් අුව් 2017 ව්සර තුළ තමම පාඨාමාලාව්ල මහජන පුස්තකාල පාඨමාලා ආරම්භ කිමටමට 

හනකියාව් ලනතබු ඇත  

ඉහත සඳහන් පාඨමාලාව්ලට අමතරව් NILIS ආයතනය තතොරතුරු කළමනාකරණය, පුස්තකාල හා  

තතොරතුරු විැයා සහ ගුරු පුස්තකාලයාධිපති්වව් පිළිබඳ පය්චා්ව උපාධි ඩිප්තලෝමා සහ යාසත්්රපති පාඨමාලා 

පව්්වව්ු ලබයි   

අභිමාෝග 

NILIS ආරම්භතේ  සිටම මුණුණ තැමින් සි කන ප්රධ්ානතම අියතයෝ ය ව්න්තන් ගුරු පුස්තකාලයාධිපති්වව් 

පය්චා්ව උපාධි පාඨමාලා ගුරු පුස්තකාලයාධිපතින්ත  උසස්ීමම් සඳහා අව්යය සුු සුකමක් තලස ගුරුතසේව්ා 

ව්යව්ස්ාාව්ට ඇතුළ්ව තනොකිමටමය  NILIS පසුන්ය ැයකයට අධික කාලයක් පුරා තම් සඳහා ැනඩි උ්වසාහයක් 

ැනරුව්ැ උසස් අධ්යාපන අමාතයාංයතේ  තල්කම්ව්රයා විසින් අධ්යාපන අමාතයාංයතේ  තල්කම්ව්රයා තව්ත 

තම් සම්බන්ධ්තයන් ලිපි  ණනාව්ක් යව්ා තිුණණැ කිසිුන පිළිතුරක් අධ්යාපන අමාතයාංයය තව්තින් ලන  

නනත  තමම තහේතුව් නිසා පය්චා්ව උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඉල්ලුම් කරන සිසුන්ත  සාතප්ක්  අඩුීමමක් ඇති 

ීම තිතේ   

අනගගතපසැලසුම් 

ඉහත ත්වව්ය පිළිබඳ අධ්යාපන අමාතයාංයතේ  පාසල් පුස්තකාල සංව්ර්ධ්න යකකතේ  නව් අධ්යක් ව්රයා 

සමඟ සාකඡා ා කිහිපයක් පව්්වව්න ලැ අතර ගහිදී තම් සඳහා  ත යුතු ක්රියා මාර්  තයෝජනා තකරිණි  තම් 

අුව් පාසල් පුස්තකාල වි යභාර අධ්යක් ව්රු ැනුව්්ව කිමටතම් ව්නඩසටහන් මාලාව්ක් 2017 ව්සර තුළදී 

දිය්ව කිමටමට සනලසුම් තකරිණි  තම් සඳහා ශ්රී ලංකාතේ අධ්යාපන කලාප අනූ අටක  98) ක පුස්තකාල 

වි යභාර අධ්යක් ව්රුන් කනඳීමමට නියමිතය  ගතලසම ගුරු පුසත්කාලයාධිපති්වව්ය පිළිබඳ යාස්ත්රපති 

පාඨමාලාව් හනැෑමටමට පුස්කකාල වි ය අධ්යක් ව්රු ැස තැතනකුට අරමුැල් සනපයීමට අධ්යාපන 

අමාතයාංයය තව්ත තයෝජනා කර ඇති අතර ගයට සාධ්නීය ප්රතිචාර ලන  තිතේ  

NILIS පාඨමාලා NVQ සහ SLQF ප්රමිතීන්ට අුව් සකස් කිමටම්ව වි යමාලා සංතයෝධ්නය කිමටම්ව 2017 ව්සර 

තුළ අව්සන් කිමටමට සනලසුම් කර ඇත  
 

NILIS පාඨමාලා හනැෑරූ සහ හනැෑමටමට අතප්ක් ාතව්න් සි කන පාඨමාලාලාභීන් විතයේ තයන් පාසල් 

පුස්තකාල ක්ත ේත්රය තුළ සිු  කරු ලබන පරිව්ර්තනය ප්රයංසා කළ යුතු තේ  පාසල් පුස්තකාලයට්ව පාසල් 

පුස්තකාල කාර්යමණ්ඩලයට්ව තමතතක් තනොතිබූ පිළි නනීමක් අධ්යාපන ක්රියාව්ලිය තුළ ලන මට ඔවුන්ත  
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ැායක්වව්ය සිජුව් තයැීම තිතේ  උසස් අධ්යාපන ආයතනයක් ව්යතයන් මූලයමය ප්රතිලාභයට ව්ඩා තමකී 

සමාජමය ප්රතිලාභ අපි ඉතා ඉහළින් අ ය තකොට සළකමු  ගතමන්ම පාසල් පුස්තකාල ක්ත ේත්රතේ  සිු ව්න 

තමම පරිව්ර්තනයට යාස්ත්රීය පුතරෝ ාත්්වව්ය සනපයීමට ලන ම  නන අපි නිහතමානීව් සතුටු ව්න්තනමු  

 

ප්රසන්න රණීමර 
අධ්යක්  
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ක්වණිකාපමාොමුව 

 

ලියාපදිංචි කාර්යාලය 

තන තප  1698, තකොළඹ 03  

www.nilis.cmb.ac.lk 

 

ු රකාන අංක 

 

තපොු      : +94-11-250 7150 

අධ්යක්     : +94-11-250 7148 

තජය ්ඨ සහකාර තල්ාකාධිකාරි  : +94-11-3443 793 

තජය ්ඨ සහකාර මූලයාධිකාරි  : +94-11-344 3634 

 

 

ෆනක්ස් අංක : +94-11-2507150 

 

ඊ තම්ල්  : director@nilis.cmb.ac.lk 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nilis.cmb.ac.lk/
mailto:director@nilis.cmb.ac.lk
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කාළමනගකාරණපමණ්ඩලාප 

 

 

 

වව්ැය රුව්යිස් හනීෆා මයා, සභාපති, SCOLIS/වි වි  ප්ර තකො ස  නිතයෝජිත (නිල බලතයන්) 

ප්රසන්න රණීමර මයා, අධ්යක් , ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා ආයතනය (නිල බලතයන්) 

මහාචාර්ය ඩේ  චන්ද්රැාස මයා, පීඨාධිපති, අධ්යාපන පීඨය  නිල බලතයන්) - 2016 ජුලි ැක්ව්ා  

මහාචාර්ය ගම්ීම විැානපතිරණ මිය, පීඨාධිපති, අධ්යාපන පීඨය  නිල බලතයන්) - 2016 සනප්තනම්බර් ැක්ව්ා 

මහාචාර්ය ව ගන් වික්රමනායක මයා, අධ්යක් , තකොළඹ විය්ව්විැයාලයීය පරි ණක පාසල 
වි වි ප්ර තකො ස නිතයෝජිත  

ආචාර්ය ව්්වමාතනල් තසතනවිර්වන මිය, පුස්තකාලයාධිකාරි, ශ්රී ලංකා විව්ිත විය්ව්විැයාලය 
SCOLIS/වි වි  ප්ර තකො ස  නිතයෝජිත 

ආචාර්ය පී විතේතුං  මිය, පුස්තකාලයාධිකාමට, තකොළඹ විය්ව්විැයාලය, සභාපති, ශ්රී ලංකා පුස්තකාල 
සං මය  නිල බලතයන්) 2016 සනප්තනම්බර් සිට  

ශිව්න්ති ීමරසිංහ මිය, සභාපති,  ශ්රී ලංකා පුස්තකාල සං මය  නිල බලතයන්) 2016 ජූලි ැක්ව්ා  

ආචාර්ය නයනා විජයසුන්ැර මිය, පුස්තකාලයාධිකාමට, ශ්රී ජයව්ර්ධ්නපුර විය්ව්විැයාලය, වි වි ප්ර තකො ස  
නිතයෝජිත 

ඩේලිේ  සුනිල් මයා, අධ්යක්  ජනරාල්, ජාතික පුස්තකාල හා ප්රතල්ාන තසේව්ා මණ්ඩලය  නිල බලතයන්)   
 

ගල් ය ජයතිස්ස මයා, පුස්තකාලයාධිකාමට, කනලණිය විය්ව්විැයාලය SCOLIS/ වි වි ප්ර තකො ස  නිතයෝජිත 
2016 සනප්තනම්බර් ැක්ව්ා 

ගීතා විමලීමර මිය, අතිතර්ක අධ්යක්  ජනරාල්, ජාතික අයව්නය තැපාර්තතම්න්තුව්, මුැල් අමාතයාංය 
නිතයෝජිත  

ගඡා ඩී ගස් ගන් තහටම කත  මයා, සහකාර තල්කම්, උසස් අධ්යාපන අමාතයාංයය, උසස් අධ්යාපන 
අමාතයාංය නිතයෝජිත  නිල බලතයන්) 
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යාස්ත්රීය කමිටුව් 

ප්රසන්න රණීමර මයා   අධ්යක් , ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා ආයතනය  සභාපති) 

මහාචාර්ය ඩේ චන්ද්රැාස  මයා  පීඨාධිපති, අධ්යාපන පීඨය  2016 ජූනි ැක්ව්ා) 

ඩේ පී තසතනවිර්වන මයා  කළමනාකරණ මණ්ඩල නිතයෝජිත   

ආචාර්ය ව්්වමාතනල් තසතනවිර්වන මිය කළමනාකරණ මණ්ඩල නිතයෝජිත   2016 සනප්තනම්බර් සිට) 

ආචාර්ය නයනා විජයසුන්ැර මිය කළමනාකරණ මණ්ඩල නිතයෝජිත   2016 සනප්තනම්බර් සිට) 

ආර් තකොඩිකාර මිය SCOLIS නිතයෝජිත  2016 ඔක්තතෝබර් සිට) 

ආචාර්ය පී විතේතුං  මිය  ශ්රී ලංකා පුස්තකාල සං මතේ  නිතයෝජිත  2016 සනප්තනම්බර් සිට)  

ආචාර්ය රුව්න්  මත  මයා තජය ්ඨ කථිකාචාර්ය, ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා 
ආයතනය 

පී ව තප්රේමැාස මයා තජය ්ඨ කථිකාචාර්ය, ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා 
ආයතනය 

ආචාර්ය සී මල්ලව්ාරඡාචි මයා SCOLIS නිතයෝජිත  2016 ඔක්තතෝබර් සිට) 

ශිව්න්ති ීමරසිංහ මිය සභාපති/ ශ්රී ලංකා පුස්තකාල සං මය ( 2016 ඔක්තතෝබර් සිට) 

ඩේලිේ  සුනිල් මයා අධ්යක්  ජනරාල්/ ජාතික පුස්තකාල හා තප්රල්ාන තසේව්ා 
මණ්ඩලය 

යූ පී අලහතකෝන් මයා සහකාර පුස්තකාලයාධිපති, ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා 
ආයතනය 

 

කාගර්ාපමණ්ඩලා 

 

මසේවකාපසංඛ්යගව 
අනුමතපමසේවකාප

සංඛ්යගව 

වර්තමගනපමසේවකාප

සංඛ්යගව 
පුරප්පගඩු සටෙන් 

අධ්යක්  01 01 - - 

තජය ්ඨ සහකාර තල්ාකාධිකාමට 01 01 - - 

තජය ්ඨ සහකාර මූලයාධිකාමට 01 01   

තජය ්ඨ කථිකාචාර්ය 03 03 - - 

සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 01 01 - - 

පරි ණක තයැවුම් සහකාර 
 III තශ්රේණිය) 

04 04 - 
ගක් අතයකු තකොන්ත්රා්ව 
පැනම මත තසේව්ය කරයි 

ලිපිකරු  I තශ්රේණිය) 01 01 - - 

තපෝව තබන්නා  III තශ්රේණිය - B) 01 - 01 
ගක් අතයකු වැනික පැනම 

මක තසේව්ය කරයි 

පුස්තකාල සහකාර  III තශ්රේණිය) 02 *02 02 
* ගක්  01) පුස්තකාල    

සහායකතයකු ප්වකර ඇත  

රියු රු  II තශ්රේණිය) 01 01 - - 
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ආාතනමේපපගඨමගලගප 

 

NILIS ආයතනය ැර්යනපති /ආචාර්ය උපාධි මටමටතම් සිට සහතිකපත්ර මටමටම ැක්ව්ා පාඨමාලා පව්්වව්ු 

ලබයි  
 

දර්යනපති/ ආචගර්ාපඋපගධිප(MPhil/PhD) වැඩසටෙන් 

 

NILIS හි තපර ව්ර් ව්ලදී ලියාපදිංචි ූය සිසුන් අටතැතනකු තම අධ්යයන කටයුතුව්ල නිරත ව්න අතර 2016 

ව්ර් තේ දී සිසුන් 04 තැතනකු අලුතින් ලියාපදිංචි ීම ඇත  2015 ව්ර් තේ  ලියාපදිංචි ූය සිසුන්ත   පර්තේ  ණ 

ව්යාපිති පිළිබඳ විස්තර අංක 01 ව්ගුතේ ැනක්තේ ) 
 

 

යගස්ත්රපතිපවැඩසටෙන් 

 

NILIS ආයතනතයහි පහත සඳහන් යාස්ත්රපති ව්නඩසටහන් ක්රියා්වමක තේ 
 

 තතොරතුරු කළමනාකරණ යාස්ත්රපති පාඨමාලාව් (MIM) 

 පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා යාස්ත්රපති පාඨමාලාව්  MLS) 

 ගුරු පුස්තකාලයාධිපති්වව් යාස්ත්රපති පාඨමාලාව් (MTL) 

 

තතොරතුරු කළමනාකරණය පිළිබඳ යාස්ත්රපති (MIM) පාඨමාලාව් සඳහා 2015/2017 අධ්යයන ව්ර් තේ දී 

ලියාපදිංචි ූය සිසුන්ත න් සිසුන් නව්තැතනකු තම නිබන්ධ්න කටයුතුව්ල නිරතව්න අතර  පර්තේ  ණ 

ව්යාපිති පිළිබඳ විස්තර අංක 02 ව්ගුතේ ැනක්තේ) 2016/2018 අධ්යයන ව්ර් ය සඳහා සිසුන්  08 තැතනක්  

ලියාපදිංචි ීම ඇත   

 

පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා යාස්ත්රපති (MLS) පාඨමාලාව් සඳහා 2014/2016 කණ්ඩායතම් සිසුන් 03 

තැතනක් පාඨමාලාව් සම්පූර්ණ කරන ලැ අතර අතනක් සිසුන් තම නිබන්ධ්නතේ  කටයුතු අව්සන් කරමින් 

සිටී   පර්තේ  ණ ව්යාපිති පිළිබඳ විස්තර අංක 03 ව්ගුතේ ැනක්තේ) පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා යාස්ත්රපති 

(MLS) පාඨමාලාව් සඳහා 2015/2017කණ්ඩායම සඳහා සිසුන් 10 තැතනක් ලියාපදිංචි ීම ඇති අතර ඔවුන් 

තම පාඨමාලා කටයුතුව්ල නිරත තේ   පර්තේ  ණ ව්යාපිති පිළිබඳ විස්තර අංක 04 ව්ගුතේ ැනක්තේ) 

2016/2018 අධ්යයන ව්ර් ය සඳහා සිසුන් 5 තැතනකු ලියාපදිංචි ීම ඇත   
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පය්චගත්පඋපගධිපඩිප්මලෝමගපපගඨමගලගප 
 

NILIS ආයතනතේ  පහත සඳහන් පය්චා්ව උපාධි ඩිප්තලෝමා පාඨමාලාව්න් පව්්වව්ු ලබයි  

 පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා පය්චා්ව උපාධි ඩිප්තලෝමාව් (PGLIS) 

 තතොරතුරු කළමනාකරණ පය්චා්ව උපාධි ඩිප්තලෝමාව් (PGDIM) 

 ගුරු පුස්තකාලයාධිපති්වව් පය්චා්ව උපාධි ඩිප්තලෝමාව් (PGTL) 

පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා පය්චා්ව උපාධි ඩිප්තලෝමාතේ 2015/2017 සඳහා ලියාපදිංචි ූය සිසුන්  15 

තැතනකු කටයුතුව්ල නිරතතව්මින් සි කන අතර  පර්තේ  ණ මාතිකා 5 ව්ගුතේ ැනක්තේ)  2016/2018 දී 

ලියාපදිංචි ූය සිසුන් 12 තැතනක් ලියාපදිංචි ීම ඇත    

තතොරතුරු කළමනාකරණ පය්චා්ව උපාධි ඩිප්තලෝමාව් 2015/2017 සිසුන් කණ්ඩායතමහි සිසුන් 9 තැතනකු 

ඔවුන්ත  පර්තේ  ණ නිබන්ධ්ය සම්පූර්ණ කිමටතම් කාර්යතයහි නියනතලති   පර්තේ  ණ මාතිකා 6 ව්ගුතේ 

ැනක්තේ) 

 

ඩිප්මලෝමගපපගඨමගලග 
 

NILIS ආයතනය පහත සඳහන් ඩිප්තලෝමා පාඨමාලා පව්්වව්ු ලබයි  
 

 පුස්තකාල හා තතොරතුරු කළමනාකරණ ඩිප්තලෝමා පාඨමාලාව් (DLIM) 

 පාසල් පුස්තකාලයාධිපති්වව් ඩිප්තලෝමා පාඨමාලාව් (DSL) 

 මහජන පුස්තකාලයාධිපති්වව් ඩිප්තලෝමා පාඨමාලාව් (DPL) 
 

 

පුස්තකාල හා තතොරතුරු කළමනාකරණ ඩිප්තලෝමා පාඨමාලාව් ව්සර 03 ක පාඨමාලාව්ක් ව්න අතර ගහි 

පළමු ව්ර් ය පුස්තකාල හා තතොරතුරු කළමනාකරණ ප්රාම සහතිකපත්ර පාඨමාලාව් (PILIM) තලසැ තැව්න 

ව්ර් ය පුස්තකාල හා තතොරතුරු කළමනාකරණ අන්තර්මධ්ය පාඨමාලාව් (ILIM) තලසැ තතව්න ව්ර් ය 

පුස්තකාල හා තතොරතුරු කළමනාකරණ ඩිප්තලෝමා පාඨමාලාව් (DLIM) තලසැ පනව්න්වතේ  තම් අුව් 

පුස්තකාල හා තතොරතුරු කළමනාකරණ අන්තර්මධ්ය පාඨමාලාව් සඳහා 2015/2016 කණ්ඩායතම් සිසුන් 

04 තැතනකුැ , 2015/2016 පළමු කණ්ඩායතම් සිසුන් 12 තැතනකුැ 2016/2017 තැව්න කණ්ඩායතම් සිසුන් 

16 තැතනකුැ තම අධ්යයන කටයුතුව්ල නිරත තව්මින් සිටී   

පාසල් පුස්තකාලයාධිපති්වව් ඩිප්තලෝමා (DSL) පාඨමාලාතේ 2015/2016 කණ්ඩායතම් සිසුන් 28 තැතනක් 

සහ 2016/2017 පළමු කණ්ඩායතම් සිසුන් 39 තැතනකු තම අධ්යයන කටයුතුව්ල නිරතව්න අතර 

2016/2017 තැව්න කණ්ඩායම සඳහා සිසුන් 54 තැතනකු ලියාපදිංචි විය  

ත්ට අමතරව් වව් පළාත්ව ආරම්භ කරන ලැ පාසල් පුස්තකාලයාධිපති්වව්ය පිළිබඳ ඩිප්තලෝමා පාඨමාලාව් 

(DSL) සඳහා ලියාපදිංචි ූය සිසුන් 77 තැතනකු තම අධ්යයන කටයුතුව්ල නිරතතව්මින් සිටී   

මහජන පුස්කතාලයාධිපති්වව් ඩිප්තලෝමා පාඨමාලාව් 2015/2016 කණ්ඩායම සඳහා සිසුන් 14 තැතනකු 

ලියාපදිංචි ූයහ  ත්ට අමතරව් 2016/2017 කණ්ඩාටම සඳහා සිසුන් 12 තැතනකු ලියාපදිංචි ීම ඇත    
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සෙතිකාපපත්රපපගඨමගලග 

 
NILIS ආයතනය පහත සඳහන් සහතික පත්ර පාඨමාලා පව්්වව්ු ලබයි  

 

 පාසල් පුස්තකාලයාධිපති්වව් සහතික පත්ර පාඨමාලාව් (CSL) 

 මහජන පුස්තකාලයාධිපති්වව් සහතික පත්ර පාඨමාලාව් (CPL) 

      ඉංග්රීසි සහ තතොරතුරු සාක් ර කුසලතා සහතික පත්ර පාඨමාලාව්  

පාසල් පුස්තකාලයාධිපති්වව් සහතික පත්ර පාඨමාලාව් සඳහා 2015/2016 අධ්යයන ව්ර් තේ දී සිසුන් 21 

තැතනකු තම පාඨමාලාව් සම්පූර්ණ කරන ලැ අතර 2016 අධ්යයන ව්ර් ය සඳහා ලියාපදිංචි ූය සිසුන් 31 

තැතනකුැ තම පාඨලාව් අව්සන් කරන ලදී  ත්ට අමතරව් 2016/2017 අධ්යයන ව්ර් ය සඳහා සිසුන් 53 

තැතනකු ලියාපදිංචි ීම ඇත   

වව් පළාත්ව ආරම්භ කරන ලැ පාසල් පුස්තකාලයාධිපති්වව් සහතික පත්ර පාඨමාලාව් (CSL) 2016 

අධ්යයන ව්ර් ය සඳහා සිසුන් 24 තැතනකු තම පාඨමාලාව් හැාරා නිම කර ඇති අතර 2016/2017 අධ්යයන 

ව්ර් ය සඳහා සිසුන් 51 තැතනකු ලියාපදිංචි ීම ඇත  
 

මහජන පුස්තකාලයාධිපති්වව් සහතික පත්ර පාඨමාලාව් සඳහා 2016 අධ්යයන ව්ර් ය සඳහා සිසුන් 12 

තැතනකු අධ්යයන කටයුතුව්ල නිරතව්න අතර 2016/2017 අධ්යයන ව්ර් ය සඳහා සිසුන් 9 තැතනකු 

ලියාපදිංචි ීම ඇත  

මකාටිකාගලීනපපගඨමගලග 

තමරට පුස්තකාල හා තතොරතුරු ක්ත ේත්රය තුළ දියුව  මානව් සම්පතක් නිර්මාණය කිමටම සඳහා ජාතික 

පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා ආයතනය විවිධ් තක ක කාන න පුණුව  ව්නඩසටහන්  පව්්වව්ු ලනතේ  තම් අුව්  

2016 තපබරව්ාරි 11 ව්න ැා සිට මනයි මස තැව්න දින ැක්ව්ා සෑම සතියකම ගක් දිනක් පනව්න්වූය බස්නාහිර 

පළාත්ව තතොරතුරු තාක් ණ අධ්යක් ව්රුන් සහ ගුරුව්රුන් සඳහා අන්තර්ජාලය භාවිතතයන් පන්තිකාමර 

ඉත ුම් සහ ඉ නන්ීමම් ක්රියාව්ලිය පිළිබඳ සහතිකපත්ර පාඨමාලාව්ට පාඨමාලා ලාභීන් 35 තැතනකු සහභාගී 

විය  

2016 තපබරව්ාරි 11 ව්න ැා සිට මනයි මස තැව්න දින ැක්ව්ා සෑම සතියකම ගක් දිනක් පනව්න්වූය බස්නාහිර 

පළාත්ව විු හල්පතිව්රුන් සඳහා පනව්න්වූය අන්තර්ජාලය භාවිතතයන් පන්තිකාමර ඉත ුම් සහ ඉ නන්ීමම් 

ක්රියාව්ලිය පිළිබඳ සහතිකපත්ර පාඨමාලාව්ට පාඨමාලාලාභීන් 35 තැතනකු සහාභාගී විය  

2016 තපබරව්ාරි 25 සහ 26, අත ොස්තු 31 සහ සනප්තනම්බර් 07, සහ  තනොව්නම්බර් 30 සහ තැසනම්බර් 05 

යන දිනයන්හි තුළ පනව්න්වූය Open Biblio පුස්තකාල කටයුතු ස්ව්යංක්රීයකරණය මිු කාං ය පිළිබඳ 

ප්රාතයෝන්ක ව්නඩසටහන සඳහා පාඨමාලාලාභීන් 28 තැතනකු සහභාගී විය   

2016 අත ෝස්තු 18 ව්න ැා සිට සනප්තනම්බර් මස 29  දින ැක්ව්ා සෑම සතියකම ගක් දිනක් පනව්න්වූය කාර්යාල 

කළමනාකරණය සඳහා තතොරතුරු තාක් ණ පුණුව  පාඨමාලාව් සඳහා පාඨමාලාලාභීන් 8 තැතනකු සහභාගී 

විය  
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2016 අත ෝස්තු 31 ව්න ැා සිට සනප්තනම්බර් මස 07 යන දිනයන්හි දී පනව්න්වූය Open Biblio පුස්තකාල 

කටයුතු ස්ව්යංක්රීයකරණය මිු කාං ය පිළිබඳ ප්රාතයෝන්ක ව්නඩසටහන සඳහා පාඨමාලාලාභීන් 07 තැතනකු 

සහභාගී විය   

2016 තනොව්නම්බර් මස 16, 17 සහ 18 යන දිනයන්හිදී  සහ 2016 තනොව්නම්බර් මස 24, 25 සහ 28 යන 

දිනයන්හිදී  සහ 2016 තනොව්නම්බර් 30 තැසනම්බර් 01 සහ 05 යන දිනයන්හි දී බස්නාහිර පළා්ව අධ්යාපන 

තැපාර්තතම්න්තුව් හා ගක්ව් බස්නාහිර පලාත්ව පාසල් ගුරුව්රුන් සහ අධ්යාපන අධ්යක් ව්රුන් සඳහා 

උපතද්යන සහ ව්ි්වතිය මාර්ත ෝපතද්යනය පිළිබඳ තුන්දින ව්නඩමුළුව් සඳහා පාඨමාලාලාභීන් 317 

තැතනකු සහභාගී විය  

2016 තනොව්නම්බර් මස 21 සහ 22 යන දිනයන්හිදී පනව්න්වූය පුස්තකාල අව්කාය සනලසුම් නව් ප්රව්ණතා 

පිළිබඳ ජාතයන්තර ව්නඩමුළුව් සඳහා පාඨමාලාලාභීන් 42 තැතනකු සහභාගී විය   

2016 තනොව්නම්බර් මස 30 ව්න දින පනව්න්වූය ඉත ුම් ඉ නන්ීමම් ක්රියාව්ලිය සඳහා තතොරතුරු සාක් රතාව් 

ත්වමාව් යටත්ව 2016 NILIS අධ්යයන සම්මන්ත්රණය සඳහා පාඨමාලාලාභීන් 57 තැතනකු සහභාගී විය  
 
2016 තැසනම්බර් මස 6 සිට 9 යන දින ැක්ව්ා පනව්න්වූය පූර්ව් ළමාවිය සංව්ර්ධ්න නිලධ්ාමටන් සඳහා පරි ණක 

සාක් රතාව් හා තතොරතුරු හනකියා සංව්ර්ධ්නය පිළිබඳ සිේ දින ව්නඩමුළුව් සඳහා පාඨමාලාලාභීන් 35 

තැතනකු සහභාගී විය  

2016 තැසනම්බර් මස 12, 14, 15 සහ 16 යන දිනයන්හිදී පනව්න්වූය අධ්යාපන ව්යාපිති නිලධ්ාමටන් සඳහා 
පරි ණක සාක් රතා පුණුව ව් සහ ප්රජා සවිබල  නන්ීමම පිළිබඳ සිේදින ව්නඩමුළුව් සඳහා පාඨමාලාලාභීන් 
13 තැතනකු සහභාගී විය  
 

 

උපගධිප්රදගමනෝත්සවා 

2016 ව්ර් තේ  දී පනව්ති තකොළඹ විය්ව්විැයාලතේ  පය්චා්ව උපාධි ප්රැාතනෝ්වසව්තේ දී ැර්යනශූමට 

උපාධිධ්ාරිතයකුැ  01) යාස්ත්රපති උපාධිධ්ාරින් හතර  04) තැතනකු ැ පය්චා්ව උපාධි ඩිප්තලෝමා 

උපාධිධ්ාමටන් ැහසය  16) තැතනක් ැ උපාධි ලබා  ්වහ  

 

 

 

 

 



14 
 

බගහිරපකාථිකාගචගර්ාපමණ්ඩලා 

NILIS ආයතනතේ  ස්ථිර තජය ්ඨ කථිකාචාර්යව්රුන් සි කුතේ  තිතැතනක් පමණක් බනවින් පාඨමාලාව්ල 
තද්යන කටයුතු සඳහා ව්නඩි ව්යතයන් බාහිර කථිකාචාර්යව්රුන්ත  සහාය ලබා  නතන්  ය අුව් පහත 
සඳහන් විද්ව්තුන් ආයතනතේ  පය්චා්ව උපාධි පාඨමාලාව්ල තද්යකයන් ව්යතයන් සහභාගී ීම ඇත  

මහාචාර්ය පියැාස රණසිංහ, කනලණිය විය්ව්විැයාලය 

මහාචාර්ය ඉන්ද්රලාල් ැ සිල්ව්ා, යාස්ත්ර පීඨය, තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 

මහාචාර්ය  ාමිණී ැ අල්විස,් කළමනාකරණ හා මූලය පීඨය, තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 

මහාචාර්ය ඩිල්ජි්ව සිං, මලයා විය්ව්විැයාලය, මනතල්සියාව් 

ආචාර්ය ව්්වමාතනල් තසතනවිර්වන, පුස්තකාලයාධිකාරි, ශ්රී ලංකා විව්ිත විය්ව්විැයාලය 

ආචාර්ය ඩී තක් ඩී  ජයතකොඩි, තජය ්ඨ කථිකාචාර්ය, ව්යඹ විය්ව්විැයාලය 

ආචාර්ය තක් ඩී ව  විමලර්වන, හිටපු අධ්යක් , ජාතික තල්ානාරක් ක තැපාර්තතම්න්තුව් 

හනරිසන් තපතර්රා මයා, හිටපු පුස්තකාලයාධිකාමට, තප්රාතැණිය විය්ව්විැයාලය 

ව ආර්  පද්මසිරි මයා, පුස්තකාලයාධිකාමට, තසෞන්ැර්ය කලා විය්ව්විැයාලය 

ගල් ය  ජයතිස්ස මයා, පුසත්කාලයාධිකාමට, කනලණිය විය්ව්විැයාලය 

ගම් ගන්  රවිකුමාර් මයා, තජය ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිකාමට, නනත නහිර විය්ව්විැයාලය 

ගල් ගම්  උැය ප්රසාද් කේරාල් මයා, තල්ාන සංරක් ක , ජාතික පුස්තකාල හා ප්රතල්ාන තසේව්ා මණ්ඩලය 

ටී  රමනන් මයා, තජය ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිකාමට, නනත නහිර විය්ව්විැයාලය 

හර්  බාලසූරිය මයා, තජය ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිකාමට, ශ්රී ලංකා විව්ිත විය්ව්විැයාලය 

පී තක් සී ගම්  විතේවික්රම මයා, තජය ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිකාමට, සබර මුව් විය්ව්විැයාලය 

තේ ගම් පී පී  ජයසිංහ මිය, කථිකාචාර්ය, තතොරතුරු තාක් ණ පීඨය, තමොරටුව් විය්ව්විැයාලය 

ව තේ ගුණව්ර්ධ්න මිය, ඉංජිතන්රු-පාරිතභෝන්ක නි ්පාැන අතලවිකරණය, ශ්රී ලංකා තටලිතකොම් 

ඩී ගම් පී  බණ්ඩාරනායක මිය, පුස්තකාල අධ්යක් , ඇමරිකාු තතොරතුරු මධ්යසා්ානය 

ටී  ප්රතීපන් මයා, සහකාර පුස්තකාලයාධිකාමට, වව් තව්ල්ලස්ස විය්ව්විැයාලය 

ුණද්ධින් කුමාර මයා, තජය ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිකාමට, තමොරටුව් විය්ව්විැයාලය 

මතනෝජා සමරදිව්ාකර මිය, තජය ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිකාමට, ජයව්ර්ධ්නපුර විය්ව්විැයාලය 

චන්ැන විතේතකෝන් මයා, කථිකාචාර්ය, කළමනාකරණ හා මූලය පීඨය, තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 

තක් ගම් ය ගස් ජයසූරිය මයා, අධ්යක් , පුස්තකාල තසේව්ා මණ්ඩලය, බු ල්ල 

ඩී ගම් ව්යි තයෝමිනී කුමාරි මිය, ගුරු පුස්තකාලයාධිපති, කටු හ ශ්රී ධ්ම්මාලංකාර මහා විැයාලය 

ගඡා තක් කරුණාසිරි මයා, පුස්තකාල උපතද්යක,පළා්ව අධ්යාපන කාර්යාලය, බු ල්ල 

ඩී පී සී  විතාන මිය, සහාකාර පුස්තකාලයාධිපති, වව් තව්ල්ලස්ස විය්ව්විැයාලය 

ගඡා ගම් තක් තහේර්ව මනණිතක් මිය, ගුරු පුස්තකාලයාධිපති, මහාමාතය විැයාලය, බිබිල, තමොණරා ල 

තේ ගම් ගුණතසේකර බණ්ඩා මයා, පුස්තකාල සම්බන්ධීකාරක, බිබිල 

ගම් ය ඩි ගරන්දී දිල්රුක්ෂි ගුරු පුස්තකාලයාධීපති - බ/යාන්ත තජෝසප් මහා විැයාලය 

ඩේ පී ව පියසීලි මිය, ගුරු පුස්තකාලයාධිපති, රිදීමාලායද්ැ මහා විැයාලය, මහියං නය 

ආර් ගම් තක් ර්වනායක මිය, සහකාර අධ්යාපන අධ්යක් , තමොණරා ල අධ්යාපන කලාපය, තමොණරා ල 
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NILIS පර්මේවණපසම්මන්ත්රණ 
 

NILIS පර්තේ  ණ සම්මන්ත්රණය 2016 තනොව්නම්බර් 13 දින තකොළඹ විය්ව්විැයාලතේ දී පව්්වව්න ලදී  තම් 
සඳහා සනසිව්ාර 3 ක් සහ ත්වමා තුනක් යටත්ව පර්තේ  ණ පත්රිකා 16 ක් ඉදිරිප්ව තකරිණි  ඉත ුම් 
ඉ නන්ීමම් ක්රියාව්ලිය සඳහා පාසල් පුස්තකාලතේ  කාර්යභාරය, ඉත ුම් ඉ නන්ීමම් ක්රියාලිය සඳහා 
තතොරතුරු හා සන්නිතේැන තාක් ණය තයොැා  නනීම සහ ඉත ුම් ඉ නන්ීමම් ක්රියාව්ලිය සහ කියීමම ගකී 
ත්වමාව්න් විය  
 

පළා්ව අධ්යාපන තැපාර්තතම්න්තුව්ල පාසල් පුස්තකාල සංව්ර්ධ්න යකකතේ  කාර්යභාරය  
 මධ්යම පළාත ඇසුරින්) 
වයි.එම්.මුද්දිකාගපකුමගරිාගපග 
School Library Development Programs based on Staff Training in Teldeniya Educational Zone 
Ayanthi Perera 
සවිබලකරණය 8ආැර්යය පැනම් කර  නිමින් අතපොස උසස් තපළ සිසුන්ත  තතොරතුරු කුසලතා 
සංව්ර්ධ්නය හා කාර්ය මූලික පරිතේ  ණ පිළිබඳ විමසුමක් 
ආර්.එම්.මක්.රත්නගාකා 
Teaching-learning process through information literacy 
P.M.N.Begam 
වව් පළා්ව පුස්තකාලයාධිපති්වව් පාඨමාලා පිළිබඳ විමර්යනා්වමක අධ්යයනයක් 
එම්.මේ.සී.මෙේමලතග 
පාසල් පුස්තකාල ගුණා්වමක ප්රව්ර්ධ්නය තකතරහි ගුරු පුණුව  සනසිව්ල බලපෑම පිළිබඳ අධ්යයනයක්  
 කෑ ල්ල කලාපතේ  පාසල් පුස්තකාල යකකය සහිත පාසල්ව්ල පුස්වකාල භාර ගුරුභව්තුන් ඇසුතරනි) 
ආර්.ඒ.පී.රත්නගාකා,පඩබ්.එස්.ඒස්.දාගනන්දප 
සාමානය අධ්යාපන පද්ධ්තිය තුළ තතොරතුරු හා සන්නිතේැන තාක් ණ ප්රතේයය සහ නව් ප්රව්ණතා  
උදගරගපතම්බපණ්ණිපදික්කුඹුර 
පරි ණක අධ්යාපනය හා පරි ණක ආධ්ාරතයන් අධ්යාපනය  බස්නාහිර පළාත්ව අධ්යාපන කළාප 
ඇසුරින්) 
එච්.ටී.කුවන්තිපකුමගර 
සයිබර් අව්කායය තුළ පාසල් සිසුන්ත  සුරක්ෂිතතාව් තහවුරු කිමටම සඳහා පාසල්  පරි ණක ආරක් ණ 
සහ සිද්ධි ප්රතිචාර සංසැය 
වගසනගපසුරංගිපඑදිරිසූරිා 
21 ව්න සියව්තසේ ඉත ුම ඉ නන්ීමම් ක්රියාව්ලිය හා තතොරතුරු තාක් ණතේ  බලපෑම 
ආර්.එම්.එම්.ඒ.රත්නගාකා 
21 ව්න සියව්තසේ ඉත ුම් කුසලතා සහ නතව්ෝ්වපාැක ගුරුව්රයා 
මක්.සී.එම්.කුලතිලකා 
මධ්යම පළාත්ව අධ්යාපන කලාපව්ල පිහි ක ු  ්කර හා අතිු  ්කර පාසල්ව්ල ැරුව්න්ත  කියීමම ප්රව්ර්ධ්නය 
කිමටතම් ප්ර තේයය 
එච්.එම්.එම්.යූ.බී.මෙේරත් 
ඉත ුම් ඉ නන්ීමම් ක්රියාව්ලිතේ  ගුණා්වමක සංව්ර්ධ්නය සඳහා ළමා හා තයොවුන් සාහිතයය 
චන්ද්රිකාගපඅමිටිටිා 
ප්රාාමික තශ්රේණිව්ල ඉත ුම් ඉ නන්ීමම් ක්රියාව්ලිය සඳහා තතොරතුරු තාක් ණය භාවිතය පිළිබඳ 
අධ්යයනයක්  
මක්.ඒ.ඒන්.ඒ.පකාණෙැරගරච්චි 
ළමා සාහිතයකරණතේ දී විධිම්ව අධ්යාපනයක ව්නැ ්වකම 
තනූජගපඑන්.පඅාගම 
විසිගක්ව්න සියව්තසේ අධ්යාපනතේ  අියතයෝ ය 
මක්.එම්.අසිතපසඳරුවන්පජාසූරිාප 
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බගහිරපඅාතනපසඳෙගපසම්පත්පදගාකාත්වා 

ආචගර්ාපරුවන්පගමම පමෙතග/පමජයව්ඨපකාථිකාගචගර්ා 

අධ්යාපන නිලධ්ාමට - ශ්රී ලංකා පුස්තකාල සං මය  

ජාතික පුස්තකාල හා ප්රතල්ාන තසේව්ා මණ්ඩලය, තකොළඹ විය්ව්විැයාලතේ  අධ්යාපන පීඨය, Raffles 

Institiute ආයතනතේ  සම්ප්වැායකතයකු තලස කටයුතු කිමටම 

ජාතික අධ්යාපන ආයතනතේ  ගුරු පුස්තකාලයාධිපතීන් සඳහා වි යමාලා සම්පාැනය 

පී.ජී. මප්මදගසපමෙතග/ මජයව්ඨපකාථිකාගචගර්ා 

මධ්යම පළාත්ව සංස්කිතික තැපාර්තතම්න්තුව් විසින් පව්්වව්න ලැ කියීමම් කඳවුර සඳහා සම්ප්ව 

ැායක්වව්ය 

නාවුල පුස්සනල්ල විැයාලය, නාවුල 

පිල්හත විැයාලය, තතල්තැනිය 

තලව්කනතල් තරේටම තව්ස්ටර්න් තැමළ පාසල 

කඩව් වි තක් ්ව්ර් තැමළ පාසල, හනටන් 

නනත නහිර සහ අ නිදි  විය්ව්විැයාලව්ල තජය ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපතීන් සහ පුස්තකාල 

සහකාරව්රුන් සඳහා තතොරතුරු සාක් රතා ව්නඩසටහන්  

බස්නාහිර පළාත්ව කියීමම් කඳවුර පනව්න්වීමම 

තකොතළොන්නාව් බාලිකා විැයාලය 

ආනන්ැ බාලිකා විැයාලය, තකොළඹ 

වව් පළාත්ව ගුරු උපතද්යකයන් සඳහා තතොරතුරු සාක් රතා ව්නඩසටහන්  

 

උදිතපඅලෙමකාෝන්පමෙතග/පසෙකාගරපපුස්තකාගලාගධිපති 

ජාතික පුස්තකාල හා ප්රතල්ාන තසේව්ා මණ්ඩලය සහ අධ්යාපන කලාප මන්න් තමතහයව්න ව්නඩමුළු හා 

සම්මන්ත්රණ සඳහා සම්ප්ව ැායක්වව්ය  
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අධ්යානපකාගර්ාමණ්ඩලමේපපර්මේවණපදගාකාත්වා 

්රකාගයන 

ආර්.පී.පී.රණවීරපමෙතග/ අධ්යක්ව 

ශ්රී ලංකාතේ බිබිල තැොඩම්ත ොල්ල විැයාලතේ  ප්රජාව් තුළ සිසුන්ත  සාධ්නය තව්ත  ිහස්ත තතොරතුරු 

කළමනාකරණතේ  බලපෑම, 2016 අත ෝස්තු ඇමරිකාතේ තකොතලොම්බස් හි පනව්ති IFLA සමුළුව්ට ඉදිරිප්ව 

කර ඇත  

ශ්රී ලංකාතේ සියඹලාන්ඩුව් අධ්යාපන කලාපය තුළ සවිබලකරණය 8 තතොරතුරු සාක් රතා ආැර්යය 

භාවිතතයන් සිසුන්ත  තතොරතුරු කුසලතා සංව්ර්ධ්නය කිමටම, 2016 අත ෝස්තු හි ජපානතේ  තටෝකිතයෝ 

න රතේ  පනව්ති IASL සමුළුව්ට ඉදිරිප්ව කර ඇත  

ශ්රී ලංකාතේ යාපනය වියේවිැයාලතේ  උසස් අධ්යාපනය සඳහා තතොරතුරු සාක් රතා ව්නඩසටහන  සාරාං ය 

සහිත තපෝස්ටර් ඉදිරිප්ව කිමටම) 2016 මාර්තු මාසතේ  ජර්මනිතේ  ලිප්සි  හි පනව්ති පුස්තකාල සමුළුව්ට 

ඉදිරිප්ව කරන ලදී  

 

ආචගර්ාපරුවන්පගමම පමෙතග/ මජයව්ඨපකාථිකාගචගර්ා 

තපොු  තතොරතුරු අව්කායයක් තලස පුස්තකාලය  නන යළි සිතීමක්   

 

උදිතපඅලෙමකාෝන්පමෙතග/ සෙකාගරපපුස්තකාගලාගධිපති 

ඇඩම් තරොබටමස් ත  තෆඩ්රික් තජම්සන් කිතිතේ  සිංහල පරිව්ර්තනය 

තඩ්ලියන් න ඩර් ත   ාක් ලනකාන් කිතිතේ  සිංහල පරිව්ර්තනය 

සීන් තහෝමර් ත  අ රනපික්  යිඩ් කිතිතේ  සිංහල පරිව්ර්තනය 

තහොං යිං ත  ආර්ටම ඔෆ් ලේ කිතිතේ  පර්ව්ර්තනය  අුරාගී) 
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බගහිරපආාතනවලපකාමිටුපසගමගජිකාත්වාප 

ආර්.පී.පී.රණවීරපමෙතගප/අධ්යක්ව 

 ජාතික පුස්තකාල හා ප්රතල්ාන තසේව්ා මණ්ඩලතේ  අධ්යාපන අංයතේ  උපතද්යක කම්ටුතේ 

සාමාජිකතයකු තලස කටයුතු කිමටම  

ආචගර්ාපරුවන්පගමම පමෙතගප/මජයව්ඨපකාථිකාගචගර්ා 

 ජාතික පුස්තකාල හා ප්රතල්ාන තසේව්ා මණ්ඩලතේ  තතොරතුරු තාක් ණ උපතද්යන කමිටුතේ 

සාමාජිකතයකු තලස කටයුතු කිමටම  
 

 ජාතික විැයා පැනතම් ඩිජිටල්කරණ ව්යාපිතිතේ  අධීක් ණ කමිටු සාමාජිකතයකු ීමම 

උදිතපඅලෙමකාෝන්පමෙතගප/පසෙකාගරපපුස්තකාගලාගධිපතිප 

 ජාතික පුස්තකාල හා ප්රතල්ාන තසේව්ා මණ්ඩලතේ  රන්ා විඥාපන උපතද්යක කම්ටුතේ 

සාමාජිකතයකු තලස කටයුතු කිමටම  

 ජාතික පුස්තකාල හා ප්රතල්ාන තසේව්ා මණ්ඩලතේ  ජාතික සාධිකාමට තල්ාන  කර්ති, රන්ානාම 

සහ ආයතන) සම්පාැන කමිටුව්ල සාමාජික්වව්ය ැනමටම  

 ජාතික පුස්තකාල හා ප්රතල්ාන තසේව්ා මණ්ඩලතේ  ප්රතිරහණ ප්රතිප්වති සම්පාැන කමිටුතේ 

සාමාජිකතයකු ීමම  

 තකොළඹ මහජන පුස්තකාලතේ  උපතද්යන කමිටුතේ සාමාජිකතයකු ීමම  

 ජාතික පුස්තකාලතේ  මිතුතරෝ සං මතේ  තල්කම් ධූරය ැනමටම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

1. පගඨමගලගවන්පටිළිබඳපවිස්තර 

 

පගඨමගලගව සිසුන්ම ප

මුළුප

එකාතුව 

අධ්යානප

කාගර්ාප

මණ්ඩලමේප

මුළුපඑකාතුව 

අනධ්යානප

කාගර්ාප

මණ්ඩලමේප

මුළුපඑකාතුව 

ැර්යනපති/ැර්යනශූරි 9 බා.05 
ස්.02 

01 
 

පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා යාස්ත්රපති උපාධි පාඨමාලාව්- පූර්ණ කාන න 22 බා.11 
ස්.02 

01 

තතොරතුරු කළමනාකරණ යාස්ත්රපති උපාධි පාඨමාලාව්- අර්ධ් කාන න 
 

15 බා.10 
ස්.01 

 

තතොරතුරු කළමනාකරණ පය්චා්ව උපාධි පාඨමාලාව් - පූර්ණ කාන න  16 බා.5 
ස්.02 

01 

පුස්තකාල හා තතොරතුරු විඥාපන විැයා පය්චා්ව උපාධි ඩිප්තලෝමා පාඨමාලාව් 
අර්ධ් කාන න 

39 බා.10 
ස්.01 

01 

පාසල් පුස්තකාලයාධිපතී්වව් ඩිප්තලෝමා පාඨමාලාව් 86 බා.04 
ස්. 01 

01 

පාසල් පුස්තකාලයාධිපතී්වව් ඩිප්තලෝමා පාඨමාලාව්  වව් පළාත) 77 බා.11 
ස්. 02 

01 

මහජන පුස්තකාලයාධිපතී්වව් ඩිප්තලෝමා පාඨමාලාව් 26 බා.08 
ස්.01 

01 

පුස්තකාල හා තතොරතුරු කළමනාකරණ ඩිප්තලෝමා පාඨමාලාව් - බා.2 
ස්. 01 

01 

පුස්තකාල හා තතොරතුරු කළමනාකරණ අන්තර්මධ්ය පාඨමාලාව් 
 

25 බා.2 
ස්. 01 

01 

පුස්තකාල හා තතොරතුරු කළමනාකරණ ප්රාම සහතික පත්ර පාඨමාලාව් 33 බා. 08 
ස්.02 

01 

මහජන පුස්තකාලයාධිපතී්වව් සහතික පත්ර පාඨමාලාව් 22 බා.07 
ස්.01 

01 

පාසල් පුස්තකාලයාධිපතී්වව් සහතික පත්ර පාඨමාලාව්  
 

80 බා.07 
ස්.02 

 

පාසල් පුස්තකාලයාධිපතී්වව් සහතික පත්ර පාඨමාලාව්  වව් පළාත)  76 බා. 11 
ස්.03 

01 

ඉංග්රීසි සහ තතොරතුරු සාක් රතා පාඨමාලාව්  27 බා. 02 
ස්.01 

 

අධ්යාපනතේදී උපාධිය   3 තකොටස) 
පුස්තකාල හා තතොරතුරු කළමනාකරණය  සිංහල මාධ්ය) 

63 ස්.02 01 

අධ්යාපනතේදී උපාධිය  3 තකොටස) 
පුස්තකාල හා තතොරතුරු කළමනාකරණය  ඉංග්රීසි මාධ්ය) 

15 ස්.02 01 

 

* ස්  ස්ථිර කථිකාචාර්යව්රුන් 

* බා  බාහිර කථිකාචාර්යව්රුන් 
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2. අධ්යානපකාගර්ාමණ්ඩලාපටිළිබඳපවිස්තර 
 

 අධ්යක්වප-පආර්.පී.පී.රණවීරපමෙතගප(2014.02.23පසිට) 
 

 

වි ය මාධ්යය තජය ්ඨ කථිකාචාර්ය 

අධ්යාපන විැයාව් ඉංග්රීසි/සිංහල පී ව තප්රේමැාස මයා 

පුස්තකාල විැයාව් ඉංග්රීසි/සිංහල ආර් පී පී රණීමර මයා  

තතොරතුරු තාක් ණය ඉංග්රීසි/සිංහල ආචාර්ය රුව්න්  මත  මයා 

සහකාර පුස්තකාලයාධිපති යූ පී අලහතකෝන් මයා 

 
  

 
 

3. පරිපගලනපකාගර්ාමණ්ඩලමේපවිස්තරප 

අංයය තජය ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය කණි ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය සුළු තසේව්කයන් 
පරිපාලන ය අතේර්වන මිය 

තජය ්ඨ සහකාර තල්ාකාධිකාමට 
 2016 ජුනි මස ව්න තතක්) 
 
තේ පී  විපුලර්වන මයා  
තජය ්ඨ සහකාර තල්ාකාධිකාමට 
 2016 ඔක්තතෝබර් මස සිට) 
 

ය ගන් ගල්  නාමන  මිය, 
ලිපිකරු II තශ්රේණිය 
 
 

ටී ගඡා ආර්    චන්ද්රතිලක මිය 
පරි ණක තයැවුම් සහකාර III තශ්රේණිය 
 

තේ තක් ඩී ගන්  අතේසිංහ මිය 
පරි ණක තයැවුම් සහකාර III තශ්රේණිය 
 2016 සනප්තනම්බර් මස සිට) 
 

ඩේ පී  තසේව්න්දී 
පරි ණක තයැවුම් සහකාර III තශ්රේණිය 
 2016 සනප්තනම්බර් මස සිට තකොන්ත්රා්ව 
පැනම මත) 

ය තක් හද්ැාව්ත  

මයා 

රියු රු II තශ්රේණිය 

 තකොන්ත්රා්ව 

පැනම මත) 

මූලයය ගඡා ීම ගස් ගම්  ජයතසේකර මිය 

තජය ්ඨ සහකාර මූලයාධිකාමට 

ගස් ය ඩී ටී ගන්  ර්වනායක මයා 
තපෝව තබන්නා II තශ්රේණිය 
 2016 තපබරව්ාරි මස ව්න තතක්) 
 

තක් තක්  රූබසිංහ 
පරි ණක තයැවුම් සහකාර III තශ්රේණිය 
 2016 සනප්තනම්බර් මස සිට) 

 

පුස්තකාල යූ පී  අලහතකෝන් මයා 
සහකාර පුස්තකාලයාධිපති  

  පී  තව්්වතසිංහ මිය 

පුස්තකාල සහකාර III තශ්රේණිය 
 

අයි ආර්  යයාමන  මිය 
පුස්තකාල සහායක II තශ්රේණිය 
 2016 සනප්තනම්බර් මස සිට) 
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4. පර්මේවණප්රකාගයනපටිළිබඳපවිස්තරප 
වි ය ප්රකාශිත ප්රකාශිත 

(අ) පර්තේ  ණ සංායාව් 02 පර්තේ  ණ නිබන්ධ්න සහ ව්යාපිති 
ව්ාර්තා 29 

(ආ) තපෝව සංායාව් 04  

 ඇ) තව්නතa   

ගකතුව් 06 29 

 

 

 

5.  
 

I. ව්නඩසටහන්, සම්මන්ත්රණ සහ ව්නඩමුළු පිළිබඳ විස්තර 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වි ය  සම්පූර්ණප

කාරනපලද 

දැනටප

පවතින 

a. පය්චා්ව උපාධි පාඨමාලා  ණන 
ැර්යනපති$ැර්යනශූමට 02, තතොරතුරු කළමනාකරණ 01" පුස්තකාල හා 

විඥාපන විැයා 02, ගුරුපුස්තකාලයාධිපති  පූර්ණ කාන න) 01, 

ගුරුපුස්තකාලයාධිපති  අර්ධ් කාන න) 

08 02 06 

b. පය්චා්ව උපාධි ඩිප්තලෝමා පාඨමාලා  ණන 07 03 04 
c. උපාධි පාඨමාලා  ණන - - - 
d. ඩිප්තලෝමා පාඨමලා  ණන 06 04 02 
e. සහතිකපත්ර පාඨමාලා  ණන 11 06 05 
f. තව්න්ව 

ව්නඩමුළු සහ සම්මන්ත්රණ 
25 25 - 

ගකතුව් 57 40 17 
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ii. වැඩසටෙන්,පසම්මන්ත්රණපසෙපවැඩමුළුපටිළිබඳපවිස්තරප 
 

 

වි ය 
පාඨමාලා 

ලාභීන් 

 ණන 

අන්තර්ජාලය භාවිතතයන් පන්තිකාමර ඉත ුම් සහ ඉ නන්ීමම් ක්රියාව්ලිය පිළිබඳ සහතිකපත්ර 
පාඨමාලාව්, බස්නාහිර පළාත්ව තතොරතුරු තාක් ණ අධ්යක් ව්රුන් සහ ගුරුව්රුන් සඳහා 35 
අන්තර්ජාලය භාවිතතයන් පන්තිකාමර ඉත ුම් සහ ඉ නන්ීමම් ක්රියාව්ලිය පිළිබඳ සහතිකපත්ර 
පාඨමාලාව්, බස්නාහිර පළාත්ව විු හල්පතිව්රුන් සඳහා 35 
Open Biblio පුස්තකාල කටයුතු ස්ව්යංක්රීයකරණය මිු කාං ය පිළිබඳ ප්රාතයෝන්ක ව්නඩසටහන 28 
කාර්යාල කළමනාකරණය සඳහා තතොරතුරු තාක් ණ පුණුව  පාඨමාලාව් 8 
බස්නාහිර පළා්ව අධ්යාපන තැපාර්තතම්න්තුව් හා ගක්ව් බස්නාහිර පලාත්ව පාසල් ගුරුවුරුන් සහ 
අධ්යාපන අධ්යක් ව්රුන් සඳහා උපතද්යන සහ ව්ි්වතිය මාර්ත ෝපතද්යනය පිළිබඳ තුන්දින ව්නඩමුළුව් 88 
බස්නාහිර පළා්ව අධ්යාපන තැපාර්තතම්න්තුව් හා ගක්ව් බස්නාහිර පලාත්ව පාසල් ගුරුව්රුන් සහ 
අධ්යාපන අධ්යක් ව්රුන් සඳහා උපතද්යන සහ ව්ි්වතිය මාර්ත ෝපතද්යනය පිළිබඳ තුන්දින ව්නඩමුළුව් 146 

පුස්තකාල අව්කාය සනලසුම් නව් ප්රව්ණතා පිළිබඳ ජාතයන්තර ව්නඩමුළුව් 42 
ඉත ුම් ඉ නන්ීමම් ක්රියාව්ලිය සඳහා තතොරතුරු සාක් රතාව් ත්වමාව් යටත්ව 2016 NILIS අධ්යයන 
සම්මන්ත්රණය 57 
බස්නාහිර පළා්ව අධ්යාපන තැපාර්තතම්න්තුව් හා ගක්ව් බස්නාහිර පලාත්ව පාසල් ගුරුවුරුන් සහ 
අධ්යාපන අධ්යක් ව්රුන් සඳහා උපතද්යන සහ ව්ි්වතිය මාර්ත ෝපතද්යනය පිළිබඳ තුන්දින ව්නඩමුළුව් 83 
පූර්ව් ළමාවිය සංව්ර්ධ්ය නිලධ්ාමටන් සඳහා පනව්න්වූය සිේ දින පරි ණක සාක් රතාව් හා තතොරතුරු හනකිය 
සංව්ර්ධ්නය පිළිබඳ ව්නඩමුළුව්  35 
අධ්යාපන ව්යාපිති නිලධ්ාමටන් සඳහා පරි ණක සාක් රතා පුණුව ව් සහ ප්රජා සවිබල  නන්ීමම පිළිබඳ 
සිේදින ව්නඩමුළුව් 13 
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1 ව්ගුව් - ැර්යනපති ආචාර්ය /උපාධි 

 

 

 ශිවයගම පනම නිබන්ධ්නමේපමගතෘකාගව අධීක්වකාම පනම 

1 ටී ගඡා තක් ටී  සිල්ව්ා මයා  2003 අංක 36 ැරණ ුණද්ධිමය තද්පල පනත මන්න් ලංකාතේ ප්රකායන 
අයිතිව්ාසිකමි තෙත්රයට ඇති ූය බලපෑම 

ආචාර්ය තිස්ස තහේමර්වන මයා 
තජය ්ඨ කථිකාචාර්ය 
රුණුව  විය්ව්විැයාලය  

2 තක් ගම් ය ගස්  ජයසූරිය මයා පාසල් වි ය මාලාව් සඳහා තතොරතුරු සාෙරතා වි ය මාලාව්ක 
ව්ුහික අව්යයතාව්ය අධ්යයනය කිමටම 

ආචාර්ය රුව්න්  මත  මයා 
තජය ්ඨ කථිකාචාර්ය 
ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා 
ආයතනය 
තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 
 

3 ගල් ගම් යූ  ප්රසාද් කේරාල් මයා 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 
 
මහාචාර්ය ගන් ු ලියද්ැ මයා 
කිෂි අධ්යයන පීඨය, රුණුව  
විය්ව්විැයාලය 

4 ය ගස් ගම්  අසාහිම් මයා Quality evaluation of private university libraries in Baharain 

using libQual model: An empirical study 

 

ආචාර්ය නි ාඩ් අන්ව්ාස් මයා 
සහකාර මහාචාර්ය, 
Assistant Professor College of 
Business Administration, Kingdom 
University, Kingdom of Baharain 

5 ගන් ගම්  කරන්නාත ොඩ මයා  Information Gathering (seeking) Behavior And In-House 

Library Usage for Academic Purposes of Undergraduates in the 

Universities of Sri Lanka. 

ආචාර්ය ව්්වමාතනල් 
තසතනවිර්වන මිය, 
පුස්තකාලයාධිපති, ශ්රී ලංකා විව්ිත 
විය්ව්විැයාලය  
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2පවගුවප-පපමතොරතුරුපකාළමනගකාරණාපටිළිබඳපයගස්ත්රපතිපපගඨමගලගව (MIM) 2015/2017ප 

 ශිවයගම පනම නිබන්ධ්නමේපමගතෘකාගව අධීක්වකාම පනම 

01 ගඡා පී ආර්  ඩේ  තහටම කආරඡාචි මිය Effect of information literacy skills of health professionals on their academic 

activities 

ආචාර්ය මතනෝජා සමරදිව්ාකර  

තජය ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 

ශ්රී ජයව්ර්ධ්නපුර විය්ව්විැයාලය 

02 තක්   ව  සුතන්ත්රා මිය ජාතික රන්ා විඥාපන පාලනය සඳහා තතොරතුරු සන්නිතේැන තාක් ණතේ  බලපෑම 

පිළිබඳ අධ්යයනයක් (ජාතික පුස්තකාල හා ප්රතල්ාන මධ්යස්ාානය ඇසුතරන්) 

යූ පී අලහතකෝන් මයා 

සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 

ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා 

ආයතනය  

තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 

03 පී   ඩී  ර්වනපාල මයා An Explorative study on the role of Information Visualization in Sales 

Management 

යාන්ත පුණුල්ව්නල්ල මයා  

තතොරතුරු තාක් ණය පිළිබඳ තජය ඨ් 

කථිකාචාර්ය 

කළමනාකරණ හා ව්ානිජ පීඨය, ශ්රී 

ජයව්ර්ධ්නපුර විය්ව්විැයාලය 

04 ගම් තක් ව  යානිකා නන්ැතසේන 

මිය 

ශ්රී ලංකාතේ කම්කරු පරික් ණ ක්රියාව්ලිය සඳහා නව් ජාල ත පද්ධ්තිතේ  බලපෑම 

පිළිබඳ සිද්ධි අධ්යයනයක් 

යූ පී අලහතකෝන් මයා 

සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 

ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා 

ආයතනය  

තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 

05   ගස්  උපමාලිකා මිය උැයාන තභෝ  ව් ාව්න් පිළිබඳ පර්තේ  ණ සඳහා මිත ෝන ය තතොරතුරු පද්ධ්ති 

තාක් ණය භාවිතය පිළිබඳ විමර් ණා්වමක අධ්යයනයක් (තප්රාැණිය කිෂිකර්ම 

පර්තය ණ ආයතනතේ  ගළව්ළු ව් ා පර්තේ  ණ නිලධ්ාමටන් ඇසුරින්) 

අචාර්ය චම්පා අලහතකෝන්  

තජය ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 

තප්රාතැණිය විය්ව්විැයාලය 

06 ත මටන් සාන්තම්පිල්තල් මිය Impact of ICT application for Training and Educational services in Training 

Institute (Irrigation Training Institute) 

හර් නී දිසානායක මිය 

තජය ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති, 

වව්ැය පීඨය, තප්රාතැණිය විය්ව්විැයාලය 

07 ගස් ය ඩී  සමරතකෝන් මිය පාරිතභෝන්ක පනමිණිලි විය්තල් ණය කිමටම ගුණා්වමක විු ලි සංතද්ය තසේව්ාව්ට 

බලපාන අන්ැම පිළිබඳ අධ්යයනයක් 

යූ පී අලහතකෝන් මයා 

සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 

ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා 

ආයතනය  

තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 
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3පවගුවපප-පපුස්තකාගලපෙගපමතොරතුරුපවිදයගපයගස්ත්රපති පගඨමගලගවප(MLS) 2014/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 ශිවයගම පනම නිබන්ධ්නමේපමගතෘකාගව අධීක්වකාම පනම 

1 ය සී අතේව්ර්ධ්න Running an efficient library service – main determinants from the users 

perspective:  A case study based on the Postgraduate Institute of 

Management (PIM) Library 

මහාචාර්ය තේ ය ගස ්තක් ජයතකොඩි මයා, 
අධ්යක් , මානව් සම්ප්ව අියව්ර්ධ්න ආයතනය, 
තකොළඹ විය්ව්විැයාලය  

2 ඩේලිේ ගඡා ඩී තක්  අතේර්වන මිය Enhancing self-directed Learning in Higher Education: Case Study at the 

Faculty of Agriculture, University of Peradeniya, Sri Lanka. 

ආචාර්ය ටී ගම් ගස ්ගස් තක් ය ක ම්මන මිය 
අධ්යාපන අධ්යනාංයය, යාස්ත්ර පීඨය, 
තප්රාතැණිය විය්ව්විැයාලය 

3 ඩබිලිේ  අතයෝනි තපතර්රා මිය  

 

Assessing Information Literacy Competencies of the design 

undergraduates in “Academy of Design”, Sri Lanka 

ප්රසන්න රණීමර මයා 
අධ්යක්  
ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා ආයතනය 

4 පී තක්  ජයතසේකර මහ්වමිය Influence of Social Media in the choice of a tourist destination; The case 

of tourists opting to visit Sinharaja Forest, Sri Lanka 

්රධ්ගනපඅධීත්වකා 
මහාචාර්ය ඔසක්ා අමරසිංහ මයා 
කිෂි අධ්යයන පීඨය, රුණුව  විය්ව්විැයාලය  
සමපඅධීක්වකා 
ගඡා අයි ව සී කුමාර මයා 
තජය ්ඨ කථිකාචාර්ය, මානව් හා සමාජවිැයා 
අධ්යයන පීඨය, රුණුව  විය්ව්විැයාලය  

5 පී ව  නියාන්ත මහතා “A comparison of citation behavior between traditional and social media’ ආචාර්ය රුව්න්  මත  මයා 
තජය ්ඨ කථිකාචාර්ය 
ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා ආයතනය 
තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 
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4පවගුවපප-පපුස්තකාගලපෙගපමතොරතුරුපවිදයගපයගස්ත්රපති පගඨමගලගවප(MLS) 2015/2017 

 ශිවයගම පනම නිබන්ධ්නමේපමගතෘකාගව අධීක්වකාම පනම 

01 ඩී පී සී  විතාන මිය An Explorative Study on use of Mobile Devices in the Home Learning 

Environment in Early Childhood 

අචාර්ය රුව්න්  මත   
තජයේ ්ඨ කථිකාචාර්ය 
ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා ආයතනය 

02 ගල්  පන්ඩරම් මිය Use of Electronic Information Resource: A Case Study of Sri Lanka National 

Library 

ගම් ගන් රීමකුමාර් මයා 
තජය ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 

නනත නහිර විය්ව්විැයාලය 

03 ආර්  නතඩ්සමූර්ති මිය Problems and challenges of using social media on Sri Lanka National Library ව ඩී අරමරසිරි 
අධ්යක්  
ජාතික පුස්තකාල හා තප්රල්ාන තසේව්ා මණ්ඩලය 

04 ීම  අල ර්වනම් මයා Information needs and information seeking behavior of Military Officer-

Students – A special reference to Kotelawala Defense University 

ප්රසන්න රණීමර මයා 
අධ්යක් , ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා 
ආයතනය, තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 

සමපඅධීක්වකා 

අචාර්ය ටී ප්රදීපන් 

සහකාර පුස්තකාලයාධිපති, වව් තව්ල්ලසස් 
විය්ව්විැයාලය 

05 ගස්  ීමරසිංහ මිය Acceptance of Social networks by University librarians in Sri Lanka ආචාර්ය තම්නකා හිඳත ොල්ල 
තජය ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති, 
විැයා පීඨ පුසත්කාලය, තප්රාතැණිය වියව්්විැයාලය  

06 ගෆ්  ඉතසඩ්  ආෂික් මයා Issues and challenges facing secondary school libraries in selected schools in 

the Colombo District, Sri Lanka 

පු ප්මාලා තපතර්රා මිය,ප්රධ්ාන 
පුස්තකාලයාධිපති, ශ්රී ලංකා තතොරතුරු තාක් ණ 
ආයතනය, මාලතේ 

07 ආර් ගස්  විතාන මිය Case Study on the contribution of public library to develop reading skills among 

children (Based on Dr. Richerd Pathirana Public Library) 
යූ පී අලහතකෝන් මයා 

සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 

ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා ආයතනය  

තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 

08 පී තක්  විතේතසේකර මිය Investigating the information literacy skills gaps and academic performance of 

undergraduates in Faculty of FBESS, that Impact on the final degrees in the 

KDU 

පී ව තප්රේමැාස මයා 
තජය ්ඨ කථිකාචාර්ය 
ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා ආයතනය 
තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 
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5පවගුවපප-පපුස්තකාල හා විඥාපන විැයා පය්චා්ව උපාධි ඩිප්තලෝමා පාඨමාලාව් (PGLIS) 

 

No 
ශිවයගම පනම නිබන්ධ්නමේපමගතෘකාගව අධීක්වකාම පනම 

 

01 

 
ව ගස් සී  ජයතකොඩි මිය 

fnda fkdjk frda.hla f,i yDohdndOhg f.dÿre ùfuka je<lS isàu i|yd wdydr 
rgdj fjkia úh hq;= wdldrh ms<sn|j ldka;djf.a oekqj;aNdjh ms<sn|j wOHhkhla 
^cd we, m%dfoaYsh f,alï fldÜGdYh weiqrska& 

ආචාර්ය රුව්න්  මත   
තජයේ ්ඨ කථිකාචාර්ය 
ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා 
ආයතනය 

 

02 

 

ය පී  ඉලං තකෝන් මිය 

A Study on impact of selected maths apps, to enhance the mathematical knowledge 

of the students 

(Based on Grade - 8 Students in Trinity College) 

පී ව තප්රේමැාස මයා 
තජය ්ඨ කථිකාචාර්ය 
ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා 
ආයතනය 
තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 

 

03 

 
ඩී ඩේ ගස්  කරුණාරතන මිය 

මහජන පුස්තකාලව්ල මුද්රිත ගකතු සංව්ර්ධ්නතේ  දී  අු මනය කරන ක්රියා පිළිතව්ල 

පිළිබඳ තුලනා්වමක අධ්යනයක් ( තකොළඹ දිස්ත්රික්කතේ  මහන ර සභාව්ලට අය්ව මහජන 

පුස්තකාල ඇසුරිනි) 

 

ව්රුණි  ඟබඩාරඡාචි මිය 

පුස්තකාලයාධිපති, 
මහජන පුස්තකාලය, තකොළඹ  

 

04 

 

ගස් ආර්   තක් සී ඩී  කඩැර 
මිය 

uyfmd< jdrh iy iduqද්රික úoHd wdh;k mqia;ld,fhys kdúl bxcsfkare yd kdúl 
Ys,Am úIh tl;=j ms<sn| m%udKd;Aul we.hsula 
  

යූ පී අලහතකෝන් මයා 

සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 

ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා  

ආයතනය  

තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 

 

05 

 
ගල් ගම්  මාර තේ මිය 

Wmldrl mka;s i|yd iyNd.s jk isiqkaf.a f;dr;=re .fõYk p¾hdjka 
ms<Sn| ;=,kd;aul wOHhkhla^uykqjr ismaud wOHdmk wdh;kfha 12 fY%aKSfhA 
f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh  yodrk isiqka weiqrska& 
 

පී තක් ගස්  මතු ම මිය 
තජය ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 
ප්රධ්ාන පුස්තකාලය, තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 

 

06 

 
ඩී ගම් ඩේ ීම  ජයසිංහ මිය 

m%cd mdol úfYdaOk uOHia:dkhkAys wd«d,dNSkaf.A úfYdaOk ld¾hfhaoS f;dr;=re 
wjYH;d ms<sn| wOHhkhla ^fld<U uyck mqia;ld, n, m%foaYg wh;a fld<U 
fldgqj yd ud,s.dlkao úfYdaOk   uOHia:dkh weiqrska& 

පී ව තප්රේමැාස මයා 
තජය ්ඨ කථිකාචාර්ය 
ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා 
ආයතනය 
තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 

 

07 

 

ඩේ ගඡා  අතුතකෝරල 

ශ්රී ,xldfõ m%ldYhg m;a jq isxy, mrsj¾;k idys;H ms<sn| .%ka:ñ;sl wOHhkhla 
^2011-2015& 

යූ පී අලහතකෝන් මයා 

සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 

ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා  

ආයතනය  

තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 
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08 

 

තක් ය ය ඩී  සංවව්නී ත්ය 

ශ්රී ,xldfõ isxy, NdIduh .%ka: m%ldYkfhys,d m%ldYk wdh;kj, odhl;ajh 
ms<sn| úu¾Ykd;aul wOHhkhla ^2015 m%ldYs; lD;s weiqrska& 

යූ පී අලහතකෝන් මයා 

සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 

ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා  

ආයතනය  

තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 

09 

 

ඩේ ය  ස්ව්ර්ණකාන්ති මිය 

bf.kqï idOkh flfrys lshùï l=i,;d n,mdk wdldrh ms<sn| wOHhkhla ^jhT 
cd;sl wOHdmk úoHd msGfha .=re isiqka weiqrska& 

පී ව තප්රේමැාස මයා 
තජය ්ඨ කථිකාචාර්ය 
ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා 
ආයතනය 
තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 

10 

 
ව ව ඩේ පී  කුරුප්පු මිය 

uyck mqia;ld,j, fiajdjkays .=Kd;aaul nj by< kexùu i|yd udkj iïm;A 
ixj¾Okfha n,mEu ms<sn|  wOHhkhla ^inr.uqj m<df;a uyck mqia;ld, 
weiqrska& 
   

යූ පී අලහතකෝන් මයා 

සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 

ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා  

ආයතනය  

තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 

11 

 

තක් ව ඩේ    විතේර්වන මයා 

kj mqia;ld, l<=ukdlrK moaO;shla yÿkajd osfuoS mdGlhka yd ld¾h uKav,h 
uqyqK mdk .eg¿ ms<sn| isoaê wOHhkhla ^fmardfoKsh úYajúoHd, weiqrska& 
 

  ගම් ගම් සී   හිඳත ොල්ල මිය 

තජය ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති, 
කියීමම් අංයය, තප්රාතැණිය විය්ව්විැයාලය 
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6පවගුවපප-පමතොරතුරුපකාළමනගකාරණපපය්චගත්පඋපගධිපඩිප්මලෝමගපපගඨමගලගවප (PGDIM) 2015/2017 

 Name of the Student Title of the Dissertation Supervisor 

01   තක් ය  තමන්ඩිස් Evaluating the multimediality of news articles published by news websites in Sri 

Lanka 

ආචාර්ය රුව්න්  මත   
තජයේ ්ඨ කථිකාචාර්ය 
ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා 

ආයතනය 

02 ඊ ගම් ව්යි සී  තමන්ඩිස් මිය “Implementation of an Audio Visual Section in a School Library; a Case study “. යූ පී අලහතකෝන් මයා 

සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 

ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා  ආයතනය  

තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 

03 සමන්ත ලියනත  මයා Enhance the accuracy of eye injury coding with external cause codes under ICD-

10 

අචාර්ය චරි්ව තෆොන්තසේකා 

අක්ෂි වව්ැය විතයේ ඥ උපතද්යක 

04 තක් ය ගන් ඩී  ීමරතකෝන් 

මයා 

Evaluation of Online Shopping Websites upon local Customer Preferences and 

Constraints in Sri Lanka 

හර්  බාලසූරිය මයා 

තජය ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 

ශ්රී ලංකා විව්ිත වියව්්විැයාලය 

05 ගඡා ආර්  තු න්ත මයා Usage of online journals and databases by the postgraduate students at the National 

Institute of Library & Information Science (NILIS), University of Colombo 

යූ පී අලහතකෝන් මයා 

සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 

ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා  ආයතනය  

තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 

06 තක් ය ීම  ැ තසොයිසා මිය Personal Digital Information Management Among University Academics: A case    

study The Open University of Sri Lanka. 

හර්  බාලසූරිය මයා 

තජය ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 

ශ්රී ලංකා විව්ිත වියව්්විැයාලය 

07 ගම් ගෆ් ගම්   ෆ්කාන් මයා Action Research on Impact of Information Literacy Programs on the use of E- 

Resources 

පී ව තප්රේමැාස මයා 
තජය ්ඨ කථිකාචාර්ය 
ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා 
ආයතනය 
තකොළඹ විය්ව්විැයාලය 

08 ආර් අයි පී  පීරිස් මිය Evaluation of digital information resources provided by ITI (Industrial Technology 

Institute) Library 

කමනි තපතර්රා මිය 

පුස්තකාලයාධිපති 

Regional Centre for Strategic Studies 

09 ඩේ ගම් ඩී පී  ීමරසිංහ මිය The Evaluation of the Selective Dissemination Information (SDI) service offered 

by Information Services Centre of Industrial Technology Institute for Research 

Scientists: User Perceptions 

කමනි තපතර්රා මිය 

පුස්තකාලයාධිපති 

Regional Centre for Strategic Studies 
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පුනරගවර්තනපවිාදම්පටිළිබඳපවිස්තරප 

 
 

්රග ධ්නපවිාදම්පටිළිබඳපවිස්තර 
 

 

 

වි ය 2016  
රු. 

 

2015  
රු. 

 
තපෞද් ලික සංතේතන  19,330,133.00 14,821,160.00 
 මන් 11,001.00 2,376.00 
සනපයුම් 706,123.00 713,130.00 
නඩ්වතු 1,641,561.00 1,150,642.00 
න්විසුම් තසේව්ා 1,450,676.00 1,350,658.00 
තව්න්ව 3,437,881.00 2,272,443.00 
ගකතුව් 26,577,375.00 20,310,409.00 

 

වි ය 
 

2016  
රු. 

 

 
2015  
රු. 

 
1.   ිහ භාණ්ඩ සහ කාර්යාල උපකරණ පව්රා  නනීම 1,390,804.00 424,821.00 
2. යන්ත්ර පව්රා  නනීම  - 59,217.00 
3. ත ොඩනනන්ලි ව්ුහය පව්රා  නනීම 762,910.00 588,772.21 
4. තව්න්ව 256,748.00 113,707.00 

ගකතුව් 2,410,462.00 1,186,517.21 
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ජගතිකාපපුස්තකාගලපෙගපවිඥගපනපවිදාගපආාතනා 

2016-12-31පදිනටපමයේවපපත්රා 

සටෙන් 

     

 Notes 2016  2015 

  (Rs.)  (Rs.) 

වත්කාම්     

ජංගමපවත්කාම්     

මුැල් 04             12,366,248                               7,270,719  

ලනබිය යුතු ආැායම් 05               1,817,672                               1,449,846  

බඩු තතො ය                   159,107                                  163,329  

තපර ත වුම් 06                  124,243                                    83,010  

අතනකු්ව ජං ම ව්්වකම් 07               6,017,950                               3,408,762  

           20,485,220                          12,375,666  

ජංගමපමනොවනපවත්කාම්     

අතනකු්ව මූලය ව්්වකම් 3                    58,256                                    79,756  

යන්ත්ර හා පිරියත  3             16,146,691                               4,842,846  

ඉඩම් හා ත ොඩනනන්ලි      

           16,204,947                             4,922,602  

මුළුපවත්කාම්           36,690,168                          17,298,268  

     

වගකීම්     

ජංගමපවගකීම්     

ත විය යුතු ව් කීම් 08               1,078,133                                  522,327  

තක ක කාන න තව්න් කිමටම් 09               4,937,657                               3,749,337  

             6,015,790                             4,271,664  

ජංගමපමනොවනපවගකීම්     

විශ්රාමික පාරිතතෝෂික 2               2,363,276                               2,531,151  

             2,363,276                             2,531,151  

මුළුපවගකීම්             8,379,066                             6,802,815  

ශුද්ධ්පවත්කාම්           28,311,101                          10,495,453  

     

ශුද්ධ්පවත්කාම්/මකාොටස්     

්රග ධ්නපදගාකාත්වා     

අතනක් රජතේ  ආයතන 10             47,621,544                             38,095,460  

සමුඡාචිත අතිරික්තය/ වනතාව්ය 11           (19,310,443)                          (27,600,007) 

මුළුපශුද්ධ්පවත්කාම්           28,311,101                          10,495,453  
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ජගතිකාපපුස්තකාගලපෙගපවිඥගපනපවිදයගපආාතනා 

2016-12-31පදිමනන්පඅවසන්පවර්වාපසඳෙගපආදගාම්පවිාදම්පගිණුම 

      

  සටෙන් 2016  2015 

   රු.  රු. 

      

 ආදගාම්     

 බු      

 පාඨමාලා ආැායම් 12             10,834,210                               4,523,073  

 පුනරු්වාාපන හා නඩ්වතු ප්රතිපාැන  13                  762,910                                  588,772  

 රජතේ  ප්රතිපාැන 13             17,000,000                             15,000,000  

 ශ්රම ප්රා ධ්න සංව්ර්ධ්න ප්රතිලාභ 13               1,301,006                                  878,991  

 තව්න්ව ආැායම් 14               2,748,709                               1,262,039  

 මුළුපආදගාම           32,646,835   22,252,875 

      

 විාදම්     

 ව්නටුප් තේතන සහ තසේව්ක ප්රතිලාභ 15             19,330,133                             14,821,160  

 සනපයුම් හා අතනකු්ව පරිතභෝජන 01                  706,123                                  713,130  

 ක් ය කිමටම්  03               2,460,088                               1,802,512  

 අතනකු්ව වියැම් 16               6,541,119                               4,776,479  

 මූලය පිරිව්නය  01                  119,910                                  124,744  

      

 මුළුපවිාදම්           29,157,373                          22,238,025  

 වර්වමේපශුද්ධ්පඅතිරික්තා/ඌනතගවා             3,489,462                                  14,850  
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National Institute of  

Library and Information Sciences 
NILIS 

මත  අංකය NILIS/35/2/16 

 

11.09.2017        
වි ණකාධිපති 
වි ණකාධිපති තැපාර්තතම්න්තුව් 
අංක 306/72 
තපොල්දූව් පාර 
බ්වතරමුල්ල  
 
මහ්වමයාතණනි, 
 

මකාොළඹපවිය්වපවිදයගලාටපඅනුබද්ධිතපජගතිකාපපුස්තකාගලපෙගපවිඥගපනපවිදයගපආාතනමේප2016පමදසැම්බර්ප31පදිමනන්ප

අවසන්පවර්වාපසදෙගපමුලයප්රපකාගයනපටිලිබදවප1978පඅංකාප16පදරනපවිය්වපවිදයගලපපනමත්ප108ප(1)වගන්තිාප්රපකාගරප

විගණකාගධිපතිපවගර්තගව. 
අප තව්ත ලන  ඇති ඊඩීයූ/ /ගන්අයිගල්අයිගස්/ගෆ්ය/16 ැරන වි ණන ව්ාර්තාතේ ැක්ව්ා ඇති කරුව  සම්බන්ධ්තයන් 
අප ආයතනතේ  අැහස් හා පනහනදිලි කිමටම් පහත පරිදි තේ. 

 
2.පමූලයප්රකාගයන      
 
2.2පමූලයප්රපකාගයනපටිළිබඳපඅදෙස්පදැක්වීම. 
 
2.2.1.පශ්රීපලංකාගපරගජයපඅංයපගිණුම්කාරණප්රපමිති. 

 
  අ)  í)  íí) මුැල් ප්රව්ාහ ප්රකායතේ  තමම තපන්ව්ා දී ඇති අඩුපාඩු ඉදිරි ව්ර් ව්ල මුැල් ප්රව්ාහ ප්රකාය පිළිතයළ         
  කිමටතම්දී නිව්නරදි කර  නනීමට කටයුතු කරු ලනතේ  
 
 ආ)   2017 ව්ර් ය තුළදී පූර්ණ ව්යතයන් ක් ය ූය ස්ාාව්ර ව්්වකම් ප්රතයා ණනය කිමටමට කටයුතු කරව                                  
          ලනතේ  
 
2.2.2පගිණුම්කාරණප්රතිපත්ති 
 
    2017 ව්ර් තේ  න්ව ම් පිළිතයළ කිමටතම්දී තම් සම්බන්ධ්තයන් සුු සු ප්රතිප්වතියක් හු න්ව්ා දී අව්යය න්ව ම තන ම් 

කිමටමට කටයුතු කරු ලනතේ  
 
 
2.2.3.පගිණුම්කාරණපඅඩුපගඩු 
 
 2017 ව්ර් තේ  න්ව ම් ප්රකාය පිළිතයළ කිමටතම්දී නිව්නරදි කරු ලනතේ  

 
2.2.4.පපැෙැදිලිපමනොකාළපමවනස්කාම්. 
2017 ව්ර් තේ   න්ව ම් පිළිතයළ කිමටතම්දී නිව්නරදි කිමටමට කටයුතු කරව  ලනතේ  
 

2.3පනීති,පරීති,පමරගුලගසිපෙගපකාළමණගකාරණපතීරණවලටපඅනුකූලපමනොවීම. 
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(අ)ප1999පඅංකාප01පදරනපජගතිකාපපුස්තකාගලපෙගපවිඥගපනපවිදයගපආාතනපනිාමගවලිා 
 
(i) 7(3)පවගන්තිා 
නියමාව්ලිතේ  13 (1) හා  2) අුව් ආයතනතේ  සියලුම අධ්යයන පර්තේ  ණ හා විභා  සඳහා අුමනතිය දීමට බලය 

පව්රා ඇ්වත්ව යාස්ත්රීය කමිටුව් තව්තය  ගබනවින් උසස් උපාධි කමිටුව් රැස් තනොවුන අව්ස්ාාව්ලදී යාස්ත්රීය කමිටුතේ 
නිර්තද්ය කළමනාකරණ මණ්ඩලතේ  අුමනතියට හා සනාතන සභාතේ අුමනතිය සඳහා යව්ු ලනතේ  තම් ව්න විට 

උසස් උපාධි කමිටුව් ප්ව කර ඇති අතර 2017 අව්යයතාව් මත රැස්ීමම් පනව්න්වීමමට නියමිතය  
 
(ii) 12(1)(ඇ)පවගන්තිාප 
කනළණිය විය්ව්විැයාලතේ  පුස්තකාල හා විඥාපන විැයා අංයතේ  අංයාධිපතිට යාස්ත්රීය කමිටු රැස්ීමම් පිළිබඳ ැනුම් දීම් 

කළ ැ රැස්ීමම් සඳහා පනමිණීතේ  නනත  නමු්ව 2017 මාර්තු මස සිට අංයාධිපති  ස්ව්ාත්න්ව්හන්තසේ රැස්ීමම් සඳහා 
සහභාගී තේ  

 
(iii) 12(1)(ඉ)පවගන්තිා 

පනව්න්වූය සියලු  රැස්ීමම් සඳහා ආරාධ්නා කර ඇත්ව නිතයෝජිතයාත  කාර්ය බණුල්වව්ය නිසා සහභාගී ීම නනත  
 
(iv) 12(1)(ඊ)පවගන්තිා 

2016 ජූලි 25 දිනනති ලිපිය මන්න් අැාළ සාමාජිකයින් ප්වකරන තලස අප ඉල්ලා සි කය ැ අන්තර් විය්ව්විැයාන ය 
පුස්තකාලයාධිපති කමිටුව්  SCOLIS) විසින්  ප්වීමම් සිු කරන ලද්තද් 2016 සනප්තනම්බර් 27 දින ැරන ලිපිය මන්නි. 

 
4.00පමමමෙයුම්පසමගමලෝචනා 
 
4.1පකාගර්ා සගධ්නා 

(අ)ප 
(i) තමම කාරණය සම්බන්ධ්තයන් දින්න් දි ටම අධ්යාපන අමාතයාංයය තව්ත කරුව  ඉදිරිප්ව කර ඇත. තම් 

සම්බන්ධ්ව් 2014 ව්සතර් පනව්ති පාර්ලිතම්න්තු තපොු  ව්යාපාර කාරක සභා රැස්ීමතම් දී ැ (COPE) සාකඡා ාව්ට 

භාජනය කරන ලදී. ගම අව්ස්ාාතේ පාර්ලිතම්න්තු කාරක සභා සභාපතිව්රයා පනව්සූතේ  තමම  නටලුව්ට අධ්යාපන 
අමාතයාංයතේ  ඍජු මනදිහ්ව ීමම අව්යය බව් යි. අප ආයතනතේ  නියමාව්ලියට අුව් ශ්රී ලංකාතේ සියලුම පුස්තකාල 
කාර්යමණ්ඩලය සඳහා පාඨමාලා පනව්න්වීමමට බලය පව්රා ඇත. ය අුව් පාසල්, විය්ව්විැයාල, මහජන සහ විතයේ  
පුස්තකාලව්ල කාර්යමණ්ඩල සඳහා පාඨමාලා පව්්වව්ු ලනතේ. අධ්යාපන අමාතයාංයය විසින් ගුරු 

පුස්තකාලයාධිපතිව්රුන් තව්ුව්ට 2016 ව්සතර් සිට පුස්තකාල සහායක කාර්යමණ්ඩලයක් තව්නම ප්වකර ඇත. 

ගම කාර්යමණ්ඩල සඳහා අව්යය පුණුව ව් අප ආයතනය මන්න් පනව්න්වීමමට අමතරව් ප්රාතද්ය ය මටමටමින් වව්, 
සබර මුව් සහ මධ්යම පළා්ව ආව්රණය ව්න පරිදි පාඨමාලා ආරම්භ කර ඇත. පළා්ව මටමටමින් පාඨමාලා ආරම්භ 

කිමටතමන් අප ආයතනතේ  ශි ය සංායාව් 2016 ව්සතර් දී අතප්ක්ෂිත සංායාව් ැ ඉක්මව්ා ඇත  
 
පාසල් පද්ධ්තියට බඳව්ා  න්නා ලැ ගුරු පුස්තකාලයාධිපතිව්රුන් සඳහා හු න්ව්ා තැන ලැ ගුරු පුස්තකාලයාධිපති 
යාස්ත්රපති සහ පය්චා්ව උපාධි ඩිප්තලෝමා පාඨමාලා ඔවුන්ත  උසස් ීමම්ව්ලට අැාළ ව්න තලස ගුරු තසේව්ා 
ව්යව්ස්ාාව්ට ඇතුළ්ව කිමටමට පසුන්ය ව්සර  ණාව්ක් පුරා අප උ්වසාහ ැරා ඇත. තම් සම්බන්ධ්තයන් පව්තින 
ත්වව්ය පිළිබඳ විමසා අප ආයතනය අය්ව උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්  අමාතයාංයය විසින් අධ්යාපන 

අමාතයංයතේ  තල්කම් තව්ත 2016.11.30 සිට 2017.06.14 ැක්ව්ා සිහි කනඳීමම් ලිපි 09 ක් යව්ා ඇති අතර ඊට කිසිු  

ප්රතිචාරයක් ලන  තනොමනත. අැාල ලිපි පිටප්ව අමුණා ඇත. (ඇමුව ම 01 සිට 09 ැක්ව්ා) 
 

(ii) විගණකාගධිපති වගර්තගමේ සඳහන් කර ඇති පරිදි අැාල ව්ර් ව්ල ගුරු පුස්තකාලයාධිපති්වව්ය පිළිබඳ පය්චා්ව 

උපාධි ඩිප්තලෝමා පාඨමාලාව් (PGTL) සඳහා සිසුන් 20ක් තනොව් සිසුන් 23ක් ගනම්  2010/2011 පූර්ණ කාන න 

08ක්, 2010/2012 අර්ධ් කාන න 08ක් සහ 2011/2013 අර්ධ් කාන න 07ක්  තලස ලියාපදිංචි ීම සිට ඇත  ගයින් 

2010/2011 පූර්ණකාන න සිසුන් 07තැතනකුැ 2010/2012 අර්ධ් කාන න සිසුන් තිතැතනකුැ පාඨමාලාව් සාර්ාකව් 

නිම කර ඇත. සිසුන් 07 තැතනකු 2011/2013 අධ්යයන ව්සර සඳහා අර්ධ් කාන නව් ලියාපදිංචි ීම ඇති අතර ඔවුන් 
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සියලු තැනාම පාඨමාලාව් සාර්ාකව් නිම කර ඇත 2014/2015 අධ්යයන ව්සර සඳහා පූර්ණ කාන න සිසුන් 04 

තැතනකු ලියාපදිංචි ීම ඇති අතර සිසුන් තිතැතනකු පාඨමාලාව් සාර්ාකව් නිම කර ඇත.  
 

PGTL 2010/2011 පූර්ණ කාන න පාඨමාලාතව්හි ලියාපදිංචි ූය සිසුන් අතුරින් ගක් සිසුතව්කු ඔණුට අැාල නියමිත 

අධ්යයන ව්ර්  තුල අැාල වි යන් සම්ව ීම තනොති ම්ව ව්යාපිති ව්ාර්තාව් භාරදී තනොති ම්ව තහේතුතව්න් 

පාඨමාලාව් නිම කිමටමට තනොහනකිූය අතර PGTL 2010/2012 අර්ධ් කාන න පාඨමාලාතව්හි සිසුන් අතුරින් 05 
තැතනකු අැාල වි යන් සම්ව ූය අතර ඔවුන්ට නියමිත අධ්යයන ව්ර්  තුල ව්යාපිති ව්ාර්තාව් භාරදීමට 
තනොහනකිවිය  තම් ව්නවිට ඔවුන්ට පාඨමාලාව් නිම කිමටමට නියමිතව් තිබූ අධ්යයන කාල සීමාව් අව්සන් ීම ඇත  
අැාල අධ්යයන කාල සීමාව් තුලදී සෑම ව්සරක් පාසාම ඔවුන්ට ව්යාපිති ව්ාර්තා භාර තැන තලස්ව පමටක් ණ 
සම්පූර්ණ කරන තලස්ව ලිඛිත ැනුම්දීම් කර ඇත   
     

(iii) ගුරු පුස්තකාලයාධිපති්වව් පය්චා්ව උපාධි පාඨමාලාව් (MTL) සඳහා සඳහන් කර ඇති ව්ර් ව්ල ලියාපදිංචි ීම ඇති 

සිසුන් සංායාව් විය යු්වත්ව 26ක් තනොව් සිසුන් 23කි  ගනම් සිසුන් 12 ක් 2012/2013 පූර්ණ කාන න තලස හා 

සිසුන් 06ක් 2012/2014 අර්ධ් කාන න තලසැ ලියාපදිංචි ීම ඇත. ගයින් 2012/2013 පූර්ණකාන න සිසුන් 09 

තැතනකුැ 2012/2014 අර්ධ් කාන න සිසුන් තිතැතනකුැ පාඨමාලාව් සාර්ාකව් නිම කර ඇත. 2014/2015 

අධ්යයන ව්සර සඳහා පූර්ණ කාන න සිසුන් 06 තැතනකු ලියාපදිංචි ීම ඇති අතර ගක් සිසුව්කු පාඨමාලාව් සාර්ාකව් 
නිම කර ඇත. 

 

MTL 2012/2014 අර්ධ් කාන න පාඨමාලාතව්හි ලියාපදිංචි ීම ඇති සිසුන් අතුරින් ගක් සිසුතව්කු නියමිත අධ්යයන 

ව්ර්  තුල පාඨමාලාව්ට අැාල වි යන් සම්ව ීම තනොති ම්ව පර්තේ  ණ නිබන්ධ්ය භාරදී තනොති ම්ව තහේතුතව්න් 
පාඨමාලාව් නිම කිමටමට තනොහනකිවිය  අතනක් සිසුන් තැතැනා නියමිත අධ්යයන ව්ර්  තුල පාඨමාලාව්ට අැාල 
වි යන් සම්ව සම්ව ූය නමු්ව ඔවුන්ට නියමිත අධ්යයන ව්ර්  තුල පර්තේ  ණ නිබන්ධ්ය භාරදීමට තනොහනකිවිය  
අැාල අධ්යයන කාල සීමාව් තුලදී සෑම ව්සරක් පාසාම ඔවුන්ට පර්තේ  ණ නිබන්ධ්ය භාර තැන තලස ලිඛිත 
ැනුම්දීම් කර ඇත   

   
(iv) තමම කාරණය සම්බන්ධ්තයන් දින්න් දි ටම අධ්යාපන අමාතයාංයය තව්ත කරුව  ඉදිරිප්ව කර ඇත. තම් 

සම්බන්ධ්ව් 2014 ව්සතර් පනව්ති පාර්ලිතම්න්තු තපොු  ව්යාපාර කාරක සභා රැස්ීමතම්දී (COPE) ැ සාකඡා ාව්ට 

භාජනය කරන ලදී. ගම අව්ස්ාාතේ පාර්ලිතම්න්තු කාරක සභා සභාපතිව්රයා පනව්සූතේ  තමම  නටලුව්ට අධ්යාපන 
අමාතයාංයතේ  ඍජු මනදිහ්ව ීමම අව්යය බව් යි.  

 

අප විසින් අධ්යාපන අමාතයාංයය සමඟ කරන ලැ සාකඡා ාව්ල ප්රතිලලයක් අධ්යාපන අමාතයාංයය 2017 ව්සතර් 
දී පුස්තකාල හා තතොරතුරු විැයා වි ය අධ්යක් ව්රුන් ැස තැතනකුට ගුරු පුස්තකාලයාධිපති යාස්ත රපති 

පාඨමාලාව් හනැනමටමට අරමුැල් සනපයීමට ගක`  ීම ඇත  තමම පාඨමාලාව් 2017 සනප්තනම්බර් මස 30 ව්නනි දින 
ආරම්භ කිමටමට කටයුතු තයොැා ඇත  තම් සම්බන්ධ්ව් අධ්යාපන අමාතයාංයය විසින් ගව්න ලැ ලිපිතේ  පිටපතක් 

අමුණා ඇත   ඇමුව ම 10) තමම සිසුන්ට අමතරව් තව්්ව සිසුන් 13 තැතනකු පාඨමාලාව් හනැනමටමට අයු ම්ප්ව 
තයොමුකර ඇත   
 

(ආ)පසියලුම ඉහළ පර්තේ  ණ උපාධි පාඨමාලා  ැර්යනශූමට/ැර්යනපති - MPhil/PhD) අනිව්ාර්ය ස්ව්යං අියතප්රේරණය 

මත පැනම් ීම ඇති බනවින් සිසුන්ත  පාඨමාලාව් සම්පූර්ණ කිමටම ඔවුන්ත  උ්වසහාය සහ කනපීමම මත රඳා පව්තී  

MPhil/PhD උපාධි පාඨමාලා සඳහා ව්සරක් පාසා අයු ම්ප්ව කනඳව්ු තනොලනතේ  තම් ැක්ව්ා 2007, 2011, 2014 
හා 2016 යන ව්සරව්ලදී  අයු ම්ප්ව කනඳව්ා ැනන්ීමම් පලකර ඇත   

 

(i) 2007 ව්සතර්දී ලියාපදිංචි ූය සිසුන් 07 ත න් 05 තැතනකුත  ප්ර තිය අතප්ක්ෂිත මටමටමට තනොතිබූ බනවින් හා 
ආයතනය විසින් ලබා තැන ලැ MPhil/PhD උපාධි පාඨමාලාව්ට අැාල උපතැස ්පිලි තනොපනදීම යන තහේතූන් නිසා 

ඔවුන්ත  ය  යභාව්ය අතහෝසි කිමටමට ආයතනය තීරණය කරන ඇත  තමම සිසුන්ත න් ගක් සිසුවියක් 2016 
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තැසනම්බර් මස පනව්ති උපාධිප්රැාතනෝ්වසව්තේ  දී ැර්යනශූරි  PhD) උපාධිය ලබා  න්නා ලදී  තව්්ව සිසුවියක් 

උපාධි නිබන්ධ්ය භාර දී ඇති අතර 2017 තනොව්නම්බර් මස පනව්න්වතව්න උපාධිප්රැාතනෝ්වසව්තේ  දී ඇයට 
ැර්යනපති  MPhil)  උපාධිය පිරිනනත්මට නියමිතය   

 

(ii) MPhil/PhD 2011/2014 අධ්යයන ව්ර් ය සඳහා පාඨමාලාව්ට සිසුන් තිතැතනකු ලියාපදිංචි ීම ඇති අතර 
තැතැතනකුත  අතප්ක්ෂිත මටමටමට තනොමනති නිසා ඔවුන්ත  අධීක් කව්රුන්ත න් රහසය ව්ාර්තා කනඳව්ා ඇත  
අධීක් කව්රුන්ත න් රහසය ව්ාර්තා ලනුණු පසු තමොවුන් තැතැනා සම්බන්ධ්ව් තීරණයක්  නනීමට යාස්ත්රීය 
කමිටුව්ට තයොමු තකතරු ඇත  අනි්ව සිසුවියට කාලය දීර්ඝ කර  නනීමට ැනුම් දී ඇත  

     
(ඈ)පපුස්තකාල හා විඥාපන විැයා පය්චා්ව උපාධි පාඨමාලාව්ට MLS) 2013-2015 අධ්යයන ව්ර් ය සඳහා සිසුන් 04 

තැතනකු ලියාපදිංචි ීම ඇති අතර ඔවුන්ත න් ගක් සිසුවියක් තමම පාඨමාලාතව්න් ඉව්්වීම  ැර්යනශූරි  PhD) 
උපාධිය ලබා  නනීම සඳහා විතද්ය ත විය  සිසුන් තැතැතනකුට MLS උපාධිය පිරිනමා ඇත  අතනක් සිසුව්ාට 
අැාල අධ්යයන කාල සීමාව් තුලදී සෑම ව්සරක් පාසාම පර්තේ  ණ නිබන්ධ්ය භාර තැන තලස ලිඛිත ැනුම්දීම් 

කර ඇත්ව භාරදී නනත   MLS 2014/2016 අධ්යයන ව්ර් ය සඳහා සිසුන් 07 තැතනකු ලියාපදිංචි ීම ඇති අතර 
සිසුන් තිතැතනකුට MLS උපාධිය පිරිනමා ඇත  2014/2016 අධ්යයන ව්ර් තේ  තව්්ව සිසුන් තිතැතනකු තම් 
ව්නවිට තම පර්තේ  ණ නිබන්ධ් බාර දී ඇති අතර අනි්ව සිසුව්ාට කාලය දීර්ඝ කර  නනීමට ැනුම් දී ඇත්ව දීර්ඝ 
කරත න නනත  

  

 ඉ) තතොරතුරු කළමනාකරණ පය්චා්ව උපාධි ඩිප්තලෝමා පාඨමාලාතේ  PGDIM)  පූර්ණ කාන න -Full Time) 2013-
2014 අධ්යයන ව්ර් ය සඳහා සිසුන් 10ක් හා 2014-2015 අධ්යයන ව්ර් ය   අර්ධ් කාන න - Part Time) සඳහා 

සිසුන් 11ක් තලස සිසුන් 21ක් ලියාපදිංචි ීම ඇත   වි ණකාධිපති ව්ාර්තාතේ සිසුන්      27ක් තලස සඳහන්ීම ඇත. 

ගය නිව්නරදි තනොතේ). PGDIM 2013-2014 අධ්යයන ව්ර්   පූර්ණ කාන න) සිසුන් ත න් සිසුන් 04 තැතනකුට 

PGDIM ඩිප්තලෝමාව් පිරිනමා ඇති අතර සිසුන් තිතැතනකු සියලුම වි යන් සම්වීම ඇත්ව ව්යාපිති ව්ාර්තා බාර 

දී තිුණතණ් නනත  ගම තිතැනාත න් ගක් සිසුතව්කු තම් ව්නවිට තම ව්යාපිති ව්ාර්තා බාර දී ඇති අතර අනි්ව සිසුන් 
තැතැනාට ව්යාපිති ව්ාර්තා බාර තැන තලස ලිඛිත ැනුම්දීම් කර ඇත්ව බාරදී නනත  තව්්ව සිසුතව්කු තමව්ර 

නනව්ත පමටක් ණයට  repeat examination) තපනී සි ක අතර  ව්යාපිති ව්ාර්තාව් බාර දී නනත  PGDIM 2013-
2014 අධ්යයන ව්ර්  පූර්ණ කාන න  Full Time) සිසුන් 10න් සිසුන් තැතැතනකු පළමුව්ර විභා යට තපනී සි කය්ව 

සම්වීම තනොමනති බනවින් ව්යාපිති ව්ාර්තා බාර තැන තලසට හා නනව්ත පමටක් ණයන්ට තපනී සි කන තලසට ලිඛිත 
ැනුම්දීම් කර ඇත්ව සහභාගී ීම නනත  

  

2014-2015 අර්ධ් කාන න  Part Time) සිසුන්ත න් සිසුන් තැතැතනකුට PGDIM ඩිප්තලෝමාව් පිරිනමා ඇති අතර 

සිසුන් 05 තැතනකු සියලුම වි යන් සම්වීම තිුණණ ැ ව්යාපිති ව්ාර්තා බාර දී තිුණතණ් නනත  ගම සිසුන් 05 
තැනාත න් තිතැතනකු තම් ව්නවිට තම ව්යාපිති ව්ාර්තා බාර දී ඇති අතර අනි්ව සිසුන් තැතැනාට ව්යාපිති 

ව්ාර්තා බාර තැන තලස ලිඛිත ැනුම්දීම් කර ඇත්ව බාරදී නනත  2014-2015 අර්ධ් කාන න  Part Time) සිසුන් 

10 තැනාත න් සිසුන් තැතැතනකු පලමු සමාසික පමටක් ණයට තපනී සිටීතමන් පසු අතනකු්ව පමටක් ණයන්ට 

තපනී සි කන තලසට ලිඛිත ැනුම්දීම් කර ඇත්ව සහභාගී ීම නනත  2014-2015 අර්ධ් කාන න  Part Time) 

සිසුන්ත න් ගක් සිසුතව්කු ලිඛිත ැනුම්දීම් කළැ  කිසිු  පමටක් ණයකට තපනී සිට නනත   
 

2016-2017 අධ්යයන ව්ර් යට PGDIM  පාඨමාලාව් සඳහා අයු ම්ප්ව කනඳව්ා පුව්්ව ප්ව ැනන්ීමම් පලකළැ 

ප්රමාණව්්ව සිසුන් සංායාව්ක් අයු ම් කර තනොතිබූ බනවින් ගම පාඨමාලාව් ආරම්භ කිමටමට තනොහනකි වුණි  
4.2පපඅරමුදල්පඌනපඋපමාෝජනා. 
 



45 
 

 අ) තමම මුැල් 2016 ව්ර් තේ  ප්රසම්පාැන සනලනස්මට අැාළව් ව්නය කිමටමට තව්න්කර තිුණ මුැල් ව්න අතර 2016 
ව්ර් තේ  ප්රසම්පාැන කටයුතු සම්පූර්ණ තනොීම තිබූ බනවින් 2017 ව්ර් ය අව්සානය ව්න විට අැාල ප්රසම්පාැන 
කටයුතු සම්පූර්ණීමම්ව සම ම තමම න්ව තම් තයේ යක් ඉතිරි තනොව්ු ඇත  

 
 ආ) ව්නය තනොකළ ප්රා ධ්න ප්ර ැාන තයේ යැ  තමම මුැලට ඇතුල්ව ීම ඇති අතර 2017 ව්ර් තේ දී අැාළ       ප්රසම්පාැන 
කටයුතු සම්පූර්ණ ීමම්ව සම  තමම තයේ ය ගම මුැලින් අඩුව්ු ඇත  පාඨමාලා ආැායතමන්   තව්ු රට්ව අතිරික්තව් 
පව්තින මුැල් 2017 ව්ර් තේ දී ස්ාාව්ර ව්්වකම්ව්ල ආතයෝජනය කිමටමට කටයුතු කරු ලනතේ  
 
5.පපද්ධ්තිපෙගපපගලනාන් 
       
ැක්ව්ා ඇති පද්ධ්ති හා පාලන ක්ත ේත්රයන් තකතරහි ව්නඩි අව්ධ්ානයක් තයොමුකර ැක්ව්ා ඇති අඩුපාඩු අව්ම කර  නනීමට 
කටයුතු කරු ලනතේ  
 
 අ) පරි ණක හා උපාං  සඳහා තව්න තව්නම තක්තයන් යටත්ව තල්බල් කර ඇති අතර 2017 ව්සතර් න්ව ම් පිළිතයළ 

කිමටතම්දී යව්ාතයහි අ යන් තව්න තව්නම සටහන් කිමටමට කටයුතු කරු ලනතේ  
 
 ආ) තමතහයුම් පාලනය 

පාඨමාලා සඳහා ය  ය ඉල්ලුම ව්නඩිකර  නනීම සඳහා 2016 ව්සතර් දි ව්නඩි අව්ධ්ානයක් තයොමු කළ අතර තම්  සඳහා  
පහත උපාය මාර්  අු මනය කරන ලදි  
  

1. 2016 ව්සතර් සිට අධ්යාපන අමාතයාංයය විසින් පුස්තකාල සඳහා ප්වකර ඇත සහායක කාර්යමණ්ඩලය 

සඳහා අව්යය පුණුව ව් අප ආයතනය මන්න් පනව්න්වීමමට අමතරව් ු ර බනහනර සිසුන් සඳහා ප්රාතද්ය ය මටමටමින් 
වව්, සබර මුව් සහ මධ්යම පළා්ව ආව්රණය ව්න පරිදි පාඨමාලා ආරම්භ කර ඇත. පළා්ව මටමටමින් 

පාඨමාලා ආරම්භ කිමටතමන් අප ආයතනතේ  ශි ය සංායාව් 2016 ව්සතර් දී  අතප්ක්ෂිත සංායාව් ැ ඉක්මව්ා 
ඇති අතර 2017 ව්සතර් දී  ශි ය සංායාව් තව් ු රට්ව ව්ර්ධ්නය ව්ු ඇත   

2. තැමල මාධ්ය පාඨමාලා ආරම්භ කිමටම  වව් පළාත) 

3. විය්වවිදයගලප ්රපතිපගදනප මකාොමිවන්ප සභගවප සමඟ කරන ලැ සාකඡා ාව්ක ප්රතිලලයක් තලසප විය්වවිදයගල 

පුස්තකාලව්ල සහයක කාර්යමණ්ඩලය සඳහා පුණුව  පාඨමාලාව්න් ආරම්භ කිමටම   තම් සඳහාප ්රපතිපගදනප

විය්වවිදයගලප්රපතිපගදනපමකාොමිවන්පසභගවපමඟින්පලබගපදීපඇත)ප 

4.  අධ්යාපන අමාතයාංයය සමඟ කරන ලැ සාකඡා ාව්ලින් පසුව් ගුරු පුස්තකාලයාධිපති්වව් පය්චා්ව උපාධි 
පාඨමාලාව් (MTL) සිසුන් ැස තැතනකු සඳහා අරමුැල් සනපයීමට ගක`  ීම ඇත 

 
 
ස්තූතියි  
 
 
 

්රසන්නපරණවීර 

අධ්යක්ව 
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