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நூலக மற்றும் தகவல் முகாமமத்துவ உயரன்ிமல டிப்ள ாமா 

(கற்மகநெறிக் குறியீடு: HDLIM I/II) 
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1) அறிமுகம் 

க ொழும்புப் பல் லல ்  ழ த்தின் நூல  மற்றும் த வல் அறிவியலு ் ொன ததசிய 

நிறுவனத்தினொல் நடொத்தப் படுகின்ற நூல  மற்றும் த வல் மு ொலமத்துவ டிப்த ொமொ அல்லது 

கதொடரப்ுலடய தவறு டிம்த ொமொ மட்டத்தில் சித்தியலடந்த எவரும் நூல  மற்றும் த வல் 

மு ொலமத்துவ உயரந்ிலல டிப்த ொமொ  ற்ல  கநறியிலனத் கதொடர முடியும். நூல  மற்றும் த வல் 

மு ொலமத்துவ உயரந்ிலல டிப்த ொமொவொனது இரு பகுதி ல  ் க ொண்டது. ஒவ்கவொரு பகுதியும் 

தலொ ஒரு வருடத்திற் ொன  ற்ல  கநறியொகும். எனதவ, இருபகுதி ளும் கமொத்தமொ  இருவருட ் 

 ற்றல் அரப்்பணிப்லப தவண்டி நிற்கின்றன. நூல  மற்றும் த வல் மு ொலமத்துவ உயரந்ிலல 

டிப்த ொமொவின் இரு பகுதி ளும் அதில் பங்குபற்றுபவர ் ின் நூல த ் த வல் மு ொலமத்துவ ் 

த ொட்பொடு  ் மற்றும் நலடமுலற அறிவு, மனப்பொன்லம, திறன் ல  விரிவுபடுத்த உதவும் 

வல யில் வடிவலம ் ப்படட்ு ் ன.   இரு பகுதி ல யும் கவற்றி ரமொ ப் பூரத்்தி கெய்பவர ் ் 

SLQF இன் மட்டம் 4  ்குரிய தகுதிெ ்ெொன்றிதலழப் கபற்று ் க ொ ்வர.்  

2) இலக்கு குழு: ஏலதவ டிப்த ொமொ தகுதியுலடய, ப ொது,  ொடசொலை,  ை்கலைக்கழகம் அை்ைது வேறு எந்த 
ேலக நூைகத்திலும்  ணியொற்றுகின்ற அை்ைது எந்த ேலகயொன நூைகத்திலும்  ணிக்குச ்வசரந்்து பகொள்ள 
ஆரே்முள்ளேரக்ள்.  

 

3) நுழைவுத் தகழைகள் 

நூலகம் ைற்றும் தகவல் முகாழைத்துவத்தில் உயர் 
டிப்ள ாைா I (நூ.த.மு.உ.டி. I) 

நூலகம் ைற்றும் தகவல் முகாழைத்துவத்தில் உயர் 
டிப்ள ாைா II (நூ.த.மு.உ.டி. II) 

பின்வரும் யாதாயினும் கற்ழகநநறிக ில் சித்தி அழைந்திருத்தல்  
 நூைகம் மற்றும் தகேை் முகொலமத்துே டி ்வளொமொ (நூ.த.மு.டி.) 
 ப ொது நூைகரவ்ியலிை் டி ்வளொமொ (ப ொ.நூ.டி.)  
  ொடசொலை நூைகரவ்ியலிை் டி ்வளொமொ ( ொ.நூ.டி.) 

நூைகம் மற்றும் தகேை் முகொலமத்துே உயர ்
டி ்வளொமொ I (நூ.த.மு.உ.டி. I) சித்தி அலடந்திருத்தை் 

4) கற்றல் விழ வுகள்  
இந்த நிகழ்ச்சித்திட்ைத்திழை நதாைர்ந்ததன் பின்ைர், பங்ளகற்பா ர்கள் பின்வரும் திறன்கழ ப் நபறுவர்:  

 அசச்ு மற்றும் இைத்திரனியை் ஊடகங்கலள விலனத்திறனொக நிரே்கித்தை் 

 ஊடகத்திற்கொன தகேலின் முக்கியத்துேத்திலன ் புரிந்துபகொள்ளுதை்  
 தகேை் முகொலமத்துேத்திை் தகேை் கட்டலம ்புக்கள் மற்றும் முலறலமகளின்  யன் ொட்டிலன ் 
புரிந்துபகொள்ளுதை்  

 நூைகங்கள் மற்றும் தகேை் அறிவியை் துலறகளிை் அடி ் லட ஆரொய்சச்ியிலன வமற்பகொள்ளுதை்  
 

5) கற்ழகநநறி உள் ைக்கங்கள்  
நூ.த.மு.உ.டி. I நூ.த.மு.உ.டி. II 

1. நூைகம் மற்றும் தகேை் பதொழிை்ேொண்லம அபிவிருத்தி  1. நூைகம் மற்றும் தகேை்  நிலைய முகொலமத்துேம்  
2. வசகரி ்பு முகொலமத்துேம் 2. தகேை் அலம ்புக்களுக்கொன கட்டலம ்பு 

3. பேகுசன ஊடகத்திற்கொன தகேை்  3. தகேை் முகொலமத்துேம் -iii 
4. தகேை் முகொலமத்துேம் -ii 4. தகேை் பதொடர ்ொடை் பதொழிை்நுட் ம் - iii 
5. தகேை் பதொடர ்ொடை் பதொழிை்நுட் ம் -ii 5. நூற் ட்டியை் ஒழுங்கலம ்பு - iii 
6. நூற் ட்டியை் ஒழுங்கலம ்பு -ii 6. தகேை் முலறலம முகொலமத்துேம் 

7. தகேை் முலறலம முகொலமத்துேம்  7. ஆரொய்சச்ி முலற 

8. ஆரொய்சச்ி முலற 8. நூைக பதொழிை் ேொண்லமயொளருக்கொன ஆங்கிைம் - iii 

9. நூைக பதொழிை்ேொண்லமயொளருக்கொன ஆங்கிைம் - ii 9. திட்டம் 

10. திட்டம்  

 

 



 

  

 

6) கற்ழகநநறிக் காலம்:  
நூ.த.மு.உ.டி. I நூ.த.மு.உ.டி. II 

ஒரு வருடம் ஒரு வருடம் 

 

7) நைாைி மூலம்: சிங்களம்/ தமிழ்/ ஆங்கிைம். (வ ொதிய எண்ணிக்லகயொன மொணேரக்ள் 
வசரத்துக்பகொள்ள ் ட்டொை் மொத்திரவம எந்த ஒரு பமொழியிலும் நிகழ்சச்ித்திட்டம் நடொத்த ் டும்).  
 

8) கற்றல் முழற: மறு அறிவித்தல் வலர ெ ல வகுப்பு ளும் இலணய இயங் லல/ நி ழ்னிலல 

வழியொ தவ நடொத்தப் படும்.   .  

 

9) ைதிப்பீட்டு முழற  
வகுப்பலற ஒப்பலட  ், அலரயொண்டு இறுதி எழுத்துப் பரீடல்ெ  ் மற்றும் கெயற்திட்ட அறி ்ல  

மூலம் மொண்வர ் ் மதிப்பீடு கெய்யப்படுவர.்  

10) நூலகம் ைற்றும் தகவல் முகாழைத்துவத்தில் உயர் டிப்ள ாைாவிழைப் நபற்றுக் நகாள்வதற்கு  
ஒப்பலட  ில் திருப்தி ரமொன பு ் ி  ் கபறுவது கதொட ் ம் அலரயொண்டு இறுதி எழுத்துப் 

பரீடல்ெ  ின் ஒவ்கவொரு பொடத்திலும் நூற்று ்கு 50% வீதம் பு ் ி  ் எடுப்பதுடன் ஒரு திட்ட அறிக்லக 
ஒன்லறயும் கவற்றி ரமொ  பூரத்்தி கெய்ய வேண்டும்.  
 

11) கற்ழகநநறிக் கட்ைணங்கள் 

விபரம் HDLIM I HDLIM II 

முதல் தவலண (பதிவின் தபொது )  Rs. 21,300.00 Rs. 27,600.00 

இரண்டொம் தவலண (முதலொம் தவலணப் 

பரீடல்ெ ்கு முன்னதொ  (6 மொதத்தினு ்)) 
Rs. 17,000.00 Rs. 22,500.00 

மமொத்த கட்டணத் மதொகக Rs. 38,300.00 Rs. 50,100.00 

 

12) விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2023 பி ்ரேரி 28 

 

13) கற்ழக நநறி ஆரம்பிக்கும் திகதி: மொரச் ்2023 

 

14) விண்ணப்பிக்கும் நசயல்முழற:  
 விண்ணப்பப் படிவத்லத எமது இலணயத் த த்திலிருந்து தரவிற ் வும்  (www.nilis.cmb.ac.lk) 

 கத ிவொ ப் படிவத்லத நிரப்பவும் 

 ரூ. 300 இலன விண்ணப்ப நலடமுலற ் ொ  மக்கள் வங்கி, திம்பிரிகஸ்யொய கிகளயில் 

 ண ்கு இல ் ம் 086100101191736 இற்கு லவப்புெ ்கெய்யவும். விண்ணப்பப் படிவத்தின் 

தரப்பட்ட கூட்டினு ் அெல் ரசீலத ஒட்டவும். 

 பிறப்புெ ்ெொன்றிதழ், GCE/OL, GCE/AL ெொன்றிதழ்  ் மற்றும் ததசிய அலடயொ  அடல்ட (NIC) 

என்பவற்றின் அத்தொட்சிப்படுத்திய பிரதி ல  இலண ் வும்.  

  டித உலறயின் இடது தமல் மூல யில்  ற்ல  கநறி குறியீடல்ட எழுதவும்.  

 விண்ணப்பத்லதயும் ஏலனய இலணப்பு ல யும் பினவரும் மு வரி ்கும் அனுப்பவும் 
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