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1) හැදින්වීම  

වර්ෂ 1998 දී හදුන්වා දෙන ලෙ අධ්යාපන ප්රතිසංස්කරණවලට අනුව පුස්තකාලය, ශ්රවය ෙෘශ්ය 

ඒකකය හා පරිගණක විෙයාගාරය එක් ඒකකයක් දලස සලකමින් පාසල් පුස්තකාලය, පාසල් 

පුස්තකාල ඉදගනුම් සම්පත් මධ්යස්ථානය දලස නම් කරන ලදි. ඒ අනුව දතාරතුරු කුසලතා 

ඉගැන්ීම, සහභාගීත්ව ඉගැන්ීම, ස්වාධීන ඉදගනුමට පහසුකම් සැපයීම හා කියීම ඉගැන්ීම 

ගුරු/පාසල් පුස්තකාලයාධිපතිදේ කාර්යභාරය දේ. දමමඟින් සම්පත් පාෙක ඉදගනුම හා 

සහභාගීත්ව ඉදගනුම මූලික කර ගනිමින් ඉදගනුම් ඉගැන්ීම් ක්රියාවලිදේ ගුණාත්මකභාවය 

ඉහළ නැංීම අදේක්ෂා දකදර්. දමම ඩිේදලෝමා පාඨමාලාදවන් අදේක්ෂා කරනුදේ පාසල් 

පුස්තකාලය මගින් සිදු දකදරන උක්ත කාර්යයන් සඳහා සහාය ෙැක්විය හැකි වෘත්තිකයන් 

පිරිසක් බිහි කිරීමට අවශ්ය ෙැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප ලබා දීමයි. 

2) ඉලක්ක කණ්ඩායම 

පාසල් පුස්තකාලවල දස්වය කරන දහෝ පාසල් පුස්තකාල දකදරහි උනන්දුවක් ෙක්වන ඕනෑම අදයකු සඳහා 

 

3) පාඨමාලාවට බඳවා ගැනී්ේ සුදුසුකේ 
• අ.දපා.ස (උ.දප.) සමත්ීම (පැරණි විෂය නිර්දේශ්යට අනුව ප්රධ්ාන විෂයන් 04 සමත් ීම දහෝ නව විෂය 

නිර්දේශ්යට අනුව ප්රධ්ාන විෂයන් 03 සමත්ීම.) 
්හෝ 

• අ.දපා.ස (සා.දප.) සමත්ීම සහ ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විෙයා ආයතනය මගින් පවත්වනු ලබන පාසල්  
පුස්තකාලයාධිපතිත්ව සහතික පත්ර පාඨමාලාව සමත්ව තිබීම. 

 

4) ඉ්ගනුේ ඵල 
දමම පාඨමාලාව හැෙෑරීදමන් පසු 
 

• පාසල් පුස්තකාලදේ නව ප්රවණතා අවදබෝධ් කර ගැනීමට 

• සම්පත් පාෙක ඉදගනුම් ඉගැන්ීම් ක්රියාවලියට පාසල් පුස්තකාලදේ ොයකත්වය අනාවරණය කර ගැනීමට, 

• අන්තර්ජාලය ඉදගනුම් ඉගැන්ීම් දමවලමක් දලස දයාො ගත හැකි ආකාරය වටහා ගැනීමට සහ 

• දතාරතුරු සාක්ෂරතා සහිත පුේගලදයකු බවට පත්කිරීමට අවශ්ය නිපුණතා  

ලබා ගැනීමට හැකිවනු ඇත. 
 

5) පාඨමාලාවට අන්වතර්ගත විෂයන්ව  
1) පාසල් පුස්තකාල ඉදගනුම් සම්පත් මධ්යසථ්ාන  

2) දතාරතුරු සාක්ෂරතාව  

3) අන්තර්ජාල සාක්ෂරතාව  

4) පුස්තකාල එකතු කළමනාකරණය  

5) ළමා හා දයාවුන් සාහිතයය  

6) කියීම් ඉගැන්ීම 

7) වයාපෘතිය  

 

 



 

 

 

6)  පාඨමාලා කාලය : මාස 12 

 

7) මාධ්ය : සිංහල / දෙමළ 

 

8) පන්වති පැවැත්ීම : නැවත ෙැනුම් දෙනතුරු සියලුම පන්ති මාර්ගගතව (Online) පැවැත්දේ. 

 

9) ඇගයීේ ක්රම්ේදය 

• සෑම විෂයයක් සඳහාම ලිඛිත ප්රශ්්න පත්රයකට පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.(සමස්ත ලකුණුවලින්  50% දම් සඳහා ලැදේ.) 

• සෑම විෂයකට අොළව දෙනු ලබන පැවැරුම් සම්පුර්ණ කළ යුතුය.(සමස්ත ලකුණුවලින්  50% දම් සඳහා ලැදේ.) 

• වයාපෘතිය සම්පුර්ණ කළ යුතුය. 

 

10)  පාසල් පුස්තකාලයාධිපතිත්ව ඩිප්ලෝමා සහතිකය ලබා ගැනීමට නේ. 

අවම වශ්දයන් සියලු විෂයන්ට C සාමාර්ථයක් ලබා ගත යුතුය. එනම් සෑම විෂයකටම අවම වශ්දයන් 50% ක ලකුණු 

ලබා ගත යුතුය. විෂයන් තුනක් දහෝ ඊට අඩු සංඛාවකට D දහෝ E සාමාර්ථ තිබුණදහාත් එම විෂයන් සඳහා පමණක් 

පුනර් පරීක්ෂණයට දපනී සිටිය යුතුය. 

 

11) පාඨමාලා ගාස්ු 

අයදුම්පත්ර ගාස්තුව  රු 250.00 
ලියාපදිංචි ීදම් ගාස්තුව  රු.1,500.00 
පාඨමාලා ගාස්තුව  රු.23,500.00 

විභාග ගාස්තු රු 150*6 රු 900.00 
පුස්තකාල ගාස්තුව  රු.1000.00 
සහතික පත්ර ගාස්තුව  රු.1000.00 

 

12) පාඨමාලා ආරේභය : 2021 සැේතැම්බර් මස 

 

13) අයදුේ කරන ආකාරය 

• අපදේ දවේ අඩවිදයන් අයදුම්පත්රය බාගත කරගන්න. 

• අයදුම්පත්ර ගාස්තු දලස රු. 250.00 ක මුෙලක් මහජන බැංකුව තිඹිරිගස්යාය ශ්ාඛාදේ 086100101191736 අංක 
ෙරණ ගිණුමට බැර කරන්න. 

• අයදුම්පත්ර ගාස්තු දගවූ රිසිට් පත්රදේ මුල් පිටපත අයදුම් පත්රදේ ඇති අොළ දකාටුදේ අලවන්න. 

• අයදුම්පත්රදේ අවසන් පිටුදේ ෙක්වා ඇති උපදෙස් අනුව අයදුම්පත්රය සම්පුර්ණ කරන්න.  

• නිසිදලස සම්පුර්ණ කළ අයදුම්පත්රය සහ අොළ අදනකුත් ඇමුණුම් පහත ලිපිනයට තැපැල් කරන්න. 
 

“දජයෂ්ඨ සහකාර දල්ඛකාධිකාරී 
ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විෙයා ආයතනය 
දකාළඹ විශ්්වවිෙයාලය 
දකාළඹ 03” 

 


