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1)  හැදින්වීම 

පුස්තකාල හා තතාරතුරු කළමනාකරණ ඩිපතලෝමා පාඨමාලාව සමත්වූ පාඨමාලාලාභීන්ට තමම 

උසස් ඩිපතලෝමා පාඨමාලාව හැදෑරීමට හැකියාව ඇත. ඩිපතලෝමා පාඨමාලාතවන් ලද මූලික 

දැනුම වඩාත්ව ප්රබල තවත්වම පුළුල් නයායාත්වමක සහ ප්රාතයෝගික මට්ටමකින් තමම උසස ්

ඩිපතලෝමාව තුළ අධ්යයනය තකතේ.(තමය I සහ II තකාටස් වශතයන් වසර තදකක් පුරා 

පැවැත්වතවනු ඇත.) 
 

2) ඉලක්ක කණ්ඩායම 

මහජන හා පාසල් පුස්තකාලවල තස්වය කරන තහෝ එම පුස්තකාල තකතරහි උනන්ුවක් දක්වන ඕනෑම අතයකු 

සඳහා 
 

3) පාඨමාලාවට බඳවා ගැනීතේ සුදුසුකේ 

පුස්තකාල හා තතාරතුරු කළමනාකරණ ඩිපතලෝමා පාඨමාලාව I 
(HDLIM I) 

පුස්තකාල හා තතාරතුරු කළමනාකරණ 
ඩිපතලෝමා පාඨමාලාව II 

(HDLIM II) 

• පුස්තකාල හා තතාරතුරු කළමනාකරණ ඩිපතලෝමාව(DLIM) 
තහෝ 

• මහජන පුස්තකාලයාධිපතිත්ව ඩිපතලෝමාව (DPL) 
තහෝ 

• පාසල් පුස්තකාලයාධිපතිත්ව ඩිපතලෝමාව (DSL) 
සමත්වීම 

පුස්තකාල හා තතාරතුරු කළමනාකරණ 

ඩිපතලෝමා පාඨමාලාව I (HDLIM I) 
සමත්වීම 
 

 

4) ඉතගනුේ ඵල 

තමම පාඨමාලාව හැදෑරීතමන් පසු 

• මුද්රිත සහ ඉතලක්තරානික මාධ්ය මැනවින් කළමනාකරණය කිරීමට  

• ජනමාධ්ය සදහා තතාරතුරුවල වැදගත්වකම අවතබෝධ් කරගැනීමට  

• තතාරතුරු කළමනාකරණතේදී තතාරතුරු ජාල සහ පද්ධ්තිවල ප්රතයෝජනය විග්රහ කර ගැනීමට 

• පුස්තකාල හා තතාරතුරු ක්තෂ්ත්රතේ පේතේෂණවල අවශයතාව විමසා බැලීමට 

හැකියාව ලැතබනු ඇත.  
 

5) පාඨමාලාවට අන්වතර්ගත විෂයයන්ව  

HDLIM I HDLIM II 

1. පුස්තකාල හා තතාරතුරු වෘත්වතිතේ සංවේධ්නය 1. පුස්තකාල හා තතාරතුරු මධ්යස්ථාන කළමනාකරණය 

2. එකතු කළමනාකරණය 2. තතාරතුරු ආයතන සඳහා ජාලකරණය 

3. ජනමාධ්ය සඳහා තතාරතුරු 3. තතාරතුරු කළමනාකරණය-iii 

4. තතාරතුරු කළමනාකරණය -ii 4. තතාරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණය- iii 

5. තතාරතුරු හා සන්නිතේදන තාක්ෂණය -ii 5. ග්රන්ථවිදයාත්වමක සංවිධ්ානය- iii 

6. ග්රන්ථවිදයාත්වමක සංවිධ්ානය-ii 6. තතාරතුරු පද්ධ්ති කළමනාකරණය 

7. තතාරතුරු පද්ධ්ති කළමනාකරණය 7. පේතේෂණ ක්රමතේදය 

8. පේතේෂණ ක්රමතේදය 8. තතාරතුරු වෘත්වතිකයන් සඳහා ඉංග්රීසි-iii 

9. තතාරතුරු වෘත්වතිකයන් සඳහා ඉංග්රීසි 9. වයාපෘතිය 

10. වයාපෘතිය  

 



 

 

6) පාඨමාලා කාලය :  
 

HDLIM I HDLIM II 

පැය 290 පැය 290 
 

7) මාධ්ය - සිංහල / තදමළ 
 

8) පන්වති පැවැත්ීම : නැවත දැනුම් තදනතුරු සියලුම පන්ති මාේගගතව (Online) පැවැත්වතේ 
 

9) ඇගයීේ ක්රමතේදය 

• සෑම විෂයයක් සඳහාම ලිඛිත ප්රශ්න පත්රයකට පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. (සමස්ත ලකුණුවලින්  50% තම් 

සඳහා ලැතේ.) 

• සෑම විෂයකට අදාළව  තදනු ලබන පැවැරුම් සම්පුේණ කල යුතුය.(සමස්ත ලකුණුවලින් 50% තම් සඳහා 

ලැතේ.) 

• වයාපෘතිය සම්පුේණ කළ යුතුය. 
 

10) පුස්තකාල හා තතාරතුරු කළමනාකරණ උසස් ඩිපතලෝමාව ලබා ගැනීමට නේ 

HDLIM I සහ II යන අදියර තදකම අවසන් කළ යුතු අතර එක් අදියරක අවම වශතයන් සියලු විෂයනට C 

සාමාේථයක් ලබා ගත යුතුය. එනම් සෑම විෂයකටම අවම වශතයන් 50% ක ලකුණු ලබා ගත යුතුය. විෂයන් 

තුනක් තහෝ ඊට අඩු සංඛාවකට D තහෝ E සාමාේථ තිබුණතහාත්ව එම විෂයන් සඳහා පමණක් පුනේ පරීක්ෂණයට 

තපනී සිටිය යුතුය. 
 

11) පාඨමාලා ගාස්තු 

 HDLIM I HDLIM II 

අයුම්පත්ර ගාස්තුව  රු.250.00 රු.250.00 
ලියාපදිංචි ීතම් ගාස්තුව  රු.1500.00 රු.1500.00 
පාඨමාලා ගාස්තුව  රු.34000.00 රු.45000.00 
විභාග ගාස්තු  රු.200*9 =රු.1800.00 රු.200*8 =රු.1600.00 
පුස්තකාල ගාස්තුව  රු.1000.00 රු.1000.00 
සහතික පත්ර ගාස්තුව   රු.1000.00 

 

12) පාඨමාලා ආරේභය : 2021 සැපතැම්බේ මස 
 

13) අයදුේ කරන ආකාරය 

• අපතේ තවේ අඩවිතයන් අයුම්පත්රය බාගත කරගන්න. 

• අයුම්පත්ර ගාස්තු තලස රු. 250.00 ක මුදලක් මහජන බැංකුව තිඹිරිගස්යාය ශාඛාතේ 

086100101191736 අංක දරණ ගිණුමට බැර කරන්න. 

• අයුම්පත්ර ගාස්තු තගූ රිසිට් පත්රතේ මුල් පිටපත අයුම් පත්රතේ ඇති අදාළ තකාටුතේ අලවන්න. 

• අයුම්පත්රතේ අවසන් පිටුතේ දක්වා ඇති උපතදස් අනුව අයුම්පත්රය සම්පුේණ කරන්න.  

• නිසිතලස සම්පුේණ කළ අයුම්පත්රය සහ අදාළ අතනකුත්ව ඇමණුම් පහත ලිපිනයට තැපැල් කරන්න. 
 

“තජයෂ්ඨ  සහකාර තල්ඛකාධිකාරී 
ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන විදයා ආයතනය 
තකාළඹ විශ්වවිදයාලය 

තකාළඹ 03” 

 


