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1) හැදින්වීම  

වත්මන් ත ොරතුරු සමොජය තුළ ත ොරතුරු මනොව කළමණොකරණය කිරීමට පවත්නො හැකියොව 

ඕනෑම පුද්ගලතයකුතේ අධ්යොපනික, වෘත්ීය සහ තපෞද්ගලික ජිවි ය සොර්ථක කර ගැනීම සඳහො වන 

ීරණොත්මක සොධ්කයක් තේ. තමම කොර්යය සඳහො විධිමත් සහ කොර්යක්ෂම පුස් කොල හො ත ොරතුරු 

තස්වොවක් පැවැත්ම අ යවශ්ය තකොන්තද්සියක් වන අ ර, තමහිදී පුස් කොල හො ත ොරතුරු ක්තෂ්ත්රතේ 

තස්වය කරන්නන්ට පැවතරන භූමිකොව සුවිතශ්්ෂිය. ඔවුන් ත ොරතුරු යුගතේ අවශ්ය ොවලට 

ගැලතපන අයුරින්  ම දැනුම කුසල ො සහ ආකල්ප වර්ධ්නය කර ගැනීම අ යවශ්ය තේ. දැනට 

පුස් කොල හො ත ොරතුරු ක්තෂ්ත්රතේ තස්වය කරන සහ ඒම   ක්තෂ්ත්රයට ඉදිරිතේදී පිවිසීමට අතේක්ෂො 

කරන අය ත ොරතුරු යුගයට ගැලතපන වෘත්ිකයන් බවට පත් කිරීමට අවශ්ය දැනුම, කුසල ො සහ 

ආකල්ප වර්ධ්නය කිරීමට සුදුසු අයුරින් තමම පොඨමොලොව සැලසුම් කර ිතේ. 

2) ඉලේක කණ්ඩායම 

පුස් කොල හො ත ොරතුරු ක්තෂ්ත්රතේ තස්වය කරන තහෝ පුස් කොල හො ත ොරතුරු ක්තෂ්ත්රය තකතරහි උනන්දුවක් දක්වන 
ඕනෑම අතයකු සඳහො  

 

3) පාඨමාලාවට බඳවා ගැනීතේ සුදුසුකේ 

• අ.තපො.ස (උ.තප.) සමත්ීම (පැරණි විෂය නිර්තද්ශ්යට අනුව ප්රධ්ොන විෂයන් 04 සමත් ීම තහෝ නව විෂය 

නිර්තද්ශ්යට අනුව ප්රධ්ොන විෂයන් 03 සමත්ීම.) 

තහෝ 

• අ.තපො.ස (සො.තප.) සමත්ීම සහ ජොික පුස් කොල හො විඥොපන විදයො ආය නය මගින් පවත්වනු ලබන මහජන 

පුස්තකාලයාධිපතිත්ව සහතික පත්ර පාඨමාලාව (CPL) / පාසල් පුස්තකාලයාධිපතිත්ව සහතික පත්ර පාඨමාලාව 

(CSL) / මහජන පුස්තකාලයාධිපතිත්ව උසස් සහතික පත්ර පාඨමාලාව (ACPL) / පාසල් පුස්තකාලයාධිපතිත්ව 

උසස් සහතික පත්ර පාඨමාලාව (ACSL) / තහෝ පුස්තකාලයාධිපතිත්ව උසස් සහතික පත්ර පාඨමාලාව (ACL) 

සමත්ව ිබීම. 

 

4) ඉතගනුේ ඵල 

තමම පොඨමොලොව හැදෑරීතමන් පසු පොඨමොලොලොභීන්ට 

• සංවිධ්ොනයක ත ොරතුරු අවශ්ය ො හදුනො ගැනීමට 

• විවිධ් සම්පත්වලින් ත ොරතුරු කොර්යක්ෂමව ගතේෂණය කිරීමට  

• පුස් කොල හො ත ොරතුරු මධ්යස්ථොනයක තල්ඛන මනොව කළමනොකරණය කිරීමට 

• ඉතලක්තරොනික පරිසරයක් තුළ පරිගණක කොර්යක්ෂමව භොවි  කිරීමට 

හැකියොව ලැතබනු ඇ . 

 

5) පාඨමාලාවට අන්වතර්ගත විෂයන්ව  
 

1. පුස් කොල හො ත ොරතුරු වෘත්ීය 6. ග්රන්ථවිදයොත්මක සංවිධ්ොනය- 1 

2. ත ොරතුරු මූලොශ්ර හො තස්වො 7. කොර්යොල යන්ත්ර භොවි ය 

3. තල්ඛන කළමනොකරණය 8. පුද්ගල සංවර්ධ්න කුසල ො 

4. ත ොරතුරු කළමනොකරණය 9. ත ොරතුරු වෘත්ිකයන් සඳහො ඉංග්රීසි- 1 

5. ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන  ොක්ෂණය-1 10. වයොපෘි වොර් ොව 

 



 

 

 

6) වැඩසටහතන්ව වැදගත්කම: DLIM පොඨමොලොව (ශ්රී ලංකො සුදුසුකම් 

රොමුතේ - SLQF Level 3) සොර්ථකව සම්ූර්ණ කිරීතමන් පසුව, 

රූපතේ දැක්තවන පරිදි, ජොික පුස් කොල හො විඥොපන විදයො 

ආය නය  විසින් පවත්වනු ලබන පුස් කොල හො ත ොරතුරු 

කළමණොකරණ උසස් ඩිේතලෝමොව (SLQF Level 4) දක්වො 

ඉදිරියට යොමට හැකි තේ. 

7) පාඨමාලා කාලය : මොස 12 

8) මාධ්ය : සිංහල, තදමළ තහෝ ඉංග්රීසි (එක් එක් මොධ්යතයන් පංි 

පැවැත්ීම එම මොධ්ය සඳහො සිසුන් ප්රමොණවත් සංඛයොවක් 

ලියොපදිංචි ීම  ම  රඳො පවී). 

9) පන්වති පැවැත්ීම : නැව  දැනුම් තදනතුරු සියලුම පන්ි 

මොර්ගග ව (Online) පැවැත්තේ. 

10) ඇගයීේ ක්රමතේදය 

සෑම විෂයක් සඳහොම පැවරුම් ලබො තදන අ ර ලිඛි  විභොගයක් ද පැවැත්තේ. එක් එක් විෂය සඳහො 50% ක් පැවරුම් 

වලින්ද ඉිරි 50% ලිඛි  විභොගතයන් ද ලකුණු එකතු කරනු ඇ . තමයට අදොළව වයොපෘියද සම්පුර්ණ කළ යුතුය.    
 

11) පුස්තකාල හා තතාරතුරු කළමනාකරණ ඩිපතලෝමා සහතිකය ලබා ගැනීමට නේ. 

අවම වශ්තයන් සියලු විෂයනට C සොමොර්ථයක් ලබො ග  යුතුය. එනම්, සෑම විෂයකටම අවම වශ්තයන් 50% ක ලකුණු 

ලබො ග  යුතුය. විෂයන් තුනක් තහෝ ඊට අඩු සංඛොවකට D තහෝ E සොමොර්ථ ිබුණතහොත් එම විෂයන් සඳහො පමණක් 

පුනර් පරීක්ෂණයට තපනී සිටිය යුතුය. 

12) පාඨමාලා ගාස්තුව 

සේූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රු. 28350/= කි.  

එම ගොස්තුව සම්ූර්ණතයන් තහෝ, තමහි දැක්තවන පරිදි  

වොරික තදකකින් තගවිය හැකිය. 

 

13) අයදුම්පත් කැඳීතම් අවසන් දිනය: 2022 ජූලි 07 

14) පොඨමොලො  ආරම්භය: 2022 අතගෝස්තු මස  

15) අයදුේ කරන ආකාරය 

• අයදුම්පත්රය අපතේ තවේ අඩවිතයන් (https://nilis.cmb.ac.lk/home/news/2022/new_2022/2208/) බොග  
කරන්න. 

• අයදුම් පත්රය හැකි ොක් පැහැදිලිව පුරවන්න 

• අයදුම්පත්ර ගොස්තු තලස රු. 250.00 ක මුදලක් මහජන බැංකුව ිඹිරිගස්යොය ශ්ොඛොතේ 086100101191736 අංක 
දරණ ගිණුමට බැර කර මුල් ලදුප  අයදුම් පත්රතේ ලබො දී ඇි තකොටුතේ අලවන්න. 

• ජොික හැඳුනුම්ප , උේපැන්න සහිකය, අ.තපො.ස./උ.තපළ සහ අ.තපො.ස./සො.තපළ සහික යන තල්ඛනවල  
සහික කළ පිටපත් අමුණන්න. 

• ලියුම් කවරතේ ඉහළ වම් තකළවතර් පොඨමොලො තක් ය ලියන්න. 

• අයදුම්ප  සහ අතනකුත් ඇමුණුම් පහ  ලිපිනයට  ැපැල් කරන්න. 
 

තජයෂ්ඨ සහකොර තල්ඛකොධිකොරී 
ජොික පුස් කොල හො විඥොපන විදයො ආය නය 
තකොළඹ විශ්්වවිදයොලය 

තකොළඹ 03. 
 

 

 

වාරිකය මුදල තගවිය යුතු දිනය 

පළමු වාරිකය රු.16,600 පොඨමොලොවට ලියොපදිංචි 
ීමට තපර තගවිය යුතුය  

තදවන වාරිකය රු.11,750 පළමු සමොසික 
පරීක්ෂණයට  තපර 
තගවිය යුතුය (මොස 06ක් 
ඇතුළ ).  

 


