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1) அறிமுகம் 

இன்றைய தகவல் சமூகத்தில் தகவறலச ்சரியாக நிரவ்கிக்கும் திைன், எந்தவவாரு 

தனிநபரின் கல்வி, வதாழில் மை்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்றகயின் வவை்றிக்கு 

முக்கியமான காரணியாகும். இந்நநாக்கத்திை்காக முறையான மை்றும் 

திைறமயான நூலகம் மை்றும் தகவல் நசறவ இன்றியறமயாத ஒன்ைாகும். எனநவ, 

நூலகரக்ள் மை்றும் தகவல் பணியாளரக்ளின் பங்கு தனித்துவமானது. தகவல் 

யுகத்தின் நதறவக்நகை்ப அவரக்ளின் அறிவு, திைன்கள் மை்றும் 

அணுகுமுறைகறள வளரத்்துக் வகாள்வது அவசியம். தை்நபாது நூலகம் மை்றும் 

தகவல் விஞ்ஞான துறையில் பணிபுரிபவரக்ள் மை்றும் எதிரக்ாலத்தில் 

இத்துறையில் நுறழபவரக்ளின் அறிவு திைன்கள் மை்றும் மநனாபாவங்கறள 

நமம்படுத்தும் வறகயில் இந்த பாடவநறி வடிவறமக்கப்படட்ுள்ளது. நமலும், 

இலங்றகத் தகுதிக் கட்டறமப்பு மட்டம் 03 இல் தகவல் முகாறமத்துவத்தில் 

நிபுணத்துவம் வபை்ை ஒநரவயாரு டிப்நளாமா நிகழ்சச்ித் திட்டமாகும்.  

2) இலக்குக் குழு 

வபாது நூலகங்களில் ஏை்கனநவ பணியாை்றுகின்ை அல்லது வபாது நூலகத்தில் இறணய 

விரும்புகின்ைவரக்ளுக்கும் வபாருத்தமானது.  

 

3)  நுகைவுத் தகுதிகள் 

GCE (A/L) சித்தி (பகைய பாடத்திட்டம்): 04 பாடங்களில் சித்தி  

      (புதிய பாடத்திட்டம்): 03 பிரதான பாடங்களில் சித்தி 

 

அல்லது 

 

GCE (O/L) இல் சித்தியுடன் நூலக மை்றும் தகவல் விஞ்ஞானங்களிை்கான நதசிய நிறுவனத்தினால் வழங்கப் 

பட்ட பாடசாகல நூலகவியல் சான்றிதை் (CSL) அல்லது நபாது நூலகவியல் சான்றிதை் (CPL) அல்லது 

நபாது நூலகவியல் உயரத்்தர சான்றிதை் (ACPL) அல்லது பாடசாகல நூலகவியல் உயர் சான்றிதை் (ACSL)  

அல்லது  நூலவியலில் உயர் சான்றிதை் (ACL). 

 

4) உத்ததசிக்கப்பட்ட கற்றல் விகைவுகள் 

கை்ைல் வநறிறயப் பூரத்்தி வசய்த பின்னர ்பங்குபை்றியவர ்பின்வருவனவை்றை அறடவார:்  

 xU epWtdj;jpd; jfty; Njitapid fz;lwpy;  

 gy;NtW Mjhuq;fspypUe;J jftypid jpwk;gl Muha;jy; 

 E}yfk; kw;Wk; jfty; ikaq;fspy; cs;s Mtzq;fis rupahd Kiwapy; Kfhikj;Jtk; nra;jy; 

 kpd;dZ #oypy; fzpzpfis jpwikahf gad;gLj;jy;  

 

5) கற்றல் நெறி உள்ளடக்கம் 

 

1. E}yfk; kw;Wk; jfty; epGzj;Jtk; 6. E}ypay; xOq;fikg;G -1 

2. Jfty; %yq;fs; kw;Wk; Nritfs; 7. mYtyf ,ae;jpuq;fspd; gad;ghL 

3. Mtz Kfhikj;Jtk; 8. Jdpg;gl;l tsu;r;rpj; jpwd;fs; 
4. jfty; Kfhikj;Jtk; 

5. jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;gk; - I 
9. jfty; ty;Yeu;fSf;fhd Mq;fpyk; - I 

10. nraw;jpl;l mwpf;if  

 



 

 

6) கற்றல் நெறியின் முக்கியத்துவம்: படத்தில் 

காட்டியுள்ளவாறு, DLIM ஐ முடிப்பதன் மூலம் 

SLFQ மட்டம் 4 இல் NILIS நடாத்தும் உயர ்

டிப்நளாமா I மை்றும் II  (HDLIM I மை்றும் II) 

நபான்ைவை்றை ஒருவர ் வதாடரக் கூடியதாக 

இருக்கும். 

 

7)  கால அளவு:  பன்னிரண்டு (12) மாதங்கள் 

 

8) தபாதனா நமாழி: சிங்கள அல்லது தமிழ் (கை்றக 

வநறிகள் எம் வமாழியிலாயினும் அக்குறித்த வமாழி 

மூலத்தில் நபாதுமான எண்ணிக்றகயிலான 

மாணவரக்ள் விண்ணப்பித்தால் மடட்ுநம கை்றக 

நிகழ்சச்ி நடாத்தப் படும்). 

 

9) கற்றல் முகற/விதம்: மறு அறிவித்தல் வறர சகல வகுப்புகளும்  நிகழ்நிறலயில் நடத்தப்படும். 

 

10) மதிப்பீட்டு முகறகம: 

கை்பிக்கப் படும் ஒவ்வவாரு பாடத்திை்கும் சகல வகுப்பறை ஒப்பறடகள்/ மதிப்பீடுகள்/ தவறணப் 

பரீடற்சகளிலிருந்து 50% நசரக்்கப் படும். எஞ்சிய 50% தவறண இறுதியில் றவக்கப் படும் எழுத்துப் 

பரீடற்சயிலிருந்து நசரக்்கப் படும்.  வசயை் திட்டத்திை்கு 100% இலிருந்து புள்ளி வழங்கப் படும்.  மறு 

தீரம்ானம் வறர சகல இறுதித ்தவறணப் பரீடற்சகளும் நிகழ்னிறலயிநலநய றவக்கப் படும். 

 

11) பாடசாகல நூலகவியல் டிப்தளாமாவின் சான்றிதல் நபறும் வழி 

வசயை் திட்டம் உள்ளடங்கலாக ஒவ்வவாரு பாடத்திலும் குறைந்தது திைறமச ் சித்தி (C  - minimum of 

50%) வபை்றிருக்க நவண்டும். D அல்லது E சித்திகறள ஒருவர ் மூன்று அல்லது அதை்குக் குறைந்த 

பாடங்களுக்கு வபைப்படட்ிருப்பின் அவை்றை மீளவும் எழுத முடியும்.    

 

12) DLIM கற்கக நெறிக் கட்டணங்கள்: 

முழுறமயான கட்டணம் Rs.28,350=. முழுறமயாகநவா தவ்றண முறையிநலா கட்டப்படலாம் 

 

தவகண நதாகக காலக் நகடு 

முதல் தவறண Rs.16, 600 பதிவின் நபாது   

இரண்டாம் தவறண Rs.11, 750 முதலாம் தவறணப் பரீடற்சக்கு முன்னதாக (6 

மாதத்தினுள்)  

 

13) விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 07th July 2022 

 

14) கற்கக நெறி ஆரம்பிக்கும் திகதி: August 2022 

 

15) விண்ணப்பிக்கும் ெகடமுகற: 

1. விண்ணப்பப் படிவத்றத எமது இறணயத ்தளத்திலிருந்து தரவிைக்கவும்  

https://nilis.cmb.ac.lk/home/news/2022/new_2022/2208/  
2. வதளிவாகப் படிவத்றத நிரப்பவும் 

3. ரூ. 250 இறன விண்ணப்ப நறடமுறைக்காக மக்கள் வங்கி, திம்பிரிகஸ்யாய கிகளயில் 

கணக்கு இலக்கம் 086100101191736 இை்கு றவப்புச ்வசய்யவும். விண்ணப்பப் படிவத்தின் தரப்பட்ட 

கூட்டினுள் அசல் ரசீறத ஒட்டவும். 

4. பிைப்புச ்சான்றிதழ், GCE (O/L), GCE (A/L) சான்றிதழ்கள் மை்றும் நதசிய அறடயாள அடற்ட (NIC) 

என்பவை்றின் அத்தாட்சிப்படுத்திய பிரதிகறள இறணக்கவும்.  

5. கடித உறையின் இடது நமல் மூறலயில் கை்றக வநறி குறியீடற்ட எழுதவும்.  

6. விண்ணப்பத்றதயும் ஏறனய இறணப்புகறளயும் பினவரும் முகவரிக்கு அனுப்பவும் 

 

Senior Assistant Registrar 

National Institute of Library & Information Science (NILIS) 

University of Colombo, Colombo - 07  
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