
 

රුහුණ වි්ලවිද්යාය 
බහුවියක අධ්යය  ශා ර්යේෂණ ේක්ද්රය - ශම්බ්දේ ොට 

 

Sri Lanka Qualifications Framework (SLQF) වලට අනුකූලව සැකසුණු 
රරිගණක රාඨමාා වඳශා සිසු්ද බඳලා ගැනීම - 2013 
වති අ්ද  රාඨමාා (ේරරලරු 9.00 සිට රව්ලරු 4.00 ද්ක්ලා) 

රාඨමාා ශැද්ෑරීම වඳශා වපුරාලිය යුතු සුදුසුකම්: 
අධ්යයන  ොද දු සතිකක දත්ර සමමම ය ොද  ිෂයයන්    ්  අවම වයොයන්  සම් වීම ොතෝ දැ ට රැකියනමවක නියුතු අයන වීම 

රාඨමාා කාය ශා අ්ද ්යග ය:  

ේමම රාඨමාා අදියර 3 කි්ද අරම්භ කර  අ ර ේකටිකාලී  රාඨමාා ශා ොත රතුරු තමක්ෂණ  ිප්ලොලෝමම දමමමමලමො   

( Diploma in IT ) දලමු අදියනර වශතිකරත් රාඨමාා  ොලස ආරම්භ කිරීමට නියනමිතයන   

(අ) ේකටිකාලී  රාඨමාා  

Course Code Short Courses Name Total Hours No of Days Fees (Rs.) 

S01 Operating System (Windows and Linux) 12 Hours 2 3500/= 

S02 Word Processing Application 18 Hours 3 5000/= 

S03 Spreadsheet Application 18 Hours 3 5000/= 

S04 Email and Internet Services 18 Hours 3 5000/= 

S05 Network Hardware and software trouble Shooting 24 Hours 4 7000/=  

(ආ) වශතිකරත් රාඨමාා 
 

දලමු අදියනර 

Course 

Code 
Course Name 

Credit  

value 

Total 

Hours 
Fees (Rs.) 

CC01 PC Installation, Internet Services and Office Applications 6 108 Hours 25000/= 

CC02 Web server  management and Web development 4 60 Hours 17500/= 

CC03 PC Hardware  1 18 Hours 5000/= 

ොදව  අදියනර 

CC04 Java Programming and Software Development 4 60 Hours දමමමමලම ගමස්තු 
ොදව  අදියනර 
ආරම්භොේදී ලබමොදනු 
ඇත. 

CC05 Networking , System administration  and Security 4 60 Hours 

CC06 Linux System Administration 4 60 Hours 

CC07 Graphics Designing  and  Animation  4 60 Hours 

CC08 Database Management Systems 3 48 Hours 

ොතව  අදියනර 

වශතිකරත් රාඨමාා වම්පූ්යණ කිරීේම්ද අ තුරුල ොත රතුරු තමක්ෂණ  ිප්ලොලෝමම දමමමමලමව (Diploma in 

IT ) සඳතම මෘදුකමාංග වයමදෘිකයන්  ඇතුව ව අනිත්් දමමමමලම ආරම්භ කිරීමට නියනමිතයන    

දමමමමලමව දැවැ්ොව  ආකමරයන  

සටත්  මුද්රීත ගාංරීසි ම මමධ්යොයන්  ලබමොදනු ලබ  අතර සම්පූර්ණ  දමමමමලම කමලයන තුල සෑම අොයනත් සඳතමම දරිගණ කයන්  
තම උදොේයකවරුද ද්කරනු ඇත. දරිගණ ක ිෂදයමගමර භමිෂතයන සදතම දි කට එ්  අොයනත්ොග්  රු. 200 අිකොර්ක මුදල්  
අයනකරනු ඇත. 
දමමමමලම සඳතම අයනදුම් කිරීම 

ොම් සමඟ අමුණ ම ඇික අයනදුම්දත සම්පූර්ණ  කර දතත සඳත්  ලිපි යනට  2013/11/25  දි ට ොදර ලැබීමට සැලැස්ිෂයන 
යුතුයන.  

වැිපදුර ිෂස්තර දතත ලිපි ොයන්  ලබමගත තැක:   

ේයය්ඨ වශකාර ේකාකාකාකාරී,  

දුරව්ථ ශා අාණ්ඩ අධ්යාර  ඒකකය‚  

රුහුණ වි්ල විද්යාය, මා ර. 

ිෂමසීම් 

දුරකත  : 041-3400851                   

ොවබ් :http://www.ruh.ac.lk/News/cmsr 

 


