University of Ruhuna
Faculty of Graduate Studies

Master of Arts in Economic - 2018/2019
The University of Ruhuna is calling applications from suitably qualified candidates for the 2018/2019
batch of the “Master of Arts in Economics” programme.
Entry Requirements:
Bachelor’s degree from a recognized university including 30 credits in the relevant field.
Bachelor’s degree from a recognized university with an experience in the relevant field
Other qualifications in the relevant subject area equal to above I or II and acceptable to the
Senate.
IV.
Completion of NVQ - Level 7 with experience or qualification in the relevant field
V.
Following professional qualifications and at least one year work experience related to Ecnomics
as acceptable to the Senate.
(a) CIMA qualified
(b) Certificate Business Accountants of ICASL
(c) HNDA (04 years)
(d) HNDC (04 years)
(e) ACCA qualified
(f) AAT qualified at the highest level
(g) CMA qualified at the highest level
(h) Diploma in Banking & Finance (IBSL)
VI.
Any other qualification acceptable to the Senate.
Nature of the Course:
The course can be followed either in Sinhala medium or in English medium.
This is a programme with two semesters (one year)
Total Course Fee is Rs. 100,800.00 1st Installement Rs. 55,800.00 should be paid at the registration and
2nd Installement Rs. 45,000.00 must be payed before start the 2nd Semester
Scholarships
I.
II.
III.

Three of the best performing - English medium students in MA in Economics programme will be
awarded one year scholarship to Agder University, Norway, under the link programme between the
University of Ruhuna & Agder University, Norway.
Applications
Application forms and other necessary information can be obtained from the Senior Assistant Registrar,
Faculty of Graduate Studies, University of Ruhuna by handing over or sending a bank receipt for the
payment of Rs.1000 to the collection account of the University of Ruhuna through any branch of
People’s Bank giving the Reference No 322051900000013 and mentioning name address and course
applied overleaf. The closing date for the submission of applications, is 15.02.2019.
You can collect application, from the faculty of graduate studies on a weekday. If you ara a requesting
an application by post a stamped (Rs.45/=) self addressed envilop of 9x4 size. Should be sent with the
payment slip to Senior Assistant Registrar, Faculty of Graduate Studies, University of Ruhuna,
Wellamadama, Matara before 05.02.2019. Name of the Digeree Programme to be applied should be
written on the top left corner of the envilop.
Futher information could be obtain by dialing 041 – 2222681/2 (2160/2177) on a week day during
working hours. Incompleate, Late requests & Late submissions of application will be rejected.
The dully completed applications can be submitted Online. For further details visit the web site of the
Faculty of Graduate Studies URL. (www.fgs.ruh.ac.lk)
Registrar
07.01.2019

රුහුණ විශ්වවිද්යාලය
පශ්චාද් උපාධි අධ්යය ීඨයය
ආර්ථික විද්යාව ළිබඳ ශ සාත්රපි (M.A.) උපාධි පායමාලාව
සශහා අයදුම්පත් කැශවීම 2018/2019
රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේ ප ්ශ්දා උ ා්ා අ ්යයන ීඨයයන ඟින්  ඟා ව ාා්ත්ර ා ා සඟාජීයන
විද්යා ්යයන
ඟ්ඩලලයේයන යනත
්ව වා න
යනු  ලයේන
ර්ථික
විද්යාව ළිබඳන
ාා්ත්ර්ි (M.A.) ා්ා අ ්ායඟාලයේා ේ 2018/2019
්ඩලායනඟ ස ා ා සුදුසු ම්ලයේ
්යනදුම් රුව්  න්  ්යනදුම්්
ැ වු  ලයේැ ේ.

ලියාපදිංචිය සශහා අවසය ුදදුුදකම් :
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

ර්ථික
විද්යාව වි යන ෂේ ්ත්ර යන්  ්වඟ වා යන්  ්්ඝ 30 සහිතව ළිබඳන
විශ්වවිද්යාලයේයනන්්  ා්ා අයනෂේ ලයේනා ිමඟ, ා ෝ
ළිබඳන
විශ්වවිද්යාලයේයනන්්  ා්ා අයනෂේ සඟඅ ්ද්ා
ෂේ ්ත්ර ප ්රඟාණව
් පුරු උද්ෂේ ිමඟ
ඉා ත I ා ෝ II ත සඟ
ා ැන් සා  විශ්වවිද්යාලයේ ප ස ාත සභාවත ළිබඳනත ා ැන්
ව
සුදුසු ඟෂේ ිමඟ ා ෝ
්ද්ා ෂේ ්ත්ර ප ්රඟාණව ් පුරු උද්ෂේ ා ෝ සුදුසු ම් සහිතව NVQ - 7 ඟට්තඟ
සඟ ව ිමඟ.
්ා ත ද්ැෂේ ව
වෘ ියන සුදුසු ම් සඟඅ විශ්වවිද්යාලයේ ප ස ාත
සභාවත
ළිබඳනත ා ැන් ර්ථික විද්යා ෂේ ්ත්ර ප ්වඟ වා යන්  කෂේ ්ුරරු උද් ් පුරු උද්ෂේ
ිමඟ.
(a) CIMA සුදුසු ම් ලයේනා ිමඟ,
(b) වයා්ාග නණ ා අ ා ප ්ායඟාලයේාව (Certificate Business Accountants of ICASL)
(c) HNDA (වසග 04 )
(d) HNDC (වසග 04 )
(e) ACCA සුදුසු ම් ලයේනා ිමඟ,
(f) AAT ඉා ලයේඟ සුදුසු ම් ලයේනා ිමඟ,
(g) CMA ඉා ලයේඟ සුදුසු ම් ලයේනා ිමඟ,
(h) නැැංකු ා ා මූලයේය ිප් ලයේෝඟාව (Diploma in Banking & Finance (IBSL)
මීත ්ඟතගව විශ්වවිද්යාලයේ ප ස ාත

සභාවත ළිබඳනත ා ැන් ව

සුදුසු

ම්.

පායමාලාවේ ත්වභාවය :
ඉනැ් ීම් ඟායයන - සැංා ලයේ ා ෝ ඉැංග්රීස යන ඟායයන්  න්  ැඟි ඟායයනන්්  ා ැද්රීමඟ
ස ා ා ඉල්ලුම්්
යනාමු
ා ැන්යන.
ාලයේසීඟාව - ්යයන ව් ක ෂේ ා ව සඟාස
ද් න්.
සම්ූ්ණ ්ායඟාලයේා නා්ුව රු. 100,800.00 න්. ඉ්  ් මු වා ප යන ව රු. 55,800.00 ෂේ
ලියනා්දැංචි වි ම්දී නවියන යුු ්තග ද්ව
වා ප යන ව
රු. 45,000.00
මුද්ලයේ ද්ව
සඟාස යන රගම්භයනත ්රථමඟ නවා ්වස් 
යුු ේ.

ශි ය ව ්ව්ථමා:
ර්ථික විද්යා ාා්ත්ර්ි ්ායඟාලයේා ේ ඉැංග්රීස ඟාය ් ්ෂේ
ින්  ්ු ප්  තෝගානු 
ලයේන ි ද්
කු ා ත රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේයන සා 
ෝ් ේ Adger University ්තග ්වි
ස් ා
වයා්ෘියන යනත
ෝ් ේ Adger විශ්වවිද්යාලයේ යන්  වසග
ශි ය වයනෂේ
ළි ප ැමීඟත තයුු යනාද්ා ඇත.

අයදුම්පත් ල ාගැනීම :
්යනදුම්්
භාග න්  ා ්වසා
ද යන 2019.02.15 ේ. ්යනදුම්්
ලයේනා නැනීඟ ස ා ා
රු.1000/=
මුද්ලයේෂේ ඕ රඟ ඟා ජ නැැංකු ාාඛාවන්්  යනාමු ්ැං
322051900000013
ද්ගණ රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේ ප ්රා ැස්න්ීම ම් ිණුමඟත නැගව
් නවා ලයේනාන
ලයේදු් තහි ළිටු්ස තඟ ඟ සා  ලිළි යන සඟඅ ඉල්ලුම් ගු  ලයේන ්ායඟාලයේාව ්ැා ැදලිව
ස ා ්  ග ඉද ප්
යුු ේ. ( ඟඟ යනාමු ්ැං යන ගහිත ලයේදු් ඟිණ්  ගු  ලයේන
වග ා ෝ නීඟෂේ ස ා ා රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේයන වන
ාන්යන
නව
රුණා ව් 
සලයේ ්  .) ්යනදුම්්ත ්ැමිණ ලයේනා න්  ්  ම්, රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේයන ප ්ශ්දා උ ා්ා අ

්යයන ීඨයයනත සි ප ද යන් හි ්ැමිණ ලයේනානත ා ැන්යන. තැ්ැල්ල ඟින්  ්යනදුම්් ලයේනා
න්  ්  ම්, ඟ සා  ලිළි යන ලියූ රු. 45/= ෂේ වටි ා මු උද්ග ඇලයේවූ 9x4 ්රඟාණ ප ලියුම්
වගයනෂේ සඟඅ ්ග කී රු.1000/=
මුද්ලයේෂේ නවා ලයේනාන ලයේදු්ත “ ජය්ය සා  ාග
ල්ලඛ ා අ ාීම, ්ශ්දා උ ා්ා අ ්යයන ීඨයයන, රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේයන, වැල්ලලයේඟඩලඟ, ඟාතග”
යන ලිළි යනත 2019.02.05 ද ත ්ග කවියන යුුයන. ලිළි වග ප වම්්ස ඉා  ඉල්ලුම් ගු 
ලයේන ්ශ්දා උ ා්ා අ ්ායඟාලයේා ේ ඟ ස ා ් 
යුුයන.
ම් ස ා ා වැිප වි්තග 041-2222681/2 දගුව 2160/2177 ්ඟතා සි ප වැඩල ග ද යන් හි
ා්යනාලයේ ේලයේාව්  ු දී ලයේනානත ා ැන්යන. නියනමිත ද ත ්සුව ්යනදුම්්
නිකු
ා ග ්තග ්සම්ූ්ණ ා ා ්රඟාද් ී ලයේැ න ්යනදුම්් ්රිෂේ ්්
්.
්යනදුම්් සම්ූ්ණ ග භාගදීඟ ඟා්නනත (Online) ක්රඟයනතද් සදු
ා ැන්යන. ( ම් ස ා ා
රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේයන ප ්ශ්දා උ ා්ා අ ්යයන ීඨය ප ඩලේ ්ඩලවියන (www.fgs.ruh.ac.lk)
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