
                                                                       

       

 

University of Ruhuna 

Faculty of Graduate Studies 

Master of Arts in Economic 2016/2017 
 

The University of Ruhuna is calling applications from suitably qualified candidates 

for the 2016/2017 batch of the ‘Master of Arts in Economics’ programme. 

 

Entry Requirements: 

 

I. Bachellors degree from a  recognized university including 30 credits in the 

relevant field.  

II. Bachellors degree from a  recognized university & experience in the relevant 

field as acceptable to the Senate.  

III. Other qualifications in the relevant subject area  equal to above I or II and 

acceptable to the Senate. 

IV. Copletion of NVQL- Level 7 with experience or qualification in the relevant 

field as acceptable to the Senate.  

 

Nature of the Course: 

 

This is a programme with two semesters (one year) and it is designed in line with 

the ‘Sri Lanka Qualification Framwork’. 

Lectures will be conducted in weekends and government holidays.  

The course can be followed either in Sinhala medium or in English medium. 

 

The course will be conducted in Sinhala and English separately (two separae groups 

in the same batch) 

Courase fee: Rs: 74,000/= (Can be paid in two instrallment within the first 03 monhs 

of the programme) 

 

Applications  

 

Application forms and other necessary information can be obtained from the 

Assistant Registar, Faculty of Graduate studies, University of Ruhuna by handing 

over or sending a bank draft for Rs.1000/= drawn in favour of the Ac. No 

032100160036374 of the People’s Bank, Uyanwatta Branch , Matara. The closing 

date for the submission of applications is 07th December 2016. 
 

 

Registrar  

09.11.2016 



 

 

 

 
රුහුණ විශ්වවිද්යාලය 

පශ්චාත් උපාධි අධ්යය  ීඨයය 

ආර්ථික විද්යාව ළිබඳ ශ ශාත්රපි   M.A.) උපාධි පායමාලාව තශහා 

අයදුම්පත් කැද්වීම- 2016/2017 

 
රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේ ප ්ශ්තා උ ා්ා අ ්යයන  ීඨයයන ඟින්  ්ව උවා න  යන  ර්ථික  විද්යාව ළිබඳ   

ශාස්ත්ර්ි (M.A.) ා්ා අ ්ායඟාලයේා ේ 2016/2017  ණ්ඩායනඟ ස හා සුදුසු ම්ලයේ උ  ් ේක්ෂ යන්  න්  
්යනදුම්් උ  ැ වනු ලයේැ ේ.  

 

ලියාපදිංචි වීම තශහා අවශය ුදදුුදකම් : 
I. ර්ථික  විද්යාව ක් ෂ්ත්ර යන්  ්වඟ වශ යන්  ්්ථඝ 30 ඇතුලයේ උව ළිබඳන උ විශ්වවිද්යාලයේ යන්  

ා්ා අයනක් ලයේ ා ිබීඟ,  හෝ  
II. ළිබඳන උ  විශ්වවිද්යාලයේයනන්  ා්ා අයනක් හා ්ද්ාලයේ ක් ෂ්ත්ර ප ්රඟාණව උ ්පුරරු්දද්ක් ිබීඟ  හෝ  

III. ඉහත I  හෝ II ට සඟ ලයේ හැන සහ විශ්වවිද්යාලයේ ප ස ාත  සවාවට ළිබඳනත හැන  ව  උ 
සුදුසු ඟක් ිබීඟ  හෝ 

IV. ්ද්ාලයේ ක් ෂ්ත්ර ප ්රඟාණව උ ්පුරරු්දද්ක්  හෝ සුදුසු ම් සිතතව NVQL-7 ඟට්ටඟ සඟ උව ිබීඟ.   

පායමාලාවේ ත්වභාවය : 
ඉනැ් වීම් ඟායයන - සිංහලයේ ඟා යයන්   හෝ ඉිංරීස ඟාය යන්  හැද්රීමඟ ස හා ඉල්ලුම්් උ  යනොමු 
 ලයේ හැනයන.   
 ාලයේසීඟාව - ්යයන  ව්ථෂ ක ක්  හව උ සඟාස   ද් න.  
්ායඟාලයේා නාස්තුව = රු. 74,000/= (ක වර  නවියන   ොහැන  ම් ඟාස 03 ඇතුලයේත වාරි  2ක් 
වශ යන්   නවා නිඟ ලයේ හැනයන) 

 

අයදුම්පත් ල ාගැනීම : 
්යනදුම්් උ වාර න්  ා ්වසා  දි යන 2015  ද්සැම් ්ථ 07  ේ. ්යනදුම්් උ ලයේ ා නැනීඟ ස හා 
රු.1000/=   මුද්ලයේක් ඟහජ   ැිංකු ේ ඟාතර, ායන් ව උත ශාඛා ේ ්ිං  032100160036374 
ද්රණ ගිණුඟට  ැරව  ් රිදි ඕ රඟ ඟහජ   ැිංකු ශාඛාව ට  නවා ලයේ ාන උ ලයේදු් තිත ළිටු්ස තඟ 
 ඟ සහ ලිළි යන සඟඟ ඉල්ලුම්  ර  ්ායඟාලයේාව ්ැහැඳිලිව ස හ්   ර ඉදිරි් උ  ප යුතු ේ. 
්යනදුම්්ත ්ැමිණ ලයේ ා න්  ්   ම් රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේ ප ්ශ්තා උ ා්ා අ ්යයන  ීඨයයනට 
සි ප දි යන් ිත ්ැමිණ ලයේ ානත හැනයන. තැ්ැල් ඟින්  ්යනදුම්් උ ලයේ ා න්  ්   ම්,  ඟ සහ 
ලිළි යන ලියූ රු. 40/= ක් වටි ා මු්දද්ර ඇලයේවූ 9x4 ්රඟාණ ප ලියුම්  වරයනක් සඟඟ  ්ර ී 
රු.1000/=   මුද්ලයේක්  නවා ලයේ ාලයේ උ ලයේදු්ත “සහ ාර  ල්ඛ ා අ ාරි, ්ශ්තා උ ා්ා අ ්යයන  
ීඨයයන, රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේයන, වැල්ලයේඟඩඟ, ඟාතර” යන  ලිළි යනට කවියන යුතුයන. ලිළි වර ප වම්්ස 
ඉහප ඉල්ලුම්  ර  ්ශ්තා උ ා්ා අ ්ායඟාලයේා ේ  ඟ ස හ්   ප යුතුයන.  

 
 ම් ස හා වැඩි විස්තර 041-2222681/2 දිගුව 2160/2170 ්ඟතා සි ප වැඩ  ර  දි යන් ිත  ා්ථයනාලයේ 
 ේලයේාව්  තුපදී ලයේ ානත හැනයන. නියනමිත දි ට ්සුව ්යනදුම්් උ ස හා    ර  ඉල්ලීම් ද්, ්සම්පූ්ථණ හා 
නියනමිත දි ට ්සුව ලයේැ    ්යනදුම්් උ ද්, ්රික් ෂ්්  රනු ලයේැ ේ.  
 
 ල්ඛ ා අ ාරි 
රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේයන  
09.11.2016  



 


