
 

 
 

රුහුණ විශව්විද්යාලය 
පශ්චාද් උපාධි අධ්යයන පීඨය 

ආර්ථික විද්යාව පිළිබඳ ශාස්ත්්රපති (M.A.) උපාධි පාඨමාලාව ස්ත්ඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම- 2021/2022 
රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේ පශ්චාද් උපාධි අධ්යයන පීඨය මඟින් මානව ශාස්ත්්ර හා ස්ත්මාජ විද්යා අධ්යයන 
මණ්ඩලය යටයේ පවේවායෙන යනු ලබන ආර්ථික විද්යාව පිළිබඳ ශාස්ත්්රපති (M.A.) උපාධි 
පාඨමාලායේ 2021/2022 අධ්යයන වර්ථෂය (11 වන කණ්ඩායම) ස්ත්ඳහා සුදුසුකම්ලේ 
අයේක්ෂකයන්යෙන් අයදුම්පේ කැඳවනු ලැයේ.  
 

ලියාපදිංචි වීම ස්ත්ඳහා අවශය සුදුසුකම් : 
I. ආර්ථික විද්යාව විෂය ක්යෂ්රයයන් අවම වශයයන් අර්ථඝ 30 ස්ත්හිතව පිළිෙේ විශ්වවිද්යාලයකින් 

උපාධියක් ලබා තිබීම යහෝ  
II. පිළිෙේ  විශ්වවිද්යාලයකින් උපාධියක් ස්ත්මඟ අද්ාල ක්යෂ්රයේ ප්රමාණවේ පළපුරුද්ද්ක් තිබීම 

යහෝ  
III. ඉහත I යහෝ II ට ස්ත්මකළ හැකි ස්ත්හ විශ්වවිද්යාලයයේ ස්ත්නාතන ස්ත්භාවට පිළිෙත හැකි යවනේ 

සුදුසුකමක් තිබීම යහෝ 
IV. අද්ාල ක්යෂ්රයේ ප්රමාණවේ පළපුරුද්ද්ක් යහෝ සුදුසුකම් ස්ත්හිතව NVQ - 7 මට්ටම ස්ත්මේව තිබීම 

යහෝ 
V. පහත ද්ැක්යවන වෘේතිය සුදුසුකම් ස්ත්මඟ විශ්වවිද්යාලයයේ ස්ත්නාතන ස්ත්භාවට පිළිෙත හැකි 

ආර්ථික විද්යා ක්යෂ්රයේ අවම වශයයන් එක් අවුරුද්ද්ක පළපුරුද්ද්ක් තිබීම. 
(a) CIMA සුදුසුකම් ලබා තිබීම    
(c) HNDA (වස්ත්ර 04ක)     
(d) HNDC (වස්ත්ර 04ක )    
(e) ACCA  සුදුසුකම් ලබා තිබීම    
(g) CMA ඉහලම මට්ටයම් සුදුසුකම් ලබා තිබීම යහෝ 
 

VI. විශ්වවිද්යාලයයේ ස්ත්නාතන ස්ත්භාවට පිළිෙත හැකි යවනේ සුදුසුකම්. (විශ්වවිද්යාලයයේ 
ස්ත්නාතන ස්ත්භායේ අනුමැතියට යටේව අවශයනම් අයේක්ෂකයන් විශ්වවිද්යාලයයේ විභාෙ 
අංශය මඟින් පවේවනු ලබන සුදුසුකම් ලබා ෙැනීයම් පරීක්ෂණයයන් ස්ත්මේීම).  
 

පාඨමාලාවේ ස්ත්්වභාවය : 
 

යමම පාඨමාලාව "ශ්රී ලංකා සුදුසුකම් රාමුවට" (SLQF-9 මට්ටම) අනුකූලව නිර්ථමාණය කර ඇත. 
ඉෙැන්ීම් මාධ්යය - සංහල යහෝ ඉංග්රීස යන මාධ්යයන්යෙන් කැමති මාධ්යයකින් හැද්ෑරීම ස්ත්ඳහා 
ඉල්ලුම්පේ යයාමු කළ හැකිය.   
කාලසීමාව - අධ්යයන වර්ථෂ එකක් යහවේ ස්ත්මාසක යද්කකි.  
පාඨමාලා ොස්ත්්ුව- රු. 100800/= (එකවර යෙවිය යනාහැකි නම් මාස්ත් 03 ඇුළත වාරික 2ක් වශයයන් 
යෙවා නිමකළ හැකිය). 

 

අයදුම්පත් ලබාගැනීම : 
 

අයදුම්පේ භාර ෙන්නා අවස්ත්ාන දිනය 2022.04.09 යේ. අයදුම්පේ ලබා ෙැනීම ස්ත්ඳහා රු.1000/= ක 
මුද්ලක් ඕනෑම මහජන බැංකු ශාඛාවකින් යයාමු අංක 322052100000019 ද්රණ රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේ 
ප්රධ්ාන ඉතිරි කිරීයම් ගිණුමට  බැරවන යස්ත්් යෙවා ලබාෙේ ලදුපයතහි පිටුපස්ත් තම නම ස්ත්හ ලිපිනය ස්ත්මඟ 
ඉල්ලුම් කරනු ලබන පාඨමාලාව පැහැදිලිව ස්ත්ඳහන් කර ඉදිරිපේ කළ යුුයේ. (යමම යයාමු අංකය රහිත 
ලදුපේ මගින් කරනු ලබන කවර යහෝ යෙීමක් ස්ත්ඳහා රුහුණ විශ්වවිද්යාලය වෙයනාකියන බව 
කරුණායවන් ස්ත්ලකන්න.) අයදුම්පත පැමිණ ලබා ෙන්යන් නම්, රුහුණ විශ්වවිද්යාලයයේ පශ්චාද් 
උපාධි අධ්යයන පීඨයට ස්ත්තියේ දිනයන්හි පැමිණ ලබාෙත හැකිය. තැපැල්ල මඟින් අයදුම්පේ ලබා 
ෙන්යන් නම්, නම ස්ත්හ ලිපිනය ලියූ රු. 40/= ක් වටිනා මුද්ද්ර ඇලවූ 9x4 ප්රමාණයේ ලියුම් කවරයක් 
ස්ත්මඟ යපර කී රු.1000/= ක මුද්ලක් යෙවා ලබාෙේ ලදුපත “යජයෂ්ඨ ස්ත්හකාර යල්ලඛකාධිකාරී, පශ්චාද් 
උපාධි අධ්යයන පීඨය, රුහුණ විශ්වවිද්යාලය, වැල්ලලමඩම, මාතර” යන ලිපිනයට එවිය යුුය. 
ලිපිකවරයේ වම්පස්ත් ඉහළ ඉල්ලුම් කරනු ලබන පශ්චාද් උපාධි පාඨමාලායේ නම ස්ත්ඳහන් කළ යුුය.  
 

යම් ස්ත්ඳහා වැඩි විස්ත්්තර 041-3142984 අමතා ස්ත්තියේ වැඩ කරන දිනයන්හි කාර්ථයාල යේලාවන් ුළදී 
ලබාෙත හැකිය. නියමිත දිනට පසුව අයදුම්පේ ස්ත්ඳහා යකයරන ඉල්ලීම් ද්, අස්ත්ම්ූර්ථණ හා නියමිත දිනට 
පසුව ලැයබන අයදුම්පේ ද්, ප්රතික්යෂ්ප කරනු ලැයේ.  
අයදුම්පේ ස්ත්ම්ූර්ථණ කර භාරදීම මාර්ථෙෙත (Online) ක්රමයටද් සදුකළ හැකිය. (යම් ස්ත්ඳහා රුහුණ 
විශ්වවිද්යාලයයේ පශ්චාද් උපාධි අධ්යයන පීඨයේ යඩේ අඩවිය (www.fgs.ruh.ac.lk) බලන්න.) 
 

යල්ලඛකාධිකාරි 
රුහුණ විශ්වවිද්යාලය  
2022.03.09 

http://www.fgs.ruh.ac.lk/



