රුහුණ විශ්වවිද්යාලය
පශ්චාද් උපාධි අධ්යය ීඨයය
ආර්ථික විද්යාව ළිබඳ ශ ශාත්්රපි  M.A.) උපාධි පායමාලාව ත්ශහා අයදුම්පත්
කැශවීම- 2017/2018

රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේ ප ්ශ්ාා් උ්ාධි අධ්යයන ීඨයයන ඟින් ඟා ව ශාස්ත්්ර ාා ස්ත්ඟා විද්යා අධ්යයන
ඟණ්ඩලයේයන යනට ේ ්වේවා ෙ යනනු ලයේබ ආර්ථික විද්යාව ළිබඳබශ ශාස්ත්්ර්ි (M.A.) උ්ාධි ්ායඟාලයේා ේ
2017/2018 කණ්ඩායනඟ ස්ත්ශාා සුදුසුකම්ලයේේ අ ේක්ෂකයන් ේ අයනදුම්්ේ කැශවනු ලයේැ ේ.

ලියාපදිංචි වීම ත්ශහා අවශය ුදදුුදකම් :
I.

II.
III.
IV.

ආර්ථික විද්යාව විෂයන ක් ෂ්ර යන් අවඟ වශ යන් අර්ථඝ 30 ස්ත්හිතව ළිබඳෙේ විශ්වවිද්යාලයේයනන්
උ්ාධියනක් ලයේබා ිබීඟ, ාෝ
ළිබඳෙේ විශ්වවිද්යාලයේයනන් උ්ාධියනක් ස්ත්ඟඟ අද්ාලයේ ක් ෂ්ර ප ්රඟාණවේ ්පුරරු්ද්ක් ිබීඟ ාෝ
ඉාත I ාෝ II ට ස්ත්ඟකප ාැන ස්ත්ා විශ්වවිද්යාලයේයන ප ස්ත් ාත ස්ත්භාවට ළිබඳෙත ාැන ව ේ
සුදුසුකඟක් ිබීඟ ාෝ
අද්ාලයේ ක් ෂ්ර ප ්රඟාණවේ ්පුරරු්ද්ක් ාෝ සුදුසුකම් ස්ත්හිතව NVQ - 7 ඟට්ටඟ ස්ත්ඟේව ිබීඟ.

පායමාලාවේ ත්්ව භාවය :

ඉෙැ්ීම් ඟාධ්යයන - සිංාලයේ ාෝ ඉිංග්රීස යන ඟාධ්යයන් ේ කැඟි ඟාධ්යයනන් ාැද්රීමඟ ස්ත්ශාා
ඉල්ලුම්්ේ යනාමු කප ාැනයන.
කාලයේසීඟාව - අධ්යයන වර්ථෂ එකක් ාවේ ස්ත්ඟාසක ද්කන.
්ායඟාලයේා ොස්ත්්ුව රු. 80,000/= (එකවර ෙවියන
ාාැන ම් ඟාස්ත් 03 ඇුපත වාරික 2ක්
වශ යන් ෙවා නිඟකප ාැනයන)

ශිෂයේව අවස්ත්් ථා:

ආර්ථික විද්යා ශාස්ත්්ර්ි ්ායඟාලයේා ේ ඉිංග්රීස ඟාධ්ය අ ේක්ෂකින් අුරි් තෝරාෙනු ලයේබ
ි ද් කු ාට රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේයන ස්ත්ා
ෝර්ථ ේ Adger University අතර ්වි ස්ත්්ධ්ා
වයා්ිියන යනට ේ
ෝර්ථ ේ Adger විශ්වවිද්යාලයේයන යන් වස්ත්රක ශිෂයේවයනක් ළිරිණැීමඟට කටුතු
යනාද්ා ඇත.

අයදුම්පත් ල ාගැනීම :
අයනදුම්්ේ භාර ේ ා අවස්ත්ා දි යන 2017.11.17 ේ. අයනදුම්්ේ ලයේබා ෙැනීඟ ස්ත්ශාා රු.1000/= ක
මුද්ලයේක් ඕ රඟ ඟා
බැිංකු ශාඛාවන් යනාමු අිංක 322051800000014 ද්රණ රුහුණ
විශ්වවිද්යාලයේ ප ්රධ්ා රැස්ත්්නීම ම් ගිණුඟට බැරව
ස්ත්් ෙවා ලයේබාෙේ ලයේදු් තහි ළිටු්ස්ත් තඟ ඟ
ස්ත්ා ලිළි යන ස්ත්ඟඟ ඉල්ලුම් කරනු ලයේබ ්ායඟාලයේාව ්ැාැදිලිව ස්ත්ශා් කර ඉදිරි්ේ කප ුතු ේ.
( ඟඟ යනාමු අිංකයන රහිත ලයේදු්ේ ඟගි් කරනු ලයේබ කවර ාෝ ෙීඟක් ස්ත්ශාා රුහුණ
විශ්වවිද්යාලයේයන වෙ ානයන බව කරුණා ව් ස්ත්ලයේක් .) අයනදුම්්ත ්ැමිණ ලයේබා ේ ් ම්,
රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේයන ප ්ශ්ාා් උ්ාධි අධ්යයන ීඨයයනට ස්ත්ි ප දි යන්හි ්ැමිණ ලයේබාෙත ාැනයන.
තැ්ැල්ල ඟින් අයනදුම්්ේ ලයේබා ේ ් ම්, ඟ ස්ත්ා ලිළි යන ලියූ රු. 40/= ක් වටි ා මු්ද්ර ඇලයේවූ
9x4 ්රඟාණ ප ලිුතම් කවරයනක් ස්ත්ඟඟ ්ර කී රු.1000/= ක මුද්ලයේක් ෙවා ලයේබාෙේ ලයේදු්ත
“ යෂ්ය ස්ත්ාකාර ල්ලඛකාධිකාීම, ්ශ්ාා් උ්ාධි අධ්යයන
ීඨයයන, රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේයන,
වැල්ලලයේඟඩඟ, ඟාතර” යන ලිළි යනට එවියන ුතුයන. ලිළිකවර ප වම්්ස්ත් ඉාප ඉල්ලුම් කරනු ලයේබ
්ශ්ාා් උ්ාධි ්ායඟාලයේා ේ ඟ ස්ත්ශා් කප ුතුයන.
ම් ස්ත්ශාා වැඩි විස්ත්්තර 041-2222681/2 දිගුව 2160/2170 අඟතා ස්ත්ි ප වැඩ කර දි යන්හි කාර්ථයනාලයේ
ේලයේාව් ුපදී ලයේබාෙත ාැනයන. නියනමිත දි ට ්සුව අයනදුම්්ේ ස්ත්ශාා ක ර ඉල්ලීම් ද්, අස්ත්ම්ූර්ථණ ාා
නියනමිත දි ට ්සුව ලයේැ බ අයනදුම්්ේ ද්, ්රික් ෂ්් කරනු ලයේැ ේ.
අයනදුම්්ේ ස්ත්ම්ූර්ථණ කර භාරදීඟ ඟාර්ථෙෙත (Online) ක්රඟයනටද් සදුකප ාැනයන. ( ම් ස්ත්ශාා රුහුණ
විශ්වවිද්යාලයේයන ප ්ශ්ාා් උ්ාධි අධ්යයන ීඨය ප ඩේ අඩවියන (www.fgs.ruh.ac.lk) බලයේ් .)
ල්ලඛකාධිකාරි
රුහුණ විශ්වවිද්යාලයේයන
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