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 රාජ්යදැන දංසංථාාේ දුරර්පුාු දු ිනිදුත දංීත්වද ිුරු දංීතාද්රීදකස ාදුරර නසිද්්වේ්්වදද්ම්පතු කද නී  ලදකනේ   
 

1. “ේජ්යෂ්ඨථකද නමිා ාර”දේංේ ාද්ණ්ද(HM) 

 

 නටු්පදුරිමාණ්: HM 1-2ද–ද2016දදු  ද(81,670ද–ද2,270×15ද=ද115,720) 
 

1.1.  ිුරර : නිේ්ෝජ්යදංාමාියාධිකා ාරිද(ජසනේේ්වු දතාදනිෂ්ඨථු ාැි)ද(HM 1-2) 

 
සුම්සු පතදද:දදද(ුත ද1දේතෝද11) 

 

I. විශථ ද විැයාකද ප්රිනුාැිද ේ  ිෂෂ්ඨ්වද ංාා ද විසිද්වද ිළිග් කද ජසනේේ්වු ව යාුාරද
ුරිුාකි්ව නමිා රණදවවිැයාවද ිකර මයම්දේතෝදේෂේත්ර් දදැාකදේ ි කදපුාධිකා්් 

ංමඟ 
දැාකදේෂේත්රේේ දුශථාා කදපුාධිකා්්ද(Masters) කබාදිනබීමදේතෝද ිුරර දදැාකදවිෂ්ඨ්දේෂේත්ර් ද
්නකේු්විාවූ,ද ිළිග් කද  රක කද  ි කතී්ද ආ් ි් ද ආශ්රි ද ංාමානේ  ක ්්ද (Associate 
Membership) කබාදිනබීමද 

ංත 
 

රාජ්යදංසංථාා  ,දම්ඩලක් ,ද ය ංථාාිළ දආ් ි් දේතෝදිළිග් කදේුෞ්ධ්ලි දආ් ි් ද
" නමිා රණද මට් ේපත"ද  ිුරර ද ද මද  ශේ්්වද දැාකද ේෂේත්රේේ ද  ංරද ුතේක   ද (15)ද
ුනුරු ්ධැ්දකබාදිනබීම 

    

II.  ිුරර දදැාකදවිෂ්ඨ්දේෂේත්ර් ද්නකේු්විාදවූද ,දිළිග් කද රක කද ි කතී්දආ් ි් දූරමයණද
ංාමානේ  ක ්දකබාදිනබීම 

ංත 
රාජ්යදංසංථාා  ,දම්ඩලක් ,ද ය ංථාාිළ දආ් ි් දේතෝදිළිග් කදේුෞ්ධ්ලි දආ් ි් ද
" නමිා රණද මට් ේපත"ද  ිුරර ද ද මද  ශේ්්වද දැාකද ේෂේත්රේේ ද  ංරද ුතේක   ද (15)ද
ුනුරු ්ධැ්දකබාදිනබීම 

 

1.2.  ිුරර: නිේ්ෝජ්යදංාමාියාධිකා ාරි (ේමේතයුපත)(HM 1-2) 
 

සුම්සු පත  
 

I. විශථ දවිැයාකදප්රිනුාැිදේ  ිෂෂ්ඨ්වදංාා දවිසිද්වදිළිග් කදවිැයා දවද ිකරදවිැයා දවද යාුාරදුරිුාකිවදද
 නමිා රණ්දේතෝද ාණිජ්දේෂේත්ර් දදැාකදදපුාධිකා්් 

ංම් 
දැාකදේෂේත්රේේ දුශථාා කදපුාධිකා්්ද(Masters) කබාදිනබීමදේතෝද ිුරර දදැාකදවිෂ්ඨ්දේෂේත්ර් ද
්නකේු්විාවූ,ද ිළිග් කද  රක කද  ි කතී්ද ආ් ි් ද ආශ්රි ද ංාමානේ  ක ්්ද (Associate 
Membership) කබාදිනබීමද  

ංත 
රාජ්යද ංසංථාා  ,ද  ය ංථාාිළ ද ම්ඩලක් ද වද ආ් ි් ද ේතෝද ිළිග් කද ේුෞ්ධ්ලි ද
ආ් ි් ද " නමිා රණද මට් ේපත"ද  ිුරර ද ද මද  ශේ්්වද  ංරද ුතේක   ද (15)ද
ුනුරු ්ධැ්දකබාදිනබීම  
 

1.3.  ිුරර: නිේ්ෝජ්යදංාමාියාධිකා ාරි (දාය්ව රදවි්ණ )(HM 1-2) 
 

සුම්සු පත    (ුත ද1දේතෝද11) 
 

I. විශථ දවිැයාකදප්රිනුාැිදේ  ිෂෂ්ඨ්වදංාා දවිසිද්වදිළිග් කදූලකයද වදිණණුපත රණ්වද ාණිජ්වද යාුාරද
ුරිුාකි්දේතෝදද නමිා රණ්දේෂේත්ර් දදැාකදදපුාධිකා්් 

 

ංම් 
 

දැාකදේෂේත්රේේ දුශථාා කදපුාධිකා්්ද(Masters) කබාදිනබීමදේතෝද ිුරර දදැාකදවිෂ්ඨ්දේෂේත්ර් ද
්නකේු්විාවූ,ද ිළිග් කද  රක කද  ි කතී්ද ආ් ි් ද ආශ්රි ද ංාමානේ  ක ්්ද (Associate 
Membership) කබාදිනබීමද  

 

ංත 
රාජ්යද ංසංථාා  ,ද  ය ංථාාිළ ද ම්ඩලක් ද වද ආ් ි් ද ේතෝද ිළිග් කද ේුෞ්ධ්ලි ද
ආ් ි් ද " නමිා රණද මට් ේපත"ද  ිුරර ද ද මද  ශේ්්වද  ංරද ුතේක   ද (15)ද
ුනුරු ්ධැ්දකබාදිනබීම  
 

රාජ්යදැන දංසංථාා  
 ිජීවිදතාද ි ංපතු කදංසර්ෂ්ඨණදදමා යාසශ් 



II.  ිුරර දදැාකදවිෂ්ඨ්දේෂේත්ර් ද්නකේු්විාදවූද ,දිළිග් කද රක කද ි කතී්දආ් ි් දූරමයණද
ංාමානේ  ක ්දකබාදිනබීම 

ංත 
රාජ්යදංසංථාා  ,දම්ඩලක් ,ද ය ංථාාිළ දආ් ි් දේතෝදිළිග් කදේුෞ්ධ්ලි දආ් ි් ද
" නමිා රණදමට් ේපත"ද ිුරර දද මද ශේ්්වද ංරදුතේක   ද(15)දුනුරු ්ධැ්දකබාද
ිනබීම 

 

2. “ නමිා ාර”දේංේ ාද්ණ්ද(MM) 
 

 නටු්පදුරිමාණ් :MM 1-1–ද2016දු  ද(ද53,175 – 10×1,375 – 15×1,910 – 95,575) 
 

2.1.  ිුරර: නිේ්ෝජ්යද නමිා ාරද(මුැල්) (MM 1-1) 

 
සුම්සු පතදදද(ුත ද1දේතෝද11) 

 
 

I. විශථ දවිැයාකදප්රිනුාැිදේ  ිෂෂ්ඨ්වදංාා දවිසිද්වදිළිග් කදූලකයවිණණපත රණ්ව ාණිජ්ය්දේතෝදදැානදේෂේත්රේේ ද
ේ ි කදපුාධිකා්්ද 

ංත 
ප්රාමද පුාධිකා්ද කබා්නනිේම්වද ුසුද  ිුරර ද දැාකද විෂ්ඨ්ද ේෂේත්රේේ ද ද මද  ශේ්්වද  ංරද එ  ද (01)දද
ුකුරු ්ධැ්දකබාදිනබීම 
 

 
II. ්රීද කස ාේ ද  රක කද ්ණ ාධිකා ාන්්වේආද ආ් ිේේ ද (ICASL) ද රමනදිද මට් ේපතද සුම්සු මවද  රක කද

 නමිා රණද ්ණ ාධිකා ාන්්වේආද (CIMA) ද රමනදිද මට් ේපතද සුම්සු මද වද ්රීද කස ාේ ද ංතින ක කද
 නමිා රණද ්ණ ාධිකා ාන් ු ්වේආද (CMA) ද රමනදිද මට් ේපතද සුම්සු මද වද  රක කද ංතින ක කද
්ණ ාධිකා ාන්්වේආද ංස්මේේ ද (ACCA)ද ද ද රමනදිද මට් ේපතද සුම්සු පත / පංංථද ජ්ාින ද ්ණ ාධිකා රණද
ඩි්පේකෝමා ද(HNDA) කබාදිනබීම 

ංත 
 

දැාකදසුම්සු මදකබා් කදුසුද ිුරර දදැාකදවිෂ්ඨ්දේෂේත්රේේ දද මද ශේ්්වද ංරදඑ ද(01)ද දුකුරු ්ධැ්ද
කබාදිනබීම  

 

2.2.  ිුරර :දදදද නමිා ාරද/නිේ්ෝජ්යද නමිා ාරද(ුමයේේ ෂ්ඨණදතාදුරහුණු)ද(MM 1-1) 

 
සුම්සු පතද 
 

I. විශථ ද විැයාකද ප්රිනුාැිද ේ  ිෂෂ්ඨ්වදංාා ද විසිද්වද ිළිග් කද විැයා වේාෞින ද විැයා වද  ිකර මයම්ද ව යාුාරද
ුරිුාකි්දිළිගබැදපුාධිකා්්ද 

ංත 
 

ප්රාමද පුාධිකා්ද කබා්නනිේම්වද ුසුද  ිුරර ද දැාකද විෂ්ඨ්ද ේෂේත්රේේ ද ද මද  ශේ්්වද  ංරද එ  ද (01)දද
ුකුරු ්ධැ්දකබාදිනබීම 

      

2.3.  ිුරර:  නමිා ාරද/දනිේ්ෝජ්යද නමිා ාරද(ැන දුැපතිරන්පතදතාදුරිර්ෂ්ඨණ)ද(MM 1-1) 

 
සුම්සු පතද 

 
I. විශථ ද විැයාකද ප්රිනුාැිද ේ  ිෂෂ්ඨ්වද ංාා ද විසිද්වද ිළිග් කද විැයා වේාෞින ද විැයා වද  ිකර මයම්ද

ව නමිා රණ්ව යාුාරදුරිුාකි්දිළිගබැදපුාධිකා්්ද 
ංත 

 
ප්රාමද පුාධිකා්ද කබා්නනිේම්වද ුසුද  ිුරර ද දැාකද විෂ්ඨ්ද ේෂේත්රේේ ද ද මද  ශේ්්වද  ංරද එ  ද (01)දද
ුකුරු ්ධැ්දකබාදිනබීම  

 
 

  

2.4.  ිුරර:  නමිා ාරද/දනිේ්ෝජ්යද නමිා ාරද(සිදවිල්දජසනේේ්වු )ද(MM 1-1) 

 
සුම්සු පතදදදදද(ුත ද1දේතෝද11) 

 
 

I. විශථ දවිැයාකදප්රිනුාැිදේ  ිෂෂ්ඨ්වදංාා දවිසිද්වදිළිග් කදසිදවිල්දජසනේේ්වු දදිළිගබීදපුාධිකා්් 
ංත 

ප්රාමදපුාධිකා්දකබා්නනිේම්වදුසුද ිුරර දදැාකදවිෂ්ඨ්දේෂේත්රේේ දද මද ශේ්්වද ංරදඑ  ද(01)දද
ුකුරු ්ධැ්දකබාදිනබීම  

 
 



II. ේෂේත්ර් ද දැාන ද  ිින්ද තාද  ි කින්ද දෑයාුිද ේ  ිෂෂ්ඨ්වද ංාා ද විසිද්වද ිළිග්්විාද ද කැද
 ාමයිෂ ව ි කින්දුරහුණුදආ් ි්ිර්වදනිකු කද රිදජ්ාින ද ි කින්දකුංක ාද (NVQ)ද ත කද (07)ද
 නනිදමට් ම දේි දු දමට් ම දප්රීණ ාදංතින ්්දකබාදිනබීම  

ංත 
දැාකද සුම්සු මද කබා් කද ුසුද රජ්ේේ ,ද රාජ්යද ංසංථාා  ,ද ම්ඩලක් ,ද  ය ංථාාිළ ද
ම්ඩලක් වආ් ි් ද ේතෝද ිළිග් කද ේුෞ්ධ්ලි ද ආ් ි් ද  ිුරර ද දැාකද විෂ්ඨ්ද ේෂේත්රේේ ද
ද මද ශේ්්වද ංරදඑ  ද(01)දදුකුරු ්ධැ්දකබාදිනබීම  

 

2.5.  ිුරර:  නමිා ාරද/දනිේ්ෝජ්යද නමිා ාරද(මාි දංපතු ක)ද(MM 1-1) 

 
සුම්සු පතද 

 
I. විශථ ද විැයාකද ප්රිනුාැිද ේ  ිෂෂ්ඨ්වදංාා ද විසිද්වදිළිග් කදමාි දංපතු කද නමිා රණ්ද වද රාජ්යද

 නමිා රණ්වද යාුාරදුරිුාකි්දිළිගබීදපුාධිකා්් 
ංත 

ප්රාමදපුාධිකා්දකබා්නනිේම්වදුසුද ිුරර දදැාකදවිෂ්ඨ්දේෂේත්රේේ දද මද ශේ්්වද ංරදඑ  ද(01)දද
ුකුරු ්ධැ්දකබාදිනබීම 

 

2.6.  ිුරර:  නමිා ාර/දනිේ්ෝජ්යද නමිා ාරද(ුාකි)ද(MM 1-1) 

 
සුම්සු පතද 
බාහිරදද්ම්පත ු  ්වදදංීතා 

 
I. විශථ ද විැයාකද ප්රිනුාැිද ේ  ිෂෂ්ඨ්වද ංාා ද විසිද්වද ිළිග් කද මාි ද ංපතු කද  නමිා රණ්වද රාජ්යද

 නමිා රණ්වද යාුාරදුරිුාකි්වද යාුාරද නමිා රණ්දිළිගබීදපුාධිකා්් 
ංත 

ප්රාමදපුාධිකා්දකබා්නනිේම්වදුසුද ිුරර දදැාකදවිෂ්ඨ්දේෂේත්රේේ දද මද ශේ්්වද ංරදඑ  ද(01)දද
ුකුරු ්ධැ්දකබාදිනබීම 

 
   

 ේ ි කදුතසු පතද: 

 
   ේංේ  ්්වදංතද්නේු්වි්වදංීතාදව ැයදර්ෂ්ඨණ 
    ාමයකර දප්රංාැදීමමිා 
   ුනිෂණීේපතදදිරිීමමිා  
   නි ාංදණ්දංතදේ ි කදණ්දුතසු පත 
   ේංේ ද ද  ංත ේංේ ාා ද දංීතාදැා්  ක ් 
 

 

 

  
ද්ම්පත ු  ්වදවිසිද්වදංපතූරමයණදවිංථ රදඇුරන කද මදද්ම්පතු කදංතින  කදිළ ු කදතාදඥාතී්වදේි  ිදේැේැේිකුේආදේ  රුරු දැදංමඟද

2022.12.29දදිි දේතෝදඊ දේුරදකනේබිදේංේදලි්ාුදිසචිද නුෑේක්වදංාාුින,දරාජ්යදැන දංසංථාා ,දදස ද82,දරජ්මල්  ක දුාර,දබ ක රමුල්කද
ේ  දජදිරිු කද නදයුුර් දලියුපතද  රේේ ද පතුංදජතනදේ න ේමයදජල්ලුපතද රිද ිුරරදංීත්වද කදයුුරදද ර,දදංපතූරමයණදේතෝදප්රමාැදීද
කනේබිදද්ම්පතු කදූරමය දැන ලපතීමමිර්වදේ  ර දප්රින්ේෂ්ඨේුද ර ලදකනේ  ද 
ැනි ම කදජ්ාින ද ද වද ුනා කද රාජ්යද ේංේ ා ේතෝ ංසංථාාද ේතෝද  ය ංථාාිළ දආ් ි කද ේංේ ේේ දනියුුරද ද්ම්පත ු  ්වද මදද්ම්පතු කදදැාකද
ආ් ිදප්රෑාීන්වදමිණ්වදජදිරිු කද නදයුුර් දසුම්සු පතදංුරරාදඇිනදද්ම්පත ු  ්වදුමණ්දංපතමුඛදුන්්ෂ්ඨණදංීතාද නී  ලදකනේ  ද 
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