
 

“ද”, ආ•–ක —ථාකරණ සහ ජාක “ප’ අමා“ාංශය

ජාක රෂණ භාර අර“දල
 

“ද”, ආ•–ක —ථාකරණ සහ ජාක “ප’ අමා“ාංශය යටෙ’ —ථාත කර ඇ 

ජාක ර”ෂණ භාර අර“දල, අහාර ෛව ර”ෂණ, ෙම–ට• රථ ර”ෂණය වැ“ ර”ෂණ 

ෙය–ජනා ”ම “යා’මක කරන අතර, ෙ–ය ර”ෂණ ක”ව”ෙ” “ර”ෂකයා වශෙය” 

කට–“ කරන – ලංකාව “ළ —ථාත කර ඇ එකම ආයතනය ෙ“. ෙමම අර“ද” ම–ඩලය 

වසර 16” වැ“ ෙක“ කාලය” “ළ“ න”කරණය, ව•ධනෙ“ හා ලාභ—’වය සැළ–ෙ’“ 

ෙ–ය ර”ෂණ ක•මා”තෙ“ ““ඛ —ථානය” ““කර ෙගන ඇ රා’ ආයතනය•.

ජාක ර”ෂණ භාර අර“ද” ම–ඩලෙ“ පහත සඳහ” –ර“පා— සඳහා ”””ක’ල’ 

––ගලය”ෙග” අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•.

1. සහකාර සාමා—ා“කා ෙමෙහ–’ (HM 1-3) (පහත 1 ෙහ 2)

 බා“ර අය”ක”ව”
 1.  ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” අ•මත කරන ලද ”•ව”—ලය•” 

කළමනාකරණය / ප’පාලනය ”බඳ උපා“ය” ෙහ– ”ෙ’–යට අ—ළ ෙවන’ 

උපා“ය” ලබා —ම.

සහ
  කළමනාකරණය ”බඳ ප•චා’ උපා“ය” ලබා —ම

ෙහ–

   ”ග’ වරල’ වෘ’”ය කළමනාකරණ ආයතනය” ෙව” ”ෂය ”ෙ’–යට 

අ—ළව ආයත“ක සාමා“ක’වය ලබා —ම. (Associate Membership)

සහ
   සං—ථාවක, ”ව—ථාත ම–ඩලයක ෙහ– ”ාපා’ක ආයතනයක කළමනාකරණ 

ම”ටෙ’ අවම වශෙය” වසර 15ක ෙ—වා පළ–”–ද
 2.   ”ග’ වරල’ වෘ’”ය ආයතනය” ෙව” —•ණ සාමා“ක’වය ලබා —ම. 

(Full Membership)

සහ
   සං—ථාවක, ”ව—ථාත ම–ඩලයක ෙහ– ”ාපා’ක ආයතනයක කළමනාකරණ 

ම”ටෙ’ අවම වශෙය” වසර 15ක ෙ—වා පළ–”–ද
 අ””තර අය”ක”ව” (පහත 1 ෙහ 2)

  1. ඉහත ”””ක’

  2.  අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ වසර 05ක කළමනාකරණ ගණෙ“ 1 ෙ”—ෙ“ ෙ—වා 
පළ–”–ද” —ම.

 වැ•“ ප’මාණය  : HM 1-3-2016 : ”.86,865.00 - 15x2,270 - 120,915

 වයස  :  අ–”” 35ට ෙනාඅ— හා අ–”” 55ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. 

අ””තර අය”’ක”ව” සඳහා උප’ම වය— “මාව අ—ළ 

ෙනාෙ“.

2. කළමනාක” - ““රෂණ සහ SRCC (HM 1-2)

 බා“ර අය”ක”ව”
  ”ග’ ”•ව”—ලය•” ලබාග’ කළමනාකරණ, ප’පාලන, ”—ව, ග—තය සහ 

ආ•–ක ”—ව ”බඳ උපා“ය” ෙහ– ”ෙ’–යට අ—ළ ෙවන’ උපා“ය” ලබා —ම.

සහ
 ප•චා’ උපා“ය” ලබා —ම

ෙහ–

  ”ග’ ර”ෂණ ආයතනයක ආයත“ක සාමා“ක’වය ලබා —ම. (Associate 

Membership)

සහ
  සං—ථාවක, ”ව—ථාත ම–ඩලයක ෙහ– ”ාපා’ක ආයතනයක කළමනාකරණ 

ම”ටෙ’ අවම වශෙය” වසර 15ක ෙ—වා පළ–”–ද
 අ””තර අය”ක”ව” (පහත 1 ෙහ 2)

 1.  බා“ර අය”’ක”ව”ෙ” ”””ක’

 2.   අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ වසර 05ක කළමනාකරණ ගණෙ“ 1 ෙ”—ෙ“ (MM) ස“•—යක 

ෙ—වා පළ–”–ද —ම.

 වැ•“ ප’මාණය : HM 1-2-2016 : ”.80,295.00 - 15x2,270 - 114,345

 වයස  :  අ–”” 30ට ෙනාඅ— හා අ–”” 45ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. උප’ම 

වය— “මාව රා’ ෙ—වෙ“ “–“ අය”’ක”ව”ට අ—ළ ෙනාෙ“.

3.  කළමනාක” - “ාරෂණ (HM 1-2)

 බා“ර අය”ක”ව”
  ”ග’ ”•ව”—ලය•” ලබාග’ කළමනාකරණ, ප’පාලන, ”—ව, ග—තය සහ 

ආ•–ක ”—ව ”බඳ උපා“ය” ෙහ– ”ෙ’–යට අ—ළ ෙවන’ උපා“ය” ලබා —ම.

සහ
 ප•චා’ උපා“ය” ලබා —ම

ෙහ–

  ”ග’ ර”ෂණ ආයතනයක ආයත“ක සාමා“ක’වය ලබා —ම. (Associate 

Membership)

සහ
  සං—ථාවක, ”ව—ථාත ම–ඩලයක ෙහ– ”ාපා’ක ආයතනයක කළමනාකරණ 

ම”ටෙ’ අවම වශෙය” වසර 15ක ෙ—වා පළ–”–ද

 අ””තර අය”ක”ව” (පහත 1 ෙහ 2)

 1.  බා“ර අය”’ක”ව”ෙ” ”””ක’

 2.   අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ වසර 05ක කළමනාකරණ ගණෙ“ 1 ෙ”—ෙ“ (MM) ස“•—යක 

ෙ—වා පළ–”–ද —ම.

 වැ•“ ප’මාණය : HM 1-2-2016 : ”.80,295.00 - 15x2,270 - 114,345 

 වයස  : අ–”” 30ට ෙනාඅ— හා අ–”” 45ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. උප’ම 

වය— “මාව රා’ ෙ—වෙ“ “–“ අය”’ක”ව”ට අ—ළ ෙනාෙ“.

4.  කළමනාක” - ෙතාර“” තාෂණ (HM 1-2)

 බා“ර අය”ක”ව”
 ”ග’ ”•ව”—ලය•” ෙතාර“” තා”ෂණය ”බඳව උපා“ය” ලබා —ම.

සහ
 ප•චා’ උපා“ය” ලබා —ම

සහ
  සං—ථාවක, ”ව—ථාත ම–ඩලයක ෙහ– ”ාපා’ක ආයතනයක කළමනාකරණ 

ම”ටෙ’ අවම වශෙය” වසර 15ක ෙ—වා පළ–”–ද
 අ””තර අය”ක”ව” (පහත 1 ෙහ 2)

 1.  ඉහත බා“ර අය”’ක”ව”ෙ” ”””ක’ ස–රා —ම.

 2.   අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ වසර 05ක කළමනාකරණ ගණෙ“ 1 ෙ”—ෙ“ (MM) ස“•—යක 

ෙ—වා පළ–”–ද —ම.

 වැ•“ ප’මාණය : HM 1-2-2016 : ”.80,295.00 - 15×2,270 - 114,345

 වයස  :  අ–”” 30ට ෙනාඅ— හා අ–”” 55ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. උප’ම 

වය— “මාව රා’ ෙ—වෙ“ “–“ අය”’ක”ව”ට අ—ළ ෙනාෙ“.

5.  ආ–ගණක කළමනාක” (MM 1-2)

 බා“ර අය”ක”ව”
  ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” අ•මත කරන ලද ”•ව”—ලය•” 

ආ–ගණක ”—ව/ග—තය/ සං“ානය ”බඳ උපා“ය” ෙහ– එම ”ෙ’–යට අ—ළ 

ෙවන’ උපා“ය” ලබා —ම.

සහ
 උපා“ය ලබා ගැ”ෙම” ප” අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ වසරක ප•චා’ ෙ—වා පළ–”–ද —ම.

 අ””තර අය”ක”ව” (පහත 1 ෙහ 2)

 1.  ඉහත බා“ර අය”’ක”ව”ෙ” ”””ක’ ස–රා —ම.

 2.   තන“රට අ—ළ ”ෂය ”ෙ’–ය ”බඳව අවම වශෙය” වසර 05ක ක“’ඨ 

කළමනාකරණ ම”ටෙ’ (JM) ස“•—යක ෙ—වා පළ–”–ද —ම.

 වැ•“ ප’මාණය :  MM 1-2-2016 : ”.54,550.00 - 10x1,375 -15x1,910 - 

96,950

 වයස  :  අ–”” 22ට ෙනාඅ— හා අ–”” 45ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. අ””තර 

අය”’ක”ව” සඳහා උප’ම වය— “මාව අ—ළ ෙනාෙ“.

6.  සහකාර කළමනාක” - ”“ සහ අ–ෂ ම–ඩල ෙ”ක’ (MM 1-2)

 බා“ර අය”ක”ව”
  ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” අ•මත කරන ලද ”•ව”—ලය•” 

”ය ”බඳ උපා“ය” ලබා —ම.

සහ
 ”ඥවරෙය— වශෙය” ”–”’ “ —ම

සහ
  උපා“ය ලබා ගැ”ෙම” ප” අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ රා’, සං—ථා, ”ව—ථාත ම–ඩලයක / 

ආයතනයක ෙහ– ”ග’ ––ග•ක ආයතනයක අවම වශෙය” වසරක ප•චා’ ෙ—වා 
පළ–”–ද —ම.

 අ””තර අය”ක”ව” (පහත 1 ෙහ 2)

 1.  බා“ර අය”“ක”ව”ෙ” ”””ක’ ස–රා —ම.

 2.   තන“රට අ—ළ ”ෂය ”ෙ’–ය ”බඳව අවම වශෙය” වසර 05ක ක“’ඨ 

කළමනාකරණ ම”ටෙ’ (JM) ස“•—යක ෙ—වා පළ–”–ද —ම.

 වැ•“ ප’මාණය :  MM 1-2-2016 : ”. 54,550.00 - 10x1,375 - 15x1,910 

- 96,950

 වයස  :  අ–”” 22 ට ෙනාඅ— හා අ–”” 45ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. 

අ””තර අය”’ක”ව” සඳහා උප’ම වය— “මාව අ—ළ ෙනාෙ“.

7.  සහකාර කළමනාක” - අ””තර ”ගණන (MM 1-2)

 බා“ර අය”ක”ව” (පහත 01 ෙහ 02)

 1.  ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” අ•මත කරන ලද ”•ව”—ලය•” 

““’කරණ, වා—’ය, ”“, ”“ කළමනාකරණ, ”ාපාර ප’පාලන ෙහ– 

”ාපාර කළමනාකරණ ”බඳ උපා“ය” ලබා —ම.

සහ
   උපා“ය ලබා ගැ”ෙම” ප” අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ වසරක ප•චා’ ෙ—වා පළ–”–ද 

—ම.

ෙහ–

 2.  ”ෂය ”ෙ’–යට අ—ළව වරල’ වෘ’”ය ආයතනයක අ”ත• මා–ය ”භාගය 

සම’ව —ම.

සහ

   අ”ත• මා–ය ”භාගය සම’ •ෙම” ප” අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ වසරක ප•චා’ ෙ—වා 
පළ–”–ද —ම.

 අ””තර අය”ක”ව” (පහත 1 ෙහ 2)

 1.  ඉහත බා“ර අය”“ක”ව”ෙ” ”””ක’

 2.   තන“රට අ—ළ ”ෂය ”ෙ’–ය ”බඳව අවම වශෙය” වසර 05ක ක“’ඨ 

කළමනාකරණ ම”ටෙ’ (JM) ස“•—යක ෙ—වා පළ–”–ද —ම.

 වැ•“ ප’මාණය :  MM 1-2-2016 : ”.54,550.00 - 10×1,375 -15x1,910 - 

96,950

 වයස  :  අ–”” 22 ට ෙනාඅ— හා අ–”” 45ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. 

අ””තර අය”’ක”ව” සඳහා උප’ම වය— “මාව අ—ළ 

ෙනාෙ“.

8. “ස’පාදන “ලධා (JM 1-1)

 බා“ර අය”ක”ව”

  ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ළග• ලබන ”•ව”—ලය•” 

”ාපාර ප’පාලනය, වා—ජ, ”“, අෙළ”කරණ, ““’කරණ, “වාහන හා සැප–’ 

කළමනාකරණය, සැප–’ ජාල කළමනාකරණය ෙහ– කළමනාකරණ ”ෙ’–ය ”බඳ 

උපා“ය” ලබා —ම

 අ””තර අය”ක”ව” (පහත 1 ෙහ 2)

 1.  ඉහත බා“ර අය”“ක”ව”ෙ” ”””ක’ ස–රා —ම.

 2.   තන“රට අ—ළ ”ෂය ”ෙ’–ය ”බඳව කළමනාකරණ සහකාර - තා”ෂ—ක 

ෙනාවන (MA1), II ෙ”—ෙ“ අවම වශෙය” වසර 05ක ස“•—යක ෙ—වා 
පළ–”–ද —ම.

 වැ•“ ප’මාණය  :  JM 1-1 – 2016 : ”.42,600- 10 x 755 - 18 x 1,135 – 

70,580

 වයස  :  අ–”” 22 ට ෙනාඅ— හා අ–”” 45ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. 

අ””තර අය”’ක”ව” සඳහා උප’ම වය— “මාව අ—ළ 

ෙනාෙ“.

9. අ•ලතා “ලධා (JM 1-1)

 බා“ර අය”ක”ව”

  ”•ව”—ල “පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ළග• ලබන ”•ව”—ලය•” ”ාපාර 

කළමනාකරණ, රා’ ප’පාලන, ”ාපාර ප’පාලන, මානව ස’ප’ කළමනාකරණ, 

කළමනාකරණ අ–යන ෙහ– ”ය ”බඳ උපා“ය” ලබා —ම

 අ””තර අය”ක”ව” (පහත 1 ෙහ 2)

 1.  ඉහත බා“ර අය”“ක”ව”ෙ” ”””ක’ ස–රා —ම.

 2.   තන“රට අ—ළ ”ෂය ”ෙ’–ය ”බඳව කළමනාකරණ සහකාර - තා”ෂ—ක 

ෙනාවන (MA1), II ෙ”—ෙ“ අවම වශෙය” වසර 05ක ස“•—යක ෙ—වා 
පළ–”–ද —ම.

 වැ•“ ප’මාණය :  JM 1-1 -2016: ”.42,600- 10 x 755 - 18 x 1,135 – 

70,580

 වයස  :  අ–”” 22 ට ෙනාඅ— හා අ–”” 45ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. 

අ””තර අය”’ක”ව” සඳහා උප’ම වය— “මාව අ—ළ ෙනාෙ“.

ප’• :  ෙමම ප’•’ ——ර ප’•’ ෙ“. ෙ—වක අ•ථ සාධක අර“දලට හා ෙ—වක 

භාරකාර අර“දල සඳහා ““ක’ ඇත.

ෙකා”ෙ–’ :

’යම අය”ක”ව”.

 •  – ලාං•ක –රවැ’ෙය— ”ය –“ය.

 •  තන“රට අ—ළ කා•යය” ’” •“ම සඳහා මාන’ක හා ශා“’ක වශෙය” ෙය–” 

”ය –“ය. යහප’ ච’ත —වභාවය•” –”ත ”ය –“ය.

අය”ක”ව”.

 •  ” ෙනාවන “•ෙ–ශකය” ෙදෙදෙන— න’ සහ •නය” ස“තව සක— කරන 

ලද ”ව ද’ත ”—තර ස“ත අය”’පත”, ’ය—ම අ–ාපන ”””ක’, වෘ’”ය 

”””ක’, ෙ—වා පළ–”–ද සනාථ •“ෙ’ ටප’ සමග එ”ය –“ ෙව.ි ’නටම’ 

රා’ / සං—ථා / ”ව—ථාත ම–ඩලවල ෙ—වෙ“ “–“ “ලධා“” තම ආයතන 

“ධා“යා ම“” අය”’පත එ”ය –“ ෙ“.

 • අය”’කර• ලබන තන“ර •–’ කවරෙ“ ඉහළ ව’ ෙකළවෙ• සටහ” කළ –“ය.

 •  “ධාන ”ධායක “ලධා“, ජාක ර”ෂණ භාර අර“දල, ෙනා : 95, –ම’ —’ත’පල’ 

ඒ ගා••න• මාවත, ෙකාළඹ 02 යන •නයට 2023.02.13 ”නට ෙපර •යාප”ං— 

නැපෑෙල” එ”ය –“ ෙ“. “මාද • ලැෙඛන අය”’ප’ “”ෙ’ප කර• ලැෙ•.

“ධාන ”ධායක “ලධා
ජාක රෂණ භාර අර“දල
ෙතා : 95, –ම’ —’තපල ඒ ගා••න• මාවත, 

ෙකාළඹ 02.


