INSTITUTE OF CERTIFIED
MANAGEMENT ACCOUNTANTS
OF SRI LANKA
Incorporated by Parliament Act, No.23 of 2009

Policies and Guidelines I CMA SRI LANKA EXAMINATIONS

1.INTRODUCTION - CMA Sri Lanka Examinations
CMA Sri Lanka Professional Prograrmme comprised with 5 Levels as the structure given below.

The CMA Sri Lanka Examinations will be conducted under the 2018-2022 syllabus with effect from 2018
May Examinations as detailed below.
Level

No of
Subjects

Medium of Examination

Method of testing

Testing Locations

Month of
Examination **

Foundation Level

05

English/ Sinhala/ Tamil

Computer Based

CMA Computer Center

Mar / Jun/ Sep/ Dec

Operational Level

06

English/ Sinhala/ Tamil

Computer Based

CMA Computer Center

May & Nov

Managerial Level

05

English

Computer Based

CMA Computer Center

May & Nov

Strategic Level

04

English

Paper Based

Colombo

May & Nov

Apex Level*

03

English

Paper Based

Colombo

May & Nov

(ICS)

* Please refer the point no 4. to understand the testing method of 502,503 skill development stream modules.
**Examination dates, timetable, closing dates applicable for each Examination can be obtained via CMA website.

With effect from May 2021 Examinations, Operational Level and Managerial Level Examinations will be
Computed Based Examinations (CBE).
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2.Eligibility Criteria to apply each level
Level
Strategic Level

Eligibility Criteria
Registration / renewal for the exam applying year.
Completed first three levels of Examinations. (Foundation Level, Operational
Level and Managerial Level).
Study Materials obtained for the subjects applied.

Apex Level

Renewal for the exam applying year.
Completed first four levels & completed or registered for 502-CBA and 503SC.
Study Materials obtained for the subjects applied.

Please refer the progression rule given on point 5. in respect to each level.

3.Registering for CMA Examinations
Registered / renewed student for the exam
applying year can be applied for the
examination provided that the eligibility criteria
given on point 2 are fulfilled.

criteria or submitted without a payment proof for
the correct amount of Examination Fee or Not
paid annual subscription for the applying year or
application not completed accurately will be
REJECTED without prior notice.

Methods of submitting application.
Option 1Printed application will be posted to the
registered/ renewed student to the postal
address given at the registration.

3.1. Acknowledgement of application
Receive of application will be acknowledged via
SMS and email to the contact details given to the
Student Affairs Unit within two weeks after the
closing date.

Duly completed application form along with the
copies of past examination results sheets and
payment proofs shall be enclosed into the
envelop provided and sent to the Examination
division of CMA on or before the closing date by
Registered post to the Director Examinations,
CMA Examination Division, 29/24, Visakha
Private Road, Colombo – 04. OR

3.2. Transferring Examinations
Transfers of Examination will be accepted only
within two weeks after the closing date of the
Exam application.
No transfers will be accepted after sending the
admission under any circumstances.
3.3. Examination Fees

Dropping in the box at the CMA Secretariat on
or before the closing date.
Option 2Students can be applied for the Examination
online via CMA web. You are advisable to read
the guidelines given on the top of the online
application carefully before you submit the
application.

Examination fees applicable for each
Examination and mode of payment can be
obtained from the CMA web, Student Guide
and Examination application.
Examination fees will not be refunded under
any circumstances and only can be transferred
immediate Examinations which is strictly limited
to the points 3.2. & 7.2.

Applications, which do not conform to eligibility
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4.2 – Apex Level Subjects
4.1 -502 – CBA – Computer Based Accounting
Lectures are conducted for CBA at CMA Computer Centre and examination will be conducted separately
batch wise at the CMA Computer Center. This will be consisted with two parts as mentioned below;
Part I-Mid Examination
40 Marks
2 Hours
Part II-Final Examination
60 Marks
3 Hours
4.2 -503 – SC – Speech Craft
Students are required to complete Speech Craft Workshop series in order to become Passed Finalist. This
workshop series consists of 36 hours (12 sessions of three hours each) conducted in two modules;
Advanced Professional Communication Skills (Speech Craft Programme) and Life Skills with 80%
compulsory attendance.
5. Progression rules of each level
Strategic Level

Students shall sit all the subjects in the Strategic Level examination at the first
attempt.
Allowed to sit ‘subject wise’ in the subsequent attempts.

Integrative Case
Study (ICS)

It is compulsory to attend Integrative Case Study lecture series conducted by
CMA or any Accredited Educational Institution,.

Computer Based
Accounting
(CBA)

Computer Based Accounting module can be applied after completing of
Managerial Level.

Passed Finalist
(PF)

To become a Passed Finalist, it is mandatory to complete 03 modules at Apex
Level (501-ICS, 502-CBA, 503-SC)

Application to join the CBA Programme can be obtained from the CMA website.

6. Examination Admission
Students who have fulfilled the applying criteria
will be received the admission via email three
weeks before the examinations.
If any details printed on the admission are
incorrect students shall contact CMA
Examination
Division
immediately
and
corrected prior to the examinations.
Students can enter into the Examination Centre
only if he/she received admission for the
particular subject relevant to the timetable only.
Shall furnish duly attested admission and valid
identity to the Invigilator before entering into the
Examination Centre.
Students are bound to adhere to the ‘Rules and
Instructions to Candidates’ sent along with the
admission.

7. During the Examination
Candidates shall read and understand the
‘RULES
AND
INSTRUCTIONS
TO
CANDIDATES’ sent along with the Admission
Card before appearing the Examinations.
Should arrive to the Examination Centers at
least 30 minutes before to the first Paper 20
minutes before for subsequent papers.
Religious or cultural reasons, some female
candidates may wear a facial covering, and, in
such circumstances, candidates shall allow
female member of exam staff to verify her
identity.
On any question arising during an examination,
candidates are bound to accept the ruling of
the Centre Supervisor.
Any candidate who infringes above rules will be
liable to be disqualified from this Examination,
and thereafter permanently suspended from
CMA Examinations.
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7.1. Permitted items to bring Examination Center
and Usage of Calculator
Only following items are permitted to bring
Examination Centre.
Pens, ink, pencils, erasers, rulers and
mathematical instruments.
Admission Card (should attest the signature
before attend to Exam).
CMA Student Identity Card (valid for the year
of the examination).
National Identity Card or valid Passport.
7.1.1. Electronic Items
Electronic items, including mobile phones,
hand-held computers, Pagers or other
electronic devices, are strictly not allowed in
the Examination Centre. The Examination
Centre is not responsible for lost, stolen or
misplaced any items prohibited to bring.

CMA shall not be responsible for any request
send to us by email / post which is either
received after closing date or not received at
all.
7.3. Fraudulent exam activities
We reserve the right to take action against any
candidate that is believed to have involved in
fraudulent activities, including, but not limited
to, cheating in an examination, alteration of
certificates or results sheets, or other activities
deemed as fraudulent by CMA.
CMA will investigate the matter based on the
evidence provided and the Examination
Committee reserve the right to take action up to
and including, but not limited to, decertification
of a candidate's qualification, temporary,
indefinite or permanent sanction of a candidate
from CMA examinations.

7.1.2. Usage of Calculator
Only scientific, non- Programmable calculators
are allowed to use at CMA Examinations for the
subjects given below.
− Strategic Level – 401-SMA, 402-FSV
− Apex Level – 502-ICS

8. Releasing results
Results will be released within 50 days of the
last date of the Examination.

Calculators shall be presented to the Invigilator
before the exam for verification.

Student will be notified the releasing of results
via SMS.

Please refer the ‘Calculator Usage Guidelines’
published on CMA web for further
understanding.

Individual results of grades will be uploaded to
MYCMA account of each student and results
(only grades) of all the students who sat for the
examination will be published at CMA Notice
Board immediately after releasing results.

7.2. Absent or fail to sit an examination.
If fails to sit due to only sickness, 50% of fees
could be transferred to the next immediate
examination and not thereafter, provided
sickness is supported by Government Medical
Certificates, which should be submitted to CMA
Examination division within 2 weeks of the last
day of the CMA Examination along with the
written request.
If the provide medical are approved the credit
note will be issued within two weeks after
releasing the results of each exam which can
only be used for next immediate Examination.

The action imposed will not be reviewed or
revisited under any circumstances.

Individual result sheets of grades will be posted
via normal post within two weeks after releasing
results.
Re-correction of the answer scripts will not be
accommodated.
Results confirmation letters will be issued on
request conforming the history of the results of
the candidate.
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8.1. Duplicate Results Sheet
Duplicate result sheets will be issued to those
who have not received an original result sheet
within one month after releasing the results, on
the request of students.
Period of issuing duplicate result sheets will be
closed after two months of releasing results.
Therefore, if you do not receive results sheet
within month after releasing results, you are
required to contact examination division
immediately.

8.2. Prize winners
Prize winners will be decided by the
Examination Committee as per the CMA
policies relevant to the Prize awarding Criteria.
Prizes will be published along with the results
and awarded at the annual Graduation
Ceremony.
9. Frequently Asked Questions - FAQ
Please refer the FAQs published on CMA web
for regular exam clarifications.
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ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ
ගණකාධිකාරී ආයතනය
2009 අංක 23 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනතින්ත ස්ථාපනය කරන ර්දී.

CMA ශ්රී ර්ංකා විභාග
ප්රතිපත්තති සහ මාමගලෝපමේශය
පිළිුරු පත්ර පාදක විභාගය (PBE)
උපායමාගලික අදියරහි සිට මුදුන්ත(Apex) අදියර දක්වා

ප්රතිපත්තති සහ මාමගලෝපමේශය I CMA ශ්රී ර්ංකා විභාග

1. හැඳින්තීම - CMA ශ්රී ර්ංකා විභාග
පහත දැක්මවන වුහය පරිදි CMA ශ්රී ර්ංකා වෘත්තීය පාඨමාර්ාව අදියර 5 කින්ත සමන්තවිත මේ.

CMA ශ්රී ර්ංකා විභාගය 2018-2022 විෂය නිමදල්ශය යටමත්ත 2018 මැයි විභාගමේ සිට බර්පැවැත්තමවන අයුරු පහත පරිදි මේ.
අදියර

විෂයන්ත
ගණන

විභාග මාධ්යය

පරීක්ෂණ ක්රමමේදය

විභාග මධ්යස්ථානය

විභාග පවතින මාසය**

පදනේ අදියර

05

ඉංග්රීසි / සිංහර් / මදමළ

පරිගණක පාදක

CMA පරිගණක
මධ්යස්ථානය

මාතලු/ජූනි/සැප්තැේබල
මදසැේබල

මමමහයුේ අදියර

06

ඉංග්රීසි / සිංහර් / මදමළ

පරිගණක පාදක

CMA පරිගණක
මධ්යස්ථානය

මැයි සහ මනාවැේබල

කළමනාකරණ අදියර

05

ඉංග්රීසි

පරිගණක පාදක

CMA පරිගණක
මධ්යස්ථානය

මැයි සහ මනාවැේබල

උපායමාගලික(Strategic)
අදියර

04

ඉංග්රීසි

පිළිුරු පත්ර පාදක

මකාළඹ

මැයි සහ මනාවැේබල

මුදුන්ත(Apex) අදියර*

03

ඉංග්රීසි

පිළිුරු පත්ර පාදක

මකාළඹ

මැයි සහ මනාවැේබල

(ICS)

* කුසර්තා සංවධ්ලන මමාඩියුළ වන (502,503) පරීක්ෂණ ක්රමමේදය අවමබෝධ් කර ගැනීම සඳහා කරුණාකර 4 වන මකාටස අධ්යනය කරන්තන.
** විභාග දිනයන්ත, කාර්සටහන සහ විභාග සඳහා අයදුේ කළ යුු අවසන්ත දිනයන්ත CMA මවබ් අඩවිය හරහා ර්බා ගත හැකිය.
2021 මැයි මස සිට බර්පැවැත්තමවන පරිදි මමමහයුේ අදියර සහ කළමනාකරණ අදියර විභාග පරිගණක පාදක විභාග (CBE) ක්රමමේදය යටමත්ත පවත්තවනු
ර්බයි

පිටුව 02

ප්රතිපත්තති සහ මාමගලෝපමේශය I CMA ශ්රී ර්ංකා විභාග

2. අදියරයන්ත සදහා අයදුේ කිරීමට මයෝගය නිණලායක
අදියර

මයෝගයතා නිණලායක

උපායමාගලික(Strategic) අයදුේ කරන ර්ද වෂලය සඳහා ශිෂය ලියාපදිංචිය තිබීම / අළුත්ත කිර තිබීම.
අදියර
පළමු අදියරයන්ත ුන සේූණල කිරීම. (පදනේ අදියර, මමමහයුේ අදියර සහ කළමනාකරණ
අදියර).
අයදුේ කරන ර්ද විෂයයන්ත සඳහා අධ්යයන මපළමපාත්ත ර්බාගැනීම.
මුදුන්ත(Apex) අදියර

අයදුේ කරන ර්ද වෂලය සඳහා ලියාපදිංචිය අළුත්ත කිර තිබීම.
පළමු අදියර හතර සේූණල කිරීම සහ, 502-CBA සහ 503-SC සේූණල කර මහෝ
ලියාපදිංචි ී තිබීම.
අයදුේ කරන ර්ද විෂයයන්ත සඳහා අධ්යයන මපළමපාත්ත ර්බාගැනීම.

එක් එක් අදියරයන්ත සේබන්තධ්මයන්ත, කරුණාකර 4 වන මකාටමසහි දක්වා ඇති ප්රගති රීතිය (Progression rule) අධ්යයනය කරන්තන.
3. CMA විභාග සඳහා ලියාපදිංචි ීම
මදවන මකාටමසහි දක්වා ඇති මයෝගයතා නිණලායක
සපුරා ඇත්තනේ විභාගය සඳහා අයදුේ කළ වෂලයට
ලියාපදිංචි/ ලියාපදිංචිය අළුත්ත කරන ර්ද ශිෂයයන්තට අයදුේ
කළ හැකිය.

අයදුේපත්ත පුවල දැනුේදීමකින්ත මතාරව ප්රතික්මෂ්ප කරනු
ර්ැමබ්.
විභාග අයදුේපත්ත භාරගන්තනා අවසන්ත දිනමයන්ත පසුව,
විදුත්ත තැපෑමර්න්ත/තැපෑමර්න්ත/මාගලගතව ඔබ අප මවත
එවන මහෝ අපට මනාර්ැබී ඇති ඕනෑම විභාග අයදුේපතක්
සේබන්තධ්මයන්ත CMA වගකීමට බැදි මනාමැත.

අයදුේපත ඉදිරිපත්ත කිරීමේ ක්රම.
විකල්ප 1මුද්රිත අයදුේපත, ලියාපදිංචි / ලියාපදිංචිය අළුත්ත කරන ර්ද
ශිෂයයන්තට ලියාපදිංචි වන අවස්ථාමේදී ර්බා දී ඇති
තැපැල් ලිපිනයට තැපැල් කරනු ර්ැමබ්.
නිසි පරිදි සේපුණල කරන ර්ද අයදුේපත්රය සමග අීත
විභාග ප්රතිඵර් පත්ර සහ මගීේපත සපයා ඇති ලියුේ
කවරයට ඇුළත්ත කර අවසන්ත දිනට මහෝ ඊට මපර CMA
විභාග අංශයට ලියාපදිංචි තැපෑමර්න්ත විභාග අධ්යක්ෂ,
CMA විභාග අංශය, 29/24, විශාකා මපෞේගලික පාර,
මකාළඹ - 04 ලිපිනයට එීම
මහෝ
අවසන්ත දිනට මහෝ ඊට මපර CMA පරිශ්රය ුර් තිමබන
බහාලුමට දැමිය යුුය.
විකල්ප 2CMA මවබ් අඩවිය හරහා සිසුන්තට මාගලගත (Online)
ක්රමය මගින්ත විභාගයට අයදුේ කළ හැකිය. ඔබ අයදුේපත
ඉදිරිපත්ත කිරීමට මපර මාගලගත අයදුේපමතහි ඉහළින්ත
දක්වා ඇති මාමගලෝපමේශ සැළකිල්මර්න්ත කියවිය යුුය.
මයෝගයතා නිණලායකයන්තට අනුකූර් මනාවන මහෝ විභාග
ගාස්ු සඳහා නිසි පරිදි තහවුරු කරන ර්ද මගීේ සාක්ි
මනාමැතිව ඉදිරිපත්ත කරන ර්ද අයදුේපත්ර මහෝ අයදුේ
කරන වෂලය සඳහා වාෂලික සාමාජික මුදල් මනාමගවූ
මහෝ අයදුේපත නිවැරදිව සේූණල කර මනාමැති සියලු

3.1. අයදුේපත භාර ගැනීම
අයදුේපත්ර ර්ද බවට, ලියාපදිංචි වන අවස්ථාමවහි CMA
ශිෂය කටයුු අංශයට ර්බා දී ඇති ඇමුේ මතාරුරු
(contact details) මවත, විභාග අයදුේපත්ත භාරගන්තනා
අවසන්ත දිනමයන්ත පසු සති මදකක් ඇුළත මකටි
පණිවුඩයක් හා විදුත්ත තැපැල් පණිවුඩයක් මගින්ත දන්තවනු
ර්ැමබ්.
3.2. විභාග ගාස්ු මාරු කිරීම
විභාග මාරුීේ භාරගනු ර්බනුමේ විභාග අයදුේපත්ත
භාරගන්තනා අවසන්ත දිනමයන්ත පසුව සති මදකක් ඇුළත
පමණි.
කිසිදු තත්තවයක් යටමත්ත වුවද විභාග ප්රමේශ පත්ර
යැීමමන්ත පසු කිසිදු මාරුීමක් භාරගනු මනාර්ැමබ්.
3.3. විභාග ගාසතු
එක් එක් විභාගය සඳහා අදාළ වන විභාග ගාසතු සහ
ගගවීම් ක්රමයට අදාල ග ාරුරු CMA ගවබ් අඩවිය,
ශිෂ්ය මාගගගෝපගේශය සහ විභාග අයදුම්පත්රය මගින් ලබා
ග හැකිය.
විභාග ගාසතු කවර ගහතුවක් යටගේ වුවද ආපසු
ගනාගගවන අ ර 3.2 සහ 7.2 කරුණු මගින් දැක්ගවන
සීමාවන්ට යටේව ආසන් ම විභාගය සදහා මාරු කරනු
ලැගබ්.

පිටුව 03

ප්රතිපත්තති සහ මාමගලෝපමේශය I CMA ශ්රී ර්ංකා විභාග

4.2. –මුදුන් (Apex) අදියර
4.1. -502 - පරිගණක ආශ්රි ගිණුම්කරණය (CBA)
CMA පරිගණක මධ්යසතථානය ුළදී පරිගණක ආශ්රි ගිණුම්කරණය(CBA) සඳහා ගේශන පැවැේගවන අ ර CBA විභාගය
කණ්ඩායම් වශගයන් ගවන් ගවන්ම CMA පරිගණක මධ්යසතථානය ුළදී පවේවනු ලැගබ්. පහ පරිදි ගමය ගකාටසත ගදකකින්
සමන්වි ගේ.
පළමු ගකාටස - අන් මගධ්ය විභාගය
ලකුණු 40
පැය 2 යි
ගදවන ගකාටස - අවසාන විභාගය
ලකුණු 60
පැය 3 යි
4.2 --503 – SC – කථන ශිල්ප වැඩසටහන (Speech Craft)
අවසන් විභාගය සමේ වූවකු(Passed Finalist) බවට පේවීම සඳහා සිසුන් කථන ශිල්ප වැඩමුළු(Speech Craft Workshop) මාලාව
සම්ුණග කළ යුුය. ගමම වැඩමුළු මාලාව පැය 36 කින් (පැය ුන බැගින් සැසි(Sessions) 12 ක්) යුේ ගමාඩියුල ගදකකින්
සමන්වි ගේ; එනම්, උසසත වෘේීය සන්ිගේදන කුසල ා (කථන ශිල්ප වැඩසටහන) සහ ජීවන ිුණ ා යනුගවි. ගම් සඳහා
80% ක අිවායග පැමිණීමක් පවේවා ග යුුය..
5. අදියරයන්ත සදහා ප්රගති රීතිය
උපායමාගලික අදියර

උපායමාගලික අදියරය සදහා පළමු වරට මපනී සිටින සිසුන්ත සියලුම විෂයයන්ත
සඳහා අයදුේ කළ යුුය.
පසුකාලීන ප්රයත්තනයන්ත ුළ දී ‘විෂයන්ත වශමයන්ත’ අයදුේ කිරීමට මදනු ර්ැමබ් .

විෂයානුබේධ් සිේි

ICS විභාගය සඳහා CMA ආයතනය විසින්ත පවත්තවනු ර්බන විෂයානුබේධ් සිේි

අධ්යයනය (ICS)

අධ්යයනය මේශන මාර්ාවට සහභාගී ීම නිමදල්ශ කරනු ර්ැමබ්.

පරිගණක පාදක

කළමනාකරණ අදියර සේූණල කිරීමමන්ත පසුව පරිගණක පාදක ගිණුේකරණය

ගිණුේකරණය (CBA)

(CBA)මමාඩියුර්ය සදහා අයදුේ කළ හැකිය.
පරිගණක ආශ්රි

ගිණුම්කරණ(CBA) වැඩසටහනට සම්බන්ධ් වීම සඳහා වන

අයදුම්ප CMA ගවබ් අඩවිගයන් ලබා ග හැකිය.
අවසන්ත විභාගය සමත්ත (PF)

අවසන්ත විභාගය සමත්ත වූවකු ීමට නේ, මුදුන්ත (Apex) අදියරමයහි මමාඩියුර් 03
ක් (501-ICS, 502-CBA, 503-SC) සේූණල කිරීම අනිවායල මේ.

5. විභාග ප්රමේශ පත්රය
අයදුේ කිරීමේ නිණලායක සපුරා ඇති සිසුන්තට විභාගයට
සති ුනකට මපර විදුත්ත තැපැල් මගින්ත විභාග ප්රමේශ
පත්රය ර්ැමබනු ඇත.
ප්රමේශ පත්රයමයහි මුද්රණය කර ඇති කිසියේ මතාරුරක්
අසතය නේ, සිසුන්ත වහාම CMA විභාග අංශය අමතා
විභාගයට මපර එය නිවැරදි කර ගත යුුය.
සිසුන්තට විභාග මධ්යස්ථානයට ඇුළුවිය හැකි වනුමේ
කාර්සටහනට අනුව අදාළ විෂය සඳහා ඔහුට/ඇයට
විභාග ප්රමේශ පත්රය ර්ැබී ඇත්තනේ පමණි.
විභාග මධ්යස්ථානයට ඇුළුීමට මපර නිසි පරිදි සහතික
කළ ප්රමේශ පත්රය සහ වර්ංගු අනයන්තනතා පත්රය
පරීක්ෂකට ඉදිරිපත්ත කළ යුුය.
ප්රමේශ පත්රය සමඟ යවන ර්ද “අමප්ක්ෂක නීති රීති හා
උපමදස්” පිළිපැදීමට සිසුන්ත බැඳී සිටී.
6. විභාගය පවත්තවන කාර්ය ුර්
විභාගයට මපනී සිටීමට මපර අයදුේකරුවන්ත ප්රමේශ පත්රය
සමඟ යවන ර්ද ‘අමප්ක්ෂක නීති රීති හා උපමදස්’
මහාදින්ත කියවා අවමබෝධ් කර ගත යුුය.

පළමු ප්රශ්න පත්රයට අවම වශමයන්ත විනාඩි 30 කට මපර
විභාග මධ්යස්ථාන මවත පැමිණිය යුු අතර ඉන්තපසු
පැවැත්තමවන ප්රශ්න පත්ර සඳහා විනාඩි 20 කට මපර
පැමිණිය යුු මේ.
ආගමික මහෝ සංස්කෘතික මහ්තූන්ත මත, සමහර කාන්තතා
අමප්ක්ෂකයින්තට මුහුණු ආවරණයක් පැළඳිය හැකි අතර
එවැනි අවස්ථාවන්තහිදී අමප්ක්ෂකයින්ත විසින්ත කාන්තතා
කායල මණ්ඩර් සාමාජිකාවට ඇයමේ අනනයතාවය
තහවුරු කර ගැනීමට අවස්ථාව දිය යුුය.
අගේක්ෂ්කයන්, විභාගය අ රුර පැන නගින ඕනෑම
ප්රශතනයක් සදහා මධ්යසතථාන සුපරීක්ෂ්ක විසින් ගදනු
ලබන විිශතචය පිළිගැනීමට බැඳී සිටියි.
ඉහ
නීති රීති උල්ලංඝනය කරන ඕනෑම
අගේක්ෂ්කගයකු ගමම විභාගගයන් නුසුදුසතසකු වීමට බැඳී
සිටින අ ර පසුව CMA විභාග සතිරවම හනම් කරනු
ලැගබ්.

පිටුව 04

ප්රතිපත්තති සහ මාමගලෝපමේශය I CMA ශ්රී ර්ංකා විභාග

7.1. විභාග මධ්යස්ථානය මවත මගන ඒමට අවසර ර්ද
අයිතම සහ ගණක යන්තත්ර භාවිතය
පහත සඳහන්ත අයිතම පමණක් විභාග මධ්යස්ථානය මවත
මගන යා හැකිය.
පෑන්ත, ීන්තත, පැන්තසල්, මකන, අඩිමකෝදු සහ
ගණිතමය උපකරණ.
ප්රමේශ පත්රය (විභාගයට පැමිණීමට මපර අත්තසන
සහතික කර තිබිය යුුය).
CMA ශිෂයය හැඳුනුේපත (විභාග වෂලය සඳහා වර්ංගු
විය යුුය).
ජාතික හැඳුනුේපත මහෝ වර්ංගු ගමන්ත බර්පත්රය.
7.1.1. ඉමර්ක්මරානික අයිතම
ජංගම දුරකථන, අතින්ත මගනයන පරිගණක (Handheld computers), Pagers මහෝ මවනත්ත ඉමර්ක්මරානික
උපකරණ ඇුළු ඉමර්ක්මරානික අයිතම විභාග
මධ්යස්ථානයට රැමගන ඒමට අවසර නැත. එමස්
තහනේ කරන ර්ද කිසියේ අයිතමයක් නැතිීම,
මසාරකේ කිරීම මහෝ අස්ථානගත ීම සේබන්තධ්මයන්ත
විභාග මධ්යස්ථානය වගකියනු මනාර්ැමබ්.
7.1.2. ගණක යන්තත්ර භාවිතය
පහත සදහන්ත CMA විභාගයන්ත ුළදී මූලික ක්රමමල්ඛන
කායලයන්ත ඇුර්ත්ත වැඩසටහන්ත ගත මනාකළ
විදයාත්තමක ගණක යන්තත්ර මහෝ සාමානය ගණක යන්තත්ර
පමණක් භාවිතයට අවසර මදනු ර්ැමබ්.
− උපායමාගලික අදියර - 401- SMA, 402- FSV
− මුදුන්ත(Apex) අදියරය - 502- ICS
තහවුරු කර ගැනීම සඳහා විභාගයට මපර ගණක යන්තත්රය
පරීක්ෂක මවත ඉදිරිපත්ත කළ යුුය.
වැඩිදුර මතාරුරු සඳහා CMA මවබ් අඩවිමයහි
ප්රකාශයට පත්ත කර ඇති "ගණක යන්තත්ර භාවිතය පිළිබද
මාමගලෝප මේශය" අධ්යනය කරන්තන.
7.2. විභාගයකට මනාපැමිණීම මහෝ මපනී සිටීමට මනාහැකි
ීම.
අසනීප තත්තවයක් මහ්ුමවන්ත විභාගයට මපනී සිටීමට
මනාහැකි වුවමහාත්ත, විභාග ගාස්ු වලින්ත 50% ක් ඊළඟ
ආසන්තනතම විභාගයට පමණක් මාරු වන අතර, අසනීප
තත්තවය සදහා රජමේ වවදය සහතික ඉදිරිපත්ත කිරීමේදී,
එය විභාගය අවසාන වන දින සිට සති මදකක් ඇුළත
ලිඛිත ඉල්ලීමක් සහිතව CMA විභාග අංශයට භාරදිය
යුුය.
ර්බාදුන්ත වවදය සහතිකය අනුමත වුවමහාත්ත, එකී
විභාගමේ ප්රතිඵර් නිකුත්ත කිරීමමන්ත පසු, සති මදකක්
ඇුළත credit note නිකුත්ත කරනු ර්බන අතර එය ඊළඟ
ආසන්තනතම විභාග සඳහා පමණක් භාවිතා කළ හැකිය

අවසාන දිනමයන්ත පසුව ර්ැබුනු මහෝ මනාර්ැබුණු, විදුත්ත
තැපෑමර්න්ත/තැපැල් මගින්ත අප මවත එවන ඕනෑම
ඉල්ලීමකට CMA ආයතනය වගකියනු මනාර්ැමබ්.
7.3. වංචනික විභාග කටයුු
විභාගයකදී වංචා කිරීම, සහතික මහෝ ප්රතිඵර් පත්ර
මවනස් කිරීම මහෝ CMA ආයතනය විසින්ත වංචනික යැයි
සර්කන මවනත්ත ක්රියාකාරකේ ඇුළුව වංචනික
ක්රියාකාරකේවර්ට සේබන්තධ් බවට විශ්වාස කරන
ඕනෑම අමප්ක්ෂකමයකුට එමරහිව පියවර ගැනීමේ
අයිතිය CMA සුය.
සපයා ඇති සාක්ි මත පදනේව CMA ආයතනය විසින්ත
විමශලන කටයුු සිදු කරනු ර්බන අතර, CMA
විභාගවලින්ත අමප්ක්ෂකමයකුමේ සුදුසුකේ ඉවත්ත කිරීම
මහෝ තාවකාලික, අවිනිශ්චිත මහෝ ස්ිර සමාජිකත්තවය
අමහෝසි කිරීමට පමණක් සීමා මනාී කටයුු කිරීමට
විභාග කමිටුවට අයිතිය ඇත.
ගනු ලැබූ ක්රියාමාගග කිසිදු ගහතුවක් යටගේ
සමාගලෝචනය ගහෝ නැව
සළකා බැලීම සිදු
ගනාගකගග.
8. විභාග ප්රතිඵර් නිකුත්ත කිරීම
විභාගය අවසාන වූ දින සිට 50 ක් ඇුළත ප්රතිඵර් නිකුත්ත
කරනු ර්ැමබ්.
ප්රතිඵර් නිකුත්ත කළ පසු, මකටි පණිවුඩ මගින්ත සිසුන්තට
දන්තවනු ර්ැමබ්.
මශ්ර්ණි (Grades)ඇුළත්ත ප්රතිඵර් ඔමබ් MYCMA
ගිණුමට ඇුළත්ත කරනු ර්බන අතර ප්රතිඵර් නිකුත්ත වූ
වහාම සවිස්තරාත්තමක ප්රතිඵර් CMA දැන්තීේ පුවරුමවහි
ප්රකාශයට පත්ත මකමල.
ප්රතිඵර් නිකුත්ත කිරීමමන්ත පසු සති මදකක් ඇුළත ප්රතිඵර්
පත්ර සාමානය තැපෑර් මගින්ත යවනු ර්ැමබ්.
පිළිුරු පත්ර
ගනාලැගබ්..

නැව

සමීක්ෂ්ණය

කිරීගම්

කරනු

අමප්ක්ෂකමයකුමේ ඉල්ලීම මත, ප්රතිඵර්වර් ඉතිහාසයට
අනුකූර් වන මර්ස ප්රතිඵර් තහවුරු කිරීමේ ලිපි (Results
confirmation letters) නිකුත්ත කරනු ර්ැමබ්.
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ප්රතිපත්තති සහ මාමගලෝපමේශය I CMA ශ්රී ර්ංකා විභාග

8.1. අනුපිටපත්ත ප්රතිඵර් පත්රය (Duplicate Results Sheet)
ප්රතිඵර් නිකුත්ත කිරීමමන්ත මාසයක් ඇුළත මුල් ප්රතිඵර්
පත්රය (Original result sheet) මනාර්ැබූ අයට අනුපිටපත්ත
ප්රතිඵර් පත්ර සිසුන්තමේ ඉල්ලීම මත නිකුත්ත කරනු ර්ැමබ්.
ප්රතිඵර් නිකුත්ත කිරීමමන්ත මාස මදකකට පසුව අනුපිටපත්ත
ප්රතිඵර් පත්ර නිකුත්ත කිරීමේ කාර් සීමාව අවසන්ත වනු
ර්ැමබ්.
එම නිසා, ප්රතිඵර් නිකුත්ත කිරීමමන්ත පසුව, මාසයක්
ඇුළත ඔබට ප්රතිඵර් පත්රය මනාර්ැබුමන්ත නේ, වහාම
විභාග අංශය මවත දැනුේ දීම අවශය මේ.

8.2. තයාගර්ාභීන්ත
විභාග කමිටුව විසින්ත තයාග ප්රදානය කිරීමේ
නිණලායකයන්ත හා CMA ප්රතිපත්තති වර්ට අනුකූර්ව
තයාගර්ාභීන්ත ීරණය කරනු ර්ැමබ්.
ප්රතිඵර් සමඟ තයාග ප්රකාශයට පත්ත මකමරන අතර
වාෂ්ගික උපාධි ප්රදාමනෝත්තසවමේදී එය ප්රදානය මකමල.
9. නිතර අසනු ර්බන ප්රශ්න - FAQ
විභාග සේබන්තධ් පැහැදිලි කිරීේ උමදසා කරුණාකර
CMA මවබ් අඩවිමයහි ප්රකාශයට පත්ත කරන ර්ද FAQs
අධ්යයනය කරන්තන.

ශ්රී ර්ංකා
අංක

විශාකා මපෞේගලික පාර මකාළඹ

ශ්රී ර්ංකා
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