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ජා“ක ළමා ආර”ෂක අ“කා’ය

1. “ෙය–’ අ–”ෂ ජනරා”  HM 1-3 (තන“” 01)
 ”””ක’
 බා“ර අය”’ක”ව” (පහත 1 ෙහ– 2) 

1)  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග• ලබන සමා”ය ”—ව/ ”—ව / රා’ 
ප’පාලනය/ ”ාපාර ප’පාලනය/ කළමනාකරණය ෙහ– අ—ළ ෙවන’ ”ෙ’–යක “ථම 
උපා“ය”

සමඟ
   සමා”ය ”—ව/ ”—ව/ රා’ ප’පාලනය/ ”ාපාර ප’පාලනය/ කළමනාකරණය ෙහ– 
අ—ළ ෙවන’ ”ෙ’–යක ප•චා’ උපා“ය” ෙහ– තන“ෙ• ”ෂය පථයට අ—ළව ””ග’ 
වෘ’”ය වරල’ ආයතනයක ආ•ත සාමා“ක’වය ලබා “—ම

සහ
   රජෙ“ සං—ථාවක, ”ව—ථා”ත ම–ඩලයක, ෙවන’ රජෙ“ ආයතනයක ෙහ– ””ග’ 
ෙපෟ–ග•ක ආයතනයක අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ කළමනාකරණ ම”ටෙ’ අවම වශෙය” වසර 
15 ක පළ–”–ද ලබා “—ම.

2)  තන“රට අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ ””ග’ වෘ’”ය වරල’ ආයතනයක —•ණ සාමා“ක’වය 
ලබා “—ම

සහ
   රජෙ“ සං—ථාවක, ”ව—ථා”ත ම–ඩලයක, රජෙ“ ආයතනයක ෙහ– ””ග’ 
ෙපෟ–ග•ක ආයතනයක අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ කළමනාකරණ ම”ටෙ’ අවම වශෙය” වසර 
15 ක පළ–”–ද ලබා “—ම. 

 අ””තර අය”’ක”ව” (පහත 1 ෙහ– 2) 
1) ඉහත සඳහ” බා“ර අය”’ක”ව” ”’” ස–රා•ය –“ ”””ක’ ලබා “—ම.
2)  තන“රට අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ ෙ’’ඨ කළමනාකරණ ම”ටෙ’ (HM 1-1) අවම වශෙය” 
වසර 05 ක ස“•—” ෙ—වා පළ–”–ද” ස’—•ණ කර “—ම.

• වයස         :   අ–”” 35ට ෙනාඅ— හා අ–”” 55 ට ෙනාවැ• ”ය –“ය.අ””තර 
අය”’ක”ව”ට ෙමම උප’ම වය— “මාව බලපා• ෙනාලැෙ•.

• ෙ—වා ගණය හා මා’ක වැ•“ ප’මාණය : 

  ක.ෙ—.ෙද. ච”ෙ”ඛ 2/2016(I) – HM 1-3 ” .[86,865-15x2,270-120,915.00]
   ක.ෙ—.ෙද. ච”ෙ”ඛ 02 / 2016 (I) උපෙ”ඛන II (A) අ•ව 2020.01.01 වන ”නට 
ආර’භක වැ•“ ”යවර ”. 86,865.00.

• අෙන—’ වර“සාද  :   ”•ක වැ•පට අමතරව රජෙ“ අ•මත ”වන ”යද’ “මනාව, 
වාහනය” / “වාහන “මනාව, ඉ”ධන “මනාව හා අෙන—’ 
රජෙ“ අ•මත ““ලාභ ““ෙ“. 

• බඳවා ගැ”ෙ’ ”මෙ“දය :  ප’ •“ෙ’ බලධා’යා ”’” ප’කර• ලබන ම–ඩලය” 
ම—” පව’ ව• ලබන •හගත ස’“ඛ ප“”ෂණය” ම—” 
බඳවා ගැ”ම ’” ෙකෙ•.

2. අ–”ෂ - ”“  HM 1-1  (තන“” 01)  
 ”””ක’
 බා“ර අය”’ක”ව”

”•ව ”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග• ලබන “ථම උපා“ය” සමග ””ඥෙය— 
ෙලස ෙ”’ඨා“කරණෙ“ ”–”’ “ “—ම

සමඟ
”“ය ””බඳ ප•චා’ උපා“ ”””ක’ ස–රා “—ම

සහ
රජෙ“ ෙහ– ””ග’ ෙපෟ–ග•ක ආයතනයක අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ කළමනාකරණ ම”ටෙ’ අවම 
වශෙය” වසර 12ක පළ–”–ද ලබා “—ම.
 අ””තර අය”’ක”ව” ( පහත 1 ෙහ– 2)
1. ඉහත බා“ර අය”’ක”ව” ”’” ස–රා•ය –“ ”””ක’ ලබා “—ම.
2. අ —ළ ”ෙ’– ෙ“ කළමනාකරණ ම”ටෙ’ (MM)1 ෙ”—ෙ“ අවම වශෙය” වසර 

05ක ස“•—”  ෙ—වා පළ–”–ද” ස’—•ණ කර “—ම සමඟ ””ඥෙය— ෙලස 
ෙ”’ඨා“කරණෙ“ ”–”’ “ “—ම.

3. අ–”ෂ  (”“ය “යා’මක •“ම) HM 1-1  (තන“” 01)  
 ”””ක’
 බා“ර අය”’ක”ව” ( පහත 1 ෙහ– 2)

1)  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග• ලබන අපරාධ ”—ව ෙහ– ”“ය 
””බඳ “ථම උපා“ය” සමඟ ””ඥෙය— ෙලස ෙ”’ඨා“කරණෙ“ ”–”’ “ “—ම

සමඟ
  ප•චා’ උපා“ ”””කම” ස–රා “—ම

සහ
   සං—ථාවක, ”ව—ථා”ත ම–ඩලයක, රජෙ“ ආයතනයක ෙහ– ””ග’ ෙපෟ–ග•ක 
ආයතනයක කළමනාකරණ ම”ටෙ’ අවම වශෙය” වසර 12ක පළ–”–ද ලබා “—ම.

2) ”•ව ”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග• ලබන “ථම උපා“ය”
සමඟ

   අවම වශෙය” වසර 12ක ෙපා•— ෙ—වෙ“ ෙ—වය කර “—ම හා එම කාලය “ල යට’ 
”’ෙස” අ–”” 05ක කාලය” ෙපා•— අ“කා’වරය— ෙලස ෙ—වය කර “—ම.

අ””තර අය”’ක”ව” ( පහත 1 ෙහ– 2)
1) ඉහත බා“ර අය”’ක”ව” ”’” ස–රා•ය –“ ”””ක’ ලබා “—ම.
2)  තන“රට අ’ළ ”ෂය ”ෙ’– ෙ“ කළමනාකරණ ම”ටෙ’ (MM) 1 ෙ”—ෙ“ අවම 
වශෙය” වසර 05ක ස“•—” ෙ—වා පළ–”–ද” ස’—•ණ කර “—ම.

4.  සාය“ක මෙන–”—ඥ  HM 1-1  (තන“” 01)  
 ”””ක’

 බා“ර අය”’ක”ව” 

1)  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග• ලබන මෙන–”—ව ””බඳ “ථම 
උපා“ය” 

සමඟ

   සාය“ක මෙන–”—ව ””බඳ ප•චා’ උපා“ය” ෙහ– ඊට සමාන උපා“ය” ලබා “—ම හා  
– ලංකා  ෛව– සභාෙ“ •යාප”ං— •ම.

සහ

   සං—ථා/ ”ව—ථා”ත ම–ඩල/ රජෙ“ ආයතනයක ෙහ– ””ග’ ෙපෟ–ග•ක 
ආයතනයක කළමනාකරණ ම”ටෙ’ අවම වශෙය” වසර 12ක පළ–”–ද සමග 
සාය“ක මෙන–”–ෙඥෙය— ෙලස සාය“ක ප”–මක අ–”” 2 ක පළ–”–ද ලබා “—ම.

අ””තර අය”’ක”ව” (පහත 1 ෙහ– 2)

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

2)  කළමනාකරණ ම”ටෙ’ (MM) 1 ෙ”—ෙ“ අවම වශෙය” වසර 05ක ස“•—” ෙ—වා 
පළ–”–ද” ස’—•ණ කර “—ම සමග සාය“ක මෙන–”—ව ””බඳ ප•චා’ උපා“ය” 
ලබා “—ම.

ෙවන’ - ඉහත 2 , 3 හා 4 තන“” සඳහා ෙපා” ක”“ :

• ෙ—වා ගණය හා මා’ක වැ•“ ප’මාණය : 

  ක.ෙ—.ෙද. ච”ෙ”ඛ 2/2016(I)  - HM1-1 ” .[80,295-15x2,270-114,345.00]

   ක.ෙ—.ෙද. ච”ෙ”ඛ 02/2016 (I) උපෙ”ඛන II (A) අ•ව 2020.01.01 වන ”නට 
ආර’භක වැ•“ ”යවර ”. 80,295.00

• වයස :   අ–”” 35ට ෙනාඅ— හා අ–”” 55ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. අ””තර 
අය”’ක”ව”ට ෙමම උප’ම වය— “මාව බලපා• ෙනාලැෙ•.

• අෙන—’ වර“සාද  :   ”•ක වැ•පට අමතරව රජෙ“ අ•මත ”වන ”යද’ “මනාව, 
වාහනය” / “වාහන “මනාව, ඉ”ධන “මනාව හා අෙන—’ 
රජෙ“ අ•මත ““ලාභ ““ෙ“. 

• බඳවා ගැ”ෙ’ ”මෙ“දය :  ප’ •“ෙ’ බලධා’යා ”’” ප’කර• ලබන ම–ඩලය” 
ම—” පව’ව• ලබන •හගත ස’“ඛ ප“”ෂණය” ම—” 
ෙත–රා ගැ”ම ’” ෙකෙ•.

5.  සහකාර අ–”ෂ - (මා– හා ෙතාර“”) MM 1-1  (තන“” 01)  
 ”””ක’

 බා“ර අය”’ක”ව” 

1)  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග• ලබන ජන ස”“ෙ“දනය / ජන 
මා– ””බඳ ”ෙ•ෂ උපා“ය” ෙහ–  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” 
””ග’ ෙවන’ අ—ළ උපා“ය” 

සහ

  තන“රට අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ අවම වශෙය” වසර 02 ප•චා’ වෘ’”ය පළ–”–ද.

අ””තර අය”’ක”ව” (පහත 1 ෙහ– 2)

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

2)  තන“රට අ—ළ ”ෂය ”ෙ’–ෙ“ ක“’ඨ කළමනාකරණ ම”ටෙ’ (JM) අවම වශෙය” 
වසර 05ක ස“•—” ෙ—වා පළ–”–ද” ස’—•ණ කර “—ම.

6.  සහකාර අ–”ෂ - (”“ය “යා’මක •“ම) MM 1-1  (තන“” 01)  
 ”””ක’

 බා“ර අය”’ක”ව” 

1)  ”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග• ලබන අපරාධ ”—ව ෙහ– ”“ය 
””බඳ උපා“ය” සමඟ ””ඥෙය— ෙලස ෙ”’ඨා“කරණෙ“ ”–”’ “ “—ම

සහ

  තන“රට අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ අවම වශෙය” වසර 02 ප•චා’ වෘ’”ය පළ–”–ද.

අ””තර අය”’ක”ව” (පහත 1 ෙහ– 2)

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

2)  තන“රට අ—ළ ”ෂය ”ෙ’–ෙ“ ක“’ඨ කළමනාකරණ ම”ටෙ’ (JM) අවම වශෙය” 
වසර 05ක ස“•—” ෙ—වා පළ–”–ද” ස’—•ණ කර “—ම සමඟ ””ඥෙය— ෙලස 
ෙ”’ඨා“කරණෙ“ ”–”’ “ “—ම.

ෙවන’ - ඉහත 5 හා 6 තන“” සඳහා ෙපා” ක”“ :

• ෙ—වා ගණය හා මා’ක වැ•“ ප’මාණය : 

  ක.ෙ—.ෙද. ච”ෙ”ඛ 2/2016 - MM1-1 ” .[53,175-10x1,375-15x1,910-95,575.00]

   ක.ෙ—.ෙද. ච”ෙ”ඛ 02/2016  උපෙ”ඛන II අ•ව 2020.01.01 වන ”නට ආර’භක 
වැ•“ ”යවර ”. 53,175.00

• වයස :   අ–”” 22ට ෙනාඅ— හා අ–”” 45 ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. අ””තර 
අය”’ක”ව”ට ෙමම  උප’ම වය— “මාව බලපා• ෙනාලැෙ•.

• බඳවා ගැ”ෙ’ ”මෙ“දය :  ප’ •“ෙ’ බලධා’යා ”’” ප’කර• ලබන ම–ඩලය” 
”’” පව’ ව• ලබන •”ත තරගකා“ ”භාගයක සහ / ෙහ– 
•හගත ස’“ඛ ප“”ෂණයක ““ඵල මත ෙත–රා ගැ”ම 
’” ෙකෙ•.

7.  වැඩසටහ” “ලධා“  JM 1-1  (තන“” 01)  
 ”””ක’
 බා“ර අය”’ක”ව” 

”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ සමාජ ”—ව/ සමා”ය ”— /ෙසෟ“ 
“ව•ධනය ෙහ– ෙවන’ අ—ළ ”ෙ’–යක උපා“ය” සමඟ අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ වසර 01 ප•චා’ 
වෘ’”ය පළ–”–ද.
”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ෙහ– තෘ”ක හා වෘ’”ය අ–ාපන ෙකා“ෂ” සභාව 
”’” ””ග• ලබන ළමා ”ෙ’–යට අ—ළ ”ෂය” ස“ත  •“ෙල–මාව”  ෙහ– උපෙ–ශනය 
””බඳ ”ෂය” ඇ“ළ’ •“ෙල–මාව” ලබා “—ම අ“ෙ•ක ”””කම” ෙ“.
අ””තර අය”’ක”ව” 
පහත 1 ෙහ– 2 ෙහ– 3
1) ඉහත බා“ර අය”’ක”ව” ”’” ස–රා•ය –“ ”””ක’ ලබා “—ම.
2)  තන“රට අ—ළ ”ෂය ”ෙ’–ෙ“ ආ•ත “ලධා’ MA 03 ෙ”—ෙ“ අවම වශෙය” වසර 

05 ක ස“•—” ෙ—වා පළ–”–ද” ස’—•ණ කර “—ම.
3)  තන“රට අ—ළ ”ෂය ”ෙ’–ෙ“ කළමනාකරණ සහකාර තා”ෂ—ක ෙනාවන (MA 1) II 
ෙ”—ෙ“ අවම වශෙය” වසර 05 ක ස“•—” ෙ—වා පළ–”–ද” ස’—•ණ කර “—ම.

8.  මා– හා ෙතාර“” “ලධා’  JM 1-1  (තන“” 01)  
 ”””ක’
 බා“ර අය”’ක”ව” 

”•ව”—ල ““පාදන ෙකා“ෂ” සභාව ”’” ””ග’ ජනමා– ””බඳ ”ෙ•ෂ උපා“ය” 
සමඟ අ—ළ ”ෙ’–ෙ“ වසර 01 ප•චා’ වෘ’”ය පළ–”–ද.
අ””තර අය”’ක”ව” 
පහත 1 ෙහ– 2 ෙහ– 3
1) ඉහත බා“ර අය”’ක”ව” ”’” ස–රා•ය –“ ”””ක’ ලබා “—ම.
2)  තන“රට අ—ළ ”ෂය ”ෙ’–ෙ“ ආ•ත “ලධා“ MA 03 ෙ”—ෙ“ අවම වශෙය” වසර 

05 ක ස“•—” ෙ—වා පළ–”–ද” ස’—•ණ කර “—ම.
3)  තන“රට අ—ළ ”ෂය ”ෙ’–ෙ“ කළමනාකරණ සහකාර තා”ෂ—ක (MA 2) 

IIෙ”—ෙ“/ කළමනාකරණ සහකාර තා”ෂ—ක ෙනාවන (MA 1) IIෙ”—ෙ“ 
තන“රක අවම වශෙය” වසර 05 ක ස“•—” ෙ—වා පළ–”–ද” ස’—•ණ කර “—ම.

ෙවන’ - ඉහත 07 , 08 තන“” සඳහා ෙපා” ක”“ :
• ෙ—වා ගණය හා මා’ක වැ•“ ප’මාණය : 

  ක.ෙ—.ෙද. ච”ෙ”ඛ 2/2016 - JM1-1 ” .[42,600-10 x 755-18 x 1,135-70,580.00]
   ක.ෙ—.ෙද. ච”ෙ”ඛ 02/2016 උපෙ”ඛන II අ•ව 2020.01.01 වන ”නට ආර’භක 
වැ•“ ”යවර ”. 42,600.00

• වයස :   අ–”” 22ට ෙනාඅ— හා අ–”” 45ට ෙනාවැ• ”ය –“ය. අ””තර 
අය”’ක”ව”ට ෙමම උප’ම වය— “මාව බලපා• ෙනාලැෙ•.

• බඳවා ගැ”ෙ’ ”මෙ“දය :  ප’ •“ෙ’ බලධා’යා ”’” ප’කර• ලබන ම–ඩලය” 
”’” පව’ ව• ලබන •”ත තරගකා“ ”භාගයක සහ / ෙහ– 
•හගත ස’“ඛ ප“”ෂණයක ““ඵල මත ෙත–රා ගැ”ම 
’” ෙකෙ•.

““ලාභ
  ඉහත සඳහ” ’ය— තන“” සඳහා ”•ක වැ•පට අමතරව රජෙ“ අ•මත ”වන ”යද’ 

“මනාව ““ෙ“. එෙම”ම ෙ—වක අ•ථසාධක අර“දල සඳහා 12% ක —යක’වය” හා ෙ—වක 
භාරකාර අර“දල සඳහා 3%ක —යක’වය” ද අ“කා’ය ”’” දර• ලැෙ•.

ෙපා” ක”“
  සෑම අය”’ක”ව—ම – ලාං•ක –රවැ’ෙය— ”ය –“ අතර, ”–’ට ච’තය•” –”ත •ම 

හා තන“රට  පැවෙරන කා•යය” මැන”” ඉ••“ම සඳහා ෙම”ම ”ව”ෙ” ඕනෑම “ෙ–ශයක 
ෙ—වය •“ම සඳහා  අව“ වන කා”ක හා මාන’ක ෙය–”තාවය•” –”ත ”ය –“ය. 

  ඉහත තන“” සඳහා අය”’ •“මට ”””ක’ ස–රා ඇ“ අය”’ක”ව” ජා“ක ළමා ආර”ෂක 
අ“කා’ෙ“ “ල ෙව• අඩ”ෙ“  (www.childprotection.gov.lk) පළ ෙකාට ඇ“ ආද•ශ 
අය”’පත “’ ප’” ස’—•ණ කර 2020 ඔ”ෙත–’බ• මස 19 වන ”නට ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන 
ෙලස •යාප”ං— තැපෑෙල” පමණ” පහත •”නය ෙවත ෙයා“ කළ –“ය. සෑම අය”’ක”ව—ම 
තම අය”’ප–ය සමඟ උ“පැ”න සහ“කෙ“ සහ“ක කළ ”ටපත”, ජා“ක හැ“•’පෙ’/ ”ෙ–ශ 
ගම” බලප–ෙ“ සහ“ක කළ ”ටපත” හා අ–ාපන ”””ක’, වෘ’”ය ”””ක’ හා පළ–”–ද 
සනාථ කළ හැ• සහ“කප’ වල සහ“ක කළ ”ටප’ද ෙයා“ කළ –“ය. ය’ අය”’ක”ෙව— එ” 
තන“රකට වඩා අය”’කර”ෙ” න’ එම එ” එ” තන“ර සඳහා ෙව” ෙව” වශෙය” අය”’ප’ 
ෙවනම •”කවරවල බහා ෙයා“ කළ –“ය.

  අය”’ප’ බහාලන කවරෙ“ ව’පස ඉහළ ෙකළවෙ• තමා අය”’කරන තන“ර සඳහ” කර 
එ”ය –“ අතර, රජෙ“ ෙදපා•තෙ’”“ / රා’ සං—ථා / ”ව—ථා”ත ම–ඩලවල ’නට 
ෙ—වෙ“ “–“ අය”’ක”ව” ’ය අය”’ප’ ආයතන “ධා“යා ම—” ෙයා“කළ –“ය.

  ඉහත උපෙද— අ•ව ඉ”’ප’ ෙකාට ෙනාමැ“, අස’—•ණ හා අය”’ප’ භාරග”නා අවසාන 
”නට ප” ලැෙබන අය”’ප’ ’•’ “ම•” ෙතාරව ““”ෙ’ප කර• ලබන අතර, ෙමම 
තන“” ලබා ගැ”ම සඳහා කවර ආකාරය•” ෙහ– බලපෑ’ •“ම •”””කම” ව• ඇත. 
ෙක“ ලැ”—“ගත •“ෙම” ”””ක’ ලබන අය”’ක”ව” පමණ” ස’“ඛ ප“”ෂණය / 
•”ත ප“”ෂණය සඳහා කැඳව• ලබන අතර, ෙමම ප’•’ ස’බ”ධව ජා“ක ළමා ආර”ෂක 
අ“කා’ෙ“ අ–”ෂ ම–ඩලෙ“ ”රණය අවසාන ”රණය ෙ“. 

 සභාප“,
 ජා“ක ළමා ආර”ෂක අ“කා’ය,
 ෙනා. 330, තලව“ෙගාඩ පාර, මා”ෙවල,
 – ජයව•ධන–ර.
 ”රකථන අංකය - 0112778911-14
 ෙව• අඩ”ය -  www.childprotection.gov.lk

තන“” –ර“පා—
ජා“ක ළමා ආර”ෂක අ“කා’ෙ“ –ර“පා—ව පව“න පහත සඳහ” තන“” සඳහා ”””ක’ල’ – ලාං•ක –රවැ’ය”ෙග” අය”’ප’ කැඳව• ලැෙ•. 

අය”’ක”ව” පහත සඳහ” ”””ක’ ස–රා “—ම අව“ ෙ“.


