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©විශ්රාම වැටුප් දැපාරාතමේප්තු පැරකාානයකි. ැවටරයකි.තුැපේොයටැඋපුටාැගුනීම ව,ැපිටරත්ැි.රීම ව,ැවතුර පැි.රීම වැේහය් 

 

විශ්රාම වැටුප් චැ්රලේඛ අංක 3/2020ැඅනුටැම වාර්ගගතැරම වට ැටු්දදු/ ැටු්දදු/ැුරුෂ ැා ාැ

අනත්දුෂැවිශ්රාම වැටුප් චැකුකම ම වැකා ාැටනැදඳලදකමැම වාවාට. 

 

විශ්රාම වැ ටුප් දැ ්රපේඛ වංකා 3/2020 ම වගිතුැ රාපීය කැ පේකා්ටරුතුටැ ටුතුා/වැටුතුා/වැ පුරුඅැ වයත්ාරුැ

විශ්රාම වැ ටුප් දැ පගම්්ැ වනුම වේැ ි.රීප්ැ   කැ හිමිටයැ වේයැ එම වැ ක්රිකාටයේපදැ  ැ නිටුයදිැ හිමිකාම වැ ේහවුරුැ

ි.රීම වටැහාැටුයදිැවටම වැටයැපරේැවිශ්රාම වැටුප්රැරුකාම ම වැරාහාැරංෂිප් දේැටනපකතුැරහේැඋරපාරමැම වා ාටැ

නිකුත්ැකායනුැ ුපේ  

 

1. ටු්දදු/ ටු්දදු/ැ ුරුෂ  අනත්දුෂ ආබාධිතැ අනත්දුෂැ විශ්රාම වැ ටුප් චැ මිගැගු්දමේලදැ  වැ විල ය ලට්දැ

අටධානටැලටොමුැකළැයුතුැනනතිකැවිධිවිධාන. 

1.1   1898ැඅංකැ01ැදරණැටු්දදු/ැඅනත්දුෂැවිශ්රාම වැටුප් චැආඥාැඳනලත්ැටග්දතිැ 

18(1) ටයැටගතුතික 

පම වම වැ ආඥාරයපත්ැ කාාතමකකතුැ රාහාැ ක්ැ නි ධාරිපකකුපේැ රටත්යාැ විටාහටයේතුැ කාා කැ වනුටැ

රළමුටුතුයැට ංගුැවිටාහකැප රැරුළි.කැයුත්පත්ැක ැැ 

18(4) ටයැටගතුතිකැ 

ටුතුා/වැවයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප් දැහිමිැගුතුම්ප්ැ ැට ංගුැවිටාහකෂිැවේයටනයැ ට 

28 ටයැටගතුතික 

විටාහපකතුැටරයෂිැඇ පළේැාරුටතුැපයො  ාැමිකැකයැාාකකාකතුැර් තුධපකතුැටයැවිධිවිධාය 

29 (ව) ටයැටගතුතික 

රාාකාායේකාැආ ාධිේැේත්ත්ටකටැරත්ැවූැවයත්ාරුටතුැර් තුධපකතුැවිශ්රාම වැටුප් දැහිමිගුතුම්ම ව 

33 (2) ටයැටගතුතිකැ 

කු ටීාාැගතුයාැ ාැාරුපටෂිටැටුතුා/වැවයත්ාරුැහිමිකාම වැ ුප යැ ට 

34 ටයැටගතුතික 

ටුතුා/වටකාපේැයුටේැවිටාහක 

35 ටයැටගතුතික 

ාාකකාපකකුපේැපරයැවිටාහපදැාරුටතුටැවයත්ාරුැහිමිකාම වැ  ාැ ම ව 
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©විශ්රාම වැටුප් දැපාරාතමේප්තු පැරකාානයකි. ැවටරයකි.තුැපේොයටැඋපුටාැගුනීම ව,ැපිටරත්ැි.රීම ව,ැවතුර පැි.රීම වැේහය් 

 

39 ටයැටගතුතික 

ටුතුා/වටකාැවිසිතුැවයත්ාරුටාැපයොේකාාැහුරීම ව 

43 ටයැටගතුතික 

ක්ැාාකකාපකකුැාාකකාකාමිතුැඉටත්ැවූැරසුැසිදුැකායගතුයාැ ාැවිටාහ 

 

1.2   1983ැඅංකැ24ැදරණැටු්දදු/ැුරුෂ ැඅනත්දුෂැවිශ්රාම වැටුප් ච ඳනලත්ැටග්දති 

11 ටයැටගතුතික 

විටාහපකතුැටරයෂිැඇ පළේැාරුටතුැපයො  ාැමිකැකයැාායිකාාටෂිැර් තුධපකතුැටයැවිධිවිධාය 

13 ටයැටගතුතික 

රාාකාායේකාැආ ාධිේැේත්ත්ටකටැරත්ැවූැවයත්ාරුටතුැර් තුධපකතුැවිශ්රාම වැටුප් දැහිමිගුතුම්ම ව 

18 ටයැටගතුතික 

ටුතුා/වැපුරුඅපකකුපේැයුටේැවිටාහක 

19 ටයැටගතුතික 

ාායිකාාටකාපේැපරයැවිටාහකි.තුැ ුබුණුැාරුටතුැර් තුධටැකාටයු පැි.රීම ව 

22 ටයැටගතුතික 

ටුතුා/වැපුරුඅකාැවිසිතුැවයත්ාරුටාැයඩත් පැි.රීම වැරුහුයැහුරීම ව 

25 ටයැටගතුතික 

ාාකකාැමුාේැපගම්ම වැයේයැම්පම වතුැරසුටැසිදුැකාය ගතුයාැවිටාහැර් තුධපකතුැටයැවිධිවිධාය 

1.3   ටුදගත්ැ්රලේඛ 

 

 විශ්රාම වැටුප් දැ්රපේඛැවංකාැ3/ැ0303 

(ටුතුා/වැ ැැ ටුතුා/වැ පුරුඅැ ැවයත්ාරුැැ ආ ාධීේැ වයත්ාරුැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ වකදු්රරැ ම වාතමගගේැ රම වපදාකැ

ඔරමපරේැපකොමුැි.රීම ව ) 

 

 විශ්රාම වැටුප් දැ්රපේඛැවංකාැ30ැ036  

(ටුතුා/වැටුතුා/වැපුරුඅැහාැවයත්ාරුැරම වකැකටපත්ැයේකාරදිංියකැවතුේතමාා කැහයහාැසිදුැි.රීම වැරංපනෝධයකැ

ි.රීම ව ) 
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©විශ්රාම වැටුප් දැපාරාතමේප්තු පැරකාානයකි. ැවටරයකි.තුැපේොයටැඋපුටාැගුනීම ව,ැපිටරත්ැි.රීම ව,ැවතුර පැි.රීම වැේහය් 

 

 

 විශ්රාම වැටුප් දැ්රපේඛැවංකාැ3/ැ036/ 

(විශ්රාම වැටුප් දැ්රපේඛැ6/ැ0363ැකටපත්ැටුතුා/වැටුප්පරතුැ03 ැෂිැපගම්ම වැර් තුධටැටුප්රැගනයකැ

ි.රීම ව ) 

 

 විශ්රාම වැටුප් දැ්රපේඛැවංකාැ6/ැ0363 

(ටුතුා/වැටුතුා/වැපුරුඅැහාැවයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප් දැරයපත්ැරංපනෝධයැක්රිකාත්ම වකාැි.රීම ව) 

 

 විශ්රාම වැටුප් දැ්රපේඛැවංකාැ36ැ0339 

(ව ාධිේැවිශ්රාම වැටුප් දැපගම්ම වැරතිපනෝධයකැි.රීම ව) 

 

 1719/3 වංකාැායනැ2011.08.15 දියුතිැවතිැවිපනඅැගුරට්ැනිපදායක 

 

 විශ්රාම වැටුප් දැ්රපේඛැවංකාැ36ැ99 

(වයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප් දැපගම්්ැර් තුධටැවාාළැපද ) 

 

 විශ්රාම වැටුප් දැ්රපේඛැවංකාැ3/2014 

(හිමිකා්ැරෑප්ැවටරතුැදියක) 

 

 විශ්රාම වැටුප් දැ්රපේඛැවංකාැ3/2008 

(ටුතුා/වැවයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප් දැාාකකාැමුාේැගනයකැි.රීම ව.) 

 

කුවකිටැයුතුට.ැැ(ැවිශ්රාම වැටුප් චැ්රලේඛනැ ැඅණැඳනත්ැඳිශීලවනටැකිීමම වැඅතයට යැල..  

2. විශ්රාම ව ටුප් චැ වබගැ්දැ සිටිනැ නිවධාිශලටකුැ ලටනුලට්ද ටු්දදු/ ටු්දදු/ැ ුරුෂ ැ අනත්දුෂැ ා ාැ

ආබාධිතැඅනත්දුෂැවිශ්රාම වැටුප් චැප්රතිවා ැමිගැැගු්දමේම ව. 

 
යාායැ පරේටපකතුැ විශ්රාම වැ ගුනීපම වතුැ වය පරුටැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ   මිතුැ සින යැ විශ්රාමිකාපකකුැ මිකගිකැ

වටරමථාටකාැ ඔහුැ පටනුපටතුැ ටුතුා/වැ වයත්ාරුැ විශ්රාම වැ ටුප්රැ නීේයානුක ැ කා රකාටැ පහෝැ වයත්ාරුැ

ටකපරේැරසුැටතුයාැවුැාරුටතුටැපහෝැනිේයා ාධිේැේත්ත්ටපදැරසුැටතුයාැවුැාරුටතුටැපහෝැහිමිැගතුටනුැ

 ුපේ. 

 

පම වහිැ ැරති ාී ැරාතමනටකැේම වාැරදිංියැවිශ්රාමිකාකාැේම වැවිශ්රාම වැටුප්රැ  ාැගත්ැරාපීය කැපේකා්ැකාාතමකා කැ

පටේැඉදිරිරත්ැවිකැයු පැවේයැරහේැපේඛයැරාපීය කැපේකා්ැකාාතමකා කැපටේැඉදිරිරත්ැකාළැයු පැක  

 

 මිකගිකැවිශ්රාමිකාකාපේැම වයනැරහතිකාක 
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©විශ්රාම වැටුප් දැපාරාතමේප්තු පැරකාානයකි. ැවටරයකි.තුැපේොයටැඋපුටාැගුනීම ව,ැපිටරත්ැි.රීම ව,ැවතුර පැි.රීම වැේහය් 

 

 ැවිටාහැරහතිකාක 

 ැාාතිකාැහුඳුනු්රපේහිැරහතිකාැපිටරත් 

 ැ ුංකුැපේොය පරු 

 ැපාරාතමනටපදැ ම වැ පරයැ විටාහැ සිදුටැ තිපේැ ය්ැ එකීැ විටාහැ නිේයානුක ටැ වටරතුැ ම්ම වැ

ේහවුරුැි.රීම වටැවටනයැදිෂිකාරාාැනිකේැීනතුදුැරකාානකැපහෝැම වයනැරහතිකා 

 ාරුටතුපේැඋ දරුතුයැරහතිකාැ ැ)වයත්ාරුැපගම්ම වකාැ ැ(  

 වටරමථානුක ටැඉේලු්ැකායනුැ  යැපටයත්ැපේඛයැ 

 උ දරුතුයැ රහතිකාපදැ 60ැ ීනයකැ පහෝැ 6/ැ ීනයකැ ම වඟිතුැ ටුතුා/වටැටුතුා/වැ පුරුඅකාැ යම වැ

පටයරමැකායැඇතිැවිටැඑහිැපිටරේෂි 

 

එකීැපේඛයැනිසිැරරිදිැරරීෂිඅාැි.රීපම වතුැවය පරුටැඉේලු්කාරුපේැනීේයානුක ැ ටැපිළි ාටැේහවුරුැ

කායගේැයු පැක ැාාකකාකාටැපහෝැකා රකාටැපරයැවිටාහැරුටතිපදැය්ැඑකීැවිටාහැනීේයානුක ටැදිෂිකාරාාැ

නිකේැීනතුදුටෂිැ  ාැපහෝැම වයනකි.තුැවටරතුැම්ැතිබිකැයු පැක ැඑ ුවිතුැවාාළැයේකි.කවියේැ  ාැගුනීම වැ

වනිටාතමකැපද ැ (ප්ැරාහාැ1907ැවංකාැ19ැායනැරාම වායයැවිටාහැයේකාරදිංියැි.රීප්ැආඥාැරයපත්ැැ46ැටයැ

ටගතුතිකැපකාපයහිැවිපනේඅැවටධායකැපකොමුැකාළැයු පැක ) 

ටුතුා/වැවිශ්රාම වැටුප්රැගනයකැි.රීම වැ 

 විශ්රාම වැටුප්රෂිැ  මිතුැසින ැවිශ්රාමිකාපකකුැැමිකැගිකැවටරමථාටකා ැඑම වැවිශ්රාමිකාකාැවටරතුැටයටැ ාැ

විශ්රාම වැටුප්රැරාය්ැකායමිතුැටුතුා/වැවිශ්රාම වැටුප්රැරකාරමැකාළැයු පක  

 

 රතුයීධැපරේටාැවිශ්රාම වැටුප්රෂිැ  මිතුැසින ැවිශ්රාමිකාපකකුැමිකගිකැවිටකාැ ටැවාා ැටුතුා/වැටුප්රැ

රකාරමැි.රීම වැරාහාැරතුයීධැපරේටාැවිශ්රාම වැටුප් දැවංනකැම වගිතුැඑටනුැ  යැවකදු්රපේහිැාෂිටාැ

ඇතිැටුප්රැටුතුා/වැටුප්රැප රැරීධතිකටැඇ ප ත්ැකාළැයු පක  

 

කුළකිටැයුතුයි 

වටායැ පහේූනතුැ ම වේැ විශ්රාම වැ   ාැ ටකරැ වවු ැ 00ැ ාෂිටාැ ටුප් දැ   මිතුැ සින ැ රතුයීධැ පරේටාැ

නි ධාරිපකකුැටකරැවවු ැ 00ැර්පූතමනැම්ම වටැපරයැමිකැකයැවටරමථාටකා ැ ටැවාා ැටුතුා/වැහාැ

වයත්ාරුැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ වකදු්රත්ැ ම වාතමගගේටැ පකොමුැ පයොකාළැ යු පැ වේයැ එම වැ යේපිපගොනුැ ඉදිරිැ

කාටයු පැරාහාැවිශ්රාම වැටුප් දැපාරාතමේප්තු පටැපටේැපකොමුැකාළැයු පක  

 

ටුතුා/වැහාැවයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප් දැරාායැරරැනිකුත්ැි.රීම ව  

 ටුතුා/වැහාැ වයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප් දැරාායැරරැනිකුත්ැි.රීම වැවාා ැරාපීය කැපේකා්ැකාාතමකා කැ

විසිතුැසිදුැකාළැයු පක ටුතුා/වැවිශ්රාම වැටුප්රැපගම්ම වැආය්කැකාළැරසුැ (රීධතිපදැwop payment 

processing completed ප රැ ාුෂිපටයැ විට)ැ රාපීය කැ පේකා්ැ කාාතමකා පදැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ

විඅකකායැ නි ධාරීැ හටැ වාා ැ ටුතුා/වැ හාැ වයත්ාරුැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ රාායැ රරකැ රීධතිකැ ම වගිතුැ

මුද්රනකැකායගේැහුි.ක  
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©විශ්රාම වැටුප් දැපාරාතමේප්තු පැරකාානයකි. ැවටරයකි.තුැපේොයටැඋපුටාැගුනීම ව,ැපිටරත්ැි.රීම ව,ැවතුර පැි.රීම වැේහය් 

 

 

 

2.1ැැවිටාා ැගු ළු 

2.1.1 බහුැවිටාා ැඳුටතීම ව 

විශ්රාමිකාපකකුැමිකැකයැවටරමථාටැ ටයැ විටැඔහුපේැරළමුැ විටාහකැනිේයානුකු ටැ වටරතුැපයොම්ැ පාටය 

විටාහකෂිැසිදුටැඇත්ය්ැ1898ැවංකාැ01ැායනැටුතුා/වැවයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප් ද වයමුාේැආඥාැරයපත්ැ18ැ

ටයැටගතුතිකැවනුට,ැකාා කැවනුටැරථම වපකතුැසිදුැවූැවිටාහකැට ංගුැවිටාහකැපරේැගේැයු පැක ැඑම වැරථම වැ

විටාහකැවිසුරුටාැහුයැඇතිැවටරමථාටකාැය්ැඒැර් තුධටැනීේයානුක ැයේකවියේැ  ාැ ම වටැකාටයු පැකාළැ

යු පැක ැපරයැවිටාහකෂිැදිෂිකාරාාැකායැවයරයිැීනතුදුැරකාානකැරම වනෂිැ  ාැඇත්ය්ැපහෝැනිකේැීනතුදුැ

රකාානකැ  ාැ  ම වටැපරයැයුටේැවිටාහැම්ැඇත්ය්ැඑකීැපාටයැවිටාහකැනීේයානුක ටැට ංගුැපයොටයැ

වේයැඒැ ටැවාාළැරාතමනටැපටේැයේඛිේටැාුනු්ැදිකැයු පැක  

 

2.1.2 නීතයානුල වැවිටාා ට නැලනොඳුටතීම ව 

නීේයානුක ටැයේකාරදිංියැපයොම්ැක්ැි.සිැකාා කෂිැ පළැඑෂිටැජීටත්ැම්ැඇතිැ ටැරකාානැකායතුපතුැය්ැ

එටුනිැගුටළුැවිශ්රාම වැටුප් දැපාරාතමේප්තු පටැපටේැපකොමුැකායැපගම්ම වැපහෝැපයොපගම්ම වැපිළි ාටැපූතමටැ

වනුම වුතිකැ  ාැගේැයු පැක ැමිකැකයැවටරමථාටැපේෂිැට ංගුැවිටාහකකාටැඑළඹීම වටැපයොහුි.ැටතුයාැවූැක්ැ

ාාකකාපකකුැපදැය්ැඑකීැට ංගුැපයොටයැවිටාහපදැකා රකාටැපහෝැවයත්ාරුපටකුටැපම වම වැරති ාකැවහිමිැ

පද  ( ප්ැරාහාැ1907ැවංකාැ19ැායනැරාම වායයැවිටාහැයේකාරදිංියැි.රීප්ැආඥාැරයපත්ැ15, 16, 18ැහාැ46ැ

ටයැටගතුතිැපකාපයහිැවිපනේඅැවටධායකැපකොමුැකාළැයු පැක ) 

 

2.1.3 දාටකටාලේැලඳරැවිටාා ැනීතයානුල වටැඅටක්දැකරැතිමම ව 

මිකැගිකැවිශ්රාමිකාපකෂිැපටනුපටතුැවිටාහැපාකාකාැකාතමකාටතුැහාැාරුටතුැපම වම වැරති ාකකැරාහාැඉදිරිරත්ැ

ටයැවිටැනීේයානුක ැවිටාහපදැ ැකා රකාටැහාැරළමුැවිටාහපදැවයත්ාරුැටකපරේැ රසුටයැ (එය්ැටකරැ

26ටැ වඩුැ රැි.කාැ වියහිේ)ැ ාරුටතුැ සිටීැ ය්ැ එම වැ ාරුටතුටැ රම වායටැ විශ්රාම වැ ටුප්රැ ප  ැ කයි ැ පම වම වැ

වයත්ාරුටතුටැහිමිැටයැපකාොටරැවයත්ාරුටතුටැටකරැවවුරුදුැ26ැර්පූතමනැම්ම වැපහෝැරැි.කාටකාටැඑළඹීම වැ

කයැකාරුණුැපාපකාතුැමුයේතුැ එළපෙයැ වටරමථාටැ ම වේැයේයැ ටයැ වේයැ එම වැ පකාොටරැ වනිත්ැ ාරුටතුපේැ

ටුප්රටැඑකා පැපටමිතුැපගටාැවටරතුැපද ැසිකලුම වැවයත්ාරුටතුටැපගටාැවටරතුැවූැරසුැවයත්ාරුටතුටැහිමිැ

වූැපකාොටරැනීේයානුක ැටුතුා/වටටැඑකා පැකාළැයු පැක ැැ 

 

2.1.4 දාටකත්ටලට්දැඉටත්ැවූැඳසුැසිදුැටනැවිටාා . 

ටුතුා/වැවයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප් දැරම වකැකටපත්ැරති ාකැහිමිැගුතුම්ප්ැ ැපරේටාැකාා කැ පළැපහෝැ ටැපරයැ

ාාකකාකාපේැවිටාහකැසිදුටැතිබිකැයු පැක ැවයමුාපේැාාකකාත්ටපකතුැඉටත්ැම්පම වතුැරසු (විශ්රාම වැගුනීපම වතුැ
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©විශ්රාම වැටුප් දැපාරාතමේප්තු පැරකාානයකි. ැවටරයකි.තුැපේොයටැඋපුටාැගුනීම ව,ැපිටරත්ැි.රීම ව,ැවතුර පැි.රීම වැේහය් 

 

රසු)ැගිවිරැගතුයාැවිටාහකකාැාරුටතුටැපහෝැකාතමකාටටැටුතුා/වැවයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප් දැවයමුාපේැරති ාකැ

හිමිැ පයොටයැ ටැ 6898වංකාැ 36ැ ායනැ ටුතුා/වැ වයත්ාරුැවිශ්රාම වැ ටුප් ද වයමුාේ ආඥාැ රයපත්ැ 43ැ ටයැ

ටගතුතිපදැරහැ1983ැවංකාැ24ැායනැටුතුා/වැපුරුඅැහාැවයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප් දැරයපත්ැ25ැටයැටගතුතිපදැ

රාහතුැපද ැ 

කුළකිටැයුතුයි, 

පාරාතමේප්තු පැ ටරාැ ාුමීම වැ ම වේැ පහෝැ ේය පයැ වපහෝසිැ ම්ම වැ ම වේැ පහෝැ සිවිේැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ ටයටරමථාැ

රංග්රහපදැ2-7ැටගතුතිැවනුටැවිශ්රාම වැගතුයාැ ා, ටකරැවවුරුදුැ55ැාෂිටාැවිටාහැවූැවකටලුතුැරාහාැඔවුතුපේැ

කා රකාැ පටේැ ටුතුා/වැටුතුා/වැ පුරුඅැ වයත්ාරුැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ හිමිගුතුම්ම වටැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ ්රපේඛැ

13/2010ැ හි 5ැ ටයැ ටගතුතිකැ කටපත්ැ වටරමථාටැ උාාැ කායැ  ැ ඇේ පම වහිැ  ැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ ්රපේඛැ වංකාැ

/ැ0338ැරරිදිැවකැකාළැයු පටැඇතිැාාකකාැමුාේැවකැකාළැයු පක  

2.2ැ අතුුෂදා ්දැවුැවිශ්රාගැකලටකුැලටනුලට්දැප්රතිවා ැමිගැැගු්දමේම ව 

ක්ැවිශ්රාමිකාපකෂිැව පරුාහතුැවුටපහොත්ැඑම වැවිශ්රාමිකාකාැර් තුධපකතුැම වයනැරහතිකාකෂිැනිකුත්ැම්ම වෂිැ

සිදුම්ැපයොම වුතිැ ුවිතුැවිශ්රාම වැටුප් දැ්රපේඛැ63ැ90ැවනුටැකාටයු පැකායැඔහුැඇකැව පරුාහතුැම්පම වතුැම වාරැ

හේයකාටැ රසුැ ටුතුා/වැටුතුා/වැ පුරුඅැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ පගම්ම වැ ර කාාැ  ුයේකැ හුි.ැ වේයැ ඒැ රාහාැ රහේැ

පේොය පරුැ  ාැගේැයු පැක  
 

 ව පරුාහතුැවූැවිශ්රාමිකාකාැපටේැවටරතුැටයටැවිශ්රාම වැටුප් දැපගවූැදියකැ 

 

 

 ටුතුා/වටැටුතුා/වැ පුරුඅකාැ විසිතුැ පහෝැ වයත්ාරුටතුැ විසිතුැ පහෝැ ව පරුාහතුැ ම්ම වැ පිළි ාැ

පරොලීසිකටැකායයැ ාැැරුමිණිේපේැපිටරේෂිැ  ාැගුනීම වැරහැඑම වැරුමිණිේ ටැවනුටැකායයැ ාැ

රරීෂිඅනැට ැටතමේම වායැරගතිකැර් තුධටැපරොයේරමැටාතමේාටෂිැ  ාැගුනීම වටැකාටයු පැි.රීම ව  
 

 

 ටුතුා/වටැටුතුා/වැ පුරුඅකාැ පහෝැ වයත්ාරුටතුැ පටතිතුැ දිවුරු්ැ රහතිකාකෂිැ   ාැ ගුනීම ව ැ එම වැ

දිවුරු්ැරහතිකාපදැව පරුාහතුැවූැදියකැරහැව පරුාහතුම්පම වතුැරසුැඔහුැපහෝැඇකැි.සිපටකුැවිසිතුැැ

ාුකාැතිපේැාැකතුයැපිළි ාටැපේොය පරුැඇ ප ත්ැවිකැයු පක  
 

 

 ව පරුාහතුැවුැවිශ්රාමිකාකාැවිශ්රාමිකාාටැර් තුධපකතුැරාපීය කැපේකා්ැටාතමේාැ 
 

ඉහේැපේොය පරුැපිළි ාටැරෑහීම වකාටැරත්ැවිකැහුි.ැටතුපතුැය්ැවනුම වුතිකැරාහාැවිශ්රාම වැටුප් දැවධයෂිඅැ

ායයාේැපටේැපකොමුැකාළැයු පැවේයැවනුම වුතිකැ  ාැගත්ැරසුටැාත්ේැරීධතිකැපටේැඇ පළත්ැකා ැයු පැක ැ 

 

2.3 ටු්දදු/ැ විශ්රාම වැ ටුප් චැ වබගැ්දැ සිටිනැ ප්රතිවාී ැ ඳාර් ටලටමිැ ටි ැ විටාා ටැ ලා යතුලට්දැ ප්රතිවා ැ මිගැැ

ගු්දමේම ව. 
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©විශ්රාම වැටුප් දැපාරාතමේප්තු පැරකාානයකි. ැවටරයකි.තුැපේොයටැඋපුටාැගුනීම ව,ැපිටරත්ැි.රීම ව,ැවතුර පැි.රීම වැේහය් 

 

විශ්රාම වැටුප් දැ  මිතුැසින යැටුතුා/වටකාැටුතුා/වැපුරුඅකකුැකළිැවිටාහැවුටපහොත්ැපගටමිතුැසින ැටුතුා/වැ

විශ්රාම වැටුප්රැයේයැි.රීම වත්ැවයත්ාරුටතුැසිටීය්ැවයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප්රැආය්කැි.රිම වත්ැරාම වායයැක්රිකාැ

පිළිපටේැවික ැවයත්ාරුටතුැපයොසින ැවටරමථාටකාැ ැටුතුා/වැවිශ්රාම වැටුප්රැයේයැි.රීම වැසිදුවික  

 

එපහත්ැ0363ැවංකාැ38ැායයැරංපනෝධිේැටුතුා/වැවයත්ාරුැරයේැහාැ2010 වංකාැ9 ායනැටුතුා/වැපුරුඅැ

රංපනෝධිේැරයේැම වඟිතුැකළිැවිටාහැටයැටුතුා/වටතුැැටුතුා/වැපුරුඅකතුැඋපාරාැපගටමිතුැරුටතිැවිශ්රාම වැ

ටුප්පරතුැවතමධකෂිැහිමිැගුතුම්ප්ැවටකාානකැ  ාැපායැ   ැප්ැර් තුධපකතුැවිශ්රාම වැටුප් දැ්රපේඛැ

වංකාැ6/ැ0363ැහිැ37ැටයැටගතුතිකැ  ැරුටුත්පටයැවේයැටුතුා/වැවිශ්රාම වැටුප්පරතුැවතමධකෂිැකළිැවිටාහැ

වූැ ටුතුා/වැ කාතමකාටටැටුතුා/වැ පුරුඅකාටැ හිමිැ ගුතුම්ම වටැ පූතමටැ වයත්ාරුටතුැ සිටීැය්ැ ඔවුතුපේැ වයිතිකැ

සුයෂිප්ේැි.රීම වටැාැවිශ්රාම වැටුප් දැ්රපේඛැවංකාැ3/ැ036/ැම වඟිතුැඉඩැර රාැඇේ  

 

එපම වතුම වැක්ැටුතුා/වටකාපේැටුතුා/වැපුරුඅකකුපේැ ැවිටාහකැ6/ැ0363ැ්රපේඛකැක්රිකාත්ම වකාැවූැ0363-

38-67ැ ැ දියටැ පූතමටපකතුැ සිදුැ වූපදැ ය්ැ 03 ැ කාැ රති ාකකැ රාහාැ හිමිකා්ැ රෑප්ැ දියකැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ

්රපේඛැවංකාැ/ැ0364ැවනුටැ0364-60-/6ැදිපයතුැවටරතුැම්ැඇේ  

ටුතුා/වැකාතමකාටෂිැටුතුා/වැපුරුඅපකෂිැටුතුා/වැවිශ්රාම වැටුප් දැරති ාකැරාහාැඉදිරිරත්ැටයැවටරමථාටැටයැැ

විටැාැකළිැවිටාහකකාටැරත්ටැසිටීැය්ැ0363ැවංකාැ8ැායයැරංපනෝධිේැරයපේහිැ/4ැටගතුතිකැවනුටැ ුබීම වටැ

නිකමිේටැ තිබුනාැ වූැ ටුප්පරතුැ වතමධකෂිැ හිමිැ ගතුටයැ වේයැ ඉතිරිටැ ඇතිැ වතමධකැ වයත්ාරුටතුැ රාහාැ

පගටනුැ ුපේ  

 

ක්ැටුතුා/වටකාැටුතුා/වැපුරුඅකකුැඑළපෙතුයාැවුැපාටයැවිටාහකැාැවිසුරුටාැහරියැවටරමථාටකාැ ැවුටැාැ

ඇකැපටේැහිමිැටනුපදැ03 ැකාැටුතුා/වැවිශ්රාම වැටුප් දැරම වානකැම වැරම වණි. 

 

ටුතුා/වටපේැපාටයැකා රකාැ ාැයාපදැපරේටකාපකෂිැටතුපතුැය්ැඑම වැපාටයැකා රකාැ ාැමිකැගිකැවිටැ

රථම වැකා රකාපගතුැහිමිගතුටයැ ාැ 50%ැ කාැ ටුප්රැයේයැ විකැයු පැ වේයැ පාටයැකා රකාැ පටනුපටතුැ

ටුතුා/වැවයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප්රැආය්කැකාළැයු පැක  

 

3. ටු්දදු/ැා ාැඅනත්දුෂැවිශ්රාම වැටුප් චැමිගැැගු්දමේලදැ වැකවකාැබුලිටැයුතුැසුවිල යෂීැගු ලු 

 
3.1 ටු්දදු/ැවිශ්රාම වැටුප් චැවායෙලටකුැවිසි්දැදුෂට්දැලනොතකාැා ුීමම ව 

 

පම වම වැරම වකැකටපත්ැරති ාකැඉේලු්ැකායයැපහෝැරති ාකැ  ාැගතුයාැටුතුා/වටෂිැටුතුා/වැපුරුඅපකෂිැ

ේම වාපේැ ාරුටතුැ පයොේකාාැ හුරීම වකාටැ  ෂිැකායැඇතිැ  ටටැ ටාතමේාැ ටතුපතුැය්ැ ඒැ පිළි ාැ රේයේාටකැ

ේහවුරුැකායැගුනීම වටැකාටයු පැකාළැයු පක ැපම වහි ැකාාතමකා ැරරීෂිඅන,ැරාපීය කැපේකා්ැටාතමේාැඇසුපයතුැ

කාරුණුැ ේහවුරුැ කායැ ගුනීපම වතුැ වය පරුටැ ටුතුා/වැ විනැරාම වැ ටුප්පරතුැ කාටයැ පකාොටරෂිැ ාරුටතුැ රාහාැ

හිමිගතුටතුපතුැාැකතුයැීනයනකැරාහාැවිශ්රාම වැටුප් දැවධයෂිඅැායයාේැපටේැඉදිරිරත්ැකාළැයු පැපද  
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ඒැවනුටැටුතුා/වැකාතමකාටටැටුතුා/වැපුරුඅකාටැහාැපයොේකාාැහුරීම වටැ ෂිැවූැාරුටතුටැහිමිැගතුටනුැ  යැ

ටුතුා/වැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ රම වානකැවිශ්රාම වැ ටුප් දැ වධයෂිඅැ ායයාේැ විසිතුැීනයනකැකායනුැ ුපේ ැ ාරුටතුටැ

හිමිගතුටනුැ  තුයාැවූැටුතුා/වැවිශ්රාම වැටුප්පරහිැපකාොටරැකාතමකාටටැපුරුඅකාටැයුටේැි.සිැකාප කාැහිමිැ

ගතුටනුැපයො ුපේ ැ1898ැවංකාැ01ැායනැටුතුා/වැවයත්ාරුැවයමුාේැආඥාැරයපත්ැ/9ැටයැටගතුතිකැහාැ

1983ැවංකාැ24ැායනැටුතුා/වැපුරුඅැවයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප් දැරයපත් 22 ටයැටගතුතිකැප්ැර් තුධපකතුැ

  ැරුටුත්පද ැ 

  

 

3.2 ැැටු්දදු/ැවිශ්රාම වැටුප්ඳැ ාරකාරත්ටට නැට ලත්ැමිගැැගු්දමේම ව 

 

ක්ැ ටුතුා/වටෂිැටුතුා/වැ පුරුඅපකෂිැ රති ාකකැ ඉේලු්ැකායයැ වටරමථාපදැ  ැ පහෝැ ටුතුා/වැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ

  මිතුැසින යැවටරමථාටකාැ ැම වායසිකාැටයාක ේාටකෂිැ(ම වායසිකාැපයෝග)ැපහෝැවිශ්රාම වැටුප් දැ  ාැගුනීම වටැ

පයොහුි.ැරාාකාායේකාැපයෝගකි.තුැරසුැවිකැහුි.ක ැඑවිටැඑම වැකා රකාැපටනුපටතුැසුදුසුැකායකාායත්ටකෂිැ

කටපත්ැකායකාායැ1898ැවංකාැ01ැායනැටුතුා/වැවයත්ාරුැවයමුාේැආඥාැරයපත්ැ/8ැටයැටගතුතිකටැවනුටැ

හිමිගුතුම්ම වටැකාටයු පැකායනුැ ුපේ. 

 

පම වටුනිැවටරමථාටකාැ ැ, 

I. පයෝගීැ රමටකාටකැ පිළි ාැ වටායැ ටාතමේාැ හාැ දිරමත්රිෂිැ වටායැ නි ධාරීැැ

රහතිකාකෂිැ  ාැගුනීම ව 
 

II. කායකාායත්ටකැදිවුරු්ැරහතිකාකෂිැ  ාැගුනීම ව 
 

III. රාපීය කැපේකා්ැපටතිතුැකායකාායත්ටකැර් තුධැටාතමේාටෂිැකාුාම්ම ව ැැ 

පම වම වැ ටාතමේාපදැ ටුතුා/වැ කාතමකාටපේැ ැටුතුා/වැ පුරුඅකාපේැ පයෝගීැ රමටකාටක,ැ ඉදිරිරත්ැ ටයැ කායකාරුපේැ

ඥාීනත්ටක, කායකාරුැවිසිතුැවාා ැටුතුා/වටැටුතුා/වැපුරුඅකාැපේැසුකසිීධිකැරාහාම වැපම වම වැවිශ්රාම වැටුප්රැ

කාවිේැි.රීම වැපිළි ාැරෑහීම වටැරත්විකැහුි.ැාැකතුයැපිළි ාැටාතමේාැකාුාම්ම වැ පළිතුැරෑහීම වටැරත්විකැහුි.ැ

ය්ැවනුම වුතිකැරාහාැවිශ්රාම වැටුප් දැවධයෂිඅැායයාේැපටේැඉදිරිරත්ැකාළැයු පක වනුම වුතිකැ ාැරසුැඉදිරිැ

කාටයු පැකාළැයු පක  

 

3.3ැැ විටාා ලට්දැටකර නැඇතුළතැදුෂට්දැලනොවබාැදාටකටාැගැටැලගොකමැඇතිැඅටකමථාටකැක යුතුැකිීමම ව. 

පම වටතුැවටරමථාටකාැ1890ැවංකාැ01ැායනැටුතුා/වැවයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප් දැරයපත්ැ28ැටගතුතික, 1983ැවංකාැ

24ැායනැටුතුා/වැපුරුඅැවයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප් දැරයපත්ැ11ැටයැටගතුතිකැහාැ1970ැවංකාැ18ැායනැටුතුා/වැ

වයත්ාරුැ(රතුයීධැහමුාා)ැරයපත්ැ27(1) රකාායටැටුතුා/වටැපටේැහිමිකාම වැයුේ ැඑටුනිැඉේලී්ැවිශ්රාම වැ

ටුප් දැවධයෂිඅැායයාේටයකාපේැවනුම වුතිකටැඉදිරිරත්ැකාළැයු පැක  
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©විශ්රාම වැටුප් දැපාරාතමේප්තු පැරකාානයකි. ැවටරයකි.තුැපේොයටැඋපුටාැගුනීම ව,ැපිටරත්ැි.රීම ව,ැවතුර පැි.රීම වැේහය් 

 

එපරේැටුතුා/වැවයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප්රෂිැහිමිගතුටයැ ාැටුතුා/වටකාැයුටේැවිටාහැවූැවිටැඑම වැටුතුා/වටටැ

යුටේැ 50%කාැ රති ාකකැ   ාැ  ම වැ රාහාැ ීනයනකෂිැ ගුනීම වැ උපාරාැ යුටේැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ වධයෂිඅැ

ායයාේටයකාැපටේැපකොමුැකාළැයු පැක  

 

 

 

4. අනත්දුෂැවිශ්රාම වැටුප් චැලගමේදැරිටාටලිලදැ වැක යුතුැකළැයුතුැආකාරට 

පම වම ව රම වක කටපත් වයත්ාරු විශ්රාම ව ටුප් ද රති ාක වත්රත් ි.රීප්   ටකර වවු 18ටැවඩුැාරුපටකුැපහෝැ

ාරුටතුැ ි.හිරැ පාපයකුැ සිටීැ ය්ැ ඔවුතුැ රාහාැ නිසිැ රැකාටයනකැ හාැ පරෝඅනකැ රු සිකැ හුි.ැ

කායකාායත්ටකෂිැනිතමපීනැි.රීම වැරාපීය කැපේකා්ැවිසිතුැකාළැයු පක කායකාායත්ටකැකටපත්ැවිශ්රාම වැටුප් දැ

පගම්්ැ ි.රීම වැ ර් තුධපකතුැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ වධයෂිඅැ ායයාේපේැ වනුම වුතිකැ   ාැ ගේැ යු පැ ක ැ එකීැ

කායකාායත්ටකැ කටපත්ැ ාරුටාැාරුටතුැ රාහාැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ හිමිගුතුම්ප්ැ  ැ එකාටයැ පගවිකැ යු පැ ක්ැ හි ැ

විශ්රාම වැටුප්රෂිැපදැය්ැාරුටාපේැවයාගේැසුකසිීධිකැරාහාැාරුටාැයමිතුැවූැගිණුම වකාැඑකැේුතුරත්ැකාළැ

යු පැවේයැකායකාායත්ටකටැපගටනුැ  යැම වාසිකාැවිශ්රාම වැටුප්පරතුැරම වානකෂිැේුතුර පැටනපකතුැාරුටාපේැ

ගිණුම වටැපකොමුැකාළැයු පැක  

වයත්ාරුටාට ටකරවවු 18 ර්පුතමනැවූැ රසුැ රත්කායයැ ාැ කායකාායත්ටපකතුැඉටත්ැකායැ ාරුටාැයමිතුැම වැ

විශ්රාම වැටුප් දැපගම්ම වැආය්කැකාළැයු පැවේයැවටරමථානුක ටැාරුටාපේැරැි.කාම වකැේත්ත්ටකැපහෝැටකරැවවු. 

26 ර්පූතමනැම්ම වැකයැකාරුණුැවිම වරාැරළමුැවටරමථාපදැ ැම වැවයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප්රැවත්හිප්ැම්ම වටැකාටයු පැ

කාළැයු පැක  

0363 වංකා 38 ායය රංපනෝධිේ ටුතුා/ව වයත්ාරු රයේ වනුට වයත්ාරු විශ්රාම ව ටුප් ද හිමි ගුතුම්ප්   

ාරුටාපේ විටාහකාත්ටක   රානු පයො ුපේ ැ එපම වතුම ව විශ්රාම ව ටුප් ද ්රපේඛැ 36ැ99හි විධිවිධාය ාැ

වයත්ාරුැපගම්ම වකා  ැවාා ැපද ැ 

 

4.1 කුවටද්දාැග්දනාැවදැදුෂට්දැකා ාැඅනත්දුෂැවිශ්රාම වැටුප් චැමිගැකම වැවබාැ වම ව 

වයත්ාරුටතුැ රාහාැ හිමිකාම වැ ර කාාැ  ුලීප්ැ  ැ නි ධාරිපකකුැ වයමුාපේැ ාාකකාත්ටකැ ායමිතුැ සින යැ

වටරමථාපදැ ැාරුකාම වටැහාාැගනුැ  යැක්ැනීතිකෂිැකටපත්ැපහෝැකු ටීාාැගුනීප්ැනීතිකැකටපත්ැපහෝැ

හාාැ ටඩාැගනුැ  යැ ාරුටතුැරාහාැ ාැ රති ාකැහිමිැගුතුම්ප්ැහුි.කාටැටුතුා/වැ වයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප් දැ

රංපනෝධයැරයතිතුැරධායැරඥ දතිපදැ//ැටයැටගතුතිකටැකායයැ ාැරංපනෝධයකටැවනුටැහිමිටැඇේ  

5. ලඳොදුැගු ළු 
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©විශ්රාම වැටුප් දැපාරාතමේප්තු පැරකාානයකි. ැවටරයකි.තුැපේොයටැඋපුටාැගුනීම ව,ැපිටරත්ැි.රීම ව,ැවතුර පැි.රීම වැේහය් 

 

5.1 නදටවැඳටත්නාැලටනකමකද 

ටුතුා/වැ වයත්ාරුැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ පගම්්ැ ක්රිකාටයේපදැ  ැ වනිටාතමකැ වංගකෂිැ ටයැ හිමිකාම වැ ේහවුරුැ ි.රීම වැ

උපාරාැටුතුා/වටපේ,ැටුතුා/වැපුරුඅකාපේ,වයත්ාරුටාපේ, ආ ාධිේැවයත්ාරුටාපේැපම වතුැම වැාාකකාකාපේැ

ය්ැඔවුතුපේැසිකළුම වැඉදිරිරත්ැකායයැ ාැයේකි.කවියේට ැරම වායැආකාායකටැපක ැතිබිකැයු පැක  

 

 

 

5.1.1 දාටකටාලේැනම වැලටනකමැමේම ව 

ාාකකාකාපේැයම වැපටයරමැවූැවිටැඑම වැය්ැේහවුරුැි.රීම වැරාහාැාාකකාකාපේැවිශ්රාම වැටුප් දැරාායැරරක, ග්රාම වැ

නි ධාරීැ ටාතමේා, රභූ ැ ටාතමේා, ම වුතිටයනැ උධෘේැ ආ ැ යේකි.කවියේැ කාුාටාැ රරීෂිඅනකෂිැ රටත්ටාැ එම වැ

රරීෂිඅනැටාතමේාටැම වේැාාකකාකාපේැයම වැේහවුරුැකායගේැයු පැක ාත්ේැරීධතිකටැඑෂිැකායැඇතිැටුතුා/වැ

වයත්ාරුැපගොනුැරරීෂිඅාැකායැ  ාැාාකකාකාැජීට පතුැවේයැසින යැකාා කැ ප ැාාකකාකාපේැ ැයම වැක්ැි.සිැ

රංපනෝධයකකාටැ ෂිැකායැඇත්ැ ාැකතුයැේහවුරුැකායැගේැයු පැක ප්ැි.සිදුැ ැ වයුයි.තුැේහවුරුැකායගේැ

පයොහුි.ැාාකකාපකකුපේැයම වෂිැපදැය්ැටුතුා/වැවයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප් දැපගම්්ැවත්හිප්ම්ම වැසිදුැකාළැයු පැ

ක  

 

5.1.2 ටු්දදු/ටලේැනලදැඳටතිනැලටනකමකද 

ටුතුා/වටපේැයප්ැ පටයරමකා්ැ රටීනැය්ැ එම වැ පටයරමකා්ැේහවුරුැකායැගුනීම වටැ ග්රාම වැනි ධාරිැ ටාතමේා, 

ම වුතිටයනැඋධෘේ, රභූ ැටාතමේාැආදිකැපකොාාැගනිමිතුැරරීෂිඅනකෂිැරටත්ටාැයම වැේහවුරුැකායගේැයු පැක ැ

එපරේැේහවුරුැකායගේැපයොහුි.ැය්ැේම වැයම වැනීේයානුක ටැේහවුරුැකායයැප රැටුතුා/වටටැාුනු්ැදිකැ 

යු පැක  

යම වකාැරටත්යාැපටයරෂිැරාහාැදිවුරු්ැරකාානකෂිැපිළිගේැහුෂිපෂිැයම වකාැඉේාැසුළුැපටයරෂිැරුටීනම වැ

පහෝැවිටාහපකතුැරසුටැටුතුා/වටැවිසිතුැාාකකාකාපේැයම වැකාවිේැකාළැ ටැේහවුරුැටතුපතුැය්ැරම වණි ැැ 

 

5.2 ටු්දදු/ැඅනත්දුෂැවිශ්රාම වැටුප් චැරම වලදැලිටාඳදංචිැමේැතිමම ව 

ටුතුා/වැටුතුා/වැ පුරුඅැ හාැ වයත්ාරුැ විශ්රාම වැ ටුප්රකාටැ හිමිකා්ැ කීම වැ රාහාැ ාාකකාකාැාායිකාාටැ

ටුතුා/වැටුතුා/වැපුරුඅැවයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප් දැරම වපදැයේකාරදිංියැම්ැතිබීම වැවනිටාතමකැපද ැ 

ාුයටැ ටුතුා/වැටුතුා/වැ පුරුඅැ හාැ වයත්ාරුැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ රම වපදැ යේකාරදිංියැ ම්ැ සින යැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ

පාරාතමේප්තු පපදැටුතුා/වැහාැවයත්ාරුැපේඛයාගායපදැ ැරටතියැ 82,83, M,Fැකාාණ්ඩපදැටුතුා/වැහාැ

ටුතුා/වැපුරුඅැපගොනුැරරිප ෝකායකැපකාොට,ැටුතුා/වැහාැවයත්ාරුැපගොනුැරරිප ෝකායැටයාරෘතිපදැාත්ේැ
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රීධතිකටැඇ පළත්ැපකාොටැඇතිැවේයැාුයටැසිකලුම වැරාපීය කැපේකා්ැකාාතමකා ැට ටැඑම වැාත්ේැරීධතිකටැ

පිවිරැඑම වැපගොනුැපිරිෂිරාැ ුලීම වටැරහසුකා්ැරරකාැඇේ  

     පම වම වැ ාත්ේැරීධතිකටැඇ පළත්ටැපයොම වුතිැටුතුා/වැහාැ වයත්ාරුැපගොනුටෂිැපදැය්ැඑම වැයේකාරදිංියැ

වංකාකැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ පාරාතමේප්තු පපදැ ටුතුා/වැ හාැ වයත්ාරුැ වංනකැ පටේැ පකොමුැ කායැ එම වැ පගොනුැ

පේඛයාගායකැ  පළැ රටීනාැ කතුයැ ේහවුරුැ කායගේැ යු පැ ක ැ එපරේැ පේඛයාගායකැ  පළැ පගොනුටෂිැ

පයොරටතිතුපතුැය්ැපහෝැඑම වැවංකාකටැපටයත්ැවපකකුැයේකාරදිංියැම්ැඇත්ය්ැවාා ැාාකකාකාැවිශ්රාම වැටුප් දැ

්රපේඛැ2/2016ැවනුටැම වාතමගගේැරම වකැඔරමපරේැටුතුා/වැවයත්ාරුැරම වපදැවලුතිතුැයේකාරදිංියැි.රීම වැරාහාැ

එම වැාකකාකාැවටරතුැටයටැපරේටකැකායයැ ාැආකේයකැපටේටැටුතුා/වටැපකොමුැකාළැයු පැක ැ 

698/ැ38ැ36ැ දියටැ පරයැ රත්ම්්ැ  ාැ යාපදැ පරේවිකාාටතුැ රාහාැ ටුතුා/වැ පුරුඅැ වයත්ාරුැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ

රම වකටැයේකාරදිංියැම්ම වැරාහාැ0364ැ60ැ/6ැදියටැපරයැම වයාරැරරිශිඅමඨකෂිැ  ාැ ැතිබිකැයු පැවේයැාාකකාැ

මුාේැාැඑම වැදියටැපරයැපගටාැතිබිකැයු පැ ටැටුතුා/වැපුරුඅකාැාුනුටත්ැකාළැයු පැක ැැ 

පම වප රැ ම වයාරැ රරිශිඅමඨකැ   ාැ  ැ පයොම වුතිැ හාැ ාාකකාැ මුාේැ වකැ ම්ැ පයොම වුතිැ ාායිකාාටකාපේැ ටුතුා/වැ

පුරුඅපකෂිැරාහාැටුතුා/වැපුරුඅැවයත්ාරුැවිශ්රාම වැටුප් දැහිමිකාම වැ  ාැදිකැපයොහුි.ැක  

5.3ැැැලිපිැලගොනුැඅකමථානගතටැඇතිැවි කැක යුතුැකළැයුතුැආකාරට. 

විශ්රාම වැ ටුප් දැ   මිතුැ සින ැ විශ්රාමිකාපකකුපේැ විශ්රාම වැ ටුප් දැ යේපිපගොනුටෂිැ ක්ැ ි.සිැ පහේ පටෂිැ ම වේැැැැැැැැැැැැැැ

වරමථායගේටැඇත්ය්ැඑම වැවිශ්රාමිකාකාැරාහාැවිනමැයාම වැටුප් දැ්රපේඛැ6/ැ0336ැවනටැේාටකාායේකාැ

යේපිැපගොනුටෂිැරකාරමැකායැඉදිරිැකාටයු පැසිදුැකාළැයු පක  

 

 

 



1 
 

වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ / අනත්දරු/ආබාධිත අනත්දරු විශ්රාම ව වැප් ග ව ීම් 

 අයදුම්පත්ර ම වාර්  ත ක්රම වවදදය ස්සව්  වය ු  ිරීම ව 

 

වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්රාම ව වැටු ග ව ීම් ක්රියාවාවය යාව වතාත් නිරවදය හා ාා්යයාව්ෂමම වව ිදු  ිරීවම් අරමුණින් 

වැන්දඹු,වැන්දඹු පුරුම හා අනත්දරු විශ්රාම ව වැටු ග අයාවු ම්්ර ම වා්ය    ක්රම වවේදයාව ඔස්වසේ ලබා  ැනීම ව සඳහා 

2020.02.25 දිනැතිව අංා 3/2020 දරන විශ්රාම ව වැටු ග චක්රවඛයයාව නිුතත් ාරන ලී. 

 

ප්රතිලාී  ්ා්යවවයාව වව  ාිනනිනන් ම ව ප්රතිලා  ිමිනාර ීවම් ීහැිර ා්ෂ නිරවදය ාවයාව  හුරරු ාර  ැනීම ව 

සඳහාය පි ව ොනුව ප්රාවීය යාව වඛාම්වඅ අත්සනය යාවැීම වය ප්රථමම ව අදාළ ඇමුණුම ව සම වඟ පිරි්ෂසුම් 

වඛයනයාවව ොනුවය ඇතුළත් ාළ යුතුයාව. 

 

1. ඇමුණුම ව 1 -  විශ්රාම ව වැටු ග ලබා ිනයාවයාවන විශ්රාිනායාවන්වඅ ිමිනාම ව සම්බන්ෙවයාවන් ායයුතු ිරීම ව 
 

 

 

2. ඇමුණුම ව 2 -  අතුරුදහන් වූ විශ්රාිනාවයාවුත වහ  විශ්රාිනාාවාාවන්වඅ ිමිනාම ව සම්බන්ෙවයාවන් 

 ායයුතු ිරීම ව 

 

 

3. ඇමුණුම ව 3 -  වැන්දඹුව/ වැන්දඹු පුරුමයාවා යාවළි විවාහ ීවම වන් ්සු ිමිනාම ව සම්බන්ෙවයාවන් ායයුතු 

ිරීම ව 

 

4. ඇමුණුම ව 4 -  අනත්දරු විශ්රාම ව වැටු ග සම්බන්ෙවයාවන් ායයුතු ිරීම ව 

 
 

5. ඇමුණුම ව 5 - විවාහවයාවන් වසර්ෂ ඇතුළ  දරුවන් වනොලබා ිනයාවගියාව දායාවා/දායිාාවන් 

සම්බන්ෙවයාවන් ායයුතු ිරීම ව 
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ඇු ණුම ව   1 

 

01. විශ්රාම ව වැප් ග මබන්න් ටින න විශ්රාන්ෙවය හ වව  විශ්රාන්ොවෙ වවවෙවවන්  රතිලමා  ිමන්  ැන්ීම ව 

 

 
01. වැන්දඹු,වැන්දඹු පුරුම, අනත්දරු විශ්රාම ව වැටු ග ිමින  ැන්ීවම් ී  ය ාව විම විදයාව යුතු දෑ, 

 
(අවොනයාවය ල්ෂවියාව යුතු ව්ොු  ාරුණු) 

 සද/ඇත නැත 

01. දායාවායාවාවඅ විවාහ සහතිායාව   

02. දායාවායාවාවඅ ම වරණ සහතිායාව   

03. දායාවායාවාවඅ විශ්රාම ව වැටු ග ප්රදානයාව   

04. ඉඛලුම්ාරුවඅ ජාතිා හැඳුනුම්්ව ිම සහතිා පිය් ්ෂ   

05. ඉඛලුම්ාරුවඅ බැංුත ගිණුවම විම සහතිා පිය් ්ෂ 

 

  

06. වද්ා්යවවවේ නම්වල වවනස්ාම් තිවේ නම් සනාථම ාර තිවේ ද 

(නී යානුලවලව සනාථම ාර තිය යාව යුතුයාව) 

  

07. වැන්දඹු අනත්දරු ක්රම වවයාවිම සාම වාිකා අංායාව තිවේ ද 

 

  

08. දායාවා මුදඛ අයාවව තිවේ ද  (ිමඟ දායාවා මුදඛ අයාව ිරීම වය තිවේ නම් 
විශ්රාම ව වැටු ග චක්රවඛය අංා 03/2008 අනුව ායයුතු ාළ යුතුව 
ඇ .) 

 

  

09. විශ්රාම ව වැටු ග වැිනපුර ව ීම ව්ෂ ිදු ී තිවේ ද 

 

  

10. දායාවායාවා ිනයාවගියාව ්සු විශ්රාම ව වැටු් ව ීම ව්ෂ ිදු ව තිවේ ද 

 

  

10.1 

 

(ිනයාවගියාව ්සුවත් විශ්රාම ව වැටු් ව වා තිවේ නම්) 

එවසේ නම් ,ිනයාවගියාව ්සු වයාවොමුව ඇති විශ්රාම ව වැටු් අධි ාර ී තිවේ ද 
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02.විශ්රාම ව වැප් ග මබා න්යයන විශ්රාන්ෙයන්වහ ිමන්ෙම ව තවරුරු ෙග  ැමම ව 

(විවවේමවයාවන් අවොනයාව වයාවොමු වියාව යුතු ාරුණු) ඔේ නැ  

01. විවාහයාව වැන්දඹු අනත්දරු ක්රම වවයාවිම දායාවාත්වවයාවන් ඉවත් ීම වය 
පු්යවවයාවන් ිදු ව තිවේ ද? 

  

02. 

 

 

විශ්රාිනායාවාය ව්ර විවාහ තිණේව  ද වහ  ාලරයාවාය ව්ර විවාහ 
තිණේ ව  ද? 

(ඔේ නම්), 

  

2.1. 

 

2.1.1. 

 

2.1.2. 

එම ව විවාහවේ අවසානයාව  හුරරුවන වඛයන ඉදිරි්ත් ාර තිවේ ද 

 

  

දි්ෂාසාදවේ නියාව  තීන්ු ව 

 

  

 ම වරණ සහතිායාව   

03. 

 

 

3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 

 

 

3.4. 

දායාවායාවාවඅ/ දායිාාවවඅ ව්ර විවාහයාවන් ිම අනත්දරු ිමිනාම ව සලාා 
බැය යාව හැිර අනත්දරුවන් වහ  ආබාධි  අනත්දරුවන් ිදටින්වන් ද, 

 

  

(අනත්දරුවන් ිදටින්වන්  නම්), 

 දරුවන්වඅ උ ග්ැන්න සහතිා ලබා  ත්වත් ද 

  

 

අනත්දරුවන්වඅ රැිරයාවා විරිම  බව  හුරරු ාර  නු  ලැණේවේ ද  

  

 

වයාවස අුර.18 ය අඩු දරුවන් සඳහා නිිද රැාවරණයාව හා ව් මණයාව     
සැලිදයාව හැිර  ාරාාරත්වයාව්ෂ ්ත් ාර තිවබන්වන් ද 

  

 

දායාවායාවාය වහ  දායිාාවය එ්ෂ විවාහයාවාය වතා වැින විවාහ  ණන්ෂ 
තිණේව  නම් වැන්දඹු විශ්රාම ව වැටු ග ක්රම වවයාවිම ප්රතිලා  ඉඛලුම් ාරන 
්ා්යවවවයාවිම  නී යානුලවල ිමිනාාරිත්වයාව  හුරරු ාර  නු ලැණේවේ ද 
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ඉහ  සාරාංව   ාරුණු හා වැන්දඹු විශ්රාම ව වැටු ග ිමින ැන්ීවම් ී බල්ාන්නා වූ ිදයාවළු ාරුණු 
අෙයයාවනවයාවන් වැන්දඹු අනත්දරු ්නව ිම ්හ  විධි විොන අනුව ප්රතිලා  ිමින  න්වා ඇති බව 
 හුරරු ිරීම ව අනිවා්යයාවයාවයි. 

 

 ඔේ නැ  

01. වැන්දඹු අනත්දරු විශ්රාම ව වැටු් වැන්දඹු අනත්දරු අරමුදඛ ්නවත් 
18 වන ව න්තියාව අනුව විවාහවේ නී යානුලවල ාවයාව  හුරරු ාර 
ව න ඇීද,  

 

ඉහ  විධිවිොන අනුව ිමින  ැන්ීවම් හැිරයාවාව්ෂ වනොම වැති බැවින් 
ප්රති්ෂවමේ් ාරන ලී. 

  

  

02. (අ) විශ්රාම වවයාවන් ්සු විවාහයාව්ෂ බැවින් ද, විශ්රාම ව වැටු ග චක්රවඛය අංා 
13/2010 ිම 5 අනුව ිමිනාම ව්ෂ වනොම වැති බැවින් ද, ්නව ිම 43 
වන ව න්තියාව අනුව ිමින  ැන්ීම වය හැිරයාවාව්ෂ වනොම වැති බැවින් 
ද, ප්රති්ෂවමේ් ාරන ලී. 

 

 (ආ) ්නව ිම 43 වන ව න්තියාව අනුව ිමිනාම ව්ෂ වනොම වැති නමුත් 
13/2010 ිම 5 අනුව ිමිනාම ව්ෂ ්වතින බැවින් ප්රතිලා  ිමින 
 න්වන ලී. 

 

  

  

 

 

සැාසීම ව -   .............................    නි්යවීවයාව - ............................................. 

 

 

්ී්ෂමාව  -   .............................                               අනුම වැතියාව  - ......................... 
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ඇු ණුම ව   2 

02.   අතුරුදවන් වූ  විශ්රාන්ෙවය හ වවවෙවවන්  රතිලමා  ිමන්  ැන්ීම ව 

 

01. වැන්දඹු,වැන්දඹු පුරුම, අනත්දරු විශ්රාම ව වැටු ග ිමින  ැන්ීවම් ී  ය ාව විම විදයාව යුතු දෑ, 
 
(අවොනයාවය ල්ෂවියාව යුතු ව්ොු  ාරුණු) 

 සද/ඇත නැත 

01. දායාවායාවාවඅ විවාහ සහතිායාව   

02. දායාවායාවාවඅ ම වරණ සහතිායාව   

03. දායාවායාවාවඅ විශ්රාම ව වැටු ග ප්රදානයාව   

04. ඉඛලුම්ාරුවඅ ජාතිා හැඳුනුම්්ව ිම සහතිා පිය් ්ෂ   

05. ඉඛලුම්ාරුවඅ බැංුත ගිණුවම විම සහතිා පිය් ්ෂ 

 

  

06. වද්ා්යවවවේ නම්වල වවනස්ාම් තිවේ නම් සනාථම ාර තිවේ ද 

(නී යානුලවලව සනාථම ාර තිය යාව යුතුයාව) 

  

07. වැන්දඹු අනත්දරු ක්රම වවයාවිම සාම වාිකා අංායාව තිවේ ද 

 

  

08. දායාවා මුදඛ අයාවව තිවේ ද  (ිමඟ දායාවා මුදඛ අයාව ිරීම වය තිවේ නම් 
විශ්රාම ව වැටු ග චක්රවඛය අංා 03/2008 අනුව ායයුතු ාළ යුතුව 
ඇ .) 

 

  

09. වැිනපුර ව ීම ව්ෂ ිදු ී තිවේ ද 

 

  

10. දායාවායාවා අතුරුදහන් වූ ්සු  විශ්රාම ව වැටු් ව ීම ව්ෂ ිදු ව තිවේ ද? 

දායාවායාවා විිදන් ATM ාාඩ්් ්ෂ  ාවි ා ාර තිවේද? 

එවසේ නැ වහොත් වවනත් අවයාවුත විිදන් විශ්රාම ව වැටු් ලබාව න 
තිවේද? 

 

  

10.1 

 

( අතුරුදහන් වූ ්සුවත් විශ්රාම ව වැටු් ව වා තිවේ නම් ) 

එවසේ නම් ,ිනයාවගියාව ්සු වයාවොමුව ඇති විශ්රාම ව වැටු් අධි ාරයාව්ෂ ී 
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තිවේද? 

 

 

 

 

 

02. අතුරුදවන් වූ විශ්රාන්ෙවය හ ්ම්බන්ධවයන් ෙටයුතු ිරීම ව (අදාළ නම් පම වණක්) 

(විශ්රාම ව වැප් ග ්ක්රවඛ  අකෙ 10/22 අවෙව ෙටයුතු ෙළ යුතුය.) 

 ඔේ නැ  

01 අතුරුදහන් වූ බවය ව්ොය ස් ්ැිනණිඛවඛ පිය් ්ෂ ඉදිරි්ත් ාර 
තිවේද 

  

02. එකී ්ැිනණිඛවඛ ව්ය ම වාන  ත්ත්වයාව පිළිබඳ ව්ොය ස් ස්ථමානවයාවන් 
විම වසා ායයුතු ාර තිවේ ද 

  

03. අතුරුදහන් ුර පුී ලයාවා එකී දිනවයාවන් ්සු ිරිදවවුත වහ  දැා 
තිවේ ද යාවන්න පිළිබද වා්ය ාවන් ාැඳවා තිවේ ද 

  

04. වැන්දඹු ප්රතිලා  සඳහා ඉදිරි්ත් වන අයාවව න් ලබා  ත් දිුරරුම් 
ප්රාාවයාව්ෂ ව ොනුවවිම අන් ්ය   වන්වන් ද 

  

05. අතුරුදහන් වූ බවය වා්ය ා ී ම වාස 04 ්ෂ ඉුතත්ව ව ොස් තිවේ ද   

06. ිදවිඛ විශ්රාම ව වැටු ග අත්ිමටුීම වය ායයුතු ාර තිවේ ද   

07. ඉහ  ව ොරතුරු සම වඟ විශ්රාම ව වැටු ග අෙය්ෂම ජනරාඛවඅ 
අනුම වැතියාවය වයාවොමු ාර අනුම වැතියාව ලබා තිවේ ද 

  

 

ඉහ  සාරාංව   ාරුණු හා වැන්දඹු විශ්රාම ව වැටු ග ිමින ැන්ීවම් ී බල්ාන්නා ුර ිදයාවළු ාරුණු 
අෙයයාවනවයාවන් වැන්දඹු අනත්දරු ්නව ිම ්හ  විධි විොන අනුව ප්රතිලා  ිමින  න්වා ඇති බව 
 හුරරු ිරීම ව අනිවා්යයාවයාවයි. 

 

වැන්දඹු අනත්දරු විශ්රාම ව වැටු් වැන්දඹු අනත්දරු අරමුදඛ ආඥා ්නවත් 18 වන ව න්තියාව අනුව 
විවාහවේ නී යානුලවල ාවයාව  හුරරු ාර ව න, විශ්රාම ව වැටු ග චක්රවඛය අංා 10/92 අනුව 
විශ්රාිනායාවා අතුරුදහන් ීවම වන් ම වාස හ ර්ෂ ඉ්ෂම ව ව ොස් ඇති බැවින් විශ්රාම ව වැටු ග අෙය්ෂම 
ජනරාඛවඅ අනුම වැතියාව ලබා ව න වැන්දඹු, වැන්දඹු පුරුම, අනත්දරු, ආබාධි  අනත්දරු ප්රතිලා   
ිමින න්වන ලී.  
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සැාසීම ව -      .............................                              නි්යවීවයාව - ............................................. 

 

 

්ී්ෂමාව  -   .............................                               අනුම වැතියාව  - ........................................... 

 

ඇු ණුම ව   3 

03.   වැන්දඹු, වැන්දඹු පුරුෂ විශ්රාම ව වැප් ග රතිලමාී  පාර්වවය යි  විවාව ීවම වන් පු  ිමන්ෙම ව 

්ම්බන්ධවයන් ෙටයුතු ිරීම ව 

 

01. වැන්දඹු,වැන්දඹු පුරුම, අනත්දරු විශ්රාම ව වැටු ග ිමින  ැන්ීවම් ී  ය ාව විම විදයාව යුතු දෑ, 
 
(අවොනයාවය ල්ෂවියාව යුතු ව්ොු  ාරුණු) 

 සද/ඇත නැත 

01. දායාවායාවාවඅ විවාහ සහතිායාව   

02. දායාවායාවාවඅ ම වරණ සහතිායාව   

03. දායාවායාවාවඅ විශ්රාම ව වැටු ග ප්රදානයාව   

04. ඉඛලුම්ාරුවඅ ජාතිා හැඳුනුම්්ව ිම සහතිා පිය් ්ෂ   

05. ඉඛලුම්ාරුවඅ බැංුත ගිණුවම විම සහතිා පිය් ්ෂ 

 

  

06. වද්ා්යවවවේ නම්වල වවනස්ාම් තිවේ නම් සනාථම ාර තිවේ ද 

(නී යානුලවලව සනාථම ාර තිය යාව යුතුයාව) 

  

07. වැන්දඹු අනත්දරු ක්රම වවයාවිම සාම වාිකා අංායාව තිවේ ද 

 

  

08. දායාවා මුදඛ අයාවව තිවේ ද  (ිමඟ දායාවා මුදඛ අයාව ිරරිම වය තිවේ නම් 
විශ්රාම ව වැටු ග චක්රවඛය අංා 03/2008 අනුව ායයුතු ාළ යුතුව 
ඇ .) 

 

  

09. වැිනපුර ව ීම ව්ෂ ිදු ී තිවේ ද 

 

  

10. දායාවායාවා ිනයාවගියාව ්සු විශ්රාම ව වැටු් ව ීම ව්ෂ ිදු ව තිවේ ද   
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10.1 

 

(ිනයාවගියාව ්සුවත් විශ්රාම ව වැටු් ව වා තිවේ නම්) 

එවසේ නම්, ිනයාවගියාව ්සු වයාවොමුව ඇති විශ්රාම ව වැටු් අධි ාර ී තිවේ 
ද? 

  

 

 

 

04. වැන්දඹු විශ්රාම ව වැප් ග රතිලමාී  පාර්වවවයිම යි  විවාව ීවම වන් රතිලමා  ිමන්  ැන්ීම ව (50)) 

(අදාළ නම් ්ම වණ්ෂ) 

            (විවවේමවයාවන් අවොනයාව වයාවොමු වියාව යුතු ාරුණු) ඇ /ඔේ නැ  

01. වදවන වරය විවාහ ුර විවාහ සහතිායාව ලබා  ත්වත් ද    

02. 

 

50% ිමිනාම ව සලාා බැලීම වය පු්යව විශ්රාම ව වැටු ග චක්රවඛය අංා 
03/2013 අනුව අනත්දරු ිමිනාම ව සලාා බැය යාව හැිර දරුවන් ිදටී 
ද, 

  

 

02.1 

(දරුවන් ිදටින්වන් නම්) 

්ළමුව අනත්දරු ිමිනාම ව සලාා බැලීවම් ායයුතු ාළ යුතු 
බැවින් ඒ අනුව ායයුතු ිදු  ාර තිවේ ද 

  

 

03. 

 

යාවළි විවාහවයාවන් ්සු ව වා ඇති වැන්දඹු විශ්රාම ව වැටු්්ෂ වේ නම් 
නිිද ්රිදි අයාව ාර  ැනීම වය ායයුතු ාර තිවේ ද 

  

 

ඉහ  සාරාංව   ාරුණු හා වැන්දඹු විශ්රාම ව වැටු ග ිමින ැන්විවම් ී බල්ාන්නා ුර ිදයාවළු ාරුණු 
අෙයයාවනවයාවන් වැන්දඹු අනත්දරු ්නව ිම ්හ  විධි විොන අනුව ප්රතිලා  ිමින  න්වා ඇති බව 
 හුරරු ිරීම ව අනිවා්යයාවයාවයි. 

 

විශ්රාම ව වැටු ග චක්රවඛය අංා 13/2010 ිම 7 වන ව න්තියාව අනුව 50% ්ෂ ුර ප්රතිලා  ිමින ැන්වියාව හැිර 
බව  හුරරු ාර ිමිනාම ව ලබා වදන ලදි. 

 

සැාසීම ව -      .............................                              නි්යවීවයාව - ............................................. 
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්ී්ෂමාව  -   .............................                               අනුම වැතියාව  - ........................................... 

 

 

 

 

 

ඇු ණුම ව  4 

04.   වැන්දඹු, වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශ්රාම ව වැප් ග ්ම්බන්ධවයන් ෙටයුතු ිරීම ව 

 

01. වැන්දඹු,වැන්දඹු පුරුම, අනත්දරු විශ්රාම ව වැටු ග ිමින  ැන්ීවම් ී  ය ාව විම විදයාව යුතු දෑ, 
 
(අවොනයාවය ල්ෂවියාව යුතු ව්ොු  ාරුණු) 

 සද/ඇත නැත 

01. දායාවායාවාවඅ විවාහ සහතිායාව   

02. දායාවායාවාවඅ ම වරණ සහතිායාව   

03. දායාවායාවාවඅ විශ්රාම ව වැටු ග ප්රදානයාව   

04. ඉඛලුම්ාරුවඅ ජාතිා හැඳුනුම්්ව ිම සහතිා පිය් ්ෂ   

05. ඉඛලුම්ාරුවඅ බැංුත ගිණුවම විම සහතිා පිය් ්ෂ 

 

  

06. වද්ා්යවවවේ නම්වල වවනස්ාම් තිවේ නම් සනාථම ාර තිවේ ද 

(නී යානුලවලව සනාථම ාර තිය යාව යුතුයාව) 

  

07. වැන්දඹු අනත්දරු ක්රම වවයාවිම සාම වාිකා අංායාව තිවේ ද 

 

  

08. දායාවා මුදඛ අයාවව තිවේ ද  (ිමඟ දායාවා මුදඛ අයාව ිරරිම වය තිවේ නම් 
විශ්රාම ව වැටු ග චක්රවඛය අංා 03/2008 අනුව ායයුතු ාළ යුතුව 
ඇ .) 

 

  

09. වැිනපුර ව ීම ව්ෂ ිදු ී තිවේ ද   
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10. දායාවායාවා ිනයාවගියාව ්සු විශ්රාම ව වැටු් ව ීම ව්ෂ ිදු ව තිවේ ද 

 

  

10.1 

 

එවසේ නම්, ිනයාවගියාව ්සු වයාවොමුව ඇති විශ්රාම ව වැටු් අධි ාර ී තිවේ ද   

 

 

 

 

02. අනත්දරු විශ්රාම ව වැප් ග ිමන්ෙම ව ්මො බැමම ව (අදාම නම් පම වණක්) 

                   (විවවේමවයාවන් අවොනයාව වයාවොමු වියාව යුතු ාරුණු) ඇ /ඔේ නැ  

01. වදම වාපියාවන්වඅ විවාහ සහතිායාව ඉදිරි්ත් ාර තිවබන්වන් ද   

02. දායාවායාවාවඅ වහ  දායිාාවවඅ ම වරණ සහතිායාව සම වඟ ාලරයාවාවඅ 
ම වරණ සහතිායාව ලබා ී තිවබන්වන් ද 

  

03. දරුවන්වඅ උ ග්ැන්න සහතිා ලබා තිවබන්වන් ද   

04 

 

ුතලවීදා  ත් දරුවවුත සම්බන්ෙවයාවන් වූ විය දායාවාත්වවේ ිදටියාවී 
දරුාම වය හදා  ැනීම වය  ත් බව උ ග්ැන්නවයාවන්  හුරරු වන්වන් ද 

  

04.1. (ුතලවීදා  ත් දරුවවුත නම්) 

ුතලවැීු ම් සහතිායාව ාැදවන ලීවී ද 

  

05. වයාවස අුර.18 ය අඩු දරුවන් ිදටින්වන් නම්,  

නිිද රැාවරණයාව හා ව් මණයාව සැලිදයාව හැිර  ාරාාරත්වයාව්ෂ ්ත් 
ාර,(7/2020 අනුව  ාරාාර ගිවිසුම ව ද සම වඟ) අනත්දරු විශ්රාම ව වැටු් 
ව ීම වය අදාල ිදයාවළු වඛයන සම වඟ විශ්රාම ව වැටු ග අෙය්ෂම ජනරාඛ 
වව  වයාවොමු ිරීම වය ායයුතු ාරනු ලැණේවේ ද  

  

06. 

 

වයාවස අුර.18 ය වැින දරුවන් සම්බන්ෙවයාවන් වූ විය, 

 රැිරයාවා විරිම  බව  හුරරු ාර  ත්වත් ද 

  

06.1  දරුවා විවාහා නම් විවාහ සහතිායාව ලබා  ැනීම වත් එිම ව ොරතුරු 
සම වඟ අනත්දරු ිමිනාම ව සඳහා ඉදිරි්ත් ාරන ව ොරතුරු  වල 
්රස්්ර ාවයාව්ෂ වනොම වැති ද (උදා- රැිරයාවා විරිම  බව  පිළිබඳ) 

  

06.2 

 

 ාරාාරත්වවයාවන් ව ොරව දරුවා නිනන් ම ව ිමිනාම ව ලබා ීම ව සඳහා 
ායයුතු ාරනු ලැණේවේ ද 
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ඉහ  සාරාංව   ාරුණු හා වැන්දඹු විශ්රාම ව වැටු ග ිමින ැන්විවම් ී බල්ාන්නා ුර ිදයාවළු ාරුණු 
අෙයයාවනවයාවන් වැන්දඹු අනත්දරු ආඥා ්නව ිම ්හ  විධි විොන අනුව ප්රතිලා  ිමින  න්වා ඇති 
බව  හුරරු ිරීම ව අනිවා්යයාවයාවයි. 

 ඔේ නැ  

 

01. 

 

දරුවන් වනො ාා හැීම ව ම ව  ිමින  ැන්ීම ව්ෂ බැවින් වැන්දඹු 
අනත්දරු අරමුදඛ ්නවත් 39 වහ  වැන්දඹු පුරුම අනත්දරු ්නවත් 
22 ප්රාාරව නිිද අනුම වැතියාව විශ්රාම ව වැටු ග අෙය්ෂම ජනරාඛ වවතින් 
ලබා ඇති ද 

  

02. විශ්රාම ව වැටු ග චක්රවඛය අංා 01/99 ප්රාාරව අනත්දරු විශ්රාම ව වැටු ග 
ිමින ැන්ීම වය බාොව්ෂ වනොම වැති බැවින් ිමිනාම ව ලබා වදන ලී. 

 

  

03.  විශ්රාම ව වැටු ග චක්රවඛය අංා 1/2009 හා 1719/3 අති විවවම  ැසට් 
නිවේදනයාව ්රිදි අබාධි  විශ්රාම ව වැටු ග ිමින  ැන්ීවම් හැිරයාවාව්ෂ 
්වතින බැවින් ිමිනාම ව ලබා වදන ලී. 

 

  

 

 

සැාසීම ව -      .............................                              නි්යවීවයාව - ............................................. 

 

 

්ී්ෂමාව  -   .............................                               අනුම වැතියාව  - ........................................... 

07. 

 

අනත්දරු විශ්රාම ව වැටු ග ව ීම් වඛයනවයාවිම රැිරයාවාව්ෂ ලැමේවම් ී 
වහ  වයාවස අුර.26 සම්පු්යණ ීම වාී න ර ිරීම වය සයහන් ාර  නු 
ලැ ණේවේ ද 

  

06. දායාවායාවා වහ  දායිාාව ිනයාවයාවාවම වන් ාලරයාවා වවතින් නිිද 
රැාවරණයාව හා ව් මණයාව වනොලැවබන බවය අනත්දරුවන් 
සම්බන්ෙවයාවන් ව ොරතුරු අනාවරණයාව වන අවස්ථමාවා ී ප්රාවීය යාව 
වඛාම්වඅ වා්ය ාව්ෂ සම වඟ විශ්රාම ව වැටු ග අෙය්ෂම ජනරාඛ වඅ 
අනුම වැතියාව සඳහා වයාවොමු ාරන ලීවී ද 
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ඇු ණුම ව   5 

05.   විවාවවයන් ව්ගක් ඇතුළත දරුවන් වන මබා න්යගිය දායෙ/දායිොවන් 

 ්ම්බන්ධවයන් ෙටයුතු ිරීම ව 

01. වැන්දඹු,වැන්දඹු පුරුම, අනත්දරු විශ්රාම ව වැටු ග ිමින  ැන්ීවම් ී  ය ාව විම විදයාව යුතු දෑ, 
 
(අවොනයාවය ල්ෂවියාව යුතු ව්ොු  ාරුණු) 

 සද/ඇත නැත 

01. දායාවායාවාවඅ විවාහ සහතිායාව   

02. දායාවායාවාවඅ ම වරණ සහතිායාව   

03. දායාවායාවාවඅ විශ්රාම ව වැටු ග ප්රදානයාව   

04. ඉඛලුම්ාරුවඅ ජාතිා හැඳුනුම්්ව ිම සහතිා පිය් ්ෂ   

05. ඉඛලුම්ාරුවඅ බැංුත ගිණුවම විම සහතිා පිය් ්ෂ 

 

  

06. වද්ා්යවවවේ නම්වල වවනස්ාම් තිවේ නම් සනාථම ාර තිවේ ද 

(නී යානුලවලව සනාථම ාර තිය යාව යුතුයාව) 

  

07. වැන්දඹු අනත්දරු ක්රම වවයාවිම සාම වාිකා අංායාව තිවේ ද 

 

  

08. දායාවා මුදඛ අයාවව තිවේ ද  (ිමඟ දායාවා මුදඛ අයාව ිරීම වය තිවේ නම් 
විශ්රාම ව වැටු ග චක්රවඛය අංා 03/2008 අනුව ායයුතු ාළ යුතුව 
ඇ .) 
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09. වැිනපුර ව ීම ව්ෂ ිදු ී තිවේ ද 

 

  

10. දායාවායාවා ිනයාවගියාව ්සු විශ්රාම ව වැටු් ව ීම ව්ෂ ිදු ව තිවේ ද 

 

  

10.1 

 

(ිනයාවගියාව ්සුවත් විශ්රාම ව වැටු් ව වා තිවේ නම්) 

එවසේ නම්, ිනයාවගියාව ්සු වයාවොමුව ඇති විශ්රාම ව වැටු් අධි ාර ී තිවේ ද 

  

 

 

02. විවාහවයාවන් වසර්ෂ ඇතුළ  දරුවන් වනොලබා ිනයාවගියාව දායාවා/දායිාාවන් වවනුවවන් 

 ප්රතිලා  ිමින  ැන්ීම වාී, (අදාල නම් ්ම වණ්ෂ) 

                   (විවවේමවයාවන් අවොනයාව වයාවොමු වියාව යුතු ාරුණු) ඔේ / ඇ  නැ  

01. විවාහයාව නී යානුලවල වන්වන් ද   

02. විශ්රාම ව වැටු් ඉල්ෂා ාර  නිිනන් ිදු වූ විවාහයාව්ෂ වනොවන බව  හුරරු 
වන්වන් ද 

  

03. දායාවායාවාවඅ ්ාලනවයාවන් බැහැරව ිදු ුර අනව ග්ෂෂි  ම වරණයාව්ෂ බවය 
සැලිරයාව හැිරද  

  

04. විශ්රාම ව වැටු ග අෙය්ෂම ජනරාඛ වව  වයාවොමු ාර අනුම වැතියාව ලබා තිවේ ද   

 

ඉහ  සාරාංව   ාරුණු හා වැන්දඹු විශ්රාම ව වැටු ග ිමින ැන්ීවම් ී බල්ාන්නා ුර ිදයාවළු ාරුණු 
අෙයයාවනවයාවන් වැන්දඹු අනත්දරු ්නව ිම ්හ  විධි විොන අනුව ප්රතිලා  ිමින  න්වා ඇති බව 
 හුරරු ිරීම ව අනිවා්යයාවයාවයි. 

 ඔේ නැ  

01. වැන්දඹු අනත්දරු විශ්රාම ව වැටු් වැන්දඹු අනත්දරු අරමුදඛ ආඥා ්නවත් 18 
වන ව න්තියාව අනුව විවාහවේ නී යානුලවල ාවයාව  හුරරු ාර ව න ඇීද,  

ඉහ  විධිවිොන අනුව ිමින  ැන්ීවම් හැිරයාවාව්ෂ වනොම වැති බැවින් 
ප්රති්ෂවමේ් ාරන ලී. 

  

  

02. වැන්දඹු හා අනත්දරු අරමුදඛ ආඥා ්නව ිම 28 වන ව න්තියාව වහ  
වැන්දඹු පුරුම හා අනත්දරු විශ්රාම ව වැටු ග අරමුදඛ ්නව ිම 11 වන 
ව න්තියාව ්රිදි වහ  1970 අංා 18 දරණ වැන්දඹු අනත්දරු (සන්නීෙ 
හමුදා) ්නව ිම 27 (1) ්රිදි වහ   විශ්රාම ව වැටු ග අෙය්ෂම ජනරාඛවඅ 
අනුම වැතියාව ලබා තිවේ ද  

  



14 
 

 

 

සැාසීම ව -      .............................                              නි්යවීවයාව - ............................................. 

 

 

්ී්ෂමාව  -   .............................                               අනුම වැතියාව  - ........................................... 

 

 


