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පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය 
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2020.03.31 

 

අමාත්යාංශ ලේකම්වරුන් 

පළාත් ප්රධාන ලේකම්වරුන්  

ලදපාර්ත්ලම්න්තු ප්රධානීන් 

 

ක ොකරෝනො වෛරස් තත්තත්තෛය ක ්තුකෛන් නියමිත දිනට විශ්රොම ගැන්ීමට කනො ැකි වූ  ො 

විශ්රොම ගන්ෛො ඇති නමුදු මොර්ගගත ක්රමය (online)  ඔස්කස් අයඳුම්පත කයොමු කිරීමට කනො ැකි 

වූ එක ත්ත විශ්රොම ෛැටුප සඳ ො හිමි ම ලබන රජකේ නිලධරයන්ට/ විශ්රොමි යන්ට ස න සැලසීම 

 

Covid 19 නව ලකාලරෝනා වවරස් ත්ත්ත්වය ලහ්තු ලකාටලෙන රජ්ය මගින් ක්රියාවට නංවා ඇති 

ලසෞඛය ආරක්ෂිත් විධිවිධාන ලහ්තුලවන් රජ්ලේ කාර්යාල කටයුතු ප්රමාද වීම නිසා නියමිත් දිනට 

විශ්රාම ෙැන්වීමට ලනාහැකි වූ හා විශ්රාම ෙන්වා ඇති නමුදු මාර්ෙෙත් ක්රමය (online) ඔස්ලස් අයදුම්පත් 

ඉදිරිපත් ලනාකළ, එලහත් විශ්රාම වැටුපක්ෂ සඳහා හිමිකම් ලබන රජ්ලේ නිලධරයන්ලේ/ 

විශ්රාමිකයන්ලේ විශ්රාම වැටුප් සකස් කිරීමට ලනාහැකි වීම ලහ්තුලවන් ඔවුන් පත්වන අපහසුත්ාව 

සැලකිේලට ලෙන ඔවුනට නියමිත් පරිදි විශ්රාම වැටුප ලෙවන ලත්ක්ෂ විශ්රාම වැටුප ලවනුවට මාසික 

දීමනාවක්ෂ ලෙවීමට රජ්ය විසින් තීරණය කර ඇත්. 

 
02. පහත් දැක්ෂලවන නිලධරයන්/විශ්රාමිකයන් සඳහා විශ්රාම වැටුප ලවනුවට ලමම මාසික දීමනාව 

ලෙවනු ලැලේ.  
 

අ) ලමම වසලර් ලපබරවාරි මස 01 දින (එදින ද ඇතුළත්ව) සිට ලමම චක්රලේඛය නිකුත් කළ 

දිනය ලත්ක්ෂ කාලය තුළ රජ්ලේ/ පළාත් රාජ්ය ලස්වලයන් විශ්රාම ලබා ඇති නමුත් විධිමත් පරිදි 

විශ්රාම ෙන්වා ලනාමැති නිලධරයන්, 
 

ආ) ලමම චක්රලේඛය නිකුත් කළ දිනට, විශ්රාම ෙන්වා තිබුණ ද මාර්ෙෙත් ක්රමය (online) ඔස්ලස ්

අයදුම්පත් විශ්රාම වැටුප් ලදපාර්ත්ලම්න්තුවට ලයාමු කර ලනාමැති විශ්රාමිකයන්,   
 

ඇ) ලමම චක්රලේඛය නිකුත් කළ දිනය වන විට ලස්වලේ නිරත්ව සිට එළලඹන අලේේ ලහෝ මැයි 

මාසවල විශ්රාම ෙන්නා රජ්ලේ/ පළාත් රාජ්ය ලස්වලේ නිලධරයන්, 

  
03. විශ්රාම වැටුප ලවනුවට ලෙවනු ලබන ලමම දීමනාව ලෙවීලම් දී පහත් ලකාන්ලේසි අදාළ ලේ. 
 

අ) ලෙවිය යුතු මාසික දීමනාව රු. 25,000කි. 
 

ආ) ලමම දීමනාව එළලඹන අලේේ සහ මැයි මාස සඳහා පමණක්ෂ ලෙවිය යුතු අත්ර ඉන් ලපර මාස 

සඳහා හිඟ දීමනා ලනාලෙවිය යුතු ය. 
 

ඇ) විශ්රාම වැටුප් වයවස්ථා සංග්රහලේ 12 වෙන්තියට යටත්ලකාට විශ්රාම ෙන්වා ඇති 

විශ්රාමිකයන්ට ලමම දීමනාව ලනාලෙවිය යුතු ය. 
 

ඈ) දීමනාව, විශ්රාමිකයා අවසන්වරට ලස්වය කළ අමාත්යාංශලයන්/ ලදපාර්ත්ලම්න්තුලවන් ලෙවිය 

යුතු ය. 

 



 

 

 

ඉ) ඉහත් ආ) පරිදි එළලඹන අලේේ සහ මැයි මාස සඳහා මාසික දීමනාවක්ෂ ලෙවනු ලැබුව ද එම 

කාල සීමාව කිසිදු ලලසකින් විශ්රාමිකයා විශ්රාම ෙැනීලමන් පසු නැවත් රජ්ලේ/ පළාත් රාජ්ය 

ලස්වලේ, ලස්වලේ නිරත් වූ ලස්වා කාලයක්ෂ ලලස ලනාසැලකිය යුතු ය.  
 

ඊ)  විශ්රාම වැටුප් අධයක්ෂෂ ජ්නරාේ විසින් විධිමත් පරිදි විශ්රාමිකයාලේ විශ්රාම වැටුප සකස් කළ පසු 

එම විශ්රාම වැටුප ඉහත් අ)හි සඳහන් දීමනාවට අඩු වන අවස්ථාවලදී අදාළ පරිදි ලවනස 

ෙණනය කර විශ්රාමිකයාට වැඩිපුර ලෙවූ මුදල  විශ්රාමිකයාලේ විශ්රාම පාරිලත්ෝිකලයන් ලහෝ 

විශ්රාම වැටුලපන් අයකර, විශ්රාමිකයාට දීමනාව ලෙවූ අමාත්යාංශය/ ලදපාර්ත්ලම්නන්ව ලවත් 

විශ්රාම වැටුප් අධයක්ෂෂ ජ්නරාේ විසින් ලයාමු කරනු ඇත්. ලෙවූ මාසික දීමනාව, විශ්රාම වැටුපට 

අඩුවන අවස්ථාවල දී ලවනස විශ්රාම වැටුප් අධයක්ෂෂ ජ්නරාේ විසින් විශ්රාමිකයා ලවත් ලෙවීමට 

කටයුතු කරනු ඇත්. 
 

උ) රජ්ලේ ස්ිර නිලධරයන්ට එළලඹන අලේේ සහ මැයි මාසවල වැටුප් ලෙවනු ලබන 

දිනයන්හිදි අදාළ විශ්රාමිකයින්ට ලමම දීමනාව ලෙවීමට ක්රියා කළ යුතු ය. 

 

04.  ලමම වසලර් ලපබරවාරි මස 01 දින (එදින ද ඇතුළත්ව) සිට ලමම චක්රලේඛය නිකුත් කළ 

දිනය ලත්ක්ෂ මාර්ෙෙත් ක්රමය (online) ඔස්ලස් විශ්රාම වැටුප් අයඳුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති එලහත් 

නියමිත් පරිදි ආයත්නය ලවතින් අදාළ ලේඛන ඉදිරිපත් ලනාවූ විශ්රාමිකයන් සඳහා ද ඉහත් 

විධිවිධානවලට යටත්ව අදාළ දීමනාව විශ්රාම වැටුප් අධයක්ෂෂ ජ්නරාේ විසින් ලෙවිමට කටයුතු කරනු 

ඇත්.   

 

05. ලමම චක්රලේඛය ජ්නාධිපති කාර්යාලලේ උපලදස් මත් හා මහා භාණ්ඩාොරලේ එකඟත්ාව 

මත් නිකුත් ලකලර්. 

 

 

 

                          එස්. ලහට්ටිආරච්චි 

                 ලේකම් 

           රාජ්ය පරිපාලන, ස්වලේශ කටයුතු,  

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යාංශය     


