
 

 
 

 
 

විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාාද් ්ොම ිෂෂ් ්සාාව් 
 

 2017 අප්රේල් මව 1ලන දින  

විශ්රාම ව්වුප් ච්්රොඛ ්ිපි ්ංකම 13 

 
වි්ලවිදයා කඳකුඳවරලන්   
මණ්ඩඳාධිඳවරලන්   
ආයතන අධයක්ෂලන්  
 

 

විශව්විද්යාල ප්විශ්රාම ව්වුප් ච්ංරමුද්ල ප්සඳහා් ාම ව්ො ෝජ ා් 
 
වි්ලවිදයා ප්වේලකය  වශා ව විශ්රාම ලැටුප් ක්රමය මැප්ය  නිකුත් කරන ද 1999 ජූනි 10 දිනැවර 

ප්කොමි  වභා චක්රප්ල්  අකක 444 ප්කප්රි  බගප්  අලධානය ප්යොු  කරමි   

 

ඒ අනුල, අවිලාශක ප්ශෝ ප්වේලා කාය ලවර 20 වම්පර්ණ ප්නොකර ප්වේලකයකු මිය ගිය අලව්ථාලක දී 

බහුප්  /ඇයප්  විශ්රාම ලැටුප් ගිමෙප්මි  ගැරඇ ඇවර දායක ු දල් ශා ප්ඳොළිය නිතයානුක 

කන්මකන්ල ඇ ආඳසු ප්ෙලනු ගන අතර ප්ම් වශා ශ්රී කකා විවිල් නඩු විධාන වකග්රශය අනුෙමනය 

කරනු ැප්ේ   

 

විශ්රාම ලැටුප් අරු දප්ල් ප්ේය ආඳසු ගා ෙැමේප්ම් දී මිය ගිය වාමාජිකය ප්  නිතයානුක 

කන්මකන්ල  විවි  ු හුණ ඳාන දු්කරතාල  වැකිල්ඇ ෙත් වි්ලවිදයා රවරඳාදන ප්කොමි  

වභාල, වි්ලවිදයා අර්ථවාධක අරු ද මන්  විදු කරප්ෙන යනු ගන ඳදිදි 1948 අකක 16 දරන 

වි්ලවිදයා ඳනප්ත් 93 (2අ) ලෙ වරය රකාරල විශ්රාම ලැටුප් අරු ද වශාද නාම ප්යෝජනා ගා 

ෙැමේමඇ තීරණය කරන දී   

 

එගැවි ,  2014 අප්රේල් මව 01ලන දිනඇ ප්වේලප්ේ නිරත වෑම දායකප්යකුම ඳශත මාර්ප්ෙෝඳප්ේ 

රකාරල තම මරණප්ය  ඳසු විශ්රාම ලැටුප් අරු දප්ි  ගැරඇ ඇවර ප්ේය ප්ෙලනු ැය ය තු  

පුේෙයකුප්  / පුේෙය ප්  නම් ඉදිදිඳත් කෂ තු ය    

 

1. 2014 අප්රේල් මව 01ලන දිනඇ ප්වේලප්ේ නිරත වෑම වාමාජිකයකුප්ෙ ම නාම ප්යෝජනා ඳත්රයක්ෂ  
ගා ෙත තු  අතර, එය නිවි ඳදිදි ඳරීක්ෂා කිරීප්ම  ශා වශවරක කිරීප්ම  අන න්ල ප්ඳෞේෙලික 
ලිපි ප්ෙොනුප්ලි  තැ ඳත් කෂ තු ය   
 

2. විශ්රාම ලැටුප් අරු ද වශා ි මිකම් ගන අතිවර  ගලා ෙ නා ප්වේලකය ප්ෙ  බවු  
ඳත්වීම් ලිපි භාර ෙ නා අලව්ථාප්ේ දී නම් කිරීප්ම් ආකෘවර ඳත්රයක්ෂ ගා ෙැමේම අනිලාර්ය ලන 
අතර එය නිවි ඳදිදි ඳරීක්ෂා කිරීප්ම  ශා වශවරක කිරීප්ම  අන න්ල ප්ඳෞේෙලික ලිපි 
ප්ෙොනුප්ලි  තැ ඳත් කෂ තු ය   
 

3. විශ්රාම ලැටුප් අරු ද වශා නම් කිරීම ලක ව ලනුප්ේ ලවර 20 ක ප්වේලය වම්පර්ණ ප්නොකර 
ප්වේලයකයකු මිය ගිය අලව්ථාලක ප්ශෝ අවිලාශක ප්වේලකයකු / අවිලාශක ප්වේවිකාලක මියගිය 
විඇදී නිතයානුක කන්මකන්ල ඇ අරු දප්ල් ප්ේය නිදශව් කිරීප්ම් දී ඳම.   

 



 

 

4. දායකප්යකුප්  මරණය විදු ව විඇ ප්ඳෞේෙලික ලිපි ප්ෙොනුප්ලි  තගා ඇවර නම් කිරීප්ම් ආකෘවර 
ඳත්රප්යි  ු ල් පිඇඳත, ප්ල් කාධිකාදිප්  වශවරකය වි තල විශ්රාම ලැටුප් අරු දල් ආඳසු ප්ෙවීප්ම් 
අයදුම්ඳත්රය වමඟ වි්ලවිදයා රවරඳාදන ප්කොමි  වභාල ප්ලත ඉදිදිඳත් කෂ තු ය   
 

5. ලක ව නම් කිරීමක්ෂ ගාත්මකල ප්නොඳලවර ප්  නම් ප්ශෝ දායකයාප්  මරණය විදු ලන ලන 
විඇ නම් කෂ තැනැත්තා / තැනැත්ත  මිය ප්ෙොව් විටී නම් මිය ගිය දායකයාප්  නිතයානුක 
කන්මකන්ල ඇ ප්ෙවීම විදු කරනු ඇත   

 

6. වෑම ප්වේලකයකු ප්ලවර ම ඉශත කී නම් කිරීප්ම් ඳත්රය ගා ෙත් ගලඇ වි්ලවිදයාප්ේ / කවව් 
අධයාඳන ආයතනප්ේ ප්ල් කාධිකාරී විවි  තශවුන් කෂ තු ය   
 

7. නම් කිරීම නිලැරදිල විදු කෂ ගල තශවුන් කිරීම වශා වියතිම ප්දඳාර්තප්ම්   / අක රධාමේ  
විවි  ප්වේලකය ප්  අත්ව  වශවරක කිරීම නිවි වැකිල්කි  තු ල විදු කෂ තු ය   
 

8. ආකෘවර ඳත් නිලැරදිල වම්පර්ණ කිරීම වශා දායකය ඇ වශාය වීම වශා නම් කිරීප්ම් ඳත්රය 
වමඟ කඳප්දව් මාාලක්ෂ  වඳයා ඇත   
 

9. නම් කිරීප්ම් ආකෘවර ඳත්රය www.ugc.ac.lk/policy/Pension Circular Letters/ Pension 
Circular Letter No. 13 ප්ලවර  ගාෙත ශැක   

 
 

ප්මම චක්රප්ල් ප්යි  විධිවිධාන 2017්ංොරේඛ්ම වස්01 ව  දින විඇ ක්රියාත්මක ප්ේ   
 
 
 

ං/මොළේ:්ම වහා්ාර් ්පී.එස්.එම්්ගුණරත් ් 
කඳ වභාඳවර 
 
 
පිඇඳත්: 1. ප්ල්කම් / කවව් අධයාඳන වශ මශාමාර්ෙ අමාතයාකය 

 2.   වභාඳවර කාර්යාය / වි්ලවිදයා රවරඳාදන ප්කොමි  වභාල 

 3. කඳ වභාඳවර /වි්ලවිදයා රවරඳාදන ප්කොමි  වභාල 

4. වි්ලවිදයා රවරඳාදන ප්කොමි  වභාප්ේ වාමාජිකය  

5. ප්ල්කම් /වි්ලවිදයා රවරඳාදන ප්කොමි  වභාල 

6. පීඨාධිඳවරලන්  

7. වි්ලවිදයා ප්ල් කාධිකාදිලන්  

8. ෙණකාධිකාරී /වි්ලවිදයා රවරඳාදන ප්කොමි  වභාල 

9. වි්ලවිදයා ල්යාධිකාරීලන්  

10. කවව් අධයාඳන ආයතන/ ආයතනල පුව්තකායාධිඳවරලන් / ප්ජය්ඨ වශකාර 
පුව්තකායාධිඳවරලන්  /වශකාර පුව්තකායාධිඳවරලන්  

11. කවව් අධයාඳන ආයතන/මණ්ඩඳල ප්ජය්ඨ වශකාර ප්ල් කාධිකාදිලන් /වශකාර 
ප්ල් කාධිකාදිලන්  

12. කවව් අධයාඳන ආයතන/මණ්ඩඳල ප්ජය්ඨ වශකාර ල්යාධිකාරීලන් / වශකාර 
ල්යාධිකාරීලන්   

13.  අභය තර විෙණක /වි්ලවිදයා රවරඳාදන ප්කොමි  වභාල 

14. වි්ලවිදයාල රජප්ේ විෙණක අධිකාරීලන්  

15. කවව් අධයාඳන ආයතනල ප්ජය්ඨ වශකාර අභය තර විෙණකලන්  / වශකාර අභය තර 
විෙණකලන්    

16. ලෘත්තීය වමිවර ප්ල්කම්ලන්  

17. විෙණකාධිඳවර 


