
ව්යව්සථ්ාපිත නිව්ාඩු ව්ැඩි කිරීම 

 

2022 සිට, බුදුන් ව්හන්්ස්්ේ ජන්ම දිනය, රැකියා ආඥාපනතට අනුව් අළුතින් එකතු 

කරන ලද ව්යව්ස්ථාපිත නිව්ාඩු දිනයක් ව්නු ඇත. 

 

 

2022 සඳහා ව්යව්ස්ථාපිත නිව්ාඩු ලැයිස්තුව්ක් 

https://www.labour.gov.hk/eng/news/latest_holidays2022.htm හි ඇත. 2022 හි 

බුදුන් ව්හන්්ස්්ේ ජන්ම දිනය නිමිත්්තන්, ්ස්ව්ක්යකුට එම දින්ේ, එනම් මැයි 

8 (ඉරිදා) දින, ඔහු්ේ ් ස්ව්ා්යෝජකයා විසින් ව්යව්ස්ථාපිත නිව්ාඩුව්ක් ලබා දිය යුතුය. 

්ක්ස ්්ව්තත්, ්ස්ව්කයා්ේ වි්ේක දිනය එම ඉරිදාට ්යදී ඇත්නම්, ඊට පසු දින 

(එනම් මැයි 9 ්ව්නිදා), ඔහුට නිව්ාඩු දිනයක් ලබා දිය යුතු අතර එය විකල්ප නිව්ාඩු 

දිනයක්, ආ්ේශක නිව්ාඩු දිනයක් ්හෝ වි්ේක දිනයක් ්නාවිය යුතුය. 

 

2024 සිට, ව්යව්ස්ථාපිත නිව්ාඩු දිනයන් ක්රම්යන් දින 17 ක් දක්ව්ා ව්ැඩි ්ක්ේ: 

 

ව්සර අලුතින් එකතු කළ ව්යව්සථ්ාපිත නිව්ාඩුව් 
ව්යව්සථ්ාපිත 

නිව්ාඩු ගණන 

2024 සිට 
නත්තල් දිනයට පසුව් ්ය්දන පළමුව්න 
සති්ේ දිනය 

14 

2026 සිට පාස්කු සඳුදා 15 

2028 සිට මහ සිකුරාදා 16 

2030 සිට මහ සිකුරාදාට පසුදිනය 17 

 

  

https://www.labour.gov.hk/eng/news/latest_holidays2022.htm


රැකියා ආඥාපනත යට්ත් ව්න ව්යව්සථ්ාපිත නිව්ාඩු දිනව්ලට අදාළ අ්නකුත් 

ප්රතිපාදන ්නා්ව්නසව්් පව්තී: 

• රැකියා ආඥාපනත යට්ත්, සියලුම ්ස්ව්කයින් හට, (ගෘහස්ථ සහායකයින් 

ඇතුළුව්) සතියකට ව්ැඩ කරන පැය ගණන සහ ්ස්ව්ා කාලය ්නාසලකා, 

ව්යව්ස්ථාපිත නිව්ාඩු හිමි ්ේ. 

 

• ව්යව්ස්ථාපිත නිව්ාඩුව්කට ්පර, යම් ්ස්ව්ක්යකු මාස 3 කට ්නාඅඩු 

අඛණ්ඩ ගිවිසුමක් යට්ත් (එකම ්ස්ව්ා්යෝජකයා යට්ත්, සතියකට අව්ම 

පැය 18ක් බැගින් සති 4 ක් ්හෝ ඊට ව්ැඩි කාලයක් ්නාකඩව්ා ්ස්ව්ය කල) 

්ස්ව්්ේ නියුක්ත වී සිටී නම්, නිව්ාඩු දින ව්ැටුපක් හිමි ්ේ. 

 

• යම් ්ස්ව්ක්යකුට ව්යව්ස්ථාපිත නිව්ාඩු දින ව්ැටුපකට සුදුසුකම් සතු වුව්ත් 

නැතත්, ්ස්ව්ා්යෝජකයා විසින් ්ස්ව්කයාට නිව්ාඩුව්ක් ලබා දීම ්ව්නුව්ට, 

“නිව්ාඩු මිලදී ගැනීම” යනාදී කිසිදු ආකාරයක ් ගවීමක් සිදු ් නාකළ යුතුය. 

 

• ව්යව්ස්ථාපිත නිව්ාඩු දිනයක් වි්ේක දිනයකට ්යදී ඇත්නම්, ව්යව්ස්ථාපිත 

නිව්ාඩු දිනයක් ්හෝ විකල්ප නිව්ාඩු දිනයක් ්හෝ ආ්ේශ කළ නිව්ාඩු දිනයක් 

්හෝ වි්ේක දිනයක් ්නා්ය්දන ඊට පසු දින්ේදී, ්ස්ව්කයාට නිව්ාඩු ලබා 

දිය යුතුය; ්ස්ව්කයා විසින් ව්යව්ස්ථාපිත නිව්ාඩු දිනයකදී ව්ැඩ කිරීම 

්ස්ව්ා්යෝජක්යකු හට අව්ශය ්ේ නම්, ්ස්ව්ා ්යෝජකයා විසින් ්ස්ව්කයා 

හට "ආ්ේශ කළ නිව්ාඩුව්" යන විකල්ප නිව්ාඩු දිනයක් ලබා දිය යුතු ්ේ. 

විස්තර සඳහා, කරුණාකර "රැකියා ආඥාපනත පිලිබඳ සංක්ෂිප්ත 

මාේ්ගෝප්ේශකය" හි "4 ව්න පරිච්්ේදය: වි්ේක දින, ්පාදු නිව්ාඩු හා 

පුේගලික නිව්ාඩු" බලන්න. 

www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/ConciseGuide/04.pdf       

 

 

 

විෂය සංශ ෝධන හරහා රැකියා ආඥාපනශේ සිදු කරන ලද ප්රධාන ශෙනස්කම් ශෙෙ 

ශකටි සටහන ෙගින් සරලෙ දක්ො ඇත. විෙරණය කර ඇති නීති ප්රතිපාදන සඳහා 

රැකියා ආඥාපනත එකෙ අධිකාරිය ශලස පෙතී. ශම් හා සම්බන්ධ ෙැඩිදුර ශතාරතුරු 

කම්කරු ශදපාර්තශම්න්තුශේ ශෙබ් අඩවිය - www.labour.gov.hk හරහා ලබා ගත 

හැකිය. 

http://www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/ConciseGuide/04.pdf

