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අයදුම්පත
• ඇතැැම් විශේ�ෂ අවස්ථාාවල හැැර, සියලුම ශේස්වකයින් සඳහැා රැකියා 

ආඥාාපනතැ අදාාළ ශේ�.
• රැකියා ආඥාාපනතැ මඟින් සියලුම ශේස්වකයින් පූර්ණ කාලීන ශේහැෝ 

අර්ධ කාලීනව ශේහැෝ වැඩකරන පැය ගණන ශේනොසලකා හැරිමින් 
ආවරණය කරන අතැර, වැටුප් ශේගවීම, වැටුප් අඩුකිරීම්, සීමා කිරීම 
සහැ වයවස්ථාාපිතැ නිවාඩු ලබාා දීම වැනි ආඥාාපනතැ යටශේ� සපයා 
ඇති මූලික ආරක්ෂාවන්  හිමි ශේ�.

• ශේස්වකයින් අඛණ්ඩ ගිවිසුමක් යටශේ� රැකියාවක නිරතැ වුවශේහැො� 
තැව�  ප්රතිලාභ සඳහැා හිමිකම් දාරයි.

ශේමම පත්රිකාශේ� රැකියා ආඥාා පනශේ� ප්රධාන 
විධිවිධාන (පරිච්ශේ�දාය 57) සරලව දාක්වා ඇතැ. 
නීතිශේ� විධිවිධාන පැැහැැදිලි කිරීම සඳහැාා ශේමම 
ආඥාාා පනතැ එකම බාලාධිකාරය බාව සඳහැන් කළ 
යුතුය. විස්තැර සඳහැා, ආඥාාපනශේ� සම්පූර්ණ 
පාඨය ශේහැෝ කම්කරු ශේදාපාර්තැශේම්න්තුව විසින් 
ප්රකාශයට ප� කර ඇති "රැකියා ආඥාාපනතැ 
පිළිබාඳ සංක්ෂිප්තැ මාර්ශේගෝපශේේශය" ශේවතැ ශේයොමු 
වන්න.

www.labour.gov.hk/eng/
public/ConciseGuide.htm

අඛණ්ඩ ගිවිසුම
•   සති 4 ක් ශේහැෝ ඊට වැඩි කාලයක් එකම ශේස්වාශේයෝජකයා යටශේ�  

අඛණ්ඩව රැකියාවක නිරතැව සිටි ශේස්වකශේයක් සෑම සතියකම 
අවම වශශේයන් පැය 18 ක් ශේහැෝ  ශේස්වය කර ඇති නම්, ඒ ශේස්වකයා 
අඛණ්ඩ ගිවිසුමක්  යටශේ� ශේස්වය කරන ශේස් සළකනු ලැශේ�.

රැකියා ගිවිසුම
•  රැකියා ගිවිසුමක් යනු ශේස්වාශේයෝජකයා සහැ ශේස්වකයකු  අතැර 

රැකියා ශේකොන්ශේේසි පිළිබාඳව ඇති කරග� ලිඛිතැ ශේහැෝ වාචික 
ගිවිසුමකි. රැකියා ආඥාාපනත මගින් සේ�වකයාට ලබාා දී 
ඇති අයිතිවාසිකම් ඉවත්කිරීමට සේ�ෝ අඩුකිරීමට අද�� 
කරන රැකියා ගිවිසුසේම් ඇති ඕනෑම සේකොන්සේේසියක් 
අවලංගු සේ�.
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වැටුප්
• වැටුප් යනු සියලුම ශේ�තැන , ඉපැයීම්, දීමනා (ගමන් දීමනා සහැ 

පැමිණීශේම් දීමනා, ශේකොමිස් සහැ අතිකාල දීමනා ඇතුළුව), කළ 
යුතු ශේහැෝ නිමකල වැඩ සම්බාන්ධශේයන් ශේස්වකශේයකුට ශේගවිය යුතු 
ප්රසාදා ශේගවීම් සහැ ශේස්වා ගාස්තු සහැ මූලයය වටිනාකමක් එක් 
කළහැැකි ඕනෑම ශේදායකි. අතිකාල දීමනාශේ� පසුගිය මාස 12 තුළ 
මාසික සාමානයය එම කාල සීමාව තුළ ශේස්වකයාශේ� සාමානය 
මාසික වැටුශේපන් 20% කට වඩා ශේනොඅඩුනම් ශේහැෝ එය අඛණ්ඩව 
සිදු ශේ� නම් ශේස්වකයාශේ� හිමිකම් ගණනය කිරීශේම්දී එය ඇතුළ� 
කළ යුතුය.

• රැකියා ආඥාා පනතැට අනුව නිර්ශේේශිතැ ප්රමාණයට වඩා 
ශේස්වකයින්ශේ� වැටුප් අඩුකිරීම ශේස්වාශේයෝජකයාට තැහැනම්ය.

• ශේස්වකයා රැකියාව අවසන් කිරීශේමන් පසු ශේහැෝ ශේස්වශේයන් 
ඉව�කිරීශේමන් දින 7 ක් ගතැවීමට ශේපර ඔහුට වැටුප් ශේගවිය යුතුය. 
එශේස් ශේනොවුවශේහැො� ඔහුට ශේගවිය යුතු හිඟ ශේ�තැන සඳහැා 
ශේපොලී ශේගවීමට ශේස්වාශේයෝජකයාට සිදුශේ�.

• ශේස්වාශේයෝජකයා නියමිතැ දින සිට මාස 1 ක් ඇතුළතැ වැටුප් 
ශේනොශේගවන්ශේන් නම් ශේස්වකයාට සිය ශේස්වාශේයෝජකයා විසින් 
තැමන්ව ශේස්වශේයන් ඉව� කල බාව සැලකිය හැැකි අතැර, දාැන්වීමකින් 
පසුව ශේගවීමකට සහැ රැකියාශේවන් ඉව� කිරීම සඳහැා ශේගවීම් 
ලැබීමට හිමිකම් කියයි.

➥   ඉහැතැ විධිවිධානයන්ට පටහැැනිව කටයුතු කරන 
ශේස්වාශේයෝජකශේයකුට එශේරහිව නඩු පැවරිය හැැකි අතැර, වැරදිකරු 
බාව ඔප්පුවීශේමන් (1) නීති විශේරෝධී වැටුප් අඩුකිරීම් සඳහැා වසර 
1 ක සිරදාඬුවමක් සහැ ශේඩොලර් 100,000 ක දාඩයක්; (2) නියමිතැ 
දිනට සාධාරණ ශේ�තුවකින් ශේතැොරව වැටුප් ශේගවීමට අසම�වීම 
නිසා ශේඩොලර් 350,000 ක දාඩයක් සහැ වසර 3 ක සිරදාඬුවමක්; 
(3) හිතැාමතැාම සහැ සාධාරණ ශේ�තුවකින් ශේතැොරව වැටුප් 
ශේගවීමට අසම�වීම සඳහැා ශේඩොලර් 10,000 ක දාඩයක්දා වශශේයන් 
දාඬුවමකට යට�ශේ�.
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උප සේකොන්ත්රාාත්කරුසේ� සේ�වකයින්සේ� 
වැටුප් සේ�වීමට ව�කීම

• ශේගොඩනැගිලි සහැ ඉදිකිරීම් කටයුතුවල ශේයශේදාන ප්රධාන 
ශේකොන්ත්රාා�කරුවන්, උප ප්රධාන ශේකොන්ත්රාා�කරුවන් සහැ 
ප�කරන ලදා උප ප්රධාන ශේකොන්ත්රාා�කරුවන්, උප ශේකොන්ත්රාා�කරු 
ශේහැෝ ප� කරන ලදා උප ශේකොන්ත්රාා�කරු විසින් ශේස්වශේ� නියුක්තැ 
කරන ලදා ශේස්වකයකුශේ� පළමු මාස 2 ක ශේනොශේගවූ ශේ�තැනය 
සඳහැා වගකියනු ලැශේ�.

• උප ශේකොන්ත්රාා�කරුශේවකු ශේහැෝ ප�කරන ලදා උප 
ශේකොන්ත්රාා�කරුශේවකු විසින් ශේස්වය කරන ශේස්වකයකුට ශේගවිය 
යුතු වැටුපක් ශේගවා ශේනොමැති නම්, ඔහු දින 60 ක් ඇතුළතැ 
(කම්කරු ශේකොමසාරිස්ශේ� අවසරය පරිදි දින 90 ක අමතැර 
කාලයක්) ප්රධාන ශේකොන්ත්රාා�කරුට ශේහැෝ මූලික ප�කරන ලදා 
උප ශේකොන්ත්රාා�කරුට ලිඛිතැව දාැනුම්දිය යුතුය. ශේස්වකයා විසින් 
පහැතැ කරුණු දාැන්වීශේම් සඳහැන් කළ යුතුය:

 1. ශේස්වකයාශේ� නම සහැ ලිපිනය;
 2. ඔහුශේ� ශේස්වාශේයෝජකයාශේ� නම සහැ ලිපිනය;
 3. ශේස්වකයා ශේස්වය කරන ස්ථාානශේ� ලිපිනය;
 4. ශේගවිය යුතු වැටුප් වලට අදාාළ ශේස්වා පිළිබාඳ විස්තැර; සහැ
 5. ශේගවීමට නියමිතැ වැටුප් හැා ඒවා අදාාළ වන කාලය.
• ප්රධාන ශේකොන්ත්රාා�කරුවන්, උප ප්රධාන ශේකොන්ත්රාා�කරුවන් සහැ 

ප�කරන ලදා උප ප්රධාන ශේකොන්ත්රාා�කරුවන් දාැන්වීම ලැබීශේමන් 
පසු දින 30 ක් ඇතුළතැ ශේස්වකයාට වැටුප් ශේගවිය යුතුය. සෑම 
උප ප්රධාන ශේකොන්ත්රාා�කරුශේවකු ශේහැෝ ප�කරන ලදා උප ප්රධාන 
ශේකොන්ත්රාා�කරුශේවකු හැා ශේස්වකයාශේ� ශේස්වාශේයෝජකයා දාක්වා 
එම වගකීම් ශේබාදාාගැනීම සඳහැා ඉල්ලා සිටිය හැැකිය.
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නිවාඩු දිනය
• අඛණ්ඩ ගිවිසුමකින් ශේස්වය කරන ශේස්වකයකුට දින 7 ක් ඇතුළතැ 

දින 1 කට ශේනොඅඩු නිවාඩු දින සංඛයාවකට හිමිකම් ලැශේ�.
• ශේස්වකයාශේ� කැමැ�තැ මතැ, මුල් නිවාඩු දිනය ශේවන� නිවාඩු 

දිනයකට මාරුකිරීමට ශේස්වාශේයෝජකයාට හැැකියාව ඇතැ. එවැනි 
අවස්ථාාවකදී, එය මුල් නිවාඩු දිනය අදාාළ මාසශේ�ම ශේහැෝ ඉන් දින 
30 ක් ඇතුළතැ විය යුතුය.

• යන්ශේත්රාෝපකරණ බිඳවැටීමකදී, ශේස්වා ස්ථාානශේ� බිඳවැටීමකදී ශේහැෝ 
ශේවන� අනශේප්ක්ෂිතැ  හැදිසි අවස්ථාාවන්හිදී හැැර, ශේස්වාශේයෝජකයා 
විසින් ශේස්වකයාට නිවාඩු දිනශේ� වැඩ කිරීමට බාල ශේනොකළ යුතුය. 

• කර්මාන්තැශේ� නියුක්තැ වයස අවුරුදු 18 ට අඩු පුේගලයින් හැැර 
අශේනක් ශේස්වකයන්ට, නිවාඩු දිනයක ස්ශේ�ච්ඡාාශේවන් ශේස්වය කළ 
හැැකිය. 

• විශේ�ක දින සඳහැා ශේගවීම් සිදු කරන්ශේන්දා නැේදා යන්න පිළිබාඳව 
ශේස්වාශේයෝජකයන් හැා ශේස්වකයින් විසින් එකඟතැාවයකට පැමිණිය 
යුතුය.

➥  සාධාරණ ශේ�තුවකින් ශේතැොරව ශේස්වාශේයෝජකයන් තැම 
ශේස්වකයන්ට විශේ�ක දින ලබාාදීමට අසම�වන්ශේන් නම්, ඔහුට 
විරුේධව නඩු පැවරිය හැැකි අතැර වරදාකරු බාව ඔප්පු වුවශේහැො� 
ශේඩොලර් 50,000 ක දාඩයකට යට� ශේ�.

➥  විශේ�ක දිනවල වැඩ කිරීමට තැම ශේස්වකයින්ට බාලකරන 
ශේස්වාශේයෝජකයකුට විරුේධව නඩු පැවරිය හැැකි අතැර, ඔහු 
වරදාකරු බාව ඔප්පු වුවශේහැො� ශේඩොලර් 50,000 ක දාඩයකට යට� 
ශේ�.

වයව�ථාාපිත නිවාඩු දිනයන් 
• ශේස්වශේ� නියුක්තැව සිටි කාලය ශේනොසලකා, ශේස්වක ශේස්විකාවන් 

පහැතැ සඳහැන් වයවස්ථාාපිතැ නිවාඩු සඳහැා හිමිකම් ලබායි:

ජනවාරි මස පළමු දිනය

චන්ද්ර අළු� අවුරුේදා

චන්ද්ර අළු� අවුරුේශේේ ශේදාවන දිනය

චන්ද්ර අළු� අවුරුේශේේ ශේතැවන දිනය

චිංමිං උ�සවය

කම්කරු දිනය (මැයි 1)

බුදුන් වහැන්ශේස්ශේ� ජන්ම දිනය  
(2022 සිට අලුතින් එකතු කරන ලදී)

ටුවාන්න� උ�සවය

ශේහැොංශේකොං නිල සමාරම්භක දිනය (ජුලි 1)

චීන මධය සර� උ�සවයට පසු දිනය

චුන්� යුන්� උ�සවය

ජාතික දිනය (ඔක්ශේතැෝම්බාර් 1)

චීන ශීතැ ඍතු සූර්ය නිවෘ�ති උ�සවය ශේහැෝ න�තැල් දිනය 
(ශේස්වාශේයෝජකයාශේ� මනාපය මතැ)
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• 2024 සිට සහැ ඉන් පසුව ලැශේබාන අතිශේර්ක වයවස්ථාාපිතැ නිවාඩු 
දින පහැතැ පරිදි වගු ගතැ කර ඇතැ:

වර්ෂය අලුතින් එකතු කරන ලද 
වයව�ථාාපිත නිවාඩුව

මුළු 
වයව�ථාාපිත 
නිවාඩු �ණන

2024 සිට  
ආරම්භ ශේ�

න�තැල් දිනශේයන් පසු පළමු සතිශේ� 
දිනය

14

2026 සිට  
ආරම්භ ශේ�

පාස්කු සඳුදාා 15

2028 සිට  
ආරම්භ ශේ�

මහැ සිකුරාදාා 16

2030 සිට  
ආරම්භ ශේ�

මහැ සිකුරාදාාට පසුදින 17

• ශේස්වකයා වයවස්ථාාපිතැ නිවාඩු දිනයකදී ශේස්වශේ� නියුක්තැ කිරීමට 
ශේස්වාශේයෝජකයාට අවශය නම්, එම වයවස්ථාාපිතැ නිවාඩු දිනයට 
ශේපර ශේහැෝ පසු දින 60ක් ඇතුළතැ විකල්ප නිවාඩුවක් පිළිශේයල 
කළ යුතුය. ශේකශේස් ශේවතැ�, ඒ පිළිබාඳව ශේස්වකයාට පැය 48 කට 
ශේනොඅඩු පූර්ව දාැනුම්දීමක් කළ යුතුය. ශේස්වාශේයෝජකයා සහැ 
ශේස්වකයා එකඟ වන්ශේන් නම්, වයවස්ථාාපිතැ ශේහැෝ විකල්ප නිවාඩු 
දිනට දින 30කට ශේපර ශේහැෝ පසුව දින 30ක් ඇතුළතැ ඕනෑම දිනයක් 
ආශේේශක නිවාඩු දිනයක් ශේලස සකස් කළ හැැකිය.

• වයවස්ථාාපිතැ නිවාඩුවකට මාස 3කට ශේනොඅඩු කාලයක් අඛණ්ඩ 
ශේකොන්ත්රාා�තුවක් යටශේ� ශේස්වශේ� නියුතු ශේස්වකශේයකුට නිවාඩු 
දින සඳහැා වැටුප් හිමිශේ�. නිවාඩු දින සඳහැා වැටුප් දෛදානික 
අනුපාතැය ශේස්වකයාශේ� සාමානය දෛදානික වැටුපට සමාන මුදාලක් 
ශේ�. (උපග්රන්ථාය බාලන්න)

• එම නිවාඩු දිනයට පසුව එළශේ�න  වැටුප් ශේගවන දිනශේ�දී අදාාළ 
නිවාඩු දිනය සඳහැා වැටුප ශේස්වකයාට ශේගවිය යුතුය.

• ශේස්වකශේයකුට නිවාඩු දින සඳහැා වැටුප් හිමිකම් තිශේ�දා යන්න 
ශේනොසලකා, ශේස්වා ශේයෝජකශේයකු තැම ශේස්වකයාට වයවස්ථාාපිතැ 
නිවාඩුවක් ලබාා දිය යුතුය, නැතැශේහැො� "විකල්ප නිවාඩුවක්" ශේහැෝ 
"ආශේේශක නිවාඩුවක්" ලබාාදීමට කටයුතු කළ යුතුය. නිවාඩු දිනයක් 
ලබාා දීම ශේවනුවට ශේස්වාශේයෝජකයා ශේස්වකයාට කිසිදු ආකාරයක 
ශේගවීමක් ශේනොකළ යුතුය. ශේවන� ආකාරයකින් දාැක්වුවශේහැො�, 
නිවාඩුවක් "මිලදී ගැනීම" සඳහැා අවසර නැතැ.

➥  සාධාරණ නිදාහැසට කරුණක් ශේනොමැතිව වයවස්ථාාපිතැ නිවාඩු, 
විකල්ප නිවාඩු ශේහැෝ ආශේේශක නිවාඩු ලබාා දීමට අශේපොශේහැොස� 
වන ශේහැෝ ශේස්වකශේයකුට නිවාඩු වැටුප් ශේගවීමට අශේපොශේහැොස� වන 
ශේස්වාශේයෝජකශේයකුට එශේරහිව නඩු පැවරීමට සහැ, වරදාකරු බාව 
ඔප්පු වුවශේහැො� ශේඩොලර් 50,000 ක දාඩයකට යට� ශේ�.

5



වැටුප් සහිත වාර්ෂික නිවාඩු
• මාස 12 ක අඛණ්ඩ ගිවිසුමක් යටශේ� ශේස්වය කර ඇති 

ශේස්වකශේයකුට පසුව එළශේ�න මාස 12 ක කාලසීමාවක් ඇතුළතැ 
ඔහුශේ� වැටුප් සහිතැ වාර්ෂික නිවාඩු ලබාාගැනීම සඳහැා හිමිකම 
ඇතැ.

• ශේගවිම් සිදු කරනු ලබාන වාර්ෂික නිවාඩු සංඛයාව ක්රමශේයන් දින  
7 සිට උපරිම දින 14 දාක්වා ශේස්වකයාශේ� ශේස්වා කාලය අනුව වැඩිශේ� .

• වාර්ෂික නිවාඩු කාල සීමාව තුළ ශේයශේදාන යම් විශේ�ක දිනයක් ශේහැෝ 
වයවස්ථාාපිතැ නිවාඩුවක් වාර්ෂික නිවාඩු දිනයක් ශේලස සලකන 
කරනු ලබාන අතැර ශේස්වාශේයෝජකයා විසින් ශේස්වකයාට ඒ සඳහැා 
විකල්ප  නිවාඩු දිනයක් නියම කළ යුතුය.

• වාර්ෂික නිවාඩු කාල සීමාව සඳහැා දෛදානික වැටුප ශේස්වකයාශේ� 
සාමානය දෛදානික ශේ�තැනයට සමාන ශේ�. (උපග්රන්ථාය බාලන්න)

• නිවාඩු කාල සීමාව සඳහැා වැටුප් වාර්ෂික නිවාඩු කාල සීමාශේවන් 
පසුව එළශේ�න වැටුප් ශේගවන දිනය පසු වීමට ශේපර ශේස්වකයාට 
ශේගවිය යුතුය. 

• ශේස්වකශේයකුට දින 10 ඉක්මවන ඔහුශේ� නිවාඩු හිමිකශේම් ශේකොටස 
ශේවනුවට ශේගවීම් පිළිගැනීමට ශේතැෝරා ගතැ හැැකිය.

• නිවාඩු වසර 1 ක ශේස්වා කාලය මාස 3 ට ශේනොඅඩු වුවදා මාස  
12 ට ශේනොවැඩි ශේස්වකශේයකුට ඔහුශේ� රැකියාව අශේහැෝසි කිරීම මතැ 
(බාරපතැල වැරැේදාක් ශේ�තුශේවන් රැකියාශේවන් ලඝු ඉව� කිරීමකදී 
හැැශේරන්නට), ඔහුශේ� වාර්ෂික නිවාඩු වැටුශේපන් අඩක් හිමිවනු 
ඇතැ.

➥  සාධාරණ ශේ�තුවකින් ශේතැොරව ශේස්වාශේයෝජකයන් තැම 
ශේස්වකයන්ට වාර්ෂික නිවාඩු ලබාාදීමට අසම�වන්ශේන් නම් 
ශේස්වාශේයෝජකයාට විරුේධව නඩු පැවරිය හැැකි අතැර, වරදාකරු 
බාව ඔප්පු වුවශේහැො� ශේඩොලර් 50,000 ක දාඩයකට යට� විය හැැකිය.

➥  ශේස්වකයකුට වාර්ෂික නිවාඩු ශේගවීම පැහැැර හැරින 
ශේස්වාශේයෝජකයාට විරුේධව නඩු පැවරිය හැැකි අතැර, වරදාකරු 
බාව ඔප්පු වුවශේහැො� ශේඩොලර් 50,000 ක දාඩයකට යට� විය හැැකිය.

6



අසනීප දීමනාව
• අඛණ්ඩ ගිවිසුමක් යටශේ� ශේස්වය කරන ශේස්වකයකු සිය පළමු 

මාස 12 තුළ ශේස්වශේ� ශේයදී ඇති සෑම මාසයක් සඳහැාම වැටුප් 
සහිතැ අසනීප නිවාඩු දින 2 ක්, සහැ පසුව ශේස්වය කරන සෑම 
මාසයකටම වැටුප් සහිතැ අසනීප නිවාඩු දින 4 ක් බාැගින් උපරිම 
වශශේයන් දින 120 ක් එකතු විය හැැක. 

• ශේස්වකශේයකු ප්රමාණව� වැටුප් සහිතැ අසනීප දින සංඛයාවක් රැස් 
කර ශේගන ඇ�නම් සහැ ගන්නා ලදා අසනීප නිවාඩු අඛණ්ඩව දින  
4 කට ශේනොඅඩු නම් ඔහුට අසනීප දීමනාවක් හිමි ශේ�: (i) සුදුසු 
දෛවදාය සහැතිකයක්සටහැන1 ; ශේහැෝ (ii) ශේරෝග වැලැක්වීශේම් සහැ පාලනය 
කිරීශේම් ආඥාාපනතැ (පරිච්ශේ�දාය 599) යටශේ� පනවන ලදා සංචරණ 
සීමාවක්  සමඟ නි�චිතැ වසංගතැ විශේරෝධී අවශයතැාවයකට ඔහු/
ඇය අනුකූල වීම ශේ�තුශේවන් ශේස්වකශේයකු ශේස්වයට ශේනොපැමිණීම 
සම්බාන්ධශේයන්, ශේස්වකයාට අවශය වන්ශේන් එවැනි අවශයතැා 
පිළිබාඳ සාක්ෂියක් ඉදිරිප� කිරීමයසටහැන2. අසනීප දීමනාශේ� 
දෛදානික අනුපාතැය ශේස්වකයාශේ� සාමානය දෛදානික වැටුශේපන් 
පශේහැන් හැතැරකට සමාන එකතුවකි. (උපග්රන්ථාය බාලන්න) 

• සාමානය වැටුප් ශේගවන දිනශේ� ශේස්වකයාට අසනීප දීමනාවක් 
ශේගවිය යුතුය.

➥  සාධාරණ ශේ�තුවකින් ශේතැොරව ශේස්වාශේයෝජකයා අසනීප නිවාඩු 
දීමනා ශේගවීමට අසම� වුවශේහැො� ශේස්වාශේයෝජකයාට විරුේධව 
නඩු පැවරිය හැැකි අතැර, වරදාකරු බාව ඔප්පු වුවශේහැො� ශේඩොලර් 
50,000 ක දාඩයකට යට� ශේ�.

සේ�වකයාසේ� රැකියා සුරක්ෂිතතාවය
• බාරපතැල වැරැේදාක් ශේ�තුශේවන් රැකියාශේවන් ලඝු ඉව� කිරීමකදී 

හැැර ශේස්වකයාශේ� වැටුප් සහිතැ අසනීප නිවාඩු දිනයකදී 
ශේස්වශේයන් ඉව� කිරීම තැහැනම්ය.

➥  ඉහැතැ විධිවිධාන උල්ලංඝනය වන ශේස්වාශේයෝජකශේයකුට නඩු 
පැවරිය හැැකි අතැර, වරදාකරු බාව ඔප්පු වුවශේහැො�, ශේඩොලර් 
100,000 ක දාඩයකට යට�විය හැැකිය.

➥  මීට අමතැරව, ශේස්වාශේයෝජකශේයකු විසින් ශේස්වකශේයකු අසනීප 
නිවාඩු දින තුළ රැකියාශේවන් අයථාා ශේලස ඉව�කිරීම සම්බාන්ධශේයන් 
ශේස්වශේයන් ඉව�කළ දින සිට දින 7 ක් ඇතුළතැ ශේස්වකයාට 
රැකියාව අවසන් කිරීමට අදාාළ ශේගවීම් ලබාාදිය යුතුය. ආඥාා 
පනශේ� සඳහැන් වලංගු ශේ�තුවක් මතැ හැැරුණුවිට ශේස්වකශේයකු 
ශේස්වශේයන් ඉව�කරනු ලැබුවශේහැො� ශේස්වාශේයෝජකයාට එශේරහිව 
ශේස්වකශේයකුට "රැකියා සුරක්ෂිතැභාවය" යටශේ� වන්දි ලබාාගතැ 
හැැකිය. ("රැකියා සුරක්ෂිතැතැාවය" පිළිබාඳ පහැතැ ශේකොටස බාලන්න)

සටහැන1  ගර්භණී සේ�විකාාවක් ගර්භණී පරීක්ෂණ, ප්රසූතිසේ�න් පසු ප්රසව ප්රතිකාාර සේ�ෝ 
ගබ්සාව සේ�තුසේවන් රැකි�ාවට සේ�ොපැමිසේණ� විට ස� වෛවද්ය� ස�තිකා�ක් 
සමඟ සේ�ොපැමිසේණ� විට, ඇ� සේ�ොපැමිසේණ� ඕ�ෑම දි��ක් අසනීප දි��ක් 
සේ�ස ගණන් ගනු �ැසේබ්. (2020 සේද්යසැම්බර් 11 දි� සේ�ෝ ඊට පසුව ඇති වූ ඇසේ� 
ගර්භණීභාව� සම්බන්ධසේ�න් වෛවද්ය� පරීක්ෂණ, වෛවද්ය� ස�තිකා�ක් �ැර 
සේ�වකා�ාට පැමිණීසේම් ස�තිකා�ක් ද්ය ඉදිරිපත් කාළ �ැකා). සේමම තත්ව�න් 
�ටසේත්, සේ�වකා�ා ප්රමාණවත් වැටුප් සහිත අසනීප දි� ගණ�ක් රැ� කාර 
සේග� තිසේබ් �ම්, සෑම අසනීප දි��කාටම අසනීප දීම�ාව සේගවනු �ැසේබ්.

සටහැන2  2022 ජූනි 17 වැනි දි� සේ�ෝ ඊට පසු සංචරණ සීමා කිරීමකාට අනුකූ� වීම 
සේ�තුසේවන් සේ�ව�ට සේ�ොපැමිසේණ� සේ�වකායින් විසින් ගනු �බ� අසනීප දි� 
සඳ�ා අද්යාළ සේ�. සංචරණ සීමාවක් සහිත විසේ�ෂිත ප්රති-වසංගත අවශ්ය�තා 
රැකි�ා ආඥාාප�සේතහි 1 ව� සේකාොටස, උපසේ�ඛ� 12 හි ද්යක්වා ඇති ඒවා 
සේ�. අද්යාළ අවශ්ය�තා පිළිබඳ සාක්ෂිව�ට ද්යෘඩ පිටපතක් සේ�ෝ විද්ය�ත් සේ�ඛ� 
ආකාෘති�ක් සේ�ෝ රජ� විසින් නිකුත් කාර� �ද්ය විද්ය�ත් ද්යත්ත ඇතුළත් සේ�. අද්යාළ 
සාක්ෂිසේ�හි සේ�වකා�ාසේ� �ම සේ�ෝ සේ�වකා�ාසේ� අ���තාව� �ඳු�ාගත 
�ැකි සේතොරතුරු, ප�ව� �ද්ය සංචරණ සීමාවන් වර්ග� ස� එම සීමාසේ� 
ආරම්භකා ස� කා� ඉකුත්ව� දි� සේපන්වි� යුතු�.
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මාතෘ ආරක්ෂාව
• අඛණ්ඩ ගිවිසුමක් යටශේ� ශේස්වය කරන කාන්තැා ශේස්වකශේයකු 

ඇශේ� මාතැෘ නිවාඩුව ආරම්භ කිරීමට ප්රථාම, ගර්භණීබාව 
ශේස්වාශේයෝජකයාට දාැනුම්දී ඇ�නම් පහැතැ සඳහැන් ශේේ සඳහැා 
හිමිකම් ලබායි:

    ► සති14 කසටහැන3 අඛණ්ඩ මාතැෘ නිවාඩු කාලයක්;
    ►  ප්රසූතිය සිදුවන්ශේන් අශේප්ක්ෂිතැ දිනයට වඩා පසු දිනයකදී නම්,  

ඒ ප්රමාදා වන දින ගණනට සමාන තැව� නිවාඩු කාලයක්;
    ►  ගර්භණීභාවය ශේහැෝ ප්රසූතිය ශේ�තුශේවන් ඇතිවූ ශේරෝගී ශේහැෝ 

ආබාාධිතැ තැ��වයන් මතැ සති 4 කට ශේනොවැඩි කාලයක් සඳහැා 
අමතැර නිවාඩු කාලයක්.

• ශේස්වාශේයෝජකයාශේ� එකඟ�වය ඇතිව, ශේස්විකාවකශේ� 
අශේප්ක්ෂිතැ ප්රසූති දිනට සති 2ක සිට 4 කට ශේපර ඇශේ� මාතැෘ 
නිවාඩු ආරම්භ කිරීමට තීරණය කළ හැැකිය.

• නියමිතැ මාතැෘ නිවාඩු කාලය ආරම්භ කිරීමට ශේපර ස 
ති 40 කට ශේනොඅඩු කාලයක් අඛණ්ඩ ගිවිසුමක් යටශේ� ශේස්වශේ� 
ශේයදී සිටිශේ� නම්, ගැ� ගැනීම පිළිබාඳ දාැනුම්දීමක් සහැ මාතැෘ 
නිවාඩු ලබාාගැනීමට ඇයශේ� අභිප්රාය පිළිබාඳව ශේස්වාශේයෝජකයා 
දාැනුව�කර සිටිශේ� නම් එම ශේස්විකාව සති 14 කසටහැන4 මාතැෘ 
නිවාඩු වැටුප්වලට සුදුසුකම් ලබායි. මාතැෘ නිවාඩු වැටුශේප් දෛදානික 
අනුපාතැය ශේස්විකාවශේ� සාමානය දෛදානික වැටුශේපන් පශේහැන් 
හැතැරකට සමාන මුදාලකි (උපග්රන්ථාය බාලන්න). සති 4 ක මාතැෘ 
නිවාඩු කාලශේ� සති 11 සිට 14 දාක්වා මාතැෘ නිවාඩු වැටුප ශේඩොලර් 
80,000 ක සීමාවකට යට� ශේ�.

• සාමානය වැටුප් ශේගවන දිනශේ� ශේස්විකාවකට මාතැෘ නිවාඩු ශේගවීම් 
කළ යුතුය.

• සාමානය වැටුප් දිනශේ�දී සියළුම මාතැෘ නිවාඩු වැටුප් ශේගවීශේමන් 
පසුව, ශේස්වාශේයෝජකයින්ට, රැකියා ආඥාාපනතැ යටශේ� ශේගවනු 
ලබාන සති 11 සිට 14 දාක්වා මාතැෘ නිවාඩු සඳහැා ශේගවීම් ප්රතිපූරණය 
කිරීමසටහැන5 සඳහැා රජයට අයදුම් කළ හැැකිය. වැඩි විස්තැර සඳහැා 
www.rmlps.gov.hk හි “ප්රතිපූරණය පහැසු ේවාරය 
(Reimbursement Easy Portal)” ශේවතැ පිවිශේසන්න.

• ශේස්වාශේයෝජකයා විසින් ඉල්ලා සිටින්ශේන් නම්, 
ශේස්වකයා විසින් තැම අශේප්ක්ෂිතැ ප්රසුති දිනය 
සඳහැන් දෛවදාය සහැතිකයක් ඉදිරිප� කළ 
යුතුය.

➥  ගර්භණී ශේස්විකාවකට සුදුසු පරිදි මාතැෘ නිවාඩු ශේගවීම් සිදු කිරීමට 
ශේහැෝ ගර්භණී ශේස්විකාවකට ප්රසූතිය සඳහැා නිවාඩු ලබාාදීමට 
අසම�වුවශේහැො� ශේස්වාශේයෝජකයාට විරුේධව නඩු පැවරිය හැැකි 
අතැර, වරදාකරු බාව ඔප්පු වුවශේහැො� ශේඩොලර් 50,000 ක දාඩයකට 
යට�ශේ�.

සටහැන3  2020 සේද්යසැම්බර් 11 දි�ට සේපර ද්යරු ප්රසූති� සිදුකා� සේ�විකාාවන් සති 10 කා 
අඛණ්ඩ මාතෘ නිවාඩුවකාට සුදුසුකාම් �බයි.

සටහැන4  2020 සේද්යසැම්බර් 11 දි�ට සේපර ද්යරු ප්රසූති� සිදුව� සේ�විකාාවන්ට සති 10 කා 
මාතෘ නිවාඩු වැටුප් හිමිසේ�.

සටහැන5 මාතෘ නිවාඩු ආපසු සේගවීසේම් ක්රම� රජසේ� පරිපා�� වැඩසට��කි.
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සේ�වකයාසේ� රැකියා සුරක්ෂිතතාවය
• බාරපතැල වැරැේදාක් ශේ�තුශේවන් හැැර ගර්භණීභාවය පිළිබාඳ 

දාැනුම්දීමක් ලබාාදී ඇති ගර්භණී ශේස්විකාවකශේ� අඛණ්ඩ ගිවිසුමක් 
අශේහැෝසි කිරීම ශේස්වාශේයෝජකශේයකුට තැහැනම් ශේ�.

➥  ඉහැතැ සඳහැන් කරන ලදා තැ�වයන් හැැරුණුවිට, ගැබිනි 
ශේස්විකාවක් ශේස්වශේයන් ඉව�කිරීම ශේස්වාශේයෝජකයාශේ� වරදාක් 
ශේ�. ඒ ශේවනුශේවන් ශේස්වාශේයෝජකයාට විරුේධව නඩු පැවරිය හැැකි 
අතැර, වරදාකරු බාව ඔප්පු වුවශේහැො� ශේඩොලර් 100,000 ක දාඩයකට 
යට�ශේ�.

➥  මීට අමතැරව, ශේස්වාශේයෝජකයා විසින් ශේස්විකාව මාතැෘ නිවාඩු 
කාලවකවානුව තුළ රැකියාශේවන් අයථාා ශේලස ඉව�කිරීම 
සම්බාන්ධශේයන් ශේස්වශේයන් ඉව�කළ දින සිට දින 7 ක් ඇතුළතැ 
ශේස්විකාවට රැකියාව අවසන් කිරීමට අදාාළ ශේගවීම් ලබාාදිය යුතුය. 
ආඥාා පනශේ� සඳහැන් වලංගු ශේ�තුවක් මතැ හැැරුණුවිට ශේස්විකාවක් 
ශේස්වශේයන් ඉව�කරනු ලැබුවශේහැො� ශේස්වාශේයෝජකයාට එශේරහිව 
ශේස්විකාවකට "රැකියා සුරක්ෂිතැභාවය" යටශේ� වන්දි ලබාාගතැ 
හැැකිය. ("රැකියා සුරක්ෂිතැතැාවය" පිළිබාඳ පහැතැ ශේකොටස බාලන්න)

• ගර්භණී ශේස්විකාවක්  හැට බාර වැඩ, අන්තැරාදාායක ශේහැෝ හැානිකර 
කාර්යයන් පැවරිය ශේනොහැැකිය.

➥  ඉහැතැ කරුණු සම්බාන්ධශේයන් අනුකූලව කටයුතු කිරීමට අසම�ව 
සුදුසු නිදාහැසට කරුණක් ඉදිරිප� කිරීමට ශේනොහැැකි වන 
ශේස්වාශේයෝජකශේයකුට විරුේධව නඩුපැවරිය හැැකි අතැර, වරදාකරු 
බාව ඔප්පු වුවශේහැො� ශේඩොලර් 50,000 ක දාඩයකට යට�ශේ�.

පීතෘ නිවාඩු
සිය කලත්රායා /සහැකාරිය දාරුවකු බිහිකරන සෑම අවස්ථාාවකදීම 
පිරිමි ශේස්වකශේයකු දින 5 කසටහැන6 පීතැෘ නිවාඩු ලබාාගැනීම සඳහැා 
හිමිකම් ලබාන්ශේන් ඔහු – 

1. අලුතැ උපන් දාරුවාශේ� පියාසටහැන7 ශේහැෝ පීතැෘ�වය භාරගැනීමට 
නියමිතැ තැැනැ�තැා වන්ශේන් නම්;

2. අඛණ්ඩ ගිවිසුමක් යටශේ� ශේස්වශේ� නියුක්තැව සිටී නම්; සහැ
3. ශේස්වාශේයෝජකයා ශේවතැ නියමිතැ දාැනුම් දීම සිදුකර ඇ�නම් ය.

සටහැන6  සුදුසුකාම් සපුර� �ද්ය පිරිමි සේ�වකාසේ�කුට තම කා�ත්ර�ා/ස�කාාරි�සේ� 
ද්යරු ප්රසූති�කාදී �බාසේද්යනු �බ� පීතෘ නිවාඩු සංඛ�ාව දි� තු�කි (3). සේම� 
හිමිවනුසේ� 2015 සේපබරවාරි 27 දි� සේ�ෝ ඉන්පසුවත්, 2019 ජ�වාරි 18 ව� 
දි�ට සේපරත් සිදුවූ ද්යරු උපත් සඳ�ා සේ�.

සටහැන7  රැකි�ා ආඥාා ප�ත �ටසේත් පීතෘ නිවාඩු �බාගැනීමට සේ�වකා�ා අලුත උපන් 
ද්යරුවාසේ� මව සමඟ විවා�වී සිටීම අවශ්ය� සේ�ොසේ�.
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පීතෘ නිවාඩු ලබාා�ැනීම
• ශේස්වකයා සිය ශේස්වාශේයෝජකයා ශේවතැ දාැනුම් දිය යු�ශේ� –
 1.  දාරුවා ඉපදීමට නියමිතැ දිනට අවම වශශේයන් මාස 3 කට ශේපර පීතැෘ 

නිවාඩු ලබාාගැනීම සඳහැා වන සිය අභිලාෂය (ශේමම අවස්ථාාශේ�දී 
නිවාඩු ලබාාගන්නා නිවැරදි දිනය අවශයය ශේනොශේ�); සහැ

 2. නිවාඩුව ලබාාගැනීමට ශේපර සිය පීතැෘ නිවාඩුශේ� දිනයසටහැන8 .
• ශේස්වකයාට මාස 3 කට ශේපර ඉහැතැ සඳහැන් දාැනුම්දීම සිදුකිරීමට 

ශේනොහැැකි වන්ශේන් නම්, පීතැෘ නිවාඩු දිනයට අවම වශශේයන් දින  
5 කටව� ශේපර ඔහු එම දිනය ශේස්වාශේයෝජකයා ශේවතැ දාැනුම් දිය යුතුය.

• ශේස්වාශේයෝජකයා ඉල්ලා සිටින්ශේන් නම්, ශේස්වකයා සිය 
ශේස්වාශේයෝජකයාට අ�සන් කරන ලදා ලිඛිතැ ප්රකාශයකින් සඳහැන් 
කළයුතු වන්ශේන් –

    1. දාරුවාශේ� මවශේ� නම;
    2. දාරුවා ලැබීමට නියමිතැ/නි�චිතැ  දිනය; සහැ
    3. ඔහු දාරුවාශේ� පියා බාවය.

• දාරුවා ලැබීමට නියමිතැ දිනට සති 4 කට ශේපර සහැ දාරුවා ප්රසූතැ කළ 
සැබාෑ දිනශේ� සිට සති 14කසටහැන9 කාලයක් තුළ ඕනෑම අවස්ථාාවක 
ශේස්වකයාට පීතැෘ නිවාඩුව ලබාා ගතැ හැැකිය. ශේස්වකයාට පීතැෘ 
නිවාඩු දින 5 ම එකම අවස්ථාාවක ශේහැෝ ශේවන ශේවන දිනවල 
ලබාාගැනීශේම් හැැකියාව තිශේ�. 

පීතෘ නිවාඩු සඳ�ා සිදු කරනු ලබාන සේ�වීම්
•  පිරිමි ශේස්වකශේයකුට පීතැෘ නිවාඩු දීමනාව ලබාාගැනීම සඳහැා 

හිමිකම  තිශේබාන්ශේන් ඔහු – 
   1.  පීතැෘ නිවාඩු දිනයට ශේපර දිනය දාක්වා සති 40 කට ශේනොඅඩු කාලයක් 

සඳහැා අඛණ්ඩ ගිවිසුමක් යටශේ� ශේස්වය කර තිබීම; සහැ
   2.  පහැතැ දාැක්ශේවන කාලය තුළ අදාාල ලිපි ශේල්ඛන ශේස්වා ශේයෝජකයා 

ශේවතැ ලබාාදී ඇ�නම් (මුලින් කල් ඉකු�වන කවර ශේහැෝ කාලය 
අදාාළ ශේ�) – 

   (i)  පීතැෘ නිවාඩුව ලබාාගන්නා පළමු දින සිට මාස 12ක කාලයකට 
පසුව; ශේහැෝ

   (ii)  ඔහු ශේස්වශේ� නියුක්තැ වීම නතැර කළශේහැො�, ශේස්වා නියුක්තිය 
නතැර කළ දින සිට මාස 6ක් තුළ.

සටහැන8  ද්යැනුම්දීම කාළ යුත්සේත් සේකාොපමණ කා�කාට සේපරද්ය �න්� නීතිසේ�හි සේ�ොද්යැක්සේ�.

සටහැන9  ද්යරුවා 2020 සේද්යසැම්බර් 11 දි�ට සේපර උපත �ැබුවසේ�ොත්, එ� ද්යරුවා ප්රසූත කාළ 
දි� සිට සති 10 ක් ද්යක්වා සේ�.

ආද්යර්ශ්ය ලිඛිත ප්රකාාශ්ය�

   (සේ�වකා�ාසේ� �ම)   ව� මම,   (ද්යරුවාසේ� මවසේ� �ම)   විසින් 

ප්රසූත කිරීමට නි�මිත/ ප්රසූත කාළ* ද්යරුවාසේ� පි�ා බව සේමයින් 

ප්රකාාශ්ය කාරමි. ද්යරුවා ප්රසූති� අසේප්ක්ෂිත දි��/ද්යරුවා ප්රසූත කාළ 

සැබෑ දි��* වනුසේ�                     සේ�.

* අද්යාළ සේ�ොව� වච� කාපා �රින්�.

      (සේ�වකා�ාසේ� අත්ස�)     

දි�� 
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• පීතැෘ නිවාඩුශේ� දෛදානික වැටුප පීතැෘ නිවාඩුව ලබාාගන්නා දිනට 
මාස 12 කට ශේපර කාලයක් තුළ ශේස්වකයා විසින් උපයාශේගන ඇති 
සාමානය දෛදානික වැටුශේපන් පශේහැන් හැතැරක මුදාලකට සමාන ශේ�. 
(උපග්රන්ථාය බාලන්න)

සේ�වකයා විසින් ලබාාදිය යුතු ලිපි සේ�ඛන
සේ�ොංසේකොංහි සිදුවන උපත් සඳ�ා: දාරුවාශේ� පියා ශේලස 
ශේස්වකයාශේ� නම ඇතුළ�කරන ලදා දාරුවාශේ� උප්පැන්න සහැතිකය.

සේ�ොංසේකොංවලින් පරිබාාහිරව සිදුවූ උපත් සඳ�ා: දාරුවාශේ� 
උපතැ සිදුවු ස්ථාානශේ� බාලධාරීන් විසින් නිකු� කරන ලදා දාරුවාශේ� 
උප්පැන්න සහැතිකශේ� දාරුවාශේ� පියා ශේලස ශේස්වකයාශේ� නම 
ඇතුළ�වීම (ශේහැෝ, එම ස්ථාානශේ� බාලධාරීන් උප්පැන්න සහැතික 
නිකු� ශේනොකරන්ශේන් නම්, දාරුවාශේ� පියා ශේලස ශේස්වකයා සනාථා 
ශේකශේරන බාවට සාධාරණ වශශේයන් සැලකිය හැැකි එම බාලධාරීන් 
විසින් නිකු� කළ කිසියම් ශේල්ඛණයක්).
සටහැන: ශේහැොංශේකොං වලින් පරිබාාහිර ස්ථාානවල බාලධාරීන් 
නිකු� කරන ලදා උප්පැන්න සහැතිකවල ආදාර්ශයන් කම්කරු 
ශේදාපාර්තැශේම්න්තු ශේව� අඩවිශේ� දාක්වා ඇතැ.

මළ දරු උපතක් සිදුවුවසේ�ොත් සේ�ෝ දරුවා ලැබීමට පසුව 
දරුවා මියසේ�ො� එම දරුවා සම්බාන්ධසේයන් උප්පැන්න 
ස�තිකයක් නිකුත් කර සේනොමැති නම්:
• දාරුවාශේ� ප්රසූතිය සහැතික කරමින් ශේස්වකයා දෛවදාය  

සහැතිකයක් සටහැන10 ලබාාදිය යුතුය.
• ශේස්වාශේයෝජකයා විසින් නියම කරනු ලැබුවශේහැො�, පහැතැ කරුණු 

සඳහැන් කරමින් ශේස්වකයා විසින් ප්රකාශයක් ලබාා දිය යුතුය –
   1.  දෛවදාය සහැතිකශේ� නම සඳහැන් කාන්තැාව විසින් බිහිකළ 

දාරුවාශේ� පියා තැමා බාව; සහැ
   2.  ලැබුණු දාරුවා මළ දාරුශේවකු ශේහැෝ දාරුවා ඉපදීශේමන් පසුව මියගිය 

බාව, යන ශේදාශේකන් අදාාළ වන කරුණ.

සටහැන10  සේ�ොංසේකාොංවලින් බැ�ැරව සිදුව� උපත් සඳ�ා සේ�වකා�ා විසින් වෛවද්ය� 
ස�තිකා�ක් සේ�ෝ ද්යරුවාසේ� ප්රසූති� ස�තිකා සේකාසේර� බවට සාධාරණ 
වශ්යසේ�න් සේ�ොද්යාගත �ැකි ද්යරුවා උපන් �ථාා�සේ� බ�ධාරීන් විසින් නිකුත් කාළ 
කිසි�ම් සේ�ඛ��ක් අනිවාර්�සේ�න්ම ඉදිරිපත් කාළ යුතු�.

ආද්යර්ශ්ය ලිඛිත ප්රකාාශ්ය�

  (සේ�වකා�ාසේ� �ම)  ව� මම,   (වෛවද්ය� ස�තිකාසේ� ද්යැක්සේව� 
පරිදි ද්යරුවාසේ� මවසේ� �ම) විසින් බිහිකාළ ද්යරුවාසේ� පි�ා බව 

සේමයින් ප්රකාාශ්ය කාරමි. එ� මළ ද්යරු උපතකි/ද්යරුවා ඉපදීසේමන් පසුව 

මරණ�ට පත්වි�*.

* අද්යාළ සේ�ොව� වච� කාපා �රින්�.

  (සේ�වකා�ාසේ� අත්ස�)   
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පීතෘ නිවාඩු සඳ�ා සේ�වීම් සිදු කරනු ලබාන කාල සීමා
• කිසියම් ශේස්වකශේයකු විසින් පීතැෘ නිවාඩුව ලබාා ගැනීමට ශේපර 

නියමිතැ ලිපිශේල්ඛන සපයා ඇ�නම්, ශේස්වාශේයෝජකයා විසින් පහැතැ 
පරිදි පීතැෘ නිවාඩු දීමනා ශේගවීම සිදු කළ යුතුය –

   1.  පීතැෘ නිවාඩු දිනට පසු ඔහුශේ� වැටුප් ශේගවන දිනට පසු ශේනොවන 
දිනයක; ශේහැෝ

   2.  ශේස්වකයා රැකියාව අශේහැෝසිවී  ඇ�නම්, රැකියාව අශේහැෝසි කළ 
අවස්ථාාශේ� සිට දින 7 ක් ඇතුළතැ.

• ශේස්වකයා නියමිතැ ලිපි ශේල්ඛන ලබාා ශේදානුශේ� පීතැෘ නිවාඩුව 
ලබාාගැනීමට පසුව නම්, ශේස්වාශේයෝජකයා පීතැෘ නිවාඩු දීමනාව 
ශේගවිය යුතු වන්ශේන්  –

   1.  ශේල්ඛනය සැපයීශේමන් පසුව එළශේ�න වැටුප් දිනට පසු ශේනොවන 
දිනයකදී; ශේහැෝ

   2.  ශේස්වකයාශේ� රැකියාව අශේහැෝසිවී  ඇ�නම්, අදාාළ ලිපි ශේල්ඛන 
ලැබී දින 7 කට පසුව.

➥  කිසියම් ශේස්වාශේයෝජකශේයකු විසින් සිය ශේස්වකයාට පීතැෘ නිවාඩු 
ශේහැෝ පීතැෘ නිවාඩු දීමනා  ලබාාදීමට ශේනොහැැකි වුවශේහැො�, එය 
නඩු විභාගයකට යට�වන අතැර, ඉන් වැරදිකරුශේවකු වුවශේහැො� 
ශේඩොලර් 50,000 ක දාඩ මුදාලකට යට� ශේකශේර්.

සැලකි�ලට �ත යුතු අසේනකුත් කරුණු
පීතැෘ නිවාඩු සහැ පීතැෘ නිවාඩු දීමනාව ප්රදාානය කිරිශේම්දී ශේහැෝ 
ඉල්ලා සිටීශේම්දී, ශේම් කාර්යශේ�දී ශේස්වකයාශේ� දාරුවාශේ� මවශේ� 
පුේගලික දා�තැ ශේහැළිදාර� කිරීම සහැ භාවිතැා කිරීම සම්බාන්ධශේයන් 
ශේපෞේගලික දා�තැ (රහැසයතැා) ආඥාා පනශේ� (486 පරිච්ශේ�දාය) 
දාැක්ශේවන සිය බාැඳීම් අනුගමනය කරන ශේලසට ශේස්වාශේයෝජකයා සහැ 
ශේස්වකයා ශේවතැ උපශේදාස් ලබාා ශේදානු ලැශේ�. දාරුවාශේ� මවශේ� පුේගලික 
දා�තැ ශේහැළිදාර� කිරීමට ශේපර ඇයශේ� කැමැ�තැ ලබාාගැනීමට 
අවශයය බාව ශේස්වාශේයෝජකයා විසින් ශේස්වකයාට මතැක් කළ  යුතුය. 
කිසියම් විමසීමක් ශේවශේතැො�, ශේස්වාශේයෝජකයන්ට සහැ ශේස්වකයන්ට 
ශේපෞේගලික දා�තැ පිළිබාඳව රහැසයතැා ශේකොමසාරිස්වරයාශේ� 
උපශේදාස් පැතිය හැැකිය.
සෑම ශේස්වාශේයෝජකශේයකුම සෑම අවස්ථාාවකම පසුගිය මාස 12 ක 
කාලපරිච්ශේ�දායක් සඳහැා සිය ශේස්වකයන්ශේ� ශේස්වා නියුක්ති කාලය 
ආවරණය වන පරිදි ඔවුන්ශේ� වැටුප් හැා ශේස්වා නියුක්තිය දාැක්ශේවන 
වාර්තැාවක් තැබාා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. අශේනකු� කරුණු 
අතැර, ශේමම වාර්තැා වලට ශේස්වකයා විසින් ලබාාශේගන ඇති පීතැෘ 
නිවාඩු කාල පරිච්ශේ�දා(යන්) සහැ එශේස් නිවාඩු ලබාාශේගන ඇ�නම්, 
එවැනි කාල පරිච්ශේ�දා(යන්) සම්බාන්ධශේයන් සිදුකළ ශේගවීම්වල 
විස්තැරදා ඇතුළ�විය යුතුය.
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වසර අවසානසේ� සිදුකරනු ලබාන සේ�වීම්
• ශේස්වා ගිවිසුම මඟින් වසර අවසානශේ� ලබාාශේදාන දීමනා සඳහැා 

හිමිකම ලබාාශේේ නම්, සම්පූර්ණ ශේගවුම් කාල පරිච්ශේ�දාය සඳහැා 
අඛණ්ඩ ගිවිසුමක් යටශේ� ශේස්වය කර ඇති ශේස්වකශේයකුට එය 
හිමිශේ�.

• වසර අවසානශේ� ලබාාශේදාන දීමනාවට අදාාළ මුදාල රැකියා ගිවිසුශේම් 
සඳහැන් කර ඇති මුදාලකි. එශේස් නි�චිතැව සඳහැන් වීමක් ශේනොමැති 
අවස්ථාාවකදී, ශේස්වකයාශේ� සාමානය මාසික ශේ�තැනයන්ට සමාන 
මුදාලක් ශේ�. (උපග්රන්ථාය බාලන්න)

• ශේස්වකශේයකු (මුල් මාස 3 තුළ පරිවාස කාලය හැැර) මාස 3 කට 
අඩු කාලයක් සඳහැා අඛණ්ඩව ගිවිසුමක් යටශේ� ශේස්වා නියුක්තැව 
සිටිශේ� නම් හැා පහැතැ කරුණු සපුරන්ශේන් නම්, වසර අවසාන සිදු 
කරනු ලබාන ශේගවීම් වලින් අනුපාතික  ප්රමාණයක් සඳහැා සුදුසුකම් 
ලබායි;

    ►  ශේගවීම් සිදු කරනු ලබාන කාල සීමාව අවසන් වූ පසුව� ශේස්වශේ�  
නියුක්තැව සිටී නම්; ශේහැෝ

    ►  ශේස්වාශේයෝජකයා විසින් ශේස්වකයා ශේස්වශේයන් ඉව� කිරීම 
(ශේස්වකයාශේ� බාරපතැල වරදාක් නිසා ශේස්වශේයන් ලඝු ඉව� 
කිරීමකට ලක් කිරීමකදී හැැර).

• ශේගවීම් කරනු ලබාන ශේ�ලාව

රැකියා තත්ත්වය සේ�වීම් කරනු ලබාන 
සේ�ලාව

ශේගවීම් කරනු ලබාන දිනය ශේස්වා 
ගිවිසුශේම් නි�චිතැව දාක්වා ඇ�නම්

නි�චිතැ දිනයකදී

ශේගවීම් කරනු ලබාන දිනය ශේස්වා 
ගිවිසුශේම් නි�චිතැව දාක්වා නැතිනම්

ශේගවීම් අදාාළ වන කාලය 
අවසන් වූ දින ශේහැෝ ඉන් දින 
7 ක් ඇතුළතැ

ශේගවීම් සිදුකරන කාලය ඉකු�වීමට 
ශේපර ශේස්වා නියුක්ති ගිවිසුම අවසන් 
කළශේහැො� ශේස්වකයා වසර අවසාන 
ශේගවීම් වලින් අඩක් සඳහැා සුදුසුකම් 
ලබායි නම්

ගිවිසුම අවලංගුවන දින 
ශේහැෝ එදින සිට දින 7 ක් 
ඇතුළතැ

ශේස්වාශේයෝජකයාශේ� ලාභය මතැ වසර 
අවසාන ශේගවීම් සිදුකරයි නම්

ලාභය තැහැවුරු කරනු 
ලබාන දිනය ශේහැෝ එදින සිට 
දින 7 ක් ඇතුළතැ

➥  ශේස්වාශේයෝජකශේයකු සුදුසු ශේස්වකශේයකුට වසර අවසාන ශේගවීම් 
සිදුකිරීමට අසම� වීම සහැ සාධාරණ ශේ�තුවකින් ශේතැොරව 
ශේගවීම් පැහැැර හැරින්ශේන් නම් එම ශේස්වාශේයෝජකයාට එශේරහිව 
නඩු පැවරිය හැැකි අතැර වරදාකරු බාවට ඔප්පු වූවශේහැො� ශේඩොලර් 
50,000 ක දාඩයකට යට� විය හැැකිය.
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රැකියා ගිවිසුම අවලංගු කිරීම
• ශේස්වා ගිවිසුමක් අවලංගු කිරීශේම්දී ශේස්වාශේයෝජකයන් ශේහැෝ 

ශේස්වකයන් එකිශේනකාට නිසි දාැනුම්දීමක් ශේහැෝ ශේගවීම් කළ යුතුය. 
දාැන්වීම් නිකු� කළ යුතු කාලසීමාව ශේහැෝ දාැන්වීම ශේවනුවට ශේගවිය 
යුතු ගාස්තු පහැතැ පරිදි ශේ�:

රැකියා තත්ත්වය

දැන්වීම 
නිකුත් 
කළ යුතු 
කාලසීමාව

දැන්වීම සේවනුවට 
සේ�විය යුතු �ා�තු

පරිවාස 
කාා�� තුළ

පළමු පරිවාස මාසය තුළ අවශය ශේනොශේ� අවශය ශේනොශේ�

පළමු 
පරිවාස 
මාසශේයන් 
පසුව

ගිවිසුශේම් 
දාැන්වීම නිකු� 
කළ යුතු කාල 
සීමාව පිළිබාඳව 
දාක්වා ඇතිවිට

ගිවිසුමට අනුව, 
නමු� දින  
7 කට 
ශේනොඅඩුවිය 
යුතුය

දාැනුම් දීශේම් කාලය 
දින ශේහැෝ සති වලින් 
ප්රකාශිතැ නම්:
= " සාමානය 
දෛදානික වැටුප" 
x “සාමානයශේයන් 
ශේස්වකයාට වැටුප 
ශේගවිය යුතු බාවට 
දාැන්වීශේම් දාක්වා 
ඇති දින ගණන" 
(උපග්රන්ථාය  බාලන්න). 

දාැනුම්දීශේම් කාලය මාස 
වලින් ප්රකාශිතැ නම්:
= "සාමානය 
මාසික වැටුප" x 
"සාමානයශේයන් 
ශේස්වකයාට වැටුප 
ශේගවිය යුතු බාවට 
දාැන්වීශේම් දාක්වා 
ඇති මාස ගණන" 
(උපග්රන්ථාය  බාලන්න) 

ගිවිසුශේම් 
දාැන්වීම නිකු� 
කළ යුතු  කාල 
සීමාව පිළිබාඳව 
දාක්වා ශේනොමැති 
විට

දින 7 කට වඩා 
ශේනොඅඩු විය 
යුතුය

පරිවාස 
කාා�� 
රහිත/පසුව 
අඛණ්ඩ 
ගිවිසුමක්* 
සඳ�ා 

ගිවිසුශේම් දාැන්වීම නිකු� කල 
යුතු කාල සීමාව පිළිබාඳව 
දාක්වා ඇති විට

ගිවිසුමට අනුව, 
නමු� දින  
7 කට 
ශේනොඅඩුවිය 
යුතුය

ගිවිසුශේම් දාැන්වීම නිකු� කළ 
යුතු කාල සීමාව පිළිබාඳව 
දාක්වා ශේනොමැති විට

මාස 1 කට 
ශේනොඅඩු 
කාලසීමාවක් 
විය යුතුය

* පරිවාස කාලය රහිතැ/පසුව අඛණ්ඩ ගිවිසුමක් සඳහැා, දාැනුම්දීම් කාලය 
එකඟ වූ කාලය විය යුතුය.

• ශේස්වාශේයෝජකයා රැකියාව අවසන් කිරීම මතැ සාමානයශේයන් 
ශේගවිය යුතු වැටුප් ශේගවීම් කළ යුතු අතැර ඊට අය� වන්ශේන් හිඟ 
වැටුප්, දාැන්වීම ශේවනුවට ශේගවිය යුතු ගාස්තු (අදාාළ නම්), වාර්ෂික 
නිවාඩු සඳහැා ශේගවීම්, වසර අවසානශේ� ශේගවීම්, දිගු කාලීන ශේස්වා 
ශේගවීම් ශේහැෝ ශේවන් වීශේම් දී විශේ�දාන ශේගවීම් (අදාාළ නම්),   සහැ 
ගිවිසුම යටශේ� ශේවන� ශේගවීම්. ශේවන් වීශේම් දී විශේ�දාන ශේගවීම් 
සඳහැා හැැර අශේනක් සියලු ශේගවීම් රැකියාව අවසන් කල දින සිට දින 
7 ක් ඇතුළතැ ශේගවිය යුතුය. ශේවන් වීශේම් දී විශේ�දාන ශේගවීම් සඳහැා 
ශේස්වකයා විසින් ඉල්ලීම් කල දාැන්වීම ලැබීශේමන් මාස 2 ක් ඇතුළතැ 
ශේස්වාශේයෝජකයා විසින් ශේගවීම් සිදුකළ යුතුය.

• ශේස්වය අවසන් කිරිශේමන් ශේහැෝ කල් ඉකු�වීශේමන් 
පසු දින 7 ක් ඇතුළතැ ශේස්වකයාට වැටුප් ශේගවීමට 
අශේපොශේහැොස� වුවශේහැො� ශේස්වාශේයෝජකයා 
විසින් ඒ හිඟ වැටුප් මතැ ශේපොලිය ශේගවිය යුතුය.

➥  ශේගවීම් සිදුකිරීමට අසම�වන හැා සාධාරණ 
ශේ�තුවකින් ශේතැොරව ශේගවීම් පැහැැර හැරින 
ශේස්වාශේයෝජකශේයකුට විරුේධව නඩු පැවරිය 
හැැකි අතැර, ශේස්වාශේයෝජකයා වරදාකරු බාව 
ඔප්පු වුවශේහැො� ශේඩොලර් 350,000 ක දාඩයකට 
හැා වසර 3 ක සිර දාඬුවමකට යට�ශේ�.
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දිගු කාලීන සේ�වා සඳ�ා කරනු ලබාන 
සේ�වීම

• වසර 5ට ශේනොඅඩු අඛණ්ඩ ගිවිසුමක් යටශේ� ශේස්වශේ� නියුක්තැ 
ශේස්වකයකු දිගුකාලීන ශේස්වා සඳහැා කරනු ලබාන ශේගවීම්වලට 
හිමිකම් කියනු ලබාන්ශේන්:

    ►  ඔහුශේ� ශේස්වය අශේහැෝසි කිරීම (බාරපතැල වැරැේදාක් ශේ�තුශේවන් 
ශේස්වකයා රැකියාශේවන් ලඝු ඉව� කිරීමකට ලක්වීම හැැර);

    ►  ඔහුශේ� ස්ථිර ශේස්වා නියුක්ති ගිවිසුම අලු� කිරීම්කින් ශේතැොරව 
කල් ඉකු� වීම;

    ►  ඔහු ශේස්වශේ� ශේයශේදාන අතැරතුර මිය යාම;
    ►  ලියාපදිංචි දෛවදායවරශේයකු ශේහැෝ ලියාපදිංචි චීන දෛවදායවරශේයකු 

විසින් නි�චිතැ ආකෘති පත්රායක ශේස්වකයා, ඔහුශේ� වර්තැමාන 
රැකියාව සඳහැා තැවදුරට� ශේයෝගය ශේනොවන බාවට සහැතික කර 
සහැතිකයක් නිකු� කර තිශේ� නම්; ශේහැෝ

    ►  ඔහු වයස අවුරුදු 65 ක් ශේහැෝ ඊට වැඩි වන අතැර රැකියාශේවන් 
ඉල්ලා අස්වීම.

• මියගිය ශේස්වකශේයකුශේ� ප්රතිලාභීන් සඳහැා ශේගවීම් කළ 
අවස්ථාාවකදී හැැර ශේස්වා නියුක්තිය අවසන්කල දින සිට දින 7 ක් 
ඇතුළතැ ශේස්වකයකුට දීර්ඝ ශේස්වා සඳහැා කරනු ලබාන ශේගවීම් සිදු 
කල යුතුය.

➥  දිගු කාලීන ශේස්වා සඳහැා කරනු ලබාන ශේගවීම් සිදු කිරීමට 
අසම�වන හැා සාධාරණ ශේ�තුවකින් ශේතැොරව ශේගවීම් පැහැැර 
හැරින ශේස්වාශේයෝජකශේයකුට විරුේධව නඩු පැවරිය හැැකි අතැර, 
ඔහු වරදාකරු බාව ඔප්පු වුවශේහැො� ශේඩොලර් 350,000 ක දාඩයකට 
හැා වසර 3 ක සිරදාඬුවමකට යට�ශේ�.

➥  මියගිය ශේස්වකශේයකුශේ� ප්රතිලාභීන් සඳහැා දිගුකාලීන ශේස්වා සඳහැා 
කරනු ලබාන ශේගවීම් සිදුකිරීමට අසම�වූ ශේස්වාශේයෝජකශේයකුට 
විරුේධව නඩු පැවරිය හැැකි අතැර, ශේස්වාශේයෝජකශේයකු වරදාකරු 
බාව ඔප්පු වුවශේහැො� ශේඩොලර් 50,000 ක දාඩයකට යට� ශේ�.
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සේවන් වීසේම් දී විසේ�දන සේ�වීම් 
• මාස 24කට ශේනොඅඩු අඛණ්ඩ ශේකොන්ත්රාා�තුවක් යටශේ� ශේස්වශේ� 

නියුතු ශේස්වකශේයකු ශේවන් වීශේම් දී විශේ�දාන ශේගවීම් සඳහැා ශේගවීම් 
වලට සුදුසුකම් ලබාන්ශේන්:

    ►  ශේස්වක අතිරික්තැයක් ශේ�තුශේවන් ඔහු ශේස්වශේයන් ඉව�කිරීම;
    ►  ඔහුශේ� ස්ථිර ශේස්වා නියුක්ති ගිවිසුම, ශේස්වක අතිරික්තැය 

ශේ�තුශේවන් අලු� ශේනොකිරීම; ශේහැෝ
    ►  ශේස්වක කප්පාදුව.
• ශේස්වකයා විසින් ශේවන් වීශේම් දී විශේ�දාන ශේගවීම් ඉල්ලා ලිඛිතැ 

දාැනුම් දීමක් ලබාා දීශේමන් මාස 2 කට ශේනොඅඩු කාලයක් තුළ 
ශේස්වාශේයෝජකයා විසින් ශේස්වකයාට එම දීමනාව ශේගවිය යුතුය.

➥  ශේවන් වීශේම් දී විශේ�දාන ශේගවීම් ලබාාදීමට අසම�වන හැා සාධාරණ 
ශේ�තුවකින් ශේතැොරව ශේගවීම් පැහැැර හැරින ශේස්වාශේයෝජකයකුට 
විරුේධව නඩු පැවරිය හැැකි අතැර, ශේස්වාශේයෝජකයා වරදාකරු බාව 
ඔප්පු වුවශේහැො� ශේඩොලර් 50,000 ක දාඩයකට යට�ශේ�.

දිගු කාලීන සේ�වා සේ�වීම් ස� සේවන් වීසේම් දී 
විසේ�දන සේ�වීම් �ණනය කිරීම

මාසිකා 
වැටුප් �බ� 
සේ�වකාසේ�කු

(පසුගිය සම්පූර්ණ මාසශේ� වැටුප* x 2/3) # x 
ගණනය කළ හැැකි ශේස්වා කාලය

වෛද්යනිකා වැටුප් 
�බ� සේ�ෝ 
සේකාොට� ක්රම�ට 
වැටුප් �බ� 
සේ�වකාසේ�කු

(ඔහුශේ� අවසාන සාමානය වැඩ කරන දින 30 න් 
ශේස්වකයා විසින් ශේතැෝරාග� දින 18 ක වැටුප*) # x 
සලකා බාලන ශේස්වා වර්ෂ ගණන

*  ශේස්වකශේයකු ශේස්වය අවසන් කිරීමට ශේපර ආසන්නම මාස 12 ක 
ශේ�තැනයන්හි සාමානයය අගය, ගණනය කිරීම සඳහැා භාවිතැා කළ 
හැැකිය. (ශේස්වකයාශේ� ශේස්වක ශේකොන්ත්රාා�තුව, ශේපර දාැනුම්දීම 
ශේවනුවට ශේගවීම යටශේ� අවසන් කිරීශේම්දී, ශේස්වය අවසන් කරන 
දිනට ආසන්නතැම ශේපර මාස 12 ක ශේ�තැනයන්හි සාමානයය අගය 
ශේපරදාැනුම් දීම ශේවනුවට ශේගවීම සඳහැා ගණනය කිරීමට භාවිතැා කල 
හැැකිය.)

#  ශේමම මුදාල ශේඩොලර් 22,500 න් 2/3 ක අගයට වඩා වැඩි ශේනොවිය යුතුය (උදාා: 
ශේඩොලර් 15,000).
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සේ�වකයාසේ� රැකියා සුරක්ෂිතතාවය
• ශේස්වකශේයකුට පහැතැ සඳහැන් තැ�වයන් යටශේ� ශේස්වාශේයෝජකයාට 

රැකියා ආරක්ෂණ පිළියම් සඳහැා හිමිකම්පෑමක් ඉදිරිප� කළ 
හැැකිය:

    ►  අසාධාරණ ශේලස ශේස්වශේයන් ඉව�කිරීම (ශේස්වකයා මාස 24 කට 
ශේනොඅඩු අඛණ්ඩ ගිවිසුමකින් ශේස්වය කළ යුතුය);

    ►  ශේස්වා ගිවිසුශේම් නියමයන් අසාධාරණ ශේලස ශේවනස්කිරීම 
(ශේස්වකයා අඛණ්ඩ ගිවිසුමකින් ශේස්වය කළ යුතුය);

    ►  අසාධාරණ සහැ නීතිවිශේරෝධී ශේලස ශේස්වශේයන් පහැකිරීම.
• ශේස්වාශේයෝජකයා තැම ශේස්වකයා ශේස්වශේයන් පහැකිරීම ශේහැෝ පහැතැ 

සඳහැන් වලංගු ශේ�තු හැැර ශේවන� ශේස්වා ගිවිසුම් ශේකොන්ශේේසි 
ශේවනස් කරයි නම්, ශේස්වශේයන් පහැකිරීම ශේහැෝ ශේවනස්කිරීම 
අසාධාරණ ශේලස සැලශේක්:

    ►  ශේස්වකයාශේ� හැැසිරීම;
    ►  සිය කාර්යය ඉටුකිරීම සඳහැා ශේස්වකයාශේ� හැැකියාවන් ශේහැෝ 

සුදුසුකම්;
    ►  ශේස්වක අතිරික්තැය ශේහැෝ වයාපාරශේ� ශේවන� නිර්වයාජ 

ශේමශේහැයුම් අවශයතැා;
    ►  වයවස්ථාාපිතැ අවශයතැා;
    ►  ශේවන� සැලකිය යුතු ශේ�තු.
• 2022 ජූනි 17 සිට:
    ►  සංචරණ සීමාවක් සමඟ නි�චිතැ වසංගතැ විශේරෝධී 

අවශයතැාවයකට අනුකූල වීම ශේ�තුශේවන් ශේස්වකශේයකු ශේස්වයට 
ශේනොපැමිණීම ශේස්වකශේයකු ශේස්වශේයන් පහැ කිරීම ශේහැෝ ඔහු/ඇය 
විසින් ශේස්වකයාශේ� රැකියා ශේකොන්ත්රාා�තුශේ� නියමයන් ශේවනස් 
කිරීම සඳහැා වලංගු ශේ�තුවක් ශේනොශේ�. (“අසනීප දීමනාව” 
ශේකොටශේසහි සංචරණ සීමා සහිතැ විශේ�ෂිතැ වසංගතැ විශේරෝධී 
අවශයතැා බාලන්න)

•  රැකියා සුරක්ෂිතැතැාවය සඳහැා වූ පිළියම්වලට නැවතැ ශේස්වශේ� 
පිහිටුවීම, නැවතැ සම්බාන්ධ කර ගැනීම, රැකියාව අශේහැෝසි කිරීශේම්දී 
ශේගවීම් සහැ වන්දි ඇතුළ� ශේ� (වන්දි අදාාළ වන්ශේන් අසාධාරණ 
සහැ නීති විශේරෝධී ශේලස ශේස්වශේයන් පහැ කිරීමකදී පමණි).

*  වැඩි විස්තැර සඳහැා, කරුණාකර "රැකියා ආඥාාපනතැට සංක්ෂිප්තැ 
මාර්ශේගෝපශේේශයක්" හි 10 වන පරිච්ශේ�දාය බාලන්න.

කම්කරු විනිශ්චය මණ්ඩලසේ� 
සේ�ෝ සුළු රැකියා හිමිකම් විනිශ්චය 
මණ්ඩලසේ� තීන්දුවකට  අනුව සේ�වීමට 
අසේපොසේ�ොසත් වීම සම්බාන්ධසේයන් සේ�වා 
සේයෝජකයන්සේ� අපරාධමය ව�කීම

• තීන්දුවකට අනුව මුදාල* ශේගවිය යුතු දින සිට දින 14ක් ඇතුළතැ 
හිතැාමතැා සහැ සාධාරණ නිදාහැසට කරුණක් ශේනොමැතිව ශේගවීමට 
අශේපොශේහැොස� වන ශේස්වාශේයෝජකයකුට විරුේධව නඩු පැවරිය 
හැැකි අතැර, ශේස්වාශේයෝජකයා වරදාකරු බාව ඔප්පු වුවශේහැො� ශේඩොලර් 
350,000 ක දාඩයකට සහැ වසර 3ක සිර දාඬුවමකට යට� ශේ�.

• 2010 ඔක්ශේතැෝම්බාර් 29 දින ශේහැෝ ඊට පසුව කරන ලදා තීන්දු සඳහැා 
ප්රතිපාදාන අදාාළ ශේ�.

*  විස්තැර සඳහැා, කරුණාකර "රැකියා ආඥාාපනතැ සඳහැා සංක්ෂිප්තැ 
මාර්ශේගෝපශේේශකශේ�” 13 වන පරිච්ශේ�දාය බාලන්න.
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උපග්රන්ථාය 
• නිවාඩු දින දීමනා, වාර්ෂික නිවාඩු දීමනා, අසනීප දීමනා, 
මාතෘ නිවාඩු දීමනා, පීතෘ නිවාඩු දීමනා, දැන්වීම සේවනුවට 
සේ�වීම්, ස� වසර අවසානසේ� සේ�වීම් වලට අදාාළ සාමානය 
දෛදානික ශේහැෝ මාසික ශේ�තැනයන් ගණනශේ�දී ශේස්වකයා විසින් 
පහැතැ දාැක්ශේවන නි�චිතැ දිනයන්ට ශේපර මාස 12 කදී උපයන ලදා 
සාමානය දෛදානික ශේහැෝ මාසික ශේ�තැනයන් අදාාළ ශේ�. මාස 12සටහැන11 
කට අඩු කාලයක් ශේස්වශේ� ශේයදී සිටි ශේස්වකශේයකු, ගණනය කිරීම 
ශේකටි කාලය මතැ පදානම් කල යුතුය.

වයව�ථාාපිත 
හිමිකම් නිවාඩු දින �ණන නිශ්චිත දින

නිවාඩු දින 
ශේගවීම්

දින1 වයවස්ථාාපිතැ නිවාඩු දිනය
එක දිගට එක් දිනකට 
වඩා වැඩි

වයවස්ථාාපිතැ නිවාඩු 
ආරම්භක දිනය

වැටුප් සහිතැ 
වාර්ෂික නිවාඩු

දින1 වාර්ෂික නිවාඩු දිනය
අඛණ්ඩව එක් දිනකට 
වඩා වැඩි

වාර්ෂික නිවාඩු ආරම්භක 
දිනය

ශේකොන්ත්රාා�තුව අවසන් 
කිරීශේමන් පසු ලබාා 
ශේනොග� නිවාඩු දින (ය)

ශේකොන්ත්රාා�තුව අවසන් දිනය

අසනීප දීමනා
දින1 අසනීප දිනය

අඛණ්ඩව එක් දිනකට 
වඩා වැඩි අසනීප නිවාඩු පළමුවන දිනය

වැටුප් සහිතැ 
මාතැෘ නිවාඩු 

අඛණ්ඩව එක් දිනකට 
වඩා වැඩි මාතැෘ නිවාඩු පළමුවන දිනය

වැටුප් සහිතැ 
පීතැෘ නිවාඩු 

දින1 පීතැෘ නිවාඩු දිනය

අඛණ්ඩව එක් දිනකට 
වඩා වැඩි පීතැෘ නිවාඩු පළමුවන දිනය

දාැන්වීම 
ශේවනුවට 
ශේගවීම්

-
ගිවිසුම අවලංගු කිරීම 
සඳහැා දාැන්වීමක් ලබාාශේදාන 
දිනයසටහැන12

වසර 
අවසානශේ� 
ශේගවීම්සටහැන13

- ශේගවීම නියමිතැ වී ඇති දිනය

• සාමානය වැටුප් ගණනය කිරීශේමහිදී ශේනොසැළකිය යුතු කරුණු 
වන්ශේන්: (i) ශේස්වකශේයකුශේ� ශේ�තැන ශේහැෝ සම්පූර්ණ ශේ�තැන 
ශේගවීම ශේනොශේකශේරන කාල සීමාව වන අතැර එයට ඇතුළ� 
වන්ශේන් විශේ�ක දින නිවාඩු, වයවස්ථාාපිතැ නිවාඩු , වාර්ෂික නිවාඩු, 
අසනීප දින නිවාඩු , මාතැෘ නිවාඩු, පීතැෘ නිවාඩු, ශේස්වා ස්ථාානශේ� 
සිදු වූ ආබාාධ නිසා අසනීප නිවාඩු ශේහැෝ ශේස්වාශේයෝජකයා සහැ 
ශේස්වකයා අතැර ඇති කරගන්නා ලදා ගිවිසුශේම් එකඟතැාවයකට 
අනුව සහැ ශේස්වාශේයෝජකයා විසින් ශේස්වකයාට වැඩ සපයනු 
ශේනොලබාන ඕනෑම සාමානය වැඩකරන දිනයක්; සමඟ (ii) එම 
කාලය සඳහැා ශේස්වකයාට ශේගවනු ලබාන මුළු මුදාල.

සටහැන11 “මාස�” �නු “කාැ�ැන්ඩර මාස�කි”.

සටහැන12  ද්යැනුම්දීමක් �බා දී සේ�ොමැති �ම්, "සේකාොන්ත්රාත්තුව අවසන් කාර� දි��" 
ගැ�සේප� සේ�ස සේව�� කාරනු �ැසේබ්.

සටහැන13  වසර අවසා�සේ� සේගවීසේම් ප්රමාණ� සේකාොන්ත්රාත්තුසේ� සඳ�න් කාර සේ�ොමැති 
අව�ථාාවකා අද්යාළ සේ�.
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