
 
 

1 
 

ෙස්වා නියුක්ත ආඥාපණත සැකවින් 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

2 
 

ෙස්වා නියුක්ති ආඥාපණෙත් මූලික විධිවිධාන ෙමම අත් ප�කාව මගින් සරලව දක්වා ඇත (වන 
අධිකාරිය). ෙමම ෙමම ආඥාපණත ෛනතික පැහැදිලි කිරීම් සඳහා ඇති එකම අධිකාරිය ෙලස 
පවතින බව සැළකිල්ලට ගත යුතුය. වැඩි විස්තර සඳහා, කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
ප්රකාශයට ෙමම ආඥාපණෙත් සම්පුර්ණ පිටපත ෙහෝ "ෙස්වා නියුක්ත ආඥාපණත පිළිබඳ 
සංක්ෂිප්ත මාර්ෙගෝපෙද්ශයක්" කියවන්න. 
 
භාවිතය  
• කිසියම් සුවිෙශ්ෂී අවස්ථාවන් හැරුණුෙකාට, ෙස්වා නියුක්ත ආඥාපණත සියළුම ෙස්වකයින්ට 

අදාල ෙව්. 
• අර්ධ කාලීන ෙහෝ පුර්ණකාලීන, ඔවුන් ෙස්වෙය් ෙයෙදන පැය ගණන පිළිබඳව ෙනාසළකා 

ෙස්වා නියුක්ත ආඥාපණතින් ආවරණය වන සියළුම ෙස්වකයින්ට ෙමම ආඥාපණත මගින් 
වැටුප් ෙගවීම. වැටුප් අඩුකිරීම පිළිබඳ සීමාකම්, ව්යවස්ථාපිත නිවාඩු ලබාදීම යන කරණුවලදී 
ආරක්ෂණයක් ලබා ගැනීමට  හිමිකම් ලබති. 

• අඛණ්ඩ ෙකාන්ත්රාත් පදනම මත ඔවුන් ෙස්වෙය් ෙයෙද්නම්, තවත් ෙබාෙහෝ ප්රතිලාභවලට 
හිමිකම් ලබති. 

 
අඛණ්ඩ ෙකාන්ත්රාත්තුව 
• කිසියම් ෙස්ව්යෙයකු විසින් ෙස්වකෙයකු සති 4 ක් ෙහෝ වැඩි කාලයක් ෙස්වෙය් ෙයාදවයි නම් 

හා එකී ෙස්වකයා එකී කාලය තුළ සතියකට අවම වශෙයන් පැය 18ක් ෙස්වෙය් ෙයෙද්නම්, 
එය අඛණ්ඩ ෙකාන්ත්රාත්තුවක් ෙලස සැළෙක්. 

 
රැකියා ෙකාන්ත්රාත්තුව 
 රැකියා ගිවිසුමක් යනු ෙස්වාෙයෝජකයා සහ ෙස්වකයකු අතර ඇති රැකියා ෙකාන්ෙද්සි පිළිබඳ 

ලිඛිත ෙහෝ වාචික ගිවිසුමකි. ෙස්වා නියුක්ති ආඥා පනත මගින් ෙස්වකයාට ලබා දී ඇති 
අයිතිවාසිකම් නැතිකර දැමීමට ෙහෝ අඩු කිරීමට අදහස ්කරන රැකියා ෙකාන්ත්රාත්තු ෙව් ඕනෑම 
කාල සීමාවක් සඳහා වලංගුව ෙනාපවතී. 

 
වැටුප් 
• වැටුප් යනු ෙස්වකෙයකු විසින් කරන ලද ෙහෝ කිරීමට ඇති වැඩ සඳහා මුදල් මගින් කරනු ලබන 

සියළුම ෙව්තන, ඉපැයීම්, දීමනා (ගමන් දීමනා සහ පැමිණීෙම් දීමනා, ෙකාමිස ්සහ අතිකාල 
දීමනා ඇතුළුව), ෙස්වය ඇගයීමට කරනු ලබන දීමනා, ෙස්වා ගාස්තු ෙව්. කිසියම් 
කාලපරිච්ෙඡ්දයක් තුළ ෙස්වකෙයකුෙග් ස්ථිර වැටුප ෙහෝ පසුගිය මාස 12 තුළ එහි මාසික 
සාමාන්යය එම කාල සීමාව තුළ තුළ සාමාන්යය වැටුප සළකා එයට 20%ට ෙනාඅඩු වන පරිදී 
අතිකාල දීමනා ඇතුළත් කළ යුතුය. 

• ෙස්වා නියුක්ත ආඥාපණතට අනුකූලව මිස ෙවනත් ආකාරයකින් ෙස්වා ෙයෝජකෙයකුට තම   
ෙස්වකයින්ෙග් වැටුප් අඩු කිරීම තහනම්ය. 

• ෙස්වාෙයෝජකෙයකු විසින් තම ෙස්වකයින්ට වැටුප් ෙගවිය යුතු කාලය අවසන්ව ෙහෝ ෙස්වය 
අවසන් කර දින 7කට ෙනාවැඩි කාලයක් තුළ අදාල වැටුප ෙගවිය ෙගවිය යුතුය. ෙනාඑෙස් එකී 
ෙස්වකයා හිඟ වැටුප් සඳහා ෙපාලියක් ෙගවිය යුතුය. 

• යම් ෙස්වාෙයෝජකෙයකු විසින් තම ෙස්වකෙයකුෙග් ෙස්වය අවසන් කිරීමට අදහස් 
කරන්ෙන්නම් හා ඔහුෙග් වැටුප ෙස්වය අවසන් කර මසක් තුළ අදාල වැටුප් ෙගවා 
ෙනාමැතිනම්, ෙස්වකයා නිසි දැනුම් දීම ෙවනුවට වැටුපකට හා අෙනකුත් ෙස්වය නිමා කිරීෙම් 
ෙගවීම් වලට හිමිකම් ලබයි. 
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• නීති විෙරෝධී ආකාරෙයන් වැටුප් අඩු කිරීම සම්බන්ධ ඉහත කී විධිවිධාන උල්ලංඝණය කරන 
ෙස්වාෙයෝජකෙයකු ට එෙරහිව නඩු පැවරීමකට ෙමන්ම (1) ඇෙමරිකානු ෙඩාලර් 100,000 
දඩමුදලක් හා වසරක සිරදඩුවමකට යටත් වන අතර (2) හිතාමතාම සහ සාධාරණ නිදහසට 
කරුණක් ෙනාමැතිව වැටුප් ෙගවීමට අෙපාෙහාසත් වීම ෙහ්තුෙවන් ඇෙමරිකානු ෙඩාලර් 
350,000ක දඩයක් සහ වසර 3 ක සිර දඩවමක් ද, (3) හිතාමතාම සහ නිදහසට සාධාරණ 
කරුණක් ෙනාමැතිව හිඟ වැටුපට අදාල ෙපාලිය ෙගවීමට අෙපාෙහාසත් වීම ෙහ්තුෙවන් 
ඇෙමරිකානු ෙඩාලර් 10,000ක දඩමුදලකටද ෙස්වාෙයෝජකෙයකු යටත් වනු ඇත. 

 
උප ෙකාන්ත්රාත්කරුෙග් ෙස්වකයින්ෙග් වැටුප් ෙගවීෙම් වගකීම 
• උප ෙකාන්ත්රාත්කරු ෙහෝ නම් කරන ලද උප ෙකාන්ත්රාත්කරු විසින් ෙස්වෙය් ෙයාදවා ඇති 

ෙස්වකෙයකුෙග් පළමු මාස 2ක ෙනාෙගවූ වැටුප ෙගවීමට ප්රධාන ෙකාන්ත්රාත්කරු, ෙජ්ෂ්ඨ 
උප-ෙකාන්ත්රාත්කරු හා ෙජ්ෂ්ඨ නාමික උප-ෙකාන්ත්රාත්කරු වගකීෙමන් බැඳී සිටී. 

• උප ෙකාන්ත්රාත්කරු ෙහෝ නම් කරන ලද උප ෙකාන්ත්රාත්කරු විසින් ෙස්වෙය් ෙයාදවා ඇති 
ෙස්වකෙයකුට හිඟ වැටුප් ෙගවීමට ඇත්නම් වැටුප් ෙගවීම ප්රමාදවී ඔහු දින 60ක් ඇතුළත 
ප්රධාන ෙකාන්ත්රාත්කරුට ෙහෝ ප්රධාන නම් කරන ලද උප ෙකාන්ත්රාත්කරුට ලිඛිත දැන්වීමක් 
ලබා දිය යුතුය (ෙහෝ කම්කරු ෙකාමසාරිස්ෙග් අනුමැතිය සහිතව අමතර දින 90ක්) ෙස්වකයා 
විසින් දැන්වීෙම් පහත සඳහන් දෑ සඳහන් කළ යුතුය: 

 
1. ෙස්වකයාෙග් නම හා ලිපිනය 
2. ෙස්ව්යයාෙග් නම හා ලිපිනය 
3. ෙස්වකයාෙග් රැකියාෙව් නිරත වන ස්ථානෙය් ලිපිනය  
4. හිඟ ෙව්තන ෙගවීමට ඇති ෙස්වකයා විසින් කළ වැඩ පිලිබඳ විස්තර හා,  
5. ෙගවීමට ඇති හිඟ ෙව්තන ප්රමාණය හහ එය කුමන කාලපරිච්ෙඡ්දයකටද යන වග 

 
• ප්රධාන ෙකාන්ත්රාත්කරු, ෙජ්ෂ්ඨ උප-ෙකාන්ත්රාත්කරු සහ ෙජ්ෂ්ඨ නාමික උප-ෙකාන්ත්රාත්කරු 

එවන් දැන්වීමක් ලැබී දින 30ක් තුළ එකී ෙස්වකයාට වැටුප් ෙගවිය යුතුය. ඔවුන් එකී වගකීම 
ෙස්වකයාෙග් ආයතනෙය් (ෙස්ව්යයා) සෑම ෙජ්ෂ්ඨ උප-ෙකාන්ත්රාත්කරු හා ෙජ්ෂ්ඨ නාමික 
උප-ෙකාන්ත්රාත්කරු සමඟ ෙබදාහදා ගන්නා ෙලස ඉල්ලා සිටිය හැක. 

 
විෙව්ක දිනය (නිවාඩු) 
• අඛණ්ඩ ෙකාන්ත්රාත්තුවක් යටෙත් ෙස්වෙය් ෙයාදවා ඇති ෙස්වකෙයකු සෑම දින 7ක කාල 

පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා අවම වශෙයන් දින 1ක විෙව්ක දිනයකට හිමිකම් ලබයි. 
• ෙස්වකයාෙග් කැමැත්ත මත, ෙස්වාෙයෝජකයාට මූලික විෙව්ක දිනය ෙවනත් විෙව්ක දිනයක් 

ආෙද්ශ. කළ හැක.එවන් අවස්ථාවකදී, මූලික නිවාඩු දිනය ලබාගත් මාසය තුළ ෙහෝ දින 
30කට පසුව එකී ආෙද්ශ කරන නිවාඩුව ලබා දිය යුතුය. 

• යන්ත්රසූත්රවල උපකරණවල කිසියම් කාර්මික ෙදෝෂයක් පවතින විෙටක ෙහෝ අනෙප්ක්ෂිත 
හදිසි අවස්ථාවකදී හැරුණු ෙකාට, ෙස්ව්යයා විසින් ෙස්වකයාට අදාල නිවාඩු දිනවල වැඩ 
කරන ෙලස බල කළ ෙනාහැක. 

• වයස අවුරුදු 18 අඩු තරුණ අෙයකු හැර, ෙවනයම් ආකාරයක ෙස්වකෙයකු නිවාඩු දිනවල 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ෙස්වය කළ හැක. 

• නිවාඩු දිනට වැටුප් ෙගවීම් කළත්, ෙනාකළත් එම දිනය තීරණය කළ යුත්ෙත් ෙස්ව්ය ෙස්වක 
ෙදපාර්ශ්වෙය්ම එකඟතාවෙයනි. 
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• අදාල නිවාඩු ලබාදීමට අසමත් වන ෙස්ව්යයා නඩු පැවරීමකින් දඬුවම් ලැබීමටත්, ඇෙමරිකානු 
ෙඩාලර් 50,000 දඩ මුදලක් ෙගවීමටත් යටත් වන්ෙන්ය. 

• අදාල නිවාඩු දිනවල වැඩ කරන ෙලස බල කරන ෙස්ව්යයා නඩු පැවරීමකින් දඬුවම් ලැබීමටත්, 
ඇෙමරිකානු ෙඩාලර් 50,000 දඩ මුදලක් ෙගවීමටත් යටත් වන්ෙන්ය. 

 
ව්යවස්ථාපිත නිවාඩු 
• ෙස්වය කළ කාලසීමාව ෙනාසළකා, සෑම ෙස්වකෙයකුම පහත සඳහන් ව්යවස්ථාපිත 

නිවාඩුවලට හිමිකම් ලබති. 
ජනවාරි  මස  පළමු  දින  

චන්ද්ර නව  වසර  (ෙපෝය  දිනය) 
චන්ද්ර නව වසෙර් ෙදවන දිනය (2 වන ෙපෝය දිනය) 
චන්ද්ර නව වසෙර් ෙතවන දිනය (3 වන ෙපෝය දිනය) 

චිං  මිං  උත්සවය  
කම්කරු දිනය 

ටුෙවං  න්◌ං  උත්සවය  
ෙහාංෙකාං  SAR දිනය(ජුලි  01) 
චීන  මධ්ය-ශරත්  ඍතුවට පසු  දින   

චුං  යුවැං  උත්සවය  
ජාතික  දිනය (නිදහස් දිනය) 
චීන  ශීත ඍතු  උත්සවය  

 
• ෙස්ව්යයාට ඉහතකී ව්යවස්ථාපිත නිවාඩු දිනක ෙස්වකෙයකු වැඩ කිරීම අවශ්ය 

වන්ෙන්නම්,  එවන් අවස්ථාවකදී ෙස්ව්යයා විසින් එකී ව්යවස්ථාපිත නිවාඩු දිනට ෙපර ෙහෝ 
පසු දින 60ක් ඇතුළත ඒ ෙවනුවට ෙවනත් නිවාඩු දිනයක් ලබාදීමට කටයුතු කළ යුතුය. 
ෙකෙස්ෙවතත්, එවන් අවස්ථාවක ෙස්වකයාට පැය 48ක පූර්ව දැනුම්දීමක් කළ යුතුය. 
ෙස්ව්ය  ෙස්වක ෙදපාර්ශවෙය්ම කැමැත්ත මත, ආෙද්ශක නිවාඩු දිනය ව්යවස්ථාපිත ෙහෝ 
විකල්ප නිවාඩු දිනට දින 30ක් ෙපර ෙහෝ පසු ලබාගැනීමට කටයුතු සළසා ගත හැක.  

• ව්යවස්ථාපිත නිවාඩුවක් ලැබීමට ෙපර මාස 3කට ෙනාඅඩු කාලයක් අඛණ්ඩ ෙකාන්ත්රාත්තුවක් 
යටෙත් ෙස්වෙය් ෙයාදවා ඇති ෙස්වකෙයකුට නිවාඩු වැටුප් ලැබීමට හිමිකමක් ඇත. නිවාඩු 
දිනට අදාල වැටුප වන්ෙන් ෙස්වකයාෙග් සාමාන්ය ෛදනික වැටුපට සමාන මුදලකි. 
(පරිශිෂ්ටය බලන්න) 

• නිවාඩු දිනට අදාල වැටුප ඔහුෙග් ඊළඟ වැටුප් දිනට ෙපර හා ව්යවස්ථාපිත නිවාඩුවට පසුව 
ෙගවිය යුතුය. 

• යම් ෙස්වකෙයකු නිවාඩු වැටුපකට හිමිකමක් තිෙබ්ද ෙහා ෙනාතිෙබ්ද යක පදනම ෙනාසළකා 
ෙස්වකයාට ෙස්ව්යයා විසින් ව්යවස්ථාපිත නිවාඩු ෙහෝ විකල්ප නිවාඩු ෙහෝ ආෙද්ශක නිවාඩු 
ලබාදිය යුතු වන්ෙන්ය. නිවාඩු දිනයක් ලබා දීම ෙවනුවට ෙස්වාෙයෝජකයා විසින් ෙස්වකයාට 
ෙවනත් කිසිදු ආකාරයක ෙගවීමක් ෙනාකළ යුතුය. ෙවනත් වචන වලින් කිවෙහාත්, නිවාඩුවක් 
“මිලදී ගැනීම” සඳහා අවසර නැත. 

• සාධාරණ ෙහ්තුවක් ෙනාමැතිව, යම් ෙස්වාෙයෝජකෙයකු සිය ෙස්වකයාට ව්යවස්ථාපිත නිවාඩු 
ෙහෝ විකල්ප නිවාඩු ෙහෝ ආෙද්ශක නිවාඩු ෙහෝ නිවාඩු දිනට අදාළ වැටුප් ෙගවීමට අසමත් 
වූෙය් නමි ෙස්ව්යයා නඩු පැවරීමකට දඩුවම් ලැබීමට හා ඇෙමරිකානු ෙඩාලර් 50.000 දඩ 
මුදලක් ෙගවීමටත් යටත් වන්ෙන්ය. 
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වැටුප් සහිත වාර්ෂික නිවාඩු 
• අඛණ්ඩ ෙකාන්ත්රාත් පදනම මත මාස 12ක කාලපරිච්ෙඡ්දයකට ෙස්වෙය් ෙයාදවා ඇති 

ෙස්වකෙයකුට ඊළඟට එළෙඹන මාස 12 ඇතුළත තමාට හිමි වැටුප් සහිත වාර්ෂික නිවාඩු 
ලබාගැනීමට හිමිකමක් ඇත.  

• ෙස්වකයාෙග් ෙකාන්ත්රාත් කාලසීමාව මත වැටුප් සහිත වාර්ෂික නිවාඩු ගණන දින 07 සිට දින 
14ක උපරිමයකට වර්ධනය වනු ඇත. 

• සාමාන්ය නිවාඩුවක් ෙහෝ ව්යවස්ථාපිත නවාඩුවක් වැටුප් සහිත වාර්ෂික නිවාඩු ලබා ගන්නා 
කාලය තුළ එළෙඹන්ෙන්නම්, එය වාර්ෂික නිවාඩුවක් ෙලස ගණනය කරන අතර, ෙස්ව්යයා 
විසින් තම ෙස්වකයාට ෙවනත් නිවාඩු ෙහෝ විෙව්කී දිනයක් ලබ දිය යුතුය.  

• වාර්ෂික වැටුප් සහිත නිවාඩු දිනට අදාල වැටුප වන්ෙන් ෙස්වකයාෙග් සාමාන්ය ෛදනික 
වැටුපට සමාන මුදලකි. (පරිශිෂ්ටය බලන්න) 

• මාසික වැටුප් සහිත නිවාඩු දිනට අදාල වැටුප ලබා ගත් වාර්ෂික වැටුප් සහිත නිවාඩු කාලෙයන් 
පසුව එෙහත් ෙස්වකයාෙග් සාමාන්ය මාසික වැටුප් දිනට ෙපර ෙගවිය යුතුය. 

• දින 10ක් ඉක්මවන නිවාඩු හිමිකෙමන් ෙකාටසක් ෙවනුවට යම් ෙස්වකෙයකුට ඒ කාලය සඳහා 
ෙගවීමක් අෙප්ක්ෂා කළ හැක.  

• මාස 3ක් එෙහත් මාස 12 කට අඩු ෙස්වා කාලයක් ෙස්වය කරමින් සිටියදී කිසියම් 
ෙස්වකෙයකුලග් ෙස්වය අවසන් කරනු ලැබුවෙහාත් (ඔහුෙග් බරපතළ විෂමාචාරය ෙහ්තුෙවන් 
ෙස්වෙයන් පහ කිරීම හැර) එකී ෙස්වකයා අනුපාතික වාර්ෂික නිවාඩු දීමනාවකට හිමිකම් 
කියයි.  

• සාධාරණ ෙහ්තුවක් ෙනාමැතිව, යම් ෙස්වාෙයෝජකෙයකු සිය ෙස්වකයාට වාර්ෂික නිවාඩු 
ලබාදීමට අසමත් වූෙය්නම්, ෙස්ව්යයා නඩු පැවරීමකට, දඬුවම් ලැබීමට හා ඇෙමරිකානු 
ෙඩාලර් 50.000 දඩ මුදලක් ෙගවීමට යටත් වන්ෙන්ය. 

• යම් ෙස්වාෙයෝජකයකු  සිය ෙස්වකයාට වාර්ෂික නිවාඩුවලට අදාල වැටුප් ලබාදීමට අසමත් 
වූෙය්නම්, ෙස්ව්යයා නඩු පැවරීමකට, දඬුවම් ලැබීමට හා ඇෙමරිකානු ෙඩාලර් 50.000 දඩ 
මුදලක් ෙගවීමටත් යටත් වන්ෙන්ය. 

 
අසනීප දීමනා 
• අඛණ්ඩ ෙස්වා ෙකාන්ත්රාත් පදනමකින් ෙස්වය කරන ෙස්වකෙයකුට සිය පළමු මාස 12තුළ, 

ෙස්වය කළ සෑම මසක් සඳහාම වැටුප් ෙගවන දින 02 බැගින් ඒකරාශී කළ හැකි අතර, ඉන් 
අනතුරුව දින 04 බැගින් ඒකරාශි කළ හැක. ඒ අනුව දින 120ක උපරිමයක් දක්වා එවන් වැටුප් 
සහිත දින රැස ්කළ හැක. 

• යම් ෙස්වකෙයක් ප්රමාණවත් වැටුප් ෙගවන අසනීප නිවාඩු ගණනක්රැස ්කර ඇත්නම් හා එවන් 
අවස්ථාවක පිළිගත හැකි ෛවද්ය සහතික සහිතව ලබා ගත් දින 04කට සටහන්0

1 ෙනාඅඩු අඛණ්ඩ 
 

සටහන1 ගර්භණීභාවය පරීක්ෂා කිරීෙමන් එකී තත්ත්වය සනාථවීම නිසා රැකියාවට ෙනාපැමිෙණන 
ෙස්විකාවක් පශ්චාත් ගර්භණී ෛවද්යමය ප්රතිකාර ෙහෝ දරුගැබ නැති වීම නිසා ෛවද්යමය 
වාර්තා මඟින් සනාථ කරන අවස්ථාවන්හිදී, ඇය රැකියාවට වාර්තා ෙනාකරන සෑම දිනක්ම 
අසනීප දින ෙලස ගනන් ගත යුතුය. (2020 ෙදසැම්බර් මස 11 වන දින ෙහෝ ඉන් පසු 
සිදුකරන ලද ප්රසවමය ෛවද්ය පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධෙයන් ඇය විසින් ෛවද්ය වාර්තාවට 
අමතරව පැමිණීෙම් සහතිකයද ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ෙමවන් තත්වයක් තුළ ඇය විසින් 
වැටුප් සහිත නිවාඩු ප්රමාණවත් ගණනක් රැස් කර ඇත්නම් ඒ සෑම දිනක් සඳහාස ඇයට 
අසනීප දීමනා හිමි ෙව්. 
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අසනීප නිවාඩු සඳහා ඔහු අසනීප දීමනා ලැබීමට හිමිකම් ලබයි. අසනීප නිවාඩු දිනට අදාළ 
වැටුප වන්ෙන් ෙස්වකයාෙග් සාමාන්ය ෛදනික වැටුෙපන් 4/5කට සමාන මුදලකි.  (පරිශිෂ්ටය 
බලන්න) 

• අසනීප දීමනා සාමාන්ය වැටුප් දිනට ෙපර ෙගවිය යුතුය. 
• සාධාරණ ෙහ්තුවක් ෙනාමැතිව, යම් ෙස්වාෙයෝජකයකු සිය ෙස්වකයාට අසනීප නිවාඩු දීමනා 

ලබාදීමට අසමත් වූෙය්නම්, ෙස්ව්යයා නඩු පැවරීමකට, දඬුවම් ලැබීමට හා ඇෙමරිකානු 
ෙඩාලර් 50.000 දඩ මුදලක් ෙගවීමටත් යටත් වන්ෙන්ය. 

 
ෙස්වකයා සඳහා රැකියා ආරක්ෂණය 
• යම් ෙස්ව්යෙයකු සිය ෙස්වකයා වැටුප් ෙගවන අසනීප නිවාඩු දිනක (ඔහු බරපතළ විෂමාචාරය 

ෙහ්තුෙවන් ෙස්වෙයන් ලඝු පහ කිරීම හැර) ෙස්වා ගිවිසුෙමන් ෙනරපා හැරීම තහනම් වන්ෙන්ය. 
• එකී ෙකාන්ෙද්සි කඩ කරන ෙස්ව්යෙයකු නඩු පැවරීමකට, දඬුවම් ලැබීමට හා ඇමරිකානු 

ෙඩාලර් 100.00 දඩ මුදලක් ෙගවීමටත් යටත් වන්ෙන්ය.  
• අසනීප නිවාඩු දිනක එවන් වැරදි ෙලස ෙස්වය අවසන් කිරීම ෙවනුෙවන් ෙස්ව්යයා විසින් 

ෙස්වකයාට ෙස්වය ෙස්වා ෙකාන්ත්රාත්තුව අවසන් කර දින 7ක් තුළ ෙස්වය අවසන් කිරීම 
ෙවනුෙවන් කරනු ලබන දීමනා ෙගවිය යුතුය. ෙමම ආඥාපණෙත් සඳහන් කර ඇති කිසියම් 
ආකාරයක වලංගු සාධාරණ ෙහ්තුවක් මත හැර, ෙස්වකයාෙග් ෙස්වය අවසන් කරන්ෙන්නම්, 
ඔහුට ෙස්ව්යයාට එෙරහිව “රැකියා ආරක්ෂණය” පිළිබඳ �යාමාර්ග ගත හැකි වනු ඇත (පහත 
සඳහන් “රැකියා ආරක්ෂණය” යන ෙකාටස බලන්න.) 

 
මාතෘ ආරක්ෂණය 
• යම් ස්� ෙස්වකෙයකු ඇෙග් ප්රසූත නිවාඩු ඇරඹීමට ෙපර සිටම අඛණ්ඩ ෙකාන්ත්රාත් පදනම 

මත ෙස්වෙය් නිරතනම් හා ඇය ෙස්ව්යයාට එකී තත්ත්වය දැනුම් දී ඇත්නම්, ඇය 
- අඛණ්ඩව සති 14ක සටහන1

2 ප්රසූත නිවාඩු සඳහා හිමිකමක් ලබයි. 
- එෙලස ප්රසව කාලය අෙප්ක්ෂිත කාලෙයන් පසුව එළෙඹන අවස්ථාවන්හිදී, නිවාඩු කාලය 

එකී අනෙප්ක්ෂිතව ප්රමාදවූ දින ගණනද සමඟින් දීර්ඝ වනු ඇත. 
- ප්රසූතමය තත්වයක් නිසා ඇතිවන ආබාධිත තත්ත්වයක් ඇතිවන ෙමවන් අවස්ථාවල සති 
 

• සිය ෙස්ව්යයා සමඟ සාකච්ඡා කර, යම් ෙස්විකාවකට ඉහතකී මාතෘ නිවාඩුව අෙප්ක්ෂිත ප්රසූති 
කාලය එළඹීමට සති 2 - 4 දක්වා කාලයකට ෙපරම ලබාගත හැක. 

• යම් ෙස්විකාවක් අඛණ්ඩ ෙකාන්ත්රාත් පදනම මත ෙස්වෙය් ඇෙග් ගර්භනීභාවය ඇරඹීමට ෙපර 
සති 40කට වැඩි කලක් ෙයෙද් නම් හා ඒ පිළිබඳව විධිමත් අයුරින් ෙස්ව්යයා දැනුවත් කර 
ඇත්නම්, ඇය සති 14ක සටහන2

3 ප්රසූත නිවාඩුවකට හිමිකම් කියයි. ප්රසූත නිවාඩු දිනට අදාළ 
වැටුප වන්ෙන් ෙස්විකාවෙග් සාමාන්ය ෛදනික වැටුපින් 4/5කට සමාන මුදලකි. (පරිශිෂ්ටය 
බලන්න) ඇෙමරිකානු ෙඩාලර් 80,000ක උපරිමයකට යටත්ව 11වන සතිෙය් සිට 14 වන 
සතිය දක්වා වන සති - 4 ක ප්රසූත නිවාඩුව දීමනාව ලබා ගත හැක. 

• ප්රසූත නිවාඩු දීමනාව සාමාන්ය වැටුප් දින ෙගවිය යුතු වන්ෙන්ය. 

 
සටහන2 සුදුසුකම් ලබන එෙහත් ඔවුන්ෙග් ප්රසව කාලය 2020 ෙදසැම්බර් මස 11 වන දිනට ෙපර 

එළඹී තිෙබ්නම්, ඔවුන් අඛණ්ඩව සති 10ක ප්රසවමය (මාතෘ) නිවාඩු සඳහා හිමිකම් ලබති. 
සටහන3 2020 ෙදසැම්බර් මස 11 වන දින ෙහෝ ඉන්පසු සිදුවන ලද ප්රසවමය කාලයක් සඳහා සති 10 ප්රසූත 

නිවාඩු කාලයක් හිමිෙව්. 
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• සාමාන්ය වැටුප් දින ෙගවිය යුතු වන සියලුම ප්රසූත නිවාඩු දීමනා ලබා ගත් පසු, ෙස්ව්යයන් 
විසින් 11වන සතිෙය් සිට 14 වන සතිය දක්වා වන මුදල හා ෙමම රැකියා ආඥා පනත ප්රකාරව 
ෙවනු ලබන මුදල් ප්රතිපුරණය සටහන3

4 කිරීමට ඉල්ලුම් කළ හැක. ෙම් පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා 
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද ප්රතිපූරණය පිළිබඳ ෙතාරතුරු ෙදස 
අවධානය ෙයාමු කරන්න. 

• එෙලස ෙස්ව්යයාට අවශ්ය අවස්ථාවක, ෙස්විකාවන් විසින් අෙප්ක්ෂිත ප්රසව කාලය පිළිබඳ 
ෛවද්ය වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ යුතු වන්ෙන් ය. 

• යම් ෙස්වාෙයෝජකයකු සිය ෙස්වකයාට ප්රසූත නිවාඩු ලබා ෙනාෙදන්ෙන්නම් හා අදාල දීමනා 
ලබා ෙනාෙදන්ෙන්නම්, ෙස්ව්යයා නඩු පැවරීමකට, දඬුවම් ලැබීමට හා ඇෙමරිකානු ෙඩාලර් 
50,000 දඩ මුදලක් ෙගවීමටත් යටත් වන්ෙන්ය. 

 
ෙස්වකයා සඳහා රැකියා ආරක්ෂණය 
• යම් ෙස්ව්යෙයකු සිය ෙස්වකයා වැටුප් ෙගවන අසනීප නිවාඩු දිනක (ඔහුෙග් බරපතළ 

විෂමාචාරය ෙහ්තුෙවන් ෙස්වෙයන් පහ කිරීම හැර) ෙස්වා ගිවිසුෙමන් ෙනරපා හැරීම තහනම් 
වන්ෙන්ය. 

• එකී ෙකාන්ෙද්සි කඩ කරන ෙස්ව්යෙයකු නඩු පැවරීමකට, දඬුවම් ලැබීමට හා ඇෙමරිකානු 
ෙඩාලර් 100,000 දඩ මුදලක් ෙගවීමටත් යටත් වන්ෙන්ය. 

• අසනීප නිවාඩු දිනක එවන් වැරදි ෙලස ෙස්වය අවසන් කිරීම ෙවනුෙවන් ෙස්ව්යයා විසින් 
ෙස්වකයාට ෙස්වා ෙකාන්ත්රාත්තුව අවසන් කර දින 7ක් තුළ ෙස්වය අවසන් කිරීම ෙවනුෙවන් 
කරනු ලබන දීමනා ෙගවිය යුතුය. ෙමම ආඥාපණෙත් සඳහන් කර ඇති කිසියම් ආකාරයක 
වලංගු සාධාරණ ෙහ්තුවක් මත හැර, ෙස්වකයාෙග් ෙස්වය අවසන් කරන්ෙන්නම්, ඔහුට 
ෙස්ව්යයාට එෙරහිව “රැකියා ආරක්ෂණය” පිළිබඳ �යාමාර්ග ගත හැකි වනු ඇත (පහත 
සඳහන් “රැකියා ආරක්ෂණය” යන ෙකාටස බලන්න.) 

• ෙස්ව්යයා විසින් ගර්භණී ෙස්විකාවන්ට බරවැඩ, හානිකර හා අවධානම් වැඩ බාර ෙනාකළ 
යුතුය. 

• එකී ෙකාන්ෙද්සි කඩ කරන ෙස්ව්යෙයකු නඩු පැවරීමකට, දඬුවම් ලැබීමට හා ඇෙමරිකානු 
ෙඩාලර් 50,000 දඩ මුදලක් ෙගවීමටත් යටත් වන්ෙන්ය. 

 
පීතෘ නිවාඩු 
පහත කරුණු සම්පූර්ණ ෙව්නම් කිසියම් පුරුෂ ෙස්වකෙයකු ඔහුෙග් භාර්යාව, සහකාරිය දරු 
ප්රසූතියක් කළ අවස්ථාවක ඔහු 5ක සටහන4

5 නිවාඩුවකට හිමිකම් කියයි. 
 

1. ඔහු අලුත උපන් දරුවාෙග් පියා සටහන5

6 නම් ෙහෝ පියා වීමට සූදානම් නම් 
2. ඔහු අඛණ්ඩ ෙකාන්ත්රාත් පදනම මත ෙස්වය කරයි නම් 
3. අවශ්ය ලිපි ෙල්ඛණ ෙස්ව්යයාට ලබාදී ඇත්නම් 

 
 

සටහන4 ප්රසූත නිවාඩු දීමනා ප්රතිපූරණය කිරීෙම් වැඩසටහන රජෙය් පරිපාලනමය වැඩසටහනකි. 
සටහන5 2015.02.27 දිට පසු හා 2019.01.18 දිනට ෙපර දරු උපත සිදුවීනම්, සිය බිරිඳට/ 

සහකාරියට දරු උපතක් සිදුවූ විට පීතෘ නිවාඩුවට සුදුසුකම් ඇති ෙස්වකෙයකුට දින 3ක 
පීතෘ නිවාඩු හිමි ෙව්. 

සටහන6 ෙමම රැකියා ආඥාපනත ප්රකාරව, එකී සුදුසුකම් ඇති ෙස්වකයා එකී දරුවාෙග් මව සමග 
නීත්යානුකූලව විවාහ වීම අත්යවශ්ය ෙනාෙව්. 
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පීතෘ නිවාඩු ලබාගැනීම 
 
• පහත කරුණු පිළිබඳව ෙස්වකයා විසින් සිය ෙස්ව්යයාට දැනුම් දිය යුතුය 
 

1. අෙප්ක්ෂිත දරු ප්රසූතිය දිනට අවම වශෙයන් මාස 3කට ෙපර පිතෘ නිවාඩු ගැනීෙම් 
අවශ්යතාවය (ෙමම අවස්ථාෙව්දී නිශ්චිත දිනය දැනුම්දීම අවශ්ය ෙනාෙව්) 

2. නිවාඩුව ගැනීමට ෙපර ඔහු පීතෘ නිවාඩු සටහන6

7 ලබාගත් දිනය 
 
• ෙස්වකයා ඉහතකී මාස 3ක පූර්ව දැන්වීම ෙස්ව්යයාට ලබා ෙනාදුනෙහාත්, ඔහු විසින් අවම 

වශෙයන් පීතෘ නිවාඩු අවශ්ය දිනය දින 5 කට ෙපර දී ෙහෝ ෙස්ව්යයාට දැනුම් දිය යුතුය.   
• ෙස්ව්යයාට අවශ්ය වුවෙහාත් ෙස්වකයා විසින් පහත දෑ ලිඛිතව, අත්සන් කිරීෙමන් යුතුව 

ෙස්ව්යයාට ලබාදිය යුතුය. 
 
1. දරුවාෙග් මවෙග් නම 
2. දරුවා නිශ්චිතවම උපන් දිනය 
3. ඔහු එකී දරුවාෙග් පියා යන වග 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• සුදුසුකම් ෙස්වකයා විසින් දරු උපත සිදු වීමට සති 4කට ෙපර සිට දරු උපත නිශ්චිතවම සිදුවූ 
දින සිට සති 14 සටහන7

8 කාලයක් දක්වා ඕනෑම අවස්ථාවක පිතෘ නිවාඩු ලබා ගත හැක. ඔහුට 
හිමි නිවාඩු 5 අඛණ්ඩව ෙහෝ ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ලබාගත හැක. 

 
පීතෘ නිවාඩු සඳහා ෙගවීම් 
• පහත කරුණු සම්පූර්ණ ෙව්නම් කිසියම් පුරුෂ ෙස්වකෙයකු පීතෘ නිවාඩු ෙගවීම් වලට හිමිකම් 

කියයි. 
 

සටහන7 ෙකතරම් කලකට ෙපර එකී දැන්වීම ඉදිරිපත් කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව නීතිය මඟින් 
පැහැදිලි ෙනාකරයි. 

සටහන8 දරුවාෙග් උපත 2020.12.11 දිනට ෙපර සිදුව ඇත්නම්, දරුවා උපත ලැබූ නිශ්චිත දින සිට 
ආරම්භ වන කාලෙය් සිට ඉදිරියට සති 10ක්. 

ලිඛිත ප්රකාශයක ආකෘතිය 

(ෙස්වකයාෙග් නම) වන මම (දරුවාෙග් මවෙග් නම) නැමැති අය විසින් ප්රසූත කළ/ 
ප්රසූත* කිරීමට නියමිත දරුවාෙග් පියා ෙවමි. දරු උපත සඳහා අෙප්ක්ෂිත/උපත සිදු වූ 
දිනය*…………..….. ෙව්. 

 

(ෙස්වකයාෙග් අත්සන) 

දිනය 

*සුදුසු පරිදි මකා දමන්න 
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1. දරු උපත සිදුවීමට ෙපර සති 40 කාලයක් තිස්ෙස් ෙස්වකයා අඛණ්ඩ ෙකාන්ත්රාත් පදනම 

මත ෙස්වෙය් නිරතව සිටීම. 
2. පහත දැක්ෙවන කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙස්ව්යයා ෙවත අවශ්ය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කර තිබීම 

(සඳහන් කර ඇති කාල වලින් මුලින්ම කල්පිෙරන කරුණ) 
 

(i) පීතෘ නිවාඩු ගත් පළමු දින සිට මාස 12 කට පසු. 
(ii) ඔහු රැකියාෙවන් ඉවත් වී ඇති නම්, එෙස ්ෙකාට මාස 6කට පසු වීම 

 
• පීතෘ නිවාඩු දිනට අදාළ වැටුප වන්ෙන් ෙස්වකයා පීතෘ නිවාඩුවට ෙපර මාස 12 තුළ ෙස්වය 

කළ සාමාන්ය ෛදනික වැටුපින් 4/5කට සමාන මුදලකි. (පරිශිෂ්ඨය බලන්න) 
 
ෙස්වකෙයකු විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ෙල්ඛණ 
ෙහාංෙකාං රාජ්යෙය් උපත ලැබූ: දරුවාෙග් උප්පැන්න සහතිකෙය් දරුවාෙග් පියා වශෙයන් 
ෙස්වකයාෙග් නම සඳහන්ව තිබීම 
 
ෙහාංෙකාං රාජ්යෙයන් පිටත උපත ලැබූ දරුෙවකු නම්: දරුවාෙග් උප්පැන්න සහතිකය නිකුත් කළ 
ප්රෙද්ශය නිසි බලධාරීන් විසින් නිකුත් කරන ලද දරුවාෙග් උප්පැන්න සහතිකෙය් දරුවාෙග් පියා 
වශෙයන් ෙස්වකයාෙග් නම සඳහන්ව තිබීම ෙහෝ (අදාළ නිසි බලධාරීන් විසින් දරුවාෙග් උප්පැන්න 
සහතික නිකුත් ෙනාකරන්ෙන්නම්, ෙවනයම් ෙහෝ ආකාරයක අධිකාරීන් විසින් නිකුත් කරන ලද 
සහතිකයක ෙස්වකයා දරුවාෙග් පියා ෙලස පිළිගැනීමට සාධාරණ සාක්ෂි ඉදිරිපත්ව තිබීම) 
 
සටහන: ෙහාංෙකාං රාජ්යෙයන් පිටත විවිධ අධිකාරීන් විසින් නිකුත් කරන ලද උප්පැන්න 
සහතිකවල ආදර්ශ පිටපත් කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙවබ් අඩවිෙයන් ලබාගත හැක. 
 
මළ දරු උපතක් ෙහෝ උපතින් පසු දරුවා මිය යාම නිසා දරුවාෙග් උපත සම්බන්ධෙයන් උප්පැන්න 
සහතිකයක් නිකුත් ෙනාකිරීම 
 
• දරුවාෙග් උපත සනාථ කරමින් ෙස්වකයා විසින් ෛවද්ය වාර්ථාවක් සටහන8

9  ෙස්ව්යයා ෙවත 
ඉදිරිපත් කිරීම 

 
• ෙස්ව්යයාට අවශ්ය වුවෙහාත්, ෙස්වකයා විසින් පහත ලිඛිත ප්රකාශය අත්සන් කර ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය:- 
 

1. ෛවද්ය සහතිකෙය් සඳහන් තරුණියට උපන් නව ළදරුවාෙග් පියා තමා බව, සහ 
2. දරුවා උපෙත්දී මළ බව ෙහෝ ඉපදීෙමන් පසු මළ බවට සුදුසු පරිදි සඳහන් කරමින් 

 

 
සටහන9 ෙහාංෙකාං රාජ්යෙයන් පිටත උපන් දරුවන් සඳහා, ෙස්වකයා විසින් ෛවද්ය වාර්තාවක් ෙහෝ, ෙවනයම් ෙහෝ ආකාරයක 

අධිකාරීන් විසින් නිකුත් කරන ලද සහතිකයක ෙස්වකයා දරුවාෙග් පියා ෙලස පිළිගැනීමට සාධාරණ සාක්ෂි ඉදිරිපත්ව 
තිබීම 
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ලිඛිත ප්රකාශයක ආකෘතිය 
 
(ෙස්වකයාෙග් නම) වන මම (ෛවද්ය සහතිකෙය් සඳහන් දරුවාෙග් මවෙග් 
නම) දරුවාෙග් පියා ෙවමි. ෙමම දරුවා මළ උපතකි / ඉපදීෙමන් පසු මිය 
ගිෙය්ය *. 
 

(ෙස්වකයාෙග් අත්සන) 
 

දිනය 
 
*සුදුසු පරිදි මකාදමන්න 

 
පීතෘ නිවාඩුවලට ෙගවීම් කරන කාලසීමාව 
• පීතෘ නිවාඩු ලබා ගත් දිනය පිළිබඳව ෙස්ව්යයාට අවශ්ය ලිපිෙල්ඛන ෙස්වකයා විසින් නිසි 

අයුරින් සපයා ඇත්නම්, අදාළ ෙස්ව්යයා විසින් පිතෘ නිවාඩුවලට අදාල ෙගවීම් පහත අයුරින් 
කළ යුතුය. 

 
1. පීතෘ නිවාඩු ලබා ගත් දිෙනන් පසු එළෙඹන ෙස්වකයාෙග් වැටුප් දිනට ෙපර 
2. ෙස්වකයා ෙස්වෙයන් ඉවත්ව ඇත්නම්, එෙලස ෙස්වෙයන් ඉවත්වී දින 7ක් තුළ 

 
• පීතෘ නිවාඩු ලබාගත් දිෙනන් පසු ෙස්වකයා විසින් ෙස්ව්යයාට අවශ්ය ලිපිෙල්ඛන නිසි අයුරින් 

සපයා ඇත්නම්, අදාල ෙස්ව්යයා විසින් පීතෘ නිවාඩු වලට අදාල ෙගවීම් පහත අයුරින් කළ යුතුය. 
 

1. අදාල ලිපිෙල්ඛණ සැපයීෙයන් පසු එළෙඹන ෙස්වකයාෙග් වැටුප් දිනට ෙපර 
2. ෙස්වකයා ෙස්වෙයන් ඉවත්ව ඇත්නමි, එෙලස ලිපිෙල්ඛණ සපයා දින 7ක් තුළ 

 
• යම් ෙස්වාෙයෝජකෙයකු සිය ෙස්වකයාට පීතෘ නිවාඩු ලබා ෙනාෙදන්ෙන්නම් හා අදාල වැටුප් 

ලබා ෙනාෙදන්ෙන්නම්, ෙස්ව්යයා නඩු පැවරීමකට, දඩුවම් ලැබීමට හා ඇෙමරිකානු ෙඩාලර් 
50,000 ක දඩ මුදලක් ෙගවීමටත් යටත් වන්ෙන්ය. 

 
ෙවනත් අදාල කරුණු  
ෙස්ව්ය හා ෙස්වක ෙදපක්ෂයටම සිය වගකීම් පිලිබඳ අවෙබෝධයක් ලබා ගැනී සඳහා හා දරු 
උපතකදී පීතෘ නිවාඩු ලබාගැනීම/ලබාදීම හා ඊට අදාල ෙගවීම් සිදු කිරීම/ඉල්ලුම් කිරීම පිණිස ෙමම 
ආඥා පනෙත් ( 486 වන අධිකාරිය) ෙහළිදරව් කිරීම යටෙත් දැක්ෙවන ෙපෟද්ගලික ෙතාරතුරු 
(පුද්ගලික), එනම් ෙස්වකයාෙග් දරුවාෙග් මව පිළිබඳ ෙපෟද්ගලික ෙතාරතුරු ෙදස අවධානය ෙයාමු 
කරන්න. මවෙග් විස්තර ෙහළිදරව් කිරීමට අදාල මවෙග් කැමැත්ත ලබා ගන්නා ෙලසද සිය 
ෙස්වකයාට ෙස්ව්යයා විසින් මතක් කරනු ඇත. ෙම් පිලිබඳ යම් ගැටළුවක් හට ගන්නාවිට ඒ 
පිළිබඳව ෙපෟද්ගලික ෙතාරතුරු පිලිබඳ ෙකාමසාරිස්වරයාෙග් උපෙදස ්ලබා ගත හැක. 
 
සෑම ෙස්ව්යෙයකු විසින්ම පසුගිය මාස 12 තුළ ෙස්වකයාෙග් රැකියා කාලපරිච්ෙඡ්දය ආවරණය 
වන පරිදි ෙස්වකයාට ෙගවන ලද වැටුප් හා රැකියාමය ඉතිහාසය පිලිබඳ වාර්තාවක් සෑම 
අවස්ථාවකම තබා ගත යුතුය. අන්යයන් අතරද, අදාල නම්, එකී ෙස්වකයා ලබා ගත් පිතෘ නිවාඩු, 
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අදාල දීමනා හා අදාල පහසුකම් ලබා ෙදන ලද්ෙද් කුමන කාල පරිච්ෙඡ්දයකට අදාලවද යන වාර්තා 
තිබිය යුතුයග 
 
වර්ෂාවසාන ෙගවීම් 
• කිසියම් ෙස්වකෙයකුෙග් රැකියා ෙකාන්ත්රාත්තුව තුළ වර්ෂාවසාන දීමනා සඳහා හිමිකමක් ඇති 

බව සඳහන් වී ඇත්නම් හා ඔහු වැටුප් ලැබූ මුළු කාලපරිච්ෙඡ්දය පුරාම අඛණ්ඩ ෙකාන්ත්රාත් 
පදනම ෙස්වය කර ඇත්නම්, එකී ෙස්වකයා වර්ෂාවසාන දීමනා සඳහා සුදුසුකම් ලබයි. 

• යම් ෙස්වකෙයකුෙග් වර්ෂාවසාන ෙගවීම වන්ෙන් එකී රැකියා ෙකාන්ත්රාත්තුෙව් දැක්ෙවන 
වර්ෂාවසාන දීමනා ප්රමාණයයි. එෙලස සඳහන් ෙනාවන්ෙන්නම්, ෙස්වකයාෙග් වර්ෂාවසාන 
ෙගවීම වන්ෙන් එකී ෙස්වකයාෙග් සාමාන්ය මාසික වැටුපයි.(පරිශිෂ්ටය බලන්න) 

• ෙගවීම් කරන කාලය වන විට කිසියම් ෙස්වකෙයකු අඛණ්ඩ ෙකාන්ත්රාත් පදනම මත මාස 3කට 
ෙනාඅඩු කාලයක් ෙස්වය කර ඇත්නම්, වර්ෂාවසානෙය්දී අනුපාතිකමය (වැටුපට සමාන) 
වැටුපක් ලැබීමට සුදුසුකම් ලබයි. (පරිශිෂ්ටය බලන්න) ( පරිවාස කාලය වන මුල් මාස 03 
අත්හැර) සහ 

- ෙගවීම් කාලෙයන් පසුවද ෙස්වය අඛණ්ඩව කරයි නම්  
- ෙස්වෙයන් ෙනරපා හරිනු ලැබූ විෙටක  (ඔහුෙග් බරපතළ විෂමාචාරය ෙහ්තුෙවන් 

ෙස්වෙයන් පහ කිරීම හැර). 
• වැටුප් ෙගවන කාලය 

 
රැකියාමය තත්වය  ෙගවීම් කරන කාලය 
රැකියා ෙකාන්ත්රාත්තුෙව් ෙගවීම කරන කාලය 
සඳහන්ව ඇති රැකියා 

රැකියා ෙකාන්ත්රාත්තුෙව් සඳහන් දිනය 

රැකියා ෙකාන්ත්රාත්තුෙව් ෙගවීම කරන කාලය 
සඳහන්ව ෙනාමැති රැකියා 

ෙගවීම් කිරීමට ඇති අවසන් දිනය ෙහෝ ඉන් 
අනතුරුව එළෙඹන දින 7ක් තුළ 

ෙගවීම් කිරීමට ඇති දිනය කල් පිරීමට ෙපර 
රැකියා ෙකාන්ත්රාත්තුව අවසන් කරනු ලැබ 
ඇති විට හා ෙස්වකයා වර්ෂාවසානෙය්දී 
ෙගවීමකට හිමිකම් කියන රැකියා 

ෙස්වය අවසන් කළ දින ෙහෝ ඉන් අනතුරුව 
එළෙඹන දින 7ක් තුළ 

ෙස්ව්යයාෙග් ආයතනික ලාභය මත 
වර්ෂාවසාන ලගවීම තීරණය කරන්ෙන් නම් 

 ලාභය දැනගත් දින ෙහෝ ඉන් අනතුරුව 
එළෙඹන දින 7ක් තුළ 

• යම් ෙස්වාෙයෝජකෙයකු සිය ෙස්වකයාට සිතාමතාම හා සාධාරණ ෙහ්තුවක් රහිතව 
වර්ෂාවසාන ෙගවීම් ෙනාකරයි නම් හා ෙස්ව්යයා නඩු පැවරීමකට, දඬුවම් ලැබීමට හා 
ඇෙමරිකානු ෙඩාලර් 50,000 දඩ මුදලක් ෙගවීමටත් යටත් වන්ෙන්ය. 

 
රැකියා ෙකාන්ත්රාත්තුව අවසන් කිරීම 
• ෙස්ව්ය ෙහෝ ෙස්වක ෙදපක්ෂයම ෙදපාර්ෂවය අතර රැකියා ෙකාන්ත්රාත්තුව අවසන් කිරීම 

ෙවනුෙවන් විධිමත් දැන්වීම් ෙහෝ ඊට අදාල ෙගවීම් කළ යුතුය. දැන්වීම් ලබා දිය යුතු කාලසීමාව 
ෙහෝ ෙගවිය යුතු ෙගවීම් ප්රමාණය වන්ෙන්, 
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රැකියාමය තත්වය දැන්වීම් දිය 
යුතු 

කාලසීමාව 

දැන්වීම ෙවනුවට 
දියයුතු ෙගවීම 

පරිවාස 
කාලසීමාව 

පරිවාස කාලෙය් පළමු මස තුළ අවශ්ය 
ෙනාෙව් 

අවශ්ය ෙනාෙව් 

පරිවාස 
කාලෙය් 
පළමු 
මාසෙයන් පසු 

දැන්වීම දියයුතු 
කාලය පිලිබඳ 
ෙකාන්ත්රාත්ෙව් 
ප්රතිපාදන 
ඇතිවිට 

ගිවිසුම 
අනුවය. 
එෙහත්, දින 
7කට 
ෙනාවැඩි 

දින ෙහෝ සතිවලින් 
ප්රකාශිත දැන්වීම 
කාලපර්ච්ෙඡ්දය="සා
මාන්ය ෛදනික වැටුප" 
 
X"ෙස්වකයාට වැටුප් 
ෙගවිය යුතු 
කාලපරිච්ෙඡ්දෙය් ඇති 
දින ගණන" 
 
 
 
 
 
මාසවලින් ප්රකාශිත 
දැන්වීම 
කාලපර්ච්ෙඡ්දය="සා
මාන්ය මාසික වැටුප" 
X"දැන්වීම 
කාලපර්ච්ෙඡ්දෙය් 
සඳහන්ව ඇති දින 
ගණන" 
(පරිශිෂ්ටය බලන්න) 

ගිවිසුෙම් 
දැන්වීම නිකුත් 
කල යුතු 
කාලසීමාව 
පිළිබඳව දක්වා 
ෙනාමැති විට 

දින 7 කට 
ෙනාඅඩු 

පරිවාස 
ෙනාමැති 
අඛණ්ඩ 
ෙකාන්ත්රාත්/පරි
වාසෙයන් පසු 

දැන්වීම දියයුතු කාලය පිලිබඳ 
ෙකාන්ත්රාත්ෙව් ප්රතිපාදන 
ඇතිවිට 

ගිවිසුම 
අනුවය. 
එෙහත්, දින 
7කට 
ෙනාවැඩි 

දැන්වීම දියයුතු කාලය පිලිබඳ 
ෙකාන්ත්රාත්ෙව් ප්රතිපාදන 
ඇතිවිට 

මසකට 
ෙනාඅඩු 

*පරිවාස කාලයක් ෙනාමැති/ පරිවාසෙයන් පසු අඛණ්ඩ ෙනාවන රැකියා ෙකාන්ත්රාත් සඳහා, 
දැන්වීම් දිය යුතු කාලය ෙදපාර්ශවය'විසින් එකඟතාවයකට එළඹිය යුතුය. 

• රැකියාව අවසන් කිරීමකදී - ෙස්ව්යයා විසින් ෙස්වකයා ෙස්වය අවසන් කිරීෙම් ෙගවීම් වන හිඟ 
වැටුප්, දැන්වීම ලබා ෙනාදීම නිසා කරන අමතර ෙගවීම් (අදාල නම්), වාර්ෂික නිවාඩු සඳහා 
ෙගවීම්, වර්ෂාවසාන ෙගවීම්, දිර්ඝකාලීන ෙස්වය ෙවනුෙවන් කරනු ලබන ෙගවීම් ෙහෝ වන්දි 
(අදාල නම්)හා අදාල ගිවිසුම ප්රකාරව ෙගවිය යුතු ෙවනත් ෙගවීම් කළ යුතුය. වන්දි දීමනා හැර, 
අන්ය සියළුම ෙගවීම් ෙස්වය අවසන් කර දින 7ක් තුළ ෙගවිය යුතුය. වන්දි දීමනාව ෙස්වකයා 
ෙවත ෙගවන්ෙන් ෙස්වකයා විසින් ඊට අදාල ඉල්ලීම කිරීෙමන් මාස 02කට පසුවය. 

• ෙස්ව්යයා විසින් ෙස්වය අවසන් කර ෙහෝ ෙස්වා ගිවිසුම අවසන්ව දින 7ක් තුළ ෙස්වකයා ෙවත 
හිඟ වැටුප් ෙගවීමට ෙස්ව්යයා අසමත් වුවෙහාත් ෙස්වකයා ෙවත ෙගවිය ෙගවිය යුතු හිඟ වැටුප් 
සඳහා ෙස්ව්යයා විසින් අදාල ෙපාලිය ෙගවිය යුතුය. 

• යම් ෙස්වාෙයෝජකෙයකු සිය ෙස්වකයාට සිතාමතාම හා සාධාරණ ෙහ්තුවක් රහිතව ෙස්වය 
අවසන් වූ කළ යුතු ෙගවීම් ෙනාකරයි හා එය ෙසව්කයා හිඟව පවතින්ෙන්නම් ෙස්ව්යයා නඩු 
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පැවරීමකට, දඬුවම් ලැබීමට හා ඇෙමරිකානු ෙඩාලර් 350,000 දඩ මුදලක් ෙගවීමටත් වසර 3 
ක සිර දඬුවමකටත් යටත් වන්ෙන්ය. 

 
දීර්ඝකාලීන ෙසව්ාව සඳහා ෙගවීම් 
• පහත කරුණු ඉෂ්ට ෙව්නම්, යම් ෙස්වකෙයක් වසර 05කට අෙනාඅඩු කාලයක් තිස්ෙස් අඛණ්ඩ 

ෙස්වා ගිවිසුමක් යටෙත් ෙස්වය කර ඇත්නම් ඔහු දීර්ඝ කාලීන ෙස්වා ෙගවීම් වලට සුදුසුකම් 
ලබයි 
- ඔහු ෙස්වෙයන් ෙනරපා හැරීම මත (ඔහුෙග් බරපතළ විෂමාචාරය ෙහ්තුෙවන් ෙස්වෙයන්  

පහ කිරීම හැර) 
- ඔහුෙග් ස්ථිර ෙස්වා ගිවිසුම දීර්ඝ කිරීමකින් ෙතාරව අවසන් කිරීම 
- ඔහු ෙස්වා කාලය තුළ මිය යාම 
- ඔහු ෙවත ලියාපදිංචි ෛවද්යෙවරෙයක් ෙහෝ ලියාපදිංචි චීන ෛවද්ය විෙශ්ෂඥෙයකු 

විසින්එකී ෙස්වකයා දැනට කරනු ලබන ෙස්වය අඛණ්ඩව කිරීමට ෙසෟඛ්යමය වශෙයන් 
සුදුසු ෙනාවන බවට සහතිකයක් මගින් සනාථ කර තිබිම 

- ඔහු වයස අවුරුදු 65 ෙහෝ ඊට වැඩි නිසා වෙයෝවෘද්ධවීම මත ෙස්වෙයන් ඉල්ලා අස්වීම 
• මියගිය ෙස්වකයාෙග් ප්රතිලාභීන්ට අදාල ෙස්වකයාෙග් ෙගවීම් කරනු ලබන අවස්ථාවල හැර 

අන්ය අවස්ථාවග ඉහතකී දීර්ඝ කාලීන ෙස්වය මත කරන ලද ෙගවීම් ෙස්වා ගිවිසුම අවසන්වී 
දින 7ක් තුළ ෙගවිය යුතුය. 

• යම් ෙස්වා ෙයෝජකෙයකු සිය ෙස්වකයාට සිතාමතාම හා සාධාරණ ෙහ්තුවක් රහිතව 
දීර්ඝකාලීනෙස්වය ෙවනුෙවන් කළ යුතු ෙගවීම් ෙනාකරයි නම් හා එය ෙස්වකයා හිඟව 
පවතින්ෙන්නම් ෙස්ව්යයා නඩු පැවරීමකට, දඩුවම් ලැබීමට හා ඇෙමරිකානු ෙඩාලර් 350,000 
දඩ මුදලක් ෙගවීමටත් 03 ක සිර දඩුවමකටත් යටත් වන්ෙන්ය. 

• යම් ෙස්වාෙයෝජකෙයකු සිය ෙස්වකයාෙග් ප්රතිලාභීන්ට සිතාමතාම හා සාධාරණ ෙහ්තුවක් 
රහිතව දිර්ඝකාලීන ෙස්වය පිණිස වන ෙගවීම් ෙනාකරයිනම්  ෙස්ව්යයා නඩු පැවරීමකට, 
දඩුවම් ලැබීමට හා ඇෙමරිකානු ෙඩාලර් 50,000 දඩ මුදලක් ෙගවීමට යටත් වන්ෙන්ය. 

 
වන්දි ෙගවීම් 
• පහත කරණු දක්නට ලැෙබ්නම්, මාස 24කට ෙනාඅඩු කාලයක් ෙස්වය කළ යම් ෙස්වකෙයකු 

වන්දි දීමනා සඳහා සුදුසුකම් ලබන්ෙන්ය. 
- ආයතනය තුළ රැකියා අවස්ථා ෙනාමැතිකම නිසා ෙස්වෙයන් ඉවත් කිරිම නිසා  
- ආයතනය තුළ රැකියා අවස්ථා ෙනාමැතිකම නිසා ඔහුෙග් ෙස්වය දීර්ඝ කිරීමක් 

ෙනාෙකාට අවසන් කිරීමක් නිසා  
- විශ්රාම යාම නිසා  

• ෙස්වකෙයක් විසින් සිය ෙස්වෙයන් ෙවන්වීම පිණිස ෙගවන ෙලස විධිමත් ඉල්ලීමක් කර මාස 
ෙදකක් තුළ අදාල ෙගවීම් ෙස්ව්යයා විසින් ෙගවිය යුතු වන්ෙන්ය. 

• යම් ෙවෙයක් ෙහ්තු රහිතව ෙස්වෙයන් ෙවන්වීෙම් ෙගවීම් ෙනාකරයිනම් ෙස්ව්යයා නඩු 
පැවරීමකට, දඩුවම් ලැබීමට හා ඇෙමරිකානු ෙඩාලර් 50,000 දඩ මුදලක් ෙගවීමට යටත් 
වන්ෙන්ය. 
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දීර්ඝකාලීන ෙසව්ා ෙගවීම් හා විෙභ්දන ෙගවීම් ගණනය කිරීම 
 
මාසික ෙගවීම් කරනු 
ලබන ෙස්වකයින් සඳහා 

(අවසන් මස සම්පුර්ණ වැටුප *2/3) # x ගණනය කළ හැකි ෙස්වා කාලය 
වසරවලින් 

ෛදනික ෙහෝ කෑලි 
ගණනට ෙගවීම් කරන 
ෙස්වකයින් සඳහා 

(පසුගිය  දින  30 තුළ ෙස්වකයා  විසින් ෙතෝරා  ගන්නා  ඕනෑම  දින  
18ක  ෙස්වා  කාලය*) # x ගණනය කළ හැකි  ෙස්වා  කාලය  
වසරවලින්  

* කිසියම් ෙස්වකෙයකුට තම ෙස්වා ෙකාන්ත්රාත්තුව අවසන්වීමට ෙපර මාස 12 තුළ තිබූ සාමාන්ය 
වැටුප ගණනය කිරීම සඳහා භාවිතා කල හැකිය (ෙස්වකෙයකුෙග් ෙස්වය දැනුම් දීම ෙවනුවට 
වැටුප් ෙගවා අවසන් කරන්ෙන්නම්,  ෙස්වකයාට සිය වැටුප ෙලස ෙස්වය අවසන් කිරිමට ෙපර 
මාස 12 තුළ තිබූ සාමාන්ය වැටුප ෙලස ඔහුෙග් ෙගවීම ගණනය කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැක) 

 
# එම වටිනාකම (ගණන) අ.ෙඩා.22,500 න් 2/3ක වටිනාකම ඉක්මවා ෙනායා යුතුයි. (උදා: 
අ.ෙඩා.15,000) 

 
රැකියා ආරක්ෂණය 
• පහත අවස්ථාවන්හිදී ෙස්වකෙයකු විසින් සිය ෙස්ව්යයාෙගන් රැකියා ආරක්ෂණය සඳහා විසඳුම් 

ඉල්ලනු ඇත.අසාධාරණ ෙලස ෙස්වෙයන් ඉවත් කිරීම (ෙස්වකයා මාස 24 කට ෙනාඅඩු 
අඛණ්ඩ ගිවිසුමකින් ෙස්වය කළ යුතුය) 
- අසාධාරණ ෙලස ෙස්වෙයන් ෙනරපීම  (ෙස්වකයා මාස 24 කට ෙනාඅඩු අඛණ්ඩ 

ෙකාන්ත්රාත් පදනම මත ෙස්වය කර තිබිය යුතුයි) 
- අසාධාරණ ෙලස රැකියා ෙකාන්ත්රාත් ෙකාන්ෙද්සි විශාල ෙවනස්කමක් ඇති කිරීම 

(ෙස්වකයා අඛණ්ඩ ෙකාන්ත්රාත් පදනම මත ෙස්වය කර තිබිය යුතුයි) 
- අසාධාරණ සහ ෛනතික ෙනාවන ෙලස ෙස්වෙයන් ෙනරපීම 

 
• යම් ෙස්ව්යෙයකු පහත සඳහන් වලංගු ෙහ්තුන් හැර ෙවනත් ෙහ්තුන් මත ෙස්වකයා ෙස්වෙයන් 

ෙනරපා හැරීම ෙහෝ ෙස්වාමය ෙකාන්ෙද්සි ෙවනස ් කිරීමක් සිදු කරයි, එකී ෙනරපීම හා 
ෙකාන්ෙද්සි ෙවනස් කිරීම අසාධාරණ ෙලස සැළෙක් 

 
- ෙස්වකයාෙග් හැසිරීම 
- ඔහුෙග් කා�භාරය ඉෂ්ට කිරීමට අදාල ෙස්වකයාට හැකියාවක් හා සුදුසුකම් මත  
- ආයතනය තුළ රැකිය අවස්ථා ෙනාමැතිකම ෙහෝ අදාල ව්යාපාරෙය් අෙනකුත් සැබෑ 

ෙමෙහයුම් අවශ්යතා  
- ව්යවස්ථාපිත අවශ්යතා  
- ෙවනත් විවිධ ෙහ්තූන් 

 
• නැවත ෙස්වෙය් ස්ථාපිත කිරීම, නැවත ෙස්වෙය් ෙයදවීම ෙස්වය අවස්න කිරෆම් ෙගවීම් 

සිදුකිරීම යන කරුණූ රැකියාමය ආරක්ෂණය යන්න තුළ අන්තර්ගත ෙව්. අසාධාරණ සහ 
නිත්යානුකූල ෙනාවන ෙලස ෙස්වෙයන් ෙනරපීම සඳහා පමණක් වන්දි ෙලවීම අදාල ෙව්) 
 

* වැඩි විස්තර සඳහා, “රැකියා ආඥාපණෙත් සංක්ෂිප්ත මාර්ෙගෝපෙද්ණයක්හි 10 වන පරිච්ෙඡ්දය 
කියවන්න) 
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කම්කරු විනිශ්චය සභාෙව් ෙහෝ සුළු රැකියා ඉල්ලීම් විනිශ්චය මණ්ඩලෙය්  තීරණය අනුව කළ යුතු 
ෙගවීම සිදු කිරීමට අෙපාෙහාසත් වීෙම්දී ෙස්වාෙයෝජකයින්ෙග් අපරාධමය වගකීම 
 
• යම් ෙස්වාෙයෝජකෙයකු සිය ෙස්වකයාට සිතාමතාම හා සාධාරණ ෙහ්තුවක් රහිතව දීර්ඝකාලීන 

ෙස්වය ෙවනුෙවන් කළ යුතු ෙගවීම් ෙනාකරයි නම් හා එය ෙස්වකයා හට හිඟව පවතින්ෙන්නම් 
ෙස්ව්යයා නඩු පැවරීමකට, දඬුවම් ලැබීමට හා ඇෙමරිකානු ෙඩාලර් 350,000 දඩ මුදලක් 
ෙගවීමටත් වසර 03ක සිර දඩුවමකටත් යටත් වන්ෙන්ය. 

• ෙමම ප්රතිපාදනය බලපැවැත්ෙවන්ෙන් 2010.10.29 දින ෙහෝ ඉන් අනතුරුව සිදු කළ යුතුවන 
ෙගවීම් සඳහාය. 

 
* විස්තර සඳහා, "රැකියා ආඥාපනෙත් සංක්ෂිප්ත මාර්ෙගෝපෙද්ණයක්හි 13 වන පරිච්ෙඡ්දය 

කියවන්න) 
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පරිශිෂ්ටය 
 

• නිවාඩු කාලය සඳහා ෙගවීම්, වාර්ෂික නිවාඩු සඳහා ෙගවීම්, අසනීප ෙගවීම්, මාතෘ නිවාඩු සඳහා 
ෙගවීම්, නිවාඩු දැන්වීම් ෙනාදීම ෙවනුවට කරන ෙගවීම් හා වර්ෂාවසාන ගණනය කිරීෙම්දී ඒ 
ඒ ෙස්වකයාෙග් යම් ෙස්වකෙයකුෙග් ෛදනික ෙහෝ මාසික වැටුප් සාමාන්ය දැනගැනීමට පහත 
දැක්ෙවන කාලවලට ෙපර මාස 12 සටහන9

10 ක් තුළ කිසියම් ෙස්වකෙයක් විසින් උපයන ලද 
ෛදනික ෙහෝ මාසික වැටුප බලන්න. 
 
ව්යවස්ථාපිත  හිමිකම්  නිවාඩු  දින  ගණන  අදාල  නිශ්චිත  දිනයන්  
නිවාඩු  ෙගවීම්  දින 1යි ව්යවස්ථාපිත  දිනයක්  

අඛණ්ඩව දින 1ට වැඩි පළමු  වන  ව්යවස්ථාපිත නිවාඩු  දින  
වාර්ෂික  නිවාඩු  
සඳහා  ෙගවීම්  

දින 1යි වාර්ෂික  නිවාඩු  දිනය  
අඛණ්ඩව දින 1ට වැඩි වාර්ෂික  නිවාඩුෙව්  පළමු  දින  
ෙස්වා  ගිවිසුම  අවසන්  
කිරීම  මත ලබා  ෙනාගත්  
දින  ගණන  

ගිවිසුම  අවසන් කළ දිනය  

අසනීප  නිවාඩු  දින 1යි අසනීප  දිනය  
අඛණ්ඩව දින 1ට වැඩි පළමු  අසනීප දිනය  

මාතෘ නිවාඩු ෙගවීම් අඛණ්ඩව දින 1ට වැඩි පළමු  මාතෘ නිවාඩු දිනය  
පීතෘ නිවාඩු ෙගවීම් දින 1යි පීතෘ නිවාඩු දිනය  

අඛණ්ඩව දින 1ට වැඩි පළමු  පීතෘ නිවාඩු දිනය  
දැන්වීම  ෙවනුවට 
කරන  ෙගවීම්  

- ෙස්වය  අවසන් කිරීෙම්  දැන්වීම  
ලබාදුන් දිනය  සටහන10

11 

වර්ෂාවසාන  ෙගවීම්  

සටහන
11

12 
- වැටු  ෙගවීමට  නියමිත දිනය  

 
• සාමාන්ය වැටුප ගණනය කිරීෙමහිදී යෙමකු විසින් ඇතුළත් ගත යුතු කරුණු වන්ෙන් : (i) 

විෙව්ක නිවාඩු දින, ව්යවස්ථාපිත නිවාඩු, වාර්ෂික නිවාඩු, අසනීප නිවාඩු, මාතෘ නිවාඩු, පීතෘ 
නිවාඩු, වැඩබිෙම්දී ඇතිවූ තුවාල නිසා ෙලඩ නිවාඩු ෙහෝ ෙස්ව්යයාෙග් එකඟතාවය ඇති ලබා 
ගත් නිවාඩු හා හා ෙස්වකයාට වැඩ ෙනාපැවරීම නිසා නිවාඩු ලබා ගත් සාමාන්ය වැඩ කරන 
දින ඇතුළු යම් ෙස්වකෙයකු වැටුප් ෙහෝ මුළු වැටුප් ෙනාෙගවූ කාලපරිච්ෙඡ්දය හා (ii) එකී 
කාලය තුළ ෙස්වකයාට ෙගවා ඇති මුදලයි. 

  

 
සටහන10 “මාසය” යන්ෙනන් අදහස් කරන්ෙන් “දින දර්ශන මාසය” යන්නයි. 
සටහන11 දැන්වීමක් ලබා දී ෙනාමැති නම්, “ෙකාන්ත්රාත්තුව අවසන් කරන දිනය” සම්මත කර ගත යුතුය. 
සටහන12 වසර ෙගවීම අවසන් වන මුදල ෙකාන්ත්රාත්තුෙව් දක්වා ෙනාමැති තත්වයට අදාළ ෙව්. 
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විමසීම් සඳහා: 2717 1771  
(ෙමම දුරකතන අංකය පාලනය වන්ෙන් "1823" නි) 
 
ෙවබ් අඩවිය: www.labour.gov.hk 
2020 ෙදසැම්බර් 


