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රැකියා ආඥා ඳනත යටතේ පිතෘ නිලාඩු පිළිබල වංක්ෂිප්ත මාර්තගෝඳතේය 

තඳරලදන 

2015 තඳබරලාරි මව 27 ලන දින රැකියා (වංතෝධන) 2014 ආඥා ඳනත බාේමක වීමේ වමග 
තමම දින තශෝ ඉන් ඳසුල උඳන් දරුලා වමග සුදුසුකම් වපුරන පිරිමි තවේලකයින් නීතියට අදාෂල 
ඳැලැරුණු අතනකුේ සුදුසුකම් වපුරයි නම් තගවීම් වහිත පිතෘ නිලාඩු වශා සුදුසුකම් බයි. 

තමම මාර්තගෝඳතේය ව්යලව්ථාපිත පිතෘ නිලාඩු මුලිකාංග වරල ඉදිරිඳේ කරයි. තමහි වඳයා ඇති 

තතොරතුරු දැනගැනීම වශා ඳමණි. රැකියා ආඥා ඳනත (57 ලගන්තිය) ඳැශැදිලි නීති විධිවිධාන වශා 
එකම බාධිකාරයක් යටතේ ඳලතී. 

තමම මාර්තගෝඳතේය ශා තමම විය පිළිබ තලනේ ලඩාේ වවිව්තරාේමක තතොරතුරු ඳශත තලබ් 
අඩවියට පිවිසීතමන් ද බා ගත ශැකිය.  
http://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2014.htm 

A. පීතෘ නිලාඩු 

ඳශත දැක්තලන අලව්ථාලන්හිදී සිය කත්රයා/වශකාරිය දරුලකු බිහි කරන වෑම අලව්ථාලකදීම පිරිමි 

තවේලකතයකු දින 3ක පීතෘ නිලාඩු බා ගැනීම වශා හිමිකම් බයි – 

1. ඔහු අලුත උඳන් දරුලාතේ පියා1 එතවේ නැතතශොේ පීතෘේලය භාර ගන්නා තැනැේතා ලන්තන්

නම්; 

2. අඛණ්ඩ තකොන්ත්රාේතුලක් යටතේ තවේලතේ නියුක්ත කර සිටී නම්; වශ

3. තවේලා තයෝජකයා තලත නියමිත දැනුම්දීම සිදු කර ඇේනම්.

පීතෘ නිලාඩු බා ගැනීම 

• තවේලකයා සිය තවේලා තයෝජකයා තලත ඳශත දෑ දැනුම්දිය යුතුය:

1. දරුලා ඉඳදීමට නියමිත දිනට මාව 3කට ලේ තඳර පීතෘ නිලාඩු බා ගැනීම වශා ලන

සිය අභිාය (තමම අලවථ්ාතව්දී නිලාඩු බා ගන්නා නිලැරදි දිනය අලය තනොතව්); වශ  

2. නිලාඩුල බා ගැනීමට තඳර සිය පීතෘ නිලාඩුතව් දිනය2.

• තවේලකයාට මාව 3කට තඳර ඉශත වශන් දැනුම්දීම සිදු කිරීමට තනොශැකි නම්, එම දිනයට

අඩු ලතයන් දින 5කට ලේ තඳර ඔහු එම දිනය තවේලා තයෝජකයා තලත දැනුම් දිය යුතුය. 

• තවේලා තයෝජකයා ඉල්ා සිටින්තන් නම්, තවේලකයා සිය තවේලා තයෝජකයාට ඳශත දැක්තලන

කරුණු දක්ලමින් අේවන් කෂ ලිඛිත ප්රකායක් බා දිය යුතු තව් – 

1
 තවේලානියුක්තික ආඥාඳනත යටතේ පීතෘ නිලාඩු බා ගැනීමට තවේලකයා අලුත උඳන් දරුලාතේ මල වමඟ විලාශ වී සිටීම 

අලය තනොතව්. 

2
 දැනුම්දීම කෂ යුේතේ තකොඳමණ කකට තඳරද යන්න නීතිතයහි තනොදැක්තව්. 

http://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2014.htm
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1. දරුලාතේ මලතේ නම;

2. දරුලා ැබීමට නියමිත/දරුලා ැබුණු වැබෑ දිනය; වශ

3. ඔහු දරුලාතේ පියා බල.

ආදර් ලිඛිත ප්රකාය 

(තවේලකයාතේ නම) ලන මම, (දරුලාතේ මලතේ නම) විසින් ප්රසත 
කිරීමට නියමිත/ ප්රසත කෂ* දරුලාතේ පියා බල තමයින් ප්රකා කරමි. 
දරුලා ප්රසතිය අතප්ක්ෂිත දිනය/දරුලා ප්රසත කෂ වැබෑ දිනය* ලනුතේ 
______________තව්. 

(තවේලකයාතේ අේවන) 
දිනය 

*අදාෂ තනොලන ලචන කඳා ශරින්න

 දරුලා ැබීමට නියමිත දිනට වති 4කට තඳර වශ දරුලා ප්රසත කෂ වැබෑ දිනතේ සිට වති 10ක 
කායක් තුෂ ඕනෑම අලවථ්ාලක තවේලකයාට පීතෘ නිලාඩුල බා ගත ශැකිය. තවේලකයාට නිලාඩු 

3ම එකම අලව්ථාලක තශෝ තලන තලන දිනල බා ගැනීතම් ශැකියාල තිතබ්. 

B. පීතෘ නිලාඩු වශා තගවීම් 

ඳශත අලව්ථාලන්හිදී පිරිමි තවේලකතයකුට පීතෘ නිලාඩු දීමනාල බා ගැනීමට හිමිකම තිතබ් – 

1. පීතෘ නිලාඩු දිනයට තඳර දිනය දක්ලා වති 40කට තනොඅඩු කායක් වශා අඛණ්ඩ

තකොන්ත්රාේතුලක් යටතේ තවේලය කර තිබීම; වශ 

2. ඳශත දැක්තලන කාය තුෂ අදා ලිපි තල්ඛන තවේලා තයෝජකයා තලත බා දී ඇේනම්
(මුලින් කල් ඉකුේ ලන කලර තශෝ කාය අදාෂ තව්) – 

(i)   පීතෘ නිලාඩුල බා ගන්නා ඳෂමු දින සිට මාව 12ක කායකට ඳසුල; තශෝ 

(ii)  ඔහු තවේලතේ නියුක්ත කිරීම නතර කෂතශොේ, තවේලානියුක්තිය නතර කෂ දින සිට මාව 6ක් තුෂ. 

පීතෘ නිලාඩුතව් දදනික ලැටුඳ පීතෘ නිලාඩුල බා ගන්නා දිනට මාව 12ක කායක් තුෂ තවේලකයා 
විසින් උඳයා තගන ඇති වාමානය දදනික ලැටුතප් ඳතශන් ශතරක මුදකට වමාන තව්. තවේලකයා 

එක දිගට දින එකකට ලඩා ලැඩි නිලාඩු වංඛයාලක් බා ගන්තන් නම්, පීතෘ නිලාඩුතව් දදනික ලැටුඳ 

ලනුතේ පීතෘ නිලාඩුල බා ගන්නා දිනට මාව 12ක කායක් තුෂ තවේලකයා විසින් උඳයා තගන ඇති 
වාමානය දදනික ලැටුතප් ඳතශන් ශතරක මුදකි. තවේලකයා තවේලතේ නියුක්ත කර ඇේතේ මාව 

12කට අඩු කායක් නම්, ගණනය කිරීම වශා ඳදනම් ලනුතේ ලඩා තකටි කාය තව්. 

වටශන: වාමානය දදනික තව්තන ගණනය කිරීතම්දී, තවේලකතයකු ඳශත දෑ ඉලේ කෂ යුතුය. එනම් 

(i) තවේලකයාට සිය තව්තන තශෝ වම්පර්ණ තව්තන තනොතගව කා ඳරිච්තේද ඊට විතව්ක දින, 
ලයලව්ථාපිත නිලාඩු, ලාර්ෂික නිලාඩු, අවනීඳ නිලාඩු, පීතෘ නිලාඩු, ලැඩ කරමින් සිටියදී සිදු ව තුලා 

වශා බා ගේ අවනීඳ නිලාඩු තශෝ තවේලා තයෝජකයාතේ එකඟතාල මත බා ගේ නිලාඩු, වශ තවේලා 
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තයෝජක විසින් තවේලකයාට ලැඩ තනොවඳයන ද වාමානය ලැඩ කරන දලව්; වශ (ii) එලැනි කා 
ඳරිච්තේද වශා තවේලකයාට තගලන ද මුද. 

තවේලකයා විසින් බා දිය යුතු ලිපි තල්ඛන 

• තශොංතකොං හි සිදු ලන උඳේ වශා: දරුලාතේ පියා තව තවේලකයාතේ නම ඇතුෂේ කරන

ද දරුලාතේ උප්ඳැන්න වශතිකය. 

• තශොංතකොං ලලින් ඳරිබාහිරල සිදු ව උඳේ වශා: දරුලාතේ උඳත සිදුවු ව්ථානතේ බධාරීන්

විසින් නිකුේ කරන ද දරුලාතේ උප්ඳැන්න වශතිකතේ දරුලාතේ පියා තව තවේලකයාතේ නම 

ඇතුෂේ වීම (තශෝ, එම ව්ථානතේ බධාරීන් උප්ඳැන්න වශතික නිකුේ තනොකරන්තන් නම්, 
දරුලාතේ පියා තව තවේලකයා වනාථ තකතරන බලට වාධාරණ ලතයන් තයොදා ගත ශැකි එම 
බධාරීන් විසින් නිකුේ කෂ කිසියම් තල්ඛණයක්). 

වටශන: තශොංතකොං ලලින් ඳරිබාහිර ව්ථාන ල බධාරීන් නිකුේ කරන ද උප්ඳැන්න වශතිකල 
ආදර්යන් කම්කරු තදඳාර්තතම්න්තු තලබ් අඩවිතේ දක්ලා ඇත. 

මෂ දරු උඳතක් සිදු වුලතශොේ තශෝ දරුලා ැබීමට ඳසුල දරුලා මිය තගොව් එම දරුලා වම්බන්ධතයන් 
උප්ඳැන්න වශතිකයක් නිකුේ කර තනොමැති නම්: 

• දරුලාතේ ප්රසතිය වශතික කරමින් තවේලකයා දලදය වශතිකයක්3  බා දිය යුතුය.

• තවේලා තයෝජකයා විසින් නියම කරනු ැබුලතශොේ, ඳශත කරුණු වශන් කරමින් තවේලකයා

විසින්ම ප්රකායක් බා දිය යුතුය – 

(i) දලදය වශතිකතේ නම වශන් කාන්තාල විසින් බිහි කෂ දරුලාතේ පියා තමා බල; 
වශ 

(ii) ැබුතණ් මෂ දරුතලකු යන්න තශෝ දරුලා ඉඳදීතමන් ඳසුල මිය ගිය බල, යන 
තදතකන් අදාෂ කරුණ. 

ආදර් ලිඛිත ප්රකාය 

(තවේලකයාතේ නම) ලන මම, (දලදය වශතිකතේ දැක්තලන ඳරිදි 
දරුලාතේ මලතේ නම) විසින් බිහි කෂ දරුලාතේ පියා බල තමයින් 
ප්රකා කරමි. එය මෂ දරු උඳතකි/දරුලා ඉඳදීතමන් ඳසුල මරණයට 
ඳේ විය*. 

(තවේලකයාතේ අේවන) 
දිනය 

*අදාෂ තනොලන ලචන කඳා ශරින්න

3
 තශොංතකොං ලලින් බැශැරල සිදු ලන උඳේ වශා, තවේලකයා විසින් දලදය වශතිකයක් තශෝ දරුලාතේ පියා තව 

තවේලකයා වනාථ තකතරන බලට වාධාරණ ලතයන් තයොදා ගත ශැකි දරුලා උඳන් ව්ථානතේ බධාරීන් විසින් නිකුේ 
කෂ කිසියම් තල්ඛනයක් අනිලාර්යතයන් ඉදිරිඳේ කෂ යුතුය. 
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පීතෘ නිලාඩු වශා තගවීම් කරන කා සීමා 

• කිසියම් තවේලකතයකු විසින් පීතෘ නිලාඩුල බා ගැනීමට තඳර නියමිත ලිපි තල්ඛන වඳයා

ඇේනම්, තවේලා තයෝජකයා විසින් ඳශත ඳරිදි පීතෘ නිලාඩු දීමනාල තගවිය යුතුය – 

1. පීතෘ නිලාඩු දිනට ඳසු ඔහුතේ ලැටුප් තගලන දිනට ඳසු තනොලන දිනයක; තශෝ

2. තවේලකයාතේ ලැඩ නලේලා ඇේනම්, රැකියාල නතර කෂ දින 7ක් ඇතුෂත.

 තවේලකයා නියමිත ලිපි තල්ඛන බා තදනුතේ පීතෘ නිලාඩුල බා ගැනීමට ඳසුල නම්, තවේලා 

තයෝජකයා විසින් ඳශත ආකාරයට පීතෘ නිලාඩු දීමනාල තගවිය යුතුය – 

1. තල්ඛනය වැඳයීතමන් ඳසුල එෂතඹන ඊෂඟ ලැටුප් දිනට ඳසු තනොලන දිනයක; තශෝ

2. තවේලකයාතේ ලැඩ නලේලා ඇේනම්, අදාෂ ලිපි තල්ඛන ැබී දින 7කට ඳසුල.

C. ලැරදි වශ දඬුලම් 

කිසියම් තවේලා තයෝජකතයකු විසින් සිය තවේලකයාට පීතෘ නිලාඩු දීමනාල තශෝ පීතෘ නිලාඩු බා දීමට 

තනොශැකි වුලතශොේ එය නඩු විභාගයකට යටේ ලන අතර, ඉන් ලැරදිකරුතලකු වුලතශොේ $50,000 ක 
දඩ මුදකට යටේ තකතර්. 

D. වැකිල්ට ගත යුතු අතනකුේ කරුණු 

පීතෘ නිලාඩුල වශ පීතෘ නිලාඩු දීමනාල ප්රදානය කිරිතම් තශෝ ඉල්ා සිටීතම් කාර්යතේදී තවේලකයාතේ 
දරුලාතේ මලතේ පුේගලික දේත තශළිදරව් කිරීම ශා භාවිතා කිරීම වම්බන්ධතයන් පුේගලික දේත 

(රශවයතා) ආඥා ඳනතේ (486 ලගන්තිය) ලන සිය බැඳීම් අනුගමනය කරන තවට තවේලා තයෝජකයා 
වශ තවේලකයා තලත උඳතදව් බා තේ. දරුලාතේ මලතේ පුේගලික දේත තශළිදරව් කිරීමට තඳර 
ඇයතේ කැමැේත බා ගැනීමට අලය බල තවේලා තයෝජකයා විසින් තවේලකයාට දැනුම් දිය යුතුය. 

කිසියම් විමසීමක් තලතතොේ, තවේලා තයෝජකයන්ට වශ තවේලකයන්ට පුේගලික දේත පිළිබ රශවයතා 
තකොමවාරිව් උඳතදව් ඳැතිය ශැකිය. 

වෑම තවේලා තයෝජකතයකුම වෑම අලව්ථාලකම ඳසුගිය මාව 12 ක කා ඳරිච්තේදයක් වශා සිය 
තවේලකයන්තේ තවේලා නියුක්ති කාය ආලරණය ලන ඳරිදි ඔවුන්තේ ලැටුප් ශා තවේලා නියුක්තිය 

දැක්තලන ලාර්තාලක් තබා ගැනීමට කටයුතු කෂ යුතුය. අතනකුේ කරුණු අතර, තමම ලාර්තාලට 
තවේලකයා විසින් බා තගන ඇති පීතෘ නිලාඩු ක ඳරිච්තේද(යන්) වශ එතවේ නිලාඩු බා තගන 

ඇේනම්, එලැනි කා ඳරිච්තේද(යන්) වම්බන්ධතයන් සිදු කෂ තගවීම්ල විව්තරද ඇතුෂේ විය යුතුය. 

විමසීම් 

විමසීම් ක්ණික ඇමතුම්: 2717 1771 (ක්ණික ඇමතුම් "1823" විසින් තමතශයලනු ැතබ්) 
තලබ් අඩවිය: http://www.labour.gov.hk 

කම්කරු තදඳාර්තතම්න්තුතව් කම්කරු වබතා අංය තලත පිවිව විමසීම් ක ශැකිය: 
http://www.labour.gov.hk/eng/tele/lr1.htm 

Please note that according to the Employment (Amendment) (No. 3) Ordinance 2018, 
male employees with child born on or after 18 January 2019 are entitled to 5 
days’paternity leave for each confinement of their spouse/partner if they fulfil other 
requirements as stipulated in law.  If his child is born on or after 27 February 2015 but 
before 18 January 2019, the number of paternity leave days is 3 days.

http://www.labour.gov.hk/
http://www.labour.gov.hk/eng/tele/lr1.htm

