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සේවක වන්දි රක්ෂණයක් ස ොමැතිවීම - විශොල ගැටළුවකි 

 
P. 1 

 

පලංචි කර්මාන්තය සඳහා සේවකයින්සේ වන්ි රක්ෂණය පිළිබඳ 

ප්රසයෝජනවත් ඉඟි 

 

සියලුම සේවා සයෝජකයන් සේවකයින්සේ වන්ි රක්ෂණය (Employees' 

Compensation Insurance – ECI) ලබා ගත යුතුය, එසේ සනාමැතිනම් විශාල 

ගැටළු වලට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත. 

 

සහාංසකාං නීති යටසත්→ සියලුම සේවා සයෝජකයින් සේවසේ 

සයාදවන විට ඕනෑම සේවකසයකු →ECI ලබාගත යුතුමය. 

 

සේවකයොසේ තරොතිර: 

✓ රැකියො ේවභොවය 

✓ පූර්ණ කොලී  ස ෝ අර්ධ කොලී  රැකියොවක්ද ය  වග  

✓ ේිර ස ෝ තොවකොලික තත්තත්තවය 

✓ වැඩ කර  පැය කොලසීමොව 

✓ රැකියො සකොන්දරොත්තුසේ කොලසීමොව 

ස ොබලො 

 

තව දුරටත් දැනුවත් වීමට 

 

සේවක වන්දි ආඥො ප සත්ත (Employees’ Compensation Ordinance - ECO) 40 වැනි 

වගන්දතිය යටසත්ත, ස ොොංසකොොං නීතිවල 282 පරිච්සේදය, නීති යටසත්ත සේවො 

සයෝජකයොසේ වගකීම් ආවරණය කිරීම සඳ ො ECI හි ප්රතිපත්තතියක් 

බලොත්තමක වන්දසන්ද  ම් මිස, රැකියො සකොන්දරොත්තුසේ කොලසීමොව ස ෝ වැඩ 

කර  කොලය, පූර්ණ කොලී  ස ෝ අර්ධ -කොලී  රැකියොව , ේිර ස ෝ 

තොවකොලික තත්තත්තවය ස ොසලකො කිසිදු සේවො සයෝජකසයකු විසින්ද කිසිදු 

රැකියොවක කිසිදු සේවකසයකු සේවසේ සයොදවන්දසන්ද  ැත ( .සපොදු නීතිය 

ඇුලත්තය.(  
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P. 2 

 

ECI ආවරණයක් ලබා ගැනීමට අසපාසහාසත් වීම දඩයකට සහ සිරගත 

කිරීමකට ලක්විය හැකි සාපරාධී වරදකි 

 

සේවකසයකු සඳහා ECI ආවරණයක් ලබා ගැනීමට අසපාසහාසත් වන 

සේවා සයෝජකසයකු වරදක් සිදු කරන අතරම:  

 

✓ වරදකරු වීම මත සඩොලර් 100,000 ක උපරිම දඩයකට ස  වසර සදකක සිර 

දඬුවමකට යටත්ත සේ 

✓ සේවක වන්දි ආධොර අරමුදල් මණ්ඩලයට අධිභොරයක්ද සගවිය යුුය 

✓ රැකියොසේදී අ ුරක්ූ ස ෝ මිය ගිය ස ෝ නියමිත වෘත්තීය සරෝගයකින්ද 

සපසෙ  සේවකයො සඳ ො ව  නීති යටසත්ත සේවකයින්දසේ වන්දි වගකීම් 

දැරීමට තවදුරටත්තබැඳී සිටී 

 

තව දුරටත් දැනුවත් වීමට 

 

ECI ආවරණයක් සුරක්ිත කිරීම සඳ ො ECO සමග අනුකූල වීමට 

අසපොස ොසත්ත ව  සේවො සයෝජකසයක්: 

 

➢  ඩු පැවරීමට ස , වරදකරු ූ පසු, සඩොලර් 100,000 ක උපරිම දඩයකට 

ස  වසර සදකක සිර දඬුවමකට යටත්ත සේ; 

 

➢ ස ොොංසකොොං නීතිවල 365 පරිච්සේදසේ සේවක වන්දි ආධොර ආඥොප සත්ත 

36A වගන්දතිය යටසත්ත සේවක වන්දි ආධොර අරමුදල් මණ්ඩලයට 

අධිභොරයක් සගවීමට බැඳී සිටී; ස  

 

➢ ඔහුසේ/ඇයසේ සේවකයො අ ුරකටලක් වුවස ොත්ත ස ෝ සේවො 

නියුක්තිසේදී ස  රැකියොසේදී ඇතිව   ිසි අ ුරකින්ද මිය 

ගියස ොත්ත ස ෝ ECO යටසත්ත නියම කර ඇති වෘත්තීය සරෝගයකින්ද 

සපසෙන්දසන්ද  ම් (සොමො ය නීතිය ඇුළුව( නීති යටසත්ත වන්දි 

වගකීම් දැරීමට තවමත්ත බැඳී සිටී.  
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P. 3 

 

කිසිවිටක වයාජ රක්ෂණ ඔප්පුවක් භාවිතා සනාකරන්න, එය බරපතල 

අපරාධ වරදකි 

 

පහත සඳහන් ක්රියාවන් නඩු පැවරිය හැකි බරපතල වැරි සේ: 

⚫ සේවකයින්ද ECI යටසත්ත ආවරණය ව  පරිි මවො පෑසම් අරමුණින්ද බහු 

රක්ෂණ ප්රතිපත්තති වයොජකරණය කිරීම සඳ ො රක්ෂණ ඔප්පුවක් 

ප්රතිනිෂ්පොද ය කිරීම 

⚫ සව ත්ත ුද්ගලසයකුසේ රක්ෂණ ඔප්පුව සසොරකම් කිරීම ස ෝ අයථො සලස 

පරි රණය කිරීම 

⚫ රක්ෂණ ඔප්පුවක අන්දතර්ගතය නීති විසරෝධී සලස සව ේ කිරීම 

⚫ වයොජ රක්ෂණ ඔප්පුවක් ස ෝ සල්ඛ යක් සෑදීම 

 

තව දුරටත් දැනුවත් වීමට 

 

සේවකයින්ද සඳ ො ECI ලබො ගැනීසම් වගකීම රැවටීමට ස  මග  ැරීමට කර  

ඕ ෑම සච්ත ොවක් ප ත සඳ න්ද ආඥොප ත උල්ලොංඝ ය කිරීමක් විය 

 ැකිය: 

 

(i.) අපරොධ ආඥොප ත (200 පරිච්සේදය(: 

➢ වයොජ සල්ඛණ සෑදීම 

➢ වයොජ නීතයනුකූල සල්ඛ  සන්දතකසේ තබො ගැනීම 

(වයොජ සලස සකේ කිරීම, වයොජ නීතයනුකූල සල්ඛ  සන්දතකසේ තබො 

ගැනීම ස ෝ වයොජ නීතයනුකූල සල්ඛ යක් භොවිතො කිරීම ය  වැරි 

සඳ ො උපරිම දඬුවම වසර 14ක සිර දඬුවමකි.( 

(ii.) සසොරකම් ආඥොප ත )210 පරිච්සේදය( 

➢ වොංචොව(වොංචො කිරීසම් වරද සඳ ො උපරිම දඬුවම වසර 14ක සිරදඬුවමකි( 

 

ඊට අමතරව, ඔහුසේ ඇයසේ සේවකයින්ද සඳ ො /  ECIලබො ගැනීමට 

අසපොස ොසත්ත ව  සේවො සයෝජකසයකු ECO යටසත්ත  ඩු පැවරීමට යටත්ත 

සේ උපරිම දඬුවම සඩොලර් 100,000 ක දඩයක් ස  වසර සදකක සිර දඬුවමකි. 
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P.4 

 

සේවා සයෝජකයන්සේ නීතියට අනුකූලව කටයුතු කිරීම සහතික කිරීම 

සඳහා කම්කරු සදපාර්තසම්න්තුව දැඩි සලස බලාත්මක කිරීසම් 

ක්රියාමාර්ග ගනී. 

 

කම්කරු සදපාර්තසම්න්තුසේ කාර්ය මණ්ඩලය 

 
        

 

 

➔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➢ පලොංචි වැඩබිම් වල  ිසි 

පරීක්ෂොවන්ද පැවැත්තවීම 

➢ පරීක්ෂො කිරීම සඳ ො වලොංගු ECI 

ප්රතිපත්තති ස  අදොෙ ලියකියවිලි 

ඉිරිපත්ත කර  සලස සේවො 

සයෝජකයන්දට ලිඛිතව ඉල්ලීම් 

කිරීම 

➢ ECI ප්රතිපත්තති පිළිබඳව රක්ෂණ 

සමොගම් සමඟ විමසීම් කිරීම. 

ECI ලබො ගැනීම සඳ ො සේවො සයෝජකයන්දසේ ECO සමග අනුකූල වීම 

ස තික කිරීම. 
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බලාත්මක කිරීසම් නඩුව 1 

 

• පලොංචි වැඩබිමක්පරීක්ෂො කිරීසමන්දපසු,කම්කරු සදපොර්තසම්න්දුසේ 

කොර්යමණ්ඩලය එය වගකිවයුු වැඩවල අ ොරක්ිත තත්තත්තවය පිළිබඳව 

උණ පලොංචි නිෂ්පොද ය කර  සමොගමකට දැනුම්සද  ලදී. 

• සකසේසවතත්ත,සමොගම භොර ුද්ගලයො සපන්දවො දුන්දසන්ද එම කටයුු තම 

සමොගම විසින්දසිදු ස ොකෙ බවයි. 

• පසුව, යම්කිසි සකස ක්වයොජ ලියවිල්ලක්සයොදොසග  ආයත ය සලස 

සපනීසිටිමින්දඑම වැඩබිසම් වැඩකර ඇති බව ේථො ොධිපතිවරයො 

සසොයොගත්තසත්තය. 

• සිද්ධිය විමර්ශ ය සඳ ො සපොලිසියට වොර්තො කර  ලදී. අවසො සේදී, 

එක්අසයක්අත්තඅඩොංගුවට සග , වයොජ සලසට නීතයොනුකූල සල්ඛ  භොවිතො 

කිරීම සම්බන්දධසයන්දසචෝද ො එල්ල කර පැය 80ක ප්රජොසේවො 

නිසයෝගයක්ලබොසද  ලදී. 

 

බලාත්මක කිරීසම් නඩුව 2 

 

⚫ රැකියොසේදී  ිසි අ ුරක් සේුසවන්ද සේවකසයකු ුවොල ලබො තිබුණි. 

⚫ විමර්ශ සයන්ද පසුව, කම්කරු සදපොර්තසම්න්දුව විසින්ද ුවොල ලැබූ 

සේවකයොසේ සේවොසයෝජකයො විසින්ද සේවකයො සඳ ො වයවේථොපිතව 

අවශය පරිි ECI ලබො ගැනීමට අසපොස ොසත්ත වී ඇති බව සසොයො ගන්ද ො ලදී 

 .සම් අනුව, කම්කරු සදපොර්තසම්න්දුව සේවොසයෝජකයොට එසරහිව  ඩු 

පැවරීය. 

⚫ සේවකයො සඳ ො ECI ලබො ගැනීමට අසපොස ොසත්ත වීසමන්ද ECO උල්ලොංඝ ය 

කිරීම සම්බන්දධසයන්ද සේවොසයෝජකයොට මොස  යක ක්ෂණික සිර දඬුවමක් 

නියම කර  ලදී. 

 

*ඉ ත සඳ න්ද කර ඇත්තසත්ත සතය සිද්ධිවලින්ද ස  සයොමුව සඳ ො පමණි .

නිදර්ශ වලසමොගම්වල ම්කල්පිතව අතරඕ ෑමසමො කමක්සම්පූර්ණසය

න්දමඅ ම්බයකි.   
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"සේවානියුක්තිකයා" සහ "ේවයං රැකියා නියුක්තිකයන්" අතර සවනස 

හඳුනා ගැනීසම්දී වැරි තත්ත්වයක් ලබා ගැනීම ගැටළු ඇති කළ 

හැකිය. 

 

ඔබ අනිවොර්යසයන්දදැනුවත්ත විය යුු දෑ: 

 

ECI අදොෙ වන්දසන්ද සේවකයින්දට පමණි 

 

සකොන්දරොත්තකරුවන්ද ස ෝ ේවයොං රැකියොලොභීන්ද ුද්ගලික  ිසි අ ුරු රක්ෂණ 

ප්රතිපත්තතිවල ප්රමොණවත්ත ආවරණයක් තමන්ද විසින්දම ලබො ගැනීමට සලකො 

බැලිය යුුය. 

 

ඔහුසේ/ඇයසේ සේවොසයෝජකයො ECI  ලබො සග  ස ොමැති ස ෝ වලොංගු ECI 

ප්රතිපත්තතියක් ස ොමැති බවට සැක කර  සේවකසයකුට  

➢ ECI පිළිබඳ විේතර සඳ ො සේවොසයෝජකයොසගන්ද ඉල්ලො සිටිය  ැක. 

➢  ැකි ඉක්මනින්ද කම්කරු සදපොර්තසම්න්දුවට වොර්තො කෙ යුුය. 

පැමිණිලි සඳ ොක්ෂණික ඇමුම් අොංකය: 2815 2200 
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තව දුරටත් දැනුවත් වීමට 

සේවකසයකු ස  සකොන්දරොත්තකරුසවකු ස ෝ ේවයොං රැකියොලොභිසයකු අතර සව ස 

 ඳු ොගැනීසම්දී අදොෙ සියලු සොධක සැලකිල්ලට ගත යුුය.  

සපොදු ප්රධො  සොධක සලසට ඇුලත්ත සවන්දසන්ද, 

➢ වැඩ පටිපොටි, වැඩ කර  කොලය ස  ක්රමය පොල ය කිරීම 

➢ වැඩ උපකරණ, සමවලම් ස  ද්රවය වල හිමිකොරිත්තවය ස  සැපයීම 

➢ එම ුද්ගලයො ආසයෝජ  ස  කෙම ොකරණ වගකීම් සහිතව ඔහුසේ/ඇයසේම 

ගිණුසම් වයොපොරයක් කරසග  ය වොද 

➢ එම ුද්ගලයො සේවො සයෝජකයොසේ සොංවිධො සේ සකොටසක් සලස නිසි සලස 

සලකනු ලබන්දසන්දද යන්ද  

➢ එම ුද්ගලයොට කොර්යයට ස ොය වීම සඳ ො ස ොයකයින්ද බඳවො ගැනීමට නිද ස 

තිසේද යන්ද  

➢ වයොපොරයට වඩො මූලය අවදො ම් දැරීම (උදො: ලොභ අසප්පක්ෂොවක් ස ෝ අලොභ 

අවදො මක්( 

➢ රක්ෂණ ස  බදු වල වගකීම් 

➢ අදොෙ සවෙඳොසම් ස ෝ වෘත්තතිසේ සොම්ප්රදොයික වු ය ස  භොවිතයන්ද 

➢ අධිකරණය අදොෙ යැයි සලක  සව ත්ත සොධක 

සේවකසයකු තම තත්තත්තවය සකොන්දරොත්තකරුසවකු ස ෝ ේවයොං රැකියොලොභිසයකු 

සලස සව ේ කිරීම ගැ  සලකො බැලීමට සපර, ඔහු/ඇය එවැනි සව සකදී 

ඔහුට/ඇයට අහිමි විය  ැකි රැකියො අයිතිවොසිකම් ස  ප්රතිලොභ ඇුළුව ඊට 

සම්බන්දධ වොසි ස  අවොසි ප්රසේශසමන්ද තක්සේරු කෙ යුුය. 

සේවකයො සකොන්දරොත්තකරුසවකු ස ෝ ේවයොං රැකියොලොභිසයකු සලස  ැඳින්දවුවද, 

ස ෝ සකොන්දරොත්තුසේ ේවයොං රැකියොලොභිසයකු සලස සල්බල් කර ඇතත්ත,  රය 

වශසයන්ද සේවො සයෝජකයො-සේවක සබඳතොවක් තිසේ  ම්, සේවොසයෝජකයො 

තවමත්ත ඔහුසේ/ඇයසේ වගකීම් ඉටු කිරීමට අවශය සේ. අදොෙ නීති සම්පොද ය 

යටසත්ත ේවයොං රැකියොවක නියුු අසයකු සලස වයොජ සල්බල් අලවො ඇති සේවකයොට 

වයවේථොපිත ප්රතිලොභ ආපසු සගවීසමන්ද. එපමණක් ස ොව, අදොෙ නීති සම්පොද ය 

යටසත්ත සේවොසයෝජකයො සොපරොධී වගකීමකට යටත්ත විය  ැකිය. 

එක් එක්  ඩුසේ සැබෑ තත්තවයන්ද සව ේ බැවින්ද, ආරවුලක් ඇති ූ විට අවසො  අර්ථ 

නිරූපණය අධිකරණය සවත පැවසර්. 
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අවදානම දරා ගැනීමට ECI හි ප්රමාණවත් ආවරණයක් ලබා ගන්න 

 

ECI ප්රතිපත්තතිය යනු සේවො සයෝජකසයකු ස  රක්ෂණ සමොගමක් අතර 

ඇතිකරගත්ත ලිඛිත ගිවිසුමකි. 

 

ECI හි අරමුණ රැකියොවට සම්බන්දධ අ ුරු ස  මරණ සඳ ො සේවකයින්දසේ 

වන්දි සගවීසම්දී සේවො සයෝජකයන්දසේ අවදො ම දරො ගැනීමයි. 
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තව දුරටත් දැනුවත් වීමට 

 

සේවො සයෝජකයන්දලබොගත්තECI  

 කොටද සම්බන්දධව 

ප්රතිපත්තතිය ක්රියොත්තමක 

වන්දසන්දද ය  වග 

එක් සිද්ධියකට ආවරණය 

ව  රක්ෂණ මුදල 

සේවො 

සයෝජකයන්ද 

ලබො ගත ECI 

200 ස ොඉක්මව  
සඩොලර් මිලිය  100ට වඩො අඩු 

ස ොසේ 

200 ඉක්මව  
සඩොලර් මිලිය  200ට වඩො අඩු 

ස ොසේ 

 

ECI ආවරණය ප්රධො  සකොන්දරොත්තකරුසවකු විසින්ද ලබොගත්ත විටක  

 

➢ ප්රධො සකොන්දරොත්තකරුසවක්ටකිසියම්ඉිකිරීම්කටයුත්තතක්සිදුකිරීමටභොර

සග ඇතිඅවේථොවක,  

ඔහුට/ඇයට,ඔහුසේ/ඇයසේස ඔහුසේ/ඇයසේඋපසකොන්දරොත්තකරුසේව

ගකීම්ආවරණයකිරීමසඳ ොඑක්සිද්ධියකටසඩොලර්මිලිය 200කටස ොඅඩු

මුදලකටනීතියටසත්තරක්ෂණඔප්පුවක්ලබොගත ැක. (සපොදුනීතියඇුළුව(. 

➢ වැඩවල ප්රධො  සකොන්දරොත්තකරු ස  ඔහුසේ/ඇයසේ උප 

සකොන්දරොත්තකරු(කරුවන්ද( සම් සම්බන්දධසයන්ද ලිඛිතව තම වගකීම් 

පැ ැිලිව නිර්වච ය කෙ යුුය.. 
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සාවදය ECI සතාරතුරු සැපයීම ආපසු සගවීමට විශාල වන්ි මුදලක් 

ඇති කරයි 

 

සේවො සයෝජකයන්ද සඳ ො සට න්ද 

➢ වැඩ ආරම්භ කිරීමට සපර සේවකයින්ද සඳ ො ECI ලබො ගන්ද  

➢ අවසර ලත්ත රක්ෂණ සමොගමක් ස ෝ බලපරලොභී රක්ෂණ අතරමැිසයකු 

 ර ො ECI ක්රියොවලිය සිදුකරගන්ද . 

 

ECI ලබා ගැනීසම්දී රක්ෂණ සමාගමට නිවැරි සතාරතුරු ලබා දීමට 

මතක තබා ගන්න: 

ප්රතිපත්තතිසේ වලොංගු කොලය ුෙ 

රැකියො සකොන්දසද්සි 

➢ උදො :මුළු සේවක සොංඛයොව , සැබෑ 

ඉපැයීම්, වෘත්තීන්ද ස  අදොෙ 

විේතර 

සල්ඛ මය සොක්ි 

➢ උදො :සේවක වැටුප්ප 

වොර්තො/අනිවොර්ය අර්ථසොධක 

අරමුදල් දොයක ප්රකොශ /බදු 

වොර්තො ස  ගිණුම් වොර්තො 

රක්ෂණ ඔප්පුව මගින් නීති යටසත් සේවාසයෝජකයාසේ වගකීම 

සම්ූර්ණසයන්ම ආවරණය කළ හැකි බව තහවුරු කර ගැනීම 

  



Sinhala 

14 

P. 11 

 

ECI ලබො ගැනීසම්දී ස  වලොංගු කොල සීමොව ුෙ ස ෝ රක්ෂණ ඔප්පුව කල් ඉකුත්ත 

ව  විට ස ෝ අවසන්ද කිරීසම්දී, සේවො සයෝජකසයකු විසින්ද කෙ යුු දෑ 

 

➢ රක්ෂණ සමොගමට අවශ්ය සතොරුරු වොර්තො කිරීම ; ස  

➢ රක්ෂණ ඔප්පුසේ කල් ඉකුත්තව  ි ය සකසරහි අවධො ය සයොමු කර එය 

කල් ඉකුත්ත ූ  පසු ආරක්ෂොව අහිමි වීම ස  නීතිය උල්ලොංඝ ය කිරීම වෙක්වො 

ගැනීම සඳ ො කල්තියො එය අලුත්ත කිරීමට පියවර ගැනීම. 
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තව දුරටත් දැනුවත් වීමට 

 

➢ ECI ප්රතිපත්තතිය යනු සේවො සයෝජකසයකු ස  රක්ෂණ සමොගමක් අතර 

ඇති කරගත්ත ලිඛිත ගිවිසුමකි.ECIහි ප්රධො  අරමුණ වන්දසන්ද රැකියොවට 

සම්බන්දධ අ ුරු ස  මරණ සඳ ො සේවකයින්දසේ වන්දි සගවීසම් සේවො 

සයෝජකයන්දසේ අවදො ම සබදො ගැනීමයි. 

➢ බලයලත්ත රක්ෂණ සමොගම්වල ස  බලපරලොභී රක්ෂණ අතරමැියන්දසේ 

සල්ඛ  වලට රක්ෂණ අධිකොරිසේ සවේ අඩවිය  ර ො පිවිසිය  ැක. 

➢ ECI ඉවත්ත කිරීසම්දී, සේවො සයෝජකසයකු කෙ යුත්තසත්ත: 

✓ රක්ෂණ ඔප්පුසේ විේතර ස ොඳින්ද පරීක්ෂො කර, සයෝජ ො සපෝරමසේ 

සතය සතොරුරු ස  ඔප්පුහිමියොසේ ුද්ගලික අත්තස  ලබො දීම ; ස   

✓ රක්ෂණ ඔප්පුසවහි ආවරණය අවසබෝධ කර ගැනීම සඳ ො එහි 

අන්දතර්ගතය ස ොඳින්ද කියවීම . 

➢ රැකියො තත්තත්තවයන්දහි කිසියම් සැලකිය යුු සව සක් සිදු වුවස ොත්ත  (උදො :

වසේවක සොංඛයොසැබෑ ඉපැයීම්, සේවො ේථො ය, රැකියො ස ෝ ත ුරු 

පිළිබඳ විේතර(සේවොසයෝජකයො  ැකි ඉක්මනින්ද රක්ෂණ සමොගමට දැනුම් 

ිය යුුය. 

➢ සේවොසයෝජකයොට යම් සතොරුරක් ස ළිදරේ කෙ යුුද යන්ද  පිළිබඳව 

ඔහුට/ඇයට විශ්වොසයක් ස ොමැති  ම්, ස ෝ ECI ස ෝ ප්රතිපත්තති 

නියමයන්ද, එ ම් සතොරුරු/සල්ඛ  වැනි ප්රශ්  තිසේ  ම්, 

සේවොසයෝජකයොට රක්ෂණ සමොගසමන්ද (ස ෝ රක්ෂණ අතරමැියොසගන්ද( 

සෘජුවම ඇසිය  ැක. ECI ප්රතිපත්තතියක් ලබො ගැනීම/අලුත්ත කිරීම සඳ ො 

රක්ෂණ සමොගම (ස ෝ රක්ෂණ අතරමැියො( සවත ඉිරිපත්ත කෙ යුුය. 

➢ ECI ප්රතිපත්තතිය ලබො ගැනීසම්දී /අලුත්ත කිරීසම්දී නිවැරි සතොරුරු සහිතව 

කරුණු වොර්තො කිරීමට සේවොසයෝජකයො අසපොස ොසත්ත වුවස ොත්ත, කිසියම් 

හිමිකම් පෑමකට වන්දි සගවීම සඳ ො රක්ෂණකරු විසින්ද කලින්ද සගූ මුදල් 

ආපසු අයකර ගැනීම සඳ ො ප්රතිපත්තතිය යටසත්ත රක්ෂණකරු විසින්ද 

නීතිමය ක්රියොමොර්ග ගැනීමට සේවො සයෝජකයොට විවෘත විය  ැකිය. 

 



Sinhala 

16 

P. 12 

 

ECI මත වාරික වට්ටම් භුක්ති විඳීමට වෘත්ීය ආරක්ෂාව සහ සසෞඛ්ය 

(Occupational Safety and Health - OSH) ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක කිරීම 

 

සේවො සයෝජකයන්දට OSH වැඩිියුණු කිරීසම් පියවර ක්රියොත්තමක කෙ  ැකිය 

 

⚫ ආරක්ිත ප්රමිීන්දට අනුකූල ප්රමොණවත්ත ස  සුදුසු උපකරණ ස  ප සුකම් 

ලබො ගැනීම 

⚫ කොර්ය මණ්ඩලයට විවිධ උපකරණ ස  ප සුකම් ලබො දීම ස  ඔවුන්දසේ 

නිසි භොවිතය ස තික කිරීම 

⚫ නිසි  ඩත්තුව ස තික කිරීම 

⚫ රැකියො ේථො සේදී සිදුව  අ ුරු  ො මරණවලට සේු ව  අ ුරුවලට 

විසඳුම් සසවීමට වැඩිියුණු කිරීසම් ක්රියොමොර්ග සැකසීම වැනි  ැවත ඇතිවීම 

වැෙැක්වීම සඳ ො ආරක්ෂිත කෙම ොකරණ පද්ධතියක් ේථොපිත කිරීම 

⚫ කොර්ය මණ්ඩලයට වැඩ ආරක්ෂණ ුහුණුව ලබො දීම 

 

රක්ෂණ සමාගම් වාරික මත විසේෂ දීමනා ලබා දීමට සලකා බැලිය 

හැක! 

 

තව දුරටත් දැනුවත් වීමට 

 

OSH ේටාර් වයවසාය -අලුත්වැඩියා කිරීම, නඩත්තු කිරීම, සවනේ කිරීම 

සහ එකතු කිරීම ආරක්ෂණ ප්රීතන සයෝජනා ක්රමය (OSH Star 

Enterprise - Repair, Maintenance, Alteration and Addition (RMAA) Safety 

Accreditation Scheme) 

වෘත්තීය සුරක්ිතතො ස  සසෞඛය කවුන්දසිලය, කම්කරු සදපොර්තසම්න්දුව 

සමඟ ස සයෝගසයන්ද “OSH ේටොර්වයවසොය- (RMAA) ආරක්ෂිත ප්රීත  

සයෝජ ො ක්රමය” ි යත්ත කර ඇත්තසත්ත රක්ෂණ අොංශයට ආරක්ෂොව පිළිබඳ දැනුවත්ත 

(RMAA) හිමිකරුවන්ද/සකොන්දරොත්තකරුවන්ද  ඳු ො ගැනීම සඳ ො සුදුසුකම් ලත්ත 

අය සැපයීම සලකො බැලීම සඳ ො ය. සේවක වන්දි රක්ෂණ අවසශ්ෂ සයෝජ ො 

ක්රමය යටසත්ත ECI ලබො ගැනීසම්දී හිතකර වොරික අනුපොතයක් සහිත 

වයවසොයන්ද. වොරික වට්ටම් 50% තරම් ඉ ෙ විය  ැක. 
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ECI ඉවත් කිරීසම්දී දුෂ්කරතා තිසේ නම් කුමක් කළ යුතුද? 

ස ොොංසකොොං හි රක්ෂණ කර්මොන්දතය ECI ලබො ගැනීසම් දුෂ්කරතො ඇති සේවො 

සයෝජකයන්දට ස ොය වීම සඳ ො අවසො  විසඳුසම් සවෙඳසපොෙක් සලස සේවක 

වන්දි රක්ෂණ අවසශ්ෂ සයෝජ ො ක්රමය ක්රියොත්තමක කර ඇත 

සේවො සයෝජකයන්දට ECI ලබො ගැනීමට  ැකි බව ස තික කිරීම. 

තව දුරටත් දැනුවත් වීමට 

ECI ලබො ගැනීසම් දුෂ්කරතො ඇති සේවො සයෝජකයන්දට සීමොසහිත සේවක වන්දි 

රක්ෂණ අවසශ්ෂ සයෝජ ො ක්රමය කොර්යොොංශය  ො සම්බන්දධ විය  ැකිය .

දුරකථ ය( 2591 9316( 
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රක්ෂණ ඔප්පුවක් පරීක්ෂා කරන්සන් සකසේදැයි අධයනය කරන්න. 

ECI ගැන බුද්ධිමත් වන්න 

ECI ප්රතිපත්තතියක් පරීක්ෂො කිරීසම්දී, සියලුම සේවකයින්ද ප්රතිපත්තතිසයන්ද 

ආවරණය ව  බවට වග බලො ගන්ද  ස  ප ත විේතර සකසරහි අවධො ය 

සයොමු කරන්ද  

⚫ ප්රතිපත්තති වර්ගය ECI සලස දැක්විය යුුය

⚫ රක්ෂණයකරඇතිසමොගසම් මඑමවැඩභොරගන්ද ො මටසමො දයන්ද

(එසේස ොසේ ම්,

සමොගම්සදකඅතරඇතිසම්බන්දධයකුමක්දස වැඩභොරගන්ද ොසමොගසම්සේ

වකයින්දආවරණයකරන්දසන්දද)

⚫ රක්ෂණඔප්පුසේවලොංගුකොලය

⚫ සේවොකොලයරක්ෂණඔප්පුසේවලොංගුකොලයුෙඅන්දතර්ගතවියයුුය

⚫ වැඩේවභොවය

⚫ ආවරණයව සේවොප්රසද්ශ /ේථො  (අදොෙ ම්)

⚫ සේවකයින්දසේසැබෑඉපැයීම්

⚫ රක්ෂණයකරඇතිසේවකයින්දසොංඛයොව

⚫ ආවරණයකර ලදවෘත්තීන්ද

⚫ බැ ැරකිරීම්

පලොංචිකර්මොන්දතසේසයසදන්දසන්ද ම්, 

රක්ෂණ ඔප්පුසවහි වැඩ ේවභොවය සොමො යසයන්දපලොංචිවැඩසලසුරවනුලැසේ 

පලොංචිකර්මොන්දතසේ (搭棚) 
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සීමොසහිතABC රක්ෂණසමොගම 

රක්ෂණයත වුරුකිරීම 

(保險證明) 

සමයප තසඳ න්දරක්ෂණයසිදුකරඇතිබවස තිකකිරීමසඳ ොය 

සීමොසහිතABC රක්ෂණසමොගම 

සයොමුව : CBDDAS/17/1 

ි ය : 28 ස ොවැම්බර්2019 

රක්ෂණ වර්ගය : සේවක වන්දි රක්ෂණය 

රක්ිත  ම : සීමොසහිත Safety පලොංචි සමොගම 

රක්ෂණ කොලය : 29 ස ොවැ 2019 සිට 28 ස ොවැ 2020 

වයොපොරය : පලොංචි වැඩ 

රැකියො ේථො ය : 1) 20/F, ECI සගොඩ ැගිල්ල ,ස ොොංසකොොං 

2) ස ොොංසකොොං ුෙ ඕ ෑම තැ ක

වගකීම් සීමොව :එක්හිමිකම්පෑමකටස ෝඑක්සිදුවීමකින්දස ෝපැ  ගි හිමික

ම්මොලොවක්HK$100 මිලිය යක 

රක්ෂිත 

සේවකයින්ද 

:සේවකයින්දසේ විේතරය සේවක සොංඛයොව සේවක වැටුප්ප ලැයිේුව 

පලොංචික්රියොකරු/ රියදුරු 2 HK$967,200.00 

Sundry ක්රියොකරු 2 HK$561,600.00 

රියදුරු 1 HK$249,600.00 

වයොපොර ස කරු(අතින්ද ස ොව  වැඩ( 1 HK$400,000.00 

තත්තත්තවය ස  

වගකීම් සට න්ද 

1) ආරක්ිතබඳපටිවගකීම (අඩි30 ටවැඩි) - පලොංචිසේවකයොටඅදොෙසේ.

2) ඉිකිරීම්අඩවියබැ ැරකිරීම

3) සම්බොධකබැ ැරකිරීම

4) රක්ිතමූලධ ය

සට න්ද නියම ස  සකොන්දසද්සිසීමොසහිත ABC රක්ෂණ සමොගසම්සම්මත ප්රතිපත්තතියට අදොෙ සේ 

සවනුසවන්ද ස උසදසො 

සීමොසහිත ABC රක්ෂණ සමොගම 

*ECI ප්රතිපත්තතිඋපසල්ඛ යසයොමුකිරීමක්සඳ ොපමණ
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විමසීම්/වාර්තා 

 

 

 

 

 

 

  

තව දුරටත් දැනුවත් වීමට 

 
➢ සේවො සයෝජකයින්ද විසින්ද අදොෙ රක්ෂණ ප්රතිපත්තති මගින්ද සපයනු ලබ  
ආවරණසේ ස  ආරක්ෂොසේ විෂය පථය සමන්දම රක්ෂණ සමොගම් විසින්ද 
එයට අනුයුක්ත කෙ  ැකි සකොන්දසද්සි සකසරහි අවධො ය සයොමු කෙ 
යුුය; 
 

➢ හිමිකරුවන්ද/පලොංචිසමොගම් වලොංගු ECI ප්රතිපත්තති සහිත 
සකොන්දරොත්තකරුවන්දසේ /සමොගම්වල සේවොවන්ද භොවිතො කෙ යුුය .වැඩ 
ආරම්භ කිරීමට සපර, අයිතිකරුවන්දට /සද්පල කෙම ොකරණ 

 ුරකදී දැරිසමොගම්වලට  ිසි අ ය යුු වන්දි මුදල අවම කිරීම සඳ ො 
වලොංගු ECI ස  සතව  පොර්ශවීය රක්ෂණ ඔප්පු ඉිරිපත්ත කර  සලස 
සකොන්දරොත්තකරුවන්ද ස  පලොංචි සමොගම්වලින්ද ඉල්ලො සිටිය  ැක; ස  
 

➢ ECI ප්රතිපත්තති ස ෝ ප්රතිපත්තති නියමයන්ද ලබො ගැනීම පිළිබඳ ඕ ෑම 
විමසීමක් සඳ ො කරුණොකර ඔසේ රක්ෂණ සමොගම (ස ෝ රක්ෂණ 
අතරමැියන්ද( සවත සයොමුවන්ද . 



Sinhala 

22 

P. 17

විමසීම්/වාර්තා 

ECI ප්රතිපත්තති ස ෝ ප්රතිපත්තති නියමයන්ද ලබො ගැනීම පිළිබඳ ඕ ෑම විමසීමක් සඳ ො කරුණොකර ඔසේ 

රක්ෂණ සමොගම් (ස ෝ රක්ෂණ අතරමැියන්ද( සවත සයොමු වන්ද . සමම පත්රිකොසේ අන්දතර්ගතය 

පිළිබඳ විමසීම් සඳ ො කරුණොකර වැඩිදුර සතොරුරු සඳ ො ප ත ලැයිේුගත කර ඇති අදොෙ 

සදපොර්තසම්න්දුව/සොංවිධො ය අමතන්ද . 

කම්කරු සදපොර්තසම්න්දුව (Labour Department) 

සවේ අඩවිය: www.labour.gov.hk 

 විමසීම් ක්ෂණික ඇමුම් අොංකය: 2717 1771 (“1823" විසින්ද  සුරුවනු ලැසේ.) 

වයවේථොපිත ECI අවශයතො සමඟ සේවො සයෝජකයන්දසේ ස ොගැලපීම වොර්තො කිරීම සඳ ො 

පැමිණිලි ක්ෂණික ඇමුම් අොංකය: 2815 2200 

අ ොරක්ිත භොවිතයන්ද වොර්තො කිරීමට OSH පැමිණිලි ක්ෂණික ඇමුම්*: 2542 2172 

රක්ෂණ අධිකොරිය (Insurance Authority) 

සවේ අඩවිය: www.ia.org.hk  

දුරකථ : 3899 9983 

ස ොොංසකොොං රක්ෂණකරුවන්දසේ සම්සම්ල ය (The Hong Knog Federation of Insurers) 

සවේ අඩවිය: www.hkfi.org.hk 

දුරකථ : 2520 1868 

සීමොසහිත සේවක වන්දි රක්ෂණ අවසශ්ෂ සයෝජ ො ක්රමය කොර්යොොංශය (The Employees’ 

Compensation Insurance Residual Scheme Bureau Limited) 

සවේ අඩවිය: www.ecirsb.com.hk 

දුරකථ : 2591 9316 

වෘත්තීය ආරක්ෂොව ස  සසෞඛය සභොව (Occupational Safety and Health Council) 

සවේ අඩවිය: www.oshc.org.hk 

දුරකථ : 2739 9377 

ECI ලබො ගැනීම පිළිබඳ වැඩිදුර සතොරුරු සඳ ො, කරුණොකර රක්ෂණ අධිකොරිය ස කම්කරු 

සදපොර්තසම්න්දුව විසින්ද සම-නිෂ්පොද ය කර  ලද "සේවකයන්දසේ වන්දි රක්ෂණය ඉවත්ත කිරීම 

පිළිබඳ වැඩිදුර දැ  ගන්ද " පත්රිකොව බලන්ද . 

* කම්කරු සදපොර්තසම්න්දුසේ සවේ අඩවිසේ ස ෝ GovHK (https://eform.one.gov.hk/form/ld0001/en/) හි

ඇති OSH පැමිණිලි සපෝරමය පිරවීසමන්ද ම ජ තොවට අ ොරක්ිත OSH භොවිතයන්ද වොර්තො කෙ 

 ැකිය. 

http://www.labour.gov.hk/
https://eform.one.gov.hk/form/ld0001/en/
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