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සේවක වන්දි රක්ෂණයක් ස ොමැතිවීම- විශොල ගැටලුවකි - 

සේවො සයෝජකයන්ද සහ සේවකයින්ද සඳහො සටහන්ද 

 

P. 1 

 

සියලුම සේවො සයෝජකයන්ද සේවකයින්දසේ වන්දි රක්ෂණය (Employees' 

Compensation Insurance – ECI ) ලබො ගත යුතුය, එසේ ස ොවුණසහොත් 

විශොල ගැටළු වලට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත. 

 

සහොොංසකොොං නීති යටසත් → සියලුම සේවො සයෝජකයින්ද සේවකසයකු 

සේවසේ සයොදවො ගන්ද ො විට ඕ ෑම → ECI ලබොගත යුතුමය. 

 

සේවකයාසේ  

✓ රැකියා ේවභාවය 

✓ පූර්ණ කාලීන ස ෝ අර්ධ කාලීන රැකියාවක්ද යන වග  

✓ ේිර ස ෝ තාවකාලික තත්තත්තවය 

✓ වැඩ කරන පැය ගණන 

✓ රැකියා සකාන්ත්රාත්තුසේ කාලසීමාව 

සනාබලා 

 

තව දුරටත් දැනුවත් වීමට 

 

ස ාොංසකාොං නීති 282 පරිච්සේදය, සේවක වන්ත්ි ආඥා පනසත්ත (Employees’ 

Compensation Ordinance - ECO) 40 වැනි වගන්ත්තිය යටසත්ත, රැකියා 

සකාන්ත්රාත්තුසේ කාලසීමාව ස ෝ වැඩ කරන කාලය, පූර්ණ කාලීන ස ෝ අර්ධ-

කාලීන රැකියාව, ේිර ස ෝ තාවකාලික තත්තත්තවය සනාසලකා, සේවා 

සයෝජකයාසේ වගකීම් ආවරණය කිරීම සඳ ා නීතිය යටසත්ත (සපාදු නීතියද 

ඇුලත්තව), ECI හි ප්රතිපත්තතියක් බලාත්තමක වන්ත්සන්ත් නම් මිස, කිසිදු සේවා 

සයෝජකසයකු විසින්ත් කිසිදු සේවකසයකු කිසිදු රැකියාවක සේවසේ සනාසයිය 

යුුය. 

  



Sinhala 

2 

P. 2 

 

ECI ආවරණයක් ලබො ගැනීමට අස ොසහොසත් වීම දඩයකට සහ සිරගත 

කිරීමකට ලක්වියහැකි සො රොධී වරදකි. 

 

සේවකසයකු සඳහො ECI ආවරණයක් ලබො ගැනීමට අස ොසහොසත් ව  

සේවො සයෝජකසයකු වරදක් සිදු කර  අතර :  

 

✓ වරදකරු සලස ඔප්පු වීම මත සඩාලර් 100,000 ක උපරිම දඩයකට ස  වසර 

සදකක සිර දඬුවමකට යටත්ත සේ. 

✓ සේවක වන්ත්ි ආධාර අරමුදල් මණ්ඩලයට අධිභාරයක්ද සගවිය යුුය. 

✓ රැකියාසේදී අනුරකට ලක්ූ ස ෝ මිය ගිය ස ෝ නිර්සේශිත වෘත්තීය 

සරෝගයකින්ත් සපසෙන සේවකයා සඳ ා වන නීති යටසත්ත සේවකයින්ත්සේ වන්ත්ි 

වගකීම් දැරීමටද බැඳී සිටී. 

 

තව දුරටත් දැනුවත් වීමට 

 

ECI ආවරණයක් ලබා ගැනීසමන්ත් ECO සමග අනුකූල වීමට අසපාස ාසත්ත වන 

සේවා සයෝජකසයක්: 

 

➢ නඩු පැවරීමට ස , වරදකරු සලස ඔප්පු ූ පසු, සඩාලර් 100,000 ක උපරිම 

දඩයකට ස  වසර සදකක සිර දඬුවමකට යටත්ත සේ; 

 

➢ ස ාොංසකාොං නීතිවල 365 පරිච්සේදසේ සේවක වන්ත්ි ආධාර ආඥාපනසත්ත 

36A වගන්ත්තිය යටසත්ත සේවක වන්ත්ි ආධාර අරමුදල් මණ්ඩලයට 

අධිභාරයක් සගවීමට බැඳී සිටී; ස  

 

➢ ඔහු/ඇයසේ සේවකයා අනුරකට ලක් වුවස ාත්ත ස ෝ සේවා 

නියුක්තිය සේුසවන්ත් ස ෝ එම කාලය ුෙ  ිසි අනුරකින්ත් මිය 

ගියස ාත්ත ස ෝ ECO යටසත්ත නිර්සේශිත වෘත්තීය සරෝගයකින්ත් 

සපසෙන්ත්සන්ත් නම් ස ෝ නීති යටසත්ත (සපාදු නීතියද ඇුලත්තව) වන්ත්ි 

වගකීම් දැරීමටද බැඳී සිටී. 
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P. 3 

 

කිසිවිටක වයොජ රක්ෂණ ඔප්පුවක් භොවිතො ස ොකරන්ද , එය බර තල 

සො රොධී වරදකි. 

 

 හත සඳහන්ද ක්රියොවන්ද  ඩු  ැවරිය හැකි බර තල වැරි සේ: 

⚫ ECI යටසත්ත ආවරණය වන සේවකයින්ත් මවා පෑසම් අරමුණින්ත් බහු රක්ෂණ 

ප්රතිපත්තති වයාජකරණය කිරීම සඳ ා රක්ෂණ ඔප්පුවක් ප්රතිනිෂ්පාදනය 

කිරීම. 

⚫ සවනත්ත ු ේගලසයකුසේ රක්ෂණ ඔප්පුවක් සසාරකම් කිරීම ස ෝ අයථා සලස 

පරි රණය කිරීම. 

⚫ රක්ෂණ ඔප්පුවක අන්ත්තර්ගතය නීති විසරෝධී සලස සවනේ කිරීම. 

⚫ වයාජ රක්ෂණ ඔප්පුවක් ස ෝ සල්ඛනයක් සෑදීම. 

 

තව දුරටත් දැනුවත් වීමට 

සේවකයින්ත් සඳ ා ECI ලබා ගැනීසම් වගකීම රැවටීම ස  මග  ැරීම සඳ ා 

වන ඕනෑම සච්තනාවක් ප ත සඳ න්ත් ආඥාපනත උල්ලොංඝනය කිරීමක් විය 

 ැකිය: 

(i.) අපරාධ ආඥාපනත (200 පරිච්සේදය): 

➢ වයාජ සල්ඛණ සෑදීම. 

➢ වයාජ සල්ඛනයක් සන්ත්තකසේ තබා ගැනීම ස ෝ භාවිතය. 

(වයාජ සල්ඛණ සෑදීම, වයාජ සල්ඛනයක් සන්ත්තකසේ තබා ගැනීම 

ස ෝ වයාජ සල්ඛනයක් භාවිතය යන වැරි සඳ ා උපරිම දඬුවම වසර 

14ක සිර දඬුවමකි.) 

(ii.) සසාරකම් ආඥාපනත (210 පරිච්සේදය) 

➢ වොංචාව (වොංචා කිරීසම් වරද සඳ ා උපරිම දඬුවම වසර 14 ක 

සිරදඬුවමකි) 

ඊට අමතරව, ඔහු/ඇයසේ සේවකයින්ත් සඳ ා / ECI ලබා ගැනීමට 

අසපාස ාසත්ත වන සේවා සයෝජකසයකු ECO යටසත්ත නඩු පැවරීමට යටත්ත සේ. 

උපරිම දඬුවම සඩාලර් 100,000 ක දඩයක් ස  වසර සදකක සිර දඬුවමකි. 
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සේවො සයෝජකයන්ද නීතියට අනුකූලව කටයුතු කිරීම සහතික කිරීම 

සඳහො කම්කරු සද ොර්තසම්න්දතුව දැඩි බලොත්මක කිරීසම් ක්රියොමොර්ග 

ගනී. 

 

කම්කරු සද ොර්තසම්න්දතුසේ කොර්ය මණ්ඩලය 

          

 
➔ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

➢ සේවා ේථාන පරීක්ෂා කිරීම් 

සිදුකිරීම 

➢ පරීක්ෂා කිරීම සඳ ා වලොංගු 

ECI ප්රතිපත්තති ස  අදාෙ 

ලියකියවිලි ඉිරිපත්ත කරන 

සලස සේවා සයෝජකයන්ත්ට 

ලිඛිතව ඉල්ලීම් කිරීම 

➢ ECI ප්රතිපත්තති පිළිබඳව 

රක්ෂණ සමාගම් සමඟ විමසීම් 

කිරීම 

ECI ලබා ගැනීම සඳ ා සේවා සයෝජකයන්ත්සේ ECO සමග අනුකූල වීම 

ස තික කිරීම සඳ ා 
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බලොත්මක කිරීසම් උදොහරණය 1 

 

⚫ පලොංචි වැඩබිමක් පරීක්ෂා කිරීසමන්ත් පසු, කම්කරු සදපාර්තසම්න්ත්ුසේ 

කාර්ය මණ්ඩලය වයාජ ECI ප්රතිපත්තතියක් පිළිබඳ සැක සහිත සිේධියක් 

අනාවරණය කර ගනිති . 

⚫ කම්කරු සදපාර්තසම්න්ත්ුව විසින්ත් සමම නඩුව විමර්ශනය සඳ ා සපාලිසියට 

සයාමු කරන ලදී. 

⚫ අවසානසේදී, එක් ුේගලසයක් අත්තඅඩොංගුවට ගත්ත අතර, වයාජ නීතයනුකූල 

සල්ඛන සන්ත්තකසේ තබා ගැනීම සම්බන්ත්ධසයන්ත් සචෝදනා එල්ල කර පැය 120 

ක ප්රජා සේවා නිසයෝගයකට ලක් කරන ලදී. 

 

බලොත්මක කිරීසම් උදොහරණය 2 

 

⚫ රැකියාසේදී සිදුූ  ිසි අනුරක් සේුසවන්ත් සේවකසයකු ුවාල ලබා 

තිබුණි. 

⚫ ුවාල ලැබූ සේවකයාසේ සේවාසයෝජකයා විසින්ත් සේවකයා සඳ ා 

වයවේථාපිතව අවශය වන පරිි ECI ලබා ගැනීමට අසපාස ාසත්ත වී ඇති බව 

විමර්ශනසයන්ත් පසුව කම්කරු සදපාර්තසම්න්ත්ුව විසින්ත් සසායා ගන්ත්නා ලදී   .

සම් අනුව, කම්කරු සදපාර්තසම්න්ත්ුව සේවාසයෝජකයාට එසරහිව නඩු 

පැවරීය. 

⚫ සේවකයා සඳ ා ECI ලබා ගැනීමට අසපාස ාසත්ත වීසමන්ත් ECO උල්ලොංඝනය 

කිරීම සම්බන්ත්ධසයන්ත් සේවාසයෝජකයාට මාස  යක ක්ෂණික සිර දඬුවමක් 

නියම කරන ලදී. 

 

*ඉ ත සඳ න්ත් උදා රණ සතය සිදුවීම් වලින්ත් ලබාසගන ඇති අතර නිර්සේශය 

සඳ ා පමණක් සේ. 
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බලොත්මක කිරීසම් උදොහරණය 3 

 

⚫ ප්රතිසොංේකරණ සිදුකරන සේවකසයකු වැඩ කරමින්ත් සිටියදී උසකින්ත් වැටී 

ුවාල කිහිපයක් ලබා ඇත. 

⚫ කම්කරු සදපාර්තසම්න්ත්ුව විසින්ත් විමර්ශනය කරන ලද අතර ECO විසින්ත් 

නියමිත පරිි ඔහු සවනුසවන්ත් ECI ලබා ගැනීමට ඔහුසේ සේවාසයෝජකයා 

අසපාස ාසත්ත වී ඇති බව සසායා ගන්ත්නා ලදී. 

⚫ නිතයානුකූලව ඔහුට වාරික සගවීමටද සේවාසයෝජකයා අසමත්ත වී ඇත. 

⚫ සේවාසයෝජකයාට නඩු පවරා මාස සදකක සිර දඬුවමකට ලක් කල අතර, 

මාස 18 කට අත්තහිටුවා සඩාලර් 42,000 ක දඩයක් නියම කරන ලදී. 

 

*ඉ ත සඳ න්ත් උදා රණ සතය සිදුවීම් වලින්ත් ලබාසගන ඇති අතර නිර්සේශය 

සඳ ා පමණක් සේ. 
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"සේවකයින්ද" සහ "ේවයොං රැකියො නියුක්තිකයන්ද" අතර සව ස හඳු ො 

ගන්ද .  වැරි අවසබෝධය ගැටළු වලට මග  ෑිය හැකිය. 

 

ඔබ අනිවාර්යසයන්ත් දැනුවත්ත විය යුු දෑ: 

 

ECI අදාෙ වන්ත්සන්ත් සේවකයින්ත්ට පමණි. 

 

සකාන්ත්රාත්තකරුවන්ත් ස ෝ ේවයොං රැකියා නියුක්තිකයන්ත් ප්රමාණවත්ත ුේගලික 

 ිසි අනුරු රක්ෂණ ප්රතිපත්තති ආවරණයක් තමන්ත් විසින්ත්ම ලබා ගැනීමට 

සලකා බැලිය යුුය. 

 

ඔහු/ඇයසේ සේවාසයෝජකයා ECI ලබා සගන සනාමැති නම් ස ෝ වලොංගු ECI 

ප්රතිපත්තතියක් සනාමැති බවට සැක කරන සේවකසයකුට  

➢ සේවාසයෝජකයාසගන්ත් ECI පිළිබඳ විේතර ඉල්ලා සිටිය  ැක. 

➢  ැකි ඉක්මනින්ත් කම්කරු සදපාර්තසම්න්ත්ුවට වාර්තා කෙ යුුය. 

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

සේවකසයකු ස  සකාන්ත්රාත්තකරුසවකු ස ෝ ේවයොං රැකියා නියුක්තිකසයකු අතර 

සවනස  ඳුනාගැනීසම්දී අදාෙ සියලු සාධක සැලකිල්ලට ගත යුුය.  

ප්රධාන සපාදු සාධක වලට, 

➢ වැඩ පටිපාටි, වැඩ කරන සේලාවන්ත් ස  ක්රමය සකසරහි ඇති පාලනය 

➢ වැඩ උපකරණ, සමවලම් ස  ද්රවය වල හිමිකාරිත්තවය ස  සැපයීම 

➢ එම ුේගලයා ආසයෝජන ස  කෙමනාකරණ වගකීම් සහිතව ඔහු/ඇයසේම 

වයාපාරයක් කරසගන යනවාද යන වග 

➢ එම ුේගලයා සේවා සයෝජකයාසේ සොංවිධානසේ සකාටසක් සලස නිසි 

ආකාරසයන්ත් සලකනු ලබන්ත්සන්ත්ද යන වග 

➢ එම ුේගලයාට කාර්යයට ස ාය වීම සඳ ා ස ායකයින්ත් බඳවා ගැනීමට නිද ස 

තිසේද යන්ත්න 

➢ වයාපාරය සකසරහි මූලය අවදානම් දැරීම (උදා: ලාභ අසප්පක්ෂාවක් ස ෝ අලාභ 

අවදානමක්) 

➢ රක්ෂණ ස  බදු සම්බන්ත්ධ වගකීම් 

➢ අදාෙ සවෙඳාසම් ස ෝ වෘත්තතිසේ සාම්ප්රදායික වු ය ස  භාවිතයන්ත් 

➢ අධිකරණය අදාෙ යැයි සලකන සවනත්ත සාධක 

සේවකසයකු තම තත්තත්තවය සකාන්ත්රාත්තකරුසවකු ස ෝ ේවයොං රැකියා 

නියුක්තිකසයකු සලස සවනේ කිරීම ගැන සලකා බැලීමට සපර, ඔහු/ඇය එවැනි 

සවනසකදී ඔහුට/ඇයට අහිමි විය  ැකි රැකියා අයිතිවාසිකම් ස  ප්රතිලාභ ඇුළුව 

ඊට සම්බන්ත්ධ වාසි ස  අවාසි ප්රසේශසමන්ත් තක්සේරු කෙ යුුය. 

සේවකයා සකාන්ත්රාත්තකරුසවකු ස ෝ ේවයොං රැකියා නියුක්තිකසයකු සලස 

 ැඳින්ත්වුවද, ස ෝ සකාන්ත්රාත්තුසේ ේවයොං රැකියාලාභිසයකු සලස නම් කර ඇතත්ත, 

 රය වශසයන්ත් සේවා සයෝජකයා-සේවක සබඳතාවක් තිසේ නම්, අදාෙ නීති 

සම්පාදනය යටසත්ත ේවයොං රැකියාවක නියුු අසයකු සලස වයාජ සලස සල්බල් කර 

ඇති සේවකයාට, වයවේථාපිත ප්රතිලාභ ආපසු සගවීසමන්ත් සේවාසයෝජකයා 

ඔහුසේ/ඇයසේ වගකීම් ඉටු කෙ යුුසේ. එපමණක් සනාව, අදාෙ නීති පේධතිය 

යටසත්ත සේවාසයෝජකයා සාපරාධී වගකීමකට යටත්ත විය  ැකිය. 
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10 

එක් එක් සිේධිසේ සැබෑ තත්තවයන්ත් සවනේ බැවින්ත්, ආරවුලක් ඇති ූ විට අවසාන 

විවරණය අධිකරණය සවත පැවසර්. 
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අවදො ම දරො ගැනීමට ප්රමොණවත් ECI ආවරණයක් ලබො ගන්ද . 

ECI ප්රතිපත්තතිය යනු සේවා සයෝජකසයකු ස  රක්ෂණ සමාගමක් අතර 

ඇතිකරගත්ත ලිඛිත ගිවිසුමකි. 

ECI හි අරමුණ වන්ත්සන්ත් රැකියාව  ා සම්බන්ත්ධ අනුරු ස  මරණ සවනුසවන්ත් 

සේවකයින්ත්සේ වන්ත්ි සගවීසම්දී සේවා සයෝජකයන්ත්සේ අවදානම දරා ගැනීමයි. 
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තව දුරටත් දැනුවත් වීමට 

 

සේවා සයෝජකයන්ත් ලබා ගන්ත්නා ECI ආවරණ 

 ප්රතිපත්තතිය ක්රියාත්තමක 

වන සේවකයින්ත් ගණන 

එක් සිේධියක් ආවරණය වන 

රක්ෂණ මුදල 

සේවා 

සයෝජකයන්ත් 

ලබා ගත යුු 

ECI 

200 සනාඉක්මවන 
සඩාලර් මිලියන 100ට වඩා 

අඩු සනාවන 

200 ඉක්මවන 
සඩාලර් මිලියන 200ට වඩා 

අඩු සනාවන 

 

ECI ආවරණය ප්රධාන සකාන්ත්රාත්තකරුසවකු විසින්ත් ලබාගත්ත විටක 

 

➢ ප්රධාන සකාන්ත්රාත්තකරුසවක් කිසියම් ඉිකිරීම් කටයුත්තතක් සිදුකිරීමට 

භාරසගන ඇති අවේථාවක, නීති යටසත්ත (සපාදු නීතියද ඇුළුව) 

ඔහු/ඇයට, ඔහු/ඇයසේ ස  ඔහු/ඇයසේ උප සකාන්ත්රාත්තකරු (කරුවන්ත්) 

සේ වගකීම් ආවරණය කිරීම සඳ ා එක් අවේථාවකට සඩාලර් මිලියන 200 

කට සනාඅඩු මුදලකට රක්ෂණ ඔප්පුවක් ලබාගත  ැක.  

➢ වැඩවල ප්රධාන සකාන්ත්රාත්තකරු ස  ඔහු/ඇයසේ උප 

සකාන්ත්රාත්තකරු(කරුවන්ත්) සම් සම්බන්ත්ධසයන්ත් ලිඛිතව තම වගකීම් 

පැ ැිලිව නිර්වචනය කෙ යුුය. 
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සොවදය ECI සතොරතුරු සැ යීම විශොල වන්දි මුදලක් දැරීමට සේතු සවයි. 
 

සේවා සයෝජකයන්ත් සඳ ා සට න්ත් 

➢ වැඩ ආරම්භ කිරීමට සපර සේවකයින්ත් සඳ ා ECI ලබා ගන්ත්න. 

➢ අවසර ලත්ත රක්ෂණ සමාගමක් ස ෝ බලපරලාභී රක්ෂණ අතරමැිසයකු 

 ර ා ECI ක්රියාවලිය සිදුකරගන්ත්න. 

 

ECI ලබො ගැනීසම්දී රක්ෂණ සමොගමට නිවැරි සතොරතුරු ලබො දීමට 

මතක තබො ගන්ද . 

ප්රතිපත්තතිසේ වලොංගු කාලය 

ුෙ රැකියා සකාන්ත්සේසි 

➢ උදා :මුළු සේවක සොංඛයාව , 

සැබෑ ඉපැයීම්, වෘත්තීන්ත් 

ස  අදාෙ විේතර 

සල්ඛනමය සාක්ි 

➢ උදා :සේවක වැටුප්ප වාර්තා/අනිවාර්ය 

අර්ථසාධක අරමුදල් දායක ප්රකාශන/බදු 

වාර්තා ස  ගිණුම් වාර්තා 

රක්ෂණ ඔප්පුව මගින්ද නිතයොනුකුලව සේවො සයෝජකයොසේ වගකීම 

සම්ූර්ණසයන්දම ආවරණය කළ හැකි බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහො 

 

*සේවො සයෝජකයන්ද සතුව කිසියම් වෘත්ීය ආරක්ෂොව සහ සසෞඛ්ය 

වැඩිියුණු කිරීසම් ක්රියොමොර්ග තිසේ  ම්, ඔවුන්ද ඒවො රක්ෂණ සමොගම් 

සවත වොර්තො කළ යුතුය, සමය ඔවුන්දට අදොළ අවදො ම් තක්සේරුව සහ 

ප්රතිරක්ෂණ සලකො බැලීසම්දී සහොය විය හැක. 
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ECI ලබො ගැනීසම්දී සහ වලොංගු කොල සීමොව තුළ  ැති ම් රක්ෂණ 

ඔප්පුව කල් ඉකුත් ව  විට සහෝ අවසන්ද කිරීසම්දී, සේවො සයෝජකසයකු 

විසින්ද කළ යුතු දෑ: 

 

➢ රක්ෂණ සමාගමට අවශය  සතාරුරු වාර්තා කිරීම ; ස  

➢ රක්ෂණ ඔප්පුසේ කල් ඉකුත්තවන ිනය සකසරහි අවධානය සයාමු කර එය 

කල් ඉකුත්ත ූ  පසු ආරක්ෂාව අහිමි වීම ස  නීතිය උල්ලොංඝනය කිරීම වෙක්වා 

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

 

➢ ECI ප්රතිපත්තතිය යනු සේවා සයෝජකසයකු ස  රක්ෂණ සමාගමක් අතර 

ඇති කරගත්ත ලිඛිත ගිවිසුමකි. ECI හි ප්රධාන අරමුණ වන්ත්සන්ත් රැකියාව  ා 

සම්බන්ත්ධ අනුරු ස  මරණ සවනුසවන්ත් සේවකයින්ත්සේ වන්ත්ි සගවීසම්දී 

සේවා සයෝජකයන්ත්සේ අවදානම සබදා ගැනීමයි. 

➢ බලයලත්ත රක්ෂණ සමාගම්වල ස  බලපරලාභී රක්ෂණ අතරමැියන්ත්සේ 

ලැයිේුවට රක්ෂණ අධිකාරිසේ සවේ අඩවිය  ර ා පිවිසිය  ැක. 

➢ ECI ලබාගැනීසම්දී, සේවා සයෝජකසයකු කෙ යුත්තසත්ත: 

✓ රක්ෂණ ඔප්පුසේ විේතර ස ාඳින්ත් පරීක්ෂා කර, සයෝජනා සපෝරමසේ 

සතය සතාරුරු ස  රක්ෂණ  ඔප්පුහිමියාසේ ුේගලික අත්තසන ලබා 

දීම ; ස   

✓ රක්ෂණ ඔප්පුසවහි ආවරණය අවසබෝධ කර ගැනීම සඳ ා එහි 

අන්ත්තර්ගතය ස ාඳින්ත් කියවීම. 

➢ රැකියා තත්තත්තවයන්ත්හි කිසියම් සැලකිය යුු සවනසක් සිදු වුවස ාත්ත (උදා: 

සේවක සොංඛයා, සැබෑ ඉපැයීම්, සේවා ේථානය, රැකියා ස ෝ තනුරු 

පිළිබඳ විේතර) සේවාසයෝජකයා විසින්ත්  ැකි ඉක්මනින්ත් රක්ෂණ සමාගමට 

දැනුම් ිය යුුය. 

➢ සේවාසයෝජකයාට යම් සතාරුරක් ස ළිදරේ කෙ යුුද යන්ත්න පිළිබඳව 

ඔහු/ඇයට විශ්වාසයක් සනාමැති නම්, ස ෝ  ECI  ලබා ගැනීම/ අලුත්ත 

කිරීම සඳ ා කුමන සතාරුරු/සල්ඛන  රක්ෂණ සමාගම (ස ෝ රක්ෂණ 

අතරමැියා) සවත ඉිරිපත්ත කෙ යුුද වැනි ECI ප්රතිපත්තතියක් ලබා ගැනීම/ 

ප්රතිපත්තති නියමයන්ත් පිලිබඳ ප්රශ්න තිසේ නම්, සේවාසයෝජකයාට රක්ෂණ 

සමාගසමන්ත් (ස ෝ රක්ෂණ අතරමැියාසගන්ත්) සෘජුවම ඇසිය  ැක.   

➢ ECI ප්රතිපත්තතිය ලබා ගැනීසම්දී/අලුත්ත කිරීසම්දී නිවැරි සතාරුරු සහිතව 

කරුණු වාර්තා කිරීමට සේවාසයෝජකයා අසපාස ාසත්ත වුවස ාත්ත, කිසියම් 

හිමිකම් පෑමකට වන්ත්ි සගවීම සඳ ා රක්ෂණකරු විසින්ත් කලින්ත් සගූ මුදල් 

ආපසු අයකර ගැනීම සඳ ා ප්රතිපත්තතිය යටසත්ත ගන්ත්නා නීතිමය 

ක්රියාමාර්ග ගැනීමකට සේවා සයෝජකයා ලක්විය විය  ැකිය. 
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ECI මත වොරික වට්ටම් භුක්ති විඳීමට වෘත්ීය ආරක්ෂොව සහ සසෞඛ්ය 

(Occupational Safety and Health - OSH) ක්රියොමොර්ග ක්රියොත්මක කිරීම. 

 

සේවා සයෝජකයන්ත්ට OSH වැඩිියුණු කිරීසම් පියවර ක්රියාත්තමක කෙ  ැකිය. 

 

• ආරක්ිත ප්රමිීන්ත්ට අනුකූල ප්රමාණවත්ත ස  සුදුසු උපකරණ ස  අදාෙ 

ප සුකම් ලබා ගැනීම. 

• කාර්ය මණ්ඩලයට විවිධ උපකරණ ස  ප සුකම් ලබා දීම ස  ඒවාසේ නිසි 

භාවිතය ස තික කිරීම. 

• නිසි නඩත්තුව ස තික කිරීම. 

• කාර්ය මණ්ඩලයට සේවා ආරක්ෂාව සම්බන්ත්ධසයන්ත් සතාරුරු, උපසදේ, 

ුහුණුව ස  අධීක්ෂණය සැපයීම 

•  ිසි අනුරු නැවත ඇතිවීම වැලැක්වීම සඳ ා රැකියා ආශ්රිත අනුරුවලට 

සේු වලක්වාගැනීම වැඩිියුණු කිරීසම් ක්රියාමාර්ග සැකසීම සඳ ා 

ආරක්ිත කෙමනාකරණ පේධතියක් ේථාපිත කර ක්රියාත්තමක කිරීම. 

 

රක්ෂණ සමොගම් විසින්ද වොරික මත විසේෂ දීම ො ලබො දීම සලකො 

බැලිය හැක! 
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තව දුරටත් දැනුවත් වීමට 

OSH ේටොර් වයවසොය - අලුත්වැඩියො කිරීම,  ඩත්තු කිරීම, සව ේ 

කිරීම සහ එකතු කිරීසම් ආරක්ෂණ ප්රීත  සයෝජ ො ක්රමය (OSH 

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

Accreditation Scheme) 

වෘත්තීය සුරක්ිතතා ස  සසෞඛය කවුන්ත්සිලය (The Occupational Safety and 

Health Council - OSHC), කම්කරු සදපාර්තසම්න්ත්ුව සමඟ ස සයෝගසයන්ත් “OSH 

ේටාර් වයවසාය - RMAA ආරක්ෂිත ප්රීතන සයෝජනා ක්රමය” ි යත්ත කර ඇත්තසත්ත 

රක්ෂණ අොංශයට ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුවත්ත RMAA 

හිමිකරුවන්ත්/සකාන්ත්රාත්තකරුවන්ත්  ඳුනා ගැනීම සඳ ා ය. සමමගින්ත් සුදුසුකම් 

ලත්ත වයවසායන්ත් සඳ ා සේවක වන්ත්ි රක්ෂණ අවසශ්ෂ සයෝජනා ක්රමය යටසත්ත 

ECI ලබා ගැනීසම්දී හිතකර වාරික අනුපාතයක් ලබාදීම සලකා බලනු ලැසේ. 

වාරික වට්ටම් 50% තරම් ඉ ෙ විය  ැක. 

OSH ේටොර් ප්රතිචක්රීකරණ වයවසොය - ප්රතිචක්රීකරණ කර්මොන්දතසේ 

ආරක්ෂොව සහ සසෞඛ්ය වැඩිියුණු කිරීසම් සයෝජ ො ක්රමය (OSH Star 

Recycling Enterprise - Recycling Industry Safety and Health Enhancement Scheme) 

OSHC විසින්ත් කර්මාන්ත්තසේ වඩාත්ත ස ාඳ ප්රතිචක්රීකරණ සේවා ආරක්ෂණ 

ප්රමිීන්ත් ස  තිරසාර සොංවර්ධනය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳ ා “OSH ේටාර් 

ප්රතිචක්රීකරණ වයවසාය - ප්රතිචක්රීකරණ කර්මාන්ත්ත ආරක්ෂාව ස  සසෞඛය 

වැඩිියුණු කිරීසම් සයෝජනා ක්රමය” ියත්ත කර ඇත. සමම සයෝජනා ක්රමය 

යටසත්ත OSH ේටාර් ලබා ඇති සේවා සයෝජකයන්ත්ට ප්රතිචක්රීකරණ අරමුදසලන්ත් 

ECI වාරික වට්ටම් (වසර සදකක් දක්වා) දක්වා පිරිනමයි. එම වට්ටම් වාර්ික 

ECI වාරිකසයන්ත් 60%ක් තරම් ඉ ෙ අගයක් විය  ැකි අතර, එය වසරකට 

සඩාලර් 70,000 ක සීමාවකට යටත්තව පවී .  

සේවා සයෝජකයන්ත්ට සමම සයෝජනා ක්රමවලට සම්බන්ත්ධ වීමට අවශය නම් 

(දුරකථනය: 2739 9377/ විදුත්ත තැපෑල: oshc@oshc.org.hk)  ර ා OSHC 

සම්බන්ත්ධ කර ගත  ැක. 

mailto:oshc@oshc.org.hk
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ECI ලබො ගැනීසම්දී දුෂ්කරතො තිසේ  ම් කුමක් කළ යුතුද? 

ස ාොංසකාොං හි රක්ෂණ කර්මාන්ත්තය ECI ලබා ගැනීසම් දුෂ්කරතා ඇති සේවා 

සයෝජකයන්ත්ට ස ාය වීම සඳ ා අවසාන විසඳුසම් සවෙඳසපාෙක් සලස සේවක 

වන්ත්ි රක්ෂණ අවසශ්ෂ සයෝජනා ක්රමය ක්රියාත්තමක කර ඇත. 

සේවා සයෝජකයන්ත්ට ECI ලබා ගැනීමට  ැකි බව ස තික කිරීම සඳ ා 

තව දුරටත් දැනුවත් වීමට 

 

ECI ලබා ගැනීසම් දුෂ්කරතා ඇති සේවා සයෝජකයන්ත්ට සීමාසහිත සේවක වන්ත්ි 

රක්ෂණ අවසශ්ෂ සයෝජනා ක්රමය පිලිබඳ කාර්යාොංශය  ා සම්බන්ත්ධ විය 

 ැකිය. දුරකථනය (2591 9316/ විදුත්ත තැපෑල :administrator@ecirsb.com.hk) 

  

mailto:administrator@ecirsb.com.hk
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රක්ෂණ ඔප්පුවක්  රීක්ෂො කරන්දසන්ද සකසේදැයි අධය ය කරන්ද . 

ECI ගැ  බුද්ධිමත් වන්ද . 

  

ECI ප්රතිපත්තතියක් පරීක්ෂා කිරීසම්දී, සියලුම සේවකයින්ත් ප්රතිපත්තතිසයන්ත් 

ආවරණය වන බවට වග බලා ගන්ත්න ස  ප ත විේතර සකසරහි අවධානය 

සයාමු කරන්ත්න. 

 

• ප්රතිපත්තති වර්ගය ECI සලස දැක්විය යුුය 

• රක්ිත සමාගසම් නම 

• රක්ෂණ ඔප්පුසේ වලොංගු කාලය 

• වැඩ වල ේවභාවය ස /ස ෝ වයාපාරය 

• ආවරණය වන සේවා ප්රසේශ/ේථාන (අදාෙ නම්) 

• සේවකයින්ත්සේ සැබෑ ඉපැයීම් 

• රක්ෂණය කර ඇති සේවකයින්ත් සොංඛයාව  

• ආවරණය වන වෘත්තීන්ත් 

• බැ ැර කිරීම් 

• වගකීම් ස තිකය 
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සීමොසහිත XX රක්ෂණ සමොගම 

උප සල්ඛනය 

ප්රතිපත්තති අොංකය. :  CBDDAS/18/1 

ිනය : 15ජනවාරි 2021 

රක්ෂණ වර්ගය : සේවක වන්ත්ි රක්ෂණය 

රක්ිත නම : සීමොසහිත XX සවළඳ සමොගම 

රක්ෂණ කාලය : 1 සපබරවාරි 2021 සිට  31 ජනවාරි 2022 

වයාපාරය : සවෙඳ කටයුු 

රැකියා ේථානය : 1) 21/F, ECI සගොඩ ැගිල්ල, සහොොංසකොොං 

2) ස ාොංසකාොං ුෙ ඕනෑම තැනක

වගකීම් සීමාව : එක් හිමිකම් පෑමකට ස ෝ එක් සිදුවීමකින්ත් පැන 

නගින හිමිකම් මාලාවක් සවනුසවන්ත් HK$ 100 මිලියනයක් 

රක්ෂිත සේවකයින්ත් 
:සේවකයින්ත්සේ විේතරය 

සේවක 

සොංඛයාව 

සේවක වැටුප්ප 

ලැයිේුව 

අධයක්ෂක 2 HK$967,200.00 

කෙමනාකරු 2 HK$561,600.00 

ස කාර 1 HK$249,600.00 

වයාපාර ස කරු  

(කොය සනාවන වැඩ) 

1 HK$400,000.00 

තත්තත්තවය ස  

වගකීම් 

:1)  අසාමානය කාලගුණ වගන්ත්තිය 

2) ආ ාර ස  ිවා ආ ාර විසේක කාල වගන්ත්තිය

සවනුසවන්ත් ස  උසදසා 

සීමාසහිත XX රක්ෂණ සමාගම 

* ECI ප්රතිපත්තති උප සල්ඛනය නිර්සේශය සඳ ා පමණි. ඕනෑම සමානකමක් සම්පූර්ණ අ ම්බයකි.
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තව දුරටත් දැනුවත් වීමට 

➢ සේවා සයෝජකයින්ත් විසින්ත් අදාෙ රක්ෂණ ප්රතිපත්තති මගින්ත් සපයනු ලබන
ආවරණසේ ස  ආරක්ෂාසේ විෂය පථය සමන්ත්ම රක්ෂණ සමාගම් විසින්ත්
එයට අනුයුක්ත කෙ  ැකි සකාන්ත්සේසි සකසරහි අවධානය සයාමු කෙ
යුුය;

➢ ECI ප්රතිපත්තති ස ෝ ප්රතිපත්තති නියමයන්ත් ලබා ගැනීම පිළිබඳ ඕනෑම
විමසීමක් සඳ ා කරුණාකර ඔසේ රක්ෂණ සමාගම් (ස ෝ රක්ෂණ
අතරමැියන්ත්) සවත සයාමු වන්ත්න;

➢ ඉිකිරීම් කටයුු සම්බන්ත්ධ නම්,

✓රක්ෂණ ඔප්පුසේ ඇති රක්ෂිත සමාගසම් නම වැඩ භාරගන්ත්නාසේ  නමට

සමාන විය යුුය (එසේ සනාසේ නම්, සමාගම් සදක අතර ඇති

සම්බන්ත්ධය කුමක්ද ස  එම වැඩ භාර ගන්ත්නා සමාගසම් සේවකයන්ත්

ආවරණය වන්ත්සන්ත්ද);

✓ සේවා කාලය රක්ෂණ ඔප්පුසේ වලොංගු කාලය ු ෙ අන්ත්තර්ගත විය යුුය;
ස

✓හිමිකරුවන්ත්/සේපල කෙමනාකරණ සමාගම් වලොංගු ECI ප්රතිපත්තති
සහිත සකාන්ත්රාත්තකරුවන්ත්සේ/සමාගම්වල සේවාවන්ත් භාවිතා කෙ
යුුය. වැඩ ආරම්භ කිරීමට සපර, අයිතිකරුවන්ත්ට/සේපල කෙමනාකරණ
සමාගම්වලට  ිසි අනුරකදී දැරිය යුු වන්ත්ි මුදල අවම කිරීම සඳ ා
වලොංගු ECI ස  සතවන පාර්ශවීය රක්ෂණ ඔප්පු ඉිරිපත්ත කරන සලස
සකාන්ත්රාත්තකරුවන්ත්/සමාගම්වලින්ත් ඉල්ලා සිටිය  ැක.
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P. 18 

 

සේවකයින්දසේ වන්දි (Employees’ Compensation - EC) ආරවුල් විසඳො ගන්දසන්ද 

 ඩු  ැවරීසමන්දද  ැති ම් මැිහත් වීසමන්දද? 

 

කම්කරු සදපාර්තසම්න්ත්ුව රැකියාසවන්ත් සිදු ූ අනුරු ස ෝ නිර්සේශිත 

වෘත්තීය සරෝග වලින්ත් සපසෙන සේවකයින්ත්ට ECO යටසත්ත වන්ත්ි ලබා ගැනීම 

සඳ ා ස ාය සේ. 

 

 

ආරවුලක් ඇති අවේථාවක 

 

 

කම්කරු සදපාර්තසම්න්ත්ුව විසින්ත් EC ආරවුල් විසඳීම සඳ ා සේවාසයෝජකයාට 

ස  සේවකයාට ස ාය ලබා ිය  ැකිය. 

 

 

සේවාසයෝජකයාට ස  සේවකයාට කිසිදු විසඳුමක් ලබා ගත සනා ැකි නම්, 

නඩුව අධිකරණය විසින්ත් ීරණය කරනු ලැසේ. 
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තව දුරටත් දැනුවත් වීමට 

EC ආරවුල්  ැසිරවීසම්දී ඒ ඒ නඩුසේ තත්තවයන්ත් මත පදනම්ව අදාෙ සතාරුරු 

ස  වවදය වාර්තා එකු කිරීම වැනි දෑ සඳ ා කාලය ගතසේ. EC නඩුවක් 

ස ෝ EC නඩුවකින්ත් පැන නගින/ආශ්රිත ගැටළු සම්බන්ත්ධසයන්ත් විනිශ්චය කිරීමට 

ECO විසින්ත් කම්කරු සදපාර්තසම්න්ත්ුවට බලය ලබා සනාසේ. එබැවින්ත්, 

සේවාසයෝජකයාට ස  සේවකයාට කම්කරු සදපාර්තසම්න්ත්ුසේ ස ාය 

ඇතිව කිසියම් සේරුම් ගිවිසුමකට එෙඹිය සනා ැකි නම්, EC ආරවුල 

අධිකරණය විසින්ත් ීරණය කරනු ඇත. 

ECO ක්රියා පටිපාටි ආරම්භ කිරීසමන්ත් පසු, සේවාසයෝජකයා ස  සේවකයා EC 

ආරවුල් විසඳීම සඳ ා විකල්ප ආරවුල් විසඳීසම් ක්රම අනුගමනය කිරීමට කැමති 

නම්, කාලය ස  නීතිමය වියදම් ඉතිරි කර ගැනීම සඳ ා ආරවුල විසඳීමට 

ඔවුන්ත්ට මැි ත්ත වීමට උත්තසා  කෙ  ැකි අතර එමඟින්ත් අධිකරණසයන්ත් පැන 

නගින නඩු අවදානම වෙක්වා ගත  ැකිය. වෘත්තීය මැි ත්තකරුවන්ත් විසින්ත් 

ආරවුල් ඇති ගැටළු  ඳුනා ගැනීමට, විකල්ප ගසේෂණය කිරීමට, එකිසනකා 

සමඟ සන්ත්නිසේදනය කිරීමට ස  ආරවුල විසඳීම සම්බන්ත්ධසයන්ත් 

එකඟතාවකට පැමිණීම සඳ ා ක්රියා පටිපාටි, ආරවුල සම්බන්ත්ධසයන්ත් 

විනිශ්චය කිරීමකින්ත් සතාරව පාර්ශවයන්ත්ට ස ාය වනු ඇත. එපමනක් සනාව, 

මැි ත්තවීම ර සිගත ක්රියාවලියක් වන අතර මැි ත්තවීසම් සැසියකදී 

සන්ත්නිසේදනය කරන සියලුම සතාරුරු කැමැත්තසතන්ත් ස ෝ නීතිසයන්ත් අවශය 

නම් මිස කිසිඳු සතවන පාර්ශවයකට ස ළිදරේ සනාසකසර්. 

මැි ත්ත සමාධානය පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට, කරුණාකර අධිකරණ 

සදපාර්තසම්න්ත්ුසේ සවේ අඩවිසේ "නීති ස  ආරවුල් විසඳීසම් සේවා" සවේ 

පිටුවට පිවිසසන්ත්න. 

:(www.doj.gov.hk/en/legal_dispute/mediation.html). 
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P. 19 

වි විමසීම්/වොර්තො 

ECI ප්රතිපත්තති ස ෝ ප්රතිපත්තති නියමයන්ත් ලබා ගැනීම පිළිබඳ ඕනෑම විමසීමක් සඳ ා 

කරුණාකර ඔසේ රක්ෂණ සමාගම් (ස ෝ රක්ෂණ අතරමැියන්ත්) සවත සයාමු වන්ත්න. සමම 

පත්රිකාසේ අන්ත්තර්ගතය පිළිබඳ විමසීම් සඳ ා කරුණාකර වැඩිදුර සතාරුරු සඳ ා ප ත 

ලැයිේුගත කර ඇති අදාෙ සදපාර්තසම්න්ත්ුව/සොංවිධානය අමතන්ත්න. 

 

කම්කරු සදපාර්තසම්න්ත්ුව (Labour Department) 

සවේ අඩවිය: www.labour.gov.hk 

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

 

වයවේථාපිත ECI අවශයතා සමඟ සේවා සයෝජකයන්ත්සේ සනාගැලපීම වාර්තා කිරීම සඳ ා 

පැමිණිලි ක්ෂණික ඇමුම් අොංකය: 2815 2200 

අනාරක්ිත භාවිතයන්ත් වාර්තා කිරීමට OSH පැමිණිලි ක්ෂණික ඇමුම්*:  

2542 2172 

 

රක්ෂණ අධිකාරිය (Insurance Authority) 

සවේ අඩවිය: www.ia.org.hk  

දුරකථන: 3899 9983 

 

ස ාොංසකාොං රක්ෂණකරුවන්ත්සේ සම්සම්ලනය (The Hong Knog Federation of Insurers) 

සවේ අඩවිය: www.hkfi.org.hk 

දුරකථන: 2520 1868 

 

සීමාසහිත සේවක වන්ත්ි රක්ෂණ අවසශ්ෂ සයෝජනා ක්රමය කාර්යාොංශය (The Employees’ 

Compensation Insurance Residual Scheme Bureau Limited) 

සවේ අඩවිය: www.ecirsb.com.hk 

දුරකථන: 2591 9316 

 

වෘත්තීය ආරක්ෂාව ස  සසෞඛය සභාව (Occupational Safety and Health Council) 

සවේ අඩවිය: www.oshc.org.hk 

දුරකථන: 2739 9377 

 

ECI ලබා ගැනීම පිළිබඳ වැඩිදුර සතාරුරු සඳ ා, කරුණාකර රක්ෂණ අධිකාරිය ස  

කම්කරු සදපාර්තසම්න්ත්ුව විසින්ත් සම-නිෂ්පාදනය කරන ලද "සේවකයන්ත්සේ වන්ත්ි රක්ෂණය 

ඉවත්ත කිරීම පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගන්ත්න" පත්රිකාව බලන්ත්න. 

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

පැමිණිලි සපෝරමය පිරවීසමන්ත් ම ජනතාවට අනාරක්ිත OSH භාවිතයන්ත් වාර්තා කෙ  ැකිය.   

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