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ෙසේවා නියුක්ත
ආඥාපණත සැකවින්

සේ�ේවාා නියුක්ති ආඥාාපණසේ� මූලික විධිවිධාාන සේ�� අ� පත්රිකාවා �ගින් 
�රලවා දක්වාා ඇත (වාන අධිකාරිය). සේ�� සේ�� ආඥාාපණත නෛනතික 
පැහැැදිලි කිරීම් �ඳහැා ඇති එක� අධිකාරිය සේල� පවාතින බවා �ැළකිල්ලට ගත 
යුතුය. වාැඩි වි�්තර �ඳහැා, කම්කරු සේදපාර්තසේම්න්තුවා විසින් ප්රකාශයට සේ�� 
ආඥාාපණසේ� �ම්පුර්ණ පිටපත සේහැෝ "සේ�ේවාා නියුක්ත ආඥාාපණත පිළිබඳ 
�ංක්ෂිප්ත �ාර්සේගෝපසේේශයක්" කියවාන්න.

භාාවිතය
•  කිසියම් සුවිසේශේෂී අවා�්ථාාවාන් හැැරුණුසේකොට, සේ�ේවාා නියුක්ත ආඥාාපණත 

සියළු� සේ�ේවාකයින්ට අදාල සේේ.

•  අර්ධා කාලීන සේහැෝ පුර්ණකාලීන, ඔවුන් සේ�ේවාසේ� සේයසේදන පැය ගණන 
පිළිබඳවා සේනො�ළකා සේ�ේවාා නියුක්ත ආඥාාපණතින් ආවාරණය වාන 
සියළු� සේ�ේවාකයින්ට සේ�� ආඥාාපණත �ගින් වාැටුප් සේගවී�. වාැටුප් 
අඩුකිරී� පිළිබඳ සී�ාකම්, වායවා�්ථාාපිත නිවාාඩු ලබාදී� යන කරණුවාලදී 
ආරක්ෂණයක් ලබා ගැනී�ට  හිමිකම් ලබති.

•  අඛණ්ඩ සේකොන්ත්රාා� පදන� �ත ඔවුන් සේ�ේවාසේ� සේයසේේනම්, තවා� 
සේබොසේහැෝ ප්රතිලාභවාලට හිමිකම් ලබති.

අඛණ්ඩ කො�ොන්ත්රාාත්තුව
•  කිසියම් සේ�ේවායසේයකු විසින් සේ�ේවාකසේයකු �ති 4 ක් සේහැෝ වාැඩි කාලයක් 

සේ�ේවාසේ� සේයොදවායි නම් හැා එකී සේ�ේවාකයා එකී කාලය තුළ �තියකට අවා� 
වාශසේයන් පැය 18ක් සේ�ේවාසේ� සේයසේේනම්, එය අඛණ්ඩ සේකොන්ත්රාා�තුවාක් 
සේල� �ැළසේක්.

රැකියා කො�ොන්ත්රාාත්තුව
•  රැකියා ගිවිසු�ක් යනු සේ�ේවාාසේයෝජකයා �හැ සේ�ේවාකයකු අතර ඇති රැකියා 

සේකොන්සේේසි පිළිබඳ ලිඛිත සේහැෝ වාාචික ගිවිසු�කි. කො�ේවා නියුක්ති ආඥාා 
පනත මගින් කො�ේව�යාට ලබාා දී ඇති අයිතිවාසි�ම් නැති�ර දැැමීමට කො�ෝ 
අඩු කිරීමට අදැ��් �රන රැකියා කො�ොන්ත්රාාත්තු කොේ ඕනෑම �ාල සීමාවක් 
�ඳ�ා වලංගුව කොනොපවතී.
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වැටුප්
•   වාැටුප් යනු සේ�ේවාකසේයකු විසින් කරන ලද සේහැෝ කිරී�ට ඇති වාැඩ �ඳහැා 

මුදල් �ගින් කරනු ලබන සියළු� සේේතන, ඉපැයීම්, දී�නා (ග�න් දී�නා 
�හැ පැමිණීසේම් දී�නා, සේකොමි�් �හැ අතිකාල දී�නා ඇතුළුවා), සේ�ේවාය 
ඇගයී�ට කරනු ලබන දී�නා, සේ�ේවාා ගා�්තු සේේ. කිසියම් කාලපරිච්සේේදයක් 
තුළ සේ�ේවාකසේයකුසේ� �්ථිර වාැටුප සේහැෝ පසුගිය �ා� 12 තුළ එහි �ාසික 
�ා�ානයය එ� කාල සී�ාවා තුළ තුළ �ා�ානයය වාැටුප �ළකා එයට 20%ට 
සේනොඅඩු වාන පරිදී අතිකාල දී�නා ඇතුළ� කළ යුතුය.

•   සේ�ේවාා නියුක්ත ආඥාාපණතට අනුකූලවා මි� සේවාන� ආකාරයකින් සේ�ේවාා 
සේයෝජකසේයකුට ත�  සේ�ේවාකයින්සේ� වාැටුප් අඩු කිරී� තහැනම්ය.

•   සේ�ේවාාසේයෝජකසේයකු විසින් ත� සේ�ේවාකයින්ට වාැටුප් සේගවිය යුතු කාලය 
අවා�න්වා සේහැෝ සේ�ේවාය අවා�න් කර දින 7කට සේනොවාැඩි කාලයක් තුළ අදාල 
වාැටුප සේගවිය සේගවිය යුතුය. සේනොඑසේ�ේ එකී සේ�ේවාකයා හිඟ වාැටුප් �ඳහැා 
සේපොලියක් සේගවිය යුතුය.

•   යම් සේ�ේවාාසේයෝජකසේයකු විසින් ත� සේ�ේවාකසේයකුසේ� සේ�ේවාය අවා�න් 
කිරී�ට අදහැ�් කරන්සේන්නම් හැා ඔහුසේ� වාැටුප සේ�ේවාය අවා�න් කර ��ක් 
තුළ අදාල වාැටුප් සේගවාා සේනො�ැතිනම්, සේ�ේවාකයා නිසි දැනුම් දී� සේවානුවාට 
වාැටුපකට හැා අසේනකු� සේ�ේවාය නි�ා කිරීසේම් සේගවීම් වාලට හිමිකම් ලබයි.

➥නීති විසේරෝධී ආකාරසේයන් වාැටුප් අඩු කිරී� �ම්බන්ධා ඉහැත කී විධිවිධාාන 
උල්ලංඝණය කරන සේ�ේවාාසේයෝජකසේයකු ට එසේරහිවා නඩු පැවාරී�කට 
සේ�න්� (1) ඇසේ�රිකානු සේඩොලර් 100,000 දඩමුදලක් හැා වා�රක 
සිරදඩුවා�කට යට� වාන අතර (2) හිතා�තා� �හැ �ාධාාරණ නිදහැ�ට 
කරුණක් සේනො�ැතිවා වාැටුප් සේගවී�ට අසේපොසේහැො�� වී� සේහැේතුසේවාන් 
ඇසේ�රිකානු සේඩොලර් 350,000ක දඩයක් �හැ වා�ර 3 ක සිර දඩවා�ක් ද, 
(3) හිතා�තා� �හැ නිදහැ�ට �ාධාාරණ කරුණක් සේනො�ැතිවා හිඟ වාැටුපට 
අදාල සේපොලිය සේගවී�ට අසේපොසේහැො�� වී� සේහැේතුසේවාන් ඇසේ�රිකානු 
සේඩොලර් 10,000ක දඩමුදලකටද සේ�ේවාාසේයෝජකසේයකු යට� වානු ඇත.

��

උප කො�ොන්ත්රාාත්�රුකො� කො�ේව�යින්කො� වැටුප් කො�වීකොම් 
ව�කීම

•   උප සේකොන්ත්රාා�කරු සේහැෝ නම් කරන ලද උප සේකොන්ත්රාා�කරු විසින් 
සේ�ේවාසේ� සේයොදවාා ඇති සේ�ේවාකසේයකුසේ� පළමු �ා� 2ක සේනොසේගවූ වාැටුප 
සේගවී�ට ප්රධාාන සේකොන්ත්රාා�කරු, සේේෂ්ඨ උප-සේකොන්ත්රාා�කරු හැා සේේෂ්ඨ 
නාමික උප-සේකොන්ත්රාා�කරු වාගකීසේ�න් බැඳී සිටී.

•   උප සේකොන්ත්රාා�කරු සේහැෝ නම් කරන ලද උප සේකොන්ත්රාා�කරු විසින් 
සේ�ේවාසේ� සේයොදවාා ඇති සේ�ේවාකසේයකුට හිඟ වාැටුප් සේගවී�ට ඇ�නම් වාැටුප් 
සේගවී� ප්ර�ාදවී ඔහු දින 60ක් ඇතුළත ප්රධාාන සේකොන්ත්රාා�කරුට සේහැෝ 
ප්රධාාන නම් කරන ලද උප සේකොන්ත්රාා�කරුට ලිඛිත දැන්වී�ක් ලබා දිය 
යුතුය (සේහැෝ කම්කරු සේකො��ාරි�සේ� අනු�ැතිය �හිතවා අ�තර දින 
90ක්) සේ�ේවාකයා විසින් දැන්වීසේම් පහැත �ඳහැන් දෑ �ඳහැන් කළ යුතුය:

්

    1. සේ�ේවාකයාසේ� න� හැා ලිපිනය; 
    2. සේ�ේවායයාසේ� න� හැා ලිපිනය; 
    3.  සේ�ේවාකයාසේ� රැකියාසේේ නිරත වාන �්ථාානසේ� ලිපිනය; 
    4.  හිඟ සේේතන සේගවී�ට ඇති සේ�ේවාකයා විසින් කළ වාැඩ පිලිබඳ වි�්තර හැා, 
    5.  සේගවී�ට ඇති හිඟ සේේතන ප්ර�ාණය හැහැ එය කු�න කාලපරිච්සේේදයකටද 

යන වාග 

•   ප්රධාාන සේකොන්ත්රාා�කරු, සේේෂ්ඨ උප-සේකොන්ත්රාා�කරු �හැ සේේෂ්ඨ නාමික 
උප-සේකොන්ත්රාා�කරු එවාන් දැන්වී�ක් ලැබී දින 30ක් තුළ එකී සේ�ේවාකයාට 
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වාැටුප් සේගවිය යුතුය. ඔවුන් එකී වාගකී� සේ�ේවාකයාසේ� ආයතනසේ� 
(සේ�ේවායයා) �ෑ� සේේෂ්ඨ උප-සේකොන්ත්රාා�කරු හැා සේේෂ්ඨ නාමික උප-
සේකොන්ත්රාා�කරු ��ඟ සේබදාහැදා ගන්නා සේල� ඉල්ලා සිටිය හැැක.

විකොේ� දිනය
•   අඛණ්ඩ සේකොන්ත්රාා�තුවාක් යටසේ� සේ�ේවාසේ� සේයොදවාා ඇති සේ�ේවාකසේයකු 

�ෑ� දින 7ක කාල පරිච්සේේදයක් �ඳහැා අවා� වාශසේයන් දින 1ක විසේේක 
දිනයකට හිමිකම් ලබයි.

•   සේ�ේවාකයාසේ� කැ�ැ�ත �ත, සේ�ේවාාසේයෝජකයාට මූලික විසේේක දිනය 
සේවාන� විසේේක දිනයක් ආසේේශ. කළ හැැක.එවාන් අවා�්ථාාවාකදී, මූලික 
නිවාාඩු දිනය ලබාග� �ා�ය තුළ සේහැෝ දින 30කට පසුවා එකී ආසේේශ කරන 
නිවාාඩුවා ලබා දිය යුතුය.

•   යන්ත්රාසූත්රාවාල උපකරණවාල කිසියම් කාර්මික සේදෝෂයක් පවාතින විසේටක 
සේහැෝ අනසේප්ක්ෂිත හැදිසි අවා�්ථාාවාකදී හැැරුණු සේකොට, සේ�ේවායයා විසින් 
සේ�ේවාකයාට අදාල නිවාාඩු දිනවාල වාැඩ කරන සේල� බල කළ සේනොහැැක.

•  වාය� අවුරුදු 18 අඩු තරුණ අසේයකු හැැර, සේවානයම් ආකාරයක සේ�ේවාකසේයකු 
නිවාාඩු දිනවාල �සේේච්ඡාාසේවාන් සේ�ේවාය කළ හැැක. ්

•  නිවාාඩු දිනට වාැටුප් සේගවීම් කළ�, සේනොකළ� එ� දිනය තීරණය කළ 
යු�සේ� සේ�ේවාය සේ�ේවාක සේදපාර්ශවාසේ�� එකඟතාවාසේයනි.්

➥�අදාල නිවාාඩු ලබාදී�ට අ��� වාන සේ�ේවායයා නඩු පැවාරී�කින් දඬුවාම් 
ලැබී�ට�, ඇසේ�රිකානු සේඩොලර් 50,000 දඩ මුදලක් සේගවී�ට� යට� 
වාන්සේන්ය. 

➥  අදාල නිවාාඩු දිනවාල වාැඩ කරන සේල� බල කරන සේ�ේවායයා නඩු 
පැවාරී�කින් දඬුවාම් ලැබී�ට�, ඇසේ�රිකානු සේඩොලර් 50,000 දඩ මුදලක් 
සේගවී�ට� යට� වාන්සේන්ය.

වයව�්ථාාපිත නිවාඩු
•   සේ�ේවාය කළ කාලසී�ාවා සේනො�ළකා, �ෑ� සේ�ේවාකසේයකු� පහැත �ඳහැන් 

වායවා�්ථාාපිත නිවාාඩුවාලට හිමිකම් ලබති:

ජනවාාරි �� පළමු දින
චන්ද්ර නවා වා�ර (සේපෝය දිනය)

චන්ද්ර නවා වා�සේර් සේදවාන දිනය (2 වාන සේපෝය දිනය)
චන්ද්ර නවා වා�සේර් සේතවාන දිනය (3 වාන සේපෝය දිනය)

චිං මිං උ��වාය
කම්කරු දිනය

ටුසේවාං න්ං උ��වාය
සේහැොංසේකොං SAR දිනය (ජුලි 01)
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චීන �ධාය-ශර� ඍතුවාට පසු දින
චුංං යුවාැං උ��වාය

ජාතික දිනය (නිදහැ�් දිනය)
චීන ශීත ඍතු උ��වාය

•   සේ�ේවායයාට ඉහැතකී වායවා�්ථාාපිත නිවාාඩු දිනක සේ�ේවාකසේයකු වාැඩ කිරී� 
අවාශය වාන්සේන්නම්,  එවාන් අවා�්ථාාවාකදී සේ�ේවායයා විසින් එකී වායවා�්ථාාපිත 
නිවාාඩු දිනට සේපර සේහැෝ පසු දින 60ක් ඇතුළත ඒ සේවානුවාට සේවාන� නිවාාඩු 
දිනයක් ලබාදී�ට කටයුතු කළ යුතුය. සේකසේ�ේසේවාත�, එවාන් අවා�්ථාාවාක 
සේ�ේවාකයාට පැය 48ක පූර්වා දැනුම්දී�ක් කළ යුතුය. සේ�ේවාය  සේ�ේවාක 
සේදපාර්ශවාසේ�� කැ�ැ�ත �ත, ආසේේශක නිවාාඩු දිනය වායවා�්ථාාපිත සේහැෝ 
විකල්ප නිවාාඩු දිනට දින 30ක් සේපර සේහැෝ පසු ලබාගැනී�ට කටයුතු �ළ�ා 
ගත හැැක.

•   වායවා�්ථාාපිත නිවාාඩුවාක් ලැබී�ට සේපර �ා� 3කට සේනොඅඩු කාලයක් 
අඛණ්ඩ සේකොන්ත්රාා�තුවාක් යටසේ� සේ�ේවාසේ� සේයොදවාා ඇති සේ�ේවාකසේයකුට 
නිවාාඩු වාැටුප් ලැබී�ට හිමික�ක් ඇත. නිවාාඩු දිනට අදාල වාැටුප වාන්සේන් 
සේ�ේවාකයාසේ� �ා�ානය නෛදනික වාැටුපට ��ාන මුදලකි. (පරිශිෂ්ටය 
බලන්න)

•   නිවාාඩු දිනට අදාල වාැටුප ඔහුසේ� ඊළඟ වාැටුප් දිනට සේපර හැා වායවා�්ථාාපිත 
නිවාාඩුවාට පසුවා සේගවිය යුතුය.

•   යම් සේ�ේවාකසේයකු නිවාාඩු වාැටුපකට හිමික�ක් තිසේ�ද සේහැො සේනොතිසේ�ද 
යක පදන� සේනො�ළකා සේ�ේවාකයාට සේ�ේවායයා විසින් වායවා�්ථාාපිත නිවාාඩු 
සේහැෝ විකල්ප නිවාාඩු සේහැෝ ආසේේශක නිවාාඩු ලබාදිය යුතු වාන්සේන්ය. 
නිවාාඩු දිනයක් ලබා දී� සේවානුවාට සේ�ේවාාසේයෝජකයා විසින් සේ�ේවාකයාට 
සේවාන� කිසිදු ආකාරයක සේගවී�ක් සේනොකළ යුතුය. සේවාන� වාචන වාලින් 
කිවාසේහැො�, නිවාාඩුවාක් “මිලදී ගැනී�” �ඳහැා අවා�ර නැත.

➥��ාධාාරණ සේහැේතුවාක් සේනො�ැතිවා, යම් සේ�ේවාාසේයෝජකසේයකු සිය සේ�ේවාකයාට 
වායවා�්ථාාපිත නිවාාඩු සේහැෝ විකල්ප නිවාාඩු සේහැෝ ආසේේශක නිවාාඩු සේහැෝ නිවාාඩු 
දිනට අදාළ වාැටුප් සේගවී�ට අ��� වූසේ� නමි සේ�ේවායයා නඩු පැවාරී�කට 
දඩුවාම් ලැබී�ට හැා ඇසේ�රිකානු සේඩොලර් 50.000 දඩ මුදලක් සේගවී�ට� 
යට� වාන්සේන්ය. 

��

වැටුප් �හිත වාර්ෂි� නිවාඩු
•   අඛණ්ඩ සේකොන්ත්රාා� පදන� �ත �ා� 12ක කාලපරිච්සේේදයකට සේ�ේවාසේ� 

සේයොදවාා ඇති සේ�ේවාකසේයකුට ඊළඟට එළසේ�න �ා� 12 ඇතුළත ත�ාට හිමි 
වාැටුප් �හිත වාාර්ෂික නිවාාඩු ලබාගැනී�ට හිමික�ක් ඇත.

•   සේ�ේවාකයාසේ� සේකොන්ත්රාා� කාලසී�ාවා �ත වාැටුප් �හිත වාාර්ෂික නිවාාඩු 
ගණන දින 07 සිට දින 14ක උපරි�යකට වාර්ධානය වානු ඇත.

•   �ා�ානය නිවාාඩුවාක් සේහැෝ වායවා�්ථාාපිත නවාාඩුවාක් වාැටුප් �හිත වාාර්ෂික 
නිවාාඩු ලබා ගන්නා කාලය තුළ එළසේ�න්සේන්නම්, එය වාාර්ෂික නිවාාඩුවාක් 
සේල� ගණනය කරන අතර, සේ�ේවායයා විසින් ත� සේ�ේවාකයාට සේවාන� 
නිවාාඩු සේහැෝ විසේේකී දිනයක් ලබ දිය යුතුය.

•   වාාර්ෂික වාැටුප් �හිත නිවාාඩු දිනට අදාල වාැටුප වාන්සේන් සේ�ේවාකයාසේ� 
�ා�ානය නෛදනික වාැටුපට ��ාන මුදලකි. (පරිශිෂ්ටය බලන්න)

•   �ාසික වාැටුප් �හිත නිවාාඩු දිනට අදාල වාැටුප ලබා ග� වාාර්ෂික වාැටුප් 
�හිත නිවාාඩු කාලසේයන් පසුවා එසේහැ� සේ�ේවාකයාසේ� �ා�ානය �ාසික වාැටුප් 
දිනට සේපර සේගවිය යුතුය. 

•   දින 10ක් ඉක්�වාන නිවාාඩු හිමිකසේ�න් සේකොට�ක් සේවානුවාට යම් 
සේ�ේවාකසේයකුට ඒ කාලය �ඳහැා සේගවී�ක් අසේප්ක්ෂා කළ හැැක.
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•   �ා� 3ක් එසේහැ� �ා� 12 කට අඩු සේ�ේවාා කාලයක් සේ�ේවාය කරමින් සිටියදී 
කිසියම් සේ�ේවාකසේයකුල� සේ�ේවාය අවා�න් කරනු ලැබුවාසේහැො� (ඔහුසේ� 
බරපතළ විෂ�ාචාරය සේහැේතුසේවාන් සේ�ේවාසේයන් පහැ කිරී� හැැර) එකී 
සේ�ේවාකයා අනුපාතික වාාර්ෂික නිවාාඩු දී�නාවාකට හිමිකම් කියයි.

➥� �ාධාාරණ සේහැේතුවාක් සේනො�ැතිවා, යම් සේ�ේවාාසේයෝජකසේයකු සිය සේ�ේවාකයාට 
වාාර්ෂික නිවාාඩු ලබාදී�ට අ��� වූසේ�නම්, සේ�ේවායයා නඩු පැවාරී�කට, 
දඬුවාම් ලැබී�ට හැා ඇසේ�රිකානු සේඩොලර් 50.000 දඩ මුදලක් සේගවී�ට යට� 
වාන්සේන්ය.

➥��යම් සේ�ේවාාසේයෝජකයකු  සිය සේ�ේවාකයාට වාාර්ෂික නිවාාඩුවාලට අදාල වාැටුප් 
ලබාදී�ට අ��� වූසේ�නම්, සේ�ේවායයා නඩු පැවාරී�කට, දඬුවාම් ලැබී�ට හැා 
ඇසේ�රිකානු සේඩොලර් 50.000 දඩ මුදලක් සේගවී�ට� යට� වාන්සේන්ය.

අ�නීප දීමනා
•    අඛණ්ඩ සේ�ේවාා සේකොන්ත්රාා� පදන�කින් සේ�ේවාය කරන සේ�ේවාකසේයකුට සිය 

පළමු �ා� 12තුළ, සේ�ේවාය කළ �ෑ� ��ක් �ඳහැා� වාැටුප් සේගවාන දින 02 
බැගින් ඒකරාශී කළ හැැකි අතර, ඉන් අනතුරුවා දින 04 බැගින් ඒකරාශි 
කළ හැැක. ඒ අනුවා දින 120ක උපරි�යක් දක්වාා එවාන් වාැටුප් �හිත දින 
රැ�් කළ හැැක.

•   යම් සේ�ේවාකසේයක් ප්ර�ාණවා� වාැටුප් සේගවාන අ�නීප නිවාාඩු ගණනක්රැ�් 
කර ඇ�නම් හැා එවාන් අවා�්ථාාවාක පිළිගත හැැකි නෛවාදය �හැතික �හිතවා 
ලබා ග� දින 04කට�ටහැන්1 සේනොඅඩු අඛණ්ඩ අ�නීප නිවාාඩු �ඳහැා ඔහු 
අ�නීප දී�නා ලැබී�ට හිමිකම් ලබයි. අ�නීප නිවාාඩු දිනට අදාළ වාැටුප 
වාන්සේන් සේ�ේවාකයාසේ� �ා�ානය නෛදනික වාැටුසේපන් 4/5කට ��ාන 
මුදලකි.  (පරිශිෂ්ටය බලන්න)

•   අ�නීප දී�නා �ා�ානය වාැටුප් දිනට සේපර සේගවිය යුතුය.

➥���ාධාාරණ සේහැේතුවාක් සේනො�ැතිවා, යම් සේ�ේවාාසේයෝජකයකු සිය සේ�ේවාකයාට 
අ�නීප නිවාාඩු දී�නා ලබාදී�ට අ��� වූසේ�නම්, සේ�ේවායයා නඩු 
පැවාරී�කට, දඬුවාම් ලැබී�ට හැා ඇසේ�රිකානු සේඩොලර් 50.000 දඩ මුදලක් 
සේගවී�ට� යට� වාන්සේන්ය. 

කො�ේව�යා �ඳ�ා රැකියා ආරක්ෂණය
•    යම් සේ�ේවායසේයකු සිය සේ�ේවාකයා වාැටුප් සේගවාන අ�නීප නිවාාඩු දිනක (ඔහු 

බරපතළ විෂ�ාචාරය සේහැේතුසේවාන් සේ�ේවාසේයන් ලඝු පහැ කිරී� හැැර) සේ�ේවාා 
ගිවිසුසේ�න් සේනරපා හැැරී� තහැනම් වාන්සේන්ය.

➥   එකී සේකොන්සේේසි කඩ කරන සේ�ේවායසේයකු නඩු පැවාරී�කට, දඬුවාම් ලැබී�ට 
හැා ඇ�රිකානු සේඩොලර් 100.00 දඩ මුදලක් සේගවී�ට� යට� වාන්සේන්ය. 

➥  අ�නීප නිවාාඩු දිනක එවාන් වාැරදි සේල� සේ�ේවාය අවා�න් කිරී� සේවානුසේවාන් 
සේ�ේවායයා විසින් සේ�ේවාකයාට සේ�ේවාය සේ�ේවාා සේකොන්ත්රාා�තුවා අවා�න් කර 

�ටහැන1 ගර්භණී භාවාය පරීක්ෂා කිරීසේ�න් එකී ත��වාය �නාථාවී� නි�ා රැකියාවාට සේනොපැමිසේණන 
සේ�ේවිකාවාක් පශ්චා� ගර්භණී නෛවාදය�ය ප්රතිකාර සේහැෝ දරුගැබ නැති වී� නි�ා නෛවාදය�ය 
වාාර්තා �ඟින් �නාථා කරන අවා�්ථාාවාන්හිදී, ඇය රැකියාවාට වාාර්තා සේනොකරන �ෑ� දිනක්� 
අ�නීප දින සේල� ගනන් ගත යුතුය. (2020 සේද�ැම්බර් �� 11 වාන දින සේහැෝ ඉන් පසු සිදුකරන 
ලද ප්ර�වා�ය නෛවාදය පරීක්ෂණයක් �ම්බන්ධාසේයන් ඇය විසින් නෛවාදය වාාර්තාවාට අ�තරවා 
පැමිණීසේම් �හැතිකයද ඉදිරිප� කළ යුතුය. සේ�වාන් ත�වායක් තුළ ඇය විසින් වාැටුප් �හිත 
නිවාාඩු ප්ර�ාණවා� ගණනක් රැ�් කර ඇ�නම් ඒ �ෑ� දිනක් �ඳහැා� ඇයට අ�නීප දී�නා හිමි 
සේේ.5



දින 7ක් තුළ සේ�ේවාය අවා�න් කිරී� සේවානුසේවාන් කරනු ලබන දී�නා සේගවිය 
යුතුය. සේ�� ආඥාාපණසේ� �ඳහැන් කර ඇති කිසියම් ආකාරයක වාලංගු 
�ාධාාරණ සේහැේතුවාක් �ත හැැර, සේ�ේවාකයාසේ� සේ�ේවාය අවා�න් කරන්සේන්නම්, 
ඔහුට සේ�ේවායයාට එසේරහිවා “රැකියා ආරක්ෂණය” පිළිබඳ ක්රියා�ාර්ග 
ගත හැැකි වානු ඇත (පහැත �ඳහැන් “රැකියා ආරක්ෂණය” යන සේකොට� 
බලන්න.)

මාතෘ ආරක්ෂණය
•   යම් �්ත්රී සේ�ේවාකසේයකු ඇසේ� ප්රසූත නිවාාඩු ඇරඹී�ට සේපර සිට� අඛණ්ඩ 

සේකොන්ත්රාා� පදන� �ත සේ�ේවාසේ� නිරතනම් හැා ඇය සේ�ේවායයාට එකී 
ත��වාය දැනුම් දී ඇ�නම්, ඇය:

    ►  අඛණ්ඩවා �ති 14ක�ටහැන2 ප්රසූත නිවාාඩු �ඳහැා හිමික�ක් ලබයි;

    ►    එසේල� ප්ර�වා කාලය අසේප්ක්ෂිත කාලසේයන් පසුවා එළසේ�න 
අවා�්ථාාවාන්හිදී, නිවාාඩු කාලය එකී අනසේප්ක්ෂිතවා ප්ර�ාදවූ දින ගණනද 
��ඟින් දීර්ඝ වානු ඇත;

    ►     ප්රසූත�ය ත�වායක් නි�ා ඇතිවාන ආබාධිත ත��වායක් ඇතිවාන සේ�වාන් 
අවා�්ථාාවාල �ති

•   සිය සේ�ේවායයා ��ඟ �ාකච්ඡාා කර, යම් සේ�ේවිකාවාකට ඉහැතකී �ාතෘ 
නිවාාඩුවා අසේප්ක්ෂිත ප්රසූති කාලය එළඹී�ට �ති 2 - 4 දක්වාා කාලයකට 
සේපර� ලබාගත හැැක.

•   යම් සේ�ේවිකාවාක් අඛණ්ඩ සේකොන්ත්රාා� පදන� �ත සේ�ේවාසේ� ඇසේ� 
ගර්භනීභාවාය ඇරඹී�ට සේපර �ති 40කට වාැඩි කලක් සේයසේේ නම් හැා 
ඒ පිළිබඳවා විධි�� අයුරින් සේ�ේවායයා දැනුවා� කර ඇ�නම්, ඇය �ති 
14ක�ටහැන3 ප්රසූත නිවාාඩුවාකට හිමිකම් කියයි. ප්රසූත නිවාාඩු දිනට අදාළ 
වාැටුප වාන්සේන් සේ�ේවිකාවාසේ� �ා�ානය නෛදනික වාැටුපින් 4/5කට ��ාන 
මුදලකි. (පරිශිෂ්ටය බලන්න) ඇසේ�රිකානු සේඩොලර් 80,000ක උපරි�යකට 
යට�වා 11වාන �තිසේ� සිට 14 වාන �තිය දක්වාා වාන �ති - 4 ක ප්රසූත 
නිවාාඩුවා දී�නාවා ලබා ගත හැැක. 

•   ප්රසූත නිවාාඩු දී�නාවා �ා�ානය වාැටුප් දින සේගවිය යුතු වාන්සේන්ය.

•    �ා�ානය වාැටුප් දින සේගවිය යුතු වාන සියලු� ප්රසූත නිවාාඩු දී�නා ලබා ග� 
පසු, සේ�ේවායයන් විසින් 11වාන �තිසේ� සිට 14 වාන �තිය දක්වාා වාන මුදල 
හැා සේ�� රැකියා ආඥාා පනත ප්රකාරවා සේවානු ලබන මුදල් ප්රතිපුරණය�ටහැන4 
කිරී�ට ඉල්ලුම් කළ හැැක. සේම් පිළිබඳ වාැඩි වි�්තර �ඳහැා කම්කරු 
සේදපාර්තසේම්න්තුවා විසින් ප්රකාශයට ප� කරන ලද ප්රතිපූරණය පිළිබඳ 
සේතොරතුරු සේද� අවාධාානය සේයොමු කරන්න.

•   එසේල� සේ�ේවායයාට අවාශය අවා�්ථාාවාක, සේ�ේවිකාවාන් විසින් අසේප්ක්ෂිත ප්ර�වා 
කාලය පිළිබඳ නෛවාදය වාාර්තාවා ඉදිරිප� කළ යුතු වාන්සේන් ය.

➥යම් සේ�ේවාාසේයෝජකයකු සිය සේ�ේවාකයාට ප්රසූත නිවාාඩු ලබා සේනොසේදන්සේන්නම් 
හැා අදාල දී�නා ලබා සේනොසේදන්සේන්නම්, සේ�ේවායයා නඩු පැවාරී�කට, දඬුවාම් 
ලැබී�ට හැා ඇසේ�රිකානු සේඩොලර් 50,000 දඩ මුදලක් සේගවී�ට� යට� 
වාන්සේන්ය. 

��

�ටහැන2 සුදුසුකම්  ලබන එසේහැ� ඔවුන්සේ� ප්ර�වා කාලය 2020 සේද�ැම්බර් �� 11 වාන දිනට සේපර එළඹී 
තිසේ�නම්, ඔවුන් අඛණ්ඩවා �ති 10ක ප්ර�වා�ය (�ාතෘ) නිවාාඩු �ඳහැා හිමිකම් ලබති.

�ටහැන3  2020 සේද�ැම්බර් �� 11 වාන දින සේහැෝ ඉන්පසු සිදුවාන ලද ප්ර�වා�ය කාලයක් �ඳහැා �ති 10 
ප්රසූත නිවාාඩු කාලයක් හිමිසේේ.

�ටහැන4  ප්රසූත නිවාාඩු දී�නා ප්රතිපූරණය කිරීසේම් වාැඩ�ටහැන රජසේ� පරිපාලන�ය වාැඩ�ටහැනකි.

6



කො�ේව�යා �ඳ�ා රැකියා ආරක්ෂණය
•   යම් සේ�ේවායසේයකු සිය සේ�ේවාකයා වාැටුප් සේගවාන අ�නීප නිවාාඩු දිනක 

(ඔහුසේ� බරපතළ විෂ�ාචාරය සේහැේතුසේවාන් සේ�ේවාසේයන් පහැ කිරී� හැැර) 
සේ�ේවාා ගිවිසුසේ�න් සේනරපා හැැරී� තහැනම් වාන්සේන්ය.

➥��එකී සේකොන්සේේසි කඩ කරන සේ�ේවායසේයකු නඩු පැවාරී�කට, දඬුවාම් ලැබී�ට 
හැා ඇසේ�රිකානු සේඩොලර් 100,000 දඩ මුදලක් සේගවී�ට� යට� වාන්සේන්ය. 

➥��අ�නීප නිවාාඩු දිනක එවාන් වාැරදි සේල� සේ�ේවාය අවා�න් කිරී� සේවානුසේවාන් 
සේ�ේවායයා විසින් සේ�ේවාකයාට සේ�ේවාා සේකොන්ත්රාා�තුවා අවා�න් කර දින 7ක් 
තුළ සේ�ේවාය අවා�න් කිරී� සේවානුසේවාන් කරනු ලබන දී�නා සේගවිය යුතුය. 
සේ�� ආඥාාපණසේ� �ඳහැන් කර ඇති කිසියම් ආකාරයක වාලංගු �ාධාාරණ 
සේහැේතුවාක් �ත හැැර, සේ�ේවාකයාසේ� සේ�ේවාය අවා�න් කරන්සේන්නම්, ඔහුට 
සේ�ේවායයාට එසේරහිවා “රැකියා ආරක්ෂණය” පිළිබඳ ක්රියා�ාර්ග ගත හැැකි 
වානු ඇත (පහැත �ඳහැන් “රැකියා ආරක්ෂණය” යන සේකොට� බලන්න.)

•   සේ�ේවායයා විසින් ගර්භණී සේ�ේවිකාවාන්ට බරවාැඩ, හැානිකර හැා අවාධාානම් 
වාැඩ බාර සේනොකළ යුතුය.

➥��එකී සේකොන්සේේසි කඩ කරන සේ�ේවායසේයකු නඩු පැවාරී�කට, දඬුවාම් ලැබී�ට 
හැා ඇසේ�රිකානු සේඩොලර් 50,000 දඩ මුදලක් සේගවී�ට� යට� වාන්සේන්ය. 

පීතෘ නිවාඩු

පහැත කරුණු �ම්පූර්ණ සේේනම් කිසියම් පුරුෂ සේ�ේවාකසේයකු ඔහුසේ� භාර්යාවා, 
�හැකාරිය දරු ප්රසූතියක් කළ අවා�්ථාාවාක ඔහු 5ක�ටහැන5 නිවාාඩුවාකට හිමිකම් 
කියයි.

1. ඔහු අලුත උපන් දරුවාාසේ� පියා�ටහැන6 නම් සේහැෝ පියා වී�ට සූදානම් නම්

2. ඔහු අඛණ්ඩ සේකොන්ත්රාා� පදන� �ත සේ�ේවාය කරයි නම්

3. අවාශය ලිපි සේල්ඛණ සේ�ේවායයාට ලබාදී ඇ�නම්

පීතෘ නිවාඩු ලබාා�ැනීම
•   පහැත කරුණු පිළිබඳවා සේ�ේවාකයා විසින් සිය සේ�ේවායයාට දැනුම් දිය යුතුය –

   1.  අසේප්ක්ෂිත දරු ප්රසූතිය දිනට අවා� වාශසේයන් �ා� 3කට සේපර පිතෘ නිවාාඩු 
ගැනීසේම් අවාශයතාවාය (සේ�� අවා�්ථාාසේේදී නිශ්චිත දිනය දැනුම්දී� අවාශය 
සේනොසේේ) 

   2.  නිවාාඩුවා ගැනී�ට සේපර ඔහු පීතෘ නිවාාඩු�ටහැන7 ලබාග� දිනය

•   සේ�ේවාකයා ඉහැතකී �ා� 3ක පූර්වා දැන්වී� සේ�ේවායයාට ලබා සේනොදුනසේහැො�, 
ඔහු විසින් අවා� වාශසේයන් පීතෘ නිවාාඩු අවාශය දිනය දින 5 කට සේපර දී සේහැෝ 
සේ�ේවායයාට දැනුම් දිය යුතුය.

•   සේ�ේවායයාට අවාශය වුවාසේහැො� සේ�ේවාකයා විසින් පහැත දෑ ලිඛිතවා, අ��න් 
කිරීසේ�න් යුතුවා සේ�ේවායයාට ලබාදිය යුතුය.

   1. දරුවාාසේ� �වාසේ� න� 

�ටහැන5 2015.02.27  දිට පසු හැා 2019.01.18 දිනට සේපර දරු උපත සිදුවීනම්, සිය බිරිඳට/ �හැකාරියට 
දරු උපතක් සිදුවූ විට පීතෘ නිවාාඩුවාට සුදුසුකම් ඇති සේ�ේවාකසේයකුට දින 3ක පීතෘ නිවාාඩු හිමි 
සේේ.

�ටහැන6  සේ�� රැකියා ආඥාාපනත ප්රකාරවා, එකී සුදුසුකම් ඇති සේ�ේවාකයා එකී දරුවාාසේ� �වා ��ග 
නීතයානුකූලවා විවාාහැ වී� අතයවාශය සේනොසේේ.

�ටහැන7  සේකතරම් කලකට සේපර එකී දැන්වී� ඉදිරිප� කළ යුතුද යන්න පිළිබඳවා නීතිය �ඟින් පැහැැදිලි 
සේනොකරයි.
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   2. දරුවාා නිශ්චිතවා� උපන් දිනය 

   3. ඔහු එකී දරුවාාසේ� පියා යන වාග

ලිඛිත ප්රකාශයක ආකෘතිය

        (සේ�ේවාකයාසේ� න�)    වාන ��    (දරුවාාසේ� �වාසේ� න�)  . නැ�ැති අය 

විසින් ප්රසූත කළ/ ප්රසූත* කිරී�ට නියමිත දරුවාාසේ� පියා සේවාමි. දරු උපත �ඳහැා 

අසේප්ක්ෂිත/උපත සිදු වූ දිනය*                                         සේේ.

*සුදුසු පරිදි �කා ද�න්න
(සේ�ේවාකයාසේ� අ��න)  

දිනය

•   සුදුසුකම් සේ�ේවාකයා විසින් දරු උපත සිදු වී�ට �ති 4කට සේපර සිට දරු උපත 
නිශ්චිතවා� සිදුවූ දින සිට �ති 14�ටහැන8 කාලයක් දක්වාා ඕනෑ� අවා�්ථාාවාක 
පිතෘ නිවාාඩු ලබා ගත හැැක. ඔහුට හිමි නිවාාඩු 5 අඛණ්ඩවා සේහැෝ සේවාන් 
සේවාන් වාශසේයන් ලබාගත හැැක. 

පීතෘ නිවාඩු �ඳ�ා කො�වීම්

•   පහැත කරුණු �ම්පූර්ණ සේේනම් කිසියම් පුරුෂ සේ�ේවාකසේයකු පීතෘ නිවාාඩු 
සේගවීම් වාලට හිමිකම් කියයි.

   1.   දරු උපත සිදුවී�ට සේපර �ති 40 කාලයක් ති�්සේ�ේ සේ�ේවාකයා අඛණ්ඩ 
සේකොන්ත්රාා� පදන� �ත සේ�ේවාසේ� නිරතවා සිටී�

   2.  පහැත දැක්සේවාන කාල පරිච්සේේදය තුළ සේ�ේවායයා සේවාත අවාශය සේල්ඛන 
ඉදිරිප� කර තිබී� (�ඳහැන් කර ඇති කාල වාලින් මුලින්� කල්පිසේරන 
කරුණ)

   (i) පීතෘ නිවාාඩු ග� පළමු දින සිට �ා� 12 කට පසු 

   (ii)  ඔහු රැකියාසේවාන් ඉවා� වී ඇති නම්, එසේ�ේ සේකොට �ා� 6කට පසු වී�

•   පීතෘ නිවාාඩු දිනට අදාළ වාැටුප වාන්සේන් සේ�ේවාකයා පීතෘ නිවාාඩුවාට සේපර �ා� 
12 තුළ සේ�ේවාය කළ �ා�ානය නෛදනික වාැටුපින් 4/5කට ��ාන මුදලකි. 
(පරිශිෂ්ඨය බලන්න) 

කො�ේව�කොයකු විසින් ඉදිරිපත් �ළ යුතු කො�ඛණ

කො�ොංකො�ොං රාජ්යයකො� උපත ලැබූ: දරුවාාසේ� උප්පැන්න �හැතිකසේ� දරුවාාසේ� 
පියා වාශසේයන් සේ�ේවාකයාසේ� න� �ඳහැන්වා තිබී�

කො�ොංකො�ොං රාජ්යයකොයන් පිටත උපත ලැබූ දැරුකොවකු නම්: දරුවාාසේ� උප්පැන්න 
�හැතිකය නිකු� කළ ප්රසේේශය නිසි බලධාාරීන් විසින් නිකු� කරන ලද 
දරුවාාසේ� උප්පැන්න �හැතිකසේ� දරුවාාසේ� පියා වාශසේයන් සේ�ේවාකයාසේ� න� 
�ඳහැන්වා තිබී� සේහැෝ (අදාළ නිසි බලධාාරීන් විසින් දරුවාාසේ� උප්පැන්න �හැතික 
නිකු� සේනොකරන්සේන්නම්, සේවානයම් සේහැෝ ආකාරයක අධිකාරීන් විසින් නිකු� 
කරන ලද �හැතිකයක සේ�ේවාකයා දරුවාාසේ� පියා සේල� පිළිගැනී�ට �ාධාාරණ 
�ාක්ෂි ඉදිරිප�වා තිබී�)

�ටහැන: සේහැොංසේකොං රාජයසේයන් පිටත විවිධා අධිකාරීන් විසින් නිකු� කරන 
ලද උප්පැන්න �හැතිකවාල ආදර්ශ පිටප� කම්කරු සේදපාර්තසේම්න්තුසේේ සේවා� 
අඩවිසේයන් ලබාගත හැැක.

  �ටහැන8 දරුවාාසේ� උපත 2020.12.11 දිනට සේපර සිදුවා ඇ�නම්, දරුවාා උපත ලැබූ නිශ්චිත දින සිට 
ආරම්භ වාන කාලසේ� සිට ඉදිරියට �ති 10ක්.
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මළ දැරු උපතක් කො�ෝ උපතින් පසු දැරුවා මිය යාම නි�ා දැරුවාකො� උපත 
�ම්බාන්ධකොයන් උප්පැන්න ��ති�යක් නිකුත් කොනොකිරීම: 

•   දරුවාාසේ� උපත �නාථා කරමින් සේ�ේවාකයා විසින් නෛවාදය වාාර්ථාාවාක්�ටහැන9 
�ටහැන  සේ�ේවායයා සේවාත ඉදිරිප� කිරී�

•   සේ�ේවායයාට අවාශය වුවාසේහැො�, සේ�ේවාකයා විසින් පහැත ලිඛිත ප්රකාශය 
අ��න් කර ඉදිරිප� කළ යුතුය:-

   1.  නෛවාදය �හැතිකසේ� �ඳහැන් තරුණියට උපන් නවා ළදරුවාාසේ� පියා ත�ා 
බවා, �හැ

   2.  දරුවාා උපසේ�දී �ළ බවා සේහැෝ ඉපදීසේ�න් පසු �ළ බවාට සුදුසු පරිදි �ඳහැන් 
කරමින් 

ලිඛිත ප්ර�ාශය� ආ�ෘතිය

        (සේ�ේවාකයාසේ� න�)     වාන ��    (නෛවාදය �හැතිකසේ� �ඳහැන් 

දරුවාාසේ� �වාසේ� න�)   . දරුවාාසේ� පියා සේවාමි. සේ�� දරුවාා �ළ 

උපතකි / ඉපදීසේ�න් පසු මිය ගිසේ�ය*.

*සුදුසු පරිදි �කාද�න්න

 (සේ�ේවාකයාසේ� අ��න)  

දිනය

පීතෘ නිවාඩුවලට කො�වීම් �රන �ාලසීමාව

•   පීතෘ නිවාාඩු ලබා ග� දිනය පිළිබඳවා සේ�ේවායයාට අවාශය ලිපිසේල්ඛන 
සේ�ේවාකයා විසින් නිසි අයුරින් �පයා ඇ�නම්, අදාළ සේ�ේවායයා විසින් පිතෘ 
නිවාාඩුවාලට අදාල සේගවීම් පහැත අයුරින් කළ යුතුය.

   1.  පීතෘ නිවාාඩු ලබා ග� දිසේනන් පසු එළසේ�න සේ�ේවාකයාසේ� වාැටුප් දිනට 
සේපර

   2.  සේ�ේවාකයා සේ�ේවාසේයන් ඉවා�වා ඇ�නම්, එසේල� සේ�ේවාසේයන් ඉවා�වී දින 
7ක් තුළ

•   පීතෘ නිවාාඩු ලබාග� දිසේනන් පසු සේ�ේවාකයා විසින් සේ�ේවායයාට අවාශය 
ලිපිසේල්ඛන නිසි අයුරින් �පයා ඇ�නම්, අදාල සේ�ේවායයා විසින් පීතෘ නිවාාඩු 
වාලට අදාල සේගවීම් පහැත අයුරින් කළ යුතුය.

   1.  අදාල ලිපිසේල්ඛණ �ැපයීසේයන් පසු එළසේ�න සේ�ේවාකයාසේ� වාැටුප් දිනට 
සේපර

   2.  සේ�ේවාකයා සේ�ේවාසේයන් ඉවා�වා ඇ�නමි, එසේල� ලිපිසේල්ඛණ �පයා දින 
7ක් තුළ

➥� යම් සේ�ේවාාසේයෝජකසේයකු සිය සේ�ේවාකයාට පීතෘ නිවාාඩු ලබා 
සේනොසේදන්සේන්නම් හැා අදාල වාැටුප් ලබා සේනොසේදන්සේන්නම්, සේ�ේවායයා 
��

�ටහැන9 සේහැොංසේකොං රාජයසේයන් පිටත උපන් දරුවාන් �ඳහැා, සේ�ේවාකයා විසින් නෛවාදය වාාර්තාවාක් සේහැෝ, 
සේවානයම් සේහැෝ ආකාරයක අධිකාරීන් විසින් නිකු� කරන ලද �හැතිකයක සේ�ේවාකයා දරුවාාසේ� 
පියා සේල� පිළිගැනී�ට �ාධාාරණ �ාක්ෂි ඉදිරිප�වා තිබී�

9 �ම්�රු කොදැපාර්තකොම්න්තුව විසින් ප්ර�ාශයට පත් �රන ලදී (12/2020)



නඩු පැවාරී�කට, දඩුවාම් ලැබී�ට හැා ඇසේ�රිකානු සේඩොලර් 50,000 
ක දඩ මුදලක් සේගවී�ට� යට� වාන්සේන්ය.

කොවනත් අදැාල �රුණු

සේ�ේවාය හැා සේ�ේවාක සේදපක්ෂයට� සිය වාගකීම් පිලිබඳ අවාසේබෝධායක් ලබා ගැනී 
�ඳහැා හැා දරු උපතකදී පීතෘ නිවාාඩු ලබාගැනී�/ලබාදී� හැා ඊට අදාල සේගවීම් 
සිදු කිරී�/ඉල්ලුම් කිරී� පිණි� සේ�� ආඥාා පනසේ� ( 486 වාන අධිකාරිය) 
සේහැළිදරේ කිරී� යටසේ� දැක්සේවාන සේපෞේගලික සේතොරතුරු (පුේගලික), එනම් 
සේ�ේවාකයාසේ� දරුවාාසේ� �වා පිළිබඳ සේපෞේගලික සේතොරතුරු සේද� අවාධාානය 
සේයොමු කරන්න. �වාසේ� වි�්තර සේහැළිදරේ කිරී�ට අදාල �වාසේ� කැ�ැ�ත 
ලබා ගන්නා සේල�ද සිය සේ�ේවාකයාට සේ�ේවායයා විසින් �තක් කරනු ඇත. සේම් 
පිලිබඳ යම් ගැටළුවාක් හැට ගන්නාවිට ඒ පිළිබඳවා සේපෞේගලික සේතොරතුරු 
පිලිබඳ සේකො��ාරි�වාරයාසේ� උපසේද�් ලබා ගත හැැක.්

�ෑ� සේ�ේවායසේයකු විසින්� පසුගිය �ා� 12 තුළ සේ�ේවාකයාසේ� රැකියා 
කාලපරිච්සේේදය ආවාරණය වාන පරිදි සේ�ේවාකයාට සේගවාන ලද වාැටුප් හැා 
රැකියා�ය ඉතිහැා�ය පිලිබඳ වාාර්තාවාක් �ෑ� අවා�්ථාාවාක� තබා ගත යුතුය. 
අනයයන් අතරද, අදාල නම්, එකී සේ�ේවාකයා ලබා ග� පිතෘ නිවාාඩු, අදාල 
දී�නා හැා අදාල පහැසුකම් ලබා සේදන ලේසේේ කු�න කාල පරිච්සේේදයකට 
අදාලවාද යන වාාර්තා තිබිය යුතුයග.

වර්ෂාව�ාන කො�වීම්
• කිසියම් සේ�ේවාකසේයකුසේ� රැකියා සේකොන්ත්රාා�තුවා තුළ වාර්ෂාවා�ාන 

දී�නා �ඳහැා හිමික�ක් ඇති බවා �ඳහැන් වී ඇ�නම් හැා ඔහු වාැටුප් ලැබූ 
මුළු කාලපරිච්සේේදය පුරා� අඛණ්ඩ සේකොන්ත්රාා� පදන� සේ�ේවාය කර 
ඇ�නම්, එකී සේ�ේවාකයා වාර්ෂාවා�ාන දී�නා �ඳහැා සුදුසුකම් ලබයි.

   

•    යම් සේ�ේවාකසේයකුසේ� වාර්ෂාවා�ාන සේගවී� වාන්සේන් එකී රැකියා 
සේකොන්ත්රාා�තුසේේ දැක්සේවාන වාර්ෂාවා�ාන දී�නා ප්ර�ාණයයි. එසේල� 
�ඳහැන් සේනොවාන්සේන්නම්, සේ�ේවාකයාසේ� වාර්ෂාවා�ාන සේගවී� වාන්සේන් එකී 
සේ�ේවාකයාසේ� �ා�ානය �ාසික වාැටුපයි.(පරිශිෂ්ටය බලන්න)

•   සේගවීම් කරන කාලය වාන විට කිසියම් සේ�ේවාකසේයකු අඛණ්ඩ සේකොන්ත්රාා� 
පදන� �ත �ා� 3කට සේනොඅඩු කාලයක් සේ�ේවාය කර ඇ�නම්, 
වාර්ෂාවා�ානසේ�දී අනුපාතික�ය (වාැටුපට ��ාන) වාැටුපක් ලැබී�ට 
සුදුසුකම් ලබයි. (පරිශිෂ්ටය බලන්න) ( පරිවාා� කාලය වාන මුල් �ා� 03 
අ�හැැර) �හැ:

    ►   සේගවීම් කාලසේයන් පසුවාද සේ�ේවාය අඛණ්ඩවා කරයි නම්

    ►   සේ�ේවාසේයන් සේනරපා හැරිනු ලැබූ විසේටක  (ඔහුසේ� බරපතළ විෂ�ාචාරය 
සේහැේතුසේවාන් සේ�ේවාසේයන් පහැ කිරී� හැැර).

•  වාැටුප් සේගවාන කාලය 

රැකියාමය තත්වය කො�වීම් �රන �ාලය

රැකියා සේකොන්ත්රාා�තුසේේ සේගවී� කරන කාලය 

�ඳහැන්වා ඇති රැකියා

රැකියා සේකොන්ත්රාා�තුසේේ �ඳහැන් 

දිනය

රැකියා සේකොන්ත්රාා�තුසේේ සේගවී� කරන කාලය 

�ඳහැන්වා සේනො�ැති රැකියා

සේගවීම් කිරී�ට ඇති අවා�න් දිනය 

සේහැෝ ඉන් අනතුරුවා එළසේ�න දින 

7ක් තුළ
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සේගවීම් කිරී�ට ඇති දිනය කල් පිරී�ට සේපර 

රැකියා සේකොන්ත්රාා�තුවා අවා�න් කරනු ලැබ ඇති

විට හැා සේ�ේවාකයා වාර්ෂාවා�ානසේ�දී සේගවී�කට 

හිමිකම් කියන රැකියා

සේ�ේවාය අවා�න් කළ දින සේහැෝ ඉන් 

 අනතුරුවා එළසේ�න දින 7ක් තුළ

සේ�ේවායයාසේ� ආයතනික ලාභය �ත වාර්ෂාවා�ාන

ලගවී� තීරණය කරන්සේන් නම්

 ලාභය දැනග� දින සේහැෝ ඉන් 

අනතුරුවා එළසේ�න දින 7ක් තුළ

➥� යම් සේ�ේවාාසේයෝජකසේයකු සිය සේ�ේවාකයාට සිතා�තා� හැා �ාධාාරණ 
සේහැේතුවාක් රහිතවා වාර්ෂාවා�ාන සේගවීම් සේනොකරයි නම් හැා සේ�ේවායයා නඩු 
පැවාරී�කට, දඬුවාම් ලැබී�ට හැා ඇසේ�රිකානු සේඩොලර් 50,000 දඩ මුදලක් 
සේගවී�ට� යට� වාන්සේන්ය. 

රැකියා කො�ොන්ත්රාාත්තුව අව�න් කිරීම

•   සේ�ේවාය සේහැෝ සේ�ේවාක සේදපක්ෂය� සේදපාර්ෂවාය අතර රැකියා සේකොන්ත්රාා�තුවා 
අවා�න් කිරී� සේවානුසේවාන් විධි�� දැන්වීම් සේහැෝ ඊට අදාල සේගවීම් කළ 
යුතුය. දැන්වීම් ලබා දිය යුතු කාලසී�ාවා සේහැෝ සේගවිය යුතු සේගවීම් ප්ර�ාණය 
වාන්සේන්:

රැකියාමය තත්වය
දැැන්වීම් දිය යුතු 

�ාලසීමාව
දැැන්වීම කොවනුවට 

දියයුතු කො�වීම

පරිවාා� 
කාලසී�ාවා

පරිවාා� කාලසේ� පළමු �� තුළ අවාශය සේනොසේේ අවාශය සේනොසේේ

පරිවාා� 
කාලසේ� 
පළමු 
�ා�සේයන් 
පසු

දැන්වී� දියයුතු 
කාලය පිලිබඳ 
සේකොන්ත්රාා�සේේ 
ප්රතිපාදන ඇතිවිට

ගිවිසු� අනුවාය. 
එසේහැ�, දින 7කට 
සේනොවාැඩි

දින සේහැෝ �තිවාලින් 
ප්රකාශිත දැන්වී� 
කාලපර්ච්සේේදය = 
"�ා�ානය නෛදනික 
වාැටුප" x "සේ�ේවාකයාට 
වාැටුප් සේගවිය යුතු 
කාලපරිච්සේේදසේ� ඇති 
දින ගණන"

ගිවිසුසේම් දැන්වී� 
නිකු� කල 
යුතු කාලසී�ාවා 
පිළිබඳවා දක්වාා 
සේනො�ැති විට

දින 7 කට සේනොඅඩු

පරිවාා� සේනො�ැති 
අඛණ්ඩ 
සේකොන්ත්රාා�/
පරිවාා�සේයන් පසු

දැන්වී� දියයුතු කාලය පිලිබඳ 
සේකොන්ත්රාා�සේේ ප්රතිපාදන ඇතිවිට

ගිවිසු� අනුවාය. 
එසේහැ�, දින 7කට 
සේනොවාැඩි

�ා�වාලින් 
ප් රකාශිත දැන්වී� 
කාලපර්ච්සේේදය = 
"�ා�ාන්ය  �ාසික 
වාැටුප"
x "දැන්වී� 
කාලපර්ච්සේේදසේ� 
�ඳහැන්වා ඇති දින 
ගණන"
(පරිශිෂ්ටය බලන්න)

දැන්වී� දියයුතු කාලය පිලිබඳ 
සේකොන්ත්රාා�සේේ ප්රතිපාදන ඇතිවිට

��කට සේනොඅඩු

*  පරිවාා� කාලයක් සේනො�ැති/ පරිවාා�සේයන් පසු අඛණ්ඩ සේනොවාන රැකියා 
සේකොන්ත්රාා� �ඳහැා, දැන්වීම් දිය යුතු කාලය සේදපාර්ශවාය'විසින් එකඟතාවායකට 
එළඹිය යුතුය.
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•   රැකියාවා අවා�න් කිරී�කදී - සේ�ේවායයා විසින් සේ�ේවාකයා සේ�ේවාය අවා�න් 
කිරීසේම් සේගවීම් වාන හිඟ වාැටුප්, දැන්වී� ලබා සේනොදී� නි�ා කරන අ�තර 
සේගවීම් (අදාල නම්), වාාර්ෂික නිවාාඩු �ඳහැා සේගවීම්, වාර්ෂාවා�ාන සේගවීම්, 
දිර්ඝකාලීන සේ�ේවාය සේවානුසේවාන් කරනු ලබන සේගවීම් සේහැෝ වාන්දි (අදාල 
නම්)හැා අදාල ගිවිසු� ප්රකාරවා සේගවිය යුතු සේවාන� සේගවීම් කළ යුතුය. 
වාන්දි දී�නා හැැර, අනය සියළු� සේගවීම් සේ�ේවාය අවා�න් කර දින 7ක් තුළ 
සේගවිය යුතුය. වාන්දි දී�නාවා සේ�ේවාකයා සේවාත සේගවාන්සේන් සේ�ේවාකයා විසින් 
ඊට අදාල ඉල්ලී� කිරීසේ�න් �ා� 02කට පසුවාය.

•   සේ�ේවායයා විසින් සේ�ේවාය අවා�න් කර සේහැෝ සේ�ේවාා ගිවිසු� අවා�න්වා දින 
7ක් තුළ සේ�ේවාකයා සේවාත හිඟ වාැටුප් සේගවී�ට සේ�ේවායයා අ��� වුවාසේහැො� 
සේ�ේවාකයා සේවාත සේගවිය සේගවිය යුතු හිඟ වාැටුප් �ඳහැා සේ�ේවායයා විසින් 
අදාල සේපොලිය සේගවිය යුතුය. 

➥යම් සේ�ේවාාසේයෝජකසේයකු සිය සේ�ේවාකයාට සිතා�තා� හැා �ාධාාරණ 
සේහැේතුවාක් රහිතවා සේ�ේවාය අවා�න් වූ කළ යුතු සේගවීම් සේනොකරයි හැා එය 
සේ�ේවාකයා හිඟවා පවාතින්සේන්නම් සේ�ේවායයා නඩු පැවාරී�කට, දඬුවාම් 
ලැබී�ට හැා ඇසේ�රිකානු සේඩොලර් 350,000 දඩ මුදලක් සේගවී�ට� වා�ර 3 
ක සිර දඬුවා�කට� යට� වාන්සේන්ය.

දීර්ඝ�ාලීන කො�ේවාව �ඳ�ා කො�වීම්
•   පහැත කරුණු ඉෂ්ට සේේනම්, යම් සේ�ේවාකසේයක් වා�ර 05කට අසේනොඅඩු 

කාලයක් ති�්සේ�ේ අඛණ්ඩ සේ�ේවාා ගිවිසු�ක් යටසේ� සේ�ේවාය කර ඇ�නම් 
ඔහු දීර්ඝ කාලීන සේ�ේවාා සේගවීම් වාලට සුදුසුකම් ලබයි:

    ►   ඔහු සේ�ේවාසේයන් සේනරපා හැැරී� �ත (ඔහුසේ� බරපතළ විෂ�ාචාරය 
සේහැේතුසේවාන් සේ�ේවාසේයන්  පහැ කිරී� හැැර)

    ►   ඔහුසේ� �්ථිර සේ�ේවාා ගිවිසු� දීර්ඝ කිරී�කින් සේතොරවා අවා�න් කිරී�

     ඔහු සේ�ේවාා කාලය තුළ මිය යා�►
    ►   ඔහු සේවාත ලියාපදිංචි නෛවාදයසේවාරසේයක් සේහැෝ ලියාපදිංචි චීන නෛවාදය 

විසේශේෂඥාසේයකු විසින්එකී සේ�ේවාකයා දැනට කරනු ලබන සේ�ේවාය අඛණ්ඩවා 
කිරී�ට සේ�ෞඛය�ය වාශසේයන් සුදුසු සේනොවාන බවාට �හැතිකයක් �ගින් 
�නාථා කර තිබි�

    ►   ඔහු වාය� අවුරුදු 65 සේහැෝ ඊට වාැඩි නි�ා වාසේයෝවාෘේධාවී� �ත සේ�ේවාසේයන් 
ඉල්ලා අ�්වී�

•   මියගිය සේ�ේවාකයාසේ� ප්රතිලාභීන්ට අදාල සේ�ේවාකයාසේ� සේගවීම් කරනු 
ලබන අවා�්ථාාවාල හැැර අනය අවා�්ථාාවාග ඉහැතකී දීර්ඝ කාලීන සේ�ේවාය 
�ත කරන ලද සේගවීම් සේ�ේවාා ගිවිසු� අවා�න්වී දින 7ක් තුළ සේගවිය යුතුය.

➥යම් සේ�ේවාා සේයෝජකසේයකු සිය සේ�ේවාකයාට සිතා�තා� හැා �ාධාාරණ සේහැේතුවාක් 
රහිතවා දීර්ඝකාලීනසේ�ේවාය සේවානුසේවාන් කළ යුතු සේගවීම් සේනොකරයි නම් හැා 
එය සේ�ේවාකයා හිඟවා පවාතින්සේන්නම් සේ�ේවායයා නඩු පැවාරී�කට, දඩුවාම් 
ලැබී�ට හැා ඇසේ�රිකානු සේඩොලර් 350,000 දඩ මුදලක් සේගවී�ට� 03 ක 
සිර දඩුවා�කට� යට� වාන්සේන්ය.

��

➥��යම් සේ�ේවාාසේයෝජකසේයකු සිය සේ�ේවාකයාසේ� ප්රතිලාභීන්ට සිතා�තා� 
හැා �ාධාාරණ සේහැේතුවාක් රහිතවා දිර්ඝකාලීන සේ�ේවාය පිණි� වාන සේගවීම් 
සේනොකරයිනම්  සේ�ේවායයා නඩු පැවාරී�කට, දඩුවාම් ලැබී�ට හැා ඇසේ�රිකානු 
සේඩොලර් 50,000 දඩ මුදලක් සේගවී�ට යට� වාන්සේන්ය.
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වන්දි කො�වීම්

•    පහැත කරණු දක්නට ලැසේ�නම්, �ා� 24කට සේනොඅඩු කාලයක් සේ�ේවාය 
කළ යම් සේ�ේවාකසේයකු වාන්දි දී�නා �ඳහැා සුදුසුකම් ලබන්සේන්ය.

►  ආයතනය තුළ රැකියා අවා�්ථාා සේනො�ැතික� නි�ා සේ�ේවාසේයන් ඉවා� 
කිරි� නි�ා

    ►   ආයතනය තුළ රැකියා අවා�්ථාා සේනො�ැතික� නි�ා ඔහුසේ� සේ�ේවාය දීර්ඝ 
කිරී�ක් සේනොසේකොට අවා�න් කිරී�ක් නි�ා

    ►  විශ්රාා� යා� නි�ා

•   සේ�ේ වාකසේයක් විසින් සිය සේ�ේවාසේයන් සේවාන්වී� පිණි� සේගවාන සේල� විධි�� 
ඉල්ලී�ක් කර �ා� සේදකක් තුළ අදාල සේගවීම් සේ�ේවායයා විසින් සේගවිය යුතු 
වාන්සේන්ය.

➥  යම් සේවාසේයක් සේහැේතු රහිතවා සේ�ේවාසේයන් සේවාන්වීසේම් සේගවීම් සේනොකරයිනම් 
සේ�ේවායයා නඩු පැවාරී�කට, දඩුවාම් ලැබී�ට හැා ඇසේ�රිකානු සේඩොලර් 
50,000 දඩ මුදලක් සේගවී�ට යට� වාන්සේන්ය.

දීර්ඝ�ාලීන කො�ේවා කො�වීම් �ා විකො�දැන කො�වීම් �ණනය කිරීම

�ා�ික ගසේවා�් කරනු 
ලබන �ේවාකයින් 
�ඳහැා

ී (අවා�න් �� ��්පුර්ණ වාැටුප *2/3) # x ගණනය කළ හැැකි 
�ේවාා කාලය වා�රවාලින්

දනෛනික හැෝ කෑලි 
ගණනට ගසේවීා�් කරන 
�ේවාකයින් �ඳහැා

(ප�ුගිය දින 30 තුළ �ේවාකයා වා�ින් තෝරා ගන්නා ඕනෑ� 
දින 18ක �ේවාා කාලය*) # x ගණනය කළ හැැකි �ේවාා 
කාලය වා�රවාලින්

ි

*  කිසියම් සේ�ේවාකසේයකුට ත� සේ�ේවාා සේකොන්ත්රාා�තුවා අවා�න්වී�ට සේපර �ා� 12 තුළ 
තිබූ �ා�ානය වාැටුප ගණනය කිරී� �ඳහැා භාවිතා කල හැැකිය (සේ�ේවාකසේයකුසේ� 
සේ�ේවාය දැනුම් දී� සේවානුවාට වාැටුප් සේගවාා අවා�න් කරන්සේන්නම්,  සේ�ේවාකයාට 
සිය වාැටුප සේල� සේ�ේවාය අවා�න් කිරි�ට සේපර �ා� 12 තුළ තිබූ �ා�ානය වාැටුප 
සේල� ඔහුසේ� සේගවී� ගණනය කිරී� �ඳහැා භාවිතා කළ හැැක)

# එ� වාටිනාක� (ගණන) අ.සේඩො.22,500 න් 2/3ක වාටිනාක� ඉක්�වාා සේනොයා 
යුතුයි. (උදා: අ.සේඩො.15,000) 

රැකියා ආරක්ෂණය

•   පහැත අවා�්ථාාවාන්හිදී සේ�ේවාකසේයකු විසින් සිය සේ�ේවායයාසේගන් රැකියා 
ආරක්ෂණය �ඳහැා වි�ඳුම් ඉල්ලනු ඇත.අ�ාධාාරණ සේල� සේ�ේවාසේයන් ඉවා� 
කිරී� (සේ�ේවාකයා �ා� 24 කට සේනොඅඩු අඛණ්ඩ ගිවිසු�කින් සේ�ේවාය කළ 
යුතුය)

    ►   අ�ාධාාරණ සේල� සේ�ේවාසේයන් සේනරපී�  (සේ�ේවාකයා �ා� 24 කට සේනොඅඩු 
අඛණ්ඩ සේකොන්ත්රාා� පදන� �ත සේ�ේවාය කර තිබිය යුතුයි)

    ►   අ�ාධාාරණ සේල� රැකියා සේකොන්ත්රාා� සේකොන්සේේසි විශාල සේවාන�්ක�ක් 
ඇති කිරී� (සේ�ේවාකයා අඛණ්ඩ සේකොන්ත්රාා� පදන� �ත සේ�ේවාය කර 
තිබිය යුතුයි)

  ►  අ�ාධාාරණ �හැ නෛනතික සේනොවාන සේල� සේ�ේවාසේයන් සේනරපී�

•   යම්  සේ�ේවායසේයකු පහැත �ඳහැන් වාලංගු සේහැේතුන් හැැර සේවාන� සේහැේතුන් �ත 
සේ�ේවාකයා සේ�ේවාසේයන් සේනරපා හැැරී� සේහැෝ සේ�ේවාා�ය සේකොන්සේේසි සේවාන�් 
කිරී�ක් සිදු කරයි, එකී සේනරපී� හැා සේකොන්සේේසි සේවාන�් කිරී� අ�ාධාාරණ 
සේල� �ැළසේක්:

    ►  සේ�ේවාකයාසේ� හැැසිරී�
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    ►   ඔහුසේ� කාර්යභාරය ඉෂ්ට කිරී�ට අදාල සේ�ේවාකයාට හැැකියාවාක් හැා 
සුදුසුකම් �ත

    ►   ආයතනය තුළ රැකිය අවා�්ථාා සේනො�ැතික� සේහැෝ අදාල වායාපාරසේ� 
අසේනකු� �ැබෑ සේ�සේහැයුම් අවාශයතා

    ►  වායවා�්ථාාපිත අවාශයතා
    ►  සේවාන� විවිධා සේහැේතූන්

•    නැවාත සේ�ේවාසේ� �්ථාාපිත කිරී�, නැවාත සේ�ේවාසේ� සේයදවී� සේ�ේවාය අවා�්න 
කිරෆම් සේගවීම් සිදුකිරී� යන කරුණූ රැකියා�ය ආරක්ෂණය යන්න තුළ 
අන්තර්ගත සේේ. අ�ාධාාරණ �හැ නිතයානුකූල සේනොවාන සේල� සේ�ේවාසේයන් 
සේනරපී� �ඳහැා ප�ණක් වාන්දි සේලවී� අදාල සේේ)

*  වාැඩි වි�්තර �ඳහැා, “රැකියා ආඥාාපණසේ� �ංක්ෂිප්ත �ාර්සේගෝපසේේණයක්හි 10 
වාන පරිච්සේේදය කියවාන්න)

�ම්�රු විනිශ්චය �භාාකොේ කො�ෝ සුළු රැකියා ඉ�ලීම් 
විනිශ්චය මණ්ඩලකො� තීරණය අනුව �ළ යුතු කො�වීම 
සිදු කිරීමට අකොපොකො�ො�ත් වීකොම්දී කො�ේවාකොයෝජ්ය�යින්කො� 
අපරාධමය ව�කීම

• යම් සේ�ේවාාසේයෝජකසේයකු සිය සේ�ේවාකයාට 
සිතා�තා� හැා �ාධාාරණ සේහැේතුවාක් රහිතවා 
දීර්ඝකාලීන සේ�ේවාය සේවානුසේවාන් කළ යුතු 
සේගවීම් සේනොකරයි නම් හැා එය සේ�ේවාකයා 
හැට හිඟවා පවාතින්සේන්නම් සේ�ේවායයා නඩු 
පැවාරී�කට, දඬුවාම් ලැබී�ට හැා ඇසේ�රිකානු සේඩොලර් 350,000 දඩ මුදලක් 
සේගවී�ට� වා�ර 03ක සිර දඩුවා�කට� යට� වාන්සේන්ය.

   

•    සේ�� ප්රතිපාදනය බලපැවාැ�සේවාන්සේන් 2010.10.29 දින සේහැෝ ඉන් අනතුරුවා 
සිදු කළ යුතුවාන සේගවීම් �ඳහැාය.

*  වි�්තර �ඳහැා, "රැකියා ආඥාාපනසේ� �ංක්ෂිප්ත" �ාර්සේගෝපසේේණයක්හි 13 වාන 
පරිච්සේේදය කියවාන්න

පරිශිෂ්ටය

•  නිවාඩු �ාලය �ඳ�ා කො�වීම්, වාර්ෂි� නිවාඩු �ඳ�ා කො�වීම්, අ�නීප 
කො�වීම්, මාතෘ නිවාඩු �ඳ�ා කො�වීම්, නිවාඩු දැැන්වීම් කොනොදීම කොවනුවට 
�රන කො�වීම් �ා වර්ෂාව�ාන �ණනය කිරීකොම්දී ඒ ඒ සේ�ේවාකයාසේ� යම් 
සේ�ේවාකසේයකුසේ� නෛදනික සේහැෝ �ාසික වාැටුප් �ා�ානය දැනගැනී�ට පහැත 
දැක්සේවාන කාලවාලට සේපර �ා� 12�ටහැන10 ක් තුළ කිසියම් සේ�ේවාකසේයක්
විසින් උපයන ලද නෛදනික සේහැෝ �ාසික වාැටුප බලන්න.

වයව�්ථාාපිත හිමි�ම් නිවාඩු දින �ණන අදැාල නිශ්චිත දිනයන්

නිවාාඩු සේගවීම්

දින 1යි වායවා�්ථාාපිත දිනයක්

අඛණ්ඩවා දින 1ට වාැඩි
පළමු වාන වායවා�්ථාාපිත නිවාාඩු 
දින

�ටහැන10 “�ා�ය” යන්සේනන් අදහැ�් කරන්සේන් “දින දර්ශන �ා�ය” යන්නයි
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රැකියා ෙකොන්ත්රාත්තුව

රැකියා ෙකොන්ත්රාත්තුව

වැටුප්

ෙසේවා නියුක්ත
ආඥාපණත සැකවින්

Employment Ordinance at a Glance
(Sinhala Version)

මාතෘ ආරක්ෂණය���
පීතෘ නිවාඩු

රැකියා ආරක්ෂණය

වර්ෂාවසාන ෙගවීම් නිවාඩුු

අසනීප දීමනා ගිවිසුම අවසන් කළ
ගිවිසුම අවසන් කළ

වාාර්ෂික නිවාාඩු �ඳහැා 

සේගවීම්

දින 1යි වාාර්ෂික නිවාාඩු දිනය

අඛණ්ඩවා දින 1ට වාැඩි වාාර්ෂික නිවාාඩුසේේ පළමු දින

සේ�ේවාා ගිවිසු� අවා�න් 
කිරී� �ත ලබා 
සේනොග� දින ගණන

ගිවිසු� අවා�න් කළ දිනය

අ�නීප නිවාාඩු
දින 1යි අ�නීප දිනය

අඛණ්ඩවා දින 1ට වාැඩි පළමු අ�නීප දිනය

�ාතෘ නිවාාඩු සේගවීම් අඛණ්ඩවා දින 1ට වාැඩි පළමු �ාතෘ නිවාාඩු දිනය

පීතෘ නිවාාඩු සේගවීම්
දින 1යි පීතෘ නිවාාඩු දිනය

අඛණ්ඩවා දින 1ට වාැඩි පළමු පීතෘ නිවාාඩු දිනය

දැන්වී� සේවානුවාට කරන 

සේගවීම්
- 

සේ�ේවාය අවා�න් කිරීසේම් දැන්වී� 
ලබාදුන් දිනය�ටහැන11

 

වාර්ෂාවා�ාන සේගවීම්�ටහැන12
 - වාැටු සේගවී�ට නියමිත දිනය

•   �ා�ානය වාැටුප ගණනය කිරීසේ�හිදී යසේ�කු විසින් ඇතුළ� ගත යුතු 
කරුණු වාන්සේන්: (i) විසේේක නිවාාඩු දින, වායවා�්ථාාපිත නිවාාඩු, වාාර්ෂික 
නිවාාඩු, අ�නීප නිවාාඩු, �ාතෘ නිවාාඩු, පීතෘ නිවාාඩු, වාැඩබිසේම්දී ඇතිවූ තුවාාල 
නි�ා සේලඩ නිවාාඩු සේහැෝ සේ�ේවායයාසේ� එකඟතාවාය ඇති ලබා ග� නිවාාඩු 
හැා හැා සේ�ේවාකයාට වාැඩ සේනොපැවාරී� නි�ා නිවාාඩු ලබා ග� �ා�ානය 
වාැඩ කරන දින ඇතුළු යම් සේ�ේවාකසේයකු වාැටුප් සේහැෝ මුළු වාැටුප් සේනොසේගවූ 
කාලපරිච්සේේදය හැා (ii) එකී කාලය තුළ සේ�ේවාකයාට සේගවාා ඇති මුදලයි. 

�ටහැන11 ැන්වී�ක් ලබා දී සේනො�ැති නම්, “සේකොන්�රා�තුවා අවා�න් කරන දිනය” �ම්�ත කර ගත

යුතුය.

�ටහැන12 වා�ර සේගවී� අවා�න් වාන මුදල සේකොන්ත්රාා�තුසේේ දක්වාා සේනො�ැති ත�වායට අදාළ සේේ

විමසීම් �ඳ�ා: 2717 1771
(සේ�� දුරකතන අංකය පාලනය වාන්සේන් "1823" නි)
සේවා� අඩවිය: www.labour.gov.hk
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