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ස ේවකයන්?  

සකොන්ත්රාත්කරක  /  ්වයං-රැකියා නියුක්තිකයා? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔසේ අනනයතාාවය    අිතීනන් ැනන නන්න 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 කම්කරු  දෙපාර්තදම්න්තුව  

Employee? Contractor/ Self-employed Person? 

Know your Identity and Rights 

(Sinhala Version) 
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ස ේවකයා? සකොන්ත්රාත්කරක  /  ්වයං-රැකියා නියුක්තිකයා?  

 

 ගිවිසුමකට එළඹීමට ප්රථමම තාමා ස ේවකසයක් ැ සකොන්ත්රාත්කරක සවක්ැ නනතාස ොත්කර  ්වයං 

රැකියා නියුක්තිකසයක්ැ යන්න පන නදිලිව වට ා නනනීම  ා අැාළ පුද්නලිතන්සේ අනනයතාාවයන්    

ඔවුන්සේ අරමුණට අැාළව ඔවුන්සේ   සයෝගීතාාවසේ තාත්කරත්කරවය පන නදිලි කර නනනීම වරැවා වට ා 

නනනීම්    ආරවුල් මඟ  රවා නනනිම  ඳ ා උපකාරී සේ. සමය අසනයෝනය අිතීනන්    ප්රතිලා  

ආරක්ෂා කර නනනීමට උපකාරී සේ.  

 

"ක ොන්ත්රාත්කර වෙක් හෝකස ෝවය් රෝකියා ාෝයුක් හි ක  හ"ෝකෙන්ෝ"කවේ්  කු"ෝක්න් රෝසඳුනාෝ

ෙන්කන්ෝක කවේද?” 

 "සකොන්ත්රාත්කරක සවක් ස ෝ  ්වයං රැකියා නියුක්තිසයක්" සනන් "ස ේවකයකු" සවන්කර  ඳුනා 

නනනීම  ඳ ා තානි ීනරණාත්කරමක පරීක්ෂණයක් සනොමනතා. සමම අනනයතාා සැක සවන් සකොට 

 ඳුනා නනනීසම්දී සිද්ධිය  ම්බන්ධ සියලු ක ණු  නලකිල්ලට නතා යුතුය. එසමන්ම එක් සුවිස ේෂී 

 ාධකයක් සකතාරම් වනැනත්කරැනිත ීනරණය කිරීමට  ්ථමාවර  ා කඩිනම් නීතියක් සනොමනතා. සපොදු 

වනැනත්කර ක ණු වන්සන්: 

 

 කාර්ය පටිපාටි, වනඩ කරන කාලය  ා ක්රමසේැ පාලනය කල  නකි බව 

 වනඩ උපකරණ , සමවලම්  ා ද්රවය වල ිමිකකම  ා  නපීම 

 පුද්නලයා ආසයෝඡනය  ා කළමනාකරණ වනකීම්  ිමතාව තාමා විසින් ම වයාපාර කටයුතු 

කරසනන යන්සන්ැ? 

 සමම පුද්නලයා ස ේවා සයෝජකයාසේ  ංවිධානසේ සකොට ක් සල  නිසි සල   ලකනු 

ලනසේැ? 

 රැකියාවට   ාය වීම  ඳ ා උපකාර කරන්නන් කුලියට නනනීමට එම පුද්නලයාට  නකියාව 

තිසේැ  නනද්ැ යන්න 

 වයාපාරසේ මූලය අවැානම ැනරීම (උ.ැා .: ලා  ස ෝ අලා  අවැානම) 

 බදු  ා රක්ෂණ වනකීම් 

 සවළඳාසම් ස ෝ වෘත්කරතිසේ  ාම්ප්රැාිතක වයූ ය  ා  ාවිතාය 

 උ ාවිය විසින් අැාළ යනිත  ළකා බලනු ලබන සවනත්කර  ාධක 

 

 එක් එක් සිද්ධිසයිම  නබෑ තාත්කරවයන් එකිසනකට සවන ් විය  නකි බනවින්, ආරවුලකට  ාජනය 

වුවස ොත්කර අව ාන ීනරණය උ ාවිය විසින් නනු ලනසේ.   
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 ස ේවකිතන්  ඳ ා වනැනත්කර ක ණු 

 

 කවේ් ක  හෝ කවේ් ෝ ගිවිසුමටෝ ඇතුළුෝ විමටෝ කෙරෝ තමන්කේෝ කවේව්ෝ  ාෝ  වුවෙන්දැයිෝ සඳුනාෝ ෙතෝ

ක්තු .ෝ අව ය නම්, රැකියාව ආරම්  කිරීමට සපර ස ේවා නියුක්ති ආඥා පනතාට අනුව ස ේවා 

නියුක්ති සකොන්සද්සි පිළිබඳව ලිඛිතා ලියවිල්ලක් ස ේවයයාසනන් ලල්ලා ලිඛිතා ලල්ීමක් සිදු කළ 

 නක. බදු ලල්ීම්  ට න් , පනිකණීසම් වාර්තාා    වනටුප් වාර්තාා වනනි වනැනත්කර ලියකියවිලි ැ 

ස ේවකයා ළඟ තාබා නතා යුතුය.  

 කවේ් ක  හෝතමෝකියා ාකව්ෝවය්භා් ෝක ොන්ත්රාත්කර වෙක් හෝකස ෝවය් රෝකියා ාෝයුක් හි ක  හෝ

බ්ටෝමාවෙෝ රන්කන්ෝනම්ෝඑ්ැන්නයාන්ෝඇිවි ෝසැයාෝ්ාසිෝසාෝඅ්ාසිෝවැළයාල්ලටෝෙතෝක්තු අතාර 

එමඟින් අිමිකවිය  නකි  ප්රතිලා   ා අිතතිවාසිකම් තාක්ස ේ  කළ යුතු සේ. 

 කවේ්ාෝක  ජ  ාෝතමෝකවේ්  ාකේෝතත්කරත්කර් ෝඒ ොර්ශවි ්ෝක ොන්ත්රාත්කර වෙක්කුෝකස ෝවය් රෝ

කියා ා් ෝයුක්තුෝපුද්ෙලක කුෝකලවටෝ ක්නවයෝ කනො ළෝක්තු . එස ේ සනොමනතිනම්, ස ේවකයාට 

තිසබන වාතාාවරණය  යටසත්කර, ස ේවා සයෝජකයා  මඟ ඇති ස ේවා ගිවිසුසම් නියමයන් ප්රකාරව 

අ ාධාරණ සවන ්කම් වලට එසරිමව ඔහුසේ ස ේවාසයෝජකයාට ිමිකකම් පෑමක් ලදිරිපත්කර කළ 

 නකිය. එපමණක් සනොව,  ාමානය නීතිය යටසත්කර ඵලැාී ස ේවසයන් ප  කිරීම මතා සිය 

ස ේවාසයෝජකයාසනන් වන්දි ලල්ලා සිටීමට ස ේවකයාට  නකිය. 

 ස ේවයයා වලංු  ස ේවක වන්දි රක්ෂණයක් ලබා සනොනත්කර බව ස ේවකසයකු  ාධාරණ සල   නක 

කරිත නම්,  නකි ලක්මණින් කම්ක  සැපාර්තාසම්න්තුව සවතා ැනනුම් දිය යුතුය. තාවැ ස ේවක වන්දි 

රක්ෂණය ස ේවකිතන්ට පමණක් අැාළ සේ. ක ොන්ත්රාත්කර වෙක් හෝ කස ෝ වය්  රෝ කියා ාෝ

යුක් හි ක  හෝ තමන්ෝ විසින්මෝ ප්රමාව්ත්කරෝ ව්රව යාන්ෝ ක්ත්කරෝ කෙ ද්ෙික ෝ සිසසිෝ අනතුවෙෝ

ර හෂව  හෝලබාෝෙැනීමෝවැලයාල්ලටෝෙතෝක්තු . 

 



 
 4  

ෝ“කවේ්  ා” වසෝ“ක ොන්ත්රාත්කර වෙෝ/ෝවය් ර-කියා ාෝයුක් හි  ා”ෝවිසින්ෝභු හිෝවිඳිනෝඅයිි්ාසි ම්ෝ

වසෝප්රිලාභෝ්ලෝ ම්ෝ ම්ෝක්නවය ම් 

අයිි්ාසි ම්ෝවසෝප්රිලාභ කවේ්  ා සටහන 1 
ක ොන්ත්රාත්කර වෙෝ/ෝ

වය් ර-කියා ාෝයුක් හි  ා 

 

ස ේවා නියුක්ති ආඥා පනතාට අනුව මූලික ආරක්ෂාව 

 ඳ ා ිමිකකම් ඇතා. "අඛණ්ඩ ගිවිසුම" යට සත්කර  ට න 2 , 

වනටුප්  ිමතා වාර්ෂික නිවාඩු, වයව ්ථමාපිතා නිවාඩු 

වනටුප්, ස ෞඛය දීමනා, කාීන දීමනා ස ෝ දිු  කාීන 

ස ේවක දීමනා ආදී රැකියා ප්රතිලා   ඳ ා ිමිකකම් 

ලනබිය  නකිය.  

 

 

 

X 

 

ස ේවා නියුක්ති ආඥාපනතා යටසත්කර වයව ්ථමාපිතා අවම 

වනටුප්  ආරක්ෂාව ඇතුළු අවම වනටුප් ිමිකකම 

 

  

 

X 

 

ස ේවක වන්දි ආඥා පනතා යටසත්කර සලඩ නිවාඩු    

රැකියාව අතාරතුර සිදුවන අනතු   ඳ ා වන්දි ිමිකකම 

 

 

 

X  

 

කවේ්ාක  ජ  ාකේෝ දා  ත්කර්  ඇතුළුව අනිවාර්ය 

අර්ථම ාධක අරමුැල් දීමනා ආරක්ෂාව  ඳ ා ආඥා 

පනතා යටසත්කර ිමිකකම ඇතා. 

 

 

 

     X සටහන 3  

                                                 
සටහන 1

  තානි ආඥා පනත්කර සයොැා නනනීමට අව ය අව ්ථමා වල ක ණාකර අැාළ අත්කර පත්රිකා  ාවිතාා කරන්න. 

 
සටහන 2

 එකම ස ේවා සයෝජකසයකු ළඟ  ති  තාරක් ස ෝ ඊට වනඩි කාලයක් එක දිනට ස ේවය කරන 
ස ේවකසයකු  තියකට අවම ව සයන් පනය 18ක් එම රැකියාසේ නියුක්තා සේ නම් ඒ ස ේවකයා අඛණ්ඩ 

ගිවිසුමක් යටසත්කර ස ේවයට බඳවා සනන ඇතානිත  නළසක්. 

 
සටහන 3

  සකොන්ත්රාත්කරක සවකු ස ෝ  ්වයං රැකියාවල නියුක්තා පුද්නලසයකු අනිවාර්ය අර්ථම ාධක අරමුැල් 

සයෝජනා ක්රමයට තාම ැායකත්කරවසයන් ැායක මුැල් සනවිය යුතුය. 



 
 5  

කවේ්ාෝක  ජ  න්ෝවඳසාෝ්ැදෙත්කරෝ වෙණුෝ 

 

 කවේ්ාෝක  ජ  ාෝතමෝකවේ්  ාකේෝතත්කරත්කර් ෝඒ ොර්ශවි ්ෝක ොන්ත්රාත්කර වෙක්කුෝකස ෝවය් රෝ

කියා ා් ෝයුක්තුෝපුද්ෙලක කුෝකලවටෝ ක්නවයෝ කනො ළෝක්තු . එස ේ සනොමනතිනම්, ස ේවකයාට 

ස ේවා සයෝජකයා  මඟ ඇති ස ේවා ගිවිසුසම් නියමයන්     ාමානය නීතිය ප්රකාරව ඔහුසේ 

ස ේවාසයෝජකයාට එසරිමව ිමිකකම් පෑමක් ලදිරිපත්කර කළ  නකිය.   

 ස ේවා සයෝජකසයක් විසින් සකොන්ත්රාත්කරක සවකු ස ෝ  ්වයං රැකියාවක නියුතු පුද්නලසයකු සල  

ස ේවයට අසයක් බඳවා නනනීමට  ඳ ා ගිවිසුමකට ඇතුල්වීමට සපර අවැානම තාක්ස ේ  කළ 

යුතුය. කවේ්  ාෝ වමඟෝ කවේ්ය-කවේ් ෝවම්බන්ධතා්  හෝිකබනෝ අ්වයථා් ෝවය් රෝ කියා ා් ෝ

යුක් හතෝපුද්ෙල කුෝකලවෝකස ෝක ොන්ත්රාත්කර වෙක්කුෝකලවෝනම්ෝ රෝඇිෝනදු, කවේ්ාෝක  ජ  ාෝ

විසින්ෝ අදාළෝ වය් රෝ කියා ාලාභික  හෝකලවෝ ්යාජෝ කලවෝනම්ෝ ලෝ පුද්ෙල ාෝ ක්වෙක්න්ෝුගේකේෝ

්ෙකීම්ෝ ඉටුෝයාරීමටෝ අ්ශයෝ ්න අතාර එම ස ේවකයාට ිමික විය යුතු වයව ්ථමාපිතා දීමනා ආපසු 

සනවිය යුතු සේ.  තාවැ, එය අැාළ ස ේවා වයව ්ථමාව යටසත්කර කවේ් ාෝ ක  ජ  ාෝ වාෙරාධීෝෝ

දණ්ඩන න්ටෝ ටත්කරෝවි ෝසැයා . 

 

 

ආශ්රිතා නඩු ීනන්දු 

 
නඩු ීනන්දුව 1 

 
පූන් ම තාා වායු  මීකරණ ස ේවකසයකු විය. වායු මීකරණ යන්ත්රයක්  ්ථමාපිතා කිරීසම්දී අනතුරට 

ලක්වීසමන් ඔහුසේ වම් ඇස ේ සපනීම අර්ධ ව සයන්  ානියට ලක් විය. සකොන්ත්රාත්කර  මානම ඔහුව 

 ්වයං රැකියා නියුක්තිකසයක් සල   නලකූ අතාර සිදුවූ  ානිය  ඳ ා වන්දි සනවීම ප්රතික්සෂේප කසළේය. 

සම් අනුව පූන් ම තාා උ ාවියට ැන්වා සිටිසේය. දි ා අධිකරණසේ    අභියාචනාධිකරණසේ ඔහුසේ 

නඩුව වි ාන කිරීසමන් අනතු ව ඔහු අභියාචනාධිකරණයට අව න් අභියාචනයක් ලදිරිපත්කර කරන ලදී. 

එම නඩු වි ානසයන් අනතු ව අව ානසේ ඔහු විත්කරතිකාර  මානසම් ස ේවකසයකු වන බවටත්කර අතාර, 

ඔහුට ලනබිය යුතු වන්දි සනවිය යුතු බවටත්කර අධිකරණය ීනරණය කරන ලදී. විනි ච්ය  ඳ ා පැනම 

ප තා පරිදි විය: 

 

 
1. වායු  මීකරණ වයාපාරය විත්කරතිකාර  මානමට අයත්කර වූ බනවින්, පූන් ම තාාට මූලයමය 

අවධානමක් සනොතිබුණි. ඔහුට දිනපතාා දීමනා ලනබුණා පමණි. වනඩ කාර්යයන්  ඳ ා  ාණ්ඩ 

ිකලදී නනනීමට සිදු වූ විට ස ෝ නමන් වියැම් ැනරීමට සිදුවූ විට විත්කරතිකාර  මානම විසින් එය ආපසු 

සනවන ලදී; 

2. චූදිතා  මානම විසින් පූන් ම තාාට පනවරිය යුතු රැකියාව ීනරණය කල අතාර එකඟ වූ දිනපතාා 

නා ්තුවක් ඔහුට සනවූ අතාර අමතාර අතිකාල දීමනාැ සනවන ලදී. පූන් ම තාා ැක්ෂ වායු 

 මීකරණ කම්ක සවකු සල  කටයුතු කළ අතාර, වනඩ කටයුතු කරසනන යාසම්දී ඔහුව 

අධීක්ෂණය කිරීමක් අව ය සනොවීය; 

3. විත්කරතිකාර  මානම ඔහු  ාවිතාා කළ උපකරණ සබොස ොමයක්  පයන ලදී; 
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4. පූන් ම තාා සපෞද්නලිකව ඔහුට පනව සණ් කාර්යය සිදු කල අතාර ඔහු   යට කිසිවකු සයොැා 

නත්කරසත්කර නනතා; 

5. ඔහු විත්කරතිකාර  මානමට සමන්ම තාවත්කර  මානම් කිිමපයකට එක වර තාම ස ේවය  නපීම නීතිය 

අනුව වන්දි ලබා නනනීමට ඇති ඹහුසේ අිතතියට බාධාවක් සනොවීය; 

6. අනිවාර්ය අර්ථම ාධක අරමුැසල් අරමුණු  ඳ ා පූන් ම තාා  ්වයං රැකියා නියුක්තිකසයකු සල  

සපනී සිටි නමුදු පාර් ව සැක අතාර ස ේවය-ස ේවක  ම්බන්ධතාාවයක් ඇති තා වු  කිරීමට මූලික  

 ාධක ැනඩි සල  ප්රබල විය. විත්කරතිකාර  මානම වන්දි සනවීමට නීතායානුකූලව බන ස සිටිිත. 

 

<නඩු අංක: FACV14/2006> 

 

නඩු ීනන්දුව 2 

 

ීන් ම තාා පුධාන දිවිතනත්කර  ා ස ොංසකොං සද්  සීමා මාර්නයත්කර අතාර සලොරි රියදුසරකු සල  කටයුතු 

කිරීම  ඳ ා විත්කරතිකාර  මානම  මඟ "ගිවිසුම්නතා ප්රවා න කටයුතු  ඳ ා ගිවිසුමකට" ඇතුළත්කර විය. 

තාම ගිවිසුම්නතා  ම්බන්ධතාාව අව න් කිරීම ස ේතුසවන් ලං ම තාා විත්කරතිකාර  මානමට එසරිමව 

පනිකණිල්ලක් ලදිරිපත්කර කළැ, ීන් ම තාා එිම ස ේවකයකු සනොවන බවට අැාළ  මානම සචෝැනා 

කසළේය. 

 

ීන් ම තාා විත්කරතිකාර  මානසම් ස ේවකසයකු වන බව කම්ක  විනි ච්ය   ාව ස ොයා නත්කර අතාර, 

එම නි ා ිමිකකම් තා වු  කසළේය. විත්කරතිකාර  මානම අභියාචනයක් ලදිරිපත්කර කරන ලැ නමුත්කර, 

ම ාධිකරණය එම අභියාචනය ප්රතික්සෂේප කළ අතාර, ලං ම තාා විත්කරතිකාර  මානසම් ස ේවකසයකු 

සල  කටයුතු කළ බව ම ාධිකරණය ීනරණය කරන ලදී. එිම විනි ච්ය පැනම ප තා පරිදි විය: 

 

1. ීන් ම තාා විසින් ධාවනය කළ සලොරිය විත්කරතිකාර  මානම විසින් ලබා සැන ලදී; 

2. ීන් ම තාාට කිසිදු ආකාරයක ආසයෝජනයක් සිදු කිරීසම් ස ෝ මූලයමය අවධානමක් නනනීසම් 

අව යතාාවයක් සනොවූ අතාර විත්කරතිකාර  මානම සලොරිය නඩත්කරතු කල අතාර ීන් ම තාාසේ 

රාජකාරියට අැාළ සියලු වියැම් ැරණ ලදී; 

3. ීන් ම තාාසේ   යට ස ේවකසයකු බඳවා නනනීමට ලඩ සනොතිබිණි; 

4. විත්කරතික  විසින් ීන් ම තාාසේ වනඩ පටිපාටිය පාලනය කසළේය. නිැසුනක් ව සයන්, ීන් 

ම තාාට සද්  සීමාව ලක්මවා යාමට සපර විත්කරතික සේ  මානසම් උපසැ ් ලබා නතා යුතු අතාර 

නිවාඩු ලබා නනනීම  ඳ ා විත්කරතික ට ැන්වා සිටිය යුතු විය. විත්කරතික   මානම කලින් කලට 

වනඩ උපසැ ් නිකුත්කර කරනු ලනබීය; 

5. ලන් ම තාාට සවනත්කර ඇණවුම් ලබා නනනීමට අව ර තිබුණු අතාර  මානසම් සලොරිය ඒ  ඳ ා 

 ාවිතාා කිරීමට අව ර දී තිබුණි. නමුත්කර ඔහුසේ කාලසයන් වනඩි සකොට ක් විත්කරතිකාර පාර් වයට 

ස ේවය  නපීම සවනුසවන් වනය වී තිබූ අතාර එබනවින් ඔහු සවනත්කර සපෞද්නලික ස ේවා 

ැායකසයකුට ස ේවය  පයා සනොතිබුණි; 

6. විත්කරතිකාර පාර් වය ීන් ම තාා සවනුසවන් කිසිදු වාර්ෂික දීමනාවක් ස ෝ නිවාඩු ලබා දී 

සනොතිබූ අතාර අර්ථම  ාධක වනනි ැෑ ැ සනවා සනොතිබුණි. එසමන්ම ීන් ම තාාට සනවූ වියැම් 
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ස ේවකසයකු සනොවන අසයකුට කළ සනවීම් සල  බදු සනවීම් වලදී සල   ඳුන්වා තිබුණි.  

විනිසු වරයා සපන්වා දුන්සන් එවන්නක් මඟින් සැපාර් වය අතාර තිබූ ස ේවය-ස ේවක 

 ම්බන්ධතාාවයට සවන ක් සිදු සනොවූ බවිත.  

 

<නඩු අංක.: HCLA43/2006> 

 

නඩු ීනන්දුව 3 

 

විත්කරතික  විසින් පවත්කරවාසනන ගිය  ම්බා න ආයතානය ව ා ැනමීසමන් පසු චනන් සමනවිය    තාවත්කර 

14 සැසනක් වයව ්ථමාපිතා නිවාඩු දීමනා    කාීන දීමනා ලල්ලා සිටිසේය. විත්කරතික   මානම සමම 

පිරි ්  ඳ ා සනවීම් කළ යුතු බව කම්ක  විනි ච්ය   ාව ස ොයා නන්නා ලදී. විත්කරතිකාර  මානම 

විසින් සමම පිරි  ස ේවකිතන් සනොවන බවත්කර, එම නි ා රැකියා ගිවිසුම යටසත්කර අිතතිවාසිකම්    

පුතිලා වලට ිමිකකම් සනොලනසබන බවත්කර සචෝැනා කරිකන් ම ාධිකරණයට අභියාචනයක් ලදිරිපත්කර 

කරන ලදී. අැාළ සියලු  ාධක  නලකිල්ලට නත්කර ම ාධිකරණය එම අභියාචනය ප්රතික්සෂේප කළ අතාර 

සමම පිරි  ස ේවකිතන් බවත්කර, විත්කරතික  අැාළ සනවීම් කළ යුතු බවත්කර ීනරණය කසළේය. විනි ්චය 

පැනම ප තා පරිදි විය; 

 

1. සමම පිරිස ේ ක්රියාපටිපාටීන් පිළිබඳ විත්කරතිකාර පාර් වයට ප්රමාණවත්කර පාලනයක් තිබිණි. 

නිැසුනක් සල  ඔවුන්ට නිල ඇඳුිකන් ඇරසී එම  මානම් පරි සේ ස ේවය කිරීමට සිදු විය. නිවාඩු 

 ඳ ා අයදුම් කිරීමට සිදු විය. ඔවුන් පිටත්කරව යන විට  මානමට ැනනුම් දීමට සිදු විය. කිසිදු වනඩක් 

සනොමනති වුවැ  මානසම් පරිශ්රසේ රැී  සිටිය යුතු විය. ඔවුන්සේ නිල ඇඳුම    සලොකර්  ඳ ා 

තානන්පතුවක් සනවීමට සිදුවිය; එසමන්ම  මානම විසින් සමම  ම්බා න නිලධාරීන් කුමන 

ස ේවාැායකිතන්  මඟ වනඩ කළ යුතුැනිත ීනරණය කරන ලදී. 

2.  ම්බා න සතාල්, ඇඳන්, ඇඳ ඇතිරිලි, තුවා    නිල ඇඳුම වනනි සමවලම්    ද්රවය  මානම 

විසින් ලබා සැන ලදී; 

3.  ම්බා න නිලධාරීන්ට ඔවුන්සේ ස ේවාව  ම්බන්ධ මූලය අවධානමක් සනොතිබිණි.  මානම 

ඔවුන් සවනුසවන් බදු පිරිවනටුම් ලල්ලුම් කළ අතාර  ම්බා න නිලධාරීන්ට වනටුප් සවනුසවන් බදු 

සනවීමට සිදුවිය. 

 

<නඩු අංක.: HCLA82/1994> 

 

 

 

 

"කවේ්  ා"ෝසාෝ"ක ොන්ත්රාත්කර වෙෝකස ෝවය් රෝකියා ා් ෝයුක්තුෝපුද්ෙලක කු”ෝඅතරෝඇිෝක්නවය ම්ෝ

ඉවයමතුෝ රෝදැ හවීමෝකමමෝඅත්කරෙත්රි ා්ෝමන්න්ෝඅරදණුෝ රයි.ෝෝකමහිෝද හ්ාෝඇිෝනීිකේෝවිධිවිධානෝසාෝ

අදාළෝනඩුෝවිභාෙෝඅර්ථ ථන ෝයාරීමෝවඳසාෝඅදාලෝයු ම න්ෝවසෝඋවාවිෝයුක  ෙ න්ෝඑකලවමෝබලෝ

ේත්කර්වෙෝඇිෝබ්ෝවල න්න.   
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විමසීම්    සචෝැනා 

 

ස ේවකසයක් ැ සකොන්ත්රාත්කරක සවක්ැ නනතාස ොත්කර  ්වයං රැකියා නියුක්තිසයක්ැ යන්න අතාර 

සවන ක්ම් වනඩි දුරටත්කර  ඳුනා නනනීමට අව යනම්,  

 විමසීම් අංකය අමතාන්න:  2717 1771 (සමම අංකය සමස යවන්සන් “1823” විසිනි) 

 කම්ක  සැපාර්තාසම්න්තුසේ කම්ක   බඳතාා අං සේ කාර්යාල සවතා පනිකසණන්න. 

 කම්ක  සැපාර්තාසම්න්තුසේ සවේ අඩවිය සවතා පිවිස න්න:  http://www.labour.gov.hk 

 

අැාළ ස ේවා වයව ්ථමාව යටසත්කර සිය වනකීම් ලටු කිරීම  ඳ ා ස ේවා සයෝජකයා අ මත්කර වුවස ොත්කර 

ස ේවකයාට 2815 2200 ඇමතුම් අංකය අමතාා (සතාොරතු  වි ්වා  කටයුතු කරනු ලනසේ) ස ෝ 

කම්ක  සැපාර්තාසම්න්තුවට පනිකණ පනිකණිලි කිරීසම්  නකියාව පවීන. 
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කම්ක  සැපාර්තාසම්න්තුසේ කම්ක   ම්බන්ධතාා අං ය 

HONG KONG 

Hong Kong East 

12/F, CityPlaza Three,  

14 Taikoo Wan Road,   

Taikoo Shing, Hong Kong  

 

Hong Kong West  

3/F, Western Magistracy Building, 

2A Pokfulam Road, 

Hong Kong. 

KOWLOON 

Kowloon East  

UGF, Trade and Industry Tower,  

3 Concorde Road,  

Kowloon. 

Kowloon West  

Room 1009, 10/F, 

Cheung Sha Wan Government Offices, 

303 Cheung Sha Wan Road,  

Sham Shui Po, Kowloon. 

Kowloon South  

2/F, Mongkok Government Offices, 

30 Luen Wan Street, 

Mongkok, Kowloon. 

Kwun Tong  

6/F, Kowloon East Government Offices, 

12 Lei Yue Mun Road, 

Kwun Tong, Kowloon. 

NEW TERRITORIES 

Tsuen Wan  

5/F, Tsuen Wan Government Offices, 

38 Sai Lau Kok Road, 

Tsuen Wan, New Territories. 

Kwai Chung  

6/F, Kwai Hing Government Offices, 

166-174 Hing Fong Road, 

Kwai Chung, New Territories. 

Tuen Mun  

Unit 2, East Wing, 22/F,  

Tuen Mun Central Square, 

22 Hoi Wing Road, Tuen Mun, 

New Territories. 

Shatin & Tai Po  

Rooms 304 – 313, 3/F, 

Sha Tin Government Offices, 

1 Sheung Wo Che Road, Sha Tin, 

New Territories. 
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