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හැඳින්වීම 
 
ෙමෙහයුම් අවශ්යතා සපුරාගැනීම සඳහා  
ඇතැම්ෙසව්්යයන් විසින් ෙස්වකයන් “අර්ධ-කාලීන”  
පදනමින් ෙස්වෙයහි ෙයාදවා ගනිති. පවුල් රාශියක් විසින්ද  
“අර්ධ-කාලීන පදනමින්” ස්වෙද්ශික ගෘහය්ත සහායකයින්  
ෙස්වෙයහි ෙයාදා ගනිති. 
 
අෙනක් අතට, ඇතැම් රැකියා-ෙසායන්නන් විසින් වැඩිදුර  
අධයාපනය සහ පවුෙල් කටයුතු වැනි ෙපෟද්ගලික ෙහ්තූන්  
පාදක ෙකාට ගනිමින් අඩු පැය ගණනක වැඩ කාලයක් සහිත  
“අර්ධ-කාලීන” පදනමින් වැඩ කිරීමට වැඩි කැමැත්තක් දක්වති. 
 
“අර්ධ-කාලීන” රැකියා මගින් ෙස්වය ෙස්වක ෙදපක්ෂයටම  
සරිලන පරිදි විකල්ප රැකියා මාධ්යයක් සපයනු ලැෙබ්. 
 
ෙමම පක්රිකාව මගින් “අර්ධ-කාලීන” රැකියා  
පිළිබඳව ඔවුන්ට ප්රෙයෝජනවත් ෙතාරතුරු  
සපයයි. 
 
 
 

 
කම්කරු ව්යවස්ථාව  
යටෙත් ආරක්ෂාව 
 
ෙබාෙහෝ පුද්ගලයන් සිතනුෙය්“අර්ධ-කාලීන”  
ෙස්වකයන් කම්කරු ව්යවස්ථාෙවන් ආරක්ෂා වී  
ෙනාමැති බවයි. ෙමය දුර්මතයකි.  
 
සත්තකින්ම පැවසුවෙහාත්, කම්කරු ව්යවස්ථාව  
මගින් අර්ධ-කාලීන සහ පූර්ණ කාලීන ෙස්වකයන්  
අතර ෙවනසක් විෙශ්ෂණයක් ෙනාකරයි. අර්ධ  
කාලීන වුවද පූර්ණ කාලීන වුවද ෙස්වකයන්,  
සියල්ෙලෝම කම්කරු ව්යවස්ථාව මගින්  
ආරක්ෂා ෙවති. 
 
 
 
ෙමම පත්රිකාව මගින්  
අර්ධ-කාලීන ෙස්වකයන් රැකියා ආඥා  
පනත, අවම වැටුප් ආඥා පනත, ෙස්වක වන්දි  
ආඥා පනත සහ අනුගම්ය/කරණීය අර්ථසාධක  
අරමුදල් ෙයෝජනා ක්රමය පිළිබඳ ආඥා පනත  
යටෙත් අත්කරගන්නා හිමිකම් හා ආරක්ෂාව පිළිබඳව  
ෙකටිෙයන් හඳුන්වා ෙදනු ලැෙබ්. 
 
වැඩිදුර ෙතාරතුරු සඳහා, කරුණාකර අදාල  



ප්රකාශන පක්රිකා, නීතිෙයහි ප්රතිපාදන ෙහෝ  
ෙවත ෙයාමුවන්න. නැතිනම් අනුගම්ය/කරණීය  
අර්ථ සාධක අරමුදල් අධීකාරිෙයන්  
විමසන්න. 
 
 
 
රැකියා ආඥාපනත 
යටෙත් ආරක්ෂාව 
 
රැකියා ආඥාපනත ෙහාංෙකාං හි රැකියා තත්ත්වයන් පාලනය කරනු ලබන  
ක්රධාන ව්යවස්ථා ලියවිල්ලයි. එමගින් අවම රැකියා ක්රමිතීන් ස්ථාපිත කරයි.  
ආඥාපනතින් සපයනු ලබන රැකියා ෙකාන්ෙද්සි වලට වඩා යහපත් තත්ත්වයන්ට ෙස්ව්යයන්  
හා ෙස්වකයන් එළැෙඹනු ඇත. 
 
රැකියා ආඥා පනතින් ආවරණය ෙනාකරනු ලබන ෙස්වකයන්1 හැරුණු විට පූර්ණ කාලීන, අර්ධකාලීන, 
අනියම් ෙහෝ ආෙද්ශක ෙස්වකයන් ෙලස කුමන ආකාරෙයන් තනතුරු දැරුවද, ඔවුන්ෙග් රැකියා 
නියක්ති කාල  
පරාසයක් ෙනාසලකා හරිමින්, ආඥා පනත යටෙත් පහත හිමිකම් හා ක්රතිලාභයන්ට හිමිකම් දරති: 

• ෙව්තන ෙගවීෙම් ආරක්ෂාව 
• ෙව්තන වලින් අඩුකිරීම සම්බන්ධ සම්බාධක 
• ව්යවස්ථාපිත නිවාඩු දින ලබාදීම 
• මාතෘත්ව ආරක්ෂාව (බර, අවදානම් ෙහෝ හානිකර කටයුතු පැවරීම  

තහනම් කිරීම) 
• රැකියා ආරක්ෂාව (අසාධාරණ සහ නීත්යානුකූල ෙනාවන  

ෙස්වෙයන් පහකිරීම්) 
• ෙස්ව්යයන් විසින් ෙස්වා තත්ත්වයන් පිළිබඳ ෙතාරතුරු  

ලබා දීම 
• වාත්තීය සමිති වලට එෙරහි තලා ෙපළා දැමීම් වලින්  

ආරක්ෂාවආදිය  
 
රැකියා ආඥාපනත යටෙත්, සති 4ක් ෙහෝ ඊට වැඩි කාලයක් එකම ෙස්ව්යයා යටෙත් අඛණ්ඩව ෙස්වයට 
ෙයාදවාගත්,  
සෑම සතියකම අවම වශෙයන් පැය 18ක කාලයක් ෙස්වය ෙකාට ඇති ෙස්වකයකු “අඛණ්ඩ 
ෙකාන්ක්රාත්තුවක්”  
යටෙත් ෙස්වෙයහි ෙයාදවා ඇති බව සැළෙක්. “අඛණ්ඩ ෙකාන්ක්රාත්තුවක්” යටෙත් ෙස්වෙයහි 
ෙයාදවා ගනු ලැබූ  
සහ රැකියා ආඥා පනත යටෙත් දක්වන ලද සුදුසුකම් ලබන ෙකාන්ෙද්සි සපුරාලන, ෙස්වකයකු, විසින් 
ඉදිරිෙයහි  
දැක්ෙවන ෙඡ්දෙයහි දක්වන ලද හිමිකම් හා ප්රතිලාභයන්ට අමතරව පහත ඒවාටද හිමිකම් දරයි: 
 

• විෙව්ක දින  
• ව්යවස්ථාපිත නිවාඩුදින 
• ෙගවීම් සහිත /පඩි සහිත වාර්ෂික නිවාඩු 
• ෙරෝගී තත්ත්ව දීමනා 
• මාතෘත්ව ආරක්ෂාව (ප්රසූත  

නිවාඩු, ප්රසූත නිවාඩු සදහා  



ෙගවීම, රැකියාව අවසන්  
• එදිරිව ගර්භනී  

ෙස්වකයා ආරක්ෂා කිරීම) 
• සමනිරික්න ෙගවීම් 
• දීර්ඝ ෙස්වයක් සඳහා වූ ෙගවීම් 
• රැකියා ආරක්ෂාව, ආදිය 

 
රැකියා ආඥා පනත යටෙත් ෙස්වකයා භුක්ති විඳිනු ලබන හිමිකම් හා ප්රතිලාභ  
පිළිබඳ වැඩිදුර ෙතාරතුරු සඳහා, කරුණාකර “රැකියා ආඥා පනතට ෙකටි  
මගෙපන්වීමක්” යන කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ප්රකාශනයට ෙයාමුවන්න. 
 
 
 
1 රැකියා ආඥාපනත් විධිවිධාන  
බලෙනාපාන පුද්ගලයන්: 
 

• ෙස්වයයා ෙලස එකම ස්ථානෙය් පදිංචි පවුෙල්  
සාමාජිකෙයක්  

• ෛහාංෛකාං ආඥා පනතට බැහැරව රැකියා  
ෛකාන්ත්රාත්තුවල නිර්වචිත ෙස්වකයකු  

• වාණිජ නාවුක (මුහුදු ගාස්තු) ආඥාපනත යටෙත් ගිවිසුම්ගතව  
ෙස්වය කරන ෙහෝ ෛහාංෛකාං වල ලියාපදිංචි  
ෛනාකළ ෛතෟකාවක ෙස්වය කරන පුද්ගලෙයක්  

• රැකියා ආඥාපනෙතහි ඇතැම් විධිවිධානයන්ට  
අමතරව, ආධුනිකත්ව ආඥාපනත යටෙත්  
ෙස්වය කරන පුද්ගලයින්  

 
 
 

 
 

“පූර්ණ-කාලීන”  
ෙවතින් “අර්ධ-කාලීන”  
රැකියා ෙවත ෙවනස් වීෙම්දී  
සැලකිය යුතු කරුණු කිහිපයකි. 
 
ෙස්වකයකු විසින් ෙපර කැමැත්ත දී ඇත්නම් ෙහෝ ෙස්ව්යයා විසින් පිළිගත  
හැකි ෙහ්තු2 දක්වා ඇත්නම් හැරුණු විට, ඔහුෙග් ෙස්වකයා විසින් ඔහුෙග්  
රැකියාව “පූර්ණ කාලීන” ෙවතින් “අර්ධ කාලීන”  තත්ත්වයට ඒකමතිකව  
ෙවනස් ෙනාකළ යුතුය. එෙස් ෙනාමැතිනම්, රැකියා ආඥා පනත යටෙත්  
වන රැකියා ෙකාන්ත්රාත්තුෙවහි  ෙකාන්ෙද්සි අසාධාරණව ෙවනස්  
කළා යැයි යන පදනමින් යුතුව ෙස්වකයාට සිය ෙස්ව්යයාව  
එෙරහිව විකල්ප ලබාගැනීමට පැමිණිලි කිරීෙම්  
හිමිකම් පවතී. 
 
 
 
 



ෙස්වකයකුට “අර්ධකාලීන”  
රැකියාවකට මාරුවීමට ඉල්ලා  
සිටින්ෙන් නම්, ඔහු විසින් ප්රෙව්ශෙමන්  
යුතුව රැකියා ආඥා පනත යටෙත් නව  
රැකියා ෙකාන්ත්රාත්තුව “අඛණ්ඩ  
ෙකාන්ත්රාත්තුවක්: ෙලස සැලෙකන්ෙන්දැයි ෙසායා  
බැලීමද ඇතුළුව නව රැකියා ෙකාන්ෙද්සි,  
එයට අදාල පක්ෂ ප්රතිපක්ෂ කරුණු  
වලට පිවිසීම ෙසායා බැලිය යුතුය. 
 
 
 
2 වලංගු ෙහ්තු:  
 

• ෙස්වකයාෙග් කල්ක්රියාව  
• සිය කාර්යය ඉටුකිරීම සඳහා  

ෙස්වකයා සතු ධාරිතාව ෙහෝ සුදුසුකම්  
• ව්යාපාරික කටයුත්ෙතහි නැවත නැවත  

කිරීෙම් ෙහෝ ෙවනත් සත්ය ෙමෙහයුම් අවශ්යතා  
• ව්යවස්ථාපිත අවශ්යතා (එනම්, ෙස්වකයකුට  

සිය සැබෑ තනතුෙරහි අඛණ්ඩව කටයුතු කිරීමට  
ඉඩහැරීම ෙහෝ ඔහුෙග් රැකියා  
ෙකාන්ත්රාත්තුෙවහි, සත්ස ෙකාන්ෙද්සි අනුව ඉදිරියට  
යාමට ඉඩ හැරීම නීතියට පරස්පර විෙරෝධී  
වනු ඇත) 

• අෙනකුත් විද්යමාන ෙහ්තු  
 
 
 
 
විමසීම්:  
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

ෙවබ් අඩවිය: www.labour.gov.hk 
සෘජු ඇමතුම්: 2717 1771 
(සෘජු ඇමතුම් හසුරුවනු ලබන්ෙන් 1823) 

 
  

http://www.labour.gov.hk/


විමසීම්:  
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

ෙවබ් අඩවිය: www.labour.gov.hk 
සෘජු ඇමතුම්: 2717 1771 
(සෘජු ඇමතුම් හසුරුවනු ලබන්ෙන් 1823) 

 
 
 
අවම වැටුප් ආඥා පනත යටෙත් ආරක්ෂාව 
 
ව්යවස්ථාපිත අවම වැටුප (SMW) ෙගනහැර දක්වන්ෙන් පැය ගණෙනනි.  
ෙකටිෙයන් දක්වෙතාත්, ඕනෑම වැටුප් කාල සීමාවකට අදාළව, ෙස්වකයකුට ෙගවිය  
යුතු වැටුප්. අදාල වැටුප් කාල සීමාෙවහි මුළු පැය ගණෙන් සාමාන්යයක් ෙලස ගත් කළ  
SMW ව්යවස්ථාපිත අවම වැටුප් අනුපාතයට වඩා අඩු ෙනාවිය යුතුය. 
 
SMW සියලුම ෙස්වකයන්ට, එනම් ඔවුන් මාසික පදනමින්, සතිපතා, ෛදනිකව, පැය ගණනට, 
ෙකාටසින්  
ෙකාටසට වැටුප් ලැබුවද, ස්ථිර, අනියම්, පූර්ණ කාලීන, අර්ධ කාලීන ෙහෝ ෙවනත් ෙස්වකයන් වුවද 
අදාල වන  
අතර රැකියා ආඥාපනත යටෙත් පහත විෙශ්ෂ කරන ලද තත්ත්වයන් සමඟ නිර්වචනය කරන ලද පරිදි 
අඛණ්ඩ  
ෙකාන්ත්රාත්තුවක් යටෙත් ඔවුන් ෙස්වෙයහි ෙයදී සිටීද නැත්ද යන්න ෙනාසලකා හරිමින් අදාල ෙව්: 
 

• රැකියා ආඥා පනත අදාල ෙනාවන පුද්ගලයන්3  
• ස්ත්රීපුරුෂභාවය, ජන වර්ගය ෙහෝ ජාතිය ෙනාසලකා හරිමින් අදාල ගෘහෙයහිම වාසය කරන 

ගෘහස්ථ  
ෙස්වකයන්   

• ශිෂ්ය රැකියා කාලයක් තුල රැකියාෙවන් නිදහස් කළ කාලයක පසුවන ශිෂ්ය සමෙරෝධිතයන් 
ෙමන්ම  
රැකියාස්ථ අත්දැකීම් සහිත ශිෂ්යයන් 

 
SMW ආබාධිත ෙස්වකයන්ට ද ශරීර ශක්තිෙයන් යුතු නිෙරෝගී ෙස්වකයන්ටද එක ෙස් අනුකූල ෙව්. 
ආබාධිත  
පුද්ගලයන්ෙග් වැටුප් සුරක්ෂිතතාව ලබාදීම හා ඔවුන්ෙග් රැකියා අවස්ථා සුරක්ෂිත කිරීම අතර සුදුසු 
ආකාරෙය්  
තුලනයක් ඇති කිරීම උෙදසා අවම වැටුප් ආඥා පනත යටෙත් විෙශ්ෂ ප්රතිපාදනයක් සලසා ඇත්ෙත්, 
ඔවුන් හට  
SMW අනුපාතයට වඩා අඩු වැටුපක් ෙනාලැබිය යුතු බව ෙහෝ ඔවුන්ෙග් ඵලදායිතාව අනුව සරිලන 
අනුපාතයක්  
ලැබිය යුතු බව ෙහෝ තීරණය කිරීම සඳහා තම ආබාධිත තත්ත්ව ෙහ්තුෙවන් ඵලදායිතාව අඩු වී තිබීමට 
ඉඩ  
ඇති එම ආබාධිත ෙස්වකයන් හට ඵලදායිතා ඇගයීමකට ලක් වීමට අයිතියක් ලබා ෙදන පරිදිය.  
ඇගැයුමක් ඉල්ලා සිටීෙම් හිමිකම සම්පූර්ණෙයන්ම හිමි වන්ෙන් ෙස්ව්යයන්ට ෙනාව ආබාධිත  
ෙස්වකයන්හට ය. 
 
අවම වැටුප් ආඥාපනෙත් කරුණු සඳහාද, ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සඳහා විෙශ්ෂ  
විධිවිධාන සඳහා කරුණාකර කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින්  
ප්රකාශයට පත්කරන ලද අදාල පත්රකා සහ අත්ෙපාත් වලට  
ෙයාමු චන්න. 
 
 

http://www.labour.gov.hk/


 
3 ආධුනිකත්ව ආඥා  
පනත යටෙත් ආධුනික  
ෙකාන්ත්රාත්තුවක් සඳහා  
ලියාපදිංචි වූ ආධුනිකයකු සඳහා,  
ලියාපදිංචි වූ ආධුනිකයන්ට  
රැකියා ආඥාපනෙත් ඇතැම්  
ප්රතිපාදනයන් අදාල වන අතර  
SMW අදාල ෙනාෙව්. 
 
 
 
ෙස්වක වන්දි  
ආඥාපනත යටෙත් ආරක්ෂාව 
 
රැකියාෙකාන්ත්රාත්තුෙව් කාලසීමාව ෙහෝ වැඩ පැය ගණන, පූර්ණ කාලීන ෙහෝ  
අර්ධ කාලීන, ස්ථිර ෙහෝ තාවකාලික රැකියා තත්ත්වය පිළිබඳ සලකා බැලීමකින්  
ෙතාරව, ෙස්වෙයහි නියුතු සියලුම ෙස්වකයන් සම්බන්ධෙයන් ආඥා පනත සහ සාමන්ය  
නීතිය යටෙත් ඔවුන්ෙග් වගකීම් ආවරණය ෙකෙරන පරිදි කිසිදු ෙස්ව්යෙයකු විසින් රක්ෂණ 
ප්රතිපත්තියක් බලපැවැත්ෙවන්ෙන් ෙනාමැති නම් කිසිදු ෙස්වකෙයකු කිසිදු රැකියාවක ෙස්වෙයහි  
ෙයාදා ෙනාගත යුතුයැයි ෙස්වක වන්දි ආඥාපනත යටෙත් විධිවිධාන සලස්වා ඇත. 
 
ෙස්වක වන්දි ආඥා පනතින් අෙප්ක්ෂිත පරිදි, රැකියාව ෙහ්තුෙවන් ෙහෝ ඊට සම්බන්ධව ඇතිවන හදිසි  
අනතුරක් සම්බන්ධෙයන් දින 14ක් (බරපතළ තත්ත්වයන්හිදී දින 7ක් ඇතුලත) ඇතුලත කම්කරු  
ෙකාමසාරිස් ෙවත දන්වා, ෙස්වකයාට වන්දි ෙගවිය යුතුය. 
 
ෙස්වක වන්දි ආඥාපනත යටෙත් වන වන්දි ෙගවීම් අයිතම වලට අයත් වන්ෙන්: කාලෙයන්  
කාලයට ෙගවීම, ෛවද්ය වියදම් සහ ස්ථාවර පූර්ණ ෙහෝ අර්ධ අකර්මන්ය තත්ත්වයන්  
හිදීවන්දි ෙගවීම ආදියයි. රැකියාෙවහි ෙයදී සිටියදී ෙහෝ ඊට අදාලව යම් ෙස්වකයකු හදිසි  
අනතුරක් ෙහ්තුෙවන් මියගිෙය් නම්, ඔහුෙග් ෙස්ව්යයා විසින් මියගිය ෙස්වකයාෙග් නියම  
වන්දි ෙගවිය යුතු පවුෙල් සාමාජිකයන් ෙවත ෙස්වකයාෙග් මරණයට අදාලව වන්දි  
ෙගවීමටද එබඳු ෙගවීම් කරන ලද පුද්ගලයන්ට අදාලව අවමංගල්ය සහ ෛවද්ය  
ෙපනී සිටීම් වලට අදාල ෙගවීම් කිරීමට ද බැඳී සිටී. 
 
 
ෙස්වක වන්දි ආඥාපනෙත්  
ප්රධාන ප්රතිපාදන සම්බන්ධ  
ෙතාරතුරු සඳහා, කරුණාකර  
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  
“ෙස්වක වන්දි ආඥාපනතට ෙකටි  
උපෙදස් මාලාවක්” යන මැෙයන්  
යුත් ප්රකාශනය ෙවත  
ෙයාමුවන්න. 
 
 
 
 
 



අනුගම්ය අර්ථසාධක  
අරමුදල් ෙයෝජනා ක් රමය පිළිබඳ  
ආඥා පනත යටෙත් ආරක්ෂාව 
 
පූර්ණ-කාලීන ෙහෝ අර්ධ-කාලීන වුවද සතියකට වැඩ කරන පැය ගණන ෙකබඳු  
වුවද දින 60කට වඩා වැඩි කාලයක් ලිඛිත ෙහෝ වාචික රැකියා ෙකාන්ත්රාත්තුවක්  
ෙහෝ යටෙත් ෙස්වෙයහි ෙයාදවා ඇති අවුරුදු 18 ෙහෝ ඊට වැඩි සහ අවුරුදු 65ට ෙනාවැඩි  
ඕනෑම ෙස්වකයකු අනුගම්ය අර්ථසාධක අරමුදල් ෙයෝජනා ක්රමය පිළිබඳ ආඥා පනත  
යටෙත් අනුගම්ය අර්ථසාධක අරමුදලට (MPF) බඳවා එයට දායක මුදල් ෙගවීමට ඔහුෙග්  
ෙස්ව්යයා බැඳී සිටී. 
 
“අඛණ්ඩ ෙකාන්ත්රාත් පදනමක්” ෙනාමැතිව ෙස්වෙයහි ෙස්වෙයහි බඳවාගනු ලැබූ  
ෙස්වකයන්, ඔවුන්ෙග් ෙස්වෙයහි ෙයදුණු කාලය දින 60ට වඩා වැඩි ෙනාවූෙය් වුවද, MPF  
ෙයෝජනා ක්රමය යටෙත් තවදුරටත් ආවරණය ෙව්. 
 
MPF ෙයෝජනා ක්රමය යටෙත් වන “අනියම් ෙස්වකයන්” ෙවත උක්ත දින-60  
නීතිය වලංගු ෙනාෙව්, එනම් ආහාර සැපයීෙම් කර්මාන්තෙයහි ෙහෝ ඉදිකිරීම්  
කර්මාන්තෙයහි දින පදනමින් ෙහෝ දින 60 කට වඩා අඩු කාලයක් ෙකටි-කාලීන  
පදනමින් ෙස්වෙයහි ෙයදුණු ෙස්වකයන් අයත් ෙනාෙව්. එක් දිනක් පමණක්  
ෙස්වෙයහි ෙයාදවන ලද “අනියම් ෙස්වකයකු” වුවද, ඔහුෙග් ෙස්ව්යයා  
විසින් ඔහු MPF ෙයෝජනා ක්රමයට බඳවා දායක මුදල් ෙගවිය  
යුතුය. 
 
 
 
 
MPF පද්ධතිය  
පිලිබඳ වැඩිදුර ෙතාරතුරු  
සඳහා, කරුණාකර “අර්ධ-කාලීන  
ෙස්වකයන්ෙග් MPF හිමිකම්” සහ  
“MPF කර්මාන්ත ෙයෝජනාක්රම”  
යනුෙවන් අනුගම්ය අර්ථසාධක අරමුදල්  
ෙයෝජනා ක්රමය පිළිබඳ අධිකාරිය  
මගින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද එම  
අධිකාරිෙයහි ෙවබ් අඩවිෙයන්  
බාගත හැකි පක්රිකා ෙවත  
ෙයාමුවන්න. 
 
 
 
විමසීම්:  
අනුගම්ය අර්ථසාධක අරමුදල්  
ෙයෝජනා ක්රමෙය් අධිකාරීත්වය  

ෙවබ් අඩවිය: www.mpfa.org.hk 
 
සෘජු ඇමතුම්: 2918 0102 

 
 
 
 
 

http://www.mpfa.org.hk/


යහපත් පුද්ගල  
කළමනාකරණ පුරුදු 
 

• පූර්ණ කාලීන සහ “අර්ධ-කාලීන” ෙස්වකයන් ෙදපාර්ශවයම  
සමාගමක වටිනා වත්කම් ෙව්. යහපත් පුද්ගල කළමනාකරණ පුරුදු  
මගින් ෙස්වකයන්ෙග් චිත්ත ෛධර්යය, කැපවීම, සහ ඵලදායීත්ව ඉහළ 
නැංවීමට සහාය ලැෙබ්. 

 
• වයවස්ථාපිත අවශ්යතා සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අමතරව, “අර්ධ-කාලීන”  

ෙස්වකයන්ෙග් යහපත් රැකියා පුරුදු අනුගත කිරීමටද ෙස්ව්යයන් ෙවත උපෙදස්  
ලැෙබ්.  

 
• අෙයෝග්ය මානව සම්පත් කළමනාකරණ ප්රතිපත්ති සහ පුරුදු මගින් ඉහල  

පිරිවැටුමක්, අනවශ්ය කම්කරු ගැටුම් හා ෙමෙහයුම් වියදම් වැඩි වීම් පවා  
ඇතිවිය හැකිය. අවසන, ෙස්ව්යයන් පීඩාවට පත්ෙව්. 

 
• ෙස්ව්යයන් විසින් “අර්ධ-කාලීන” ෙස්වකයන්ෙග් අවශ්යතා  

පිළිබඳව උනන්දු වන බව ෙපන්නුවෙහාත්, එහි ප්රතිඵලයක්  
ෙලස ෙස්වකයන් අනිවාර්ෙයන්ම සිය උපරිමය  
සමාගම ෙවත ලබාෙදනු ඇත.  

 
 
බඳවා ගැනීම් 

 
• රැකියා ෙකාන්ත්රාත්තුවක් වාචිකව ෙහෝ ලිඛිතව  

ඇතිකර ගත හැකි නමුදු, හැකිතාක් දුරට, ෙස්ව්යයන් විසින්, තම  
“අර්ධ-කාලීන” ෙස්වකයන් සමඟ ලිඛිත රැකියා ෙකාන්ත්රාත්තුවකට  
එළඹිය යුතුය. එමගින් කම්කරු ගැටුම් මගහැරීමට සහාය වනු ඇත.  
(ෙස්ව්යයන් විසින් කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් “ලිඛිත රැකියා ෙකාන්ත්රාත්තු  
භාවිතය සහ ක්රමවත් වැටුප් සහ රැකියා වාර්තා පවත්වාෙගන යාම” යන ප්රකාශනය  
ෙවත ෙයාමුවී ලිඛිත රැකියා ෙකාන්ත්රාත්තුවක් ලබාගන්ෙන් ෙකෙස්දැයි යන්න පිළිබඳව 
ෙතාරතුරු ලබාගන්න.) 

 
• රැකියා ආඥාපනත මගින් රැකියා හිමිකම් සහ ප්රතිලාභ සම්බන්ධෙයන් අවම ප්රමිති සපයයි. 

වඩාත්ම ගැලෙපන අයදුම්කරුවන් ආකර්ශනය කර ගැනීම සඳහා, ෙබාෙහෝ ෙස්ව්යයන් විසින් 
වඩාත්  
ෙහාඳ සහ තරඟකාරී බවින් වැඩි රැකියා නීති ලබාෙද්. 

 
• ඇතැම් සමාගම් වල මානව සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් “අර්ධ-කාලීන” ෙස්වකයන් බඳවා  

ගැනීෙම් බලය ශාඛා කළමනාකරුවන්ට ෙහෝ ඉදිරිෙපළ සුපරීක්ෂකයන් ෙවත ලබාදී ඇත. 
ෙමවැනි  
තත්ත්වයන්හිදී, සමාගම් විසින් ෙමම කළමනාකරුවන්ෙග් සහ සුපරීක්ෂකයන්ෙග් දැනුවත් 
වීම/  
ෙයාමුවීම සඳහා “අර්ධ-කාලීන” ෙස්වකයන් බඳවාගන්ෙන් සහ කළමනාකරණය කරන්ෙන්  
ෙකෙසද් යන්න පිළිබඳව පැහැදිලි උපෙදස් ක්රමෙව්ද ෙයදිය යුතුය. 

 
• ස්ත්රී පුරුෂභාවය, ආබාධිත බව, පවුල් තත්ත්වය, වයස, ජාතිකත්වය, ජාතිය, ආගම,  



විවාහක අවිවාහක බව, මාතෘත්වය ෙහෝ ලිංගික හැඩගැස්ම ෙහ්තු ෙකාටෙගන  
ෙස්ව්යයන් විසින් කිසිදු පුද්ගලයකු හිංසනයට ලක් ෙනාකළ යුතුය.  
ෙස්ව්යයන් විසින් සංගතතාව/අනුකූලත්වය ෙත්රීම උපමානයන්  
මත පදනම් විය යුතු අතර බඳවා ගැනීම සහ රැකියාෙවහි  
නියුතු කිරීම සම්බන්ධ පැහැදිලි උපෙදස් මාලා  
සැකසිය යුතුය. 

 
 
 
පුහුණු කිරීම  
සහ උසස් කිරීම 
 

• නිරන්තරෙයන් ෙවනස් වන ශ්රම ෙවළඳෙපාලක, “අර්ධ-කාලීන”  
ෙස්වකයන්, ඔවුන්ෙග් පූර්ණ කාලීන ප්රතිපූරකයන් ෙමන්ම, වෘත්තිෙයහි  
අභිෙයෝග ජය ගැනීම සඳහා අවශ්ය වෘත්තිය නිපුනතා වලින් සමන්විත විය යුතුය.  
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගත් කළ, ෙස්ව්යයන් විසින්, හැකිතාක් දුරට, සියළුම ෙස්වකයන්ට  
සමානව සලකා ඔවුන් ෙවත ෙයෝග්ය පුහුණු අවස්ථා සැපයිය යුතු ෙව්. 

 
 

• පුද්ගලයකු , “අර්ධ-කාලීන”  රැකියාවකට බැඳුෙණ් යැයි කීෙමන් ඔහු නව අභිෙයෝග  
ෙනාපිළිගන්ෙන් යැයි අදහස් ෙනාෙකෙර්. ෙස්ව්යයන් විසින් “අර්ධ-කාලීන” ෙස්වකයන්ෙග්  
චිත්ත ෛධර්යය හා ඵලදායීතාව වැෙඩන ආකාරයට සුදුසු උසස්වීම් අවස්ථා ලබා දිය යුතුය. 

 
• “අර්ධ-කාලීන” ෙස්වකයන් බඳවා ගැනීෙම්දී ෙස්ව්යෙයකු විසින් සමාගෙමහි ෙමෙහයුම්  

අවග්යතා පමණක් සැළකිල්ලට ගත යුතුය. ඔහු විසින් කම්කරු ව්යවස්ථාෙවහි වගකීම් වැලකීම  
සඳහා ෙස්වකයන්ෙග් වැඩ පැය ගණන සීමා කිරීම ෙහෝ, ෙවනත් කටයුත්තක් මගින් එෙස්  
කිරීම ෙහෝ ෙනාකළ යුතුය. 

 
• අතිෙර්කව “පූර්ණ-කාලීන” ෙස්වකයන් අවශ්ය වන්ෙන් නම්, ෙස්ව්යයන් විසින්  

සිය සමාගම් වල සමාන රාජකාරි ඉටුකරන “අර්ධ-කාලීන” ෙස්වකයන් ෙවත  
ප්රමුඛත්වය ලබාදිය යුතුය. ෙමම කාර්යය ෙහ්තුෙවන් බඳවා ගැනීෙම් සහ  
පුහුණු කිරීෙම් පිරිවැය අඩු කර ගත හැකිවා පමණක් ෙනාව, එමගින්  
ෙස්වකයාට වඩාත්ම සුදුසු පුද්ගලයන් බඳවා ගැනීමටද  
සහාය සැළෙස.් 

 


