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           හැදින්වීම  

 

Decent Work is the type of work for which all of us aspire. It is done under conditions 
where people are gainfully employed (and there exist adequate income and 
employment opportunities); social protection system (labour protection and social 
security) is fully developed and accessible to all; social dialogue and tripartism are 
promoted and encouraged; and rights at work, as specified in ILO Declaration on 
Fundamental principles and Rights at Work and Core ILO Conventions, are practiced, 
promoted and respected.  

WageIndicator Foundation has been working, since late 2007, to raise awareness on 
workplace rights through a unique tool, i.e., Decent Work Check.  The Decent Work 
Check considers different work aspects, which are deemed important in attaining 
"decent work". The work makes the rather abstract Conventions and legal texts tangible 
and measurable in practice. 

The Decent Work Check employs a double comparison system. It first compares 
national laws with international labour standards and gives a score to the national 
regulations (happy or sad face). If national regulations in a country are not consistent 
with ILO conventions, it receives a sad face and its score decreases (and vice versa). It 
then allows workers to compare their on-ground situation with national regulations. 
Workers can compare their own score with national score and see whether their 
working conditions are consistent with national and international labour standards. The 
Check is based on de jure labour provisions, as found in the labour legislation.  

Decent Work Check is useful both for employees and employers. It gives them 
knowledge, which is the first step towards any improvement. It informs employees of 
their rights at the workplace while simultaneously enlightening employers about their 
obligations. Decent Work Check is also useful for researchers, labour rights 
organizations conducting surveys on the situation of rights at work and general public 
wanting to know more about the world of work. WageIndicator teams, around the 
world, have found out that workers, small employers and even labour inspectors are 
not, sometimes, fully aware of the labour law. When you are informed - being a 
workers, self-employed, employee, employer, policy maker, labour inspector - there is a 
greater possibility that you ask for your rights (as a worker), you comply with rules (as 
an employer) and you strive to enforce these (as a labour inspector).  

The work is relevant to the challenges posed to the future of work especially the 
effective enforcement of legislation in financially constrained states, rise of precarious 
employment and measuring the impact of regulatory regimes. 

Currently, there are more than 100 countries for which a Decent Work Check is 
available here. During 2021, the team aims to include at least 10 more countries, thus 
taking the number of countries with a Decent Work Check to 115! 

  

 

https://salary.lk/
https://wageindicator.org/labour-laws/labour-law-around-the-world/decent-work-check
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           සේවා නියුක්තිය හා කම්කරු ප්රධාන නීි සම්පාදනය  

 

1. 1885 දණ්ඩ නීි සංග්රහය 

2. 1934 සේවක වන්වදි ආඥා පනත 

3. 1935 වෘත්ිය සමිි ආඥා පනත 

4. 1939 මාතෘ ප්රිලාභ ආඥාපනත 

5. 1941 අංක 27 දරණ පඩි පාලක සභා ආඥාපනත 

6. 1942 කර්ෂමාන්වත ශාලා ආඥා පනත 

7. 1942 කර්ෂමාන්වතශාලා ආඥාපනත 

8. 1950 කාර්ෂමික ආරවුල් පනත 

9. 1950, කාර්ෂමික ආරවුල් පනත 

10. 1954  සාප්ු හා කාර්ෂයාල පනත 

11. 1954 සාප්ු  හා කාර්ෂයාල සේවක (රැකියා හා පාරිශ්රමික සරගුලාසි) පනත 

12. 1954 සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක (සේවා නියුක්තිය හා පාරිශ්රමික සරගුලාසි) 

පනත 

13. 1954 සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත 

14. 1956 කාන්වතාවන්ව, තරුණ ුද්ගලයන්ව සහ ළමයින්ව සේවසයහි සයදීම පිලිබඳ 

පනත 

15. 1958 සේවක අර්ෂථසාධක අරමුදල් පනත 

16. 1978 ආණ්ඩුක්රම වයවේථාව 2010 දක්තවා සංසශෝධනය කරන ලද පරිදි  

17. 1978 ශ්රී  ලංකා ආණ්ඩුක්රම වයවේථාව  2010 දක්තවා සංසශෝධනය කරන ලද පරිදි 

18. 1980 සේවක භාර අරමුදල් පනත 

19. 1983, පාරිසතෝික දීමනා පනත 

20. 2010 වර්ෂෂය දක්තවා සංසශෝධනය කරන ලද පරිදි 1978 ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම 

වයවේථාව 

21. අනතුරු සහිත වෘත්ිය සරගුලාසි 2010 

22. වර්ෂෂ 2000 සසෞඛ්ය සේවා පනත 
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ILO සම්ුි 

අවම වැටුප් සම්මුිය 131 (1970) 

විධිමත් වැටුප් සගීම සහ වැටුප්  ආරක්තෂාව  පිලිබඳ ජාතයන්වතර 

කම්කරු සංවිධාන සම්මුින්ව 95 (1949) සහ 117 (1962) 
 

95 සහ 131 යන සම්ුතීන්ව ශ්රී ලංකාව විසින්ව අපරානුමත කර 

ඇත 

ILO සම්ුි යටසේ විධිවිධාන සාරාංශය 

අවම වැටුප මගින්ව සේවකයාසේ සහ ඔහුසේ  / ඇයසේ පවුසල් 

සාමාජිකයන්වසේ ජීවන වියදම් ආවරණය කළ  යුතුය. මීට අමතරව 

උපයන වැටුප් වල සාමානය මට්ටමට සහ අනිකුත් සමාජ 

කණ්ඩායම්වල ජීවන මට්ටමට එය සම්බන්වධ විය යුතුය. 

වැටුප් දදනික, සිපතා, සි 2කට වරක්ත  වරක්ත සහෝ මාසික පදනම 

මත සගවිය යුතු සේ 

 

 

  01/13 සේවා සහ සේතන 
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සේවා සහ සේතන පිලිබඳ සරගුලාසි 
• 1941 අංක 27 දරණ පඩි පාලක සභා ආඥාපනත 

• 1954 සාප්ු  හා කාර්ෂයාල සේවක (රැකියා හා පාරිශ්රමික සරගුලාසි) පනත 

 

අවම සේතනය 
 

ශ්රී ලංකාසේ තනි එකම අවම සේතනයක්ත සනාමැත. ශ්රී ලංකාසේ වෘත්ින්ව 40කට වැඩි 

සංඛ්යාවක්ත සඳහා ඒ ඒ අංශයට සුවිසේෂී දෛපාර්ෂේවික මණ්ඩල මගින්ව අවම 

සේතන නිේචය කරනු ලැසේ. පඩිපාලක සභා ආඥා පනත යටසත් පිහිටුවන ලද 

පඩිපාලක සභා මගින්ව පැය, දින, සි මාස පදනම මත අවම වැටුප් ිරණය කරනු 

ලැසේ. කිසියම් නිේිත වෘත්ියකට අදාල පඩිපාලක සභාවක්ත මගින්ව තීරණය කරන 

ලද අවම වැටුප සේවාසයෝජකයන්ව විසින්ව සගවිය යුතු සේ.    

 

අවම වැටුප් අනුපාතය තීරණය කිරීම පිලිබඳ නිේිත නිර්ෂණායක සනාමැත. එම 

වෘත්ිය තුළ සේවකයන්වට අදාල වන ජීවන වියදම් දර්ෂශකසේ විචලයතාවයට අනුව 

එය සකසනු ලැසේ. වෘත්ිය අංශය, ප්රසද්ශය සහ සේවක කාණ්ඩය අනුව අවම 

වැටුප් අනුපාික සවනේ සේ. රජය වෘත්ිය සමිි නිසයෝජිතයන්ව සහ 

සේවාසයෝජකයන්ව අසනයානය සලස එක්තව අවම වැටුප් අනුපාිකසේ වැඩිීම් 

ිරණය කරනු ලැසේ.   

 

මූලාශ්රය :  පඩිපාලක සභා ආඥාපනත 21  -  22 වගන්වි  යාවත්කාලීන කරන ලද 

අවම සේතන අනුපාත සඳහා අවම සේතනයට අදාළ වගන්විය කියවන්වන 

 

නිිපතා සෙීම් සිදු කිරීම 
 

පඩිපාලක සභා ආඥා පනත අනුව සේතනය ට  යන්වනට අිකාල සේවය සහෝ 

කිසියම් නිවාඩු දිනයක සේවය සඳහා සගවන පරිශ්රමිකයද ඇතුළත් සේ.  සේතන 

සගීමට අදාළ විධිවිධාන පඩිපාලක සභා ආඥාපනත සහ සාප්ු හා කාර්ෂයාල 

සේවක පනත යන නීි මුලාශ්ර සදක තුළ අඩංගුව ඇත.  

 

කිසියම් නිේිත වෘත්ියක්ත සඳහා වන සේතන කාල පරිච්සේදය පඩිපාලක සභාවක්ත 

විසින්ව තීරණය සකාට සේවකයන්වට වැටුප් සගවිය යුත්සත් දින කීයක්ත ගත වුණු පසුවද 

යන්වන  නියම කරනු ලැසේ.  

 

කිසියම් සේවකසයකු පඩිපාලක සභාවක තීරණය මගින්ව ආවරණය කරනු සනාලැසේ 

නම් සේතන කාල පරිච්සේදය සේවා සයෝජකයා විසින්ව තීරණය කරනු ලැබිය හැකිය. 

සකසේ වුවද සමම එක්ත අවේථාවකදීවත් සේතන කාල පරිච්සේදය එක්ත මාසයක්ත 

සනාඉක්තමවිය යුතුය. පහත සඳහන්ව විරාමයන්වට අනුව සේතන සගවිය යුතු බවට 

පඩිපාලක සභා ආඥා පනත සහ සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත මගින්ව නියම 

කරනු ලැසේ.   

-  කාල පරිච්සේදය සියක්ත ඉක්තමවා සනායයි නම් එම කාල පරිච්සේදය අවසන්ව ී 

දින 3 ක්ත ඇතුලත     

- කාල පරිච්සේදය සි 2 ක්ත ඉක්තමවා සනාමැි නම් සේතන කාල පරිච්සේදය අවසන්ව 
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ී දින 5 ක්ත ඇතුලත 

- කාල පරිච්සේදය සි සදක ඉක්තමවන්වසන්ව නම් (නමුත් එය මාසයකට අඩු නම්) 

සේතන පරිච්සේදය නිමී දින 10 ක්ත ඇතුලත 

 

යම් යම් සනාවැලැක්තවිය හැකි සේතු මත නියමිත කාල පරිච්සේදය තුළදී සේවකයා 

හට පාරිශ්රමිකය සගීමට සේවා සයෝජකයාට හැකියාවක්ත සනාලැසේ නම්, 

සේවාසයෝජකයා විසින්ව පාරිශ්රමිකය රඳවා තබා සගන හැකි ඉක්තමනින්ව එය සගවිය 

යුතු සේ. 

 

නීිය මගින්ව අවසර  දී ඇි අඩුකිරීම් හැර සවනත් කිසිම ආකාරයකින්ව වැටුසපන්ව අඩු 

කිරීම් සිදු සනාකරන සලසට පඩි පාලක සභා ආඥාපනත සහ සාප්ු සහ කාර්ෂයාල 

සේවක පනත මගින්ව සේවාසයෝජකයාට නියම කර ඇත. නීිය මගින්ව අවසර  දී ඇි 

අඩු කිරීම් වන්වසන්ව ආදායම් බදු අය කර ගැනීමට අදාළ අඩු කිරීම්, සේවක අර්ෂථසාධක 

අරමුදල සඳහා අඩු කර ගැනීම් සහ අනුමත අර්ෂථසාධක අරමුදල් ආදිය සඳහා සිදු 

කරනු ලබන අඩුකිරිම්ය. සේවාසයෝජකසයකු නීතයානුකූල සනාවන ආකාරයට 

සේවකයාසේ වැටුසපන්ව අඩු කරගැනීම් සිදු කරයි නම් ඔහුට විරුද්ධව නඩු පැවරීසම් 

අවදානමක්ත ඇත. 

 

අයහපත් කල් ක්රියාව සේතු සකාටසගන කිසියම් මුදලක්ත සේවක වැටුසපන්ව අඩු 

කිරීමට සේවාසයෝජකයාට අවසර ඇත. ඒ සවනුවට එවැනි දඩ පැනීම් වැළැක්තීම 

පිණිස කිසියම් ආකාරයක පිළිගත් හැසිරීමක්ත පවත්වා සගන යන සලස සේවකයාට 

නියම කළ හැකිය. සේවකයා විසින්ව සුරාලිය යුතු බවට නීිය මගින්ව නියම කරනු 

ලබන සැබෑ වගකීමක්ත සලස එවැනි පිලිගත් හැසිරීම් සකසනකුට අර්ෂථ නිරූපණය කළ 

හැකිය. උදා :  සාධාරණ සේතුවක්ත සනාමැිව  සේවයට සනාපැමිණීම, සාධාරණ 

සේතුවක්ත සනාමැිව ප්රමාද ී සේවයට පැමිණීම, තම රාජකාරියට අදාළ සදන ලද 

නීතයානුකූල විධානයක්ත අනුව කටයුතු කිරීම සච්තනාන්වවිතවම පැහැර හැරීම සහ 

වැඩ කරන කාලය තුලදී බීමත්ව සිටීම ආදිය දැක්තවිය හැකිය. සකසේ වුවද එවැනි දඩ 

අදාළ කාල පරිච්සේදයට නියමිත සම්ූර්ෂණ වැටුසපන්ව 5% සනාඉක්තමවිය යුතු අතර 

එය එම ප්රමාණය ඉක්තමවයි නම් ඒ සඳහා සකාමසාරිේවරයාසේ අනුමැිය ලබා ගත 

යුතු සේ.  

 

මූලාශ්රය : පඩි පාලක සභා ආඥා පනත 2, 5 සහ 23 වගන්වි 
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ILO සම්ුි 

අිකාල සඳහා වන්වදිය :  සම්මුිය 01 (1919) 

රාත්රි කාලසේ සේවය පිලිබඳ:  සම්මුිය 171 (1990) 

 

ශ්රීලංකාව ඉහත කී කිසිදු  සම්ුියක්ත අපරානුමත කර 

සනාමැත 

ILO සම්ුි යටසේ විධිවිධාන සාරාංශය 

අිකාල සේවය වැලැක්තවිය යුතු සේ. එය වැලැක්තවිය සනාහැකි විට 

අිසර්ෂක දීමනාවක්ත සගවිය යුතුය. අවම වශසයන්ව  පැයකට සගවන 

මූලික වැටුප සමඟ අනිකුත් අමතර ප්රිලාභ සදහා ඔබ හිමිකම් ලබයි. 

ජාතයන්වතර කම්කරු සංවිධාන සම්මුින්ව 1 අනුව අිකාල සගීම් 

අනුපාතය නිතය අනුපාතයට වඩා 125% කට වඩා අඩු සනාවිය යුතුය 

රාත්රි සේවය යනු මධයම රාත්රිසේ විසේකයක්ත ඇතුළුව අලුයම 5 දක්තවා 

එක දිගට පැය7 කට අඩු සනාවන කාලයක්ත තුළ ඉටු කරනු ලබන 

සේවයයි. රාත්රි කාල සේවකසයකු යනු සැලකිය යුතු  පැය ගණනක්ත 

රාත්රි කාලසේ සේවය කළ යුතු සහ නියමිත සිමාව ඉක්තමවා (අවම 

වශසයන්ව පැය 3) සේවය කරන ුද්ගලසයකුය. 171 සම්මුිය අනුව රාත්රී 

කාල  සේවකයන්වට සේවය කිරිමට ඇි කාලය අඩු කිරිම, ඉහල වැටුප් 

සහෝ සමාන ප්රිලාභ ලබා දීම මගින්ව හානිූරණය කළ යුතු සේ. මීට 

සමාන ප්රිපාදන 1990 ජා.ක. සංවිධානසේ රාත්රි කාල සේවා නිර්ෂසද්ශ 

අංක 178  හිද දක්තනට ලැසේ 

ජාික ආගමික නිවාඩු දිනයක සහෝ සිසේ විසේක දිනයක සේවය 

කිරීමට ඔබට සිදුවුවසහාත් ඒ සදහා හිලේ වැටුප් ලැබීසම් හිමිකම 

ඔබටඇත. එම සිසේම සනාවුනද වැටුප් සහිත හිලේ නිවාඩුවක්ත අහිමි 

කළ සනාහැකි සේ 

ඔබට සි අන්වතසේ සේවය කිරීමට සිදු වුවසහාත් ඒ සවනුවට 

අඛ්ණ්ඩව පැය 24ක විසේක කාල පරිච්සේදයකට ඔබට හිමිකම් ලැසේ. 

සි අන්වතසේදීම සනාවුවද අවම වශසයන්ව ඊළග සිය තුළ එය ලබා 

දිය යුතු සේ. එසලසම රජසේ නිවාඩු දිනයක සේවය කිරීමට ඔබට 

සිදුවුවසහාත් ඒ සවනුවට හිලේ නිවාඩුවක්ත ලබා දිය යුතු සේ. රජසේ 

නිවාඩු දිනයක සහෝ සිසේ විසේක දිනයක  සේවය කිරීම සවනුසවන්ව 

ඉහළ සගීම් අනුපාතයක්ත ලබාදීම නිවාඩු / විසේක දිනයක්ත 

ලබාගැනීමට ඔබට ඇි අයිිය අහිමි සනාකරයි 
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වන්වදි පිළිබඳ සරගුලාසි 
• 1954 සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක (සේවා නියුක්තිය හා පාරිශ්රමික සරගුලාසි) 

පනත 

 

අිකාල සඳහා සෙීම් කිරීම 
 

සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත ප්රකාරව, සාමානය වැඩ කරන පැය ගණන දිනකට 

පැය 8 ක්ත සහ සියකට පැය 45 ක්තසේ. කර්ෂමාන්වතශාලා ආඥාපනත ප්රකාරව 

සාමානය වැඩ කරන පැය ගණන ආහාර ගැනීම හා විසේකය සඳහා ලබා සදනු ලබන 

සවලාව, හැර දිනකට පැය 09 සනාඉක්තමවිය යුතු සේ. රාජය ආයතනයක විධායක සහෝ 

කළමනාකාර තනතුරක්ත දරන සහ මූලික වැටුප් පරිමාණය වසරකට රු. 6720 අඩු 

සනාවන ඒකාබද්ධ වැටුපක්ත ලබන ුද්ගලසයකු හට සාමානය වැඩ කරන පැය ගණන 

පිලිබඳ සීමාව බල සනාපායි. කිසියම් සේවකසයකු නියම කර ඇි පැය ගණන 

ඉක්තමවවා සේවසයහි සයසද් නම් ඔහුසේ සාමානය වැටුප් අනුපාිකසයන්ව 150%ක 

අිකාල සගීමක්ත ලැබීමට ඔහු / ඇය හිමිකම් ලබයි.  (1.5 of X) සියක අිකාල පැය 

ගණන පැය 12 ඉක්තමවිය සනාහැකිය.  

 

මූලාශ්රය :   1954 සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත 3, 6 සහ 7   සරගුලාසි (  

කර්ෂමාන්වතශාලා  ආඥා පනත 67 වගන්විය)    

 

රාත්රි කාල සේවය සඳහා සෙීම් කිරීම 
 

රාත්රි සේවය සඳහා අිසර්ෂක  සගීමක්ත සනාමැත 
 

හිලේ නිවාඩු දින / විසේක දින 
 

සිසයහි විසේක දිනසයහි සේවසයහි නිරත වන සේවකයන්ව සඳහා  සේවාසයෝජකයා 

විසින්ව හිලේ විසේක දිනයක්ත ලබා දිය යුතු බවට නියම කරනු ලබන විධිවිධානයන්ව 

හඳුනාගත සනාහැකිය.  සකසේ වුවද සේවකසයකු රජසේ නිවාඩු දිනයක සේවසයහි 

නිරත සේ නම් සදසැම්බර්ෂ මස 31 වන දිනට සපර ඔහුට / ඇයට සම්ුර්ෂණ වැටුප 

සහිත නිවාඩු දිනයක්ත ලබා දිය යුතු සේ.   

 

මුලාශ්රය : සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත 7 වගන්විය 

 

සි අන්වතසේ / රජසේ නිවාඩු දිනවල සේවසයහි නිරත ීම 

සවනුසවන්ව සෙීම්  
 

සේවකයන්වට සි අන්වතවල සහ රජසේ නිවාඩු දිනවල සේවය කරන සලසට නියම 

කළ හැකිය. සේවකයන්වට රජසේ නිවාඩු දිනයක සේවසයහි නිරතීමට සිදුසවයි නම් 

සාමානය වැටුප් අනුපාිකය සමන්ව 200%කට ඔවුනට හිමිකම ඇත. සිසයහි විසේක 

දිනවල වැඩ කිරීම සවනුසවන්ව අිසර්ෂක සගවිමක්ත කරනු සනාලැසේ.    
 

මූලාශ්රය :  1954 සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත 7 වගන්විය 
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ILO සම්ුි 

වැටුප් සහිත නිවාඩු දිනයන්ව  පිළිබඳ 132(1970) සම්මුිය 

සිසේ විසේක දින පිළිබද 14(1921). 47(1935) සහ 106 (1957) සම්මුින්ව 

මීට අමතරව විවිධ කර්ෂමාන්වත සඳහා විවිධ සම්මුින්ව අදාල සේ 
 

ශ්රී ලංකාව අපරානුමත කර ඇේසේ 106 වන සම්ුිය පමණි 

ILO සම්ුි යටසේ විධිවිධාන සාරාංශය 

සේවකසයක්ත අඩු වශසයන්ව වසරකට දින 21ක අඛ්ණ්ඩ  වැටුප් සහිත 

නිවාඩුවකට හිමිකම් ලබයි. ජාික හා ආගමික නිවාඩු දින සමයට 

ඇතුලත් නැත. සේවකසයකු සේවය කර ඇි  සහෝ වැටුප් ලැබීමට 

හිමිකම් ලැබූ සෑම දින 17කටම වරක්ත ූර්ෂණ පාරිශ්රමිකය මත අවම 

වශසයන්ව එක්ත  වාර්ෂික නිවාඩු දිනයක්ත සාමුහික ගිවිසුම් මගින්ව ලබා 

දිය යුතු සේ. 

ජාිකමය සහ නිල වශසයන්ව පිලිගත් රජසේ නිවාඩු දින වලදී වැටුප් 

සහිත නිවාඩු ලැබීමට  ඔබ හිමිකම් ලබයි. 

සෑම දින 7ක කාල පරිච්සේදයකදීම අවම වශසයන්ව අඛ්ණ්ඩව පැය 24 

ක කාල පරිච්සේදයක විසේක කාලයක්ත සේවකයන්ව බුක්ති විඳිය යුතුයි 

 

03/13 වාර්ෂික නිවාඩු 

සහ සිසේ සහ රජසේ 

නිවාඩු දිනවල සේවසේ 

නිරත ීම 
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සේවය සහ නිවාඩු දින පිළිබඳ සරගුලාසි 
• 1954 සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක (සේවා නියුක්තිය හා පාරිශ්රමික සරගුලාසි) 

පනත 

 

වැටුප් සහිත නිවාඩු / වාර්ෂික නිවාඩු 
 

මීලග කැලැන්වඩර්ෂ වර්ෂෂය ආරම්භ වන විට වාර්ෂික නිවාඩු ලබාගැනීසම් හිමිකම 

සේවකසයකුට ඇත. රැකියාව අරඹන ලද දිනය / මාසය අනුව පළමු වාර්ෂික නිවාඩු 

කාල පරිච්සේදය සකාපමණ  දින ගණනක්ත ලබා ගත හැකිද යන්වන තීරණය කරනු 

ලැසේ.  සදවන වසසර්ෂ සිට ඉදිරියට මාස 12ක අඛ්ණ්ඩ සේවා කාලයක්ත සම්ුර්ෂණ 

කිරීසමන්ව අනතුරුව දින 14ක වාර්ෂික වැටුප් සහිත නිවාඩුවකට සේවකසයක්ත 

හිමිකම් ලබයි. තම රැකියාව ආරම්භ කළ කාලය අනුව පළමු වර්ෂෂය සඳහා පහත 

සඳහන්ව ආකාරයට වාර්ෂික නිවාඩු ලැබීමට සේවකසයක්ත හිමිකම් ලබයි.    

-  ජනවාරි 01 දින සහෝ ඉන්ව පසුව එනමුදු අසේල් මස 01 දිනට රැකියාව ආරම්භ කර 

ඇත්නම් දින 14    

-  අසප්රල් මස 01 දින සහෝ ඉන්ව සුව එනමුදු ජුලි මස 01 වැනි දිනට සපර රැකියා අරඹා 

ඇත්නම් දින 10    

-   ජුලි මස 01 දින සහා ඉන්වපසුව එනමුදු ඔක්තසතෝබර්ෂ 01 වැනි දිනට සපර රැකියාව 

අරඹා ඇත්නම් දින 07  

-  ඔක්තසතෝබර්ෂ මස 01 දින සහෝ ඉන්වසුව රැකියාව අරඹා ඇත්නම් දින 04 යි.    

 

වාර්ෂික නිවාඩුවට හිමිකම් ලබන දින සිට මාස 12ක්ත ඇතුලත සේවකසයකු විසින්ව 

තම වාර්ෂික නිවාඩුව ලබා ගත යුතු සේ. වාර්ෂික නිවාඩු  කාලසටහන 

සේවාසයෝජකයා සහ සේවකයා අතර අසනයානය  එකඟතාවසයන්ව තීරණය කරනු 

ලැසේ. එය සබදනුලැබිය හැකි මුත් අවම කාලපරිච්සේදය දින 07ට  අඩු සනාවිය යුතුය. 

වාර්ෂික නිවාඩු කාල පරිච්සේදය තුළදී සේවසයහි නිරත වන සලස සේවකයන්වට බල 

කිරීමට සේවා සයෝජකයාට අවසර සදනු සනාලැසේ. 

 

සේවකසයකු වාර්ෂික නිවාඩු බුක්ති විඳීමට සපර සේවා නියුක්ති ගිවිසුම අවසන්ව සේ 

නම් පසුගිය අවුරුද්දට අදාළව තමා උපයා ගත් වාර්ෂික නිවාඩු සහ සේවය අවසන්ව 

කරන වර්ෂෂයට අදාල වාර්ෂික නිවාඩු යන සදසකහිම එකතු කළ දින ගණන බුක්ති 

විඳීසම් හිමිකම සේවකසයකු හට ඇත. 

 

මූලාශ්ර ය :  1954 සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක (සේවා නියුක්ති හා පාරිශ්රමික සරගුලාසි) 

පනත 
 

රජසේ නිවාඩු  දින සඳහා සෙීම් 
 

වැටුප් සහිත උත්සව (රජසේ සහ ආගමික) නිවාඩු දින සඳහා සේවකයාට හිමිකම 

ඇත. කැලැන්වඩර්ෂ වර්ෂෂය ආරම්භසේදී ශ්රී ලංකා රජය විසින්ව උත්සව නිවාඩු දින 

නිසේදනය කරනු ලැසේ. (සාමානයසයන්ව සංඛ්යාව 16 කි) 1971 අංක 29 දරන නිවාඩු 

දින පනත ප්රකාරව රජසේ නිවාඩු දින පාලනය කරනු ලැසේ. 1985 සාප්ු හා කාර්ෂයාල 

සේවක (සේවා නියුක්තිය හා පාරිශ්රමික සරගුලාසි) පනත ද ුර පසසලාේවක සපෝය 

https://salary.lk/
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දින හා අනිකුත් රජසේ නිවාඩු දින 8ක්ත සඳහා විධිවිධාන සලසයි. සිසේ විසේක 

දිනයක රජසේ නිවාඩු දිනයක්ත සයසද් නම් අිසර්ෂක නිවාඩු දිනයක්ත ලබා සදනු 

සනාලැසේ. 
 

රජසේ නිවාඩු දිනවලට පහත සඳහන්ව නිවාඩු දින ඇතුලත් සේ. 

 

තයිසපාංගල් දිනය, ජාික දිනය (සපබ. 04), සිංහල හා සදමළ අලුත් අවුරුදු දිනට 

සපර දිනය, සිංහල හා සදමළ අලුත් අවුරුදි දිනය, මැයි දින (මැයි 01)  සවසක්ත ුර 

පසසලාේවක දිනය (මැයි 03) සවසක්ත ුර පසසලාේවක දිනට පසු දිනය, සිංහල 

සවසක්ත මාසය තුළ (මැයි 4) සපාසසාන්ව ුරපසසලාේවක දිනය (ජුනි 02) අධි ඇසල ුර 

පසසලාේවක දිනය (ජුලි 01) ඉද් උල් පීතර්ෂ (ජුලි 18), බිනර ුර පසසලාේවක සපාසහාය 

දිනය (අසගෝේතු 29), වප් ුර පසසලාේවක සපාසහාය දිනය (ඔක්තසතෝබර්ෂ 27), දීපවාලි 

උත්සව දිනය (සනාවැම්බර්ෂ 10), ඉල්  ුර පසසලාේවක සපාසහාය දිනය (සනාවැම්බර්ෂ 

25), මිලා උන්ව නබි (සදසැම්බර්ෂ 24), උඳුවප් ුර පසසලාේවක සපාසහාය දිනය 

(සදසැම්බර්ෂ 24), නත්තල් දිනය (සදසැම්බර්ෂ 25) 

 

මූලාශ්රය :  1954  සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක (සේවා නියුක්තිය හා පාරිශ්රමික 

සරගුලාසි ) පනත :  1971 අංක 29 දරණ නිවාඩු දින පනත 

 

සිපතා විසේක දින 
 

සම්ුර්ෂණ පාරිශ්රමිකය සහිතව සියකට දින එක හමාරක විසේක නිවාඩුවකට 

සේවක සයෝ හිමිකම් ලබි. අිකාල කාලය හැර පැය 28කට අඩු කාලයක්ත සේවය කර 

ඇි සේවකසයෝ සමකී සම්ූර්ෂණ පාරිශ්රමකයට හිමිකම් සනාලබි. සිපතා විසේක 

දිනය පනසතහි නිේිතව සඳහන්ව කර සනාමැත. වයාපාරසේ ේවභාවය සහ සපර 

ඇි සනාවූ ආකාරසේ තත්ත්වයන්ව ඇි විම වැනි සාධක මත සමකී විසේක දිනයන්ව 

කල්දැමිය යුතු බවට සකාමසාරිේවරයාට සෑහීමට පත් විය හැකි සලස සනාථ සකසර්ෂ 

නම් සමම විසේක දිනය කල්  දැමීම සහෝ සි 5කට වරක්ත ලබාදිය හැකිය. 1954   

 

මූලාශ්රය :   සාප්ු සහ කාර්ෂයාල සේවක පනත 6 වගන්විය 
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ILO සම්ුි 

සේවය අවසන්ව කිරීම පිළිබඳ 158 (1982) සම්මුිය  

 

ශ්රී ලංකාව ඉහත කී කිසිදු සම්ුියක්ත අපරානුමත කර 

සනාමැත 

ILO සම්ුි යටසේ විධිවිධාන සාරාංශය 

සමම සකාටස යටසත් එන ප්රේන මගින්ව රැකියා සම්බන්වධතාවයක  

සුරක්තිතභාවය සහෝ නමයශීලිභාවය සහෝ අේිරභාවය මනිනු ලැසේ. 

එසේ වුවද සම්වා එකම සම්මුියක පැහැදිලිව සදහන්ව වුවද. (සේවය 

අවසන්ව කිරීම පිළිබඳ සම්මුිය 158 හි වැටුප් සගීම නතර කිරීම සහ 

දැනුම්දිසම් අවශයතාවය සදහන්ව සේ.) ක්තසේෛසයහි යහපත් ක්රියා 

පටිපාටීන්ව මගින්ව සේවකයනට ලිඛිත සේවා ගිවිසුමක්ත ලබා දීසම් 

අවශයතාවය නියම කරනු ලැසේ. ේථාවර කාල ගිවිසුම් මත සේවය 

කරන සේවකයන්ව ේිර ේවභාවසේ  කාර්ෂයයන්ව කිරීමට කුලියට සයාදා 

සනාගත යුතු සේ. සේවකසයකුසේ සුදුසු භාවය තක්තසේරු කිරීමට 

සාධාරණ පරිවාස කාලයක්ත (6 මාසයක්ත සහෝ ඊට වඩා අඩු) සයාදා ගත 

හැකිය. රැකියා සම්බන්වධතාවය අවසන්ව කිරීමට මත්සතන්ව දැනුම්දීම 

කළ යුතු කාල පරිච්සේදය රැකියා ගිවිසුම තුළ නිේිතව සඳහන්ව කළ 

යුතු සේ. රැකියා සම්බන්වධතාවය අවසන්ව කිරීසම්දී ඒ සදහා දීමනාවක්ත 

සේවකයන්වට සගවිය යුතු සේ.  

 ේථර කාර්ෂයයන්ව  ඉටු කිරිම සදහා ේථාවර කාල සේවා ගිවිසුම්. ේිර 

කාර්ෂයයන්ව ඉටු කිරීමට ේථාවර කාල ගිවිසුම් සහිත සේවකයන්ව සයාදා 

සනාගත යුතු සේ.  ඊට සේතුව එවිට එය අේිර රැකියාවක්ත බවට 

පත්වන සහයිනි 

අලුත් කුසලතා ඉසගනීම සදහා සේවකසයකු හට සාධාරණ පරිවාස 

කාලයක්ත ලබා දිය යුතු සේ. කිසිදු අහිතකර ප්රිවිපාක ඇි සනාවන 

පරිදි අලුින්ව සේවයට සයාදා ගත් සේවකසයකු පරිවාස කාලය තුළදී 

සේවසයන්ව අේ කළ හැකිය 

සේවා සයෝජකසයකු විසින්ව රැකියා සම්බන්වධතාවය අවසන්ව කිරීමට 

සපර සේවකසයකු සේවය කළ කාල පරිච්සේදය පදනම්ව සාධාරණ 

කාල පරිච්සේදයක්ත තුළ දැනුම් දිය යුතු සේ. 

සේවය අවසන්ව කිරීසම්දී සේවය අවසන්ව කිරීම සඳහා දීමනාවක්ත 

සේවාසයෝජකයන්ව විසින්ව සගවිය යුතු සේ  (නිසි ශකයතාවය සනාමැි 

විට සහෝ අයථා පැවැත්ම හැර සේවක අිරික්තතය සහෝ සවනත් සේතු 

මත සේවය නතර කිරීසම්දී) 

 04/13 සේවක ආරක්තෂාව 
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සේවා නියුක්ති සකාන්වසේසි 
• 1954, සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත 

• 1950, කාර්ෂමික ආරවුල් පනත 

• 1983, පාරිසතෝික දීමනා පනත 

 

ලිඛිත රැකියා විේතර 
 

සේවකසයකු සිය රැකියාව ආරම්භ කරන අවේථාසේදී රැකියාව පිලිබඳ විේතර 

සේවසයෝජකයා විසින්ව ඉදිරිපත් කළ යුතු බව 1954 සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත 

නියම කරයි. ලිඛිත රැකියා  ගිවිසුම තුළ පහත සඳහන්ව කරුණු අන්වතර්ෂගත විය 

යුතුය. සේවකයාසේ නම තනතුර සහ පත්ීසම් ේවභාවය, පත්ීම ක්රියාත්මක වන 

දිනය, සේවකයා පත් කරනු ලබන සේණිය, මූලික වැටුප් සහ වැටුප් පරිමාණය, වැටුප 

(පාරිශ්රමිකය) සගවනු ලබන්වසන්ව සිපතාද සි 2කට වරක්තද නැතසහාත් මාේපතාද 

යන වග, ජීවන වියදම් දීමනාව,  (ඇත්නම්) අනිකුත් දීනා (ඇත්නම්) පරිවාස සහෝ 

ුහුණු කාල පරිච්සේදය, පරිවාස සහෝ ුහුණු කාලපරිච්සේදයට අදාල සකාන්වසද්සි 

සමග එම පරිවාස සහෝ ුහුණු කාලය තුළ පත්ීම අවසන්ව කළ හැකි තත්ත්වයන්ව 

රැකියාවට බලපවත්වන සකාන්වසද්සි සහ රැකියාව අවසන්ව කළ හැකි සකාන්වසද්සි සහ 

තත්ත්වයන්ව සාමානය වැඩ පැය ගණන, සිපතා නිවාඩු දින ගණන සහ වාර්ෂික 

නිවාඩු, සගවනු ලබන අිකාල අනුපාතය, සේවාසයෝජකයා විසින්ව දවදය ආධාර 

ලබා දීම  (ලබා සදනු ලැසේ නම්)  කිසියම් අර්ෂථසාධක අරමුදලක්ත සේ නම් ඊට අදාල 

සකාන්වසද්සි සහ එය ලබා දීම, රැකියාවට අදාල විශ්රාම සැලැේම සහ පාරිසතෝික 

සැලැේම සහ උසේීම් අවේථා ගිවිසුම සේවකයාට සම්ූර්ෂණසයන්වම සත්රුම් ගත 

හැකි භාෂාවකින්ව ලියා ිබිය යුතු අතර සේවාසයෝජකයා විසින්ව අත්සන්ව කර ිබිය 

යුතු සේ.   සේවාසයෝජකයා ගිවිසුසම් පිටපතක්ත තබා ගත යුතුය. ලිඛිත සේවා 

නියුක්ති ගිවිසුමක්ත සනාමැි නම් රැකියාවට අදාල සකාන්වසද්සි හා නියමයන්ව වාික 

එකඟතාව සයන්ව සපාදු නීිය, කිසියම් අදාල නීිමය විධිවිධානවලින්ව, සේවා 

ේථානසේ චාරිෛ භාවිතයන්ව හා සම්ප්රදායන්ව සහ සාමුහික එකඟතාවයක්ත සහෝ 

කම්කරු විනිේචය සභාසේ තීරණ තුළින්ව පැහැදිලි කර ගත යුතු සේ. 

 

සීමාවාසික ගිවිසුම් පිළිබඳ විධිවිධාන කම්කරු නීිය තුළ සනාමැත. සමයින්ව අදහේ 

වන්වසන්ව සීමාවාසික කාලය තුළ  දීමනාවන්ව සගීම අනිවාර්ෂය සනාවන දවකල්පිත 

සදයක්ත බවයි. 

 

මූලාශ්රය : 1954 සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක (සේවා හා පාරිශ්රමික සරගුලාසි) පනත 17 

වගන්විය හා 15 වන සරගුලාසිය 
 

නිශ්චිත සේවා කාල ගිවිසුම් 
 

ේිර ේවභාවසේ කාර්ෂයයන්ව සදහා නිේිත සේවා කාලයක්ත සදහා වන සකාන්වෛාත් 

සේවකයන්ව කුලියට ගැනීමට ශ්රී ලංකා කම්කරු නීිය අවසර ලබා සදයි. කම්කරු 

නීිවල නිේිත සේවා කාල ගිවිසුම් සඳහා ප්රිපාදන සනාමැත. නීිය කතා 

කරන්වසන්ව තාවකාලික සේවකයන්ව පිළිබඳව වන අතර  කිසියම් වසරක්ත තුළ මුළු 

එකතුව දින 180 කට වැඩි සනාවන සංඛ්යාවක්ත තුළ තාවකාලික ේවභාවසේ 

https://salary.lk/
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කාර්ෂයයන්ව ඉටු කිරී සදහා සේවාසයෝජකසයකු විසින්ව තාවකාලික සලස සේවසේ 

සයාදවනු ලබන්වසනෝ මීට අයත් සවි.   

 

මූලාශ්රය :  1999 අංක 32 දරන සේවක සභා පනත 54 වගන්විය 

 

පරිවාස කාලය 
 

පරිවාස කාලය ක්රියාත්මක වන කාල සීමාව පිළිබඳ ශ්රී ලංකාසේ කම්කරු නීිය තුළ 

පැහැදිලි විධිවිධාන සනාමැත. සාමානයසයන්ව පරිවාස කාලය මාස 6 කි. පරිවාස 

කාලය, එකී පරිවාස කාලය සඳහා බලපවත්වන සකාන්වසද්සි සහ පරිවාස කාලය 

තුළදී රැකියා ගිවිසුම අවසන්ව කළ හැකි වන්වසන්ව කවර තත්ත්වයන්ව යටසත්ද යන්වන 

සේවාසයෝජකයා විසින්ව පැහැදිලිව සදහන්ව කළ යුතු බවට සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක 

පනත නියම කරයි.  

 

උපරිම වශසයන්ව වසරක කාලයක්ත දක්තවා සේවාසයෝජකයන්ව සහ සේවකයන්ව ුහුණු 

ගිවිසුමකට එළඹිය හැකි බවට 1978 අංක 08 දරණ අභයාසලාභීන්ව සේවසේ සයදීම 

(ුද්ගලික අංශය) පනත මගින්ව ප්රිපාදන සලසා සදයි. ුහුණු කාල පරිච්සේදය 

අවසානසේදී විනය සේතු සහෝ සතෝරාගත් වෘත්ිය තුළ සතුටුදායක සලස 

නිුණතාවයක්ත ලබාගැනීමට අසපාසහාසත් ීම යන කරුණු සනාසේ නම් , 

අභයාසලාභිසයකුට සේවාසයෝජකයා විසින්ව රැකියාවක්ත ලබා දිම සහෝ විකල්ප 

වශසයන්ව ඔහුට සුදුසු රැකියාවක්ත සසවිය යුතුය. 

 

මුලාශ්රය :  1954 සාප්ු හා කාර්ෂයාල (සේවා නියුක්තිය හා පාරිශ්රමික සරගුලාසි) පනත 

සරගුලාසි 15 (උ)  : 1978 අංක 08 දරන අභයාසලාභීන්ව  සේවසයහි සයදීම (ුද්ගලික 

අංශය) 

 

දැනුම්ීසම් අවශයතාවය 
 

පහත සඳහන්ව කරුණු මත සේවාසයෝජකයා විසින්ව සේවානියුක්ති ගිවිසුම අවසන්ව 

කළ හැකිය;  විනය සේතු, විනය සනාවන සේතු, මරණය, නිිය ක්රියාත්මක කිරීම 

(සමම කාණ්ඩයට ඇතුළත් වන්වසන්ව ගිවිසුම ගැන කලකිරීසමන්ව සහ සේවා ඉටුකිරීමට 

සනාහැකිීම වැනි සාධක මත සේවා නියුක්ති ගිවිසුම අවසන්ව කිරීම) සහෝ සේවසයන්ව 

අේීම, සේවය හැර යාම සහෝ රැකියා අත්හැරීම වැනි විවිධ සේතු මත සිදු විය හැකි 

සේවකයා විසින්ව සිදු කරනු ලබන ක්රියාවන්ව, නිේිත කාල ගිවිසුම්වලදී ගිවිසුසමහි 

සඳහන්ව කර ඇි පරිදි නිේිත ගිවිසුම් කාල පරිචසේදය අවසන්ව ීසමන්ව ගිවිසුම 

අවසන්ව සේ. 

 

සේවය අවසන්ව කිරීසම් පනසතහි නියමයන්ව ප්රකාරව කිසියම් සේවකසයකු විනය 

සේතු මත සේවසයන්ව පහකරන ලබන අවේථාවකදී හැර අසනකුත් සේතු මත 

සේවසයන්ව පහ කිරීසම්දී සේවාසයෝජකයා විසින්ව එම සේතුව  සේවකයාට දැනුම්දීය 

යුතු සේ. සකසේ වුවද සේවය  අවසන්ව කිරීසම් පනත මගින්ව ආවරණය කරනු ලබන 

කිසියම් සේවකසයකු විනයමය සනාවන සේතුවක්ත මත සේවසයන්ව පහකරනු 

ලැබීමකදි සේවකයාසේ ූර්ෂව ලිඛිත කැමැත්ත සහෝ කම්කරු සකාමසාරිේවරයාසේ 

https://salary.lk/
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ලිඛිත ූර්ෂව අනුමැිය ලබාගැනීමකින්ව සතාරව එය සිදු කළ සනාහැකිය. සකසේවුවද 

පහත සඳහන්ව අවේථාවලදී ලිඛිත අනුමැිය ලබාගැනීම අවශය  සනාසේ. සේවකයන්ව 

ේසේච්ඡාසවන්ව ඉල්ලා අේීම, පත්ීම් ලිපිසයහි පැහැදිලිව සඳහන්ව දිනසේදී විශ්රාම 

ගැනීම, සාමූහික ගිවිසුමක විධිවිධාන පරිදි විශ්රාම ගැනීම, නිේිත කාල පරිච්සේදය 

අවසන්ව වි සේවය අවසන්ව කිරීම, නීිය ක්රියාත්මක ීම මගින්ව සේවය අවසන්ව ීම. 

 

සේවකසයකුසේ සේවය අවසන්ව කිරීසම්දී  සේවය අවසන්ව කිරීම පිළිබඳ දැනුම්දීමට 

නීිය මගින්ව නියම කර ඇත. සකසේ වුවද නීිය මගින්ව අවධානය සයාමු කරනු 

ලබන්වසන්ව ුද්ගල සේවය පහ කිරීම් වලට වඩා සාමූහික  සලස  සේවය අවසන්ව කිරීම් 

පිලිබඳව පමණි. සේවකයන්වසේ සේවය අවසන්ව කළ හැක්තසක්ත අවම වශසයන්ව  

මාසයකටත් කල් ඇිව දැනුම්දීම මගිනි. සේවකසයකු සමම එක්ත මාසික දැනුම්දීම 

සඳහා  සුදුසුකම් ලබන්වසන්ව එක්ත අවුරුද්දක සේවා කාලය සම්ූර්ෂණ කළ විටදී පමණි. 

එක්ත අවුරුද්දකට වඩා අඩු සේවා කාලයක්ත  සහිත සේවකසයක්ත සමකී දැනුම්දීම 

ලැබීමට සුදුසුකම් සනාලබයි. 

 

මූලාශ්රය :   1950 කාර්ෂමික ආරවුල් පනත -  31 වගන්විය 

 

සේවය අවසන්ව කිරීසම්ී සිදුකරනු ලබන සෙීම්  
 

සේවකයින්ව 15 සදසනකු  සහෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවක්ත සේවසයහි සයාදවන 

සේවාසයෝජකසයකු යටසත් අවුරුදු 5 ක  සේවා කාලයක්ත සම්ූර්ෂණ කර ඇි 

සේවකසයෝ සේවය අවසන්ව කරනු ලැබීමකදී පහත සඳහන්ව අනුපාතවල පාරිසතෝික 

ලබාගැනීමට හිමිකම් ලබි.  (සේවාසයෝජකයා සහෝ සේවකයා විසින්ව සේවය අවසන්ව 

කිරීම, සේවකයා මරණයට පත් ීම සහෝ විශ්රාම යෑම මත සේවය අවසන්ව කිරීම, 

නීිය ක්රියාත්මක කිරීසමන්ව සහෝ සවනත් ක්රමයක්ත මගින්ව සේවය අවසන්ව කිරීම) 
 

1. මාසික වැටුප් ලබන සේවකසයකු සම්ූර්ෂණ කරන ලද එක්ත එක්ත සේවා වසර සඳහා 

මාස භාගයක සේතන සහෝ වැටුප් 

2. අනිකුත් සේවකයන්ව සඳහා සම්ූර්ෂණ කරන ලද එක්ත එක්ත වසර සේවය සඳහා දින 

14 ක වැටුප 

සේවය අවසන්ව කිරීමට සේතුව කවරක්ත වුවද (එනම් ඉල්ලා අේීම, සේවසයන්ව 

පහකිරීම, විශ්රාම ගැනීම, සේවකයාසේ මරණය, නීිය ක්රියාත්මක කිරීම සහෝ 

සවනත් ආකාරයකින්ව) සෑම අවේථාවකදී සමම මුදල සගවිය යුතු සේ. එය රඳවාගත 

හැක්තසක්ත ඇතැම් පටු සලස අර්ෂථකථනය කළ අවේථාවලදීය. 

 

මූලාශ්රය :  පාරිසතෝික සගීම් පනත 
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ILO සම්ුි 

156 සම්මුිය: පවුල් වගකීම් සහිත සේවකයන්ව පිලිබඳ සම්මුිය (1981) 

165 නිර්ෂසද්ශය:  පවුල් වගකීම් සහිත සේවකයන්ව (1981) 

ශ්රී ලංකාව ඉහත කී කිසිම සමුියක්ත අපරානුමත කර 

සනාමැත 

ILO සම්ුි යටසේ විධිවිධාන සාරාංශය 

දරු උපතක්ත සිදුවන කාලය තුළදී නව පියවරුන්ව සදහා සමය ලබා සදන 

අතර සාමානයසයන්ව සකටි කාලයක්ත සදහා ලබා සදනු ලැසේ 

පවුල වගකීම් පිළිබඳ ජාතයන්වතර කම්කරු සංවිධාන සම්මුියට 

අනුබද්ධ (165) නිර්ෂසද්ශය මගින්ව සදමාපියන්ව සදසදනා සගන්ව එක්ත 

අසයකුට සේවසයන්ව අේ සනාවි දිගු කාලයක්ත සේවයට  සනාපැමිණ 

සිටීම සදහා (වැටුප් සහිතව සහෝ රහිතව) විකල්පයක්ත වශසයන්ව 

සදමාපිය නිවාඩු  ලබා සදනු ලැසේ. ප්රසූි නිවාඩු සහ පීතෘ නිවාඩු 

අවසන්ව වූ විට සදමාපිය නිවාඩු ලබා සදනු ලැසේ. වැඩ කරන සදමාපියන්ව 

සඳහා මේවරුන්වට සහෝ පියවරුන්වට අනිවාර්ෂයසයන්වම ගැනීමට ඇි 

සදමාපිය නිවාඩු ප්රමාණය නීි මගින්ව අර්ෂථනිරූපනය සකසර්ෂ. 

නමයශීලී සේවා විධිවිධාන තුළින්ව සාමානය සේවා තත්ත්වයන්ව වැඩි 

දියුණු කිරීම සඳහා පියවර සසායා බලන සලස 165 නිර්ෂසද්ශය ප්රකාශ 

කරයි 

 

 

05/13 පවුල් වෙකීම් 
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පවුසල් වෙකීම් සහිත සේවකයන්ව පිලිබඳ සරගුලාසි 
• 1954 සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත 

 

පීතෘ නිවාඩු 
 

ශ්රී ලංකාසේ කම්කරු හා සේවා නියුක්ති නිි තුළ පිතෘ නිවාඩු සඳහා ප්රිපාදන 

සනාමැත. 

 

සදමාපිය නිවාඩු 
 

වැටුප් සහිත සහෝ වැටුප් රහිත සදමාපිය නිවාඩු සඳහා ප්රිපාදන නීිය තුළ 

සනාමැත. 

 

බාල වයේකාර ළමයින්ව සහ අනිකුේ පවුසල් වෙකීම් සහිත 

සේවකයන්ව සඳහා නමයශීලී සේවා විකල්ප 
 

සදමාපියන්ව සහෝ පවුසල් වගකීම් සහිත සේවකයන්ව සඳහා ජීවිතය හා සේවය සමබර 

සලස පවත්වාසගන යාම සඳහා  සහාය ලබා සදන  ප්රිපාදන කිසිවක්ත නීිය තුළ 

දක්තනට සනාලැසේ. 
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ILO සම්ුි 
 

පසුගිය සම්මුියක්ත මගින්ව (103 - 1952 පිට) දරු ප්රසුියට සි 6 ක්ත සපර 

හා සි 6 ක්ත පසු සලස සි 12ක ප්රසූි නිවාඩු නියම කරන ලදී. සකසේ 

වුවද පසුකාලීන සම්මුියක්ත මගින්ව (අංක 183 -  2000 සිට) අඩු වශසයන්ව 

සි 14ක මාතෘ නිවාඩු ආවරණය කර ඇි අතර ඉන්ව සි 6 ක්ත දරු 

උපතට පසු අනිවාර්ෂයසයන්වම ලබා දිය යුතු සේ. 

ශ්රී ලංකාව අපරානුමත කර ඇේසේ 103 සම්ුිය පමණි 

ILO සම්ුි යටසේ විධිවිධාන සාරාංශය 

ගර්ෂභනී කාලය  සහ ප්රසූි නිවාඩු කාලය තුළදී අමතර වියදමක්ත 

දැරිමකින්ව සතාරව දවදය හා වින්වනඹු සත්කාර ලබාගැනීසම් අයිිය 

ඔබට ඇත 

ගර්ෂභනී කාලය සහ කිරිසදන කාලය තුළදී ඔබට සහෝ ඔබසේ දරුවාට 

සහෝ අහිතකර විය හැකි වැඩවලින්ව ඔබ ඉවත් කළ යුතුයි. 

ඔබසේ ප්රසූි නිවාඩු කාල පරිච්සේදය අවම වශසයන්ව සි 14 කි 

ප්රසූි නිවාඩු කාලය තුළදී ඔබසේ ආදායම අවම වශසයන්ව පසුගිය 

වැටුසපන්ව 2/3 ක්ත විය යුතුය 

ගර්ෂභනී කාලය සහෝ ප්රසූි නිවාඩු කාලය තුළදී සේවසයන්ව පහ කරනු 

ලැබීසමන්ව සහෝ සවනත් ආකාරයක සවනේ සකාට සැලකීමකට ලක්ත 

සනාී සිටීසම් අයිිය ඔබට ඇත 

ප්රසූි නිවාඩු කාල පරිච්සේදය අවසානසේ එම තනතුරටම සහෝ ඊට 

සමාන තනතුරකට ආපසු පැමිණීසම් අයිිය සේවකයන්වට ඇත 

දරු ප්රසූියට පසු ආපසු මව සේවා ේථානයට පැමිණි විට ඔබසේ 

දරුවාට කිරි දීම / ආහාර දීම සඳහා විරාම කාලයක්ත ඔබට ලබා දිය යුතු 

සේ 

 

06/13 සේවසයහි 

සයීසම්ී මාතෘේවය 
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මාතෘේවය සහ සේවය පිලිබඳ සරගුලාසි : 
• වර්ෂෂ 2000 සසෞඛ්ය සේවා පනත 

• 1939 මාතෘ ප්රිලාභ ආඥාපනත 

• 1954 සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත 

 

සනාමිසල් වවදය රැකවරණ 
 

2000 සසෞඛ්ය සේවා පනත යටසත් මාතෘ නිවාස ේථාපනය කර ඇත. ශ්රී ලංකා 

සසෞඛ්ය අමාතයාංශය යටසත් ේථානය කර ඇි පවුල් සසෞඛ්ය කාර්ෂයාංශය දරු 

උපතට සපර දරු උපත සිදුවූ පසු සසෞඛ්ය ආරක්තෂණය ලබාදීම පිළිබඳ වගකීම 

උසුලයි. සමම  දවදය රැකවරණය සියලු සදනා හට සනාමිසල් ලබා ගත හැකිය.   

 

මූලාශ්රය: වර්ෂෂ 2000 සසෞඛ්ය සේවා පනත 

 

හානිදායක වැඩ සනාපැවරීම 
 

(1939 මාතෘ ප්රිලාභ ආඥා පනත සහ 1954 සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත මගින්ව 

ආවරණය ලබන) ගර්ෂභනි සේවිකාවන්ව දරු ප්රසූිය සිදුීම අසප්ක්තිත දිනට මාස 

3කට සපර කාල පරිච්සේදය තුළදී එම සේවිකාවසේ සහෝ ඇයසේ දරුවාසේ 

සසෞඛ්යයට හානිදායක වන කිසිදු ආකාරයක කාර්ෂයයක්ත සිදු කිරීම සඳහා සේවසයහි 

සයදීම සනාකළ යුතුය. දරු ප්රසූිය සිදුී මාස  3 කාලය තුළ සේවසයහි සයදීසම්දී ද 

එහි සීමා කිරීම් බලපවත්වනු ලැසේ.   

 

මූලාශ්රය :  1939 මාතෘ ප්රිලාභ ආඥා පනත 10 (ආ) වගන්විය 1954 සාප්ු හා 

කාර්ෂයාල සේවක පනසතහි  18(ආ) වගන්විය 

 

මාතෘ නිවාඩු 
 

මාතෘ නිවාඩු කාල පරිච්සේදය එකී නිවාඩු, සපෝය නිවාඩු සහ වයවේථාපිත නිවාඩු 

දින හැර සි 12 කි. (දින 84 කි)  සමම සි 12න්ව සි 2 ක්ත දරු ප්රසූියට සපර (දරු 

ප්රසූිය සිදුවන  දිනයද ඇතුළුව) ලබා දිය යුතු අතර ඉිරි සි 10 දරු ප්රසූිය සිදු වූ 

දිනසයන්ව පසු ලබා දිය යුතු සේ. 

 

මාතෘ ප්රිලාභ ආඥා පනත ප්රකාරව සියලුම වැඩ සනාකරන දින ඇතුළත්ව සි 12ක 

මාතෘ නිවාඩු ලබා දිය යුතු සේ.තුන්වවන සහ ඉන්ව අනතුරුව සිදු වන දරු ප්රසූිවලදී 

සි නිවාඩු, සපෝය දින නිවාඩු සහ වයවේථාපිත නිවාඩු දින හැර දින 42ක  මාතෘ 

නිවාඩු ලබා දිය යුතු සේ. මාතෘ ප්රිලාභ ආඥා පනත යටසත් සියලුම වැඩ සනාකරන 

දින ඇතුළත්ව සි 6 ක මාතෘ නිවාඩු ලබා සදනු ලැසේ. 

 

තම දරු ප්රසුිය මාසයක්ත තුළ නැතසහාත් දින 14 ක්ත (සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක) 

තුළ සිදුවන බව තම  සේවාසයෝජකයාට දැනුම්දුන්ව පසු සේවිකාවට මාතෘ නිවාඩු ලබා 

සදනු ලැසේ. දරු ප්රසූිය සිදු වූ පසු සියක්ත ඇතුළත ඇය විසින්ව තමා විසින්ව දරු 
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ප්රසූිය සිදු කරන ලද දිනය, ඇයට සේවයට සනාපැමිණ සිටිය හැකි දින ගණන 

නිේිතව ගණනය කිරීම සඳහා සේවාසයෝජකයා සවත දැනුම්දිය යුතු සේ. තමාට 

සිටින දරුවන්ව සංඛ්යාවද ඇය විසින්ව නිේිතව සඳහන්ව කළ යුතු සේ. 

 

බහු දරු උපත් සිදුීමකදී සහෝ දරු ප්රසූියට පසු සරෝගී සහෝ සංකුලතා තත්ත්වයන්ව 

ඇි වුනු අවේථාවකදී මාතෘ නිවාඩු කාල පරිච්සේදය දීර්ෂඝ කිරීම සඳහා ප්රිපාදන 

නීිය තුළ සනාමැත. 

 

මූලාශ්රය :  1939 මාතෘ ප්රිලාභ පනත 02 වගන්විය, 1954 සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක 

පනත 18 (ආ) වගන්විය 

 

ආදායම 
 

සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත අනුව මාතෘ නිවාඩු ූර්ෂණ වැටුප් සහිත නිවාඩු 

වන අතර මාතා ප්රිලාභ ආඥා පනත යටසත් අදාළ කාල පරිච්සේදය සඳහා වන 

සේවකයාසේ වැටුසපන්ව 6/7 ක්ත (86%)  සගවනු ලැසේ. දරු ප්රසූිය පිලිබඳව සේවිකාව 

විසින්ව සේවා සයෝජකයාට ඇය ප්රිලාභ ඉල්ලා සිටින සේවාසයෝජකයා යටසත්, 

වසරක්ත තුළ අවම වශසයන්ව දින 150 ක්ත සේවය කර ඇි සේවිකාවකට, ඇය දරු 

ප්රසූියට සපර සේවාසයෝජකයාට දැනුම්සදන දිනට කලින්ව වහාම ප්රිලාභ සපයනු 

ලැසේ. 

 

මූලාශ්රය : සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත 

18(ඇ) වගන්විය, මාතෘ ප්රිලාභ ආඥා පනත 35 වගන්විය 

 

සේවසයන්ව පහය කරනු ලැබීසමන්ව ආරක්තෂා ීම 
 

මාතෘ ප්රිලාභ ආඥාපනත සහ සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත ප්රකාරව සේවා 

නියුක්තිසේ සියලුම අංශවලදී  ගර්ෂභනීභාවය සහෝ ඇයසේ ගර්ෂභනිභාවය හා 

සම්බන්වධ සවනත් කිසියම් සේතුවක්ත මත  සේවාසයෝජකසයකු විසින්ව කාන්වතා 

සේවිකාවක සේවසයන්ව පහකරනු ලැබීම නීිවිසරෝධී සේ. ගර්ෂභනී කාලය තුළදී හා 

මාතෘ නිවාඩු සහිත කාලපරිච්සේදය තුළදී සේවිකාවකසේ රැකියා සුරක්තිත බව 

එමගින්ව තහවුරු කරනු ලැසේ. 

 

මූලාශ්රය :  මාතෘ ප්රිලාභ ආඥා පනත 10 වගන්විය සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක 

පනත 18 (ඇ) වගන්විය 
 

එම තනතුරම ආපසු ලබාෙැනීසම් අයිිය 
 

මාතෘ ප්රිලාභ  පනත සහ සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත ප්රකාරව සේවිකාවක 

මාතෘ නිවාඩු ලබා සිටින කාල  පරිච්සේදය තුළදී ඇය සවත තමා සේවසයන්ව පහ කළ 

බවට දැනුම්දීමක්ත සිදු කළ සනාහැකිය. එමගින්ව සේවිකාවන්ව හට නැවත සේවයට 

පැමිණීසම් අයිිය ලැසබන මුත් එය කලක්ත දැරූ තනතුරටම ීම අවශය සනාසේ.   
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මූලාශ්රය :  මාතෘ ප්රිලාභ ආඥා පනත 10 වගන්විය සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක 

පනත 18 (ඈ) වගන්විය 

 

සේවසයහි සයී සිටින මවුවරුන්ව හට දරුවන්වට කිරි ීම සඳහා 

විසේක කාලයක්ත ලබා ීම 
 

සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත අනුව කිරි දීම සඳහා විසේක කාලයකට  හිමිකම 

සනාලැසේ. සකසේ වුවද මාතෘ ප්රිලාභ ආඥා පනත අනුව දරුවාසේ වයස අවුරුදු 1 

ක්ත වන තුරු වැඩ කරන දිනයක පැය 9 ක කාල පරිච්සේදයක්ත තුළදි අවම වශසයන්ව 

විනාඩි 30 ක්ත බැගින්ව කාල පරිච්සේද 2ක්ත කිරි දීම සඳහා ලබා සදනු ලැසේ. දරුවන්වට 

කිරි දීම සඳහා අවශය  පහසුකම් සේවා සයෝජකයා විසින්ව සේවිකාවන්ව හට ලබා දිය 

යුතු සේ. සේවාසයෝජකයා විසින්ව සපෝෂණාගාරයක්ත සහෝ සවනත් කිසියම් සුදුසු 

ේථානයක්ත සපයනු ලැසේ නම් එක්ත එක්ත  කිරිදීසම්  විරාම කාලය විනාඩි 30 ක්ත වන 

අතර එසේ සනාවන්වසන්ව නම් එය   පැයකට වඩා අඩු සනාවිය යුතුය. ආහාර සහෝ 

විසේකගැනීම සඳහා ලබා සදනු ලබන විරාම කාලයට අමතරව කිරි විසේක කාලය 

ලබා දිය යුතු අතර එම කාලය, සේවය  කළ කාලයන්ව සලස සලකනු ලැසේ. 

 

මූලාශ්රය : මාතෘ ප්රිලාභ  ආඥා පනත 12(ආ) වගන්විය 
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ILO සම්ුි 
 

සේවය තුළදී සසෞඛ්ය හා ආරක්තෂාව පිලිබඳ සලෝක කම්කරු සංවිධාන 

සම්මුින්ව සබාසහෝ ජාතයන්වතර කම්කරු සංවිධාන සම්මුින්ව, 

ඇේබැේසටෝේ සහ රසායන ද්රවය වැනි වෘත්ිය සසෞඛ්යය උවදුරු 

පිලිබදව සුවිසේෂ අවධානය සයාමු කරයි. 155(1981) සම්මුිය මීට 

අදාළ සපාදු සම්මුිය සේ.  

කම්කරු පරික්තෂා සම්මුිය  81 (1947) 

ශ්රී ලංකාව අපරානුමත කර ඇේසේ 081 සම්ුිය පමණි 

ILO සම්ුි යටසේ විධිවිධාන සාරාංශය 

ඔබසේ සේවාසයෝජකයා, සෑම අින්ව සාධාරණ සවමින්ව, වැඩ 

ක්රියාවලිසේ සුරක්තිත බව ගැන වගබලාගත යුතුයි. 

ඔබසේ සේවාසයෝජකයා විසින්ව ආරක්තිත ඇදුම් සහ අනිකුත් 

ආරක්තිත ූර්ෂසවෝපායන්ව සනාමිසල් ලබා දිය යුතු සේ 

ආරක්තෂාව සහ සසෞඛ්යට සම්බන්වධ සියලු වැඩ ගැන ඔබට සහ ඔබසේ 

වෘත්ිය සගයන්වට ුහුණුව ලබා දිය යුතු අතර හදිසි අවේථාවකදී 

පිටවිය හැකි සදාරටු ඔබට සපන්වවා දිය යුතුසේ 

සේවා ේථානසේ ආරක්තෂාව හා සසෞඛ්ය තහවුරු කිරීම  පිණිස මධයම 

ේවාධීන සහ කාර්ෂයක්තෂම කම්කරු පරීක්තෂණ පද්ධියක්ත ේථාපනය 

කළ යුතුසේ 

 

07/13 සේවය තුළී 

සසෞඛ්ය හා ආරක්තෂාව 
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සසෞඛ්ය හා සේවයට අදාල සරගුලාසි 
• 1942 කර්ෂමාන්වතශාලා ආඥාපනත 

 

සේවාසයෝජක ආරක්තෂණයන්ව 
 

කර්ෂමාන්වතශාලා ආඥා පනත අනුව සේවා ේථානසයහි සේවය කරන ුද්ගලයන්වසේ 

සසෞඛ්ය ආරක්තෂාව හා සුභසාධනය තහවුරු කරනු පිණිස පියවර ගැනීම 

සේවාසයෝජකයාසේ වගකීම සේ. සේවා පරිශ්රසයහි ගුණාත්මක භාවය, පිරිස 

වැඩිීම, පිරිසිදු භාවය, සුදුසු උේණත්වය පවත්වා ගැනීම, වාතාශ්රය, ආසලෝකය 

සැපයීම, ජලාප්රවාහනය සහ සනීපාරක්තෂාව පරීක්තෂා කිරීම පිණිස සේවා ේථානය 

පරීක්තෂා කළ යුතු සේ. හැකිතරම් උපරිම සසෞඛ්යාරක්තිත මට්ටමින්ව 

යන්වසෛෝපකරණ, ක්රසමෝපායන්ව, සංක්රමණය උපකරණ, උපාංග සමවලම් සහ යන්වෛ 

පවත්වා ගනිමින්ව සහ එවැනි දෑ ේථාපනය කිරීම මගින්ව සේවකයාසේ ආරක්තෂාව 

තහවුරු කළ යුතු සේ. භාවිතා කරන ආයුධ, උපකරණ, යන්වසෛෝපකරණ සහෝ 

නිපැයුම් සේවකයන්වසේ ආරක්තෂාව සහික වන සලස නිසි පරිදි සංවිධානය කළ 

යුතුයි. ඇද වැටීමට ඇි අවදානම, වේතුන්ව එහා සමහා සගනයාම, අනතුරුදායක 

යන්වෛ සහ උපකරණවලින්ව ආරක්තෂාව, හුදකලා පරිසරය තුළ සිදුකරනු ලබන 

කාර්ෂයයන්ව සහෝ සීමිත ප්රසද්ශ තුළ සිදු කරනු ලබන කාර්ෂයයට අදාල නිවාරණ 

ක්රියාමාර්ෂග, ද්රාවණ පිටාර ගැලීම සහ ගින්වසනන්ව ආරක්තෂාව යනාදිය පිළිබඳව සේවා 

ේථානයක ඇි ආරක්තිත තත්ත්වයන්ව පිළිබඳව පරීක්තෂා කළ යුතු සේ. සේවසයහි 

සයාදවා ඇි ුද්ගලයන්ව හට දූවිලි, විෂ දුම් සහ අනිකුත් අපද්රවය ආග්රහණය ීම 

වළක්තවා ඔවුන්ව ආරක්තෂා කිරීම සඳහා සේවාසයෝජකයන්වසගන්ව ඉල්ලා සිටින විධිවිධාන 

කර්ෂමාන්වත ශාලා ආඥා පනසත් අඩංගු සවයි. එංජිම සවින්ව විවෘත පරිසරය තුළට 

වාතය මුදාහැරීසම් අවශයතාවය සහ එසේම ඒ සමග කටයුතු කරන ුද්ගලයන්වට 

හැර අනිකුත් ුද්ගලයන්වට එංජිම මගින්ව නිකුත් කරනු ලබන  විෂ දුම ආග්රහණය ීම 

වැලැක්තීම සඳහා වැඩපසලහි කාමර සවන්ව කර  තැබීම වැනි අභයන්වතර දහන එංජින්ව 

භාවිතයට අදාළ විසේෂ සකාන්වසද්සි ද පනවා ඇත. 

 

මූලාශ්රය :  1942 කර්ෂමාන්වත ශාලා ආඥා පනත 

 

සනාමිසල් රැකවරණය 
 

සතත් හා හානිකර ද්රවයන්වට නිරාවරණය වන ආකාරසේ කාර්ෂයන්ව ඉටු කරන 

සේවකයන්ව හට ආරක්තිත උපකරණ (ේවසන උපකරණ, ඇේ ආරක්තෂා කිරීම සඳහා 

වන කණ්ණාඩි,  බැහැර කිරීසම් උපකරණ) ලබාදීම පිළිබඳව 1942 කර්ෂමාන්වත ශාලා 

ආඥා පනසතහි විවිධ විධිවිධාන මගින්ව සේවාසයෝජකයන්ව හට නියම කරනු ලැසේ. 

 

මූලාශ්රය : 1942 කර්ෂමාන්වතශාලා ආඥා පනසතහි 3, 51, 53 සහ 58 
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පුහුණුව 
 

කිසියම් යන්වෛයක්ත ක්රියාකරීසම්දී ඇි විය හැකි අනතුරු පිළිබඳව ූර්ෂණ වශසයන්වම 

උපසදේ ලබා දී නැත්නම්, ඒ සම්බන්වධසයන්ව ප්රමාණවත් ුහුණුව ලබා නැත්නම් සහ 

පළුරුද්ද සහ දැනුම ඇි සේවකසයකුසේ අධීක්තෂණය යටසත් සනාකරන්වසන්ව නම් 

තරුණ සේවකසයකු (වයස අවුරුදු 18ට අඩු) යන්වෛ ක්රියා කරීම සඳහා සේවසයහි 

සයදීමට ඉඩ සනාදිය යුතු බව කර්ෂමාන්වත ශාලා ආඥා පනත නියම කරයි. 

 

මූලාශ්රය :  1942 කර්ෂමාන්වත ශාලා ආඥා පනත 26 
 

කම්කරු පරික්තෂණ ක්රමසේදය 
 

කම්කරු පරීක්තෂණ ක්රමසේදය ක්රියාසවහි සයාදන ප්රථම දකුණු ආසියානු රට බවට 

පත් වූ ශ්රී  ලංකාව සී 081 හි විධිවිධාන හා අනුගතව කම්කරු පරික්තෂණ ක්රමසේදය 

ක්රියාත්මක කරයි. රසටහි කම්කරු සදපාර්ෂතසම්න්වතුසවහි කාර්ෂයාල 56 හි කම්කරු 

පරිපාලන ආයතන වඩාත් සහාඳින්ව සම්බන්වධීකරණය කිරීමට සමම ක්රමසේදය මගින්ව 

කම්කරු අමාතයංශයට ඉඩ ප්රේථාව ලබා සදයි. කර්ෂමාන්වතශාලා ලියාපදිංි කිරීම 

සහ නිිපතා පරික්තෂා කිරීම මගින්ව සේවා ේථානවලදී සේවකයන්වසේ ආරක්තෂාව, 

සසෞඛ්යය හා සුභසාධනය පිළිබඳව සහික ීම කම්කරු සදපාර්ෂතසම්න්වතුසවහි 

කාර්ෂමික ආර්ෂකෂක අංශය විසින්ව සිදු කරනු ලැසේ. කම්කරු පරීක්තෂන ක්රමය 

සපයන්වසන්ව කර්ෂමාන්වතශාලා ආඥා පනසත් විවිධ විධිවිධාන යටසත්ය. 

 

සේවා ේථාන පරිශ්රයට පිවිසීම, විමර්ෂශන කටයුතු සඳහා නිදර්ෂශන ලබාගැනීම, හදිසි 

අනතුරු සහ අනතුරුදායක සිදුීම් පිළිබඳව විමර්ෂශන සිදු කිරීම සහ අවදානම් 

තත්ත්වය පහව යනසතක්ත සහෝ සුදුසු මට්ටමකට අඩු වන සතක්ත තහනම්  සහෝ වැඩි 

දියුණු කිරීම පිලිබඳව නිසේදන නිකුත් කිරීම සඳහා පරික්තෂකවරයා හට බලතල ඇත. 
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ILO සම්ුි 
 

සමාජ ආරක්තෂාව, රැකියාසේ නිරතව සිටියදී තුවාල ලැබීම සඳහා 

දීමනා සහ  දවදය රැකවරණ හා අසනීප ප්රිලාභ පිළිබඳ 102 

සම්මුිය (1952) , 121 සම්මුිය (1964) සහ 130 (1969) සම්මුිය 

 

ශ්රී ලංකාව ඉහත කී සම්ුින්ව අපරානුමත කර සනාමැත 

ILO සම්ුි යටසේ විධිවිධාන සාරාංශය 

අසනීපයක්ත ඇි වූ විට සේවසයහි රැඳී සිටීසම් සහ ආදායම ලැබීසම් 

අයිිය ඔබට ිබිය යුතු සේ. ජාික කම්කරු නීිය අනුව ඔබ 

සේවයට සනාපැමිණ සිටින පලමු දින 3 තුළ අසනීප ප්රිලාභ ලබා 

සනාදි සිටිය හැකිය. අසනීප ී අවම වශසයන්ව පළමු මාස 6 තුළදී 

ආදායම ලැබීමට ඔබට හිමිකම ිබිය යුතුය. සමම ආදායම අඩු 

වශසයන්ව අවම වැටුසපන්ව 45% ක්ත විය යුතුය. (අසනීප ලබා පළමු මාස 6 

තුළ සහෝ පළමු වසර තුළදී පවා අවසන්ව වරට ලැබූ වැටුසපන්ව 60% ක්ත 

ලබා සදන ක්රමසේදයක්ත තීරණය කිරීසම් නිදහස රටවල්වලට ඇත.) 

ඔබට වැටුප් සහිත අසනීප නිවාඩු සඳහා සුදුසුකම් ලැබිය යුතුයි. 

අසනීපී සිටින පළමු මාස 6 තුළදී ඔබ සේවසයන්ව පහ කිරීසම් 

හැකියාව සනාමැත 

අසනීප කාලය තුළදී අමතර වියදමකින්ව සතාරව දවදය රැකවරණ 

ලැබීසම් අයිිය ඔබට ඇත. සේවකයාට සහ ඔවුන්වසේ පවුල්වල 

සාමාජිකයන්ව හට දැරිය හැකි මිලකට අවශය අවම දවදය රැකවරණය 

ලබාගැනීමට  පහසුකම ිබිය යුතු සේ 

වෘත්ිය සේතු සකාට සගන ඇිවන අසනීපයක්ත සහෝ හදිසි අනතුරක්ත 

නිසා ඔබ ආබාධිත තත්ත්වයට  පත් වුවසහාත් ඔබට ඉහළ දීමනා 

ලැබිය යුතු සේ. තාවකාලික සහෝ ූර්ෂණ අශනුක්තතාවය / 

ආබාධිතතාවය ඇි වුවසහාත් සේවකයාට සාමානය  වැටුසපන්ව 50% 

අවම වශසයන්ව ලබා දිය යුතු අතර මාරාන්වික තුවාල සිදු වුවසහාත් 

ජීවත්ව සිටින යැසපන්වනන්ව හට මියගිය ුද්ගලයාසේ අවම වැටුසපන්ව 

40% ක්ත කලින්ව කල සගීම සලස ලබා දිය යුතු සේ. 

 

  08/13 සේවය සහ අසනීප 
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සේවය සහ අසනීප තේේවය පිලිබඳ සරගුලාසි 
• 1954  සාප්ු හා කාර්ෂයාල පනත 

• 1934 සේවක වන්වදි ආඥා පනත 

 

වැටුප් සහිත සලඩ නිවාඩු 
 

සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත ප්රකාරව දවදය නිලධාරිසයකුසේ නිර්ෂසද්ශය මත 

සෑම සේවකසයකු හටම ුද්ගලික කටයුතු, අසනීප තත්ත්වයන්ව සහෝ සවනත් කිසියම් 

සාධාරණ සේතුවක්ත සඳහා දින 07 ක කාලපරිච්සේදයක්ත සඳහා වැටුප් සහිත (මාස 

12කදී) අසනීප නිවාඩු (අසනීප ප්රිලාභ) හිමි සේ. සමම නිවාඩු සාමානයසයන්ව අනියම් 

නිවාඩු සලස හැඳින්වසේ. අනියම් නිවාඩු සාමානයසයන්ව වරකදී දින භාගයක්ත, එකක්ත 

සහෝ ඊට වැඩිසයන්ව ලබා සදනු ලැසේ. දීර්ෂඝකාලීන අසනීප තත්ත්වයක්ත සමයට 

ඇතුළත් සනාසේ. අසනීප තත්ත්වය සේතු සකාට සගන දවදය නිවාඩු ලබාදීම 

පිළිබඳ විසේෂ විධිවිධාන අභයාසලාභීන්ව සේවසයහි සයදීම (ුද්ගලික අංශය) පිළිබඳ 

පනසතහි අඩංගු සේ. ලියාපදිංි දවදය  නිලධාරිසයකු විසින්ව නිකුත් කරන ලද 

දවදය සහිකයක්ත සමග අයදුම්පතක්ත ඉදිරිපත් කළ විට අභයාසලාභිසයකු හට 

තමනට හිමි  සම්ූර්ෂණ දීමනා සහිතව දින  07 කාලපරිච්සේදයක්ත සඳහා එකවර සහෝ 

වරින්ව වර අසනීප නිවාඩු හිමි සේ. 

 

මුලාශ්රය :   සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත 6  (3 හා 4) වගන්විය, අභයාසලාභීන්ව 

සේවසයහි සයදීම (ුද්ගලික අංශය) පනත 6 වගන්විය 

 

අසනීප තේේවයන්ව තුළී රැකියා සුරක්තිතතාව 
 

ඔහු/ඇය අසනීප නිවාඩු ලබා සිටින දින 07 ක කාල පරිච්සේදය තුළදී සේවකයාසේ 

රැකියාව සුරක්තිත සේ.  

 

මූලාශ්රය : සාප්ු හා කාර්ෂයාල පනත 6(5) වගන්විය 

 

වවදය රැකවරණය 
 

සියලුම ුරවැසියන්වට සනාමිසල් දවදය ප්රිලාභ ලබාගැනීසම් හිමිකම ඇත.  

 

මූලාශ්රය :  ISSA සද්ශීය සතාරතුරු සංග්රහය 

 

ආබාධිත තේේවය / සේවය කරන කාලය තුළී තුවාල ලැබීම 

සවනුසවන්ව ීමනා 
 

සේවය කරන කාලය තුළදී තුවාල සිදුීම් කාණ්ඩ 4කට සබදනු ලැසේ. (1) ේිර ූර්ෂණ 

අශනුක්තතතාවය (2) ේිර අර්ෂධ අශනුක්තතතාවය (3) තාවකාලික අශනුක්තතතාවය 

සහ (4) සේවකසයකුසේ මරණය සිදුවිය හැකි ආකාරසේ මාරාන්වික තුවාල 

තුවාල ලැබීමකදී සගවනු ලබන වන්වදි ප්රමාණය සේවකයාසේ වැටුප් මත පදනම් සේ. 
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සේවසේදී තුවාල ලැබීම සවනුසවන්ව ප්රිලාභ හිමි වනුසේ අවම වශසයන්ව මාස 06 ක 

කාලයක්ත සේවසයහි නිරත වූ සේවකයන්වට වන අතර තාවකාලික ආබාධිත 

තත්ත්වය පිළිබඳව ප්රිලාභ ලැබීමට ිබිය යුතු අවම කාල පරිච්සේදය දින 03 කි. 

 

ේිර ූර්ෂණ අශනුක්තතතාවය / ආබාධිත තත්ත්වය ඇි වූ අවේථාවකදී සගවනු 

ලබන වන්වදි ප්රමාණය සේවකයාසේ වැටුප් කාණ්ඩය මත පදනම්ව එකවර මුදලක්ත 

සලස සගවනු ලැසේ. අවම ේිර ආබාධිතතත්ව ප්රිලාභය රු. 196,083,80 වන අතර 

උපරිම ආබාධිත තත්ව ප්රිලාභය රු 550,000 කි. 

 

ේිර අර්ෂධ ආබාධිත තත්ත්වයකදී සගවනු ලබන වන්වදි ප්රමාණය තක්තසේරු කරන ලද 

ආබාධිත තත්ත්වය ප්රමාණය මත පදනම් සේ. තාවකාලික ආබාධිත තත්ත්වයකදී 

වැටුසපන්ව 50% ක්ත අවුරුදු 5  දක්තවා කාල පරිච්සේදයක්ත සඳහා සගවනු ලැසේ. මාස 

6කට පසු එකවර මුදලක්ත සලස ප්රිලාභ සගවිය හැකිය. අවම තාවකාලික ආබාධිත 

තත්ව ප්රිලාභය රු. 1320 වන අතර උපරිම ප්රිලාභය රු. 5500 කි. 

 

මාරාන්වික තුවාල ලැබීමකදී සේවකයාසේ වැටුප් පන්විය / කාණ්ඩය අනුව ඔහුසේ 

යැසපන්වනන්ව හට (වැන්වදඹුව, ළමයින්ව, වැන්වදඹු මව) එකවර මුදලක්ත සලස වන්වදි ලබා 

සදනු ලැසේ. යැසපන්වනන්වට ලබා සදනු ලබන අවම ප්රිලාභය රු. 196,083.80 වන අතර 

උපරිම ප්රිලාභ මුදල රු. 550,000 කි.  

 

අවමගුල් වියදම් යැසපන්වනන්වසේ දීමනා වලින්ව අඩු කර ගනු ලබන අතර එම වියදම් 

දරන ලද ුද්ගලයාට ඒවා සගවනු ලැසේ. එම වියදම් පහත සඳහන්ව ප්රමාණයට 

වැඩිවිය සනාහැක.  

1. වන්වදි මුදල රු. 200,000 ඉක්තමවා සනායයි නම් රු. 10,000 

2. වන්වදි මුදල රු. 300,000 ඉක්තමවා සනායයි නම් රු.15000 

3. වන්වදි මුදල රු. 500,000 ඉක්තමවා සනායයි නම් රු. 20,000 

 

මුලාශ්රය :   1934 සේවක වන්වදි ආඥා පනසතහි 111 සකාටස හා 1V   උපසල්ඛ්නය, 6, 12 

වගන්වි   201 4 ශ්රී ලංකාව සඳහා වන ISSA  සද්ශිය වාර්ෂතාව 
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ILO සම්ුි 
 

සමාජ ආරක්තෂණය (අවම ප්රමිින්ව) :  102 සම්මුිය (1952)  ප්රිලාභ 

කිහිපයක්ත සදහා පසුකාලීන සම්මුිය මගින්ව තරමක්ත ඉහළ ප්රමිි 

නියම කර ඇත 

රැකියාසේ සයදි සිටියදී තුවාල ලැබීම සවනුසවන්ව දීමනා :  121 සම්මුිය 

(1964) 

අශනුක්තතාවය, වයේගත භාවය හා ජීවත්ව සිටින අය සදහා ප්රිලාභ :  

128 සම්මුිය (1967) 

දවදය රැකවරණ හා අසනීප සඳහා දීමනා :  130සම්මුිය (1969)  

සේවා වියුක්ති ප්රිලාභ :   168 සම්මුිය (1988) 
 

ශ්රී ලංකාව ඉහත සඳහන්ව සම්ුින්ව අපරානුමත කර සනාමැත 

ILO සම්ුි යටසේ විධිවිධාන සාරාංශය 

සාමානය  තත්ත්වයන්වවලදී විශ්රාම ලබන වයස අවුරුදු 65 සනාඉක්තමවිය 

යුතුය. විශ්රාම ලැබීසම් වයස අවුරුදු 65 වැඩි සලස නියම කර ඇත්නම් 

එහිදි වයේගත ුද්ගලයන්වසේ වැඩ කිරීසම් හැකියාවට සහ 

‘ජනවිකාශමය, ආර්ෂිකමය සහ සමාජමය යන සංඛ්යාත්මක සලස 

නිරූපනය වන නිර්ෂණායකවලට සතුටුදායක අන්වදමින්ව නිසි අවධානය 

සයාමු කළ යුතු සේ. විශ්රාම වැටුප අවම වැටුසප් සහෝ උපයාගත් 

වැටුසපහි ප්රිශතයක්ත සලස නියම කළ හැකිය.  

පවුල් ආදායම උපයන ුද්ගලයා මිය ගිය විට කලෛයා හා දරුවන්ව අවම 

වැටුසපන්ව ප්රිශතයක්ත සලස සහෝ උපයාගත් සේතනසේ ප්රිශතයක්ත 

සලස ප්රකාශිත ප්රිලාභයකට සුදුසුකම් ලබනු ඇත. සමය  අවම 

වශසයන්ව අදාල වැටුසපන්ව 40% විය යුතුය. 

සීමිත කාල පරිච්සේදයක්ත සඳහා රැකියාව විරහිතව සිටින ුද්ගලයාට 

අවම වැටුසපන්ව සහෝ උපයාගත් වැටුසපහි ප්රිශතයක්ත සලස සේවා 

වියුක්ති ප්රිලාභයක්ත ලැබීසම් අයිිය ඇත  

අසනීපයක්ත තුවාල ලැබීමක්ත  සහෝ ආබාධිත තත්ත්වයක්ත සේතු සකාට  

සගන වෘත්ියමය සනාවන  අසාධය තත්ත්වයක්ත නියමිත විශ්රාම 

වයසට  සපර සේවකයාට ඇි වුවසහාත්  හා එමගින්ව නිසරෝගිව සිටින 

සේවකසයකු  රැකියාව කළ සනාහැකි තත්ත්වයට පත් වුවසහාත් 

අශනුක්තතතා දීමනා ලබා සදනු ලැසේ. අශනුක්තතතා ප්රිලාභය 

නිර්ෂසද්ශ වැටුසපන්ව අඩු වශසයන්ව 40% ක්ත විය යුතුය. 

09/13 සමාජ 

ආරක්තෂණය 
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සමාජ ආරක්තෂණය පිලිබඳ සරගුලාසි 
• 1958 සේවක අර්ෂථසාධක අරමුදල් පනත 

• 1980 සේවක භාර අරමුදල් පනත 

 

විශ්රාම හිමිකම් 
 

සේවකයන්ව වයස අවුරුදු 55 සම්ූර්ෂණ කරන විට (කාන්වතා සේවිකාවන්ව සඳහා අවුරුදු 

50)  සහෝ ඔවුන්ව ආවරණය  කරන ලද සේවසයන්ව ඉවත් ී රාජය සේවයට එක්ත වන විට, 

සේවසයහි නියුතු කාන්වතාවක විවාහ ීසම්දී, ශ්රී ලංකාසවන්ව විසද්ශ රටක  ේිර සලස 

සංක්රමණසේදී, නිතය ආබාධිත තත්ත්වයට පත් ීසම්දී, රජසේ නිසයෝග මත සේවා 

ේථානය වසා දමනු ලැබීමකදී රක්තෂණය කරන ලද සේවකයන්ව හට වයේගත ීම 

පිළිබඳ ප්රිලාභ (විශ්රාම ප්රිලාභ) හිමි සේ. සම් සඳහා ප්රිලාභ  දායකත්වය සගීමට 

අවශය  අවම කාල පරිච්සේදය අවුරුදු 10 කි. වයේගත ීම පිළිබඳ ප්රිලාභය 

සේවකයා සහ සේවාසයෝජකයා විසින්ව සගවන ලද දායකත්ව මුදල හා සපාලිය සලස 

එකවර ලබා සදනු ලබන මුදලකි. ලාභාංශ ප්රිලාභය වසරකට  රු. 1000 කි.   
 

මුලාශ්රය :  සේවකයන්වසේ අර්ෂථසාධක අරමුදල් පනත 1958 
 

යැසපන්වනන්ව / ජීවේව සිටින අය සඳහා ප්රිලාභ 
 

අරමුදලට දායක වූ සාමාජිකයා විශ්රාම යාමට සපර මිය ගියසහාත්, නිතයානුකූල 

උරුමකරුවන්වට සහෝ නම් කරන ලද ුද්ගලයාට ජීවතුන්වව සිටින අය සදහා වන 

ප්රිලාභය ලබා දීමට  නීිය අනුව හැකිය. සේවකයා සහ සේවාසයෝජකයා විසින්ව 

ලබා සදන ලද දායක මුදල් සහ එහි සපාලිසයහි මුළු එකතුව එකවර සගවන මුදලක්ත 

සලස සුදුසුකම් ලබන ජීවත්ව සිටින උරුමකරුවන්ව එක්ත අසයකුට සහෝ වැඩි සදසනකුට 

ප්රිලාභයන්ව සලස සගවනු ලැසේ.   
 

මූලාශ්රය: 1980 සේවකයන්වසේ භාර අරමුදල් පනත 25 වගන්විය 

 

සේවා වියුක්තත ප්රිලාභ 
 

සේවා වියුක්ති රක්තෂණ හා ප්රිලාභ පිලිබඳව කිසිම ප්රිපාදනයක්ත නීිසයහි 

සඳහන්වව නැත. 
 

අබලතා ප්රිලාභය 
 

වෘත්ිමය සනාවන හදිසි අනතුරු / සරෝග / තුවාල සිදුීම මගින්ව ේිර අබලතාවයට 

පත් වුවසහාත් ඒ සඳහා අබලතා ප්රිලාභ ලබාදීමට 1980 සේවක භාර අරමුදල් පනත 

ප්රිපාදන සලසා සදයි. සේවක හා සේවා සයෝජක දායක මුදල් හා එහි සපාලිසයහි 

එකතුව එකවර සගවන මුදලක්ත සලස සමම ප්රිලාභය  ලබා සදනු ලැසේ. සේවය 

කිරීම සම්බන්වධසයන්ව සේවකයා ූර්ෂණ හා ේිර අශනුක්තතාවයට  පත්ී ඇත්ද යන්වන 

පිලිබඳව පරික්තෂා කළ යුතුය. 
 

මුලාශ්රය:  1980  සේවකයන්වසේ භාර අරමුදල් පනත, 24 වගන්විය 

https://salary.lk/
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ILO සම්ුි 

සම්මුිය 111 (1958) තුළ  සවනේ සකාට සැලකීමක්ත  සලස සැලකිය හැකි 

තහනම් කර ඇි ක්රියාවන්ව ලැයිේතුගත කර ඇත 

100 සම්මුිය (1952) සමාන වටිනාකමක්ත ඇි කාර්ෂයයන්ව සදහා සමාන  

පාරිශ්රමික සගීම පිලිබඳව සේ 

ශ්රී ලංකාව 100 සහ 111 යන සම්ුින්ව සදකම අපරානුමත කර ඇත 

ILO සම්ුි යටසේ විධිවිධාන සාරාංශය 

විවාහක තත්ත්වයන්ව සනාසලකා සේවා ේථාන තුළදී සමාන වටිනාකමක්ත 

ඇි කාර්ෂයයන්ව සදහා ේත්රී ුරුෂ සදපාර්ෂේවයටම සමාන වැටුප් සගීම 

අනිවාර්ෂය සේ. ජනවර්ෂගය, වර්ෂණය, ේත්රී ුරුෂ භාවය, ආගම, සද්ශපාලන 

මතය  ජාිකත්වය / උපන්ව ේථානය සහෝ සමාජ මුලය මත පදනම්ව 

අසමාන සලස වැටුප් සගීම ද තහනම් සේ. වැටුප් සගීසම්දී සවනේ සකාට 

සැලකීම වැලැක්තීම සදහා විනිවිද සපසනන සුළු වැටුප් ක්රමසේදයක්ත සහ 

තනතුර හා වැටුප පැහැදිලි සලස ගැලපීමක්ත ක්රියාත්මක කළ යුතු සේ 

ජාතයන්වතර කම්කරු සංවිධාන සම්මුින්ව තුළ පැහැදිලිව දක්තවා සනාමැත.  

සකසේ වුවද ලිංගික සලස බිය කිරීම / හිරිහැර කිරීම ේත්රී ුරුෂ 

සමාජභාවය මත පදනම් වූ සවනේ සකාට සැලකීමකි 

වෘත්ිය සමිියක සාමාජිකත්වය ලැබීම සහෝ වෘත්ිය සමිි කටයුතු 

වලට සහභාගිීම, සේවාසයෝජකසයකුට එසරහිව නඩුවක්ත සගානු කිරීම, 

ජාිය, වර්ෂණය, ේත්රී ුරුෂ භාවය, විවාහ අවිවාහක තත්ත්වය, පවුසල් 

වගකීම්, ගර්ෂභනී භාවය, ආගම, සද්ශපාලන මතය, ජාිකත්වය සහෝ 

සමාජ මූලය, අසනීප නිසා තාවකාලිකව සේවයට සනාපැමිණීම, වයස, 

වෘත්ිය සමිි සාමාජිකත්වය, ආබාධිතභාවය / එච්අයිී ඒඩ්සේ සහෝ 

ප්රසූි නිවාඩු ලබන කාලය තුළ සේවයට සනාපැමිණ සිටීම ආදිය මත 

පදනම්ව  රැකියාසේ කිසිදු අංශයකදී (පත්ීම් ලබාදීම, උසේීම් ලබාදීම, 

ුහුණු කිරීම හා ේථාන මාරු) ඔබට එසරහිව සවනේ සකාට සැලකීමට 

ඔබසේ සේවාසයෝජකයාට හැකියාව නැත (111, 156 158 159 සහ 183 යන 

සම්මුතීන්ව) 

වැඩ කිරීසම් අයිිය මිනිසුනට ඇි අතර ේත්රි ුරුෂ සමාජභාවය මත 

පදනම් ී වෘත්ිය සලස සවන්ව සකාට සැලකීම සිදු කළ සනාහැකිය 

10/13 සේවසයහි සයී 

සිටියී සාධාරණ සලස 

සැලකීම 
 

https://salary.lk/


 

The text in this document was last updated in December 2021. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in Sri 
Lanka, please refer to: https://salary.lk/ 

 30  

සේවය කිරීසම්ී සාධාරණ සලස සැලකීම පිළිබඳ සරගුලාසි 
• 2010 වර්ෂෂය දක්තවා සංසශෝධනය කරන ලද පරිදි 1978 ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම 

වයවේථාව 

• 1942 කර්ෂමාන්වත ශාලා ආඥා පනත 

• 1885 දණ්ඩ නීි සංග්රහය 

 

සමාන වැටුප් සෙීම 
 

ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම වයවේථාව අනුව සියලුම ුද්ගලසයෝ නීිය ඉදිරිසේදී සමාන වන 

අතර නීිය මගින්ව සමාන ආරක්තෂාව ලැබිමට හිමිකම් ලබි. අනිකුත් සවනත් සේතු 

මත හැරුණු විට ේත්රී ුරුෂ භාවය මත ද සවනේ සකාට සැලකීම ද ආණ්ඩුක්රම 

වයවේථාව මගින්ව තහනම් කර ඇත. සකසේ වුවද ආණ්ඩුක්රම වයවේථාව තුළ සහෝ 

සවනත් කිසියම් කම්කරු නීියක්ත තුළ  සමාන වටිනාකමක්ත සහිත සේවා සඳහා 

සමාන සලස වැටුප් සගවිය යුතු බවට වන ප්රිපාදන අපට සසායා ගත සනාහැකි සේ. 

 

මූලාශ්රය :   1978 ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම වයවේථාසේ 12 වන වගන්විය 

 

සේවා ේථානය තුළී සිදුවන ලිංගික අතවර 
 

ශ්රී ලංකා දණ්ඩ නිි සංග්රහය අනුව බලධාරිසයකු විසින්ව සේවා ේථානයකදී සිදු කරනු 

ලබන අනාරාධිත ලිංගික සපළඹීම් ලිංගික අතවර සලස සලකනු ලැසේ. ලිංගික 

අතවර සම්බන්වධසයන්ව වරදකරු වන තැනැත්තකුට අවුරුදු 5 ක්ත දක්තවා කාලයක්ත 

බන්වධනාගාරගත කිරීමක්ත සහෝ දඩයකින්ව සහෝ එම දඩුවම් සදසකන්වම දඩුවම් 

පැමිණවිය හැකි සේ.  ලිංගික හිරිහැරයට ලක්ත වූ  තැනැත්තාට සිදුවූ තුවාල සවනුසවන්ව 

අධිකරණය විසින්ව නිගමනය කරන ලද මුදලක්ත  සගවන සලස ද එකී තැනැත්තාට 

නිසයෝග කරනු ලැබිය හැකිය. 

 

මූලාශ්රය :   1865 ශ්රී ලංකා දණ්ඩ නීි සංග්රහය   345 වගන්විය 

 

සවනේ සකාට සනාසැලකීම 
 

ආණ්ඩුක්රම වයවේථාව අනුව ජාිය, ආගම, භාෂාව, කුලය, ේත්රී ුරුෂ සමාජභාවය,  

සද්ශපාලන මතය, උපන්ව ේථානය සහෝ සවනත් කිසියම් සේතු මත කිසිදු 

ුද්ගලසයකුට සවනේ සකාට සැලකීමක්ත සිදු සනාකළ  යුතු සේ. සේවා නියුක්තිසේදී 

අදාල කරුණු අනුව සවනේ සකාට සැලකීම වැලැක්තීම සඳහා ආණ්ඩුක්රම වයවේථාව 

සහෝ කම්කරු නීි තුළ විසේෂ ප්රිපාදන සනාමැත. රැකියාව ආශ්රිත කටයුතු වලදී 

ආබාධිත ුද්ගලයන්වට එසමන්වම වෘත්ිය සමිි කටයුතුවල සයසදන සේවකයන්වට 

සවනේ සකාට සැලකීම ද නීිය මගින්ව තහනම් කර ඇත  

 

මුලාශ්රය :  1978 ආණ්ඩුක්රම වයවේථාව 12 වන වගන්විය  
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වෘේියක්ත සතෝරාෙැනීසම් සම අයිිය 
 

ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම වයවේථාව ප්රකාරව සෑම ුරවැසිසයකු හටම තමා විසින්වම සහෝ 

අන්ව අය හා එක්තව ඕනෑම නීතයානුකූල රැකියාවක, වෘත්ියක, 

සවළඳාමක,වයාපාරයක සහෝ වයවසායක නිරත ීසම් නිදහස ඇත්සත්ය. සකසේ 

වුවද යම් යම් කම්කරු නීි මගින්ව ුරුෂයන්ව නිරත වන සමහර කර්ෂමාන්වත වල 

කාන්වතාවන්ව සේවසයහි සයදීම තහනම් කර ඇත. (උදා : පතල් අංශය) 

 

මූලාශ්රය :  1978 ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම වයවේථාව 14(1) උ වගන්විය, 1937  කාන්වතාවන්ව 

පතල්වල සේවසයහි සයදීම පිළිබඳ ආඥා පනත 2 වගන්විය, කර්ෂමාන්වත ශාලා 

ආඥා පනත 86 වගන්විය 
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ILO සම්ුි 
 

අවම වයස :   138 සම්මුිය (1973) 

නරකම ආකාරසේ ළමා ශ්රමය ලබාගැනීම : 182 (සම්මුිය) 1999 

 

ශ්රී ලංකාව 138 සහ 182 යන සම්ුින්ව අපරානුමත කර ඇත 

ILO සම්ුි යටසේ විධිවිධාන සාරාංශය 

සේවා ේථාන තුළදී තම සසෞඛ්යයට සහ මානසික හා ශාරීරික 

සංවර්ෂධනයට හානිකර වන ආකාරසේ කටයුතු වල නිරත වන සලස 

ළමයින්වට බල සනාකළ යුතු සේ. සියලුම ළමයින්වට පාසල් යාමට 

හැකියාව ිබිය යුතු සේ. සමම අවශයතාවය තහවුරු සකසර්ෂ නම් වයස 

අවුරුදු 12 සහ 14 අතර ළමයින්ව සැහැල්ලු රැකියාවල නිරත ීසම් වරදක්ත 

නැත. සාමානය අවම වයස අවුරුදු 15 වුවද සංවර්ෂධනය සවමින්ව පවින 

රටවල් සමය අවුරුදු 14 සලස නියම කර ඇත. උපද්රව සහිත කාර්ෂයයක්ත 

එනම් තම සසෞඛ්යයට, ආරක්තෂාවට සහ ආචාර ධර්ෂම වලට හානි කර 

විය හැකි ආකාරසේ රැකියාවල නිරත ීම සඳහා අවම වයස අවුරුදු 18 

කි.  එයද යම් යම් තත්වයන්ව යටසත් අවුරුදු 16 සලස නියම කළ හැකිය.  

ළමයින්වසේ සසෞඛ්යය, ආරක්තෂාව හා ආචාර ධර්ෂමවලට හානිකර විය 

හැකි ආකාරසේ රැකියාවල  ළමයින්ව නිරත සනාකළ යුතු සේ. එය 

නරකම ආකාරවල ශ්රමය ලබාගැනීමක්ත සලස සැලසක්ත. එවැනි උපද්රව 

සහිත කාර්ෂයයන්ව සදහා අවම වයස අවුරුදු 18 කි. 

 

 

 11/13 බාලවයේකරුවන්ව 

සහ තරුණයන්ව 
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ළමයින්ව සේවසයහි සයදීම පිළිබඳ සරගුලාසි 
• 1956 කාන්වතාවන්ව, තරුණ ුද්ගලයන්ව සහ ළමයින්ව සේවසයහි සයදීම පිලිබඳ 

පනත 

• 1954 සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත 

• අනතුරු සහිත වෘත්ිය සරගුලාසි 2010 
 

සේවසයහි සයදීම සඳහා අවම වයස 
 

කාන්වතාවන්ව තරුණ ුද්ගලයන්ව හා ළමයින්ව සේවසයහි සයදීම පිළිබඳ පනසතහි 

විධිවිධාන අනුව ළමසයකු යනු අවුරුදු 14කට වඩා අඩු තැනැත්සතක්ත සේ.   පනත 

මගින්ව ප්රිපාදන සලසා ඇි  තත්ත්වයන්වහිදී හැර ළමයින්ව සේවසයහි සයදීම පනත 

මගින්ව තහනම් කර ඇත. සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනසතහි 10 වන වගන්විය 

මගින්වද අවුරුදු 14ට වඩා අඩු ළමයින්ව සේවසයහි සයදීම තහනම් කර ඇත. 

 

කර්ෂමාන්වත ශාලා ආඥා පනත අනුව වයස අවුරුදු 16-18 අතර සේවකයන්ව සඳහා 

සාමානය වැඩ කරන පැය ගණන දිනකට පැය 12කට වඩා වැඩි සනාවිය යුතුය. ප.ව. 6 

ත් සප.ව. 6 ත් අතර ඔවුන්ව සේවසයහි සයදීමට අවසර සදනු සනාලැසේ. අිකාල 

කාලයද ඇතුළුව සියකට වැඩ කරන උපරිම පැය ගණන 60 කි. 
 

1973 අංක 4 දරණ පතල් හා ඛ්නිජ පනත මගින්ව අවුරුදු 16 ට වඩා අඩු තරුණ 

ුද්ගලයන්ව සපාළව යට කිසිදු පතලක සේවසයහි සයදී තහනම් සේ. සයෝගයතා 

තත්ත්වයන්ව සමග කම්කරු අමාතයංශය විසින්ව නිකුත් කරන  ලද 2010 අනතුරු  

සහිත වෘත්ිය නිර්ෂණායක සකාන්වසද්සි සුරාලනු ලබන්වසන්ව නම් පමණක්ත වයස 

අවුරුදු 16-18 තරුණ සේවකයන්ව පතල්වල සේවසයහි සයදීමට අවසර ලබා සදනු 

ලැසේ. 

 

වයස අවුරුදු 14ට වඩා අඩු ළමයින්ව සාප්ුවක සහෝ කාර්ෂයාලයක සේවසයහි සයදීම 

සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත මගින්ව තහනම් කර ඇත. යම් යම් විසේිත 

රැකියාවලදී හැර වයස අවුරුදු 14-18 අතර පිරමි දරුවන්ව සප.ව. 6 ට සපර සහ ප.ව. 6 ට 

පසු සේවසයහි සයදවිය  සනාහැකි බව පනත තවදුරටත් සඳහන්ව කරයි. 

 

කාන්වතාවන්ව තරුණ ුද්ගලයන්ව සහ ළමයින්ව සේවසයහි සයදීම පිළිබඳ පනසතහි 

විධිවිධාන උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්වධසයන්ව වන දඩුවම් සිදු කරන ලද වරද මත 

පදනම් සේ.  මුදල් දඩය රු. 5000 සිට 10,000  දක්තවා වන අතර අවම වශසයන්ව මාස 12ක 

සිර දඩුවමක්ත සහෝ යම් යම් අවේථාසේදී  සිර දඩුවම හා දඩය යන සදකමද පැනවිය 

හැකිය. 

 

මූලාශ්රය :  1956 කාන්වතාවන්ව, තරුණ ුද්ගලයන්ව හා ළමයින්ව සේවසයහි සයදීමපිලිබඳ 

පනත 13 වගන්විය, 1954 සාප්ු හා කාර්ෂයාල පනත 10 වගන්විය, කර්ෂමාන්වත ශාලා 

ආඥා පත 67 (ආ) වගන්විය 

1973 අංක 4 දරන පතල් හා ඛ්නිජ පනත 56 වගන්විය 
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අනතුරුදායක රැකියාවන්වහි සයදීම සඳහා අවම වයස 
 

වයස අවුරුදු 18ට වඩා අඩු තරුණ ුද්ගලයන්ව සේවසයහි සයදීම තහනම් සේ. 

තරුණ ුද්ගලයන්ව සේවසයහි සයදීම තහනම් කර ඇි අනතුරුදායක වෘත්ින්ව / 

ක්රියාකාරකම් ලැයිේතුවක්ත රජය විසින්ව නිකුත් කර ඇත. තරුණ ුද්ගලයන්ව රාත්රී 

කාලසේදී සේවසයහි සයදීමද තහනම් සේ. අනතුරුදායක රැකියා කටයුතු  

ලැයිේතුවක්ත රජය විසින්ව නිකුත් කර ඇි අතර වයස අවුරුදු 18 ට වඩා අඩු ළමයින්ව 

සේවසයහි සයදවිම තහනම් වන වෘත්ින්ව සහ/සහෝ සේවා තත්ත්ව 51 ක්ත ඊට 

ඇතුලත් සේ. සතුන්ව මැරීම, පලිසබෝධ නාශක නිේපාදනය හා භාවිතය, මත්පැන්ව 

නිේපාදනය ප්රවාහනය සහ අසලවිය, මත්පැන්ව හල් හා  කැසිසනෝ ශාලාවල සේවය, 

ුුරන ද්රවය නිේපාදනය, ප්රවාහනය හා අසලවිය, ගැඹුරු මුහුසද් මසුන්ව මැරීම, පතල් 

හා සපාලව යට සිදු කරන රැකියා, මගීන්ව සහෝ බර භාණ්ඩ ප්රවාහනය, කිමිදීම, ප.ව. 8 

ත් සප.ව. 6 ත් අතර රාත්රී කාල සේවය මීට අයත් සේ. 

 

මූලාශ්රය : 1956 කාන්වතාවන්ව තරුණ ුද්ගලයන්ව හා ළමයින්ව සේවසයහි සයදීම  

පිළිබඳ පනත 20(අ) වගන්විය, 1954 සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත 2010 

අනතුරුදායක වෘත්ිය සරගුලාසි 
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ILO සම්ුි 
 

බසලන්ව ශ්රමය ලබාගැනීම :  29 සම්මුිය (1930) 

බසලන්ව ශ්රමය ලබාගැනීම අසහෝසි කිරීම 105 සම්මුිය (1957) 

දඩුවම් ලැබීම, වැටුප් අහිමි ීම, සේවසයන්ව පහ කිරීම, හිරිහැර කිරිම 

සහෝ ප්රචණ්ඩත්වයට  ලක්ත කිරීම, ශාරීරික දඩුවම් ලබාදීම පිලිබදව 

තර්ෂජනය සකාට සකසනකුසගන්ව සේවය ලබාගැනීම බසලන්ව ශ්රමය 

ලබාගැනිමකි. බසලන්ව ශ්රමය ලබාගැනීම මානව හිමිකම් කඩකිරීමකි 

ශ්රී ලංකාව 029 සහ 105 යන සම්ුි සදකම අපරානුමත කර 

ඇත 

ILO සම්ුි යටසේ විධිවිධාන සාරාංශය 

යම් යම් තත්ත්වයන්වහිදී හැර බසලන්ව සහෝ අනිවාර්ෂය සලස ශ්රමය 

ලබාගැනීම (ඔබ ේසේච්ඡාසවන්ව ලබා සනාසදන සේවයක්ත සහ දඩුවම් 

ලබාදීම පිලිබද තර්ෂජනය සකාට ලබාගන්වනා සේවයක්ත) තහනම් සේ 

සවනත් ේථානයක රැකියාවක්ත සසායා ගැනීමට ඔබට අවශය නම් 

සේවාසයෝජකයන්ව ඊට ඉඩ දිය යුතු සේ. ඔබ එසේ කරයි නම් ඔබසේ 

වැටුප් අඩු කිරීම සහෝ සේවසයන්ව පහකරන බවට බිය කිරීම සනාකළ 

යුතු සේ. (ජාතයන්වතර නිිය අනුව සමය බසලන්ව ශ්රමය ලබාගැනීමක්ත 

සලස සැලසක්ත) 

අිකාල සේවයද ඇතුළුව සියකට සේවය කළ යුතු මුළු පැය ගණන 

පැය 56 ඉක්තමවා යයි නම් එම සේවකයා අමානුික සේවා තත්ත්වයක්ත 

යටසත් සේවය කරන සලස සැලසක්ත. 

 

 

12/13 බසලන්ව ශ්රමය ලබා 

ෙැනීම 
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බසලන්ව ශ්රමය ලබාෙැනීම පිලිබඳ සරගුලාසි 
• 1978 ශ්රී  ලංකා ආණ්ඩුක්රම වයවේථාව  2010 දක්තවා සංසශෝධනය කරන ලද පරිදි 

• 1885 දණ්ඩ නීි සංග්රහය 

 

බසලන්ව අනිවාර්ෂය සලස ශ්රමය ලබාෙැනීම තහනම් කිරීම 
 

බසලන්ව සහෝ අනිවාර්ෂය සලස ශ්රමය ලබාගැනීම ආණ්ඩුක්රම වයවේථාව ප්රකාරව 

තහනම් සේ. දණ්ඩ නීි සංග්රහයද බසලන්ව සහෝ අනිවාර්ෂය ශ්රමය ලබාගැනීම තහනම් 

කර ඇි අතර එය දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්ත සලස සලකයි.  සමම වගන්විසයහි 

ඇි විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරන ුද්ගලසයකු වරදක්ත සිදු කරන අතර ඊට වරදකරු 

කරනු ලැබුවසහාත් අවුරුදු 20කට සනාවැඩි සිර දඬුවමකට සහෝ දඩයකට ලක්ත කළ 

හැකිය. සකසේ වුවද ළමසයකු සවින්ව බසලන්ව ශ්රමය ලබාගත සහාත් එම වරද සිදු 

කරනු ලැබූ ුද්ගලයා අවුරුදු 30කට සනාවැඩි සිර දඬුවමකට සහ දඩයකට ලක්ත කළ  

හැකිය. 

 

මූලාශ්රය :  1978 ආණ්ඩුක්රම වයවේථාව :  1885 දණ්ඩ නීි සංග්රහසේ 258 වගන්විය 

 

රැකියා සවනේ කිරීසම් නිදහස සහෝ රැකියාව අතහැර යාසම් 

අයිිය 
 

තම සේවා සයෝජකයාට නිසි සලස දැනුම් දීමකින්ව අනතුරුව  රැකියා සවනේ කිරීසම් 

අයිිය සේවකයන්වට ඇත. සම් පිළිබඳව වැඩිදුර සතාරතුරු ලබාගැනීමට රැකියා 

සුරක්තිතතාවය  යන සකාටස බලන්වන.   

 

මුලාශ්රය :     1950 කාර්ෂමික ආරවුල් පනත 31 වගන්විය 

 

අමානුික සේවා තේේවයන්ව 
 

සියකට පැය 40 ක්ත සහ දිනකට පැය 8 ක්ත වන සාමානය වැඩ කිරීසම් පැය ගණන 

දීර්ෂඝ කරනු ලැබිය හැකිය. කර්ෂමාන්වත ශාලා ආඥා පනත අනුව සාමානය වැඩ කරන 

පැය ගණන කෑම ගැනීම සහ  විසේකය සදහා විරාම කාලයක්ත ද ඇතුළුව දිනකට පැය 

9 සනාඉක්තමවිය යුතුය.  සම් සඳහා වැඩිදුර සතාරතුරු ලබාගැනීමට වන්වදි සගීම යන 

සකාටස බලන්වන .   

 

මූලාශ්රය :  1954 සාප්ු හා කාර්ෂයාල සේවක පනත 6, 7 සරගුලාසි 
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ILO සම්ුි 
 

රැේීසම් නිදහස සහ සංවිධානය ීසම් අයිිය සදහා ආරක්තෂාව :  87 

සම්මුිය (1948) 

සංවිධානය ීමට සහ සාමුහික සලස සක්තවල් කිරීමට අයිිය :  98 

සම්මුිය (1949) 

ශ්රී ලංකාව 87 සහ 98 සම්ුින්ව අපරානුමත කර ඇත 

ILO සම්ුි යටසේ විධිවිධාන සාරාංශය 

රැේීසම් නිදහස යනු වෘත්ිය සමිියකට සම්බන්වධ ීසම් නිදහසයි. 

සමය මූලික මානව අයිිවාසිකම්වලට අයත් සකාටසකි. තම වැඩ 

කරන කාලසයන්ව බැහැරව වෘත්ිය සමිි කටයුතුවල නිරත ීම මත 

සේවකයන්ව අවාසිසහගත තත්ත්වයකට ලක්ත සනාකළ යුතු සේ. 

ආයතනයක සේවකයන්ව හා ආර්ෂික කටයුතුවලට අදාල අංශවලට 

බැහැර කරන අයසේ සහ සේවකයන්වසේ ලැයිේතුව සකටි විය යුතුයි. 

සේවා සකාන්වසද්සි පිලිබදව බාධාවකින්ව සතාරව සේවාසයෝජකයන්ව 

සමග සාකච්ඡා කිරීසම් අයිිය වෘත්ිය සමිි සතුව ඇත. සාමුහික 

ගිවිසුම් ඇිකර ගැනීම සඳහා උත්සාහ කිරීමට සහ අවසන්ව කිරිම 

සදහා සේවාසයෝජකයන්ව සමග සාකච්ඡා කිරීමට වෘත්ිය සමිියක්ත 

සතු නිදහස ආරක්තෂා කළ යුතු සේ. (සමම මූලධර්ෂමය උල්ලංඝනය කිරීම 

පිලිබද වෘත්ිය සමිි සවින්වලැසබන පැමිණිලි විභාග කිරීසම් විසේෂ 

ක්රියාපටිපාටියක්ත ජාතයන්වතර කම්කරු සංවිධානය සතුව ඇත) 

තම සමාජ හා ආර්ෂික අභිලාෂයන්ව ආරක්තෂා කර ගැනීමට වැඩ 

වර්ෂජනය කිරීසම් අයිිය සේවකයනට ඇත. ජාතයන්වතර කම්කරු 

සංවිධාන 87 සම්මුිසේ දක්තවා ඇි සංවිධානය ීසම් අයිියට 

ආනුෂංගික සහ අනුබද්ධ අයිියක්ත සලස එය සැලකිය හැකිය. 

 

 

13/13 වෘේිය සමිි 

අයිිවාසිකම් 
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වෘේිය සමිි පිලිබඳ සරගුලාසි 
• 1978 ආණ්ඩුක්රම වයවේථාව 2010 දක්තවා සංසශෝධනය කරන ලද පරිදි  

• 1935 වෘත්ිය සමිි ආඥා පනත 

• 1950 කාර්ෂමික ආරවුල් පනත 

 

වෘේිය සමිියකට සම්බන්වධ විසම් නිදහස 
 

රැේීසම් නිදහස ආණ්ඩුක්රව වයවේථාව මගින්ව තහවුරු කරන අතර, සේවකයන්ව 

හට වෘත්ිය සමිි පිහිටුවා ගැනීමට සහ ඒවාට සම්බන්වධ ීමට  අවසර ලබා 

සදයි. 

 

වෘත්ිය සමිි ආඥා පනත අනුව වෘත්ිය සමිියක්ත යනු පහත සඳහන්ව අරමුණු 

එකක්ත සහෝ ඊට වැඩි ගණනක්ත සහිත ේිර සහෝ තාවකාලික සේවකයන්ව සහෝ 

සේවාසයෝජකයන්වසේ සංසයෝජනයක්ත සහෝ කිසියම් සංගමයකි. 
 

(අ) සේවකයන්ව සහ සේවාසයෝජකයන්ව අතර සහෝ සේවකයන්ව සහ සේවකයන්ව 

අතර  සහෝ සේවාසයෝජකයන්ව හා සේවාසයෝජකයන්ව අතර සම්බන්වධතා විධිමත් 

කිරීම සහෝ  

(ආ) කිසියම් වෘත්ියක  සහෝ වයාපාරයක පැවැත්ම පිලිබඳ සීමාකාරී සකාන්වසද්සි 

පැනීම සහෝ 

(ඇ) වෘත්ිය ගැටළු වලදී සේවකයන්ව සහෝ සේවාසයෝජකයන්ව නිසයෝජනය කිරීම 

සහෝ 

(ඈ) කිසියම් වෘත්ියක සහෝ කර්ෂමාන්වතයක වැඩ වර්ෂජන සහෝ වැඩ නතර කිරීම් 

වලදී මුදල් සපයන කටයුතු සංවිධානය කිරීම සහ  ප්රවර්ෂධනය කිරීම සහෝ වැඩ 

වර්ෂජනයකදී සහෝ වැඩ නතර කිරිමකදී එහි සාමාජිකයන්වට වැටුප් හා  අනිකුත් 

ප්රිලාභ ලබාදීම සහ වෘත්ිය සමිි සදකක්ත සහෝ වැඩි ගණනක්ත එකතුව 

සම්සම්ලන පැවැත්ීම. 

 

වෘත්ිය සමිියක්ත ආරම්භ සකාට මාස 3 ක කාලයක්ත තුළ ලියාපදිංි කළ යුතු 

සේ. සකසේ වුවද ඒ සඳහා මාස 6 දක්තවා කාලයක්ත දීර්ෂග කිරීමක්ත ලබා දිය හැකිය. 

 

නියමිත අයදුම්පෛය භාවිතා කළ යුතු අතර අවම වශසයන්ව ුද්ගලයන්ව හත 

සදසනකු ඊට අත්සන්ව සකාට ිබිය යුතු සේ. වෘත්ිය සමිිසේ නීි රීි වල 

පිටපතක්ත සහ පහත සඳහන්ව සතාරතුරු ගැන ප්රකාශනයක්ත සල්ඛ්කාධිකාරී සවත 

ඉදිරිපත් කළ යුතු සේ. 

 

අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන සාමාජිකයන්වසේ නම්, වෘත්ිය සහ ලිපිනයන්ව, 

වෘත්ිය සමිිසේ නම සහ ප්රධාන කාර්ෂයාලසේ ලිපිනය, වෘත්ිය සමිිසේ 

නිලධාරින්වසේ තනතුරු, නම්, වයස, ලිපිනයන්ව සහ වෘත්ින්ව 

 

වෘත්ිය සමිිසේ අරමුණු, නීි සහ වයවේථාව කිසියම් නීිමය  විධිවිධාන 

සමග සනාගැලපීමක්ත සනාමැි නම් සල්ඛ්කාධිකාරිවරයා විසින්ව වෘත්ිය සමිි 

ලියාපදිංි කිරීසම් සහිකය නිකුත් කරනු ලැසේ. නීිමය විධිවිධානයන්වට 

https://salary.lk/
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අනුකූලව කටයුතු සනාකළසහාත් වෘත්ිය සමිියට විරුද්ධව නඩු පැවරිය 

හැකිය. 

 

කිසියම් වෘත්ිය සමිියකට සම්බන්වධීම සහෝ සම්බන්වධීසමන්ව වැලකීම සේවා 

නියුක්ති සකාන්වසද්සියක්ත සලස කිසියම් සේවාසයෝජකසයකු විසින්ව සේවකයන්ව හට 

බලහත්කාරසයන්ව පනවනු ලැසේ නම් එය අසාධාරණ කම්කරු ක්රියා පිලිසවතක්ත 

සලස කාර්ෂමික ආරවුල් පනත සලකයි. එසලසම වෘත්ිය සමිි කටයුතු වලට 

සම්බන්වධ ීම සම්බන්වධසයන්ව රැකියාසේ  කිසිදු අංශයකට අදාළව 

සේවාසයෝජකයා විසින්ව සේවකයාට සවනේ සලස සැලකීම සිදු සනාකළ යුතුය. 

වයස අවුරුදු 21 ට වැඩි නමුත් 16 ට අඩු නැි ුද්ගලසයකුට වෘත්ිය සමිියක 

සාමාජිකසයකු විය හැකිය. ශ්රී  ලංකාසේ ලියාපදිංි වෘත්ිය සමිි 2074 ඇි 

අතර  ඉන්ව 54.5% රාජය අංශසේද 27.5% රාජය   සංේථා අංශසේද 18% ුද්ගලික 

අංශසේද වෘත්ිය සමිි සේ. වෘත්ිය සමිි මගින්ව ආවරණය වන සේවක 

සංඛ්යාව ශ්රී ලංකාසේ සමේත ශ්රම බලකාසයන්ව 9.5% කි. සගෝලීය වෘත්ිය සමිි 

සම්සම්ලනයට සම්බන්වධ වෘත්ිය සමිි කිහිපයක්ත ඇි අතර ජාතයන්වතර 

වෘත්ිය සමිි සම්සම්ලනයට ඒකාබද්ධ වෘත්ිය සමිි 4 ක්ත ඇත. ජාතයන්වතර 

වෘත්ිය සමිි සම්සම්ලනයට සම්බන්වධ වෘත්ිය සමිි වන්වසන්ව ලංකා කම්කරු 

සකාංග්රසය, ශ්රී  ලංකා නිදහේ සේවක සංගමය, ජාික වෘත්ිය සමිි 

සම්සම්ලනය සහ ජාික කම්කරු සකාංග්රසයයි.  

1. ලංකා කම්කරු සංගමය   

      ලිපිනය: 72, ආනන්වද කුමාරේවාමි මාවත, සකාළඹ 07 

       දු.අ: 94 011-2574528, 011-2574524 

       විදුත් ලිපිනය: cwconline@sltnet.lk 

2.         ජාික වෘත්ිය සමිි සම්සම්ලනය   

 අංක. 60, බණ්ඩාරනායකුර, 

 ශ්රී ජයවර්ෂධනුර මාවත, වැලිකඩ, රාජගිරිය, ශ්රී ලංකාව 

 

සාුහික සලස සක්තවල් කිරීසම් නිදහස 
 

කාර්ෂමික ආරවුල් පනත සාමුහික සලස සක්තවල් කිරීම සඳහා අවශය ප්රිපාදන 

සලසා සදයි. සකසේ වුවද කිසියම් සේවා ේථානයක  ශ්රම බලකාසයන්ව අවම 

වශසයන්ව 40% ක්ත වෘත්ිය සමිියක්ත මගින්ව නිසයෝජනය විය යුතුය යන නියමය 

සබසහවින්වම සිමාකාරී එකකි. 

 

සාමුහික ගිවිසුමක්ත යනු කිසියම් කර්ෂමාන්වතයක සේවකයන්වසේ සේවානියුක්තියට 

අදාල සකාන්වසද්සි හා නියමයන්වට අදාළ ගිවිසුමක්ත සලස කාර්ෂමික ආරවුල් පනත 

මගින්ව නිර්ෂවචනය කරනු ලැසේ. 

 

සාමුහික සලස සක්තවල් කිරීසම් ගිවිසුම මගින්ව, සාමානයසයන්ව නීිය මගින්ව ලබා 

සදනු ලබන ප්රිලාභ වලට වඩා සහාඳ ප්රිලාභ සේවකයන්වට ලබා සදනු ලැසේ. 

නීිසයන්ව සපයා ඇි විධිවිධානවලට වඩා අඩු වාසිදායක වන විධිවිධාන 

සාමූහික සලස සක්තවල්කිරීසම් ගිවිසුමක ඇත්නම් ඒවා බලාත්මක කළ 

සනාහැකිය. සාමුහික සක්තවල් කිරීසම් ගිවිසුම එය ප්රසිද්ධ කරනු ලබන දින සිට 

https://salary.lk/
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ක්රියාත්මක සේ. අදාල ගිවිසුසමහි සඳහන්ව පාර්ෂේව, වෘත්ිය සමිි, 

සේවාසයෝජකසයෝ සහ සේවකසයෝ එමගින්ව බැඳීමට  ලක්ත සකසරි. කිසියම් 

නිේිත සහෝ  නිේිත සනාවන කාල පරිච්සේදයක්ත සඳහා සාමූහික සලස සක්තවල් 

කිරීසම් ගිවිසුමක්ත සකසනු ලැසේ. නියමිත ආකෘිසයන්ව ලිඛිත  අවලංගු කිරිසම් 

නිසේදනයක්ත සකාමසාරිේවරයා, අනිකුත් සෑම පාර්ෂේවයකටම, වෘත්ිය සමිි 

සහ සේවාසයෝජකයා සවත ලබා දීසමන්ව අවිනිේිත කාලයක්ත ස ඳහා වූ සාමූහික 

සලස සක්තවල් කිරීසම් ගිවිසුමක්ත අවලංගු කළ හැකිය. 

 

සාමූහික සලස සක්තවල් කිරීසම් ගිවිසුමක්ත ලිඛිත විය යුතු අතර පාර්ෂේව සහෝ  

ඔවුන්වසේ නිසයෝජිතයින්ව ඊට අත්සන්ව කර ිබිය යුතු සේ. 

 

මූලාශ්රය: 1950 කාර්ෂමික ආරවුල් පනත 5-10  සහ 32(4) වගන්විය 

 
 

වැඩ වර්ෂජනය කිරීසම් අයිිය 
 

ශ්රී ලංකා නීිය වැඩ වර්ෂජනය කිරීසම් අයිිය සුපැහැදිලිව පිළිසනාගනියි. එසේ 

වුවද වෘත්ිය සමිි ආඥාපනත වැඩ වර්ෂජන ක්රියාමාර්ෂගයක්ත කුමක්තදැයි 

නිර්ෂවචනය කිරීම සහ අතයවශය සේවාවල වැඩ වර්ෂජන තහනම් කිරීම විේතර 

කර ඇි පරිදි නියමිත අකාරසයන්ව සහ ආකෘි පෛසයන්ව අඩුවශසයන්ව 

වැඩවර්ෂජනය ආරම්භ සකසරන දිනට දින 21 කට සපර සේවාසයෝජකසයකුට 

දැනුම්දීමක්ත කරන්වසන්ව නම්, අතයවශය සේවාවල හැර වයවසායන්වහි වැඩවර්ෂජන 

ක්රියාමාර්ෂග නීතයානුකූල සහ නීිය මගින්ව අවසර ඇි සදයක්ත සලස සුපැහැදිලිව 

උපකල්පනය කළ හැකිය. සේරුම් කිරීමක්ත උපසයෝජනය අනිවාර්ෂය කිරීම සහ 

දීර්ෂඝ අතයවශය සේවා ලැයිේතුවක්ත පැවතීම මගින්ව වැඩ වර්ෂජනය කිරීසම් අයිිය 

සීමා සේ. 

 

කිසියම් වෘත්ියක සහෝ කර්ෂමාන්වතයක සේවසයහි නියුතු ුද්ගල  කණ්ඩායමක්ත 

එකතුව ක්රියා කරමින්ව වැඩ නතර කිරීම සහෝ සාමුහික සලස ප්රික්තසේප කිරීම  

සහෝ සේවසයහි සයදී සිටින සහෝ සේවසයහි සයාදවා ඇි කිසියම් ුද්ගල 

සංඛ්යාවක්ත සපාදු අවසබෝධයක්ත ඇිව අඛ්ණ්ඩව සේවය කිරීම සහෝ රැකියාව 

භාරගැනීම ප්රික්තසේප කිරීම වැඩ වර්ෂජනයක්ත සලස වෘත්ිය සමිි ආඥා පනත 

සහ කාර්ෂමික ආරවුල් පනත විසින්ව නිර්ෂවචනය කරනු ලැසේ. කාර්ෂමික ආරවුලක්ත 

යනු සේවාසයෝජකයන්ව සහ සේවකයන්ව අතර සහෝ සේවකයන්ව හා සේවකයන්ව 

අතර රැකියාව සහෝ රැකියාවට අදාළ සනාවන  කරුණක්ත සහෝ සේවා නියුක්ති 

සකාන්වසද්සියක්ත සහෝ ශ්රමය සහෝ ුද්ගලසයකු සම්බන්වධ තත්ත්වයක්ත සම්බන්වධව 

ඇි වන ගැටළුවක්ත සහෝ සවනසකි. 

 

මූලාශ්රය :  1950 කාර්ෂමික ආරවුල් පනත 32 වගන්විය 

කර්ෂමාන්වත ශාලා ආඥා පනත 67 වගන්විය 

1935 වෘත්ිය සමිි ආඥාපනත 02 වගන්විය 
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නිහතමානී වැඩ 
පරීක්ෂණය 

https://salary.lk/


  WWW.SALARY.IK 

ශ්රීS ලංකාව 

 
 
  ය ෝග්යA රැකි ා පිරික්සුම ශ්රීS ලංකාව WageIndicator.org  

   සහ [www.salary.lk] හි නිෂ්පාදන කි 

 

01/13 යේවා සහ යේතන 
 

1. රජය/ සමාජ හවුල්කරුවන් විසින් නිවේදනය කරන ලද අවම වැටුප මම උපයමි. *  

2. මවේ වැටුප අඛණ්ඩව මට ලැවේ (දිනපතා, සතිපතා, සති 2කට වරක් වහෝ 

මාස්පතා) 

 

02/13 වන්දි  
 

 

3. මා අතිකාල වස්වවයහි වයවදන හැම විටම ඒ සඳහා මට වෙවිම් කරනු ලැවේ 

(අතිකාල වෙවීම් ඉහළ අනුපාතයක ඇත) 

 

4. මම රාත්රීල වස්වවයහි නිරත වන විට රාත්රීල වස්වය සඳහා ඉහළ වෙවීම් කරනු ලැවේ  

5. රජවේ ප්ර සි්ධ  නිවාඩු දිනයක වහෝ සතිවේ විවේක දිනයකදී මට වැඩ කිරීමට සිදු 

වුවවහොත් හිලේ නිවාඩු දිනයක් මට ලැවේ 

 

6.  සතිවේ විවේක දිනයකදී වහෝ රජවේ ප්ර සි්ධ  නිවාඩු දිනයකදී මා වස්වය කරන 

සෑම විටකදීම මට ඒ සඳහා නියමිත දීමනා වෙවනු ලැවේ 

 

3/13 වාර්ෂික නිවාඩු සහ සතියේ සහ රජයේ නිවාඩු දිනවල යේවයේ නිරත 

වීම 
 

7. 
වැටුප් සහිත වාර්ෂික නිවාඩු සති කීයකට ඔබ හිමිකම් කියන්වන්ද?** 

 

8. ප්ර සි්ධ  (ජාතික හා ආෙමික) නිවාඩු දිනවලදී මට වැටුප් ලැවේ  

9. අවම වශවයන් මට සතිපතා පැය 24 ක විවේක කාල පරිච්වේදයක් ලැවේ  

04/13 යේවක ආරක්ෂාව 
 

 

10. මවේ රැකියාව ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදි විස්තර ඇතුලත් ලිඛිත ප්ර කාශනයක් 

මට ලබා වදන ලදී 

 

11. මවේ වස්වාවයෝජකයා ස්ථාවර ස්වරූපවේ වැඩකිරීම සඳහා ස්ථාවර වකොන්ව්ධසි 

සහිත වකොන්ත්රාත් මත වස්වකයන් ලිලියට ලබා වනොෙ . (ස්ථිර ස්වරූපවේ 

කාර්යයන් සඳහා ඔබවේ වස්වාවයෝජකයා විසින් වකොන්ත්රාත් වස්වකයන් 

ලිලියට ෙනි නම් කරුණාකර ‘නැත‘ යන්නට හරි ලලිණ වයොදන්න) 

 

12. මවේ පරිවාස කාලය දින  <<90>> කි / මාස 3 කි  

13. මවේ වස්වා ගිවිසුම අවසන් කිරීමට වපර මවේ වස්වාවයෝජකයා නිසි පරිදි 

දැනුම්දිමක් කරයි (නැතවහොත් දැනුම්දීමක් වවනුවට වෙවිමක් කරයි) 

 

14. වස්වය අවසන් කිරීමක් සිදු කළවහොත් මවේ වස්වාවයෝජකයා වස්වය අවසන් 

කිරීම සඳහා වෙවීමක් කරයි 

 

 

 

 

 

 
**ප්ර ශ්න අංක 7 දී වැඩ කරන සති 3 ක් වහෝ 4 ක් පමණක් ‘ඔේ‘ යන්නට සමාන වේ. 

 

පරීක්ෂා කරන්න 

හි අදහස ජාතික යරගුලාසි සි ල්ල නිවැරදිව 

ඇති බවයි 

හි අදහස ජාතික යරගුලාසි නිවැරදිව යනොමැති 

බවයි 

එන් ආර් ඔේ නැත 

1            3 
 

2                           4+ 
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ශ්රීS ලංකාව 

05/13 පවුයල් වග්යකීම් 
 

15. වැටුප් සහිත පීතෘ නිවාඩු මවේ වස්වාවයෝජකයා විසින් ලබා වදනු ලැවේ (වමම 

නිවාඩු ලබා වදන්වන් අලුතින් පියවරුන් බවට පත්වන අයට / සහකරුවනට වන 

අතර දරු ප්ර සූතතිය  සිදුවන අවස්ථාවේදී ලබා වදනු ලැවේ) 

 

16. වැටුප් සහිත / වැටුප් රහිත) වදමාපිය නිවාඩු මවේ වස්වාවයෝජකයා විසින් ලබා 

වදනු ලැවේ. (මාතෘ නිවාඩු සහ පීතෘ නිවාඩු අවසන්ව ඇති විට වමම නිවාඩු ලබා 

වදනු ලැවේ. වදමාපියන් වදවදනාම වහෝ එක් අවයලි විසින් අනු ාන වලස ලබා 

ෙත හැකිය) 

 

17. පවුවල් වෙකීම් ඉටු කිරීමට හැකිවන ආකාරයට නමකශීලී  වලස මවේ වස්වා 

කාලසටහන සකස් වි ඇත (අර් කාී න වස්වා වහෝ අනිලිත් නමකශීලී  විකල්ප) 

 

06/13 මාතෘත්ව  සහ යේව  
 

 

18. දරු උපතකට වපර හා පසු වනොමිවල් වවදක ප්ර තිකාර මට ලැවේ  

19. ෙර්භ  කාලය තුලදී රාත්රීල වැඩර ර වහෝ උපරුව සහිත වැඩවලින් මා නිදහස් 

වකොට ඇත 

 

20. මවේ ප්ර සූතති නිවාඩු කාල පරිච්වේදය අවම වශවයන් සති 14 ක් පවතී  

21. මවේ ප්ර සූතති නිවාඩු කාලය තුළදී මා කලින් ලැබූ වැටුවපන් අවම වශවයන් 2/3 මට 

ලැවේ 

 

22. ෙර්භ  කාලය තුළදී වස්වවයන් පහ කරනු වනොලැබීම පිළිබඳ සහතිකයක් මට 

ඇත. (එවස් වුවද චර්යාව සහ වැඩ කිරිවම් හැකියාව වැනි ෙර්භ භාවයට 

සම්බන්  වනොවන වේතු මත වස්වකයන් වස්වවයන් පහකරනු ලැබිය හැකිය) 

 

23. ප්ර සූතති නිවාඩු අවසන් වකොට නැවත වස්වයට පැමිි  පසු එම රැකියාව / ඊට 

සමාන රැකියාවක් ලැබීවම් අයිතිය මට ඇත 

 

24. වැඩ කරන කාලය තුළදී මවේ දරුවාට ආහාර ලබාදිම සඳහා විවේක කාලයක්  

07/13        යේවය හි නිරතව සිටි දී යසෞඛ්යA හා ආරක්ෂාව 
 

25. මවේ වස්වා ස්ථානය ආරක්ෂිත සහ වසෞඛකාරක්ෂිත බවට වස්වාවයෝජකයා වෙ 

බලා ෙනියි 

 

26. ආරක්ෂිත ඇඳුම් ඇතුළුව පු්ධෙලික ආරක්ෂක උපකරණ මවේ වස්වාවයෝජකයා 

විසින් වනොමිලවේ ලබා වදනු ලැවේ 

 

27. ප්ර මාණවත් වලස වසෞඛක හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුුණුවව මවේ වස්වාවයෝජකයා 

විසින් ලබා වදනු ලබන අතර වසෞඛක උවදුරු හා හදිසි අනතුරක් සිදු වුවවහොත් 

පිටව යා හැකි විවි  හදිසි වදොරටු පිලිබඳව වස්වකයන් දැනුවත්ව සිටින බවට ඔුණ 

වෙබලා ෙනියි 

 

28. මවේ වස්වා ස්ථානය කම්කරු  තිරීතිවලට අනුකූලව කටයුතු කරනු ලැවේද 

යන්න පරීක්ෂා කිරිම සඳහා අවම වශවයන් වසරකට එක් වරක් වහෝ කම්කරු 

පරීක්ෂක වස්වා ස්ථානයට පැමිවණයි 

 

 

 

 

 

 

 

එන් ආර් ඔේ නැත 
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08/13        යේව  සහ අසනීප තත්ත්ව  
 

29. මවේ වස්වාවයෝජකයා මට වැටුප් සහිත අස ප නිවාඩු ලබාවදන අතර අසනිප 

වී පළර  මාස 6 තුළදී මවේ වැටුවපන් අවම වශවයන් 45% මට ලැවේ 

 

30. මා අස ප වී වහෝ වස්වය කිරීවම්දී තුවාල ලබා ඇති විටකදී අවම වශවයන් පළර  

මාස 6 තුළදී වහෝ වනොමිලවේ වවදක ප්ර තිකාර ලබාෙැ මට හැකියාව මට ඇත 

 

31. මවේ අස ප තත්ත්වය ඇති වී අවම වශවයන් පළර  මාස හය තුළදී වහෝ මවේ 

රැකියාව සුරක්ෂිත වේ 

 

32. වෘත්තිය කරන අතරතුර සිදුවන අනතුරකදී / තුවාල වීමකදී වහෝ වෘත්තිය වේතු 

වකොටවෙන ඇතිවන අස ප තත්ත්වයකදී ප්ර මාණවත් වලස මා හට වන්දි ලබා 

වදනු ලැවේ 

 

09/13      සමාජ ආරක්ෂණ  
 

33. මවේ වයස අවුරුදු  55 (පිරිමි)/ 50 (ෙැහැුව) වන විට මම විශ්රාම වැටුපකට 

හිමිකම් ලබමි 

 

34. මා වස්වවේ සිටියදී මිය ගියවහොත් මවේ සමීපතම ඥාතියාට / ජීවත්ව 

සිටින්නන්ට කිසියම් ප්ර තිලාභයක් හිමි වේ 

 

35. මවේ රැකියාව අහිමි වුවවහොත් වස්වා වියුක්ති ප්ර තිලාභය මට හිමි වේ  

36. වෘත්තියට අදාල වනොවන අස ප තත්ත්වයක්, තුවාලයක් වහෝ හදිසි අනතුරක් 

වේතු වකොට වෙන මා හට ආදායම ඉපැයීවම් හැකියාව නැතිවුවවහොත් 

අශනුක්තතා ප්ර තිලාභය ලබාෙැ වම් හැකියාව මට ඇත 

 

10/13        යේව  කිරීයම්දී සාධාරණ යලස සැලකීම 
 

37. කිසිදු වවනස්වකොට සැලකීමකින් වතොරව සමාන කාර්යයන් සඳහා (සමාන 

වටිනකමක් ඇති) සමාන වලස වැටුප් ලබාදීම මවේ වස්වාවයෝජක සහතික කරයි 

 

38. වස්වා ස්ථානය තුළ සිදුවන ලිංගික හිරිහැර සම්බන් වයන් මවේ 

වස්වාවයෝජකයා දැඩි පියවර ෙනියි 

 

39. පහත  සඳහන් කරුුව මත වවනස් වකොට සැලකීමකින් වතොරව රැකියාවට අදාල 

අවස්ථාවලදී (වස්වයට පත් කිරීම, උසස්වීම් ලබා දීම, පුුණුවවීම් ලබාදීම සහ 

මාරුවීම් ලබාදීම්) මා හට සමාන වලස සලකනු ලැවේ:* 

 

i. ස්ත්රීල පුරුෂ භාවය  
ii. ජනවර්ෙය  

iii. වර්ණය  
iv. ආෙම  
v. ව්ධශපාලන මතය  

vi. ජාතිකත්වය / උපන් ස්ථානය  
vii. සමාජ මූලය/ ලිලය  

viii. පවුවල් වෙකීම් / පවුවල් තත්ත්වය  
ix. වයස  
x. ආබාධිතභාවය / එච් අයි වී ඒඩ්ස්  

xi. වෘත්තිය සමිති සාමාජිකත්වය සහ ඒ ආශිත කටයුතු 

 

 

 

 

එන් ආර් ඔේ නැත 

* 39 වන ප්ර ශ්නය සඳහා සංයුක්ත වලස  නාත්මක ලලිුව ප්ර මාණයක් ලබාෙැ මට නම් පහත සඳහන් වරණයන් අතුරින් අවම වශවයන් 

නවයකටවත් ඔබ විසින් ‘ඔේ‘ යන පිළිතුර ලබා දී තිබිය යුතු වේ 
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xii. භාෂාව  
xiii. ලිංගික නැඹුරුතාවය (සමලිංගික, ්ධවිලිංගික වහෝ විෂම ලිංගික නැඹුරුතාවය)  
xiv. විවාහක අවිවාහක බව  
xv. ශාරීරික වපනුම  

xvi. ෙර්භ  භාවය / මාතෘත්වය  

40. කාන්තාවක වලස මා හට පුරුෂයන් වමන්ම සමාන කර්මාන්තවල වැඩ කළ හැකි 

අතර මවේ වෘත්තිය වතෝරාෙැ වම් නිදහස ඇත 

 

11/13       ළමයින් යේවය හි ය දවීම 
 

41. මවේ වස්වා ස්ථානය තුළ වයස අවුරුදු  15 අඩු ළමයින් වස්වවේ වයදවීම 

තහනම්ය 

 

42. මවේ වස්වා ස්ථානය තුළ වයස අවුරුදු 18 අඩු ළමයින් උපරුව සහිත වස්වාවල 

වයදවීම තහනම් වේ 

 

12/13        බයලන් / බැඳුම්කර මත යේව  ලබා ග්යැනීම 
 

43. කැමැත්ත මත  වහෝ දැනුම්දීමක් කිරීවමන් පසුව මවේ වස්වය අවසන් කිරීවම් 

අයිතිවාසිකම මා හට ඇත 

 

44. බවලන් වහෝ බැඳුම්කර මත වස්වය ලබා ෙැ ම මවේ වස්වාවයෝජකයා මවේ 

වස්වා ස්ථානය තුළ සිදු වනොකරයි 

 

45. අතිකාල වස්වයද ඇතුලුව මවේ සම්පූර්ණ වස්වා පැය ෙණන සතියකට පැය 56 

වනොඉක්මවයි 

 

13/13        වෘත්ති  සමිති අයිතිවාසිකම් 
 

46. මවේ වස්වා ස්ථානය තුළ මට කම්කරු සමිතියක් ඇත  

47. මවේ වස්වා ස්ථානය තුළ වෘත්තිය සමිතියකට සම්බන්  වීවම් අයිතිය මා හට 

ඇත 

 

48. මවේ වස්වා ස්ථානය තුළ සාමූහික වක්වල් සිදු කිරීමට මවේ වස්වාවයෝජකයා 

ඉඩ වදයි 

 

49. වවනස් වකොට සැලකීම පිළිබඳව බියක් ඇති කර වනොෙනිමින් ‘වැඩවර්ජන‘ තුළින් 

අපවේ සමාජීය හා අර්ථික අයිතිවාසිකම් මවේ සෙයන් හා එක්ව ආරක්ෂා කර 

ෙැ මට මට හැකියාව ඇත 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

එන් ආර් ඔේ නැත 
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වස්වයට අදාළව වකොතරම් දුරට ජාතික  තිමය ප්ර මිතින්ට ඔබවේ වස්වාවයෝජකයා අනුෙතව ඇත්ද 

යන්න ඔබ පු්ධෙලිකව රැස් කරන ලලිුව තුළින් ප්ර කාශ වේ.  වයෝෙක රැකියා පිරික්සුම ෙණනය කිරීවම්දී 

ලබා වදනු ලබන එක් ‘ඔේ‘ යන පිලිතුරකට එක් ලලිණක් ඔබ විසින් එකතු කර ෙනු ලැවේ. ඉන් පසු එම 

ලලිුව පහත වගුවේ වටිනාකම් සමෙ සසඳා බලන්න.  

 

 
 

අන්තර්ජාතික කම්කරු ප්ර මිතීන්ට අදාල ප්ර ශ්න 49 සඳහා 36 වාරයක් ‘ඔේ‘ 

යන්න ශ්රී  ලංකාව ලබා ෙනියි 

 

ඔබයේ ලකුණු සංඛ්යAාව 1-18 අතර නම් 

 

වමම ලලිුව සංඛකාව විශ්වාස කළ වනොහැකිය. අප ජීවත්වන්වන් 21 වන ශතවර්ෂවේ බව ඔබවේ 

වස්වාවයෝජකයා දන්වන්ද? ඔබවේ අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා සිටින්න. ඔබවේ සමාෙම වහෝ කර්මාන්ත ශාලාව 

තුළ වෘත්තිය සමිති ක්රි යාකාරිව තිවේ නම් ඊට සම්බන්  වන්න. උදේ ඉල්ලා සිටින්න 
 

ඔබයේ ලකුණු සංඛ්යAාව 19-38 අතර නම් 

 

ඔබට දැකිය හැකි පරිදි වැඩි දියුුව වීම සඳහා වනොමඳව ඉඩකඩ තිවේ. එවහත් වමම ෙැටළු සියල්ලම 

එකවර විසඳීමට උත්සාහ වනොකරන්න. ප්ර ශ්නය බරපතලම ස්ථානවයන් අරඹන්න. වම් අතර ඔබවේ 

වෘත්තිය සමිතියට වහෝ වැටුප් දර්ශකයට ඔබවේ තත්ත්වය පිලිබඳව දැනුම් වදන්න.  එවිට ඔවුන් එම 

තත්ත්වය දියුුවකර ෙැ මට ඔබට උදේ කළ හැකිය. වවත විදුාත් තැපැල් පි වුඩයක් යැවීවම්දී  ඔබවේ 

පැමිි ල්ල නිශ්චිතව සඳහන් කරන්න. හැකි නම් වස්වාවයෝජකයාවේ නමද සඳහන් කරන්න. ආයතනික 

සමාජ වෙකීම නම් වූ ආචාර  ර්ම ප්ධ තියට ඔබවේ සමාෙම නිල වශවයන් අනුකූලතාව දක්වයිද යන්න 

දැනෙැ මට උත්සාහ කරන්න. ඔවුන් එය සිදු කරයි නම් ඔවුන් අවම වශවයන් ජාතකන්තර කම්කරු 

සංවි ාන ප්ර මිතින්ට පවා අනුෙත විය යුතුය. ඔවුන් එවැන්නකට වම් දක්වා අනුෙත වී වනොමැති නම් ඔවුන් 

එවස් කළ යුතු වේ. වබොවහෝ සමාෙම් වම් වන විට  එය කරයි. ඔබට වමම කාරණය මතු කළ හැකිය. වමම  

පිරික්සුවමහි පාඨකයන්වේ සහාය ලබා ෙන්න 

 

ඔබයේ ලකුණු සංඛ්යAාව 39-49 අතර නම් 

 

ඔබ අනතුරුදායක කලාපවයන් සෑවහන දුර මිදී ඇත. ඔබවේ වස්වවයෝජකයා දැනට පවතින කම්කරු  ති 

හා වරගුලාසි වබොවහොමයකට අනුෙතව කටයුතු කරයි. නර ත් වැඩි දියුුව වීම සඳහා නිතරම ඉඩකඩ ඇත. 

එවහයින් ඊළඟ වතාවේදී ඔබවේ වස්වා තත්ත්වයන් පිලිබඳව කළමනාකාරිත්වයට කතා කරන්න. වහොඳින් 

සූතදානම් වන්න. එවලසම වමම වයෝෙක රැකියා පිරික්සුම පිරික්සුම් ලැයිස්තුවක් වලස වයොදා ෙන්න 

 

 

 

...ඔබවේ ඔේ යන පිලිතුරු සංඛකාව එකතු කරන ල්ධව්ධද . 

ප්රාතිලල      


