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           அறிமுகம்  
 

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: www.decentworkcheck.org During 2019, the team aims to include at 
least 10 more countries, thus taking the number of countries with a Decent Work Check 
to 115!  
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           வேலைேொய் ்பு மற்றும் ப ொழிற்கை்வியிை் முக்கிய சட்டங்கள்  

 

1. 1934 ஆம் ஆண்டு பணியாளரக்ளின் நட்டஈடட்ு கட்டலளசச்ட்டம் 

2. 1942 ஆம் ஆண்டு த ாழிற்சாலை கட்டலளசச்ட்டம் 

3. 1950 ஆம் ஆண்டு லக த் ாழிை் பிணக்குகள் சட்டம் 

4. 1954  ஆம் ஆண்டு கலடகள் மற்றும் அலுேைக பணியாளரக்ள் சட்டம் 

5. 1954 ஆம் ஆண்டு கலட மற்றும் அலுேைக சட்டம் 

6. 1954 ஆம் ஆண்டு கலட மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் சட்டம் 

7. 1954 ஆம் ஆண்டு கலடகள் மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் 

(வேலைோய்ப்பு மற்றும் பதிலுபகாரங்களின் ஒழுங்கு விதிகள்)1954 

ஆம் ஆண்டு கலட அலுேைகப் பணியாளரக்ள் மற்றும் 

பதிலுபகாரங்கள் ஒழுங்குவிதிகள் 

8. 1954 ஆம் ஆண்டு கலடகள் மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் சட்டம் 

9. 1956 ஆம் ஆண்டு தபண்கள் மற்றும் இளம் ஆடக்ள் மற்றும் 

சிறுேரக்லள வேலைக்கு அமர ்த்ுேது மீ ான சட்டம் 

10. 1978 ஆம் ஆண்டு இைங்லக அரசியைலமப்பும் 2010 ேலர 

திரு ் ப்பட்டோறாக 

11. 1978 இைங்லக யாப்பு 2010 ேலர திரு ் ப்படட்ுள்ளது 

12. 1983 ஆம் ஆண்டு பணிக்தகாலட தகாடுப்பனவு சட்டம் 

13. 2010 ஆண்டு அபாயகரமான த ாழிை் ஒழுங்குவிதிகள் 

14. ஊதியங்கள் சலப கட்டலளச ்சட்டம் 1941 ஆம் ஆண்டு 27 ஆம் இைக்க 

கட்டலளசச்ட்டம் 

15. ஊழியர ்வசமைாபநிதி சட்டம் 1958 

16. ஊழியர ்நம்பிக்லக நிதி சட்டம் 1980 

17. கலட மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் (வேலைோய்ப்பு மற்றும் 

பதிலுபகாரங்கள்)1954 ஆம் ஆண்டு சடட்ம் 

18. கலடகள் மற்றும் அலுேைக பணியாளரக்ள் சட்டம் 1954 

(வேலைோய்ப்பு மற்றும் ஊதியம் பற்றிய ஒழுங்குவிதிகள்)  

19. குற்றவியை் சட்டக்வகாலே 1885 

20. குற்றவியை்சட்டக்வகாலே 1985 

21. லக த் ாழிை் பிணக்கு சட்டம் 1950 

22. த ாழிற்சாலைகள் கட்டலளசச்ட்டம் 1942 

23. தேளிசச்ங்க கட்டலளசச்ட்டம் 1995 
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ILO ஒப்பந்தங்கள் 

குலறந்  படச் ஊதியம் / சமோயம் 131 (1970) 

ஒழுங்குக்கிரமமான தகாடுப்பனவு மற்றும் ஊதிய 

பாதுகாப்பு: சமோயங்கள் 95 (1949) மற்றும் 117 (1962) 

 

இைங்லக சமேொயங்கள் 95  மற்றும் 131 க்கு 

இலசேளி ் து 

ஐ.எை்.ஓ. ஒ ் ந் ங்களின் கீழ் ஏற் ொடுகளின் சுருக்கம் 

குலறந்  படச் ஊதியமானது பணியாளரதும் அேரது / 

அேளது குடும்ப உறுப்பினரக்ளது ோழ்க்லக 

தசைவின ்திற்கு வபாதிய ாக இருக்க வேண்டும். இ ற்கு 

வமைதிகமாக ஏலனய சமூகக் குழுக்களின் ோழ்க்லக 

மற்றும் ஈட்டப்படும் தபாதுோன ஊதிய மட்ட ்திற்கு 

நியாயமான அளவிற்கு த ாடரப்ுலடய ாகவும் இருக்க 

வேண்டும். 

ஊதியமானது ஒழுங்குக்கிரமமாக ோராந் , மா ாந்  

இரண்டு ோரங்களுக்கு ஒரு முலற அை்ைது மா ாந்  

அடிப்பலடயிை் தசலு ் ப்பட வேண்டும் 

 

 

01/13 வேலை மற்றும் 

ஊதியங்கள் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://salary.lk/


 

The text in this document was last updated in February 2019. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in Sri 
Lanka, please refer to: https://salary.lk/ 

 4  

வேலை மற்றும் ஊதியங்கள் மீ ொன ஒழுங்குவிதிகள் 
• ஊதியங்கள் சலப கட்டலளச ் சட்டம் 1941 ஆம் ஆண்டு 27 ஆம் 

இைக்க கட்டலளசச்ட்டம் 

• கலடகள் மற்றும் அலுேைக பணியாளரக்ள் சட்டம் 1954 

(வேலைோய்ப்பு மற்றும் ஊதியம் பற்றிய ஒழுங்குவிதிகள்)  

 

குலறந்  டச் ஊதியம் 
 

இைங்லகயிை் குலறந் படச் ஊதியம் என்று எதுவும் இை்லை. 

குலறந் படச் வே னங்களானலே குலறக்கு உரி ் ான மு ் ரப்பு 

சலபகளாை் இைங்லகயிை் 40க்கு வமற்பட்ட த ாழிை்துலறகளிை் 

தீரம்ானிக்கப்படுகிறது. குலறந் படச் ஊதியமானது 

மணி ்தியாை ்திற்கு ோர ்திற்கு அை்ைது மா  ்திற்கு என்ற 

அடிப்பலடயிை் ஊதியங்கள் சலப கட்டலளசச்ட்ட ்தின் கீழ் 

உருோக்கப்பட்ட ஊதிய சலபகளினாை் தீரம்ானிக்கப்படக்கூடும். 

வேலைேழங்குனரக்ள் குறி ்  ஊதிய ேர ்் க ஊதிய சலபயாை் 

தீரம்ானிக்கப்படும் குலறந் படச் ஊதிய ்ல  தசலு ்துே ற்கு 

வேண்டப்படுகின்றனர ்குலறந்  படச் ஊதிய ்ல  தீரம்ானிப்ப ற்கான 

விவசட அளவுவகாை் எதுவும் இை்லை. த ாழிை்துலற வியாபார ்திலுள்ள 

பணியாளரக்ளுக்கு பிரவயாகிக்கக்கூடிய ோழ்க்லகசத்சைவு சுட்டியின் 

பிரகாரம் அது சரி தசய்யப்படுகிறது. த ாழிை்துலற பிராந்தியம், 

த ாழிைாளரின் ேலக என்பேற்றின் பிரகாரம் குலறந் படச் ஊதிய 

விகி ம் வேறுபடுகிறது. குலறந்  படச் ஊதிய ்ல  அதிகரிப்ப ானது 

அரசாங்கம் த ாழிை்சங்கம் பிரதிநிதிகள் மற்றம் வேலை 

ேழங்குனரக்ளினாை் தீரம்ானிக்கப்படுகிறது.  
 

மூைம் : 21-22  ஊதிய சலபகள் கட்டலளச ்சட்டம் 
 

இற்லறப்படு ் ப்பட்ட குலறந் படச் ஊதிய வீ  ்ல  அறிய 

குலறந் படச் ஊதியங்கள் பிரிவிலன பாரக்்குக  

 

ஒழுங்கு கிரமமொன பகொடு ் னவு  
 

ஒழுங்கு கிரமமான தகாடுப்பனவு ஊதியங்கள் சலபகள் கட்டலளச ்

சட்ட ்தின் பிரகாரம்,  ஊதியங்களிை் வமைதிக வேலை அை்ைது ஏதும் 

விடுமுலற தினங்கள் த ாடரப்ாக பதிலுபகாரங்கலள அது 

உள்ளடக்குகிறது. ஊதிய சலபகள் கட்டலளசச்ட்டம் மற்றும் கலடகள் 

அலுேைக சட்டம் என்பன ஊதியங்கள் த ாடரப்ான கட்டலளகலளக் 

தகாண்டுள்ளன.  
 

ஒரு ஊதிய சலபயானது ஒரு விவசடி ்  ேர ்் க ்திற்கான ஊதிய 

காைப்பகுதியிலன அலம ்துக் தகாள்ளக்கூடிய ாக இருப்பதுடன் 

பணியாளரக்ளுக்கு எந்  நாட்டிகளின் முடிவிை் ஊதியம் 
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தகாடுக்கப்படும் எனவும் வி ந்துலரக்கைாம். ஊதிய சலப தீரம்ான ்தின் 

கீழ் ஒரு பணியாளர ் உட்படு ் ப்படாதுவிடின் ஒரு பணியாளர ் ஊதிய 

காைப்பகுதிலய அலம ்துக்தகாள்ள முடியும். எே்ோறாயினும் எந் க் 

காைப்பகுதியிலும் ஊதிய காைப்பகுதியானது ஒரு மா  ்ல  விஞ்ச 

முடியாது. ஊதியசலப கட்டலளசச்ட்டம் மற்றும் கலட மற்றும் அலுேைக 

சட்டம் என்பன பின்ேரும் இலடதேளிகளிை் ஊதியம் தகாடுப்பனவு 

தசய்ேல  வேண்டி நிற்கின்றன. சம்பள சலப சட்டம் மற்றும் கலட 

பணியாளர ் சட்டம் என்பன பின்ேரும் இலடவேளிகளிை் தகாடுப்பனவு 

தசய்யும் படி வகாரி நிற்கின்றன. 

-  காைப்பகுதியானது 1 ோர ்ல  விஞ்சியிருக்கா  தபாழுது ஊதிய 

காைப்பகுதி முடிே ற்கு 3 நாட்களுக்கு முன் 

-  காைப்பகுதியானது 2 ோர ்ல  விஞ்சியிருக்கா  தபாழுது ஊதிய 

காைப்பகுதி முடிே ற்கு 5 நாட்களுக்கு முன் 

-  காைப்பகுதியானது 1 ோர ்ல  அதிகரி த்ு( ஆனாை் 1 மா  ்ல  விட 

குலறோக உள்ள வபாது) ஊதிய காைப்பகுதி முடிே ற்கு 10 நாட்களுக்கு 

முன் 
 

ஒரு குறிப்பிட்ட  விரக்்கமுடியா  சூழலிை் ேழங்குனராை் பணியாளருக்கு 

ஊதியம் உரிய காைப்பகுதியிை் தகாடுக்க முடியா நிலை 

வ ான்றுமிட த்ு அே்வுதிய ்ல  லே ்திருந்து அ லன இயலுமான 

கிட்டிய சந் ரப்்ப ்திை் ேழங்கவேண்டும். 
 

ஊதியசலபகள் சட்டம் மற்றும் கலட மற்றும் அலுேரக சட்டமானது 

சட்ட ்தினாை் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட கழிவுகலள  ர வேறு 

எே்ேலகயிலும் ஊதியக்கழிவு தசய்யைாகாது என வகாரி நிற்கின்றன. 

ேருமானேரி ஊழியர ் வசமைாப நிதிக்கான கழிவு அங்கீகரிக்கப்படட் 

நம்பிக்லக நிதிய ்துக்கான கழிவுகள் மு லியனவே சட்ட ்தினாை் 

முன்னிறு ் ப்பட்டலே. ஒரு த ாழிை் ேழங்குனர ் சட்டவிவரா  

கழிவுகலள வமற்தகாள்ோராயின் சட்டநடேடிக்லகக்கு முகம் 

தகாள்ளவேண்டும். 
 

 ேறான நட ்ல க்கான ஒரு பணியாளரின் ஊதிய ்திை் இருந்து ஒரு 

குறி ்  த ாலகலய த ாழிை் ேழங்குனர ் கழிக்க முடியும். அே்ேலக 

 ண்டப்பண ்ல   விரக்்கும் ேலகயிை் ஊழியர ்  ர ்ல  வபண 

வேண்டப்படுகிறார.் சட்டம் வகாரிநிற்கும் உண்லமயான தபாறுப்புடலம 

என இ லன தபாருள் தகாள்ள வேண்டும். எடு த்ுக்காடட்ுக்கள்: வபாதிய 

காரணங்கள் இன்றி வேலைக்கு ேராதிரு ் ை். வபாதிய காரணங்கள் 

இன்றி பணிக்கு பிந்தி ேரு ை். பணித ாடரப்ான உ ் ரவுகலள 

வேண்டுதமன்று மீறு ை். பணிவநர ்தின் வபாது மதுேருந்தியிரு ் ை். 

ஆயினும் இே்ேலக  ண்டப்பணமானது அக்காைப்பகுதிக்கான தமா ்  

ஊழிய ்தின் 5 வீ  ்ல  விட அதிகரி ் ைாகாது. அ த் ாலக அல விட 

அதிகம்; எனின் ஆலணயாளரின் அனுமதி வகாரப்படவேண்டும். 
 

மூைம்: ஊதிய சலப சட்ட ்தின் இை 2, 5 மற்றும் 23 
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ILO ஒப்பந்தங்கள் 

வமைதிக வநர இழப்பீடு: சமோயம் 01 (1919) 

இரவுவேலை: சமோயம் 171(1990) 

வமற் டி சமேொயங்கள் எ லனயும் இைங்லக ஏற்று இலசயவிை்லை 

ஐ.எை்.ஓ. ஒ ் ந் ங்களின் கீழ் ஏற் ொடுகளின் சுருக்கம் 

வமைதிக வநரம் வேலை தசய்ேது  விரக்்கப்பட வேண்டும். அது  விரக்்க 

முடியா  தபாழுது வமைதிக இழப்பீடானது  ரவேண்டி உள்ளது.  

குலறந் பட்ச அடிப்பலட மா ாந்  ஊதிய த்ுடன் எை்ைா வமைதிக 

நன்லமகளுக்கும் உரி த்ுலடயேரக்ளாக இருக்கிறீரக்ள்.ILO சமோயம் 1 

இன் பிரகாரம் வமைதிக வநரக் தகாடுப்பனோனது ஒழுங்குக்கிரமமான 

விகி  ்திலும்  ஒன்வறகாை் மடங்லக விடக் (125%) குலறயக்கூடாது. இரவு 

வேலை எனப்படுேது த ாடரச்ச்ியான ஏழு மணி ்தியாைங்களுக்கு 

குலறயா  காைப்பகுதியின் தபாழுது தசயற்படு ் ப்படும், நள்ளிரவிை் 

காலை 5.00 மணி ேலரக்குமான இலடவேலளகள் உட்பட, எை்ைா 

வேலையும் ஆகும்.  ஒரு இரவுப் பணியாளர ்எனப்படுபேர ்ஆகக்குலறந் து  

3 மணி ்தியாைங்கள் என வி ந்துலரக்கப்பட்ட எை்லைலய விஞ்சி இரவு 

வேலையிை் கணிசமான எண்ணிக்லகயான மணி ்தியாைங்களிை் வேலை 

தசயற்பாட்லட வேண்டிநிற்கும் ஒரு பணியாளராோர.் சமோயம் 171 

ஆனது இரவு பணியாளரானேரக்ள் குலறந் வேலை வநரம்  அை்ைது 

உயரந்்  தகாடுப்பனவு அை்ைது ஒ ்  நன்லமகளுடன் இழப்பீடு 

தசய்யப்பட வேண்டுதமன வேண்டிநிற்கிறது. 1990 ஆம் ஆண்டு 178 இைக்க 

இரவு வேலை சிபாரிசு ஒ ்  கட்டண ஏற்பாடுகள் காணப்படுகின்றன. 

நீங்கள் வ சிய / ம  விடுமுலற அை்ைது ோராந்  ஓய்வுநாளிை் வேலை 

தசய்ய வேண்டியிருப்பின் நீங்கள் ஒரு இழப்பீட்டுக்கு 

உரி த்ுலடயேரக்ளாக இருக்கிறீரக்ள். அவ ோர ்திை்  ான் இருக்க 

வேண்டியது என்ற அேசியமிை்லை இழப்பீடு தகாடுக்கப்படுே ற்கான 

உரிலம விட்டுக்தகாடுக்கப்பட வேண்டுதமன்றிை்லை. ோர 

இறுதியின்தபாழுது நீங்கள் வேலை தசய்ய வேண்டியிருக்குமாயின் நீங்கள் 

அ ற்குப் பதிைாக 24 மணி ்தியாைங்கள் இலடயீடா  காைப்பகுதிக்கான 

ஓய்வுக்கான உரிலமலயப் தபற்றுக்தகாள்ள உரி த்ுலடவயாராய் 

உள்ளரீக்ள். அவ ோர ்திை் ான் தபற்றுக்தகாள்ள வேண்டிய 

அேசியமிை்லை. ஆகக் குலறந் து அடு ்  ோர ்திை் தபற்றுக்தகாள்ள 

முடியும். அவ ோறாக நீங்கள் ஒரு தபாது விடுமுலற தின ்திை் வேலை 

தசய்வீரக்ளாயின் உங்களுக்கு ஒரு இழப்பீட்டு விடுமுலற ேழங்கப்படும். 

ோராந்  விடுமுலறயிவைா தபாது விடுமுலற நாளிவைா வேலை 

தசய்ே ற்காக ஒரு உயரந்்  தகாடுப்பனோனது ேழங்கப்படுே ானது ஒரு 

விடுமுலற / ஓய்வுக்கான உங்களது உரிலமலய மறுப்ப ற்கிை்லை. 

02/13 இழ ்பீடு 
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இழ ்பீடு மீ ொன ஒழுங்குவிதிகள் 
• கலட மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் (வேலைோய்ப்பு மற்றும் 

பதிலுபகாரங்கள்)1954 ஆம் ஆண்டு சட்டம் 

 

வமைதிக வநர இழ ்பீடட்ுக் பகொடு ் னவு 
 

கலடகள் மற்றும் அலுேைகப் பணியாளர ்சட்ட ்தின் பிரகாரம் சா ாரண 

வேலை மணி ்தியாைங்கள் 8 மணி ்தியாைங்களாகவும் ோர ்திற்கு 45 

மணி ்தியாைங்களாகவும் இருக்கும். லக த் ாழிை் 

கட்டலளசச்ட்டமானது சா ாரண வேலை மணி ்தியாைங்கள் ஒரு 

நாலளக்கு 9 மணி ்தியாை ்ல  விஞ்சக்கூடாது இது உணவு ஓய்வுக்காக 

அனுமதிக்கும் இலடவேலளகள் உட்படு ் ா  வநரம்  எனவும் 

குறிப்பிடுகிறது. இந்  சா ாரண வேலை மணி ்தியாைங்கள் 

எை்லையானது ஒரு நிலறவேற்று நிலை அை்ைது ஒரு முகாலம ்துே 

பணியிை் ஒரு அரச நிறுேன ்திை் உள்ளேரக்ளுக்கும் ேருட ்திற்கு 6720 

க்கு குலறயா  சம்பள அளவு ்திட்ட ்தின் ஆரம்ப ்திை் திரட்டிய 

சம்பள ்திை் இருந்து  தபற்றுக்தகாள்பேரக்ளுக்கும் பிரவயாகிக்கப்பட 

முடியா து. 

 

ஒரு பணியாளர ் குறி ்துலரக்கப்பட்ட வேலை மணி ்தியாை ்திற்கு 

வமைதிகமாக வேலைதசய்யுமிட ்து அேன் /அேள் சா ாரண 

தகாடுப்பனவு விகி  ்தின்150% (1.5 மடங்கின் வமைதிக வநரக் 

தகாடுப்பனவிற்கு உரி ்துலடயேராகிறார.் ஒரு ோர ்திற்கான வமைதிக 

வநர தகாடுப்பனவு மணி ்தியாைங்களானது 12 மணி ்தியாைங்கலள 

விஞ்ச முடியாது. 
 

மூைம் : 1954 ஆம் ஆண்டு கலட மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் 

சட்ட ்தின் 3,6 மற்றும் 7 ஒழுங்குவிதிகள் அ ்துடன் த ாழிற்சாலை 

கட்டலளச ்சட்ட ்தின் 67 ம் பிரிவு 
 

இரவுவேலை இழ ்பீடு 
 

இரவுவேலைக்காக வசரக்்கப்பட்ட தகாடுப்பனவு எதுவும் இை்லை 

 

விடுமுலறகள் மற்றும் ஓய்வு தினங்களுக்கொன இழ ்பீடு 
 

ோராந்  ஓய்வு நாடக்ளிை் பணியாற்றும் பணியாளரக்ளுக்கான ஓய்வு 

வநர இழப்பீடல்ட ேழங்குே ற்கு ஒரு பணியாளர ் வேலைேழங்குனலர 

வேண்டி நிற்ப ற்கு எந்  ஏற்பாடுகளும் சட்ட ்திை் இனம் 

காணப்படக்கூடிய ாக இை்லை. எே்ோறாயினும் பணியாளர ்ஒரு தபாது 

விடுமுலற தின த்ிை் வேலை தசய்ோராயின் அேன் /அேள் டிசம்பர ் 31 

ஆம் திகதிக்கு முன்ப ாக அை்ைது அன்று ஒரு முழுநாள் விடுமுலறயுடன் 

தசை்ே ற்கு அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். 
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மூைம்: 1954 ஆம் ஆண்டு கலட மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் 

கட்டலளச ்சட்டம் 
 

ேொர இறுதி மற்றும் ப ொது விடுமுலற வேலை இழ ்பீடு 
 

பணியாளரக்ள் ோர இறுதியிை் மற்றும் தபாது விடுமுலற நாட்களிை் 

வேலை தசய்யும்படி வகடக்ப்படக்கூடும். பணியாளரக்ள் தபாது 

விடுமுலற நாட்களிை் வேலை தசய்ய வேண்டி இருக்கும்தபாழுது 

அேரக்ள் சா ாரண ஊதிய ்தின் விகி  ்திலும் 200 வீ  ்திற்கு 

உரி ்்துலடயேராகின்றனர.் ோராந்  ஓய்வு தினங்களிை் 

பணியாற்றுே ற்காக இந்  வசரக்்கப்பட்ட தகாடுப்பனவு இை்லை. 

 

மூைம்: 1954 ஆம் ஆண்டு கலட மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் சட்டம் 
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ILO ஒப்பந்தங்கள் 

132 (1970) தகாடுப்பனவுடன் கூடிய விடுமுலறயின் சமோயங்கள் 

சமோயங்கள் 14(1921), 47 (1935) மற்றும் 14 (1921) 106 (1957)  ோராந்  

ஓய்வு நாட்களுக்கானது. இ ற்கு வமைதிகமாக 

லக த் ாழிை்துலறகளுக்கு வேறுபட்ட சமோயங்கள் 

பிரவயாகிக்கப்படுகிறது 

இைங்லகயொனது சமேொயம் 106 க்கு மொ ்திரம் 

இலசவுகொட்டியுள்ளது 

ஐ.எை்.ஓ. ஒ ் ந் ங்களின் கீழ் ஏற் ொடுகளின் சுருக்கம் 

ஒரு பணியாளரானேர ் ஆகக் குலறந் து 21 த ாடரச்ச்ியான 

தகாடுப்பனவுடன் கூடிய ேருடாந்  விடுப்புக்கு உரி த்ுலடயேராக 

உள்ளார.் வ சிய மற்றும் ம  விடுமுலறகள் 

உள்ளடக்கப்படவிை்லை. கூடட்ு ஒப்பந் ங்களானலே,  

பணியாளரக்ள் வேலை தசய்  அை்ைது கட்டணம் தகாடுப்ப ற்கு 

உரி ்துலடய ாக உள்ள ஒே்தோரு 17 நாட்களுக்கும்,   ஆகக் 

குலறந் து ஒரு ேருடாந்  விடுப்பிலன ேழங்க வேண்டும். 

வ சிய அை்ைது உ ்திவயாகபூரே்மாக நியமிக்கப்படட் தபாது 

விடுமுலறகளின் தபாழுது தகாடுப்பனவுடன்  கூடிய 

விடுமுலறக்கு உரி ்துலடயேராக நீங்கள் இருக்க வேண்டும்  

ோராந்  ஓய்வுநாள். 

பணியாளரக்ள் ஒே்தோரு 7 நாள் காைப்பகுதியிலும் அ ாேது 

ஒே்தோரு ோர த்ிலும் த ாடரச்ச்ியாக ஆகக் குலறந் து 24 

மணி ்தியாைங்கள் ஓய்வுக்காைப்பகுதிலய  அனுபவிக்க 

வேண்டும் 

03/13  ேருடொந்  

விடு ்பு மற்றும் 

ேொரொந்  ப ொது 

விடுமுலற நொடக்ளிை் 

வேலை பசய் ை் 
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வேலை மற்றும் விடுமுலறகள் மீ ொன ஒழுங்குவிதிகள் 
• 1954 ஆம் ஆண்டு கலடகள் மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் 

(வேலைோய்ப்பு மற்றும் பதிலுபகாரங்களின் ஒழுங்கு விதிகள்)1954 

ஆம் ஆண்டு கலட அலுேைகப் பணியாளரக்ள் மற்றும் 

பதிலுபகாரங்கள் ஒழுங்குவிதிகள் 

 

பகொடு ் னவு பசய்ய ் டட்  விடுமுலற/ேருடொந்  

விடுமுலறகள் 
 

அடு ்  நாட்காட்டி ஆரம்பிக்கும் தபாழுது ேருடாந்  விடுப்பு எடுப்ப ற்கு 

ஒரு பணியாளர ் உரி ்துலடயேராகிறார.் மு ை் ேருடாந்  விடுப்புக் 

காைப்பகுதியின் அளோனது வேலைோய்ப்பு த ாடங்கிய திகதி மற்றும் 

மா  ்தின் பிரகாரம் தீரம்ானிக்கப்படுகிறது. இரண்டாேது 

ேருட ்திலிருந்து அ ாேது 12  த ாடரச்ச்ியான மா  வசலேகலள பூர ்்தி 

தசய்  பிற்பாடு ஊதியம் தசலு ் ப்பட்ட ோராந்  விடுப்பாக 14 

நாட்களுக்கு உரி ்துலடயேராகிறார.் மு ைாேது ேருட ்திை் ஒரு 

பணியாளரானேர ்  னது வேலைோய்ப்பின் ஆரம்ப வநர ்திலன 

அடிப்பலடயாக தகாண்டு பின்ேரும் ேருடாந்  விடுப்புக்கலளக் 

தகாண்டுள்ளார.் 
 

-       ஜனேரி 01 ஆம் திகதியிை் அன்வறா அை்ைது அ ற்குப் பிற்பாடு 

ஆனாை் ஏப்ரை் மு ை்நாளுக்கு முன்ப ாக வேலைோய்ப்பு 

த ாடங்கியிருப்பின் 14 நாட்கள் 

-      ஏப்ரை் மு ை்நாளிை் அை்ைது அ ற்குப் பிற்பாடு ஆனாை் யூலை 

மு ை்நாளுக்கு முன்ப ாக வேலைநாட்கள் த ாடங்கியிருப்பின் 10 

நாட்கள் 

-        யூலை மு ை்நாள் அை்ைது அ ற்குப் பிற்பாடு ஆனாை் ஒக்வராபர ்

மு ை்நாளுக்கு முன்ப ாக வேலைோய்ப்பு த ாடங்கியிருப்பின் 7 

நாட்கள் 

-         ஒக்வராபர ்மு ை்நாள் அை்ைது அ ற்குப் பிற்பாடு வேலைோய்ப்பு 

த ாடங்கியிருப்பின் 4 நாட்கள் 
 

ஒரு த ாழிைாளி  னது ேருடாந்  விடுப்லப பன்னிரண்டு 

மா ங்களுக்குள் எடுக்க வேண்டும். ஆண்டு விடுப்பானது மு ைாளி 

மற்றும் பணியாளர ் இலடவய பரஸ்பர இணக்க ்தின் மூைம் 

தீரம்ானிக்கப்படுகிறது. ேருடாந்  விடுப்பு எனினும் பிரிக்கப்படைாம் 

எனினும் அ ன் குலறந் படச் காை அளவு 07 நாட்களுக்கு குலறோக 

இருக்க முடியாது. 

 

ேருடாந்  விடுப்பின் வபாது த ாழிை்ேழங்குனர ் வேலைதசய்யூம்படி 

கட்டாயப்படு ்; க்கூடாது. ேருடாந்  விடுப்புக்கு முன்னவர 

பணிஒப்பந் ம் முடியுதமனின் அப்பணியாளர ்கடந்  ஆண்டிலும் வேலை 
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முடிவுறும் ஆண்டிலும் சம்பாதி ்  ேருடாந்  விடுமுலறக்கு 

உரி ்துலடயேராேர.் 
 

மூைம்: இை 6- கலட மற்றும் அலுேைக பணியாளர ் சட்டம்( த ாழிை் 

மற்றும் பதிலுபகாரங்கள் ஒழுங்குவிதிகள்) 1954 
 

ப ொதுவிடுமுலற நொடக்ள் மீ ொன பகொடு ் னவு 
 

பணியாளரக்ள் பண்டிலக (தபாது மற்றும் ம ) விடுமுலறகளுக்காக 

தகாடுப்பனவு தசய்ே ற்காக உரி ்துலடயேராக உள்ளனர.் பண்டிலக 

விடுமுலறகளாேன நாட்காட்டி ஆண்டின் ஆரம்ப த்ிை் (ேழலமயாக 

எண்ணிக்லகயிை் 16 உலடயது) ஆண்டின் ஆரம்ப ்திை் இைங்லக 

அரசாங்க ்தினாை் அறிவிக்கப்படுகிறது. தபாதுவிடுமுலற நாடக்ளாேன 

1971 ஆம் ஆண்டு 21 ஆம் இைக்க விடுமுலறகள் சட்ட ்தின் கீழ் ஒழுங்கு 

தசய்யப்படுகிறது. 1954 ஆம் ஆண்டு கலட மற்றும் அலுேைகப் 

பணியாளரக்ள் வேலை ோய்ப்பு மற்றும் பதிலுபகார ஒழுங்குவிதிகள் 

சட்டமானது முழு பூரலண தினங்கள் மற்றும் ஏலனய 8 தபாது விடுமுலற 

நாட்களுக்காக ேழங்குகிறது. தபாதுவிடுமுலற நாட்கள் ோராந்  ஓய்வு 

நாட்களிை் ேருமாயின் வமைதிக விடுமுலற ேழங்கப்படுகிறது. 
 

தபாதுவிடுமுலற நாட்களிை் உள்ளடங்குேன; ல ப்தபாங்கை் தினம் 

வ சிய தினம் (தபப்ரேரி 4) சிங்கள மற்றும்  மிழ் புதுேருட ்திற்கான 

தினம்: சிங்கள  மிழ் புதுேருட தினம்; வம தினம் (வம01) தேசாக் முழு 

வபாயா தினம் (வம 03); முழுப் வபாயாதின ்திற்கு பின்னான தினம், 

தேசாக் சிங்கள மா  ்திை் (வம 04); முழு வபாயா தினம், அதி எசை முழு 

மதி தினம் (யூலை 01) இதுை்விற் (யூலை 18); பினரா முழு மதி தினம் 

(ஆகஸ்ட் 29); ேப் முழுமதி வபாயா தினம் (ஒக்வராபர ் 27); தீபாேளி 

பண்டிலக தினம் (நேம்பர ்10); முழு மதி தினம் (நேம்பர ்25); மிை்டா அன் 

நபி (டிசம்பர ் 24); உன்டுேப் முழுமதி வபாயா தினம் (டிசம்பர ் 24) 

கிறிஸ்மஸ் (டிசம்பர ்25) 
 

மூைம்: § 1954 ஆம் ஆண்டு கலடகள் மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் 

வேலைோய்ப்பு மற்றும் பதிலுபகாரங்கள் ஒழுங்குவிதிகள் சட்டம் 
 

ேொரொந்  ஓய்வு தினம் 
 

பணியாளரக்ள் ஆகக் குலறந் து ஒரு ோர ்திற்கு ஒன்லற நாட்கள் 

ஓய்லே பணியாளரக்ளின் பதிலுபகார ்தின் முழு விகி  ்திை் 

தகாண்டிருப்ப ற்கு உரி ்துலடயேராக உள்ளனர.் எே்ோறாயினும் 

முழுப் பதிலுபகார ்திற்கான உரி ்துலடலமயானது வமைதிக வநர 

வேலை  விர 28 மணி ்தியாைங்களிற்கு குலறோக வேலை தசய்  

பணியாளருக்கு பிரவயாகிக்கப்பட முடியா து.  
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ோராந்  ஓய்வு தினங்கள் சட்ட ்திை் குறி ்துலரக்கப்படவிை்லை. ஓய்வு 

தினங்கள் ஆனலே பின்வபாடப்படக்கூடியன என்பதுடன் 5 ோராந்  

த ாகுதிகளாக எடுக்கப்படக்கூடியன. வியாபார ்தின்  ன்லம அை்ைது 

முன் வகாரப்படமுடியா  சூழலமவுகளுக்கான காரணங்களின் நிமி ் ம் 

இே்ோறான பிற்வபாடுகலககளானலே அேசியமானலே என 

ஆலணயாளர ்திருப்திப்படும் படச் ்திை் அலேகள் ேழங்கப்படுகின்றன. 

இந்  நிலைலமகளிை் தசய்யப்படுகின்றன. 

 

மூைம் §51954 ஆம் ஆண்டு கலடகள் மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் 

சட்டம் 
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04/13 வேலை ் 

 ொதுகொ ்பு 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILO ஒப்பந்தங்கள் 

வேலை முடிவுறு ் ை் மீ ான ILO சமோயம் 158 (1982) 

வமற் டி எந்  சமேொயங்களிலும் இைங்லக 

லகபயொ ் மிடவிை்லை 

ஐ.எை்.ஓ. ஒ ் ந் ங்களின் கீழ் ஏற் ொடுகளின் சுருக்கம் 

இப்பிரிவின் கீழான இக் வகள்வியானது ஒரு த ாழிை் உறவின் 

பாதுகாப்பு அை்ைது தநகிழ்சச்ி ் ன்லம 

முன்தனசச்ரிக்லகலய அளவிடுகிறது. ஒரு  னி ்  

சமோய ்திை் இலேகள் த ளிோக குறிப்பிடப்படாவிட்டாலும் 

(பணி நீக்க தகாடுப்பனவு மற்றும் அறிவிப்பின் வ லேப்பாடு 

என்பன வேலைோய்ப்பு முடிவுறு ் ை் சமோயம் இை 158 இை் 

உள்ளது ). இ ்துலறயிை் உள்ள சிறந்  பழக்கங்களானலே 

பணியாளரக்ளுக்கு எழு ப்பட்ட வேலைோய்ப்பு ஒப்பந் ம் 

ேழங்கப்படுேல  வேண்டிநிற்கிறது. நிலையான காைப்பகுதி 

ஒப்பந்  ்திை் லே ்திருக்கும் பணியாளரக்ள் நிரந் ரமான 

இடுபணிகளுக்கு த ாழிலுக்கு அமர ்் ப்படக்கூடாது.  

பணியாளரின் தபாரு ்  ் ன்லமலய மதிப்பிடுே ற்காக ஒரு 

நியாயமான நன்னட ்ல  காைப்பகுதி (சிறப்பான முலறயிை் 6 

மா ங்களுக்கு சமனான அை்ைது அதிலும் குலறந்  

காைப்பகுதி) பின்பற்றப்படைாம். வேலைோய்ப்பு 

உறவுமுலறலய முடி ்துக்தகாண்ட ற்குப் பின்ப ாக ஒரு 

வேலைோய்ப்பு ஒப்பந்  ்திை் ஒரு அறிவிப்புக்காைப்பகுதி 

வி ந்துலரக்கப்பட வேண்டும்;  வேலைோய்ப்பு 

உறவுமுலறலய முடி ் க் தகாண்ட பிற்பாடு 

பணியாளரக்ளுக்கு பணிநீக்க தகாடுப்பனவு ேழங்கப்பட 

வேண்டும். 

நிலையான காைப்பகுதி ஒப்பந் ப் பணியாளரக்ள் 

நிரந் ரமான இடுபணிகளுக்கு த ாழிலுக்கு 

அமர ்் ப்படக்கூடாது. ஏதனனிை் இது ஆப ் ான வேலைக்கு 

இடட்ுச ்தசை்ைக்கூடும் என்ப னாைாகும். 

புதிய திறன்கலளக் கற்றுதகாள்ே ற்காக ஒரு பணியாளருக்கு 

நியாயமான  குதிகாண் காைப்பகுதி ேழங்கப்பட வேண்டும். 

புதி ாக த ாழிலுக்கு அமர ்் ப்படட் ஒரு பணியாளரானேர ்

எந்  பா கமான பின்விலளவுகளும் இன்றி  குதிகாண் 

காைப்பகுதியிை் வேலையிை் இருந்து நிறு ் ப்பட முடியும். 

 

 

அறிவி ்பு வ லே ் ொடு 

ஒரு பணியாளரின் வசலேக்காை நீடிப்லப தபாறு ்து ஒரு 

நியாயமான அறிவிப்பு காைப்பகுதியானது ஒரு 
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வேலை நிலைலமகள் மீ ொன ஒழுங்குவிதிகள் 
• 1954 ஆம் ஆண்டு கலட மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் சட்டம் 

• 1950 ஆம் ஆண்டு லக த் ாழிை் பிணக்குகள் சட்டம் 

• 1983 ஆம் ஆண்டு பணிக்தகாலட தகாடுப்பனவு சட்டம் 
 

எழு  ் டட் வேலைேொய் ்புக் குறி ்புக்கள் 
 

1954 ஆம் ஆண்டு கலடகள் மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் சட்டம் 

ஆனது பணியாளர ்  னது வேலையிலன ஆரம்பிக்கும்தபாழுது 

பணியாளரின் வேலை ோய்ப்பின் விபரங்கலள ேழங்க வேண்டுதமன்று 

வேலை ேழங்குனலர வேண்டி நிற்கிறது. எழு ப்படட் வேலைோய்ப்பு 

ஒப்பந் மானது பின்ேரும் விபரங்கலள உள்ளடக்கியிருக்க வேண்டும். 

வேலை தபறுபேரின் தபயர,் ப விநிலை, நியமன ்தின்  ன்லம, 

நியமனம் அமுலுக்கு ேரும் திகதி, ஆள் நியமிக்கப்பட்ட  ரம், அடிப்பலட 

பதிலுபகாரம் மற்றும் சம்பள அளவு ்திட்டம், பதிலுபகாரமானது 

ோராந் மாகோ அை்ைது இரண்டு ோரங்களுக்கு ஒரு  டலேயாகோ 

அை்ைது மா ாந் மாகோ ேழங்கப்படுகிறது என்பது பற்றியது, 

ோழ்க்லகச ் தசைவு படி, ஏ ாேது அைேன்சுகள் இருப்பின் அலேகளின் 

விபரம், நன்னட ல்  அை்ைது பரிவசாதிப்பு காைப்பகுதியிை் ஆட்சி 

தசலு ்தும் நிபந் லனகள் மற்றும் நன்னட ்ல  அை்ைது பரிவசாதிப்பு 

காைப்பகுதியிை் நியமன ்திை் இருந்து வசலே முடிவுறு ் ை் 

தசய்யப்படக்கூடிய சூழலமவுகள் என்பேற்றுடன் வேலை ோய்ப்லப 

தகாண்டு நடா த்ும் சூழ்நிலைலமகள் மற்றும் வேலையிை் இருந்து 

வேலை முடிவுறு ் க்கூடிய நிலைலமகள் சா ாரண மணி ்தியாைங்கள், 

ோராந்  விடுமுலறகள், ேருடாந்  விடுமுலறகளின் எண்ணிக்லக, 

தசலு ் ப்படக்கூடிய வமைதிக வநர வேலை தகாடுப்பனவு விகி ம், 

வேலை ேழங்குனராை் மரு ்துே உ விக்கான ஏற்பாடுகள் எதுவும் 

இருப்பின் அே் ஏற்பாடுகள், வேலைோய்ப்புக்கு பிரவயாகிக்கக்கூடிய 

வசமஇைாப நிதியம், ஓய்வுதிய ்திட்டம், பணிக்தகாலட ்திட்டம், என்பன 

எேற்லறயும் ஆளும் ஏற்பாடுகளும் நிலைலமகளும் மற்றும் ப வி 

உயரவ்ுக்கான நன்லமகள் என்பனோம். 

 

பணியாளராை் புரிந்துதகாள்ளக்கூடிய தமாழியிவைவய ஒப்பந் ம் 

எழு ப்படுேதுடன் அது உரிய முலறயிை் வேலைதபறுனராை் 

லகசச்ா ்திடப்படுகிறது. வேலைேழங்குனர ் இே் ஒப்பந்  ்தின் ஒரு 

பிரதியிலன லே ்திருக்க வேண்டும். எழு ்துமூை பணி ஒப்பந் ம் 

இை்ைாவிட ்து பணியின் சம்பள மற்றும் நிபந் லனகலள ோய்மூை 

ஒப்பந் ங்கள் மூைவம நிரண்யம் தசய்யவேண்டியுள்ளது. தபாது 

சட்டங்கள் பிரவயாகிக்க க்க சட்டேலுவுள்ள முலறகள் ேழலமகள் 

அை்ைது பணியிட ்திை் உள்ள பிரவயாகங்களும் நடமுலறகளும். 

அ ்துடன் த ாழிை் நீதிமன்றுகளின் தீரம்ானங்கள் அை்ைது 

இலணந்துருோக்கிய ஒப்பந் ங்கள்.  
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வ ாழிை் சட்டங்களிை் பயிற்சிநிலை வேலைகள் பற்றிய 

குறிப்பிடப்படவிை்லை. அ னாை் பயிற்சி நிலை பணியின் வபாது 

தகாடுப்பனவு தகாடுப்பது கடட்ாயமை்ை அது விருப்ப ்தின் 

அடிப்பலடயிை் தீரம்ானிக்கப்படும். 

 

மூைம்: இை 17 மற்றும் ஒழுங்குவிதிகள் 15 கலடகள் மற்றும் 

அலுேைகங்கள் ( த ாழி;ை் மற்றும் பதிை் உபகாரங்கள் ஓழுங்குவிதிகள்) 

சட்டம் 1954 
 

நிலையொன  ேலை ஒ ் ந் ம் 
 

இைங்லக த ாழிைாளர ் சட்டம் நிரந் ர  ன்லமயுலடய பணிகளுக்கு 

நிலையான காை ஒப்பந்  த ாழிைாளரக்லள வேலைக்கு அமர ்்துே ற்கு 

அனுமதிக்கிறது. நிரந் ர காை ஒப்பந் ங்களுக்கு த ாழிைாளர ்சட்ட ்திை் 

ஏற்பாடுகளும் இை்லை. இந்  சட்டம்  ற்காலிக ஊழியரக்ள் பற்றியும் 

வபசுகிறது வமலும் இேரக்ள்  ற்காலிகமாக ஒரு த ாழிை் ேழங்குனராை் 

தமா ் மாக ஒரு ேருட ்திை் நூற்று எண்பது நாட்களுக்கு வமற்படாமை் 

 ற்காலிக  ன்லமயுலடய வேலைலய தசய்ே ற்கு அமர ்் ப்படுேல  

குறிப்பிடுகிறது.  
 

மூைம்:: 54 ஊழியர ்சலபகள் சட்டம், 1979 இன் 32." 

 

 குதிகொை் கொைம் 
 

இைங்லகயிை்  குதிகாண் காை ்திற்கான காைப்பகுதி த ாழிைாளர ்

சட்டங்களிை் த ளிோன ஏற்பாடுகள் இை்லை. தபாதுோக  குதிகாண் 

காைம் ஆறு மா ங்கள்.  கலட மற்றும் அலுேைக பணியாளர ் சட்டம் 

 குதிகாண் காை ்ல   த ளிோக குறிப்பிடுமாறும்,  குதிகாண் 

காை ்திற்கான நிலைலமகள் மற்றும்  எந்  சூழ்நிலையிை்  குதிகாண் 

காை ்திை் பணி ஒப்பந் ங்கள் நீக்கப்படைாம் என்பனவும் த ாழிை் 

ேழங்குனர ்வேண்டப்படுகின்றனர.்    

 

பயிற்சியாளரக்ளுக்காண வேலைோய்ப்பு ( னியார ் துலற) 1978 ஆம் 

ஆண்டு 8 இைக்க  சட்டம் த ாழிைாளரக்ளும் த ாழிை் ேழங்குனரும் 

அதிகபடச்ம் ஒரு ேருடம் ேலர ஒப்பந் ம் வமற்தகாள்ளாம் என 

குறிப்பிடட்ுள்ள்து. பயிற்சி காைம் முடிவிை், ஒழுக்கக் காரணங்களுக்காக 

அை்ைது த ரிவு தசயப்பட்ட த ாழிை் பயிற்சி 
 

பயிற்சியாளருக்கான வேலை ோய்ப்பு(  னியாரத்ுலற) சட்டம் 1978 பிரிவு 

8யிை் திருப்திகரமான வ ரச்ச்ிலய அலடய  ேறினாை் அன்ற்ி,  த ாழிை் 

ேழங்குனர ் பயிற்சியாளருக்கு வேலைலய ேழங்க வேண்டும் அை்ைது 

தபாரு ் மான  வேலைலய வ டவேண்டும்.               
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மூைம்: கலட மற்றும் பணியாளர(் வேலைோய்ப்பு மற்றும் 

பதிலுபகாரங்கள் ஒழுங்குவிதிகள்) சட்டம் 1954. பயிற்சியாளருக்கான 

வேலை ோய்ப்பு(  னியாரத்ுலற) சட்டம் 8,  1978." 

 

அறிவி ் ை் வ லே ் ொடு 
 

வேலை ோய்ப்பு ஒப்பந் மானது வேலைேழங்குனரினாை் ஒழுக்க 

ரீதியான காரணங்கள் ஒழுக்க ரீதியற்ற விடயங்கள் அை்ைது இறப்பு 

அை்ைது சட்ட ்தின் நடேடிக்லக என்பேற்றினாை் 

முடிவுறு ் ப்படக்கூடியது.( இந்  ேலகப்பாட்டிை் ஒப்பந்  ்திை் விரக்தி 

மற்றும் தசயற்பாடட்ு இயைாலம உள்ளடங்கப்படக்கூடியன )அை்ைது 

இராஜினாமா தசய் ை், ப வி விைகை், அை்ைது வேலை ோய்ப்லப 

லகவிடட்ு விடு ை் வபான்ற சூழலிை்  பணியாளர ்ஒருேரின் நடேடிக்லக. 

குறிக்கப்பட்ட நிலையான காைப் பகுதிக்கான ஒப்பந் மாக 

இருக்கும்படச் ்திை் ஒப்பந்  ்திை் வி ந்துலரக்கப்பட்டோறாக 

நிலையான காைப்பகுதியிலன அலடந்துதகாள்ேதினாை் அது 

முடிவுறு ் ப்படும். 
 

TEWA நிபந் லனகளின் பிரகாரம் வேலை ேழங்குனரானேர ் ஒழுக்க 

ரீதியான வேலை நீக்கங்கள்  விரந்்  ஏலனயலேகளிை் 

வேலைநீக்க ்திற்கான காரணங்கலள பணியாளருக்கு அறிவிக்க 

வேண்டிய வ லேயுண்டு. எே்ோறாயினும் ஒழுக்க ரீதியான வேலை 

நீக்கம் அை்ைா   TEWA ஆை் வேலையாடக்ள் சட்ட ்தின் வேலைோய்ப்பு 

முடிவுறு ்துலகயாை் ஒரு பணியாளரின் வேலை நீக்கமானது 

வமற்தகாள்ளப்படும் வபாது வேலையாளின் எழு ்து மூைமான முன் 

இணக்கம் அை்ைது த ாழிை் ஆலணயாளரின் முன்னரான எழு ்து 

மூைமான அங்கீகாரமின்றி இடம்தபற முடியாது. எே்ோறாயினும் 

எழு ப்பட்ட அங்கீகாரம் வ லேப்படு ் ப்படா  சமயங்களாக 

பணியாளரக்ளின்  ன்னாரே்மான வேலை விைகை்கள், நியமனக் 

கடி  ்திை் த ளிோக வி ந்துலரக்கப்படட்ுள்ள திகதியிை் ஓய்வுதபறு ை், 

கூடட்ு ஒப்பந்  ்தின் ஒரு பிரகாரமான ஓய்வு தபறுலககள், நிலையான 

காைப்பகுதியின் முடிவுக்காைப்பகுதிலய அலடந்து வேலை முடிவுக்கு 

ேரு ை், சட்ட நடேடிக்லகயாை் வேலை முடிவுறு ் ை் என்பன 

உள்ளடங்கும்.  
 

பணியாளலர வேலையிை் இருந்து முடிவுறு ்துே ற்கு முன்ப ாக 

முடிவுறு ்தும் அறிவி ் லை சட்டம் வேண்டிநிற்கிறது. எே்ோறாயினும் 

சட்டமானது கூட்டாக வேலைலய முடிவுக்கு தகாண்டுேரு லை 

மா ்திரவம வபசுகிறவ யன்றி  னிப்பட்ட வேலை நிறு ்துலக பற்றி 

ஈடுபடவிை்லை. ஆகக் குலறந் து ஒரு மா காை அறிவி ் ை் 

தகாடுக்கப்பட்ட பிற்பாவட பணியாளரக்லள அே்ோறு நீக்க முடியும். ஒரு 

பணியாளர ் ஒருேருட வசலேக்கு பிற்பாவட ஒரு மா  அறிவி ் லுக்கு 

 குதி தபறுபேராேர.் வசலேயிை் ஒரு ேருட ்திற்கும் குலறோக உள்ள 
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ஒரு பணியாளர ்ஆனேர ்எந் வி  அறிவி ் லுக்கும் உரி ்துலடயேராக 

மாட்டார.் 
 

மூைம் 1950 ம் ஆண்டு லக த் ாழிை் பிணக்கு சட்ட ்தின் 31ேது பிரிவு 
 

கடுலமயொன பகொடு ் னவு 
 

15 அை்ைது அ ற்கு வமற்பட்ட வேலையாடக்ளுக்கு வேலைேழங்கும் ஒரு 

வேலைேழங்குனருடன் வசலேயின் 5 ேருடங்களின் பூர ்்தி தசய்  ஒரு 

த ாழிைாளரானேர ் வேலைேழங்குனராவைா அை்ைது பணியாளராவைா 

அை்ைது வேலைதசய்பேரின் இறப்பு அை்ைது ஓய்வு அை்ைது அை்ைது 

சட்ட ்தின் நடேடிக்லகயினாவைா அை்ைது பை்வேறு வசலேகளினாவைா 

முடிவுக்கு ேரும் நிகழ்வின் தபாழுது பின்ேரும் விகி ங்களின் 

பணிக்தகாலடக்கு உரி ்துலடயேராக உள்ளனர.் 
 

1 மா ாந்  அடிப்பலடயிைான பணியாளரக்ளுக்கு வசலே பூர ்்தி 

தசய்யப்பட்ட ஒே்தோரு ஆண்டிற்கும் அலரமா  ஊதியம் அை்ைது 

சம்பளம் கிலடக்கப் தபறு ை் 
 

2. பணியாளரக்ளின் வசலேலய பூர ்்தி தசய்  ஒே்தோரு 

ஆண்டுக்குமாக 14 நாட்களுக்கான சம்பளம். இந்  த ாலகயானது 

இராஜினாமா தசய்யப்படு ை், நீக்கம் தசய்யப்படு  ை், ஓய்வுதபறு ை் 

இறப்பு வபான்ற பணியாளரக்ளின் ப வி முடிவுறு ் ை் எலேயாக 

இருந் ாலும் ஒே்தோரு சமயங்களிலும் இந்  த ாலக 

தகாடுக்கப்படக்கூடிய ாக உள்ளது. அ ்துடன் சிை ஒடுக்கமான 

ேலரவிைக்கணம் தசய்யப்பட்ட சமயங்களிை்  டு ்து லேக்கப்படவும் 

கூடியது.  
 

மூைம்: பணிக்தகாலட தகாடுப்பனவுச ்சட்டம் § 5 மற்றும் 6 
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ILO ஒப்பந்தங்கள் 

சமோயம் 156: பணியாளரக்ளின் குடும்பப்தபாறுப்புக்கள் 

பற்றிய சமோயம் (1981) 

பரிந்துலரகள் 165: குடும்ப தபாறுப்புள்ள பணியாளரக்ள் 1981 

வமற் டி சமேொயங்கள் எதிலும் இைங்லக 

லகபயொ ் மிடவிை்லை 

ஐ.எை்.ஓ. ஒ ் ந் ங்களின் கீழ் ஏற் ொடுகளின் சுருக்கம் 

குழந்ல  பிறப்பின்தபாழுது புதிய  ந்ல யரக்ளுக்காக இது 

இருப்பதுடன் ேழலமயாக குறுகிய காைப்பகுதியாகவும் இது 

இருக்கிறது 

குடும்ப தபாறுப்புக்கள் மீ ான ILO சமோயம் 165 உடன் 

இலணந்  பரிந்துலரயின் படி தபற்வறாரிை் ஒருேர ்

வேலையிை் இருந்து இராஜினாமா தசய்யாமை் (ஊதியம் 

தசலு ் ப்பட்ட அை்ைது தசலு ் ப்படா  ) நீண்ட விடுப்லப  

எடுக்கும் த ரிலே ேழங்குகின்றது. மகப்வபறு மற்றும் 

 ந்ல லம விடுப்பு தீரந்்து வபாகும் வபாது தபற்வறார ்விடுப்பு 

ேழக்கமாக எடுக்கப்படுகிறது. வேலை தசய்யும் 

தபற்வறாருக்கு  ந்ல யரும்  ாய்மாறும் கட்டாயம் 

எடுக்கவேண்டிய தபற்வறார ் விடுப்பின் பகுதிலய சட்டம் 

ேலரயறுக்க முடியும்.   

பரிந்துலர 165 ஆனது, தநகிழ்சச்ியான வேலை ஏற்பாடுகள் 

ஊடாக தபாதுோன பணிசச்ூழலை  முன்வனற்றுே ற்கான 

ஏற்பாடுகலளக்  வகாரி நிற்கின்றன. 

 

05/13 குடும்  

ப ொறு ்புைரவ்ுகள் 
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குடும்  ப ொறு ்புைரவ்ுகளுடன் கூடிய  ைியொளரக்ள் 

ப ொடர் ொன ஒழுங்குவிதிகள் 
• 1954 ஆம் ஆண்டு கலடகள் மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் 

சட்டம் 
 

 ந்ல லம விடு ்பு   
 

இைங்லகயிை் த ாழிைாளர ்மற்றும் வேலைோய்ப்பு சட்டங்களிை்  ந்ல  

விடுப்புக்கள் த ாடரப்ான எந் வி  ஏற்பாடுகளும் இை்லை 

 

ப ற்வறொர் விடு ்பு 
 

சட்ட ்திை் கட்டணம் தசலு ் ப்பட அை்ைது தசலு ் ப்படா  தபற்வறார ்

விடுப்புகள் குறி ்து எதுவும் இை்லை 

 

 ரொயமலடயொ  சிறுேரக்லளக் பகொை்டுள்ள 

ப ொழிைொளரக்ளுக்கொன பநகிழ்சச்ியுலடய 

வேலைப ரிவுகள் மற்றும் ஏலனய குடும்  ப ொறு ்புக்கள் 
 

குடும்்ப தபாறுப்புக்கலளக் தகாண்டுள்ள தபற்வறார ் மற்றும் 

பணியாளரக்ளுக்கான வேலை-ோழ்வு சமநிலைலய ஆ ரேளிக்கும் 

சட்டம் த ாடரப்ான எந்  வி மான ஏற்பாடுகளும் சடட் ்திை் இை்லை 
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06/13 வேலைவநரம் 

மற்றும் மக ்வ று 

விடு ்பு 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILO ஒப்பந்தங்கள் 

முந்திய சமோயம் ஒன்று (103 / 1952 )  12 ோர மகப்வபறு 

விடுப்பிலன குழந்ல  பிறப்பிற்கு முன்பாக 6 

ோரங்ககலளயும் பின்பாக 6 ோரங்கலளயும் குறி ்து 

நிற்கிறது. எே்ோறாயினும் பின்லனய சமோயம் (183/ 2000  ) 

மகப்வபறு ோரங்கள் 14 ோரங்களாக இருக்க 

வேண்டுதமனவும் அதிலும் 6 ோரங்கள் கட்டாய விடுப்பாக 

இருக்க வேண்டுதமனவும் குறிப்பிடுகிறது. 

இைங்லக சமேொயம் 103 மடட்ும் லகபயொ ் மிடட்ுள்ளது 

ஐ.எை்.ஓ. ஒ ் ந் ங்களின் கீழ் ஏற் ொடுகளின் சுருக்கம் 

கரப்்ப ்தின்தபாழுதும் மகப்வபறு விடுப்பின்தபாழுதும் 

நீங்கள் எந்  வமைதிக தசைவினமும் இன்றி மரு ்துே 

 ாதியர ்பராமரிப்புக்கு உரி ்துலடவயாராய் உள்ளீரக்ள் 

கரப்்ப ்தின் தபாழுதும் பாலூடட்ும்தபாழுதும் நீங்கள் 

உங்களது பிள்லளக்கு தீங்லகக் தகாண்டுேரக்கூடிய 

வேலையிை் இருந்து விைகியிருக்க வேண்டும். 

உங்களது மகப்வபறு விடுப்பானது ஆகக் குலறந் து 14 

ோரங்களாக இருக்க வேண்டும் 

மகப்வபறு விடுப்பின்தபாழுது உங்களுலடய 

ேருமானமானது உங்களுலடய முன்லனய சம்பள ல் க் 

காட்டிலும் ஆகக் குலறந் து மூன்றிை் இரண்டாக இருக்க 

வேண்டும். கரப்்பம் மற்றும் மகப்வபறு விடுப்பின்தபாழுது 

வேலை நீக்க ்திலிருந்து அை்ைது வேறு ஏதும் பாரபடச்மான 

நட ்துலகயிலிருந்து நீங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் 

மகப்வபறு விடுப்லப தபற்றுக்தகாண்ட பிற்பாடு 

பணியாளரக்ள் அவ  அை்ைது சமமான நிலைக்கு 

திரும்பிேருே ற்கான உரிலமலயக் தகாண்டிருக்கின்றனர ்

குழந்ல ப்பிறப்பின் பிற்பாடு உங்களது நிறுேன ்திை் மீள 

இலணந்  பிற்பாடு உங்களது பிள்லளகளுக்கு 

பாலூடட்ுே ற்கு தகாடுப்பனவுள்ள இலடவேலளகள் 

ேழங்கப்படவேண்டும். 
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மக ்வ று மற்றும் வேலை ஒழுங்குவிதிகள்: 
• 2000 ஆம் ஆண்டு ஆவராக்கிய வசலேகள் சட்டம் 

• 1939 ஆம் ஆண்டு மகப்வபறு நன்லம கட்டலளசச்ட்டம் 

• 1954 ம் ஆண்டு கலடகள் மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் சட்டம் 
 

இைேச மரு ்துேக் கேனம் 
 

2000 ஆம் ஆண்டு சுகா ாரச ் வசலேகள் சட்ட ்தின் கீழ் மகப்வபறு 

இை்ைங்கள் அலமக்கப்படுகின்றன. இைங்லகயிை் சுகா ார அலமசச்ின் 

கீழ் நிறுேப்பட்ட குடும்ப சுகா ாரப்பணியகம் ஆனது மகப்வபற்றுக்கு 

முந்திய மகப்வபற்றுக்குப் பிந்திய அலன ்துமடங்கிய கேன ்ல  

ேழங்குே ற்கு தபாறுப்பாக இருக்கின்றது. மரு ்துேக் கேனம் ஆனது 

கட்டணம் இன்றி அலனேருக்கும் கிலடக்கக்கூடிய ாக உள்ளது. 
 

மூைம்: 2000 ஆம் ஆண்டு சுகா ார வசலேகள் சட்டம் 
 

தீங்கிலழக்கக்கூடிய வேலை எதுவும் இை்லை 
 

கரப்்பிணி பணியாளரக்ள் 1939 ஆம் ஆண்டு மகப்வபறு நன்லம 

கட்டலளசச்ட்ட ்திற்கு உட்பட்டேரக்ள், அை்ைது 1954 ஆம் ஆண்டு கலட 

மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் கடட்லளசச்ட்ட ்திற்கு 

உட்பட்டேரக்ள் என்வபார ் எதிரப்்பாரக்்கப்படும் மகப்வபற்று நாளுக்கு 

முன்பான 3 மா  காைப்பகுதியின் தபாழுது அேளின் பிள்லளயின் 

சுகா ார ்திற்கு அை்ைது அேளுக்கு தீங்கிலழக்கக்கூடிய எதுவுமான 

வேலைகளிை் ஈடுபடு ் ப்படக்கூடாது. இல தயா ்   லடயானது 

குழந்ல  மகப்வபற்றின்தபாழுது 3 மா ங்களின் பிற்பாடும் 

அபாயகரமான வேலைகளிை் ஈடுபடு ் ப்படுவோருக்கு 

தசயற்பாடாக்கப்படட்ுள்ளது. 
 

மூைம்: 1939 ஆம் ஆண்டு மகப்வபறு நன்லமகள் கட்டலளசச்ட்டம் §10(B), 

1954 ஆம் ஆண்டு கலட மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் சட்டம் §18(D) 
 

மக ்வ று விடு ்பு 
 

மகப்வபறு விடுப்பின் காைப்பகுதியானது ோராந்  விடுமுலறகலள ் 

 விர ்்து ை் 12 ோரங்கள் 84  நாட்களாக இருக்கும். வபாயா தினங்கள், 

சட்டரீதியான விடுலறகள் அடங்காது. இந்  12 ோர விடுமுலறயிை்  2 ோர 

விடுப்பானது மகப்வபற்றுக்கு முன்ப ாகவும், மகப்வபற்று தினம் உட்பட 

(அ ்துடன் 10 ோரங்களானலே மகப்வபற்லற ் த ாடரந்்  ான ாகவும் 

இருக்கும்.  மகப்வபறு நன்லமகள் கட்டலளச ்சட்ட ்தின் பிரகாரம் எை்ைா 

வேலையிை்ைா  நாட்கள் உட்பட மகப்வபறு விடுப்பானது 12 

ோரங்களுக்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது. மூன்றாேதும் அ ற்குப் 

பின்னானதுமான மகப்வபற்றுக்களின்தபாழுது மகப்வபறு விடுப்பானது 
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ோராந்  விடுமுலறகள், வபாயாதினங்கள் மற்றும் நியாயதிக்க 

விடுமுலறகள் உள்ளடக்காமை் 42 நாட்களாக இருக்கும். 

மகப்வபறுநன்லமகள் கட்டலளசச்டட் ்தின் கீழ் வேலையை்ைா  நாட்கள் 

உட்பட 6 ோரங்களுக்கு மகப்வபறு விடுப்பு அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

மகப்வபறு விடுப்பானது (கலட அை்ைது அலுேைகப் பணியாளராக 

இருக்கும் படச் ்திை்)  னது மகப்வபற்று தின ்தின் ஒரு மா ம் அை்ைது 14 

நாட்களுக்குள் அ லனக் குறிப்பிடட்ு அேளது வேலை ேழங்குனருக்கு 

அறிவிப்பு ேழங்குே ன் மீது ஒரு தபண் பணியாளருக்கு 

ேழங்கப்படுகிறது. மகப்வபற்றின் பின் அேள் வேலை ேழங்குனருக்கு ஒரு 

ோர ்திற்குள்ளாக அேளது மகப்வபற்று அேள் இே்ேளவு தினமான 

விடுப்புக்கலள வேலைோய்ப்பிலிருந்து  ன்லன விடுவி ்துக்தகாள்ள 

அேள் அனுமதிக்கப்பட்ட நாட்களின் எண்ணிக்லகய உறுதிப்படு ்தும் 

வநாக்க ்திற்காக மகப்வபற்று தினம் குறி ்து வேலைேழங்குனருக்கு 

அேள் அறிவிக்க வேண்டும். அேள்  னக்கிருக்கும் பிள்லளகளின் 

எண்ணிக்லக குறி ்தும் குறிப்பிட வேண்டும். 

 

பை பிள்லளகளின் பிறப்பு அை்ைது மகப்வபற்று த ாடரப்ான சிக்கை்கள் 

மற்றும் வநாய்கள் ஏற்படும் படச் ்திை் மகப்வபறு விடுப்லப விஸ் ரிப்பது 

த ாடரப்ாக சட்ட த்ிை் எந்  ஏற்பாடுகளும் இை்லை. 
 

மூைம்: மகப்வபறு நன்லம சட்டம் 1939 இைக்கம் 2. குலடகள் மற்றும் 

அலுேைக சட்டம் 1954ை் இைக்கம் 18(B) 
 

ேருமொனம் 
 

கலட மற்றும் அலுேைக சட்ட ்தின் கீழ் மகப்வபறு விடுப்பானது முழுக் 

தகாடுப்பனவுடன் கூடிய விடுப்பான ாக இருக்க, மகப்வபறு நன்லமகள் 

கட்டலளச ் சட்ட ்தின் கீழ் அக்காைப்பகுதிக்காக பணியாளரக்ளின் 6/7 

(86%) தசலு ் ப்படுகிறது.  

 

வேலை ேழங்குனரிடமிருந்து மகப்வபறு விடுப்பு உரிலம வகாருபேர ்

ஒருேருட காைப்பகுதிக்குள்ளாக 150 நாட்கள் பணியாற்றிய ஒரு 

தபண்ணுக்கு மகப்வபறு நன்லமகள் ேழங்கப்படுகின்றன என்பதுடன் 

மகப்வபற்றுக்கு முன்பாக வேலை ேழங்குனருக்கு அப்தபண் 

தகாடுக்கக்கூடிய அறிவி ் ை் திகதியிலிருந்து ஒரு ேருட ்திற்குள்ளாக 

ஆகக் குலறந் து 150 நாட்கள் பணியாற்றிய ஒரு தபண்ணுக்கு 

அே்ோறான நன்லமகளாகிய மகப்வபற்று நன்லமகள் 

ேழங்கப்படுகிறது. 

 

மூைம்: கலட மற்றும் அலுேைகப் பணியாளர ் சட்ட ்தின்  §18(C) 

மகப்வபற்று நன்லமகள் கட்டலளச ்சட்ட ்தின் 3-5 
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வேலைநீக்க ்திலிருந்து  ொதுகொக்க ் டு ை் 
 

மகப்வபறு நன்லமகள் கட்டலளசச்ட்டம் கலட மற்றும் அலுேைகப் 

பணியாளர ் சட்ட ்தின் பிரகாரம் வேலைோய்ப்பின் எை்ைா 

அம்சங்களிலும் கரப்்ப ்துடன் த ாடரப்ுலடய ஏதும் காரணங்கள் அை்ைது 

அேளது கரப்்ப த்ின் நிமி ் மாக ஒரு தபண் பணியாளலர 

வேலைநீக்கம் தசய்ேது சட்ட ்திற்கு எதிரான ாகும். ஆகவே 

கரப்்பகாைம் மற்றும் மகப்வபறு விடுப்பு காைப்பகுதியின்தபாழுது 

பணியாளரின் வேலைோய்ப்பானது பாதுகாக்கப்படுேது 

உறுதிப்படு ் ப்படுகிறது. 
 

மூைம் மகப்வபறு நன்லமகள் கட்டலளசச்ட்டம் §10 கலட மற்றும் 

அலுேைகப் பணியாளர ்சட்டம் §18(E 
 

அவ    விநிலைக்கு திரும்பிேரும் உ வி 
 

மகப்வபறு நன்லமகள் கட்டலளசச்ட்டம், கலட மற்றும் அலுேைகப் 

பணியாளர ்சட்ட ்தின் பிரகாரம் ஒரு தபண்ணிற்கு அேளது  மகப்வபறு 

விடுப்புக் காைப்பகுதியின்தபாழுது வேலைநீக்க அறிவி ் ை் ேழங்கப்பட 

முடியாது. இது பணியாளரக்ளுக்கு அ ்தியேசியமாக அவ  

ப விநிலைக்கு  ான் இை்ைாதிருப்பினும் வேலைக்கு திரும்புே ற்கான 

உரிலமலய ேழங்குகிறது. 
 

மூைம் மகப்வபறு நன்லமகள் கட்டலளசச்ட்டம் §10, கலட மற்றும் 

அலுேைகப் பணியாளர ்சட்டம் §18(E) 
 

வேலை பசய்யும்  ொய்மொரக்ளுக்கொக  ரொமரி ்பு 

இலடவேலளகள் 
 

கலடகள் மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் சட்ட ்தின் கீழ் பராமரிப்பு 

இலடவேலளகள் ேழங்கப்படவிை்லை. எே்ோறாயினும் மகப்வபறு 

நன்லம கட்டலளசச்ட்டமானது இரண்டு சம்பளம் தசலு ் ப்படட் 

இலடவேலளகலள 9 மணி வநர வேலைநாளின் தபாழுது ஒே்தோன்றும் 

30 நிமிடங்களாக  இரண்டு சம்பளம் தசலு ் ப்பட்ட இலடவேலளகலள 

ேழங்குகிறது. இது பிள்லளக்க ஒரு ேய ாகும் ேலர ேழங்கப்படுகிறது. 

வேலைேழங்குனர ்  மது பிள்லளகளுக்கு வபாசாக்கு அலடயச ்

தசய்ே ற்காக பணியாளரக்ளுக்கு வபாசாக்களி ் ை் ேசதிகலள தசய்து 

அளிக்க வேண்டும். ஒே்தோரு இே்ோறான வபாசாக்கு அளி ் ை் 

நிகழ்வுகளும் 30 நிமிடங்களாக இருப்பதுடன் ஒரு பிள்லளகலளப் 

பராமரிக்கும் இடம் அை்ைது ஒரு தபாரு ் மான இடம் 

வேலைேழங்குனராை் ேழங்கப்பட்டாை் இே்ோறான பராமரிப்பு 

இலடவேலளயானது ஒன்று 30 நிமிடங்களாக இருக்கும். 

அை்ைாதுவபாயின் ஒரு மணி ்தியாை ்திற்கு குலறோன ாக இருக்கும். 
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பராமரிப்பு இலடவேலளகளானலே உணவு மற்றும் ஓய்வு 

இலடவேலளக்கு வமைதிகமாக ேழங்கப்படுேதுடன் அலேகள் வேலை 

தசய்  வநரங்களாகவும் கரு ப்படுகின்றது. 
 

மூைம்: மகப்வபறு நன்லமகள் கட்டலளசச்ட்டம் §12(B) 
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ILO ஒப்பந்தங்கள் 

அவநகமாக ILO OSH சமோயங்களானலே அஸ்தபஸ்ரஸ் 

மற்றும் இரசாயனங்கள் வபான்ற மிக குறிப்பான த ாழிை் 

பாதுகாப்பு அபாயங்கள் தீங்குகள் குறி ்து வபசுகின்றன. 

சமோயம் 155 (1981) இங்கு ஒரு தபாரு ் மான சமோயமாக 

உள்ளது. 

த ாழிை் பரிவசாதிப்பு சமோயம் : 81 (1947)   

சமேொயம் 81 க்கு மொ ்திரம் இைங்லக 

லகபயொ ் மிடட்ுள்ளது. 

ஐ.எை்.ஓ. ஒ ் ந் ங்களின் கீழ் ஏற் ொடுகளின் சுருக்கம் 

உங்களுலடய வேலைேழங்குனர ் எை்ைா நியாய ்துடனும் 

வேலைச ் தசயை்ேழி  பாதுகாப்பாக இருப்பல  

உறுதிப்படு ்திக் தகாள்ள வேண்டும். 

உங்களது வேலைேழங்குனர ் இைேசமாக பாதுகாப்பு 

உலடகள் மற்றும் அேசியமான பாதுகாப்பு 

முன்எசச்ரிக்லககலள  ேழங்க வேண்டும் 

நீங்களும் உங்களது சகபாடிகளும் எை்ைா த ாடரப்ுலடய 

பாதுகாப்பு மற்றும் சுகா ார அம்சங்கள் என்பேற்றிை் 

பயிற்சி தபற்றுக்தகாள்ள வேண்டும். அ ்துடன் அேசரகாை 

தேளிவயறுலககள் என்பன உங்களுக்கு காடட்ப்பட 

வேண்டும். 

வேலைப்பாதுகாப்பு சுகா ாரம் என்பேற்லற 

உறுதிப்படு ்தும் தபாருடட்ு ஒரு ம ்திய, சுயாதீனமான, 

விலன ்திறனான த ாழிைாளர ் பரிவசாதிப்பு முலறலம 

இருக்கவேண்டும் 

07/13 வேலையிை் 

சுகொ ொரமும் 

 ொதுகொ ்பும் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://salary.lk/


 

The text in this document was last updated in February 2019. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in Sri 
Lanka, please refer to: https://salary.lk/ 

 26  

சுகொ ொரம் மற்றும் வேலைமீ ொன ஒழுங்குவிதிகள் 
• 1942 ஆம் ஆண்டு த ாழிற்சாலை கட்டலளசச்ட்டம் 

 

வேலைேழங்குனர்  ரொமரி ்பு 
 

த ாழிற்சாலை கட்டலளச ் சட்ட ்தின் பிரகாரம் வேலைேழங்குனர ்

வேலையிட ்திை் வேலை தசய்பேரக்ளின் சுகா ார பாதுகாப்பு 

நைவனாம்பலை உறுதிப்படு ்துேது கட்டாயமான ாகும்.  
 

நிறுேனமானது ேளாக ்தின்  ரம், சு ் ம், இடதநருக்கடி, நியாயமான 

தேப்பநிலைலயப் வபணு ை், காற்வறாட்டம், தேளிசச்ம்,  ள ்தின் 

நீரே்டிகாை் அலமப்பு, சுகா ார தசளகரியங்கள் என்பனேற்லற  

கண்காணிக்க வேண்டும். 
 

பணியாளரின் பாதுகாப்பானது இயந்திரங்கள், தபாறி த் ாகுதிகள், 

மாற்றி அனுப்பும் உபகரணங்கள், கருவிகள், இயந்திரங்கள் மற்றும் 

உபகரணங்கலள ஆக உயரந்் படச் பாதுகாப்பு நிபந் லனகளிை் 

தபாரு ்தி வபணுேது மூைம் உறுதிப்படு ் ப்பட வேண்டும். 

உபகரணங்கள், கருவிகள், இயந்திரங்கள், உற்ப ்திகளாேன 

பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்லப உ  ்ரோ ப்படு த்ும் உரிய முலறயிை் 

ஒழுங்கலமக்கப்பட வேண்டும். 
 

ஒரு நிறுேன ்தின் பாதுகாப்பு நிலைலமகளானலே இடரிை் விழு ை் 

த ாடரப்ாகவும் அலசயும் பாரமான தபாருடக்ள், அபாயகரமான 

இயந்திரங்கள், கருவி த் ாகுதிகளிை் இருந்து பாதுகாக்கப்படு ை் 

என்பன த ாடரப்ாக கண்காணிக்கப்படுேதுடன் மடட்ுப்படு ் ப்பட்ட 

பகுதிகளிை் வேலை தசய்ே ற்காக  டுப்பு ஏற்பாடுகள் எடுக்கப்பட 

வேண்டுதமன்பதுடன் மடட்ுப்படு ் ப்பட்ட இடங்களிை் வேலை 

தசய்ே ற்காக  டுப்பு ஏற்பாடுகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்; திரேங்கள் 

தகாடட்ுப்படும், தீ  டுப்பு, இடரக்ள் த ாடரப்ாகவும் கேனம் எடுக்கப்பட 

வேண்டும். 
 

த ாழிற்சாலைகள் கட்டலளசச்ட்டமானது வமலும் வேலைேழங்குனரக்ள் 

வேலைக்கு ஈடுபடு ் ப்பட்ட ஆடக்லள தூசு புலக மற்றும் ஏலனய 

அசு ் ங்கலள சுோசிப்பதிை் இருந்து பாதுகாப்ப ற்கான நலடமுலற 

ரீதியான எை்ைா ஏற்பாடுகலளயும் லே ்திருக்கும்படி விவசடமாக 

வகாரும் ஏற்பாடுகலள உள்ளடக்குகிறது. வமலும் உள்ளக எரிவு 

இயந்திரங்கலளப் பயன்படு ்துே ற்கான விவசடி ்  

நிபந் லனகளாகிய இயந்திர ்திை் இருந்து தேளிவயறும் ோயுக்கலள 

திறந்  தேளிக்கு அனுப்புே ற்கான வ லே என்பன அே் இயந்திர ்ல  

கேனி த்ுக்தகாண்டிருப்வபார ்  விரந்்  ஏலனவயாருக்கு அதிலிருந் ான 

புலககள் மாற்றப்படாதிருப்ப ற்காக அே்ேலறகலள  னியாக்கி 

பிரி ் ை் வபான்றன சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன. 

https://salary.lk/


 

The text in this document was last updated in February 2019. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in Sri 
Lanka, please refer to: https://salary.lk/ 

 27  

மூைம் : 1942 ஆம் ஆண்டு த ாழிற்சாலைகள் கட்டலளச ் சட்ட ்தின் 6.-6 

பிரிவுகள் 
 

இைேச  ொதுகொ ்பு 
 

1942 ஆம் ஆண்டு த ாழிற்சாலை கட்டலளச ் சட்ட ்தின் விவசடி ்  

ஏற்பாடுகளாேன வேலைேழங்குனர ் சுோசிக்கும் உபகரணங்கள், 

கண்பாதுகாப்பு கண்ணாடிகள், தேளிவயற்றும் உபகரணங்கள்) ஈரமான 

தீங்கு ஏற்படு த்ும் ப ார ்் ங்களுடன் த ாடரப்ுபடும் வேலை தசய்யும் 

பணியாளரக்ளுக்கு இைேசமான இே்ோறான பாதுகாப்லப 

ேழங்குேல  வேண்டி நிற்கிறது.  
 

மூைம்: 1942 ஆம் ஆண்டு த ாழிற்சாலைகள் கட்டலளச ்சட்டம் : §32, 51, 53 & 
58 
 

 யிற்சி 
 

த ாழிற்சாலைகள் கட்டலளச ் சட்டம் ஆனது 18 ேயதிற்கு குலறோன 

எந்  இளம் பணியாளரும் இயந்திரங்களிை் அேர ் அே்வியந்திர ்ல  

இயக்குேதுடன் சம்பந் ப்பட்ட அபாயங்கள் குறி ்து முழுலமயாக 

அறிவுறு ் ப்பட்டாைன்றி, அது த ாடரப்ான வபாதிய பயிற்சிலயப் 

தபற்றுக்தகாண்டாைன்றி மற்றும் அனுபேமான அறிவு நிலறந்  

பணியாளரின் வமற்பாரல்ேயிை் வேலை தசய் ாைன்றி அே்ோறன 

இயந்திரங்களிை் வேலை தசய்ய அனுமதிக்கப்படக்கூடாது என வேண்டி 

நிற்கிறது. 
 

மூைம் 1942 த ாழிற்சாலை கட்டலளச ்சட்டம் §26 
 

ப ொழிைொளர ்வமற் ொரல்ே முலறலம 
 

த ாழிைாளர ் பரிட்சிப்பு முலறலமயானது  C081 ஏற்பாடுகளுடன் 

உடன்பாடான ாக காணப்படுகிறது. ஏதனனிை் இைங்லகயானது 

த ாழிைாளர ்பரிட்சிப்பு முலற பிரவயாக ்ல  அமுை் தசய்  மு ைாேது 

த ன்னாசிய நாடாக மாறியுள்ளது. இம் முலறலமயானது நாட்டிலுள்ள 56 

த ாழிை் திலணக்கள அலுேைகங்களின் த ாழிை் நிரே்ாக 

நிறுேனங்கலள சிறந்  முலறயிை் நிரே்கிப்பு தசய்ே ற்கு த ாழிை் 

அலமசச்ு அனுமதிக்கிறது. த ாழிை் திலணக்கள த்ின் கீழ் இயங்கும் 

லக த் ாழிை் பாதுகாப்பு பிரிோனது வேலையிடங்களிை் 

த ாழிைாளரக்ளின் நைவனாம்பை், சுகா ாரம், பாதுகாப்பு என்பேற்லற 

உறுதிப்படு ்துே ற்காக த ாழிற்சாலைகலளப் பதிவு தசய்ேதுடன் 

ஒழுங்கு கிரமமான பரிவசாதிப்புக்கலளயும் நடா ்துகிறது. த ாழிை் 

பரிவசாதிப்பு முலறலமயானது த ாழிற்சாலைகள் சட்ட ்தின் 

பை்வேறுபட்ட பாகங்களின் கீழ் ேழங்கப்படுகிறது. இந்  
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பரிவசாதிப்பானது வேலையிடங்களிை் நுலழே ற்கும் 

விசாரலணகளுக்காக மாதிரிகலள எடு த்ுக்தகாள்ே ற்கும் 

இடம்தபறும் விப ்துக்கள் அபாயகரமான அை்ைது சம்பேங்கள் மீ ான 

விசாரலணகலள வமற்தகாள்ே ற்கும் இடலர இை்ைாத ாழி ் ை் 

அை்ைது தபாரு ் மான மட்ட ்திற்கு குலற ் ை் என்பேற்றுக்கு 

தசய்யப்படும் ேலரக்கும் முன்வனற்றுே ற்கு அை்ைது 

 லடதசய்ே ற்கான அறிவி ் ை்கலள ேழங்குே ற்கும் அதிகார ்ல க் 

தகாண்டுள்ளது 
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08/13 வேலை மற்றும் 

வநொய் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILO ஒப்பந்தங்கள் 

சமோயங்கள் 102 (1952),  சமேயாங்கள் 121 (1964) மற்றும்  130 

(1969) என்பன சமூகப்பாதுகாப்பு வேலைோய்ப்பு காய 

நன்லமகள் மற்றும் மரு ்துே பராமரிப்பு வநாய் நன்லமகள் 

என்பேற்றிை் அக்கலற தசலு ்துகிறது 

வமற் டி எந்  சமேொய ்திற்கும் இைங்லக  

லகபயொ ் மிடவிை்லை.  

ஐ.எை்.ஓ. ஒ ் ந் ங்களின் கீழ் ஏற் ொடுகளின் சுருக்கம் 

உங்களது வேலைக்கான உரிலம மற்றும் ேருமானம் என்பன 

வநாய் ஏற்படும்தபாழுது பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். வ சிய 

த ாழிை் சட்டமானது நீங்கள் ேராதிருக்கும் காைப்பகுதியின் 

மு ை் 3 நாடக்ளின் தபாழுது வநாய் நன்லம 

ேழங்கப்படமாட்டாது என தசாை்ை முடியும். குலறந் படச்ம், 

வநாயின் மு ை் 6 மா ங்களின் தபாழுது ேருமான ்திற்கு  

உரி ்துலடயேராக இருக்க வேண்டும். இந்  ேருமானமானது 

குலறந் படச் ஊதிய ்தின் 45 வீ ம் ஆக இருக்க வேண்டும் 

(வநாயின் மு ை் 6 மா  ்தின்தபாழுது அை்ைது மு ை் 

ேருட ்தின் தபாழுது இறுதி  ஊதிய ்தின் 60 வீ  ்ல  

உ ் ரோ ப்படு த்ும் ஒரு முலறலமக்காக நாடுகள் த ரிவு 

தசய்ய சுயாதீனமானலே). வநாய் விடுப்பு தகாடுப்பனவுக்கு 

நீங்கள் உரி ்துலடவராய் உள்ளீரக்ள். உங்களது வநாயின் 

மு ை் 06 மா  காை ்தின்தபாழுது நீங்கள் வேலையிை் 

இருந்து நீக்கப்பட முடியாது 

வநாயின்தபாழுது எந்  வமைதிக தசைவினம் இன்றி மரு ்துே 

கேன ்திற்கு உரி ்துலடவயாராக உள்ளீரக்ள்.பணியாளரக்ள் 

மற்றும் அேரக்ளது குடும்ப உறுப்பினரக்ள் அேரக்ளாை் 

இயைக்கூடிய தசைவின ் ாை் குலறந் படச் 

மரு ்துேக்கேன ல்  தபற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய ாக இருக்க 

வேண்டும். த ாழிை் வநாய் அை்ைது விப ்தின் நிமி  ்மாக 

நீங்கள் இயைாதிருக்கும்தபாழுது நீங்கள் உயர ்நன்லமகலள 

தபற்றுக்தகாள்ள வேண்டும்.  ற்காலிகமான அை்ைது 

முழுலமயான இயைாலம ஏற்படும் படச் ்திை் ஒரு 

பணியாளருக்கு அேரது சராசரி ஊதிய ்திை் 50% ேழங்கப்பட 

வேண்டும். அவ வேலளயிை் இறப்பு ஏற்படு ்தும் காயமாக 

இருக்கும் அவ வேலளயிை் அேருடன் இருப்பேரக்ளுக்கு 

காைப்பகுதி தகாடுப்பனவுகளாக அேரின் 

அ த் ாழிைாளியின் ஊதிய ்தின் 40 வீ ம் ேழங்கப்பட 

வேண்டும். 
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வேலை மற்றும் வநொய் மீ ொன ஒழுங்குவிதிகள் 
• 1954  ஆம் ஆண்டு கலடகள் மற்றும் அலுேைக பணியாளரக்ள் 

சடட்ம் 

• 1934 ஆம் ஆண்டு பணியாளரக்ளின் நட்டஈடட்ு கட்டலளசச்ட்டம் 
 

சம் ளம் பசலு ்  ் ட்ட வநொய் விடுமுலற 
 

கலட மற்றும் அலுேைக சட்ட ்தின் பிரகாரம்  ஒரு மரு ்துேராை் 

சான்றுப்படு ் ப்பட்ட ஒே்தோரு பணியாளரும் 12 மா  காைப்பகுதியிை் 7 

நாட்களுக்கு  மது  னிப்பட்ட அலுேை்கள் அை்ைது வநாய் வேறு ஏதும் 

நியாயமான காரணங்களுக்காக சம்பளம் தசலு ் ப்பட்ட வநாய் 

விடுப்புக்கு உரி ்துலடவயாராய் உள்ளனர.் இேரக்ள் தபாதுோக 

சா ாரண விடுமுலறகள் என அறியப்படுகின்றன. சா ாரண 

விடுமுலறகளானலே ஒவர வநர ்திை் அலரநாளிை்  இருந்து அை்ைது 

ஒன்று அை்ைது வமற்பட்ட நாடக்ளாக அலமந்துள்ளன. இது நீண்ட வநாய் 

விடயங்கலள உள்ளடக்க மாட்டாது.  

 

வநாய் காரணமான மரு ்துே விடுப்புக்களுக்கான விவசடி ்  

ஏற்பாடுகலள பயிற்சியாளரக்ள் வேலைோய்ப்பு  னியாரத்ுலற சட்டம் 

தகாண்டுள்ளது. பயிற்சியாளர ் ஆனேர ் வநாய் நிமி ் ம் அேருக்கு 

தசலு ் க்கூடிய முழு தகாடுப்பனவு ஒரு காைப்பகுதிக்கு அை்ைது 

காைப்பகுதியின் தபருக்கங்களுக்கு பதிவுதசய்யப்பட்ட தசய்யப்பட்ட 

மரு ்துே அதிகாரியினாை் ேழங்கப்பட்ட மரு ்துே சான்றி ழ்களாை் 

ஆ ரவு அளிக்கப்படும் விடுப்புக்கள் விண்ணப்பிக்கப்படும்தபாழுது 7 

நாள் வநாய் விடுப்புக்கு உரி ்துலடயேராகிறார.் 
 

மூைம்: கலட மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் சட்டம் §6(3 & 4); 

பயிற்சியாளரக்ளின் வேலைோய்ப்பு  னியாரத்ுலற சட்டம் §6 
 

வநொயின்ப ொழுது வேலை ் ொதுகொ ்பு 
 

7 நாட்கள் விடுமுலறயிை் நிற்கும்தபாழுது பணியாளரின் 

வேலைோய்ப்பானது அக்காைப்பகுதியிை் பாதுகாக்கப்படுகிறது.  
 

மூைம்: கலடகள் மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் சட்டம் §6(5) 
 

மரு ்துே கேனம் 
 

எை்ைாப் பிரலசகளுக்கும் மரு ்துே நன்லமகள் கட்டணம்ின்றி 

கிலடக்கக்கூடியனோக உள்ளது. 
 

மூைம்:  ISSAநாட்டு விபரம் 

 

https://salary.lk/


 

The text in this document was last updated in February 2019. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation in Sri 
Lanka, please refer to: https://salary.lk/ 

 31  

இயைொலம / வேலையிை் ஏற் ட்ட கொய ்திற்கொன நன்லம 

 

வேலை காயங்கலள நான்கு ேலகயாக ேகுக்களாம்; (i) நிரந் ரமான 

முழுலமயான இயைாலம (ii)நிரந் ரமான பகுதியான இயைாலம (ii) 

 ற்காலிகமான இயைாலம ஏற்படு ை் (iv)  த ாழிைாளிலய மரண ் க்கு 

இடட்ுச ் தசை்கின்ற அபாயகரமான காயம். காய ்திற்கான இழப்பீடு 

பணியாளரின் சம்பள ்ல  தபாறு ் து.  வேலை காய நன்லமகள் 

த ாழிைாளிக்கு ஆகக்குலறந் து ஆறு மா  வேலை ேழங்கப்படுகிறது 

மற்றும்  ற்காலிக இயைாலமக்கான ஆகக்குலறந்   குதிகாண் காைம் 

03 நாட்கள்.   
 

நிரந் ரமான இயைாலமயின் வபாது தகாடுப்பனவு த ாலகயானது 

இயைாலமயின்  ன்லமக்கு ஏற்ப மதிப்பிடப்படுகிறது.  ற்காலிக 

இயைாலமயின் வபாது ஊதிய ்தின் 50%  ஐந்து ஆண்டுகள் ேலர 

தசலு ் படும். ஆறு மா  ்தின் பின்  ஒரு த ாலகயாக நன்லமகள் 

ேழங்கப்படைாம்.  ற்காலிகமான இயைாலமக்கான குலறந் படச்  

தகாடுப்பனவு  ரூபா 1,96,083.80 ஆகும். அவ  வேலள  அதிகபடச் 

தகாடுப்பனவு  ரூபா 550,000 ஆகும். 
 

த ாழிைாளிலய மரண ் க்கு இடட்ுச ் தசை்கின்ற அபாயகரமான 

காய த்ுக்கு, பணியாளரின் த ாழிை்  ன்லம ேகுப்புக்கு ஏற்ப 

 ங்கியிருப்வபார(் வி லே பிள்லளகள் வி லே  ாய்) 

 ங்கியிருப்வபாருக்கான நன்லமலயப் தபறுேர.் த ாழிைாளிலய 

மரண ் க்கு இடட்ுச ் தசை்கின்ற அபாயகரமான காய ்துக்குக்கான 

குலறந் படச்  தகாடுப்பனவு  ரூபா 1,320 ஆகும். அவ  வேலள  அதிகபடச் 

தகாடுப்பனவு  ரூபா 5,500 ஆகும். 
 

மரணவீடட்ுச ் தசைவுகள்  ங்கியிருப்வபாரின் நன்லமயிை் இருந்து 

கழிக்கப்படும். அசத்சைவுகலள வமற்தகாண்டேருக்கு அ ற்கான பணம் 

ேழங்கப்படும். அப்பணமானது 
 

i.        இழப்பீடு ரூபா 200000 விட குலறோக இருக்கும் வபாது ரூபா 10000 விட  

அதிகமாக இருக்கக் கூடாது.  
 

ii.       இழப்பீடு ரூபா 300000 விட குலறோக இருக்கும் வபாது ரூபா 15000 விட  

அதிகமாக இருக்கக் கூடாது.   
 

iii.      இழப்பீடு ரூபா 500000 விட குலறோக இருக்கும் வபாது ரூபா 20000 விட  

அதிகமாக இருக்கக் கூடாது.  
 

மூைம்: பணியாளர ்இழப்பீடு சட்டம் 1994ை்  பகுதி மற்றும் அட்டேலண 4;  
ISSA Country Profile for Sri Lanka 2014  
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ILO ஒப்பந்தங்கள் 

சமூகப்பாதுகாப்பு (குலறந் படச் நியமங்கள்): 102 (1952)  பை 

நன்லமகளுக்காக ஓரளவு உயர ் நன்லமகள் ஆனலே பின்ேந்  

சமோயங்களிை் அலமக்கப்படட்ுள்ளன.  

வேலைோய்ப்பிை் காய நன்லமகள் 121 (1964) 

பயன்பாடற்றுப்வபா ை், முதிரே்யது மற்றும்  ப்பிலழ ்திருப்வபார ்

நன்லம: சமோயம் 128 (1967) 

மரு ்துே  கேனம் மற்றும் வநாய் நன்லமகள் ; 130  (1969) 

வேலைோய்ப்பின்லம நன்லமகள் சமோயம் 168 (1988) 

வமற் டி சமேொயங்கள் எதிலும் இைங்லக லகபயொ ் மிடவிை்லை. 

ஐ.எை்.ஓ. ஒ ் ந் ங்களின் கீழ் ஏற் ொடுகளின் சுருக்கம் 

சா ாரண சூழலமவுகளிை் ஓய்வூதிய ்திற்கான ேய ானது 65 

ேயல விட உயரே்ாக அலமக்கப்படக்கூடியது.  ஓய்வூதிய ேய ானது 65 

ேயதிற்கு வமைாக கரு ப்படின் அது ேயது முதிரந்் ேரக்ளின் 

வேலைதசய்யும் இயலுலமக்கு உரிய மதிப்புக் தகாடுக்க 

வேண்டுதமன்பதுடன் புள்ளிவிபரரீதியாக குடி ்த ாலக, 

தபாருளா ாரம், சமூக அளவுவகாை்களினாை் எடு ்துக்காட்டப்பட 

வேண்டும். ஓய்வூதியமானது ஈட்டிக்தகாண்ட ஊதிய ்தின் ஒரு 

நூற்றுவீ மாக அை்ைது குலறந் படச் ஊதிய ்தின் ஒரு நூற்றுவீ மாக 

அலம ்துக்தகாள்ளப்படக்கூடியது.  

உணவுக்காக உலழப்பேர ் இறக்கும்தபாழுது ோழ்க்லக ்துலணயும் 

சிறுேரக்ளும் ஈடட்ப்பட்ட ஊதிய ்தின் ஒரு நூற்றுவீ ம் அை்ைது 

குலறந் படச் ஊதிய ்தின் ஒரு நூற்றுவீ ம் என தேளிப்படு ் ப்பட்ட 

ஒரு நன்லமக்குரி ்துலடயேராக உள்ளனர.் இது எடு ்துக்காட்டப்பட்ட 

ஊதிய ்தின் குலறந் படச்ம் 40 வீ மாக இருக்கவேண்டும். 

வேலைோய்ப்பின்லம நன்லமகள் சமோயம் 168 (1988). ஒரு 

ேலரயறுக்கப்படட் காைப்பகுதிக்கு வேலைோய்ப்பற்வறார ்

வேலைோய்ப்பின்லமக்கான உரிலமலயக் தகாண்டுள்ளனர.் இது 

ஈட்டப்படட் ஊதிய ்தின் ஒரு பகுதி நூற்றுவீ மாகவோ அை்ைது 

குலறந் படச் ஊதிய ்தின் பகுதி நூற்றுவீ மாகவோ அலமக்கப்படட்ு 

இருக்கும் 

வநாயினாை் அை்ைது காய ்தினாை் அை்ைது இயைாலமயினாை் ஏற்படட் 

த ாழிை் தசய்ய முடியா  கடும் நிலைலமயின் நிமி ் மாக உரிய 

ஓய்வுதிய ேயதிற்கு முன்ப ாக ஈடட்க்கூடிய வேலைோய்ப்பிை் ஒரு 

பாதுகாக்கப்பட்ட ஆள் ஈடுபடுே ற்கு இயைாமை் இருக்கும் தபாழுது 

இயைா ் ன்லம நன்லமயானது ேழங்கப்படுகிறது. இயைாைா ் ன்லம 

நன்லமயானது குலறந் படச் ஊதிய ்தின் 40 வீ மாக இருக்க 

வேண்டும். 
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சமூக  ொதுகொ ்பு, ஒழுங்குவிதிகள் 
• ஊழியர ்வசமைாபநிதி சட்டம் 1958 

• ஊழியர ்நம்பிக்லக நிதி சட்டம் 1980 
 

ஓய்வூதிய உரிலமகள் 
 

காப்புறுதி தசய்யப்பட்ட பணியாளரக்ள் அேரக்ள் 55 ேயல  எடட்ும் 

வபாது( தபண் பணியாளரக்ளுக்கு 50 ேயது) அை்ைது அேரக்ள் மடட்ுப்பட்ட 

பணியிை் இருந்து இலளப்பாறி அரச வசலேயிை் இலணயூம் வபாது,  

பணியிை் உள்ள தபண்கள் திருமணம் புரியும் தபாழுது,  இைங்லகயிை் 

இருந்து நிரந் ரமாக புைம்தபயரும் தபாழுது,  நிரந் ர 

இயைாலமக்குள்ளாகும் தபாழுது அை்ைது அரசாங்க உ ் ரவுக்கலமய 

பணியிடம் மூடப்படும்தபாழுது  ேயது முதிரவ்ுக்குரிய( ஓய்வுதியம்) 

நன்லமகளுக்கு உரி ்துலடயேரக்ளாேர.் பங்களிப்பானது குலறந் து 10 

ேருடங்களாேது இருக்க வேண்டும்.  பணியாளர ் மற்றும் 

த ாழிை்ேழங்குனர ்ஆகிவயாரின் பங்களிப்பின் தமா ்  த ாலகயுடன் 

ேட்டியும் இலணந்  ாக ேயது-முதிரவ்ுக்குரிய நன்லம த ாலக 

அலமயும். பங்கிைாப ் த ாலகயானது ேருட ்துக்கு ரூபா 1000 ஆகும். 
 

மூைம்: இைக்கம் 23 ஊழியர ்வசமைாபநிதி சட்டம் 1958  
 

 ங்கிேொழ்வேொர் நன்லமகள்  
 

நிதிய அங்க ் ேர ்ஓய்வுக்கு முன்னர ்இறந் ாை் சட்டரீதியான ோரிசுகள் 

அை்ைது நியமிக்கப்பட்டேர ்  ங்கிோழ்வோர ் நன்லமகலளப்தபற 

சட்டமானது இடமளிக்கிறது. பணியாளர ்மற்றும் த ாழிை் ேழங்குனரின் 

தமா ்  பங்களிப்புடன் அ ன் ேட்டியும் வசரந்்  தமா ்  த ாலகயானது 

ஒரு அை்ைது பை  ங்கிோழ்வோருக்கு ேழங்கப்படும்.  
 

மூைம்: இைக்கம் 25 ஊழியர ்நம்பிக்லக நிதி சட்டம் 1980  
 

வேலையின்லம நன்லமகள் 
 

வேலையின்லம காப்புறுதிக்வகா நன்லமகளுக்கு சட்ட த்ிை் இடமிை்லை 
 

 யன் ொடற்றுவ ொ ை் நன்லமகள் 
 

விப ்துக்கள் காயங்கள் ேரு ் ங்களாை் நிரந் ரமான 

பயன்பாடற்றுவபா ை் நிலை ஏற்படும்வபாது 1980 ஊழியர ் நம்பிக்லக 

நிதிசச்ட்டமானது பயன்பாடற்றுவபா ை் நன்லமகலள ேழங்குகின்றது. 

பணியாளர ் மற்றும் த ாழிை் ேழங்குனரின் தமா  ் பங்களிப்புடன் 

ேட்டியும் வசர ்்  ஒரு த ாலக நன்லமயாக ேழங்கப்படுகிறது. 
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பணியாளர ் நிரந் ரமாக பணிதசய்ய முடியாலமலய மதிப்பிடுேது 

அேசியமாகும். 
 

மூைம்: 1980 ஊழியர ்நம்பிக்லக நிதிசச்ட்டம் இைக்கம் 24 
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ILO ஒப்பந்தங்கள் 
 

 லடதசய்யப்பட்ட பாரபடச் அடிப்பலடகலள சமோயம் 

111(1958) நிரை் படு ்துகிறது 

சமதபறுமதியான வேலைக்கான சமனான பதிலுபகாரங்கள் 

பற்றிய சமோயம் 100 (1952) 

இைங்லகயொனது 100 மற்றும் 111 ஆகிய இரை்டு 

சமேொயங்களுக்கும் இலசவு பகொடு ்துள்ளது 

ஐ.எை்.ஓ. ஒ ் ந் ங்களின் கீழ் ஏற் ொடுகளின் சுருக்கம் 

வேலையிடங்களிை் சமதபறுமதியான வேலைகளுக்காக 

குடிசார ் நிலைலயயும் தபாருட்படு ் ாது ஆண்களுக்கும் 

தபண்களுக்கும் சமதகாடுப்பனவு தசய்யப்பட வேண்டும். 

இனம், நிறம், பாலியை், ம ம், அரசியை் கரு ்து, வ சிய பிரிப்பு, 

பிறந்  இடம் சமூகப் பூரவ்ீகம் என்பேற்லற அடிப்பலடயாகக் 

தகாண்டு சம ்துேமின்லமயானது  லட தசய்யப்படுகிறது. 

தேளிப்பலடயான பதிலுபகார முலறலம மற்றும் 

தகாடுப்பனவு மற்றும் நிலைகளின் த ளிோன ஒ ்துப்வபாலக 

காணப்பட வேண்டுதமன்பதுடன் ஊதிய பாரபடச் ்ல  

 டுப்ப ற்கு உ வுே ற்காக அே்ோறு தசய்ய வேண்டும். ILO 

சமோயங்களிை் த ளிோக ேழங்கப்படவிை்லை 

எே்ோறாயினும் பாலியை் அசச்ுறு ் ை் த ாந் ரவு என்பது 

பாை்நிலை பாரபடச்மாகும் 

வேலைோய்ப்பின் எந்  அம்சங்கள் த ாடரப்ாகவும் (நியமனம், 

ப வி உயரவ்ு, பயிற்சி, மற்றும் இடமாற்றுலக) என்பேற்றிை் 

த ாழிை்சங்க உறுப்புரிலம உலடயேர ்அை்ைது த ாழிை்சங்க 

தசயற்பாடுகளிை் பங்குபற்றுபேர ் ஒரு வேலைேழங்குனர ்

ஒருேருக்கு எதிரான முலறப்பாடு ஒன்லற நிரப்புபேர,் இனம், 

நிறம், பாலியை், தசை்ேநிலை, குடும்ப தபாறுப்புக்கள், கரப்்பம், 

ம ம், அரசியை்கரு ்து, இயற்லகயான வ சிய பிரிப்பு, அை்ைது 

சமூகப் பூரவ்ீகம், வநாய், ேயது, ேர ்் க உறுப்புரிலம, 

இயைாலம, எசஐ்வி எயிடஸ்், மகப்வபறு ்துே 

விடுமுலறயின்தபாழுது  ற்காலிகமாக வேலைக்கு ேராமை் 

இரு ் ை் வபான்றேற்றுக்கு எதிராக உங்களது 

வேலைேழங்குனர ் உங்களுக்க எதிராக பாரபடச்ம் காடட் 

முடியாது. சமோயங்கள் 111, 156, 158, 159, மற்றும்183 

மக்களுக்கு வேலை தசய்ே ற்கு உரிலம உண்டு. ஆனாலும் 

பாை்நிலை அடிப்பலடயின்  த ாழிை் ரீதியான பிரிப்பாக அது 

இருக்க கூடாது. 

10/13  ைியிை் 

நீதியொன நடொ ்துலக 
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 ைியிை் நீதியொன நடொ ்துலக   ற்றிய ஒழுங்குவிதிகள் 
• 1978 இைங்லக யாப்பு 2010 ேலர திரு ் ப்படட்ுள்ளது 

• த ாழிற்சாலைகள் கட்டலளசச்ட்டம் 1942 

• குற்றவியை் சட்டக்வகாலே 1885 
 

சமமொன பகொடு ் னவு 
 

இைங்லகயின் அரசியைலமப்பின் பிரகாரம் எை்ைா ஆடக்ளும் சட்ட ்தின் 

முன் சமனாக இருப்பதுடன் சட்ட ்தின் சமனான பாதுகாப்பிற்கும் 

உரி ்துலடயேராக இருக்கின்றனர.் அது பாை்நிலை உட்பட பை்வி மான 

அடிப்பலடகளிைான பாரபடச்ங்கலள ்  லடதசய்கிறது. 

எே்ோறாயினும் அரசியைலமப்பிவைா அை்ைது த ாழிற்சட்டங்களிவைா 

சம தபறுமதியான வேலைகளுக்கு சமமான தகாடுப்பனலே வேண்டி 

நிற்கும் ஏற்பாடு ஒன்லற நாம் காண்கிவறாம். 

 

மூைம் 1978 ஆம் ஆண்டு இைங்லக அரசியைலமப்பின் 12 
 

வேலையிட ்திை்  ொலியை் ப ொந் ரவு 
 

இைங்லகயிை் குற்றவியை் சட்டக்வகாலேயின் பிரகாரம் வேலையிட ்திை் 

உள்ள ஒருஆளினாை் ேரவேற்கப்படா  பாலியை் முன்தசை்லககள் 

பாலியை் த ாந் ரவுகளாக கரு ப்படுகின்றன. த ாந் ரவு தசய்  

குற்றோளியாக கரு ப்படுபேர ் 5 ேருடங்கள் ேலரக்குமான சிலற 

மூைவமா அை்ைது  ண்ட மூைவமா அை்ைது இரண்டின் மூைவமா 

 ண்டிக்கப்படைாம். அே்ோறானேர ் நீதிமன்றம் மூைமாக 

தீரம்ானிக்கப்படும் ஒரு த ாலகலய த ாந் ரவுக் காயங்களினாை் 

பாதிக்கப்பட்டேருக்கு தசலு ்தும்படி கட்டலளயிடப்பட முடியும் 
 

மூைம்: 1885  இைங்லக குற்றவியை் வகாலேயின் 345 
 

 ொர டச்மின்லம 
 

இைங்லக அரசியைலமப்பின் பிரகாரம் இனம், ம ம்தமாழி, சாதி, 

அரசியை் கரு ்து பிறந்  இடம் அை்ைது அே்ோறான அடிப்பலடகளின் 

பிரகாரம் பாரபடச்ம் காட்டப்பட முடியாது. வேலைோய்ப்பு த ாடரப்ான 

விடயங்களிை் பாரபடச்ங்கலள  ்  டுப்ப ற்கு அரசியைலமப்பிவைா 

அை்ைது த ாழிை்சட்டங்களிவைா விவசட ஏற்பாடுகள் இை்லை. 

வேலைோய்ப்பிலுள்ள இயைாலமயுள்ள ஆடக்ளுக்கான பாரபடச்ங்கள்  
 

மற்றும் த ாழிற்சங்க தசயற்பாடுகளுடன் சம்பந் ப்பட்ட 

பணியாளரக்ளுக்கு எதிரான பாரபடச்ங்களிலன சட்டங்கள்  லட 

தசய்கின்றன. 
 

மூைம்: 1978 ஆம் ஆண்டு இைங்லக அரசியைலமப்பின் 12 
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ப ொழிலின் சமமொன ப ரிவு 
 

இைங்லக அரசியைலமப்பின் பிரகாரம் ஒே்தோரு பிரலசயும் ஒரு 

சட்டரீதியான த ாழிலை வியாபார ்ல , த ாழிை்முயற்சிலய 

 ானாகவோ  அை்ைது ஏலனவயாருடன் வசரந்்வ ா ஈடுபடுே ற்கான 

சு ந்திர ்ல  ேழங்குகிறது. எே்ோறாயினும் சிை 

த ாழிற்சட்டங்களாேன  ங்கலளப்வபான்று சிை லக த் ாழிை் 

துலறகளிை் சிை தபண்களின் வேலைோய்ப்பிலன ( உ ா. 

சுரங்க ்துலற)  லட தசய்கின்றன. 
 

மூைம்: 1978 ஆம் ஆண்டு இைங்லக அரசியைலமப்பு ;  14 சுரங்கங்களிை் 

தபண்கலள வேலைக்கு அமர ்் ை் கட்டலளசச்ட்ட ்தின் பிரிவு 2 ; 

த ாழிற்சாலைகட்டலளச ்சட்டம் 86 
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ILO ஒப்பந்தங்கள் 

குலறந் படச் ேயது:  சமோயம் 138 (1973) 

சிறுேர ்ஊழிய ்தின் வகடான ேடிேங்கள் 182 (1999) 

சமேொயங்கள் 138 & 182 என் ேற்றுக்கு இைங்லக 

லகபயொ ் மிடட்ுள்ளது. 

ஐ.எை்.ஓ. ஒ ் ந் ங்களின் கீழ் ஏற் ொடுகளின் சுருக்கம் 

வேலையிடங்களிை் சிறுேரக்ள் அேரக்ளுக்கு 

சுகா ார ்திற்கு தீங்கிலழக்கக்கூடிய அேரக்ளது உடை், 

உளவிரு ்திலய பாதிக்கக்கூடிய வேலைகலள 

கட்டாயப்படு ் மாட்டாரக்ள். எை்ைாப் பிள்லளகளும் 

பாடசாலைகளுக்கு சமூகமளிக்க கூடிய ாக இருக்க 

வேண்டும். இது பாதுகாக்கப்படும்தபாழுது சிறுேரக்ள் 12 -14 

இலடப்பட்ட சிறுேரக்ள் எளி ான வேலைகலளச ்

தசய்ே ற்கு எதிராக எந்  எதிரப்்பும் இருக்க மாட்டாது. 

தபாதுோன குலறந் படச் ேயது 15 ஆகும். எே்ோறாயினும் 

அபிவிரு ்தியலடந்  நாடுகளிை் இ லன 14 ேய ாக 

லே ்திருக்க முடியும். இலளஞரக்ளின் ஆவராக்கியம் 

பாதுகாப்பு அை்ைது ஒழுக்கம் மு லியேற்லறப் 

பாதிக்கக்கூடிய அபாயகரமான  வேலைகளுக்கான 

குலறந் படச் ேய ானது 18 ேய ாகும். சிை சூழ்நிலைகளிை்  

குலறந் மட்ட ்திை் 16 ேய ாக ேகு ் லம ்துக் தகாள்ள 

முடியும்.  

சிறுேரக்ள் அேரக்ளது சுகம், பாதுகாப்பு, மவனாநிலைகலள 

தீங்குவிலளவிக்கக்கூடிய வேலைகளிை் ஈடுபடு ் க் கூடாது. 

இது சிறுேர ் உலழப்பின் மிகவும் வகடான ேடிேமாகக் 

கரு ப்படும். அபாயகரமான வேலைகளுக்கான 

குலறந் படச் ேயது 18 ேய ாகும். 

11/13 சிறுேரக்லள 

வேலைக்கு அமர ்் ை் 
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சிறுேரக்லள வேலைக்கு அமர ்்து ை் ப ொடர் ொன 

ஒழுங்குவிதிகள் 
• 1956 ஆம் ஆண்டு தபண்கள் மற்றும் இளம் ஆடக்ள் மற்றும் 

சிறுேரக்லள வேலைக்கு அமர ்்துேது மீ ான சட்டம் 

• 1954 ஆம் ஆண்டு கலட மற்றும் அலுேைக சட்டம் 

• 2010 ஆண்டு அபாயகரமான த ாழிை் ஒழுங்குவிதிகள் 
 

வேலைேொய் ்புக்கொன குலறந்  டச் ேயது 
 

தபண்கள் ேயதிை் குலறந் ேர ்மற்றும் சிறுேரக்லள வேலைக்கமர ்் ை் 

பற்றிய சட்ட ்துக்கிணங்க 14 ேயதுக்குட்பட்ட ஒருேர ் சிறுேர ் என 

தகாள்ளப்படுோர.் 

 

இச ் சட்டமானது சட்ட ்தின் கீழ் ேழங்கப்பட்ட சூழ்நிலைகள்  விரந்்  

நிலைலமகளிை் பிள்லளகளுக்கு வேலைோய்ப்பு அளிப்பல   லட 

தசய்கிறது. கலட மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் சட்ட ்தின் 16 

பிரிவும் 14 ேயதிற்கு குலறந்  பிள்லளகளின் வேலைோய்ப்லப  லட 

தசய்கிறது.  
 

த ாழிற்சாலை கட்டலளசச்ட்ட ்தின் பிரகாரம் 16-18 இலடப்பட்ட 

பணியாளரக்ளுக்கான சா ாரண மணி ்தியாைங்களானது 

ஒருநாலளக்கு 12 மணி ்தியாைங்கலள விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. 

அேரக்ள் பி.ப.6.00 ை் இருந்து காலை 6.00 மணி ேலர வேலை தசய்ே ற்கு 

அனுமதிக்கப்படமாட்டாரக்ள். வமைதிக வநர வேலை உட்பட தமா ்  

உயரந்் படச் வேலைமணி ்தியாைங்களானது ஒரு ோர ்திற்கு 60 

மணி ்தியாைங்களாகும். 
 

1973 ஆம் ஆண்டு 4 ஆம் இைக்க சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிப்தபாருடக்ள் 

சட்டமானது 16 ேயதிற்கு குலறந் ேரக்லள எந்  ேலகயிலுமான சுரங்க 

வேலைகளிை் நிைக்கீழ் வேலைகளிை் ஈடுபடு ்துேல   லட தசய்கிறது. 

16-18 இலடப்பட்ட இளம் பணியாளரக்ள் த ாழிை் அலமசச்ினாை் 2010 இை் 

தேளியிடப்பட்ட அபாயகரமான த ாழிை்களின் ஒழுங்கு விதிகளிை் 

நிரை்படு ் ப்பட்ட தபாரு ்  ன்லம மற்றும் அளவுவகாை்களின் 

நிலைலமகள்  பூர ்்தி தசய்யப்படுமாயின் 15 -18 இலடப்பட்டேரக்ள் 

சுரங்கங்களிை் வேலைதசய்ய அனுமதிக்கப்படுகின்றனர.் 
  

கலட மற்றும் அலுேைகப்ப ணியாளரக்ள் சட்டமானது கலடயிவைா 

அை்ைது அலுேைக ்திவைா 16 ேயதிற்கு குலறந் ேரக்ள் 

வேலைோய்ப்பளிக்கப்படுேல   லட தசய்கிறது. அசச்ட்டமானது 

வமலும் 14 -18 ேயதிற்கு இலடப்பட்ட ஆண் பிள்லளகள் காலை 

6.00மணிக்கு முன்பாக வேலைக்கு அமர ்் ப்படக்கூடாது எனக் 

குறிப்பிடுகிறது. இது சிை வி ந்துலரக்கப்பட்ட வேலைோய்ப்புகளுக்கு 

விதிவிைக்காக உள்ளது.  
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தபண்கள் இளம் ஆடக்ள், சிறுேரக்ள் சட்ட ்தின் மீறுலககளுக்கான 

 ண்டலனயானது இலழக்கப்பட்ட குற்ற ்ல ப் தபாறு ்துள்ளது. 

விதிக்கப்பட்ட  ண்டப்பணமானது ரூபா 5000 – 10,000 ேலரயாகவும் 

மற்றும் சிலற ் ண்டலனயானது ஆகக் குலறந் து12 மா ங்களாகவும் 

அை்ைது சிை சூழ்நிலைகளிை்  ண்டலனப்பணம் சிலற ஆகிய இரண்டும் 

விதிக்கப்படுகின்றன. 
 

மூைம்: 1956 ஆம் ஆண்டு தபண்கள், இளம் ஆடக்ள், சிறுேரக்ள் 

வேலைோய்ப்பு சட்ட ்தின் 13 ஆம் பிரிவு, 1954 ஆம் ஆண்டு கலட மற்றும்  

அலுேைக பணியாளரக்ள் சட்ட ்தின் 10 ஆம் பிரிவு 1973 ஆம் ஆண்டு 4 

ஆம் இைக்க சுரங்கம் மற்றும் கனிப்தபாருடக்ள் சட்ட ்தின் 56 ஆம் பிரிவு 

 

அ ொயகரமொன வேலைகளின் குலறந்  டச் ேயது 
 

18 ேயதிற்கு குலறந்  இளம் ஆட்களின் வேலைோய்ப்பானது  லட 

தசய்யப்படுகிறது. இளம் ஆடக்ள் வேலை தசய்ே ற்கு  லடதசய்யப்பட்ட 

அபாயகரமான த ாழிை்கள் தசயற்பாடுகளின் நிரலை அரசாங்கம் 

தேளியிடட்ுள்ளது. இரவு வநர ்திை் இளம் ஆடக்ளின் வேலை தசய்வி ் ை் 

 லடதசய்யப்படுகிறது. 18 ேயதிற்கு குலறந்  பிள்லளகள் வேலை 

தசய்ய ்  லட தசய்யப்பட்ட 51 வி மான வேலை நிலைகள் அை்ைது 

மற்றும் த ாழிை் நிலைகலள உள்ளடக்கிய ஒரு நிரைான  

அரசாங்கமானது அபாயகரமான வேலைச ் தசயற்பாடுகளாகக் 

தகாண்டுள்ளது. இந்  வேலை நிரலிை் உள்ளடங்குேனோக 

மிருகங்கலளக் தகாை்லு ை், பூசச்ிதகாை்லிகலள பாவி ் ை் அை்ைது 

உற்ப ்தி தசய் ை், மதுபானங்கள், உற்ப ்தி தசய் ை், எடு ்து தசை்ைை், 

விற்பலன தசய் ை், மதுபானக் கலடகளிை் அை்ைது மதுபான 

சாலைகளிை் வேலை தசய் ை், தேடிதபாருடக்லள உற்ப ்தி தசய் ை் 

எடு ்து தசை்ைை், அை்ைது விற்பலன தசய் ை், ஆழமான நீரக்ளிை் 

மீன்பிடி ் ை், சுரங்க வேலை அை்ைது நிை ்திற்கு கீழான 

வேலைதசய் ை், பாரமான தபாருடக்லளயும், பயணிகலளயும் 

வபாக்குேர ்து தசய் ை், சுழிவயாடு ை், பி.ப. 8.00 மு.ப 6.00 மணியிை் 

இருந்து வேலை தசய் ை் 

 

மூைம்: 1956 ஆம் ஆண்டு தபண்கள், இளம்ஆடக்ள், சிறுேரக்ள் 

வேலைோய்ப்பு மீ ான சட்ட ்தின் 20 பிரிவு 1954 ஆம் ஆண்டு கலடகள் 

மற்றும் அலுேைகப் பணியாளரக்ள் சட்டம் 10(2) ஆம் பிரிவு 2010 ஆம் 

ஆண்டு அபாயகரமான த ாழிை்களின் ஒழுங்குவிதிகள் 
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ILO ஒப்பந்தங்கள் 

நிரப்்பந்திக்கப்பட்ட  வேலை சமோயங்கள் 29 (1930) 

நிரப்்பந்திக்கப்பட்ட வேலைலய இை்ைாத ாழி ் ை்:  

சமோயங்கள் 105 (1955) 

கட்டாய வேலை எனப்படுேது  ண்டலன, ஊதியம் பறிவபா ை், 

வேலைநீக்கப்படு ை், த ாந் ரவு அை்ைது ேன்முலற, ஏன் உடை் 

 ண்டலன என்பேற்றின்  அசச்ுறு ் லின் கீழ் ஒருேர ் தசய்ய 

வேண்டிய வேலையாகும்.  கட்டாய வேலை என்பது மனி  

உரிலமகளின் மீறுலகயாக அர ்் ம் தபறுகிறது. 

இைங்லக 029 மற்றும் 105 சமேொயங்களுக்கு 

லகபயொ ் மிடட்ுள்ளது. 

ஐ.எை்.ஓ. ஒ ் ந் ங்களின் கீழ் ஏற் ொடுகளின் சுருக்கம் 

சிை விதிவிைக்குகள்  விர கட்டாயப்படு ் ப்பட்ட வேலை 

(நீங்கள்  ன்னாரே்மாக ேழங்கா தும்  ண்டலன 

அசச்ுறு ் லின் கீழ் தபற்றுக்தகாள்ளப்பட்டதுமான 

கட்டாயப்படு ் ப்பட்ட வேலையானது)  

 லடதசய்யப்படுகிறது. 

வேறு இடங்களிை் வேலைலய ் வ டுே ற்கு 

வேலைேழங்குனரக்ள் உங்கலள அனுமதிக்க வேண்டும். 

நீங்கள் அே்ோறு தசய் ாை் உங்களது ஊதியங்கலள 

சுருக்குே ற்வகா அை்ைது வேலையிை் இருந்து 

விைக்குே ற்கான அசச்ுறு ் லைவயா தசய்யக்கூடாது (இ ற்கு 

மறு லையான சம்பேங்களிை் சரே்வ ச சட்டங்களானலே 

இ லன கட்டாயப்படு ் ப்பட்ட வேலையாக கருதுகின்றன). 

தமா ்  வேலை மணி ்தியாைங்களானலே வமைதிகவநர 

வேலை உட்பட ோர ்திற்கு 56 மணி ்தியாைங்கலள 

விஞ்சுமாயின் அ த் ாழிைாளியானேர ் மனி வநயமற்ற 

வேலை நிலைலமகளின் கீழ் வேலைதசய்ே ாகக் கரு ப்படும். 

12/13

 நிர் ் ந்திக்க ் ட்ட 

கட்டொய ் டு ்  ் ட்ட 

வேலை 
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நிர ்் ந்திக்க ் ட்ட வேலை மீ ொன ஒழுங்குவிதிகள் 
• 1978 ஆம் ஆண்டு இைங்லக அரசியைலமப்பு 2010 

திரு ் ப்பட்டோறாக 

• குற்றவியை்சட்டக்வகாலே 1985 
 

நிர ்் ந்திக்க ் ட்ட அை்ைது கட்டொயமொன வேலையிலன ் 

 லட பசய் ை் 
 

நிரப்்பந்திக்க்பபட்ட அை்ைது கட்டாயப்படு ் ப்பட்ட வேலையானது 

அரசியைலமப்பிை்  லட தசய்யப்படுகிறது. குற்றவியை் வகாலேயானது 

நிரப்்பந்திக்கப்பட்ட அை்ைது கட்டாயப்படு ் ப்பட்ட வேலைலய 

 லடதசய்ேதுடன் அது  ண்டிக்கப்படக்கூடிய குற்றமாகக் கருதுகிறது. 

இந் ப் பிரிவின் ஏற்பாடுகளுடன் முரண்படும் ஒருேர ் ஒரு குற்ற ்ல  

இலழப்பதுடன் குற்றம் சாட்டப்படும் படச் ்திை் 20 ேருடங்களுக்கு 

வமைாக சிலறயிடப்படுே ற்வகா அை்ைது  ண்டம் 

தசலு ் ப்படுே ற்வகா ஏற்புலடயேராகிறார.் எே்ோறாயினும் ஒரு 

பிள்லளயானது கட்டாய வேலையுடன் சம்பந் ப்படும் படச் ்திை் 

குற்றமிலழ ் ேர ் 30 ேருடங்களுக்கு விஞ்சும் அளவிைான 

சிலற ் ண்டலனலயவயா  ண்டப்பண ்திற்வகா உள்ளாோர.் 
 

மூைம்: 1979 ஆம் ஆண்டு அரசியைலமப்பின் 11 ஆம் பிரிவு; 1985 ஆம் 

ஆண்டு குற்றவியை் வகாலேயின் 358 ஆம் பிரிவு 
 

வேலைலய விடட்ுசப்சை்ே ற்கொன உரிலம அை்ைது 

வேலைலய மொற்றிச ்பசை்ே ற்கொன சு ந்திரம் 
 

த ாழிை் ேழங்குனருக்கு உரிய அறிவி ் ை் தகாடு ் பின்  மது 

த ாழிலை மாற்றும் உரிலம த ாழிைாளிக்கு உண்டு. வமைதிக 

 கேை்களுக்கு வேலை பாதுகாப்பு பற்றிய பகுதிலயப பாரக்்கவும். 
 

மூைம்: இை 31 லக த் ாழிை் பிணக்கு சட்டம் 1950 
 

மனி வநயமற்ற மனி  வேலைகள் 
 

வேலை தசய்யும் வநரமானது சா ாரண மணி ்தியாைங்களுக்கு அப்பாை் 

ஒரு ோர ்திற்கு 45 மணி ்தியாைங்கள் அை்ைது ஒரு நாலளக்கு 8 

மணி ்தியாைங்கள் என விஸ் ரிக்கக்கூடியது. த ாழிற்சாலை 

கட்டலளச ் சட்டமானது சா ாரண மணி ்தியாைங்களானலே ஒரு 

நாலளக்கு உணவுக்காகவும் ஓய்வுக்காகவும் அனுமதிக்கப்படும் 

இலடவேலளகள் உட்பட 9 மணி ்தியாைங்கலள விஞ்சக்கூடாது எனக் 

குறிப்பிடுகிறது. இது சம்பந் மான வமைதிக  கேை்கலளப் 

தபற்றுக்தகாள்ள இழப்பீடுகள் மீ ான பிரிவிலன  யவு தசய்து பாரக்்குக 
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மூைம்: 1954 ஆம் ஆண்டு கலடகள் மற்றும் அலுேைகப்ப ணியாளரக்ள் 

சட்ட ்தின் 6 மற்றும் 7 ஒழுங்குவிதிகள் 
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13/13 ப ொழிற்சங்க 

உரிலமகள் 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ILO ஒப்பந்தங்கள் 

சங்கம் ஒன்லற அலமப்ப ற்கான உரிலம மற்றும் ஒழுங்கு 

தசய்ே ற்கான உரிலமலயப் பாதுகா ் ை் சமோயம் 87(48) 

ஒழுங்கு தசய் ை் மற்றும் கூடட்ுப்வபரம்வபசலுக்கான 

உரிலம 98 (1949) 

இே்விரு சமேொயங்கள் 87 மற்றும் 98 என் ேற்றுக்கு 

இைங்லக இலசேளி ்துள்ளது 

ஐ.எை்.ஓ. ஒ ் ந் ங்களின் கீழ் ஏற் ொடுகளின் சுருக்கம் 

சங்க ்திற்கான சு ந்திரம் என்பது த ாழிற்சங்கங்களிை் 

வசருே ற்கான சு ந்திர ்ல க் குறி ்து நிற்கிறது. இது 

மனி  அடிப்பலட உரிலமகளின் பாகமாக உள்ளது. வேலை 

ேழங்குனரக்ள் பணியாளரக்ள் வேலை 

மணி ்தியாைங்களிை் பின்வப த ாழிை்சங்க 

தசயற்பாடுகளிை் அேரக்ள் துடிப்பாக இருப்பதினாை் 

அேரக்ள் தீலம அலடேதிை்லை. தபாருளா ார 

தசயற்பாடுகளுக்கான துலறகளுக்கான 

உள்ளடக்கப்படா லேகளின் நிரை் மற்றும் நிறுேனங்களின் 

பணியாளரக்ளின் என்பன சுருக்கமாக இருக்க வேண்டும்.   

சங்க ்திற்கான சு ந்திரம் என்பது த ாழிற்சங்கங்களிை் 

வசருே ற்கான சு ந்திர ்ல க் குறி ்து நிற்கிறது. இது 

மனி  அடிப்பலட உரிலமகளின் பாகமாக உள்ளது. 

வேலைேழங்குனரக்ள் பணியாளரக்ள் வேலை 

மணி ்தியாைங்களிை் பின்வப த ாழிற்சங்க 

தசயற்பாடுகளிை் அேரக்ள் துடிப்பாக C164 இருப்பதினாை் 

அேரக்ள் தீலம அலடேதிை்லை. தபாருளா ார 

தசயற்பாடுகளுக்கான துலறகளுக்கான 

உள்ளடப்பபடா லேகளின் நிரை் மற்றும் நிறுேனங்களின் 

பணியாளரக்ளின் என்பன சுருக்கமாக இருக்க வேண்டும்.   

த ாழிைாளரக்ள்  மது சமூக தபாருளா ார விருப்புக்கலள 

பாதுகா ்துக்தகாள்ளும் முகமாக வேலைநிறு ்  ்திை் 

ஈடுபடுே ற்கான உரிலமலயக் தகாண்டுள்ளனர.் ILO 

சமோயம் 87 இை் ேழங்கப்படட்ுள்ளோறு, ஒழுங்கு 

தசய்ே ற்கான உரிலமயிை் இருந்து தபறப்பட்ட 

உரிலமயாக இது அலமகிறது. 
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ப ொழிை்சங்கங்களின் ஒழுங்குவிதிகள் 
• 1978 ஆம் ஆண்டு இைங்லக அரசியைலமப்பும் 2010 ேலர 

திரு ் ப்பட்டோறாக 

• தேளிசச்ங்க கட்டலளசச்ட்டம் 1995 

• லக த் ாழிை் பிணக்கு சட்டம் 1950 
 

ஒரு ஒன்றிய ்திை் இலைே ற்கொன சு ந்திரம் 
 

யாப்பானது வசரந்்தியங்குே ற்கான சு ந்திர ்ல  ேழங்குேதுடன் 

பணியாளர ் த ாழிை் சங்கங்கலள உருோக்கவும் 

அனுமதியளிக்கின்றது.  

 

த ாழிற்சங்க சட்டமானது பின்ேரும் வநாக்கங்கள் ஒன்றுக்காகவோ 

அை்ைது பைேற்றுக்காகவோ நிரந் ரமான மற்றும்  ற்காலிக 

பணியாளரக்ள் இலணந்திருக்கும் அலமப்தபன ேலரயலற 

தசய்கின்றது. 

அ. பணியாளருக்கும் த ாழிை் ேழங்குனருக்கும் இலடயிைாக 

உறவுகள் அை்ைது பணியாளருக்கிலடயிைான உறவுகள் அை்ைது 

த ாழிை் ேழங்குனரக்ளுக்கிலடயிைான உறவுகள்  அை்ைது 

ஆ. எந்  த ாழிற்துலற அை்ைது வியாபாரம் மீ ான கடட்ுப்பாடுகலள 

வபாடு ை் அை்ைது 

இ. த ாழிை் பிணக்கிை் பணியாளலர அை்ைது த ாழிை்  ருநலர 

பிரதிநிதி ்துேம் தசய் ை் அை்ைது 

ஈ. த ாழிை்துலறதயான்றிை் வேலை நிறு ் ம் அை்ைது த ாழிை் 

மறியலுக்கு நிதிவயற்பாடு தசய் ை் அை்ைது வேலைநிறு ் ம் அை்ைது 

த ாழிை் மறியலின் வபாது அங்க  ்ேரக்ளுக்கு பணம் ேழங்கு ை் 

அை்ைது பிற நன்லமகலள ேழங்கு ை். அ ்துடன் இரண்டு அை்ைது 

இரண்டுக்கு வமற்பட்ட த ாழிற் சங்கங்களின் சம்வமளன ்ல யூம் 

உள்ளடக்கும். 

 

ஒரு த ாழிற்சங்கமானது அது இயங்க த் ாடங்கி 3 மா ங்களுக்குள் 

பதிவுதசய்யப்படவேண்டும். பதிவு தசய்ே ற்கு 6 மா ங்கள் ேலர 

நீடிப்பு ேழங்கப்படைாம். குலறந் படச்ம் 7 வபரக்ள் ஒப்பமிட்ட 

அனுமதிபடிேமானது த ாழிற்சங்க த்ின் விதிகள் மற்றும் பின்ேரும் 

கூற்றுக்களுடன் பதிோளருக்கு லகயளிக்கப்படவேண்டும். 

 

படிே ்ல  நிரப்புபேரக்ளின் தபயர ் த ாழிை் மற்றும் முகேரி. 

த ாழிற்சங்க ்தின் தபயர ் அ ன்  லைலம தசயைக ்தின் முகேரி. 

தசயற்குழுவின் ப விநிலைகள் அங்கம் ேகிப்வபாரின் தபயர ் ேயது 

முகேரி மற்றும் த ாழிை். 

 

எந் தோரு ஏற்பாடுகளுடனும் த ாழிற்சங்க ்தின் வநாக்கங்கள் 

விதிகள் யாப்பு முரண்பாடாவிடின் பதிோளர ் சங்க த்ுக்கான பதிவு 
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சான்றி லழ ேழங்குோர.் இந்  வ லேப்பாடுகளுக்கு இணங்கா  

வபாது சங்க த்ுக்தகதிராக சட்ட நடேடிக்லக எடுக்கப்படமுடியூம். 

 

ஒரு வேலை ோய்ப்பு நிபந் லனயாக ஒரு ஊழியலர ஒரு சங்க ்திை் 

வசரவோ அை்ைது வசராதிருக்கவோ ஒரு த ாழிை் ேழங்குனர ்

அழு ் ம்  ருோறானாை் அே்ேலகயான தசயற்பாடு நியாயமற்ற 

த ாழிை் சார ் நடேடிக்லகதயன த ாழிை் பிணக்கு சட்டம் 

கருதுகின்றது. அவ வபாை் ஒரு ஊழியர ் ஒரு த ாழிற்சங்க 

நடேடிக்லகயிை் ஈடுபடுே ற்காக ஒரு த ாழிை்ேழங்குனர ்பாரபடச்ம் 

காட்ட முடியாது. 21 வமற்பட்ட 16 உட்பட்ட ஒருேர ் த ாழிற்சங்க 

உறுப்பினராக முடியூம்.  
 

இைங்லகயிை் 2074 பதிவுதசய்யப்பட்ட த ாழிற்சங்கங்கள் உள்ளன. 

அதிை் 54.5 வீ மானலே தபாதுவசலேயிலும் 27.5 வீ மானலே தபாது 

கூடட்ு ் ாபனங்களிலும் 18 வீ மானலே  னியாரத்ுலறயிலும் 

இயங்குகின்றன. இைங்லகயின் தமா ்  ஊழியரப்லடயின் 9.5 

வீ  ்தினர ் த ாழிற்சங்க அங்க த்ினராக உள்ளனர.் குவளாபை் 

யூனியன் தபடவரசனுடன் பை சங்கங்கள் இலணந்துள்ளன. நான்கு 

சங்கங்கள் இன்ரநசனை் தகான்தபடவரசக் யூனியனுடன் 

இலணந்துள்ளன. இைங்லக த ாழிைாளர ் தகாஸ்கிரஸ் இைங்லக 

நி கஸ் வசேக சங்கமய நசனை் டிவரட் யூனியன் தபடவரசன் நசனை் 

வேக்வகஸ் தகாஸ்கிரஸ் என்பேவய அலேயாகும். த ாடரப்ுகள் 

ேருமாறு.  
 

1. இைங்லக த ாழிைாளர ் தகாஸ்கிரஸ், 72 ஆனந்  குமாரசாமி 

மாே ்ல  தகாழும்பு 7   

   த ாலை: 94 011-2574528, 011-2574524, E-mail: cwconline@sltnet.lk 
 

2. நசனை் டிவரட் யூனியன் தபடவரசன், 60 பண்டரநாயமயகுர 

   சிறீ ஐயேர ்் னபுர மாே ்ல  ராஐகிரிய இைங்லக  
 

கூட்டுவ ரம்வ சலுக்கொன சு ந்திரம் 
 

லக த் ாழிை் பிணக்குகள் சட்டமானது கூட்டப் வபரம்வபசலை 

ேழங்குகிறது. எே்ோறாயினும் ஆகக் குலறந் து 40 வீ  ்ல  

த ாழிை்சங்கம் பிரதிநிதி ்துேப்படு ் ப்பட வேண்டும் என்ற 

வ லேப்பாடானது மிகவும் ேலரயலறயான ாக ஒரு வேலையிட ்திை் 

காணப்படுகிறது.  
 

பிணக்கு சட்டமானது கூடட்ு ஒப்பந் ங்கலள லக த் ாழிலிலும் 

வேலைப் பணியாளரக்ள் வேலைோய்ப்பு நிபந் லனகள் 

த ாடரப்ுலடய ஒரு ஒப்பந் மாக ேலரவிைக்கணம் தசய்கிறது. 

கூடட்ுப் வபரம்வபசை் ஒப்பந் மானது ேழலமயாக சட்ட ்திை் 
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ேழங்கப்பட்டல க் காட்டிலும் த ாழிைாளரக்ளுக்கு சிறந்  

நன்லமகலள ேழலமயாக ேழங்குகிறது.  கூடட்ுப் வபரம்வபசை் 

ஒப்பந் மானது சட்ட ்திை் ேழங்கப்பட்டல க் காட்டிலும் குலறந்  

சாரப்ுலடய ஏற்பாடுகலளக் தகாண்டிருப்பின் அ லன அமுை்படு ்  

முடியாது. 
 

கூடட்ுப் வபரம்வபசை் ஒப்பந் மானது அது பிரசுரிக்கப்படும் திகதியிை் 

இருந்து ேலுவுள்ள ாக இருக்கும். அது  ரப்புக்கலளயும் 

த ாழிை்சங்கங்கலளயும் வேலைேழங்குனரக்லளயும் 

ஒப்பந்  ்துடன் இலணக்கப்பட்ட த ாழிைாளரக்லளயும் 

கட்டிப்வபாடுகிறது.  
 

கூடட்ுப் வபரம்வபசை் ஒப்பந் மானது காைப்பகுதிலய 

ேலரயறுப்பதிவைா மீள ேலரயறுப்பதிவைா முடிேலடய முடியும். 

குறிக்கப்படா  காைப்பகுதிலயக் தகாண்ட  கூடட்ுப் வபரம்வபசை் 

ஒப்பந் மானது ஆலணயாளர ் த ாழிற்சங்கம். ஏலனய  ரப்புக்கள் 

மற்றும்மற்றும் வேலைேழங்குனர ் வபான்வறாருக்கு அனுப்பப்படும் 

குறி ்துலரக்கப்பட்ட படிே ்தின் எழு ப்பட்ட இர ்துச ் தசய் ை் 

அறிவி ் ை் தகாடுக்கப்படுேதினாை் ஒரு காைம் குறிக்கப்படா  

கூடட்ுப்வபரம்வபசை் ஒப்பந் மானது இர ்துச ்தசய்யப்படக்கூடியது.  
 

ஒரு கூடட்ுப் வபரம்வபசை் ஒப்பந் மானது எழு ்திை் இருக்க வேண்டும் 

என்பதுடன் உரிய  ரப்புக்கள் இரண்டாலுவமா அை்ைது 

பிரதிநிதிகளாவைா லகசச்ா ்திடப்பட வேண்டும். 
 

மூைம்: லக த் ாழிை் பிணக்குகள் 1950 ஆம் ஆண்டு சட்ட ்தின் 5 -10 

32A பிரிவுகள் 
 

வேலைநிறு ் ம் பசய்ே ற்கொன உரிலம 
 

சட்டமானது தேளிப்பலடயாக வேலைநிறு ் ம் தசய்ே ற்கான 

உரிலமலய அங்கீகரிக்கவிை்லை. எே்ோறாயினும் த ாழிை்சங்க 

கட்டலளகள் சடட்மானது வேலை நிறு ்  ்துடன் சம்பந் ப்பட்ட 

ேலரவிைக்கணம் தசய்ேதுடன் அ ்தியேசிய வசலேகள் மீ ான 

வேலைநிறு ்  ்ல   லடதசய்கிறது. (அ ்தியேசிய வசலேகள் 

 விரந்்  த ாழிை் முயற்சிகளிை் வேலைநிறு ்  நடேடிக்லகயானது 

சட்டரீதியானது என்பதுடன் வேலை ேழங்குனருக்கு 

குறி ்துலரக்கப்பட்ட முலறயிலும் ேடிே ்திலும் வேலை நிறு ் ம் 

ஆரம்பிப்ப ற்கு ஆகக் குலறந் து 21 நாட்கள் முன்ப ாக 

அறிவிக்கப்படின் சட்ட ் ாை் அனுமதிக்கப்படுகிறது. ம ்தியஸ்  

உ வி நாடுே ற்கான கட்டாயம் மற்றும் அ ்தியேசிய வசலேகள் என 

அலழக்கப்படும் நீண்ட நிரை் என்பன வேலை நிறு ் ம் 

தசய்ே ற்கான உரிலமலய ேலரயறுக்கின்றன. 
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த ாழிற்சங்க கட்டலளசச்ட்டம் மற்றும் லக த் ாழிை் பிணக்கு சட்டம் 

என்பன வேலைநிறு ்  ்ல  ஏதும் ஒரு லக த் ாழிை் ேர ்் க ்திை் 

ஒன்றாக தசயற்படும் வேலைக்கு அமர ்் ப்படட் அலமப்பாை் 

வேலைலய நிறு ்துே ாகவும் அை்ைது ஏதும் ஒரு 

எண்ணிக்லகயுலடய ஆடக்ள் ஒரு புரிந்துணரவ்ின் கீழ் ஒன்லற 

மறுப்ப ாகவும் ேலரவிைக்கணம் தசய்கிறது. 

 

லக த் ாழிை் பிணக்கானது, வேலைேழங்குனர ் மற்றும் 

பணியாளரக்ள் அை்ைது வேலையாட்களுக்கிலடயிை் வேலைோய்ப்பு 

மற்றும் வேலைோய்ப்பின்லம த ாடரப்ாகவோ அை்ைது 

வேலைோய்ப்பு நிபந் லனகள் த ாடரப்ாகவோ அை்ைது எந்  ஒரு 

ஆளின் வேலையின் நிலைலமகள் த ாடரப்ான ாகவோ 

என்பேற்றுக்கிலடயிைான பிணக்காகவோ இருக்க முடியும். 
 

மூைம்: 1950 ஆம் ஆண்டு லக த் ாழிை் பிணக்குகள் சட்ட ்தின் 32 

மற்றும் 42 பிரிவு த ாழிற்சாலைகள் சட்ட ்தின் 67 ஆம் பிரிவு 1935 ஆம் 

ஆண்டு த ாழிற்சங்க கட்டலளசச்டட்ம். 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://salary.lk/


 

The text in this document was last updated in February 2019. For the most recent and updated text on Employment & Labour Legislation 
in Sri Lanka, please refer to: https://salary.lk/ 

 49  

 

வினாடி வினா 
வவலை 

https://salary.lk/


  WWW.SALARY.LK 

இலங்கை 

 
 
   ைண்ணியவேகல சரிபரர்ப்பு இலங்கை ஒரு  

  WageIndicator.org யின் தயரரிப்பு மற்றும் [www.salary.lk] 

 

01/13 வேலை மற்றும் ஊதியங்கள்    என்.ஆர் ஆம்    இல்கல 
 

1 அரசரங்ைத்தரல் /சமூை பங்ைரளர்ைளரல் அறிேிக்ைப்பட்ட ஆைக் குகறந்தபட்ச 

ஊதியத்கத நரன் ஈட்டிக்கைரள்ைிவறன் 
   

2 ஒரு ஒழுங்கு ைிரமமரன அடிப்பகடயில் நரன் எனது ஊதியத்கதப் 

கபற்றுக்கைரள்ைிவறன். (மரதரந்த ேரரரந்த இரண்டு ேரரங்ைளுக்கு ஒரு 

தடகே அல்லது மரதரந்த அடிப்பகடயில்) 

   

02/ 13 இழப்பீடு 
 

3 நரன் வமலதிை வநரம் வேகல கசய்யும்கபரழுகதல்லரம் நரன் இழப்பீட்கடப் 

கபற்றுக் கைரள்ைிவறன் (வமலதிை வநரத் கதரகையரனது உயர் கதரகையில் 

நிர்ணயிக்ைப்பட்டுள்ளது) 

 

4 இரேில் நரன் வேகல கசய்யும்கபரழுது இரவு வேகலக்ைரை உயர்ந்த 

இழப்பீட்கடப் கபற்றுக்கைரள்ைிவறன் 
 

5 ஒரு அரச ேிடுமுகறயில் அல்லது அரசரங்ை ேிடுமுகறயில் வேகல கசய்யும் 

கபரழுது நரன் எனது ேிடுமுகற இழப்பீட்கடப் கபற்றுக்கைரள்ைிவறன் 
 

6 ேரரரந்த ஓய்வுநரளில் அல்லது அரச ேிடுமுகற நரளில் நரன் வேகல கசய்யும் 

கபரழுது நரன் அதற்ைரன உரிய இழப்பீட்கடப் கபற்றுக்கைரள்ைிவறன் 
 

03/13  ேருடாந்த விடுப்பு மற்றும் ோராந்த பபாது விடுமுலற 

நாடக்ளிை் வேலை பெய்தை் 
 

7 நீங்ைள் எத்தகன சம்பளத்துடனரன ேரரரந்த ேிடுப்புக்கு உரித்துகடயேரரை 

உள்ளீர்ைள் 
 

8 அரச (வதசிய மற்றும் சமய ) ேிடுமுகறைளின் கபரழுது நரன் ஊதியத்கதப் 

கபற்றுக்கைரள்ைிவறன் 
 

9 ஒரு ேரரத்தில் (ஆைக்குகறந்தது 24 மணித்தியரலங்ைளுக்கு ேரரரந்த 

ஓய்வுக்ைரலப் பகுதிகய நரன் கபற்றுக்கைரள்ைிவறன் 
 

 

04/13   வேலைப் பாதுகாப்பு        
 

10 வேகலயின் ஆரம்பத்தின்கபரழுது எனக்கு ஒரு எழுதப்பட்ட ேிபர கூற்று 

ேழங்ைப்பட்டது 
 

11 நிரந்தரமரன தன்கமயுகடய பணிைளில் நிர்ணியிக்ைப்பட்ட ைரலப்பகுதி 

ஒப்பந்தங்ைளுடன் எனது வேகல ேழங்குனர் பணியரளர்ைகள பணிக்கு 

அமர்த்துேது இல்கல (நிரந்தரமரன பணிைளில் ஒப்பந்த பணியரளர்ைகள 

ேரடகைக்கு அமர்த்துேதரயின் தயவு கசய்து "இல்கல" எனக் குறியிடுங்ைள் 

 

12 எனது தகுதிைரண் வேகல ைரலப்பகுதியரனது (90 நரட்ைள் / 3 மரதங்ைளரகும்)  

  
** வைள்ேி 7 இல் 3 அல்லது 4 வேகல ேரரங்ைள் மரத்திரம் "ஆம்" இற்கு சமமரை உள்ளது  

Check 

வதசிய ஒழுங்குபடுத்துகையின் அர்த்தம் சரியரை உள்ளது 

வதசிய ஒழுங்குபடுத்துகையின் அர்த்தம் சரியரை இல்கல 

1            3 
 

2                           4+ 
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13 எனது வேகலேரய்ப்பு ஒப்பந்தத்கத முடிவுக்கு கைரண்டு ேருேதற்கு முன்பதரை 

எனது வேகல ேழங்குனர் உரிய அறிேித்தல் தருைிறரர் (அல்லது 

அறிேிப்புக்குப் பதிலரை கைரடுப்பனவு கசய்ைிறரர்). 

 

14 வேகல ேரய்ப்கப முடித்துக் கைரள்ளும் பட்சத்தில் முறித்துக் கைரள்ேதற்ைரன 

கைரடுப்பனகே எனது வேகல ேழங்குனர் தருைிறரர் 
 

05/13 குடும்ப பபாறுப்புணரவ்ுகள் 
 

15 ஊதியத்துடனரன தந்கதகம ேிடுப்கப எனது வேகல ேழங்குனர் 

ேழங்குைிறரர் ( இந்த ேிடுப்பரனது புது தந்கதமரர்ைளுக்கும் 

துகணேர்ைளுக்கும் அத்துடன் குழந்கத பிறப்பின்வபரது ேழங்ைப்படுைிறது) 

 

16 எனது கதரழில் ேழங்குனர் கபற்வறரர் ேிடுப்கப( கைரடுப்பனவுடன் அல்லது 

கைரடுப்பனவு இல்லரத) ேழங்குைின்றரர் (மைப்வபறு மற்றும் தந்கதகம 

ேிடுப்பு தீர்ந்து வபரகும் வபரது கபற்வறரர் ேிடுப்பு ேழக்ைமரை 

எடுக்ைப்படுைிறது. கபற்வறரரின் ஒருேரினரல் அல்லது இருேரினரலும் 

அடுத்தடுத்து எடுத்துக்கைரள்ள முடியும்) 

 

17 குடும்ப கபரறுப்புக்கு அகமய எனது வேகல அட்டேகணயரனது நன்கு 

கநைிழ்ச்சித் தன்கமயுகடயதரை உள்ளது (பகுதிவநர வேகல மூலம் அல்லது 

ஏகனய கநைிழ்ச்சிவநர கதரிவுைள் மூலம்) 

 

 

06/13 வேலைவநரம் மற்றும் மகப்வபறு விடுப்பு 
 

18 நரன் குழந்கத பிறப்புக்கு முந்திய மற்றும் பிந்திய மருத்துே ைேனத்கத 

இலேசமரைப் கபற்றுக்கைரள்ைிவறன் 
 

19 ைர்ப்ப ைரலத்தின் கபரழுது நரன் இரவு வநர மரறுகை வேகலைள் ( இரவு 

வேகல) அல்லது அபரயைரமரன வேகலைளில் இருந்து நரன் 

ேிலக்ைளிக்ைப்படுைின்வறன் 

 

20 எனது மைப்வபறு ேிடுப்பரனது ஆைக்குகறந்தது 14 ேரரங்ைள் நீடிக்ைிறது  

21 மைப்வபறு ேிடுப்பின் கபரழுது எனது முன்கனய சம்பளத்தின் 2/3 கய நரன் 

கபற்றுக்கைரள்ைிவறன் 
 

22 எனது ைர்ப்பைரலத்தின் கபரழுது வேகல நீக்ைப்படுேதிலிருந்து நரன் 

பரதுைரக்ைப்படுைிவறன் ( நடத்கத அல்லது இயலுகம வபரன்ற ைர்ப்பத்துடன் 

கதரடர்பில்லரத ைரரணங்ைளுக்ைரை பணியரளர்ைள் வேகலநீக்ைப்பட முடியும்). 

 

23 மைப்வபறு ேிடுப்பிலிருந்து நரன் திரும்பி ேரும்கபரழுது அவத வேகலகய 

அல்லது அகதகயரத்த வேகலகய திரும்ப கபறுேதற்கு நரன் 

உரித்துகடயேரரை இருக்ைிவறன் 

 

24 எனது கதரழில் ேழங்குனர் எனது குழந்கதக்கு பரலூட்டுேதற்ைரை வேகல 

வநரத்தில் வநர இகடவேகள தருைிறரர். மைப்வபறு ேிடுப்பிலிருந்து நரன் 

திரும்பி ேரும்கபரழுது அவத வேகலகய அல்லது அகதகயரத்த வேகலகய 

திரும்ப கபறுேதற்கு நரன் உரித்துகடயேரரை இருக்ைிவறன் 

 

 

07/13  வேலையிை் சுகாதாரமும் பாதுகாப்பும் 
 

25 எனது பணியிடம் பரதுைரப்பரனது மற்றும் சுைரதரரமரனது என்பகத எனது 

வேகலேழங்குனர் உறுதிப்படுத்துைிறரர். 
 

26 எனது வேகல ேழங்குனர் தனியரள் பரதுைரப்பு உபைரணங்ைள் பரதுைரப்பு 

உகட உட்பட்டேற்கற இலேசமரை ேழங்குைிறரர் 
 

என்.ஆர்       ஆம்   இல்கல 
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27 எனது வேகல ேழங்குனர் வபரதிய சுைரதரரம் மற்றும் பயிற்சிைகள 

ேழங்குேதுடன் பணியரளர் சுைரதரர அபரயங்ைகள அறிந்து கைரள்ேகதயும் 

ேிபத்தின் கபரழுதரன வேறுபட்ட அேசரைரல கேளிவயறுகைைகளயும் 

பணியரளர்ைள் அறிந்து கேத்திருப்பகத உறுதிப்படுத்துைிறரர். 

 

28 எனது வேகலயிடமரனது கதரழிலரளர் சட்டங்ைளுடன் ஒத்திருக்ைிறது என்பகத 

பரிவசரதிப்பதற்ைரை ேருடத்தில் ஒரு தடகேயரேது கதரழில் பரிவசரதைர்ைளரல் 

தரிசிப்பு கசய்யப்படுைிறது 

 

08/13 வேலை மற்றும் வநாய் 
 

29 எனது வேகல ேழங்குனர் சம்பளத்துடனரன ேிடுப்பிகன ேழங்குேதுடன் 

வநரயின் முதல் 6 மரத ைரலப்பகுதியின் கபரழுது எனது ஊதியத்தின் 45 

வீதத்கத நரன் கபற்றுக்கைரள்ைிவறன். 

 

30 எனது வநரய் அல்லது வேகலக் ைரலத்தின்கபரழுது முதல் 6 மரதங்ைளின் 

கபரழுது என்னரல் இலேச மருத்துேக் ைேனத்கதப் கபற்றுக் 

கைரள்ளக்கூடியதரை உள்ளது 

 

31 எனது வநரயின் ஆைக் குகறந்தது முதல் 06 மரத ைரலப்பகுதியின் கபரழுது 

எனது வேகல பரதுைரப்பரை உள்ளது 
 

32 ஒரு கதரழில் ேிபத்து / வேகலக்ைரயம் அல்லது கதரழில்சரர் வநரய் 

ஏற்படும்கபரழுது வபரதிய இழப்பீட்கட நரன் கபற்றுக் கைரள்ைிவறன் 
 

09/13 ெமூகப் பாதுகாப்பு 
 

33 எனக்கு 55 (ஆண்ைள்) / 50 (கபண்ைள்); ேயதரகும் கபரழுது ஓய்வூதியம் 

ஒன்கறப் கபற்றுக்கைரள்ளும் கபரழுது உரித்துகடயேரரைின்வறன் 
 

34 ஒரு பணியரளரரை நரன் இறக்கும்கபரழுது எனது ேரரிசுைள் சில 

நன்கமைகளப் கபறுைின்றனர் 
 

35 எனது வேகலயிகன நரன் இழக்கும்பட்சத்தில் நரன் வேகல ேரய்ப்பு 

இன்கமக்ைரன நன்கமகயப் கபறுைின்வறன் 
 

36 வேகலசரரர வநரய் அல்லது ைரயம் அல்லது ேிபத்து ைரரணமரை என்னரல் 

பணமீட்ட முடியரத சமயங்ைளில் இயலரகமக்குரிய நன்கமைகள நரன் 

கபற்றுக்கைரள்ளக்கூடியேனரை இருக்ைிவறன் 

 

10/13 பணியிை் நீதியான நடாத்துலக  
 

37 எதுேித பரரபட்சமும் இன்றி எனது வேகல ேழங்குனர் சமனரன / ஒத்த 

வேகலைளுக்கு (ஒத்த கபறுமதியுள்ள பணிைள்) ஊதியத்கத சமமரன 

கைரடுப்பனகே உறுதிப்படுத்துைிறரர் 

 

38 வேகலயிடத்தில் பரலியல் கதரந்தரவுைளுக்கு எதிரரை ைடுகமயரன 

நடேடிக்கைைகள எனது வேகல ேழங்குனர் எடுக்ைிறரர் 
 

39 
 

 
i. 
ii. 
iii. 
iv. 
v. 
vi. 
 

* … என்பேற்றின் அடிப்பகடயில் பரரபட்சங்ைள் இன்றி வேகலேரய்ப்பு 

சந்தர்ப்பங்ைளின் (நியமனங்ைள் பதேி உயர்வு பயிற்சி மற்றும் 

இடமரற்றங்ைளில்) சமனரை நரன் நடத்தப்படுைின்வறன் 

பரல் / பரல்நிகல 

இனம் 

நிறம் 

மதம் 

அரசியல் ைருத்து 

வதசியம் / பிறந்த இடம் 

 

 

என்.ஆர் ஆம்   இல்கல 

** வைள்ேி இலக்ைம் 39 மீதரன ஒரு கூட்டு வநர் மதிப்கபண்ைளுக்ைரை ஆைக் குகறந்தது 9 வதர்வுைளுக்கு நீங்ைள் ஆம் எனப் பதிலளித்திருக்ை வேண்டும் 
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இலங்கை 

 
 

vii. 
viii. 
ix. 
 

x. 
xi. 
xii. 
 

xiii. 
xiv. 
xv. 
xvi. 

 

சமூை பூர்வீைம்  / சரதி 

குடும்ப கபரறுப்புக்ைள / குடும்ப நிகல 

ேயது 

இயலரகம / எச்ஐேி எயிட்ஸ் 

கதரழிற்சங்ை உறுப்புரிகம மற்றும் கதரடர்புகடய கசயற்பரடுைள் 

கமரழி 

பரலியல் வநரக்கு நிகல (தன்னின, ஈரின அல்லது எதிரின பரலியல் வபரக்குைள்)  

திருமண நிகல 

கபௌதீை உருேத்வதரற்றம் 

ைர்ப்பம் / மைப்வபறு 

40 ஒரு கபண் என்ற ேகையில் ஆண்ைள் வேகல கசய்யும் அவத கதரழிற்துகறயில் 

என்னரல் வேகல கசய்ய முடியும் என்பகத எனக்கு கதரிவு கசய்ேதற்ைரன 

சுதந்திரத்கதக் கைரண்டுள்வளன் 

 

 

11/13 சிறுேரக்லள வேலைக்கு அமரத்்தை் 
 

41 எனது வேகலயிடத்தில் 15 ேயது குகறந்த பிள்களைள் பணிகசய்ேது தகட 

கசய்யப்படுைின்றன 
 

42 எனது வேகலயிடத்தில் 18 ேயதிற்கு குகறந்த பிள்களைள் அபரயைரமரன 

வேகலயில் பணிகசய்ேதில் இருந்து தகடகசய்யப்படுைின்றனர் 
 

12/13 நிரப்்பந்திக்கப்படட் கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட வேலை 
 

43 எனது ேிருப்பத்தின் வபரில் வேகலகய முடித்துக் கைரள்ேதற்கு அல்லது 

அறிப்கப ேழங்ைிய பின் வேகலயில் இருந்து ேிலைிக் கைரள்ேதற்ைரன 

உரிகம எனக்கு உள்ளது 

 

44 ைட்டரய அல்லது பிகணக்ைப்பட்ட வேகல முகறைளில் இருந்து ேிடுபட்ட 

இடமரை எனது பணியிடத்கத கேத்திருக்ைிறரர் 
 

45 வமலதிை வநர வேகல உட்பட எனது கமரத்த வேகல வநரமரனது ேரரத்திற்கு 

56 மணித்தியரலங்ைகள ேிஞ்சுேதில்கல 
 

 

13 /13 பதாழிற்ெங்க உரிலமகள் 
 

46 எனது வேகலயிடத்தில் ஒரு கதரழிற்சங்ைம் உள்ளது  

47 எனது வேகலயிடத்தில் கதரழிற்சங்ைத்தில் வசர்ந்துகைரள்ேதற்கு உரிகம 

உள்ளது 
 

48 எனது வேகலயிடத்தில் கூட்டு வபரம்வபசுகைகய வேகலேழங்குனர் 

அனுமதிக்ைிறரர். 
 

49 பரரபட்சம் கதரடர்பரன எந்தேித அச்சமும் இன்றி வேகல நிறுத்தம் ஊடரை 

எமது சமூை கபரருளரதரர ேிருப்புக்ைளுக்ைரை எனது வதரழர்ைளுடன் நரன் 

என்கனப் பரதுைரத்துக் கைரள்ள முடியும் 

 

 
 
 
 

 

என்.ஆர்      ஆம்   இல்கல 
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இலங்கை 

 
 

வேகல கதரடர்பரன சட்டரீதியரன நியமங்ைள் எவ்ேளகே உங்ைளது வேகல ேழங்குனர் வபணுைிறரர் 

என்பகத உங்ைளது தனிப்பட்ட மதிப்கபண் கசரல்ைிறது. உங்ைளது ைண்ணியவேகல பரிவசரதிப்கப 

ைணிப்பிட்டுக் கைரள்ளுங்ைள். உங்ைளின் ஒவ்கேரரு ஆம் என்ற பதிலுக்கும் ஒவ்கேரரு புள்ளிகய 

வசர்த்துக்கைரள்ள வேண்டும். பின்பு ைீவழ உள்ள அட்டேகணயின் கபறுமரனங்ைளுடன் ஒப்பிட்டுப்பரருங்ைள். 

 

 
 

ஆை வசர்ந்திருப்பின் சர்ேவதச கதரழிலரளர் நியமங்ைள் கதரடர்பரை 49 

வைள்ேிைள் மீது இலங்கை 36 தடகேைளில் இது ஆகமன ஈட்டுைிறது 

 
உங்ைளது ஈட்டரனது 1-18 க்கும் இகடயில் இருக்குமரயின் இந்த ஈட்டரனது நம்பத்தைரதது 

 
வேகலேழங்குனருக்கு நரம் 21 ஆம் நூற்றரண்டில் ேரழ்ைின்வறரம் எனத் கதரியுமர? உங்ைளது உரிகமைகளக் 

வைளுங்ைள். உங்ைளது ைம்பனியில் அல்லது கைத்கதரழில்துகறயின் ைிகளயில் அங்வை ஒரு கதரழிற்சங்ை 

கசயற்பரடு இருக்குமரயின் அதில் இகணந்து உதேிக்ைரை மனுச்கசய்யுங்ைள் 

 
உங்ைளது ஈட்டரனது 19-38 க்கும் இகடயில் இருக்குமரயின் இந்த ஈட்டரனது நம்பத்தைரதது 

 
நீங்ைள் ைரண்பது வபரன்று இங்வை முன்வனறுேதற்ைரன அதிை இடம்  உள்ளது. ஆனரல் எல்லரப் 

பிரச்சிகனைகளயும் ஒவர தகடகேயில் எடுத்துக்கைரள்ள வேண்டரம். அதிைம் பரதிப்பேற்கற முதலில் 

கதரடங்குங்ைள். அவதவநரத்தில் உங்ைளது நிகலகமகய கதரழிற்சங்ைத்திற்வைர அல்லது ஊதிய 

சுட்டிக்ைரட்டிக்வைர கதரிேியுங்ைள். அதன் நிமித்தம் இகத முன்வனற்றுேதற்கு அேர்ைள் உதேக் கூடும்.  

என்பதற்கு ஒரு மின்னஞ்சகல அனுப்பும் கபரழுது தயவு கசய்து உங்ைளது முகறப்பரட்கட குறிப்பரைவும் 

முடியுமரயின் உங்ைளது வேகல ேழங்குனர் கபயகரயும் கதரிேிங்யுைள். உங்ைளது ைம்பனியரனது கூட்டு சமூைப் 

கபரறுப்பு என அறியப்பட்டதரை உள்ள  வைரகேக்கு உத்திவயரைபூர்ே ரீதியரை ஒட்டியுள்ளதர எனக் 

ைண்டுபிடிக்ை முயற்சியுங்ைள். அவ்ேரறு இருப்பின் அேர்ைள் ஆைக் குகறந்தது ILO நியமங்ைளுடன் இருக்ை 

வேண்டும். அந்தக் வைரகேைளுடன் இன்னும் ஒட்டியிருக்ைரது இருப்பின் அேர்ைள் அதகனச் கசய்ய வேண்டும். 

இதகன பல ைம்பனிைள் இப்கபரழுது கசய்ைின்றன. 

 நீங்ைள் இகத கேளிக்கைரண்டுேர  முடியும்.  

 

உங்ைளது ஈட்டரனது 39-49 க்கும் இகடயில் இருக்குமரயின் இந்த ஈட்டரனது நம்பத்தைரதது 

 

நீங்ைள் அவநைமரை அபரய ேலயத்திற்கு கேளியரவலவய உள்ளீர்ைள். உங்ைளது வேகலேழங்குனர் 

தற்வபரதுள்ள கதரழிற்சட்டங்ைள் மற்றும் ஒழுங்குேிதிைகள ஒட்டி ஒழுைிறரர். ஆனரல் எப்கபரழுதும் 

முன்வனற்றத்திற்ைரன இடம் உள்ளது. ஆைவே உங்ைளுகடய வேகல நிகலகமைள் பற்றி அடுத்த முகற நீங்ைள் 

முைரகமத்துேத்துடன் நீங்ைள் வபசும்கபரழுது இந்த ைண்ணியவேகல பரிவசரதிப்பிகன ஒரு பரிவசரதிப்பு 

நிரலரை பயன்படுத்தி உங்ைகள நன்கு தயரர்ப்படுத்தி கைரள்ளுங்ைள். 

 

…. உங்ைளது ஆம் ைளின் எண்ணிக்கை 

முடிவுைள் 


