
(Sinhala Version)

ෙ�වකෙය� ඔ�ෙ� / ඇයෙ� ��යාව අතර�ර� �වාල�මකට ල� �වෙහා� ෙහා් �ය 
�යෙහා�, ඔ�ෙ� / ඇයෙ� ෙ�වාෙයා්ජකයා ෙපා�ෙ� ECO යටෙ� ව�� ෙග�මට බැ� 
���.

�වාල � ෙ�වකයා හැ� ඉ�ම�� අන�ර ��බඳව ෙ�වාෙයා්ජකයා දැ�ව� කල ��ය.

�නෑම අන�ර�� ප� �න 14 � (මාරා��ක ���� සඳහා �න 7 �) ඇ�ළත 
ෙ�වාෙයා්ජකයා ක�ක� ෙදපාත�ෙ���වට ඒ ��බදව දැ�� �ය ��ය.

ECO � ���තව ද�වා ඇ� වෘ��ය ෙරා්ගය�� ඇ� වන ෙනාහැ�යාව�� ෙපෙළන 
ෙ�වකෙය�ට සමාන ව�� සහ �කවරණය ��ෙ�.

1. අස�ප �වා� සඳහා ෙග�ම:  ෙ�වෙ�� ��වන �වාල �ම� සඳහාඅස�ප �වා� 
කාලය �ළ ෙ�වකයාට �� කර� ලබන ෙග�මක�, අන�ර �� � අව�ථාව වන �ට 
ෙ�වකයාෙ� මා�ක ඉපැ�� සහ තාවකා�කව ��යාෙ� ෙය�මට ෙනාහැ� කාල �මාව 
�ළ ඔ�ෙ� / ඇයෙ� මා�ක ඉපැ�� අතර ෙවන�� පෙහ� හතර පං�වක ෙග�� 
අ�පාතය� ලබා ගැ�මට ෙ�වකයාට ��කම� ඇත.

ෙ�වෙ�� ��වන �වාල �ම සහ වෘ��ය ෙරා්ග සඳහා � ව�� ෙග�ම 
��බඳව ෙ�වාෙයා්ජකය�ට සහ ෙ�වකය�ට වැදග� වන ෙතාර��

ෙහාංෙකා � ��න �ය�ම ��ණ කා�න සහ අ�ධ කා�න ෙ�වකය� හට ��යාෙ�� �� 
වන �වාල සහ මරණ ස�බ�ධව සහ ���ත වෘ��ය ෙරා්ග ස�බ�ධව ෙ�වක ව�� 
ආඥා පනත (ECO), ෙහාංෙකාං ��ෙ� 282 වන ප��ෙ�දය අදාල ෙ�.

ෙ�වක ව�� ආඥා පනත

ෙ�වෙ�� ��වන �වාල ��

තම ෙ�වක��ෙ� ෙ�වය අතර�ර ��වන �වාල ස�බ�ධෙය� �� යටෙ� (ෙපා� ��ය 
ඇ��ව) ඔ��ෙ� වග�� ආවරණය ��ම සඳහා ෙ�වා ෙයා්ජක�� ව�� ර�ෂණය ලබා 
ගැ�ම අ�වාය� ෙ�.

අ�වා�ය ර�ෂණය 

ව�� ෙග��

2. එකවර ව�� ෙග��:  ෙ�වය අතර�ර �වාල � ෙ�වකයා ��ර වශෙය� ��යාෙ� 
ෙය�මට ෙනාහැ� ත�වයක ප� ෙ� න�, ෙ�වකයාෙ� වයස, මා�ක ඉපැ�� සහ ��ර 
ඉපැ�ෙ� ධා�තාව අ���ම (�  ව�ථා�ත ෙ�වක ව�� ත�ෙ�� ම�ඩලය ��� 
ත�ෙ�� කර ඇ� ප��) යන ක�� වලට අ�ව ගණනය කරන ලද එකවර ලබා ෙදන ව�� 
�ද� ලබා ගැ�මට ඔ�ට / ඇයට අ��ය� ඇත. ක�ක� ෙදපා�තෙ���ව ��� සහ�ක 
කරන ලද ව�� �දල ෙ�වාෙයා්ජකයා ��� �න 21 � �ළ ෙ�වකයාට ෙග�ය ��ය.

3. ෛවද     �යද�:  �වාල � ෙ�වකයාට     මාණව� සහ ෙනා�ෙ� ෛවද         �කාර ලබා � 
ෙනාමැ� න�, ECO යටෙ� සඳහ� වන ෛද�ක උප�ම අ�පාතයට යට�ව, ෙ�වකයාෙ� 
ෙ�වය අතර�ර � �වාලයට  �කාර ලබා ගැ�ම සඳහා ෛවද  �යද� ෙග�මට 
ෙ�වාෙයා්ජකයා බැ� ���. අ�පාතය ක�ක� ෙදපාත�ෙ���ෙ� ෙව� අඩ�ෙය� ද ලබා 
ගත හැ�ය (www.labour.gov.hk/eng/legislat/content1.htm).
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�� ��ව: www.labour.gov.hk 

��� ආර�ල� ස�බ�ධෙය� ���චය ��මට ක�ක� ෙදපාත�ෙ���වට බලය� 
ෙනාමැත. ක�ක� ෙදපාත�ෙ���ෙ� සහාය ඇ�ව ෙ�වාෙයා්ජකයාට සහ ෙ�වකයාට 
��� �ස�මකට එළ�ය ෙනාහැ� න�, න�ව අ�කරණය ��� �මසා �රණය කර� 
ලැෙ�. 

ෙ�වක��ෙ� ව�� ඉ��� සඳහා උසා�යට   ඉ��ම� කළ ��ෙ� අන�ර �� � �න �ට 
මාස 24 � ඇ�ළත ය. ෙ� අ�ව, අන�ර �� � �න �ට 18 වන මාසය අවස� වන �ට� 
න�ව� සමථයකට ප� කළ ෙනාහැ� න�, අදාළ ෙ�වකයා හැ� ඉ�ම�� ක�ක� 
ෙදපාත�ෙ���ව ඇම�ය ���.

ෙ�වක ව�� අංශෙය� ෙපෟ�ග�කව �ම�� කල හැ� අතර ඒ සඳහා අදාල කා�යාල 
වල ��නය� ලබා ගැ�මට ක�ක� ෙදපා�තෙ���ෙ� ෙව� අඩ�ය ෙවත ��ෙස�න 
(www.labour.gov.hk/eng/tele/ec.htm).

�ම��

අපරාධ න� පැව�ම

අදාළ සහ�කය ක�ක� ෙදපාත�ෙ���ව ��� ��� කර ඇ� න� ෙහා් ෙ�වකයා 
සමඟ ව�� ඉ��ම ස�බ�ධව සමථයකට පැ�ණ ඇ�න� �ස ෙ�වාෙයා්ජකයා ��� 
ඔ�ෙ� / ඇයෙ� �වාල ලැ� ෙ�වකයාෙ� ��යා ���ම අවලං� ෙනාකළ ��ය.

ෙ�වාෙයා්ජකෙය� අන�ර� වාත�ා ��මට අෙපාෙහාස� �වෙහා�,
ර�ෂණය� ලබා ගැ�මට අෙපාෙහාස� �වෙහා� ෙහා් ව�� ෙග�මට
අෙපාෙහාස� �වෙහා�

ෙ�වකයා වහාම ක�ක� ෙදපාත�ෙ���වට වා�තා කළ ��ය.

��යා ආර�ෂාව

අ�කරණය ��� �රණය කළ �� ��ක�

ෙ�වා ෙයා්ජකෙය� ECO � ��ය� ���ධානයකට පටහැ�ව කට�� කෙ� න�,      
මාණව� සා�� ඇ� �ට වරද කළ ෙ�වා ෙයා්ජකයාට එෙර�ව න� පැව�මට ක�ක� 

ෙදපාත�ෙ���ව කට�� කර� ඇත.

සාමාන    �ම��: 2717 1771 (“1823” ��� හ��ව� ලැෙ�)

(ෙමම මාගෙරා්පෙ�ශය ෙ�වක ව�� ආඥා පනත (���ධාන 282)     රධාන 
���ධාන සරලව ද�වා ඇත. පැහැ�� කරන ලද ��ෙ� ���ධාන සඳහා 
ඇ� එකම අ�කා�ය ආඥා පනත බව සැල��ලට ගත ��ය.)


