
ඔබේ අයිතීන් දැනගන්න

ප�ොප�ොන්දු වූ වැටු� (වැටු� අඩු 
කිරීම හො නියම කොලයට අමත� 
ක� වැඩ පිළිබද විසත�)

වැඩ ක�න �ැය ගණන

විපේශ ගමන් බල�ත් �ය සහ 
හැඳුනුම�ත

පකොන්ත් �ොත්තුව

ඔබට ඔබේ බේවා බ�ාන්ත් රාත්තු බව නිශ්චිතව දකවා ඇති වැටුප ලැබීබෙ 
අයිතියක තිබබනවා. (බේවා බ�ාන්ත්රාත්තුව බබාබ�ෝ විට �ම�රු 
අොත්යාාංශ බේ බ�ාන්ත්රාත්තුවක බ�ෝ ද්විත්ව භාෂා බ�ාන්ත්රාත්තුව බලස 
සඳ�න් �රනු ලැබේ.)

ඔබ බවත ඔබේ වැටුප ලැ බබන පරිදි ස�ේ කිරීෙට �ා අවෙ වශබයන් සෑෙ 
ෙස�ට වරක වැටුප ලැබිය යුතු අයිතියක තිබබනවා. 

ඔබ ඔබබේ සාොනæ වැඩ කිරීබෙ බවලාවට අෙතර �ල වැඩ සද�ා අතිබේ� 
වැටුප් පැය ගණනින් ඔබට බගවිය යුතු අයිතියක තිබබනවා. 

වැටුප් ආරකෂණ පද්්ධතිය යටබත්, ඔබබේ බැාංකු ගිණුෙට ඔබබේ වැටුප 
ලැබබන පරිදි සැ�සීෙට අයිතියක තිබබනවා. 

වාේෂි� නිවාඩු ෙත �ටාේ වලින් පිටවීෙට බපර ඔබට ඔබබේ බේවාබයෝජ�යා 
බවතින්, සියලු බනාබගවූ හිඟ මුදල්  ලැබීබෙ අයිතියක ඇත.

ඔබබේ වැඩ කිරීබෙ පැය ගණන රාෙසාන් �ැර අනිකුත් විට, දවස�ට පැය 
අට�ට (8) වඩා වැඩි විය යුතු බනාබේ. රාෙසාන් දවේ තුල ඔබේ වැඩ කිරීබෙ 
පැය ගණන දවස�ට පැය �යක (6) බේ.

ඔබට ඔබේ වැඩ �රන දින තුළ (යාච්ා බ�ෝ ආ�ාර බේල් සඳ�ා) විබේ� 
ගැණීබෙ අයිතියක තිබබනවා.

ඔබ සතුව ඔබබේ විබද්ශ ගෙන් බලපත් රය ස� බවනත් ඕනෑෙ ගෙන් 
ලියකියවිලි තබා ගැනීෙට අයිතියක ඇත. ඔබබේ බේවාබයෝජ�යාට බෙෙ 
ලියකියවිලි අවශ්ය වන්බන් පදිාංචි බලපත් ර බ�ෝ විබද්ශ ගෙන් බලපත් ර අළුත් 
කිරී බෙ �ටයුතු සඳ�ා පෙණයි.

ඔබට, ඔබබේ බේවාබයෝජ�යා සෙඟ අත්සන් �ල බේවා බ�ාන්ත්රාත්තුබව 
පිටපතක තබා ගැනීෙට අයිතියක තිබබනවා.

ප�ත ස්ධ�න්  �රණු බේවා ගිවිසුබෙ ඇතුළත් විය යුතුය:
•	 බේවාබයෝජ�යා �ා වැඩ �රණ ේ්ානබේ නෙ, 
•	 ඔබේ නෙ, සුදුසු�ම, රටවැසි භාවය, රැකියාව, ලිපිනය ස� �ැදුනුම පතක 

ඇති බවට සාකෂි, 
•	 බ�ාන්ත් රාත්තුව අත්සන් �රනු ලබන දිනය, 
•	 කුෙන ආ�ාරබේ වැඩකද, වැබේ ේවභාවය ස� බ�ාන්ත් රාත්තුව �ර ඇති 

ප් �ෂණය ඔපේ අයිතීන්

ENSANIYAT          a project by Migrant-Rights.org

සට�න: සෙ�ර  �ටාේ �ම�රු �ා ආගෙන විගෙන නීති බෙෙ බල්ඛනය ඇතිනමුත් ඹවුන්බේ අයිතීන් බෙහි බනාෙැත; අෙතර හිමි�ම ඇත. 
�ම�රුවන් බෙෙ පත්රි�ාබව බ�ෝ ඔවුන්බේ අබනකුත් නීතිෙය �ා නියාෙන හිමි�ම සමබන්්ධබයන් ඇති ඕනෑෙ ප් රශ්න සෙග �ම�රු 
බදපාේතබමන්තුවට (සියලු රැකියා බල්ඛන සෙග) පැමිණිය යුතුය.



ේ්ානය, 
•	 ඔබ වැඩ �ටයුතු ආරමභ �රන දිනය, 
•	 බ�ාන්ත් රාත්තුව වලාංගු වන �ාලය, 
•	 ඔබේ වැටුප්, �ාලය �ා බගවීම ක රෙය

ඔබේ පරීකෂණ �ාලය ොස �යක (6) බ�ෝ ඊට අඩු විය යුතුය. බෙයට ඉ�ල 
ඕනෑෙ �ාලයක නීති විබරෝධී බේ.

ඔබට සතිපතා පැය විසි �තරක (24) බ�ළින්ෙ පඩි සහිත විබේ� දවසක ලැබීෙට 
අයිතියක තිබබනවා.

යම අවේ්ාව� දී ඔබ ඔබේ විබේ� දවස ෙත වැඩ �රබ�ාත්, එවිට ඔබට 
අති�ාල දීෙනා බ�ෝ බවනත් විබේ� දවස�ට අයිතියක ඇත.

සෑෙ වසර�ෙ ඔබට පඩි සහිත නිවාඩු දින ද�යක (10) දකවා අයිතියක ඇත: 
එයිේ සද�ා නිවාඩු දින තුනක, �ටාේ ජාති� දවස සඳ�ා එක දිනයක ස� ඔබබේ 
බේවාබයෝජ�යා විසින් නිශ්චිතව දන්වා ඇති නිවාඩු දින තුනක. [මීට අෙතරව 
ඔබට ඔබබේ බේවාබයෝජ�යා  ජාති� ක රීඩා දවස සඳ�ා ක රීඩා ක රියා�ාර�ම 
වල බයබදන දින හිමි වනු ඇත.]

ඔබ ඔබේ බේවා බ�ාන්ත්රාත්තුව අනුව, සොගබම නවාතැන් ප�සු�ම ලැබීෙට 
බ�ෝ එබේ නැතබ�ාත්, නවාතැන් ප�සු�ම  සඳ�ා දීෙනාව�ට අයිතියක ලබා 
ඇත.
ඔබට පිරිසිදු �ා ආරකෂිත ජීවන පරිසරයක සඳ�ා අයිතියක ඇත.
ඔබේ බ�ාන්ත් රාත්තුබවහි නිශ්චිතව දකවා ඇති ේ්ානය / ලිපිනබේ පෙණක 
වැඩ කිරීෙ අවශ්ය බේ. 
බවනත් ඕනෑෙ ේ්ානය� වැඩ කිරීෙ නීති විබරෝධී බේ.

ඔබ ඔබේ නිවාඩු �ාලය තුළ වන අතර බේවාබයෝජ�යාට ඔබබේ රැකියාව 
අවසන් �ළ බනා�ැකි අයිතියක තිබබනවා.

උදා�රණයක වශබයන්, ඔබට ඔබබේ බේවාබයෝජ�යා ශාරීරි�ව ප�ර බදන්බන් 
නම බ�ෝ ඔබේ වැඩ �ටයුතු තත්වයන් පිළිබඳව බනාෙඟ �ර තිබේ නම, ඔබබේ 
බේවා බ�ාන්ත් රාත්තුව අවසන් කිරීෙට ඔබට අයිතියක තිබබනවා.

ඔබේ බේවා බ�ාන්ත් රාත්තුව අවසන් වන විට, බේවා ස�ති�ය �ා ඔබබේ 
බේවාබයෝජ�යා සෙඟ ඇති බවනත් ලියවිලි සෙග ස�ති� නැවත ලබා ගැණීෙට 
ඔබට අයිතියක ඇත.

ඔබ වසර�ට වැඩි �ාලයක බේවය සමපූේණ �ර ඇත්නම බේවා අවසන් කිරීබෙ 
පාරිබතෝෂි�යට  අයිතියක තිබබනවා.

ඔබේ බ�ාන්ත් රාත්තුව අවසානබේ, ටි�ට් ගාේතු ඔබබේ බේවාබයෝජ�යා බගන් 
අය කිරීෙට අයිතියක තිබබනවා.

ඔබට බ�ාඳ වාතාශ්රයක, පානීය ජලය ස� සුදුසු ආබලෝ�යක ඇති ආරකෂිත 
ස� සනීපාරකෂ� බේවා ේ්ානය�ට අයිතියක තිබබනවා.

සති�තො සහ ප�ොදු 
(ආණ්ඩුපේ) නිවොඩු

නවොතැන් �හසුකම

පකොන්ත් �ොත්තුව
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ප් �ෂණය ඔපේ අයිතීන්


