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සේලාව

 සාමාන්ය ැඩ රනන් රාය
පූර්ණ රාලීන් — දින්රට පඩ 8ක් (දින් 5ක් සඳහා) සහ සති රට පඩ 40ක්;
උපරිම රාය — අතිරාය ඇතුළුැ සති රට පඩ 48ක්;
මාස 4ර රායපරිච්ඡේද ර සති රට ැඩ රනන් සාමාන්ය පඩ ණණන් උපරිම පඩ
උපරිම රායපරිච්ඡේද අැයංගු රළ හඩකි .
පඩ 12ර දදනිර ැඩ රනන් රායඡ න් පසුැ පඩ 24ර විඡේර රාය ක් ඇත.

48ක් ැන්ඡන් න්ම්

 අතිරාය ැඩ
ැඩ රනන් රාය > පඩ 40/සති
උපරිම රායසීමාැ ඉක්මැා අතිරාය තහනේ සේ (පායන්ඡ න් ඡතොන අැස්ථාැය දී හඩරුණු ඡරොට);
අතිරාය අැසාන් වූ පසුැ ඉදිරි ලිත් දින් 90 ඇතුළත ැඩටුප් සහිත පඩ ැලින් අතිරාය ට හියේ රනනු යඩඡේ;
නිදහස් රාය කින් හියේ කිරීමක් සිදු රළ ඡන්ොහඩකි අැස්ථාැර දී = දීමන්ාැ ≥ අතිරාය රායසීමාැට
අනුරූපී ැ මූලිර ැඩටුඡපන් 75%.

 රාත්රී වැඩ
පඩ 22.00 සි පඩ 6.00 දක්ැා ඉටු රනන් ැඩ
ඡසේැරඡ ක්:
 සි මාසිර ැඩ රනන් රායඡ න් අැම ැශඡ න් 30 % ක්;
 ඔහුඡේ දදනිර ැඩ රනන් රායඡ න් අැම ැශඡ න් පඩ 3ක් සඳහා;
නාත්රී ැඩ ඉටු රනනු යි..
ැඩ රනන් සාමාන්ය රාය දින්රට පඩ 8ර සාමාන්ය ක් ඡන්ොඉක්මවි ුතතු (සති පතා යඩඡින් විඡේර ට
ටත්ැ, උපරිම ලිත් මාස 3ර රායසීමාැරට ණණන් රළ).

 රාත්රී සසේව න්න් පහත දැක්සවන ප්රතිලා ලාා තත හැකිය:
මූලිර ැඩටුප පැත්ැා ණනිමින්, සාමාන්ය ැඩ රනන් දින් කින් පඩ කර ිඩිනන් ැඩ රනන් පඩ අු කිරීඡමන්;
නාත්රී ැඩ සඳහා දීමන්ාැ නාරිඡද දී ැඩ රනන් ස ම පඩ ක් සඳහාම මූලිර ැඩටුඡපන් 25%කි;
ණර්භණී, කිරි ඡදන් මේැරුන් නාත්රී ැඩ කිරීමට ිඩ න ඡන්ොසිය..

 ලින් ල ලාා සදන විසේ ය
දිවා ආහාර විසේ ය



දදනිර ැඩ රනන් රාය > පඩ 6 = ආහාන විඡේර සහ ඡැන්ත් විඡේර;
සාමාන්ය දදනිර ැඩ රනන් රාය ට විඡේර ඇතුළත් ඡන්ොඡේ.

දදනි




විසේ ය

දින් ඡදරක් අතන  අැම ැශඡ න් අඛණ් ැ පඩ 12ර විඡේර ැඩ ;
ඡසේැා මුන ැඩ  ඡසේැා මුන අතන අැම ැශඡ න් පඩ 8ක්;
ඡසේැා මුන ැඩ — නිශ්චිත රාර් සටහන්රට අනුැ කරම ැඩ
රනන් ඡසේැරඡ ක්ට පසුැ අඡන්ක්
ඡසේැර ා ැඩ කිරීම.

සතිපතා ලැසාන විසේ ය




සතිපතා යඩඡින් විඡේර — අඛණ් පඩ 48ක්, සාමාන්යඡ න් ඡසන්සුනාදා සහ ඉරිදා;
අඡන්ක් දින්ැය සතිපතා යඩඡින් විඡේර = සති අන්ත දීමන්ාැ;
ලිත් දින් 14ක් දක්ැා අඛණ් ක්රි ාරාරීත්ැ = සමුච්චිත විඡේර + මූලිර ැඩටුඡපන් අැම ැශඡ න්
150%ර හියේ කිරීමක්.

ප්රසිේ නිවාු  දින


ප්රසි්ධ නිැාු දින් ැන්ඡන්:
ජන්ැාරි 1 සහ 2;



වාර්ෂි











ජන්ැාරි 24 – නාජය සංණම Union of the Principalities);
පාස්කුඡේ පළමු සහ ඡදැඩනි දින් ;
මඩ. 1 – රම්රරු දින් ;
ජුනි 1 – ළමා දින් ;
ඡපන්තඡරොස්තඡද පළමු සහ ඡදැඩනි දින් ;
අඡණෝස්තු 15 - රන්ය මරි තුමි ඡේ ස්ැර්ණස්ථීමඡම් දින් ;
ඡන්ොැඩම්ිර් 30 — ශා. ඇන් ෘ අඡපෝස්තුළුතුමා;
ඡදසඩම්ිර් 1 – ජාතිර දින් ;
ඡදසඩම්ිර් 25 සහ 26 - න්ත්තඡේ පළමු සහ ඡදැඩනි දින් ;
ැාර්ෂිර ආණමිර නිැාු දින් 3 සඳහා කක් දින්රට දින් ඡදර ිඩිනන්, දන්තිර ක්රිස්ති ානි ඡන්ොැන්
ආණමිර දින් ඡයස ප්රරාශ රන ඇති
කිසිදු නිැාුැක් ඡන්ොණඩනීම = සාමාන්ය ැඩ රනන් රායඡද දී ඉටු රනන් ැඩ ට අනුරූපී ැ මූලිර
ැඩටුඡපන් අැම ැශඡ න් 100%ර දීමන්ාැක්.

නිවාු 
ැඩටුප් සහිත ැාර්ෂිර නිැාු සි ලුම ඡසේැර.න්ට සහතිර රන තිඡේ;
අැම රායසීමාැ — ැඩ රනන් දින් 20;
ැාර්ෂිර නිැාු රායසීමාැට ඇතුළත් ඡන්ොවූ නිැාු අදාළ සාමූහිර රම්රරු නීතිඡ හි දක්ැා ඇති ැඩටුප්
ඡණවූ ප්රසි්ධ නිැාු දින් ඡේ;
අසනීප නිැාු රායසීමාැ; මාතෘ නිැාු, මාතෘ අැදාන්ම් නිැාු සහ ඡනෝගී දරුැන් රැරියා ණඩනීඡම්
නිැාු ඡසේැානිුතක්ති රායසීමා ඡයස සයරනු යඩඡේ;
විඡේර නිැාු ස ම ැර්ෂ රදීම යිා ණත හඩකි . ක සිදු රළ ඡන්ොහඩකි අැස්ථාැර දී, ඡසේැර ාට
ැාර්ෂිර නිැාු යිා ණඩනීමට හිමිරම තිබුන් ද කඡසේ නිැාු යිා ඡන්ොණත් ැර්ෂ ට පසු ැර්ෂඡද සිට මාස
18ක් ඇතුළත යිා ඡන්ොණත් නිැාු ප්රදාන් කිරීමට ඡසේැාඡ ෝජර ා ිඩදී සිී;
ඡසේැර ා ැාර්ෂිර නිැාු කඡයසම යිා ණඩනීමට ිඩ න සිී;
මුදේ හියේ කිරීම — ඡසේැානිුතක්ති ඡරොන්ත්රාත්තුැ අැසාන් කිරීඡම් අැස්ථාැර දී පම ;
දුෂ්රන, අන්තුරුදා ර ඡහෝ හානිරන තත්ත්ැ න්ැය ැඩ රනන් ඡසේැර.න්ට, අන් , ඡැන්ත් ආිාධිත
පු්ධණය.න්ට සහ ැ ස අවුරුදු 18 අු තරුණ තඩන්ඩත්තන්ට දින් 20ට අමතනැ අැම ැශඡ න් ැඩ
රනන් දින් 3ර අතිඡර්ර නිැාුැරට හිමිරමක් ඇත;
විෂ මූලිර රරුණු ඡහේතුඡැන්, ඡසේැර ාඡේ ඉේලීම මත, නිැාු අතනමණ දී න්ඩැඩත්වි හඩකි ;
ඡසේැාඡ ෝජර ා විසින් සි ලුම අදාළ වි දම් සමඟ ැාර්ෂිර නිැාුැලින් ඡසේැර ා න්ඩැත රඩඳවි
හඩකි ;
ැාර්ෂිර නිැාු දීමන්ාැ, නිැාු යිා ණත් ඡපන මාස තුන් සඳහා සාමාන්ය දදනිර ැඩටුප් හිමිරම්,
නිැාු දින්ැලින් ගුණන් කිරීඡමන් යඩඡින් අණ ඡේ.

වැටුප
ැඩටුප නු ඡසේැර ා විසින් තනි පු්ධණය ඡසේැානිුතක්ති ඡරොන්ත්රාත්තුැ මත පදන්ම්ැ ඉටු රනන් ැඩ සඳහා ැන්
ප්රතිෂ්ාාැ ැන් අතන ඡසේැාඡ ෝජර ා සහ ඡසේැර ා අතන සාරච්ාා හනහා ීරනණ ඡේ.
ැඩටුප නහසිණත ැන් අතන මූලිර ැඩටුප, දීමන්ා, ප්රසාද දීමන්ා සහ ඡැන්ත් කරතු කිරීම් ඇතුළත් ඡේ.
ඡසේැාඡ ෝජරා විසින් අැම ැශඡ න් දළ ජාතිර අැම ඡේතන් ට සමාන් දළ මාසිර ැඩටුපක් ඡණීමමට සහතිර
ීමමට ිඩ න සිී.
ඡසේැාඡ ෝජර ා විසින් ආහාන, න්ැාතඩන් ඡහෝ ඡැන්ත් පහසුරම් සප න් ඡසේැර.න් සඳහා ඉටු රනනු යින්
රටුතතු සඳහා යඩබි ුතතු මුදේ ප්රමාණ නීතිඡ න් දක්ැා ඇති දළ ජාතිර අැම ඡේතන් ට අු ඡන්ොවි ුතතු .
2022 ජන්ැාරි මස 01ැඩනි දින් සිට ආනම්භ ැන් පරිදි, 15,239 lei/පඩ නිඡ ෝජන් රනමින්, පඩ / මාස
167,333ර සාමාන්ය මත, මාස රට සාමාන්ය ැඩ රනන් පඩ ණණන් සඳහා සතවීම සවනුසවන් සහති
ළ
අවම ජාති දළ මූලි වැටුප RON 2.550 ඡේ.
 2028 සදසැේාර් මස 31 ැඩනි දින් දක්ැා, ඉදිකිරීේ අංශය සවනුසවන්, 167,333 පඩ / මාස සාමාන්ය ර
සාමාන්ය ැඩ රනන් පඩ ණණන් සඳහා, දීමන්ා, ප්රසාද දීමන්ා, ඡැන්ත් කරතු කිරීම් හඩරුණු ඡරොට, ඡණීමම
ඡැනුඡැන් සහතිර රළ අැම දළ ජාතිර ැඩටුප RON 3.000 ඡේ.

ාන්තාවන් සහ පුරුෂන්න් අතර සමාන අවස්ථා සහ සැලකිල්ල
• පුරුෂන්න් සහ ාන්තාවන් අතර සසේවානියුක්ති සාඳතා සේාන් සයන් සමාන අවස්ථා සහ සැලකිල්ල
යන්සනන් පහත දැක්සවන අවස්ථාවන් සඳහා සවනස් මක් සනොමැති ප්රසේ්රය අදහස් සේ
 ැෘත්ති ක් ඡහෝ රටුතත්තක් ඡතෝනා ණඩනීම ඡහෝ ැෘත්ති ර ඡහෝ රටුතත්තර නිදහඡසේ නි ඩලීම;
 සමාන් ැයන්ාරම ඇති ැඩ සඳහා සමාන් ඉපඩයීම්;
 ඕන් ම ධූනාැලි සහ ැෘත්ීර මට්ටමර උසස් කිරීම;
 ඡසේැඡ න් පහකිරීඡම් ඡරොන්ඡ්ධසි ඇතුළු ඡසේැා ස්ථාන්ඡද ඡසෞඛය සහ ආනක්ෂාැ ිළිබිඳ රීතිැයට
අනුකූය ැන් ඡසේැානිුතක්ති සහ ැඩ ඡරොන්ඡ්ධසි;
 ඡේතන්-ඡන්ොැන් ප්රතියාභ ඡමන්ම ඡපොදු සහ ඡපෞ්ධණලිර සමාජ ආනක්ෂ ඡ ෝජන්ා්රම;
 ඡසේැාඡ ෝජර.න්ඡේ සංවි ාන්, ැෘත්ීර සමිති සහ ැෘත්ීර ආ තන් සහ ඒැාඡද ප්රතියාභ;
 සමාජ ප්රතියාභ සහ ඡසේැා
• ලිංත සේදය මත පදනේව සවනස්ස ො සැලකීම සලස අර්ථනිරූපණය ර ඇති යේ හැසිරීමක් වැළැක්විම
සහ මුලිනුපු ා දැමීම පිණිස සසේවාසයෝජ යා පහත දැක්සවන ාැඳීේ ඇත:
 ඡසේැානිුතක්ති සම්ින් තාැය දී ආ තන් තුළ ලිංණ ඡේද මත පදන්ම්ැ ඡැන්ස්ඡරොට සඩයකීම තහන්ම්
කිරීමට විධිවි ාන් සහ ක්රි ාත්මර ැන් ඡනගුයාසි සහ ආ තනිර අභයන්තන ඡනගුයාසි හුනන්ැාදීම මිනන්
සමාන් අැස්ථා සහතිර කිරීම;
 ඡැන්ස්ඡරොට සඩයකීඡම් ක්රි ාැන් හනහා අැමාන් ට යක් රනන් පරිසන න්, තර්ජන්ාත්මර, කදිරිැාදී,
අැමන්සහණත ඡහෝ අප්රසන්න්තාැන් නිර්මාණ කිරීම මිනන් ඡැන්ත් ඡසේැර.න්ඡේ ඡපෞ්ධණලිර අභිමාන්
උේයංඝන් රනන් ඡසේැර.න් සඳහා නීතිඡ න් දක්ැා ඇති ඡරොන්ඡ්ධසි ටඡත්, අභයන්තන ඡනගුයාසිැය
ඒරර වින් දඬුැම් නි ම කිරීම;
 ඡසේැානිුතක්ති සම්ින් තාැය දී රාන්තාැන් සහ පුරුෂ.න්ට සමාන් අැස්ථා සහ සඩයකීම ිළිබිඳැ ඇති
ඔවුන්ඡේ අ.තිැාසිරම් ිළිබිඳැ ඡසේැර.න් දඩනුැත් කිරීම;
 ඒැා දඩනුම් දුන් ැහාම පුරුෂ.න් සහ රාන්තාැන් අතන සමාන් අැස්ථාැන් සහ සඩයකීම ිළිබිඳ ැයැස්ථා
භාවිතා කිරීම සහ ියාත්මර කිරීම සඳහා ැණකීම ඇති නාජය ිය ාරීන් ඡැත දඩනුම් දීම;
 කිසි ම් ලිංණ රට අ ත් තඩන්ඩත්තන් ඡසේැානිුතක්ති සම්ින් තා සම්ින් ඡ න් අැාසිසහණත තත්ත්ැ රට
පත්රනැන් ඡසේැාඡ ෝජර ාඡේ ැයැහාන මිනන් සිදු ැන් ඡැන්ස්ඡරොට සඩයකීම තහන්ම් රනනු යඩඡේ;
 මාතෘත්ැ ඡැන්ස්ඡරොට සඩයකීම සඳහා පදමන්ක් සංස්ථාපන් ඡන්ොරන..

සසේවා ස්ථානය තුළ මාතෘත්වය ආරක්ෂා කිරීම
 ඡසේැාඡ ෝජර ා විසින් ඡසේවිරැඡේ ණර්භණීත්ැ නහසිණතැ තිා ණඩනීමට ිඩ න සිී;
 ණර්භණී ඡසේවිරාැට සම්පූර්ණ ැඩටුප පැත්ැා ඡණන් න් අතනතුන සාමාන්ය ැඩ රායඡ න් හතඡනන් කරක් සඳහා
හිමිරම ඇත;
 දරුැාඡේ ැ ස අවුරු්ධදක් ැන් ඡතක් පඩ කර ිඩිනන් වූ මේකිරි දීඡම් විඡේර ඡදරක්, ැඩ රනන් රාය තුළ මේකිරි
ඡදන් ඡසේවිරාැන් සඳහා යිාදීමට ඡසේැාඡ ෝජර.න් ිඩ න සිී. මේ කිරි දීඡම් විඡේර රාය යිාදීම ඡැනුැට සාමාන්ය
ැඩ රනන් රායඡ න් දින්රට පඩ ඡදර ිඩිනන් අු කිරීමට ද හඩකි . විඡේර රාය සහ සාමාන්ය ැඩ රනන් රාය
අු කිරීඡමන් ැඩටුප් අු ඡන්ොඡේ;
 ණර්භණී ඡසේවිරාැට, ම තර දී දරුඡැක් ප්රසූතතිරන ඇති ඡසේවිරාැ සහ මේ කිරි ඡදන් ඡසේවිරාැ නාත්රී ැඩ කිරීමට ිඩ න
න්ඩත.
 පහත දඩක්ඡැන් අැස්ථාැය දී ඡසේැාඡ ෝජර ා විසින් ඡසේැානිුතක්ති ඡහෝ ඡසේැ අැසාන් කිරීම තහනේ සේ:
- ණර්භණී ඡසේවිරාැක්, ම තර දී දරුඡැක් ප්රසූතති රළ ඡසේවිරාැක් සහ මේ කිරි ඡදන් ඡසේවිරාැක් ඇ ඡේ
තත්ත්ැ ට ඍජුැ සම්ින් රරුණු ඡහේතුඡැන්;
- මාතෘ අැදාන්ම් නිැාු යිා ඡණන් සියන් ඡසේවිරාැක්;
- මාතෘ නිැාු යිා ඡණන් සියන් ඡසේවිරාැක්;
- ැ ස අවුරුදු 2 ැන් ඡතක් ඡදමාිළ නිැාු යිා සියන් ඡහෝ ආිාධිත දරුඡැක් සියන් අැස්ථාැර දී, ැ ස අවුරුදු
3 ැන් ඡතක් ඡදමාිළ නිැාු යිා සියන් ඡසේැරඡ ක්;
- ැ ස අවුරුදු 7ට අු ඡනෝගී දරුඡැක් රැරියා ණඩනීම සඳහා නිැාු යිා සියන් ඡසේැරඡ ක් ඡහෝ අඛණ්
ඡනෝණාිා තත්ත්ැ න් ඇති ආිාධිත දරුඡැක් සියන් අැස්ථාැර දී ැ ස අවුරුදු 18 ැන් ඡතක් කම දරුැා
රැරියා ණඩනීම සඳහා නිැාු යිා සියන් ඡසේැරඡ ක්.
 දන්තිර ප්රතිසංවි ාන් , නීතිඡද නි ම ටඡත් ඡසේැාඡ ෝජර ා විසුරුැා හඩරීම ඡහෝ ැස්තුභංණත්ැ ට පත්ීමම න්
රරුණු මත අස්රනන් අැස්ථාැර දී ඡසේැානිුතක්ති අැසාන් කිරීම තහන්ම් කිරීම අදාළ ඡන්ොඡේ.

ාාලවයස් රුවන් සඳහා ආරක්ෂිත ක්රියාමාර්ත සහ සසේවා ස ොන්සේසි


පු්ධණයඡ ක් ැ ස අවුරුදු 16ට කළඩඹීමී මත ැඩ කිරීඡම් හඩකි ාැ අත්රන ණනී;

වයස අවුරුදු 15 අු  තඩන්ඩත්තන් ඡසේැඡද ඡ දීමම තහනේ සේ;

පුේතලසයක් වයස අවුරුදු 15 දී, සදමාපියන්සේ ඡහෝ දන්තිර නිඡ ෝජිත ාඡේ රඩමඩත්ත ඇතිැ, ඔවුන්ඡේ
ශාරීරිර ැර් න් ට, නිපුණතාැයට සහ දඩනුමට ඡ ෝණය රටුතතු සඳහා, ඡසේැරඡ ක් ඡයස ඡසේැානිුතක්ති
ඡරොන්ත්රාත්තුැක් ඇති රන ණත හඩකි ;
ැ ස අවුරුදු 15ර ිායැ ස්රරුඡැක් සම්ින් ඡ න්, ැ ස අවුරුදු 16 ැන් ඡතක්, සදමාපියන්සේ සහෝ දනති
නිසයෝජිතයාසේ ැමැත්ත ඉවත් ර තැනීසමන් සසේවානියුක්ති ස ොන්ත්රාත්තුව ස්වයංරීයව අවසාන සේ;

ින, හානිරන ඡහෝ අන්තුරුදා ර රැකි ාැය ඡ දීමම ැ ස අවුරුදු 18ට පසුැ සිදු රළ හඩකි .

වැඩ රන


ාලය

ැඩ රනන් රාය දින

/ පැය 6ක් සහ සතිය

/ පැය 30කි;


ැ ස 18 අු තරුණ පු්ධණය.න් අති ාල වැඩ සනො ළ යුතුය;

ැ ස 18 අු තරුණ පු්ධණය.න්ට රාත්රී වැඩ ඉටු ළ සනොහැ ;

ැ ස 18 අු තරුණ පු්ධණය.න්ඡේ දදනිර ැඩ කිරීඡම් රාය පඩ 4 ක් සහ පඩ භාණ රට ැ ා දීර්ඝ
ැන්ඡන් න්ම්, ඔවුන්ට වින්ාඩි 30ර ර ම විඡේර ක් තිබි ුතතු ;

ැ ස 18 අු තරුණ පු්ධණය.න්ට අැම ැශඡ න් ැඩ රනන් දින් 3ර අතිසර් වාර්ෂි නිවාු වක් තිබි
ුතතු .
ැඩටුප අැම ැශඡ න් ජාතිර අැම ඡේතන්ඡද මට්ටමට තිබි ුතතු ;
ැ ස 16 – 18 අතන ආධුනි න්න් , ිායැ ස්රරුැන් සඳහා වූ ැඩ
ස ොන්ත්රාත්තුවක් තිබි ුතතු .

ඡරොන්ඡ්ධසිැට අදාළ ආධුනි ත්ව

ැ ස ිළිබිඳ දන්තිර ඡරොන්ඡ්ධසි උේයංඝන්
රනමින් ිායැ ස්රරුඡැක් ඡසේැඡද ඡ දීමම ඡහෝ
ාාලවයස් රුවන් පිළිාඳ වැඩ කිරීම සේාන් දනති විධිවි ාන උල්ලංඝනය රමින් රටුතතු ඉටු රන ණඩනීම
සඳහා ිායැ ස්රරුැන් ඡ ොදා ණඩනීම සාපරාධී වරදක් ැන් අතන මාස 3 සිට ැසන 2 දක්ැා සිනණත කිරීමකින් ඡහෝ
ද කින් දුැම් රළ හඩකි .

