
ඔබ 2004 අංංක 14 දරණ කම්කරු නීතියෙ�න් ආවරණ� වන යෙ�ෞද්ගලික 
අංංශයෙ� යෙ�වකයෙ�කු නම්

රැකියාා වෙ�නස් කිරීම සඳහාා මා කුමන ක්රියාාමාර්ගයාක් අනුගමනයා කල 
යුතුද?

1. ඔබ කම්කරු අමාත්යාාංශවෙ� (MoL) විද්යුත් දැනුම් දීවෙම් පද්ධතියා හාරහාා රැකියාා වෙ�නස් කිරීම සඳහාා 
අයාදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයා. අමාත්යාංශවෙ� වෙ�බ් අඩවියා වෙ�ත වෙගොස් “වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා වෙ�නස් 
කිරීම” යාන වෙපෝරමවෙ� පිටපතක් මුද්රණයා කරන්න. ඔබ පිළිබඳ� සහා ඔබවෙ� න� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා 
පිළිබඳ� ඉල්ලා ඇති සියාලුම වෙතොරතුරු සමඟ වෙපෝරමයා පුර�ා එයා අත්සන් කරන්න. එවෙස්ම සමාගවෙම් 
නිල මුද්රා� තබා වෙපෝරමයා අත්සන් කරන වෙලස ඔබවෙ� න� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාාවෙගන් ඉල්ලා සිටින්න.

2. සම්පුර්ණ කර අත්සන් කරන ලද වෙපෝරමවෙ� පින්තූරයාක් ගන්න. නැතිනම් එයා ස්කෑන් කරන්න. 
පසු� ඔබවෙ� කටාර් හාැඳුනුම්පත් (QID) අංකයා සහා ඔබවෙ� ජංගම දුරකථන අංකයා භාාවිතවෙයාන් 
MoL හි විද්යුත් දැනුම්දීම් පද්ධතියාට ඇතුල් �න්න. ඔබ ඇතුල් වීමට භාාවිත කරන ජංගම දුරකථන 
අංකයා ඔබවෙ� QID වෙ�ත සම්බන්ධ කර තිබියා යුතු බ� මතක තබා ගන්න. ඔබ පද්ධතියාට ඇතුල් වූ 
පසු�, සම්පුර්ණ කර අත්සන් කල “වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා වෙ�නස් කිරීම” යාන වෙපෝරමයා උඩුගත කරන්න. 

3. ඔබ ඔබවෙ� අයාදුම්පත ඉදිරිපත් කළ පසු පද්ධතියා විසින් ඔබවෙ� තිරයා මත දිස්�න EC 
(වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා වෙ�නස් කිරීම) අංකයාක් උත්පාදනයා කරයි. වෙමම EC අංකයා ඉතා �ැදගත් �න 
බැවින් එයා ලියාා ගැනීමට වෙහාෝ ඔබවෙ� දුරකථනවෙයාන් එහි ඡාායාාරූපයාක් ගැනීමට �ගබලා ගන්න. 

4. රැකියාා වෙ�නස් කිරීම සඳහාා ඔබවෙ� අයාදුම්පත අමාත්යාාංශයා විසින් අනුමත කළ පසු, ඔබවෙ� 
රැකියාා වෙ�නස් කිරීම තහාවුරු කරමින් සහා ඔබවෙ� දැනුම්දීවෙම් කාලසීමා� පිළිබඳ� දන්�මින් SMS 
පණිවිඩයාක් ඔබට අමාත්යාාංශවෙයාන් ලැවෙබනු ඇත. ඔබවෙ� �ර්තමාන වෙස්�ාවෙයාෝජකයාාට සහා න� 
වෙස්�ාවෙයාෝජකයාාට ද SMS පණිවිඩයාන් ලැවෙබනු ඇත.

 � ඔබ ඔබවෙ� �ත්මන් වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා සමඟ �සර වෙදකක් වෙහාෝ ඊට අඩු කාලයාක් වෙස්�යා කර 
ඇත්නම් ඔබවෙ� දැනුම් දීවෙම් කාලයා මාාස�ක් �නු ඇත.

 � ඔබ ඔබවෙ� �ත්මන් වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා සමඟ �සර වෙදකකට �ඩා වෙස්�යා කර ඇත්නම් ඔබවෙ� 
දැනුම් දීවෙම් කාලයා මාාස යෙදකක් �නු ඇත.

ඔබවෙ� දැනුම් දීවෙම් කාලසීමාවෙ� අ�සානයා අමාත්යාාංශවෙයාන් ලැවෙබන වෙකටි  පණිවුඩවෙ� දැක්වෙ�. දැනුම් 
දීවෙම් කාල සීමා� තුළ දී ඔබ ඔබවෙ� �ත්මන් වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා වෙ�නුවෙ�න් දිගටම වෙස්�යා කළ යුතුයා.

5. ඔබවෙ� දැනුම් දීවෙම් කාලසීමා� අ�සාන වී මාස තුනක් ඇතුළත, ඔබවෙ� න� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා විසින් 
බහු භාාෂාාමයා වෙස්�ා ගිවිසුමක් සඳහාා MoL හි ඩිජිටල් සත්යාාපන පද්ධතියා හාරහාා ඔබවෙ� වෙස්�ා 
ගිවිසුවෙම් විස්තර ඉදිරිපත් කළ යුතුයා. එමඟින් ඔබවෙ� න� වෙස්�ා ගිවිසුම උත්පාදනයා �නු ඇති අතර 
ඔබ සහා ඔබවෙ� න� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා යාන වෙදපාර්ශ�යාම එයා අත්සන් කල යුතුයා. ඔබ වෙදවෙදනා 
විසින්ම එයා අත්සන් කළ පසු න� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා විසින් සත්යාාපනයා කිරීම සඳහාා එයා MoL හි 
ඩිජිටල් වෙ�දිකා�ට උඩුගත කරනු ඇත. MoL මඟින් සත්යාාපනයා කල ගිවිසුවෙම් පිටපතක් ඔබවෙ� 
න� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා විසින් ඔබට ලබා දියා යුතුයා. එවෙස්ම එයා ඔබට MoL වෙ�බ් අඩවියා මඟින්ද බාගත 
කල හාැකියා. 

6. අ�සාන �ශවෙයාන්, න� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා විසින් ඔබට න� කටාර් හාැඳුනුම්පතක් (QID) ඉල්ලා සිටීම 
සඳහාා අභ්යාන්තර කටයුතු අමාත්යාංශවෙ� වෙමට්රාෂ් වෙස්�ා වෙ�බ් පිටු� වෙ�ත පිවිවෙසනු ඇත. 
ඔබවෙ� න� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා ඔබට න� QID එකක් ලබා දියා යුතුයා.

කටාාර්හි යෙ�වායෙ�ෝජක�න් යෙවන� කිරීමා
වෙස්�කයාන් සඳහාා �න ප්රධාන වෙතොරතුරු

කටාර් රාාජ්යාවෙ� සිටින සියාලුම වෙස්�කයාන් හාට ඔවුන්වෙ� ගිවිසුම් කාලයා තුළ දී ඕනෑම අ�ස්ථා�ක 
විවෙරෝධතා සහාතිකයාක් (NOC) ලබා වෙනොවෙගන රැකියාා වෙ�නස් කළ හාැකියා.

NOC ඉ�ත් කිරීම සියාලු වෙස්�කයාන් ආ�රණයා කරන අතර වෙස්�ා ගිවිසුමක් අ�සන් කිරීම සහා 
රැකියාා වෙ�නස් කිරීම සඳහාා �න රීති විවිධ කාණ්ඩ�ල වෙස්�කයාන් සඳහාා වෙ�නස් වෙ�.

https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/Pages/E-ServiceDetails.aspx?EServiceName=Notifying employer service%2C to change work place%2F leaving the country
https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/EServicesAttachments/Change Employer Form.pdf
https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/EServicesAttachments/Change Employer Form.pdf
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://elcr.adlsa.gov.qa/
https://elcr.adlsa.gov.qa/
https://elcr.adlsa.gov.qa/
https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/Pages/E-ServiceDetails.aspx?EServiceName=Portal for printing work contracts


මාවෙ� පරි�ාස කාලයා තුළ දී රැකියාා වෙ�නස් කිරීම සඳහාා මම වෙමම ක්රියාා 
පටිපාටියාම අනුගමනයා කළ යුතුද?

ඔබ ඔබවෙ� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා සමඟ එකඟ වූ පරි�ාස කාලයාකට යාටත් වියා යුතු බ� ඔබවෙ� වෙස්�ා 
ගිවිසුවෙම් නියාම කර තිබියා හාැකියා. වෙකවෙස් වෙ�තත් වෙමම පරි�ාස කාලයා ඔබ �ැඩ ආරම්භා කළ දින සිට 
මාස හායාක් වෙනොඉක්මවියා යුතු අතර එකම වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා සමඟ ඔබ එක් පරි�ාස කාලයාකට �ඩා 
යාටත් වෙනොවියා යුතුයා.

ඔබ පහාත සඳහාන් දෑ �ලට අනුකූල� කටයුතු කරන්වෙන් නම් පරි�ාස කාලයා තුළ ඔබට රැකියාා ගිවිසුම 
අ�සන් කළ හාැකියා.

 � ඉහාත විස්තර කර ඇති පරිදි MoL හි ඉවෙලක්ට්වෙරොනික දැනුම් දීම් පද්ධතියා හාරහාා රැකියාා වෙ�නස් 
කිරීම සඳහාා වූ ඔබවෙ� අයාදුම්පත රැකියාාවෙ�න් ඉ�ත් වීමට අ�ම �ශවෙයාන් මාසයාකට වෙපර 
ඉදිරිපත් කරන්න. 

 � ඔබවෙ� න� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා විසින් ඔබවෙ� �ර්තමාන වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා හාට ඔබවෙ� �ර්තමාන 
මූලික �ැටුවෙපන් මාස වෙදකක

 � අගයා වෙනොඉක්ම�න, �ත්මන් හාා න� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාන් විසින් එකඟ වූ පරිදි බඳ�ා ගැනීවෙම් ගාස්තු 
සහා එක්-මාර්ග ගු�න් ටිකට් පතකින් �න්දි වෙගවියා යුතුයා.

 � රැකියාා වෙ�නස් කිරීම පිළිබඳ� අමාත්යාාංශවෙ� අනුමැතියා මත, ඔබවෙ� රැකියාා වෙ�නස් කිරීම 
තහාවුරු කරමින් සහා ඔබවෙ� දැනුම් දීවෙම් කාලසීමා� පිළිබඳ� ඔබට දන්�මින් MoL මඟින් ඔබට SMS 
පණිවිඩයාක් ලැවෙබනු ඇත. ඔබවෙ� දැනුම් දීවෙම් කාලසීමාවෙ� අ�සන් දිනයා වෙකටි  පණිවුඩවෙ� දැක්වෙ�. 
ඔබවෙ� �ත්මන් වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා සමඟ වෙ�නත් ආකාරයාකින් එකඟ වෙනො�න්වෙන් නම් දැනුම්දීවෙම් 
කාල සීමාවෙ� අ�සන් දිනයා දක්�ා ඔබ ඔබවෙ� �ත්මන් වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා වෙ�නුවෙ�න් දිගටම වෙස්�යා 
කළ යුතුයා.

MoL හි විද�ත් දැනුම්දීම් පද්ධතියාට ඉදිරිපත් කරන ලද අයාදුම්පවෙතහි 
තත්ත්�යා මා පරීක්ෂාා කරන්වෙන් වෙකවෙස්ද?

ඔබ MoL හි ඉවෙලක්ට්වෙරොනික දැනුම් දීම් පද්ධතියා භාාවිතවෙයාන් රැකියාා වෙ�නස් කිරීම සඳහාා ඔබවෙ� 
අයාදුම්පත ඉදිරිපත් කළ පසු, පහාත සබැඳියා හාරහාා ඔබට අයාදුම්පත්රවෙ� තත්ත්�යා පරීක්ෂාා කළ 
හාැකියා: http://ecai.adlsa.gov.qa/
එයාට ඇතුළු වීමට ඔබවෙ� QID අංකයා සහා ඔබ අයාදුම්පත ඉදිරිපත් කල අ�ස්ථාවෙ�  MoL හි විද්යුත් 
දැනුම් දීම් පද්ධතියා මඟින් උත්පාදනයා කරන ලද EC අංකයා ඇතුළත් කිරීමට අ�ශ්යා �නු ඇත.

මාවෙ� �ර්තමාන වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා සමඟ දැනුම් දීවෙම් කාලයා සම්පූර්ණ
වෙනොකළවෙහාොත් කුමක් සිදුවෙ�ද?

ඔබවෙ� දැනුම් දීවෙම් කාල සීමා� අ�සන් වීමට වෙපර වෙස්�යා කිරීම නැ�ැත්වීමට ඔබ තීරණයා කරන්වෙන් 
නම්, දැනුම් දීවෙම් කාල පරිච්වෙ�දවෙ� දී ඔබ �ැඩ වෙනොකරන සෑම දිනක් සඳහාාම ඔබට ඔබවෙ� �ත්මන් 
වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා හාට වෙගවීමට සිදුවෙ�.

වෙමයා ගණනයා කරනු ලබන්වෙන් දැනුම් දීවෙම් කාල පරිච්වෙ�දවෙ� ඉතිරි වෙකොටස සඳහාා ගැති අනුපාත 
පදනමක් මත ඔබවෙ� මූලික �ැටුපට සමාන මුදලකි. උදාහාරණයාක් වෙලස: ඔබවෙ� දැනුම් දීවෙම් කාලයා 
අ�සන් වීමට සති වෙදකකට වෙපර වෙස්�යා කිරීම නැ�ැත්වීමට ඔබට අ�ශ්යායි නම් සහා ඔබවෙ� මූලික �ැටුප 
මසකට කටාර් රියාාල් 1,500 ක් නම්, ගිවිසුම නීත්යාානුකූල� අ�සන් කිරීම සඳහාා ඔබවෙ� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා 
හාට කටාර් රියාාල් 750 ක් වෙගවියා යුතුයා.

මාවෙ� දැනුම් දීවෙම් කාලයා සම්පූර්ණ වෙනොකිරීමට මාවෙ� �ත්මන් 
වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා සමඟ එකඟ වියා හාැකිද?

ඔ�. ඔබට සහා ඔබවෙ� �ත්මන් වෙස්�ාවෙයාෝජකයාාට දැනුම් දීවෙම් කාලයා සම්පූර්ණ වෙනොකිරීමට එකඟ වියා 
හාැකියා. එ�ැනි තත්�යාක් තුළ, රැකියාා� වෙ�නස් කිරීම සඳහාා වූ ඔබවෙ� අයාදුම්පත සමඟ ඔබ සහා ඔබවෙ� 
�ත්මන් වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා විසින් අත්සන් කරන ලද ලිපියාක් ඇමිණියා හාැකියා. අදාළ නීති මඟින් නියාම 
කර ඇති දැනුම් දීවෙම් කාල සීමා� නිරීක්ෂාණයා වෙනොකිරීමට ඔබ සහා ඔබවෙ� �ත්මන් වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා 
අන්වෙයාෝන්යා �ශවෙයාන් එකඟ වී ඇති බ� අත්සන් කරන ලද ලිපිවෙ� පැහාැදිලි� සටහාන් වියා යුතුයා. දැනුම් 
දීවෙම් කාල සීමා� තීරණයා කිරීවෙම්දී MoL විසින් අන්වෙයාෝන්යා එකඟතා�යා සැලකිල්ලට ගනු ඇත.

http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://ecai.adlsa.gov.qa/


වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා වෙ�නස් කිරීම සඳහාා වූ පරිපාලන වියාදම් සඳහාා මා විසින් මාවෙ� 
න� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා හාට වෙගවීම් වෙහාෝ ප්රතිපූරණයා කිරීම් සිදු කල යුතුද?

නැත, වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා වෙ�නස් කිරීවෙම් ක්රියාා පටිපාටියා වෙස්�කයාන් සදහාා වෙනොමිවෙල් ලබා වෙදන්නකි. 
ත�ද, න� QID එකක් සඳහාා ඔබ විසින් ඔබවෙ� න� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා හාට කිසිදු මුදලක් වෙගවීමට වෙහාෝ 
ප්රතිපූරණයා කිරීමට අ�ශ්යා නැත.

මම රැකියාා වෙ�නස් කිරීමට මාවෙ� අයාදුම්පත ඉදිරිපත් කළ පසු මාවෙ� �ත්මන් 
වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා හාට මාවෙ� QID එක අ�ලංගු කළ හාැකිද? 

ඔබ MoL හි ඉවෙලක්ට්වෙරොනික දැනුම් දීම් පද්ධතියා හාරහාා රැකියාා වෙ�නස් කිරීම සඳහාා ඔබවෙ� 
අයාදුම්පත ඉදිරිපත් කළ පසු, ඔබවෙ� �ත්මන් වෙස්�ාවෙයාෝජකයාාට ඔබවෙ� QID අ�ලංගු කිරීමට 
වෙහාෝ �යාාජ සැඟවී සිටීවෙම් නඩු�ක් වෙගොනු කිරීමට වෙනොහාැකියා.

රැකියාා වෙ�නස් කිරීමට මාවෙ� අයාදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට වෙපර මාවෙ� �ත්මන් 
වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා මාවෙ� QID එක අ�ලංගු කළවෙහාොත් මා කුමක් කළ යුතුද?
 
ඔබවෙ� අයාදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට වෙපර ඔබවෙ� �ත්මන් වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා ඔබවෙ� QID 
අ�ලංගු කල වෙහාොත් ඔබ ප්රථමවෙයාන් MoL හි පැමිණිලි සහා වෙතොරතුරු වෙහාළි කරන්නන් සඳහාා 
වූ ඒකාබද්ධ වෙ�දිකා� හාරහාා වෙහාෝ MoL වෙ�ත වෙගොස් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයා. ඔබවෙ� 
පැමිණිල්ල අමාත්යාාංශයා විසින් සමාවෙලෝචනයා කිරීවෙමන් පසු� ඔබවෙ� QID එක නැ�ත සක්රීයා 
කරන වෙලස ඉල්ලා කම්කරු සබඳතා වෙදපාර්තවෙම්න්තුවෙ� ප්රධානියාා වෙ�ත අරාබි භාාෂාාවෙ�න් 
අත්සන් කරන ලද ලිපියාක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබට සිදුවෙ�. එම ලිපිවෙයාහි ඔබ ඔබවෙ� QID එක 
නැ�ත සක්රීයා කිරීමට ඉල්ලා සිටින්වෙන් ඇයිදැයි වෙකටි පැහාැදිලි කිරීමක් ඇතුළත් කළ යුතුයා. 
ඔබවෙ� QID එක සහා ජංගම දුරකථන අංකයා ලිපිවෙයාහි සඳහාන් කිරීමට �ගබලා ගන්න. අත්සන් 
කළ ලිපියාට අමතර�, ඔබ ඔබවෙ� QID හි පිටපතක්, ඔබවෙ� QID එක අ�ලංගු කිරීම පිළිබඳ 
දැනුම් වෙදන SMS පිටපතක් සහා න� රැකියාා පිරිනැමීම පිලිබඳ පිටපතක්ද ඉදිරිපත් කල යුතුයා. 
ඔබවෙ� �ාර්තා� සඳහාා වෙමම වෙල්ඛන�ල පිටපතක් තබා ගැනීමට මතක තබා ගන්න.

ඔබවෙ� QID එක නැ�ත සක්රීයා කිරීම සඳහාා MoL විසින් අභ්යාන්තර කටයුතු අමාත්යාාංශයා 
සමඟ සම්බන්ධීකරණයා කරනු ඇත. ඔබට වෙමට්රෑෂ් හාරහාා ඔබවෙ� QID හි තත්ත්�යා පරීක්ෂාා 
කළ හාැකියා.

ඔබවෙ� QID නැ�ත සක්රීයා කළ පසු, ඔබට MoL හි විද්යුත් දැනුම්දීම් පද්ධතියා භාාවිතවෙයාන් 
රැකියාා වෙ�නස් කිරීමට අයාදුම් කළ හාැක.

රැකියාා වෙ�නස් කිරීම සඳහාා වූ මාවෙ� අයාදුම්පත අ�ලංගු කළ හාැකිද?

ඔබ MoL හි ඉවෙලක්ට්වෙරොනික දැනුම්දීම් පද්ධතියා හාරහාා රැකියාා වෙ�නස් කිරීමට අයාදුම්පතක් 
ඉදිරිපත් කර ඇත්නම් සහා ඔබවෙ� අයාදුම්පත ත�මත් සමාවෙලෝචනයා වෙ�මින් ප�තී නම්, ඔබට 
එම පද්ධතියාම හාරහාා එයා අ�ලංගු කළ හාැකියා. ඔබවෙ� QID අංකයා සහා ජංගම දුරකථන අංකයා 
භාාවිතා කරමින්   MoL හි ඉවෙලක්ට්වෙරොනික දැනුම්දීම් පද්ධතියා වෙ�ත ඇතුල් �න්න. 

අමාත්යාාංශවෙයාන් අනුමැතියාක් ලැබීවෙමන් පසු සහා ඔබවෙ� න� වෙස්�ා ගිවිසුම සත්යාාපනයා කිරීමට 
වෙපර ඔබ ඔබවෙ� රැකියාා වෙ�නස් කිරීම සඳහාා වූ අයාදුම්පත අ�ලංගු කිරීමට බලාවෙපොවෙරොත්තු 
�න්වෙන් නම්, ඔබ MoL වෙ�ත ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයා. ඔබවෙ� අයාදුම්පත අ�ලංගු කරන 
වෙලස ඉල්ලා ඔබ කම්කරු සබඳතා වෙදපාර්තවෙම්න්තුවෙ� ප්රධානියාා වෙ�ත අරාබි භාාෂාාවෙ�න් ලියාා 
අත්සන් කරන ලද ලිපියාක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයා. එම ලිපිවෙයාහි, ඔබ ඔබවෙ� අයාදුම්පත අ�ලංගු 
කිරීමට ඉල්ලා සිටින්වෙන් ඇයිදැයි යාන්න පිළිබඳ වෙකටි පැහාැදිලි කිරීමක්  සහා EC අංකයා, ඔබවෙ� 
QID හි පිටපතක් සහා ජංගම දුරකථන අංකයා ඇතුළත් කළ යුතුයා.
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මම වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා වෙ�නස් කළවෙහාොත් මාවෙ� වෙස්�ා ප්රතිලාභා ලබා ගත 
හාැකිද?

ඔබ අ�ම �ශවෙයාන් �සරක වෙස්�ා නියුක්තියාක් සම්පූර්ණ කර ඇත්නම් සහා වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා වෙ�නස් 
කිරීමට අ�ශ්යායි නම්, ඔබවෙ� වෙස්�ා ගිවිසුවෙම් සඳහාන් පරිදි ඔබවෙ� �ත්මන් වෙස්�ාවෙයාෝජකයාාවෙගන් 
උපචිත �ාර්ෂික නි�ාාඩු සහා වෙ�නත් ප්රතිලාභා ලබා ගැනීමට ඔබට අයිතියාක් ඇත.

මාවෙ� �ැටුප් මට වෙග�ා වෙනොමැති නම්, රැකියාා වෙ�නස් කිරීමට වෙපර මම 
ත�මත් දැනුම් දීමක් සිදු කල යුතුද?

ඔබවෙ� �ර්තමාන වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා ඔහුවෙ�/ඇයාවෙ� නෛනතික බැැඳීම් (�ැටුප් වෙගවීම ඇතුළු�) ඉටු 
කර වෙනොමැති නම්, කම්කරු නීතිවෙ� (51) �යා�ස්ථා සංවෙශෝධනවෙ� ඇති පරිදි දැනුම් දීමකින් වෙතොර� 
ඔබට රැකියාා වෙ�නස් කිරීම සිදු කළ හාැකියා. ඔබ MoL හි කම්කරු සබඳතා වෙදපාාර්තවෙම්න්තු� වෙ�ත 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයා. ඔබට වෙමයා අමාත්යාංශවෙ� පැමිණිලි සහා වෙතොරතුරු වෙහාළිකරන්නන් 
සඳහාා වූ ඒකාබද්ධ වෙ�දිකා� හාරහාා කළ හාැකියා. 

ඔබවෙ� නියාමිත �ැටුප්, වෙස්�ා පාරිවෙතෝෂිකයා (වෙස්�යා �ර්ෂායාකට �ඩා �ැඩි නම්) සහා වෙගවියා යුතු ඕනෑම 
�ාර්ෂික නි�ාඩු දීමනා ලබා ගැනීමට ඔබට පූර්ණ අයිතියා ඇති බ�ට මතක තබා ගන්න. ඔබ කටාර් 
රාජ්යායාවෙයාන් පිටවීමට තීරණයා කරන්වෙන් නම් ඔබවෙ� රටට ආපසු යාාම සඳහාා අ�ශ්යා ගු�න් ටිකට් 
පතක පිරි�ැයා ඔබවෙ� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා විසින් දැරියා යුතු වෙ�.

මට කටාර් රාජ්යායාවෙයාන් පිටත්� වෙගොස් න� රැකියාා�ක් ආරම්භා කිරීම සඳහාා 
නැ�ත පැමිණියා හාැකිද?

දැනුම් දීමක් වෙහාෝ දැනුම් දීවෙම් කාල සීමා� සම්පූර්ණ වෙනොකර ඔබ කටාර් රාජ්යායාවෙයාන් පිට� ගියාවෙහාොත් 
ඔබට �සරක් යානතුරු කටාර්හි නැ�ත වෙස්�යාට පැමිණියා වෙනොහාැකියා. එ�ැනි තත්�යාක් �ළක්�ා ගැනීම 
සඳහාා, ඔබ පහාත ක්රියාාා පටිපාටීන් අනුගමනයා කළ යුතුයා.

ඔබවෙ� පරි�ාස කාලයා තුළ කටාර් රාජ්යායාවෙයාන් පිට� යාෑමට ඔබ අදහාස් කරන්වෙන් නම්:

 � MoLහි ඉවෙලක්වෙ�ොනික දැනුම්දීම් පද්ධතියා හාරහාා ඔබ ඔබවෙ� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා� දැනු�ත් කල යුතුයා. 
දැනුම් දීවෙම් කාලයා පිළිබඳ� ඔබවෙ� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා සමඟ එකඟතා�යාකට පැමිණියා යුතු අතර එයා 
මාස වෙදකකට �ඩා �ැඩි වෙනොවියා යුතුයා.

 � ඔබවෙ� දැනුම් දීවෙම් කාල සීමා� අ�සන් වෙනොකර ඔබ පිට� යාාමට අදහාස් කරන්වෙන් නම්, දැනුම් දීවෙම් 
කාල සීමාවෙ� ඉතිරි වෙකොටස සඳහාා වූ ඔබවෙ� මූලික �ැටුපට සමාන මුදලක් �න්දි මුදලක් වෙලස වෙගවියා 
යුතු අතර වෙමම මුදල මාස වෙදකක මූලික �ැටුප වෙනොඉක්මවියා යුතුයා.

ඔබවෙ� පරි�ාස කාලවෙයාන් පසු� කටාර් රාජ්යායාවෙයාන් පිටවී යාෑමට ඔබ අදහාස් කරන්වෙන් නම්:

 � ඔබ වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා සමඟ අවුරුදු වෙදකක් වෙහාෝ ඊට අඩු කාලයාක් වෙස්�යා කර ඇත්නම්, රැකියාාවෙ�න් 
ඉ�ත් වීමට මාසයාකට වෙපර MoLහි ඉවෙලක්ට්වෙරොනික දැනුම් දීම් පද්ධතියා හාරහාා ඒ පිළිබඳ� ඔබවෙ� 
වෙස්�ාවෙයාෝජකයාාට දැනුම් දියා යුතුයා.

 � ඔබ වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා සමඟ �සර වෙදකකට �ඩා වෙස්�යා කර ඇත්නම්, රැකියාාවෙ�න් ඉ�ත් වීමට 
මාස වෙදකකට වෙපර MoLහි ඉවෙලක්ට්වෙරොනික දැනුම්දීම් පද්ධතියා හාරහාා ඒ පිළිබඳ� ඔබවෙ� 
වෙස්�ාවෙයාෝජකයාාට දැනුම් දියා යුතුයා.

 � ඉහාත දැනුම් දීවෙම් කාල සීමා� සැලකිල්ලට වෙනොවෙගන කටාර් රාජ්යාවෙයාන් පිට� යාාමට ඔබ අදහාස් 
කරන්වෙන් නම්, දැනුම් දීවෙම් කාල සීමාවෙ� ඉතිරි වෙකොටස සඳහාා ඔබවෙ� මූලික �ැටුපට සමාන �න 
�න්දි මුදලක් ඔබ වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා හාට වෙගවියා යුතුයා.
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මාවෙ� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා හාට මාවෙ� වෙස්�ා ගිවිසුම අ�සන් කළ හාැකිද?

ඔ�, ඔබවෙ� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාාට ඔබවෙ� වෙස්�ා ගිවිසුම අ�සන් කළ හාැකියා.

1. පරි�ාස කාලයා තුළදී, ඔබවෙ� වෙස්�ා ගිවිසුවෙම් සඳහාන් �න කාර්යායාන්ට අදාල� ඔබ “ඔබවෙ� 
වෙස්�ා රාජකාරි ඉටු කිරීමට නුසුදුසු” බ� ඔබවෙ� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා වෙසොයාා ගත වෙහාොත්, ඔබවෙ� 
වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා හාට ගිවිසුම අ�ලංගු කළ හාැකි නමුත් අ�ම �ශවෙයාන් ඒ පිළිබඳ� මාසයාකට වෙපර 
MoLහි ඉවෙලක්ට්වෙරොනික දැනුම් දීම් පද්ධතියා හාරහාා ඔබට දැනුම් දියා යුතුයා.

වෙස්�ා ගිවිසුම අ�ලංගු කිරීවෙමන් පසු� ඔබ නැ�ත ඔබවෙ� පදිංචි රටට යාාමට තීරණයා කරන්වෙන් 
නම්, ආපසු යාාම සඳහාා වූ ගු�න් ටිකට් පවෙත් වියාදම වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා විසින් ආ�රණයා කළ යුතුයා.

2. පරි�ාස කාලවෙයාන් පසු, ඔබවෙ� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා හාට ඔබවෙ� වෙස්�ා ගිවිසුම අ�ලංගු කිරීමට අ�ශ්යා 
�න්වෙන් නම් ඔහු/ඇයා MoLහි ඉවෙලක්ට්වෙරොනික දැනුම් දීම් පද්ධතියා හාරහාා ඒ පිළිබඳ� ඔබට දැනුම් 
දියා යුතුයා.

 � ඔබ වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා සමඟ අවුරුදු වෙදකක් වෙහාෝ ඊට අඩු කාලයාක් වෙස්�යා කර ඇත්නම්, දැනුම් 
දීවෙම් කාලයා මාසයාකි.

 � ඔබ වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා සමඟ අවුරුදු වෙදකකට �ඩා වෙස්�යා කර ඇත්නම්, දැනුම් දීවෙම් කාලයා මාස 
වෙදකකි.

දැැනුම් දීවෙම් කාල සීමා� තුළදී ඔබ සහා ඔබවෙ� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා යාන වෙදපාර්ශ�යාම වෙස්�ා ගිවිසුවෙම් 
නියාමයාන් සහා වෙකොන්වෙද්සි පිළිපැදියා යුතුයා.

දැනුම් දීවෙම් කාල සීමා� නිරීක්ෂාණයා වෙනොකර මාවෙ� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා හාට 
මාවෙ� වෙස්�ා ගිවිසුම අ�සන් කළ හාැැකිද?

දැනුම් දීවෙම් කාල සීමා� නිරීක්ෂාණයා වෙනොකර වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා විසින් ඔබවෙ� ගිවිසුම අ�ලංගු කරන්වෙන් 
නම්, ඔහු/ඇයා විසින් ඔබට දැනුම් දීවෙම් කාල සීමා� වෙහාෝ දැනුම් දීවෙම් කාල සීමාවෙ� ඉතිරි වෙකොටස සඳහාා 
�න ඔබවෙ� මූලික �ැටුපට සමාන �න �න්දියාක් වෙගවියා යුතුයා.

උදාහාරණයාක් වෙලස: ඔබවෙ� මූලික �ැටුප මසකට කටාර් රියාාල් 1,500 ක් නම් සහා මාසයාක දැනුම් දීවෙම් 
කාල සීමා� අ�සන් වීමට සති වෙදකකට වෙපර �ැඩ කිරීම න�ත්�න වෙලස ඔබවෙ� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා 
ඔවෙබන් ඉල්ලා සිටී නම්, ගිවිසුම නීත්යාානුකූල� අ�සන් කිරීම සඳහාා ඔබවෙ� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා විසින් 
ඔබට කටාර් රියාාල් 750 ක් වෙගවියා යුතුයා.

වෙස්�ා ගිවිසුම අ�සන් වූ පසු මාවෙ� පදිංචි රටට යාෑම සඳහාා �න ගු�න් ටිකට් 
පත සඳහාා මාවෙ� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා වෙගවීම් සිදු කල යුතුද?

ඔබවෙ� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා ඔබවෙ� ගිවිසුම කල් ඉකුත්වීවෙමන් උපරිම �ශවෙයාන් සති වෙදකක් ඇතුළත 
නැ�ත තම රටට යාෑම සඳහාා ගු�න් ටිකට් පතක පිරි�ැයා ද ඇතුළු� ඔබවෙ� රටට යාෑම සඳහාාා අ�ශ්යායා 
�න ක්රියාා පටිපාටියා සම්පූර්ණ කළ යුතුයා. රට හාැර යාාමට වෙපර ඔබ වෙ�නත් වෙස්�ාවෙයාෝජකවෙයාකු සමඟ 
එකතු �න්වෙන් නම්, තම රටට යාැවීවෙම් �ගකීම න� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා වෙ�ත පැ�වෙර්.

දැනුම් දීවෙම් කාලයාට ගරු කරමින් (කම්කරු නීතිවෙ� සංවෙශෝධිත 51 �න �ගන්තිවෙ� විෂායා පථයාට පිටින්) ඔබ 
ගිවිසුම අ�සන් කර කටාර් රාජ්යායාවෙයාන් පිටවීමට අදහාස් කරන අ�ස්ථා�ලදී, ඔබවෙ� වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා 
විසින් ගිවිසුවෙම් සම්පූර්ණ කාල සීමාවෙ�න් ඔබ සම්පූර්ණ කළ වෙස්�ා කාලයාට සමානුපාතික වෙකොටසක් 
ආ�රණයා �න පරිදි ආපසු යාන ගු�න් ටිකට් පවෙත් පිරි�ැයා සඳහාා වෙගවීම් කල යුතුයා. උදාහාරණයාක් 
වෙලස: ඔබ �සරක �ැඩ කිරීවෙමන් පසු� ඔබවෙ� අවුරුදු වෙදකක වෙස්�ා ගිවිසුම අ�ලංගු කරන්වෙන් නම්, 
වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා විසින් ආපසු යාන ගු�න් ටිකට් පවෙත් මුළු පිරි�ැවෙයාන් අඩක් ආ�රණයා කල යුතුයා.



වියෙ�ෂ නීති මාඟින් ආවරණ� වන යෙ�වක�න් සඳහාා

ගෘහා වෙස්�කයාන් සඳහාා වූ රැකියාා අ�සන් කිරීම සහා වෙ�නස් කිරීම සඳහාා �න 
නීති වෙමොන�ාද?

ගෘහාස්ථ ශ්රමිකයාන් සඳහාා රැකියාා අ�සන් කිරීම සහා වෙ�නස් කිරීම සඳහාා �න නීති, 2004 අංක 14 
දරණ කම්කරු නීති මගින් ආ�රණයා �න වෙපෞද්ගලික අංශවෙ� වෙස්�කයාන්ට අදාල නීතිම වෙ�. වෙමම 
නීති රීති පිළිබිඹු කරමින් ගෘහාස්ථ ශ්රමිකයාන් සඳහාා යාා�ත්කාලීන කරන ලද සම්මත වෙස්�ා ගිවිසුමක් 
සම්මත කර ඇත. වෙකවෙස් වෙ�තත් ගෘහාස්ථ ශ්රමිකයාන් සඳහාා පරි�ාස කාලයා මාස 3ක් වෙනොඉක්මවියා 
වෙනොවියා යුතු බ�ට මතක තබා ගන්න. ඊට අමතර�, ගෘහාස්ථ ශ්රමිකවෙයාකුට එකම වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා 
සමඟ තිබියා හාැක්වෙක් එක් පරි�ාස කාල සීමා�ක් පමණි.

වෙස්�ා ගිවිසුවෙම් දක්�ා ඇති බැඳීම් වෙහාෝ ගෘහාස්ථ ශ්රමිකයාන් පිළිබඳ 2017 අංක 15 දරණ නීතිවෙ� (16) 
සහා (11) �ගන්ති�ල විස්තර කර ඇති බැඳීම්�ලට වෙස්�කයාා බැඳී වෙනොසිටින්වෙන් නම්, දැනුම් දීමකින් 
සහා වෙස්�වෙයාන් පහාකිරීවෙම් �ර්ෂායා සඳහාා වූ වෙස්�ා පාරිවෙතෝෂිකයා ලබා දීවෙමන් වෙතොර� ගෘහාස්ථ 
ශ්රමිකයාන්වෙ� වෙස්�ා ගිවිසුම වෙස්�ාවෙයාෝජකයාාට ඒකපාර්ශ්වික� අ�සන් කළ හාැකියා.

මීට අමතර�, ගෘහාස්ථ ශ්රමිකයාන් සම්බන්ධවෙයාන් 2017 අංක 15 දරණ නීතිවෙ� 17 �න �ගන්තියා මඟින් 
නිශ්චිත� දක්�ා ඇති අ�ස්ථා�ලදී, ගෘහාස්ථ ශ්රමිකයාන් හාට දැනුම්දීමකින් වෙතොර� ඕනෑම වෙ�ලා�ක 
සියා වෙස්�ා ගිවිසුම ඒකපාර්ශවික� අ�සන් කළ හාැකි අතර එම අ�ස්ථා �ලදී ඔවුන් වෙස්�ා පාරිවෙතෝෂිකයා, 
�ාාර්ෂික ගැති නි�ාඩු සඳහාා වූ හිඟ මුදල් සහා ඔහුවෙ� / ඇයාවෙ� රට වෙ�ත යාාම සඳහාා ගු�න් ටිකට් 
පතක් සඳහාා ද අයිති�ාසිකම් ලබයි.

කෘෂිකාර්මික හාා තෘණබිම් වෙස්�කයාන් සහා ධී�රයින් හාට රැකියාා අ�සන් 
කිරීම සහා වෙ�නස් කිරීම සඳහාා �න නීති වෙමොන�ාද?
 
කෘෂිකාර්මික හාා තෘණබිම් වෙස්�කයාන්වෙ� වෙමන්ම ධී�රයින්වෙ� රැකියාා අ�සන් කිරීම හාා වෙ�නස් කිරීම 
සඳහාා �න නීති වෙපෞද්ගලික අංශවෙ� වෙස්�කයින්ට අදාල �න 2004 අංක 14 දරණ කම්කරු නීතියා මඟින් 
ආ�රණයා �න නීති හාා නියාමාකාර� සමාන වෙ�.

ඔබට �ැඩි විස්තර අ�ශ්යා නම්, 2004 අංක 14 දරණ කම්කරු නීතිවෙ� සමහාර විධිවිධාන කෘෂිකාර්මික 
හාා තණබිම්�ල වෙස්�කයාන් හාට අදාළ කර ගැනීම පිළිබඳ� වූ 2012 අංක 17 දරණ අමාත්යායා මණ්ඩල 
වෙයාෝජනා� බලන්න.

මාායෙ� වර්තමාාන යෙ�වායෙ�ෝජක�ා මාමා යෙවනත් යෙ�වායෙ�ෝජකයෙ�කු යෙවත 
�ායෙමාන් වළක්වන්යෙන් නම් යෙහාෝ මාා හාටා වැඩිදුර යෙතොරතුරු අංව�� වන්යෙන් 

නම් මාා කුමාක් කළ යුතුද?

ඔබවෙ� �ර්තමාන වෙස්�ාවෙයාෝජකයාා විසින් ඔබ රැකියාා වෙ�නස් කිරීම අසාධාරණ වෙලස �ළක්�න බ�ට 
ඔබට හාැවෙ� නම් වෙහාෝ ඔබට �ැඩි විස්තර අ�ශ්යා නම් කම්කරු අමාත්යාාංශවෙ� කම්කරු සබඳතා 
වෙදපාර්තවෙම්න්තු� ක්ෂාණික ඇමතුම් අංකවෙයාන් (40288101), විද්යුත් තැපෑවෙලන් (info@mol.gov.qa) 
අමතන්න වෙහාෝ අපවෙ� කාර්යාාල වෙ�ත පිවිවෙසන්න. පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහාා පැමිණිලි සහා 
වෙතොරතුරු වෙහාළි කරන්නන් සඳහාා වූ ඒකාබද්ධ වෙ�දිකා� භාාවිතවෙයාන් ඔබට අමාත්යාාංශයාට පැමිණිල්ලක් 
ද ඉදිරිපත් කළ හාැකියා.

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=105099&p_count=8&p_classification=22
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=105099&p_count=8&p_classification=22
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