ෙසේ ව කයන් සඳහා වූ මූලික මාර්ෙගෝපෙද්ශය

කම්කරු ආරවුල් විසඳීෙම් පද්ධතිය

1 වන සිදුවීම. මම හිතන්ෙන් මාෙග් ෙසේ ව ාෙයෝජකයා මාෙග් ගිවිසුම උල්ලංඝනය කර ඇති අතර / ෙහෝ කටාර් හි කම්කරු නීතිය කඩ කර ඇත.

1 වන පියවර – ආරම්භක
�යාවලිය
ඔබ තවමත් රැකියාෙවහි ෙයදී
සිටියදී ෙහෝ රැකියා සබඳතාවය
අවසන් වී වසරක් ගතවීමට ෙපර ADLSA ෙවත පැමිණිල්ලක්
ඉදිරිපත් කරන්න

2 වන පියවර - ADLSA රැස් වී ම
ADLSA විසින් විසඳුමක් ලබා ගැනීම සඳහා පාර්ශවයන් හට
රැස්වීමකට ආරාධනා කරයි. ඔබෙග් සූදානම සඳහා:
1. ඔබෙග් පැමිණිල්ලට සහාය දැක්වීම සඳහා සාක්ෂි රැෙගන
එන්න
2. ඔබෙග් පැමිණිල්ල සාකච්ඡා කිරීමට සූදානම්ව සිටින්න
3. ඔබෙග් අලාභ ෙකොපමණ දැයි ගණනය කරන්න

විසඳුණු
එකඟතාවකට
පැමිණ,
සමථයකට පත් කර ඇත

3 වන පියවර – DSC විභාගය
පැමිණිල්ල

ෙනොවිසඳුණු
ඔබෙග් පැමිණිල්ල විසඳී ෙනොමැතිනම්
ඔබෙග් පැමිණිල්ල නීතිමය විභාගයක් සඳහා
ආරවුල් නිරවුල් කිරීෙම් කමිටුව (DSC) ෙවත
ෙයොමු කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

ප්රතිඵලය
DSC මඟින් නීතිමය තීරණයක්
නිකුත් කරනු ලැෙබ්

DSC යනු නීති අධිකරණයකි - එය ෙදපාර්ශවෙය්ම සාක්ෂි
සලකා බලනු ඇත. ඔබෙග් සූදානම සඳහා:
1. පැමිණිල්ලට සහාය දැක්වීම සඳහා සාක්ෂි රැෙගන එන්න
2. ඔබෙග් අලාභ අරාබි බසින් ගණනය කර සුදානම් කර
ගන්න
3. DSC හි ප්රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට සූදානම්ව සිටින්න

දින 15 කට පසු අභියාචනයක්
ඉදිරිපත් ෙනොකළෙහොත් DSC හි
තීරණය අවසාන තීරණය ෙව්

2 වන සිදුවීම. මා හික්මවීමට මාෙග් ෙසේ ව ාෙයෝජකයා ගත් තීරණයට අභිෙයෝග කිරීමට මට අවශ්යය ෙව්.

1 වන පියවර – ආරම්භක
�යාවලිය
ඔබෙග් ෙසේවාෙයෝජකයා හට ලිඛිත
දුක්ගැනවිල්ලක් යවන්න (පිටපතක්
තබා ගන්න) - විනය දඩුවමක් පිළිබඳව
දැනුම් දීෙමන් දින 7 ක් ඇතුළත

2 වන පියවර – ෙසේ ව ෙයෝජකයාෙග් ප්රතිචාරය

3 වන පියවර – ADLSA

ප්රතිචාර දැක්වීමට ෙසේවාෙයෝජකයා හට දින 7 ක් තිෙබ්

විනය දඩුවම සාධාරණද යන්න
පිළිබඳව ADLSA විසින්
තීරණය කරනු ලැෙබ්

විසඳුණු
ෙසේවකයා ප්රතිචාරෙයන්
සතුටු ෙව්. පැමිණිල්ල
සමථයකට පත් ෙව්

ෙසේවෙයන් පහකිරීෙම් දඩුවම් සඳහා, ෙසේවෙයන් පහ කිරීම
සාධාරණ යැයි ADLSA විසින් පවසන්ෙන් නම්,
ෙසේවකයාට නීතිමය නඩු විභාගයක් ඉල්ලා සිටිය හැකි ෙව්.

4 වන පියවර – විසුරුවා හැරීෙම් අවස්ථා පමණි
- නීතිමය නඩු විභාගය

ෙනොවිසඳුණු
අසතුටු ෙහෝ ෙසේවාෙයෝජකයා ප්රතිචාර
ෙනොදක්වයි: ඔබට ඉදිරි දින 7 තුළ ADLSA
ෙවත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ හැකි ෙව්

ෙසේවෙයන් පහ ෙනොකිරීෙම් දඩුවම්
සඳහා, ADLSA හි තීරණය අවසාන
තීරණය ෙව්

මාෙග් ෙසේ ව ාෙයෝජකයා මම හිතාමතාම හානියක් සිදු කර ඇති බවට
3 වන සිදුවීම. ෙචෝදනා කර ඇති අතර එය මාෙග් වැටුපෙපන් අඩු කර ඇත ෙහෝ
අඩු කිරීමට සැරෙසේ .

කාරණය ආරවුල් නිරවුල් කිරීෙම් කමිටුවට (DSC) යනු ලැෙබ්
සිදුවීම 1 හි 3 වන පියවර බලන්න

ඔබෙග් පැමිණිල්ල ලියාපදිංචි කරන්ෙන් ෙකෙසේ ද ?
ADLSA කාර්යාලයක් ෙවත යන්න
උපකාරක දුරකථන අංකය අමතන්න - 16008

1 වන පියවර – ආරම්භක �යාවලිය
අඩු කිරීම පිළිබඳ දැනුම් දීෙමන් දින 7 ක්
ඇතුළත ADLSA හි පැමිණිල්ලක් ෙගොනු
කරන්න

2 වන පියවර – ADLSA

සටහන – ෙසේවාෙයෝජකයා විසින් ගනු ලබන
විනය �යාමාර්ග පිළිබඳව ෙසේවකෙයකුෙග්
පැමිණිල්ල
සම්බන්ධෙයන්
ADLSA
කටයුතු කරන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න රඳා
පවතින්ෙන්: ෙසේවෙයන් පහ ෙනොකිරීෙම්
දඩුවම් (අනතුරු ඇඟවීම්, වැටුප් අඩු කිරීම්;
අත්හිටුවීම සහ උසස්වීම් / වැටුප් වැඩිවීම්
ප්රමාද කිරීම) ෙහෝ රැකියාෙවන් ඉවත් කිරීම
යනාදිය මතය.

www.adlsa.gov.qa ෙවත පිවිෙසන්න

අවලංගු කිරීමට, අඩු කිරීමට ෙහෝ එකඟ වීමට ADLSA
විසින් තීරණය කරනු ඇත.

LBR-complaints@adlsa.gov.qa ට විද�ත් තැපෑලක් යවන්න

ADLSA හි තීරණය අවසාන තීරණය ෙව්.

Amerni ෙය�ම

ADLSA ෙනොමිෙල් උපෙදස් ලබා
ෙදයි - ඔබට උපකාර අවශ්ය නම්
16008 අංකය අමතන්න. නැත්නම්
ADLSA කාර්යාලයක් ෙවත යන්න

