
නව අවම වැටුප කුමක්ද?

මාාර්තු 2021 සිට ඔබගේ� ගේ�වාාගේ�ෝජක�ා විසින් ඔබට මාසකට කටාර් රි�ාල් 1,000 ට 
ගේ�ොඅඩු මූලික වාැටුපක් ගේ�වි� යුතු අතර ඔබට මා�ා �වාාතැන් හාා ආහාාර ද ලබා දි� 
යුතු ගේ�.
ගේකගේ� ගේවාතත්, ඔබගේ� ගේ�වාාගේ�ෝජක�ා ඔබට වාැඩි මුදලක් ගේ�වීමාට කැමාති වි� 
හාැකි අතර එවිට ඔබට ඔගේ�මා ආහාාර පිළිගේ�ළ කරගේ�� ඔගේ�මා �වාාතැ� ගේතෝරා 
�ත හාැකි�. 
එබැවින් අවාමා වාැටුප සඳහාා ගේවා�� අනුපාත තු�ක් ඇත:

	Æ ඔබගේ� ගේ�වාාගේ�ෝජක�ා විසින් ඔබට මා�ා ආහාාර සහා �වාාතැන් ලබා ගේදන්ගේන් 
�ම් (එ�ම්, ඔබ ආහාාර සහා �වාාතැන් සඳහාා ගේ�වීමාක් කරන්ගේන් �ැති �ම් ), 
ඔබට අවාමා වාශගේ�න් කටාර් රි�ාල් 1,000 ක මූලික වාැටුපකට හිමිකම් ඇත.

	Æ ඔබගේ� ගේ�වාාගේ�ෝජක�ා ඔබට මා�ා �වාාතැන් පහාසුකම් සැපයූවාද ඔබට ආහාාර 
ලබා ගේ�ාගේදන්ගේන් �ම්, අවාමා මූලික වාැටුප වා� කටාර් රි�ාල්  300 ක් සමාඟ කටාර් 
රි�ාල් 1,000 ට ගේ�ාඅඩු ආහාාර දීමා�ාවාක් ඔබට හිමි වි� යුතු ගේ�. ගේමාමා අවා�්ාගේ� 
දී ඔබට මාසකට අවාමා වාශගේ�න් කටාර් රි�ාල් 1,300 වාත් ලැබි� යුතු�.

	Æ ඔබගේ� ගේ�වාාගේ�ෝජක�ා විසින් ඔබට �වාාතැන් ගේහාෝ ආහාාර ලබා ගේ�ොගේදන්ගේන් 
�ම්,  මූලික වාැටුප වා� කටාර් රි�ාල් 300 ක් සහා ආහාාර සඳහාා කටාර් රි�ාල් 500 
කට ගේ�ාඅඩු සහා �වාාතැන් සඳහාා කටාර් රි�ාල් 1,000 කට ගේ�ාඅඩු දීමා�ාවාක් 
ගේ�වි� යුතු ගේ�. ගේමාමා අවා�්ාගේ� දී ඔබට මාසකට අවාමා වාශගේ�න් කටාර් රි�ාල් 
1,800 වාත් ලැබි� යුතු�.

අවම වැටුප කටාාර්හි සිටින සියලුම සේ�වකයින්ටා අදාළ සේ�ද?

ඔ�. පැමිණි රට සහා කරනු ලබ� රැකි�ාවා ගේ�ොසලකා අවාමා වාැටුප සි�ලුමා ගේ�වාක�න්ට 
අදාල ගේ�. නිගේවා�වාල ගේ�වා� කර� කාන්තාවාන් සහා පිරිමින් ද ගේමා�ට ඇතුළත් ගේ�.

අවම වැටුප බලාාත්මක වන්සේන් කවදාද?

අවාමා වාැටුප 2021 මාාර්තු 20 වා� ගේස�සුරාදා සිට බලාත්මාක ගේ�.

�වා

අවාමා 
වාැටුප
ගේ�වාකයින් සඳහාා
වන ප්රධාාන සේ�ොරතුරු

කටාර් රජ� විසින්  මාර්තු 2021 සිට 
බලාත්මාක වා� පරිදි අවාමා වාැටුපක් සම්මාත 
කර ගේ�� තිගේ�. �වා අවාමා වාැටුප හාඳුන්වාා දී 
ඇත්ගේත් ගේ�වාකයින්ගේ� සහා නිගේවා�වාල සිටි� 
ඔවුන්ගේ� පවුල්වාල ජීවා� තත්ත්වා� �ංවාාලීමා 
සඳහාා ගේ�. එ� රගේ� වාඩාාත් නිපුණ හාා ඵලදායී 
ශ්රමා බලකා�ක් සඳහාා ද ගේ�තු වානු ඇත.



අවම නවා�ැන් සහ ආහාර ප්රමිතීන් සේමොනවාද?

ඔබගේ� ගේ�වාාගේ�ෝජක�ා විසින් ඔබට �වාාතැන් පහාසුකම් සප�න්ගේන් �ම්, ඔවුන් 
2014 අංක 18 දරණ අමාාත්� තීරණගේ�හි ප්රමිතීන් අනු�මා�� කළ යුතු�. ඔවුන් 
ඔබට ආහාාර ලබා ගේදන්ගේන් �ම්, ඔබට දි�කට ආහාාර ගේ�ල් තු�ක් ලැබි� යුතු අතර 
ඒවාා සං�කෘතික වාශගේ�න් සුදුසු, ගේපෝෂ්�දායී හාා ප්රමාාණවාත් කැලරි ප්රමාාණ�කින් 
සමාන්විත වි� යුතු�.

මාසේ� අතිකාලා ගණනය කරන්සේන් සේකසේ�ද?

මාාර්තු 2021  සිට අතිකාල අනුපාත� �වා අවාමා මූලික වාැටුපට ගේ�ොඅඩුවා පද�ම් වි� 
යුතු�. ගේ�වාක�ාගේ� ගිවිසුගේම් නි�මා�න් මාත පද�ම්වා එ� ඉහාළ අ��ක් වි� හාැකි�.
කම්කරු නීතිගේ� 74 වා� වා�න්ති�ට අනුවා, අතිකාල අනුපාත� ඔගේ� සාමාා�ය පැ�ක 
අනුපාත� එකතුවා 25% කි.
ගේකගේ� ගේවාතත්, ඔබ ඔබගේ� නිවාාඩු දි�ගේ�දී වාැඩා කරන්ගේන් �ම්, ඔබට සාමාා�ය 
පැ�ක අනුපාත� සමාඟ 50% ක අතිකාල දීමා�ා ලැබි� යුතු�.
ඔබ වාැඩාමුර ගේ�වාකගේ�කු ගේ�ොගේ� �ම් සහා ඔබ 21:00 ත් 03:00 ත් අතර වාැඩා කරන්ගේන් 
�ම්, ඔබට සාමාා�ය පැ�ක අනුපාත� එකතුවා 50% ක් ලැබි� යුතු�.

මාසේ� සේ�වා අවසාන පාරිසේ�ෝෂිකය ගණනය කරන්සේන් සේකසේ�ද?

ඔබගේ� ගිවිසුමා මාාර්තු 2021 න් පසු අවාසන් වාන්ගේන් �ම්, ඔබගේ� ගේ�වාා අවාසා� 
පාරිගේතෝෂික� �ණ�� කිරීමා කළ යුත්ගේත් �වා අවාමා මූලික වාැටුපට (කම්කරු නීතිගේ� 
72 වා� වා�න්ති�) ගේ�ොඅඩු ප්රමාාණ�කිනි.

මාසේ� වර්�මාන ගිවිසුම යටාසේත් මටා ලාැසේබන්සේන් නව අවම 
වැටුපටා වඩාා අඩු මුදලාකි. නව නීතිය මටා අදාළ සේ�ද?

ඔ�. �වා අවාමා වාැටුප බලාත්මාක වූ පසුවා, ඔබගේ� වාර්තමාා� ගිවිසුගේම් සඳහාන් මුදල 
ගේ�ොසලකා �වා නීති� ඔබට අදාළ ගේ�. ඔබගේ� ගිවිසුමා ගේමාමා මුදලට වාඩාා අඩු වාැටුපක් 
සඳහාන් කළත් 2021 මාාර්තු 20 වා�දා සිට ඔගේ� ගේ�වාාගේ�ෝජක�ා විසින් ඔබට අවාමා 
වාශගේ�න් මාසකට කටාර් රි�ාල් 1,000 ක් ගේ�වි� යුතු�.
නීති�ට අනුවා, �වා වාැටුප ලබා �ැනීමා සඳහාා ඔබ සහා ඔබගේ� ගේ�වාාගේ�ෝජක�ා �වා 
ගිවිසුමාක් අත්සන් කිරීමා අවාශ්� ගේ�ොගේ�. ගේකගේ� ගේවාතත්, �වා නීති මාඟින් ගේ�වීම් 
සහා ගේකොන්ගේේසිවාලට සිදු කර� ලද �ම් �ම් ගේවා��කම් ලිඛිතවා සන්නිගේ�ද�� කිරීමා 
ගේ�වාාගේ�ෝජක�ා හාට �හාපත් පුරුේදක් වානු ඇත.

නව අවම වැටුපටා වඩාා වැඩි ප්රමාණයක් දැනටාමත් මටා 
ලාැසේබන්සේන් නම් එයින් මටා යම් බලාපෑමක් ඇති සේ�ද?

එගේ� ගේ�ොගේ�. ඔබගේ� මූලික වාැටුප, ආහාාර සහා �වාාතැන් නීතිගේ�න් නි�මා කර ඇති 
ප්රමාාණ�ට වාඩාා ඉහාළින් තිගේ� �ම්, ඔබගේ� ගේ�වීම් වාැඩි කිරීමාට ඔබගේ� ගේ�වාාගේ�ෝජක�ා 
බැඳී ගේ�ොමාැත. ඉහාළ වාැටුපක් ගේහාෝ වාැඩි ප්රතිලාභ�ක් ලබා �ැනීමාට ඔබට සාකච්ඡාා 
කිරීමාට උත්සාහා කළ හාැකි �මුත් එ�ට ඔබගේ� ගේ�වාාගේ�ෝජක�ා විසින් එකඟ වි� යුතු�.



මාසේ� සේ�වාසේයෝජකයාටා මාසේ� වැටුප නව අවම වැටුප දක්වා අඩු 
කළ හැකිද?

ඔබගේ� ගේ�වාාගේ�ෝජක�ා ඔබගේ� වාැටුප අවාමා වාැටුප් මා�ටමාට අඩු කිරීමාට උත්සාහා 
කරන්ගේන් �ම්, ගේමා� ගිවිසුමා උල්ලංඝ�� කිරීමාක් වා� අතර ඒ සඳහාා ඔබට 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ හාැකි�.
�වා අමාාතය නිගේ�ෝ�ගේ� 5 වා� වා�න්තිගේ� සඳහාන් පරිදි ඔබගේ� ගේ�වාාගේ�ෝජක�ාට 
වාැටුප් අඩු කිරීමාට සහා පවාත්�ා ගිවිසුගේම් ගේකොන්ගේේසිවාලට වාඩාා අවාාසිදා�ක 
ගේකොන්ගේේසි ඉදිරිපත් කිරීමාට සාධාාරණීකරණ� කිරීමාක් ගේලස �වා වායවා�්ාවා භාවිතා 
කළ ගේ�ොහාැකි ගේ�.

මාර්තු 2021 න් පසු අවම වැටුපටා වඩාා අඩු මුදලාක් මටා ලාැසේබන්සේන් 
නම් මා කුමක් කළ යුතුද?

ඔබට ගේම් පිළිබඳවා ඔබගේ� ගේ�වාාගේ�ෝජක�ා සමාඟ සාකච්ඡාාකළ හාැකි අතර / ගේහාෝ 
පරිපාල� සංවාර්ධා�, කම්කරු හාා සමාාජ කටයුතු අමාාතයාංශ�ට දැනුම් දි� හාැකි�. 
ඔබට ගේපෞේ�ලිකවා හාදිසි දුරක්� අංකගේ�න්(16008)  ගේහාෝ විේයුත් තැපෑගේලන් (info@
adlsa.gov.qa) කම්කරු සබඳතා ගේදපාර්තගේම්න්තුවාට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ හාැකි�.
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