නව

අවම
වැැටුප

කටාාර් රජය විසින් මාාර්තු 2021 සිට
බලාාත්මක වන පරිදි අවම වැැටුපක් සම්මත
කර ගෙ�න තිබේ�. නව අවම වැැටුප හඳුන්වාා දී
ඇත්තේ� සේ�වකයින්ගේ� සහ නිවෙ�ස්වල සිටින
ඔවුන්ගේ� පවුල්වල ජීවන තත්ත්වය නංංවාාලීම
සඳහාා වේ�. එය රටේ� වඩාාත් නිපුණ හාා ඵලදාායී
ශ්රම බලකාායක් සඳහාා ද හේ�තු වනු ඇත.

සේ�වකයින් සඳහාා
වන ප්රධාාන තො�ොරතුරු

නව අවම වැැටුප කුමක්ද?
මාාර්තු 2021 සිට ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා විසින් ඔබට මසකට කටාාර් රියාාල් 1,000 ට
නො�ොඅඩු මූලික වැැටුපක් ගෙ�විය යුතු අතර ඔබට මනාා නවාාතැැන් හාා ආහාාර ද ලබාා දිය
යුතු වේ�.
කෙ�සේ� වෙ�තත්, ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා ඔබට වැැඩි මුදලක් ගෙ�වීමට කැැමති විය
හැැකි අතර එවිට ඔබට ඔබේ�ම ආහාාර පිළියෙ�ළ කරගෙ�න ඔබේ�ම නවාාතැැන තෝ�ෝරාා
ගත හැැකිය.
එබැැවින් අවම වැැටුප සඳහාා වෙ�නස් අනුපාාත තුනක් ඇත:
Æ

ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා විසින් ඔබට මනාා ආහාාර සහ නවාාතැැන් ලබාා දෙෙන්නේ�
නම් (එනම්, ඔබ ආහාර සහ නවාතැන් සඳහා ගෙවීමක් කරන්නේ නැති නම් ),
ඔබට අවම වශයෙන් කටාර් රියාල් 1,000 ක මූලික වැටුපකට හිමිකම් ඇත.

Æ

ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා ඔබට මනාා නවාාතැැන් පහසුකම් සැැපයූවද ඔබට ආහාාර
ලබා න�ොදෙන්නේ නම්, අවම මූලික වැටුප වන කටාර් රියාල් 300 ක් සමඟ කටාර්
රියාල් 1,000 ට න�ොඅඩු ආහාර දීමනාවක් ඔබට හිමි විය යුතු වේ. මෙම අවස්ථාවේ
දී ඔබට මසකට අවම වශයෙන් කටාර් රියාල් 1,300 වත් ලැබිය යුතුය.

Æ

ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා විසින් ඔබට නවාාතැැන් හෝ�ෝ ආහාාර ලබාා නො�ොදෙෙන්නේ�
නම්, මූලික වැටුප වන කටාර් රියාල් 300 ක් සහ ආහාර සඳහා කටාර් රියාල් 500
කට න�ොඅඩු සහ නවාතැන් සඳහා කටාර් රියාල් 1,000 කට න�ොඅඩු දීමනාවක්
ගෙවිය යුතු වේ. මෙම අවස්ථාවේ දී ඔබට මසකට අවම වශයෙන් කටාර් රියාල්
1,800 වත් ලැබිය යුතුය.

අවම වැැටුප කටාාර්හි සිටින සියලුම සේ�වකයින්ට අදාාළ වේ�ද?
ඔව්. පැැමිණි රට සහ කරනු ලබන රැකියාාව නො�ොසලකාා අවම වැැටුප සියලුම සේ�වකයන්ට
අදාාල වේ�. නිවෙ�ස්වල සේ�වය කරන කාාන්තාාවන් සහ පිරිමින් ද මෙ�යට ඇතුළත් වේ�.

අවම වැැටුප බලාාත්මක වන්නේ� කවදාාද?
අවම වැැටුප 2021 මාාර්තු 20 වන සෙ�නසුරාාදාා සිට බලාාත්මක වේ�.

අවම නවාාතැැන් සහ ආහාාර ප්රමිතීන් මො�ොනවාාද?
ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා විසින් ඔබට නවාාතැැන් පහසුකම් සපයන්නේ� නම්, ඔවුන්
2014 අංංක 18 දරණ අමාාත්ය තීරණයෙ�හි ප්රමිතීන් අනුගමනය කළ යුතුය. ඔවුන්
ඔබට ආහාාර ලබාා දෙෙන්නේ� නම්, ඔබට දිනකට ආහාාර වේ�ල් තුනක් ලැැබිය යුතු අතර
ඒවාා සංංස්කෘෘතික වශයෙ�න් සුදුසු, පෝ�ෝෂ්යදාායී හාා ප්රමාාණවත් කැැලරි ප්රමාාණයකින්
සමන්විත විය යුතුය.

මාාගේ� අතිකාාල ගණනය කරන්නේ� කෙ�සේ�ද?
මාාර්තු 2021 සිට අතිකාාල අනුපාාතය නව අවම මූලික වැැටුපට නො�ොඅඩුව පදනම් විය
යුතුය. සේ�වකයාාගේ� ගිවිසුමේ� නියමයන් මත පදනම්ව එය ඉහළ අගයක් විය හැැකිය.
කම්කරු නීතියේ� 74 වන වගන්තියට අනුව, අතිකාාල අනුපාාතය ඔබේ� සාාමාාන්යය පැැයක
අනුපාාතය එකතුව 25% කි.
කෙ�සේ� වෙ�තත්, ඔබ ඔබගේ� නිවාාඩු දිනයේ�දී වැැඩ කරන්නේ� නම්, ඔබට සාාමාාන්යය
පැැයක අනුපාාතය සමඟ 50% ක අතිකාාල දීමනාා ලැැබිය යුතුය.
ඔබ වැැඩමුර සේ�වකයෙ�කු නො�ොවේ� නම් සහ ඔබ 21:00 ත් 03:00 ත් අතර වැැඩ කරන්නේ�
නම්, ඔබට සාාමාාන්යය පැැයක අනුපාාතය එකතුව 50% ක් ලැැබිය යුතුය.

මාාගේ� සේ�වාා අවසාාන පාාරිතෝ�ෝෂිකය ගණනය කරන්නේ� කෙ�සේ�ද?
ඔබගේ� ගිවිසුම මාාර්තු 2021 න් පසු අවසන් වන්නේ� නම්, ඔබගේ� සේ�වාා අවසාාන
පාාරිතෝ�ෝෂිකය ගණනය කිරීම කළ යුත්තේ� නව අවම මූලික වැැටුපට (කම්කරු නීතියේ�
72 වන වගන්තිය) නො�ොඅඩු ප්රමාාණයකිනි.

මාාගේ� වර්තමාාන ගිවිසුම යටතේ� මට ලැැබෙ�න්නේ� නව අවම
වැැටුපට වඩාා අඩු මුදලකි. නව නීතිය මට අදාාළ වේ�ද?
ඔව්. නව අවම වැැටුප බලාාත්මක වූ පසුව, ඔබගේ� වර්තමාාන ගිවිසුමේ� සඳහන් මුදල
නො�ොසලකාා නව නීතිය ඔබට අදාාළ වේ�. ඔබගේ� ගිවිසුම මෙ�ම මුදලට වඩාා අඩු වැැටුපක්
සඳහන් කළත් 2021 මාාර්තු 20 වනදාා සිට ඔබේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා විසින් ඔබට අවම
වශයෙ�න් මසකට කටාාර් රියාාල් 1,000 ක් ගෙ�විය යුතුය.
නීතියට අනුව, නව වැැටුප ලබාා ගැැනීම සඳහාා ඔබ සහ ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා නව
ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම අවශ්ය නො�ොවේ�. කෙ�සේ� වෙ�තත්, නව නීති මඟින් ගෙ�වීම්
සහ කො�ොන්දේේසිවලට සිදු කරන ලද යම් යම් වෙ�නස්කම් ලිඛිතව සන්නිවේ�දනය කිරීම
සේ�වාායෝ�ෝජකයාා හට යහපත් පුරුද්දක් වනු ඇත.

නව අවම වැැටුපට වඩාා වැැඩි ප්රමාාණයක් දැැනටමත් මට
ලැැබෙ�න්නේ� නම් එයින් මට යම් බලපෑෑමක් ඇති වේ�ද?
එසේ� නො�ොවේ�. ඔබගේ� මූලික වැැටුප, ආහාාර සහ නවාාතැැන් නීතියෙ�න් නියම කර ඇති
ප්රමාාණයට වඩාා ඉහළින් තිබේ� නම්, ඔබගේ� ගෙ�වීම් වැැඩි කිරීමට ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා
බැැඳී නො�ොමැැත. ඉහළ වැැටුපක් හෝ�ෝ වැැඩි ප්රතිලාාභයක් ලබාා ගැැනීමට ඔබට සාාකච්ඡාා
කිරීමට උත්සාාහ කළ හැැකි නමුත් එයට ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා විසින් එකඟ විය යුතුය.

මාාගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට මාාගේ� වැැටුප නව අවම වැැටුප දක්වාා අඩු
කළ හැැකිද?
ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා ඔබගේ� වැැටුප අවම වැැටුප් මට්ටමට අඩු කිරීමට උත්සාාහ
කරන්නේ� නම්, මෙ�ය ගිවිසුම උල්ලංංඝනය කිරීමක් වන අතර ඒ සඳහාා ඔබට
පැැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ හැැකිය.
නව අමාාත්යය නියෝ�ෝගයේ� 5 වන වගන්තියේ� සඳහන් පරිදි ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාාට
වැැටුප් අඩු කිරීමට සහ පවත්නාා ගිවිසුමේ� කො�ොන්දේේසිවලට වඩාා අවාාසිදාායක
කො�ොන්දේේසි ඉදිරිපත් කිරීමට සාාධාාරණීකරණය කිරීමක් ලෙ�ස නව ව්යයවස්ථාාව භාාවිතාා
කළ නො�ොහැැකි වේ�.

මාාර්තු 2021 න් පසු අවම වැැටුපට වඩාා අඩු මුදලක් මට ලැැබෙ�න්නේ�
නම් මාා කුමක් කළ යුතුද?
ඔබට මේ� පිළිබඳව ඔබගේ� සේ�වාායෝ�ෝජකයාා සමඟ සාාකච්ඡාාකළ හැැකි අතර / හෝ�ෝ
පරිපාාලන සංංවර්ධන, කම්කරු හාා සමාාජ කටයුතු අමාාත්යාං�ං�ශයට දැැනුම් දිය හැැකිය.
ඔබට පෞ�ෞද්ගලිකව හදිසි දුරකථන අංංකයෙ�න්(16008) හෝ�ෝ විද්යුත් තැැපෑෑලෙ�න් (info@
adlsa.gov.qa) කම්කරු සබඳතාා දෙෙපාාර්තමේ�න්තුවට පැැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ හැැකිය.

