
ප්රෙය�ජනව� සබැ�

 

කටා�� ��යා ෙවන� ��ම සඳහා වන  �යා ප�පා�ය �ම�ද?

කටා� රාජ්යෙ� �ය�ම ෙ�වකය� හට �ෙර�ධතා
සහ�කය� (NOC) ලබා ෙන�ෙගන ෙ�වාෙය�ජකය� ෙවන� කළ හැ�ය. 

අය��පත ඉ��ප� කළ ප�, EC (ෙ�වාෙය�ජකයා 
ෙවන� ��ම) අංකය� �රය මත ��ව� ඇත. 
අය��පත සා�ථකව ඉ��ප� කල බව ෙමම 
අංකය ම�� තහ�� කර�.

ෙ�වකය� ��� EC අංකෙ� වා�තාව� තබා ගත ��ය.

ෙ�වකය�ට ඕනෑම අව�ථාවක ඔ��ෙ� QID සහ EC අංකය භා�තා 
කර අමාත්යාංශෙ� ෙව� අඩ�යට ���ෙම� ඔ��ෙ� අය��පෙ� 
ත��වය ප��ෂා කළ හැ� ෙ�.

MoL � ඉෙල�ෙට්ර��ක ප�ධ�ය හරහා, ඉ��ම අ�මත ��මට 
ෙපර ඕනෑම ෙ�ලාවක ෙ�වකය�ට ඔ��ෙ� අය��පත අවලං� කළ 
හැ� ෙ�.  

නව ෙ�වා ���ම සත්යාපනය කර ෙන�මැ� තා� ක� අ�මැ�ය 
ලැ�ෙම� ප� MoL ෙවත ��ත ඉ��ම� ඉ��ප� ��ම ම�� 
ෙ�වකය�ට ඔ��ෙ� අය��පත අවලං� කළ හැ� ෙ�. ඔ�� ක�ක� 
සබඳතා ෙදපා�තෙ���ෙ� ප්රධා�යා ෙවත අරා� භාෂාෙව� �යා 
අ�ස� කළ ��ය� ඉ��ප� කළ ��ය. ෙමම ��ෙය�, ඔ�� තම 
අය��පත අවලං� කරන ෙලස ඉ�ලා ���ෙ� ඇ�දැ� ය�න ��බඳ 
ෙක� පැහැ�� ��ම� සමඟ අය��පත ඉ��ප� කරන අව�ථාෙ�� 
ලබා � ඇ� EC අංකය, ඔ��ෙ� QID � �ටපත� සහ ජංගම �රකථන 
අංකය ඇ�ළ� කළ ��ය.

ෙ�වකය�ට සහ ෙ�වාෙය�ජකය�ට සෑම �ටම ෙ�වා 
���ෙ� �ටපත� MoL �වාරය හරහා බාගත කළ හැ�ය.

සටහන

ෙ�වා ���ම සත්යාපනය ��ෙම� ප� නව 
ෙ�වාෙය�ජකයා ��� ෙ�වකයාෙ� නව QID 
සඳහා ඉ��ම� අභ්ය�තර කට�� අමාත්යාං
ශයට ඉ��ප� කළ ��ය.

ෙ�වකයාට දැ� ඔ�ෙ�/ඇයෙ� ��යාව 
ආර�භ කල හැ�ය.

පහත සඳහ� �යවර 2004 අංක 14 දරණ ක�ක� ��ය ම�� ආවරණය වන ෙප��ග�ක අංශෙ� 
ෙ�වකය�ට, ගෘහ�ථ ශ්ර�කය�ට, කෘ�කා��ක හා තෘණ�� ෙ�වකය�ට සහ �වර��ට අදාළ ෙ�. 
ෙ�වාෙය�ජකය� ෙවන� ��ම සඳහා පහත සඳහ� �යවර අ�ගමනය කළ ��ය.

��යා ෙවන� ��ම සඳහා ඔබෙ� අය��පත 
ඉ��ප� කර�න
ඔබෙ� ෙ�වාෙය�ජකයා ෙවන� ��ෙ� 
අය��පෙ� ත�වය ප��ෂා කර�න
MoL ෙවත ක�ක�-ස�බ�ධ පැ���ල� 
ඉ��ප� කර�න

මට වැ��ර ෙත�ර�� ෙස�යාගත 
හැ�ෙ� ෙක�තැ��ද?

වැ� ��තර සඳහා ක�ණාකර 40288101 �ෂ�ක ඇම�� 
අංකෙය�,  info@mol.gov.qa, �ද�� තැපෑෙල�, www.mol.gov.qa 

ෙව� අඩ�ෙය� ක�ක� අමාත්යාංශය හා ස�බ�ධ ව�න. 
නැතෙහ�� අපෙ� කා�යාල ෙවත ��ෙස�න.

අය��ප� �යාව�ය අවස� � ප�, ෙ�වකයාට 
��යාව ෙවන� ��ෙ� සහ දැ�� �ෙ� 
කාල�මාව තහ�� කර�� අමාත්යාංශෙය� 
ෙක� ප��ඩය� ලැෙබ� ඇත. 

ෙ�වකයා ව�ම� ෙ�වාෙය�ජකයා සඳහා වසර 2 � ෙහ� ඊට අ�  
කාලය� ෙ�වය කර ඇ�න� දැ�� �ෙ� කාලය මාසය�.

ෙ�වකයා වසර 2 කට වැ� කාලය� ෙ�වය කර ඇ�න� දැ�� �ෙ� 
කාලය මාස ෙදක�.

දැ�� �ෙ� කාල�මාෙ� අවසානය අමාත්යාංශෙය� ලැෙබන ෙක� 
ප��ඩෙ� සඳහ� ෙ�.

ෙ�වකයා සහ ව�ම� ෙ�වාෙය�ජකයා දැ�� �ෙ� කාල�මාව අ� 
��මට අෙන්ය�න්ය වශෙය� එකඟ � ෙන�මැ� න�, දැ�� �ෙ� කාලය 
�ළ ෙ�වකයා ව�ම� ෙ�වාෙය�ජකයා සමඟ �ගටම වැඩ කළ ��ය.

ව�ම� හා නව ෙ�වා ෙය�ජකය�ට දැ�� ෙද� ලබ�ෙ� ෙමම අව�ථාෙ��ය. 

දැ�� �ෙ� කාලය අවස� � ප� නව 
ෙ�වාෙය�ජකයා ��� බ� භාෂාමය ෙ�වා 
���ම� සඳහා MoL � ��ට� සත්යාපන ප�ධ�ය 
හරහා ෙ�වා ���ම සක� කර� ඇත. 

නව ෙ�වාෙය�ජකයා ��� අ�ස� කරන ලද ���ම සත්යාපනය ��ම 
සඳහා අමාත්යංශෙ� ෙව� අඩ�යට උ�ගත කර� ඇත.

සමාෙල�චනය��ෙම� ප�ව නව ෙ�වාෙය�ජකයා ��� සහ�ක කළ 
ෙ�වා ���ෙ� �ටපත� ෙ�වකයාට ලබා �ය ��ය.

ෙමය ෙ�වකයාෙ� දැ�� �ෙ� කාල �මාව අවස� � මාස �න� ඇ�ලත �� 
කල ��ය. �ය� ෙත�ර�� �ර�ෙම� ප�ව නව ෙ�වාෙය�ජකයා ��� 
ෙ�වකයා සහ නව ෙ�වාෙය�ජකයා ��� අ�ස� කළ �� ෙ�වා ���ම 
�ද්රණය කර� ඇත. ෙ�වකයා ���ෙ� ���ධානවලට එකඟ ව�ෙ� න�, 
ඔ�ට/ඇයට එය අ�ස� කළ හැ�ය.

ෙ�වකයාට නව QID එක� (ෙන��ෙ�)  නව ෙ�වාෙය�ජකයාෙග� ලැෙබ� ඇත. 

�ද�න� වශෙය�, ෙ�වකයා �වැර�ව ෙප�රමය 
ස���ණ ෙන�කළෙහ�� ෙහ� නව ෙ�වාෙය�ජකයා නව 
ෙ�වක�� බඳවා ගැ�ෙම� වැලැ��ම වැ� අව�ථාවල 
� ��යාව ෙවන� ��ම සඳහා වන අය��පත� 
අමාත්යාංශය ��� ප්ර��ෙ�ප කළ හැ�ය.

ෙ�වකයා ��� ක�ක� අමාත්යාංශෙ� ඉෙල�ෙට්ර�
�ක ප�ධ�ය (MoL) හරහා ��යා ෙවන� ��ම 
සඳහා වන අය��පත ඉ��ප� කළ ��ය:

ෙ�වකයා ��� "ෙ�වාෙය�ජකයා ෙවන� ��ම" ෙප�රමය �ද්රණය 
කර, �රවා අ�ස� කළ ��ය. නව ෙ�වාෙය�ජකයා ද ෙප�රමය අ�ස� 
කර සමාගෙ� �ල �ද්රාව එයට එ� කළ ��ය. ෙ�වකයා ෙප��ග�ක 
�වසක ෙ�වය ��ම සඳහා ��යා ෙවන� කර�ෙ� න�, නව 
ෙ�වාෙය�ජකයාෙ� අ�සන ප්රමාණව� ෙ�.

ෙ�වකයා ඔ�ෙ�/ඇයෙ� කටා� හැ���පත (QID) සහ ජංගම �රකථන 
අංකය සමඟ MoL � ඉෙල�ෙට්ර��ක ප�ධ�යට ඇ�ල� �ය �� 
අතර ප�ව අ�ස� කළ ෙප�රමෙ� �ටපත� උ�ගත කළ ��ය. ජංගම 
�රකථන අංකය ෙ�වකයාෙ� QID ෙවත ස�බ�ධ � ��ය ��ය.
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http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/Pages/E-ServiceDetails.aspx?EServiceName=Notifying%20employer%20service,%20to%20change%20work%20place/%20leaving%20the%20country
http://ecai.adlsa.gov.qa/
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://elcr.adlsa.gov.qa/
https://www.adlsa.gov.qa/en/E-Services/Pages/E-ServiceDetails.aspx?EServiceName=Portal%20for%20printing%20work%20contracts
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://ecai.adlsa.gov.qa/default.aspx
https://acmsidentity.adlsa.gov.qa/EN/Login?ReturnUrl=https://acms.adlsa.gov.qa/en
http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f



