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ජාතික මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් අරමුණ අඩු 
වැටුප් ලාභීන්ෙග් සිට ඉහළම සිටින 
අධ්යක්ෂකවරුන් දක්වා සියළු ෙසේවකයන් 
දැනුවත් කිරීමයි. 
 
කටාර් රාජ්යෙය් නීති පිළිබඳව ෙතොරතුරු 
ෙමම ෙපොත්පිංෙච් ඉතා සරල ෙලස දක්වා ඇත. 
එය කටාර්හි ෙසේවය කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්නන් හට හා, 2004 අංක 14 දරණ කම්කරු 
නීතිය යටෙත් වසන පුරවැසියන් හා 
පදිංචිකරුවන් හට පතිලාභයක් වනු ඇත. 
 

මානව හිමිකම් ආරක්ෂා හා පවර්ධනය 
කරමු! 



 

 

හිතවත් ෙසේවකයා, 

මානව හිමිකම් පවර්ධනය හා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉවහල් වන බව කටාර් 

රාජ්යෙය් මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් විශ්වාසයයි. එම ෙමෙහයුෙව් ෙකොමිසන් 

වශෙයන් කටාර් රාජ්යෙය්  ඔබෙග් ෙසේවා කාලය ඇතුලත ඔෙබ් අයිතීන් හා 

වගකීම අවෙබෝධ කරගැනීමට ඔබට මග ෙපන්වීම සඳහා ෙමම ෙපොත් පිංච 

විෙශේෂෙයන්ම නිර්මාණය කර ඇත. 

ඔෙබ් රාජකාරි වලට සම්බන්ධ සියලු ෙකොන්ෙද්සි වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳව 

දැනුවත් කිරීම රාජ්ය  මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් අභිපායයි. 

ඔබ පදිංචි ස්ථානෙය් හා රාජකාරී1 පිළිබඳව ඇති ගැටළු සඳහා පිළිතුරු 

ෙබොෙහෝමයක් පහසුෙවන් සංකීර්ණ බවින් ෙතොරව ෙමම ෙපොත් පිංච මගින් 

දැනගැනීමට හැකිවන බැවින් ඔබට අවශ්ය සියල්ල ෙතොරතුරු, කටාර් රා 

රාජ්යෙයන්  ෙසේවය කිරීමට පැමිණීමට ෙපර හා පසු ඔබට හමුෙව් තිෙබනු ඇත. 

                                                 
1 ෙමම ෙසේවක අයිතිවාසිකම් ෙපොත් පිංච තුල අඩංගු සියලු ෙතොරතුරු 2004 අංක 14 දරන කම්කරු නීතිෙයන් උපුටා ඇති අතර 
ෙමම නීතිෙයහි විධිවිධාන කියාත්මක කිරීම සඳහා නිකුත් කරන ලද අමාත්යංශ නිෙයෝග සහ විෙද්ශිකයන්  රටින් පිටවීම හා 
ඇතුලුවීම විධිමත් කරන හා ඔවුන්ෙග් පදිංචිය සහ අනුගහය ලබා දීම පාලනය කරන 2015 අංක 21 දරන නීතිය ;ගෘහ 

ෙසේවිකාවන් සම්බන්ධෙයන් වන 2017 අංක 15 දරන  නීතිය ;2004  අංක 11 දරණ දණ්ඩ නීතිය ;අපරාධ නඩු කියාපටිපාටි◌�කි 
හා සිවිල් හා වාණිජ  කියාපටිපි    ◌්තපට්යශකාප කරන 2004 අංක 23 දරණ නීතිය 1990 අංක 13 දරණ නීතිය.  

 

 

 

හිතවත් ෙසේවකයා, 

මානව හිමිකම් පවර්ධනය හා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉවහල් වන බව කටාර් 

රාජ්යෙය් මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් විශ්වාසයයි. එම ෙමෙහයුෙව් ෙකොමිසන් 

වශෙයන් කටාර් රාජ්යෙය්  ඔබෙග් ෙසේවා කාලය ඇතුලත ඔෙබ් අයිතීන් හා 

වගකීම අවෙබෝධ කරගැනීමට ඔබට මග ෙපන්වීම සඳහා ෙමම ෙපොත් පිංච 

විෙශේෂෙයන්ම නිර්මාණය කර ඇත. 

ඔෙබ් රාජකාරි වලට සම්බන්ධ සියලු ෙකොන්ෙද්සි වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳව 

දැනුවත් කිරීම රාජ්ය  මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් අභිපායයි. 

ඔබ පදිංචි ස්ථානෙය් හා රාජකාරී1 පිළිබඳව ඇති ගැටළු සඳහා පිළිතුරු 

ෙබොෙහෝමයක් පහසුෙවන් සංකීර්ණ බවින් ෙතොරව ෙමම ෙපොත් පිංච මගින් 

දැනගැනීමට හැකිවන බැවින් ඔබට අවශ්ය සියල්ල ෙතොරතුරු, කටාර් රා 

රාජ්යෙයන්  ෙසේවය කිරීමට පැමිණීමට ෙපර හා පසු ඔබට හමුෙව් තිෙබනු ඇත. 

                                                 
1 ෙමම ෙසේවක අයිතිවාසිකම් ෙපොත් පිංච තුල අඩංගු සියලු ෙතොරතුරු 2004 අංක 14 දරන කම්කරු නීතිෙයන් උපුටා ඇති අතර 
ෙමම නීතිෙයහි විධිවිධාන කියාත්මක කිරීම සඳහා නිකුත් කරන ලද අමාත්යංශ නිෙයෝග සහ විෙද්ශිකයන්  රටින් පිටවීම හා 
ඇතුලුවීම විධිමත් කරන හා ඔවුන්ෙග් පදිංචිය සහ අනුගහය ලබා දීම පාලනය කරන 2015 අංක 21 දරන නීතිය ;ගෘහ 

ෙසේවිකාවන් සම්බන්ධෙයන් වන 2017 අංක 15 දරන  නීතිය ;2004  අංක 11 දරණ දණ්ඩ නීතිය ;අපරාධ නඩු කියාපටිපාටි◌�කි 
හා සිවිල් හා වාණිජ  කියාපටිපි    ◌්තපට්යශකාප කරන 2004 අංක 23 දරණ නීතිය 1990 අංක 13 දරණ නීතිය.  

 



 

 

තවද, උල්ලංසණය කිරීම වලින් ඔබව ආරක්ෂා කිරීමටත්, නීතිෙය් ආරක් ෂාව 
යටෙත් රැඳීමටත් කටාර් රාජ්යෙයන් නීති2 හා කියා පටිපාටි, විෙශේෂෙයන්ම 
මෑතකදී යාවත්කාලීන වූ නීති හා කියා පටිපාටිද,  
ඒවා කියාත්මක කිරීෙම් යන්තද  අවෙබෝධ කර ගැනීමට ෙමම ෙපොත් පිංච 
ඉවහල් වනු ඇතැයි ජාතික මානව හිමිකම් ෙකොමිසම බලාෙපොරුත්තු ෙවයි. 
ෙමම ෙපොත් පිංච ඔෙබ් නිරන්තර සහකරුවා වනු ඇතැයිද සහ ඇය ඔබට එය 
ඔබට අවශ්ය විට ඔෙබ් දෑෙත් රැෙදනු ඇතැයි ද ඔවුන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවයි. 

 

හලා අල් අලි 

නීති විශාරදයා 

 

                                                 
2. ෙපොත් පිංච මුදණය කළ දිනට පසු නිකුත් කරන ලද නීති සංෙශෝධනයන් ෙහෝ අවලංගු කිරීම ජනා හා ◌ිෙයෝධායක ෙරගුලාසි 
යාවත්කාලීන කිරීමට අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. 

 

 

 

තවද, උල්ලංසණය කිරීම වලින් ඔබව ආරක්ෂා කිරීමටත්, නීතිෙය් ආරක් ෂාව 
යටෙත් රැඳීමටත් කටාර් රාජ්යෙයන් නීති2 හා කියා පටිපාටි, විෙශේෂෙයන්ම 
මෑතකදී යාවත්කාලීන වූ නීති හා කියා පටිපාටිද,  
ඒවා කියාත්මක කිරීෙම් යන්තද  අවෙබෝධ කර ගැනීමට ෙමම ෙපොත් පිංච 
ඉවහල් වනු ඇතැයි ජාතික මානව හිමිකම් ෙකොමිසම බලාෙපොරුත්තු ෙවයි. 
ෙමම ෙපොත් පිංච ඔෙබ් නිරන්තර සහකරුවා වනු ඇතැයිද සහ ඇය ඔබට එය 
ඔබට අවශ්ය විට ඔෙබ් දෑෙත් රැෙදනු ඇතැයි ද ඔවුන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවයි. 

 

හලා අල් අලි 

නීති විශාරදයා 

 

                                                 
2. ෙපොත් පිංච මුදණය කළ දිනට පසු නිකුත් කරන ලද නීති සංෙශෝධනයන් ෙහෝ අවලංගු කිරීම ජනා හා ◌ිෙයෝධායක ෙරගුලාසි 
යාවත්කාලීන කිරීමට අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. 

 

 

 

ජාතික මානව හිමිකම් ෙකොමිසම 

අපි කවුරුද? 

කටාර් රාජ්යෙය් අදිකරණ බලය යටෙත් සිටින සියල්ලන්ෙග් මානව හිමිකම් ආරක් ෂාව හා 
පවර්ධනය සම්බන්දෙයන් කටයුතු කරන ස්වාධීන 
ජාතික ආයතනයකි. 
තවද අපි පකාශිත අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අප කටයුතු කරනවා 
, විෙශේෂෙයන් රාජ්ය අනුමත කළ ජාත්යන්තර සම්මුතීන් හා මානව හිමිකම් සම්මුතීන් 
සාක්යන් කර ගැනීමට අපි කියා කරමු.  
කටාර් රාජ්යෙය් මානව හිමිකම් තත්වය නිරීක්ෂණය කරන්ෙනමු. 
අධිකරණයට ෙචෝදනා භාරගැනීම සහ අදාළ බලධාරීන් සමග මැදිහත් වීම තුලින් විසඳුම් 
ෙසොයා ගැනීමටද අපි උත්සහ ෙවමු. 
අපි පාලන ආණ්ඩුෙවන් හා උපෙද්ශාත්මක පදනම් මත , මානව හිමිකම් පිළිබඳ 
නිර්ෙද්ශෙයන් හා ෙයෝජනා ඉදිරපත් කරමු. 
සියලු කමිටු , සංගම් හා ආයතන මගින් සිදුවන,මානව හිමිකම් සංස්කෘතිය පැතිර වීම 
සඳහා වන ව්යාපෘති වලට අපෙග් පූරණ සහය දීමටද අපි උත්සහ ෙවමු. 
කටාර් රාජ්යෙය් මානව හිමිකම් තත්වය පිළිබඳව වාර්ෂික වාර්තාවන් අපි නිකුත් කරන 
අතර , එය අප ෙවබ් අඩවිෙය්ද පකාශයට පත් කරමු. 
අපි මානව හිමිකම් සංස්කෘතිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමට ක්ෙෂේත චාරිකා, පවර්ධන 
පාඨමාලා, වැඩමුළු සංවිධාන කරන අතර ඒවා පුළුල්ව ව්යාපෘත කරමු.  
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පළමුවන පරිච්ෙඡ්දය 
කටාර් රාජ්යයට පැමිණීමට ෙපර දැනගත 
යුතු මුලික කරුණු 

 

 

Q1- කටාර් රාජ්යයට පැමිෙණන්ෙන් ෙකෙසේද? 

කටාර් රාජ්යෙය් ආණ්ඩුව හා ෙසේවකයාෙග් රෙට් ආණ්ඩුව අතර ඇති ගිවිසුමට අනුව රාජ්යය 
අංශෙය් ෙසේවය කිරීමට ඔබව, රාජ්ය මගින් එවනු ලද නිෙයෝජෙයකු මගින් බඳවා ගනු ලැෙබ්. 

 

ෙපෞද්ගලික ඒකකෙයන් මගින්: 

බඳවා ගැනීෙම් ආයතන ෙහෝ ෙසේවාෙයෝජකයා විසින් ෙපෞද්ගලිකව ෙහෝ ඒකාබද්ධ අංශෙය් 

ෙසේවය කිරීම සඳහා ඔබව බඳවා ගනු ලැෙබ්. 

 

Q2- කටාර් රාජ්යයට පැමිණීමට ෙපර ඔබ දැනගත යුත්ෙත් 

ෙමොනවාද? 

ඉහළ වැටුප්, සුවපහසු ෙන්වාසික පහසුකම් සහ ඔබ පවුලට විශාල මුදල් දීමනා ලබා දීම පිළිබඳ 

``වීසා ෙවෙළඳන් `` ෙහෝ රැවටිලිකාර ෙපොෙරොන්දු වලින් පෙව්සම් වන්න. ඔවුන්ෙග් අරමුණ 

වන්ෙන් වීසා ගාස්තු හා ඉක්මන් ලාභයක් ලභාගැනීමයි. 
රාජකාරී වීසා සඳහා ෙගවීමක් කිරීම මගින් කටාර් ෙද්ශ සීමාව තුලට ඔබ පැමිණියද, ඔබට 

අනිවාර්යෙයන් රැකියාවක් ෙහෝ ෙන්වාසික පහසුකම් ලැබීම සහතික කළ ෙනොහැක. ඔබව 

ෙසේවෙය් ෙයදවීමට ෙපොෙරොන්දු වූ ආයතනය කල්පිතයක් විය හැකි අතර එය ෙසේවෙය් ෙයදවීමට 
සුදුසුකම් ෙනොමැත්තක් විය හැකිය 
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රැකියාවෙය් ස්වභාවය, වැටුප, ෙන්වාසික පහසුකම්, පිළිබඳව රැකියාවට පිටත් වීමට ෙපර 

ෙකොන්තාත්තුවක් අත්සන් කර සහතික කර ගන්න. අවසර ලැබූ පුද්ගලයකු හරහා, බඳවා 

ගැනීෙම් ආයතනෙයන් ෙහෝ කම්කරු අමාත්යාංශෙය් නිසි බලධාරිෙයකුෙගන් ලැබූ බලපතයක් 

ෙනොමැතිව කටාර් රාජ්යෙය් ෙසේවාෙයෝජකයා, පිට රටින් ෙසේවකෙයක් බඳවා ෙනොගැනීමට 

ඉඩ ඇත.3 

 
එම නිසා ඔබට කටාර් රාජ්යෙය්   ෙසේවයට ඇරයුම් කරන පුද්ගලයා හට නිවැරදි බලපතයක් 

ඇද්දැයි සැලකිලිමත් වන්න. තවද එය ඔබ ඉදිරිෙය් ෙපන්වන ෙලස ඉල්ලා එහි ඡායරුපයක් ලබා 
ගන්න. 
ඔබ ෙසේවා කිරීෙම් ආයතන නැරඹීමට ඉල්ලා, ආසනෙය් නමත්,ලියාපදිංචි අංකයත් ඔබ හා 

තබාගන්න. ෙමම බලපත වල පිටපත් ඔබට ලබාදීමට පතික්ෙෂේප කිරීම මගින් ඒවා නිවැරදි 

ෙනොවන බව හා එම පුද්ගලයා ඔබව සුරාකෑමට උත්සහ කරන බව ෙපනී යයි. 
නිවැරදි ශාස්තය හා තාක්ෂණික ෙල්ඛන හා සහතික ලබා දීමටත්, කටාර් රාජ්යෙය්  ෙසේවෙය් 

නිරකවීම සඳහා, ඉදිරිෙය් ෙකෙරන කාර්යයින් සඳහා අවශ්ය වෘත්තීය හැකියාවන් පිළිබඳව අවංක 

වන්න. 

  
                                                 
3 විද�ත් ෙකොන්තාත්තු සදහා කම්කරු අමාත්යංශය ෙවත ෙයොමුවන්න  .٢٠١٥ අංක ٢١ දරණ නීතිෙය් ٤ වන වගන්තිය මගින් 

විෙද්ශිකයන් ෙග් පැමිණීම හා පිටවීම විධිමත් කරයි" .නීති මගින් නියම කරන ලද ෙකොන්ෙද්සි හා පාලනයකට අනුකූ ල වූ 
බඳවාගන්නකු සමග අවසන් කල ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුවක් ෙනොමැතිව විෙද්ශිකයකුට රැකියා වීසා බලපතයක් ෙනොලැෙබ්". 

 

 

රැකියාවෙය් ස්වභාවය, වැටුප, ෙන්වාසික පහසුකම්, පිළිබඳව රැකියාවට පිටත් වීමට ෙපර 

ෙකොන්තාත්තුවක් අත්සන් කර සහතික කර ගන්න. අවසර ලැබූ පුද්ගලයකු හරහා, බඳවා 

ගැනීෙම් ආයතනෙයන් ෙහෝ කම්කරු අමාත්යාංශෙය් නිසි බලධාරිෙයකුෙගන් ලැබූ බලපතයක් 

ෙනොමැතිව කටාර් රාජ්යෙය් ෙසේවාෙයෝජකයා, පිට රටින් ෙසේවකෙයක් බඳවා ෙනොගැනීමට 

ඉඩ ඇත.3 

 
එම නිසා ඔබට කටාර් රාජ්යෙය්   ෙසේවයට ඇරයුම් කරන පුද්ගලයා හට නිවැරදි බලපතයක් 

ඇද්දැයි සැලකිලිමත් වන්න. තවද එය ඔබ ඉදිරිෙය් ෙපන්වන ෙලස ඉල්ලා එහි ඡායරුපයක් ලබා 
ගන්න. 
ඔබ ෙසේවා කිරීෙම් ආයතන නැරඹීමට ඉල්ලා, ආසනෙය් නමත්,ලියාපදිංචි අංකයත් ඔබ හා 

තබාගන්න. ෙමම බලපත වල පිටපත් ඔබට ලබාදීමට පතික්ෙෂේප කිරීම මගින් ඒවා නිවැරදි 

ෙනොවන බව හා එම පුද්ගලයා ඔබව සුරාකෑමට උත්සහ කරන බව ෙපනී යයි. 
නිවැරදි ශාස්තය හා තාක්ෂණික ෙල්ඛන හා සහතික ලබා දීමටත්, කටාර් රාජ්යෙය්  ෙසේවෙය් 

නිරකවීම සඳහා, ඉදිරිෙය් ෙකෙරන කාර්යයින් සඳහා අවශ්ය වෘත්තීය හැකියාවන් පිළිබඳව අවංක 

වන්න. 

  
                                                 
3 විද�ත් ෙකොන්තාත්තු සදහා කම්කරු අමාත්යංශය ෙවත ෙයොමුවන්න  .٢٠١٥ අංක ٢١ දරණ නීතිෙය් ٤ වන වගන්තිය මගින් 

විෙද්ශිකයන් ෙග් පැමිණීම හා පිටවීම විධිමත් කරයි" .නීති මගින් නියම කරන ලද ෙකොන්ෙද්සි හා පාලනයකට අනුකූ ල වූ 
බඳවාගන්නකු සමග අවසන් කල ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුවක් ෙනොමැතිව විෙද්ශිකයකුට රැකියා වීසා බලපතයක් ෙනොලැෙබ්". 

 

 

Q3- “ෙසේවකයකු” යන්ෙනන් අදහස් වන්ෙන් කුමක්ද සහ 

ෙමම ෙපොත් පිංච ඉලක්ක කරන්ෙන් කාවද? 

“ෙසේවකයකු” යන පදය කටාර් ජාතික වන හා ෙනොවන ස්තී  පුරුෂ සියල්ලන්ටම අදාළ ෙව්. 

ෙපෞද්ගලික ආයතන වල ෙසේවකයන් හා ෙසේවාෙයෝජකයන් මුළු පාග්ධනෙයන් 51% ෙනොඅඩු 

කටාර් රාජ්යයීය පාග්ධනයක් ඇති, පධාන කාර්යාලය කටාර් රාජ්යෙය් පිහිටා ඇති ආයතන වල 

ෙසේවකයන් හා ෙසේවාෙයෝජකයන් ෙමම ෙපොත්පිංච මගින් ඉලක්ක කර ඇත. 

රාජ්ය  අංශෙය්, රාජ්ය  ආයතන වල හා කටාර් ඛනිජ ෙතල් මගින් ස්ථාපනය කරන ලද සමාගම් 

වල ෙසේවකයන්ට ෙමන්ම, විෙශේෂ නීති මගින් රැකියාව නියාමනය කරනු ලබන්නන්, සන්නද්ධ 

හමුදා නිලධාරීන් හා සාමාජිකයන් සහ නාවුක ෙසේවකයන් හට ෙමම ෙපොත්පිංෙච් විධිවිධාන 

අදාල ෙනොෙව්. ෙමම ෙපොත්පිංෙච් පස්වන පරිච්ෙඡ්දෙය් ගෘහ ෙසේවකයන් සදහා විධිවිධාන අඩංගු 

ෙව්. කටාර් හි ෙසේවය කරන සියලු විෙද්ශිකයන් හට ෙන්වාසික පතිපාදන අදාල ෙව්.

Q4- කටාර් හි බඳවා ගැනීම් කාර්යාලය විසින් ඔබව බඳවා 
ගැනීම සදහා කිසිදු වියදම් අය කිරීමක් කරන්ෙන් ද? 
කටාර් හි බඳවා ගැනීම් කාර්යාල, බඳවා ගත් ෙසේවකයකු වශෙයන් ඔෙබන් කිසිදු ගාස්තු ෙහෝ 

වියදම් අය ෙනොකරයි. 

 
  



65

 

 

Q5- ඔබ කටාර් රාජ්යයට පැමිණි වහාම ඔෙබ් 
ෙසේවාෙයෝජකයා විසින් ගතයුතු කියාමාර්ග කවෙර්ද? 
ෙන්වාසික බලපත ලබාගැනීෙම් කමෙව්දය සම්පූර්ණ කිරීම සදහා රටට ඇතුළු වීෙම් සිට දින 

30ක් ඇතුළත නිසි බලධාරියා ෙවත ෙයොමුවන්න.4 

ෙසේවාෙයෝජකයා )බඳවාගන්නා (ඔෙබ් පදිංචි අවසරය ෙහෝ අලුත් කිරීෙම් කියාපටිපාටිකි දින 

90කට ෙනොවැඩි කාල සීමාවකින් අවසන් කිරීමට බැදී සිටී  .ඉහත සදහන් කියාපටිපාටීන් 

සම්පූර්ණ කළ පසු ඔහු  ඔබට ඔෙබ් ගමන් බලපතය ලබා දිය යුතු ෙව්. 

 
Q6- ෙසේවාෙයෝජකයා (බඳවා ගන්නා) හට ඔබෙග් ගමන් 

බලපතය තබාගැනීමට අවසර තිෙබ්ද? 
එෙසේ ෙනොෙව්. ෙකෙසේ ෙවතත්, ඔෙබ් ෙසේවාෙයෝජකයාට ඔෙබ් ගමන් බලපතය තබා ගත 

හැක්ෙක් ඔෙබ් ලිඛිත ඉල්ලීමක් මත පමණි. එෙමන්ම ඔෙබ් ඉල්ලීම අනුව එය ඔබට ලබාදීමට 

ඔහු බැදී සිටී.  

 
ඔෙබ් ෙසේවාෙයෝජකයා ඔෙබ් ගමන් බලපතය ලබා දීමට විරුද්ධ ෙව් නම් ෙපොලීසියට ෙහෝ නඩු 

පවරන්නන්ට පැමිණිල්ලක් කළ හැකිය. ෙසේවාෙයෝජකයා ඔෙබ් ලිඛිත අවසරයකින් ෙතොරව 

ගමන් බලපතය තබා ගනී නම් නීතිය අනුව ඔහුට කටාර් රියාල් 10000 කට ෙනොවැඩි දඩයක් 

නියම කරනු ලැෙබ්. 

                                                 
4 අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යංශෙය් ෙවබඅඩවිෙය් කාය පටිපාටික වර්ධනයන් අනුගමනය කරන්න. 

 

 

Q5- ඔබ කටාර් රාජ්යයට පැමිණි වහාම ඔෙබ් 
ෙසේවාෙයෝජකයා විසින් ගතයුතු කියාමාර්ග කවෙර්ද? 
ෙන්වාසික බලපත ලබාගැනීෙම් කමෙව්දය සම්පූර්ණ කිරීම සදහා රටට ඇතුළු වීෙම් සිට දින 

30ක් ඇතුළත නිසි බලධාරියා ෙවත ෙයොමුවන්න.4 

ෙසේවාෙයෝජකයා )බඳවාගන්නා (ඔෙබ් පදිංචි අවසරය ෙහෝ අලුත් කිරීෙම් කියාපටිපාටිකි දින 

90කට ෙනොවැඩි කාල සීමාවකින් අවසන් කිරීමට බැදී සිටී  .ඉහත සදහන් කියාපටිපාටීන් 

සම්පූර්ණ කළ පසු ඔහු  ඔබට ඔෙබ් ගමන් බලපතය ලබා දිය යුතු ෙව්. 

 
Q6- ෙසේවාෙයෝජකයා (බඳවා ගන්නා) හට ඔබෙග් ගමන් 

බලපතය තබාගැනීමට අවසර තිෙබ්ද? 
එෙසේ ෙනොෙව්. ෙකෙසේ ෙවතත්, ඔෙබ් ෙසේවාෙයෝජකයාට ඔෙබ් ගමන් බලපතය තබා ගත 

හැක්ෙක් ඔෙබ් ලිඛිත ඉල්ලීමක් මත පමණි. එෙමන්ම ඔෙබ් ඉල්ලීම අනුව එය ඔබට ලබාදීමට 

ඔහු බැදී සිටී.  

 
ඔෙබ් ෙසේවාෙයෝජකයා ඔෙබ් ගමන් බලපතය ලබා දීමට විරුද්ධ ෙව් නම් ෙපොලීසියට ෙහෝ නඩු 

පවරන්නන්ට පැමිණිල්ලක් කළ හැකිය. ෙසේවාෙයෝජකයා ඔෙබ් ලිඛිත අවසරයකින් ෙතොරව 

ගමන් බලපතය තබා ගනී නම් නීතිය අනුව ඔහුට කටාර් රියාල් 10000 කට ෙනොවැඩි දඩයක් 

නියම කරනු ලැෙබ්. 

                                                 
4 අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යංශෙය් ෙවබඅඩවිෙය් කාය පටිපාටික වර්ධනයන් අනුගමනය කරන්න. 

 

 

Q7- ඔබට ගිවිසුමකින් ෙතොරව කටාර් රාජ්යෙය් ෙසේවය කළ 
හැකිද? 
විෙද්ශිකයන් හා ෙන්වාසිකයන් ෙග් පිවිසුම හා පිටවීම පාලනය කරන 2015 අංක 21 දරණ නව 

නීතිය අනුව රැකියා ගිවිසුමක් යටෙත් කටාර් හි ෙසේවය කිරීම සදහා වීසා බලපතයක් ඔබට ලබා 

ෙද්. එබැවින් ඔබ හා ෙසේවාෙයෝජකයා අතර ලිඛිත ගිවිසුමකින් ෙතොරව ෙසේවය කිරීම 

නීතිවිෙරෝධී වන අතර ෙබොෙහෝ අවදානම් වලට ඔබව අනාවරණය කරයි.  

ෙකෙසේ ෙවතත් නව නීතිය කියාත්මක කිරීමට ෙපර බඳවා ගත් ෙසේවකයන් හා 

ෙකොන්තාත්තුවකින් ෙතොරව ෙසේවාෙයෝජකයා ට ෙසේවය කරන ෙසේවකයන, ආරවුල් හා හිමිකම් 

සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන විට, තම ෙසේවා සම්බන්ධතාව සියලු සාක්ෂි ඉදිරිපත් ෙකොට නිසි 

බලධාරියා හමුෙව් ඔප්පු කළ හැක. 

 
 
 
 

  

 

 

Q8- ඔබත් ඔබෙග් ෙසේවාෙයෝජකයාත් අතර 
ෙකොන්තාත්තුවක් ෙනොමැති නම්, ඔබෙග් ෙසේවය ඔප්පු 

කරන්ෙන් ෙකෙසේද? 
ඔබට ලිඛිත ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුවක් ෙනොමැති නම්, ඔෙබ් ෙසේවා සම්බන්ධතාවය හා අයිතීන් 

ෙමවැනි ඕනෑම සාක්ෂියක් මගින් ඔප්පු කළ හැක: 

-බැංකුවට වැටුප් මාරු කිරීම 

-ෙව්තනෙය් රිසිට් පෙත් ඇති අත්සන 

-සෙහෝදර ෙසේවකයන් ෙග් සාක්ෂි හා නීති මගින් අවසර ලබාදුන් ෙවනත් සාධක 

 
Q9- මූලික ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුෙව් අදාල විය යුත්ෙත් 
ෙමොනවාද? 
ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුව ලිඛිතව ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් සහතික කර පිටපත් තුනකින් නිකුත් 

ෙව්: එක් පාර්ශ්වයකට එක් පිටපත බැගින් යැෙවන අතර, තුන්වැන්න ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 

තැන්පත් විය යුතු ෙව්. 

රැකියා ගිවිසුෙම් පාර්ශ්වයන් අතර ෙසේවා සම්බන්ධය පිළිබඳව විධිවිධාන සඳහන් කළ යුතුය. 

විෙශේෂෙයන් පහත සඳහන් දත්ත ඇතුළත් විය යුතුය: 

-ෙසේවා ෙයෝජකයාෙග් නම සහ ස්ථානය. 

- ෙසේවකයාෙග් නම, සුදුසුකම්, ජාතිකත්වය, වෘත්තිය, පදිංචි ස්ථානය සහ ඔහුෙග් අනන්යයතාව 

තහවුරු කිරීම සඳහා අවශ්ය ෙද්.
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Q8- ඔබත් ඔබෙග් ෙසේවාෙයෝජකයාත් අතර 
ෙකොන්තාත්තුවක් ෙනොමැති නම්, ඔබෙග් ෙසේවය ඔප්පු 

කරන්ෙන් ෙකෙසේද? 
ඔබට ලිඛිත ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුවක් ෙනොමැති නම්, ඔෙබ් ෙසේවා සම්බන්ධතාවය හා අයිතීන් 

ෙමවැනි ඕනෑම සාක්ෂියක් මගින් ඔප්පු කළ හැක: 

-බැංකුවට වැටුප් මාරු කිරීම 

-ෙව්තනෙය් රිසිට් පෙත් ඇති අත්සන 

-සෙහෝදර ෙසේවකයන් ෙග් සාක්ෂි හා නීති මගින් අවසර ලබාදුන් ෙවනත් සාධක 

 
Q9- මූලික ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුෙව් අදාල විය යුත්ෙත් 
ෙමොනවාද? 
ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුව ලිඛිතව ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් සහතික කර පිටපත් තුනකින් නිකුත් 

ෙව්: එක් පාර්ශ්වයකට එක් පිටපත බැගින් යැෙවන අතර, තුන්වැන්න ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 

තැන්පත් විය යුතු ෙව්. 

රැකියා ගිවිසුෙම් පාර්ශ්වයන් අතර ෙසේවා සම්බන්ධය පිළිබඳව විධිවිධාන සඳහන් කළ යුතුය. 

විෙශේෂෙයන් පහත සඳහන් දත්ත ඇතුළත් විය යුතුය: 

-ෙසේවා ෙයෝජකයාෙග් නම සහ ස්ථානය. 

- ෙසේවකයාෙග් නම, සුදුසුකම්, ජාතිකත්වය, වෘත්තිය, පදිංචි ස්ථානය සහ ඔහුෙග් අනන්යයතාව 

තහවුරු කිරීම සඳහා අවශ්ය ෙද්.

 

 

- ෙකොන්තාත්තුෙව් අවසන් දිනය. 

- ෙසේවෙය් ස්වභාවය හා වර්ගය සහ ෙකොන්තාත්තු ස්ථානය. 

- වැඩ ආරම්භ කිරීෙම් දිනය. 

- නිශ්චිත කාල සීමාවක් නම්, ෙකොන්තාත්තුෙව්  කාලසීමාව 

- එකඟ වූ වැටුප සහ ෙගවීෙම් කමය සහ දිනය. 

වැදගත් සටහන: නව ගිවිසුමක් අත්සන් කරන විට (ෙදවන 

ෙහෝ ෙතවන වරට), පළමු ෙකොන්තාත්තුව ආරම්භ කළ දිනය සදහන් විය යුතය. 

 
Q10- ඔබ හා ඔෙබ් ෙසේවාෙයෝජකයා අතර ඔෙබ් ෙගවීම් 
සම්බන්ධෙයන් ආරවුලක් ඇති වූ විට එය ගණනය කරනු 
ලබන්ෙන් ෙකොන්තාත්තුෙව්  දිනය ෙහෝ ෙසේවය ආරම්භ 

කිරීෙම් දිනෙය් සිටද? 
ෙසේවය ආරම්භ කිරීෙම් දිනය වලංගු ෙව්; රැකියා ෙකොන්තාත්තුව  ඊට විරුද්ධ යමක් පකාශ 

ෙනොකරන්ෙන් නම්, රැකියා ෙකොන්තාත්තුෙව්  ඇති දිනය ෙනොෙව්. 

උදාහරණයක් ෙලස: ඔෙබ් ෙකොන්තාත්තුව පටන් ගන්නා දිනය 2008/1/1 නම්, ඔබ ෙසේවය 

ආරම්භ කළ දිනය 2008/1/3 නම්, එවිට ඔෙබ් හිමිකම් 2008/1/3 සිට ගනණය ෙව්.

   

 

- ෙකොන්තාත්තුෙව් අවසන් දිනය. 

- ෙසේවෙය් ස්වභාවය හා වර්ගය සහ ෙකොන්තාත්තු ස්ථානය. 

- වැඩ ආරම්භ කිරීෙම් දිනය. 

- නිශ්චිත කාල සීමාවක් නම්, ෙකොන්තාත්තුෙව්  කාලසීමාව 

- එකඟ වූ වැටුප සහ ෙගවීෙම් කමය සහ දිනය. 

වැදගත් සටහන: නව ගිවිසුමක් අත්සන් කරන විට (ෙදවන 

ෙහෝ ෙතවන වරට), පළමු ෙකොන්තාත්තුව ආරම්භ කළ දිනය සදහන් විය යුතය. 

 
Q10- ඔබ හා ඔෙබ් ෙසේවාෙයෝජකයා අතර ඔෙබ් ෙගවීම් 
සම්බන්ධෙයන් ආරවුලක් ඇති වූ විට එය ගණනය කරනු 
ලබන්ෙන් ෙකොන්තාත්තුෙව්  දිනය ෙහෝ ෙසේවය ආරම්භ 

කිරීෙම් දිනෙය් සිටද? 
ෙසේවය ආරම්භ කිරීෙම් දිනය වලංගු ෙව්; රැකියා ෙකොන්තාත්තුව  ඊට විරුද්ධ යමක් පකාශ 

ෙනොකරන්ෙන් නම්, රැකියා ෙකොන්තාත්තුෙව්  ඇති දිනය ෙනොෙව්. 

උදාහරණයක් ෙලස: ඔෙබ් ෙකොන්තාත්තුව පටන් ගන්නා දිනය 2008/1/1 නම්, ඔබ ෙසේවය 

ආරම්භ කළ දිනය 2008/1/3 නම්, එවිට ඔෙබ් හිමිකම් 2008/1/3 සිට ගනණය ෙව්.

  

 

 

Q11- ඔෙබ් ෙකොන්තාත්තුෙව්  මුල් පිටපතක් ළග තබා 
ගැනීමට ඔබට අවසර තිෙබ්ද? 
ෙකොන්තාත්තුෙව් අව්යාජ පිටපතක් තබා ගැනීම අනිවාර්ය ෙව්. ෙකොන්තාත්තුෙව් පිටපතක් 

ලබාගැනීමට අසමත් වීමද කම්කරු නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමකි. ෙකොන්තාත්තුෙව්  අව්යාජ 

පිටපතක් තබා ගැනීම අනිවාර්ය ෙව්. අසමත් වීම 

ෙකොන්තාත්තුෙව්  පිටපතක් ලබා ගැනීම ද කම්කරු නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමකි. කම්කරු 

සබඳතා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත පැමිණිල්ලක් ෙයොමු කරන්න. 

 
Q12- ඔබ ෙකොපමණ කාල සීමාවකින් රට හැර යා යුතුද? 
විෙද්ශිකෙයකු පදිංචි බලපතයක් ලබා ෙනොගතෙහොත් පිටව යා යුතුය. 

තවද, ෙන්වාසික බලපතය අවසන් වූ විට, යම්කිසි ෙහේතුවක් නිසා අවලංගු වූ විට, ෙහෝ ඔහු රටට 

ඇතුළු වීෙම් අරමුණ තවදුරටත් අදාල ෙනොවන විට, දින 90ක් ඇතුළත ඔහු රටින් පිට විය යුතුය. 
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Q13- ඔෙබ් කම්කරු උසාවිෙය් නඩුව ෙවනත් අෙයකුට 

පවරා කටාර් රාජ්යෙයන් පිට වීමට අවසර තිෙබ්ද? 
ඔෙබ් නඩුව හඹායෑෙම් හැකියාව ඇති ඕනෑම අෙයක් පවරා, නීතිඥ බලය අධිකරණ 

අමාත්යාංශෙය් සම්පූර්ණ කර, ෙල්ඛනගත කර, කටාර් රාජ්යෙයන් පිටවීමට අවසර ඇත. 

 
Q14- කටාර් රාජ්යෙයන්  පිටවීමට තහනම් කුමන 
අවස්තාෙව් දීද? 
ඔබ සාපරාධී නඩුවකට ෙචෝදනා ලබා (ෙශේෂයක් රහිත ෙචක්පතක්- ෙද්ශෙදෝහී හා ෙවනත් 
සාපරාධී කියා), එයට අදාලව රාජ්ය නඩුවිභාගය ෙහෝ අධිකරණය විසින් ඔබ ගමන් කිරීම 
තහනම් කර ඇත්නම් කටාර් රාජ්යෙයන් පිටතට යෑම තහනම් ෙව්. 
නැතෙහොත්, ඔබට විරුද්ධව සිවිල් නඩුවිභාගයක් ඇත්නම් (බැංකු ණය ෙහේතුෙවන් සිවිල් ණය 
ෙගවීමක්), පැමිණිල්ෙල් ඉල්ලීමට අනුව, ඔෙබ් ගමනාගමනය වැලැක්වීමට උසාවිෙයන් 
තීරණයක් ෙගන ඇති විට. 
ෙකෙසේ ෙවතත්, සිවිල් නඩු පැවැත්ම තිබියදීම, ෙපොදු යහපත සදහා අත්යාවශ්ය නම්, පිටුවහල් 
කිරීෙම් නිෙයෝගයක් නිකුත් කළ හැකිය. ඔබ විසින් ඉල්ලා සිටින මුදල තැන්පත් කර ඇත්නම් 
ෙහෝ ඒ සදහා පමාණවත් ඇපයක් ලබා දී ඇත්නම්, ඔබට එෙරහිව උසාවිෙය්දී ගමන් තහනම් 
කිරීමට එෙරහිව අභියාචනයක් කළ හැකිය.  

  

 

 

Q15- කටාර් නීතියට අනුව බලහත්කාර ශමය ෙහෝ ෙසේවය 
කිරීමට බල කිරීම අපරාධයක් ෙලස සැලෙකන්ෙන් ද? 
ඔව්, පුද්ගලයකු ෙගවීමක් ඇතිව ෙහෝ ෙනොමැතිව, බෙලන් ෙහෝ බලහත්කාරෙයන් ෙසේවෙය් 

ෙයොදවනු ලබන ඕනෑම ෙකෙනකුට, මාස හය ෙනොඉක්මවූ සිරදඬුවමක් හා රියාල් 3000 කට 

ෙනොවැඩි දඩයක් ෙහෝ ෙමම දඩුවම් ෙදෙකන් එකකට ලක් විය හැකිය.  

 
එම වන්දිතයා වයස අවුරුදු 16ට අඩු නම්, වසර තුනකට ෙනොවැඩි සිර දඩුවමකට ලක් 

වන්ෙන්ය. 

ඔබ බලහත්කාර ශමය ලබාගැනීමකට ලක් වුවෙහොත්, කම්කරු අමාත්යාංශය දැනුවත් කිරීම 

ෙහෝ, පාග්ධන ආරක්ෂණ මධ්යස්ථානය ෙහෝ ෙපොදු නඩු පවරන්නන් හමුවීම කළ යුතුය.  

සහාය හා උපෙදස් සදහා ජාතික මානව හිමිකම් ෙකොමිසම දැනුවත් කිරීමද කළ හැකිය. 

ෙමම ෙපොත් පිංෙච් 13 වන පරිච්ෙඡ්දය බලන්න: අධිකරණ බලය හා සන්නිෙව්දනය.
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ෙදවන පරිච්ෙඡ්දය 

ෙකොන්තාත්තු වර්ග - අළුත් 

කිරීම - අවසන් කිරීම.  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Q1- ෙකොන්තාත්තුෙව් කාල සීමාව ෙකොපමණද? 
ෙකොන්තාත්තු වර්ග ෙදකක් ඇත. 

- ස්ථාවර කාලීන ෙකොන්තාත්තු . 

- අවිනිශ්චිත ෙකොන්තාත්තු. 

 
Q2- ``ස්ථාවර කාලීන ගිවිසුමක්`` යනු කුමක්ද? 
එයින් අදහස් වන්ෙන් ෙසේවා ෙයෝජකයා සඳහා ඔහුෙග් පරිපාලනය හා අධීක්ෂණය යටෙත් යම් 
යම් කාර්යෙයන් ඉටු කිරීමට කටයුතු කිරීමට එකඟ වූ කාල පරිච්ෙච්දය ෙමය වසර පහකට වැඩි 
ෙනොවන අතර, එය තාමත් කාල පරිච්ෙච්දයකට ෙහෝ ඒ හා සමාන කාල ජරිච්ෙඡ්ද වලට අළුත් 

කර ගත හැකිය. ෙකොන්තාත්තුෙව්  සඳහන් පරිවාස කාලය ඉකුත් වූ පසු.කිසිදු පාර්ශවයකට 

ෙකොන්තාත්තුෙව්  සඳහන් කාල සීමාවට ෙපර ෙකොන්තාත්තුව  අවලංගු කල ෙනොහැක.එවිට එය 

නීති විෙරෝධී අවලංගු කිරීමක් ෙලස සැළෙකන අතර අෙනකුත් පාර්ශවයාට සිදුවූ හානියට වන්දි 

ලබා ගැනීෙම් අයිතිය ලැෙබ්. 

 
Q3- විවෘත අවිනිශ්චිත ෙකොන්තාත්තුවක්  යනු කුමක්ද? 
එයින් අදහස් වන්ෙන් අවිනිශ්චිත කාල සීමාවක් සඳහා ෙසේවාෙයෝජකයා  ෙහෝ පර්පාලපරිපලනය 
හා අධීක්ෂණය යටෙත් ඔහුට ෙම් යම් කාර්යයන් ඉටු කිරීමට කටයුතු කිරීමට එකඟ වීම දැන්වීෙම් 

සඳහන් ෙපොෙරොන්දු කාලයන් අවසන් වූ පසු. ඕනෑම පාර්ශවයකට , ඕනෑම අවස්ථාවක කිසිඳු 

ෙහේතු දැක්වීමකින් ෙතොරව ෙකොන්තාත්තුව  කළ හැක. 
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Q4- දැන්වීෙම් සඳහන් විවෘත ගිවිසුෙම් කාල සීමාව කුමක්ද? 
ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුව  අවිනිශ්චිත නම්, ඕනෑම පාර්ශවයකට ෙහේතු දැන්වීෙමන් ෙතොරව එය 

අවලංගු කළ හැක. එවිට ෙකොන්තාත්තුව අවලංගු කිරීමට බලාෙපොරුත්තු වන පාර්ශවය ,අෙනක් 

පාර්ශවය ෙම් ෙලස ලිඛිතව දැනුවත් කල යුතුයි. 
ෙසේවා කාලය වසර 5ක් ෙහෝ ඊට අඩු නම්, වාර්ෂිතව ෙහෝ මාසික ෙවටුප් ෙගවනු ලබන 

කම්කරුවන් සඳහා, ෙකොන්තාත්තුව  අවසන් කිරීමට මසකට ෙනොඅඩු කාල සීමාවක් ඇතුලත 

දැනුම් දීමක් සිදුෙව්.ෙසේවා කාලය වසර පහකට වැඩි නම් දැනුම් දීෙම් කාලය අවම වශෙයන් මාස 

ෙදකකි. 
දිනපතා ෙහෝ ෙසේවා නිෂ්පාදනය අනුව වැටුප් ෙගවනු ලබන ෙසේවකයින්ෙග් දැනුම් දීෙම් කාල 

සීමාව ෙමෙසේය. 
*ෙසේවා කාලය වසරකට අඩු නම්, දැනුම් දීෙම් කාලය අවම වශෙයන් සතිෙයකි. 
*ෙසේවා කාලය වසර පහකට වැඩි හා වසර පහකට අඩු නම් දැනුම් දීෙම් කාලය අවම වශෙයන් 

සති ෙදකකි. 
*ෙසේවා කාලය වසර පහකට වැඩි නම් දැනුම් දීෙම් කාලය අවම වශෙයන් මාසයකි. 

 
 

Q5- දැනුම් දීෙම් කාලයට ෙපර ෙකොන්තාත්තුව අවලංගු කළ 

ෙහොත් ඇති වන තත්වය කුමක්ද? 
දැනුම්   දීෙම් කාලය සැලකිල්ලට ෙනොහැක ෙකොන්තාත්තුව  අවසන් කළ තැෙනත්තා.  
දැනුම් දීෙම් කාල සීමාවට අදාල ෙසේවක වැටුප අෙනකුත් පාර්ශවයට වන්දියක් ෙලස ෙගවිය 

යුතුය. 

  

 

 

Q6- ෙකොන්තාත්තුෙව් සඳහන් (පරිවාස කාල සීමාව) 
ෙකොපමණ ද ? 
ෙකොන්තාත්තුෙව්  පරිවාස කාලය යනු , කාර්ය කිරීමට ෙසේවකයා යතු ෙයෝග්යතාව ඔප්පු කිරීමට 

ෙදනු ලබන කාල සීමාව වන අතර, එය ෙසේවය පටන් ගත් දින සිට මාස 6 කට ෙනොවැඩි විය 

යුතුය.ෙමම පරිවාස කාලය තුල,දින 3 ක ෙපර දැනුම් දීමකින් යුතුව ෙසේවා ෙයෝජකයා හට 

ෙකොන්තාත්තුව  අවලංගු කළ හැක. 

 
Q7- ඔබ එකඟ ෙනොවූ කාර්යයක් ඔබට පැවරීමට 

ෙසේවෙයෝජකයාට අවසර තිෙබ්ද?  
එය හදිසි අනතුරක් වළක්වන්ෙන් නම් ෙහෝ අනතුරක බලපෑම පතිසංකරණය කරන්ෙන් නම්, 
පතිඑලයක් වන අයිතිවාසිකම් පදානය කිරීමත් සමග ඔහුට එෙසේ කිරීමට අවසර ඇත. තවද එම 

ෙසේවය අවශ්ය වන්ෙන් තාවකාලිකව නම්, එය මුල් කාර්යයට වඩා සැලකිය යුතු පමාණයකින් 

ෙවනස් ෙනොවන්ෙන් නම් හා එය ඔෙබ් අයිතීන් උල්ලංසනය ෙනොකරන්ෙන් නම්, ඔෙබ් වැටුප් 

අමු ෙනොකෙර් නම්. 
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Q8- `` වෘත්තිය පුහුණු ෙකොන්තාත්තුවක් `` යනු කුමක්ද? 
කටාර් රාජ්යෙය් කම්කරු නීතියට අනුව 50 කට අඩික ෙසේවකයින් සංඛ්යාවක්  ෙසේවෙය් 

ෙයොදවන ෙසේවාෙයෝජකයා .අනුමැතිය ලක් පුහුණු වැඩ සටහනකට අනුව, අමාත්යාංශෙය් 

කම්කරු ෙදපාර්තුෙම්න්තුව විසින් නිර්ෙද්ශිත , කටාර් ජාතික ෙසේවකයන් මුළු පමාණෙයන් 3 % 
පමාණයක් පුහුණුෙව් ෙයදවිය යුතුය. 
රැකියා ෙහෝ වෘත්තීය වර්ගය , පුහුණු කාල සීමාව , එහි අදියර හා පුහුණු වන්නාට ෙගවන 

ෙච්තනය වෘත්තිෙය් පුහුණු ෙකොන්තාත්තුෙව්  ලිඛිතව සඳහන් ෙව්. 
අදාල පාර්ශවයන් හට, අවසන් කිරීමට දින 7 කට ෙපර, ලිඛිතව දැනුම් ෙදන්ෙන් නම් ,පුහුණු 

ෙකොන්තාත්තුව ඕනෑම අවස්ථාවකදී සාධාරණ ෙහේතු මත අවලංගු කළ හැකිය. 

 
Q9- `` තාවකාලික ෙකොන්තාත්තු`` යනු කුමක්ද?  
තාවකාලික ෙකොන්තාත්තු  සීමිත කාල පරිච්ෙච්දයකදී කාර්යය සම්පුර්ණ වීම උපකල්පනය 

කරයි ෙහෝ එම කාර්යය හැ එම කාර්යය ඉටු කිරීම පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරයි. 
උදාහරණයක් ෙලස,යම්කිසි උත්සව අවස්ථාවක් ෙහෝ සම්මන්තණයක දී ෙසේවා සැපයීම සඳහා  

බඳවා ගත ෙසේවකයන් හා ෙසේවාෙයෝජකයා අතර ෙකොන්තාත්තුව  ෙහෝ තම නිවස අලුත්වැඩියා 

ෙහෝ පින්තාරු කිරීමට බඳවා ගත් ෙසේවකයා හා ෙසේවාෙයෝජකයා අතර ෙකොන්තාත්තුව . 
ෙකොන්තාත්තුවක්  එකඟ වූ කාර්යය අවසන් වූ පසු තාවකාලික ෙකොන්තාත්තුව  අවසන් ෙව්. 
ෙසේවාෙයෝජකයා ෙකොන්තාත්තුව  අළුත් කිරීමට බලෙපොරුත්තුව ෙනොවන්ෙන් නම්, ෙහෝ ඔබව 

නීත්යානුකූලව ෙවනත් ෙසේවෙයෝජෙයකුට ලබා ෙනොෙදන්ෙන් නම්, ෙහෝ ඔෙබ් අනුගාහකත්වය 

මාරු ෙනොකරන්ෙන් නම් , ෙකොන්තාත්තුව අරමුණ තවදුරත් වලංගු ෙනොවන බැවින් ඔබ රටින් 

පිට වියු යුතුය. 
 
 
 

  

 

 

Q10- ෙසේවාෙයෝජකයාෙග් විෙරෝධයකින් ෙතොරව 
ෙකොන්තාත්තුව අවසන් වූ පසුත් ඔබ ෙසේවෙය් නිරත වන්ෙන් 
නම්, ඔබ ෙකොන්තාත්තුව (ස්ථාවර කාලීන) ස්වයංකීයව 

අලුත් වන්ෙන් ද? 
ෙකොන්තාත්තුව  ස්ථාවර කාලීන නම් හා, එය කල් ඉකුත් වූ පසු පැහැදිලි එකගතාවයකින්  
ෙකොන්තාත්තුව  ස්ථාවර කාලීන නම් හා, එය කල් ඉකුත් වූ පසු පැහැදිලි එකගතාවයකින් 
ෙතොරව එය දිගටම කියාත්මක කෙළේ නම්, ෙකොන්තාත්තුව එම ෙකොන්ෙද්සි යටෙත්ම, 
අවිනිශ්චිත කාල පරිච්ෙඡ්දයකට අලුත් වූ ෙලස සැලෙක්. අලුත් වූ කාල සීමාව, ෙපර කාල 
සීමාෙව්ම දිගුවක් ෙලස සැලෙකන අතර ෙසේවාෙයෝජකයා යටෙත් ෙසේවය කිරීමට පිවිසි පථම 

දිනෙය් සිට ගනණය කිරීම සිදු ෙව්. 

 
Q11- ෙසේවාෙයෝජකයාෙග් විෙරෝධයකින් ෙතොරව 
“ෙකොන්තාත්තුෙව් සදහන් ෙසේවය” අවසන් වූ පසුත් ඔබ 
ෙසේවෙය් නිරත වන්ෙන් නම්, ෙමය ෙකොන්තාත්තුව අලුත් 
වීමක් ෙලස සැලෙකන්ෙන් ද?

 
ෙකොන්තාත්තුව  ඇත්ෙත් නිශ්චිත කාර්යයක් කිරීම සදහා නම්, එම කාර්යය අවසන් වීෙමන් 

ෙකොන්තාත්තුවද අවසන් ෙව්. එම කාර්යය ස්වභාවෙයන් ම පුනර්ජනනීය නම්, හා එකග වූ 
කාර්යය අවසන් වූ පසුත් ෙකොන්තාත්තුව අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලැබුවෙහොත්, තවත් සමාන 
කාලයක් සදහා ෙකොන්තාත්තුව  අලුත් වූ ෙලස සැලෙක්. එනම්, අලුත් වූ ෙකොන්තාත්තුව  
“ස්ථාවර කාලීන” එකක් වනු ඇත. 
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උදාහරණය: ෙකොන්තාත්තුෙව්  එකගතාවය ෙසේවාෙයෝජකයාට නිශ්චිත ෙදොරවල් පමාණයක් 

නිපදවීම හා ස්ථාපනය කිරීම නම්,  ෙසේවකයා එම කාර්යය නිම කළ විට, ෙකොන්තාත්තුව  

අවසන් ෙව්. 
උදාහරණය: ෙකොන්තාත්තුව  ස්වභාවෙයන් අලුත් කළ හැකි නම්, නිවාස ඒකක 100ක් සහිත 
ෙද්පලක වායුසමීකරණ යන්ත ස්ථාපත කිරීමට ෙකොන්තාත්තුෙවන්  එකග වී තිබුෙන් නම්, 
ෙකොන්තාත්තුෙව්  විෂය  වූෙය් ඒකක 10ක් සදහා පමණක් එම උපකරණ ස්ථාපනය කිරීම නම්, 
ස්ථාපනය සම්පූර්ණ වූ පසුත් වැඩ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු වූ අවස්ථාවකදී, සමාන කාල සීමාවකට 
හා සමාන ෙකොන්ෙද්සි සදහා ෙකොන්තාත්තුව  අලුත් වූ ෙලස සැලෙක්. එනම්, ස්ථාවර කාලීන 
ෙකොන්තාත්තුවක් . 

 
Q12- ඔෙබ් ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුව අවසන් කිරීමට අවසර 
ඇත්ෙත් කුමන අවස්ථාෙව්දීද? 
පහත සදහන් අවස්ථා වලදී, ෙසේවා නියුක්තිය අවසන් කිරීමට ඔබ සතු අයිතිය රඳවා ගනිමින් 
ස්ථාවර ෙහෝ අවිනිශ්චිත ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුවක්  අවසන් කළ හැකිය: 
-ෙසේවාෙයෝජකයා ෙකොන්තාත්තුව  යටෙත් සිය වගකීම උල්ලංඝණය කරන්ෙන් නම් ෙහෝ 
කම්කරු නීතිය උල්ලංඝණය කරන්ෙන් නම්. 
-ඔබ ෙහෝ ඔෙබ් පවුෙල් සාමාජිකයකු සදාචාර විෙරෝධී පහාරයක් ෙහෝ කියාවක් කර ඇත්නම්. 
ෙසේවාෙයෝජකයා ෙකොන්තාත්තුෙව්  ෙකොන්ෙද්සි සම්බන්ධෙයන් වංචාවක් කර ඇත්නම්. 
-ඔෙබ් ආරක්ෂාව හා ෙසෞඛ්යය ට බලවත් අවදානමක් ඇති මුත්, එය ඉවත් කිරීමට 

ෙසේවාෙයෝජකයා කිසිදු පියවරක් ෙනොගත්ෙත් නම්. 
  

 

 

Q13- ෙපර දැනුම් දීමකින් ෙතොරව, ෙසේවය අවසන් කිරීෙම් 
පතිලාභ ඔබට ලබා ෙනොදී, ඔබව ෙසේවෙයන් පහ කිරීම 
ෙසේවාෙයෝජකයා ට කළ හැකි ද? 
පහත සදහන් අවස්ථා වලදී ඔහුට එෙසේ කළ හැකියි: 
-ඔෙබ් ජාතිකත්වය හැර ෙවනත් ජාතිකත්වයක් මවා පෑම, ව්යාජ ලිපිෙල්ඛන හා සහතික 
ඉදිරිපත් කිරීම, ෙසේවාෙයෝජකයාට බරපතල අලාභයක් සිදුවන ආකාරෙය් වැරැද්දක් ඔබ අතින් 
සිදු වීම 
-ඔබ අනුගමනය කළ යුතු උපෙදස් ලිඛිතව දෘශ්යමාන ස්ථානයක පදර්ශනය කර ඇති විටද, 
ලිඛිත අනතුරු ඇගවීම ෙනොතකා, එක් වරකට වඩා ඔබ විසින් ෙසේවක හා ආයතනික ආරක්ෂාව 

උල්ලංඝනය වී ඇත්නම්
-ලිඛිත අනතුරු ඇගවීම් ෙනොතකා එක වරකට වඩා ඔබ අතින් ඔෙබ් කම්කරු ෙකොන්තාත්තුව 
ෙහෝ කම්කරු නීතිය උල්ලංඝණය වී ඇත්නම් 
-ෙසේවා කාලය අතරතුර මත්දව්ය ෙහෝ මද්යසාර වල බලපෑම යටෙත් සිටීම 
-ෙසේවය අතරතුර ඔෙබ් ෙසේවාෙයෝජකයා, කළමනාකරු ෙහෝ ඔෙබ් ෙජ්යේශ්ටයකු ට පහර දීම 
-ලිඛිත අනතුරු ඇගවීමක් කළද ඔෙබ් සෙහෝදර ෙසේවකයන්ට නැවත පහර දීම 
-එක් වසරක් තුල එක දිගට දින හතක් ෙහෝ විටින් විට දින් 15ක් සාධාරණ ෙහේතුවක් 
ෙනොමැතිව ෙසේවයට වාර්තා ෙනොකිරීම 
-අවංකබව ෙහෝ ෙගෞරවය සම්බන්ධ අපරාධයක වැරදි කරු ෙලස අවසන් තීණ්දුව ලැබීම 
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Q14- ෙසේවා නිවාඩු කාලය තුලදී ඔෙබ් ෙසේවය අවසන් 
කිරීමට අවසර තිෙබ්ද? 
ෙසේවා නිවාඩු කාලය තුලදී ඔෙබ් ෙසේවය අවසන් කිරීම ෙහෝ ෙසේවය අවසන් කරන බව දැනුම් 
දීම ෙහෝ කළ ෙනොහැක. 

 

Q15- ඔෙබ් සංචාරක පෙව්ශ පතෙය් ගාස්තුව ෙගවිය 
යුත්ෙත් කුමන අවස්ථාෙව්ද? 
ඔබව ෙසේවයට බඳවා ගන්නා අවස්ථාෙව් හා ඔෙබ් ෙසේවය අවසන් වූ පසු ෙසේවාෙයෝජකයා ඔෙබ් 
පෙව්ශ පතෙය් ගාස්තුව ෙගවිය යුතුය. එෙමන්ම, ඔෙබ් ෙකොන්තාත්තුෙව් සදහන් නම්, ඔබෙග් 
වාර්ෂික නිවාඩුව සදහාද පෙව්ශ පතෙය් ගාස්තුව ෙසේවාෙයෝජකයා විසින් ෙගවිය යුතුය. 
රැකියාෙවන් ඉවත් වන විට ෙහෝ කිසිදු නීතිමය ෙහේතුවක් ෙනොමැතිව ෙකොන්තාත්තුව කල් 
ඉකුත් වීමට ෙපර රැකියාෙවන් අස්වීම බාරදී ඇත්නම් ෙහෝ, ගමන් පෙව්ශ පතෙය් ගාස්තුව ඔබ 
විසින් ෙගවිය යුතුය. 
අවිනිශ්චිත ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුවකදී  ෙසේවාෙයෝජකයා ෙසේවා කාලය අවසානෙය්දී ගමන් 
පෙව්ශ පතෙය් ගාස්තු ෙගවිය යුතුය. 

 
Q16- ෙසේවා අවසාන ෙබෝනස් දීමනාව ගනණය කරන්ෙන් 

ෙකෙසේද? 
ෙසේවා අවසාන ෙබෝනස් දීමනාව සම්පූර්ණ වසරක් ෙහෝ ඊට වැඩි ෙසේවා කාලයක් සදහා පදානය 
කරන අතර, එය මුළු ෙසේවා කාලය සදහා නියමිත ෙව්. වසරකට සති තුනක වැටුප ට ෙනොඅඩු 
වන ෙලස ෙමය අදාල පාර්ශ්වයන් විසින් තීරණය කළ යුතු ෙව්. 
ෙසේවා කාලෙය් වසර ගනණ පිළිබඳ ෙසේවාෙයෝජකයාෙග් මතය ඔබ පිළිෙනොගන්ෙන් නම්, 
ෙබෝනස් දීමනාව සදහා අදාල වන ෙසේවා වසර ගනණ යටෙත් ඔබට නඩුවක් පැවරිය හැකිය. 

 

 

 
 
 
 
 
 

ෙතවන පරිච්ෙඡ්දය 
වැටුප්-ෙසේවය කරන ෙව්ලාවන්-නිවාඩු
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Q1- මූලික වැටුප යනු කුමක්ද? 
නිශ්චිත කාලයක් තුල ඉටු කළ කාර්යය සඳහා ඔබට ෙගවනු ලබන වැටුප ෙව්. එය නිශ්පාදිතය 
මත පදනම් වූ අතර, වාර්ශික වාරිකය (වැඩිවීම) පමණක් අදාල ෙව්. 

 
Q2- වැටුප යනු කුමක්ද? 
වැටුප යනු මූලික වැටුප, සියලුම දීමනා හා ෙබෝනස් ෙව්. එය ෙසේවයට අනුකූලව ඕනෑම 

ආකාරයක ගනණය කිරීමක් මගින් ෙගවනු ලැෙබ්. 

 
Q3- වැටුප් ආරක්ෂණ පද්ධතිය(WPS) කුමක්ද? 
දින හතක් ඇතුළත ෙසේවාෙයෝජකයා විසින් ෙසේවකයාෙග් වැටුප රාජ්ය මූල්ය ආයතන 
වලට(ෙසේවකයාෙග් ගිණුමට) පැවරීම සදහා ඇති වැඩපිළිෙවළකි. 

 
Q4- වැටුප් ආරක්ෂණ පද්ධතිය අධීක්ෂණය කරන 

බලධාරියා කවුරුන්ද? 
ආයතන වල ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප් ඔවුන්ෙග් බැංකු ගිණුම්වලට මාරු කිරීම කම්කරු 
අමාත්යාංශයට අයත් පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැටුප් සුරැකුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 

අධීක්ෂණය යටෙත් සිදු ෙකෙර්. 
සමාගම්වල නීත්යානුකූල තාවය අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා ස්වයංකීය පද්ධතියට පෙව්ශ වීෙමන් 

සිදු ෙකෙර්. 
 
 

 

 

 

Q5- වැඩකරන නිශ්චිත පැය ගණනක් තිෙබ්ද? 
පැයක විෙව්කයක් ඇතිව (යාච්ඤා කිරීමට, ආහාර ගැනීමට) දිනකට පැය අටක්, විෙව්කය ෙසේවා 
පැය අතරට අයත් ෙනොෙව්. 
රාමදාන් කාලෙය්දී විෙව්කයක් ඇතිව දිනකට පැය හයක්. විෙව්කය ෙසේවා පැය අතරට ගනන් 
ෙනොගැෙන්. 

 
Q6- අමතර පැය ගනණක් වැඩ කරන ෙමන් ඔෙබන් 
ඉල්ලීමට ෙසේවාෙයෝජකයා ට හැකිද? 
විශාල පාඩුවක් මගහරවා ගැනීමට ෙහෝ හදිසි අනතුරක පතිවිපාක අලුත්වැඩියා කිරීමට ෙහෝ 
අවම කරගැනීම සදහා අඛන්ඩව වැඩ කිරීම අනිවාර්ය අවස්ථාවකදී හැරුණු ෙකොට, දිනකට මුළු 

ෙසේවා පැය ගනණ දහය ෙනොඉක්මවන්ෙන් නම්, ඔහුට එෙසේ ඉල්ලා සිටිය හැකිය. 

 
Q7- අතිකාල පැය වලට ෙගවීමක් කළ යුතුද? 
ඔව්  ,ෙසේවාෙයෝජකයා අමතර පැය සඳහා ෙගවිය යුතුය . ෙමම ෙගවීම අවම වශෙයන් සාමාන්ය 

ෙසේවා පැය සදහා වන මූලික වැටුප සහ වැටුෙපන් 25% කට ෙනොඅඩු වැඩිවීමක් විය යුතුය. 
උදාහරණය: සාමාන්ය ෙසේවා පැයක් රියාල් 20ක්  නම්, සෑම අමතර පැයටම ඔබට රියාල් 25ක  
ෙගවීමක් විය යුතුය. 

 
 

Q8- විෙව්කයක් සදහා බාධා කළ ෙනොහැකි ආකාරෙය් 
අඛන්ඩව කළ යුතු රාජකාරි තිෙබ්ද? 
රාජකාරිෙය් ස්වභාවය අනුව එය එෙසේ විය හැක; ආරක්ෂක නිලධාරියකු. එය නිසි බලධාරියකු 

විසින් තීරණය කරනු ලැෙබ්.  
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Q9- සතිපතා ෙවෙව්ක දිනෙය් දී ෙසේවාෙයෝජකයාට ඔෙබන් 
ෙසේවය බලාෙපොෙරොත්තු විය හැකිද? 
වැඩමුරයන් මාරු ෙවමින් ෙසේවෙය් ෙයෙදන්නන්ට හැර, සිකුරාදා යනු ඔෙබ් නිතිපතා සති අන්ත 

නිවාඩු කාලයයි.  
ඔෙබ් මූලික වැටුප ෙගවා ඔබට ෙවනත් විෙව්ක දිනයක් ලබා ෙදන්ෙන් නම්, ෙහෝ වැඩිවීමක් 

සහිතව(150%) ඔෙබ් මූලික වැටුප ෙගවන්ෙන් නම්, රාජකාරිෙය් ස්වභාවය අනුව විෙව්ක දිනෙය් 
ඔබට ෙසේවෙය් නිරත වීමට සිදු විය හැක. 
උදාහරණය: සාමාන්ය දිනෙය් සාමාන්ය වැටුප රියාල් 100ක් නම්,  සතිඅන්තෙය් ෙසේවය කිරීමට 
ඔබට රියාල් 250ක  ෙගවීමක් කළ යුතුය. 
ඔබ ෙසේවය කිරීමට එකග වුවද, අනුයාත සිකුරාදා දිනයන් ෙදකකදී ඔබව ෙසේවෙය් ෙයදවිය 
ෙනොහැක. 
වැඩමුරයන් මාරු ෙවමින් ෙසේවෙය් ෙයෙදන්නන්ට හැර, ප.ව. 9ත් ෙප.ව. 3ත් අතර ඔබ ෙසේවෙය් 
ෙයෙදන්ෙන් නම්, ඔෙබ් ෙසේවාෙයෝජකයා ඔබට මූලික වැටුප හා 50%ක වැඩිවීමක් ෙගවිය 
යුතුය. 
උදාහරණය: සාමාන්ය දිනෙය් සාමාන්ය වැටුප රියාල් 50ක් නම්,  ප.ව. 9ත් ෙප.ව. 3ත් අතර 
ෙසේවය කිරීමට ඔබට රියාල් 75ක  ෙගවීමක් කළ යුතුය. 

 

   

 

Q10- නිල නිවාඩු දිනයන් ෙමොනවාද? ඒවා වැටුප් සහිත 
ඒවාද? 
පූර්ණ කාලීන නිවාඩු සඳහා වාර්ෂිකව ෙගවිය යුතුය: 

 - ඊඩ් අල් -ෆිට්ර් උත්සවෙය්දී දින තුනක්.  
 - ඊඩ් අල් -අඩා අවස්ථාවට දින තුනක්.  

 - එක් දිනක් (12/18) ජාතික සැමරුම් දිනය සදහා. 
 - ෙසේවාෙයෝජකයා විසින් නියම කරන ලද දින තුනක්.  

-  ෙමම නිවාඩු දිනයන් වලදී රාජකාරිෙය් ෙයදීමට සිදු වුවෙහොත් එයට වන්දියක් ලැබිය යුතුය. 

  

 

 

Q11- ඔෙබ් වාර්ශික නිවාඩු කාලය ෙකොපමණද? 
ඔබෙග් වාර්ෂික ෙගවුම් නිවාඩු පහත පරිදි ෙව්: 

 - ඔබෙග් ෙසේවා කාලය අවුරුදු පහකට වඩා අඩු නම් සති තුනක්.  
 - ඔබෙග් ෙසේවා කාලය වසර පහක් ෙහෝ ඊට වැඩි නම් සති හතරක්.  

-වසෙරන් බාගයක නිවාඩු ගනණය කරන්ෙන් ඔෙබ් ෙසේවා කාලය අනුවයි. උදාහරණයක් 

ෙලස: 
-ඔෙබ් වාර්ශික නිවාඩුවට ෙපර මාස හයක ෙසේවා කාලයක් ඇත්නම්, ඔබට ඔෙබ් නිවාඩුෙවන් 
අඩක් ලබා ගත හැකිය. 
 

Q12- ඊළග වර්ෂයට ඔෙබ් නිවාඩුව කල් දැමිය හැකිද? 
රාජකාරිෙය් අවශ්යතා අනුව ඔෙබ් වාර්ශික නිවාඩුව ෙසේවාෙයෝජකයා තීරණය කරනු ලබයි. 
ඔෙබ් කැමැත්ත පරිදි එක් ෙකොටසක් සති ෙදකට ෙනොවැඩි වන ෙසේ ඔහුට නිවාඩුව ෙබදිය හැක. 
ඔෙබන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඇති විට ෙසේවාෙයෝජකයා ට ඔෙබ් වාර්ශික නිවාඩුෙවන් අඩක් ඊළග 
වසරට කල්දැමිය හැක. 
වාර්ශික නිවාඩුව සදහා ඔබට ඇති අයිතිය අත්හැරීම කළ ෙනොහැක. 
වැටුප ට සමාන මුදල් දීමනාවක් නිවාඩු ෙවනුවට ලබා ගත හැකිය. 
ඔෙබ් ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුව ඔබ නිවාඩුව භුක්ති විදීමට ෙපර අවසන් වුවෙහොත්, නිවාඩු දිනයන් 
වලට අදාල වැටුපට සරිලන මුදල් දීමනාවක් ඔබට ලබා දිය යුතුයි. 

 
Q13- ඔෙබ් වාර්ෂික නිවාඩුව සදහා ෙගවීම සිදු කිරීමට 

නියමිත දිනය කුමක්ද? 
ෙසේවකයා නිවාඩුව සදහා පිටත් වීමට ෙපර ෙසේවාෙයෝජකයා විසින් නිවාඩුවට අදාල ෙගවීම සිදු 

කළ යුතුය.  



 

 

Q14- අසනීප නිවාඩු වලට අදාල නීති රීති ෙමොනවාද? 
 

ෙමම නිවාඩු ලබා ගත හැක්ෙක් පළමු වරට ෙසේවයට බැඳුනු දිනෙය් සිට මාස තුනකට පසුව 

පමණි. 

අසනීපයක් පිළිබඳ සාක්ෂි ෙසේවාෙයෝජකයා විසින් අනුමත කරන ලද ෛවද්යවරයකු නිකුත් කළ 

ෛවද්ය සහතිකයක් මගින් විය යුතුය. 

අසනීප නිවාඩුව සති ෙදකක් ෙනොඉක්මවන්ෙන් නම් ඔබට සම්පූර්ණ වැටුපක් ලබා ගත හැකිය. 

නිවාඩුව සති ෙදකකට වඩා වැඩි නම්, සති හතරක් යන ෙතක් ඔෙබ් වැටුෙපන් අඩක් ඔබට 

ලැෙබ්. 

නිවාඩුව ඉහත ෙඡ්දෙය් දී ඇති කාලයට වඩා වැඩි නම්, ඔබ නැවත ෙසේවයට වාර්තා කරන ෙතක් 

ෙහෝ ෙසෞඛ්යයමය ෙහේතු මත ෙසේවෙයන් ඉල්ලා අස්වන ෙහෝ ෙසේවය අවසන් කරන ෙතක් 

නිවාඩුව සදහා වැටුප් ෙනොලැෙබ්. 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

හතරවන පරිච්ෙඡ්දය කාන්තාවන් සහ 
බාල වයස්කරුවන් ෙසේවෙය් ෙයදවීම 
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Q1- එකම රැකියාවක නිරත වන විට ඔබට පිරිමියකු ට 
සමාන ෙගවීමක් ලැෙබන්ෙන්ද?  
ඔබ එකම කාර්යය කරන විට, පිරිමියකු ට සමාන වැටුපකට හිමිකම් ඇති අතර, පුහුණුව හා 

පවර්ධනය සඳහා සමාන අවස්ථාවන් තිෙබන අතර, ඔෙබ් ෙසෞඛ්යයට ෙහෝ සදාචාරයට 

අනතුරුදායක, අහිතකර ෙහෝ හානිකර කාර්යයන් ෙහෝ  කම්කරු අමාත්යවරයාෙග් තීන්දුවක් 

අනුව තීරණය කරනු ලබන ෙවනත් කාර්යයන් ෙග් ෙයදවීම තහනම් ෙව්. 

   

 

Q2- මාතෘ නිවාඩු ගණනය කරන්ෙන් ෙකෙසේද? 
පූර්ව ෙගවීම් සහිත දින 50 ක් ෙලස මාතෘ නිවාඩු ගණනය කරනු ලැෙබ්. ඔබ නිවාඩු සඳහා 
අයදුම් කිරීමට ෙපර සම්පූර්ණ වසරක කාලයක් ෙසේවය කර තිබිය යුතු ෙව්. ෙමයට පසූතිෙයන් 
පසු හා ෙපර කාලයද අදාල ෙව්. පසූතිෙයන් පසු කාල සීමාව දින තිස්පහකට ෙනොඅඩු විය යුතුය. 
  පසූතිෙයන් පසු ඉතිරි කාල සීමාව දින 30 ට අඩු නම්, ඔබෙග් වාර්ෂික නිවාඩුවට අතිෙර්ක 
නිවාඩු ලබා ගත හැකිය. ෙවනත් අවස්ථාවකදී අතිෙර්ක කාලය වැටුප් ෙනොමැති නිවාඩු ෙලස 
සලකනු ලැෙබ්. 

 
 

Q3- ඔෙබ් මාතෘ නිවාඩු අවසන් වීෙමන් පසු ඔබෙග් ෙසෞඛ්ය 
තත්වය ඔබව නැවත ෙසේවයට වාර්තා කිරීම වළක්වයි නම්, 
ඔබෙග් ගිවිසුම අවසන් කිරීම නීත්යානුකූලද? 
එවිට ඔබ  ෙසේවෙයන් පහ කරනු ෙනොලැෙබ්. වැටුප් රහිත නිවාඩු සඳහා සලකා බලනු ලැෙබ්. 
ෙමම කාල සීමාව අඛන්ඩව ෙහෝ විටින් විට දින 60 කට ෙනොවැඩි කාලයක් විය යුතුයි. ෙසෞඛ්ය 
තත්වය පිළිබඳ සහතිකයක් ඔබ ෙසේවාෙයෝජකයා පිළිගන්නා විෙශේෂඥ ෛවද්යවරෙයකුෙගන් 
ලබාගත යුතුය. 
මාතෘ නිවාඩු, අෙනකුත් නිවාඩු දිනවලට ඔබ සතු අයිතියට බලපෑමක් ෙනොකරයි. 

 
Q4- මව්කිරි දීෙම් විෙව්කය ගණනය කරන්ෙන් ෙකෙසේද? 
මාතෘ නිවාඩුෙවන් පසු සම්පූර්ණ අවුරුද්දක් යන ෙතක් එක් දිනකට (ඔබ තීරණය කරනු ලබන) 
පැය එක බැගින් විෙව්කයක් ගැනීමට ඔබට අයිතිය තිෙබ්. 

 
  

 

 

Q2- මාතෘ නිවාඩු ගණනය කරන්ෙන් ෙකෙසේද? 
පූර්ව ෙගවීම් සහිත දින 50 ක් ෙලස මාතෘ නිවාඩු ගණනය කරනු ලැෙබ්. ඔබ නිවාඩු සඳහා 
අයදුම් කිරීමට ෙපර සම්පූර්ණ වසරක කාලයක් ෙසේවය කර තිබිය යුතු ෙව්. ෙමයට පසූතිෙයන් 
පසු හා ෙපර කාලයද අදාල ෙව්. පසූතිෙයන් පසු කාල සීමාව දින තිස්පහකට ෙනොඅඩු විය යුතුය. 
  පසූතිෙයන් පසු ඉතිරි කාල සීමාව දින 30 ට අඩු නම්, ඔබෙග් වාර්ෂික නිවාඩුවට අතිෙර්ක 
නිවාඩු ලබා ගත හැකිය. ෙවනත් අවස්ථාවකදී අතිෙර්ක කාලය වැටුප් ෙනොමැති නිවාඩු ෙලස 
සලකනු ලැෙබ්. 

 
 

Q3- ඔෙබ් මාතෘ නිවාඩු අවසන් වීෙමන් පසු ඔබෙග් ෙසෞඛ්ය 
තත්වය ඔබව නැවත ෙසේවයට වාර්තා කිරීම වළක්වයි නම්, 
ඔබෙග් ගිවිසුම අවසන් කිරීම නීත්යානුකූලද? 
එවිට ඔබ  ෙසේවෙයන් පහ කරනු ෙනොලැෙබ්. වැටුප් රහිත නිවාඩු සඳහා සලකා බලනු ලැෙබ්. 
ෙමම කාල සීමාව අඛන්ඩව ෙහෝ විටින් විට දින 60 කට ෙනොවැඩි කාලයක් විය යුතුයි. ෙසෞඛ්ය 
තත්වය පිළිබඳ සහතිකයක් ඔබ ෙසේවාෙයෝජකයා පිළිගන්නා විෙශේෂඥ ෛවද්යවරෙයකුෙගන් 
ලබාගත යුතුය. 
මාතෘ නිවාඩු, අෙනකුත් නිවාඩු දිනවලට ඔබ සතු අයිතියට බලපෑමක් ෙනොකරයි. 

 
Q4- මව්කිරි දීෙම් විෙව්කය ගණනය කරන්ෙන් ෙකෙසේද? 
මාතෘ නිවාඩුෙවන් පසු සම්පූර්ණ අවුරුද්දක් යන ෙතක් එක් දිනකට (ඔබ තීරණය කරනු ලබන) 
පැය එක බැගින් විෙව්කයක් ගැනීමට ඔබට අයිතිය තිෙබ්. 

 
  
 

 

Q5- ෙසේවෙය් නිරත වීමට අවම නීත්යානුකූල වයස කුමක්ද? 
පියා ෙහෝ භාරකරුෙග් අනුමැතිය සහිතව අවුරුදු 16 යි. එෙසේම අදාල පුද්ගලයා කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් විෙශේෂ අවසරයක් ලබා ගත යුතුය. 
අදාල පුද්ගලයා කටාර් ජාතික ශිෂ්යයකු නම්, අධ්යාපන අමාත්යවරයා ෙග් අවසරය අවශ්ය ෙව්. 
 

Q6- බාල වයස්කරුවන්ට තහනම් කර ඇති තනතුරු ෙහෝ 
රැකියා ෙමොනවාද? 
 
ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව, ෙසෞඛ්යය හා සදාචාරයට  හානි කළ හැකි සියලු තනතුරු. 

  
Q7- බාල වයස්කාර පාලනයන් ෙමොනවාද?  
නියමිත ෙසේවයට බාලවයස්කරුවා සුදුසු බව නිසි ෛවද්ය අධිකාරිය විසින් අත්සන් කර ඇති 
ෛවද්ය පරීක්ෂණයකින් ඔප්පු වූ පසු පමණක් එම ෙසේවය පැවරිය හැක. හිමිකරු  අවම 
වශෙයන් වසරකට වරක් නැවත ෛවද්ය පරීක්ෂණය කළ යුතුය. ෙසේවාෙයෝජකයා විසින් 
උප්පැන්න සහතිකෙය් පිටපතක්, ශාරීරික ෙයෝග්යතා සහතිකය සහ ෛවද්ය  පරීක්ෂණ සහතික 
ළග තබා ගත යුතුය. 
බාලවයස්කරුෙවක් ෙහෝ වැඩි පමාණයක් භාවිතා කරන සෑම ෙසේවාදායකෙයකු විසින්ම, බාල 
වයස්කාරයන් ෙවනුෙවන්, ඔහුෙග් කාර්යය හා ෙසේවෙය් ෙයදවූ දිනය සහිත පකාශයක් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබා දිය යුතු අතර, ඔහු භාවිතා කරන බාල වයස්කාර දරුවන්ෙග් වැඩ 
කරන ෙව්ලාවන් හා විෙව්ක කාලයන් පිළිබඳ රැකියා ස්ථානෙය් දෘශ්යමාන අදහස් දැක්වීමක් සිදු 
කළ යුතුය. 

 
 
 
 
 
 



29 30

 

 

 
පස්වන පරිච්ෙඡ්දය5 

ගෘහ ෙසේවකයින් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
5 ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙය් ඇති සියලුම ෙතොරතුරු ගෘහ ෙසේවිකාවන් විධිමත් කිරීම සදහා වන 2017 අංක 15 

දරණ නීති විධිවිධාන වලින් උපුටා ෙගන ඇත.  

 

 

 

 
පස්වන පරිච්ෙඡ්දය5 

ගෘහ ෙසේවකයින් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
5 ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙය් ඇති සියලුම ෙතොරතුරු ගෘහ ෙසේවිකාවන් විධිමත් කිරීම සදහා වන 2017 අංක 15 

දරණ නීති විධිවිධාන වලින් උපුටා ෙගන ඇත.  

 

 

 

 
පස්වන පරිච්ෙඡ්දය5 

ගෘහ ෙසේවකයින් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
5 ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙය් ඇති සියලුම ෙතොරතුරු ගෘහ ෙසේවිකාවන් විධිමත් කිරීම සදහා වන 2017 අංක 15 

දරණ නීති විධිවිධාන වලින් උපුටා ෙගන ඇත.  

 

 

 

 
පස්වන පරිච්ෙඡ්දය5 

ගෘහ ෙසේවකයින් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
5 ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙය් ඇති සියලුම ෙතොරතුරු ගෘහ ෙසේවිකාවන් විධිමත් කිරීම සදහා වන 2017 අංක 15 

දරණ නීති විධිවිධාන වලින් උපුටා ෙගන ඇත.  

 

 

 

 
පස්වන පරිච්ෙඡ්දය5 

ගෘහ ෙසේවකයින් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
5 ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙය් ඇති සියලුම ෙතොරතුරු ගෘහ ෙසේවිකාවන් විධිමත් කිරීම සදහා වන 2017 අංක 15 

දරණ නීති විධිවිධාන වලින් උපුටා ෙගන ඇත.  

 

 

 

Q1- ගෘහ ෙසේවිකාවක් යනු කවුද? 
 ඔහු  /ඇය   කළමනාකරුවන්  සහ අධීක්ෂණය යටෙත් ,යම්කිසි වැටුපක් ලබාගන්නා රියදුරන් ,

දරුවන් රැක බලාගන්නන් ,ෙකෝකියන්  ,උද් යාන බලාගන්නන් වැනි ,ගෘහ ෙසේවෙය් නියුතු 
ස්වාභාවික පුද්ගලෙයකි.  

Q2- ෙකොන්තාත්තුවක් ෙනොමැතිව ඔබව  ෙසේවයට බඳවා 
ගත  හැකි ද ? 
ඔබව  ෙසේවෙය් ෙයදවිය හැක්ෙක් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  ලියා සහතික කරන ලද  
ෙකොන්තාත්තුවකින් පමණක් වන අතර  ,පිටපත් තුනකින් එය පිළිෙයල කරනු ලැෙබ් .එක් 

පිටපතක් ඔබට  ,එකක් ෙසේවා  ෙයෝජකයාට හා කම්කරු අමාත්යාංශෙය් නිසි බලධරයා විසින් 
ෙතවැනි පිටපතක්  තැන්පත් කර ඇත .ෙසේවෙය් නියුක්තව සිටින  ෙකොන්තාත්තුවක්  

ෙනොමැතිව  ෙසේවය කරන ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට දඩ මුදල් අය ෙකෙර් ).රියාල් 5000 කට වඩා 
අඩු  (  
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Q3- රැකියා ෙකොන්තාත්තුව අත්සන් කළ යුතු භාෂාව 
කුමක්ද? 
රැකියා සඳහා ෙකොන්තාත්තුව  අරාබි භාෂාෙවන් සකස්කර ඇති අතර  ,එය ෙවනත් භාෂා 

පරිවර්තනයක් සමඟ අමුණා තිබිය හැකිය .අක්ෂර ෙදක අතර මතෙභ් දයක් ඇති විට  ,අරාබි අකුරු 
මුල් තැනක් ගනී.  

 
Q4- ෙකොන්තාත්තුව ඇතුළත් කළයුතු දත්ත ෙමොනවාද ? 

 - ෙසේවාෙයෝජකයාෙග් නම ,ජාතිකත්වය සහ පදිංචි ස්ථානය.  
ෙසේවකයාෙග් නම  ,ජාතිය සහ ස්ථානය .  

 අවසන් වන දිනය . - ෙකොන්තාත්තුව 
 - ෙසේවකයාට පවරා ඇති වැඩ වර්ග  හා එහි  ස්වභාවය.  

 - ෙසේවය ආරම්භ කරන දිනය සහ පරිවාස කාලය  .පරිවාස කාල සීමාෙව්  ෙගවීම් සිදුවන  අතර ,
එයකම්කරු අමාත්යවරයා විසින් තීරණය කරනු ලැෙබ්. 6  

කාල සීමාව සහ අළුත් කිරීම සහ  අවසන් වන දිනය   - ෙකොන්තාත්තුෙව් 
 - එකඟ වූ වැටුප ,ෙගවීම් සිදුවන ආකාරය  

 
Q5  - රැකියා සඳහා අවම වයස කුමක්ද? 
රැකියා සඳහා අවම වයස  :වයස අවුරුදු දහඅටට අඩු ෙහෝ අවුරුදු 60 ට වැඩි ගැහැනු සහ පිරිමි 

ෙසේවකයින්  ෙසේවයට බඳවා ගැනීම තහනම් කර ඇත .ෙසේවකයාට එය උල්ලංඝනය කළෙහොත් 
රියාල් දස  දහසක් ) 10,000  (ට ෙනොවැඩි  දඩයකට යටත් කළ හැකිය .  

කම්කරු ඇමති ෙහෝ ඔහුෙග් නිෙයෝජිතයා උපරිම වයස් සීමාව ෙවනස් කළ හැකිය. 

  

                                                 
6 නව ෙරගුලාසි සදහා කම්කරු අමාත්යංශය ෙවත ෙයොමුවන්න. 
 

 

 

Q3- රැකියා ෙකොන්තාත්තුව අත්සන් කළ යුතු භාෂාව 
කුමක්ද? 
රැකියා සඳහා ෙකොන්තාත්තුව  අරාබි භාෂාෙවන් සකස්කර ඇති අතර  ,එය ෙවනත් භාෂා 

පරිවර්තනයක් සමඟ අමුණා තිබිය හැකිය .අක්ෂර ෙදක අතර මතෙභ් දයක් ඇති විට  ,අරාබි අකුරු 
මුල් තැනක් ගනී.  

 
Q4- ෙකොන්තාත්තුව ඇතුළත් කළයුතු දත්ත ෙමොනවාද ? 

 - ෙසේවාෙයෝජකයාෙග් නම ,ජාතිකත්වය සහ පදිංචි ස්ථානය.  
ෙසේවකයාෙග් නම  ,ජාතිය සහ ස්ථානය .  

 අවසන් වන දිනය . - ෙකොන්තාත්තුව 
 - ෙසේවකයාට පවරා ඇති වැඩ වර්ග  හා එහි  ස්වභාවය.  

 - ෙසේවය ආරම්භ කරන දිනය සහ පරිවාස කාලය  .පරිවාස කාල සීමාෙව්  ෙගවීම් සිදුවන  අතර ,
එයකම්කරු අමාත්යවරයා විසින් තීරණය කරනු ලැෙබ්. 6  

කාල සීමාව සහ අළුත් කිරීම සහ  අවසන් වන දිනය   - ෙකොන්තාත්තුෙව් 
 - එකඟ වූ වැටුප ,ෙගවීම් සිදුවන ආකාරය  

 
Q5  - රැකියා සඳහා අවම වයස කුමක්ද? 
රැකියා සඳහා අවම වයස  :වයස අවුරුදු දහඅටට අඩු ෙහෝ අවුරුදු 60 ට වැඩි ගැහැනු සහ පිරිමි 

ෙසේවකයින්  ෙසේවයට බඳවා ගැනීම තහනම් කර ඇත .ෙසේවකයාට එය උල්ලංඝනය කළෙහොත් 
රියාල් දස  දහසක් ) 10,000  (ට ෙනොවැඩි  දඩයකට යටත් කළ හැකිය .  

කම්කරු ඇමති ෙහෝ ඔහුෙග් නිෙයෝජිතයා උපරිම වයස් සීමාව ෙවනස් කළ හැකිය. 

  

                                                 
6 නව ෙරගුලාසි සදහා කම්කරු අමාත්යංශය ෙවත ෙයොමුවන්න. 
 

 

 

Q3- රැකියා ෙකොන්තාත්තුව අත්සන් කළ යුතු භාෂාව 
කුමක්ද? 
රැකියා සඳහා ෙකොන්තාත්තුව  අරාබි භාෂාෙවන් සකස්කර ඇති අතර  ,එය ෙවනත් භාෂා 

පරිවර්තනයක් සමඟ අමුණා තිබිය හැකිය .අක්ෂර ෙදක අතර මතෙභ් දයක් ඇති විට  ,අරාබි අකුරු 
මුල් තැනක් ගනී.  

 
Q4- ෙකොන්තාත්තුව ඇතුළත් කළයුතු දත්ත ෙමොනවාද ? 

 - ෙසේවාෙයෝජකයාෙග් නම ,ජාතිකත්වය සහ පදිංචි ස්ථානය.  
ෙසේවකයාෙග් නම  ,ජාතිය සහ ස්ථානය .  

 අවසන් වන දිනය . - ෙකොන්තාත්තුව 
 - ෙසේවකයාට පවරා ඇති වැඩ වර්ග  හා එහි  ස්වභාවය.  

 - ෙසේවය ආරම්භ කරන දිනය සහ පරිවාස කාලය  .පරිවාස කාල සීමාෙව්  ෙගවීම් සිදුවන  අතර ,
එයකම්කරු අමාත්යවරයා විසින් තීරණය කරනු ලැෙබ්. 6  

කාල සීමාව සහ අළුත් කිරීම සහ  අවසන් වන දිනය   - ෙකොන්තාත්තුෙව් 
 - එකඟ වූ වැටුප ,ෙගවීම් සිදුවන ආකාරය  

 
Q5  - රැකියා සඳහා අවම වයස කුමක්ද? 
රැකියා සඳහා අවම වයස  :වයස අවුරුදු දහඅටට අඩු ෙහෝ අවුරුදු 60 ට වැඩි ගැහැනු සහ පිරිමි 

ෙසේවකයින්  ෙසේවයට බඳවා ගැනීම තහනම් කර ඇත .ෙසේවකයාට එය උල්ලංඝනය කළෙහොත් 
රියාල් දස  දහසක් ) 10,000  (ට ෙනොවැඩි  දඩයකට යටත් කළ හැකිය .  

කම්කරු ඇමති ෙහෝ ඔහුෙග් නිෙයෝජිතයා උපරිම වයස් සීමාව ෙවනස් කළ හැකිය. 

  

                                                 
6 නව ෙරගුලාසි සදහා කම්කරු අමාත්යංශය ෙවත ෙයොමුවන්න. 
 

 

 

Q6- ෙසේවාෙයෝජකයාෙග් වගකීම් ෙමොනවාද ? 

 

- ත්වණමාප ආහාර සහ නිවාස ලබා දීම  ,රැකියා නිසා ෙහෝ රැකියාව 
අතරතුර දී ඔබ අසනීප ෙහෝ තුවාල වූෙවොත්  ඔබට මුදල් බරක් ෙනොවී 

◌ා ත්වණමාප  
ෙසෞඛ්ය  ෙසේවා  

,    
 
 ඖෂධ හා ෛවද්ය සැපයුම් ලබ දීම  .ඔෙබ් ෙගෞරවය සහ ඔෙබ් ශරීර ෙය් ආරක්ෂාව සුරැෙකන 

ෙලස සැලකීම . 

  - ඔබෙග් ජීවිතයට ෙහෝ  ෙසෞඛ්යයට 
  අනතුරක් ෙනොකිරීම  ,නැතෙහොත් ඔබට කිසිම ආකාරයකින් ශාරීරිකව ෙහෝ මානසිකව හානි 

ෙනොකිරීම .  - ඔෙබ් අසන  නිවාඩු අතරතුර වැඩ ෙනොපැවරීම . 

 - ෙසේවා ෙයෝජකයා    සමඟ එකඟතාවක් එෙසේ ෙනොමැතිව  දිනපතා නිවාඩු ෙහෝ සති අන්තවල 

වැඩ කිරීමට ඔෙබන් ඇසීෙමන් වැලකීම  . 

ෙසේවා ෙයෝජකයා මාසික වැටුප ෙගවිය යුතුය.  
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Q7- අලුෙතන් බඳවාගැනීෙම්දී ඔෙබන් වියදම් අඩු කර 
ගැනීම නීත්යානුකූල  ද ? 
ඔබව එම රට ෙවත ෙගන ඒෙම් කියාමාර්ගය සඳහා ඔෙබ් නියමිත වැටුෙපන් කිසිදු 
මුදලක් ෙහෝ වියදම්  ෙසේවා ෙයෝජකයා විසින්  අය කිරීම තහනම් ෙව්   .එෙසේ සිදු 

වුවෙහොත් ෙසේව්වාෙයෝජකයා රියාල් 10000 ට ෙනොවැඩි දඩයක් අය කරනු ලැෙබ් .
-  

Q8- කටාර් රාජ්යෙයන් පිටත රැකියාවක් කිරීමට ඔබට බල 
කළ හැකිද  ? 

ඔබෙග් පූර්ණ අනුමැතියකින් ෙතොරව කටාර් රාජ්යයෙයන් පිටත ඔබ ෙසේවෙය් ෙයදී 
සිටීම ඔෙබ් ෙසේවා ෙයෝජකයාට තහනම්  ෙව්  .ඔබෙග් කැමැත්ෙතන් ෙතොරව එෙසේ 

වන බව ඔප්පු කල හැකි නම් ඔබට  ඔබෙග් ෙසේවා කාලය අවසන් වීමට ෙපර ඔෙබ් 
ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුව අෙහෝසි කල හැක .ෙසේව්වාෙයෝජකයා ෙග් වියදෙමන් ඔෙබ් 

මවු රටට  ෙහෝ පදිංචි  ස්ථානයට ඔබට යා හැකිෙව්.
 

  
 

 

Q9- ගෘහ ෙසේවිකාවකට දිනපතා උපරිම පැය ගනණක් 
තිෙබ්ද? 

ෙවනත් එකගතාවයකට ෙයොමු වී ෙනොමැති විට උපරිම ෙසේවා පැය දිනකට පැය
10කි. ආගමික කටයුතු වල ෙයදීමට, විෙව්ක ගැනීමට හා ආහාර ගැනීමට යන
කාලයන් ෙසේවා පැය ගනණට අදාල ෙනොෙව්.
ෙමය උල්ලංඝනය කරන ෙසේවාෙයෝජකයාට රියාල් 5000කට ෙනොවැඩි දඩ මුදලක් 
ෙගවීමට සිදු ෙව්.

Q10- සතිපතා නිවාඩු සදහා අයිතියක් ගෘහ ෙසේවිකාවක 
වශෙයන් ඔබට තිෙබ්ද? 

ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුව මගින් ෙසේවාෙයෝජකයා සමග එකග වූ පරිදි වැටුප් සහිත
අඛණ්ඩ පැය 24කට ෙනොඅඩු සතිපතා නිවාඩුවකට ඔබ අයිතිවාසිකම්කියයි.
ඉහත සදහන් කරුණු ෙසේවාෙයෝජකයා අතින් උල්ලංඝනය ෙව් නම් ඔහුට රියාල් 

5000කට ෙනොවැඩි දඩ මුදලක් ෙගවීමට සිදු ෙව්. 
 
 

  

 

 

Q9- ගෘහ ෙසේවිකාවකට දිනපතා උපරිම පැය ගනණක් 
තිෙබ්ද? 

ෙවනත් එකගතාවයකට ෙයොමු වී ෙනොමැති විට උපරිම ෙසේවා පැය දිනකට පැය
10කි. ආගමික කටයුතු වල ෙයදීමට, විෙව්ක ගැනීමට හා ආහාර ගැනීමට යන
කාලයන් ෙසේවා පැය ගනණට අදාල ෙනොෙව්.
ෙමය උල්ලංඝනය කරන ෙසේවාෙයෝජකයාට රියාල් 5000කට ෙනොවැඩි දඩ මුදලක් 
ෙගවීමට සිදු ෙව්.

Q10- සතිපතා නිවාඩු සදහා අයිතියක් ගෘහ ෙසේවිකාවක 
වශෙයන් ඔබට තිෙබ්ද? 

ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුව මගින් ෙසේවාෙයෝජකයා සමග එකග වූ පරිදි වැටුප් සහිත
අඛණ්ඩ පැය 24කට ෙනොඅඩු සතිපතා නිවාඩුවකට ඔබ අයිතිවාසිකම්කියයි.
ඉහත සදහන් කරුණු ෙසේවාෙයෝජකයා අතින් උල්ලංඝනය ෙව් නම් ඔහුට රියාල් 

5000කට ෙනොවැඩි දඩ මුදලක් ෙගවීමට සිදු ෙව්. 
 
 

  

 

 

Q11- ගෘහ ෙසේවිකාවක් ෙලස වාර්ෂික නිවාඩු සඳහා ඔබට 
අයිතිය තිෙබ්ද ? 
 

 - ඔව් ,සෑම ග්ෙරෙගෝරියානු ෙසේවා වසර සඳහා ඔබ සති තුනක වැටුප් ලබන වාර්ෂික
 නිවාඩු සඳහා හිමිකම් ඇති  අතර ,ඔබෙග්  අගතියකින් ෙතොරව එකඟ  පතිලාභ 

ෙනොවුවෙහොත් මිස .ඔබට එය ෙවනස් කර ගමනාන්තෙය් දිනයක් හා ස්ථානය   
ෙතෝරා ගත හැකිය , ,ඔබ අවුරුදු ෙදකක කාලයක් ෙසේවය කර ඇති විට  ,ඔබෙග් 
නිවාඩු ෙහෝ ඉතිරිව ඇති ඉතිරි කාලය වියදම් කිරීම සඳහා ඔබෙග් රට ෙහෝ පදිංචි 

ස්ථානයට නැවත පැමිණීෙම් ගුවන්  ටිකට්පතක් ඔබට හිමි ෙව්  .සංචාරය අවසාන 
නම්,ඔබට මවු රටට  ෙහෝ පදිංචි ස්ථානයකට පමනක් ගමන් කිරීමට ටිකට් පතක් 
හිමි ෙව් .ඉහත සඳහන් විධිවිධාන උල්ලංඝනය කර ඇත්නම් ,ෙසේවා ෙයෝජකයාට 

)5,000  ෙනොඉක්මවන දඩ මුදලකට දඩ නියම කළ යුතුය            .  
 

 
Q12- ගෘහ ෙසේවිකාවක් ෙලස වැඩ කරන විට ඇතිවිය හැකි  
තුවාල වලට වන්දි ෙගවීම සඳහා ඔබට වන්දි ලබා දී තිෙබ්ද ? 

වැඩ කරන තුවාල සඳහා ඔෙබ් වන්දි මුදල්  ලබාගැනීම  2004 අංක 14 දරන කම්කරු 
නීතිෙය් විධිවිධානයන්ට අනුකූල විය යුතුය*  .ෙමම ෙපොත්පිංචෙය් 7 වන පරිච්ෙඡ්දය 

බලන්න  - වන්දි

  



35 36

 

 

Q13- ගෘහ ෙසේවකයින්  ෙලස ෙසේවය අවසන් කිරීෙම්දී 
පතිලාභ සදහා අයිතියක් තිෙබ්ද ? 
- 2017 අෙගෝස්තු 22 වන දිනට අවම වශෙයන් වසරක කාලයක් ෙසේවෙය් ෙයදී සිටි 

ගෘහ ෙසේවිකෙයකුට ෙසේවය අවසන් කිරීෙම්දී පසාද දීමනා  ලබා දීමට   ෙසේවා 
ෙයෝජකයා වගකිව යුතු ය .එනම් ,ගෘහ ෙසේවකයින් සඳහා 2017 අංක 15 දරණ පනත 

බලගැන්වූ දිනයයි .  
 - ෙමම දීමනාව පලමුව කතිකා කරගත් ෙලස අඩුම තරෙම්  ෙසේවාෙව් ෙයදවූ සෑම 

වසරකම අවම වශෙයන්  සති තුනක දීමනාවක්  ලබාදිය යුතුය .අවුරුද්ෙද් බාග  
ෙසේවිකෙයකු ෙසේවෙය් ෙයදවූ කාලය අනුව ගුණ කළ යුතය .ෙසේවකයා විසින් ල ප්රප 

දීමනා වලින් ෙසේව්වාෙයෝජකයා විස◌ින් ඔහුට  /ඇයට ලබා දී ඇති නය අඩු කරගත 
හැකි ෙව් . - ඉහත සඳහන් භාණ්ඩ උල්ලංඝනය කරනු    ලැබුවෙහොත් ,ෙසේවා 

ෙයෝජකයාට 5 , 000 කට ෙනොවැඩි  දඩයකට යටත් විය යුතුය.   
 
Q14- ෙසේවා අවසන් කිරීෙම් ෙසේවා පතිලාභ අත්හිටුවීම 
සඳහා ෙසේවා ෙයෝජකයාට අවසර ලබා දිය හැකි ද,? 
 
2017 අංක 15 දරන පනෙත් විධිවිධානයන් හි සඳහන් පරිදි  ගෘහ ෙසේවිකෙයකු  තම 

රාජකාරියෙහෝ කම්කරු ක්වතුත්ෙකොන්තා මත සම්පූර්ණ කලයුතු කාර්යය සම්පූර්ණ 
ෙනොකෙළේ නම්,ෙසේවා ෙයෝජකයා විසින් අනතුරු ඇඟවීමකින් ෙතොරව ගෘහ 

ෙසේවිකාවක් ෙසේවෙයන් ඉවත් කළ හැකි අතර ,ඔහු  /ඇය ෙසේවෙයන් ඉවත් කරන 
ලද වර්ෂය සඳහා ඔහුට ෙසේවා පසාද දීමනාව ෙනොදී ෙසේවෙයන් ඉවත් කල හැකිය.

 
 

 

 

Q15- ගෘහ ෙසේවිකාවක් ෙලස ඔබෙග් වගකීම් හා යුතුකම් 
ෙමොනවාද ? 

- රෙට් නීති ,සමාජීය තිත්ර සහ න්යදාසම්ප ෙමන්ම ආගමික හා සදාචාරාත්මක 
වටිනාකම් අනුගමනය කරන්න .

 - එකඟ වී ඇති කාර්යය හා අවංකව හා සම්පූර්ණෙයන්  අනිවාර්යෙයන්ම කළ යුතු 
ෙවනත් කාර්යයන් ඉටු කිරීම .

 - ෙසේවා ෙයෝජකයාෙග් රහස් ,මුදල් සහ ෙද්පල ,සහ ඔහු  /ඇය සමඟ වාසය කරන 
අය ,ඔහුෙග්  /ඇයෙග් අමුත්තන් ආරක්ෂා කිරීම ,කිසිදු හානියක් ෙනොකරන්න .

සියල්ලටම විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න.  
 

 - ෙසේවා ෙයෝජකයාෙග් උපෙදස් සහ නිෙයෝග අනුගමනය කිරීම ,නීතිෙය් ෙහෝ  
 කම්කරු ෙකොන්ත්රාත්තුෙවහි උල්ලංඝනය වන අවස්ථාවකදී හැර  ඔහුෙග් ජීවිතය ,

මුදල් ෙහෝ ෙතවන පාර්ශවයන්ෙග් ජීවිත ෙහෝ මුදල් ෙහළිදරව් ෙනොකරන්න .තම  /
ඇයෙග් වැඩ සඳහා කම්කරුවාට භාර දී ඇති වස්තූන් ආරක්ෂා ක ◌ිරීම සහ ඒවාෙය් 

භාවිතය අනුව එම වස්තූන් හසුරුවනු ලැබිය යුතු  අතර  ,ෙසේවා කාලය අවසන් 
වීෙමන් පසු ෙසේවා ෙයෝජකයා ෙවත ආපසු එම භාණ්ඩ ලබා දීම  .  

 - රාජ්ය බලය ඇති නීති ෙහෝ ෙරගුලාසි වලට පටහැනිව ,අන් අය සමඟ වැඩ කිරීම 
වළක්වා ගැනීම ෙහෝ ෙනොකළ යුතුය .  

 - ෙසේවා ෙයෝජකයා ,ඔහුෙග්  /ඇයෙග් පවුෙල් අය සහ ඔහු  /ඇය සමඟ ජීවත් වන 
පුද්ගලයන්ට ෙහොඳින් සලකන්න,විෙශේෂෙයන්ම දරුවන් හා මහලු අයට  හානි 

ෙනොකරන්න.   
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Q16- ඔබ ෙසේවා කාලය අවසන් වීමට ෙපර ඔෙබ් ෙසේවා 
ෙකොන්තාත්තුව අවසන් වන තුරු ඔෙබ් ෙසේවාලාභියාෙග් 
පාරිෙතෝෂිකය සුරක්ෂිත කර ගැනීම සඳහා ඔබට හැකි ද ? 
 
ඔව් සදහා  ,ඔබ පහත  න් කවර ෙහෝ අවස්ථාවක දී  : -  
ෙසේවා ෙයෝජකයා විසින් ෙමම නීතිෙය් ෙහෝ කම්කරු ෙකොන්ත්රාත්තුෙව් විධිවිධාන 
අනුව  සිය  /ඇයෙග් යුතුකම් ඉටු ෙනොකෙළේ නම්  

 -  ෙසේවාෙයෝජකයා ෙහෝ ඔහු විසින්  /ය විසින් බලය පවරන ලද තැනැත්ෙතකු නම්   ,
ෙසේවක ෙකොන්ෙද්සි වලට අදාලව ෙසේවකෙයකු සමග ෙකොන්ත්රාත්තුවක් අවසන් 
කිරීෙම් අවස්ථාෙව්දී වංචා කර තිෙබ් නම්. 

  - ෙසේවා ෙයෝජකයා ෙහෝ ඔහුෙග්  /ඔහුෙග් පවුෙල් සාමාජිකෙයකු ෙසේවකෙයකුට 
පහර ෙදන්ෙන් නම්  ,ශාරීරිකව ෙහෝ ඔහුෙග්  /ඇයෙග් ජීවිතයට හානි කරන ලද්ෙද් 
නම් ෙසේවකයාෙග් අන්තරාය පිලිබඳව දැනුවත්ව සිටීම සහ ෙසේවකයාෙග් ආරක්ෂාව 

ෙහෝ ටයෙසෞඛ්ය තර් ජනයක් වන බරපතල අනතුරක් ඇති විට එය ඉවත් කිරීමට 
උත්සාහ ෙනොකෙළේ නම් . 

Q17  -  ෙසේවකයා හා ෙසේවා ෙයෝජකයා අතර ආරවුල ඇතිවිය 
යුත්ෙත් කුමන විධිවිධානද ?
 
ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුෙව් විධිවිධානවලට අදාලව ෙසේවාෙයෝජකයකු හා ෙසේවකයකු 
අතර ඇතිවන ආරවුල්පිලිබඳ  ඉහත සඳහන් කම්කරු නීතිෙය් 11 වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය්   
ලබා ෙදනු ලැෙබ්. 

 

 

 

 

හයවන පරිච්ෙඡ්දය 
වෘත්තීය සුරක්ෂිතතාව හා ෙසෞඛ්යය  හා 
සමාජ සත්කාර 
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Q1- ඔබෙග් ආරක්ෂාව පවත්වාෙගන යාම සඳහා 
ෙසේවාෙයෝජකයාෙග් යුතුකම් ෙමොනවාද? 
 
ෙසේවාෙයෝජකයා ෙහෝ ඔහුෙග් නිෙයෝජිතයා සෑම ෙසේවකෙයකුෙග්ම ෙසේවය ආරම්භ 
කිරීමත් සමඟම  රාජකාරිෙය් උවදුරු හා ඉන් අනතුරුව සිදුවිය හැකි උවදුරු  පිළිබඳව 
ඔහු දැනුවත් කළ යුතු අතර, ආරක්ෂාව සඳහා ගත යුතු  පියවර පිළිබඳව ඔහු දැනුවත් 
කළ යුතුය. වෘත්තීය සුරක්ෂිතතාවය හා ආරක්ෂාව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඔහුෙග් 
සවිස්තර උපෙදස් ෙසේවකයන් තම රැකියාවලදී නිරත වීෙම්දී සිදු විය හැකි උවදුරු 
වලින් ආරක්ෂා කිරීමට ෙහොඳින් ෙපෙනන ස්ථානයක පදර්ශනය කළ යුතුය. 
 
ෙසේවාෙයෝජකයා තම සංස්ථාපිතෙය් සිදු කළ කාර්යයෙයන් ෙහෝ කිසියම් අනතුරකින්, 
යන්ත වල අඩුපාඩු ෙහෝ බිඳ වැටීම් වලින් ෙහෝ ගින්ෙනන් සිදුවිය හැකි ඕනෑම 
අනතුරක් ෙහෝ ෙරෝගයකින් ෙසේවකයින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සියලූ පූර්ව ආරක්ෂණ 
පියවරයන් ගත යුතුය. ෙසේවාෙයෝජකයා විසින් ෙසේවකයාට ෙමම පූර්ව ආරක්ෂණ විධි 
විධාන ලබා දීම සඳහා ඔහුෙග් වැටුෙපන් කිසිදු මුදලක් අඩු කළ ෙනොහැකිය. 
 
වැඩ කරන ස්ථානවල සනීපාරක්ෂාව හා ෙහොඳ වාතාශය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ෙසේවා 
ෙයෝජකයා විසින් පියවර ගත යුතු අතර, ෙම් සම්බන්ධෙයන් නිසි බලධරයන් විසින් 
නිකුත් කරනු ලබන නිෙයෝග සහ තීරණ වලට අනුකූලව සුදුසු ආෙලෝකය සහ පානීය 
ජලය, සනීපාරක්ෂාව සහ ජලාපවහනය සැපයිය යුතුය. 

 
ෙසේවකයන්ට පහක් සිට විසි පහ දක්වා ෙසේවෙය් ෙයොදවන ෙසේවාෙයෝජකයා ඔවුන් 
ෙවනුෙවන් පවීණ ෛවද්ය  අධිකාරියක් විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති ඖෂධ ෙමවලම් 
සහ උපකරණ සහිතව පථමාධාර ෙපට්ටියක් සකස් කළ යුතුය. ෙමය සංස්ථාපිතෙය් 
කැපී ෙපෙනන ස්ථානයක තබා තිබිය යුතු අතර කම්කරුවන්ට පහසුෙවන් ලබා ගත 
හැකි විය යුතුය. පථමාධාර ෛවද්ය ෙසේවා සැපයීෙම් පුහුණුව ලැබූ ෙසේවකෙයකුට 
ෙමම ෙපට්ටිය භාර කළ යුතුය. 
 
 

 

 

කම්කරුවන්ෙග් සංඛ්යාව විසි පහක් ඉක්මවා ගියෙහොත් ෙසේවක ෙසේවිකාවන් පෙහේ 
සිට විසි පහ දක්වා වන සෑම ෙසේවක පිරිසකටම ෙපට්ටියක් නියම කරනු ලැෙබ්. 
ආයතනෙය් ෙසේවය කරන ෙසේවක සංඛාව සීය ඉක්මවා ඇත්නම්,ෙසේවාෙයෝජකයා 
විසින් පථමාධාර ෙපට්ටියට අමතරව ස්ථාපනය කරන ලද පූර්න කාලීන ෙහද 
නිලධාරියකු පත් කළ යුතුය.  
 
ෙසේවක සංඛාව පන්සියය ඉක්මවන්ෙන් නම්, අවම වශෙයන් ෛවද්යවරයකු හා 
ෙහදියක් ෙසේවෙය් ෙයොදවා ඇති සායනයක් ෙසේවා ෙයෝජකයා විසින් ඔවුන්ට ලබා දිය 
යුතුය. 
 
වෘත්තීයමය ෙරෝගාබාධවල අන්තරායනට ලක් වන ෙසේවකයන් හට නිසි බලධාරීන් 
විසින් දක්වා ඇති පරීක්ෂණ ඔවුන් දක්වා ඇති කාල සීමා වලට අනුව නිරන්තරෙයන් 
ෛවද්ය පරීක්ෂාවන් සිදු කරනු ලැෙබ්. 
 
ෙසේවා ෙයෝජකයන් විසින් ෙමම පරීක්ෂණ වල පතිඵල ෙල්ඛන කම්කරුවන්ෙග් 
ලිපිෙගොනු වල තබා ගත යුතුය. 
 
පරීක්ෂනෙය් පතිඵල මගින් ෙසේවකයාට වෘත්තීය ෙරෝගයක් ඇතිවීම ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන් නම් පරීක්ෂනෙය් පතිඵල දැන ගැනීෙමන් දින තුනක් ඇතුළත අදාල 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත දැනුම් දිය යුතුය.  
 
නගර වලින් දුරස්ථව පිහිටි ෙසේවා ස්ථානවල ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවකයාට  සාමාන්ය 
පවාහන පහසුකම් ෙනොමැති ඒවාට පහත දැක්ෙවන ෙසේවා සැපයිය යුතුය: 
 
• සුදුසු පවාහන පහසුකම් ෙහෝ සුදුසු නවාතැන් ෙහෝ ෙදකම.  

• පානීය ජලය  

• සුදුසු ආහාර වර්ග ෙහෝ ඒවා ලබා ගැනීෙම් කම. 
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ඉහත සඳහන් ස්ථානයන් අමාත්යවරයා ෙග් තීරණයක් මගින් නියම කරනු ලැෙබ්. 

ෙසේවක ෙසේවිකාවන් 50 ක් ෙහෝ ඊට වඩා වැඩි සංඛ්යාවක් ෙසේවෙය් ෙයොදවන ෙසේවා 

ෙයෝජකයා විසින් ෙසේවා ස්ථානෙය් පිහිටීම, එහි තත්වයන් හා ආයතනෙය් 

ෙසේවකයින්ෙග් සංඛාව සැලකිල්ලට ගනිමින් අමාත්යවරයාෙග් තීරණයක් මගින් 

නිශ්චිතව දක්වා ඇති සමාජ ෙසේවා සැපයිය යුතුය. 

 

ෙසේවාෙයෝජකයා එවන් පූර්වාරක්ෂක කියාවන් කිරීමට අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත්, 

ෙසේවකයන්ෙග් ෙසෞඛ්යය ෙහෝ ආරක්ෂාවට බරපතල අනතුරක් තිෙබ් නම්, කම්කරු 

අමාත්යංශෙය් නිසි බලධාරියා ෙමම කාරණය ඇමතිවරයාට ෙයොමු කළ යුතුය. 

අන්තරායට ෙහේතු වූ කරුණු අතුරුදන් වන ෙතක් ආයතනය  සම්පූර්ණෙයන් ෙහෝ 

අඩක් වසා දැමීම, යන්තයක ෙහෝ යන්ත වල වැඩ අත්ටුවීම කළ යුතු අතර ඒ කාල 

සීමාව තුළ කම්කරුවන්ෙග් වැටුප් සම්පූර්ණෙයන්ම ෙගවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Q2- ඔබෙග් ආරක්ෂාව පවත්වා ගැනීම සඳහා ඔබෙග් 
වගකීම් ෙමොනවාද? 
  

ෙසේවකයන්ෙග් ෙසෞඛ්යය සංරක්ෂණය ෙහෝ ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සදහා 

ෙසේවාෙයෝජකයාෙග් උපෙදස් අනුගමනය වැළැක්වීම ෙහෝ උපකරණ වලට හානි  

කිරීෙම් අරමුණ ෙපරදැරිව  ෙසේවකයා කිසිදු කියාවක් ෙහෝ පැහැරහැරීමක් සිදු 

ෙනොකළ යුතුය. 

ෙසේවාෙයෝජකයා විසින් ලබා දී ඇති ආරක්ෂක උපකරණ සහ නිල ඇඳුම ෙසේවකයා 

භාවිතා කල යුතු අතර ෙසේවකයා අනතුරු හා ෙරෝග වලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 

ෙසේවා ෙයෝජකයා දී ඇති සියලු උපෙදස් පිළිපැදිය යුතුය.  

* සටහන: ඔබ ඉදිකිරීම් හා යටිතල පහසුකම් ක්ෙෂේතෙය් ෙසේවය කරන්ෙන් නම්, 

ආයතනවල ෙසේවකයන් සම්බන්ධෙයන් වැඩි විස්තර සදහා 9 වන පරිච්ෙඡ්දය 

බලන්න. 
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හත්වැනි පරිච්ෙඡ්දය ෙසේවා තුවාල හා 
වන්දි

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Q1- රාජකාරිෙය් දී සිදු වන තුවාලයක් යනු කුමක්ද? 
 

ඔබෙග් රාජකාරිය තුළ හදිසි අනතුරක් ෙහේතුෙවන් සිදුවන හානිය.  

ඔෙබ් සාමාන්ය, දිනපතා මාර්ගෙය් හැර ෙවන මාර්ගයකින් බාධා ෙනොමැතිව  වැඩ 

කරන ස්ථානයට ෙයොමුවූ අවස්ථාවලදී ඔබ රැකියාවට යනවිට ෙහෝ නැවත එන විටද 

ෙමය සිදු විය හැකිය. 

ෙසේවා අනතුරු සිදුවීෙමන් මරණයද සිදුවිය හැකි අතර එවැනි අවස්ථාවකදී ෛනතික 

උරුමක්කරුවන්ට වන්දි සඳහා හිමිකම් ලැබිය යුතුය. 

 
Q2- තුවාලයක් ෙහෝ මරණයක් වැනි අවස්ථාවකදී ගත යුතු 
කියා පටිපාටිය කුමක්ද? 
 

කම්කරුෙවකු වැඩ කරන විට ෙහෝ ෙසේවා කාලය තුල සිදු වූ තුවාලයක් නිසා මිය 

ගියෙහොත් ෙසේවා ෙයෝජකයා ෙහෝ ඔහුෙග් නිෙයෝජිතයා වහාම ෙමම සිද්ධිය 

සම්බන්ධෙයන් ෙපොලිසිය සහ කළමනාකාරීත්වය දැනුවත් කළ යුතුය. 

දැන්වීෙම් ෙසේවකයාෙග් නම, වයස, රැකියාව,ලිපිනය සහ ජාතිකත්වයත් එහි සඳහන් 

කල යුතු අතර සිද්ධිය පිළිබඳ ෙකටි විස්තරයක් 

සහ එහි තත්වය සහ සුව කිරීම සඳහා ෙගන ඇති පියවරත් සඳහන් කල යුතුය. 

දැනුම්දීම ලැබීෙමන් පසු ෙපොලීසිය විසින් සාක්ෂිකරුවන්ෙග්, ෙසේවාෙයෝජකයා ෙග් 

ෙහෝ ඔහුෙග් නිෙයෝජිතයා ෙග් සාක්ෂි හා හැකි නම් තුවාල වූ පුද්ගලයාෙග් පකාශය 
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ලබාෙගන් අවශ්ය විමර්ශන ය සිදු කර ඒවා වාර්තාෙව් සටහන් කර ගත යුතුය. 

සිද්ධිය රාජකාරියට සම්බන්ධ වන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න වාර්තාව විෙශේෂෙයන් 
ෙපන්විය යුතුය. 
විමර්ශනය අවසන් වූ පසුව, එම වාර්තාෙව් පිටපතක් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සහ ෙසේවා 
ෙයෝජකයා ෙවත එවනු ලැෙබ්.අවශ්ය වුවෙහොත් විමර්ශනය අවසන් කිරීමට 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉල්ලා සිටිය හැකිය. 
 
Q3- ඔබට ෙසේවය කිරීමට ඉඩ ෙනොෙදන තුවාලයක් සමඟ ෙසේවය 

කිරීමට බල ෙකෙරයි නම් ගත යුතු කියාමාර්ග ෙමොනවාද? 
 
ඔබට ෙසේවය නැවත ආරම්භ කිරීමට ඇති හැකියාව ෙහෝ ෙනොහැකියාව, ෙවනත් 
ෙරෝග, තුවාල, පතිකාර ලබාගැනීම්  නිසා  ඔබ සහ ෙසේවා ෙයෝජකයා අතර ආරවුලක් 
තිෙබ් නම් නිසි ෛවද්ය අධිකාරියට 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙමම කාරණය ෙයොමු කළ යුතුය. සිය වෘත්තිය බල සීමාව තුළ 
කරුණු සම්බන්ධව ෛවද්ය අධිකාරිෙය් තීරණය  
අවසන්  තීරණය ෙව්. 
නිසි ෛවද්ය අධිකාරිය විසින් තීරණය කළ අයුරින් සුදුසු පතිකාරය ෙසේවා 
ෙයෝජකයාෙග් වියදෙමන් විය යුතුය. 
ඔෙබ් පතිකාරෙයන් මාස හයක් දක්වා ඔබට සම්පූර්ණ වැටුපක් ලැෙබනු ඇත. 

පතිකාරයට මාස හයකට වැඩි කාලයක් ගත වුවෙහොත්, ඔබ සම්පූර්ණෙයන් යථා 
තත්වයට පත් වන තුරු ෙහෝ ස්ථීර ආබාධිතය ෙලස ඔප්පු කරන ෙතක් ඔබට 
වැටුෙපන් අඩක් ලැෙබනු ඇත. 
 
සම්පූර්ණ හා ස්ථිර ආබාධිතභාවය වන්දි නියමෙය්දී මරණයට සමාන ය.7 
 

                                                 
7  2004 අංක 14 දරන කම්කරු නීතිෙයහි වගු අංක 1 හා වගු අංක 2 හි වෘත්තීයමය අනතුරු වලට ෙයොමුවන්න.  

 

 

 

ලබාෙගන් අවශ්ය විමර්ශන ය සිදු කර ඒවා වාර්තාෙව් සටහන් කර ගත යුතුය. 

සිද්ධිය රාජකාරියට සම්බන්ධ වන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න වාර්තාව විෙශේෂෙයන් 
ෙපන්විය යුතුය. 
විමර්ශනය අවසන් වූ පසුව, එම වාර්තාෙව් පිටපතක් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සහ ෙසේවා 
ෙයෝජකයා ෙවත එවනු ලැෙබ්.අවශ්ය වුවෙහොත් විමර්ශනය අවසන් කිරීමට 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉල්ලා සිටිය හැකිය. 
 
Q3- ඔබට ෙසේවය කිරීමට ඉඩ ෙනොෙදන තුවාලයක් සමඟ ෙසේවය 

කිරීමට බල ෙකෙරයි නම් ගත යුතු කියාමාර්ග ෙමොනවාද? 
 
ඔබට ෙසේවය නැවත ආරම්භ කිරීමට ඇති හැකියාව ෙහෝ ෙනොහැකියාව, ෙවනත් 
ෙරෝග, තුවාල, පතිකාර ලබාගැනීම්  නිසා  ඔබ සහ ෙසේවා ෙයෝජකයා අතර ආරවුලක් 
තිෙබ් නම් නිසි ෛවද්ය අධිකාරියට 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙමම කාරණය ෙයොමු කළ යුතුය. සිය වෘත්තිය බල සීමාව තුළ 
කරුණු සම්බන්ධව ෛවද්ය අධිකාරිෙය් තීරණය  
අවසන්  තීරණය ෙව්. 
නිසි ෛවද්ය අධිකාරිය විසින් තීරණය කළ අයුරින් සුදුසු පතිකාරය ෙසේවා 
ෙයෝජකයාෙග් වියදෙමන් විය යුතුය. 
ඔෙබ් පතිකාරෙයන් මාස හයක් දක්වා ඔබට සම්පූර්ණ වැටුපක් ලැෙබනු ඇත. 

පතිකාරයට මාස හයකට වැඩි කාලයක් ගත වුවෙහොත්, ඔබ සම්පූර්ණෙයන් යථා 
තත්වයට පත් වන තුරු ෙහෝ ස්ථීර ආබාධිතය ෙලස ඔප්පු කරන ෙතක් ඔබට 
වැටුෙපන් අඩක් ලැෙබනු ඇත. 
 
සම්පූර්ණ හා ස්ථිර ආබාධිතභාවය වන්දි නියමෙය්දී මරණයට සමාන ය.7 
 

                                                 
7  2004 අංක 14 දරන කම්කරු නීතිෙයහි වගු අංක 1 හා වගු අංක 2 හි වෘත්තීයමය අනතුරු වලට ෙයොමුවන්න.  

 

 

 

Q4- සමහර අවස්ථාවලදී ඔබෙග් තුවාල ෙහෝ මරණ වන්දි 
පතික්ෙෂේප කිරීම නීත්යානුකූලද? 
 
ඔව්, අනතුරක් ෙහෝ මරණයක් සිදු වූ විට ඔබ හිතාමතාම තුවාල සිදුකරගත් බව ෙහෝ 
මත්දව්ය ෙහෝ මත්පැන් වල බලපෑම යටෙත් සිටි බව ෙසොයාගත්ෙත් නම්, ෙමයම 
අනතුරට ෙහෝ මරණයට ෙහේතුව ෙලස සලකනවානම් එෙසේ කිරීම නීත්යානුකූල ෙව්. 
තවද, ඔබ නිසි ෙහේතුවකින් ෙතොරව ෛවද්ය ආයතනයකින් ඔබ විසින් නියම කරන ලද 
ෛවද්ය පරීක්ෂාවට ලක් වීම පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් නම්, ෙහෝ පතිකාර ලබාගැනීම 
පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් නම් ෙහෝ හිතාමතාම ඔබෙග් ෙසේවාෙයෝජකයාෙග් ආරක්ෂණ 
කම පිළිබඳව උපෙදස් ෙනොතකා හැරිෙය් නම් ෙහෝ ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ෙනොසැලකිලිමත් වූෙය් නම් එෙසේ කිරීම නීත්යානුකූල ෙව්. 
 
Q5- වන්දි ෙගවීෙම් කාල සීමාව කුමක්ද? 
ෙසේවකෙයකු ආබාධිත බව ඔප්පු කළ දින සිට ෙහෝ රැකියාව නිසා ආබාධිත බවට 
ලක්වූ ෙලස සහාය දක්වන පරීක්ෂණ අවසන් වූ දින සිට දින 15 ක් ඇතුළත ආබාධිත 
වන්දි ෙසේවාෙයෝජකයා විසින් ෙගවිය යුතුය . 
මරණෙයන් දින පහෙළොවක් ඇතුළත ෙහෝ මරණයට ෙහේතුව රැකියාෙවන් සිදු වූ 
අනතුර බවට සහය වන විමර්ශනය අවසන් කරන ලද දින සිට දින 15ක් ඇතුළත 
ෙසේවා ෙයෝජකයා උසාවි භාණ්ඩාගාරික ෙවත මරණ වන්දි යුතුයි. 

 
Q6- .ආබාධිතයන්ට වන්දි ලබාගැනීමට ඇති අයිතිය ෙහෝ ඔබෙග් 
උරුමක්කරුවන්ට මරණීය වන්දි ලබාගැනීමට ඇති අයිතිය අහිමි 
විය හැකිද? 
ආබාධිත තත්ත්වයක් ඇතිවීම පිළිබඳ අවසන් ෛවද්ය වාර්තාෙවන් අවුරුද්දකට 
පසුව,ෙහෝ මිය ගිය දින සිට අවුරුද්දක කාලයට පසුව ආබාධිතයන් සඳහා වන්දි ලබා 
ගැනීෙම් අයිතිය ෙහෝ මරණ වන්දි ලබා ගැනීෙම් අයිතිය අෙහෝසි ෙව්. 
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අටවැනි පරිච්ෙඡ්දය 
කම්කරු සංවිධාන සහ වැඩවර්ජන

 
 
 

  

 

 

Q1- ඕනෑම කම්කරු සංවිධානයකට සම්බන්ධ වීමට ඔබට 
අයිතියක් තිෙබ් ද? 
 
ඕනෑම ආයතනයක 30ක් ෙහෝ ඊට වැඩි ෙසේවක පිරිසක්, ෙසේවෙය් ෙයොදවා ඇත්නම්, 
ෙසේවාෙයෝජකයා සහ ෙසේවකයන් නිෙයෝජනය කරමින් "ඒකාබද්ධ කමිටුවක්" 
පිහිටුවිය යුතු අතර, කමිටුෙව් සාමාජිකයන්ෙගන් අඩක් ෙසේවාෙයෝජකයා නිෙයෝජනය 
කරන අතර අෙනක් ෙකොටස ෙසේවකයන් නිෙයෝජනය කරයි. 
එක් එක් මධ්යස්ථානය මගින් සිය නිෙයෝජිතයන් ෙතෝරා ගැනීම, ඍජු ඡන්ද විමසීමක් 
මගින් සිදු කළ යුතුය.8 
කටයුතු සංවිධානය කිරීම,නිෂ්පාදන හා සංවර්ධනය වැඩිදියුණු කිරීෙම් කම, 
ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීම,ෙසේවක පුහුණු වැඩසටහන් සහ අවදානම් වළක්වා 
ගැනීෙම් කම,වෘත්තීය ෙසෞඛ්යය හා ආරක්ෂණ ෙරගුලාසි වලට ඇති අනුකූලතාවය හා 
කම්කරුවන්ෙග් සාමාන්ය සංස්කෘතිය වර්ධනය කිරීම වැනි, ශම ෙවළඳෙපොළ තුළ 
වැඩ කිරීම හා සම්බන්ධ සියලු කරුණු ඒකාබද්ධ කමිටුව අධ්යයනය ෙකොට සාකච්ඡා 
කළ යුතුය. 
ෙද්ශපාලන හා ආගමික කටයුතු සම්බන්ධ ඕනෑම කියාකාරකමක නිරතවීම, ෙහෝ 
රාජ්යයට හානි කරන ෙහෝ පවතින ෙකොන්ෙද්සි වලට හානි කරන මුදණයන් සකස් 
කිරීම ෙහෝ ෙබදා හැරීම, ෙහෝ කම්කරු අමාත්යංශෙය් අනුමැතිය ෙනොමැතිව මූල්ය 
සමෙප්ක්ෂනයක ෙයදීම ෙහෝ පරිත්යාගයන් ෙහෝ පදානයන් භාරගැනීම කම්කරු 
සංවිධාන වලට තහනම් කර ඇත.  

                                                 
8 සාමාජිකත්වෙය් ෙකොන්ෙද්සි සහ මැතිවරණ කියාවලිය පිළිබඳ දැනගැනීම සඳහා කම්කරු අමාත්යංශෙය් බලධාරියා ෙවත ෙයොමු 
වන්න. 

 

 

 

Q1- ඕනෑම කම්කරු සංවිධානයකට සම්බන්ධ වීමට ඔබට 
අයිතියක් තිෙබ් ද? 
 
ඕනෑම ආයතනයක 30ක් ෙහෝ ඊට වැඩි ෙසේවක පිරිසක්, ෙසේවෙය් ෙයොදවා ඇත්නම්, 
ෙසේවාෙයෝජකයා සහ ෙසේවකයන් නිෙයෝජනය කරමින් "ඒකාබද්ධ කමිටුවක්" 
පිහිටුවිය යුතු අතර, කමිටුෙව් සාමාජිකයන්ෙගන් අඩක් ෙසේවාෙයෝජකයා නිෙයෝජනය 
කරන අතර අෙනක් ෙකොටස ෙසේවකයන් නිෙයෝජනය කරයි. 
එක් එක් මධ්යස්ථානය මගින් සිය නිෙයෝජිතයන් ෙතෝරා ගැනීම, ඍජු ඡන්ද විමසීමක් 
මගින් සිදු කළ යුතුය.8 
කටයුතු සංවිධානය කිරීම,නිෂ්පාදන හා සංවර්ධනය වැඩිදියුණු කිරීෙම් කම, 
ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීම,ෙසේවක පුහුණු වැඩසටහන් සහ අවදානම් වළක්වා 
ගැනීෙම් කම,වෘත්තීය ෙසෞඛ්යය හා ආරක්ෂණ ෙරගුලාසි වලට ඇති අනුකූලතාවය හා 
කම්කරුවන්ෙග් සාමාන්ය සංස්කෘතිය වර්ධනය කිරීම වැනි, ශම ෙවළඳෙපොළ තුළ 
වැඩ කිරීම හා සම්බන්ධ සියලු කරුණු ඒකාබද්ධ කමිටුව අධ්යයනය ෙකොට සාකච්ඡා 
කළ යුතුය. 
ෙද්ශපාලන හා ආගමික කටයුතු සම්බන්ධ ඕනෑම කියාකාරකමක නිරතවීම, ෙහෝ 
රාජ්යයට හානි කරන ෙහෝ පවතින ෙකොන්ෙද්සි වලට හානි කරන මුදණයන් සකස් 
කිරීම ෙහෝ ෙබදා හැරීම, ෙහෝ කම්කරු අමාත්යංශෙය් අනුමැතිය ෙනොමැතිව මූල්ය 
සමෙප්ක්ෂනයක ෙයදීම ෙහෝ පරිත්යාගයන් ෙහෝ පදානයන් භාරගැනීම කම්කරු 
සංවිධාන වලට තහනම් කර ඇත.  

                                                 
8 සාමාජිකත්වෙය් ෙකොන්ෙද්සි සහ මැතිවරණ කියාවලිය පිළිබඳ දැනගැනීම සඳහා කම්කරු අමාත්යංශෙය් බලධාරියා ෙවත ෙයොමු 
වන්න. 
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Q2- වර්ජනය සඳහා ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාද? 
 
වෘත්තීය සමිතිවල ෙසේවකයන්ෙග් සාමාන්ය කමිටුෙවන් හතෙරන් තුනක් 
එකඟතාවයකට පැමිණි, වැඩ වර්ජනයට සති ෙදකකට ෙනොඅඩු කාලයකට ෙපර 
ෙසේවාෙයෝජකයාට දැනුම්දීෙමන් පසුව වැඩවර්ජනෙය් නිරත විය හැකිය. ඊට අමතරව, 
කිසිදු රජෙය් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික ෙද්පලකට හානි ෙනොවන්ෙන් නම් හා ඔවුන්ෙග් 
ආරක්ෂාවට බලපෑමක් ෙනොවන්ෙන් නම් වර්ජනයට කම්කරු අමාත්යංශෙය් 
අනුමැතිය සංවිධායකයින්ට ලබා ෙද්. 
වර්ජනෙය් ෙව්ලාව හා ස්ථානය තීරණය කිරීම සඳහා කම්කරු අමාත්යංශය අභ්යන්ත 
කටයුතු අමාත්යංශය සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරයි.  
ගෑස්, ඛනිජ ෙතල් හා කර්මාන්ත, විදුලිබල, ජල, වරාය, ගුවන්ෙතොටුපල, ෙරෝහල් සහ 
පවාහන ෙසේවාවන් වැනි සාමාන්ය හා අත්යාවශ්ය ස්ථාපනයන් හි වැඩ වර්ජනයකට 
යාම තහනම් ෙව්. 
නීතියට අනුකූලව කම්කරුවන් හා ෙසේවා ෙයෝජකයා අතර ඇති වන සම්මුතිය ෙහෝ 
ෙබ්රුම්කරණය සදහා සියලු අවස්ථාවන් ඉවත ලන ෙලස වර්ජනවලට ෙයොමු වීම 
තහනම් ෙව්. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

නමෙවනි පරිච්ෙඡ්දය 
ඉදිකිරීම් කම්කරුවන්ෙග් 
හිමිකම් සහ රාජකාරි 
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පළමුව  :නවාතැන් ෙකොන්ෙද්සි:  
 
Q1- සුදුසු නවාතැනක් සඳහා අවශ්ය  විධිවිධාන ෙමොනවාද? 
 
ඉදිකිරීම් ශිල්පීන්ෙග් නවාතැන් සදහා ෙකොන්ෙද්සි සහ නියමයන් පහත පරිදි ෙව්. 
හවුල් කාමරවල, එක් එක් ෙසේවකයා සඳහා ලබා ෙදන පෙද්ශය මීටර් 4 කට ෙනොඅඩු 
විය යුතුය. 
සෑම කාමරයකම, හතර ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවක් සාමාන්ය  නිවාස 
වාසස්ථානවලද තාවකාලික වාසස්ථානවල කම්කරුවන් අට ෙදෙනකු ද රැදවිය යුතුය. 
ෙසේවකයින් සඳහා නවාතැන් ෙලස පිවිසුම්, ෙකොරිෙඩෝ, වහලවල් සහ භූගත කාමර 
භාවිතා ෙනොකළ යුතුය. 
කෘමියන් ෙහෝ දූවිලි කිසිවක් නවාතැනට අතුලු විය ෙනොහැකි වන පරිදි ජෙනල් කවුළු 
දැලකින් ආවරණය විය යුතුය. 
කාමරවල වාතාශය සහ ස්වාභාවික ආෙලෝකය සහ විදුලි ආෙලෝකෙය් පමාණවත් 
සැපයුමක් තිබිය යුතුය. 

 
Q2- ෙසේවා ෙයෝජකයා විසින් නවාතැනට සැපයිය යුතු මූලික ගෘහ 
භාණ්ඩ සහ උපකරණ ෙමොනවාද?
 
- ෙමට්ට සහිත ඇඳන් සහ සුදුසු ආවරණ සහ කබඩ්  .ද්විත්ව ඇඳන් ෙනොතිබිය  යුතුය. 
- පමාණවත් වායු සමීකරණ සහ වාතාශ සැෙප්යන් පංකා.  
- සෑම ෙසේවකයින් 20 ෙදනකුටම එක් ජල සිසිලකයක් ලබා ෙදනු ලැෙබ්. ඉටිපන්දම් 
පිඟන් මැටි ෙපරනය; ෙකඳි ෙහෝ නූල් ෙපරනවලට අවසර නැත.  
- ආහාර ගබඩා කිරීම සඳහා ෙසේවකයන් පමාණයට සරිලන ශීතකරණයක්.  
- පියනක් සහිත කුණු බඳුනක් සහ ශක්තිමත් කුණු බෑග්.  
- ෙසේවා ෙයෝජකයා විසින් නවාතැන් පිරිසිදු කිරීම සඳහා ෙසේවකයකු සහ නඩත්තු 
අවශ්යතා පිලිබ ෙසේවාෙයෝජකයා දැනුවත් කිරීම සඳහා අධීක්ෂකයකු නියම කළ 

 

 

 

පළමුව  :නවාතැන් ෙකොන්ෙද්සි:  
 
Q1- සුදුසු නවාතැනක් සඳහා අවශ්ය  විධිවිධාන ෙමොනවාද? 
 
ඉදිකිරීම් ශිල්පීන්ෙග් නවාතැන් සදහා ෙකොන්ෙද්සි සහ නියමයන් පහත පරිදි ෙව්. 
හවුල් කාමරවල, එක් එක් ෙසේවකයා සඳහා ලබා ෙදන පෙද්ශය මීටර් 4 කට ෙනොඅඩු 
විය යුතුය. 
සෑම කාමරයකම, හතර ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවක් සාමාන්ය  නිවාස 
වාසස්ථානවලද තාවකාලික වාසස්ථානවල කම්කරුවන් අට ෙදෙනකු ද රැදවිය යුතුය. 
ෙසේවකයින් සඳහා නවාතැන් ෙලස පිවිසුම්, ෙකොරිෙඩෝ, වහලවල් සහ භූගත කාමර 
භාවිතා ෙනොකළ යුතුය. 
කෘමියන් ෙහෝ දූවිලි කිසිවක් නවාතැනට අතුලු විය ෙනොහැකි වන පරිදි ජෙනල් කවුළු 
දැලකින් ආවරණය විය යුතුය. 
කාමරවල වාතාශය සහ ස්වාභාවික ආෙලෝකය සහ විදුලි ආෙලෝකෙය් පමාණවත් 
සැපයුමක් තිබිය යුතුය. 

 
Q2- ෙසේවා ෙයෝජකයා විසින් නවාතැනට සැපයිය යුතු මූලික ගෘහ 
භාණ්ඩ සහ උපකරණ ෙමොනවාද?
 
- ෙමට්ට සහිත ඇඳන් සහ සුදුසු ආවරණ සහ කබඩ්  .ද්විත්ව ඇඳන් ෙනොතිබිය  යුතුය. 
- පමාණවත් වායු සමීකරණ සහ වාතාශ සැෙප්යන් පංකා.  
- සෑම ෙසේවකයින් 20 ෙදනකුටම එක් ජල සිසිලකයක් ලබා ෙදනු ලැෙබ්. ඉටිපන්දම් 
පිඟන් මැටි ෙපරනය; ෙකඳි ෙහෝ නූල් ෙපරනවලට අවසර නැත.  
- ආහාර ගබඩා කිරීම සඳහා ෙසේවකයන් පමාණයට සරිලන ශීතකරණයක්.  
- පියනක් සහිත කුණු බඳුනක් සහ ශක්තිමත් කුණු බෑග්.  
- ෙසේවා ෙයෝජකයා විසින් නවාතැන් පිරිසිදු කිරීම සඳහා ෙසේවකයකු සහ නඩත්තු 
අවශ්යතා පිලිබ ෙසේවාෙයෝජකයා දැනුවත් කිරීම සඳහා අධීක්ෂකයකු නියම කළ 

 

 

යුතුය. 
- පමාණවත් විෂබීජනාශක හා බැන්දුම් සහිත පථමාධාර ෙපට්ටිය.  
- සෑම 8 ෙදෙනකු සඳහාම පමාණවත් ආෙලෝකය සහ ජල තාපකයක් සහිත ෙහොඳින් 
වාතාශය ඇති වැසිකිළියක්. 
- ෙසේවා ෙයෝජකයා නවාතැන නඩත්තු කළ යුතුය, නඩත්තුව සදහා ෙසේවක වැටුෙපන් 
කිසිදු අඩු කිරීමක් ෙනොකළ යුතුය. 

 
Q3- තාවකාලික නිවාස සඳහා ෙකොන්ෙද්සි කවෙර්ද? 
 
ෙසේවකයන් පමාණයට සරිලන ගෘහ භාණ්ඩ සහිත කෑම ශාලාවක් ඇති තාවකාලික 
නැවතුම්ෙපොළක් විය යුතුය. ෙදොරවල් හා කවුළු දැල් වලින් ආවරනය වී කෘමි උගුල් 
වලින් සමන්විත විය යුතුය. 
 ෙසේවකයින් 100 කට අධික සංඛ්යාවක් සිටී නම්, සුදුසුකම් සහිත ෙහද නිලධාරියකු 
විසින් විෙශේෂ පථමාධාර කාමරයක් පවත්වාෙගන යා යුතුය. 

 
නිතිපතා අපදව්ය  හා කසල බැහැර කිරීම සඳහා නිසි කමෙව්දයක්. 
ෙවනත් කාර්යයන් සඳහා කම්කරුවන්ෙග් නවාතැන් භාවිතා කිරීම නීති විෙරෝධී ය. 
ගිනි ෙදපාර්තෙම්න්තු නිෙයෝග වලට අනුව ෙසේවා ෙයෝජකයා ගින්න පිලිබඳ අනතුරු 
ඇගවීෙම් උපකරණයක් හා ගිනි නිවීෙම් උපකරණ සැපයීමට බැඳී සිටී. 
පමාණවත්  බැන්ෙඩ්ජ හා විෂබීජනාශක සහිත පථමාධා ෙපට්ටි ලබා දිය යුතුය. 

ෙදවනුව  :වැඩකටයුතු කරන ස්ථානය සම්බන්ධ කරුණු  
 
Q1- ඔබ වැඩ කරන ආයතනෙය් ෙරගුලාසි පිළිබඳව ඔබ 
දැනගන්ෙන් ෙකෙසේද? 
 
ෙසේවකයන් 10 ක් ෙහෝ ඊට වඩා වැඩි සංඛ්යාවක් ෙසේවෙය් ෙයොදවන ෙසේවා ෙයෝජකයා 
විසින් ආයතනය තුළ පදර්ශන පුවරුවක ෙරගුලාසි ෙපන්නුම් කළ යුතුය. පුවරුව කැපී 
ෙපෙනන හා පහසුෙවන් ෙපෙනන ස්ථානයක එල්ලිය යුතුය. එවැනි ෙරගුලාසි යනු 

 

 

යුතුය. 
- පමාණවත් විෂබීජනාශක හා බැන්දුම් සහිත පථමාධාර ෙපට්ටිය.  
- සෑම 8 ෙදෙනකු සඳහාම පමාණවත් ආෙලෝකය සහ ජල තාපකයක් සහිත ෙහොඳින් 
වාතාශය ඇති වැසිකිළියක්. 
- ෙසේවා ෙයෝජකයා නවාතැන නඩත්තු කළ යුතුය, නඩත්තුව සදහා ෙසේවක වැටුෙපන් 
කිසිදු අඩු කිරීමක් ෙනොකළ යුතුය. 

 
Q3- තාවකාලික නිවාස සඳහා ෙකොන්ෙද්සි කවෙර්ද? 
 
ෙසේවකයන් පමාණයට සරිලන ගෘහ භාණ්ඩ සහිත කෑම ශාලාවක් ඇති තාවකාලික 
නැවතුම්ෙපොළක් විය යුතුය. ෙදොරවල් හා කවුළු දැල් වලින් ආවරනය වී කෘමි උගුල් 
වලින් සමන්විත විය යුතුය. 
 ෙසේවකයින් 100 කට අධික සංඛ්යාවක් සිටී නම්, සුදුසුකම් සහිත ෙහද නිලධාරියකු 
විසින් විෙශේෂ පථමාධාර කාමරයක් පවත්වාෙගන යා යුතුය. 

 
නිතිපතා අපදව්ය  හා කසල බැහැර කිරීම සඳහා නිසි කමෙව්දයක්. 
ෙවනත් කාර්යයන් සඳහා කම්කරුවන්ෙග් නවාතැන් භාවිතා කිරීම නීති විෙරෝධී ය. 
ගිනි ෙදපාර්තෙම්න්තු නිෙයෝග වලට අනුව ෙසේවා ෙයෝජකයා ගින්න පිලිබඳ අනතුරු 
ඇගවීෙම් උපකරණයක් හා ගිනි නිවීෙම් උපකරණ සැපයීමට බැඳී සිටී. 
පමාණවත්  බැන්ෙඩ්ජ හා විෂබීජනාශක සහිත පථමාධා ෙපට්ටි ලබා දිය යුතුය. 

ෙදවනුව  :වැඩකටයුතු කරන ස්ථානය සම්බන්ධ කරුණු  
 
Q1- ඔබ වැඩ කරන ආයතනෙය් ෙරගුලාසි පිළිබඳව ඔබ 
දැනගන්ෙන් ෙකෙසේද? 
 
ෙසේවකයන් 10 ක් ෙහෝ ඊට වඩා වැඩි සංඛ්යාවක් ෙසේවෙය් ෙයොදවන ෙසේවා ෙයෝජකයා 
විසින් ආයතනය තුළ පදර්ශන පුවරුවක ෙරගුලාසි ෙපන්නුම් කළ යුතුය. පුවරුව කැපී 
ෙපෙනන හා පහසුෙවන් ෙපෙනන ස්ථානයක එල්ලිය යුතුය. එවැනි ෙරගුලාසි යනු 

 

 

ෙසේවකයා හා සංස්ථාපිතය අතර ගිවිසුෙම් අනුපූරක ෙකොටසකි. 

 
Q2- රැකියා ස්ථානෙය් ඔෙබ් ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන විට ඔබ 

කුමක් කරන්ෙන්ද? 
 
ෙමම අන්තරාය ගැන ඔබෙග් ෙසේවාෙයෝජකයා දැනුවත් කිරීම නීතිමය හා 
නීත්යානුකූල ෙව්. ඔහුෙගන් පතිචාරයක් ෙනොලැබුණෙහොත්, ඔබ කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පරීක්ෂකයන් කැඳවා තත්වය ගැන දැනුම් ෙදන්න. උපෙදස් සඳහා 
ජාතික මානව හිමිකම් කමිටුව ද දැනුවත් කර ආධාර ඉල්විය හැකියි. 

 

Q3- ෙසේවාෙයෝජකයා සංස්ථාපිතෙය් ෙපෞද්ගලික වැඩ කටයුතු 
කිරීමට ඔෙබන් ඉල්ලන්ෙන් නම් එය නීතිවිෙරෝධී ද? 
 
කළමනාකරුවන්ට සහ අධ්යක්ෂවරුන්ට ෙසේවකයන් ලවා ෙපෞද්ගලික කාර්යයන් 
කරගැනීම නීතිවිෙරෝධී වන අතර ඔබට නින්දාකිරීමට ෙහෝ වැරදියට සැලකීමට 
ඔවුන්ට ෙනොහැකිය. 

 
Q4- වෘත්තීය ආරක්ෂණ ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාද? 
  
කම්කරු නීතිය සහ අමාත්ය ආඥා පනත ට අනුව වැඩකරන ස්ථානෙය් දී ආරක්ෂාව 
සඳහා අවශ්ය සියලු ආරක්ෂිත පියවර ගැනීමට ෙසේවාෙයෝජකයා  වග බලා ගත යුතුය.  
ෙම්වා අතරින් වඩාත් වැදගත් වන්ෙන් පහත සඳහන් කරුණු ෙව්: 
• ෙසේවා ෙයෝජකයා විසින් රැකියාවට සම්බන්ධ සියලු අවදානම් හා අන්තරායන් 
පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කළ යුතුය  .ඔබට  ෙත්රුම් ගත හැකි භාෂාවකින් එවැනි 
අන්තරාවලින් ඔබ ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්ය සියලු පියවරයන් ගැන දැනුවත් කළ යුතුය. 
• ෙසේවා ෙයෝජකයා විසින් ඔබට ආරක්ෂක ඇඳුම් සහ උපකරණ ලබා දිය යුතුය. 
• වැඩ බිෙම් අන්තරායකර විවරයන් ෙහෝ කැණීම් ඇත්නම් එම විවරයන් ආරක්ෂිත 
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ෙසේවකයා හා සංස්ථාපිතය අතර ගිවිසුෙම් අනුපූරක ෙකොටසකි. 

 
Q2- රැකියා ස්ථානෙය් ඔෙබ් ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන විට ඔබ 

කුමක් කරන්ෙන්ද? 
 
ෙමම අන්තරාය ගැන ඔබෙග් ෙසේවාෙයෝජකයා දැනුවත් කිරීම නීතිමය හා 
නීත්යානුකූල ෙව්. ඔහුෙගන් පතිචාරයක් ෙනොලැබුණෙහොත්, ඔබ කම්කරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පරීක්ෂකයන් කැඳවා තත්වය ගැන දැනුම් ෙදන්න. උපෙදස් සඳහා 
ජාතික මානව හිමිකම් කමිටුව ද දැනුවත් කර ආධාර ඉල්විය හැකියි. 

 

Q3- ෙසේවාෙයෝජකයා සංස්ථාපිතෙය් ෙපෞද්ගලික වැඩ කටයුතු 
කිරීමට ඔෙබන් ඉල්ලන්ෙන් නම් එය නීතිවිෙරෝධී ද? 
 
කළමනාකරුවන්ට සහ අධ්යක්ෂවරුන්ට ෙසේවකයන් ලවා ෙපෞද්ගලික කාර්යයන් 
කරගැනීම නීතිවිෙරෝධී වන අතර ඔබට නින්දාකිරීමට ෙහෝ වැරදියට සැලකීමට 
ඔවුන්ට ෙනොහැකිය. 

 
Q4- වෘත්තීය ආරක්ෂණ ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාද? 
  
කම්කරු නීතිය සහ අමාත්ය ආඥා පනත ට අනුව වැඩකරන ස්ථානෙය් දී ආරක්ෂාව 
සඳහා අවශ්ය සියලු ආරක්ෂිත පියවර ගැනීමට ෙසේවාෙයෝජකයා  වග බලා ගත යුතුය.  
ෙම්වා අතරින් වඩාත් වැදගත් වන්ෙන් පහත සඳහන් කරුණු ෙව්: 
• ෙසේවා ෙයෝජකයා විසින් රැකියාවට සම්බන්ධ සියලු අවදානම් හා අන්තරායන් 
පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කළ යුතුය  .ඔබට  ෙත්රුම් ගත හැකි භාෂාවකින් එවැනි 
අන්තරාවලින් ඔබ ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්ය සියලු පියවරයන් ගැන දැනුවත් කළ යුතුය. 
• ෙසේවා ෙයෝජකයා විසින් ඔබට ආරක්ෂක ඇඳුම් සහ උපකරණ ලබා දිය යුතුය. 
• වැඩ බිෙම් අන්තරායකර විවරයන් ෙහෝ කැණීම් ඇත්නම් එම විවරයන් ආරක්ෂිත  

 

වැටවලින් වට විය යුතුය. 
• ෙසේවා ෙව්දිකාවක් භාවිතා වන අවස්ථා වලදී එය තාක්ෂණික ෙරගුලාසි වලට අනුව 
ඉදි කළ යුතු අතර, එය ආරක්ෂිතව වට කළ යුතු අතර එයට නැග්ම සඳහා ආරක්ෂිත 
කමයක් ලබා දිය යුතුය. 
• ස්ථිර පඩිෙපලක් සාදන විට එය ෙනොලිස්සන සුළු දව්යකින් සෑදිය යුතු අතර ඊට 

සම්බන්ධ සියලු ආරක්ෂක පියවර ගැනිය යුතුය. 
• පලංචි ඉතා ශක්තිමත් දව්ය වලින් සාදා ගත යුතු අතර  කම්කරුවන් වැටීම 
වැළැක්වීම සඳහා වට කරන ලද සහ ආරක්ෂණ උපකරණ සහිත විය යුතුය.  
• ඉහළ ශබ්දය හා කම්පනය සහිත උපකරණ භාවිතා කිරීෙම්දී, ශබ්දෙයන් ෙසේවකයන් 
ෙග් කන් ආරක්ෂා කිරීමට ෙමවලම් ලබාදීම, දිගු කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා ශබ්දය 
අවසර ලත් මට්ටමට වඩා ඉහල යෑමට ඉඩ ෙනොදීම වැනි ආරක්ෂක පියවර ගත යුතුය. 
• දූවිලි, දුම් ෙහෝ අහිතකර වායූන් නිපදවන ෙමෙහයුම් උපකරණ සහිත වැසී ඇති 
පෙද්ශ සදහා අවෙශෝෂක පංකා තිබිය යුතුෙව්.  
• විදුලි උපකරණ සදහා පරිපථ කඩනයන් තිබිය යුතුය.  

 
Q5- වැඩ ෙමවලම් සහ උපකරණ භාවිතා කිරීෙම්දී ෙහෝ ගබඩා 
කිරීෙම්දී ගත යුතු ආරක්ෂක පියවර  ෙමොනවාද?  
කම්කරු නීතිය සහ අමාත්ය ආඥා පනත ට අනුව වැඩකරන ස්ථානෙය් දී ආරක්ෂාව 
සඳහා අවශ්ය සියලු ආරක්ෂිත පියවර ගැනීමට ෙසේවාෙයෝජකයා  වග බලා ගත යුතුය. 
වැඩිපුරම වැදගත් වන්ෙන්: 
සුදුසු යාන්තික එසවුම් උපකරණ සැපයීම, දම්වැල් සහ ෙකොකු වල ආරක්ෂාව හා 
භාවිතය කාලානුරූපී පරීක්ෂණය මගින් සහතික කිරීම. 
• එසවුම් උපකරණ වල උපරිම එසවුම් ධාරිතාවය දැක්ෙවන දැන්වීමක් පදර්ශනය කළ 
යුතුය.  
• සන්නිෙව්දන උපකරණයක් එසවුම් උපකරණ කියාකරුෙග් කුටියට ලබා දීම.  
• ෙදොඹකර වල ෙමෙහයුම් මැදිරිෙය් සන්නිෙව්දන ජාලයන් සවි කළ යුතුය.  
• නුසුදුසු සහ අනවසර පුද්ගලයින් එසවුම්, ඇදීම් සහ පවාහන උපකරණ කියා කිරීම 
නීති විෙරෝධී ය.  

 

 

වැටවලින් වට විය යුතුය. 
• ෙසේවා ෙව්දිකාවක් භාවිතා වන අවස්ථා වලදී එය තාක්ෂණික ෙරගුලාසි වලට අනුව 
ඉදි කළ යුතු අතර, එය ආරක්ෂිතව වට කළ යුතු අතර එයට නැග්ම සඳහා ආරක්ෂිත 
කමයක් ලබා දිය යුතුය. 
• ස්ථිර පඩිෙපලක් සාදන විට එය ෙනොලිස්සන සුළු දව්යකින් සෑදිය යුතු අතර ඊට 

සම්බන්ධ සියලු ආරක්ෂක පියවර ගැනිය යුතුය. 
• පලංචි ඉතා ශක්තිමත් දව්ය වලින් සාදා ගත යුතු අතර  කම්කරුවන් වැටීම 
වැළැක්වීම සඳහා වට කරන ලද සහ ආරක්ෂණ උපකරණ සහිත විය යුතුය.  
• ඉහළ ශබ්දය හා කම්පනය සහිත උපකරණ භාවිතා කිරීෙම්දී, ශබ්දෙයන් ෙසේවකයන් 
ෙග් කන් ආරක්ෂා කිරීමට ෙමවලම් ලබාදීම, දිගු කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳහා ශබ්දය 
අවසර ලත් මට්ටමට වඩා ඉහල යෑමට ඉඩ ෙනොදීම වැනි ආරක්ෂක පියවර ගත යුතුය. 
• දූවිලි, දුම් ෙහෝ අහිතකර වායූන් නිපදවන ෙමෙහයුම් උපකරණ සහිත වැසී ඇති 
පෙද්ශ සදහා අවෙශෝෂක පංකා තිබිය යුතුෙව්.  
• විදුලි උපකරණ සදහා පරිපථ කඩනයන් තිබිය යුතුය.  

 
Q5- වැඩ ෙමවලම් සහ උපකරණ භාවිතා කිරීෙම්දී ෙහෝ ගබඩා 
කිරීෙම්දී ගත යුතු ආරක්ෂක පියවර  ෙමොනවාද?  
කම්කරු නීතිය සහ අමාත්ය ආඥා පනත ට අනුව වැඩකරන ස්ථානෙය් දී ආරක්ෂාව 
සඳහා අවශ්ය සියලු ආරක්ෂිත පියවර ගැනීමට ෙසේවාෙයෝජකයා  වග බලා ගත යුතුය. 
වැඩිපුරම වැදගත් වන්ෙන්: 
සුදුසු යාන්තික එසවුම් උපකරණ සැපයීම, දම්වැල් සහ ෙකොකු වල ආරක්ෂාව හා 
භාවිතය කාලානුරූපී පරීක්ෂණය මගින් සහතික කිරීම. 
• එසවුම් උපකරණ වල උපරිම එසවුම් ධාරිතාවය දැක්ෙවන දැන්වීමක් පදර්ශනය කළ 
යුතුය.  
• සන්නිෙව්දන උපකරණයක් එසවුම් උපකරණ කියාකරුෙග් කුටියට ලබා දීම.  
• ෙදොඹකර වල ෙමෙහයුම් මැදිරිෙය් සන්නිෙව්දන ජාලයන් සවි කළ යුතුය.  
• නුසුදුසු සහ අනවසර පුද්ගලයින් එසවුම්, ඇදීම් සහ පවාහන උපකරණ කියා කිරීම 
නීති විෙරෝධී ය.  
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Q6- අත්යාවශ්ය විදුලි ආරක්ෂණ පියවරයන් ෙමොනවාද?  
 
කම්කරු නීතිය සහ අමාත්ය ආඥා පනත ට අනුව වැඩකරන ස්ථානෙය් දී ආරක්ෂාව 
සඳහා අවශ්ය සියලු ආරක්ෂිත පියවර ගැනීමට ෙසේවාෙයෝජකයා  වග බලා ගත යුතුය.  
වැඩිපුරම වැදගත් වන්ෙන්: 
• විදුලි ෙබදා හැරීෙම් පුවරු ආරක්ෂිත හා භාවිතයට පහසු ස්ථානයක තිබිය යුතු අතර 
ස්විචයන් ඇවිලීම් වලින් ෙතොර විය යුතුය.  
• ෙක්බල්, විදුලි රැහැන් සහ සම්බන්ධතා පිළිබඳ නිතිපතා පරීක්ෂා කළ යුතුය. 

 
Q7- කුමන ගිනි ආරක්ෂණ පියවරයන් අනිවාර්ය ෙව්ද? 
 
අධිකාරීන්ෙග් මඟ ෙපන්වීම අනුව, ෙසේවා ස්ථානෙය් කියාකාරිත්වෙය් ස්වභාවය සහ 
නිෂ්පාදන දව්යෙය් ස්වභාවය අනුව ෙසේවාෙයෝජකයා විසින් ගිනි වැළැක්වීම සඳහා 
පූර්ව ආරක්ෂණ පියවර ගත යුතුය. 
 
සැලකිල්ලට ගත යුතුය: 
• පමාණවත් හදිසි පිටවීම් ලබා දීම, අනතුරු ඇගවීම් උපකරණ ස්ථාපනය කිරීම 
හා භාවිතය පිළිබඳ අවශ්ය පුහුණුව ලබා දීම. 
• අවන්, ෙබොයිෙල්රු සහ තාප පභවයන් සඳහා අවශ්ය තාක්ෂණික පමිතිවලට අනුකූල 
වීම, උණුසුම් වායු පයිප්ප සහ අභ්යන්තර දහන එන්ජින් පරිවරනය කිරීම. 
• රැකියා ස්ථානවල දුම් පානය තහනම් කිරීම හා එය ෙනොසලකා හරින ඕනෑම 
ෙකෙනකුට දඬුවම් කිරීම. 
• ගිනි ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා වැඩ කරන ඒකක අතර පමාණවත් ඉඩකඩක් ඉතිරිව 
තිබීම, විෙශේෂෙයන්ම ගිනි ගන්නාසුලු  දව්ය අඩංගු පෙද්ශවල ගිනි ගිනි පභවයක්  
ෙනොතිබීම. 
• ගිණි නිවාරණ හා ගිනි වැළැක්වීෙම් කම පිළිබඳව ෙසේවකයන් දැනුවත් කිරීම ගිනි 
නිවන උපකරණ භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව ඔවුන් පුහුණු කිරීම. 

 
 

 

Q8- ස්වාභාවික උපදවවලට එෙරහිව ගතයුතු පියවර ෙමොනවාද? 
 
ස්වාභාවික උපදවවලට එෙරහිව අත්යාවශ්යා පූර්වාරක්ෂක පියවර ෙසේවා ෙයෝජකයන් 
විසින් ගත යුතුය. වඩාත් වැදගත් වන්ෙන් ෙම්වාය: 
• ගිම්හානය තුළ විවෘත පෙද්ශවල දහවල් 12න් පසු වැඩ නතර කිරීම. 
- ජූලි 15 සිට අෙගෝස්තු 31 දක්වා  - උදෑසන ෙසේවා  පැය දිනකට පැය පහක් 
ෙනොඉක්මවන ෙලස, උදෑසන 11.30 න් ඔබ්බට ෙනොයන ෙලස. 
සවස තුනට ෙපර වැඩ ආරම්භ ෙනොකළ යුතු අතර නිරීක්ෂණ චාරිකා වලදී කම්කරු 
පරීක්ෂකයන්ට කියවීමට හැකි පරිදි ෙසේවා ෙයෝජකයා  විසින් එය කියවා දැකිය හැකි 
වන පරිදි පැහැදිලි ස්ථානයක ෙමම ෙමෙහයවීම තැබිය යුතුය. 
• ශීත ඍතුෙව් දී කම්කරුවන්ට ආරක්ෂිත අත්වැසුම්, ෙම්ස්, සපත්තු හා බර ඇඳුම් 
ආදිය ලබා දිය යුතුය. 
• වැසි කාලවලදී ඔවුන්ට ආරක්ෂිත කබා ලබා දිය යුතුය 
• විවෘත පෙද්ශ වල වැඩ කිරීෙම් දී හිසෙකස් ආවරණ සහ සිසිල් පානීය ජලය සැපයිය 

යුතුය. 

 
  

 

 

Q8- ස්වාභාවික උපදවවලට එෙරහිව ගතයුතු පියවර ෙමොනවාද? 
 
ස්වාභාවික උපදවවලට එෙරහිව අත්යාවශ්යා පූර්වාරක්ෂක පියවර ෙසේවා ෙයෝජකයන් 
විසින් ගත යුතුය. වඩාත් වැදගත් වන්ෙන් ෙම්වාය: 
• ගිම්හානය තුළ විවෘත පෙද්ශවල දහවල් 12න් පසු වැඩ නතර කිරීම. 
- ජූලි 15 සිට අෙගෝස්තු 31 දක්වා  - උදෑසන ෙසේවා  පැය දිනකට පැය පහක් 
ෙනොඉක්මවන ෙලස, උදෑසන 11.30 න් ඔබ්බට ෙනොයන ෙලස. 
සවස තුනට ෙපර වැඩ ආරම්භ ෙනොකළ යුතු අතර නිරීක්ෂණ චාරිකා වලදී කම්කරු 
පරීක්ෂකයන්ට කියවීමට හැකි පරිදි ෙසේවා ෙයෝජකයා  විසින් එය කියවා දැකිය හැකි 
වන පරිදි පැහැදිලි ස්ථානයක ෙමම ෙමෙහයවීම තැබිය යුතුය. 
• ශීත ඍතුෙව් දී කම්කරුවන්ට ආරක්ෂිත අත්වැසුම්, ෙම්ස්, සපත්තු හා බර ඇඳුම් 
ආදිය ලබා දිය යුතුය. 
• වැසි කාලවලදී ඔවුන්ට ආරක්ෂිත කබා ලබා දිය යුතුය 
• විවෘත පෙද්ශ වල වැඩ කිරීෙම් දී හිසෙකස් ආවරණ සහ සිසිල් පානීය ජලය සැපයිය 

යුතුය. 

 
  

 

 

Q9- දුරස්ථ පෙද්ශවල වැඩ කිරීම සඳහා ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාද? 
 
පහත සඳහන් පෙද්ශ දුරස්ථ පෙද්ශ ෙලස සැලෙක්. 
• ඩුක්හාන්, උම් බබ්, මැසාසායිඩ්, උතුරු පෙද්ශෙය්, හලුල් දූපත සහ 
ඕනෑම නගරයක ෙහෝ ගමක සීමාෙවන් කිෙලෝමීටර් 15 ක් ඈතින් පිහිටි  පෙද්ශයක්. 
• දුරස්ථ ප්ෙද්ශවල කම්කරුවන් සිටින ෙසේවාෙයෝජකයන් පහත සඳහන් දෑ සැපයිය 
යුතුය:  
• සුදුසු පවාහනය ෙහෝ නවාතැන් ෙහෝ ෙදකම.  
• පානීය ජලය 
 • සුදුසු ආහාර ෙහෝ ඒවා සැපයීෙම් මාද්යයක්. 
 • පථමාධාර සැපයුම්  
• ආහාර හැර, ඉහත සියල්ලම ෙසේවාෙයෝජකයා විසින් ෙගවිය යුතුය. කම්කරුෙවකු 
කිසිදු වියදමක් දැරිය යුතු නැත. 

 
Q10- ආයතනවල ෛවද්ය ෙසේවා සංවිධානය කරන්ෙන් ෙකෙසේද?  
 
- සංස්ථාපිත ෙසේවකයින් සඳහා ෛවද්ය පරීක්ෂණය.  
- රසායනාගාර පරීක්ෂණ සහ X-ray.  
- ෙරෝහල් වලින් පතිකාර සඳහා අවශ්ය ෙබෙහත් සැපයීම.  
- ජාතික ෙසෞඛ්ය බලධාරීන් විසින් නිකුත් කරන ලද උපෙදස් අනුව ෙපොදු 
ෙරෝගාබාධවලට එෙරහිව කම්කරුවන් එන්නත් කිරීම.  
- පථමාධාරක ෙපට්ටිය ස්ථාපනය කිරීම හා අවශ්ය ඖෂධ සහ උපකරණ ලබා දීම  
- කම්කරුවන් 100 කට වැඩි සංඛ්යාවක් සිටින ආයතන, ෙහදියක් පත් කිරීමට බැඳී 
සිටියි, කම්කරුවන් 500 කට අධික සංඛ්යාවක් සිටී නම්, එක් ෛවද්යවරයකු හා අවම 
වශෙයන් ෙහදියන් ෙදෙදෙනකු සමඟ අවශ්ය සියලු ෛවද්ය සැපයුම් හා පථමාධාර 
ලබා දීම සඳහා කාමරයක් ඇති සායනයක් ස්ථාපිත කළ යුතුය.  
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ෙතවනුව  :ෙසේවකයින් යුතුකම්  
 
Q1- ඔෙබ් ෙසේවාෙයෝජකයාට ඔෙබ් යුතුකම් ෙමොනවාද? 
 
මාරුකිරීම අනිසි ෙලස අදහස් ෙනොෙකෙර් නම්, වැටුප්වල ෙවනසක් ෙහෝ 
ෙකොන්ත්රාත්තුව උල්ලංඝනය කිරීමක් ෙනොෙව් නම් එක් ස්ථානයක සිට ෙවනත් 
ස්ථානයකට ඔබව මාරු කිරීම ෙහෝ එකග වූ කාර්යය ට ෙබෙහවින් ෙවනස් ෙනොවන 
ෙවනත් ආකාරයක වැඩකටයුතුවලට මාරු කිරීෙම් අයිතිය ෙසේවා ෙයෝජකයන්ට ඇත. 
 
වැඩ ආරම්භ කිරීම සඳහා නියමිත ෙව්ලාවට ඔබ වැඩ කරන ස්ථානයට පැමිණ සිටිය 
යුතු අතර ෙසේවා අවසන් වන ෙව්ලාවට ෙපර පිට ෙනොවිය යුතුය. 
 
ඔබෙග් වැඩ අධීක්ෂකෙග් අවසරයකින් ෙතොරව වැඩ කිරීම නැවැත්වීම ෙහෝ ෙසේවා 
ස්ථානෙයන් පිටවීමට ෙනොහැකිය. 
 
ඔබට ලිඛිත අවසරයක් ෙනොමැතිව වැඩ කරන ෙව්ලාවට හැර ෙවනත් ෙව්ලාවට වැඩ 

කරන ස්ථානයට ඇතුළු වීමට අවසර ෙනොමැත. එෙසේ ඇතුළු වන විට ලිඛිත අවසරය 

භාරව සිටින පුද්ගලයාට භාර දිය යුතුය. 

සෑම විටම වැඩ කිරීෙම්ද හා ඒවා කියාත්මක කිරීෙම්දී ඔෙබ් ෙජ්යේශ්ට නිලධාරීන්ෙග් 

උපෙදස් පිළිපැදිය යුතුය. 

ෙසේවාස්ථානෙය් ඔෙබ් මිතුරන් සමඟ ඔෙබ් සම්බන්ධතාවය ෙහොඳ විය යුතු අතර එය 

අවෙබෝධය හා දයානුකම්පාව මත පදනම් විය යුතුය.  

ඔබෙග් රාජකාරිෙයහි ෙකොටසක් වන ෙදයක් ෙවනුෙවන් අන් අයෙගන්  තෑගි ෙහෝ 

දීමනා ලබා ගැනීම ඔබට තහනම්ය.  

ආයතනික පරිපාලනෙය් ලිඛිත අවසරයකින් ෙතොරව ඕනෑම කාර්යයක් සඳහා සහාය 

 

 

පැතීම ෙහෝ ෙල්ඛන ෙබදා හැරීම තහනම් ෙව්.  

ඔෙබ් විෙව්ක කාලය තුළ පවා ෙවනත් ෙසේවා ෙයෝජකෙයකු සඳහා වැඩ කිරීමට ඔබට 

තහනම්ය. ඔබ ඔෙබ් කාර්යය ප්රෙව්ශෙමන් කළ යුතු අතර උපකරණ සහ ෙමවලම් 

ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය.  

උපකරණ ෙහෝ ෙමවලම්වල අක්රීයව තිෙබ් නම්, එය අලුත්වැඩියා කිරීමට ෙහෝ 

පිළිසකර කිරීමට උත්සාහ ෙනොකරන්න. ඔබ ඔෙබ් අධීක්ෂකයාට ෙදෝෂ සහිත 

යන්ත්රය දැනුම් දිය යුතුෙව්. 

සංස්ථාපිත ආයතනය විසින් තීරණයක් කර ෙනොමැති නම්, කිසිවකුට කිසිදු මුදලක් 

ෙගවීමට ෙහෝ ෙවනත් කිසිදු ෙගවීමක් කළ යුතු ෙනොෙව්.  

කර්මාන්තෙය් වැඩ ෙහෝ ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධව ෙහෝ ෙසේවා රහස් ෙහළි ෙනොකළ 

යුතුය.  

ආරක්ෂාව ෙහෝ වෘත්තීය ෙසෞඛ්යාරක්ෂණ පූර්ෙවෝපායයන් යටපත් විය හැකි කිසිවක් 

කිරීම ඔබට තහනම්ය. 
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Q2- විනය දඬුවම් යනු කුමක්ද? 
 
ඔබ විසින් සිදු වූ අත්වැරදි  )ෙහෝ නීති රීති උල්ලංඝනය (සඳහන් කරමින් ලිඛිත 

ලිපියක් මාර්ගෙයන් එය නැවත ෙනොකිරීමට වග බලා ගන්නා ෙලසත්, එවිට දඩුවම් 

දැඩි වන බවටත් අනතුරු ඇඟවීම. 

සෑම උල්ලංඝනයක් සඳහාම වැඩ කරන දින පහකට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවක් සඳහා වැටුප් 

ඉවත් කිරීම හා කාර්යය අත්හිටුවීම. 

ඔබ සාපරාධී ෙචෝදනා වලට ලක් වූ විට නිෙදොස්භාවය ඔප්පු කරන ෙතක් ෙසේවය 

අත්හිටුවීම, වැටුප් ඉවත් කිරීම ෙහෝ අඩුකිරීම. 

 ඔබ නිෙදොස් බව ඔප්පු කළෙහොත් ෙහෝ ෙචෝදනාවට ෙගොනු කළෙහොත්, අත් හිටුවීම 

ෙනොසලකා හැෙර්. අත් හිටවූ කාලෙය් සියලු වැටුප් ෙගවනු ලැෙබ්. 

ෙසේවය අවසන් කිරීෙම් පතිලාභ සමග ෙසේවෙයන් බැහැර වීම. 

ෙසේවය අවසන් කිරීෙම් පතිලාභ වලින් ෙතොරව ෙසේවෙයන් බැහැර වීම. 

ෙසේවකයාට ලිඛිතව දඬුවම් ගැන දැනුම් දී යුතු අතර එම දැන්වීම පිළිගැනීමට ඔහු 

අකමැති නම්, පහසුෙවන් දකින්නට ලැෙබන ෙලස එය ෙසේවා ස්ථානෙය් ප්රකාශයට 

පත් කළ හැකිය. 

 
 

  

 

 

Q3- විනය දඬුවම් සඳහා පිළියම කුමක්ද? 
 
කම්කරු ආරාවුල් විසඳීම සඳහා කමිටුෙව් දී දඩුවමට විරුද්ධ වීමට ෙපර ද්ඩුවම පිලිබඳ 

ඔබට දන්වා ඇති දින සිට දින හතක් ඇතුළත ෙසේවාෙයෝජකයාට අභියාචනය කළ 

යුතුය. 

ඉදිරිපත් කළ දින සිට දින හතක් ඇතුළත ෙසේවාෙයෝජකයා තීරණයක් ගත යුතු අතර 

තීරණයක් ෙනොමැතිව ෙමම කාල සීමාව ඉකුත්වීම යනු අභියාචනය ප්රතික්ෙෂේප 

වීමයි. 

අභියාචනය ප්රතික්ෙෂේප කිරීම ෙහෝ සඳහන් කළ කාල සීමාව තුළ කටයුතු ෙනොකළ 

විට ප්රතික්ෙෂේප කළ දින සිට දින 7 ක් තුළ කම්කරු අමාත්යාංශෙය් නියමිත 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඔෙබ් දුක් ගැනවිලි ඉදිරිපත් කළ හැකිය. 

ඔබෙග් දුක්ගැනවිල්ල ඉදිරිපත් කළ දින සිට දින හතක් ඇතුළත  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

තීරණයක් ග්හ යුතු අතර එය අවසන් තීරණය ෙව්. 

ෙමම කාල සීමාව තුළ තීරණයක් ගැනීමට අසමත් වුවෙහොත් ඔෙබ් අභියාචනය 

පතික්ෙෂේප කළ ෙලස සැලකිය යුතුය. 

එෙසේ ෙනොමැති නම් කම්කරු විරාත නිරවුල් කිරීෙම් කමිටුව ඉදිරිෙයහි ඔබ්ව 

ෙසේවෙයන් පහ කිරීෙම්  දඬුවම අභියාචනය කළ හැකිය. 
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ඔබව ෙසේවෙයන් පහ කිරීම අත්තෙනෝමතික ෙහෝ නීතිෙය් විධිවිධානවලට පටහැනි 

බව කාරක සභාව විසින් තීරණය කරනු ලැබුවෙහොත්: ඉවත් කිරීෙම් දඬුවම අවලංගු 

කිරීම හා ඔබ වැඩ කිරීමට නැවත කැදවීමත්, ෙමම දඬුවම කියාත්මක කිරීම සඳහා 

ඔෙබ් ෙසේවය අත්හිටවූ කාලය සඳහා ඔෙබ් වැටුප් ෙගවීමට, 

ෙහෝ සුදුසු වන්දි ලබා දීමට තීරණය කරනු ඇත. 

ෙමම ෙසේවෙයන් ඉවත් කිරීම ෙහේතුෙවන් අහිමි වී ඇති වැටුප් හා අෙනකුත් 

පතිලාභයන් වන්දි ෙගවීමට ඇතුළත් ෙව්. 

* 10 ෙවනි පරිච්ෙඡ්දය බලන්න  - යුක්තිය ෙවත පෙව්ශය 

 
Q4- ඔබ අතින් වන හානියක් සඳහා ෙසේවාෙයෝජකයාට වන්දි 
ෙගවීමට ඔබ බැඳී සිටීද? 
 
සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් කිරීෙමන් පසු ඔබ අතින් වූ හානිය ෙවනුෙවන් 

වන්දි ලබාගැනීම නීත්යානුකූල ෙව්.  ..මුදල හත් දිනක වැටුප ෙනොඉක්මවන්ෙන්   නම් 

ඔෙබ් වැටුෙපන් වන්දි මුදල ෙගවනු ලැෙබ්. 

වන්දි තක්ෙසේරු දැනුම් දීෙමන් පසු දින 7 ක් ඇතුලත කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 

ඔබට පැමිණිල්ලක් කළ හැකිය. 
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ෙමම පනෙත් විධිවිධාන ෙහෝ කම්කරු ෙකොන්තාත්තුෙව් විධිවිධානයන්ට අදාළව 

ෙසේවකෙයකු හා ෙසේවා ෙයෝජකයා අතර ගැටුමක් පැන නගිනවා නම්,සෑම 

පාර්ශ්වයක්ම ෙමම ආරවුල අධීක්ෂක නිලධාරීන්ට, නිලධාරින්ට ෙහෝ ඔවුන් වැඩ 

කරන ස්ථානෙය් ඒකාබද්ධ කමිටුවක් ඇත්නම් එය ෙවත ෙයොමු කළ යුතුය. 

 

සුදුසු විසඳුම් ෙසොයා ගැනීමට අභ්යන්තර යාන්තණය අසමත් වුවෙහොත්, ෙමම ගැටලුව 

සාමකාමීව විසදාගැන්මට කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙහෝ අමාත්යාංශෙය් මානව 

සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කළ හැකිය. 

 

අදාල ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ගැටළුව ෙයොමු වූ දින සිට දින හතක උපරිම 

කාලසීමාවක් තුළ එය සාමකාමීව විසඳීම සඳහා අවශ්ය පියවර ගත යුතුය. 

 

විසදුෙම් පතිඵලය අනුයාත දින හතක් තුළ පාර්ශ්වයන් ෙදක ෙවත ෙයොමු කළ යුතුය. 

ෙදපක්ෂය එය පිළිගන්ෙන් නම්, ෙමම ගිවිසුම පාර්ශව ෙදෙක්ම අත්සන් සහිත 

වාර්තාවක සකස් කළ යුතු අතර එය නිසි බලධාරියා විසින් සහතික කළ යුතුය. එයට 

කියාත්මක කිරීෙම් බලය තිෙබ්. 

ඉහත ෙඡ්දෙය් සඳහන් කාල සීමාව තුළ ආරවුල විසදුෙන් නැත්නම්, 

 

 

ෙහෝ පර්ශව ෙදකම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉදිරිපත් කළ විසදුම  පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් 

නම් ෙහෝ එම කාල සීමාව ඉකුත්වී ඇති නම් ෙහෝ ,පිළිගැනීම ෙහෝ පතික්ෙෂේප කිරීම 

ගැන පාර්ශ්වයන් ෙදෙක්ම අදහස් පකාශ වී ෙනොමැති අවස්ථාවකදී  අදාල 

ෙදපාර්ෙතම්න්තුව විසින් අනුයාත් දින තුනක් ඇතුළත ආරවුල කම්කරු ආරවුල් 

විසදීෙම් කමිටුව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුය.9 

ආරවුෙල් සාරාංශයක් ඇතුළත් සංෙද්ශයක්,පක්ෂ ෙදෙක්ම තර්ක,අදාල ලියකියවිලි හා 

නිසි ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිරීක්ෂණයන් ෙම් සමග අමුණා එවිය යුතුය. 

ෙසේවක ආරවුල් ව්සදීෙම් කමිටුෙව් ෙල්කම් කාර්යාලය, ආරවුල ෙයොමු කළ දින සිට 

උපරිම දින 7 ක් ඇතුලත ආරවුල විභාග කිරීම සඳහා සැසියක් සකස් කරනු ඇත. 

ෙසේවකයා හා ෙසේවා ෙයෝජකයා යන ෙදපාර්ශවයටම සිය කැඳවීමට අවම වශෙයන් 

දින තුනකට ෙපර සැසිවාරය පිලිබඳ දැනුම් දිය යුතුය.  

 

  

                                                 
9 ෙසේවක ආරවුල් විසදීෙම් කමිටුවක්  "ෙහෝ ඊට වැඩි ගනණක් අමාත්යංශෙය් පිහිටුවිය යුතුය.  
අධිකරණෙය් ශ්ෙර්ෂ්ඨාධිකරණය විසින් ෙතෝරා ගත් පළමු විනිසුරු ෙකෙනක් සහ ඇමතිවරයා නිර්ෙද්ශ කරන එය  සාමාජිකයන් 
ෙදෙදෙනකු විසින් එහි නායකත්වය දරයි  .ඔවුන්ෙගන් එක් අෙයකු ගණකාධිකරණය පිළිබඳ අත්දැකීම් ලබා සිටිය යුතුය .  
කමිටුෙව් සංයුතිය  ,එහි නීතිරීති සහ අනුගමනය කරන කියාපටි පාටි  ,එහි තීරණ කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තණය සහ එහි 

සාමාජිකයන්ෙග් දීමනා ,ඇමති සභාවක් විසින් තීරණය කරනු ලැෙබ් .කමිටුෙව් මූලස්ථානය තීරණය කරනු ලබන තීරණයක් 
ඇමතිවරයා විසින් නිකුත් කළ යුතුය .අමාත්යංශෙය් ෙසේවකයින්ෙගන් එක් අෙයකු ෙහෝ වැඩි ෙදෙනකු කමිටුෙව් ෙල්කම් 

කාර්යාලයට වගකිව යුතුය .අමාත්යවරයා විසින් ඔවුන්ෙග් පත්වීම් ,හැකියාවන් හා ෙබෝනස් තීරණය කරනු ලැෙබ්.  

 

 

 

ෙහෝ පර්ශව ෙදකම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉදිරිපත් කළ විසදුම  පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් 

නම් ෙහෝ එම කාල සීමාව ඉකුත්වී ඇති නම් ෙහෝ ,පිළිගැනීම ෙහෝ පතික්ෙෂේප කිරීම 

ගැන පාර්ශ්වයන් ෙදෙක්ම අදහස් පකාශ වී ෙනොමැති අවස්ථාවකදී  අදාල 

ෙදපාර්ෙතම්න්තුව විසින් අනුයාත් දින තුනක් ඇතුළත ආරවුල කම්කරු ආරවුල් 

විසදීෙම් කමිටුව ෙවත ෙයොමු කළ යුතුය.9 

ආරවුෙල් සාරාංශයක් ඇතුළත් සංෙද්ශයක්,පක්ෂ ෙදෙක්ම තර්ක,අදාල ලියකියවිලි හා 

නිසි ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිරීක්ෂණයන් ෙම් සමග අමුණා එවිය යුතුය. 

ෙසේවක ආරවුල් ව්සදීෙම් කමිටුෙව් ෙල්කම් කාර්යාලය, ආරවුල ෙයොමු කළ දින සිට 

උපරිම දින 7 ක් ඇතුලත ආරවුල විභාග කිරීම සඳහා සැසියක් සකස් කරනු ඇත. 

ෙසේවකයා හා ෙසේවා ෙයෝජකයා යන ෙදපාර්ශවයටම සිය කැඳවීමට අවම වශෙයන් 

දින තුනකට ෙපර සැසිවාරය පිලිබඳ දැනුම් දිය යුතුය.  

 

  

                                                 
9 ෙසේවක ආරවුල් විසදීෙම් කමිටුවක්  "ෙහෝ ඊට වැඩි ගනණක් අමාත්යංශෙය් පිහිටුවිය යුතුය.  
අධිකරණෙය් ශ්ෙර්ෂ්ඨාධිකරණය විසින් ෙතෝරා ගත් පළමු විනිසුරු ෙකෙනක් සහ ඇමතිවරයා නිර්ෙද්ශ කරන එය  සාමාජිකයන් 
ෙදෙදෙනකු විසින් එහි නායකත්වය දරයි  .ඔවුන්ෙගන් එක් අෙයකු ගණකාධිකරණය පිළිබඳ අත්දැකීම් ලබා සිටිය යුතුය .  
කමිටුෙව් සංයුතිය  ,එහි නීතිරීති සහ අනුගමනය කරන කියාපටි පාටි  ,එහි තීරණ කියාත්මක කිරීෙම් යාන්තණය සහ එහි 

සාමාජිකයන්ෙග් දීමනා ,ඇමති සභාවක් විසින් තීරණය කරනු ලැෙබ් .කමිටුෙව් මූලස්ථානය තීරණය කරනු ලබන තීරණයක් 
ඇමතිවරයා විසින් නිකුත් කළ යුතුය .අමාත්යංශෙය් ෙසේවකයින්ෙගන් එක් අෙයකු ෙහෝ වැඩි ෙදෙනකු කමිටුෙව් ෙල්කම් 

කාර්යාලයට වගකිව යුතුය .අමාත්යවරයා විසින් ඔවුන්ෙග් පත්වීම් ,හැකියාවන් හා ෙබෝනස් තීරණය කරනු ලැෙබ්.  

 

 

 

ආරවුල විසඳීෙම් ඉල්ලීම නිසි ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම මගින්, ෙමම 

ලිපිෙය් දක්වා ඇති නියමිත කාලය අවසන් ෙවන තුරු, එවැනි අයිතිවාසිකම් 

පහත ෙහලීම සදහා නීත්යානුකූලව නියම කර ඇති කාල සීමාව නවතා දැෙම්. 

ෙමම පනෙත් විධිවිධාන ෙහෝ කම්කරු ෙකොන්තාත්තුෙව් විධිවිධානයන්හි 

පතිඵලයක් වශෙයන් සියලු තනි ආරවුල් පිලිබඳ අවසන් තීරණයක් ගැනීමට 

කමිටුවට හැකියාව තිෙබ්. 

සිය විභාගෙය් පළමු වාරය පවත්වන ලද දිනට සති තුනක් ඇතුලත කමිටුව 

විසින් ඔවුන් ඉදිරිෙය් ඇති ආරවුල පිළිබඳව තීරණයක් ගත යුතුය. 

කමිටුෙව් සාමාජිකයින් ස්වාධීන විය යුතු අතර නීතිෙයන් හැරුනු විට ඔවුන්ෙග් 

තීන්දුව අවසාන තීන්දුව ෙව්. කමිටුව විසින් විමර්ශනය කරනු ලබන  

ආරවුල්වලදී කිසිදු පුද්ගලයකුට ෙහෝ ආයතනයකට මැදිහත් විය ෙනොහැකිය. 

කමිටු ෙල්කම් කාර්යාලය අරවුෙල් පාර්ශව ෙදකටම ඔවුන්ෙග් කියාපටිපාටිය 

හා එහි තීරණ, ඔවුන්ෙග් ෙහෝ රැකියා ස්ථානෙය් ලිපිනයට ෙහෝ ලියාපදිංචි 

තැපෑෙලන් ෙහෝ ෙවනත් ආකාරයකින් පිළිගැනීෙම් කුවිතාන්සියක් මගින් 

දැනුම් දිය යුතුය. 

එය දැනුම්දී ඇති දින ෙහෝ අදාල පාර්ශවයන්ට භාර දී ඇති දින සිට දැන්වීමට 

නීතිමය පතිවිපාක ඇත. 

“ආරවුල සම්බන්ධෙයන් කමිටුෙව් තීරණය ඒ සදහා ෙහේතු දක්වන අතර, කමිටු 

සභාපතිවරයාෙග් සහ එහි සාමාජිකයින්ෙග් නම්, එය නිකුත් කළ දිනය හා 
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ආරවුල විසඳීෙම් ඉල්ලීම නිසි ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම මගින්, ෙමම 

ලිපිෙය් දක්වා ඇති නියමිත කාලය අවසන් ෙවන තුරු, එවැනි අයිතිවාසිකම් 

පහත ෙහලීම සදහා නීත්යානුකූලව නියම කර ඇති කාල සීමාව නවතා දැෙම්. 

ෙමම පනෙත් විධිවිධාන ෙහෝ කම්කරු ෙකොන්තාත්තුෙව් විධිවිධානයන්හි 

පතිඵලයක් වශෙයන් සියලු තනි ආරවුල් පිලිබඳ අවසන් තීරණයක් ගැනීමට 

කමිටුවට හැකියාව තිෙබ්. 

සිය විභාගෙය් පළමු වාරය පවත්වන ලද දිනට සති තුනක් ඇතුලත කමිටුව 

විසින් ඔවුන් ඉදිරිෙය් ඇති ආරවුල පිළිබඳව තීරණයක් ගත යුතුය. 

කමිටුෙව් සාමාජිකයින් ස්වාධීන විය යුතු අතර නීතිෙයන් හැරුනු විට ඔවුන්ෙග් 

තීන්දුව අවසාන තීන්දුව ෙව්. කමිටුව විසින් විමර්ශනය කරනු ලබන  

ආරවුල්වලදී කිසිදු පුද්ගලයකුට ෙහෝ ආයතනයකට මැදිහත් විය ෙනොහැකිය. 

කමිටු ෙල්කම් කාර්යාලය අරවුෙල් පාර්ශව ෙදකටම ඔවුන්ෙග් කියාපටිපාටිය 

හා එහි තීරණ, ඔවුන්ෙග් ෙහෝ රැකියා ස්ථානෙය් ලිපිනයට ෙහෝ ලියාපදිංචි 

තැපෑෙලන් ෙහෝ ෙවනත් ආකාරයකින් පිළිගැනීෙම් කුවිතාන්සියක් මගින් 

දැනුම් දිය යුතුය. 

එය දැනුම්දී ඇති දින ෙහෝ අදාල පාර්ශවයන්ට භාර දී ඇති දින සිට දැන්වීමට 

නීතිමය පතිවිපාක ඇත. 

“ආරවුල සම්බන්ධෙයන් කමිටුෙව් තීරණය ඒ සදහා ෙහේතු දක්වන අතර, කමිටු 

සභාපතිවරයාෙග් සහ එහි සාමාජිකයින්ෙග් නම්, එය නිකුත් කළ දිනය හා 
 

 

ස්ථානය, නඩුෙව් පාර්ශවකරුවන්ෙග් නම්, ඔව්න්ෙග් ධාරිතාව, පැමිණීම ෙහෝ 

ෙනොපැමිණීම, 

ආරවුෙල් සිදුවීම් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක ෙහළිදරව්වක්, පාර්ශවකරුවන්ෙග් 

පකාශ සහ ඔවුන්ෙග් පතික්ෙෂේප කිරීම් එහි අදාල විය යුතුය. 

එය ජනාධිපතිවරයා සහ ෙල්කම් විසින් අත්සන් කළ යුතුය. 

එයට ඉහත සඳහන් සිවිල් හා වානිජ කටයුතු පිළිබඳ පඥප්තිෙය් 362 

වගන්තිෙය් සඳහන් පරිදි කියාත්මක කිරීෙම් බලය තිෙබ්. 

කම්කරු ආරවුල් විසදීෙම් කමිටුව විසින් නිකුත් කළ තීන්දුව පාර්ශ්වයන් 

ඉදිරිෙය් සිදු වූෙය් නම් එය සිදු කරන ලද දින සිට දින 15 ක් ඇතුලත ෙහෝ එය 

පාර්ශ්වයන් ෙනොමැතිව සිදු වූෙය් නම් තීරණය පකාශයට පත් කළ දිනට පසු 

දින,එයට එෙරහිව අභියාචනාධිකරණෙය් නිශ්චිත උසාවිය ඉදිරිෙය් 

අභියාචනයක් කිරීමට අදාළ පාර්ශවයන්ට අයිතියක් ඇත.  

  

 

 

අදාල උසාවිෙයන් ඊට විරුද්ධව තීරණයක් ෙනොදුන්ෙනොත්, තීරණය කියාත්මක 

කිරීම අභියාචනය මගින් නවත්වනු ෙනොලැෙබ්. 

අභියාචනාධිකරණෙය් නිපුණ චක්රය පමාදයකින් ෙතොරව අභියාචනය විභාග 

කරන අතර, එයට ෙපර පැවැත්වූ පළමු සැසිවාරෙය් සිට දින තිහක් ඇතුළත 

තීරණය ගත යුතුය. 

කමිටුෙව් තීරණ කියාත්මක කිරීම නතර කළ හැකි එකම ආයතනය වන්ෙන් 

අභියාචනාධිකරණෙය් ඇති නිශ්චිත අධිකරණයයි. 

ෙමම කමිටුව විසින් අවසන් තීන්දුවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපර කම්කරුවන්ෙග් 

විත්තිකරු ෙබ්රුම්කරණ කමිටුෙව් අධිකරනය විසින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් 

කරනු ෙනොලැෙබ්. 

නීතිය බලයට පත් වූ දිනට ෙපර ෙයොමු කරන ලද නඩුවිභාග පිළිබඳ උසාවි 

දිගටම තීරණ ගනු ඇත. 

නීතිය බලයට පත්වීෙමන් පසුව ෙයොමු කරන ලද නඩු ඔවුන් විසින් විභාග 

කරනු ලබන්ෙන් නීතිය මහින් කමිටුවට නියම කර ඇති විෙශේෂිත බලතල 

ආරම්භ කරන තුරුය. 
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එෙකොෙළොස්වන පරිච්ෙඡ්දය 
ෙන්වාසික පහසුකම් සැපයීම-රාජකාරිය 
ෙවනස් කිරීම 

  

 

 

Q1- රැකියා අවසරයක් ෙනොමැතිව කටාර් රාජ්යයට ඇතුළුවීමට 
හැකි ද? 
 

කටාර් රාජ්යෙය් පදිංචිවීමට අෙප්ක්ෂා කරන කටාර් ජාතික ෙනොවන අයකුට 

(විෙද්ශිකයන්) රටට ඇතුළු වීමට නිසි බලධාරියකු ෙගන් සහ අයදුම්කරුවකුෙගන් 

(ෙසේවාෙයෝජකයා) අවසරයක් තිබිය යුතුය(වීසා) . කටාර් ජාතික ෙහෝ ෙනොවන 

අයදුම්කරු නීතියට අනුව රාජ්යෙය් පදිංචිකරුෙවකු විය යුතුය. 

බඳවා ගන්නා අධිකරණමය පුද්ගලෙයකු නම්, ඔහුෙග් / ඇයෙග් පධාන කාර්යාලය 

ෙහෝ ශාඛා කළමනාකරණය රාජ්යෙය් පිහිටා තිබිය යුතුය. 

විෙද්ශිකයාට රැකියා සදහා පෙව්ශ වීසා ලබා ෙදනුෙය්, නීතිය මගින් නියම කරන ලද 

ෙකොන්ෙද්සි වලට අනුකූලව බඳවා ගත් අය සමග සමාප්ත වූ 

රැකියා ගිවිසුමක් යටෙත් පමණි. 

වීසා ෙවළඳාම් කරන්ෙන් නම් ෙහෝ අනිත් අයට පවරන්ෙන් නම් බඳවා ගන්නා 

පුද්ගලයාට (ෙසේවාෙයෝජකයාට) නීතිෙයන් දඬුවම් කරනු ලැෙබ්.එය වසර තුනක් 

ෙනොඉක්මවන කාල සීමාවකට සිර දඬුවම් සහ රියාල් 50,000 කට අධික ෙනොවන දඩ 

මුදලක්  ෙහෝ ෙමම දඬුවම් වලින් එකකි. ෙමම වරද නැවත නැවත සිදුවුවෙහොත් දඬුවම් 

වැඩිෙව්. 

ඔබව පදවියකට අනුයුක්ත කරන ෙතක් ඔබට ෙසේවය කළ හැක්ෙක් ඔබ බඳවා ගන්නා 

අය සදහා පමණි. තවද ඔබට ෙවනත් කිසිදු පාර්ශ්වයකට කිසියම් ආකාරයක ෙසේවයක් 

කිරීම තහනම් කර ඇත. 
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Q2- පදවියට අනුයුක්ත වීම යනු කුමක්ද? 
 
අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාංශෙය් විෙශේෂිත අංශය, මාස 6 ක් ෙනොඉක්මවන කාල 
සීමාවක් සඳහා, ෙවනත් පාර්ශවයකට ෙසේවය කිරීමට ඔබට ඉඩ දීමට  ඔෙබ් 
අනුගාහකයාට අවසර ලබා ෙදයි. 
අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාංශෙය් විෙශේෂිත අංශය මගින්, ඔබෙග් මූලික කාර්යයට 
පිටින්, ෙවනත් පාර්ශවයකට යම් කාලයක් සඳහා ෙසේවය කිරීමට ඔබට අවසර ලබා 
දිය හැක. ෙම් සදහා ඔෙබ් අනුගාහකයාෙගන් ලිඛිත අවසරයක් ලබා දිය යුතුය. 
සඳහන් කර ඇති සෑම අවස්ථාවකදීම කම්කරු නීති වගන්තිවලට අනුබද්ධිත 
කණ්ඩායම් සඳහා කම්කරු අමාත්යංශෙය් අවසරය තිබිය යුතුය. 
 
Q3- විෙශේෂ බලධාරියාෙග් අවසර ෙනොමැතිව අන් අය ෙවනුෙවන් 
ෙසේවය කිරීමට ඉඩ ෙදන ෙසේවා ෙයෝජකයාට ෙහෝ ඔබ අන් අයෙග් 
අනුගාමිකත්වය යටෙත් සිටියදී ඔබ ෙසේවෙය් ෙයොදවන පුද්ගලයාට 
ඇති දඬුවම කුමක්ද?
 
විෙශේෂිත ආයතනයකින් අවසර ෙනොමැතිව අන් අයට වැඩ කිරීමට කම්කරුවන්ට ඉඩ 
දීම ෙහෝ ෙවනත් අනුගාහකත්වය යටෙත් ෙසේවය කරන ෙසේවකෙයකු ෙසේවෙය් 
නියුක්ත කිරීම නීති විෙරෝධී වන අතර අපරාධකරුට වසර තුනකට ෙනොඉක්මවන 
කාල සීමාවක් සදහා සිරදඬුවමක් සහ රියාල් 50,000 ෙනොඉක්මවන දඩ මුදලක්  ෙහෝ 
ෙමම දඬුවම් ෙදෙකන් එකක් ලැෙබ්. වරද නැවත නැවත සිදුවුවෙහොත් දඩුවම් වැඩි වනු 
ඇත. 

  

 

 

Q4- ෙසේවාෙයෝජකයා ෙවනස් කිරීමට ඔබට ඉඩ ලබා ෙදන්ෙන් 
කුමන ෙකොන්ෙද්සි යටෙත්ද? 
 
කම්කරු හා සමාජ කටයුතු අමාත්යංශය පවසන පරිදි, ස්ථිර ෙසේවා කාලය අවසන් වූ 
විට වහාම ෙවනත් ෙසේවා ෙයෝජකයකු ෙවත මාරු වීමට ඔබට ඉඩ ලබා දී ඇත. 
ෙකොන්තාත්තුව අවසන් වීමට මාස ෙදකකට ෙපර ෙසේවා ෙයෝජකයා ෙවත දැනුම් 
දීමක් කරනු ලැෙබ්. 
*වැදගත් සටහන්: 
ෙකොන්තාත්තුව අවසන් කිරීෙමන් පසුව ෙසේවා නියුක්තිය දිගටම කරෙගන යාම 
ස්ථාවර කාලීන ගිවිසුම විවෘත ෙකොන්තාත්තුවක් බවට ෙවනස් කරයි. එනම් 
අවිනිශ්චිත කාලය සීමවකට. 
ෙකොන්තාත්තුව විවෘත ෙව් නම්, වර්තමාන ෙසේවාෙයෝජකයා සමඟ වසර පහක ෙසේවා 
කාලයකින් පසු ෙවනත් ෙසේවා ෙයෝජකයකු ෙවත මාරු විය හැක. 
ෙසේවාෙයෝජකයා බංෙකොෙලොත් වීම, තහනම් කිරීමට ලක්වීම ෙහෝ වසා දැමීම වැනි 
ඕනෑම ෙහේතුවක් නිසා නීතිමය වශෙයන් කල් ඉකුත් වීම ෙහෝ 
වත්මන් බඳවා ගන්නාෙග් මරණය වැනි අවස්ථා වලදී ඔබට ෙවනත් 
ෙසේවාෙයෝජකයකුට මාරු විය හැකිය.   

ඉහත සඳහන් සියලු අවස්ථාවන්හිදී ඔබ කම්කරු කටයුතු අමාත්යංශෙය් නිසි 
බලධාරීන් සහ අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යංශෙය් පරිපාලන ඒකකෙය් අනුමැතිය ලබා 
ගත යුතුය. 
කම්කරු නීතිෙය් විධිවිධාන යටෙත් ෙසේවාෙයෝජකයාට නියම කරනු ලබන 
අයිතිවාසිකම් ෙහෝ අවසන් කළ  ෙකොන්තාත්තුෙව් ඇති අයිතිවාසිකම්  උල්ලංඝනය 
කළ ෙනොහැක. 
උදාහරණය: තරඟකරුෙවකු සඳහා වැඩ ෙනොකිරීමට කම්කරුෙවකුෙග් යුතුකම 
ෙකොන්තාත්තුක් මගින් සැපයිය හැකිය. ෙමහිදී නව ෙසේවාෙයෝජකයකුට මාරු වීම 
සදහා ඔබ කරන ඉල්ලීම සම්බන්ධෙයන් නිසි බලධාරීන් එකඟ ෙනොවිය හැක. 
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Q5- ඔබෙග් වර්තමාන ෙසේවාෙයෝජකයා ෙගන් නව 
ෙසේවෙයෝජකයකු ෙවත මාරු වීම සදහා “විරුද්ධ ෙනොවන” ලිපියක් 
ලබා ගත යුතුද? 
 
ඔබ ඔෙබ් ස්ථාවර කාලීන ගිවිසුම අවසන් කර තිෙබ් නම් ෙහෝ විවෘත 
ෙකොන්තාත්තුවක් (අවිනිශ්චිත) තුළ වසර පහක ෙසේවා කාලයක් අවසන් කර ඇත්නම් 
ඔබ ඔබෙග් වර්තමාන ෙසේවාෙයෝජකයාෙගන් “විරුද්ධ ෙනොවන” ලිපියක් ෙහෝ 
අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අවශ්ය ෙනොෙව්. 

   

 

Q6- ස්ථාවර කාලීන ෙකොන්තාත්තු වල ඔෙබ් ෙකොන්තාත් කාලය 
අවසන් වීමට ෙපර සහ විවෘත ෙකොන්තාත්තුෙව් (අවිනිශ්චිත) දී 
අවුරුදු පහක ෙසේවා කලයක් අවසන් වීමට ෙපර, ෙවනත් 
ෙසේවාෙයෝජකෙයකුට මාරු වීමට අයදුම් කිරීමට ඔබට අවසර 
තිෙබ්ද? 
 
ෙසේවාෙයෝජකයාෙග් සහ අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යංශෙය් නිසි බලධාරියාෙග් හා 
කම්කරු අමාත්යංශෙය් කැමැත්ත ඇතිව, ෙකොන්තාත්තුව අවසන්වීමට ෙපර ෙවනත් 
ෙසේවා ෙයෝජකයකු ෙවත මාරු විය හැකිය. 
ඔබ හා බඳවා ගන්නා පුද්ගලයා අතර යම් ගැටළුවක් ඇත්නම්,  තාවකාලික රැකියා 
ෙවනසක් සඳහා අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යංශයට අයදුම් කළ හැකිය; එය කම්කරු 
හා සමාජ කටයුතු අමාත්යංශෙය් අනුමැතියට යටත්ෙව්. 
බඳවාගන්ෙනකු ෙග් ඔප්පු කරන ලද අත්තෙනෝමතිකභාවය ෙහෝ ෙපොදු යහපත සදහා 
ඔබෙග් රැකියාව ෙවනස් කළ යුතු නම් අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යංශයට අයදුම් කළ 
හැකිය; එය කම්කරු හා සමාජ කටයුතු අමාත්යංශෙය් අනුමැතියට යටත්ෙව්. 
 
Q7- අත්තෙනෝමතිකත්වය යනු කුමක්ද? 
 
අත්තෙනෝමතිකත්වය නිර්වචනය කිරීමට නිශ්චිත නීතිමය විධිවිධාන ෙනොමැති නිසා 
කම්කරු හා අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යංශෙය් නිසි බලධාරීන්ෙග් අභිමත බලතලවලට 
ෙමය ලක්ෙව්. 

  

 

 

Q8- සථ්ාවර කාලීන ෙකොන්තාත්තුවකට ෙහෝ විවෘත ෙකොන්ත් රාත්තුවක 
(අවිනිශච්ිත) පස ්අවුරුද්දකට ෙපර ෙසේවය මාරු කිරීමට අයදුම් කළ හැකි 
වන ෙසේ ෙසේවාෙයෝජකයා විසින් අත්තෙනෝමතික බව නිරූපනය කරන 
ලද සිද්ධි ෙමොනවාද? 
 
-ෙසේවාෙයෝජකයා ඔෙබ් ෙගවීම් එක දිගට මාස ෙදකකින්  පමාද කරන්ෙන් නම් 
-ෙසේවාෙයෝජකයා ඔබට ෙව්තනය සදහා සැබෑ කාර්යයන් ලබා ෙනොෙදන්ෙන් නම් 
- ෙකොන්තාත්තුෙව් ෙමම ෙකොන්ෙද්සිය තිබියදී 
ෙසේවාෙයෝජකයා ඔබට සුදුසු ෙන්වාසික පහසුකම් ලබාදීෙම් වගකීම පැහැර හරින්ෙන් 
නම් 
-ෙසේවාෙයෝජකයා විසින් ෙනොසලකාහැරීම තහවුරු කරන ලද නම්. 
නීතිය උල්ලංඝනය කරමින් ගිවිසුෙම් සඳහන් කාලයට ෙපර ෙසේවා ෙයෝජකයා ඔබ 
සමඟ ඇති රැකියා සම්බන්ධය අවසන් කළ විට අත්තෙනෝමතිකව ෙසේවෙයන් පහ 
කිරීමකදී; එය ආරවුල් විසදීෙම් ෙකොමිසම ෙහෝ නිසි අධිකරණයක් මගින් නිකුත් 
කරන ලද උසාවි නිෙයෝගයකින් ෙමය ඔප්පු කරනු ලැෙබ්. 
 
බඳවාගන්නා හැර ෙවනත් ෙකෙනකුට නීතිවිෙරෝධීව ෙසේවය කිරීමට ඔබ ෙයොදවා 
තිෙබ් නම්. 
කම්කරු නීතිෙය් විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරමින් ඔබව ෙසේවෙය් ෙයොදවා තිෙබ්නම් 
ඉහතින් සඳහන් කළ තත්වයන් නිසි බලධරයන් විසින් අගයා එය 
අත්තෙනෝමතිකත්වෙය් පැවැත්මක් ද යන්න තීරණය කරයි. 
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Q9- රැකියාව ෙවනස් කිරීමට පාෙයෝගික පියවර කුමක්ද? 
 
A - ස්ථාවර කාලීන ෙකොන්තාත්තුව කල් ඉකුත් වී ඇත්නම් ෙහෝ විවෘත 
ෙකොන්තාත්තුවක් යටෙත් වසර පහක් ඔෙබ් ෙසේවාෙයෝජකයා ට ෙසේවය කර ඔෙබ්  
ව්යාපාරය ෙවනස් කිරීමට කැමති නම්, ඔබ ෙමම පියවර අනුගමනය කළ යුතුය: 
කම්කරු අමාත්යංශෙය්10 ෙවබ් අඩවිට පිවිස ෙමෙසේ කරන්න: 
 
1). රැකියාව ෙවනස් කිරීම සඳහා අයදුම් කරන්න. ඔබ ෙමය කරන්ෙන් ෙකෙසේදැයි 
ෙනොදන්ෙන් නම් ඔබ අතින්ම අයදුම් කිරීමට අමාත්යංශයට  යා හැකියි. 
 
2). අමාත්යංශෙය් ෙවබ් අඩවිෙය් ගිවිසුම් සම්බන්ධතාවය අවසන් කිරීම දැනුම් දීම 
සඳහා ඉල්ලීම පිරවීෙමන් ස්ථාවර ෙකොන්තාත් කාලය හා විවෘත ෙකොන්තාත්තුෙව් 
වසර පහ අවසන් වීමට මාස ෙදකකට ෙපර ෙසේවාෙයෝජකයා ෙවත දැනුම් ෙදන්න. 
 
 
 
 

  

                                                 
10  http://e-notice.adlsa.gov.qa/logion.aspx?returnUrl=%2f 

 

 

Q9- රැකියාව ෙවනස් කිරීමට පාෙයෝගික පියවර කුමක්ද? 
 
A - ස්ථාවර කාලීන ෙකොන්තාත්තුව කල් ඉකුත් වී ඇත්නම් ෙහෝ විවෘත 
ෙකොන්තාත්තුවක් යටෙත් වසර පහක් ඔෙබ් ෙසේවාෙයෝජකයා ට ෙසේවය කර ඔෙබ්  
ව්යාපාරය ෙවනස් කිරීමට කැමති නම්, ඔබ ෙමම පියවර අනුගමනය කළ යුතුය: 
කම්කරු අමාත්යංශෙය්10 ෙවබ් අඩවිට පිවිස ෙමෙසේ කරන්න: 
 
1). රැකියාව ෙවනස් කිරීම සඳහා අයදුම් කරන්න. ඔබ ෙමය කරන්ෙන් ෙකෙසේදැයි 
ෙනොදන්ෙන් නම් ඔබ අතින්ම අයදුම් කිරීමට අමාත්යංශයට  යා හැකියි. 
 
2). අමාත්යංශෙය් ෙවබ් අඩවිෙය් ගිවිසුම් සම්බන්ධතාවය අවසන් කිරීම දැනුම් දීම 
සඳහා ඉල්ලීම පිරවීෙමන් ස්ථාවර ෙකොන්තාත් කාලය හා විවෘත ෙකොන්තාත්තුෙව් 
වසර පහ අවසන් වීමට මාස ෙදකකට ෙපර ෙසේවාෙයෝජකයා ෙවත දැනුම් ෙදන්න. 
 
 
 
 

  

                                                 
10  http://e-notice.adlsa.gov.qa/logion.aspx?returnUrl=%2f 

 

 

ගිවිසුම් සම්බන්ධතාව අවසන් කිරීම පිළිබඳ ඔෙබ් කැමැත්ත ස්වාෙයෝජකයාට දැනුම් 

ෙනොෙදන්ෙන් නම්, ෙකොන්තාත්තුෙව් අවසානෙයන් පසුව ෙහෝ වසර පහකට පසුව 

ෙකොන්තාත්තුව විවෘත ෙකොන්තාත්තුවකට අලුත් වී ෙසේවය ෙවනස් කිරීෙම් අයිතිය 

තවත් ව්අර පහකට අහිමි ෙව්. 

 

3).නව ෙසේවාෙයෝජකයා ෙගන් විරුද්ධ ෙනොවන ලිපියක්(ආරාබි බසින්) කම්කරු 

සබඳතා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ  ෙවත ලියා උඩුගත කරන්න.  

 

4). කම්කරු අමාත්යංශය මගින් සහතික කර ඇති වර්තමාන ෙසේවා නියුක්තිකයා සමග 

ඇති ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුෙව් පිටපත උඩුගත කරන්න. 

ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුවක් ෙනොමැතිවීෙමන් රැකියාව ෙවනස් කිරීෙම් ඉල්ලීම 

පතික්ෙෂේප කළ හැකිය, එවිට පහත දැක්ෙවන දෑ කළ යුතුය: 

කම්කරු අමාත්යංශය ෙවත ෙගොස් ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුෙව් පිටපතක් ඉල්ලන්න. 

ඔබට් කම්කරු අමාත්යංශය සමග ෙකොන්තාත්තුවක් ෙනොමැති නම්, ෙසේවාෙයෝජකයා 

සමඟ ඔෙබ් ෙසේවය ආරම්භ කළ දිනය සඳහන් කරමින් ගමන් බලපත 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් සහතිකයකට අයදුම් කළ හැකිය. ෙමය ෙදපාර්ශව අතර ෙසේවා 

සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ සාක්ෂියකි. සෑම සාධකයක් මගින්ම රැකියා සම්බන්ධතාවය 

ස්ථාපිත කළ හැකිය. 

 

 

 

ගිවිසුම් සම්බන්ධතාව අවසන් කිරීම පිළිබඳ ඔෙබ් කැමැත්ත ස්වාෙයෝජකයාට දැනුම් 

ෙනොෙදන්ෙන් නම්, ෙකොන්තාත්තුෙව් අවසානෙයන් පසුව ෙහෝ වසර පහකට පසුව 

ෙකොන්තාත්තුව විවෘත ෙකොන්තාත්තුවකට අලුත් වී ෙසේවය ෙවනස් කිරීෙම් අයිතිය 

තවත් ව්අර පහකට අහිමි ෙව්. 

 

3).නව ෙසේවාෙයෝජකයා ෙගන් විරුද්ධ ෙනොවන ලිපියක්(ආරාබි බසින්) කම්කරු 

සබඳතා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ  ෙවත ලියා උඩුගත කරන්න.  

 

4). කම්කරු අමාත්යංශය මගින් සහතික කර ඇති වර්තමාන ෙසේවා නියුක්තිකයා සමග 

ඇති ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුෙව් පිටපත උඩුගත කරන්න. 

ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුවක් ෙනොමැතිවීෙමන් රැකියාව ෙවනස් කිරීෙම් ඉල්ලීම 

පතික්ෙෂේප කළ හැකිය, එවිට පහත දැක්ෙවන දෑ කළ යුතුය: 

කම්කරු අමාත්යංශය ෙවත ෙගොස් ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුෙව් පිටපතක් ඉල්ලන්න. 

ඔබට් කම්කරු අමාත්යංශය සමග ෙකොන්තාත්තුවක් ෙනොමැති නම්, ෙසේවාෙයෝජකයා 

සමඟ ඔෙබ් ෙසේවය ආරම්භ කළ දිනය සඳහන් කරමින් ගමන් බලපත 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් සහතිකයකට අයදුම් කළ හැකිය. ෙමය ෙදපාර්ශව අතර ෙසේවා 

සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ සාක්ෂියකි. සෑම සාධකයක් මගින්ම රැකියා සම්බන්ධතාවය 

ස්ථාපිත කළ හැකිය. 

 
 

 

ෙසේවා ෙකොන්තාත්තු ක්ෙෂේතෙයන් ඔබට ෙමම ෙල්ඛනෙය් ඉෙලක්ෙටොනික අයදුම්පත 

බාගත කළ හැකිය. 

ෙසේවා ෙකොන්තාත්තුෙව් පිටපතක් ෙනොමැති වීම නිසා කම්කරු අමාත්යංශය ඔබෙග් 

අයදුම්පත පතික්ෙෂේප කරනු ලබන්ෙන් නම් ඔබට උපෙදස් සහ සහාය ලබා ගැනීම 

සඳහා ජාතික මානව හිමිකම් කමිටුව ෙවත පිවිසිය හැකිය. 

B- ෙකොන්තාත්තු කාල සීමාව තුළ ෙසේවය මාරු කිරීමට ඉල්ලා ඇත් නම් : 

ෙකොන්තාත්තු කාල සීමාව තුල ෙසේවය ෙවනස් කිරීමට කළ අයදුම් කළ විට ෙපර සිදු 

කළ පාෙයෝගික පියවර අනුගමනය කළ යුතුය. ෙවනස්කම් සඳහා කළ ඉල්ලීමට ෙහේතු 

හා ෙසේවා ෙයෝජකයා ෙග් අත්තෙනෝමතිකත්වය පිළිබඳ අධ්යනය කිරීෙමන් පසු නිසි 

බලධරයන් විසින් අයදුම්පත භාර ගැනීම ෙහෝ පතික්ෙෂේප කරනු ලැෙබ්. 

ෙසේවය ෙවනස් කිරීම සඳහා පාර්ශව ෙදක අතර (ෙසේවක - ෙසේවා ෙයෝජක) 

අෙන්යෝන්ය එකඟතාවයක් ඇත් නම් වර්තමාන සංස්ථාපිතෙය් සමාගම් කාඩ්පෙතහි 

පිටපතක් සමඟ අයදුම්පත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
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Q10- කම්කරු අමාත්යංශෙය් කියා පටිපාටීන් අනුගමනය කළ පසු 
ගත යුතු කියාමාර්ග ෙමොනවාද? 
 

අයදුම්පත අභ්යන්තර අමාත්යංශෙය් (ගමන් බලපත අංශය) බලධාරියා ෙවත ඉදිරිපත් 

කරනු ලැෙබ්. විෙද්ශ ගමන් බලපත ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැමිෙණන ෙලස 

අයදුම්කරුට විද�ත් පණිවුඩයක් යවනු ලැෙබ්. 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් එහි කියා පටිපාටිවලට අනුකූලව අයදුම්පත භාර ගැනීම ෙහෝ 

පතික්ෙෂේප කිරීම කළ හැකිය. 

 
Q11- බඳවාගන්ෙනක් ෙනොමැතිව පදිංචි බලපතයක් ලබා ගත 
හැකිද? 
 

බඳවාගන්ෙනකුෙගන් ෙතොරව පහත දක්වන ෙහේතු සඳහා අභ්යන්තර කටයුතු 

අමාත්යවරයා වීසා බලපත නිකුත් කිරීම සහ පදිංචිය සඳහා අවසර ලබාදීම කරයි. 

-කටාර් ජාතික ෙනොවන පාග්ධනය ආර්ථික කටයුතුවල ආෙයෝජනය කිරීම නියාමනය 

කරන නීති විධිවිධාන වලට යටත් අෙයෝජකයින් 

- කටාර් ජාතික ෙනොවන ෙද්පල හිමිකම් සහ පතිලාභ නියාමනය කරන  නීතිෙය් 

විධිවිධානයන්ට යටත් ෙද්පල හා ෙන්වාසික ඒකක හිමිකරුවන් සහ පතිලාභීන් 

-අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ලබන ෙවනත් කාණ්ඩ  

එම කාණ්ඩ සඳහා පදිංචි බලපත්ර නිකුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම්පතට සහාය දක්වන 
ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර අයදුම්කරුට ෙහොඳ නමක් තිබිය යුතුය. ෙන්වාසික 

 

 

කාලය වසර පහක් වන අතර එය එක් වරක් ෙහෝ වැඩි වාර ගනණක් සමාන කාල 
සීමාවන් ෙලස අලුත් කළ හැක. 
ඉහත සඳහන් කාණ්ඩ සඳහා, පදිංචිකරුවන්ෙග් භාර්යාව, දරුවන් සහ ෙදමාපියන්ට 
රැකියා අවශ්යතාවෙයන් ෙතොරව පදිංචිය ලබා ගත හැකිය. 
ඉහත සඳහන් කාණ්ඩයන්ට පිටවීෙම් අවසරයකින් ෙතොරව වලංගු කාලය තුළ රට හැර 
යා හැකිය. 
නිශ්චිත බලධාරියා පහත සඳහන් අවස්ථා වලදී ඔබෙග් පදිංචිය බලපතය අවලංගු කළ 
හැකිය: 
- සාවද්ය ෙතොරතුරු ෙහෝ ෙල්ඛන මත ඔබ පදිංචි බලපත ලබා ගත් බවට ඔබ ඔප්පු කර 
ඇත්නම් 
- ඔබ දිගටම රාජ්යෙය් රැඳී සිටීම රාජ්ය ආරක්ෂාවට හා නිවෙසේ ආරක්ෂාවට  
තර්ජනයක් නම් ෙහෝ,  ජාතික ආර්ථිකයට ෙහෝ මහජන ෙසෞඛ්යයට ෙහෝ ෙපොදු 
සදාචාරයට හානි ෙවන්ෙන් නම් 
-ඔබ පදිංචි බලපතය ලබා ගත් අරමුණ උල්ලංඝනය වී ඇත්නම්, ෙහෝ නිසි 
බලධාරීන්ෙගන්  එම බලපතය ලබා ෙනොගැනීෙමන් එය අවලංගු වී ඇත්නම් 

 

Q12- කටාර්හි ඔබ රැඳී සිටින කාලය තුළ ඔෙබ් පවුල ඔබ සමඟ 
ජීවත් වීම නීත්යානුකූලද?11 
 

ෙන්වාසික බලපතය ලබා ගැනීෙමන් පසු ෙසේවකෙයකු ෙලස බිරිඳ සහ බාල වයස්කාර 

දරුවන්, අවුරුදු 25 ක් දක්වා ඔවුන්ෙග් අධ්යාපනය අවසන් ෙනොකළ පිරිමි දරුවන් හා 

විවාහ ෙනොවූ දියණියන් ඔෙබ් අනුගාහකත්වය යටෙත් කටාර් හි ඔබ සමඟ රැඳී සිටීම 

                                                 
11 ෙමම පනෙත් පතිපාදන කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය කරන විධායක ෙරගුලාසි හා තීරණ ඇමතිවරයා විසින් නිකුත් කළ 
යුතුය  .ඒවා නිකුත් වන ෙතක් ,දැනට බලපැවැත්ෙවන ෙරගුලාසි හා තීරණ ෙමම නීතිෙයහි පතිපාදන සමග ෙනොගැලෙපන්ෙන් 

ෙනොමැති අයුරින් කියාත්මකෙවනු ඇත.  

 

 

කාලය වසර පහක් වන අතර එය එක් වරක් ෙහෝ වැඩි වාර ගනණක් සමාන කාල 
සීමාවන් ෙලස අලුත් කළ හැක. 
ඉහත සඳහන් කාණ්ඩ සඳහා, පදිංචිකරුවන්ෙග් භාර්යාව, දරුවන් සහ ෙදමාපියන්ට 
රැකියා අවශ්යතාවෙයන් ෙතොරව පදිංචිය ලබා ගත හැකිය. 
ඉහත සඳහන් කාණ්ඩයන්ට පිටවීෙම් අවසරයකින් ෙතොරව වලංගු කාලය තුළ රට හැර 
යා හැකිය. 
නිශ්චිත බලධාරියා පහත සඳහන් අවස්ථා වලදී ඔබෙග් පදිංචිය බලපතය අවලංගු කළ 
හැකිය: 
- සාවද්ය ෙතොරතුරු ෙහෝ ෙල්ඛන මත ඔබ පදිංචි බලපත ලබා ගත් බවට ඔබ ඔප්පු කර 
ඇත්නම් 
- ඔබ දිගටම රාජ්යෙය් රැඳී සිටීම රාජ්ය ආරක්ෂාවට හා නිවෙසේ ආරක්ෂාවට  
තර්ජනයක් නම් ෙහෝ,  ජාතික ආර්ථිකයට ෙහෝ මහජන ෙසෞඛ්යයට ෙහෝ ෙපොදු 
සදාචාරයට හානි ෙවන්ෙන් නම් 
-ඔබ පදිංචි බලපතය ලබා ගත් අරමුණ උල්ලංඝනය වී ඇත්නම්, ෙහෝ නිසි 
බලධාරීන්ෙගන්  එම බලපතය ලබා ෙනොගැනීෙමන් එය අවලංගු වී ඇත්නම් 

 

Q12- කටාර්හි ඔබ රැඳී සිටින කාලය තුළ ඔෙබ් පවුල ඔබ සමඟ 
ජීවත් වීම නීත්යානුකූලද?11 
 

ෙන්වාසික බලපතය ලබා ගැනීෙමන් පසු ෙසේවකෙයකු ෙලස බිරිඳ සහ බාල වයස්කාර 

දරුවන්, අවුරුදු 25 ක් දක්වා ඔවුන්ෙග් අධ්යාපනය අවසන් ෙනොකළ පිරිමි දරුවන් හා 

විවාහ ෙනොවූ දියණියන් ඔෙබ් අනුගාහකත්වය යටෙත් කටාර් හි ඔබ සමඟ රැඳී සිටීම 

                                                 
11 ෙමම පනෙත් පතිපාදන කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය කරන විධායක ෙරගුලාසි හා තීරණ ඇමතිවරයා විසින් නිකුත් කළ 
යුතුය  .ඒවා නිකුත් වන ෙතක් ,දැනට බලපැවැත්ෙවන ෙරගුලාසි හා තීරණ ෙමම නීතිෙයහි පතිපාදන සමග ෙනොගැලෙපන්ෙන් 

ෙනොමැති අයුරින් කියාත්මකෙවනු ඇත.  

 

 

කාලය වසර පහක් වන අතර එය එක් වරක් ෙහෝ වැඩි වාර ගනණක් සමාන කාල 
සීමාවන් ෙලස අලුත් කළ හැක. 
ඉහත සඳහන් කාණ්ඩ සඳහා, පදිංචිකරුවන්ෙග් භාර්යාව, දරුවන් සහ ෙදමාපියන්ට 
රැකියා අවශ්යතාවෙයන් ෙතොරව පදිංචිය ලබා ගත හැකිය. 
ඉහත සඳහන් කාණ්ඩයන්ට පිටවීෙම් අවසරයකින් ෙතොරව වලංගු කාලය තුළ රට හැර 
යා හැකිය. 
නිශ්චිත බලධාරියා පහත සඳහන් අවස්ථා වලදී ඔබෙග් පදිංචිය බලපතය අවලංගු කළ 
හැකිය: 
- සාවද්ය ෙතොරතුරු ෙහෝ ෙල්ඛන මත ඔබ පදිංචි බලපත ලබා ගත් බවට ඔබ ඔප්පු කර 
ඇත්නම් 
- ඔබ දිගටම රාජ්යෙය් රැඳී සිටීම රාජ්ය ආරක්ෂාවට හා නිවෙසේ ආරක්ෂාවට  
තර්ජනයක් නම් ෙහෝ,  ජාතික ආර්ථිකයට ෙහෝ මහජන ෙසෞඛ්යයට ෙහෝ ෙපොදු 
සදාචාරයට හානි ෙවන්ෙන් නම් 
-ඔබ පදිංචි බලපතය ලබා ගත් අරමුණ උල්ලංඝනය වී ඇත්නම්, ෙහෝ නිසි 
බලධාරීන්ෙගන්  එම බලපතය ලබා ෙනොගැනීෙමන් එය අවලංගු වී ඇත්නම් 

 

Q12- කටාර්හි ඔබ රැඳී සිටින කාලය තුළ ඔෙබ් පවුල ඔබ සමඟ 
ජීවත් වීම නීත්යානුකූලද?11 
 

ෙන්වාසික බලපතය ලබා ගැනීෙමන් පසු ෙසේවකෙයකු ෙලස බිරිඳ සහ බාල වයස්කාර 

දරුවන්, අවුරුදු 25 ක් දක්වා ඔවුන්ෙග් අධ්යාපනය අවසන් ෙනොකළ පිරිමි දරුවන් හා 

විවාහ ෙනොවූ දියණියන් ඔෙබ් අනුගාහකත්වය යටෙත් කටාර් හි ඔබ සමඟ රැඳී සිටීම 

                                                 
11 ෙමම පනෙත් පතිපාදන කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය කරන විධායක ෙරගුලාසි හා තීරණ ඇමතිවරයා විසින් නිකුත් කළ 
යුතුය  .ඒවා නිකුත් වන ෙතක් ,දැනට බලපැවැත්ෙවන ෙරගුලාසි හා තීරණ ෙමම නීතිෙයහි පතිපාදන සමග ෙනොගැලෙපන්ෙන් 

ෙනොමැති අයුරින් කියාත්මකෙවනු ඇත.  

 

 

සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. ඔබට සුදුසු නවාතැන් තිෙබ් නම් සහ කටාර් හි නැවතී 

සිටින කාලය තුළ ඔවුන් නඩත්තු කිරීමට ඔබෙග් වැටුප12 පමාණවත් ෙව් නම්. 

අවම වැටුප කම්කරු අමාත්යාංශෙය්13 ස්ථිර ආගමන කමිටුව විසින් තීරණය කරනු 

ලැෙබ්. 

රැකියාෙව් නිරත කාන්තාවන්ට තම සැමියා රැෙගන ඒම සඳහා අභ්යන්තර කටයුතු 

ඇමතිවරයාට අයදුම් කළ හැකිය. එය යුක්ති සහගත නම්, අමාත්යාශය විසින් තම 

ඉල්ලීම අනුමත කරනු ඇත. 

 
Q13-මෙග් පවුල ෙගන ඒම සඳහා මම අයදුම් කළ යුත්ෙත් කාටද? 

 
ඔබට ලැෙබන මුදල ෙපන්නුම් කිරීමට ඔබෙග් ෙසේවාෙයෝජකයාෙගන් වැටුප් 

සහතිකයක්, ඔබ සුදුසු වාසස්ථානයක සිටින බව ඔප්පු කිරීමට අදාළ ෙල්ඛන සමඟ 

ඔෙබ් විවාහ සහතිකය, ඔෙබ් බාල වයස්කාර දරුවන්ෙග් උප්පැන්න සහතික සහ ඔෙබ් 

වැටුප මාරු කරන බැංකුෙවන් ගිණුම් පකාශයක් ඇතුළත් කළ අයදුම්පතක් කම්කරු 

හා සමාජ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ආගමන කටයුතු පිළිබඳ නිත්ය  කමිටුව ෙවත 

ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය ෙව්. ඔබෙග් ඉල්ලීෙම් කුසලතා තීරණය කිරීම සඳහා අයදුම්පත 

විෙශේෂ කමිටුවක් මගින් විමර්ශනය කරනු ලැෙබ්. 

                                                 
12 කම්කරු අමාත්යාංශෙය් බඳවා ගැනීෙම් කමිටුව ෙවත පිවිෙසන්න. 
13 පවුෙල් බඳවා ගැනීම් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවම වැටුප තීරණය කිරීම සඳහා කම්කරු අමාත්යාංශෙය් බලධාරියා සමග පරීක්ෂා 

කරන්න. 
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සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. ඔබට සුදුසු නවාතැන් තිෙබ් නම් සහ කටාර් හි නැවතී 

සිටින කාලය තුළ ඔවුන් නඩත්තු කිරීමට ඔබෙග් වැටුප12 පමාණවත් ෙව් නම්. 

අවම වැටුප කම්කරු අමාත්යාංශෙය්13 ස්ථිර ආගමන කමිටුව විසින් තීරණය කරනු 

ලැෙබ්. 

රැකියාෙව් නිරත කාන්තාවන්ට තම සැමියා රැෙගන ඒම සඳහා අභ්යන්තර කටයුතු 

ඇමතිවරයාට අයදුම් කළ හැකිය. එය යුක්ති සහගත නම්, අමාත්යාශය විසින් තම 

ඉල්ලීම අනුමත කරනු ඇත. 

 
Q13-මෙග් පවුල ෙගන ඒම සඳහා මම අයදුම් කළ යුත්ෙත් කාටද? 

 
ඔබට ලැෙබන මුදල ෙපන්නුම් කිරීමට ඔබෙග් ෙසේවාෙයෝජකයාෙගන් වැටුප් 

සහතිකයක්, ඔබ සුදුසු වාසස්ථානයක සිටින බව ඔප්පු කිරීමට අදාළ ෙල්ඛන සමඟ 

ඔෙබ් විවාහ සහතිකය, ඔෙබ් බාල වයස්කාර දරුවන්ෙග් උප්පැන්න සහතික සහ ඔෙබ් 

වැටුප මාරු කරන බැංකුෙවන් ගිණුම් පකාශයක් ඇතුළත් කළ අයදුම්පතක් කම්කරු 

හා සමාජ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ආගමන කටයුතු පිළිබඳ නිත්ය  කමිටුව ෙවත 

ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය ෙව්. ඔබෙග් ඉල්ලීෙම් කුසලතා තීරණය කිරීම සඳහා අයදුම්පත 

විෙශේෂ කමිටුවක් මගින් විමර්ශනය කරනු ලැෙබ්. 

                                                 
12 කම්කරු අමාත්යාංශෙය් බඳවා ගැනීෙම් කමිටුව ෙවත පිවිෙසන්න. 
13 පවුෙල් බඳවා ගැනීම් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවම වැටුප තීරණය කිරීම සඳහා කම්කරු අමාත්යාංශෙය් බලධාරියා සමග පරීක්ෂා 

කරන්න. 

 

 

සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. ඔබට සුදුසු නවාතැන් තිෙබ් නම් සහ කටාර් හි නැවතී 

සිටින කාලය තුළ ඔවුන් නඩත්තු කිරීමට ඔබෙග් වැටුප12 පමාණවත් ෙව් නම්. 

අවම වැටුප කම්කරු අමාත්යාංශෙය්13 ස්ථිර ආගමන කමිටුව විසින් තීරණය කරනු 

ලැෙබ්. 

රැකියාෙව් නිරත කාන්තාවන්ට තම සැමියා රැෙගන ඒම සඳහා අභ්යන්තර කටයුතු 

ඇමතිවරයාට අයදුම් කළ හැකිය. එය යුක්ති සහගත නම්, අමාත්යාශය විසින් තම 

ඉල්ලීම අනුමත කරනු ඇත. 

 
Q13-මෙග් පවුල ෙගන ඒම සඳහා මම අයදුම් කළ යුත්ෙත් කාටද? 

 
ඔබට ලැෙබන මුදල ෙපන්නුම් කිරීමට ඔබෙග් ෙසේවාෙයෝජකයාෙගන් වැටුප් 

සහතිකයක්, ඔබ සුදුසු වාසස්ථානයක සිටින බව ඔප්පු කිරීමට අදාළ ෙල්ඛන සමඟ 

ඔෙබ් විවාහ සහතිකය, ඔෙබ් බාල වයස්කාර දරුවන්ෙග් උප්පැන්න සහතික සහ ඔෙබ් 

වැටුප මාරු කරන බැංකුෙවන් ගිණුම් පකාශයක් ඇතුළත් කළ අයදුම්පතක් කම්කරු 

හා සමාජ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ආගමන කටයුතු පිළිබඳ නිත්ය  කමිටුව ෙවත 

ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය ෙව්. ඔබෙග් ඉල්ලීෙම් කුසලතා තීරණය කිරීම සඳහා අයදුම්පත 

විෙශේෂ කමිටුවක් මගින් විමර්ශනය කරනු ලැෙබ්. 

                                                 
12 කම්කරු අමාත්යාංශෙය් බඳවා ගැනීෙම් කමිටුව ෙවත පිවිෙසන්න. 
13 පවුෙල් බඳවා ගැනීම් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවම වැටුප තීරණය කිරීම සඳහා කම්කරු අමාත්යාංශෙය් බලධාරියා සමග පරීක්ෂා 

කරන්න. 

 

 

සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. ඔබට සුදුසු නවාතැන් තිෙබ් නම් සහ කටාර් හි නැවතී 

සිටින කාලය තුළ ඔවුන් නඩත්තු කිරීමට ඔබෙග් වැටුප12 පමාණවත් ෙව් නම්. 

අවම වැටුප කම්කරු අමාත්යාංශෙය්13 ස්ථිර ආගමන කමිටුව විසින් තීරණය කරනු 

ලැෙබ්. 

රැකියාෙව් නිරත කාන්තාවන්ට තම සැමියා රැෙගන ඒම සඳහා අභ්යන්තර කටයුතු 

ඇමතිවරයාට අයදුම් කළ හැකිය. එය යුක්ති සහගත නම්, අමාත්යාශය විසින් තම 

ඉල්ලීම අනුමත කරනු ඇත. 

 
Q13-මෙග් පවුල ෙගන ඒම සඳහා මම අයදුම් කළ යුත්ෙත් කාටද? 

 
ඔබට ලැෙබන මුදල ෙපන්නුම් කිරීමට ඔබෙග් ෙසේවාෙයෝජකයාෙගන් වැටුප් 

සහතිකයක්, ඔබ සුදුසු වාසස්ථානයක සිටින බව ඔප්පු කිරීමට අදාළ ෙල්ඛන සමඟ 

ඔෙබ් විවාහ සහතිකය, ඔෙබ් බාල වයස්කාර දරුවන්ෙග් උප්පැන්න සහතික සහ ඔෙබ් 

වැටුප මාරු කරන බැංකුෙවන් ගිණුම් පකාශයක් ඇතුළත් කළ අයදුම්පතක් කම්කරු 

හා සමාජ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ආගමන කටයුතු පිළිබඳ නිත්ය  කමිටුව ෙවත 

ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය ෙව්. ඔබෙග් ඉල්ලීෙම් කුසලතා තීරණය කිරීම සඳහා අයදුම්පත 

විෙශේෂ කමිටුවක් මගින් විමර්ශනය කරනු ලැෙබ්. 

                                                 
12 කම්කරු අමාත්යාංශෙය් බඳවා ගැනීෙම් කමිටුව ෙවත පිවිෙසන්න. 
13 පවුෙල් බඳවා ගැනීම් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවම වැටුප තීරණය කිරීම සඳහා කම්කරු අමාත්යාංශෙය් බලධාරියා සමග පරීක්ෂා 

කරන්න. 

 

 

සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. ඔබට සුදුසු නවාතැන් තිෙබ් නම් සහ කටාර් හි නැවතී 

සිටින කාලය තුළ ඔවුන් නඩත්තු කිරීමට ඔබෙග් වැටුප12 පමාණවත් ෙව් නම්. 

අවම වැටුප කම්කරු අමාත්යාංශෙය්13 ස්ථිර ආගමන කමිටුව විසින් තීරණය කරනු 

ලැෙබ්. 

රැකියාෙව් නිරත කාන්තාවන්ට තම සැමියා රැෙගන ඒම සඳහා අභ්යන්තර කටයුතු 

ඇමතිවරයාට අයදුම් කළ හැකිය. එය යුක්ති සහගත නම්, අමාත්යාශය විසින් තම 

ඉල්ලීම අනුමත කරනු ඇත. 

 
Q13-මෙග් පවුල ෙගන ඒම සඳහා මම අයදුම් කළ යුත්ෙත් කාටද? 

 
ඔබට ලැෙබන මුදල ෙපන්නුම් කිරීමට ඔබෙග් ෙසේවාෙයෝජකයාෙගන් වැටුප් 

සහතිකයක්, ඔබ සුදුසු වාසස්ථානයක සිටින බව ඔප්පු කිරීමට අදාළ ෙල්ඛන සමඟ 

ඔෙබ් විවාහ සහතිකය, ඔෙබ් බාල වයස්කාර දරුවන්ෙග් උප්පැන්න සහතික සහ ඔෙබ් 

වැටුප මාරු කරන බැංකුෙවන් ගිණුම් පකාශයක් ඇතුළත් කළ අයදුම්පතක් කම්කරු 

හා සමාජ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ආගමන කටයුතු පිළිබඳ නිත්ය  කමිටුව ෙවත 

ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය ෙව්. ඔබෙග් ඉල්ලීෙම් කුසලතා තීරණය කිරීම සඳහා අයදුම්පත 

විෙශේෂ කමිටුවක් මගින් විමර්ශනය කරනු ලැෙබ්. 

                                                 
12 කම්කරු අමාත්යාංශෙය් බඳවා ගැනීෙම් කමිටුව ෙවත පිවිෙසන්න. 
13 පවුෙල් බඳවා ගැනීම් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවම වැටුප තීරණය කිරීම සඳහා කම්කරු අමාත්යාංශෙය් බලධාරියා සමග පරීක්ෂා 

කරන්න. 

 

 

සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. ඔබට සුදුසු නවාතැන් තිෙබ් නම් සහ කටාර් හි නැවතී 

සිටින කාලය තුළ ඔවුන් නඩත්තු කිරීමට ඔබෙග් වැටුප12 පමාණවත් ෙව් නම්. 

අවම වැටුප කම්කරු අමාත්යාංශෙය්13 ස්ථිර ආගමන කමිටුව විසින් තීරණය කරනු 

ලැෙබ්. 

රැකියාෙව් නිරත කාන්තාවන්ට තම සැමියා රැෙගන ඒම සඳහා අභ්යන්තර කටයුතු 

ඇමතිවරයාට අයදුම් කළ හැකිය. එය යුක්ති සහගත නම්, අමාත්යාශය විසින් තම 

ඉල්ලීම අනුමත කරනු ඇත. 

 
Q13-මෙග් පවුල ෙගන ඒම සඳහා මම අයදුම් කළ යුත්ෙත් කාටද? 

 
ඔබට ලැෙබන මුදල ෙපන්නුම් කිරීමට ඔබෙග් ෙසේවාෙයෝජකයාෙගන් වැටුප් 

සහතිකයක්, ඔබ සුදුසු වාසස්ථානයක සිටින බව ඔප්පු කිරීමට අදාළ ෙල්ඛන සමඟ 

ඔෙබ් විවාහ සහතිකය, ඔෙබ් බාල වයස්කාර දරුවන්ෙග් උප්පැන්න සහතික සහ ඔෙබ් 

වැටුප මාරු කරන බැංකුෙවන් ගිණුම් පකාශයක් ඇතුළත් කළ අයදුම්පතක් කම්කරු 

හා සමාජ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ආගමන කටයුතු පිළිබඳ නිත්ය  කමිටුව ෙවත 

ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය ෙව්. ඔබෙග් ඉල්ලීෙම් කුසලතා තීරණය කිරීම සඳහා අයදුම්පත 

විෙශේෂ කමිටුවක් මගින් විමර්ශනය කරනු ලැෙබ්. 

                                                 
12 කම්කරු අමාත්යාංශෙය් බඳවා ගැනීෙම් කමිටුව ෙවත පිවිෙසන්න. 
13 පවුෙල් බඳවා ගැනීම් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවම වැටුප තීරණය කිරීම සඳහා කම්කරු අමාත්යාංශෙය් බලධාරියා සමග පරීක්ෂා 

කරන්න. 

 

 

 
Q14- කටාර් රාජ්යයට පැමිණි පසු බිරිඳ රැකියාවක නිරත වීමට 
පටන් ගන්ෙන් නම්, ඇයෙග් අනුගාහකත්වය පැවරීමට අවශ්ය  
වන්ෙන්ද?
 

විෙද්ශීය කාන්තාවක් ඇෙග් සැමියා සමඟ රැඳී සිටීමට ෙමහි පැමිණීෙමන් පසුව 

රැකියාවක් කිරීමට පටන් ගනී නම්, ඇය සැමියාෙග් අනුගාහකත්වය මත රැඳී සිටියි.  

 
 

කුමන ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ විවාහ සම්බන්ධතාවය අවසන් වන්ෙන් නම්, නිසි 

බලධාරියාෙග් අනුමැතිෙයන් යුතුව, අමාත්යවරයාෙග් තීරණයක් අනුව නිකුත් කරනු 

ලැබූ ෙරගුලාසි වලට අනුව පවුෙල් ඕනෑම සාමාජිකෙයකු ෙවනත් අයදුම්කරුෙවකුට 

මාරු කළ හැකිය.14 

 
Q15- ඔබට ඔෙබ් ෙදමාපියන්ට අනුගහ කළ හැකිද? 
 
එය යුක්ති සහගත නම්, අභ්යන්තර කටයුතු ඇමතිෙග් ෙහෝ ඔහුෙග් නිෙයෝජ්ය  

ඇමතිෙග් අනුමැතිෙයන් ෙමය සිදුවිය හැකිය. 
 

                                                 
14 ෙමම ෙපොත්පිංචය නිකුත් කරන දිනයට පසු යාවත්කාලීන වූ ෙතොරතුරු හා නව කියාදාමයන් සඳහා කරුණාකර කම්කරු හා 
අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යංශෙය් නිසි බලධාරීන් ෙවත ෙයොමුවන්න. 

 

 

 

 
Q14- කටාර් රාජ්යයට පැමිණි පසු බිරිඳ රැකියාවක නිරත වීමට 
පටන් ගන්ෙන් නම්, ඇයෙග් අනුගාහකත්වය පැවරීමට අවශ්ය  
වන්ෙන්ද?
 

විෙද්ශීය කාන්තාවක් ඇෙග් සැමියා සමඟ රැඳී සිටීමට ෙමහි පැමිණීෙමන් පසුව 

රැකියාවක් කිරීමට පටන් ගනී නම්, ඇය සැමියාෙග් අනුගාහකත්වය මත රැඳී සිටියි.  

 
 

කුමන ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ විවාහ සම්බන්ධතාවය අවසන් වන්ෙන් නම්, නිසි 

බලධාරියාෙග් අනුමැතිෙයන් යුතුව, අමාත්යවරයාෙග් තීරණයක් අනුව නිකුත් කරනු 

ලැබූ ෙරගුලාසි වලට අනුව පවුෙල් ඕනෑම සාමාජිකෙයකු ෙවනත් අයදුම්කරුෙවකුට 

මාරු කළ හැකිය.14 

 
Q15- ඔබට ඔෙබ් ෙදමාපියන්ට අනුගහ කළ හැකිද? 
 
එය යුක්ති සහගත නම්, අභ්යන්තර කටයුතු ඇමතිෙග් ෙහෝ ඔහුෙග් නිෙයෝජ්ය  

ඇමතිෙග් අනුමැතිෙයන් ෙමය සිදුවිය හැකිය. 
 

                                                 
14 ෙමම ෙපොත්පිංචය නිකුත් කරන දිනයට පසු යාවත්කාලීන වූ ෙතොරතුරු හා නව කියාදාමයන් සඳහා කරුණාකර කම්කරු හා 
අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යංශෙය් නිසි බලධාරීන් ෙවත ෙයොමුවන්න. 
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Q16- කටාර්හි ඔබ රැඳී සිටින කාලය තුළ ඔබෙග් ෙදමව්පියන් සහ 
පවුෙල් සාමාජිකයින්ට ඔබව හමුවීමට පැමිණිය හැකිද? ඒ සදහා 
වන පටිපාටිය කුමක්ද? 
 
ඔවුන් සඳහා සංචාරක වීසා ලබා ගැනීමට ගමන් බලපත් සහ සංකමණ කටයුතු පිළිබඳ 
ෙපොදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඔබට ඉල්ලීමක් සමඟ අයදුම් කළ හැකිය. 
ගාස්තු ෙගවීෙමන් පසු කටාර් හි නැවතී සිටීම මාස හයකට ෙනොවැඩි විය යුතුය. 
 
 

  

 

 

Q17- ඔබ රැකියාෙවන් ඉවත්ව යන අවස්ථාවක බඳවාගන්නාෙග් 
(ෙසේවාෙයෝජකයා) යුතුකම් ෙමොනවාද? 
 
වැඩ අවසන් වූ දින සිට දින දාහතරක් ඇතුළත බඳවා ගන්ෙනකු බලධාරියාට දැනුම් 

දිය යුතුය. එෙසේ නැත්නම් ඔෙබ් බලපත්රය අවලංගු කිරීෙමන් පසු ෙහෝ ඔබෙග් පදිංචි 

බලපතය අවසන් වීෙමන් පසු ෙහෝ බලපතය කල් ඉකුත් වීෙමන් පසු අලුත් කිරීමකින් 

ෙතොරව අනූ දිනක් ගතවූ විට රට හැර යාෙමන් වැළකිය යුතුය. 

ඔබට ඇතුල් වීමට අවසර ලබා දී ඇති කාර්යය ඔෙබ් කාල සීමාව අවසන් වූ පසු ඔහු / 

ඇය බලධාරියාට දැනුම් දිය යුතුය. 
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ෙදොෙළොස්වන පරිච්ෙඡ්දය 
පිටත්ව යෑම-නැවත සිය රටට යැවීම-
පිටුවහල් කිරීම-ආපසු පැමිණීම
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Q1- රැකියා සඳහා ඇතුළත් වූ විෙදස් ශමිකයන් කටාර් රාජ්යෙයන් 
පිටව යාම සඳහා කියා පටිපාටිය කුමක්ද?15 
 

රැකියා ගිවිසුමට අනුව බඳවා ගත් අය දැනුවත් කිරීෙමන් පසු විෙද්ශිකෙයකුට නිවාඩු 

කාලය සඳහා, හදිසි අවස්ථා ෙහෝ ෙවනත් ඕනෑම අරමුණක් සඳහා, රට හැර යාමට 

අයිතිය තිෙබ්. 

රැකියා ගිවිසුෙම් පදනම මත බඳවා ගත් අය දැනුවත් කිරීෙමන් පසුව ෙකොන්තාත්තුව 

අවසන්වීමට ෙපර විෙද්ශික ශමිකයාට සදහටම රටින් පිටව යා හැක. 

ඉහත ෙඡ්ද ෙදෙක් සඳහන් කර ඇති අවස්ථා වලදී විෙද්ශික ශමිකයාෙග් පිටවීමට 

බඳවාගන්නා ෙහෝ නිසි බලධාරියා අවසර ෙනොෙද් නම් විෙද්ශීය පිටවීෙම් පැමිණිලි 

කමිටුව ෙවත කතා කිරීමට ඔහුට/ඇයට  අයිතිය ඇත. ෙමම කමිටුව පිහිටුවා ඇත්ෙත්ද, 

එහි බලතල, කියාපටිපාටිය හා වැඩ පද්ධතිය තීරණය වන්ෙන් ද අමාත්යාවරයා විසින් 

නිකුත් කළ තීරණයකට අනුව ය. කමිටුව වැඩ කරන දින තුනක් ඇතුළත දුක්ගැනවිලි 

පිළිබඳ තීරණය කළ යුතුය. 

  

                                                 
15 රට හැර යාම පිලිබඳ නීති සහ කියා පටිපාටි පිළිබඳ අලුත් ෙතොරතුරු දැනගැනීම සදහා කරුණාකර කම්කරු හා අභ්යන්තර 
කටයුතු අමාත්යංශෙය් නිසි බලධාරීන් ෙවත ෙයොමුවන්න. 

 

 

 

Q1- රැකියා සඳහා ඇතුළත් වූ විෙදස් ශමිකයන් කටාර් රාජ්යෙයන් 
පිටව යාම සඳහා කියා පටිපාටිය කුමක්ද?15 
 

රැකියා ගිවිසුමට අනුව බඳවා ගත් අය දැනුවත් කිරීෙමන් පසු විෙද්ශිකෙයකුට නිවාඩු 

කාලය සඳහා, හදිසි අවස්ථා ෙහෝ ෙවනත් ඕනෑම අරමුණක් සඳහා, රට හැර යාමට 

අයිතිය තිෙබ්. 

රැකියා ගිවිසුෙම් පදනම මත බඳවා ගත් අය දැනුවත් කිරීෙමන් පසුව ෙකොන්තාත්තුව 

අවසන්වීමට ෙපර විෙද්ශික ශමිකයාට සදහටම රටින් පිටව යා හැක. 

ඉහත ෙඡ්ද ෙදෙක් සඳහන් කර ඇති අවස්ථා වලදී විෙද්ශික ශමිකයාෙග් පිටවීමට 

බඳවාගන්නා ෙහෝ නිසි බලධාරියා අවසර ෙනොෙද් නම් විෙද්ශීය පිටවීෙම් පැමිණිලි 

කමිටුව ෙවත කතා කිරීමට ඔහුට/ඇයට  අයිතිය ඇත. ෙමම කමිටුව පිහිටුවා ඇත්ෙත්ද, 

එහි බලතල, කියාපටිපාටිය හා වැඩ පද්ධතිය තීරණය වන්ෙන් ද අමාත්යාවරයා විසින් 

නිකුත් කළ තීරණයකට අනුව ය. කමිටුව වැඩ කරන දින තුනක් ඇතුළත දුක්ගැනවිලි 

පිළිබඳ තීරණය කළ යුතුය. 

  

                                                 
15 රට හැර යාම පිලිබඳ නීති සහ කියා පටිපාටි පිළිබඳ අලුත් ෙතොරතුරු දැනගැනීම සදහා කරුණාකර කම්කරු හා අභ්යන්තර 
කටයුතු අමාත්යංශෙය් නිසි බලධාරීන් ෙවත ෙයොමුවන්න. 

 

 

Q2- විෙද්ශික ශමිකයා රටින් පිටවිය යුතු කාල සීමාව කුමක්ද? 
 

විෙදස් ශමිකයා පදිංචි බලපතය ලබා ෙනොගන්ෙන් නම්, ෙහෝ බලපතය කල් ඉකුත් වී 

ඇත්නම් ෙහෝ කිසියම් ෙහේතුවක් නිසා අවලංගු කර තිෙබ් නම්, ෙහෝ ඔහුට බලපත ලබා 

දී ඇති කාර්යය කල් ඉකුත් වී ඇති නම් ඔහුට  බලපතය කල් ඉකුත් වූ දින සිට දින 

අනූවක් ඇතුළත රට හැර යාමට සිදුෙව්. 

 
Q3- ඔෙබ් උපන් රටට ආපසු පිටවීම සඳහා ඔෙබ් බඳවාගන්නා 
මුදල් ෙගවන්ෙන් කුමන අවසථ්ාෙව් ද? 
 

ඔෙබ් පදිංචිය පිළිබඳ බලපතය කල් ඉකුත් වීෙමන් පසු ෙහෝ අවලංගු කිරීෙමන් පසු 

ෙහෝ පිටුවහල් කිරීම අවසරය නිකුත් වූ පසු බඳවාගන්නා විසින් ඔබ පිටුවහල් කිරීෙම් 

වියදම දරනු ඇත (පෙව්ශ පතෙය් මිල).  

නීතිය උල්ලංඝනය කරමින් ඔබ ෙවනත් පාර්ශවයකට ෙසේවය කරන බව ඔප්පු වී 

ඇත්නම්, එම පාර්ශ්වය පිටුවහල් කරනු ලබන වියදම දරනු ඇත. ෙමම පාර්ශවය දැන 

ගැනීමට ෙනොහැකි විට, ඔබ (ෙමම ෙසේවකයා) විසින් ෙමම වියදම් දරනු ඇත. රට තුළ 

ඔබට  මුදල් ෙනොමැති බැවින් මුදල් ෙගවීමට අපහසු ෙව් නම්,බඳවා ගන්නා අය ෙමම 

වියදම දරනු ඇත. 
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බඳවාගන්නා  රජෙය් ෙසේවකයකු නම් හා ඔහු විසින් ෙසේවකයා ෙවත විය යුතු යුතුකම් 

පැහැර හැරී ඇත්නම් අමාත්යංශය මගින් පිටුවහල් කිරීෙම් වියදම් බඳවාගන්නාෙග් 

ෙසේවාෙයෝජකයා හා සම්බන්ධීකරණය හරහා ඔහුෙග් වැටුප් හා හිමිකම් මගින් පියවා 

ගනු ඇත. 

විෙදස් ශමිකයා මියගිය අවස්ථාවකදී, මියගිය ෙහේතුව කුමක් වුවත්, මිනිය නියමිත 

රාජ්ය ෙසොෙහොන් පිටියක වල දැමීෙම් වියදම් බඳවාගන්නා විසින් ෙගවිය යුතු ෙව්. 

මියගිය පුද්ගලයාෙග් උරුමකරුවකු ෙහෝ ෙවනත් ඕනෑම ආයතනයක් මගින් 

ෙකෙනකුට රාජ්යෙයන් පිටට ශරීරය රැෙගන් යාමට ඉල්ලා සිටින විට, බදවාගන්නා 

විෙදස් ශමිකයාෙග් රටට ෙහෝ ස්ථීර වාසස්ථානයට මිනිය රැෙගන් යෑෙම් පිරිවැය 

දැරිය යුතුයි. 

 
Q4- ඔබ රට හැර ගිෙයොත් කටාර්හි නැවත වැඩ කිරීමට ඔබට 
හැකි වන්ෙන කවදාද? 
 

ඔබ මීට ෙපර කටාර් රාජ්යෙය්  ෙසේවය කර ඇත්නම්, නීතියට සහ එය කියාත්මක 

කිරීෙම් විධිවිධාන වලට අනුකූලව, ඔබට ඇතුල්වීමට අවශ්ය ෙකොන්ෙද්සි සපුරා තිෙබ් 

නම්, ඔබට නැවත රැකියාවට පැමිණිය හැකිය.16 

 
                                                 
16 කටාර් රාජ්යයට නැවත පැමිණීම සදහා වන ෙකොන්ෙද්සි දැනගැනීමට කරුණාකර කම්කරු හා අභ්යන්තර කටයුතු 
අමාත්යංශෙය් නිසි බලධාරීන් ෙවත ෙයොමුවන්න  .විෙද්ශිකයන් ෙග් පැමිණීම හා පිටවීම හා පදිංචිය විධිමත් කරන ٢٠١٥ අංක  

දරන පනත ෙම් වන ෙතක් නිකුත් කර ෙනොමැති විධායක නිෙයෝගයක් සපයයි.  

 

 

බඳවාගන්නා  රජෙය් ෙසේවකයකු නම් හා ඔහු විසින් ෙසේවකයා ෙවත විය යුතු යුතුකම් 

පැහැර හැරී ඇත්නම් අමාත්යංශය මගින් පිටුවහල් කිරීෙම් වියදම් බඳවාගන්නාෙග් 

ෙසේවාෙයෝජකයා හා සම්බන්ධීකරණය හරහා ඔහුෙග් වැටුප් හා හිමිකම් මගින් පියවා 

ගනු ඇත. 

විෙදස් ශමිකයා මියගිය අවස්ථාවකදී, මියගිය ෙහේතුව කුමක් වුවත්, මිනිය නියමිත 

රාජ්ය ෙසොෙහොන් පිටියක වල දැමීෙම් වියදම් බඳවාගන්නා විසින් ෙගවිය යුතු ෙව්. 

මියගිය පුද්ගලයාෙග් උරුමකරුවකු ෙහෝ ෙවනත් ඕනෑම ආයතනයක් මගින් 

ෙකෙනකුට රාජ්යෙයන් පිටට ශරීරය රැෙගන් යාමට ඉල්ලා සිටින විට, බදවාගන්නා 

විෙදස් ශමිකයාෙග් රටට ෙහෝ ස්ථීර වාසස්ථානයට මිනිය රැෙගන් යෑෙම් පිරිවැය 

දැරිය යුතුයි. 

 
Q4- ඔබ රට හැර ගිෙයොත් කටාර්හි නැවත වැඩ කිරීමට ඔබට 
හැකි වන්ෙන කවදාද? 
 

ඔබ මීට ෙපර කටාර් රාජ්යෙය්  ෙසේවය කර ඇත්නම්, නීතියට සහ එය කියාත්මක 

කිරීෙම් විධිවිධාන වලට අනුකූලව, ඔබට ඇතුල්වීමට අවශ්ය ෙකොන්ෙද්සි සපුරා තිෙබ් 

නම්, ඔබට නැවත රැකියාවට පැමිණිය හැකිය.16 

 
                                                 
16 කටාර් රාජ්යයට නැවත පැමිණීම සදහා වන ෙකොන්ෙද්සි දැනගැනීමට කරුණාකර කම්කරු හා අභ්යන්තර කටයුතු 
අමාත්යංශෙය් නිසි බලධාරීන් ෙවත ෙයොමුවන්න  .විෙද්ශිකයන් ෙග් පැමිණීම හා පිටවීම හා පදිංචිය විධිමත් කරන ٢٠١٥ අංක  

දරන පනත ෙම් වන ෙතක් නිකුත් කර ෙනොමැති විධායක නිෙයෝගයක් සපයයි.  

 

 

ඔබ කම්කරු නීතිෙය් ෙහෝ 61 වැනි වගන්තිය ෙහෝ ෙවනත් නීතියක විධිවිධානයන් 

යටෙත්  ෙසේවෙයන් පහ කර තිෙබ් නම්, සහ තීන්දුව උසාවිෙය්දී අභිෙයෝගයට ලක් කර  

නැතෙහොත් ෙහෝ අභිෙයෝගයට ලක් වූ නමුත් පතික්ෙෂේප  කර ඇත්නම්, ඔබට කටාර් 

රාජ්යය හැර ෙගොස් වසර හතරක් ගත වන ෙතක් නැවත පැමිණීමට ෙනොහැකිය.  

 
Q5- පිටුවහල් කිරීම සහ නික්ම යාමට නිෙයෝග කිරීම යනු 
කුමක්ද?  
 

රාජ්යය තුළ ඔෙබ් පැවැත්ම නිවෙසේ ෙහෝ විෙද්ශෙය් ආරක්ෂාව තර්ජනයට ලක් 

කරන්ෙන් නම් ෙහෝ ජාතික ආර්ථිකයට ෙහෝ මහජන ෙසෞඛ්යයට ෙහෝ සදාචාරයට 

හානි කරන බව ඔප්පු වී ඇත්නම් අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යවරයාට ඔබ රටින් 

පිටුවහල් කළ හැකිය. 

රටින් පිටුවහල් කිරීම සඳහා අධිකරන තීන්දුවක් ෙහෝ නිෙයෝගයක් අනුගමනය 

කිරීෙම්ද, අවශ්යතාව අනුව, සමාන් කාල් සීමාවකින් දික් කළ හැකි, දින 30 ක කාල 

සීමාවක් සඳහා ඔබ රඳවා තැබීමට, අභ්යන්තර කටයුතු ඇමතිවරයා ට හැකිය. 
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Q6- පිටුවහල් කිරීමකින් පසුව කටාර් රාජ්ය ෙවත ආපසු යා 
හැකිද?  
 

ඔෙබ් පිටුවහල් කිරීම සඳහා අධිකරණ ෙහෝ පිටුවහල් කිරීෙම් නිෙයෝගයක් නිකුත් කර 

ඇති නම්, ඔබට නැවත පැමිණිය හැක්ෙක් අභ්යන්තර කටයුතු ඇමතිෙග් තීන්දුවක් 

මඟින් පමණි. 

 
Q7- පිටුවහල් කිරීෙම් නිෙයෝගයක් නිකුත් කිරීෙමන් පසු කටාර් 
හි ඔබට රැඳී සිටිය හැකිද?  
 

පිළිගත හැකි සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ හැකි නම්, රට තුල ඔෙබ් කටයුතු 

විසුරුවාලීමට ඊට සමාන, දිගු කළ හැකි දින 90කට ෙනොවැඩි කාල සීමාවකට කටාර්හි 

රැදී සිටීමට ඔබට ඇමතිවරයා ෙහෝ නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා අවසර ලබා දිය හැකිය. 

ඇමතිවරයා විසින් අවශ්යතාවය මත, ඔබෙග් පිටුවහල් කිරීෙම් නිෙයෝගය  නිකුත් 

කිරීෙමන් පසු, පිටුවහල් කිරීම සඳහා ඇති රාජ්ය  "පිටුවහල් රැඳවුම්" තුළ, සමාන 

කාල සීමාවකින් දික් කළ හැකි දින තිහක කාලයක් සඳහා ඔබව රදවා තබා ගත 

හැකිය. 

තවද ඔහු දික් කළ හැකි සති ෙදකක කාලයක් සදහා යම් ස්ථානයක රැඳී සිටින ෙමන් 

ඔබට පැවරීමට ඉඩ ඇත. 

 

 

 

 

දහතුන්වන 
පරිච්ෙඡ්දය 
අධිකරණ බලය හා සන්නිෙව්දන කම 
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Q1- ඔබ සහ ඔබෙග් ෙසේවාෙයෝජකයා අතර ආරවුලක් පැනනගින 
විට කුමක් කළ යුතුද?  
A) කම්කරු කමිටු: 
 

- ආයතනයක 30 ෙහෝ ඊට වැඩි ෙසේවක පිරිසක් ෙසේවෙය් ෙයදී සිටී නම්, ෙසේවා 

ෙයෝජකයා සහ ෙසේවකයන්ෙග් නිෙයෝජිතයින්ෙගන් සමන්විත "ඒකාබද්ධ කමිටුවක්" 

තිෙබන අතර කමිටුෙව් සාමාජිකයින්ෙගන් අඩක් ෙසේවාෙයෝජකයා නිෙයෝජනය 

කරන අතර අෙනක් භාගය කම්කරුවන් නිෙයෝජනය කරයි . 

සෑම මධ්යස්ථානයකම ෙසේවකයින් ඔවුන්ෙග් නිල නිෙයෝජිතයින් සෘජු 

මැතිවරණයකින් ෙතෝරා පත් කර ගත යුතුය.17 

ඒකාබද්ධ කමිටුව මගින්, ෙසේවා සංවිධානය, නිෂ්පාදනය හා සංවර්ධනය වැඩි කිරීම, 

ඵලදායිතාවය වැඩිදියුණු කිරීම, ෙසේවක පුහුණු වැඩසටහන් සහ අවදානම වළක්වා 

ගැනීෙම් කමයන් වැඩිදියුණු කිරීම වෘත්තිය ෙසෞඛ්යය  හා ආරක්ෂක නීති සහ 

කම්කරුවන්ෙග් සාමාන්ය සංස්කෘතිය වර්ධනය කිරීම වැනි ශම ෙවළඳෙපොෙළේ වැඩ 

කිරීම හා සම්බන්ධ සියලු කරුණු අධ්යයනය කිරීම හා සාකච්ඡා කිරීම සිදු ෙව්.  

 

 

                                                 
17 සාමාජිකත්වෙය් ෙකොන්ෙද්සි සහ මැතිවරණ කියාවලිය පිළිබඳ දැනගැනීම සඳහා කම්කරු අමාත්යංශෙය් බලධාරියා ෙවත ෙයොමු 
වන්න. 

 

 

 

Q1- ඔබ සහ ඔබෙග් ෙසේවාෙයෝජකයා අතර ආරවුලක් පැනනගින 
විට කුමක් කළ යුතුද?  
A) කම්කරු කමිටු: 
 

- ආයතනයක 30 ෙහෝ ඊට වැඩි ෙසේවක පිරිසක් ෙසේවෙය් ෙයදී සිටී නම්, ෙසේවා 

ෙයෝජකයා සහ ෙසේවකයන්ෙග් නිෙයෝජිතයින්ෙගන් සමන්විත "ඒකාබද්ධ කමිටුවක්" 

තිෙබන අතර කමිටුෙව් සාමාජිකයින්ෙගන් අඩක් ෙසේවාෙයෝජකයා නිෙයෝජනය 

කරන අතර අෙනක් භාගය කම්කරුවන් නිෙයෝජනය කරයි . 

සෑම මධ්යස්ථානයකම ෙසේවකයින් ඔවුන්ෙග් නිල නිෙයෝජිතයින් සෘජු 

මැතිවරණයකින් ෙතෝරා පත් කර ගත යුතුය.17 

ඒකාබද්ධ කමිටුව මගින්, ෙසේවා සංවිධානය, නිෂ්පාදනය හා සංවර්ධනය වැඩි කිරීම, 

ඵලදායිතාවය වැඩිදියුණු කිරීම, ෙසේවක පුහුණු වැඩසටහන් සහ අවදානම වළක්වා 

ගැනීෙම් කමයන් වැඩිදියුණු කිරීම වෘත්තිය ෙසෞඛ්යය  හා ආරක්ෂක නීති සහ 

කම්කරුවන්ෙග් සාමාන්ය සංස්කෘතිය වර්ධනය කිරීම වැනි ශම ෙවළඳෙපොෙළේ වැඩ 

කිරීම හා සම්බන්ධ සියලු කරුණු අධ්යයනය කිරීම හා සාකච්ඡා කිරීම සිදු ෙව්.  

 

 

                                                 
17 සාමාජිකත්වෙය් ෙකොන්ෙද්සි සහ මැතිවරණ කියාවලිය පිළිබඳ දැනගැනීම සඳහා කම්කරු අමාත්යංශෙය් බලධාරියා ෙවත ෙයොමු 
වන්න. 

 

 

 

 

 

B) කම්කරු සබඳතා ෙදපාර්තෙම්න්තුව (කම්කරු අමාත්යංශය): 
 

කම්කරු නීතිය හා අදාළ ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් එය සැලකිලිමත් 

ෙව්. එහි කාර්යයන් අතර ෙමෙසේය: 

- පැමිණිලි සහ කම්කරු ආරවුල් භාරගැනීම, ලියාපදිංචි කිරීම සහ අධ්යයනය කිරීම. 

- ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින් හා ඔවුන්ෙග් ෙසේවාෙයෝජකයින් අතර ගැටළු 

විසඳීම ෙහෝ අදාල නීති සහ ෙරගුලාසිවලට අනුකූලව ගැටළු විසඳාගත ෙනොහැකි නම්, 

ගැටුම් නිරාකරණය කිරීෙම් කමිටුවට ඔවුන් ෙයොමු කිරීම. 

- ෙසේවකයන්  හා කම්කරුවන් අතර සාමුහික සාකච්ඡා සඳහා නීති රීති සහ කියා 

පටිපාටි කියාත්මක කිරීම. 

- කම්කරු ෙකොන්ත්රාත්තු, සහතික සහ ෙසේවයට සම්බන්ධ ෙල්ඛන අනුමත කිරීම. 

- කම්කරු නීති සම්පාදනෙය් විධිවිධාන පිළිබඳව කම්කරුවන් හා ෙසේවා ෙයෝජකයන් 

දැනුවත් කිරීම සහ ඔවුන්ට ඒ පිළිබඳ උපෙදස් ලබා දීම. 

- අදාළ පරිපාලන ඒකක සමඟ සම්බන්ධීකාරකත්වය යටෙත්, කමිටු හා කම්කරු 

සංවිධාන පිහිටුවීම සඳහා ඉල්ලීම් පරීක්ෂා කර ලියාපදිංචි කිරීම. 

- කම්කරු සංවිධාන ෙතෝරා ගැනීම සඳහා සංවිධානය කිරීෙම් නීති, ෙකොන්ෙද්සි සහ 

කියා පටිපාටි ෙයෝජනා කිරීම සහ ඒවා අධීක්ෂණය කිරීම. 
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C) කම්කරු පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව (කම්කරු අමාත්යංශය): 
 

- කම්කරු නීතිය කියාත්මක කිරීම සහ විධායකෙය් තීරණ කියාත්මක  කිරීම සහතික 

කිරීම සඳහා වැඩපලවල කකාලානුරූපී හා හදිසි පරීක්ෂාවන් පැවැත්වීම. 

- අක්රමිකතා ඉවත් කිරීම සඳහා ෙසේවාෙයෝජකයන්ට මග ෙපන්වීම සහ උපෙදස් 

ලබාදීම. 

- අවශ්ය කියාමාර්ග ගැනීම සඳහා අනතුරු ඇඟවීම් සැපයීම, උල්ලංඝනය කිරීම් 

පිළිබඳ මිනිත්තු පිළිෙයල කර නිසි බලධාරීන්ට ඉදිරිපත් කිරීම. 

- නිසි බලධරයන් සමඟ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කරමින් අන්තරායකාරී දව්ය 

භාවිතෙයන් ඇතිවන අවදානම පිළිබඳව තක්ෙසේරු කිරීම. 

- කම්කරු නීතිය හා එය කියාත්මක කිරීෙම් ෙයෝජනා වලට අනුකූලව ෙපෞද්ගලික 

ආයතන විසින් ආරක්ෂිත පියවර ෙගන අවශ්යතා  ඉටුකරන බවට වගබලා ගැනීම. 

- වෘත්තීය සුරක්ෂිතතාව හා ෙසෞඛ්යය  කියා පටිපාටි අධීක්ෂණය සහ පසුවිපරම. 

  

 

Q2- ඔබට ඔෙබ් ෙසේවාෙයෝජකයා සමඟ ඇති වූ ගැටලුව 
ෙකලින්ම කම්කරු ආරවුල් විසදීෙම් කමිටුව ෙවත ඉදිරිපත් කළ 
හැකිද? 
 

ෙමය කළ ෙනොහැක. ඒ ෙවනුවට, කම්කරු සබඳතා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අවධානයට 

එය ෙයොමු කළ යුතු අතර, විසඳුම ෙසොයාගත ෙනොහැකි වූ විට ආරවුල් විසඳීෙම් 

කමිටුවට එය ෙයොමු කිරීමට ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිතිය තිෙබ්. 

 
Q3- ෙසේවය ෙවනස් කිරීම සඳහා ඔබෙග් අයදුම්පත අසමත් වීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔෙබ් පැමිණිල්ල ෙගොනු කිරීමට ෙහෝ ඔෙබ් 
පාර්ශවෙය් නඩුවක් ෙහේතුෙවන් තාවකාලික ෙසේවා ෙවනසක් සඳහා 
අයදුම් කිරීමට කුමන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යා යුතු ද? 
 

ෙම් ආකාරෙය් ගැටලු අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාංශෙය්  මානව හිමිකම් 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කාර්යයන් කිහිපයක් 

ඇත: 

අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යංශය ෙවත ලැබුණු පැමිණිලි භාරගැනීම, විමර්ශනය හා 

අදාල බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණෙයන් යුක්තිය, සාධාරණත්වය සහ නීති පදනම් 

කරෙගන සැකසීම. 

 

 

 

Q2- ඔබට ඔෙබ් ෙසේවාෙයෝජකයා සමඟ ඇති වූ ගැටලුව 
ෙකලින්ම කම්කරු ආරවුල් විසදීෙම් කමිටුව ෙවත ඉදිරිපත් කළ 
හැකිද? 
 

ෙමය කළ ෙනොහැක. ඒ ෙවනුවට, කම්කරු සබඳතා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අවධානයට 

එය ෙයොමු කළ යුතු අතර, විසඳුම ෙසොයාගත ෙනොහැකි වූ විට ආරවුල් විසඳීෙම් 

කමිටුවට එය ෙයොමු කිරීමට ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිතිය තිෙබ්. 

 
Q3- ෙසේවය ෙවනස් කිරීම සඳහා ඔබෙග් අයදුම්පත අසමත් වීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔෙබ් පැමිණිල්ල ෙගොනු කිරීමට ෙහෝ ඔෙබ් 
පාර්ශවෙය් නඩුවක් ෙහේතුෙවන් තාවකාලික ෙසේවා ෙවනසක් සඳහා 
අයදුම් කිරීමට කුමන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යා යුතු ද? 
 

ෙම් ආකාරෙය් ගැටලු අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාංශෙය්  මානව හිමිකම් 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කාර්යයන් කිහිපයක් 

ඇත: 

අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යංශය ෙවත ලැබුණු පැමිණිලි භාරගැනීම, විමර්ශනය හා 

අදාල බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණෙයන් යුක්තිය, සාධාරණත්වය සහ නීති පදනම් 

කරෙගන සැකසීම. 

 
 

 

- දණ්ඩ නීති හා ෙරගුලාසි ආයතන, පිටුවහල් කිරීමට සිටින රැඳවියන් සහ රඳවා තබා 

ගැනීෙම් ස්ථාන බලා රාජ්යය තුළ කියාත්මක වන නීති හා ෙරගුලාසි වලට අනුකූලව 

මානව හිමිකම් කඩ ෙනොකරමින් ඒවා පවත්වාගන යන්ෙන්දැයි, අභ්යන්තර කටයුතු  

අමාත්යංශයට වාර්තා කිරීම. 

 
Q4- රැකියා සහ ෙන්වාසික හිමිකම් ජාතික මානව හිමිකම් 
කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන කුමන අවස්ථාවකදී ද? 
ඔබ නිසි බලධාරීන් ෙවත අයදුම් කර ඇති මුත් ඔෙබ් අයිතිය යැයි ඔබ විශ්වාස කරන 

ෙද්ට පතිචාරයක් ලැබී නැති විට.  

 
Q5 - ජාතික මානව හිමිකම් කමිටුෙව් කාර්යභාරය කුමක්ද? 
 

- කමිටුව  විසින් නීතිමය උපෙදස් ලබා දීම, ඔෙබ් නීත්යානුකූල තත්වය අවෙබෝධ කර 

ගැනීමට පිහිට වීම සහ ඔබට අවශ්ය නම් ඔබව ආරක්ෂා කිරීමට නීතිඥෙයකු සැපයීම 

ආදිය සිදු කරයි. එවැනි උපෙද්ශයන් මානව අයිතිවාසිකම්, ෙද්ශපාලනික, සිවිල්, 

ආර්ථික, සමාජීය සහ සංස්කෘතික යන සියලු  අංශවලට අදාල ෙව්. 

- මානව අයිතිවාසිකම්, ෙද්ශපාලනික, සිවිල්, ආර්ථික, සමාජීය සහ සංස්කෘතික 

අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි භාරගැනීම සහ විසඳුම් ෙසොයා ගැනීම සඳහා 

නිසි බලධරයන් සමඟ සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කිරීම. 
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- දණ්ඩ නීති හා ෙරගුලාසි ආයතන, පිටුවහල් කිරීමට සිටින රැඳවියන් සහ රඳවා තබා 

ගැනීෙම් ස්ථාන බලා රාජ්යය තුළ කියාත්මක වන නීති හා ෙරගුලාසි වලට අනුකූලව 

මානව හිමිකම් කඩ ෙනොකරමින් ඒවා පවත්වාගන යන්ෙන්දැයි, අභ්යන්තර කටයුතු  

අමාත්යංශයට වාර්තා කිරීම. 

 
Q4- රැකියා සහ ෙන්වාසික හිමිකම් ජාතික මානව හිමිකම් 
කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන කුමන අවස්ථාවකදී ද? 
ඔබ නිසි බලධාරීන් ෙවත අයදුම් කර ඇති මුත් ඔෙබ් අයිතිය යැයි ඔබ විශ්වාස කරන 

ෙද්ට පතිචාරයක් ලැබී නැති විට.  

 
Q5 - ජාතික මානව හිමිකම් කමිටුෙව් කාර්යභාරය කුමක්ද? 
 

- කමිටුව  විසින් නීතිමය උපෙදස් ලබා දීම, ඔෙබ් නීත්යානුකූල තත්වය අවෙබෝධ කර 

ගැනීමට පිහිට වීම සහ ඔබට අවශ්ය නම් ඔබව ආරක්ෂා කිරීමට නීතිඥෙයකු සැපයීම 

ආදිය සිදු කරයි. එවැනි උපෙද්ශයන් මානව අයිතිවාසිකම්, ෙද්ශපාලනික, සිවිල්, 

ආර්ථික, සමාජීය සහ සංස්කෘතික යන සියලු  අංශවලට අදාල ෙව්. 

- මානව අයිතිවාසිකම්, ෙද්ශපාලනික, සිවිල්, ආර්ථික, සමාජීය සහ සංස්කෘතික 

අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි භාරගැනීම සහ විසඳුම් ෙසොයා ගැනීම සඳහා 

නිසි බලධරයන් සමඟ සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කිරීම.  

 

වැඩ කරන පක්ෂ ෙදක අතර ඇති වූ ආරවුල් පිළිබඳව කමිටුව පැමිණිලි භාරගැනීම හා 

සාමකාමී විසදුමක් ලබාදීමට තැත් කිරීම. 

සාමකාමී පයත්නයන් අසාර්ථක වුවෙහොත්, ඔෙබ් ගැටලුව ඔබ නිසි බලධාරියා ෙවත 

මුලින්ම ෙයොමු කර ඇති නමුත්, එයට විසදුමක් ලැබී නැති විට ඔබ ෙවනුෙවන් සුදුසු 

ෙද් ඉල්ලා සිටීෙම් අවශ්යතාව පිළිබඳ කමිටුවට ඒත්තු ගැන්වීෙමන් පසු, ඔවුන් නිසි 

බලධාරියා අමතනු ඇත. 

පරිපාලන පිටුවහල්  තීරණ නැවත සලකා බැලීම සඳහා කමිටුව විසින් අභ්යන්තර 

කටයුතු අමාත්යාංශෙය්  නිසි බලධාරියා ඇමතිය යුතුයි.18 

පැමිණිල්ලක් මත පදනම්ව ෙහෝ සිය ආරම්භය මත, රැකියා ස්ථානය, නිවාස හා රඳවා 

ගැනීෙම් ස්ථානවලට අදාළ ක්ෙෂේත සංචාරයන් කමිටුව විසින් සිදු කරනු ලබයි. 

කමිටුව ආහාර ආධාර ඉල්ලීම් ලබා ෙගන ඒවා පුණ්යායතනයන් ෙවත මාරු කරනු 

ලබන අතර, ඒවා නිසැකවම ඉලක්ක කරගත් කණ්ඩායමට ළඟාවීමට  

සන්නිෙව්දනයන් සම්බන්ධීකරණය කරයි. 

 

 

 

 

                                                 
18 පරිපාලන තීරණ ගැනීම සදහා වන නිර්මුක්තිය ඉවත් කරන ෙමන් හා අධිකරණෙය් අභියාචනාවලට යටත් කරන ෙමන් ජාතික 
කමිටුව සියලු වාර්ශික වාර්තා මගින් ආණ්ඩුට නිර්ෙද්ශ කරන ලදී .http://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer-
sc/?file=http://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014/01/ 
NHRC-Annual-Report-A-2008.pdf&settings=111111111&lang=en-US#page=&zoom=auto 

 

 

 

වැඩ කරන පක්ෂ ෙදක අතර ඇති වූ ආරවුල් පිළිබඳව කමිටුව පැමිණිලි භාරගැනීම හා 

සාමකාමී විසදුමක් ලබාදීමට තැත් කිරීම. 

සාමකාමී පයත්නයන් අසාර්ථක වුවෙහොත්, ඔෙබ් ගැටලුව ඔබ නිසි බලධාරියා ෙවත 

මුලින්ම ෙයොමු කර ඇති නමුත්, එයට විසදුමක් ලැබී නැති විට ඔබ ෙවනුෙවන් සුදුසු 

ෙද් ඉල්ලා සිටීෙම් අවශ්යතාව පිළිබඳ කමිටුවට ඒත්තු ගැන්වීෙමන් පසු, ඔවුන් නිසි 

බලධාරියා අමතනු ඇත. 

පරිපාලන පිටුවහල්  තීරණ නැවත සලකා බැලීම සඳහා කමිටුව විසින් අභ්යන්තර 

කටයුතු අමාත්යාංශෙය්  නිසි බලධාරියා ඇමතිය යුතුයි.18 

පැමිණිල්ලක් මත පදනම්ව ෙහෝ සිය ආරම්භය මත, රැකියා ස්ථානය, නිවාස හා රඳවා 

ගැනීෙම් ස්ථානවලට අදාළ ක්ෙෂේත සංචාරයන් කමිටුව විසින් සිදු කරනු ලබයි. 

කමිටුව ආහාර ආධාර ඉල්ලීම් ලබා ෙගන ඒවා පුණ්යායතනයන් ෙවත මාරු කරනු 

ලබන අතර, ඒවා නිසැකවම ඉලක්ක කරගත් කණ්ඩායමට ළඟාවීමට  

සන්නිෙව්දනයන් සම්බන්ධීකරණය කරයි. 

 

 

 

 

                                                 
18 පරිපාලන තීරණ ගැනීම සදහා වන නිර්මුක්තිය ඉවත් කරන ෙමන් හා අධිකරණෙය් අභියාචනාවලට යටත් කරන ෙමන් ජාතික 
කමිටුව සියලු වාර්ශික වාර්තා මගින් ආණ්ඩුට නිර්ෙද්ශ කරන ලදී .http://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer-
sc/?file=http://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014/01/ 
NHRC-Annual-Report-A-2008.pdf&settings=111111111&lang=en-US#page=&zoom=auto 

 

 

 

වැඩ කරන පක්ෂ ෙදක අතර ඇති වූ ආරවුල් පිළිබඳව කමිටුව පැමිණිලි භාරගැනීම හා 

සාමකාමී විසදුමක් ලබාදීමට තැත් කිරීම. 

සාමකාමී පයත්නයන් අසාර්ථක වුවෙහොත්, ඔෙබ් ගැටලුව ඔබ නිසි බලධාරියා ෙවත 

මුලින්ම ෙයොමු කර ඇති නමුත්, එයට විසදුමක් ලැබී නැති විට ඔබ ෙවනුෙවන් සුදුසු 

ෙද් ඉල්ලා සිටීෙම් අවශ්යතාව පිළිබඳ කමිටුවට ඒත්තු ගැන්වීෙමන් පසු, ඔවුන් නිසි 

බලධාරියා අමතනු ඇත. 

පරිපාලන පිටුවහල්  තීරණ නැවත සලකා බැලීම සඳහා කමිටුව විසින් අභ්යන්තර 

කටයුතු අමාත්යාංශෙය්  නිසි බලධාරියා ඇමතිය යුතුයි.18 

පැමිණිල්ලක් මත පදනම්ව ෙහෝ සිය ආරම්භය මත, රැකියා ස්ථානය, නිවාස හා රඳවා 

ගැනීෙම් ස්ථානවලට අදාළ ක්ෙෂේත සංචාරයන් කමිටුව විසින් සිදු කරනු ලබයි. 

කමිටුව ආහාර ආධාර ඉල්ලීම් ලබා ෙගන ඒවා පුණ්යායතනයන් ෙවත මාරු කරනු 

ලබන අතර, ඒවා නිසැකවම ඉලක්ක කරගත් කණ්ඩායමට ළඟාවීමට  

සන්නිෙව්දනයන් සම්බන්ධීකරණය කරයි. 

 

 

 

 

                                                 
18 පරිපාලන තීරණ ගැනීම සදහා වන නිර්මුක්තිය ඉවත් කරන ෙමන් හා අධිකරණෙය් අභියාචනාවලට යටත් කරන ෙමන් ජාතික 
කමිටුව සියලු වාර්ශික වාර්තා මගින් ආණ්ඩුට නිර්ෙද්ශ කරන ලදී .http://nhrc-qa.org/en/themencode-pdf-viewer-
sc/?file=http://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2014/01/ 
NHRC-Annual-Report-A-2008.pdf&settings=111111111&lang=en-US#page=&zoom=auto 

 

 

 

මානව හිමිකම් සඳහා අදාළ වන ෙතොරතුරු  පචාරය කිරීම සඳහා පුහුණු වැඩසටහන්, 

පවර්ධන ව්යාපාර හා අධ්යයනයන් සපයයි. 

කටාර් රාජ්යෙය් මානව හිමිකම් තත්ත්වය පිළිබඳව කමිටුව විසින් වාර්තා පකාශයට 

පත් කරනු ලැෙබ්. ෙවබ් අඩවිෙය් වාර්තා බලන්න:http://nhrc-qa.org/ 
 
Q6- ෙපොදු ආරක්ෂක මධ්යස්ථාන (ෙපොලිස ් ස්ථාන) වල 
කාර්යභාරය කුමක්ද? 
 

ඔබට යම් පුද්ගලයකු පහර ෙදන ෙහෝ තර්ජනය කරන විට නැතෙහොත් යම් අපරාධයක් 

සිදුවීමට ෙපර ෙහෝ පසුව ඔබට අනාවරණය කිරීමට අවශ්ය වැදගත් ෙතොරතුරු තිෙබ් 

නම්, ෙහෝ විෙශේෂ කාර්යයක් සඳහා කැඳවනු ලබන විටද ෙපොදු ආරක්ෂක මධ්යස්ථාන 

ෙවත ෙයොමු විය හැකිය. ෙපොදු ආරක්ෂක මධ්යස්ථාන වල කාර්යයන් ෙමෙසේය: 

- ජීවිත, ෙගෞරවය හා ෙපොදු හා ෙපෞද්ගලික ෙද්පල ආරක්ෂා කිරීම සහ ෙපොදු සාමය 

සැපයීම සදහා මහජන සාමය සහ ෙපොදු පාලනය පවත්වාෙගන යාම. 
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මානව හිමිකම් සඳහා අදාළ වන ෙතොරතුරු  පචාරය කිරීම සඳහා පුහුණු වැඩසටහන්, 

පවර්ධන ව්යාපාර හා අධ්යයනයන් සපයයි. 

කටාර් රාජ්යෙය් මානව හිමිකම් තත්ත්වය පිළිබඳව කමිටුව විසින් වාර්තා පකාශයට 

පත් කරනු ලැෙබ්. ෙවබ් අඩවිෙය් වාර්තා බලන්න:http://nhrc-qa.org/ 
 
Q6- ෙපොදු ආරක්ෂක මධ්යස්ථාන (ෙපොලිස ් ස්ථාන) වල 
කාර්යභාරය කුමක්ද? 
 

ඔබට යම් පුද්ගලයකු පහර ෙදන ෙහෝ තර්ජනය කරන විට නැතෙහොත් යම් අපරාධයක් 

සිදුවීමට ෙපර ෙහෝ පසුව ඔබට අනාවරණය කිරීමට අවශ්ය වැදගත් ෙතොරතුරු තිෙබ් 

නම්, ෙහෝ විෙශේෂ කාර්යයක් සඳහා කැඳවනු ලබන විටද ෙපොදු ආරක්ෂක මධ්යස්ථාන 

ෙවත ෙයොමු විය හැකිය. ෙපොදු ආරක්ෂක මධ්යස්ථාන වල කාර්යයන් ෙමෙසේය: 

- ජීවිත, ෙගෞරවය හා ෙපොදු හා ෙපෞද්ගලික ෙද්පල ආරක්ෂා කිරීම සහ ෙපොදු සාමය 

සැපයීම සදහා මහජන සාමය සහ ෙපොදු පාලනය පවත්වාෙගන යාම. 

 
 

 

- හැකි සෑම නීත්යානුකූල කමයක්ම භාවිතා කර අපරාධයන් වැළැක්වීම හා 

අපරාධයන් සිදුවිය හැකි පවනතාවය අවම කිරීම හා පාලනය. 

- ෙදපාර්ෙතම්න්තුෙව්  භූෙගෝලීය  අධිකරණ බලය යෙටත් ඇති විවිධ අපරාධ පිළිබඳ 

දැනුම් දීම් සහ පැමිණිලි භාර ගැනීම සහ ඒ සඳහා අවශ්ය සියලු පියවර ගැනීම. 

- ජනතාවෙග් සදාචාරය ආරක්ෂා කිරීම, අපරාධ පාලනය සහ හිඟමන හා නිවාස 

ෙනොමැතිකම මර්ධනය කිරීම.  

 
Q7- ඔබ කටාර් රාජ්යයට ඇතුල් වූ විට ඔබ බඳවා ගත් 
සමාගෙමහි ලිපිනය ෙසොයා ගත ෙනොහැකි නම් ෙහෝ ඔවුන් සමඟ 
සන්නිෙව්දනය කළ ෙනොහැකි නම් ඔබ කුමක් කළ යුතුද? 
 

කම්කරු  අමාත්යංශය, අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යංශෙය්  මානව හිමිකම් 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ ඔබෙග් තානාපති කාර්යාලයට, ඔබෙග් තත්ත්වය දැනුම් දී 

ආධාර ඉල්ලා සිටීම ෙයෝග්ය ෙව්. 

ජාතික මානව හිමිකම් කමිටුෙව් උපෙදස් හා සහායද ඔබට ලබාගත හැකිය. 

 

 

Q8- ඔබ කටාර් රාජ්යයට ඇතුල් වූ විට ඔබ බඳවා ගත් 
පක්ෂෙයන් රැකියාවක් ෙසොයා ගැනීමට ෙනොහැකි නම් ඔබ කුමක් 
කළ යුතුද? 
 

කම්කරු  අමාත්යංශය, අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යංශෙය්  මානව හිමිකම් 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ ඔබෙග් තානාපති කාර්යාලයට, ඔබෙග් තත්ත්වය දැනුම් දී 

ආධාර ඉල්ලා සිටීම ෙයෝග්ය ෙව්. 

ජාතික මානව හිමිකම් කමිටුෙව් උපෙදස් හා සහායද ඔබට ලබාගත හැකිය. 

 
Q9- ඔබට නිදහෙසේ වැඩ කිරීමට ඉඩ දීම සඳහා ඔබෙග් 
ෙසේවාෙයෝජකයා ඔෙබන් මුදල්  ඉල්ලන්ෙන් නම්, ඔෙබ් නීතිමය 
වගකීම කුමක්ද? 
 

ඔබට නිදහෙසේ වැඩ කිරීමට ඉඩ සලසා දීම සඳහා ඔබෙග් ෙසේවාෙයෝජකයාට කිසිදු 

මුදලක් ෙගවීම යනු කටාර් හි සිටියදී දඬුවම් පැමිණවීම හා පිටමං කිරීම ඇතුළු 

පතිවිපාක ඇති වරදකි. 

පධාන බඳවාගන්නා යටෙත් ෙසේවය හැරයාම,  ෙහෝ අනවසර පාර්ශවයක් සමඟ වැඩ 

කිරීම නීති විෙරෝධී වන අතර වසර 3 කට ෙනොවැඩි කාලයක සිරදඬුවමක්  හා රියාල් 

50,000කට ෙනොවැඩි දඩයක් ෙහෝ මින් එකක් දඩුවම් වශෙයන් ලැෙබ්.  

 

වරද නැවත කළෙහොත් දින 30කට ෙනොඅඩු කාලයක් හා වසර තුනකට ෙනොවැඩි 

කාලයක් සඳහා සිරගත කිරීම හා 20,000 කට ෙනොඅඩු  සහ 100,000 කට ෙනොවැඩි 

දඩයක් ෙහෝ මින් එකක් දඩුවම් වශෙයන් ලැෙබ්. 

බැහැර කිරීම ෙගවීමක් සහිත වුවද ෙනොමිෙල් වුවද ෙසේවාෙයෝජකයා විසින් තුන්වන 

පාර්ශවයන්ට කිසිදු කමයකින් ෙහෝ තුන්වන පාර්ශ්වයන් ෙග් සංසරණයකින්  “ෙසේවා 

වීසා” අතහැරීම ෙහෝ බැහැර කිරීම තහනම් ෙව්. 

ෙමම වාරිකය උල්ලංඝනය කිරීම සඳහා වන දඩය වසර තුනකට ෙනොවැඩි කාලයක් 

සිරගත වීම හා රියාල් 50,000 කට ෙනොඅඩු දඩයක් ෙහෝ ෙමම දඬුවම්වලින් එකකි. 

රාජ්යය තුළ ඔෙබ් පැවැත්ම නිවෙසේ ෙහෝ විෙද්ශෙය් ආරක්ෂාව තර්ජනයට ලක් 

කරන්ෙන් නම් ෙහෝ ජාතික ආර්ථිකයට ෙහෝ මහජන ෙසෞඛ්යයට ෙහෝ සදාචාරයට 

හානි කරන බව ඔප්පු වී ඇත්නම් අමාත්යවරයාට ඔබ රටින් පිටුවහල් කළ හැකිය. 

 කම්කරු අමාත්යංශය, අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යංශෙය්  මානව හිමිකම් 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැමිණ, ඔබෙග් තනතුර සහ බඳවාගත් අයෙග් ඉල්ලීම පිළිබඳව 

ඔවුන් දැනුවත් කිරීම ෙයෝග්ය ෙව්. 

තවද ඔබට ජාතික මානව හිමිකම් කමිටුෙව් උපෙදස් හා සහාය ලබාගත හැකිය. 
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වරද නැවත කළෙහොත් දින 30කට ෙනොඅඩු කාලයක් හා වසර තුනකට ෙනොවැඩි 

කාලයක් සඳහා සිරගත කිරීම හා 20,000 කට ෙනොඅඩු  සහ 100,000 කට ෙනොවැඩි 

දඩයක් ෙහෝ මින් එකක් දඩුවම් වශෙයන් ලැෙබ්. 

බැහැර කිරීම ෙගවීමක් සහිත වුවද ෙනොමිෙල් වුවද ෙසේවාෙයෝජකයා විසින් තුන්වන 

පාර්ශවයන්ට කිසිදු කමයකින් ෙහෝ තුන්වන පාර්ශ්වයන් ෙග් සංසරණයකින්  “ෙසේවා 

වීසා” අතහැරීම ෙහෝ බැහැර කිරීම තහනම් ෙව්. 

ෙමම වාරිකය උල්ලංඝනය කිරීම සඳහා වන දඩය වසර තුනකට ෙනොවැඩි කාලයක් 

සිරගත වීම හා රියාල් 50,000 කට ෙනොඅඩු දඩයක් ෙහෝ ෙමම දඬුවම්වලින් එකකි. 

රාජ්යය තුළ ඔෙබ් පැවැත්ම නිවෙසේ ෙහෝ විෙද්ශෙය් ආරක්ෂාව තර්ජනයට ලක් 

කරන්ෙන් නම් ෙහෝ ජාතික ආර්ථිකයට ෙහෝ මහජන ෙසෞඛ්යයට ෙහෝ සදාචාරයට 

හානි කරන බව ඔප්පු වී ඇත්නම් අමාත්යවරයාට ඔබ රටින් පිටුවහල් කළ හැකිය. 

 කම්කරු අමාත්යංශය, අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යංශෙය්  මානව හිමිකම් 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැමිණ, ඔබෙග් තනතුර සහ බඳවාගත් අයෙග් ඉල්ලීම පිළිබඳව 

ඔවුන් දැනුවත් කිරීම ෙයෝග්ය ෙව්. 

තවද ඔබට ජාතික මානව හිමිකම් කමිටුෙව් උපෙදස් හා සහාය ලබාගත හැකිය. 
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සබඳතා: 
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- කම්කරු සබඳතා ෙදපාර්තෙම්න්තුව

දුරකථන: 40288172 කලාප 10 - අමාත්යාංශ ෙගොඩනැගිල්ල - අල් හුදුන් කුළුණ 
- W ෙහෝටලය අසල 
-කම්කරු සබඳතා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

දුරකථන: 44019013 - 44019002 අල් ෙකෝර් - රාජ්ය ෙසේවා කාර්යාලය 
- කම්කරු සබඳතා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

දුරකථන: 44508138 කාර්මික පෙද්ශය - වීදිය අංක 10 
- මානව හිමිකම් ෙ◌දපාර්ෙතම්න්තුව 

 - අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාංශය දුරකථන: 2343555 ෆැක්ස් :2348543 අල් 
මාර්කියා පාර  - පාෙ◌ද්ශීයයශීෙද්පා 33 
- අපරාධ සාක්ෂි සහ ෙතොරතුරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
2346611 සල්වා මාවත  - කලාප අංක 55, වීදිය 340 
- පළමු උසාවිය 
44859111 අල්  -සදර්  
- සිවිල් සහ අභියාචනාධිකරණය 
44859222 ඩෆානා  - පැරණි මහ තැපැල් කාර්යාලය අසල  

  

 

- ජාතික මානව හිමිකම් කමිටුව 

දුරකථන :44048844 ෆැක්ස් :44444013 ෆාෙර්ජ් අබ්දුල් අසීස්  - නසර් බින් 
ඛලීල්ෙග් සන්ධිස්ථානය  - ෙඩෝහා ෙපට්ෙරෝලියම් මධ්යස්ථානය ඉදිරිපිට  - අල් 

ඔට්ටිබි ටවර් 
- අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව (CID)  

දුරකථන: 2346666 සල්වා වීදිය, කලාප 55, වීදිය. 340 

 

 

කටාර් රාජ්ය ෙවනුෙවන් පත් කර ඇති රාජ්ය 
තාන්තික ෙමෙහයුම් හා කාර් යාල වල 
දුරකථන /ෆැක්ස්/ යුත්විද් තැපැල් අංක )දිංචිප(  
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අරාබියානු රටවල් 

අංක රට දුරකථන ෆැක්ස් ඊ  ෙම්ල් 
1 ෙජෝර්දානය 44832202/3 44832173 doha@fm.gov.jo 

2 
 ෙලබනනය 44114127 44114129 lebanondoha@ hotmail.com 

3 ෙමොෙරොක්
ෙකෝව 

44831885/4 44833416 
m.embassydoha@maec.gov. 

ma 

4 සුඩාන් 44831473 44833031 suemdoha@ yahoo.com 

5 සිරියාව 40208205 40208295 info@syrianembassy.com.qa 

 

 

 

  

 

 

ආසියානු රටවල් 

අංක රට දුරකථන ෆැක්ස් ඊ  ෙම්ල් 
6 ඇෆ්ගනිස්තනය 44932319 44932330 qatar@afghanistan-mfa.net 

7 බංගලාෙද්ශය 44671927 44671190 bdootqat@ gmail.com 

8 බරෑනය 44831956/62 44836798 bruemb@qatar. net.qa 

9 චීනය 44934203 44934201 chinaemb_qa@ mfa.gov.cn 

10 ඉන්දියාව 44255700 44670448 amb.doha@ mea.gov.in 

11 ඉන්දුනීසියාව 
44657945 
44664981 

44657610 admin@kbridoha.org 

12 ජපානය 44840888 44832178 eojqatar@ dh.mofa.go.jp 

13 කසකස්තානය 44128015 44128014 doha@mfa.kz 

14 ෙකොරියාව 44832238/9 44833264 Koemb_qa@ mofa.gov.kr 

15 මැෙල්සියාව 44836493/63 44836453 
mwdoha. 1govuc.@kln 

gov.my 

16 ෙන්පාලය 44675681 44675680 eondoha@mofa. gov.np 

17 පාකිස්තානය 44832525 44832227 parepdoha@ mofa.gov.pk 
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18 පිලිපීනය 44831585 44831595 dohape@qatar. net.qa 

19 සින්ගප්පූරය 44128082/3 44120180 Singemb_doh@ mfa.sg 

20 ශී ලංකාව 44677627/47 44674788 
lankaemb@ qatar.net.qa 

lankaembqatar@ gmail.com 

21 තාය්ලන්තය 44934426 44930514 thaidoh@qatar. net.qa 

22 වියට්නාමය 44128480 44128370 
Vietnamembassy. 
doha@gmail.com 

Vnemb.qa@ mofa.gov.v 

 

 

 

අපිකානු රටවල් 

අංක රට දුරකථන ෆැක්ස් ඊ  ෙම්ල් 

23 ඉතිෙයෝපියාව 40207000 44719588 

ethioembassydoha@gmail. 
com 

ethio@ethiopiaembassydoha. 
org 

24 මැද අපිකාව 44817695 44817693  

25 ෙසෙනගල් 44837644/77 44838872  

26 ෙබනින් 44930128 44115713 
Ambabenin-doha@hotmail. 

Com 

27 බුර්කිනා ෆාසා   Adamacompaore15@yahoo.fr 

28 ටැන්සානියාව 40360860 40294067 doha@nje.go.za 

29 දකුණු ඇෆ්රිකාව 44857111 44835961 doha.admin@ dirco.gov.za 

30 ගබියාව 44657780 44657391 Gambia_embassy@yahoo.co 
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31 ෙකන්යාව 44931870 44831730 
information@ 

kenyaembassydoha.com

32 ලඉෙබරියාව 44125672 44125675 
Libemg.doha@yahoo.co

m 

33 මාලි 44515960/70 44922607 
Ambamali.doha@gmail.c

om 

34 නයිජීරියාව 44485000 44936346  

35 නයිගර් 44219045/362 44423680 
ambanigerqatar@hotmail

.com 

36 එරිතියා 44667934 44933216 eriembqa@yahoo.com 

37 ස්වාසිලන්තය 
44933145 
45370140 

44933216 
info@swazilandembassyq

atar. org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ස�ේවක අයිතිවාසිකම් ස�ාත් පිංචය
��ේවන �ිං�ේකරනය - ජනවාරි 2018

 

 

ජාතික මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් අරමුණ අඩු 
වැටුප් ලාභීන්ෙග් සිට ඉහළම සිටින 
අධ්යක්ෂකවරුන් දක්වා සියළු ෙසේවකයන් 
දැනුවත් කිරීමයි. 
 
කටාර් රාජ්යෙය් නීති පිළිබඳව ෙතොරතුරු 
ෙමම ෙපොත්පිංෙච් ඉතා සරල ෙලස දක්වා ඇත. 
එය කටාර්හි ෙසේවය කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්නන් හට හා, 2004 අංක 14 දරණ කම්කරු 
නීතිය යටෙත් වසන පුරවැසියන් හා 
පදිංචිකරුවන් හට පතිලාභයක් වනු ඇත. 
 

මානව හිමිකම් ආරක්ෂා හා පවර්ධනය 
කරමු! 


	LABOR BOOK Sinhala Cover
	LABOR BOOK Sinhala pages - production file
	LABOR BOOK Sinhala Back

