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රැකි රක්ෂා නීතිය සවිස්තරාත්මකව 
2018 සැප්තැම්බර් මාසසේ අප  විසින් අපසේ රැකි රක්ෂා 

නීතිය සවිේතරාත්ම ව පළ  කිරීසමන් පසු රැකි රක්ෂා 

නීතිය යටසත් විවිධ සවනේ ම් සිදු වී තිසේ. පහතින් 

ඔබට  නවතම  සවනේ ම් දැ ගත හැ . 
 

රැකියාවක් ඇරඹීම 

දින පහේ ප්රකාශය 

වැඩ අරඹා දින පහක් ඇතුළත, සියලුම සේව යින් හට  

පහතින් දැක්සවන සේවා නියුක්තිසේ මූලි  නියමයන්සේ 

ලිඛිත ප්ර ාශයක් ලැබිය යුතුය: 

1. සේවා සයෝජ යාසේ හා සේව යාසේ සම්ූර්ණ නම් 

2. සේවා සයෝජ යාසේ ලිපිනය 

3. තාව ාලි  ගිවිසුමක් වන්සන් නම්, ගිවිසුසමහි අසප්ක්ිත 

 ාල සීමාව සහෝ නිශ්චිත සේවා  ාල ගිවිසුමක් වන්සන් 

නම් අවසන් වන  දිනය. 

4. සේව යාසේ වැටුප් අනුපාතය සහෝ වැටුප ගණනය  රනු 

ලබන  ක්රමය  

5. සේවා සයෝජ යා විසින් සාමාන්ය  රාජ ාරි දිනය ට හා 

සාමාන්ය  රාජ ාරි සතිය ට සේව යා වැඩ  රනු ඇතැයි 

අසප්ක්ිත පැය ගණන 

සමය රාජ ාරිය අරඹා මාස සද ක් ඇතුළත ලබා දිය යුතු 

සම්ූර්ණ ලිඛිත නියම ප්ර ාශයට අමතරව  ලබා දිය 

යුත්තකි. 

ජාතික අවම  හේතන 

වැටුප්/හේතන 

2019 නව  රැකියා විවිධ විධිවිධාන පනත  යටසත් 18ට  අඩු 

සේව යින් හා 18ට  වැඩි සේව යින් සඳහා වන  සේතන 

අනුපාතයන් සරල   රනු ලැබ ඇති අතර  එය  හුදු වයස  

මත  පදනම් සේ. පුහුණුවන්නන්සේ වැටුප් අනුපාතය 

අසහෝසි  රනු ලැබ ඇත. 

ආංශික රැකියා ඇණවුම 

2019 වර්ෂසේ සැප්තැම්බර් 1 වැනිදා විද්යුත් ගිවිසුම් රණ 

අංශය  සඳහා නනති ව බැඳීම් ඇති කරන  වැටුප් 

අනුපාත හා නියම හා ස ාන්සද්සි පනවන  
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වැඩ කරන පැය ගණන 
ශූන්ය පැය 

පහත  අවේථාවන්හි දී හැර ශූන්ය  පැය ගිවිසුම් තහනම් 

කිරීම සඳහා 1997 වැඩ කරන   ාලය සංවිධානය කිරීසම් 

පනත  (OWTA) සංසශෝධනය  රනු ලැබ තිසේ: 

 රාජ ාරි අනියම් ේවභායකින් ඇත්නම් 

 රාජ ාරි සිදු  රනුසේ හදිසි අවේථාවන්හි දී නම් 

සේවා සයෝජ යා සඳහා නදනි  සනාපැමිණි දින 

ආවරණය  කිරීමට ස ටි  ාලීන සහන  වැඩ භාවිතා 

ස සරන්සන් නම් 

නිශ්චිත අවස්ථාවල දී අවම  හෙවීම 

ශූන්ය  පැය ගිවිසුම ට එළඹී සිටින සේව යකු සේවයට 

 ැඳවූ පසු අසප්ක්ිත වැඩ කරන  පැය ගණනක් 

සනාලැබුණසහාත් නව  අවම  සගවීමක් අදාළ වනු ඇත. 

අවම  සගවීම ජාති  අවම  පැයට සගවීම් අනුපාතය 

සමන් තුන් ගුණයක් සහෝ රැකියා නියාමන නිසයෝගය  

දක්වා ඇති අවම  පැය ට අනුපාතය සමන් තුන් ගුණයක් 

සලස ගණනය  රනු ලැසේ (යමකු එකී අංශය  සඳහා 

සිටින්සන් නම් හා, එය  බලාත්ම ව පවතින තාක්). 

දැනටමත් පවතින සගවීම් ක්රමය  (යටත් පිරිසසයින් 

ගිවිසුම් පැයවලින් 25% සහෝ පැය 15) සමේත සලස 

අඛණ්ඩව සයසද්. 

කලාප පැය විධිවිධාන 

තමා සාමාන්යසයන් වැඩ කරන  පැය ගණන සිය රැකියා 

ගැන්වීසම් ගිවිසුසමන් සහෝ නියම ප්ර ාශසයන් යථාර්ථවාදී 

සලස නිරූපණය සනාවන සේව යින්ට මාස 12ක 

නිරීක්ෂණ  ාල සීමාවක් පුරා ඔවුන් වැඩ කර  ඇති පැය 

ගණන වඩාත් සහාඳින් නිරූපණය කරන  පැය  ලාපය  

පිහිටවනු ලැබීමට ඉල්ලලුම් කළ  හැකිය. 
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පැය  ලාප පහත  පරිදි සේ: 

   ලාපය සිට දක්වා 

A පැය 3 පැය 6 

B පැය 6 පැය 11 

C පැය 11 පැය 16 

D පැය 16 පැය 21 

E පැය 21 පැය 26 

F පැය 26 පැය 31 

G පැය 31 පැය 36 

H පැය 36 හා ඊට  
වැඩි 

  

 

ඔබ  සේව යකු නම්, සමම ඉල්ලලුම ඉදිරිපත් කිරීමට සපර 

ඔසේ සේවා සයෝජ යා සවනුසවන් යටත් පිරිසයින් 

වසරක්වත් සේවය කර  තිබිය යුතුය 

වාර්ෂික නිවාඩු හා සහතික කළ අසනීප නිවාඩු 

සේව යකු, සහති  කළ  අසනීප නිවාඩු යටසත් සිටිය ද , 

ඔහු සේවසේ නියුතු ූර්ණ  ාලීනව සහෝ අර්ධ  ාලීනව වුව 

ද  රාජ ාරිය ආරම්භ කළ  පළමු දින සිට සේව ය විසින් 

නිවාඩු සුදුසු ම් උපයා ගනී. නිවාඩු වර්ෂය  අවසානසේ 

සේව යකු සහති  කළ  අසනීප නිවාඩු යටසත් සිටී නම්, 

ඔහු විසින් උපයා ඇති නමුත් ලබා ගැනීමට අසමත් වූ 

වාර්ි  නිවාඩු ඉදිරියට සගන යනු ලැසබන අතර  ඊළඟ  

මාස 15 තුළ ඒවා ලබා ගත හැ . 

පවුල් හිතකාමී නිවාඩු 

මාතෘ නිවාඩු සහ හනාහේරූ දරු උපත් ප්රසූතියට 

නියමිත දිනයට සති සද  ට සපරාතුව ඉපදුණු සනාසම්රූ 

දරුවන්සේ මේවරුන්ට සිය මාතෘ නිවාඩුව උපන් දිනය හා 

මාතෘ නිවාඩු ආරම්භ වීමට තිබූ දිනය අතර  ඇති සවනස 

සතක් දිගු කර  ගත හැකිය. සාමාන්ය  මාතෘ නිවාඩු 

ප්රසූතියට නියමිත දිනට සති සද  ට සනාඅඩු  ාලය  දී 

ඇරස සඹයි. 
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පීතෘ නිවාඩු

පීතෘ නිවාඩු අදාළ පියාට සිය දරුවාසේ උපසත් සිට සති

26ක් ඇතුළත ලබා ගත හැකිය. සුදුසු ම් ලත් අදාළ

පියවරුන් සඳහා රැකියා හා සමාජ ආරක්ෂණ

සදපාර්තසම්න්තුව සවතින් පීතෘ ප්රතිලාභ සගවීමක් ලද

හැකිය.

හදමාපිය නිවාඩු

2019 සැප්තැම්බර් 1 වැනි දා සිට උපරිම සදමාපිය නිවාඩු

ාල සීමාව සති 18 සිට 22 දක්වා ඉහළ  ගිය අතර  2020

සැප්තැම්බර් 1 වැනි දා සිට එය  සති 26 දක්වා ඉහළ  යයි.

සදමාපිය නිවාඩු ලද  හැකි දරුවන්සේ වයස  අවුරුදු 8 සිට

12 දක්වා ඉහළ  සගාේ තිසේ. යම් අශක්නුතාවක් ඇති

දරුවකු සඳහා සදමාපිය නිවාඩු ලබා ගැනීසම් වයේ සීමාව

සනාසවනේව පවතින අතර  එය  දරුවාට වයස  අවුරුදු

16ක් දක්වා සේ.

සවිේතරාත්ම  සතාරතුරු සඳහා අපසේ සවේ අඩවිය වන

workplacerelations.ie සවත පිවිසසන්න; නැතසහාත්

0818 80 80 90 සවතින් අපසේ සතාරතුරු සේවාව

අමතන්න

Twitter @WRC_ie ඔේසේ අපව  අනුගමනය  රන්න

2019 සැප්තැේබර්ෂ පළ  හකරිණි
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හැඳින්ීම

සේවා ේථාන සම්බන්ධතා ස ාමිෂන් සභාසව්
(WRC)ප්රධානඅරමුණු වන්සන් දුර ථනය හරහා, ලිඛිතව,

සවබ් අඩවිය හරහා සහ අඛණ්ඩ දැනුවත් කිරීසම්
වැඩසටහන් හරහා සේව්යයන් සහ සේව යින් සවත

විවිධා ාර වූ රැකියා හිමි ම් නීතිය

සම්බන්ධවඅපක්සෂපාතී සතාරතුරු සැපයීමයි . WRC මගින්

විේතරාත්ම  අත් පත්රි ා ගණනාවක්ස සමන්ම රැකියාව,

ශ්චරමය සහ සමානාත්මතා නීතිය සම්බන්ධ විේතීර්ණ

මාර්සගෝපසද්ශයක්සද ලබා සද්.

සමම ප්ර ාශනය මගින් අරමුණු ස සරන්සන් රැකියා

නීතිය  යටසත් ඇති බැඳීම් ස සරහි අනුගත

ීමටසේව්යයන්ට උප ාර ීමයි. වැටුප් සගවනු ලබන

සේව යින් සහිත ව්යාපාරයක්ස ආරම්භ  රන්සන් නම්

සහෝපවත්වාසගන යන්සන් නම්, සේව්යයා අයර්ලන්ත

නීතිය යටසත් ඇති මූලි  විධි විධාන ගණනාවක්සපිළිබඳව
දැනුවත් විය යුතුය.

සමම සාරාාංශගත මාර්සගෝපසද්ශය WRC මගින් ස සා ඇත.

රැකියා අයිතිවාසි ම් පිළිබඳ වැඩි විේතර

www.workplacerelations.ie සවබ් අඩවිසයන් සහෝ  සද්ශීය

ඇමතුම් 0818 808090  සහෝ 059-9178900 ඔේසේ ස ාමිෂන්

සභාසව්   සතාරතුරු  සහ පාරිසභෝගි   සේවා ඇමතීසමන්

ලබා ගත හැකිය.

සමය නීතිය සම්බන්ධ නිත්යනුකූල නිර්වචනයක්ස සනාවන බව

රුණාසවන් සල න්න.

http://www.workplacerelations.ie/
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සේව්යයාසේ බැඳීම් 

පිළිබඳ සාරාාංශය 

තම සේව යන් හට නිශ්චිත වූ මූලි  රැකියා අයිතීන් 

ලැසබන බව තහවුරු  රගැනීමට සේව්යයා වග කියනු 

ලබයි. 
 

ප්රධාන බැඳීම්වලට ඇතුළත් වන්සන්: 
 

• රාජ්ය ය තුළ වැඩ කිරීම සඳහා අවසර ඇති 

සේව යින් පමණක්ස සයාදා ගැනීම, 

• තම සේව යින්ට ලිඛිත රැකියා ස ාන්සද්සි 

සහ නියමයන් ලබා සදනු ලබන බවට වග 
බලාගැනීම, 

• සේව යින්ට වැටුප් සගීම පිළිබඳ 
ලිඛිත ප්ර ාශයක්ස සහෝ ‘වැටුප් 

පත්රි ාවක්ස’ ලබාදීම, 

• සේව යින්ට ව්යවේථාපිත අවම සව්ත න 

අනුපාතයට සනා අඩු සව්තනයක්ස  සගීම, 

• වැඩ  ළ හැකි  උපරිම සති ගණන 
පිළිබඳ අවශ්චයතාවයට අනුකූල ීම, 

• වැඩ පැය අතර විරාමයන් හා විසව්  
 ාලයන් ලබාදීම, 

• වාර්ි  නිවාඩු ලබා දීම, 

• රැකියාව අවසන් කිරීමට සපර අවම 

දැනුම්දීමක්ස ලබාදීම, 

• තම සේව යින් සහ ඔවුන්සේ හිමි ම් 

සම්බන්ධව වාර්තාවන් තබාගැනීම. 

 

 

වැඩි දුර සතාරතුරු සඳහා රැකියාව, ශ්චරමය සහ 

සමානාත්මතාව පිළිබඳ මාර්සගෝපසද්ශය 

www.workplacerelations.ieසවතින් බාගන්න. 

පරිශිෂ්ටය II හි , රැකියා නීතිසේ නිශ්චිතරැකියා 

ක්සසෂ්ත්රයන් පිළිබඳ අත් පත්රි ා සහ විේතරාත්ම  

සපාත් පිාංචක්සදැක්සසව්. 

http://www.workplacerelations.ie/
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• සාධාරණ  ාල සීමාව දී ඕනෑම සේවා

ේථානය ට ඇතුල් ීම ට,

• නිෂ්පාදන වාර්තා ලබා ගැනීමට,

• වාර්තාපරීක්සෂා කිරීමට,

• වාර්තාවල පිටපත් ලබාගැනීමට ඉවත් කිරීමට, සහ

රඳවාගැනීමට,

• අදාළ ඕනෑම පුද්ගලසයකු සවතින් සතාරතුරු

ලබාගැනීමට.

සේවා ේථාන සම්බන්ධතා ස ාමිෂන්

සභාසව් පිරික්සුම් සේවාවන්

සේවා ේථාන සම්බන්ධතා ස ාමිෂන් සභාව (WRC) තම පිරික්සුම්

සේවාවන් තුළින්අයර්ලන්තය තුළ ඇති රැකියා අයිතීන් පරාසයක්ස
අධීක්සෂණය කිරීමටද වග කියනු ලැසබ්. WRC හි පරීක්සෂ යින්

සාධාරණ සහ අපක්සෂපාතී සලස රට පුරා  පිරික්සුම්

ටයුතුවලනියැසල්.  සමම පිරික්සුම්  ටයුතු අවශ්චය වන්සන්සිදු කරන

ලද බවට පැවසසන රැකියා අයිතීන් පිළිබඳ පැමිණිලි,ඉලක්ස ගත

පිරික්සුම් වැඩසටහන් සහ සිදු  රනු ලබන චර්යානුගත
පිරික්සුම් විමුම් යනදිසේ ප්රතිඵලයක්ස සලසයි.

රැකියා අයිතීන් සඳහා අනුගත සනාීම පිළිබඳ සාක්සෂ්ය හමු වූ
විට, පරීක්සෂ යාසේ පළමු ප්රමුඛතාව වන්සන් අදාළ  රුණ

නිවැරදි කිරීමයි. සමහර අවේථාවලදී, අනුකූලතාව පිළිබඳ

ගැටළුව සහෝ/හාේිර සගීම් දැනුම්දීම හා/සහෝ

සේව්යයාටඑසරහිව අභිසචෝදනයන් සගානු කිරීම යනාදිය අවශ්චය

විය හැකිය.

පරීක්සෂ යින්සේ බලතල පිළිබඳ
සාරාාංශය

සාමාන්යසයන්WRC පරීක්සෂ යන්  හට නීතිය යටසත් පහත

බලතල ලැසබ්:

WRC පරීක්සෂ යින්ට ලබාදිය යුතු වාර්තා ලැයිේතුව සඳහා [5]

පිටුසව් ඇති “වාර්තා තැබීම” ස ාටස තුළ දක්සවා ඇත.

WRC පිරික්සුම් සේවාවන් සඳහා පහත මාර්ග ඔේසේ සම්බන්ධ විය

හැකිය

දුර ථනය: (059) 9178800

සේශීය ඇමතුම් 0818 220100
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වාර්තා තබාගැනීම 

පහතලයිේතුවතුළ සේව්යයන් විසින් තබාගත යුතු 

සහ පරීක්සෂ යන්ට තම පිරික්සුම අතරතුර අවශ්චය 

විය හැකි ප්රමිති වාර්තා දැක්සසව්.  

1. පිරික්සුම් පත්ීම් ලැයිේතුව සමග එවනු ලබන 

ආ ෘතිසේ සම්ූර්ණ  ළ පිටපත සහෝ එම 

සතාරතුරුම සහිත ඒ හා සමාන ආ ෘතියක්ස. 

2. ආදායම් ස ාමසාරිේවරුන් සමග 

ලියාපදිාංි  ළ සේව්ය ලියාපදිාංි අාං ය. 

3. සම්ූර්ණ නමලිපිනය සහ එක්ස එක්ස පුද්ගලයාසේ  

PPS අාං ය ඇතුළත් සියලුම සේව යන්සේ 

ලැයිේතුව (ූර්ණ  ාලීන සහ අර්ධ  ාලීන). 

4. එක්ස එක්ස සේව යා සඳහා වන ලිඛිත රැකියානියමයන්. 

5. පඩිපත්සතාරතුරු (දළ, ශුද්ධ, පැය ට ගාේතුව 

අති ාල, අඩු කිරීම්, සේවා මුර සහ සවනත්  

පාරිසතෝි යන් හා දීමනා, ස ාමිේ මුදල් සහ 

ප්රසාද දීමනා, සේවා ගාේතු, යනාදිය.). 

6. සේව්යයා සේව යින්ට වැටුප් පත්රි ා ලබාදුන් 
බවට වන සාක්සෂ්යය. 
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7. සේව යින්සේ රැකියා වර්ී රණය. 

8. රැකියාරම්භ  දින සහ අදාළ වන විට 

රැකියාව අවසන්  ළ දින. 

9. එක්ස එක්ස සේව යාසේ වැඩ පැය ගණන 
(ආරම්භ  ළ සහ අවසන්  ළ සව්ලාවද 

aethuඇතුළුව). 

10. වයස අවුරුදු 18 ට අඩු සේව යන්සේ නාම සල්ඛනය. 

11. සේව යන්ට සැපයූ නවාතැන් පහු ම් 
ඇත්නම් එම විේතර.   

12. එක්ස එක්ස සේව යා විසින් ලැබූ නිවාඩු සහ 

ප්රසිද්ධ නිවාඩුපිළිබඳ විේතර. 

13. EEA ජාති යන් සනාවනපුද්ගලයන් සඳහා 

1රැකියා අවසර පත් සහෝ එසේ 

අවසරඅවශ්චය සනාවන බවට වන සාක්සෂ්යය. 

14. රැකියා අයිතීන් පිළිබඳ නීතියට අනුකූල වන 

බව සපන්ීමටඅවශ්චය ඕනෑම සවනත් 

සල්ඛනයක්ස. 
 

අදාළ අාංශය/ව්යාපාරය අනූව සවනත් අමතර සල්ඛනද 

අවශ්චය විය හැකිය. සමම සල්ඛන තබාගත යුතුඅවම 

 ාල සීමාවක්සද ඇත(සාමාන්යසයන් වසර තුනක්ස). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1යුසරෝපා ආර්ි  ප්රසද්ශය සමන්විත වන්සන් අයිේලන්තය, 
සනෝසව් සහ ලයි න්ේටයින්ද ඇතුළත්ව යුසරෝපා සාංගමසේ 
සාමාජි  රාජ්යයන්සගනි. 
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සේව යින්සේ 

රැකියා තත්වය 

සේව්යයන් සේවා ස ාන්ත්රාත්  මත සහෝ සේවා සඳහා 

ස ාන්ත්රාත් මත සේව යින් බඳවා ගනු ලබයි. සේවා 

ස ාන්ත්රාත්තුවක්ස මත සේවසේ සයසදන පුද්ගලසයකු 

පමණක්ස සේව සයක්ස සලස සැලස න අතර එබැවින් රැකියා 

නීතිසේ ූර්ණ පරාසය මගින් ආරක්සෂා සව්; ේවාධීන 

ස ාන්ත්රාත් රුසවකු, සහෝ ේවයාං රැකියාසව් 

නියැසලන්සනකු සේවාවන් සඳහා අදාළ එක්ස පාර්ශ්චවයක්ස 
සමග පමණක්ස ගිවිුම ට එලැසේ. සේවා ස ාන්ත්රාත්තුව සහ 

සේවාවන් සඳහා වන ස ාන්ත්රාත්තුව අතර සවනස විසට  

අපැහැදිලි සවන නමුත් පුද්ගලසයකු එලඹී ඇති 
ස ාන්ත්රාත්තුසව් ේවභාවය, රැකියා ආරක්සෂාව පිළිබඳ 

නීති, මහජනයා සවත සිදුසවන හානි සඳහා වන නනති  

වගකීම, බදු රණය සහ සමාජ ුබ සාධනය වැනි ගැටළු 

සම්බන්ධවන  රුණුවලදී සේව්යයා සහ සේව යා යන 

සදසදනාටම බරපතල බලපෑම් ඇති  රයි. වැඩි දුර 

සතාරතුරු සඳහා  රුණා ර www.revenue.ie සවතින් 

බාගත හැකි රැකියාව සහෝ ේවයාං රැකියාව  

තීරණය කිරීම සඳහා වන භාවිත සාංේරහය 

 බලන්න. 
 

ඔබට තවත් සවිේතරාත්ම  සතාරතුරු අවශ්චය වන්සන් නම් 
 රුණා ර පහත සම්බන්ධතා ඔේසේ අමතන්න: 

 

විෂය පථ අාංශය 

රැකියා  ටයුතු සහ සමාජ ආරක්සෂණ 

සදපාර්තසම්න්තුව, ේරැන්ඩන් හවුේ 

අමිසයන්ේ ීදිය, 

ඩබ්ලින් 1 

දුර ථනය: (01) 6732585 

විද්යුත් තැපෑල: 
scope@welfare.ie 

http://www.revenue.ie/
mailto:scope@welfare.ie
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ේිර- ාලීන සේව යින්/ 

තාව ාලි  නිසයෝජිතායතන 

සේව යින් 

ව්යාපාර අවශ්චයතා අනූව සමාගම ට අර්ධ  ාලීන සේව යන්, 

ේිර  ාල සීමා සේව යන් සහෝ තාව ාලි  නිසයෝජිතායතන 
සේව යන් බඳවා ගැනීමට සිදුසව්. 

 

ේිර - ාලීන සේව යින්: ේිර  ාලීන සේව සයකු යනු යම් 

නිශ්චිත ආරම්භ  සහ අවසන් දිනයක්ස සහිත ස ාන්ත්රාත්තුවක්ස 

යටසත් සේවසේ සයාදවා ඇති සහෝ යම් නිශ්චිත  ාර්යයක්ස සහෝ 
ව්යාපෘතියක්ස සිදු කිරීම පිණිස සේවසේ සයාදවා ඇති සහෝ යම් 
නිශ්චිත අවේථාවක්ස මත, එනම්, බාහිර මූලාශ්චරයක්ස සවතින් 

අඛණ්ඩ අරමුදල් ලැබීම මත පදනම් වන ස ාන්ත්රාත්තුවක්ස 

යටසත් සේවසේ සයාදවා ඇති පුද්ගලසයකි. 
 

ේිර  ාලීන සේව යන්සේ රැකියා ස ාන්සද්සි සහ සේවක 

ආරක්සෂණ නීති රීති ලැබීසම් තත්වය ඒ හා සන්සන්දනය කළ හැකි 

ේිර සේව යින්සේ තත්වයට වඩා සනාඅඩු තත්වය  පවතී. 

එසමන්ම සමහර අවේථාවලදී අසාධාරණ සලස සේවසයන් 
පහකිරීම සම්බන්ධවද ේිර- ාලීන සේව යින් සහ ේිර 

සේව යින්ද එ  හා සමාන තත්වයක්ස දරනු ලබයි. ේිර  ාලීන 

සේව යන්, ේිර සේව යන් හා සන්සන්දනසේදී යම් අඩු 

තත්වයක්ස උුලන්සන් එවැනි අයහපත් සැලකීමක්ස විෂයමූලි  
පදනමින් සාධාරණීය රණය  ළ හැකි අවේථාව  පමණි. 

 

සේව යන් ේිර- ාලීන ස ාන්ත්රාත්තු ගණනාවක්ස මත 

අනියත සලස තබා ගත සනාහැකිය. 2003 ජූලි 14 වනදාට සපර 

රැකියාව ඇරඹූ සේව සයකු, ේිර- ාලීන සේව සයකු සලස 

වසර තුන  අඛණ්ඩ සේවයක්ස ලබාසදන්සන් නම්, 2003 ජූලි 14 

සහෝ ඉන් පු එම සේව යාසේ ස ාන්ත්රාත්  ාලය නැවත 

අලුත්  ළ යුතු වූ විට, එම සේව යාට නැවත පිරිනැමිය හැක්සසක්ස 

තවත් එක්ස ේිර  ාලීන ස ාන්ත්රාත්තුවක්ස පමණි.  සමම 

වැඩිමනත් ේිර  ාලීන ස ාන්ත්රාත්ත්ව එක්ස වසර ට වඩා 

සනාවැඩි විය යුතුය.  මින් පු, සේව්යයා සේව යාසේ සේවය 

අඛණ්ඩව ලැබීමට අදහේ  රන්සන් නම් එය අනියත  ාල 
සීමාවක්ස මත පදනම් වූ ස ාන්ත්රාත්තුවක්ස විය යුතුය. 

 

2003 ජූලි 14 සහෝ ඉන් පුව ේිර  ාලීන පදනමින් රැකියාව 

ආරම්භ  ළ සේව සයක්ස ේිර්  ාලීන ස ාන්ත්රාත්තු සද ක්ස 
සහෝ ඊට වැඩි ගණනක්ස ලබා ඇත්නම්, එම ස ාන්ත්රාත්තු 

 ාලවල එ තුව වසර හතර ට සනාවැඩි විය යුතුය. සමයින් පු, 

සේව්යයා ඔහුසේ සේවය තවදුරටත් ලබාගැනීමට අදහේ 

 රන්සන් නම්, එය අනියත  ාල සීමාවක්ස මත පදනම් විය යුතුය. 



9 

 

 

•වැටුප, 

•වැඩ  ාලය, 

• විසව්   ාලයන්, 

• වැඩ දිනය තුළ විසව් සව්ලාවන්, 

• රාත්රීසේවය, 

• අති ාල, 

• වාර්ි  නිවාඩු, සහෝ 

• ප්රසිද්ධ නිවාඩු. 

තාව ාලි  නිසයෝජිතායතන සේව යින්: 

නිසයෝජිතායතන සේව සයකු යනු, රැකියා 

නිසයෝජිතායතනයක්ස මගින් එම රැකියා 
නිසයෝජිතායතනයට අමතරව සවනත් පුද්ගලසයකු විසින් 

 ාර්යයන් නියම  රනු ලබන සහ එම අධීක්සෂණයට සහ 
නිසයෝගයට යටත් වන රැකියා ස ාන්ත්රාත්තුවක්ස 

යටසත් සේවසේ සයාදවනු ලබන පුද්ගලසයකි. 
 

පහත  රුණු සම්බන්ධව සියලුම නිසයෝජිතායතන 

සේව යන් හට, බඳවාගනු ලබන්නා විසින් ඍජුවම 

බඳවාගත් සේව යන්ට හා සමානව සැලකිය යුතු බවට 

නීතිසේ සඳහන් සවයි: 
 

ළමා රැ වරණ, ආපන ශාලා සහෝ ඒ හා සමාන පහු ම් 

සහෝ ප්රවාහාන සේවාවන් වැනි පහු ම් සවත 

බඳවාගනු ලබන්නාසේම සේව යන් හා සමාන පිවිුමක්ස 
තාව ාලි  නිසයෝජිතායතන සේව යන්ටද ලැබිය 

යුතුය. 
 

බඳවාගනු ලබන්නා අසළ රැකියා පුරප්පාඩුවක්ස ඇති වූ 
අවේථාව , බඳවාගනු ලබන්නා විසින් එම පුරප්පාඩුව 

පිළිබඳව තමාසේම සේව යන්ට දැනුම්සදන අවේථාසව්දී 

නිසයෝජිතායතන සේව යාටද එම තනතුරට අයදුම්  ළ 
හැකි ආ ාරයට ඔහුට/ඇයටද ඒ බව දැන්විය යුතුය. 

 

එම පුද්ගලයාසේ රැකියාව සම්බන්ධ  ටයුතු සැ සීමට 

අදාළව රැකියා නිසයෝජිතායතනයට එම පුද්ගලයාසගන් 
ගාේතුවක්ස අය  ළ සනාහැකිය. 
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අර්ධ- ාලීන සේව යින් 

අර්ධ  ාලීන සේව සයකු යනු ඒ හා සන්සදනීය ූර්ණ 
 ාලීන සේව සයකුට වඩා අඩු පැය ගණනක්ස සේව ය 
 රන පුද්ගලසයකි. 

 

අර්ධ  ාලීන සේව යන්සේ රැකියා ස ාන්සද්සි සහ 

සේව  ආරක්සෂණ නීති රීති ලැබීසම් තත්වය ඒ හා 

සන්සන්දනය  ළ හැකි ූර්ණ  ාලීන සේව යින්සේ 
තත්වයට වඩා සනාඅඩු තත්වය  පවතී. එසමන්ම 

සමහර අවේථාවලදී අසාධාරණ සලස සේවසයන් 
පහකිරීම සම්බන්ධවද ේිර- ාලීන සේව යින් සහ 

ූර්ණ සේව යින්ද එ  හා සමාන තත්වයක්ස දරනු ලබයි. 

අර්ධ  ාලීන සේව යන්, ූර්ණ සේව යන් හා 

සන්සන්දනසේදී යම් අඩු තත්වයක්ස උුලන්සන් එවැනි 
අයහපත් සැලකීමක්ස විෂයමූලි  පදනමින් 

සාධාරණීය රණය  ළ හැකි අවේථාව  පමණි. 

 

වයසින් අඩු පුේගලයින් සේවසේ 

සයදවීම 

වයසින් අඩු පුේගලයින් ආරක්සෂා කිරීසම් පනත සැලුම් 

කර ඇත්සත් වයසින් බාල සේව යන්සේ සසෞඛ්යය ආරක්සෂා 

කිරීමට සහ පාසල් වසර තුළ සේවය කිරීසමන් ඔවුන්සේ 

අධ්යාපනය අවදානම ට හු සනාවන බව තහවුරු 

 රගැනීමටයි. 

නීතිය මගින් රැකියා සඳහා අවම වයේ සීමාවක්ස, විසව්  

 ාලයන් සහ වැඩ කළ හැකි උපරිම පැය ගණන නියම  ර ඇති 

අතර වයස අවුරුදු 18 ට අඩු අයට රාත්රී වැඩ කිරීමට තහනම්  ර 

ඇත. සේව්යයන්, වයස අවුරුදු 18 ට අඩු සේව යන් පිළිබඳ 

නිශ්චිත වාර්තා තබාගත යුතුය. සපාදුසව් ගත් විට, සමම පනත 

මගින් වයස අවුරුදු 16 ට අඩු දරුවන් රැකියාසව් සයදීම තහනම් 

 රයි. ස සේ සවතත් වයස අවුරුදු 14 සහ 15 දරුවන් පහත 

 ාලයන් තුළදී සේවසේ සයදවිය හැකිය: 

 

•  පාසල්  නිවාඩු   ාලසේදී, 
•  පාසල පැවැත්සවන විට   අර්ධ   ාලීන වශසයන්, 
•   ඔවුන්සේ ආරක්සෂාව, සසෞඛ්යය සහෝ 

සාංවර්ධනයට හානි  ර සනාවන, අනුමැතිය ලත් 

සේවා අත්දැකීම  ස ාටසක්ස සලස සහෝ අධ්යාපන 

වැඩසටහන  ස ාටසක්ස සලස. 
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දරුවන් (වයස අවුරුදු 16 ට අඩු), ඔවුන්සේ ආරක්සෂාව, 

සසෞඛ්යය සහෝ සාංවර්ධනයට බාධා සනාවන සහ ඔවුන්සේ 

පාසල් ගමනට, වෘත්තීය මාර්සගෝපසද්ශයට සහෝ පුහුණු 
වැඩසටහන්වලට  බාධා සනාවන සලස සාංේ ෘති , 

 ලාත්ම , ක්සරීඩාමය සහෝ සවසළඳ ප්රචාරණ  ාර්යය  

නිරත  ළ හැකිය.  ඒ සඳහා ව්යාපාර,ව්යවසාය සහ 

නසවෝත්පාදන අමාත්යාාංශය සවනුසවන් නිකුත්  ළ 

බලපත්රය  ආ ාරසයන් අවසරයක්ස ලබා ගත යුතු සවයි. 
 

බලපත්ර අයදුම්පත්ර ඉදිරිපත්  ළ යුතු ක්සරියා ාර ම් 

වන්සන් සාමාන්යසයන් දරුසවකුසේ සපනී සිටීම අවශ්චය 

වන  රූපවාහිනී සවසළඳ දැන්ීම්, ිත්රපට සහෝ 

ප්රසාංගමය ඉදිරිපත් කිරීම් ය. එම බලපත්රය තුළ, 

සදමාපිය  ැමැත්ත පිළිබඳ සපාදු ස ාන්සද්සි, 

අධීක්සෂණය සහ අධ්යාපනය ලබාදීසම් වැඩපිළිසවළ හා 

උපරිම වැඩ  රන සව්ලාවන් සමන්ම එක්ස එක්ස  ණ්ඩායම 
සඳහා ුදුු අවම විරාමයන් වැනි වූ දරුවන් සේවසේ 

සයාදවා ගැනීසම් ස ාන්සද්සි ඇතුළත් සව්. රැකියාව 

ආරම්භ කිරීමට අවම වශසයන් දින 21 ට සපර, සේව්යයා 

බලපත්රයක්ස ලබාගැනීම සඳහා ලිඛිතව අයදුම්  ළ යුතුය. 
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• වයසින් අඩු පුද්ගලයන් (සේවසේ සයදීම)

ආරක්සෂා කිරීසම් පනත 1996 අයදුම්පත්රය,

• වයසින් අඩු පුද්ගලයින් (සේවසේ සයදීම)

ආරක්සෂා කිරීසම් පනත, 1996 රාංගශාලා

බලපත්ර 3(2) වගන්තිය යටසත් දරුසවකු

සේවසේ සයදීම පිළිබඳ සටහන,

• වයසින් අඩු පුද්ගලයින් (සේවසේ සයදීම)

ආරක්සෂා කිරීසම් පනත, 1996

ිතර්පට/රූපවාහිනී බලපත්ර 3(2)

වගන්තිය යටසත් දරුසවකු සේවසේ
සයදීම පිළිබඳ සටහන,

අයදුම්පත්ර ඉදිරිපත් කළ යුතු වන්සන්:

වයසින් අඩු පුේගලයන් සේවසේ

සයදවීම සඳහා බලපත්ර ලබාදීසම්

අාංශය, සේවා ේථාන සම්බන්ධතා

ස ාමිෂන් සභාව.
O’Brien Road, Carlow.

දුර ථනය: (059)
9178800

සේශීය ඇමතුම් 0818 220100

විේුත් තැපෑල: licensing@workplacerelations.ie

පහත සල්ඛනයන්

www.workplacerelations.ieඔේසේ බාගත හැකිය.

mailto:licensing@workplacerelations.ie
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විසද්ශි යින් සේවසේ සයදීම 

අයර්ලන්තය තුළ නිත්යානුකූලව සේවය  රන විසද්ශි යින්, 

අයර්ලන්ත සේවය සයකු හා සමානවම ව්යවේථාපිත රැකියා 
අයිතීන් සහ ආරක්සෂාසව් ූර්ණ පරාසය සඳහා හිමි ම් කියනු 
ලබයි. 

 

යුසරෝපා ආර්ි  ප්රසද්ශයට අයත් සනාවන විසද්ශි සයකු, 

පහත සඳහන් අවේථාවලදී හැර අයර්ලන්තය තුළ රැකියාවක්ස 
කිරීම සඳහා රැකියා අවසර පත්රයක්ස ලබාගත යුතුය (යුසරෝපා 

ආර්ි  ප්රසද්ශයට අයත් වන්සන් අයිේලන්තය, සනෝර්සව් සහ 

ලයිස න්ේටයින් ඇතුළුව යුසරෝපා සාංගමසේ සාමාජි  
රාජ්යයන් ය.) යුසරෝපා ආර්ි  ප්රසද්ශයට අයත් සනාවන 

විසද්ශි සයකු,නිසි රැකියා බලපත්රයක්ස සහෝ සවනත් රැකියා 

අවසරපත්රයක්ස රහිතව රැකියාව  සයදීම රැකියා අවසර පත්ර 
පනත 2003 සහ 2006 යටසත් සේව්යයා හා සේව යා යන 

සදසදනාම විසින් සිදු  රන වරදක්ස වශසයන් පිළිගැසනන බව 
අවසබෝධ  රගත යුතුය. රැකියා අවසර පත්ර දරන්නන්ට 

සේවය  ළ හැක්සසක්ස අවසර පත්රය තුළ සඳහන්  ර ඇති 
සේව්යයා සඳහා පමණි. 

 

රැකියා අවසරපත්රය දරනු ලබන්නා කිසියම් සහෝ සේතුවක්ස 
මත අවසර පත්රසේ නම සඳහන් සේව්යයා අසළ රැකියාව 

කිරීම අවසර පත්රසේ වලාංගු  ාලය තුළදීම නවතනු ලැබුව 
සහාත්, ආවසර පත්රසේ මුල් පිටපත සහ සහති   රන ලද 

පිටපත වහාම ව්යාපාර, ව්යවසාය සහ නසවෝත්පාදන 

සදපාර්තසම්න්තුව සවත නැවත භාරදිය යුතුය. 
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රැකියා අවසර පත්ර අවශ්චය සනාවන, යුසරෝපා ආර්ි  

ප්රසද්ශයට අයත් සනාවන රට  පුරවැසියන් වන්සන්: 
 

• අයර්ලන්ත/යුසරෝපා ආර්ි  ප්රසද්ශයට අයත් 

වන පුද්ගලසයකුසේ  ලත්රය සහෝ 
යැසපන්සනකු සලස රැඳී සිටීමට අවසර ඇති 

පුද්ගලයන්, 

• අයර්ලන්ත පුරවැසිසයකුසේ සදමාපියන් සලස රැඳී සිටීමට 

අවසර ඇති පුද්ගලයන්, 

• සරණාගත ක්සරියාවලියට මුහුණ සදමින් මානුි  

සේතු මත රාජ්යය තුළ තාව ාලි ව රැදී සිටීමට 

අවසර ඇති පුද්ගලයින්, 

• අධි රණ ස හ සමානාත්මතා 

සදපාර්තසම්න්තුව සවතින් රාජ්ය ය තුළ 

සන්වාසි ව රැදී සිට සේවසේ සයදීමට හැකි 
බවට ප්ර ාශිතව ලබාසදන අවසරය ඇති 

පුද්ගලයින්, 

• අධ්යයන  ාලය තුළ පැය 20 ක්ස සහ නිවාඩු 

 ාලවලදී පැය 40 ක්ස වැඩ කිරීම සඳහා අවසරය 

සහිතව රාජ්යය තුළ රැඳී සිටීමට වසර ඇති 
පුද්ගලයින්, 

•  1967 රාජ්යතාන්ත්රි  සම්බන්ධතා සහ 

නිර්මුක්සති පනත තුළ නියමයන් යටසත් රාජ්යය 
තුළ රැඳී සිටීමට අවසර ඇති සහ රජය රැකියා 

 රන යැසපන්නන් සම්බන්ධ ගිවිුමක්ස අත්සන් 
 ර ඇති රට   ාර්යයක්ස පැවරී ඇති පුද්ගලයින්, 

•  ේවිේ ජාති යින්: 2002 ජූනි මස සිට ක්සරියාත්ම  

ස රුණු යුසරෝපා ප්රජාවන් සහ ේවිේ 
 න්සෙඩසර්ෂන පනත 2001 තුළ වන නියමයන් 

අනූව, රැකියා අවසර පත්ර අවශ්චයතාවයකින් 

සතාරව සේව යින්ට ේවිට්සර්ලන්තය සහ 
අයර්ලන්තය අතර නිදහසේ සාංචරණය  ළ 

හැකිය. 

 
      සටහන: 

PPS (පුද්ගලි  රාජ්යසේවා) අාං යක්ස හිමිීම මගින් කිසිදු 

පුද්ගලසයකි රාජ්යය තුළ රැකියා කිරීම සඳහා 

ේවයාංක්සරීයව හිමි ම් සනාලබයි. 
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සම්බන්ධතා විේතර

රැකියා අවසර පත්ර අංශය

ව්යාපාර, ව්යවසාය සහ නසවෝත්පාදන අංශය, අර්ල්ේසෙෝර්ට් සසන්ටර්, 

සලෝවර් හැච් ේට්රීට්, ඩබ්ලින් 2, D02 PW01 දුර: (01) 417 5333 • සේ-ඇම

තු ම්: 0818 201616*

විේුත් තැපෑල: employmentpermits@dbei.gov.ie

සවබ් අඩවිය: www.dbei.gov.ie

*0818 (සද්-ඇමතුම්) භාවිතය සඳහා වන ගාේතු සේවා සපයන්නා

අනූව සවනේ වන බව සල න්න.

රැකියා අවසර පත්ර ඇමතුම් මධ්යේථානය සවත වන දුර ථන

විමුම් පිළිබඳව සේවා ේථාන සම්බන්ධතා ස ාමිෂන් සභාව
විසින්  ටයුතු  රනු ඇත.

රැකියා අවසර පත්ර සතාරතුරු සහ අයදුම්පත්ර අවශ්චයතාවයන්ද

www.dbei.gov.ie සවතින් ලද හැකිය. රැකියා අවසර පත්ර

අයදුම්පත්රවල වර්තමාන තත්වයද සමම සවබ් අඩවිසේ
මාර්ගගත තත්ව යාවත් ාලීන විමුම් පහු ම භාවිතා  ර
පරීක්සෂා කළ හැකිය.

පත් කර එවූ සේව යින්: පත්  ර එවූ සේව සයකු යනු තමන්

සාමාන්යසයන් සේවය  රන රටට මතරව යම් නිශ්චිත  ාල
සීමාවක්ස ඔහුසේ/ඇයසේ රාජ ාරි  ටයුතු යුසරෝපා සාංගමසේ

සාමාජි  රට  සිදු  රන පුද්ගලසයකි. යුසරෝපා ප්රජාවසේ

පත්  ර එවූ සේව යන් පිළිබඳ විධානයන්ට අනූව සෑම

සාමාජි  රටක්සම තම රට සවත පත්  ර එවන සේව යා එම
සාමාජි  රසට් නීතිය යටසත් රැකියා ස ාන්සද්සි සහ
නියමයන්ට අනුකූල වන බවට සහති  විය යුතුය.

සවනත් සාමාජි  රාජ්යයක්ස සවතින් අයර්ලන්තය සවත එවන
සියලුම තාව ාලි  පත්  ර එීම් සඳහා ප්ර ාශ ආ ෘති

පත්රයක්ස අවශ්චය ස සර්. ප්ර ාශ ආ ෘති පත්රය සහ එම

ආ ෘති පත්රය සම්ූර්ණ  ර භාරදිය යුතු ලිපිනය සහෝ විද්යුත්
තැපැල් ලිපිනය www.workplacerelations.ie සවතින් ලබාගත

හැකිය.

mailto:employmentpermits@dbei.gov.ie
http://www.dbei.gov.ie/
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ලිඛිත ස ාන්සේසි හා නියමයන් 

ූර්ණරැකියා ස ාන්ත්රාත්තුවම ලිඛිත ීමට අවශ්චය 
සනාවූවත් රැකියාසව් සමහර ස ාන්සද්සි හා නියමයන් 
රැකියාව ආරම්භ  ර මාස සද ක්ස ඇතුළත ලිඛිතව 

සඳහන්  ළ යුතුය. සමයට සාමාන්යසයන් වැටුප 

ගණනය  රන ආ ාරය සහ අසනීප වැටුප් ක්සරමයක්ස 
ඇතිද යන්න ඇතුළත් සව්. (ේිර  ාලීන සේව යන් 

සම්බන්ධසයන් ගත් විට එම ප්ර ාශය තුළ ඔවුන්සේ 

රැකියාව අවසන්  රන තත්වයන්ද ඇතුළත් විය යුතුය). 

1994 සහ 2014 රැකියා (thorathuru)සතාරතුරු) පනසත් 

නියමයන් මගින් පැවසසන ආ ාරයට සේව්යයා විසින්, 

සේව යා රැකියාව ආරම්භ  ර මාස සද ක්ස ඇතුළත 

රැකියාවට අදාළ ස ාන්සද්සි හා නියමයන් සහිත ලිඛිත 
ප්ර ාශයක්ස සේව යා සවත නිකුත් කළ යුතුය.  
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      එයට පහත සද් ඇතුළත් විය යුතුය: 

• සේව්යයා ස හ සේව යාසේ සම්ූර්ණ නම, 

• සේව්යයාසේ ලිපිනය 

• රැකියා ේථානය, සේවය කිරීම සඳහා ප්රධාන එක්ස 

ේථානයක්ස සනාමැති විසට  සේව යා ප්රසද්ශ 
කිහිපය  සේවය කිරීමට අවශ්චය ව ඇති බ ව ට 

ප්ර ාශයක්ස ඇතුළත් විය යුතුය, 

• රැකියාසව් න ම සහෝ රැකියාසව් ේවභාවය, 

• රැකියාව ආරම්භ ව න දිනය, 

• ස ාන්ත්රාත්තුව තාව ාලි  නම් සේවසේ 
සයදීසම් අසප්ක්සිත  ාලය, 

• ස ාන්ත්රාත්තුව ඇත්සත් ේිර  ාලීන පදනමකින් 

නම් ස ාන්ත්රාත්තුව අවසන් ව න දිනය, 

• ගාේතුව සහෝ වැටුප ගණනය කිරීසම් ක්සරමය, 

• ඉල්ලීම ම ත, යම් නිශ්චිත  ාල සීමාවක්ස සඳහා ව න 

සාමාන්ය ගාේතුව පිළිබඳ ලිඛිත ප්ර ාශයක්ස, 

• වැටුප සගවනුසේ සතිපතාද, මාසි වද නැතසහාත් සවනත් 

සලසකින්ද යන්න, 

• අති ාලද ඇතුළුව වැඩ පැය හා සම්බන්ධ ස ාන්සද්සි 
සහෝ නියමයන්, 

• වැටුප් සගවනු ල බ න නිවාඩු (වැටුප් සගවනු ලබන අසනීප 

නිවාඩු හැර) සම්බන්ධ ස ාන්සද්සි සහෝ නියමයන්, 

• අසනීප සහෝ තුවාල ී මක්ස සේතුසවන් සේවය කිරීමට 

සනාහැකි ී ම සම්බන්ධ නියමයන් සහෝ ස ාන්සද්සි  

• විශ්චරාම වැටුප් ස හ විශ්චරාම සයෝජනා ක්සරමවලට සම්බන්ධ 

නියමයන් සහෝ ස ාන්සද්සි  

• දැනුම්දීසම්  ාල සීමාව සහෝ දැනුම්දීසම්  ාලසීමාව 

තීරණය කිරීසම් ක්සර ම ය, 

• රැකියාසව් නියමයන්ට බලපාන කිසියම් සාමූහි  
ගිවිුම් සවත සයාමුවක්ස. 

 

භාරගත්  ටුතුපැවරීම: ව්යාපාරය සහෝ ඉන් ස ාටසක්ස මාරු 
ස සරන අවේථාව දී මුල් සේව්යයාසේ රැකියා නීති අයිතීන් සහ 
බැඳීම් නව සේව්යයා සවත පැවසරන බව යුසරෝපා ප්රජාවන්සේ 
(භාරගත්  ටයුතු පැවරීම සම්බන්ධව සේව යින් අරක්සෂා කිරීම) 

සරගුලාසි, 2003 මගින් දැක්සසව්. නව සේව්යයා, එ ඟ සවනු ලැබූ 

ස ාන්සද්සි හා නියමයන් නිරීක්සෂණය  ළ යුතු අතර මුල් 
සේව්යයාට අදාළ වූ සලසම සාමූහි  ගිවිුම්වලට එ ඟ විය 

යුතුය. 
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• නීතිය මගින් අවශ්චය  රන සහෝ බලය 
ලබාදී ඇති ඕනෑම අඩු කිරීමක්ස 

(උදා.PAYE සහෝ PRSI), 

• සේව යාසේ ස ාන්ත්රාත්තුව මගින් බ ල ය ලබා 

දුන් ඕනෑම අඩු කිරීමක්ස (උදා. විශ්චරාම වැටුප් 

දාය ත්ව සහෝ නිශ්චිත මුදල් හිඟ ම්), 

• සේව යා විසින් සපර ලිඛිතව එ ඟ වූ ඕනෑම අඩු 

කිරීමක්ස (උදා. සසෞඛ්ය රක්සෂණාවරණ දාය ත්වය, 

ක්සරීඩා සහ සමාජ සාංසද සාමාජි  දාය ත්වයන්). 

වැටුප් හා සව්තන 

ජාති  අවම වැටුප: අයර්ලන්තය තුළ අත්දැකීම් ලත් 
වැඩිහිටි සේව යන් පැය ට අවම ගාේතුව  සගීමක්ස 
ලැබීමට හිමි ම් ලබයි. ස සේ සවතත් සමීප ඥාතීන්, 

වයස අවුරුදු 18 ට අඩු පුද්ගලයන් සහ පුහුණුවන්නන් සහෝ 

ආධුනි යින් සම්බන්ධව අවම වැටුපට අදාළ 

ව්යතිසර් යන් ඇත. 
 

යම් නිශ්චිත  ර්මාන්තය  සහෝ අාංශය  වැටුප් 

ප්රමාණයන්ද රැකියා සරගුලාසි විධාන (EROs), 

ලියාපදිාංි රැකියා ගිවිුම් (REAs) සහ ආාංශි  රැකියා 

විධාන (SEOs) තුළ දක්සවා ඇත. 
 

ජාති  අවම වැටුප් පනත,EROs, REAs සහ SEOs 

යටසත් පවතින අවම ගාේතු සම්බන්ධ සතාරතුරු 
www.workplacerelations.ie සවතින් ලබාගත හැකිය. 

 

වැටුප් පත්රි ා: සියලුම සේව යන් සෑම සව්තනයක්ස 

සමගම වැටුප් පත්රි ාවක්ස ලැබීමට හිමි ම් කියයි. සමම 

වැටුප් පත්රි ාව තුළ දළ සව්තනය (අඩු කිරීම්වලට සපර 

සව්තනය) සහ එක්ස එක්ස අඩු කිරිසම් ේවභාවය සහ 

ප්රමාණය සටහන් විය යුතුය. 
 

අඩු කිරීම්: සේව්යසයකුට, සේව සයකුසේ 

සව්තනසයන් පහත අඩු කිරීම් කිරීමට හැකිය: 
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•  පැය 24 ක්ස සඳහා අනුගාමී පැය 11 ක 

නදනි  විසව්   ාලයක්ස, 

• නදනික විසව්   ාලයට පුව දින හතක්ස 

සඳහා අනුගාමී පැය 24   සතිපතා ලැසබන 

විසව්   ාලය ,  ්  

•  පැය 4 1/2 ක්ස වැඩ කිරීසමන් පුව මිනිත්තු 15 ක 

විරාමයක්ස, 

•  පැය 4 1/2 ක්ස වැඩ කිරීසමන් පුව මිනිත්තු 30 ක 

විරාමයක්ස, 

නිවාඩු දින, විසව් යන් හා විසව්  

 ාලය 

සේව යන් හට ප්රමාණවත් විසව් යක්ස ලබා දීමට 

සේව්යයන් වග බලාගත යුතුය. 1997 සේවා  ාල 

සාංවිධාන පනත මගින් උපරිම වැඩ පැය, නදනි  සහ 

සතිපතා විසව්  විරාමයන්, වාර්ි  නිවාඩු සහ ප්රසිද්ධ 

නිවාඩු සඳහා වන හිමි මට අදාළ රීති සඳහන්  ර ඇත. 
 

උපරිම වැඩ සතිය: සාමාන්ය වැඩ සතියක්ස තුළ 

සේව සයකු වැඩ කළ යුතු වන්සන් පැය 48 කි. මාස හතර  

 ාලය දී සමම වැඩ සති සාමාන්යය ගණනය  ළ යුතුය. 

ස සේ සවතත් සමම සාමාන්ය  ාලයට ව්යතිසර්ඛයන්ද ඇත. 
 

විරාම: සේව යන් පහත සද් සඳහා හිමි ම් ලබයි; 
 

 

විරාමයන් සඳහා සගවීම් ලැබීමට ව්යවේථාපිත හිමි ම් 

නැත. 
 

ඉරිදාවන්: ගාේතුව තුළ දැනට්මත් ඇතුළත්  ර සනාමැති 

නම්, ඉරිදා දිනවල වැඩ කිරීම සඳහා පාරිසතෝි  

සගීමක්ස ලැබිමට සහෝ ඒ සවනුවට වැටුප් සහිත නිවාඩු 
දිනයක්ස ලැබීමට සේව යන් සාමාන්යසයන් හිමි ම් 

ලබයි. සමහර  ර්මාන්තයන් තුළ ලියාපදිාංි රැකියා 

ගිවිුම් (REAs), රැකියා සරගුලාසි විධාන (EROs) සහ 

ආාංශි  රැකියා විධාන (SEOs)මගින් අතිසර්  විසව්  

හා/සහෝ ඉරිදා හින සඳහා සගීම් හිමි ම් ලබා දිය 

හැකිය (නිශ්චිත  ර්මාන්ත ගිවිුම් ස ාටස බලන්න). 
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• දිනය සඳහා වැටුප් සහිත නිවාඩු දිනයක්ස සහෝ 

• මාසයක්ස තුළ වැටුප් සහිත නිවාඩු දිනයක්ස, සහෝ 

• වැටුප් සහිත වාර්ි  සනාවාඩුසව අතිසර  

දිනයක්ස සහෝ 

• අමතර දින  වැටුපක්ස. 

 

 

නිවාඩු සහ ප්රසිේධ නිවාඩු: රැකියාව ආරම්භ කරන 

දිනසේ සිට නිවාඩු දින හිමි ම් උපයනු ලැසබ්. 
 

නිවාඩු වසර ට අවම වාර්ි  නිවාඩු හිමි ම වන්සන් 
වැඩ  රන සති හතර ට වැටුප් සහගත වාර්ි  නිවාඩු 

ලැබීමයි. ස සේ සවතත්, සේව යා විසින් වැඩ  රනු ලැබූ 

 ාලය මත පදනම්ව වාර්ි  නිවාඩු උපචය සවයි. ූර්ණ 

 ාලීන සේව යන් තමන් වැඩ  ළ සෑම මාස තුන ටම 
එක්ස සතිය  වැටුප් සහිත නිවාඩුවක්ස උපචය සව්. ඕනෑම 

නිවාඩු වසරක්ස තුළ පැය 1365 ක්ස සේවය  රන 

සේව සයකු, තමන් රැකියාව මාරු  රන නිවාඩු වර්ෂය 

සනාවන්සන් නම්, ඒ අවේථාසව්දී ූර්ණ සති හතර  

වාර්ි  නිවාඩු හිමි ම ලබාගනී  
 

අර්ධ  ාලීන සේව යන්, නිවාඩු වසරක්ස තුළ උපරිම සති 4 

  සීමාවට යටත්ව, වැඩ  ළ පැය ගණනින් 8%   වාර්ි  

නිවාඩුවක්ස ලැබීමට හිමි ම් ලබයි. සේව යින්, පහත 

වි ල්පයන් අතරින් එ ක්ස ලබාදීමට සතෝරන විට, වසරක්ස 

තුළදී ප්රසිද්ධ නිවාඩු නවයක්ස ලැබීමටද හිමි ම් ලබයි: 
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• ප්රසිද්ධ නිවාඩු. 

ජනාවාරි 1 (අලුත්අවුරුදු දිනය)  
ශා.. පැට්රික්ස දිනය (මාර්තු 17)  
පාේකු සඳුදා 

මැයි මස පළමු සඳුදා 
ජූනි මස පළමු සඳුදා 
අසගෝේතු මස පළමු සඳුදා 
ඔක්සසතෝබර් මස අවසන් සඳුදා 
නත්තල් දිනය (සදසැම්බර් 25)  
ශා.ේටීවන් දිනය (සදසැම්බර් 26) 

අයර්ලන්තය තුළ ප්රසිද්ධ නිවාඩු නවය පහත පරිදි සව්: 
 

 

අර්ධ  ාලීන සේව සයකු ප්රසිද්ධ නිවාඩුවක්ස සඳහා 

හිමි ම් ලැබීමට, ඔහු/ඇය එම ප්රසිද්ධ නිවාඩුවට 

ූර්වගාමී සති 5    ාලය තුළ අවම වශසයන් පැය 40 

ක්සවත් වැඩ  ළ යුතුය. 
 

• ප්රසිේධ නිවාඩු සඳහා සගවිම්. ප්රසිද්ධ නිවාඩුවක්ස 

සයසදන්සන් සේව යා සාමාන්යසයන් වැඩ සනා රන 

දිනය  නම්, සේව යා එම දිනය සඳහා තම සතිපතා 

වැටුසපන් පසහන් එ ක්ස ලැබීමට හිමි ම් ලබයි. 

 
ආරක්සිත නිවාඩු 
සේව්යයන් තම සේව යන්ට (අදාළ ුදුු ම් ලැබීසම් 

නිර්ණාය  ඇත්නම් ඒවා සපුරන සේව යන්) මාතෘ 

නිවාඩු, සසෞඛ්ය හා ආරක්සෂණ නිවාඩු, සදමාපිය නිවාඩු, 

හදාවඩා ගැනීසම් නිවාඩු සහ රැ වරණය ලබාදීසම් 
නිවාඩු වැනි නිශ්චිත ව්යවේථාපිත ආරක්සිත නිවාඩු 

ලබාදීමට බැඳී සිටී. සම් එක්ස එක්ස හිමි ම සඳහා නිශ්චිත 

නීතීන් ඇති අතර  www.workplacerelations.ie ඔේසේ ඒ 

සවත එළඹිය හැකිය. 
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සමානාත්මතාව 

රැකියා සමානාත්මතා පනත් මගින්, වැටුප්, වෘත්තීය 

පුහුණුව, රැකියාව සවත පිවිුම, සේවා පලපුරුද්ද සහ 

උසේීම්වලට අදාළව වැඩ ආශ්චරිත සවනේ ස ාට 

සැලකීම් සහ හිාංසනය සහ වින්දිතභාවයට පත් කිරීම සහ 
අවමන් සහගත දැන්ීම් පල කිරීම යනාදී සවනේ ස ාට 

සැලකීම් තහනම්  රනු ලබයි. 
 

ේත්රී පුරුෂ භාවය, විවාහ  අවිවාහ  බව, පවුසල් 

තත්වය, ලිාංගි  රුි ත්වය, ආගමි  විශ්චවාසය, වයස, 

ආබාධිත බව, ජාතිය, වර්ණය, ජාති ත්වය, ජනවාර්ගි  

සහෝ ජාති  සම්බවයන් සහ සාංචාර  ප්රජාවක්ස තුළ 
සාමාජි ත්වය දැරීම යනාදිය ස සරහි සවනේ ස ාට 

සැලකීම තහනම් සව්. 
 

සාමූහි  ගිවිුමක්ස, රැකියා සරගුලාසි නිසයෝගයක්ස, 

ලියාපදිාංි රැකියා ගිවිුමක්ස සහෝ ආාංශි  රැකියා 

ගිවිුමක්ස  තුළ, ඉහත සඳහන් කිනම් සහෝ අයුරකින් 

සවනේ ස ාට සැලකීමක්ස ඇතුළත් වන්සන් නම් එය 
අවලාංගු බව ප්ර ාශයට පත්  ළ හැකිය. 

 

එසමන්ම වෘත්තීය විශ්චරාම වැටුප්ද ඉහත සඳහන් කිනම් 

සහෝ පදනමක්ස මත ඍජුව සහෝ වක්සරව සවනේ ස ාට 
සැලකීමද නීති විසරෝධී සව්. 
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නිශ්චිත  ර්මාන්ත ගිවිුම 

සමහර අාංශවල සේව යන් තම රැකියාවට, වැටුපට 

සහ එම අාංශසේ සේවා ස ාන්සද්සිවලට අදාළ නිශ්චිත 

ගිවිුම් මගින් ආවරණය සවයි. සමම ගිවිුම් වන්සන් 
 

– ඒ ාබද්ධ  ම් රු  මිටුවක්ස විසින් සයෝජනා  ළ 
සහ  ම් රු අධි රණයක්ස මගින් සම්මත  රනු ලැබූ 

සයෝජනාව ට අනූව  ව්යාපාර, ව්යවසාය, සහ 

නසවෝත්පාදන අමාත්යවරයා විසින් ප්ර ාශ  රන 
රැකියා සරගුලාසි නිසයෝග (EROs);  

 

– සේව  පාංතියක්ස, වර්ගයක්ස සහෝ  ණ්ඩායමක්ස සහෝ 

වෘත්තීය සමිති සහ අදාළ සේව්යයන් සහෝ  ම් රු 
අධි රණයක්ස තුළ ලියාපදිාංි සේව්යයන්සේ වෘත්තීය 

සමිතියක්ස මගින් සයෝජිත ලියාපදිාංි රැකියා ගිවිුම් 
(REAs): සහ  

 

–  ම් රු අධි රණසේ නිර්සද්ශය මත, ව්යාපාර, 

ව්යවසාය සහ නසවෝත්පාදන අමාත්යවරයා විසින් 
ප්ර ාශිත ආාංශි  රැකියා ගිවිුම් (SEOs).   

 

ERO, REA සහෝ SEO මගින් ආවරණය වන අාංශවල 

සේව්යයන්, ගිවිුම්වල සහ නිසයෝගවල දක්සවා ඇති 

රැකියා ස ාන්සද්සි සැපයීමට සහ සව්තන ගාේතු 
සගීමට නීතිසයන් බැඳී සිටී. 

 

සම් සමාසහාසත් බලාත්ම  ERO, REA හා SEO වල විේතර 

www.workplacerelations.ie සවතින් ලද හැකිය. 
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සේවා  ාලය අවම දැන්ීම 

 

සති තුසන් වසර සද  ට අඩු  ාලය දක්සවා              සති එ යි 
එ යිවසර සදසක්ස සිට වසර පහ ට අඩු  ාලය දක්සවා          සති සද යි  

 
වසර පසේ සිට වසර දයහට අඩු  ාලය දක්සවා          සතිහතරයි    
වසර දහසේ සිට වසර පහසළාව ට අඩු  ාලය දක්සවා                 සති හයය 

 
සතිහයයිවසරපහසළාව ට වඩා වැඩි  ාලය දක්සවා           සති අටයි 

රැකියාව අවසන් කිරීම 

අවම දැන්වීම: 1973 සිට 2005 දක්සවා අවම දැන්ීම් සහ රැකියා 

නියමයන් පනත් මගින්, අවම වශසයන් සති 13    ාලයක්ස තම 

සේව්යයා යටසත් වැඩ  ළ සෑම සේව යකුම, ඔහු/ඇය 

සේවසයන් ඉවත් කිරීමක්ස කිරීම ට සපර සේව්යයා සවතින් අවම 

ූර්ව දැනුම්දීමක්ස සඳහා ුදුු ම් ලබයි. සේවා  ාලය මත සමම 

දැනුම්දීම්  ාල සීමාව සති එසක්ස සිට අට දක්සවා සවනේ සවයි. 
 

දැනුම්දීමක්ස සවනුවට සගීමක්ස කිරීමට සේව්යයා සහ සේව යා හට 

එ ඟතාව ට එළඹිය හැකිය. සේව සයකුට ලැසබන අවම දැන්ීම් 

හිමි ම පහත පරිදි සව්: 
 

තම සේව්යයා යටසත් සති 13   සේවා ාලයක්ස ඇති සේව යකු, 

තමන් හා සේව්යයා අතර වන රැකියා ස ාන්ත්රාත්තුසව් 
දැනුම්දීම සඳහා වඩා වැඩි  ාලයක්ස සඳහන්  ර සනාමැති නම්, 

රැකියාසවන් ඉවත් ීමට සපර ඔහුසේ/ඇසේ සේව්යයාට 

සතිය  ූර්ව දැනුම්දීමක්ස  ළ යුතුය. 
 

අේකිරීම, අතිරික්සතය සහෝ බුන්වත් බව වැනි විවිධ ආ ාරසයන් 

රැකියා ස ාන්ත්රාත්තු අවසන්  ළ හැකිය. සම් ඕනෑම 

තත්වයක්ස යටසත්දී රැකියාව අවසන් කිරීම සම්බන්ධ රීති 
පිළිබඳව සේව්යයා දැනුවත් විය යුතුය. අේකිරීමක්ස 

සාධාරණී රණය කිරීමට සේව්යයා විසින් පහත දක්සවා ඇති 

 රුණුවලින් එ ක්ස සහෝ කිහිපයක්ස නිසා ඇති වූවක්ස බව 

සපන්විය යුතුය: 
 

(a) සේව යා විසින් සිදු කළ යුතු  ාර්යය කිරීම සඳහා 

ඔහුසේ/ඇයසේ ඇති හැකියාව, නිපණතාව සහෝ 

ුදුු ම්: 

(b) සේව යාසේ හැසිරීම; 

(c) අතිරික්සතතාව 

(d) අඛණ්ඩව සේවසේ සයදීසමන් සවනත් ව්යවේථාපිත 
අවශ්චයතාවයක්ස උල්ලාංඝනය ීම; 

(e) අේකිරීම සඳහා සවනත් සැලකිය යුතු  රුණු තිබීම. 
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අතිරික්සතතාව 

අතිරික්සතතා තත්වයක්ස මතුවන්සන් සාමාන්යසයන් 

රැකියාවක්ස තවදුරටත් සනාපවතින විට සහ එම පුද්ගලයා 

ප්රතිේථාපනය සනාස සරන විටයි. 
 

අතිරික්සතතා සගීම් ක්සරමය යටසත් සියලුම සයෝේය 

සේව යින්, අතිරික්සත බවට පත් කිරීම සේතුසවන් 

ව්යවේථාපිත අතිරික්සතතා මුදලක්ස එ වර ලැබීමට හිමි ම් 
ලබන්සන්ය. 2005 ජනවාරි මස 1 වනදා සහෝ ඉන් පුව 

අතිරික්සතතාවක්ස ප්ර ාශයට පත්  ර හා/සහෝ දැනුම්දී ඇති විට, 

සෑම වසර ම සේවාවක්ස සඳහා සේව සයකු සති සද   

සගීම ට හිමි ම් කියන අතර පවතින උපරිම දළ සති වැටුසප්  

€600   සීමාවට යටත්ව ප්රසාද සතියක්ස එක්ස  රනු ලැසබ්. 
 

ව්යවේථාපිත අතිරික්සතතාව සඳහා ුදුු ම් ලැබීමට 

සේව සයකු අවම වශසයන් වසර සද   (සති 104) අඛණ්ඩ 

සේවා  ාලයක්ස සහිත විය යුතුය  යම් සේව සයකු අතිරික්සත 
බවට පත්  රනු ලබන සේව්යසයකු, 1973-2005 අවම දැනුම්දීම් 

සහ රැකියා නියමයන් පිළිබඳ පනත යටසත් ඇති සේවා  ාලය 
සහෝ සේව යාසේ ස ාන්ත්රාත්තුසව් ඇති  ාලයට අනුකූලව, 

සේව යා සවත ප්රමාණවත් දැනුම්දීමක්ස සිදු  ළ යුතුය. 
 

ස සේ සවතත්, අතිරික්සතතාව පිළිබඳ දැන්ීම අවශ්චය 

වන්සන් රැකියාව අවසන් කිරීමට සති සද  ට සපර වන අතර 

එය ලිඛිතව ලබාදිය යුතුය. සමය, RP50 ආ ෘති පත්රසේ අ 

ස ාටස (පහත බලන්න) භාවිතා කිරීසමන් සහෝ අතිරික්සතතාව 

පිළිබඳව සේව යාට ලිඛිතව දැන්ීසමන් සිදු  ළ හැකිය. තම 

අතිරික්සතතා සගීම ලැසබන සතක්ස සේව යා RP50 ආ ෘති 

පත්රසේ ආ ස ාටස අත්සන් සනා ළ යුතුය. අතිරික්සතතා 

ගණ ය භාවිතා  ර අතිරික්සතතා හිමි ම් ගණනය  රන 

ආ ාරය ඇතුළු තවත් සතාරතුරු සඳහා www.welfare.ie 

සවත සලාගින් වන්න. 
 

1967 සිට 2014 දක්සවා වන අතිරික්සතතා සගීම් පනත් මගින් 

දැක්සසවන පරිදි අතිරික්සතතා මුදල එ වර සගීම ඍජුවම 
සේව යා සවත සගවිය යුතුය. සේව්යයා සවත ස සරන 

ව්යවේථාපිත අතිරික්සතතා ප්රතිදාන අදාළ වන්සන් 
අතිරික්සතතාවක්ස නිසා අේකිරීම සිදු වූ දිනය 2013 ජනවාරි 1 

වනදාට සපර සිදුවූසේ නම් පමණි. මාර්ගගත පහු ම (RP50 

ආ ෘති පත්රය) භාවිතා  ර රැකියා  ටයුතු සහ සමාජ 

ආරක්සෂණ සදපාර්තසම්න්තුවට අතිරික්සතතා ප්රතිදාන 
හිමි ම් පෑමක්ස ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධ සතාරතුරු 

www.welfare.ie සවතින් ලද හැකිය. 
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සාමූහික අතිරික්සතතා: සේව්යයන් සාමූහි  

අතිරික්සතතා සැලුම්  රන අවේථාව දී ඔවුන් සයෝජිත 
අතිරික්සතතා සම්බන්ධ නිශ්චිත සතාරතුරු සේව  

නිසයෝජිතයින්ට සැපයීමට බැඳී සිටින අතර අේකිරීම 
සිදුකිරීමට අවම වශසයන් දින 30  ට සපර එම 

අතිරික්සතතාවන් මග හැරිය හැකිද සහෝ අඩු  ළ හැකිද 

නැතසහාත් බලපෑම් අවම  ළ හැකිද යන්න පරීක්සෂා 
කිරීමට එම නිසයෝජිතයන් සමග සා ච්ඡා  ළ යුතුය. 

 

භාවිත සක්සත සහ 

සවනත් අවශ්චයතා 

දත්ත ආරක්සෂාව සහ සනාපැමිණීම් ප්රතිපත්ති  සවනත් 

ප්රතිපත්ති සහ ක්සරියාපටිපාටීන් සමගම  විනය සහ 

දුක්සගැනවිලි, සේවා ගරුත්වය (හිාංසා කිරීම සහ 

හිාංසනයද ඇතුළත්ව), වැනි  රුණු සම්බන්ධව නිශ්චිත 

ප්රතිපත්ති සහ ක්සරියාපටිපාටීන් ේථාපිත කිරීම අවශ්චය 

බවට සැලස න සේවා ේථානවල එසේ කිරීම සහාඳම 
පරිචය බවට සැලසක්ස. අදාළ ව්යාපාර වර්ගය අනූව 

සේව්යයන්ට සම් සම්බන්ධව ඇති වැදගත් ම සවනේ සව්. 
 

සේවා ේථාන සම්බන්ධතා ස ාමිෂන් සභාව, සසෞඛ්ය 

සහ ආරක්සෂණ අධි ාරිය සහ ආදායම් ස ාමසාරිේ 
 ාර්යාලය  ඇතුළු සාංවිධාන ගණනාවක්ස, සේව්යයන් 

සඳහා ඵලදායී වන භාවිත සක්සත නිර්මාණය  ර ඇත. 

(ප්රසයෝජනවත් සක්සත, අත්පත්රි ා, විේතරාත්ම  

සපාත් පිාංච සහ සවනත් සල්ඛන සඳහා පරිශිෂ්ටය II 

බලන්න). 
 

පුද්ගලයන් සේවසේ සයදීසම්දී සල ා බැලිය යුතු තවත් 
 රුණු ගණනාවක්ස ඇති අතර ඉන් කිහිපයක්ස සලස බදු 

සහ සමාජ ුබසාධනය, විශ්චරාම වැටුප්, 

සමානාත්මතාව, දත්ත ආරක්සෂණය සහ සසෞඛ්ය හා 

ආරක්සෂණ අවශ්චයතා දැක්සවිය හැකිය. සමම සපාත් පිාංසච් 

පරිශිෂ්ටය I තුළ සාංවිධාන නාම සල්ඛනයක්ස සහ 

ආශ්චරිත සම්බන්්හතා සතාරතුරු ලබාගත හැකිය). 
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බලාත්ම  කිරීම 

රැකියා සහ සමානාත්මතා නීති උල්ලාංඝනය කරන ලද බවට වන 

පැමිණිලි, සේවා ේථාන සම්බන්ධතා ස ාමිෂන් සභාවට 

ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ස ාමිෂන් සභාසව් 

ඉ-පැමිණිලි පහු ම සවත www.workplacerelations.ie 

හරහා පිවිසිය හැකිය. පැමිණිල්සල් ේවභාවය අනූව, 

 රුණ විමර්ශනයක්ස සඳහා සහෝ විනිශ්චචය සඳහා සයාමු 

 රනු ලැසබ්. 
 

පිරික්සුම: රැකියා නීති අධීක්සsහණය සහ බලාත්ම  

කිරීසම් අරමුණින් පිරික්සුම්, පරීක්සෂණ සහෝ විමර්ශන 

සිදු කිරීම සඳහා සේවා ේථාන සම්බන්ධතා ස ාමිෂන් 

සභාසව් පරීක්සෂ යින් හට බලය ලබාදී ඇත. 
 

රැකියා නීතිසේ යම් නිශ්චිත ක්සසෂ්ත්රයක්ස (රැකියා නීතිය 

යටසත් සේව සයකුට යම් මුදලක්ස සනාසගීම ඇතුළුව) 

උල්ලාංඝනය ී ඇති බවට පරීක්සෂ සයකු තීරණය  රන 
අවේථාව  සහ සේව්යයා එම අනනුකූලතාව නිවැරදි කිරීමට 
අසපාසහාසත් වන විට සහෝ ප්රතික්සසෂ්ප  රන විට  
අනුකූලතාව ලබාගැනීම සඳහා සේව්යයා විසින් ගත යුතු 
පියවරයන් දක්සවමින් පරීක්සෂ වරයා අනුකූලතා දැන්ීමක්ස 
නිකුත්  රනු ලැසබ්. සේව්යයා අභියාචනයක්ස සනා රන්සන් නම් 

සහෝ එය කිරීමට අසපාසහාසත් වන්සන් නම් සහෝ නිවැරදි කිරීම 
ප්රතික්සසෂ්ප  රන්සන් නම් සහෝ ඔහු සහෝ ඇය එම  රුණ 
නිවැරදි කිරීමට සයෝජනා  රන ක්සරියාමාර්ගය ලිඛිතව දැක්සීමට 
අසපාසහාසත් වන්සන් නම් සේවා ේථාන සම්බන්ධතා ස ාමිෂන් 
සභාව එම සේව්යයාට එසරහිව අධි රණ ක්සරියාමාර්ග ගනු 
ඇත.  

 
සේව්යයාසේ පාර්ශ්චවසයන් සිදුවන අනනුකූලතා 

ක්සරියාමාර්ගයන් පරාසයක්ස සම්බන්ධව පරීක්සෂ සයකු විසින් 
ේිර සගීම් දැන්ීමක්ස ලබාසදනු ඇත. එම දැන්ීම ලබන 

පුද්ගලයා එහි නිශ්චිතව සඳහන්  ර ඇති මුදල සගවන්සන් නම් 
එම  රුණ අධි රණය සවත රැසගන යනු සනාලැසබ්. ස සේ 

සවතත්,එම මුදල සගීම අදාළ පුද්ගලයා ප්රතික්සසෂ්ප  රන්සන් 

නම්, විත්ති රුවාට සාමාන්ය පරිදි තමන් සවනුසවන් සපනී 

සිටීමට හැකිවන පරිදි  එම  රුණ දිේත්රික්ස අධි රණය 

සවත සගන යනු ලැසබ්. 
 

2003-2014 රැකියා අවසර පත්ර පනත්වල අරමුණු සඳහා, 

ව්යාපාර, ව්යවසාය සහ නසවෝත්පාදන අමාත්යවරයා 

විසින් සේවාේථාන සම්බන්ධතා ස ාමිෂන් සභාසව් 
පරීක්සෂ යන්ද පත් ස සරනු ලැසබ්. 

http://www.workplacerelations.ie/
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(a) පැමිණිලි රුසේ තීරණය සහාඳින් සගාඩ නගා 

ඇතිද යන්න, 

(b) අදාළ විධිවිධාන සමග අනුකූල ීමට 
සේව්යයාට අවශ්චය  රනු ඇතිද යන්න, 

(c) පවතින තත්වයන් තුළ සාධාරණ සලස එවැනි 
ක්සරියාමාර්ගයක්ස සේව්යයා ගත යුතුද යන්න 

ප්ර ාශ  රනු ඇත. 

විනිශ්චචයනය: සේවා ේථාන ස ාමිෂන් සභාසව් 

විනිශ්චචය නිලධාරීන් සේවා ේථාන සම්බන්ධතා 
අධ්යක්සෂ ජනරාල් විසින් ඔවුන්ට සයාමු  රන පැමිණිලි 

සම්බන්ධ විනිශ්චචයනයට අදාළ වන බැවින් තම තීරණ 
ගැනීසම්  ටයුතුවලදී ව්යවේථාපිත සලස ේවාධීන සව්.  

 

විනිශ්චචයන නිලධාරියාසේ භූමි ාව වන්සන්, 

සදපාර්ශ්චවයටම විනිශ්චචයන නිලධාරිසයකු විසින්  

විභාගයක්ස සිදු කිරීම හා සම්බන්ධ ීමට අවේථාව 
ලබාදීම  හා අදාළ පැමිණිල්ලට සම්බන්ධ සාක්සෂ්ය 

ඇත්නම් ඉදිරිපත් කිරීමයි. සේවා ේථාන සම්බන්ධතා 

ස ාමිෂන් සභාසව් නඩු විභාගයන් රහේයව සිදු 
ස සරනු ලැසබ්. විනිශ්චචයන නිලධාරියා අදාළ  රුණට 

මැදිහත් ීමට සහෝ සමථය ට පත් කිරීමට උත්සාහ 

සනා රනු ඇත.  වෘත්තීය සමිති නිලධාරිසයකු, 

විනිශ්චචයන නිලධාරියාසේ මතය අනූව සේව්යයාසේ 

අභිලාශයන් නිසයෝජනය  රන නිලධාරිසයකු, 

බැරිේටර්වරසයකු සහෝ සසාලිසිටර්වරසයකු සහෝ සවනත් 
පුද්ගලසයකු සහෝ විනිශ්චචයන නිලධාරියා විසින් අවසර 

සදනු ලබන සවනත් පුද්ගලසයකුට පාර්ශ්චවයන් සමග 
පැමිණ ඔවුන් නිසයෝජනය  ළ හැකිය.  

 

එවිට විනිශ්චචයන නිලධාරියා  රුණ පිළිබඳව 
තීරණය ට එළසෙනු ඇති අතර පැමිණිල්ල සම්බන්ධව 

ලිඛිත තීරණයක්ස ලබාසදනු ඇත. සදපාර්ශ්චවයටම 

දැනුම්සදනු ඇති සමම තීරණය, 
 

 

විනිශ්චචයන නිලධාරියාසේ තීරණය සම්බන්ධව පැමිණිලි 

පාර්ශ්චවයට  ම් රු අධි රණයට අභියාචනයක්ස ඉදිරිපත් කළ 

හැකිය. 
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මැදිහත් වීම: සමහර  රුණු සම්බන්ධසයන් විනිශ්චචයනයක්ස

ස සරහි සයාමු සනාී මූලි  අදියරසේදීම

පැමිණිල්ල/මතසේදය නිරා රණය කිරීම සඳහා

මැදිහත්ීසම් සේවාවක්ස ලබාදීමට සේවාේථාන සම්බන්ධතා
ස ාමිෂන් සභාව හැකියාව ඇත.

පැමිණිලි/මතසේද මැදිහත් ීමක්ස සඳහා සයාමු ස සරන්සන්

පැමිණිල්ල/මතසේදයට සම්බන්ධ පාර්ශ්චවයන් සදස හිම

එ ඟත්වය මත පමණි.

මැදිහත් ීම තුළින්, විමර්ශනයක්ස සහෝ විභාගයක්ස

නැතසහාත් විධිමත් තීරණයක්ස ලබාදීමට වඩා සදපාර්ශ්චවය
අතර එ ඟතාව ට පිවිසීසමන් විසඳුමක්ස ලබාගැනීමට

අදහේ ස සර්. මැදිහත් ීසම් නිලධාරියා, සදපාර්ශ්චවය

එ ඟ වන්සන් නම් පැහැදිලි සහ දැනුම්වත් පදනමකින් තම

එ ඟතාවන් සා ච්ඡා කිරීමට සදපාර්ශ්චවයම සවිබල ගන්
වනු ලබයි. සමම ක්සරියාවලිය ේසව්ච්ඡාසවන් සිදුවන්නක්ස වන

අතර ඕනෑම අවේථාව  ඕනෑම පාර්ශ්චවය ට සමය අවසන්
කළ හැකිය.

සදපාර්ශ්චවය සමග ස සරන දුර ථන ඇමතුම්, මුහුණට

මුහුණලා ස සරන මැදිහත්ීම් හමුීම්/සා ච්ඡා සහෝ

මැදිහත් ීසම් නිලධාරියා ුදුු යයි සල නු ලබන සවනත්
ආ ාරයකින් මැදිහත් ීම සිදු  ළ හැකිය.

තීරණසේ නියමයන් පාර්ශ්චවයන් මත බන්ධනීය වන අතර
කිසියම් සහෝ පාර්ශ්චවයක්ස සමම නියමයන් උල්ලාංඝනය

රන්සන් නම්, නිසි අධි රණ බලය සහිත ඕනෑම

අධි රණය  එම උල්ලාංඝනය කිරීමට එසරහිව  ටයුතු  ළ

හැකිය.

සයාමු කිරීසම් ආ ෘති පත්රය  www.workplacerelations.ie
සවතින් සහෝ mediation@workplacerelations.ie විද්යුත්

තැපෑසලන්  ලබාගත හැකිය

දුර: 01- 6136700 • සේ-ඇමතුම්: 0818 220 227
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පරිශිෂ්ටයI:
රැකියාව පිළිබඳ ගැටළු සඳහා සහය

ලබාදිය හැකි සාංවිධාන

සාංවිධානය  අදාළ

ක්සරියා ාරීත්වය

සම්බන්ධතා

විේතර

සේවා ේථාන සතාරතුරු සැපයීම සේ-ඇමතුම් 0818

808090

සම්බන්ධතා පැමිණිලි විමර්ශනය සවබ් අඩවිසේ අප

අමතන්න පිටුව

ස ාමිෂන්

සභාව

සහ විනිශ්චචයනය,

මැදිහත් වීම,

www.workplacerelations.ie

සමථය ට එළඹීම,

වයසින් අඩු

පුේගලයන්

සහ රැකියා

නිසයෝජිතායතන

සඳහා

බලපත්ර නිකුත් කිරීම

ව්යාපාර,

ව්යවසාය

රැකියා අවසර පත්ර සේ-ඇමතුම් 0818

808090

සහ නිකුත් කිරීම www.dbei.gov.ie

නසවෝත්පාදන

සදපාර්තසම්

න්තුව

ම් රු

අධි රණය
විනිශ්චචයන සේ-ඇමතුම් 0818

220228

තීරණයන් සහ

අනුකූලතා

දැන්වීම්වලට

සහෝ 01 6136666

විරුේධ අභියාචනා  www.workplacerelations.ie

පුරවැසි 
රාජ්ය සේවා 

www.citizensinformation.ie

සතාරතුරු සහ හිමි ම් පිළිබඳ

සතාරතුරු.

සමාගම් සමාගම් සතාරතුරු

දරයි,

සේ-ඇමතුම් 0818

220226

ලියාපදිාංි

කිරීසම්

සමාගම් ේථාපිත

රයි

01 8045200

ාර්යාලය  සමාගම් පනත් විේුත් තැපෑල:

info@cro.ie

බලාත්ම   රයි. www.cro.ie

http://www.workplacerelations.ie/
http://www.dbei.gov.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
mailto:info@cro.ie
http://www.cro.ie/
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දත්ත

ආරක්සෂණ

දත්ත ආරක්සෂණ

පනත යටසත්
057 8684800

ස ාමිෂන්
සභාව

රහේයභවය

සඳහා වන අයිතිය

ආරක්සෂා  රයි

076 1104800

පුේගල අයිතීන්
සහ සාංවිධාන
වගකීම්

www.dataprotection.i
e

සම්බන්ධ
සතාරතුරු
සපයනු

ලබයි.

රැකියා

ටුතු සහ

ආදායම් සහය සහ

සවනත් සේවාවන්

සවත පිවිසීම

තහවුරු කිරීම,

සේ-ඇමතුම් 0818

800699

සමාජ

ආරක්සෂණය

සක්සරිය

සහභාගීත්වය

ඇති කිරීම,

(අතිරික්සතතා
සගවීම්)

පිළිබඳ සමාජ

අන්තර්ේරාහීත්ව

ය ප්රවර්ධනය

කිරීම

www.welfare.ie

සමාජ

ආරක්සෂණය

සහ පවුල් සඳහා

සහය වීම තුළින්

සහසයෝගී

සමාජයක්ස

නිර්මාණය

කිරීමට

වග කියනු ලබයි.

http://www.dataprotection.ie/
http://www.dataprotection.ie/
http://www.welfare.ie/
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සාංවිධානය  අදාළ

ක්සරියා ාරීත්වය

සම්බන්ධතා

විේතර

විෂය පථ

අාංශය

නීතිය අනූව 01 6732585

(රැකියා

ටුතු සහ

රැකියාසව්

රක්සෂණීය බව

විේුත් තැපෑල:
scope@welfare.ie

සමාජ

ආරක්සෂණය

පිළිබඳ තීරණ www.welfare.ie

පිළිබඳ සහ සතාරතුරු

ලබාදීම.

පිළිබඳ

සදපාර්තසම්

න්තුව)

සසෞඛ්ය සහ

ආරක්සෂණ

රැකියාසව්

ආරක්සෂාව

සසෞඛ්යය සහ

ුබසාධනය

සේ-ඇමතුම් 0818

289389

අධි ාරිය තහවුරු කිරීසම් සහෝ 01-6147000

වගකීම විේුත් තැපෑල:
wcu@hsa.ie
www.hsa.ie

අයර්ලන්ත

මානව

සමානාත්මතාව සේ-ඇමතුම් 0818

245545

හිමි ම් සහ ආරක්සෂා කිරීම

සහ ප්රවර්ධනය.

සහෝ 01 8589601

සමානාත්ම

තාව

විේුත්තැපෑල:
info@ihrec.ie

අධි ාරිය  www.ihrec.ie

ආදායම් බදු එ තු කිරීම

සහ
සබඳතා

සසායනය

බලන්න

ස ාමසාරි

ේවරු

තක්සසේරු කිරීම. www.revenue.ie

රහේයතා අයර්ලන්තසේ

රහේය ආරක්සෂ
062 32600

ආරක්සෂ

අධි ාරිය

ක්සසෂ්ත්රය සඳහා

බලපත්ර ලබාදීම

විේුත් තැපෑල:
info@psa.gov.ie

සහ නියාමනය

කිරීසම්  වගකීම.

www.psa.gov.ie

mailto:scope@welfare.ie
http://www.welfare.ie/
mailto:wcu@hsa.ie
mailto:cu@hsa.ie
http://www.hsa.ie/
mailto:info@ihrec.ie
http://www.ihrec.ie/
http://www.revenue.ie/
mailto:info@psa.gov.ie
http://www.psa.gov.ie/
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විශ්චරාම

වැටුප්

විශ්චරාම වැටුප්

පනත අධීක්සෂණය

රයි,

සේ-ඇමතුම් 0818

656565

අධි ාරිය සමාගම් විශ්චරාම

වැටුප් ක්සරමසේ

සහෝ 01 6131900

සාමාජි යින්සේ

සහ

විේුත් තැපෑල:

PRSA දාය යන්සේ info@pensionsaut
hority.ie

අභිලාශයන්

ආරක්සෂා  රයි;

www.pensionsauth
ority.ie

විශ්චරාම වැටුප්

ලබාදීමට

දිරි සදයි.

mailto:info@pensionsauthority.ie
mailto:info@pensionsauthority.ie
http://www.pensionsauthority.ie/
http://www.pensionsauthority.ie/
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රැකියා සහ සමානාත්මතා නීතිය පිළිබඳ ක්සසෂ්ත්රය 

සම්බන්ධ සතාරතුරු, උපසදේ සහ උපසද්ශනයන් සපයන 

සේව්ය නිසයෝජිත ආයතන සහ වෘත්තීය සමිති ගණනාවක්ස 
ඇත: 

 

අයර්ලන්ත වෘත්තීය සමිති ස ාාංේරසය 

දුර: 01 8897777 

විද්යුත් තැපෑල: congress@ictu.ie 

www.ictu.ie 
 

අයර්ලන්ත ව්යාපාර සහ සේව්ය සම්සම්ලනය 

දුර: 01 6051500 

විද්යුත්තැපෑල: info@ibec.ie 

www.ibec.ie 
 

කුඩා සමාගම් සාංවිධානය 

දුර: 01 6051500 

විද්යුත් තැපෑල: info@sfa.ie 

www.sfa.ie 
 

අයර්ලන්ත කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසාය සංගමය 

දුර: 01 6622755 

විද්යුත්තැපෑල: info@isme.ie 

www.isme.ie 
 

අයර්ලන්ත සාංක්සරමණි  හිමි ම් මධ්යේථානය 

දුර: 01 8897570 

විද්යුත් තැපෑල: info@mrci.ie 

www.mrci.ie 

mailto:congress@ictu.ie
mailto:ongress@ictu.ie
http://www.ictu.ie/
mailto:info@ibec.ie
http://www.ibec.ie/
mailto:info@sfa.ie
http://www.sfa.ie/
mailto:info@isme.ie
http://www.isme.ie/
mailto:info@mrci.ie
mailto:o@mrci.ie
http://www.mrci.ie/
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පරිශිෂ්ටය II: 
ප්රසයෝජනවත් ප්ර ාශන 

 
• රැකියා, ශ්චර ම ස හ සමනාත්මතා නීතිය පිළිබඳ මාර්සගෝපසද්ශය 

• සේවා ේථාන සම්බන්ධතා ස ාමිෂන් සභාසව් පිරික්සුම් 

සම්බන්ධව සේව්යයාට මාර්සගෝපසද්ශයක්ස 

• පුද්ගලයන්සේ ේවයාං රැකියා තත්වසේ නියුක්සතිය තීරණය 

කිරීමම සඳහා ව න ආදායම් ස ාමසාරිේවරුන්සේ භාවිත 

සාංේර හ ය 

• සේවා  ාලය තුළ නිවාඩු සහ ප්රසිද්ධ නිවාඩු සාංවිධානය 
පනත 1997 පිළිබඳ සතාරතුරු: පැහැදිලි කිරීම් සහිත සපාත් 

පිාංච 

• සේවා  ාලය සාංවිධාන පනත 1997 

සේව්යයන් සහ සේව යන් සඳහා පැහැදිලි කිරීම් සහිත සපාත් පිාංච 

• සේවා  ාලය සාංවිධාන පනත 1997 

ඉරිදා පාරිසතෝි /සතාරතුරු සැපයීම/ ශූන්ය පැය ගණන: 

සේව්යයන් සහ සේව යන් සඳහා පැහැදිලි කිරීම් සහිත සපාත් පිාංච 

• සේවා  ාලය සාංවිධාන පනත 1997 වන්දි ලබාසදන විසව්   ාලයන් 

පිළිබඳ භාවිත සාංේර හ ය; පැහැදිලි කිරීම් සහිත සපාත් පිාංච 

• සේවා  ාලය සාංවිධාන පනත 1997 සිල්ලර සවසළඳාම තුළ ඉරිදා 

වැඩ කිරීම සම්බන්ධ භාවිත ස්ාංේරහය 

• අසනක්ස පුද්ගලයන්සේ නිවාසවල සේවසේ නියුතු පුද්ගලයන් 

ආරක්සෂා කිරීසම් භාවිත සාංේරහය: පැහැදිලි කිරීම් සහිත 

සපාත් පිාංච 

• සේවා ේථානය තුළ හිාංසනය සම්බන්ධව  ටයුතු කිරීම පිළිබඳ 

සසෞඛ්ය හා ආරක්සෂණ අධි ාරිසේ භාවිත සාංේරහය 

• සව්තන සගීසම් පනත: සේව්යයන් සහ සේව යන් සඳහා 

පැහැදිලි කිරීම් සහිත සපාත් පිාංච 

• ජාති  අවම සව්තන පනත, 2000 පිළිබඳ විේතරාත්ම  

මාර්සගෝපසද්ශය 

• රැකියා (සතාරතුරු) පනත, 1994 සහ 2001 තුළ නියමයන්: 

සේව්යයන් සහ සේව යන් සඳහා පැහැදිලි කිරීම් සහිත සපාත් පිාංච 

•  ර්මාන්ත සම්බන්ධතා පනත 1990 සවත මාර්සගෝපසද්ශයක්ස 

• සේව  (සතාරතුරු සහ උපසදේ sසැපයීම) පනත 
2006 සවත මාර්සගෝපසද්ශයක්ස 

• සේව යන් ආරක්සෂා කිරීම පිළිබඳ  (ේිර  ාලීන සේවා) 

පනත, 2003: සේව්යයන් සහ සේව යන් සඳහා 

පැහැදිලි කිරීම් සහිත සපාත් පිාංච 
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• සේව යන් ආරක්සෂා කිරීම පිළිබඳ  (ේිර  ාලීන සේවා) 

පනත, 2001: 

සේව්යයන් සහ සේව යන් සඳහා පැහැදිලි කිරීම් සහිත 

සපාත් පිාංච 

• වයසින් අඩු පුද්ගලයන් (සේවසේ සයදීම) ආරක්සෂා 

කිරීසම් පනත 1996  

සේව්යයන්සහ සේව යන් සඳහා මාර්සගෝපසද්ශය 

වයසින් අඩු පුද්ගලයන් (සේවසේ සයදීම) ආරක්සෂා කිරීසම් 

පනත 1996. 

වයස අවුරුදු 18 ට අඩු පුද්ගලයන් සේවසේ සයදීසම් ප්රධාන 

රීති පිළිබඳ සාරාාංශය 

• බලපත්රලත් පරිශ්චරයන් තුළ වයසින් අඩු 

පුද්ගලයන් සේවසේ සයදීම සම්බන්ධ භාවිත 
සාංේර හ ය 

• අතිරික්සතතා සගීම් ක්සරමය සවත මාර්සගෝපසද්ශය 

• අවම දැන්ීම සහ රැකියා නියමයන් පිළිබඳ පනත්, 1973 

සිට 2001 දක්සවා: සේව්යයන් ස හ සේව යන් සඳහා 

පැහැදිලි කිරීම් සහිත සපාත් පිාංච 

• රැ බලාගන්නාසේ නිවාඩු පිළිබඳ පනත, 2001: සේව්යයන් 

ස හ සේව යන් සඳහා පැහැදිලි කිරීම් සහිත සපාත් පිාංච 

• යුසරෝපා ප්රජාවන් (වගකීම් මාරු කිරීසම්දී 

සේව යන් ආරක්සෂා කිරීම) පිළිබඳ සරගුලාසි, 2003: 

සේව්යයන් ස හ සේව යන් සඳහා පැහැදිලි කිරීම් 

සහිත සපාත් පිාංච 

• අත්යවශ්චය සේවාවන්ද ඇතුළත්ව මතසේද ක්සරියා 

පටිපාටීන් සම්බන්ධ භාවිත සාංේර හ ය 

• බුන්වත් සගීම් ක්සර ම ය සවත මාර්සගෝපසද්ශය පැහැදිලි 

කිරීම් සහිත සපාත් පිාංච 

ඉහත ප්ර ාශනයන්සගන් සබාසහාමයක්ස පහත සබැඳිසයන් 

බාගත හැකිය  

www.workplacerelations.ie. 

http://www.workplacerelations.ie/
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සම්බන්ධතා විේතර
සේවා ේථාන සම්බන්ධතා ස ාමිෂන් සභාව

(WRC), ඔබ්රිසයන් පාර,  ාර්සලාව්

දුර ථනය: (059) 9178800

www.workplacerelations.ie

සතාරතුරු සේවාවන්

දු ර: (059) 9178990 – සද් ඇමතුම්: 0818 808090

පිරික්සුම් සේවාවන්

දුර: (059) 9178800 – සද් ඇමතුම්: 0818 220100

විනිශ්චචයන සේවාවන්

දුර: (01) 613 3380

මැදිහත් වීසම් සේවාවන්

දුර: (01) 6136700 – සද් ඇමතුම්: 0818 220227

සමථකරන සහ පහු ම් සැපයීසම් සේවාවන්

දුර: (01) 6136700 – සද් ඇමතුම්:0818 220227

උපසේශන සේවාවන්

දුර: (01) 6136700

බලපත්ර ලබාදීම

(නිසයෝජිතායතන සහ වයසින් අඩු පුේගලයින් සේවසේ

සයදවීම)

දුර: (059) 9178800

*0818 (සද්-ඇමතුම්) භාවිතය සඳහා වන ගාේතු සේවා සපයන්නා

අනූව සවනේ වන බව සල න්න.

http://www.workplacerelations.ie/
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සේවා ේථාන සම්බන්ධතා ස ාමිෂන් සභාව (WRC) 

ඔ බ්රිසයන් පාර,  ාර්සලාව්,  

දුර ථනය : (059) 9178800  

 
www.workplacerelations.ie 

http://www.workplacerelations.ie/

