ஊடக அறிவித்தல்
ததொழில் திணைக்களம்

தகொவிட்19
ணைரஸ்
ததொற் றுப்
பரைலிணைக்
கட்டுப் படுத்தும்
தபொருட்டு
ைழங் கப் பட்டுள் ள
சுகொதொர
ைழிகொட்டல் கள்
மற் றும்
பயைக்கட்டுப் பொடுகள்
கொரைமொக
ததொழில் திணைக்களத்திற் குரிய ததொழில் அலுைலர்கள் தற் தபொழுது
தபொதுமக்களுக்கு சமீபமொக உள் ளொர்கள் . எைினும் நீ ங் கள் ததொழில் திணைக்களத்திை்
அலுைலக ைணலயத்தளத்தில் ( http://www.labourdept.gov.lk ) “எங் களுடை் ததொடர்பு
தகொள் ளவும் ” எை் பதை் கீழ் தபொது மக்களுக்கு ததொணலநிணல ததொடர்பொடல் ஊடகங் கள்
( மிை் ைஞ் சல் , ைட்ஸ் அப் , ணைபர்) மூலம் ஊழியரிை் வைணலத்தளம் அணமந்துள் ள
பிரவதசத்தில் உள் ள ததொழில் அலுைலகத்திற் கு ததொழில் சட்டங் களுடை் ததொடர்பொை
எந்த முணறப் பொடு அல் லது விசொரணைணய எழுத்து மூலம் அனுப் புைதற் கு ைசதி
தசய் யபட்டுள் ளது எை் பதணை ததரிவித்துதகொள் ள விரும் புகிை் வறொம் .
வமலும் , .ததொழில் திணைக்களத்திை் தணலணம அலுைலகத்திை் மற் றும் பிரவதச
அலுைலகங் களிை் நிணறவைற் றுத்தர அலுைலர்களிை்
ணகயடக்கத் ததொணலவபசி
இலக்கங் கள்
“அணழயுங் கள்
எங் கணள”
எை் ற
இணையத்தளத்தில்
பிரசுரிக்கப் பட்டுள் ளை, அவதவபொல் ததொழில் திணைக்களத்திை் அலுைலக முகநூல்
கைக்கு
(https://www.facebook.com/labourdeptsl)
மற் றும்
ருவிற் றர்
கைக்கு
(https://twitter.com/labourdepts) எை் பைற் றிலும் பிரசுரிக்கப் பட்டுள் ளை, இதை் பிரகொரம் ,
ததொழில் திணைக்களத்துடை் ததொடர்புணடய எத்தணகய பிரச்சணைகள் ததொடர்பொகவும்
ததொணலவபசி
ஊடொக
அனுப் புைதற் கொை
சந்தர்ப்பம்
தபொதுமக்களுக்கு
ைழங் கப் பட்டுள் ளது எை் பதணை வமலும் ததரிவித்துக் தகொள் கிை் வறொம் அத்துடை்
அத்தணகய பிரச்சிணைகளுக்கு உடைடியொக தீர்வுதபறுைதற் குத் வதணையொை அைசிய
நடைடிக்ணககள் எடுக்கப் படும் .
தகௌரை
ததொழில்
அணமச்சரிை்
தணலணமயிை்
கீழ்
தகொவிட்-19
முத்தரப் பு
பைிக்குழுக்கூட்டம் 2021.06.02 ஆம் திகதி நணடதபற் றது, அக்கூட்டத்தில் சுதந்திர ைர்த்தக
ைலயங் களில் ஊழியர்களிை் ைரவு ததொடர்பொக ஆய் வு வமற் தகொள் ள வைை்டும் எை
இலங் ணக முதலீட்டுச்சணபயொைது ததரிவித்தது.
வமலும் , இக்கூட்டத்தில் தைியொர்துணற சம் பளக் தகொடுப் பைவு ததொடர்பொக நிைொரைம்
ைழங் குைதணை எதிர் கொலத்தில் நிலவும் சூழ் நிணலக்கு ஏற் ப 2021 திசம் பர் 31 ஆந் திகதி
ைணர நீ டிப் பதற் குக் கலந்துணரயொடப் பட்டது. அவத வபொல் நிைொரைமொைது ஓை் தைொரு
ததொழிற் சொணல / நிறுைைங் கள் வைை்டுவகொள் வமற் தகொள் ளும் வபொது ததொழில்
ஆணையொளர் நொயகத்திை் அனுமதியிை் வபரில் அந்த நிைொரைத்திற் கு அனுமதி
ைழங் கப் படும் . எைவை, ததொழிற் சொணல / நிறுைைங் கள் அத்தணகய வைை்டுவகொள் கணள
ததொழில்
திணைக்களத்திற் கு
அனுப் புமொறு
அைர்களுக்கு
இத்தொல்
அறியத்தரப் படுகிை் றது.

ததொழில் ஆணையொளர் நொயகம்
ததொழில் திணைக்களம்

