
රැකියා  ආඥාපනත (EO) සහ සම්මත රැකියා  

යටතේ  තේවා  තයෝජකයන්තේ  සහ විතේශීය  ගෘහ 

සහායකයින්තේ  බැඳීම්  සහ අයිතිවාසිකම් සහ තකාත ෝනා  

වයි ේ ත ෝගයට  අදාළ තවනේ තතා තුරු  ("COVID-19") 

 

Q1 :  නව තකාන්ේ ාේතුවක්  ආ ම්භ කිරීමට  තහෝ  ඔහුතේ /ඇය උපන් 

ේථානතයන්  නිවාඩුතවන්  පසු වේමන්  තකාන්ේ ාේතුව  දිගටම 

ක තගන  යාමට තහාොංතකාොං  තවත පැමිණීමට  සැලසුම්  ක න 

ගෘහ තේවිකාවක්  (FDH) සඳහා දැනට පවතින  අභ්යන්ත  පාලන 

විධිවිධානය  කුමක්ද?  ඔහු/ඇය තහාොංතකාොං  තවත පිටේව  යාමට 

සූදානම්  විය යුේතේ  කුමක්ද?   

   

A1 :  වලංගු  සංචාරක  ලේඛනයක්  සහ වලංගු රැකියා වීසා බලපත්රයක් ඇති 

සාමාන්ය සංක්රමණ ලරගුලාසිවලට  යටත්ව  ලහාංලකාං  ලවත ඇතුළු 

වීමට/නැවත ඇතුළු විය හැක.  වසංගත  වර්ධනය  ලේතුලවන්  

ලවත පැමිලණන  පුද්ගලයින්  සඳහා රජය වරින්  වර සීමාවන්  ප්රකාශයට  පත් 

කරනු ඇත.  නවතම ලතාරතුරු  සඳහා, කරුණාකර පැමිලණන  

සංචාරකයින්  සඳහා ලසෞඛ් ය නිලරෝධායන  විධිවිධාන  පිළිබඳ 

ලවබ් පිටුව බලන්න ( www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html ). 

   

2022 ලෙසැම්බර්  29 සිට , ලහාංලකාං  හි ලේවයට  පැමිලණන  FDHs 

ලහාංලකාං  ලවත පැමිණි  දිනලේ  සහ පැමිණීලමන්  පසු 2 වන දින 

අම්ල පරීක්ෂණ  සිදු කිරීම අවශ්ය ලනාලේ .  ලහාංලකාං  ලවත 

පසු පැමිලණන  දිනලේ  සිට 5 වන දින ෙක්වා  කාලය තුළ දිනපතා  ලේගවත්  

ප්රතිලද්හජනක  පරීක්ෂණ  (RATs) සිදු කරන ලලස රජය පැමිලණන  සියලුම  

පුද්ගලයින්ට  උපලෙේ  ලෙයි. 

 

ලවන ලවනම, අභ්යන්තර  FDHs පැය 24 ක් ඇතුළත  RAT එකක් සිදු කිරීම 

ලහෝ  ගුවන් ගමන් පිටත්වීලම්  නියමිත  ලේලාවට  ලපර පැය 48 ක් ඇතුළත 

ලපාලිමලර්ේ  ොම ප්රතික්රියා මත පෙනම්  වූ න්යෂ්ටික  අම්ල 

භාජනය වී ලහාංලකාං  ලවත ඇතුළුවීම සඳහා  ඍණාත්මක  ප්රතිඵලයක්  

ගැනීම  අවශ්ය ලේ .  පරීක්ෂණ  ප්රතිඵල  ලැබුණු  පසු, අොළ FDH විසින්  

පරීක්ෂණ  ප්රතිඵල  ලහෝ  පරීක්ෂණ  වාර්තාව  ලපන්වන  ඡායාරූප රජලේ  

http://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html
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නිලධාරීන්ලේ  ඉේීම  මත පරීක්ෂා  කිරීම  සඳහා ඉදිරිපත්  කිරීම  සඳහා දින 

90ක් තබා ගත යුතුය.  ලසෞඛ් ය ලෙපාර්තලම්න්තුලේ  විද්යුත් ලසෞඛ් ය 

ප්රකාශන  ලපෝරමය  හරහා ඔවුන් ේලේච්ඡාලවන්  පරීක්ෂණ  ප්රතිඵල 

ප්රකාශ කළ හැක. 

 

 

Q2 :  පැමිණීතමන්  පසු පළමු දින 5 තුළ බලපේ ලාභී  

තහෝටලතේ /ආගන්තුකාගා තේ  රැඳී  සිටීමට  

තේවාතයෝජකයා  ඔහුතේ /ඇයතේ  FDH සොංවිධානය  

ක න්තන්  නම්, තේවාතයෝජකයා  කම්කරු තකාමසාරිේතේ  

අවස ය ලබා ගැනීමට  අවශ්යද? 

  

A2 :  සම්මත රැකියා ලකාන්ත්රාත්තුලේ  (SEC) 3 වන වගන්තියට  අනුව, 

ලහාංලකාං  හි ලේවය  කරන FDHs ඔවුන්ලේ  ලේවා  කාලය තුළ 

SEC හි නිශ්ිතව  ෙක්වා  ඇති ලේවා  ලයෝජකයාලේ  නිවලේ  

ලේවය  කළ යුතු අතර පදිංි  විය යුතුය.  තනි පවුේවල  ලකාන්ලද්සි  

සැලකිේලට  ගනිමින් , FDHs ලහාංලකාං  ලවත පැමිණි  දින සිට 5 වන 

දින ෙක්වා  කාලය තුළ බලපත්රලාභී  ලහෝටේවල  ලහෝ  

ආගන්තුකාගාරවල  නවාතැන්  ගැනීමට  FDHs සංවිධානය  කිරීමට  

කම්කරු ලකාමසාරිේ  විසින්  ලේවා  ලයෝජකයන්ට  ප්රතිපත්තිමය  

අනුමැතිය  ලබා දී ඇත. කම්කරු ලෙපාර්තලම්න්තුවට  (LD) අයදුම්පතක්  

ඉදිරිපත්  කිරීම අවශ්ය  ලනාලේ . ලේවා  ලයෝජකයින්  බලපත්රලාභී  

ලහෝටේවල  ලහෝ  ආගන්තුකාගාරවල  නවාතැන්  ගැනීමට  FDH 

සංවිධානය  කරන්ලන්  නම්, ඔවුන් නවාතැන්  වියෙම්  ෙැරිය  යුතු අතර 

එම කාලය සඳහා FDHs ආහාර දීමනාවක්  ලබා දිය යුතුය.  

 

බලපත්රලාභී  ලහෝටේ  ලහෝ  ලගේ්  හවුේ ලැයිේතුව  

www.hadla.gov.hk/en/licensing_matters/hotels/overview.php හරහා 

ගත හැක . 

 

 

http://www.chp.gov.hk/hdf/
http://www.chp.gov.hk/hdf/
http://www.hadla.gov.hk/en/licensing_matters/hotels/overview.php
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Q3 :  තේවා  තයෝජකතයකුට  තහාොංතකාොං  තවත පැමිණීතමන්  පසු 

FDH තන්වාසිකාගා තේ  රැඳී  සිටීමට  ඔහුතේ /ඇයතේ  FDH 

සොංවිධානය  කළ හැකිද? 

  

A3:  FDHs ලහාංලකාං  ලවත පැමිණි  දිනලේ  සිට පැමිණීලමන්  පසු 5 වන 

දිනය ෙක්වා  කාලය සඳහා බලපත්රලාභී  ලහෝටේවල  ලහෝ  

ආගන්තුකාගාරවල  රැඳී සිටීමට  කම්කරු ලකාමසාරිේවරයා  කැමැත්ත  

ලබා දී ඇත.  එබැවින් , ලේවා  ලයෝජකයාට  ඔහුලේ /ඇයලේ  FDHs 

ලේවා  ලයෝජකයාලේ  පදිංිය  සහ බලපත්රලාභී  ලහෝටේ  ලහෝ  

ආගන්තුකාගාරවල  (උො: FDH ලබෝඩං  ලහෝ  FDHවරුන්ලේ  

මිතුරන්ලේ  වාසේථානය ) හැර ලවනත්  ේථානවල  රැඳී සිටීමට  කටයුතු  

කළ ලනාහැක .    

 

 

Q8:  (FDH) COVID-19 ආසාදනය  වී  ඇේනම් , තේවා  තයෝජකයාතේ  

වගකීම්  තමානවාද ?  (FDH) බැහැ  කළ හැකිද? 

   

A8:  ( FDHs ) හා සම්බන්ධ  රැකියා  කටයුතු හසුරුවන විට, ලේවා  ලයෝජකයින්  

( EO ) සහ ( SEC ) යටලත්  ඔවුන්ලේ  බැඳීම්  සහ අවශ්යතා නිරීක්ෂණය  කළ 

යුතුය. ( EO ) අොළ වන ඕනෑම තැනක, ( FDH ) ලරෝගයක්  වැළඳී ඇත්නම් , 

ඔහුලේ  / ඇයලේ  ලේවාලයෝජකයා  ( EO ) සහ ( SEC ) අනුව ඔහුට / 

ඇයලේ  අසනීප නිවාඩු  ලබා දිය යුතුය. ( EO ) යටලත් , අඛණ්ඩ  

ලකාන්ත් රාත්තුවක්  යටලත්  ලේවලේ  ලයාෙවා  ඇති ( FDH ) ලරෝගී  

දීමනාව  සඳහා හිමිකම්  ඇත ( ( FDH හි ) සාමාන්ය දෙනික  වැටුලපන්  පලහන්  

හතරකට  සමාන දෙනික  අනුපාතය  ) නම්  - 

 

 අසනීප  නිවාඩු  සුදුසු දවද්ය  සහතිකයක්  මගින් අනුේරහය  ෙක්වයි . 1; 

 අසනීප  නිවාඩු  අඛණ්ඩව  දින හතරකට  ලනාඅඩු  ලේ : සහ 

                                                   

1  සුදුසු දවද්ය සහතිකය යනු ලියාපදිංි දවද්ය වෘත්තිකලයකු, ලියාපදිංි චීන දවද්ය 

වෘත්තිකලයකු ලහෝ  ලියාපදිංි ෙන්ත දවද්යවරයකු විසින් නිකුත් කරන ලෙ දවද්ය සහතිකයකි.  

ලේවකයා  රැකියාවට නුසුදුසු වන අසනීප ලහෝ  තුවාලලේ  ේවභාවය එහි සඳහන් කළ යුතුය. 
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 ( FDH ) ප්රමාණවත්  වැටුප්  සහිත ලලඩ දින ගණනාවක්  රැේ කර ලගන 

ඇත.  

අසනීප වූ ( FDH ) අසනීප නිවාඩු  කාලය ආවරණය  කිරීම  සඳහා ප්රමාණවත්  

වැටුප් සහිත අසනීප දින රැේ කර ලනාමැති  විට, ( LD ) ලේවාලයෝජකයා  

ෙයානුකම්පිත  වන ලලස ඉේලා සිින  අතර ( FDH ) ලගවන ලෙ අසනීප නිවාඩු  

ලබා දීම ගැන සලකා බලන්න . 

 

තවෙ, (SEC) හි 9 (a) වගන්තිය  යටලත්  (FDH) ලේවා  නියුක්ත  කාල සීමාව 

තුළ (එම කාලසීමාව  හැර) ලරෝගාතුර  වූ විට ලහෝ  පුද්ගලික  තුවාලයකට  

ලක් වුවලහාත්  

 (FDH) ඔහුලේ /ඇයලේ  කැමැත්ලතන්  සහ ඔහුලේ /ඇයලේ  ලපෞද්ගලික  

අරමුණු සඳහා ලහාංලකාං  හැර යයි), ලමය රැකියාලවන්  පැනනගින්ලන්ෙ  

යන්න ලනාසලකා , ලේවාලයෝජකයා  FDH ලවත ලනාමිලේ  දවද්ය 

ප්රතිකාර  ලබා දිය යුතුය.  ලනාමිලේ  දවද්ය ප්රතිකාර  සඳහා දවද්ය 

උපලද්ශනය , ලරෝහේ  නඩත්තු  කිරීම සහ හදිසි  ෙන්ත දවද්ය ප්රතිකාර  

ඇතුළත්  ලේ . ( FDH ) ඕනෑම ලියාපදිංි  දවද්ය වෘත්තිකලයකු  විසින්  

සපයනු ලබන දවද්ය ප්රතිකාර  භාර ගනු ඇත. 

 

( LD ) ලේවා  ලයෝජකයන්ට  මතක් කර ලෙන්ලන්  COVID-19 ගිවිසුම්ගත  වූ 

( FDH ) සමඟ රැකියා  ගිවිසුමක්  අවසන්  කිරීම  ලහෝ  ප්රතික්ලෂ්ටප  ලනාකළ  

බවයි. ( EO ) යටලත් , ලේවා  ලයෝජකයාට  ඔහුලේ  / ඇයලේ  වැටුප්  සහිත 

අසනීප දිනලේදී  ( FDH ) හි රැකියා  ලකාන්ත් රාත්තුව  අවසන්  කිරීම  

( FDH හි ) බරපතල විෂමාචාරයක්  ලේතුලවන්  සාරාංශ  ලේවලයන්  පහ 

හැර.  ලේවා  ලයෝජකලයකු  අොළ ( EO ) විධිවිධාන  උේලං  es නය 

නම්, ඔහු / ඇය වරෙක්  කරන අතර නඩු පැවරීමට  බැඳී සිින  අතර, වරෙකරු 

වූ පසු උපරිම  ෙඩයකට  $ 100,000 කි.  ලේවා  නියුක්ති  ලකාන්ත් රාත්තුව  

ඔවුන්ලේ  ( FDHs ) සමඟ ප්රතික්ලෂ්ටප  කළලහාත්  ලහෝ  ආබාධිත  

කිරීලම්  ආ d ාා පනත උේලං  violation නය කළ හැකි නම් ලේවා  

ලකාන්ත් රාත්තුව  උේලං  ach නය කළ හැකි බව මතක් ලේ , ඔවුන් 

( FDHs ) ට අඩු වාසිොයක  ලලස සලකන්ලන්  නම් ( උො. ඒවා බැහැර  

( FDHs ) COVID-19 ආසාෙනය  වී ලහෝ  නැවත ලබා ලගන ඇත.  COVID-19 

ලවතින්  (FDHs) යථා තත්ත්වයට  පත් කිරීලමන්  පසු, ලේවා  ලයෝජකයන්ට  

ඔවුන්ලේ  (FDHs) වැඩ ආරම්භ කිරීමට  ලහෝ  නැවත ආරම්භ  කිරීමට  සහ 
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ඔවුන්ලේ  (FDHs) සමඟ සුහෙ රැකියා  සම්බන්ධතාවයක්  පවත්වා  ගැනීමට 

කටයුතු  කිරීමට  කටයුතු  කරන ලලස උපලෙේ  ලෙනු ලැලබ් . 

 

අොළ පුවත්පත්  නිලේෙනය  

24 ලපබරවාරි  2022: 

www.fdh.labour.gov.hk/sinhala/news_detail.html?year=2022&n_id=236 

   

 

Q10 :  COVID-19 වසංගතලයන්  පැන නගින විලශ්ෂ  තත්වයන්ට  මුහුණ දීම සඳහා 

FDHs සහ ඔවුන්ලේ  ලේවා  ලයෝජකයන්ට  උපකාර වන පහසුකම්  

සැලසීලම්  ක්රියාමාර්ග  (පවත්නා  රැකියා  ලකාන්ත්රාත්තු  වල වලංගු  

කාලය දීර්ඝ  කිරීමට  ඉඩ දීලම්  නම්යශීී  විධිවිධාන  ඇතුළුව සහ FDHs 

නැවත ඔවුන්ලේ  ේථානයට  පැමිණීම  කේ ෙැමීමෙ? සම්භවය) තවදුරටත්  

දීර්ඝ  කළ යුතුෙ? 

   

A10 :  COVID-19 වසංගතයට  මුහුණ  දීම සඳහා FDHs සහ ඔවුන්ලේ  ලේවා  

ලයෝජකයන්ට  සහාය වීම සඳහා, රජය 2020 මුේ භාගලේ  සිට FDHs 

ඔවුන්ලේ  ලේවා  ලයෝජකයින්  සඳහා පවතින  ලේවා  නියුක්තිලේ  

කාලය දීර්ඝ  කිරීමට ඉඩ දීලම්  නම්යශීී  විධිවිධාන  ඇතුළු පහසුකම්  

සැලසීලම්  ක්රියාමාර්ග  මාලාවක්  ක්රියාත්මක  කර ඇත. 

ලකාන්ත් රාත්තු  සහ FDHs නැවත ඔවුන්ලේ  මුේ ේථානයට  පැමිණීම  

කේ ෙැමීම . පියවර සමාලලෝචනය  කිරීම  සහ සකේ කිරීම  සඳහා රජය 

වසංගතලේ  වර්ධනය  සමීපව නිරීක්ෂණය  කර ඇත. ලමම වසලර්  

අප්ලර්ේ  1 සහ ජුලි 7 යන දිනයන්හිදී  ේථාන-විලශ්ෂිත  සහ මාර්ග-

විලශ්ෂිත  ගුවන්  ගමන් අත්හිටුවීලම්  යාන්ත්රණයන්  ඉවත් කිරීලමන්  

ලහාංලකාං  සහ ප්රධාන FDH- යවන රටවේ  අතර ගුවන්  ගමන් 

ක්රමලයන්  නැවත ආරම්භ  වී ඇති බව සැලකිේලට  ගනිමින් , අනිවාර්ය  

නිලරෝධායන  අවශ්යතාවය  ඉවත් කිරීම  සැප්තැම්බර්  26 දින සිට 

බලපැවැත්ලවන  පරිදි  ලහාංලකාං  ලවත පැමිණීම  ලමන්ම  අභ්යන්තර  

පාලන ක්රම ක්රමලයන්  ලිහිේ  කිරීම , රජය විසින්  තත්ත්වය  

සමාලලෝචනය  කර ඇති අතර ඉහත සඳහන්  නම්යශීී  විධිවිධාන  

මැයි 1 දින සිට අත්හිටුවීමට  තීරණය  කර ඇත. FDHs සහ ඔවුන්ලේ  

http://www.fdh.labour.gov.hk/sinhala/news_detail.html?year=2022&n_id=236
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ලේවා  ලයෝජකයන්ට  අනුරූප විධිවිධාන  කිරීමට  ප්රමාණවත්  

ලබා දීම සඳහා, 2022 ලෙසැම්බර්  19 දින ප්රකාශයට  පත් කරන ලෙ 

පහත නම්යශීී  විධිවිධාන  2023 අප්ලර්ේ  30 ෙක්වා  ක්රියාත්මක  

අොළ අවශ්යතා කඩ කිරීම  වළක්වා  ගැනීම  සඳහා හැකි ඉක්මනින්  

රැකියා , ලකාන්ත් රාත් අලුත්  කිරීම්  ලහෝ  FDH ලේ  මුේ ේථාන  ලවත 

ආපසු යාම සම්බන්ධ  කරුණු සාකච්ඡා  කරන ලලස රජය ලේවා  

ලයෝජකයන්ට  සහ FDHවරුන්ට මතක් කර ලෙයි . 

 

නම්යශීී  විධිවිධාන  පහත ෙක්වා  ඇත: 

  

පවතින  ගිවිසුම්  වල වලොංගු කාලය දීර්ඝ  කිරීම  

 

2023 අප්ලර්ේ  30 දින ලහෝ  ඊට ලපර කේ ඉකුත්  වන සියලුම  FDH 

ලකාන්ත් රාත්තු  සඳහා, ලේවා  ලයෝජකයින්ට  ඔවුන්ලේ  පිටතට  

යන FDHs සමඟ පවතින  ලකාන්ත් රාත්තු  වල වලංගු කාලය දීර්ඝ  

කිරීම  සඳහා ඉේලුම්  කළ හැක.  එවැනි ලකාන්ත් රාත්තු  සඳහා, 

කම්කරු ලකාමසාරිේ  විසින්  සම්මත රැකියා  ලකාන්ත් රාත්තුලේ  2 

වැනි වගන්තිලේ  ෙක්වා  ඇති ලේවා  කාලය උපරිම  මාස හයක 

කාලයක්  සඳහා දීර්ඝ  කිරීම  සඳහා ප්රතිපත්තිමය  අනුමැතිය  ලබා දී 

ඇත, එවැනි  විචලනය  ලේවා  ලයෝජකයින්  ලෙලෙනා  විසින්  

අන්ලයෝන් ය වශලයන්  එකඟ වන පෙනම මත සහ අොළ FDHs .  

ලකලේ  ලවතත් , කලින්  ප්රකාශයට  පත් කරන ලෙ නම්යශීී 

විධිවිධාන  යටලත්  ෙැනටමත්  දීර්ඝ  කර ඇති ලකාන්ත් රාත්තු  

තවදුරටත්  දීර්ඝ  කිරීම  සඳහා වන අයදුම්පත්  සලකා බලනු 

ලනාලැලබ් .  ලේවා  ලයෝජකලයකුට  මාස හයක දීර්ඝ  කරන ලෙ 

කාලලයන්  ඔබ්බට ඔහුලේ /ඇයලේ  FDH ලේවය  දිගටම කරලගන  

යාමට අවශ්ය නම්, ලේවාලයෝජකයා  ෙැනට පවතින  FDH සමඟ 

ගිවිසුම්  අලුත් කිරීමක්  සඳහා අයදුම් කිරීම සලකා බැලිය යුතුය.  

සියලුම  අයදුම්පත්  2023 අප්ලර්ේ  30 ලහෝ  ඊට ලපර ආගමන 

ලෙපාර්තලම්න්තුව  (ImmD) ලවත ළඟා විය යුතුය .  ප්රමාෙ වූ ඉදිරිපත්  

කිරීම  පිළිගනු  ලනාලැලබ් . 
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උපන් ේථානයට  නැවත පැමිණීම  කල් දැමීම  

 

සාමාන්ය තත්ත්වයන්  යටලත් , එම ලේවාලයෝජකයා  සමඟ අලුත්  

කරන ලෙ ලකාන්ත් රාත්තුවක්  මත FDH එකක් ලහෝ  පවතින  

ලකාන්ත් රාත්තුවක්  කේ ඉකුත්  වූ පසු නව ලේවා  ලයෝජකලයකු  

සමඟ නව ලකාන්ත් රාත්තුවක්  ආරම්භ කිරීම  ලේතුලවන් , ඔහු/ඇය 

නැවත උපන් ේථානයට  පැමිණීම  කේ ෙැමීම සඳහා ImmD ලවත අයදුම් 

කළ හැකිය . ඔහුලේ /ඇයලේ  වත්මන්  ලේවාලයෝජකයාලේ  ලහෝ  

නව ලේවාලයෝජකයාලේ  එකඟතාවයට  යටත්ව  පවතින  

ලකාන්ත් රාත්තුව  අවසන්  වී වසරකට  ලනාවැඩ  කාලයක් .  අොළ 

නම්යශීී  විධිවිධාන  යටලත් , ඉහත සඳහන්  එක් වසරක කාල සීමාව 

තුළ FDH හට ඔහුලේ /ඇයලේ  උපන් ේථානයට  ආපසු යාමට 

ලනාහැකි  වුවලහාත් , ඔහු/ඇය, ලේවාලයෝජකයා  සමඟ 

ඇතිකරගත්  එකඟතාවය  මත, සීමාව තවදුරටත්  දීර්ඝ  කිරීම  සඳහා 

ImmD ලවත අයදුම් කළ හැකිය . ඔහුලේ /ඇයලේ  

ලකාන්ත් රාත්තුලේ  අවසානය  ෙක්වා  රැඳී සිින්න , එම කාල සීමාව 

තුළ ඔහුට/ඇයට නැවත උපන් ේථානයට  පැමිණිය  හැකිය.   
 

ඉහත සඳහන්  එක් වසරක කාලසීමාව  2023 අප්ලර්ේ  30 දින ලහෝ  ඊට 

ලපර අවසන්  වන්ලන්  නම්, ඔහුලේ /ඇයලේ  අවසානය  ෙක්වා  රැඳී 

සීමාව තවදුරටත්  දීර්ඝ  කිරීම සඳහා FDH විසින්  ෙැනට පවතින  රැඳී 

සිටීලම්  සීමාව අවසන්  වීමට සති අටකට ලපර ImmD ලවත එවැනි 

අයදුම්පතක්  ඉදිරිපත්  කළ හැකිය . ගිවිසුම .  සියලුම  ලයදුම්  2023 

අප්ලර්ේ  30 ලහෝ  ඊට ලපර ImmD ලවත ළඟා විය යුතුය . ප්රමාෙ වූ 

ඉදිරිපත්  කිරීම පිළිගනු  ලනාලැලබ් .  ඉහත නම්යශීී විධිවිධාන  

අතර අන්ලයෝන් ය වශලයන්  එකඟ විය යුතු බවත්, FDHs නැවත 

ඔවුන්ලේ  මුේ ේථානයට  පැමිණීලම්  අවශ්යතාවය බලාත්මකව  

බවත් රජය ලේවා  ලයෝජකයන්ට  සහ FDHවරුන්ට මතක් කර ලෙයි.  

ලේවා  ලයෝජකයින්  ඔවුන්ලේ  FDH සඳහා දීර්ඝ  කාීන රැඳී සිටීලම්  

තුළ ඔවුන්ලේ  මුේ ේථානයට  ආපසු යාමට කටයුතු  කළ යුතුය.  2023 

මැයි 1 වැනි දින ලහෝ  ඊට පසුව කේ ඉකුත් වන ඉහත සඳහන්  එක් 

වසරක කාලසීමාව  සහිත FDH සඳහා , ඔවුන් නැවත උපන් ේථානයට  
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පැමිණීලම්  කාලය තවදුරටත්  දීර්ඝ  ලනාලකලර් . 

 

මීට අමතරව, රජලේ  පවතින  FDH ප්රතිපත්තියට  අනුකූලව , රැකියා  

ලකාන්ත් රාත්තුවක්  අවසන්  කිරීලමන්  පසු ලහෝ  ලකාන්ත් රාත්තුව  

අවසන්  කළ දින සිට සති ලෙකක්  ඇතුළත FDH ලහාංලකාං  හැර යා 

යුතු බව රජය FDHs සහ අනාගත FDH ලේවා  ලයෝජකයන්ට  මතක් 

කර ලෙයි . ලපරාතුව .  ImmD විසින්  සාධාරණ  යැයි සලකනු ලබන 

සුවිලශ්ෂී  තත්වයන්  සඳහා ඉතිරි  කරන්න (මුේ 

ලේවාලයෝජකයාලේ  ේථාන  මාරුව, සංක්රමණය, මරණය ලහෝ  

මුේය ලේතූන්  මත ලකාන්ත් රාත්තුව  අකාලලේ  අවසන්  කිරීම  

ඇතුළුව, ලහෝ  FDH අපලයෝජනය  කර ලහෝ  සූරාකෑමට  ලක්ව ඇති 

බවට සාක්ෂි  තිලබ්  නම්), වසර ලෙකක ලකාන්ත් රාත් කාලය තුළ 

ලහාංලකාං  හි ලේවා  ලයෝජකයාලේ  ලවනසක්  සඳහා වන FDH 

සාමාන්යලයන්  අනුමත ලනාලකලර් .  නව ලේවා  ලයෝජකලයකු  

ලබා ගැනීමට  කැමති FDH ලහාංලකාං  හැර යා යුතු අතර ImmD ලවත 

නැවුම්  රැකියා  වීසා අයදුම්පතක්  ඉදිරිපත්  කළ යුතුය. 
 

FDH වීසා ඉේලුම්පත්ර පිළිබඳ  විමසීම්  සඳහා, කරුණාකර 2824 6111 

විමර්ශන  ක්ෂණික  ඇමතුම්  අංකය ඇමතීලමන්  ලහෝ  

enquiry@immd.gov.hk ලවත විද්යුත් තැපෑල යැවීලමන්  ImmD සම්බන්ධ  

කර ගන්න . 

 

අොළ මාධ්ය නිලේෙන  

19 ලෙසැම්බර්  2022 : 

www.fdh.labour.gov.hk/sinhala/news_detail.html?fromPage=news&year

=2022&n_id=261 

 

   

Q11:  ( FDHs ) සහ ඔවුන්තේ  තේවා  තයෝජකයින්  රැකියා  කා ණා 

සම්බන්ධතයන් වැඩිදු  විමසීම් ක න්තන්  නම් ඔවුන්ට සහාය ලබා 

ගන්තන්  තකතේද ? 

   

mailto:enquiry@immd.gov.hk
www.fdh.labour.gov.hk/sinhala/news_detail.html?fromPage=news&year=2022&n_id=261
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A11: ( LD’s ) ( FDH ) ද්වාරය  (www.fdh.labour.gov.hk/sinhala/home.html) හි රැකියා 

අයිතිවාසිකම්  සහ ප්රතිලාභ  පිළිබඳ  ලතාරතුරු  සහ ප්රකාශන අඩංගු  ලේ  

( FDHs ) සහ ලේවා  ලයෝජකයින්  සහ ලවනත්  අොළ කරුණු අොළ 

ලබා ගැනීම  සඳහා ( FDHs ) පහසුකම්  සැලසීම  සඳහා ලතාරතුරු  චීන, 

ඉංේරීසි, ටැගාලලාේ , බහාසා ඉන්දුනීසියාව , තායි, හින්දි , සිංහාලා , 

ලන්පාල , උර්දු, මියන්මාර  භාෂාව සහ ඛමර් යන රටවල ඇත. 

(FDHs) සහ ලේවා  ලයෝජකයන්ට  නියුලමෝනියාව  වැළැක්වීම  සහ ශ්වසන  

ආසාෙනය  පිළිබඳ  ලසෞඛ් ය උපලෙේ  සඳහා “ ” (www.coronavirus.gov.hk/eng/) 

ලත්මාත්මක  ලවබ් අඩවිය පිරික්සීමට  හැකිය. ලමම ලවබ් අඩවිලේ  චීන, 

ඉංේරීසි, ටැගාලලාේ , බහාසා , ඉන්දුනීසියාව , තායි, හින්දි , සින්හාලා , 

ලබංගාලි , ලන්පාල  සහ උර්දු යන රටවල ලතාරතුරු  අඩංගු  ලේ .  

( FDHs ) සහ ඔවුන්ලේ  ලේවා  ලයෝජකයන්ට  රැකියා  කරුණු පිළිබඳ  විමසීම්  

තිලබ්  නම්, ඔවුන් (LD ‘ s) කැපවූ (FDH) විද්යුත් තැපැේ  ගිණුම (fdh-

enquiry@labour.gov.hk)සහ(FDH)ද්වාරය  

(www.fdh.labour.gov.hk/sinhala/contact_us.html) 

කම්කරු තදපාර්තතම්න්තුව

31 January 2023 

http://www.fdh.labour.gov.hk/sinhala/home.html
http://www.coronavirus.gov.hk/eng/
mailto:fdh-enquiry@labour.gov.hk
mailto:fdh-enquiry@labour.gov.hk
http://www.fdh.labour.gov.hk/sinhala/contact_us.html

