විගමනික ගෘහ
ෙස්වකයන් ( H)

විගමනික ගෘහ
ෙස්වකයන් ( H)

කළ යුතු ෙද්

ෙනාකළ යුතු ෙද්

ෙහාංෙකාං නීති සහ සහ සම්මත ෙස්වානියුක්ත ගිවිසුම (ස.ෙස්.ගි.) යටෙත් ඔබට ෙම්වා හිමි ෙව්
රැකියාෙව් නියුතු වන අතර ඔබ

සෑම දින හතකට වතාවක්ම විෙව්ක දින එකකට ෙනාඅඩු ගණනක්, රජෙය් නිවාඩු දින සහ ෙගවන වාර්ෂික නිවාඩු ෙස්වාදායකයන් ඔෙබ් විෙව්ක දිනය තුළ
රැකියාෙව් ෙයදීමට ෙහා් ඔබට රජෙය් නිවාඩු දිනයක් ලබා දීම ෙවනුවට ෙගවීමක් කිරීමට ෙනාසැලැස්විය යුතුය.

ඔෙබ් ෙස්වාදායකයා හැරුණු විට අෙනක් කිසිම
පුද්ගලෙයකු ෙවනුෙවන් රැකියාෙව් ෙයදීමට ෙහා්
ස.ෙස්.ගිවිසුෙම් සඳහන් ලිපිනෙය් හැර ෙවනත් තැනක
විසීමට අවසර නැත.

වැටුප් කාලසීමාව අවසන් වීෙමන් දින හතක් ෙනාඉක්මවා ෙහා් ස.ෙස්.ගිවිසුම අවසන් වන දිනයට ස.ෙස්.ගිවිසුෙම් දක්වා ඇති වැටුප් සහ ෙගවීම් කරනු
ලැබීමට. ගිවිසුම්ගත වැටුප ස.ෙස්. ගිවිසුම අත්සන් කරන අවස්ථාව වන විට පවතින අවම අනුදත් වැටුපට වඩා ෙනාඅඩු විය යුතුය.
ෙනාමිෙලය් ආහාර (ෙහා් ඒ ෙවනුවට ආහාර දීමනාවක්), ෙස්වාදායකයාෙග් නිවෙහනහි සැලකියයුතු තරම් ෙප ද්ගලිකත්වයක් සහිත ෙනාමිෙලය් නවාතැන්
පහසුකම්, ෙනාමිෙලය් ෛවද් ය ප් රතිකාර, ගිවිසුම කල් පිරුණු/ අවසන් වූ පසු සිය ෙද්ශය බලා යාමට ෙනාමිෙලය් පහසුකම්.

ඔබට ඔෙබ් වැටුප් ලැබීමට ප්රථම වැටුප් විස්තරයක් ෙහා්
රිසිට්පත් කිසිවක් අත්සන් ෙනාකළ යුතුය.

රැ.ඒ. සමඟ ගනුෙදනු කරන විට ඔබ
රැ. ඒ. ෙවත දක්වා ඇති ෙකාමිස් මුදලට අමතරව කිසිදු ලියාපදිංචි කිරීෙම් ගාස්තු, ෙවන්කිරීෙම් ගාස්තු සහ
ඡායාපිටපත් ගාස්තු ආදි වියදම් ෙහා් ගාස්තු කිසිව ෙනාෙගවිය යුතුය.
තුන්වන පාර්ශවයක් හරහා ෙහා් රැ.ඒ. විසින් ඉල්ලා ෙහා් ෙයා්ජනා කළද කිසිදු මූල්යමය ෙස්වා සමාගමකින්
මුදල් ණයට ගැනීෙමන් රැ.ඒ. ෙවත ෙගවීම සිදු ෙනාකළ යුතුය.

රැකියා ඒජන්සියක් (රැ.ඒ.) සමඟ ගනුෙදනු කිරීෙම්දී, ඔබ
රැ කියා ඒජන්සියට වලංගු ෙහාංෙකාං විෙශ්ෂ පරිපාලන දිසා (HKSAR) රෙජයන් නිකුත් කරන ලද රැ.ඒ. බලපත් රයක් තිෙබ්දැයි
සහතික කරගත යුතුය. ඔබට රැ.ඒ. බලපත් රය ෙපන්වීමට ෙස්වක මඩුල්ලට පවසන්න, නැත්නම් රැ.ඒ. බලපත්ර ලාභියා දැයි
අන්තර්ජාෙලයන් බලන්න.
තහවුරු කිරීමට අත්සන් කිරීමට ෙපර ස.ෙස්. ගිවිසුෙම් අන්තර්ගතය සහ ෙස්වා ආවරණය ඔබට වැෙටහන බවට සහතික කර ගන්න.
අත්සන් කරන ලද ෙස්වා නියුක්ත ගිවිසුෙම් මුල් පිටපත තබා ගන්න.
සඳහන් කරන ලද ෙකාමිස් මුදල (ඔෙබ් මුල් මස වැටුප් වලින් 10% උපරිමයකට යටත්ව) රැ. ඒ. ෙවත ෙගවිය යුත්ෙත් ඔබ මුල් මස
වැටුප ලබා ගත් පසුව ය. ෙගවීමක් සිදු කිරීෙමන් අනතුරුව හැකිතාක් ඉක්මනින් රැ. ඒ. ෙවතින් රිසිට් පතක් ලබා ගැනීමට සහතික
වන්න.
ඔෙබ් ෙප ගලික හ නාගැ ෙම් ලිය යවිලි දා ෙහා ෙකා හැ ම්පත සහ විෙ ශ ගමන්බලපත්රය සහ ෙවනත් ෙ
දා බැ
කා පත් ඔබ ෙවත තබා ගන්න. ඔෙබ් ෙස්වාදායකයා ෙහා . . කාර්යම ල තු ෙවනත්
ෙව ට ඔබට ෙමම ලිය යවිලි ාර
ෙදන ෙලස ෙහා් තබා ගැ මට බල මට ෙනාහැක.

ඔෙබ් අයිතීන් උල්ලං නය වි ඇති විට ඔබ

සෑම විටම ඔබ

ඔබව ශාරීරික හිංසනයට ලක් වූ විට ෙහා් ඔෙබ් ෙප ද්ගලික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් එල්ලවී ඇති
විට සහය ලබා ගැනීමට වහාම “999” ෙපාලිස් හදිසි ඇමතුම් අංකය අමතන්න.

ඔබට ෙකාන්ෙද්සි ෙනාවැෙටහ් නම් ෙහා් ඒවාෙය් අරුත පිළිබඳ ඔබට පැහැදිලි
ෙනාමැති නම් කිසිදු පුද්ගෙලයකු ෙහා් සමාගමක් සමඟ (ඔෙබ් ෙස්වාදායකයා ෙහා්
රැ.ඒ. ඇතුළුව) කිසිදු ලියවිල්ලකට ෙහා් ගිවිසුමකට අත්සන් ෙනාතැබිය යුතුය.

ඔබට ඔෙබ් වැටුප් ෙනාෙගවන්ෙන් නම් ෙහා් ඔෙබ් ෙස්වානියුක්තික අයිතීන් කුමක් ෙහා්
උල්ලං නය වී ඇත්නම් විමසීම් සහ සහය ලබා ගැනීමට පැය 4 පුරා විවෘත කම්කරු
ෙදපාර්තෙම්න්තු හදිසි ඇමතුම් අංකය “ 1 1 1” අමතන්න, නැත්නම් කාර්යාල ෙව්ලාෙවහි
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කම්කරු සම්බන්ධතා අංශෙය් අදාළ ශාඛා කාර්යාලය ෙවත යන්න.

ඔෙබ් ස.ෙස්.ගිවිසුෙම් කිසිදු අසත් ය ෙතාරතුරක් (ඔෙබ් වැටුප් සහ රැ කියා
ස්ථානෙය් ලිපිනය ඇතුළු) ලබා ෙනාදිය යුතු අතර එෙස් කිරීෙමන් සාපරාධී
වරදක් කර ඇති බවට සැලකිය හැක.

විමසීම්

විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන්,
ෙස්වාෙයා්ජකයන් ෙමන්ම
බඳවා ගැනීෙම් ඒජන්සි ද
එකෙස් ෙමම අත්පත්රිකාව
ප්රෙව්ශෙමන් කියවිය යුතුය

වැඩි විස්තර සඳහා, ඔෙබ් විමසීම් අදාළ ඒජන්සි වලට ෙයාමු කරන්න නැතිනම් පහත ෙවබ්අඩවි නරඹන්න:
ෙදපාර්තෙම්න්තු
කම්කරු
ෙදපාර්තෙම්න්තුව

පරාස
විගමනික ගෘහ ෙස්වක
අයිති සහ කම්කරු ෙරගුලාසි

හදිසි දුරකථන ඇමතුම්
(හදිසි ඇමතුම් අංකය “1

”න් හසුරුවනු ලැෙබ්)

www.fdh.labour.gov.hk

රැ.ඒ. බලපත්ර සහ සඳහන්
කරන ලද ෙකාමිස් මුදල

www.eaa.labour.gov.hk

විගමනික ගෘහ
ෙස්වක වීසා බලපත්රය

www.immd.gov.hk/eng/
services/visas/
foreign_domestic_helpers.html

ආගමන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ෙර්ගු සහ
ෙවළඳ විස්තර ආඥා පනෙතන්
ෙදස් බදු
තහනම් කරන ලද සාධාරණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙනාවන ෙවළඳ භාවිත
පාරිෙභා්ගික
කවුන්සිලය

පාරිෙභා්ගික ආරවුල්

ෙහාංෙකාං
ෙපාලිස්
බලකාය

හදිසි අවස්ථා සඳහා

ඔෙබ් ආරක්ෂාවට:
කළ යුතු ෙද් සහ ෙනාකළ යුතු ෙද්

ෙවව්අඩවි

www.customs.gov.hk
www.consumer.org.hk

草日漫畫製作

විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන් ෙස්වෙය් ෙයදවීමට අදාළ විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන් , ෙස්වාෙයා්ජකයන් හා බඳවා ගැනීෙම් ඒජන්සි සතු අයිතීන් සහ වගකීම්
පිළිබඳ ක්ෂණික සඳහනක් කිරීමට ෙමම අත්පත්රිකාෙවන් අදහස් ෙකෙර්. ෙස්වය පිළිබඳ ෙකාන්ෙද්සි සහ නීතිමය විධිවිධාන පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා,
විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන්, ෙස්වාෙයා්ජකයන් හා බඳවා ගැනීෙම් ඒජන්සි සම්මත ෙස්වානියුක්ත ගිවිසුම (
40 ) සහ ෙස්වා නියුක්ත ආඥා පනත
බැලිය යුතුය. ෙමම අත්පත්රිකාෙව් දක්වා ඇති විධිවිධාන වල පූර්ණ අයිතිය ෙස්වානියුක්ත ආඥා පනත සතු වන අතර නීතිය අර්ථ දැක්වීෙම් බලය
උසාවිය සතු ෙව්.
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විගමනික ගෘහ
ෙස්වකයන් ෙග්
ෙස්වාදායකයන්

Sinhala Version 僧伽羅文版本

කළ යුතු ෙද්
ෙහාංෙකාං නීති සහ සම්මත ෙස්වානියුක්ත ගිවිසුම (ස.ෙස්.ගි.) යටෙත් ඔබට ෙම්වා හිමිෙව්:
ඔෙබ් විගමනික ගෘහ ෙස්වකයා ෙවත කලට ෙව්ලාවට සහ සම්පූර්ෙණයන් ස.ෙස්. ගිවිසුෙම් සඳහන් වැටුප ෙගවන්න. ගිවිසුම්ගත අනුපාතය ස.ෙස්. ගිවිසුම අත්සන් කරන
අවස්ථාව වන විට පැවති අවම අනුදත් වැටුප වඩා ෙනාඅඩු විය යුතුය.
ෙස්වා කාලය තුළ ආහාර ලබා ෙදන්ෙන් ෙනාමිෙලය් ද යන්න පිළිබඳව ඔෙබ් විෙදස් ගෘහ ෙස්වකයා සමඟ එකඟ වී එවන් ගිවිසුම් පිළිබඳ ස.ෙස්. ගිවිසුෙම් සඳහන් කරන්න.
එෙස් නැතිනම්, ස.ෙස්. ගිවිසුම අත්සන් කරන අවස්ථාව වන විට පැවති අනුපාතයට ෙනාඅඩු ආහාර දීමනාවක් සෑම මසකම විෙදස් ගෘහ ෙස්වකයා ෙවත ලබා දිය යුතුය.

සෑම දින කට වතාවක්ම එකකට ෙනාඅඩු විෙව්ක දින ගණනක් ඔෙබ් විගමනික ගෘහ ෙස්වකයාට ලබා ෙදන්න.
ඔෙබ් විගමනික ගෘහ ෙස්වකයාෙග් ෙස්වා කාලය කුමක් වුවත් ඔහුට/ඇයට රෙජය් නිවාඩු දින (සෑම වසරකටම දින 1 ක්)
ලැබීමට සලසන්න. ඔෙබ් විගමනික ගෘහ ෙස්වකයා මාස තුනක කාලයක් ෙස්ෙවය් ෙයදී සිට ඇතිනම් ඔහු/ ඇය ෙගවන
රෙජය් නිවාඩු දිනවලට හිමිකම් කියයි.
ඔෙබ් විගමනික ගෘහ ෙස්වකයා ෙවත ඔෙබ් නිවහෙනහි සැලකියයුතු තරම් ෙප ද්ගලිකත්වයක් සහිතව
සුදුසු නවාතැන් පහසුකම් සපයන්න.
ෛවද්ය පරීක්ෂණ ගාස්තු, අදාළ තානාපති කාර්යාලෙය් වලංගු කිරීෙම් ගාස්තු, වීසා බලපත්ර ගාස්තු, රක්
ෂණ ගාස්තු, පරිපාලන ගාස්තු ෙහා පිලිපීන විෙදස් ෙස්වා නියුක්ත පරිපාලන ගාස්තුව වැනි ගාස්තු ෙහා් ඊට
සමාන අදාළ රාජ්ය අධිකාරීන් විසින් අවශ්ය කරන ෙවනත් ගාස්තු වැනි අවශ්ය ලියකියවිලි ලබා ගැනීමට
ගත වන වියදම් ඔෙබ් විගමනික ගෘහ ෙස්වකයා ෙවත නැවත ලබාෙදන්න

රැකියා ඒජන්සි
(රැ.ඒ.)

කළ යුතු ෙද්

සෑම අවස්ථාවකදීම රැ. ඒ. “රැකියා ඒජන්සි සඳහා වන ආචාර ධර්ම සංග්රහය”
ට අනුකූල වියයුතුය.

විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන්, බලපත්රලාභියා සහ රැ.ඒ. කාර්ය
මණ්ඩලය සමඟ ගනුෙදනු කරන විට ෙමෙස් කළ යුතුෙව්:
ස්ථාපන පිළිබඳ වාර්තා තබා ගන්න. සිදුකරන ලද ඕනෑම ෙගවීමකට ප්රාෙයා්ගිකව ලබාදිය
හැකි තරම් ඉක්මනින් විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන් ෙවත රිසිට්පත් නිකුත් කර ඒවාෙය් පිටපත්
ස්ථාපන වාර්තා වල ෙකාටසක් ෙලස ළඟ තබා ගන්න.
විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන් ෙවත ඔවුන්ෙග් රාජ්ය අයිතීන්, ෙහාංෙකාං ෙද්ශෙය් රැකියාෙව්
නියුතුව සිටින අතර ආරක්ෂාව ෙස්ම සහන ලබා ගැනීෙම් මාර්ග පැහැදිලිව විස්තර කර
ෙදන්න. සහය අවශ්ය විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන්ට අදාළ රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවලින්
විෙශ්ෂෙයන්ම විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන් යුතු ප්රෙයා්ජන ගැනීම්වලට, අඩුෙවන් ෙගවීම්
කිරීම්වලට, විෙව්ක දින ලබා ෙනාදීම් ආදි ෙද් වලට ලක් වූ බවට සැක කරයි නම්, සහය ලබා
ගැනීමට මගෙපන්වීම්/උපෙදස් ලබා ෙදන්න.

ෙස්වාෙයා්ජකයන් සමඟ ගනුෙදනු කිරීෙම්දී, බලපත්ර ලාභියා සහ රැ.
ඒ. කාර්ය මඩුල්ල ෙමෙස් කළ යුතුය:

රැ. ඒ.බලපත්රයකට අදාළ ගැටලු සඳහා බලපත්ර ලාභියා

ෙස්වා ෙයා්ජකයන්ෙවත නිවැරදි සහ ස්ථීර උපෙදස් ලබා දී අදාළ වන ෙරගුලාසිවල විධිවිධාන (ෙස්වානියුක්ත ආඥා පනත,
ෙස්වානියුක්තිකයන්ෙග් වන්දි ආඥාපනත සහ ආගමන ආඥාපනත) සහ සම්මත ෙස්වානියුක්ත ගිවිසුම (ස.ෙස්.ගි) (අවම අනුදත් වැටුප,
විෙව්ක දින, රජෙය් නිවාඩු, වාර්ෂික නිවාඩු, අසනීප දීමන සහ වැටුප් ෙගවීම්) පිළිබඳව ෙස්වානියුක්තයන් ෙවත පැහැදිලි කර ෙදන්න.

වලංගු රැ. ඒ. බලපත්රය සහ රැකියා ඒජන්සි ෙරගුලාසි වලට ෙදවන වැඩසටහන
(එනම්, රැකියා ෙසායන්ෙනකුෙගන් ෙස්. ඒ. ට අයකර ගත හැකි උපරිම ෙකාමිස් මුදල)
රැ.ඒ. ව්යාපාරය කරන ස්ථානෙය් කැපී ෙපෙනන ස්ථානයක පැහැදිලිව දර්ශන
කරන්න.

ෙස්වා ෙයා්ජකයන් ෙවත කිසියම් ෙහා් ෙස්වාවක් ලබාදීමට ප්රථම ඒජන්සි ෙස්වා ආවරණය, අය කිරීෙම් ක්රමය, ඇපකරු කාලසීමාව,
නැවත ෙගවුම් ප්රතිපත්ති ආදිය පිළිබඳ පැහැදිලිව ෙස්වා ෙයා්ජකයන් ෙවත පැහැදිලි කර දීෙමන් අනතුරුව ඔවුන් සමඟ ලිඛිත ෙස්වා
ගිවිසුමකට එළෙඹන්න. සුදුසු අෙප්ක්ෂකෙයකු හඳුනා ගත් විට, විෙදස්ක ගෘහ ෙස්වකයා පිළිබඳ ෙතාරතුරු, ෙස්වයට වාර්තා කිරීමට
බලාෙපාෙරාත්තු වන දිනය ෙමන්ම විගමනික ගෘහ ෙස්වකයා හට එකඟ වූ දිනෙය් ෙස්වයට වාර්තා කළ ෙනාහැකි නම් ෙහා ෙවනත්
ෙකෙනකු පත් කරන ෙලස ෙස්වා ෙයා්ජකයන් ඉල්ලා සිටින විට වැඩ පිළිෙවල පිළිබඳව පැහැදිලිව ලියා තැබිය යුතුය. ෙස්වා ෙයා්ජකයන්
සහ රැ. ඒ. වාර්තාමය අවශ්යතා සඳහා එජන්සි ෙස්වා ගිවිසුෙම් පිටපතක් ද පාර්ශව ෙදකම අත්සන් තැබූ හඳුනාගත් විගමනික ගෘහ
ෙස්වකයා හා සම්බන්ධ විස්තර තබා ගත යුතුය.

දැනට පවතින රැ. ඒ. බලපත්රය එහි කල් ඉකුත්වීමට අවම වශෙයන් මාස ෙදකකට
වත් ෙපර එය අලුත් කිරීමට අවශ්ය සියලුම සහයක ලියකියවිලි සමඟ අයදුම්පත්රයක්
භාර ෙදන්න. එෙස් ෙනාෙව්නම්, බලපත්රය කලට ෙව්ලාවට අලුත් කිරීම ෙනාෙකෙරනු
ඇත.
බලපත්ර අයදුම් පත්රය සඳහා කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට නිරවද්ය සහ
යාවත්කාලීන ෙතාරතුරු සපයා දී පහත අයුරු ෙවනස්කම් පිළිබඳ ව්යවස්ථාපිත
කාලරාමුව ඇතුළත ලිඛිතව කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැනුම් ෙදන්න: (i)
කළමනාකරණෙය් යම් ෙවනසක් සිදුකර දින 14ක් ඇතුළත (ii) ව්යාපාරික ස්ථානය
මාරු කිරීමට දින 14කට ෙනාඅඩු කාලයක් තුළ (ii) ව්යාපාරය නවතා දමා දින හතක
ඇතුළත

ස.ෙස්.ගිවිසුෙම් 9(a) වගන්තියට යටෙත් සහ ෙස්වානියුක්තිකයන්ෙග් වන්දි ආඥා පනතට අනුකූලව ෙස්වාෙයා්ජකයා විසින් දැරිය යුතු
ෛවද්ය වියදම් ආවරණ කිරීම සඳහා විස්තරාත්මක විගමනික ගෘහ ෙස්වක රක්ෂණ ප්රතිපත්තියක් ගැනීම පිළිබඳ සලකා බැලීමට
ෙස්වාදායකයන් ෙවත මතක් කරන්න.
කරන ලද ෙගවීම් කිසිවක් ෙව් නම් ඒ සඳහා ෙස්වාෙයා්ජකයා ෙවත රිසිට්පත් නිකුත් කර වාර්තා කටයුතු සඳහා ඒවාෙය් පිටපත් තබාගන්න.
අදාළ වන රෙට් තානාපති කාර්යාල වලින් සහ/ෙහා් HKSAR රජෙයන් සංවිධානය කරනු ලබන උපෙදස් ලබා ෙදන සමුළු, විෙශ්ෂෙයන්ම
විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන්ෙග් රැකියා අයිතිවලට අදාළ වන ඒවාට සහභාගී වීමට විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන් නිදහස් කිරීමට ෙස්වා
ෙයා්ජකයන් උනන්දු කරවන්න.

රැකියා ඒජන්සි
(රැ.ඒ.)

Employment Agency
Regulations

ෙනාකළ යුතු ෙද්
ෙස්වාෙයා්ජකයන් සමඟ ගනුෙදනු කරන විට, බලපත්රලාභියාට සහ රැ.ඒ. කාර්ය මණ්ඩලයට
තම ණය මුදල් ෙහා් ෙකාමිස්/ තැරවූ ගාස්තු/පුහුණු ගාස්තු ආපසු ෙගවීම ෙවනුෙවන් විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන්ෙගන් වැටුප් නීති විෙරා්ධී ෙලස කපා දැමීම කිරීමට ෙහා
ඔවුන් ෙවත විෙව්ක දින ෙහා් රජෙය් නිවාඩු දින ලබා ෙනාදී සිටීමට ඉල්ලා සිටීමට ෙහා් ඊට ෙපළඹවීමට අවසර නැත.
විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන් සඳහා විසා බලපත්ර ලබාගැනීමට අයදුම් කිරීෙම්දී ආගමන ආඥා පනත යටෙත් වරදක් වන වැරදි නිෙයා්ජන ඉදිරිපත් කිරීමට (වැටුප්,
නවාතැන් වැඩපිළිෙවල ආදිය සම්බන්ධෙයන්) අෙනක් අය සමඟ කුමන්ත්රණය කිරීමට අවසර නැත.
ෙහාංෙකාං හි ෙස්වයට පැමිණීමට ප්රථම විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන්ෙග් මව් රෙට් රජෙයන් සහ/ ෙහා් සංවිධානවලින් පනවන ලද අදාළ ගාස්තු සහ වියදම් ෙගවීෙම්
වගකීම විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන් ෙවත පැටවීමට ෙස්වාෙයා්ජකයන් ෙවත උපෙදස් දීමට අවසර නැත.
විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන් පිළිබඳ ෙස්වාෙයා්ජකයන් ෙවත අසත්ය ෙහා් ෙනාමගයවන සුළු ෙතාරතුරු ලබා දීමට අවසර නැත.

විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන් සමඟ ගනුෙදනු කර විට, බලපත්රලාභියාට සහ රැ.ඒ. කාර්ය මණ්ඩලයට
විගමනික ගෘහ ෙස්වකයින්ෙග් ප්රථම මාසෙය් වැටුෙපන් 10%කට වඩා වැඩි ෙකාමිස් මුදලක් විගමනික ගෘහ ෙස්වකයින්ෙගන් අයකිරීමට අවසර නැත.
විගමනික ගෘහ ෙස්වකෙයකුෙග් පුද්ගලික ෙද්පළ විගමනික ගමන් බලපත්රය, හැඳුනුම් පත, ATM බැංකු/ ක්ෙරඩිට් කාඩ්පත්, ෙස්වානියුක්ත ගිවිසුම ෙමන්ම විගමනික ගෘහ ෙස්වකයා ෙවනුෙවන්
ඇති රජෙය් ප්රකාශන සහ අත්පත්රිකා ආදිය රඳවා තබා ගැනීමට අවසර නැත.
කිසිම ආකාරයක වියදමක් ෙහා් සඳහන් කරන ලද ෙකාමිස් ගාස්තුව හැර ඡායාපිටපත් කිරීෙම් ගාස්තු, ලියාපදිංචි කිරීෙම් ගාස්තු, ඡායාරූප ගැනීෙම් ගාස්තු සහ ෙවන් කරවීෙම් ගාස්තු ඇතුළු ඊට සීමා
ෙනාවන ගාස්තු/අය කිරීම් කිසිවක් විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන්ෙගන් ලබා ගැනීමට ෙහා්, විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන්ෙග් ප්රථම මාසෙය් වැටුප ලැබීමට ෙපර ෙකාමිස් මුදල ලබා ගැනීමට ෙහා්
විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන්ෙග් මූල්යමය කාරණා වලට සම්බන්ධ වීමට ෙහා් ණයමුදල් ලබා ගැනීමට පිළිෙයළ කිරීමට අවසර නැත.
විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන් හට කිසිදු නීතියක් කඩ කිරීමට සහය වීමට ෙහා් උනන්දු කරවීමට අවසර නැත.
කල්පිරීමට ප්රථම ෙස්වානියුක්ත ගිවිසුම නවතා දැමීමට විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන් උනන්දු කරවීමට ෙහා් ෙපළඹවීමට අවසර නැත.

රැ. ඒ. බලපත්රයට සම්බන්ධ කාරණා සඳහා, බලපත්රලාභියාට
තමන්ෙග් බලපත්රය ෙවනත් පුද්ගලෙයකුට ණයට දීමට, මාරු කිරීමට ෙහා් පැවරීමට අවසර නැත
බලපත්රලාභී ලිපිනෙයහි හැර ෙවනත් කිසිම ස්ථානයක රැ.ඒ. ව්යාපාරය සිදු කිරීමට අවසර නැත.

License

විගමනික ගෘහ
ෙස්වකයින්ෙග්
ෙස්වාදායකයන්

බලපත්රයක් ලබා දීමට ප්රථම ෙහා් පවතින බලපත්රය කල් ඉකුත් වීෙමන් පසු නැවත අලුත්
කිරීමට ප්රථම ෙහා් රැ.ඒ. ව්යාපාරය සිදු කිරීමට අවසර නැත.

කළ යුතු ෙද්
විගමනික ගෘහ සේවකයාගේ සේවා කාලය තුළ ඔබට
මෙසේ උපදෙස් දෙනු ලැබේ:
ඔෙබ් විගමනික ගෘහ ෙස්වකයා ෙවත ලබා දුන්/ෙගවූ නිවාඩු, වැටුප්, ගුවන් ටිකට්පත් ආදිය
සම්බන්ධෙයන් ෙදපාර්ශවයම අත්සන් තබන ලද ලිඛිත වාර්තා තබා ගන්න.
ස.ෙස්.ගිවිසුම ආරම්භෙය්දී සහ කල් පිරීෙම්දී/අවසන් වීෙම්දී, ඔෙබ් විගමනික ගෘහ ෙස්වකයා ෙවත
සියරට සිට පැමිණීමට සහ ආපසු යාමට අතින් මුදල් ෙනාදී සෘජුව ගුවන් ටිකට්පත් මිලදී ෙගන ෙදන්න.

Insura
n

ce

ස.ෙස්.ගිවිසුෙම් සහ ෙස්වා නියුක්ත ආඥා පනතට අනුව අදාළ ෛවද්ය රක්ෂණය සහ ෙස්වා නියුක්ත
වන්දි ආවරණය කරන විස්තරාත්මක විගමනික ගෘහ ෙස්වක රක්ෂණ ප්රතිපත්තියක් ඔබ යටෙත්
ෙස්වය කරන විගමනික ගෘහ ෙස්වකයා ෙවත ලබා ගන්න.

විගමනික ගෘහ
ෙස්වකයන්ෙග්
ෙස්වා ෙයා්ජකයන්

ෙනාකළ යුතු ෙද්

සෑම විටම ඔබ
රැ.ඒ. විසින් සහ පුද්ගලයන්/ආයතන විසින් විගමනික ගෘහ
ෙස්වකයාෙගන් අයකරන ෙකාමිස් මුදල් ෙහා් පුහුණු ගාස්තු ආදිය
ෙහා් විගමනික ගෘහ ෙස්වකයා ගන්න ලද ණය නැවත ෙගවීම
උෙදසා ඔෙබ් විගමනික ගෘහ ෙස්වක වැටුප අඩු ෙනාකළ යුතුය.

ඔෙබ් විගමනික ගෘහ ෙස්වකයාට කළ යුතු රාජකාරි පැහැදිලි කර දී අවශ්ය නම් සහ ප්රාෙයා්ගික ෙව්
නම් නිදර්ශනය කර ෙපන්වන්න.
වැඩ කරන පිළිෙවළ සම්බන්ධෙයන් ඔෙබ් විෙදස් ගෘහ ෙස්වකයා සමඟ එකඟතාවකට පැමිෙනන්න,
ඔහුට සුදුසු විෙව්ක කාලයක් ලබා ෙදන්න.
විගමනික ගෘහ ෙස්වකයා සමඟ ඇතිවන ආරවුල් නීතිවිෙරා්ධී ක්රියා
වලින් විසඳීමට ෙනායා යුතුය.
ඔෙබ් විගමනික ගෘහ ෙස්වකයා සමඟ ෙහාඳ සන්නිෙව්දනයක්
පවත්වා ෙගන එකමුතුව සහ අන්ෙයා්න්ය අවෙබා්ධය සහ
ගරුත්වය සහිත වන්න.

රැකියා ඒජන්සියක් (රැ.ඒ.) සමඟ ගනුෙදනු කරන විට ඔබට
ෙමෙස් උපෙදස් ෙදනු ලැෙබ්:

ඔෙබ් විගමනික ගෘහ ෙස්වකයාෙග් පුද්ගලික ෙද්පළ (උදා.
ඔහුෙග්/ඇයෙග් විෙදස්ක ගමන් බලපත්රය, හැඳුනුම් පත, ATM/ක්
ෙරඩිට් කාඩ්පත්, ෙස්වානියුක්ත ගිවිසුම ෙමන්ම විගමනික ගෘහ
ෙස්වකයා ෙවනුෙවන් ඇති රජෙය් ප්රකාශන සහ අත්පත්රිකා) රඳවා
තබා ෙනාගත යුතුය. එෙස් ෙනාෙව් නම්, ඔබ සාපරාධි ක්රියාවක
ෙයදුනා යැයි සැලකිය හැක.

බලපත්රලාභී රැ. ඒජන්සියකින් ෙස්වාව ලබා ගන්න, එෙස්ම රැ. ඒජන්සිෙය් ෙස්වා ප්රමිතිය සහ ප්රසිද්ධිය පිළිබඳ ඔෙබ් පවුෙල්
අයෙගන් සහ මිතුරන්ෙගන් විමසන්න.
ෙගවීමට ප්රථම, ෙස්වා ආවරණය, ලැයිස්තුගත ගාස්තු, මුදල් ආපසු ෙගවීම් ෙමන්ම විගමනික ගෘහ ෙස්වක නැවත පිහිටුවීෙම් ප්
රත්පත්ති ඇතුළු ඒජන්සිෙය් ෙස්වාව පිළිබඳ විස්තර සම්බන්ධෙයන් රැ.ඒ. සමඟ එකඟ වීෙමන් හා ලිඛිත ෙස්වා ගිවිසුමක් අත්සන්
කිරීෙමන් ඔෙබ් ආරක්ෂාව සපයා ගන්න. සුදුසු අෙප්ක්ෂකෙයකු හඳුනා ගත ෙහාත්, විගමනික ගෘහ ෙස්වකයා පිළිබඳ විස්තර,
ෙස්වයට වාර්තා කිරීමට බලාෙපාෙරාත්තු වන දිනය ආදිය පැහැදිලිව ගිවිසුෙම් සඳහන් කර තිබිය යුතුය.
ෙවළඳ විස්තර අඥා පනත යටෙත් තහනම් කරන ලද සාධාරණ ෙනාවන ෙවළඳ භාවිතයක් රැ. ඒ. විසින් සිදු කර ඇතැයි ඔබ
සලකන්ෙන් නම් ෙහා් රැ.ඒ. සමඟ පාරිෙභා්ගික ආරවුලක් විසඳා ගැනීමට ඔබට සහය අවශ්ය නම් ෙර්ගු සහ ෙදස් බඩු
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙහා් පාරිෙභා්ගික කවුන්සිලෙය් පැමිණිල්ලක් ෙගානු කරන්න.
කම්කරු ගැටලු සඳහා කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් උපෙදස් පතන්න, නැති නම් අවශ්ය විට අදාළ බලධාරීන්ෙග් සහය පතන්න.

ෙද්ශීය ෙනාවන අමුත්තන් ගෘහ අත්උදවුකරුවන් ෙලස බඳවා ගැනීම ද,
ෙවනත් පුද්ගලයන්ෙග් විගමනික ගෘහ ෙස්වකයන් අර්ධ කාලීනව ෙහා්
පූර්ණ කාලීන උදවුකරුවන් ෙලස ගැනීම ෙහා්, ස.ෙස්.ගිවිසුෙම් සඳහන්
ෙනාවන ෙගදරෙදාර වැඩකටයුතු වලින් පිටත කාර්යන්හි ෙහා් ස්ථාන
වල ඔෙබ් විගමනික ගෘහ ෙස්වකයා ෙයදවීම ද සිදු ෙනාකළ යුතුය.
ෙමය ආගමන ආඥාපනත යටෙත් වරදක් විය හැකියි.

