යයෝජිත යෙටුම්පත් නියේදනය

රැකියා පුරප්පාඩු නියේදනය කිරීම
නිවස පදනම් ෙරගත් මහලු හා අබාධිත අයව රැෙබලා ගැනීම - ඊශ්රායල්
1. තනතුර : සාත්තු සේවක සේවිකා
2. සාමානය රැකියා විස්තරය : පුද්ගලික අවශ්යතා සඳහා දක්ෂ සහ කඩිසර සෙස
අවශ්ය වන පරිදි ගෘහේථ කළමනාකරණය ඇුළුව දදනික ජීවන කටයුු කරසගන
යාම සඳහා (PWD) ආබාධිත පුද්ගෙයන්ට සහ වැඩිහිටි පුද්ගෙයන්ට සහාය වීම ,
රැකබො ගැනීම හා සහාය ෙබා දීම,පිරිසිදු කිරීම, සනීපාරක්ෂණ කටයුු සදහා
සහාය වීම, ආහාර සැකසීම, ආහාර පිසීම,අහාර ෙබා දීම, නෑවීම, සපෝෂණය හා
පිරිසිදු කිරීම, නියමිත ඖෂධ ෙබා දීම, අධීක්ෂණය යන ආදිය (රැකියා ගිවිසුසේ
සඳහන් පරිදි)
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_application_forms
/he/patient_employment_a.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_application_forms/he/family_e
mployment_b.pdf ) හා සේවා සයෝජකයා සහෝ ඔහුසේ නිසයෝජිතයා විසින් ෙබා සදන
උපසදේ අනුව කටයුු කිරීමට බැසද්. රැකියා ගිවිසුසේ PWD ද, තමාසේ භාරකරුසේ
සේවාසයෝජකයා වන අවේථා ඇති අතර, සදවැන්න පවුසේ සාමාජිකසයකු සහෝ
නීතයානුකූෙව පත්ත කරන ෙද PWD හි නිසයෝජිතසයකු සාත්තු සේවකයාසේ නිෙ
සේවාසයෝජකයා සේ. සමම අවේථා සදසකහිම භාරකරුසේ රාජකාරිය වනුසේ PWD
රැකබො ගැනීම වන අතර භාරකරු PWD සේ නිවසේ වාසය කරයි.
3. සාමානය වැඩ සහ ජීවන තත්වය - සේවා සකාන්සද්සි රැකියා ගිවිසුසේ දක්වා
ඇති පරිදි වනු ඇත .(ඉහත සබැඳිය බෙන්න . නිතය සේවා ේථානය සහ වාසේථාන

PWD නිවසේ පිහිටා ඇත.) සමතැන් සිට අදාළ සකාන්සද්සි කිහිපයක් පිළිබඳ සපාදු
විේතරයකි. රැකියා ගිවිසුසේ දක්වා ඇති පරිදි ඊශ්රායෙය ුෙ බෙ පවත්තවන
සාමානය නීති රීති , හමුදාමය නීති හා ක්රියාමාර්ග, රැකියා ගිවිසුසේ සඳහන් නීති
බෙ පවත්තවනු ඇත.
4. වැඩ සතිය - සාමානය වැඩකිරීසේ කාෙය සතියට දින 6 කි. වැඩ සතිය පුරා සේවා
සයෝජකයා

විසින්

පුද්ගලික අවශ්යතා සහ නින්ද සඳහා ක්රියාකාරී වැඩ වලින්

සාධාරණ විසේකයක් ෙබා දිය හැක.
5. ඇස්තයම්න්තතුගත අවම වැටුප ❖

දළ මාසිෙ අවම වැටුප - අවසර ෙත්ත නීතිමය අඩුකිරීේ වෙට සපර 5300
NIS ( 5300 නව ඊශ්රාසයේ සෂකේ, එය දළ වශ්සයන් ඇමරිකානු සඩාෙර් 1630
ක් වන අතර 2021 ජුනි 1 වන විට විනිමය අනුපාතය 1 u$$ -3.25 NIS

❖

වැටුප් අඩුකිරීම - යස්වා යයෝජෙයාට දල මාසිෙ වැටුයපන්ත පහත
අඩු කිරීම් සිදුෙල හැෙ.
1. පුද්ගලිෙ වවදය රක්ෂණය දායෙ මුදල් 143 NIS
2. නිවාස යහෝ නැවතීයම් පහසුෙම් යස්වා යයාජෙයා දරන්තයන්ත නම්
(වතුර/ ලයිට් බිල්) 564 NIS දක්වා අඩුකළ හැක.ආහාර සේවා
සයාජකයා සපයයි නේ , දළ වැටුසපන් 10% දක්වා අඩුකෙ හැක. සවනත්ත
ඔනෑම වියදමක් සේවා සයෝජකයා දරන්සන් නේ සේමත ගිවිසුම අනුව ,
25% දක්වා මාසික වැටුසපන් අඩු කෙ හැක.

6. සාත්තු යස්වෙ යස්විොවයේ සියලු වියදම් සාත්තුයස්වෙයාම දැරිය යුතුය.
ඊශ්රායෙසේ ඇතුළුව, එයහත් ඒවාට පමණක් සීමා යනායේ : ආහාර රැකියා
ේථානසයන් සපයනු සනාෙැසේ., (දුරකථනය, ඇඳුේ පැළඳුේ, සක්බේ රූපවාහිනී(
ඔහු කැමති එවැනි

අන්තර්ජාෙ , සංචාරක, සවනේ වීම සහ / සහෝ transferring

ඇමරිකානු සඩාෙර් වලින් සහෝ සවනත්ත මුදේ වලින් NIS හි විසද්ශ්යක සගවනු ෙබන

වැටුප යනාදිය) ඊශ්රායෙසේ ජීවන වියදම ඉහළ මට්ටමක පවතින බව කරුණාසවන්
සෙකන්න.
7. යවනත් ප්රතිලාභ - ගිවිසුසේ සදහන් පරිදි.
8.

අයදුම්ෙරුවන්ත ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සුදුසුෙම් සහ යවනත්

පූර්ව යොන්තයද්සි ;
➢

වයස අවු. 25 – 45 ත් අතර ශ්රී ලාාංකිෙ පුරවැසියයකු වීම.

➢

අ.යපා.ස (සා.යප.) විභාගය සදහා යපනී සිට තිබිම.

➢

අවම වශයයන්ත උස 1.5m ක් හා බර 45 Kg ක් විම.

➢

අවම වශයයන්ත මාස 11 ෙ යහද පුහුණු පාඨමාලාවක් හදාරා

ප්රායයෝගිෙ යහද යස්වෙයින්ත
යලස රඡයේ පිළිගත් ආයතනයෙ යස්වයෙර තිබිය යුතු යහෝ ශ්රී ලාංො
වියද්ශ යස්වා
ොර්යාාංශය විසින්ත පවත්වනු ලබන දින 45 ඡාතිෙ වෘත්තීය පුහුණු 03
මට්ටයම් ජාතිෙ
සහතිෙය

ලබා තිබීම. (NVQ Level III) යම් වන විට (යහඳ පුහුණු

පාඨමාලාව හදාරා
යනාමැති අය ඉතා ඉක්මණින්ත අප ආයතනයේ ලියාපදිාංචි වන්තන)
➢

ශ්රී ලාංො වියද්ශ යස්වා නියුක්ති ොර්යාාංශය විසින්ත පවත්වනු ලබන
ඉාංග්රීසි භාෂා පාඨමාලාව හදාරා තිබීම. (යම් වන විට පාඨමාලාව හදාරා
යනාමැති අය ඉතා ඉක්මණින්ත අප ආයතනයේ ඒ සඳහා ලියාපදිාංචි
වන්තන.)

➢

මීට යපර ඊශ්රායලයේ යස්වය ෙර යනාතිබීම. (යම් බව ඊශ්රායල් රජයේ
ආගමන අධිොරිය විසින්ත වජවමිතිෙව පරීක්ෂා ෙරනු ලැයේ.)

➢

ඉල්ලුම්ෙරුවන්තයේ භාර්යාවන්ත / ස්වාම්පුරුෂයන්ත යදමාපියන්ත යහෝ
දරුවන්ත දැනට ඊශ්රායලයේ රැකියාවෙ නිරතව යහෝ පදිාංචිව යනාසිටිම.

➢

ශාරීරිෙව හා මානසිෙව නියරෝගී විය යුතු අතර, කිසියම් යරෝගයකින්ත
යහෝ ක්ෂය යරෝගය, යසාංගමාලය, සිපිලීස්,යගායනෝරියාව සහ HIV
ආසාධිත (එනමුත් යම්වාටම පමණක් සීමා යනාවූ) යරෝග ඇතුළු
නිදන්තගත යරෝගවලින්ත යනායපයලන යලාකු බරක් ඉසිලීම් හැකියාව
ඇති, ඊශ්රායලයේදී අසීරු අන්තදයම් සාත්තු සත්ොර කිරීයම් හැකියාව
තිබිම.

➢

ය ෝදනා වලින්ත යතාර පිරිසිදු යපාලිස් වාර්තා තිබිම.

➢

අයඳුම්පත්ර ෙැඳවියමන්ත පසු ඔබට ආසන්තනතම වියද්ශ යස්වා නියුක්ති
ොර්යාාංශ ශාඛා ොර්යාල පරිශ්රයන්තිදී ඔබයේ සියලුම සුදුසුෙම්
ප්රායයෝගිෙව පරික්ෂා ෙරනු ලැයේ.

9. භාරෙරු බඳවා ගැනීම හා රැකියාව හා සම්බන්තධ ඇස්තයම්න්තතුගත
පිරිවැය :
• කරුණාකර බඳවා ගැනීම සඳහා ඇේතසේන්ුගත පිරිවැය බෙන්න:
• එක් එක් සේවාව සඳහා සගවන්නන්ට රිසිට්පත්ත සහෝ තහවුරු කිරීේ ෙැසබනු ඇත

අන්තතර්ගතය

පිරිවැය

සටහන්ත සහ පැහැදිලි කිරීම්

(යද්ශීය එක්සත් ජනපද
යඩාලරය
(ඇ.යඩා.) *
SLBFE ලියාපදිංචිය 17,837.00 කි
101.90 කි
LKR
මුදල්)

දවදය පරීක්ෂණ
ගාේු
සපාලිේ වාර්තාව
සඳහා ගාේු
විසද්ශ්
ගමන්
බෙපත්ර
නිකුත්ත
කිරීසේ ගාේුව
වීසා ගාේු

15,000.00 කි

85.70 කි

1,000.00 කි

5.713

3,500.00 කි

20 යි

එක් දින සේවාවක්
(LKR) කි

5,251.50 කි

30 යි

වීසා සේවා සමාගම විසින්
සපයනු ෙබන සේවාවන් සඳහා
ගාේු.

SLBFE
NVQ 45,000.00 කි
මට්ටසේ
II
පාඨමාොව
SLBFE
සැකසුේ 75,000.00 කි
ගාේුව
පූර්ව පිටත්තවීසේ
දිශ්ානතිය

15,000.00

257.07

428.45 කි
SLBFE විසින් පූර්ව පිටත්තවීසේ
දිශ්ානතියක් සිදු කරනු ෙබන
අතර එය සනාමිසේ ෙබා සදනු

ගුවන්
ගමන් 100,000.00 කි
වියදේ
(එක්
ක්රමයක්)
පටිගත කරන ෙද
උඩුගත
කළ
වීඩිසයෝ සේමුඛ
පරීක්ෂණ
පිරිවැය
භාරකරුට
ඊශ්රායෙසේ
අවසර දී ඇති
කාෙය පුරාවටම
සේවා
පැස
(Package) සඳහා
ගාේු

571.30

40 යි

ඇත.
එය විවිධ සවළඳපෙ පිරිවැය
මත රඳා පවතී.
PIBA
සවනුසවන්
ොභ
සනාෙබන ආයතනයක් විසින්
සිදු කරන්සන් නේ .

▪

ඊශ්රායේ සරගුොසි වෙ

(ඊශ්රායෙ
විසින්)

කේකරු
නියම

මුදෙක්

ඇමති

කළ

වරින්

යුු
වර

යාවත්තකාලීන කළ හැකිය.
▪

සමම මුදෙ එකු කළ

යුත්තසත්ත බැංකු මාරුවකින්
සහෝ

බැංකු

සචක්පතක්

මගිනි.
▪

සේවා පැස ඇුෙත්ත වනු

කරුණු :
සමාජ

වැඩ

සංචාර

සහ

ඇගයීම වසරකට සදවරක්
අවම වශ්සයන් (ුන් වරක්,
පළමු වසර ුළ), රැකියා
ේථානසේ ප්රශ්න විසඳීසේ දී
සහාය,

විකේප

රැකියා

ේථානගත සැපයීම, වීසා දී
වාර්ිකව

ආධාර:

පහත

සඳහන්

දීර්ඝ

,

අසනීප

අවේථාවකදී උපකාර සහ
උපසදේ ආදිය.
මුලු එකුව

262,588.50

1540.13 US $

LKR

I.

අයදුේකරුවන්සගන් බඳවා ගැනීසේ ක්රියාවලිසේදී හිමිකමි ගාේුවක් අය සනාකරනු ඇත.
එසේ වුවද, අනාගතසේ දී සහ ඊශ්රායෙසේ නීති සේපාදනයට යටත්තව, රැකබො ගන්නන්
ඊශ්රායෙයට පැමිණීසමන් පසුව සහ ඔවුන් නැවතී සිටින කාෙය පුරාවටම සේවා පැස
(Package)

සැපයීමට අවශ්ය වන ඊශ්රායෙසේ රැකියා ආයතනවෙට සේවා ගාේුවක්

සගවීමට අවශ්ය වනු ඇත.
II.

එවැනි යස්වා ගාස්තු නීතියට සම්මත වුවයහාත්, PIBA සහ SLBFE ගාස්තු පිළිබඳ
විස්තර සහ අධීක්ෂණය ෙරන ලද යගවීම් ක්රමය ප්රසිද්ධ ෙරනු ඇත .
නීති විසරෝධී ගාේු ඉේො සිටින සහෝ ඊශ්රායෙසේ වැඩ කටයුු කිරීමට සපාසරාන්දු වන
අනවසර නිසයෝජිතයින්සගන් ප්රසේසේ වන්න.එවැනි පාර්ශ්වයන්සේ වැඩ කටයුු පිළිබද
වගකීමක් ගනු සනාෙැසබන අතර සුදුසුකේ ෙත්ත අයදුේකරුවන්සේ අවසන් දත්තත
සේඛනයට අනුව PIBA විසින් අයදුේ කරුවන් සතෝරාගනු ෙැසේ.(අවසන් ෙැයිේුව ුලින්
75% සනාවැඩි අයදුේකරුවන් ප්රමාණයක්) අයදුේකරුවන්සගන් 90% ක්ම කාන්තාවන් වන
අතර පිරිමි රැකබො ගන්නන්ට වඩා කාන්තා රැකබො ගන්නන් සඳහා ඊශ්රායෙසේ වැඩි
අවශ්යතාවයක් ඇති බැවින් දළ වශ්සයන් 10% ක් පමණක් පිරිමින් වනු ඇත.

10. සමම සතෝරාගත්ත අයදුේ කරුවන්හට තම ගුවන් ටිකට් (යාමට හා ඒමට) වියදේ තමා විසින්
දැරිය යුුය. එසමන්ම ඔහුසේ සහෝ / ඇයසේ දවදය පරීක්ෂණ ගාේුද දැරිය යුුසේ. මීට
අමතරව

ඊශ්රායේ

දත්තත පද්ධතියට ඇුෙත්ත කිරිම සදහා සේමුඛ පරීක්ෂණය සහ

ප්රශ්නාවලිය පිරවීම සඳහා දළ වශ්සයන් ඇමරිකානු සඩාෙර් 40 ක් සගවීමට අයදුේකරු
වගකිව යුුය.
11. අවසාන දත්තත ගබඩාවට ඇුළත්ත කර ඇති සියලුම අයදුේකරුවන් ඊශ්රායෙයට පැමිණීමට
සතෝරා සනාගන්නා අතර අයදුේකරුසවකු දත්තත ගබඩාවට ඇුළත්ත කිරීම සඳහා
ඊශ්රායෙසේ සහෝ

SLBFE

සහෝ කිසිදු අයදුේකරුසවකු සඳහා ඊශ්රායෙසේ වැඩ කටයුු

සේබන්ධසයන් කිසියේ පුද්ගෙයකු සහෝ ආයතනයක් බැඳී සනාමැත.
12. අවසර ලත් රැකියායේ උපරිම ොලය . - ඊශ්රායෙසේ ගෘහේථ රැකබො ගන්සනකුසේ
නිතය සේවා නියුක්තිසේ උපරිම කාෙ සීමාව ඊශ්රායෙයට ප්රථම වරට ඇුළු වූ දින සිට මාස
51 දක්වා සේ. එසේ වුවද, රැකබො ගන්සනකුට එවැනි PWD ඉේො සිටියසහාත්ත, PIBA ක්රියා
පටිපාටිවෙට යටත්තව, අඛණ්ඩ සේවා කාෙයක් සඳහා PWD රැකබො ගැනීමට දිගටම කළ
හැකිය. මීට අමතරව, විසශ්ෂ අවේථාවෙ දී සේවා සයෝජකයාසේ ඉේලීම පරිදි මාස 63 පසුව
නව රැකියා ආරේභ කිරීමට ඉේො සිටිය හැක.
කරුණාකර හිමිකේ සපාත්ත පිංසචහි වර්තමාන ක්රියා පටිපාටි පිළිබඳ විේතර බෙන්න .
https://www.gov.il/he/departments/general/foreign_workers_rights_booklets

13. යතෝරා ගැනීයම් ක්රියාවලිය ඇතුළුව බඳවා ගැනීයම් ක්රියා පටිපාටිය පිළිබඳ යපාදු
විස්තරයක් :
1. සෑම අයදුේකරුසවකුම මුලින් සිය ඉේලුේ පත්රය ශ්රී ෙංකා විසද්ශ් සේවා නියුක්ති
කාර්යාංශ්සේ මාර්ගගත ලියාපදිංචිය හරහා සගානු කර ඊ-ලියාපදිංචි අංකයක් ෙබා
ගත යුුය. අන්තර්ජාෙය හරහා ලියාපදිංචි වීසමන් පසුව, සෑම අයදුේකරුසවකුම
ඔහුසේ සේපූර්ණ නම සහ විදුත්ත-ලියාපදිංචි අංකය සහිත ලිපිසගානුවක් සකේ
කර අවශ්ය මුේ ලිපි සේඛන අදාළ ශ්රී ෙංකා විසද්ශ් සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ්සේ
ප්රාසද්ශීය කාර්යාෙයට ඉදිරිපත්ත කෙ යුුය. පසුව එක් එක් අයදුේකරුවන්ට

අනුක්රමික අංකයක් ෙැසබනු ඇත. ශ්රී ෙංකා විසද්ශ් සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ්සේ සිට
අයදුේපත්ත අංකය සහ ලිඛිත සහතික සඳහා අයදුේ කරන අසේක්ෂකයන්ට
යාවත්තකාලීන කරන සතාරුරු පරීක්ෂා කිරීසේ පහසුකේ ෙබාසදන අතර
අයදුේකරුට පසුව SLBFE සමඟ ඔහුසේ අයදුේපසත්ත තත්තවය පරීක්ෂා කළ හැකිය.
එක් එක් අයදුේකරුන් සියලු සුදුසුකේ අනුව සැකසී ඇති බව සාක්ි සහ ප්රකාශ්
ඉදිරිපත්ත කළ යුුය හා ප්රකාශ් අත්තසන් කළ යුුය.එසෙස එක් වූ වත්තමන් ඊශ්රායේ
ආකෘතිය(link) වන අතර අයදුේකරුවන්සේ සතාරුරුවෙ රහසයභාවය සුරැකීමට
කටයුු කරයි. අවසානසේදි දත්තත ගබඩාසේ ලියාපදිංචිය (ආසන්න වශ්සයන් 90%
කාන්තාවන් සහ 10% පිරිමින්) අයදුේකරුවන්සගන් 75% කට සනාඅඩු සංඛයාවක්
අහඹු සෙස සතෝරා ගැනීම ඊශ්රායේ බෙධාරීන් විසින් සිදු කිරීසමන් පසුව, සතෝරාගත්ත
අයදුේකරුවන්ට ඉංග්රීසි භාෂාසවන් පටිගත කළ සේමුඛ පරීක්ෂණයක් සඳහා
SLBFE

විසින්

ආරාධනා

කරනු

ෙැසේ.

මාර්ගගත

ප්රශ්නාවලියක්

පිරවීමට

අයදුේකරුසේ හඳුනාගැනීසේ සතාරුරු සනාමැතිව පටිගත කරන ෙද සේමුඛ
සාකච්ඡා සහ ප්රශ්නාවලියට පිළිුරු පරිගණක ගත දත්තත ගබඩාවකට PIBA විසින්
ඇුළත්ත කරනු ෙබන අතර, එමඟින් ඊශ්රායේ ලියාපදිංචි රැකියා ආයතන විසින්
සමාජ සේවකයන්සේ සහාය ඇතිව PWD විසින් සුදුසු අසේක්ෂකයින් සතෝරා ගත
හැකිය. දත්තත-ගබඩාව ඇුළත්ත වූ පමණින් ඊශ්රායේ කටයුු සඳහා සතෝරා ගැනිමක්
සහතික සනාවන බව දැනුවත්ත විය යුුය. ඊශ්රායේ අහඹු සෙස සුදුසුකේ ෙත්ත
අයදුේකරුවන්සේ
අමතරව,

සමම

75% කට සනාවැඩි සතෝරා ගැනීමක්
අදියර

සඳහා

සතෝරාගන්නා

උපරිම

සිදුකරනු ෙැසේ . මීට
සේවකයින්

සංඛයාව

අයදුේකරුවන් 500 කට සීමා වනු ඇත.
14. යමම වියද්ශ ෙම්ෙරු අයිතිවාසිෙම් අත්යපාත අඩාංගු යවේ පිටුව https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_rights_booklets/he/eng_0718.pdf
15. සම්පූර්ණ අයදුම්පත් ය ෝල්ඩර SLBFE යවත ඉදිරිපත් කිරීයම් දින ____________

16. පහත සඳහන්ත ෙරුණු ඉදිරිපත් කිරීයම් අවශයතාවය :
.
වැදගත්

නියේදනය

:

යමම

ඊශ්රයල්

රජය

යහෝ

PIBA

ආයතනය

සාත්තු

යස්වෙයින්තයේ හාම්පුතුන්ත යනාවන්තයන්තය. රැකියා ගත ෙරන ලද සාත්තු යස්වෙයින්ත
සෘජුවම සාත්තු යස්වය ලබන අයයේ නිවයස් ජීවත් යවමින්ත සිය වෘත්තිය සිදුෙල
යුකුය. යමයස් සාත්තු යස්වෙයාව රැකියායේ යයාදවා ගැනීම සදහා සාත්තු යස්වය
ලබන අයට ඒ සඳහා බලපත්රයක්

තිබීම (වියද්ශ ශ්රමිෙයයකු ලබා ගැනීයම්

බලපත්රය) යහෝ සාත්තු යස්වය ලබන අයයේ පවුයල් අයට යහෝ නීතයානුකූල
නියයෝජිතයාට තනිව යහෝ සාත්තු යස්වා නියයෝජිත ආයතනයක් සමඟ එක්ව
ගිවිසුම් ප්රොරව සිදුවිය යුතුය.

