ශ්රී ලංකා විදේශ දේවා නියුක්ති කාර්ාංශ්
විදේශ රැකි්ා අමාත්ාංශ්
සිංගප්පූරු රාජ්යයේ ආයතනික සහ ගෘහ ආශ්රිත රැකියා
අවස්ථා
විදේශ රැකි්ාවක්ත අදේක්තෂාදවන් සිටින ඔබට ශ්රී ලංකා විදේශ දේවා නියුක්ති කාර්ාංශ්
හරහා සුරක්තිත්ව විදේශගත් වීමට අවේථාව උදා කර දී ඇත්.
ඒ අනුව සිංගේූරු රාජ්දේ ආ්ත්නික සහ ගෘහාශ්රිත් රැකි්ා අවේථා ශ්රී ලංකා විදේශ දේවා
නියුක්ති කාර්ාංශ් දවත් ලැබී ඇි අත්ර ඒ සඳහා නිපුණත්ාව් සහ දේවා පළපුරුේද ඇි
අ්දුම්කරුවන්දගන් අ්දුම්පත් කැඳවනු ලැදේ.
ගෘහාශ්රිත රැකියා අවස්ථා (Job order – AL-0999/0003/17)
Ser.
No
අනු
අිංක
ය

Job Category
(රැකියා
කාණ්ඩය)

No of
Vacancies
(රැකියා
අවස්ථා
ගණන)

01

Housemaid

50

02

Caregivers - Female
(Domestic – Elder /
Infant)

20

Salary – S$
(වැටුප සිංගප්පූරු
යඩාලර්)

Maximum
Chargeable
Amount – Rs.
(අය කරනු
ලබන මුදල රුපියල්)

Required Qualifications & Conditions
(අවශ්ය සුදුසුකම් සහ යකාන්යේස)

✓ Contact Period – 2 years
✓ Food & Accommodation provided by
employers
Rs. 40,000.00
$500 - $600
✓ Medical/Insurance provided by
employers
✓ Continuous rest of 8 hours of rest per day
✓ One way air ticket by Applicant from Sri
Lanka to Singapore
✓ One way air ticket by employer from
Singapore to Sri Lanka after completing
the contract.
✓
Education – Completed 8 of formal
Rs. 40,000.00
$550 - $650
education for Housemaids, Caregivers to
have additional training in elder care,
Infant care and or nursing.
✓ English necessary to communicate
✓ Age limit – Minimum 23 years, Maximum
38 years
1 S$ = 114.27 LKR (Exchange rate as at 04/12/2017)

ආයතනික රැකියා අවස්ථා (Job order – AL-0999/0003/17)
Ser.
No
අනු
අිංක
ය

01

Job Category
(රැකියා
කාණ්ඩය)

Skill Technicians Male

No of
Vacancies
(රැකියා
අවස්ථා
ගණන)

20

Salary – S$
(වැටුප සිංගප්පූරු
යඩාලර්)

$600 - $1200

Maximum
Chargeable
Amount – Rs.
(අය කරනු
ලබන මුදල රුපියල්)

Rs. 114,404.00

Required Qualifications & Conditions
(අවශ්ය සුදුසුකම් සහ යකාන්යේස)

✓ Accommodation provided by employers
✓ Medical/Insurance provided by
employers
✓ Food – By Employees
✓ Daily working hours 8, 44 hours per

02

Semi Skilled /
General Workers Male

20

03

Caregivers - Female
(Nursing Home)

30

week. If worked more pay over time.
✓ Air ticket from Sri Lanka to Singapore by Candidate
✓ Air ticket from place of work to Sri Lanka
by Employer
✓ Education – Technical Qualification such
as Diploma or ITE. English is necessary to
communicate
Rs. 99,241.00
$550 - $800
✓ Age limit – Minimum 23 years, Maximum
40 years
✓ Annual Leave – As per Employment
letter.
✓ Period of Contact- Renewable Minimum
1 year
✓ Any other terms & conditions – As per
Singapore labour law.
✓ Accommodation provided - Provided by
employers
✓ Medical/Insurance - Provided by
employers
✓ Food - Not provided
✓ Daily working hours - Normal 8 to 9 hours
per day. Continuous rest of 8 hours. If
worked more, paid over time.
✓ Air ticket from Sri Lanka to Singapore by Employee
✓ Air ticket from place of work to Sri Lanka
by Employer
Rs. 97,606.00
$550 - $700
✓ Education – Completed 8 of formal
education with training in Elder Care and
/or Nursing as applicable. English is
necessary to communicate.
✓ Age limit – Minimum 23 years, Maximum
38 years
✓ Annual Leave – As per Employment
letter.
✓ Period of Contact- Renewable Minimum
1 year
✓ Any other terms & conditions – As per
Singapore labour law.
1 S$ = 114.27 LKR (Exchange rate as at 04/12/2017)

ඉහත් සදහන් සුදුසුකම් සපුරන ලද

ඔබදේ අ්දුම්පත් 2017.12.18 වන දින දහෝ ඊට දපර

“කලමණාකරු - අදලවිකරණ හා බදවාගැනීම් (සාමාන) අංශ්, අංක-234, දෙන්සිල් දකාේබෑකඩුව
මාවත්, දකාේවත්ත්,

බත්ත්රමුල්ල.” ්න ලිපින්ට දහෝ mgr_mkt@slbfe.lk ්න විදුත් ත්ැපැල්

ලිපින්ට ද්ාමු කළ යුතු්. (ලිපි කවරදේ වම්පස ඉහල දකළවදර සිංගේූරු රැකි්ා ඇබෑරතු රැකි්ා කාණ්ේ) සදහන් කළ යුතු්.

වැඩි විේත්ර සඳහා - අදලවිකරණ හා බඳවාගැනීම් (සාමාන) අංශ්
011 2791814
සභාපි
ශ්රී ලංකා විදේශ දේවා නියුක්ති කාර්ාංශ්
234, දෙන්සිල් දකාේබෑකඩුව මාවත්, දකාේවත්ත්, බත්ත්රමුල්ල.
දු.ක. 011 2864101 -105 / 011 2880500
දවේ අෙවි් . www.slbfe.lk

