ශ්රී ලංකා විදේශ ද ේවා නියුක්ති කාර්යාංශය
විදුලි ංදේශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විදේශ රැකියා අමාතාංශය
ජපානදේ රැකියා අව ්ථා ඳහා බඳවාගැනීදම් ම්මුඛ පරීක්ෂණය
විදේශ රැකියා අමාතාංශය, ශ්රී ලංකා විදේශ ද ේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හ IM Japan ආයතනය
(International Manpower Development Organization) මඟ ඇතිකරගත් අවදබෝධතා ගිවිසුම අනුව
ජපානදේ රැකියා අව ්ථා ඳහා කාර්මික ද ේවා ්ථ අභ්ා ලාභීන් දයොමු කිරීදම් වැඩ ටහනට අදාලව ාත්තු
ද ේවිකා, ෆයිබර් ග්ලා ් දබොට්ටු කාර්මිකයින් හ ඉදිකිරීම් ක්දෂේත්රදේ රැකියා කාණ්ඩ දවත ශ්රමිකයින්
බඳවාගැනීම ඳහා 2018.06.24 දින සිළුමිණ පුවත්පදතහි හ කාර්යාංශ දවබ් අඩවිදේ දැන්වීමක් පල කරන ලදි.
ඒ අනුව ාත්තු ද ේවිකා හ ඉදිකිරීම් ක්දෂේත්රදේ රැකියා කාණ්ඩ ඳහා අදාල දැන්වීදමහි ඳහන් සුදුසුකම් පුරා
ඇති අයදුම්කරුවන්, දපර විගමණික පුහුණුව ඳහා බඳවාගැනීදම් ම්මුඛ පරීක්ෂණදේ ඉදිරි පියවර 2018 ජූලි
ම 02 දින දප.ව 07.30 වන විට බුේධදා ක්රීඩාංගනය - පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල පැවැත්වීමට ශ්රී ලංකා විදේශ
ද ේවා නියුක්ති කාර්යාංශය කටයුතු සූදානම් කර ඇත. අදාල රැකියා කාණ්ඩ ඳහා අවශ සුදුසුකම් පුරා ඇති ඔබ
පහත ලිපිදල්ඛන හිතව දන්වා ඇති පරිදි සූදානම් වී ම්මුඛ පරීක්ෂණය ඳහා දයොමු වන දල දමමඟින් දන්වා
සිටිමු.
 2018.07.02 දින ශාරීරීක දයෝගතාව පරීක්ෂා කිරීම
දමදින ශාරීරික දයෝගතාව පරීක්ෂා කිරීම ඳහා අයදුම්කරුවන් දප.ව. 07.30වන විට පැලවත්ත බුේධදා
ක්රීඩාංගනය දවත පැමිණිය යුතු අතර පහත කරුණු අනුගමනය කල යුතුය.
 මෙහිදී පැවැත්මවන දිවීමේ සහ ශාරීරික ම ෝග්යතා පරීක්ෂණ සඳහා ම ොමු වන සි ළුෙ අ දුේකරුවන් ඒ
සඳහා Track Bottom , සුදු පැහැති T shirt සහ කැන්වස් සපත්තු පැළඳි යුතු .
 අ දුේකරුවන්මේ ශාරීරික ම ෝග්යාතා පරීක්ෂණ සඳහා ම ොමු වීෙට සුදුසු බව තහවුරු කිරිෙ සඳහා
රජමේ ලි ාපදිිංචි වවද්යවරම කු ෙඟින් ලබාග්ත් වවද්ය සහතික ක් (Medical Fitness Certificate)
රැමග්න ආ යුතු .
 තෙ අනනයතාව තහවුරු කිරීෙ සඳහා ජාතික හැදුනුේපත මහෝ වලිංගු ග්ෙන් බලපත්ර රැමග්න ආ යුතු .
 සාත්තු මසේවිකා රැකි ා කාණ්ඩ සඳහා ජපන්භාෂා ප්රවීණතාව N4 මහෝ ඊට ඉහල සුදුසුකේ පිළිබඳ සහතික
සහ ඒවාමේ ඡ ා පිටපත්.
 පාසල් හැර ාමේ සහතිකමේ මුල් පිටපත , අ.මපො.ස උසස්මපල විභාග් සඳහා මපනී සිටි සහතික සහ
ඒවාමේ ඡ ා පිටපත්

පරීක්ෂණය පැවැත්දවන ්ථානය -

බුේධදා ක්රීඩාංගනය - පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල

 2018.07.02 දින ගණිත හැකියාව හා ජපන්භ්ාෂා ප්රවීණතාවය පරීක්ෂා කිරීම
මෙදින ග්ණිත හැකි ාව හා ජපන්භාෂා ප්රවීණතාව පරීක්ෂා කිරීෙ ශ්රී ලිංකා විමේශ මසේවා නියුක්ති කාර් ාිංශ
පන්නිපිටි පුහුණු ෙධ්යස්ථානමේදී පැවැත්මවන අතර පැලවත්ත බුේධදා ක්රීඩාංගනදේදී පැවැත්දවන දයෝගතා
පරීක්ෂණ ාර්ථකව අව න් කල අයදුම්කරුවන් පමණක් මෙෙ පරීක්ෂණ සඳහා ම ොමු වි යුතු . ඒ සඳහා පහත
කරුණු අනුග්ෙන කල යුතු .
01. තෙ අනනයතාව තහවුරු කිරීෙ සඳහා ජාතික හැදුනුේපත මහෝ වලිංගු ග්ෙන් බලපත්ර
02. කළු පෑනක් රැමග්න පැමිණි යුතු
පරීක්ෂණය පැවැත්දවන ්ථානය -

ශ්රී ලිංකා විමේශ මසේවා නියුක්ති කාර් ාිංශ
විග්ෙණික පුහුණු ෙධ්යස්ථාන
241/1, පරණ පාර, පන්නිපිටි
දු.අිං - 011 2846904

ැලකිය යුතුයි - යම් අයදුම්කරුදවකු 2018.06.30 දින වන විට වය අවුරුදු 18ත් 30ත් අතර වය ් කාණ්ඩදේ
දනොමැති හ අ.දපො. උ ් දපළ විභ්ාගය ඳහා දපනී දනොසිටි අයදුම්කරුදවකු නම් ඔවුන් දමම ම්මුඛ
පරීක්ෂණය ඳහා සුදුසුකම් දනොලබන බැවින් දමදින දනොපැමිදණන දල අවධාරණය කර සිටිමු.
ඉහත සියළුම පරීක්ෂණ වලින් මත් අයදුම්කරුවන් ඳහා 2018 ජූලි ම පළමු තිය තුලම ඉදිරි
පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් පහත ඳහන් ලිපිදල්ඛන සූදානම් කර තබාගත යුතුය.

ම්මුඛ

01. මේ සෙඟ අමුණා ඇති අ දුේපත්ර සේපූර්ණ කර රැමග්න ආ යුතු .
02. තෙ අධ්යාපන සුදුසුකේ, මසේවා පලපුරුේද් සහ වෘත්තී සුදුසුකේ සනාථ කිරීෙ සඳහා වන සහතික.
03. පාසල් හැර ාමේ සහතිකමේ මුල් පිටපත සහ එහි ඡා ා පිටපතක්
04. පදිිංචි සනාථ කිරීෙ සඳහා ග්රාෙ නිලධ්ාරී සහතික ක්
05. ජපානමේ රැකි ා සඳහා විමේශග්ත වීෙ සේබන්ධ්ම න් විරුේධ්ත්ව ක් මනොෙැති බවට අ දුේකරුමේ
මද්ොපි න්මග්න් මහෝ නීතයානුකූල භාරකරුමග්න් ලිපි ක්.
06. අ දුේකරු තෙ පවුමල් අ සෙඟ පදිිංචි නිවස ඉදිරිපස සිටින සමූහ ඡා ාරූප ක්.
ාත්තු ද ේවිකා රැකියා කාණ්ඩය ඳහා අයදුම්කර පරීක්ෂණ වලින් මත් අයදුම්කරුවන් පමණක් ඉහත
ලිපිදල්ඛන වලට අමතරව පහත පරිදි ඡායාරූපද එදිනට රැදගන පැමිණිය යුතුය.






ග්ෙන් බලපත්රමේ වර්ණ ඡා ාරූප 02ක්
ග්ෙන් බලපත්ර ප්රොණමේ වර්ණ ඡා ාරූප 02ක් (පසුතල සුදු වර්ණම න් වි යුතු )
4 X 3 cm ප්රොණමේ වර්ණ ඡා ාරූප 08ක් (පසුතල සුදු වර්ණම න් වි යුතු )
2.5 X 2.5 cm ප්රොණමේ වර්ණ ඡා ාරූප 02ක් (පසුතල සුදු වර්ණම න් වි යුතු )
2 X 2 cm ප්රොණමේ වර්ණ ඡා ාරූප 03ක් (පසුතල සුදු වර්ණම න් වි යුතු )

ැලකිය යුතුයි -

වැඩි වි ්තර ඳහා,

සියළුම පරීක්ෂණ වලින් මත් අයදුම්කරුවන් මා 04ක පූර්ණ කාලීන දන්වාසික දපර
විගමණික පුහුණුවක් (ජපානදේ රැකියා ඳහා පිටත්ව යාමට දපර) ම්පූර්ණ කල යුතු
බැවින් දම් වන විට රැකියා වල නියුතු අය දම් ඳහා ඉල්ලුම් කර ඇත්නම් ඒ පිළිබඳව
ැලකිල්ලට දගන කටයුතු කරන දමන් වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරමු.

කලමණාකරු
අදලවිකරණ හා බඳවාගැනීම් ( ාමාන) අංශය
ශ්රී ලංකා විදේශ ද ේවා නියුක්ති කාර්යාංශය
දු.අංක - 011 2791814, 011 4388295
විදුත් තැපෑල - mgr_mkt@slbfe.lk

