ශ්රී ලංකා විදේශ ද ේවා නියුක්ති කාර්යාංශය
විදුලි ංදේශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විදේශ රැකියා අමාතාංශය
ජපානදේ රැකියා අව ්ථා ඳහා කාර්මික ද ේවා ්ථ අභ්ා ලාභීන් දයොමු
කිරීදම් වැඩ ටහනට අදාලව දැනුවත් කිරීදම් වැඩ ටහන
විදේශ රැකියා අමාතාංශය, ශ්රී ලංකා විදේශ ද ේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හ IM Japan ආයතනය
(International Manpower Development Organization) මඟ ඇතිකරගත් අවද ෝධතා ගිවිසුම අනුව
ජපානදේ රැකියා අව ්ථා ඳහා කාර්මික ද ේවා ්ථ අභ්ා ලාභීන් දයොමු කිරීදම් වැඩ ටහන දම් වන විට ආරම්භ්
කර ඇති අතර දම් ඳහා කිසිදු අයකිරීමක් දනොමැත.
ඒ අනුව ප්රධාන වශදයන් ාත්තු ද ේවය (කාන්තා) රැකියා කාණ්ඩය ඳහා රැකියා අව ්ථා පවතින අතර ඉදිරිදේදී
පිරිමි පාර්ශ්වය ඳහාද එම රැකියා කාණ්ඩදේ රැකියා අව ්ථා ල ා ගැනීමට කාර්යාංශය ලාදපොදරොත්තු දේ. ඒ
ඳහා ප්රධාන වශදයන් පහත සුදුසුකම් පුරාලීම අනිවාර්යය දේ.
 ජපන් භාෂා ප්රවීණතාව JLPT 4 හ ෝ NAT 4 සමත් වීම හ ෝ ඊට ඉ ල සුදුසුකම්.
 ශරීරහේ Tattoo හ ොතිබිය යුතුය.
 අයදුම් කිරීහම්දී වයස අවු. 18 – 30 අතර විය යුතුය.
 අහපොස උ/හපළ විභාගය සඳ ා හපනී සිටි අය විය යුතුය.
 අවම උස : කාන්තා - උස 150cm ස පිරිමි 160cm හ ෝ ඊට වැඩි විය යුතුය.

ඉදිරිදේදී කාර්යාංශය දවත ලැබීමට නියමිත පිරිමි ාත්තු ද ේවදේ රැකියා අව ්ථා
පිළි ඳ දැනුවත් කිරීදම් හ එම රැකියා ඳහා ලියාපදිංචි කරවාගැනීදම් වැඩ ටහනක්
පහත පරිදි කාර්යාංශ අදලවිකරණ හා ඳවාගැනීම් ( ාමාන) අංශය මඟින්
ංවිධානය කර ඇති අතර ඔ දැනට ජපන්භ්ාෂාව ප්රවීණතාව N5 දහෝ ඊට ඉහල
සුදුසුකම් පුරා ඇති අදයකු නම් ඒ ඳහා හභ්ාගී වීමට ඔ ටත් අව ්ථාව ඇති අතර
හභ්ාගී වීමට අදේක්ෂා කරන්දන් නම් 2018.08.06 දින දප.ව 11.30ට දපර
දුරකතන අංක 011 2791814 දහෝ 011 4388294 දවත ඔ දේ හභ්ාගීත්වය
තහවුරු කර ලියාපදිංචි වන දල දමයින් දන්වා සිටිමු.
වැඩ ටහන පැවැත්දවන
දිනය

2018.08.07

දේලාව

හප.ව. 10.00

වැඩ ටහන පැවැත්දවන ්ථානය
ශ්රී ලංකා විහේශ හසේවා නියුක්ති
කාර්යාංශ
ප්රධා
කාර්යාලයීය
ශ්රවණාගාරය
ලිපි ය :
අංක 234, හෙන්සිල් හකොබ්බෑකඩුව
මාවත, හකොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල

වැඩි වි ්තර ඳහා,

කලමණාකරු - අදලවිකරණ හා ඳවාගැනීම් ( ාමාන) අංශය
දු.අංක - 011 2791814, 011 4388294, 011 4388295

