ශ්රී ලංකා විදේශ ද ේවා නියුක්ති කාර්යාංශය
ශ්රී ලංකා විදේශ රැකියා අමාත්යංශය
ජපානදේ රැකියා අව ්ථා ඳහා බඳවා ගැනීදේ ේමුඛ පරීක්ෂණය
විදේශ රැකියා අමාත්ාාංශය ,ශ්රී ලාංකා විදේශ දසේවා නියුක්ති කාර්යාාංශය සහ IM ජපන් ආයත්නය (International
Manpower Development Organization) සමඟ ඇතිකරගත් අවද ෝධත්ා ගිවිසුම අනූව ජපානදේ රැකියා අවස්ථා
සඳහා කාර්මික දසේවාස්ථ අභ්ාසලාභීන් දයොමුකිරීදේ වැඩසටහනට අදාලව ශ්රමිකයින් ඳවා ගැනීමට 2018.11.11
දින දිවයින හා සිළුමිණ පුවත්පත්හි සහ කාර්යාාංශ දවබ් අඩවිදේ දැන්වීමක් පල කරන ලදී.
ඒ අනූව අදාල දැන්වීදමහි සඳහන් රැකියා කාණ්ඩ සඳහා සුදුසුකේ සපුරා ඇති අයඳුේකරුවන් සඳහා ඳවා ගැනීදේ
සේමුඛ පරික්ෂණ කටයුතු 2018.11.15 දින දප.ව.7.00 ට ත්ලාදහේන මධ මහ විදාලයීය ක්රීඩාාංගනදේ දී
පැවැත්වීමට ශ්රී ලාංකා විදේශ දසේවා නියුක්ති කාර්යාාංශය කටයුතු සූදානේ කර තිබූ නමුත් දනොවැළැක්විය හැකි
දහේතුවක් මත් එම ක්රීඩාාංගණය දවනුවට බ/ප/ජය/සුභූති ජාතික පා ල් ක්රීඩාංගණදේදී සේමුඛ පරික්ෂණ කටයුතු
පැවැත්වීමට කටයුතු දයොදා ඇති ව කාරුණිකව දන්වා සිටිමු. අදාළ රැකියා කාණ්ඩය සඳහා අවශ සුදුසුකේ සපුරා
ඇති ඔ පහත් ලිපිදේඛන සහිත්ව, දන්වා ඇති පරිදි සූදානේ වී නියමිත් ස්ථාන දවත් දයොමු වන දලස දමමගින්
දන්වා සිටිමු.
2018.11.15 වන දින රැදගන ආ යුතු ලිපිදේඛන හා අදනකුත් දෑ,
1. ත්ම අනනත්ාවය සහතික කිරීම සදහා ජාතික හැදුනුේපත් දහෝ වලාංගු ගමන් ලපත්රය
2. අයඳුේකරුවන්දේ ශාරීරික දයෝගත්ාවය පරික්ෂා කිරීම සඳහා Track Bottom,සුදු පැහැති T-Shirt හා
කැන්වස් සපත්තු පැළදිය යුතුය.
3. අයදුේකරුවන් ශාරීරික දයෝගත්ාවය ත්හවුරු කිරීම සඳහා රජදේ ලියාපදිාංචි වවදවරදයකු මගින්
ල ාගත් වවද සහතිකයක් (Medical Fitness Certificate) රැදගන ආ යුතුය.
4. දවබ් අඩවිදේ පලකරන ලද අයදුේපත් සේපූර්ණකර රැදගන ආ යුතුය.
5. සාත්තුදසේවිකා රැකියා කාණ්ඩය සඳහා ජපන් භ්ාෂා ප්රවිණත්ා JLPT Level 4/NAT Level 4 දහෝ ඊට ඉහල
සුදුසුකේ පිළි ඳ සහතික හා ඒවාදේ ඡායා පිටපත් රැදගන ආ යුතුය.
6. කළු පෑනක් රැදගන ආ යුතුය.

්ථානය - බ/ප/ජය සුභූති ජාතික පා ල ,ගනදහේන, බත්ත්රමුල්ල

දේලාව - දප.ව.7.00

2018.11.15 දින දයෝගත්ා පරීක්ෂණය අවසන් වූ පසු ගණිත් හැකියාව හා ජපන් භ්ාෂා ප්රවීණත්ාවය පරික්ෂා කිරීමට
නියමිත් ැවින් පහත් ලිපිනදයහි පිහිටි කාර්යාාංශ විගමණික පුහුණු මධස්ථානය දවත් පැමිණිය යුතුය.
ලිපිනය -ශ්රී ලාංකා විදේශ දසේවා නියුක්ති කාර්යාාංශය ,විගමණික පුහුණු මධස්ථානය ,241/1,පරණ පාර, පන්නිපිටිය
ැලකිය යුතුයි - සියළුම පරීක්ෂණ වලින් මත් අයදුේකරුවන් මා 04ක පූර්ණ කාලීන දන්වාසික දපර
විගමණික පුහුණුවක් (ජපානදේ රැකියා ඳහා පිටත්ව යාමට දපර) ේපූර්ණ කලයුතු බැවින් දේ වන විට රැකියා
වල නියුතු අය දේ ඳහා ඉල්ලුේකර ඇත්නේ එයද ැලකිල්ලට ගත් යුතු බව අවධාරණය කරමු.
වැඩි විස්ත්ර සඳහා ,
කළමණාකරු , අදලවිකරණ හා ඳවාගැනීේ(සාමාන)
දු.අ 0112791814 /011-4388294 /0114388295
විදුත් ත්ැපෑල - ao2_mkt@slbfe.lk / off1_mkt@slbfe.lk

