දනාමිදේ ජපානදේ රැකියා
අවස්ථා
නිෂ්පාදන අංශය (Manufacturing)
ඉදිකිරීම් අංශය (Construction)
ඔබත් පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් අදම ශ්රී ලංකා විදේශ දස්වා නියුක්ති කාරයාංශදේ අදලවිකරණ හා බඳවාගැනීම්
(සාමානය) අංශය දවත ජීවදත්ත ඇතුලත් අයදුම්පත්රයක්ත දයාමු කරන්න.දම් සඳහා අදාල අයදුම්පත්රය ලබා ගැනීම සඳහා
www.slbfe.lk දවබ් අඩවිය දවත පිවිදසන්න.
(සැ.යු.මින් දපර ජපානය සඳහා වීසා අයදුම්කර ප්රික්තදෂ්ප වී ඇි අයඳුම්කරුවන් දම් සඳහා සුදුසුකම් දනාලබන බව කාරුණිකව
සලකන්න)

අවශය මූලික සුදුසුකම්
01. නිෂ්පාදන අංශය (Manufacturing)(පිරිමි පමණි)
➢

වෑේදුම් ක්තදෂ්ත්රය(Welder) - 03

➢

යන්ත්ර එකලස්කරු(Machine Assemble) -02

➢

යන්ත්ර ක්රියාකරු(Machine operator) -02

-වයස අවු.18-30 අතර විය යුතුය.
- ශරීරදේ Tatoo දනාිබිය යුතුය.
-අ.දපා.ස උ/දපළ විභාගය සඳහා දපනී සිටි අය විය යුතුය. (අ.දපා.ස (සා/දපළ) සිංහල භාෂාව සමත් විය යුතුය).
-උස 160cm දහෝ ඊට වැඩිවිය යුතුය.
-බඳවාගැනීම් ශ්රී ලංකා විදේශ දස්වා නියුක්ති කාරයාංශදයන් පමණි.
-කිසිඳු අයකිරිමක්ත දනාමැත.
- අදාල රැකියා ක්තදෂ්ත්රදේ රැකියා පලපුරුේදක්ත දහෝ අදාල රැකියා ක්තදෂ්ත්රය සම්බන්ධව වෘත්ීය පුහුණු පාඨමාලා සහිකයක්ත ිබිය යුතුදේ.

02. ඉදිකිරීම් අංශය (Construction) (පිරිමි පමණි)
➢

පලංචි සැකසුම්කරු (Scaffolding) - 03

-වයස අවු.18-30 අතර විය යුතුය.
- ශරීරදේ Tatoo දනාිබිය යුතුය.
-අ.දපා.ස උ/දපළ විභාගය සඳහා දපනී සිටි අය විය යුතුය. (අ.දපා.ස (සා/දපළ) සිංහල භාෂාව සමත් විය යුතුය).
-උස 160cm දහෝ ඊට වැඩිවිය යුතුය.
-බඳවාගැනීම් ශ්රී ලංකා විදේශ දස්වා නියුක්ති කාරයාංශදයන් පමණි.
-කිසිඳු අයකිරිමක්ත දනාමැත.
-අදාල ක්තදෂ්ත්රදේ පළපුරුේද අවශය දනාදේ.
දම් සඳහා අයදුම්පත් 2019.01.02 දිනට දපර අදලවිකරණ හා බඳවාගැනීම්(සාමානය) අංශය දවත ෆැක්තස් දහෝ විදුත් තැපැල මගින් එවීමට කටයුතු කළ
යුතුය.

2019.01.03 වන දින දප.ව 7.00ට ශාරීරික දයෝගයතා පරික්තෂණය පැලවත්ත බුේධදාස ක්රීඩාංගණදේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර
ඇි අතර එදිනට
•

කළු පැහැි කලිසමකින්(Track bottom) සහ සුදු පැහැි ටී-ෂර් එකකින් පැමිදණන්න.

•

කැන්වස් සපත්තු පැළදිය යුතුය.

•

ශාරීරික දයෝගයතා පරික්තෂණයට ඉදිරිපත් කිරීමට සුදුසු වවදය වාරථාවක්ත රැදගන ආ යුතුය.

•

කළු පෑනක්ත රැදගන ආ යුතුය.

අයදුම්පත් එවිය යුතු ආකාරය,

වැඩි විස්තර සඳහා

ලියාපදිංචි තැපෑල - අලලවිකරණ හා බඳවාගැනීම් (සාමාන්ය) අිංශය,

කළමණාකරු - අලලවිකරණ හා බඳවාගැනීම්(සාමාන්ය)

ශ්රී ලිංකා විලේශ ලසේවා නියුක්ති කාරයාිංශය,

දු.අිංකය- 0112791814

අිංක 234,ලෙන්සිල් ලකාබ්බෑකඩුව මාවත,ලකාසේවත්ත,බත්තරමුල්ල

විද්යුත් තැපෑල - ao2_mkt@slbfe.lk

විද්යුත් තැපෑල -ao2_mkt@slbfe.lk ලහෝ off1 _mkt@slbfe.lk

ලවබ් අෙවිය - www.slbfe.lk

ලහෝ off1_mkt@slbfe.lk

ෆැක්තස් - 011- 2791814

ශ්රී ලිංකා විලේශ ලසේවා නියුක්ති කාරයාිංශය

සනාමිසේ ජපානසේ රැකි්ා
අවසේථා
සාත්තු සසේවිකා (Caregivers)
ඔබත්ත පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා ඇත්තනම් අදම ශ්රී ලංකා විසේශ සසේවා නියුක්ති කාර්ාංශසේ අසලවිකරණ හා
බඳවාගැනීම් (සාමානය) අංශ් සවත ජීවදත්තත ඇුලත්ත අ්දුම්පත්ර්ක්ත ස්ාමු කරන්න.සම් සඳහා අදාල අ්දුම්පත්ර් ලබා
ගැනීම සඳහා www.slbfe.lk සවබ් අඩවි් සවත පිවිසසන්න.
(සැ.යු.මින් සපර ජපාන් සඳහා වීසා අ්දුම්කර ප්රික්තසෂේප වී ඇි අ්ඳුම්කරුවන් සම් සඳහා සුදුසුකම් සනාලබන බව කාරුණිකව
සලකන්න)

අවශය මූලික සුදුසුකම්
01. සාත්තු සසේවිකා - රැකි්ා අවසේථා සංඛ්යාව 27 (කාන්තා පමණි)
-ජපන් භාෂා ප්රවීණතාවJLPT 4 සහෝ NAT 4 සමත්ත වීම සහෝ ඊට ඉහල සුදුසුකම්.
-බඳවාගැනීම් ශ්රී ලංකා විසේශ සසේවා නියුක්ති කාර්ාංශස්න් පමණි.
-කිසිදු අ්කිරිමක්ත සනාමැත.
-ශරීරසේ Tatoo සනාිබි් යුු්.
-ව්ස අවු.18-30 අතර වි් යුු්.
-අ.සපා.ස උ/සපළ විභාග් සඳහා සපනී සිටි අ් වි් යුු්. (අ.සපා.ස (සා/සපළ) සිංහල භාෂාව සමත්ත වි් යුු්).
-උස 150cm සහෝ ඊට වැඩිවි් යුු්.

සම් සඳහා අ්දුම්පත්ත 2019.01.02 දිනට සපර අසලවිකරණ හා බඳවාගැනීම්(සාමානය) අංශ් සවත ෆැක්තසේ සහෝ විදුත්ත තැපැල මගින් එවීමට කටයුු
කළ යුු්.
(ජපන් භාෂා ප්රවීණතාව JLPT 5 සහෝ NAT 5 සමත්ත ඔබත්ත ඉදිරි බඳවාගැනීම් සඳහා කාර්ාංශසේ ලි්ාපදිංචි වන්න)

2019.01.03 වන දින සප.ව 7.00ට ශාරීරික ස්ෝගයතා පරික්තෂණ් පැලවත්තත බුේධදාස ක්රීඩාංගණසේදී පැවැත්තවීමට කටයුු සූදානම් කර
ඇි අතර එදිනට
•

කළු පැහැි කලිසමකින්(Track bottom) සහ සුදු පැහැි ටී-ෂර් එකකින් පැමිසණන්න.

•

කැන්වසේ සපත්තු පැළදි් යුු්.

•

ශාරීරික ස්ෝගයතා පරික්තෂණ්ට ඉදිරිපත්ත කිරීමට සුදුසු වවදය වාරථාවක්ත රැසගන ආ යුු්.

•

කළු පෑනක්ත රැසගන ආ යුු්.

අ්දුම්පත්ත එවි් යුු ආකාර්,

වැඩි විසේතර සඳහා

ලියාපදිංචි තැපෑල - අලලවිකරණ හා බඳවාගැනීම් (සාමාන්ය) අිංශය,

කළමණාකරු - අලලවිකරණ හා බඳවාගැනීම්(සාමාන්ය)

ශ්රී ලිංකා විලේශ ලසේවා නියුක්ති කාරයාිංශය,

දු.අිංකය- 0112791814

අිංක 234,ලෙන්සිල් ලකාබ්බෑකඩුව මාවත,ලකාසේවත්ත,බත්තරමුල්ල

විද්යුත් තැපෑල - ao2_mkt@slbfe.lk

විද්යුත් තැපෑල -ao2_mkt@slbfe.lk ලහෝ off1 _mkt@slbfe.lk

ලවබ් අෙවිය - www.slbfe.lk

ලහෝ off1_mkt@slbfe.lk

ෆැක්තසේ - 011- 2791814

ශ්රී ලිංකා විලේශ ලසේවා නියුක්ති කාරයාිංශය

Official Use Only
Colour Photo

APPLICATION FOR TECHNICAL INTERNS – JAPAN

(white background)

Caregiver

Manufacturing

3X4 CM

Construction

Personal Details

Full Name

: …………………………………………………………………………………………………………………….

Name with Initials

: …………………………………………………………………………………………………………………….

NIC No

: ………………………………………………………….

Date of Birth

:

Age (To date 30th Sept 2018) Year

Month

Date

Years

Months

Days

Gender

: Male

Female

Blood Group

:

Weight (Kg):

Civil Status

: ………………………………………

Passport No

: ………………………………………………………….

Contact Details

Mobile

Postal Address

: …………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

District

: …………………………………

Height (cm):
Religion: …………………………………….....

Residence

Email: ………………………………………………………...

Educational Qualifications (Please tick)
Up to A/L

Passed A/L

Japanese Language Proficiency (N5 or Above)
Institute

Qualified Year

Qualification
N5

N4

N3

N2

Above

Following

Completed

(Please tick)

(Please tick)

Work Experience
Name of the Company

Have you applied visa in Japan Before? Yes

Designation

Duration

No

I declare that the above details are true and correct to the best of my knowledge.
Date - …….……/……………/……….

Signature - ………………………….

Country

