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කාර්ාාංශ් ජපන් රැකි්ා නිය්ෝජිතයින් දැනුවත් කරයි... 

ජපානයේ OTIT (Organization of Technical Intern) තාක්ෂණික යසේවාසේථ පුහුණුව සඳහා පුහුණු ලාභීන් 

ය ාමු කිරීමට ශ්රි ලංකා වියේශ යසේවා නියුක්ි කාර ාංශයේ ලි ාපදංචි වී අවසර  ලබායෙන ඇි රැකි ා 

නිය ෝජිත ආ තන දැනුවත් කිරීයේ වැඩසටහනක් 2020.01.22 දන කාර ාංශ ශ්රවණාොරයේදී 

පැවැත්විණි. 

ජපානයේ කේකරු අමාතාංශ  නිය ෝජන  කරමින් සහභාගි වූ නිය ෝජ උපයේශක (කවුන්සලර) 

ය ාෂු අරින්ො මහතා විසින් යමම වැඩසටහන යමයහ  වන ලදී.  

යමහිදී යේශී  රැකි ා නිය ෝජිතයින් විසින් අනුෙමන  කළ යුතු ක්රමයේද  හා පිළිපැද  යුතු නීි රීි 

පිළිබඳව කරුණු පැහැදලි කළ අතර, එම ක්රමයේද හා නීි යරගුලාසිවලට පටහැනිව කටයුතු කරන අ යේ 

ජපානයේ රැකි ා සඳහා අදාළ අනුමැි  අවලංගු කරන බවටද ප්රකාශ කයළේ .  

බඳවා ෙනු ලබන තාක්ෂණික යසේවාසේථ පුහුණු ලාභී ශ්රමිකයින් අදාළ රැකි ාවට ෙැලයපන පුේෙලයින් වි  

යුතු බව අරින්ො මහතා ප්රකාශ කළ අතර, යසේවා සේථානය න් පැන  න ශ්රමිකයින් යහේතුයවන් යමම 

වැඩසටහයනහි අඛණ්ඩ පැවැත්මට බලපෑේ සිදුවන බවද සඳහන් කයළේ . 

ජපාන ට පුහුණු ලාභීන් ය ාමුකරන යවනත් රටවල් හා සැසඳීයේදී ශ්රි ලංකා පුහුණු ලාභීන් පිළිබඳව ජපන් 

රජ  සතුටුදා ක අයුරින් තෘප්තිමත් වී ඇි අතර ඒ යහේතුයවන් වියශේෂිත පුහුණු ශ්රමික (Specialized Skill 

Worker) වැඩසටහන ශ්රි ලාංකිකයින් යවනුයවන් ආරේභ කර ියේ. ඒ අනුව පුහුණුව ලබන පළමු වසර 3 

අවසන් වීයමන් පසුව විභාෙ කට ය ාමුකර ඉන් සමත් නේ තවත් වසර 5ක් යලස වසර 8ක කාල ක් 

ජපානයේ යසේව  කිරීමට අවසේථාව සලසා යදයි.  

ජපානයේ යසෞඛ, කේකරු හා සුභසාධන අමාතාංශයේ යමයහ වීයමන් යලාව පුරා රටවල්වල යමම 

යසේවාසේථ පුහුණු වැඩසටහන ක්රි ාත්මක කරනු ලබන අතර, යේ  ටයත් දැනටමත් ලාංකිකයින් 500 ට 

අධික පිරිසක් ජපානයේ යසේවාසේථ පුහුණුව ලබමින් වෘත්ි න්හි නි ැයලයි.   



සාත්තු යසේවිකා, කෘෂිකාරමික, ආහාර නිශේපාදන, ඉදකිරීේ හා නිශේපාදන  න ක්යෂේත්රවල වැඩි වශය න් 

පුහුණු අවසේථාවන් උදා වී ියේ. ජපානයේ පුහුණුව ලබන පුහුණු ලාභීන් සඳහා යසෞඛ රක්ෂණ ක් 

යනාමියල් හිමිවන අතර, විශ්රාම වැටුපකටද උරුමකේ කීමට හැකි ාව ලැයේ.  

යමම වැඩසටහන ජපාන  හා ශ්රි ලංකාව අතර අත්සන් කළ අවයබෝධතා ගිවිසුම අනුව ක්රි ාත්මක වන 

අතර, ජපානයේ යසේවාසේථ පුහුණව සඳහා පුහුණු ලාභීන් ය ාමු කිරීමට රැකි ා නිය ෝජිත ආ තන 63ක් 

කාර ාංශයේ ලි ාපදංචි  ලබා සිටිි. 

යමම අවසේථාව සඳහා කාර ාංශයේ සාමානාධිකාරී ඩේ.එේ.වී.වන්යසේකර, නිය ෝජ සාමානාධිකාරී 

(පුහුණු, බඳවාෙැනීේ හා අයලවිකරණ) මංෙල රන්යදණි   න මහත්වරුන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක්ව 

සිටි හ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


