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Sri Lanka Bureau of Foreign Employment                                                                                       

(Ministry of Foreign Employment Promotion & Market Diversification) 

4 

10 

4 

3 

 

4 

5 

5 

5 

4 

6 

2 

3 

ජපානයේ රැකියා අවසථ්ා ශ්රි ංාිකිත ුණ ත ුණ යනයට ල ංගානීම ස සා ා පගියදය ා යව අ අියකය  
 ඳුට වා දුට යට ය. යසස යව අ අියකය නිං වශයයට  අට ුර්ජාංයල මු ා  ීරීස රාජය අසාුය ියයිතර 
ජයරත්න  ා ශ්රි ංිතායජ ජපට  ුානාප ම ෂුකොයති හ දෙය කි යන ස ත්වණ ට යප රධාානත්වයයට  
පගියදය ා තාර්යාිශයේදී සිදුයතණ යන.  

ශ්රී ලාංකිකයින්ට  ලා

බ්රිතානකයයේ  ලාැකකයා ක ලා 

3 

කුරුණෑගං ලාහක ලාමකතානයේ ලා

දිස්ත්රික්කවි ං ලාගමගමකි ලා

ශ්රමිකින්ටය  ලාූදරරු ට  ලා

ශිෂ්යත්  
4 



 

ජපකයේ  ලා ැකකයා ක ලා අ ස්ථක ලා ශ්රි ලා

ංකිකයි ලාතානරුණ ලාතානරුකා ට  ලා

ංබකගැනීම ලා සඳහක ලා  ලා ය බ් ලා

අඩගමා ක්කව ලා... 

ජපානයේ රැකියා අවස්ථා ශ්රි ංාිකිත 

ුණ ත ුණ යනයට ල ංගානීම ස සා ා 

වන යව අ අියකය  එළි  ී වීසල 

යකයේශ රැකියා රවර්ධාන  ා 

යවළායපිං යකයකධාාියදතරත රාජය 

අසාුයාිශය් ශ්රි ංිතායජ ජපට  

ුානාප ම තාර්යාංය ස  ශ්රි ංිතා 

යකයේශ යසේවා නියු  ම තාර්යාිශය 

ඒතාගේධාව තලයුතු යයි ා  මය අ. එස 

යව අ අියකය නිං වශයයට  

අට ුර්ජාංයල මු ා  ීරීස පගියදය ා 

යකයේශ යසේවා නියු  ම තාර්යාිශයේදී් 

රාජය අසාුය ියයිතර ජයරත්න  ා ශ්රි 

ංිතායජ ජපට  ුානාප ම ෂුකොයති හ 

දෙය කි යන ස ත්වණ ට යප 

රධාානත්වයයට  සිදුයතිණයන. 

යකයශේෂ කුසංුා ඇ ම (Specified 

Skilled Worker (SSW)) ුණ ත 

ුණ යනයට ල ජපානයේ රැකියා අවස්ථා 

ංගානීම ස සා ා අවශය වන යකාාන ශ්රි 

ංිතාවල ංගානීම ස සෑුදී සිදුයකය. ඒ 

අනුව 2022 ජනවාිණ සිල එස යකාාන 

පීවීත්යවන අුර් එස යකාානවංල 

යපම  සිටීසල අවශය පපය ස්  ා 

යුිරතුණ  යසස යව අ ියටුව සයදට  

ංගානීම සල  ීකියාව ංීය අ. 

යකයශේෂ කුසංුා සදෙු ුණ ත 

ුණ යනයට ල ජපානයේ වසර 5ත 

තාංයතල රැකියා සා ා අවසර 

දෙෂුයජ. ඒ අනුව ආරම්ාත ියයවර 

යලයත්් රධාාන  යෂේ්ර ය ත  

යලයත් රැකියා අවස්ථා ංගානීම සල 

 ීකියජ. ඒ අනුව සාත්තු යසේවය  ා 

ආ ාර ියළිනීට වීයම් යසේවා යන 

 යෂේ්ර ය තල අ ාළ යකාාන 

යුිරතුණ ් අයදුම්පු  ා පපය ස් 

යසස යව අ අියකය සයදට  ංගානු 

 ීකිය. 

තාර්යාිශයේ www.slbfe.lk යව අ 

අියකයල ියයකස් SSW ජපට  (SSW 
Japan) යසනුවල ියයකසීස සයදට  ජපට  
රැකියා යුිරතුණ  ංගානීම සල 
 ීකියජ. ජපානයේ සාත්තු යසේවා  ා 
ආ ාර ියළිනීට වීයම් යසේවා රැකියා 
සා ා ජපට  ාාෂා රවීතුා යකාානය 

(JFT) සසත්වීස අනිවාර්ය වන අුර් 
කුසංුා පිණ ෂතය  සසත්වීස 
අවශය යජ. යම් සම්ගට ධා සියුමස 
යුිරතුණ  යසස යව අ අියකය සයදට  
ංගානු  ීකිය. 

16-22  Jan 2022  

http://www.slbfe.lk/


ශ්රී ලාංකිකයින්ට  ලා

බ්රිතානකයයේ  ලාැකකයා ක ලා

යරොරටු ලාගම ර ලායේ... 

ශ්රී ංිතාව ස  එ සත් රාජධාානිය අුර 

යසෞඛ්ය ආර ෂත ස යය ීතුාව ියළිගා 

අවයග ධාුා යදයකගිස  පගියදය ා 

(2022.01.18) යකයේශ තලයුතු 

අසාුයාිශයේදී අත්සට  ුගන ංදී. යම් 

යලයත් ශ්රී ංාිකිත ය   ය යනයට ල ස  

අයනකුත් යසෞඛ්ය යසේවා වතත් මතයට  

සා ා එ සත් රාජධාානියේ යසෞඛ්ය 

 යෂේ්රයේ වතත් මසය රැකියා අවස්ථා 

දෙෂුයජ.  

ඒ සා ා එ සත් රාජධාානිය ියළිනත් 

ගිදුගිතම් ංගා  මබීස අුයාවශය 

වන අුර් IELTS ඉිග්රිසි ාාෂා 

රවීතුා යකාානය සසත්ව  මබීස 

අනිවාර්ය යජ.  

යසස අවයග ධාුා යදයකගිස සා ා 

ශ්රී ංිතා රජය යවනුයවට  යකයේශ 

රැකියා රවර්ධාන ස  යවයළාපං 

යකයකධාාිීතතරත රාජය අසාුය 

ියයිතර ජයරත්න ස ුා  ා 

යසෞඛ්ය අසාුයාිශයේ ය්තම් 

වව ය එස්.එ්.. මුතසිි  ස ුා 

ස  එ සත් රාජධාානියේ රජය 

යවනුයවට   කුණු ආසියාව් 

එ සත් ජාතීට යප සියකධාානය  ා 

එ සත් රාජධාානියේ යපිදු රාජය 

සණ්ිංය ියළිගා රාජය අසාුය 

ුිණ  අ සඩ් සාෂුවරයා අත්සට  

ුීබූ . 

යසස අවස්ථාවල යකයේශ තලයුතු 

අසාුය ස ාාාර්ය ී..එ්.ීරිණස්් 

තංාීරය ස යය යදුා රාජය 

අසාුය ුාරත ගාංූරිණය, යකයේශ 

ය්තම් අේෂුරා් (ස ාාාර්ය) 

ජයනාත් යතිළඹයප ස  ශ්රි ංිතා 

යකයේශ යසේවා නියු  ම 

තාර්යාිශයේ සාාප ම යම්ජර් 

ජනරා් සදෙට    තුණ සිි  යන 

ස ත්වණ ට  ඇතුුම ියිණස  එ ව 

සිටිය .  

16-22  Jan 2022  



ස ත්ස ස ත්මීට  ඇතුුම ියිණස  එ ව 

සිටිය .   

කුරුණෑගං ලාහක ලාමකතානයේ ලා

දිස්ත්රික්කවි ං ලාගමගමකි ලා

ශ්රමිකින්ටය  ලාූදරරු ට ලාසඳහක ලා

ශිෂ්යත්  ලාිරිනැය  
 

ශ්රී ංිතා යකයේශ යසේවා නියු  ම 

තාර්යාිශය සයදට  2020 වර්ෂයල අ ාළව 

කුණ තෑනං  ා සාුය් යනස්ත්රි තවං 

යකනසයනත ශ්රෂුතිනට යප ූද ණ වට  සා ා 

ශිෂයත්ව ියිණනීමීස පගියදය ා 

(2022.01.18) කුණ තෑනං යනස්ත්රි  ය්තම් 

තාර්යාංයේදී සිදුයකය. 

 

එදෙදී සිගිට  302 ය යනකු සා ා ණ ියය් 

 ීත්ුෑ  ුර ං ෂ  මස්   සත මු ං  

ශිෂයත්ව යංස ියිණනීමීයන.  

යම් අුර් සාුය් යනස්ත්රි  ශිෂයත්ව 

වීිසල න  ඹු්ං රායේයය 

ය්තම් තාර්යාංයේදී පීවීත්වු  

අුර එදෙදී සිගිට  93 ය යනකු සා ා 

ණ ියය් යකසිතුට  ං ෂ  ීත්ුෑ 

  සත මු ං  ශිෂයත්ව යංස 

ියිණනසනු ියිණනීමීයන. යසස 

අවස්ථාවට ල ශ්රී ංිතා යකයේශ යසේවා 

නියු  ම තාර්යාිශයේ 

සාසානයාධිකාතාරී 

ඩී.ඩී.ීර.යසේනානායත් නියය ජය 

සාසානයාධිකාතාරී (සසාජ සිවර්ධාන) 

ුරින ය ට්ටිආර්.චි් යජයෂ්ඨ 

තළසනාතණ  (වයඹ පංාු) 

එ්.වින.ප මරත් යජයෂ්ඨ තළසනාතණ  

(සධායස පංාු) සට ධායා සානයප යන 

16-22  Jan 2022  



 යපකර ලා  ැිදදිුණු ලා

කයරීම ලා ය නුය ට ලා

ආධකර ලා 

 

යකයේශ රැකියා අවසට  තර යළි යනවිනනල 

පීෂුත ස්වයි රැකියාවං නිරුවන 

නම්ප  යනස්ත්රි තයේ ශ්රෂුතිනට  44 

ය යනකු සා ා සිය වයපාර වීිදයනයුණු 

කිරීස යවනුයවට  ආධාාර ංගාදීස ඊයේ 

යනන නම්ප  යනසත්්රි  ය්තම් 

තාර්යාංයේදී පීවීත්යකය. යසදෙදී 

ණ ියය්  ස ං ෂ  ීල  ත්  ස්  යසිය 

 ීල  ුර  වටිනා ආධාාර ඔවුට  යවු 

ියිණනසනු ංීබුයන.  

16-22  Jan 2022  



අ ංිගු ලා

එජටසි ලාබංපත්රා  ලා

යපට මිකට ලාමුරේ ලාගැරූ ලා ලා

අක්කවික ලායගෝ ලා

අත්අඩිගු  . 
ංක්කවෂ් ලාගමසි ලාහතානරි  ලාඅධිි ලාමුරංක්කව ලා

 ිචකිරංක 
යාවත්තාලීන යනිතං යකයේශ රැකියා 
එජට සි ගංප්රය  යයි ායනන ම  ම 
යකයර ධී අයුිණට  යකයේශ රැකියා එජට සි 
ආයුනය  පවත්වායනන යෂුට  
තාට ුාවට යනට  ණ ියය් යකසි ුර 
ං ෂ  ුලිස් පට   සත මු ං  විාා 
තං එතස පවුය් අ තා ස  නිීත 
යකයේශ යසේවා නියු  ම තාර්යිශයේ 
යකයශේෂ යකසර්ශන අිශයේ නිළධාාරීට  
යකසිට  අත්අිිගුවල යනන ඇු. 
ස නුවර තටුනස්යුිල සිවං 
සාර්නයේ  යසස එජට සි ආයුනය  
පවත්වායනන යනිස් ඇ ම අුර එදෙ 
ගංප්රය 2020.03.31 යනන අවංිගු වී 
ඇුත් එය යාවත්තාලීන තර යනිසීු. 
යසස ගංප්ර ංාිනනිය ුස ගංප්රය 
ඇයල නි ගංප්රය  සයදට  ුස එත 
කුස පපට  නීනයනයල පවරා ය  නාස 
එතතුවී යසස ජාවාරස තරයනන යනිස් 
ඇු. 

යසිවුට  ය  නා තාට ුාවට   
ය ියංිස් ය යනකු යකයේශ යසේවා 
නියු  ම තාර්යාිශයේ ලියාපයනිචි 
යනිතර සිාාරත  වීසා සයදට  ඩුගාින 
රාජයයේ නත  යසේවයල යවා ඇ ම 
අුර්රැකියා යනිංීබීස ය ේතුයවට  
ආපගි පීෂුයන ඔවුට   යකයේශ යසේවා 
නියු  ම තාර්යිශයල පීෂුයනලි  තර 
ඇු. ුව  ඕස්යේලියායජ රැකියාව  
ංගය න ගවල යපියරිට දුවී ගාං 
යසියුිණය  යකසිට   ුවත් 
තාට ුාවතයනට  ණ ියය්  යං ෂ 
ප යළිස්  සත මු ං  ංගායනන 
ඇු. යම් සම්ගට ධාව යකයේශ යසේවා 
නියු  ම  තාර්යාිශයේ යකයශේෂ 
යකසර්ශන අිශයල  පීෂුයනලි 13   
ංීබී ඇ ම අුර ්ඉට  පගි යකයේශ යසේවා 
නියු  ම තාර්යාිශයේ නිළධාාරීට  
සාුය් යපිලිසියේ  ස යය නය 
ංගා නනිෂුට  අ ාං තාට ුාවට  
ය ය නා සාුය්  රයේශයේදී 
අත්අිිගුවල යනන් සාුය් 
සය ේස්්රාත්  අධිකාතරතයල ඉයනිණපත් 
තරන ංයන. 
තාට ුාව  ඔස්යේලියාවල යීවීස 
සා ා  ංගානත් ණ .615000.00 මු ං 
එස තාට ුාවල  ආපගි ංගාදීසල 
නීනයනය අධිකාතරතයේදී යපියරිට දු 
වු අුර් සිාාරත වීසා සයදට  ම  ම 

යකයර ධිකාව තාට ුාවට  යකයේශ නු 
කිරීස  සම්ගට ධායයට  ස නුවර 
සය ේස්්රාත්  අධිකාතරතයේ යකාාන වන 
නඩු  12   සා ා යසස සස 7 වන 
යනන යපම  සිටින යංස ගංප්ර  දෙෂු 
තාට ුාවල නියය න තරන ංයන. 
යසිවුට  ය ය නාස  ණ ියය් ං ෂය 
ගීයදට  වූ  මු ් ඇප ය ත  සු මු ා 
 ිණන ංදී 
යකයේශ රැකියා රවර්ධාන  ා 

යවළායපිං යකයකධාාියදතරත රාජය  

අසාුය  ියයිතර ජයරත්න ස ුා  ා 

යකයේශ යසේවා නියු  ම තාර්යාිශයේ 

සාාප ම යම්ජර් ජනරා් සදෙට   

 තුණ සිි  ස ුායප පපය ස් පිණයන 

යකයශේෂ යකසර්ශන  අිශයේ 

යසය යවීයසට  සාුය් යපිලිස් 

ස්ථානයේ තාට ුා  යපිලිස් සීරයට  

ගිසනා අ්යපවත්ු්  ා  තාට ුා 

යපිලිස් යතිස්ුාප් සසිනි සදුශානි 

යන නිංධාාිණනියට  සසන  යකයේශ 

යසේවා නියු  ම තාර්යාිශයේ  ම  ම 

ක්රියාත්සත කිරීයම් නිළධාාරී සරත් 

යකසංවීර්  ඉඳුනි් පුෂ්පකුසාර  ා 

තංසනාතරත  ස තාර වසට ු 

ඒතනායත යන ස ත්වණ ට   යසස 
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