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දකුණු ක ොරියාකේ 

රැකියා ලැබිම ක්රමකය් 

වැඩිකවයි. 
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ගිය වසකේ ජනවාරි 

වලට වඩා කේ වසකේ 

ජනවාරි සියයට 378 

කි්  විකේශ රැකියා 

වේධනයක් 

2021 වසරේ ජනවාරි මාසරේදී 

රැකියා සඳහා විරේශ ගතවීම හා 
සසඳන කළ රේ වසරේ ජනවාරි 
මස සියයට  378 කින් වේධනය වී 
ඇති බව ශ්රී කාකා විරේශ රසාවා 
නියුක්ති කාේයාාශය නිරේදනය 
කරයි. 
ඒ අනුව, 2021 වේෂරේ ජනවාරි 

මාසරේ පුේගකයින් 3718 
රදරනකු රැකියා සඳහා විරේශ 
ගතවී ඇති අතර, 2022 ජනවාරී 
මාසරේදී (රේ වන රතක්) 
පුේගකයින් 17,913ක් විරේශ 
රැකියා සඳහා පිටත්ව රගොස ්ඇත. 
එය සාඛ්යාත්මකව 11,19 ක 
වේධනය වීමකි. 
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ජප් භාෂා පුහුණු 

ප්තියක් මුවාකව් 

පවත්වාකෙන ගිය ක ොර 

විකේශ රැකියා 

ආයතනය මාට්ටු. 

මහනුවර හා නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කයට අදාක විගමනික දරද  
ශිෂත්ව ප්රධානය කිරීම රබබරවාරි මස 01 රවනදා  
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ගිය වසකේ ජනවාරි වලට වඩා... 
  
රේ වසරේ ජනවාරි මාසරේදී රමරකස 
රැකියා සඳහා විරේශගතවීම අතර 
වැඩිම ප්රමායයක් කටාේ රාජයරේ 
රැකියා සඳහා වන අතර, එම ප්රමායය 
1,136කි. කුරේටරේ රැකියා සඳහා 
3,9 3ක් ද, රසෞදි අරාබිරේ රැකියා 
සඳහා 3,368ක් ද, එක්සත් අරාබි එමිේ 
රාජයරේ රැකියා සඳහා 2,11  කු ද 
විරේශ ගත වී තිරේ. 
වෘත්තිමය රැකියා සඳහා  ,376 රදනකු 
විරේශ ගතවී ඇති අතර, ගෘහ රැකියා 
සඳහා 1,979 රදනකු විරේශ ගත වී 
තිරේ. 
විරේශ රැකියා ප්රවේධන හා රවළඳබක 

විවිධාාගීකරය රාජය අමාතය පියාකර 

ජයරත්න මහතා විසින් විරේශ රැකියා 

ක්රෂාරෙේ සිදරකරය විවිධ සාධයය 

රවනස්කේ හා තිරය රහාතුරවන් 

රමරකස වේධනයක් රබන්නුේ කරයි. 

එරසාම බසුගිය කාකරේදි ශ්රමිකයන් 

බදවා ගන්නා රටවක බකධාරින් සමග 

රාජය අමාතය පියාකර ජයරත්න 

මහතා සිදරකරන කද සාකච්ඡාද රමම 

වේධනයට රහාතුවකි. 

24-30 Jan 2022  

දකුණු ක ොරියාකේ 

රැකියා ලැබිම 

ක්රමකය් 

වැඩිකවයි. 

 

දකුණු ක ොරියාව බලා කේ වසකේ 

 තරවන  ණ්ඩායමත් පිටත්කවයි. 

 

දකුණු රකොරියාරේ රැකියා සදහා රේ 
වසරේ පිටත්වන හතරවන 
කණ්ඩායරේ බසුගිය දා (2022.01.2 )  
දිවයිරනන් පිටත්ව ගිය අතර, එම 
කණ්ඩායමට රැකියාකාභීහු 80 රදනකු 
ඇතුකත් රවති.ඉන් ප්රථමම වරට දකුණු 

රකොරියාරේ රැකියා සඳහා 
පිටත්වන 10 රදනකු හා 
නිවාඩුවට කාකාවට බැමිය 
නැවත වරක් රැකියා සදහා 
පිටත්වන 10 රදනකු ඇතුකත් 
විය. 
 
දකුණු රකොරියාරේ රැකියා 
සදහා 89 රදනකුරගන් 
සමන්විතබළමුවන කණ්ඩායම 
බසුගිය 01 බදාදා පිටත්ව 
ගිරේය. 
 
විරේශ රැකියා ප්රවේධන හා 
රවළදබක විවිධාාගීකරය 
රාජය අමාතය ්රියාකර 
ජයරත්න මහතාරේ 
මැදිහත්වීම රහාතුරවන්, 
රේවනවිට රකොරියාරේ රැකියා 
සදහා ගිවිසුේ කැබිම ක්රමරයන් 
වේධනය වී තිරේ. ඒ අනුව රේ 
වසරේ ජනවාරි මාසය තුක 
බමයක් 169 රදනකු දකුණු 
රකොරියාරේ රැකියා සදහා 
පිටත්ව රගොස් ඇත. 
 
2021 වේෂරේ දකුණු 
රකොරියාරේ රැකියා සදහා 
1127 රදනකු පිටවරගොස් ඇත. 
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ශ්රී ලාිකි යි්ට 

බ්රිතානයක  

රැකියා වරේ 

ශ්රී කාකාව සහ එක්සත් රාජධානිය අතර 

රසෞඛ්ය රරක්ෂය සහරය ගීතාව පිළිබඳ 

අවරබ ධතා ගිවිසුමක් බසුගියදා විරේශ 

කටයුතු අමාතයාාශරේදී අත්සන් තබන කදී. 

රේ යටරත් ශ්රී කාාකික රහද රහදියන්ට සහ 

අරනකුත් රසෞඛ්ය රසාවා වෘත්තිකයන් සඳහා 

එක්සත් රාජධානිරේ රසෞඛ්ය ක්රෂාෙරේ 

වෘත්තිමය රැකියා අවසථ්මා හිමිරේ.  

ඒ සඳහා එක්සත් රාජධානිය 

පිළිගත් සුදරසුකේ කබා තිබීම 

අතයාවශය වන අතර, IELTS 

ඉාග්රිසි ෂාෂා ප්රවීයතා විෂාගය 

සමත්ව තිබීම අනිවාේය රේ.  

රමම අවරබ ධතා ගිවිසුම සඳහා 

ශ්රී කාකා රජය රවනුරවන් විරේශ 

රැකියා ප්රවේධන සහ රවරළඳබක 

විවිධාාගීකරය රාජය අමාතය 

පියාකර ජයරත්න මහතා හා 

රසෞඛ්ය අමාතයාාශරේ ර්කේ 

වවදය එස්.එච්. මුයසිාහ මහතා 

සහ එක්සත් රාජධානිරේ රජය 

රවනුරවන් දකුණු රසියාව, 

එක්සත් ජාතීන්රේ සාවිධානය හා 

එක්සත් රාජධානිරේ රබොදර රාජය 

මණ්ඩකය පිළිබඳ රාජය අමාතය 

තරික් අහමඩ් සාමිවරයා අත්සන් 

තැබූහ. 

රමම අවස්ථමාවට විරේශ කටයුතු 

අමාතය මහාාාේය ී..එ්.ීරරිස්, 

කකාීරය සහරය ගිතා රාජය 

අමාතය තාරක බාකූරරිය, විරේශ 

ර්කේ අේමිරා් (මහාාාේය) 

ජයනාත් රකොළඹරේ සහ ශ්රි කාකා 

විරේශ රසාවා නියුක්ති 

කාේයාාශරේ සෂාබති රේජේ 

ජනරා් මහින්ද හතු සිාහ යන 

මහත්ව න් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව 

සිටියහ.  
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රබරද රමවැනි වැරදි සේබන්ධරයන් 
විරේශ රසාවා නියුක්ති කාේයාාශය 
විසින් කු යෑගක මරහාස්ොත් 
අධිකරයරේ නඩු 21ක් බවරා ඇත. 
සැකකාරිය කු යෑගක මරහාස්ොත් 
අධිකරයයට ඉදිරිබත් කිරීරමන් 
අනතු ව  පිය් කක්ෂ රදක 
බැඟින් වූ ශරීර ඇබ රදකක් මත 
මුදාහරින කදී. රේ පිළිබඳ විමේශන 
තවදරරටත් බැවැත්රේ. 
විරේශ රැකියා ප්රවේධන හා 

රවරළඳබළ විවිධාාගීකරය රාජය 

අමාතය ග  පියාකර ජයරත්න 

මහතාරේ සහ විරේශ රසාවා නියුක්ති 

කාේයාාශරේ සෂාබති රේජේ 

ජනරා් මහින්ද හතු සිාහ 

මහතාරේ උබරදස් බරිදි විරශාෂ 

විමේශන අාශරේ රමරහයවීරමන් 

යති ක්රියාත්මක කිරීරේ නිළධාරීන් 

වන කපික ක යාරත්න, සරත් 

විමකවීර, කළමනාකරන සහකාර 

අමික රබරේරා සහ අචිනි නිරර ෂා 

යන මහත්ම මහත්මීන් විසින් රමම 

රමරහයුම සිදරකළහ. 

ජප් භාෂා 

පුහුණු ප්තියක් 

මුවාකව් 

පවත්වාකෙන 

ගිය ක ොර 

විකේශ රැකියා 

ආයතනය 

මාට්ටු. 
 

සැ  ාරියට නඩු 25යි. 

 
 

ත ය ත ණියන් හට ජබන් ෂාෂා 
උබකාරක බන්ති බවත්වන මුවාරවන් 
බවත්වා රගන ගිය යති විරර ධි 
විරේශ රැකියා ජාවාරමක් මහ 
රමොකකාරියද සමගින් විරේශ රසාවා 
නියුක්ති කාේයාාශරේ විරශාෂ 
විමේශන අාශරේ නිකධාරින් විසින් 
හසුකර ගන්නා කදී. 
කු යෑගක ම්කඩුවාව ප්රරේශරේ 
“රවනුෂ් කැන්රේජ් ඇකඩමි” යන 
නමින් රමම යතිවිරර ධි රයතනය 
බවත්වාරගන රගොස් ඇති අතර, ශ්රී 
කාකා විරේශ රසාවා නියුක්ති 
කාේයාාශරේ විරශාෂ විමේශන 
අාශයට කැබුය  රතොරතුරක් අනුව 
විමේශන නිළධාරින් විසින් රමම 
රයතනය වටකා එහි හිමිකාරිය 
අත්අඩාගුවට ගන්නා කදී.  
තවද, රමම කාන්තාව සතුව තිබූ 
විරේශ ගමන් බකබෙ පිටබත්, විරේශ 
රැකියා කබා දීමට මුද් කබා ගත් 
බවට වූ ර්ඛ්න, කැනඩාරේ රැකියා 
කබා රදන බවට වූ ගිවිසුේ ඇතුළුව 
ර්ඛ්න රාශියක් අත්අඩාගුවට 
ගන්නා කදී. රමම කාන්තාවට මීට 
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ඇතුළු නිළධාරීන් රමන්ම වෘත්තීය 

පුහුණු අධිකාරිරේ නිළධාරීන් ද 

සහෂාගී වූහ.  

සහෂාගී වූ සියළුම විරේශ රැකියා 

අරේක්ෂකයින්රේ සුදරසුකේ වකට 

අනුව විරේශ රැකියා අවස්ථමාවක් 

සබයා දීම රමම වැඩසටහරනහි 

මූලික අරමුය විය. 

. 

ත ය 
ත ණියන්ට නව 
විරේශ රැකියා 
අවස්ථමා  
 

ත ය ත ණියන්ට නව විරේශ රැකියා 
අවස්ථමා උදාකර ගැයම බහසු කරවීරේ 
අරමුණින් බසුගියදා (2022.01.20) 
මි්කනිය ප්රාරේය ය ර්කේ 
කාේයාකරේ ශ්රවයාගාරරේදී විරේශ 
රැකියා රබොළක් ශ්රී කාකා විරේශ රසාවා 
නියුක්ති කාේයාාශය විසින් බවත්වා 
තිරේ.  
 
විරේශ රැකියා ඒජන්සි රයතනය, 
වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය හා ජාතික 
ඉතිරි කිරීරේ බැාකුව යන රාජය 
රයතන ද රමයට සහෂාගී විය. 
 
 රමහිදී විරේශ රැකියා අරේක්ෂිතයන් 
සඳහා රසාවා සැබයීම එකම වහකක් 
යටරත් සිදරකර දීම සිදරකරන කදී. ඒ 
සඳහා විරේශ රැකියා අරේක්ෂිතයන් 
8 0ක් බමය සහෂාගි වූ අතර ඒ අතුරින් 
යය කබාගැයම සඳහා ඉදිරිබත්වීේ 
100ක්, NVQ සහතික බත් ඉ්ලුේ 
කිරීේ 137ක් රදී වශරයන් අයදරේ කර 
තිබුණි. 
 

රමම වැඩසටහන ශ්රී 

කාකා විරේශ රසාවා 

නියුක්ති කාේයාාශරේ 

බස්නාහිර බළාත් 

රජයෂ්ඨ 

කළමනාක රේ 

මාේරග බරේශරයන් 

සහ ප්රධානත්වරයන් බැවැත්විණි. 

රමම අවසථ්මාවට මි්කනිය ප්රාරේය ය 

ර්කේ කාේයාකරේ සහකාර 

ර්කේ, ශ්රී කාකා විරේශ රැකියා 

ඒජන්සි රයතනරේ නිළධාරීන්, 

විරේශ රැකියා අමාතයාාශයට 

අනුයුක්ත සාවේධන නිළධාරීන්, 

ජාතික ඉතිරි කිරීරේ බැාකුරේ 

රහොරය ශාඛ්ාරේ කළමනාකාරිනිය 
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මහනුවර හා 
නුවරඑළිය 
දිස්ත්රික්කවක 
විගමනික දරද  
ශිෂත්ව ප්රදානය 
කිරීම රබබරවාරි 
මස 01 රවනදා  
 
මහනුවර හා නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කයට 
අදාක විගමනික දරද  ශිෂත්ව ප්රදානය 
කිරීම රබබරවාරි මස 01 රවනදා 
සිදරකරන බව ශ්රි කාකා විරේශ රසාවා 
නියුක්ති කාේයාශරේ සුබසාධක 
අාශරේ නිරය ජය සාමානයාධිකාරී 
තරාග රහට්ටිරරච්චි මහතා ප්රකාශ 
කරයි. ඒ අනුව මහනුවර දිස්ත්රිකරේ  0 
රදරනකු හා , නුවරඑළිය දිස්ත්රිකරේ 18 
රදරනකු සදහා සාරේතාත්මකව 
ශිෂයත්ව පිරිනැමිමට නියමිතව ඇත. 
රසෞඛ්ය මාේරගොබරේෂවකට අනුව 
සාඛ්යාත්මකව ශිෂයත්ව ප්රදානය කකද, 
ඉතිරි ශිෂයත්ව අදාක ප්රරේශරේ 

කාේයාශරේ දිස්ත්රික් 
කාේයාක මගින් කබාදීමට 
කටයුතු රයොදා ඇති බවද 
ඔහු වැඩිදරරටත් ප්රකාශ 
කරළාය. 
රබබරවාරි 8 වනදා 
රත්නපුර දිස්ත්රික්කයට 
අදාක ශිෂයත්ව 
පිරිනැමීමට සැකසුේ කර 
ඇති බවද ඔහු වැඩිදරරටත් 
සදහන් කරළාය. 
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