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(Ministry of Foreign Employment Promotion & Market Diversification) 
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ජපානයේ තාක්ෂණික යසේවාස්ථ පුහුණු රැකියා නිමකර 

පැමිණි අයට මිලියන 16ක මූල්ය ්රදාානයක්  2 

විගමණික ශ්රමික ූදදාු 

ශිෂයත්වව වැසසටනන 

සඳනා අයදුම්පත්ව 

කැඳවයි... 
5 

කටාරයේ සිර දාඩුවම් විදි ශ්රි ල්ාිකිකයි 2    

යදායනකුට රාමසා 2 යවනුයව 2 නිදානස... 
3 

6 



 

ජපානයේ තාක්ෂණික 

යසේවාස්ථ පුහුණු රැකියා 

නිමකර පැමිණි අයට 

මිලියන 16ක මූල්ය 

්රදාානයක්... 

2022.4.19-WN 

ජපානයේ අන්තර්කාලීන තාක්ෂණික 

යසේවාස්ථ රැකියා සඳහා පිටත්ව ය ොස් 

වසර 3ට පසුව යළි මව්බිමට පැමිණි 

ශ්රමිකිනන්ට ිරි  ීමමනා යසස කක් 

අයයකුට ජපන් යයන් සක්ෂ 6ක් 

යහවත් රුපියල් සක්ෂ 10ට වැඩි 

මුදසක් සබාීමම 2022.04.19 ිරන ශ්රි 

සංකා වියේශ යසේවා නියුක්ති 

කාර්යාංශයේීම සිදුයකි ණි.  

යමහිීම තරුණ තරුණියන් 15 

යදයනකුට රුපියල් මිලියන 

16.4ක් වටිනා යෙක්පත් 

සබායදන සීම.  

ජපානයේ යසේවාස්ථ පුහුණු 

රැකියායව් නිරතව සිටින 

කාසය තුළ මාසිකව අදාළ 

මුදල් යසේවකයායේ නමින් 

තැන්පත් කිරීම සිදුයකයරන අතර, 

වසර 3ට පසු ඔවුන් යළි මව් රටට ගිය 

පසු කම මුදල් සබාීමම සිදුයකයර්.  

ජපානයේ තාක්ෂණික යසේවාස්ථ 

වැඩසටහන ශ්රි සංකා වියේශ යසේවා 

නියුක්ති කාර්යාංශය හා IM ජපන් 

ආයතනය ක්රියාත්මක කරින. යෙක්පත් 

ප්රදානය කිරීය  අවස්ථාවට 

කාර්යාංශයේ සභාපති ය ජර් ජනරාල් 

මහින්ද හතුරුසිංහ, IM ජපන් 

ආයතනයේ ශ්රි සංකා කළමනාකරු 

කච්.කවහාරා, කාර්යාංශයේ 

සාමානයාධිකාකාරී 

ඩී.ඩී.පී.යසේනානායක, අතියර්ක 

සාමානයාධිකාකාි  ේයේය ය කටයුතු  

මාධව යේශප්රි, අතියර්ක 

සාමානයාධිකාකාි  ේජාතයන්තර 

කටයුතු   මං ස රන්යදනිය, 

නියයෝජය සාමානයාධිකාකාි  ේසමාජ 

සංවර්ධන  තරං  යහට්ටිආරච්චි, 

කාළමනාකාි ණි සුන්ිර 

යතන්නයකොන් යන මහත්ම 

මහත්මීන් කක්වී සිටියේය. 

16-22 April 2022  

ජපානයේ අන්තර්කාලීන තාක්ෂණික යසේවාස්ථ රැකියා සඳහා පිටත්ව ය ොස් වසර 3ට පසුව යළි මව්බිමට පැමිණි 
ශ්රමිකිනන්ට ිරි  ීමමනා යසස කක් අයයකුට ජපන් යයන් සක්ෂ 6ක් යහවත් රුපියල් සක්ෂ 10ට වැඩි මුදසක් සබාීමයමන් 
අනතුරුව ඔවුන් සමුහ ඡායාරූපයකට යපනි සිටියේය. 



කටාරයේ සිර දාඩුවම් 

විදි ශ්රි ල්ාිකිකයි 2    

යදායනකුට රාමසා 2 

යවනුයව 2 නිදානස... 

2022.4.20 

කටාර් රාජයයේ යසේවයේ යයිර සිටියීම 

විවිධ නීති වියරෝධී ක්රියාවසට ස බන්ධ වී 

සිර දඩුව  විඳිමින් සිටින පුේ සිනන් 

රැසකට කරට රජය මගින් ශුේධ වූ 

රාමසාන් මාසය යවනුයවන් රාජකීය 

ය ෞරවයයන් නිදහස සබාීමමට තීරණය 

කර තියේ.  

කටාර් රාජයයේ අමීර්වරයා වන යෂිනක් 

තමී  බින් හමාඩ් අල් තානි විසින් ශුේධ වූ 

රාමසාන් මාසය යවනුයවන් රාජකීය 

ය ෞරවයක් වශයයන් විවිධ රටවස 

සිරකරුවන් රැසකට යමම සමාව සබාීම 

තියේ. 

ඒ අනුව විවිධ නීති වියරෝධී ක්රියාවසට 

ස බන්ධ වී අධිකාකරණය මගින් දඩුව  

සැබ බන්ධනා ාර  තවූ ශ්රි 

සාංකිකිනන් 20 යදයනකුද කරට 

රජය මගින් නිදහස් කර තියබන 

අතර, සිර දඩුව වසට අමතරව 

යමොවුන් විසින් කරට අධිකාකරණයට 

ය විය යුතු මූසය දඩුව වලින්ද 

නිදහස් යකොට තියේ.  

රාමසාන් යවනුයවන්, යමම පියවර 

 ැනීම ස බන්ධයයන් ශ්රි සංකා 

වියේශ යසේවා නියුක්ති 

කාර්යාංශය, කටාර් රාජයයට සිය 

ප්රශංසාව පිි නමින.  

16-22 April 2022  

Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani Amir of the State of Qatar  



 න්නා සීම.  

අත්අඩංගුවට පත් සැකකරු 

නුයේය ොඩ මයහේස්ත්රාත් 

අධිකාකරණයට ඉිරි පත් කිරීයමන් 

අනතුරුව රුපියල් සක්ෂ 2 බැගින් වූ 

ශරීර ඇප 2ක් මත මුදාහි න සීම.  

වියේශ යසේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ 

සභාපති ය ජර් ජනරාල් මහින්ද 

හතුරුසිංහ මහතායේ උපයදස් පි ිර, 

නීති අංශයේ නියයෝජය 

සාමානයාධිකාකාරී යනම්  සමරයසේකර 

මහත්මියයේ යමයහයවීයමන්, 

විමර්ශන නිළධාරීන් වන රවීන්ද්ර 

අයේපාස, නාසක මාමල් හ සහ 

ඉන්ද්රානි යමොයහොට්ටාස යන මහත්ම 

මහත්මීන් යමම අත්අඩංගුවට  ැනීම 

සිදුකරන සීම.  

 

වියේශ රැකියාවට 

පුහුණුවිම සඳනා 

තුණයි 2 

රැයගන ආ යනොර 

ඒජ 2සිකු 

අත්වඅසිගුවට... 

බසපත්රයක් රහිතව වයාජ වියේශ 

රැකියා ඒජන්සි ආයතනයක් 

පවත්වාය න යමින් යපර වි මණික 

පුහුණුව සඳහා ශ්රී සංකා වියේශ යසේවා 

නියුක්ති කාර්යාංශයේ පන්නිපිටිය 

පුහුණු මධයස්ථානයේ ලියාපිරංචි 

කිරීමට තරුණිනන් පිි සක් 

කැඳවාය න ආ පුේ සයයකු වියේශ 

යසේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ වියශේෂ 

විමර්ශන ඒකකයේ නිළධාරීන් විසින් 

අත්අඩංගුවට ය න ඇත.  

ෙක්රා පිපින් ප්රිනවට් ලිමිටඩ් නැමැති 

ආයතනයක් රුය නියා රජයේ 

ක කරු රැකියා සබායදන බව 

පවසමින් යාපනය ප්රයේශයේ 

තරුණිනන් 7 යදයනකු ශ්රි සංකා 

වියේශ යසේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ 

පන්නිපිටිය පුහුණු මධයස්ථානයට 

කැඳවාය න පැමිණ ඇති අතර කම 

ආයතනයට වියේශ රැකියා ඒජන්සි 

ආයතනයක් පවත්වාය න යාම 

සඳහා බසපත්රයක් නිකුත් කර 

යනොමැති බව අනාවරණය වූ පසු 

පන්නිපිටිය පුහුණු මධයස්ථානයේ 

නිළධාරීන් වියශේෂ විමර්ශන අංශයට 

දැනු ීමයමන් අනතුරුව විමර්ශන 

නිළධාරීන් විසින් කම ආයතනයයන් 

පැමිණි පුේ සයා අත්අඩංගුවට 
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විගමණික ශ්රමික 

ූදදාු ශිෂයත්වව 

වැසසටනන 

සඳනා අයදුම්පත්ව 

කැඳවයි... 
 
www.slbfe.lk  
පිවියසන්න 
වි මණික ශ්රමිකිනන්යේ ූදදරුවන් සඳහා 

පිෂයත්ව ප්රදානය කිරීම සඳහා 

කාර්යාංශය විසින් අයදු පත් කැඳවා 

තියේ. ඒ අනුව 2020 වර්ෂයේ අයපොස 

උසස් යපස සමත්වී රජයේ විශ්ව 

විදයාසයක උපාධිකාය හදාරමින් සිටින 

දරුවන්ට හා 2020 අයපොස සාමානය 

යපළ විභා ය  ණිතය ඇතුම්ව විෂයන් 

6න් සමත් දරුවන් සහ 2021 වර්ෂයේ 

පිෂයත්ව විභා ය සමත් දරුවන් සඳහා 

පිෂයත්ව පිි නැමීමට නියමිතය. අයදු  

කිරීම මාර්  ත ක්රමය ඔසය්සේ සිදුකරන 

අතර, www.slbfe.lk යන කාර්යාංශ 

යවේ අඩවිය මගින් මැින මස 31 ිරන 

දක්වා අයදු පත් යයොමු කළ හැකිින.   
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