්නාි්ල්ඩ ජපාන්ේ රැකියා අවස්ථා
කෘෂිකාර්මික අංශය(Cultivation agriculture)(කාන්තා) -රැකියා අවස්ථා 03
ක්ෂණික ආහාර නිෂ්පාදනය (Ready-made meal manufacturing work) (කාන්තා) -රැකියා
අවස්ථා 08

ඉදිකිරීම් ක්්ෂ්ත්රය (Construction) (පිරිි) -රැකියා අවස්ථා 02
යන්ත්ර එකලස් කිරීම(Machine assembling finishing work) (පිරිි)-රැකියා අවස්ථා 02
මැෂින් කර්මමාන්තශාලා පට්ටල වැඩ(Machine Center operation) -රැකියා අවස්ථා 02
අර්මධ ස්වයංක්රීය ්වල්ඩින් වැඩ(semi-automatic welding) -රැකියා අවස්ථා 04
ඔබත් පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් 2019.11.26 වන දින ශ්රී ලංකා වි්ේශ ්ස්වා නියුක්ි කාර්මයාංශ අ්ලවිකරණ
අංශය වවත පහත ලිපිවේඛණ සමඟ පැමිවණන්න.
තවද ශ්රී ලංකා විවේශ වසේවා නියුක්ති කාර්ාංශ වවබ් අඩවිවේ මින් වපර පළ කරන ලද දැන්ීමට අනූව(2019.11.25 දින වන විට
අ්ඳුම්පත් ව්ාමුකළ) විදුත් තැපැල මඟින් සහ ලි්ාපදිංචි තැපෑල මඟින් අ්ඳුම්පත් ව්ාමු කළ අ්ඳුම්කරුවන්ද වමදින
සහභාගි වි් යුතු්.
එදින ලි්ාපදිංචි වන අ්ඳුම්කරුවන් සඳහා පමණක්ත 2019.11.28 වන දින පැවැත්වවන ශාරීරික ්යෝග්යතා පරික්ෂණය සඳහා
සුදුසුකම් ලබන බැවින් 2019.11.26 වන දින පැමිණීම අනිවාර් වේ. (එදින ලි්ාපදංචි කිරීම් කටයුතු සිදු වකවර)
(සැ.යු.ින් ්පර ජපානය සඳහා වීසා අයදුම්කර ප්රික්්ෂ්ප වී ඇි අයඳුම්කරුවන් ්ම් සඳහා අයඳුම් කිරී්මන් වලකින්න)

ඉහත කාන්තා රැකියා සඳහා අවශය මූලික සුදුසුකම්
- ජපන් භාෂා ප්රීණතා විභාගව්න් N4 මට්ටම සමත් ීම වහෝ ඊට ඉහළ සුදුසුකම්.
- ශරීරවේ Tatoo වනාිබි් යුතු්.
- ව්ස අවු.18-30 අතර වි් යුතු්.
- අ.වපා.ස( සා/වපළ) සිංහල විෂ් සමත් වි් යුතු අතර අ.වපා.ස(උ.වපළ) විභාග් සඳහා වපනී සිටි් යුතු්.
- උස 150cm වහෝ ඊට වැඩිවි් යුතු්
- දෘෂේි ආබාධ වනාිබි් යුතු්.(දෘෂේි අග් 0.7 ට වඩා වැඩි හා ශ්රී ලංකා දෘෂේි අග් 6/9 වඩා වැඩි)

ඉහත පිරිි රැකියා සඳහා අවශය මූලික සුදුසුකම්
- ශරීරවේ Tatoo වනාිබි් යුතු්.
- ව්ස අවු.18-30 අතර වි් යුතු්.
- අ.වපා.ස (සා/වපළ) සිංහල විෂ් සමත් වි් යුතු අතර අ.වපා.ස(උ.වපළ) විභාග් සඳහා වපනී සිටි් යුතු්.
- උස 160cm වහෝ ඊට වැඩිවි් යුතු්.
- දෘෂේි ආබාධ වනාිබි් යුතු්.(දෘෂේි අග් 0.7 ට වඩා වැඩි හා ශ්රී ලංකා දෘෂේි අග් 6/9 වඩා වැඩි)

2019.11.26 වන දින ්ප.ව 9.00 සිට ප.ව 3.00 දක්වා ලියාපදිංචි කිරී්ම් කටයුතු - අ්ලවිකරණ හා
බඳවාග්ැනීම්(සාමානය) අංශය,අංක 553/1,නව නුවර පාර,තලංග්ම උතුර,බත්තරමුල්ඩල ලිපින්ේදී සිදු කරන අතර

එදිනට,
• අයඳුම්පත්රය සම්ූර්මණ කර රැ්ග්න ආ යුතුය. (අයඳුම්පත්රය හා බඳවා ග්ැනීම් පට්පාටිය පිළිබඳ විස්තර www.slbfe.lk
්වබ් අඩවි්ේ පල කර ඇත.)
• පාසැල්ඩ හැරයා්ම් සහිකය හා එහි පිටපත් 01
• අ.්පා.ස (උ.්පළ) ප්රිඵල සහිකය හා එහි පිටපත් 01
• ජාික හැදුනුම්පත හා එහි පිටපත් 01

්මදින ්ප.ව 9.00 සිට ප.ව12.00 දක්වා පැි්ණන පිරිස සඳහා දැනුවත් කිරී්ම් කටයුතු ප.ව 12.00 -1.00 දක්වාත්
, ප.ව 12.00 සිට ප.ව 3.00 දක්වා පැි්ණන පිරිස සඳහා දැනුවත් කිරී්ම් කටයුතු ප.ව 3.00 -4.00 දක්වා සිදු
්ක්ර්ම.
බඳවා ග්ැනීම ශ්රී ලංකා වි්ේශ ්ස්වා නියුක්ි කාර්මයාංශ්යන් පමණි.

සභාපි - ශ්රී ලංකා විවේශ වසේවා නියුක්ති කාර්ාංශ්
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APPLICATION FOR TECHNICAL INTERNS – JAPAN
JOB CATERGARY : …………………………………………

Colour Photo
(white background)

3X4 CM

Personal Details

Full Name

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

Name with Initials

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

NIC No

: ………………………………………………………….

Date of Birth

:

Age (To date 28 th November 2019) 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

Country

No

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

Signature - ………………………….

Marketing & Recruitment (General) Division, Sri Lanka Bureau of Foreign Employment – Tel/Fax: 011 2791814, E-mail: mgr_mkt@slbfe.lk
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