
 

ඔබත්  රැකියාවක් සසොයමින් සිටින්සන්ද? ශ්රම  සවළඳ  ුළළ  දනන   සබන රැකියා අවස්ථා  

පිළිබ  ඔබ දනනුවත්ද? 

සේ  පිළිබව ඔබව දනනුවත් කිරීම   

 

     රැකිය ප ොළ වැඩසටහන 

 

මිනිස්බ  හා රැකිරක්ෂා සදඳාර්තසේන්ුළසේ  ප්රධානත්වසයන් 

2021  ඔක්සතෝබර් ම ස 04 සි  10 වන දින දක්වා ඳනවනත්සවන වෘත්තීය ම ාර්ස ෝඳසේශ ස ය  

සම  ාමීව, 

ඔක්සතෝබර් 07,08 හා 09 යන දිනයන්හි  ඳහත  සහන් දිස්ත්රික්ක සේබන්ධකර නිමින් zoom 

තාක්ෂණ ඔස්සස්  ඳනවනත්වීම   සන සුේ කර ඇත. 

 

දිනය 2021-10-07 - සඳොසළොන්නරුව, අනුරාධපුර, නුවරඑළිය, පුත්ත ම  

දිනය 2021-10-08 - වවුනියාව, ම න්නාරම , මු  ේ, ත්රිකුණාණාම  ය, අේඳාර 

දිනය 2021-10- 09 - සකොළඹ,  ේඳහ, බදුල් , සම ොණරා  , කෑ ල්  

 

ඳනවනත්සවන සේ ාව හා සේබන්ධතාවය  (link)  ඳසුව දනනුේසදනු  බන අතර, සේ  පිළිබව  ඔබත් 

උනන්දුවක් දක්වන්සන් නේ  හා  සතොරුළරු දනන නනීම   අවශය  නේ සදඳාර්තසේන්ුළ සව  අ  ස   

සහන් දුරකථන අංක ඔස්සස් ඔස  ප්රාසේ ය සල්කේ කාර්යා  ස   ම ානව සේඳත් සංවර්ධන නි ධාරී 

ඇම  ය හනකිය. 

 

ඔබපේ   ැමැත්ත, සුදුසු ම් හ  හැකිය වන්ට අනුව  පුද්ගලි  අංශපේ වෘත්තීය ම වතක් 

පතෝර ගැනීමට මිනිස්බල හ  රැකිරක්ෂ   පෙ  ර්තපම්න්තුව  පේදි  වක්  ස ස්  ර පෙනු 

ඇත. 

 

 



 

Are you looking for a job? Are you aware of the current job opportunities in the labor market? 

To make you aware of this 

 

National Job fair Program 

 

Headed by the Department of Manpower & Employment 

Concurrent with the Career Guidance Week which will be held from 4th to 10th October 2021, 

It is planned to be held on October 07, 08 and 09 through zoom technology by connecting the following 

districts. 
 

Date   2021-10-07 – Polonnaruwa, Anuradhapura, Nuwaraeliya, Puttlum 

Date  2021-10-08 -  Vauniya, mannar, Mulativu, Trincomalee, Ampara  

Date  2021-10- 09 – Colombo, Gampaha, Badulla, Monaragala, Kegalle  

 

The time and connection (link) will be informed later. If you are also interested in this and would like to know 

the information you can contact the Human Resource Development Officer of your Divisional Secretariat at 

the Department web site. 
 

The Department of Manpower and Employment will provide a platform for you to choose a career path 

in the private sector according to your wishes, qualifications and abilities. 
 

 

 

 

 



 

ePq;fs; Ntiy NjLfpwPu;fsh? njhopyhsu; re;ijapy; jw;Nghija Ntiy tha;g;Gfisg; gw;wp             

cq;fSf;Fj; njupAkh?  ,ijg; gw;wp cq;fSf;Fj; njupag;gLj;Jtjw;fhf 

 

       Njrpa njhopw; re;ij epfo;T 

 

kdpjtY kw;Wk; Ntiytha;g;Gj; jpizf;fsj;jpd; jiyikapy; 

 

2021 xf;Nlhgu; 4 Kjy; 10 tiu eilngWk; njhopy; topfhl;ly; thuj;jpw;F ,izahf> gpd;tUk; 

khtl;lq;fis ,izj;J epfo;epiy [Online] njhopy;El;gk; %yk; xf;Nlhgu; 07> 08 kw;Wk; 09 

Mfpa jpfjpfspy; elj;j jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

 

jpfjp 2021-10-07 -  nghyd;dWit> mDuhjGuk;> Etnuypah> Gj;jsk; 

jpfjp 2021-10-08 -  tTdpah> kd;dhu;> Ky;iyj;jPT> jpUNfhzkiy> mk;ghiw 

jpfjp 2021-10-09 -  nfhOk;G> fk;g`h> gJis> nkhduhfiy> Nffhiy 

 

Neuk; kw;Wk; ,izg;G (link) gpd;du; njuptpf;fg;gLk;. ePq;fSk; ,jpy; Mu;tkhf ,Ue;jhy;> 

jftiy mwpa tpUk;gpdhy;> cq;fs; gpuNjr nrayfj;jpd; kdpj ts mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jiu 

jpizf;fsj;jpd; ,izajsj;jpy; njhlu;G nfhs;sKbAk;. 

 

kdpjtY kw;Wk; Ntiytha;g;Gj; jpizf;fsk; cq;fs; tpUg;gq;fs;> jFjpfs; kw;Wk; jpwd;fSf;F 

Vw;g jdpahu; Jiwapy; xU njhopy; ghijiaj; njupT nra;a xU jsj;ij toq;Fk;. 


