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ක ොරියානු භාා පරීක්ණය නිකේදනය කිරීම 

ඳරිගණක ආශ්රිත ප ඳක්ෂණයණ  (CBT) 

 

කකොරි ානු ජනරජකේ රැකි ා හා කම්කරු අභාත පාාංශය ස  ශහ රී කාංකා දේක ශය ස රැකි ා අභාත පාාංශය ස  අත පර 
අත්ශන් කරනු කැබූ අවකඵෝධත පා ගිදේසුභ (MOU) ප්රකාරව රැීසිටීමභ  කඵාීස ඇි  අවශරකත් කාකීමභාව ුළ  
ශ්වකැභැත්කත පන් කභර   ඳැමිණ නැවත ප කකොරි ාකේ කශේව  ශහා පි ත්වීභ  කැභැත්ත පෂණ දෂණවන 
කශේවක න් ශම්ඵන්ධක න් වන දේකශය සේය කකොරි ානු බායා ප්රවීණත පා ඳක්ෂණයණ  (Special EPS – TOPIK) 
ඳහත ප ඳරිදි රී කාංකාකේීස ඳැවැත්කේ  

 

කකොරි ානු ජනරජකේ රැකි ා කික්භ  ඵකාකඳොකරොත්ුළ වන කශේවකයින් කකොරි ාකේ භානව ශම්ඳත් ශාංවර්ධන 
ආ ත පන  දේිටන් ඳවත්වන කභභ ඳක්ෂණයණ  ශභත්දේ  යුුළකේ  කභභ ඳක්ෂණයණ  ශභත්වන පු ගකයින්  
ඳභණෂණ රැකි ා ඵකඳත්ර ්රභ (EPS)   කත් අ දුම්ඳත් ඉදිරිඳත් ක  හැකිකේ   

01. පරීක්ණ  ාවටශන 

  

 

ලි ාඳදිාංචි 
කාකීමභාව 

ඳක්ෂණයණ දින  
නිකේදන  

ඳක්ෂණයණ 
කාකීමභාව 

ප්රි පක නිකේදන  ව ශ් ීමභාව 

  
ඔෂණකත පෝම්ඵර් 18 

ිට   
ඔෂණකත පෝම්ඵර් 20 

දෂණවා 

 

 

 
කනොවැම්ඵර් 04 

 

 
කනොවැම්ඵර් 28 

ිට  

 

 
කදශැම්ඵර් 16 

 
1976 ඔෂණකත පෝම්ඵර් 19 

ිට  
1998 ඔෂණකත පෝම්ඵර් 18 

දෂණවා 

 

* රැකි ා ඵකඳත්ර ්රභකේ ශ්වබාව   අනුකකව කභභ කාකශ හන කවනශ්දේ  හැක 

 
o ඳ මු ශැිට  - පු ගකයින් 35 

- උඳකදශ් කඵාීසභ   : කඳ ව  9 20 - කඳ ව 10 00 
- ඳක්ෂණයණ කේකාව : කඳ ව  10 00 - කඳ ව 11 10 

 
කදවන ශැිට  - පු ගකයින් 35 
- උඳකදශ් කඵාීසභ  : ඳ ව 12 20 - ඳ ව 13 00 
- ඳක්ෂණයණ කේකාව :  ඳ ව  13 00 - ඳ ව   14 10  

 
o ුළන්වන ශැිට   - පු ගකයින් 35 

- උඳකදශ් කඵාීසභ  : ඳ ව 14 20 - ඳ ව 15 00 
- ඳක්ෂණයණ කේකාව ඳ ව 15 00 - ඳ ව  16 10 

 

 ිට ළුභ අ දුම්කරුවන් උඳකදශ් රැශ්වීභ  කඳර ඳක්ෂණයණ ශ්ථාන   ඳැමිණ ිටටි  යුුළ  
 

02.  ර්මාන්ත ලර්ග - නි්පාදන,  ෘෂි ර්මාන්ත / පශු වම්පත්, ඉදිකිරීම්, ධීලර ශා කවේලා ක්කේත්රයන් 

 

※ අ දුම්කරු  ත පභා භේ ර   ඳැමිණීභ  කඳර  වශරක  වඩා වැඩි කාක ෂණ අවශන්වර  
කශේව  ක  රැකි ා ශථ්ාන භ නිර්ක ශය ස කරගැනීභ  අවශය ස නම් ඔු  ඇඇ  අ දුම්කික්කම් ීස 
අදා  ෂණකයේත්ර භ කත පෝරාගැනීභ  සුඳරිෂණයාකාක් දේ යුුළ   
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03. පරීක්ණය වමත් කිරීමට අකේක්ෂිත වංඛ්යාල - දැනුම්දීමට නියමිතය 

o ඳක්ෂණයණ  ශභත් අ දුම්කරුවන් අුළරින් රැකි ා ෂණකයේත්ර  කනොශකකා මුළු කකුණු 200න් 
80  වඩා කකුණු කඵාගන්නා අ දුම්කරුවන් අුළරින් ඉහ භ කකුණු භට් භ අනුව 
ශභත්වන්නන් පිළිඵව ඳසුව දැනුම්කදනු කැකේ  

 

4  පරීක්ණ ව්ථානය ශා දිනය නිකේදනය 
 

o පරීක්ණ ව්ථානය - CBT  පරීක්ණ ාාල - පරිගණ  ආශ්රිත පරීක්ණය 
කනො 205, කදඳානභ, ඳන්නිපිටි  

o නිකේදන ක්රමකේදය 
 

- EPS-TOPIK කලබ් අඩවිය (http://www.epstopik.hrdkorea.or.kr)  

-  ාර්යාං කලබ් අඩවිය (http://www.slbfe.lk) ශා  ාර්යාං දැන්වීම් පුලරුල 

 
5. සුදුසු ම් 
 

o මූලික ගිදේසුභ ප්රකාරව අවශරකත් කාකීමභාව ුළ  ශක්ේ්ඡඡාකවන් (2010 01 01 දින  ඳසුව) භේ ර   
ඳැමිකණන ශ්රමිකයින්  
 

o ව ශ් ීමභාව අවුරුදු 18ශහ 39 අත පර 
(1976 ඔෂණකත පෝම්ඵර් 19 ිට  1998 ඔෂණකත පෝම්ඵර් 18 දෂණවා උඳත ප කැබූවන්) 
 

o අ දුම්කරුවන් ිටරගත පවීභෂණ කහෝ ඵරඳත පක දඬුවභක  කෂණවී කනොිටීමභ 
 

o අ දුම්කරුවන් ශහා කකොරි ානු ජනරජක න් පිටුවහල් කික්කම් කහෝ පි ත්වීකම් නික ෝග වාර්ත පාවෂණ 
කනොි බි  යුුළ   කකොරි ාකේ නීි  දේකරෝධී කකශ එෂණ දිනෂණ කහෝ රැඳී කනොිටීමභ 

 

o    අ දුම්කරුවන් රී කාංකාකවන් පි ත්වීකම් ත පහනභක  කෂණකනොකකො  ි මභ 
 
 
 

 
6. අයදුම්පත් (ප්රකේපත්ර) ලියාපදිංචි කිරීම. 

 
o කාකීමභාව  :- 2016 ඔෂණකත පෝම්ඵර් 18 ිට  2016 ඔෂණකත පෝම්ඵර් 20 දෂණවා (දින 03) 

 
o ලි ාඳදිාංචි  ිටදුකරන ශ්ථාන  :- ශ්රවණාගාර , රී කාංකා දේක ශය ස කශේවා නියුෂණි   

      කාර් ාාංශය ස , කනො  234, කකොශ්වත්ත ප, ඵත්ත පරමුල්ක 
 

o ලි ාඳදිාංචි ්රභකේද  :- කඳෞ ගලිකව ඳැමිණ ලි ාඳදිාංචි දේ  යුුළ  
 

 

o අ දුම්ඳත්ර නිකුත් කක හැකි අ දුම්කරුවන්ක  නම් කැයිශ්ුළව කාර් ාාංශය ස කවේ 
අඩදේක න් ඳරිෂණයා කක හැක  ((http://www.slbfe.lk)  

 

 

http://www.epstopik.hrdkorea.or.kr/
http://www.slbfe.lk/
http://www.slbfe.lk/
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o අලය කඛඛ්න 
 
- භේ ර   ඳැමිණීභ  බාදේත පා කක ගභන් ඵකඳත්රකේ පි ඳත් (ඔු ඇඇ  ශ්කේ්ඡඡාකවන් ඳැමිණි 

අ කු ඵව ත පහවුරු කික්භ ශහා)  
 

- අ දුම්ඳත්ර  (ලි ාඳදිාංචි කරනු කඵන ශ්ථානකේ ීස කඵදාකදනු කැකේ - ඳක්ෂණයණ ගාශ්ුළ කගවන 
අ දුම්කරුවන් ශහා ඳභණි) 

 
  

※ එෂණ අ දුම්කරුකවකු  එෂණ ප්රකේශය සඳත්ර ෂණ ඳභණෂණ නිකුත් කරනු කඵන අත පර, ප්රකේශය සඳත් 
අාංක  එහි ශහන් කර ඇත ප  එහි  ම් කදෝය ෂණ ිටදුවුවකහොත් ටිකඳෂණශ් බාදේත පා කර නිවැරදි කර 
බාරදි  යුුළ  
 

-  ගභන් ඵකඳත්ර  හා ගභන් ඵකඳත්රකේ පි ඳත පෂණ (දැන  බාදේත පා කරනු කඵන ගභන් ඵකඳත්ර   
අදා ව, වකාංගු කාක  ඉදිරි   අවුරු දෂණ හා භාශ 06ක කාක ෂණ ඳැවි   යුුළ )  
 

※ ත පභ ගභන් ඵකඳත්රකේ පි ඳත පෂණ අ දුම්ඳත ප ශභඟ ඇමිණි  යුුළයි. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- 3'5cm x 4'5cm ප්රභාණකේ ඳැහැදිලි වර්ණ ඡා ාරූඳ 02ෂණ  (භාශ 06ෂණ ඇුළ ත ප කඵාගත්) 
 

※ අ දුම්කරු දේිටන් ිට  අ දුම්ඳත්රකේ ශහන් කරන කඳෞ ගලික කත පොරුළරු ගභන් ඵකඳත්රකේ 
ඇි  කත පොරුළරු වක  ශභාන දේ  යුුළ   එ  ශභාන කනොකේනම් ඔු   ඇඇ   කකොරි ාව  
ඇුළළු වීභ  කනොහැකි කේ  කත පොරුළරු ශම්ඵන්ධ කවනශ්කම්වක  අ දුම්කරු ශම්පූර්ණක න්භ 
වගකිව යුුළ කේ  එඵැදේන් ලි ාඳදිාංචි  ශහා ඳැමිකණන දේ  අ දුම්කරුවන් ිට  වකාංගු දේක ශය ස 
ගභන් ඵකඳත්ර භ රැකගන මභ අනිවාර්   කේ   
 

※ අ දුම්කරුවන් දේිටන් අ දුම්ඳකත් ශහන් කරන නභ, උඳන් දින , ශ්ත්රී පුරුය බාව  ශහ 
ඡා ාරූඳ  කකොරි ානු රැකි ා කඵාීසකම් ීස බාදේත පා කරන ඵැදේන් එභ කත පොරුළරු ඳසුව කිිටකශේත් 
කවනශ් කක කනොහැක   

 
 
o දේබාග ගාශ්ුළ - ඇකභරිකානු කඩොකර් 24කි  දේබාග  ශහා ලි ාඳදිාංචි වන දින  අදා  දේනිභ  

අනුඳාි ක   අනුව ක ශී  මුදලින් (ද  වශය සක න් රු  3565 92 ඇ= ෂණ) කගදේ  යුුළ කේ  
  

※ කිිට ම් අ දුම්කරුකවෂණ කනොවැකැෂණදේ  හැකි කහේුළවෂණ නිශා ත පභ දේබාග   කඳනී 
කනොිටටින්කන් නම් ඔු   ඇ ඇ   දේබාග ගාශ්ුළ ලි ාඳදිාංචි කාක  ුළ  ආඳසු කඵාගත ප හැකි   
(කකකශේවුව ද අවකාංගු කික්භකින් ඳසුව නැවත ප ලි ාඳදිාංචි  ශහා ඉඩකඩ කදනු කනොකැකේ) 
 

※ ලි ාඳදිාංචි  ඳැමිණීකම් පිළිකවක අනුව ිටදුවන අත පර, අ දුම්කරුවන් වැඩි ප්රභාණ ෂණ 
අ දුම්කික්භ භත ප අභත පර ඳක්ෂණයණ දින ෂණ තීරණ  කික්භ හා ඳක්ෂණයණ  ඳැවැත්වීභ ම අනුව 
ිටදුකරනු කඵයි  ඳක්ෂණයණ  ඳැවැත්කවන ඵව නිකේදන  කරනු කඵන දින එෂණ එෂණ 
අ දුම්කරුවන්  අදා ව ඳක්ෂණයණ ශ්ථාන , ඳක්ෂණයණ  ශහා කඳනී ිටටි  යුුළ දින  හා 
කේකාව www.slbfe.lk කවබි අඩේක න් ශම්පූර්ණ නභ ඇුළ ත් කර කඵාගත ප හැකි   
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7. පරීක්ණ වැ ැව්ම : කනොලැම්බර් 28 දින සිට 

 

 

o ඳක්ෂණයණ ශැකැශ්භ හා ශභත් කික්කම් ශම්භත ප  
- ඵු වරණ ප්රශය ස්න ඳත්ර  
- දේකේක කාක කින් කත පොරව ශවන්ීසකම් හා කි වීකම් දේබාග  ඳැවැත්කේ 
  
o ිට ළුභ ප්රශය ස්ණ කකොරි ානු බායා ප්රවීණත පා ඳක්ෂණයණ  ශහා දේය  නිර්ක ශිත ප කඳොකත පන් 

ශකශනු කැකේ   
   

※    ඳක්ෂණයණ දිනකේ ීස රැකගන ආ යුුළ දෑ 
 

- ප්රකේශය ස ඳත්රකේ අ දුම්කරු  කඵා ීස ඇි  කකො ශ  
 

- ගුවන් ගභන් ඵකඳත්ර   

(විභාග ප්රකේපත්රය වහශා භාවිතා  රන ද ගමන් බපත්රයම විය ුතුයය. ගුලන් ගමන් බපත්රය කනොමැිවල 

අයදුම් රුකලකුට විභාගයට කපනී සිටිය කනොශැ ) 

8  දේබාග ප්රි පක නිකේදන  කික්භ 
 

o දින  - 2016 කදශැම්ඵර් 16 
 

o දැනුම්ීසකම් ්රභ  -  
 රී කාංකා දේක ශය ස කශේවා නියුෂණි  කාර් ාාංශය ස දැන්වීම් පුවරුව 
 රී කාංකා දේක ශය ස කශේවා නියුෂණි  කාර් ාාංශය සකේ කවේ අඩදේ  (http://www.slbfe.lk) 
 කකොරි ානු බායා ප්රවීණත පා දේබාග කවේ අඩදේ  (http://epstopik.hrdkorea.or.kr) 
 කකොරි ානු රැකි ා පිළිඵ කවේ අඩදේ  http://www.eps.go.kr 

 
 

※ ප්රි පක වකාංගු කාක ීමභාව - අවුරුදු කදකයි (ප්රි පක නිකුත් ව දින ිට  වශර කදකක 
කාකීමභාවකි)   

 

9  කවනත් කත පොරුළරු 
 
o අ දුම්කරු ශ්කේ්ඡඡාකවන්භ ර   කනොඳැමිණි ඵව ත පහවුරුවීභ භත ප ඔු  ඇඇ  ඳක්ෂණයණ  ශභත් වුව ද 

ඔු ක ඇඇ ක  ඳක්ෂණයණ ප්රි පක අවකාංගු කකශ ශකකන අත පර, ම ශම්ඵන්ධ ිට ළු වගකීභ අ දුම්කරු 

ශුළ කේ  

 

ප්ර්න ආ ෘිවය ප්ර්න වංඛ්යාල මුළු කුණු  ාය 

කි වීභ 25 100 මිනිුළත් 40 
ශවන් ීසභ 25 100 මිනිත්ුළ 30 

මුළු කකුණු 50 200 මිනිත්ුළ 70 

http://www.slbfe.lk/
http://epstopik.hrdkorea.or.kr/
http://www.eps.go.kr/
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o ශභත්වන අ දුම්කරුවන් කඳර දේගභණික පුු ණුකවන් නිදහශ්වන අත පර, කකටි කාලීන නැවත ප ඇුළ ත් 

වීකම් ්රභකේද ක  හා කඩිනම් රැකි ා ලි ාඳදිාංචි ක  සුදුසුකම් කඵයි  

 
 

o දේබාග  ඳැවැත්කවන දිනකේ ීස වාංචා කික්භ ශහා බාදේත පා ක  හැකි ජාංගභ දුරකථන, කැශට් වාදන 

 න්ත්ර, MP3 වාදන  න්ත්ර PDA  දේදුත් ශය සේද කකෝය වැනි උඳකරණ රැකගන මභ ශපුරා ත පහනම් කේ   

 

o කිිට ම් අ දුම්කරුකවකු දේිටන් දේබාග  ඳැවැත්කවන අවශ්ථාකේ ීස මවා බාදේත පා කරන ක ක  නම් 

ඔු ක  ඇඇ ක  ප්රි පක අවකාංගු කරනු කඵන අත පර වශර 02ක කාක ෂණ ශහා අදා  දේබාග 

කවනුකවන් ත පහනභෂණ ද ඳමුණුවනු කැකේ   

 

o අ දුම්කරුක  දේක ශය ස ගුවන් ගභන් ඵකඳත්රකේ ශහන් නභ, උඳන් දින  ශහ ශ්ත්රී පුරුය බාව  වැනි 

කඳෞ ගලික කත පොරුළරු ශහ ඔවුන් දේිටන් අ දුම්ඳත්රකේ ශහන් කරනු කඵන එකී කත පොරුළරු අත පර 

අශභානකම් ඳැවතීභ කකොරි ානු රැකි ා කවේ අඩදේක හි ලි ාඳදිාංචි කික්භ  ශහ කකොරි ාව  පිදේීමභ 

ප්රි ෂණකයේඳ කික්භ  කහේුළවන ඵැදේන් එවැනි කවනශ්කම් ශම්ඵන්ධක න් ශම්පූර්ණ වගකීභ 

අ දුම්කරුවන් කවත ප ඳැවකර්   

 
 

කකොරි ානු බායා ප්රවීණත පාව ඉහ  දැීමභ ශහා ිට ළුභ ඵු වරණ ප්රශය ස්ණ බායා ප්රවීණත පා ඳක්ෂණයණ  

ශහා දේය  නිර්ක ශිත ප කඳොකත පන් උපු ා ගැනීභ  අකේෂණෂිත ප    
 

කකොරි ානු බායා ප්රවීණත පා ඳක්ෂණයණ  ශහා අදා  වන දේය  නිර්ක ශිත ප කඳොත ප ඳහි න් ශහන් කරන අත පර 

අ දුම්කරුවන් හ  එ  කනොමිකල් ඵාගත ප කරගත ප හැක  

(දේය  නිර්ක ශය ස  ඵාගත ප ක හැකි කවේ අඩදේ ) 

අාංශය ස       අන්ත පර්ගත ප     කවේ අඩදේ  
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 ක ොරියානු භාා විභාගය වම්තවීම ක ොරියාකේ රැකියාලක් බාදීම වශිව  කනො රන අතර, එය 
ඔබකේ රැකියා අයදුම්පත්රය ලියාපදිංචි කිරීමට සුදුසු මක් පමණක් වවනු ැකබ්. 

 
 වවද ඳක්ෂණයණ  අශභත් වන කහෝ කකොරි ාකේ නීි  දේකරෝි  කකශ කශේව  කර ඇි  අ දුම්කරුවන් 

කකොරි ාකේ රැකි ා ශහා අ දුම්කික්භ  සුදුසුකම් කනොකැකඵන අ දුම්කරුවන් කශේ ශකකනු කැකේ   
 
 දකුණු කකොරි ානු ජනරජකේ රැකි ා හා කම්කරු අභාත පාාංශය ස  හා රී කාංකා දේක ශය ස රැකි ා අභාත පාාංශය ස  

අත පර, අත්ශන් ත පඵන කද අවකඵෝධත පා ගිදේසුභ ප්රකාරව රී කාංකා දේක ශය ස කශේවා නියුෂණි  කාර් ාාංශය ස   
ඳභණෂණ දකුණු කකොරි ාව  රී කාාංකිකයින්  ැවීභ ශහා නීත පානුකක ඵක ෂණ ඇත ප   

 
 කකොරි ානු බායා දේබාග  ශභත් වී රී කාංකා දේක ශය ස කශේවා නියුෂණි  කාර් ාාංශය ස  භන්න් කකොරි ානු 

රැකි ා කවේ අඩදේක හි ලි ාඳදිාංචි කරන කද අ දුම්කරුවන් ඳභණෂණ කකොරි ානු රජකේ කශේවා 
ක ෝජකයින් දේිටන් ඵවාගනු කැකේ   

 
 කවනත් කිිටභ කඳෞ ගලික අාංශය ස ෂණ කකොරි ාකේ රැකි ා ශහා  ැවීකම් ්රභ   භැදිහත් වන්කන් නම්, 

ඔවුන් ශහා එවැනි ක්රි ාවක  නීත පානුකකව ද වම් ඳවරනු කැකේ   
 
 අදා  අ දුම්ඳත්ර ලි ාඳදිාංචි කික්භ ශහා ඇකභරිකානු කඩොකර් 24 (රු 3565 92 ඇ=ෂණ)ඳභණෂණ 

අ දුම්කරු දේිටන් රීකාංකා දේක ශය ස කශවා නියුෂණි  කාර් ාාංශය ස  කවත ප කගදේ  යුුළ අත පර, කම් 
ශම්ඵන්ධක න් කවනත් කිිටදු ඳාර්ශය සව ක  කිිටදු මුදකෂණ කගවීභ ිටදුකනොක  යුුළ ඵව වැඩිදුර ත් 
දැනුම් කදනු කැකේ  එකභන්භ රැකි ා ඵකඳත්ර ්රභ    කත් කකොරි ානු රැකි ා කඵාීසභ කහෝ ම හා 
ශම්ඵන්ධ කිිටදු කරුණෂණ උකදශා කිිටදු වාංචනික ඳාර්ශය ස්ව ක  හසු කනොවන කකශ දැනුම් කදනු කැකේ   

 


