
 ක ොරියොනු භොෂො විකේෂ පරීක්ෂණය නිකේදනය 

කිරීම 

පරිගණක ආශ්රිත පරීක්ෂණය(CBT-Computer Based Test) 

 

කකොරියොනු ජනරජකේ රැකියො හො කම්කරු අමොතොාංශය සහ කම්කරු හො විකේශ රැකියො 

අමොතොාංශය අතර අත්සන් කරනු ලැබූ අවක ෝධතො ගිවිසුම (MOU)ප්රකොරව රැදීසිටීමට 

ල ොදී ඇති අවසරලත් කොලසීමොව තුළ ස්වකැමැත්කතන් කමරටට පැමිණ නැවත කකොරියොකේ 

කස්වය සඳහො පිටත්ීමට කැමැත්තක් දක්වන කස්වකයන් සම් න්ධකයන් වන විකේෂ 

කකොරියොනු භොෂො ප්රීණතො පරීක්ෂණය (Special EPS – TOPIK) පහත පරිදි ශ්රී ලාංකොකේදී 

පැවැත්කේ. 

 

රැකියො  ලපත්ර ක්රමය යටකත් කකොරියොනු ජනරජකේ රැකියො කිරීමට  ලොකපොකරොත්තු වන 

කස්වකයින් කකොරියොනු මොනව සම්පත් සාංවර්ධන ආයතනය විසින් පවත්වන කමම 

පරීක්ෂණය සමත්විය යුතුකේ. කමම පරීක්ෂණය සමත්වන පුේගලයින් සඳහො පමණක් 

රැකියො  ලපත්ර ක්රමය(EPS) යටකත් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැකිකේ. 

 

2022 ජුලි මස 18  වැනිදො 

විභොගය පැවැත්ීම         :  රැකීරක්ෂො හො  කම්කරු අමොතාංශය -දකුණු කකොරියොව 

ක්රියොත්මක කිරීම   :  කකොරියොනු මොනව සම්පත් සාංවර්ධන කස්වො ආයතනය 

සහකයෝගීතොවය   :  කම්කරු හො විකේශ රැකියො අමොතොාංශය සහ ශ්රී ලාංකො විකේශ කස්වො 

නියුක්ති කොර්යොාංශය 
 

01.පරීක්ෂණ  ොලසටහන 

 

ලියොපදිාංචි 

කොලසීමොව 

පරීක්ෂණ 

දිනය 

නිකේදනය 

පරීක්ෂණ 

කොලසීමොව 

ප්රතිඵල 

නිකේදනය 

වයස් සීමොව 

2022 

අකගෝස්තු මස 

03 

 සිට 

    

 අකගෝස්තු මස 

05- දක්වො 

 

2022 

  අකගෝස්තු 

31 

2022 

 සැප්තැම් ර් 

14   සිට    

2022 

  ඔක්කතෝම් ර් 

මස 26 

1982, අකගෝස්තු මස 

04 

 සිට  
 

 ~ 

2004  අකගෝස්තු  මස 

03 දක්වො 

 

 

* රැකියො  ලපත්ර ක්රමකේ ස්වභොවයට අනුකූලව කමම කොලසටහන කවනස්විය හැක. 



 

02.(අනුමත)  ර්මොන්ත වර්ග - නිෂ්පොදන,  ඉදිකිරීම්,  හො ධීවර  

       අයදුම්කරුට, තමො මේ රටට පැමිණීමට කපර  වසරකට වඩො වැඩි කොලයක් අවසන්වරට කස්වය කළ 

රැකියො ස්ථොනයම නිර්කේශ කරගැනීමට අවශ නම් ඔහු /ඇය අයදුම්කිරීකම් දී අදොළ ක්කේත්රයම 

කතෝරොගැනීමට සුපරික්ෂොකොරී විය යුතුය. 

 

03. පරීක්ෂණය සමත් කිරීමට අකේක්ිත සංඛ්යොව - දැනුම්ීමට නියමිතය 

o පරීක්ෂණය සමත් අයදුම්කරුවන් අතුරින් රැකියො ක්කේත්රය කනොසලකො මුළු ලකුණු 

200 න් 110 ට වඩො ලකුණු ල ොගන්නො අයදුම්කරුවන් අතුරින් ඉහළම ලකුණු මට්ටම 

අනුව සමත්වන්නන් පිළි ඳව පසුව දැනුම්කදනු ලැකේ. 
 

 

04. පරීක්ෂණ ස්ථොනය හො දිනය නිකේදනය 

 

o පරීක්ෂණ ස්ථොනය -පරිගණ  ආශ්රිත පරීක්ෂණය (CBT පරීක්ෂණ ශොලොව) 

                                         අං  205,කදපොනම,පන්නිපිටිය  

o  පරීක්ෂණ දිනය නිකේදනය කිරිම-2022  අකගෝස්ු මස 31 

 

o පරීක්ෂණ නිකේදන ක්රමකේදය 

 

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

-  ොර්යොංශ කවබ් අඩවිය (http://www.slbfe.lk)  

 

05.සුදුසු ම් 

 

o මූලික ගිවිසුම ප්රකොරව අවසරලත් කොලසීමොව තුළ ස්කේච්ඡොකවන් (2010.01.01 දිනට 

පසුව) මේ රටට පැමිකණන ශ්රමිකයින් 

 

o වයස් සීමොව අවුරුදු 18 සහ 39 අතර 

(1982 අකගෝස්ු 04 සිට 2004 අකගෝස්ු 03 දක්වො උපත ලැබූවන්)  

 

o අයදුම්කරුවන් සිරගතීමක් කහෝ  රපතල දඬුවමකට ලක්ී කනොසිටීම. 

 

o අයදුම්කරුවන් සඳහො කකොරියොනු ජනරජකයන් පිටුවහල් කිරීකම් කහෝ පිටත්ීකම් 

නිකයෝග වොර්තොවක් කනොතිබිය යුතුය. කකොරියොකේ නීති විකරෝධී කලස එක් දිනක් කහෝ 

රැඳී කනොසිටීම. 
 

o   අයදුම්කරුවන් ශ්රී ලාංකොකවන් පිටත්ීකම් තහනමකට ලක්කනොකකොට තිබීම. 

 

http://www.epstopik.hrdkorea.or.kr/
http://www.slbfe.lk/


o E-9 වීසො  ොණ්ඩය සහ E-10 වීසො  ොණ්ඩය යන වීසො  ොණ්ඩ කද  යටකත්ම වු 

කස්වො  ොලයද ඇුළුව වසර 05 ට වඩො කස්වො  ොලයක් දකුණු ක ොරියොකේ 

කස්වය  ර කනොමැති තැනැත්තන් විය යුුය. 

 

o  කකොරියොනු රොජකේ විකේශගත ශ්රමිකයින් සඳහො වන පනකතහි වගන්ති අාංක 18-2 

අනුව යම් ශ්රමිකකයකුකේ කස්වො කොලය දීර්ඝ කරන ලද අවස්ථොවකදී ඔවුන්කේ කස්වො 

කොලය වසර 06 ක් වුවකහොත් කමම විභොගය සඳහො ඔවුන් සුදුසුකම් ල යි. 

 

o කිසියම් තැනැත්කතකු 2017 කනොවැම්බර් මස ආගමන පොල  නීතිය 

සංකශෝධනය කිරිමට ප්රථමව සිය රටට ආපසු කගොස් ඇත්නම් එම තැනැත්තො 

වසර 05ක් කහෝ ඊට වැඩි  ොලයක් ක ොරියොකේ සිටියී එම තැනැත්තොකේ නම 

කමම පරීක්ෂණය සඳහො අයඳුම් කිරිමට සුදුසු ම් ලබන්නන්කේ ලැයිස්ුකේ 

නම ඇුළත්ව තිබිය හැ .එකස් වුවද,එවැනි තැනැත්කතකු කමම පරීක්ෂණය 

සඳහො අයඳුම් කිරිමට සුදුසු ම් කනොලබයි. 

 

06. අයදුම්පත් (ප්රකේශපත්ර) ලියොපදිංචි කිරීම. 

 

o  ොලසීමොව  :- 2022 අකගෝස්තු 03 සිට 2022 අකගෝස්තු 05 දක්වො  ( දින 03) 
 

o ලියොපදිංචි ක්රමකේදය :-  ශ්රී ලං ො විකේශ කස්වො නියුක්ති  ොර්යොංශ කවබ් 

අඩවියට පිවිස (www.slbfe.lk)  මොර්ග ගතව (Online) අයඳුම්  ළ හැකිය.කම් 

සම්බන්ධකයන් අවශය උපකදස්  සහ සුදුසු ම්ලත් අයඳුම් රුවන්කේ නොම 

ලැයිස්ුව 2022.07.18 වන  ොර්යොංශ කවබ් අඩවිකේ පල  ර ඇත. 

 
 

o ඔබකේ  විකේශ ගමන් බලපත්ර අං ය  ොර්යොංශ කවබ් අඩවියට පිවිස ඇුල් 

කිරිම මඟින් ඔබ කමම පරීක්ෂණය සඳහො විභොග අයදුම්පත්ර ලබොගැනීමට 

සුදුසුද යන වග පරීක්ෂො  ළ හැකිය (www.slbfe.lk) 

 

o අවශය කල්ඛ්ණ- 

 

1. ඉදිරියට මොස 06   වලංගු  ොලයක් සහිත විකේශ ගමන් බලපත්රකයහි 

ස් ෑන් පිටපතක් 

2. සුදු පැහැති පසුබිම සහිත ඔබකේ වර්ණ ජොයොරූපය  ස් ෑන් පිටපතක් 

( මොස 03ක් ඇුළත ලබොගත් ජොයොරූපයක් විය යුු අතර ප්රමොණය 

3.5*4.5cm විය යුුය) 

3. වර්ණ අන්ධතොවය,වර්ණ දුර්වලතොවය ඇති අයඳුම් රුවන් හට 

පරීක්ෂණය සමත්වීමට අවසර කනොලැකබ්. ඔබ විභොගය සදහො ලියොපදිංචි 

වන අවස්ථොකේී ඔබට වර්ණ අන්ධතොවය,වර්ණ දුර්වලතොවයක් 

කනොමැති බවට වවදයවරකයකුකගන් වවදය සහති යක් ලබොගත යුු 

අතර එම වවදය සහති ය මොර්ගගතව(Online) ලියොපදිංචි වනවිට එම 

අයඳුම්පත්රය සමඟ ඇමිණිය යුුය. 

 
 

http://www.slbfe.lk/


o විභොග ගොස්ු - ඇකමරිකොනු කඩොලර් 28 කි. විභොගය සඳහො ලියොපදිාංචි වන දිනට 

අදොළ විනිමය     අනුපොතිකයට අනුව කේශීය මුදලින් (රු. 10,109/= ක්) කගවිය යුතු 

කේ. 

 

※ කිසියම් අයදුම්කරුකවක් කනොවැලැක්විය හැකි කේතුවක් නිසො තම විභොගයට කපනී 

කනොසිටින්කන් නම් ඔහුට / ඇයට විභොග ගොස්තු ලියොපදිාංචි කොලය තුළ ආපසු ල ොගත 

හැකිය. (කකකස්වුව ද අවලාංගු කිරීමකින් පසුව නැවත ලියොපදිාංචිය සඳහො ඉඩකඩ කදනු 

කනොලැකේ) 

 
 

o අයදුම්කරුවන් වැඩි ප්රමොණයක් අයදුම්කිරීම මත අමතර පරීක්ෂණ දිනයක් තීරණය 

කරන අතර පරීක්ෂණය පැවැත්ීම ඒ අනුව සිදුකරනු ල යි. පරීක්ෂණය පැවැත්කවන 

 ව නිකේදනය කරනු ල න දින එක් එක් අයදුම්කරුවන්ට අදොළව පරීක්ෂණ 

ස්ථොනය, පරීක්ෂණය සඳහො කපනී සිටිය යුතු දිනය හො කේලොව www.slbfe.lk කවේ  

අඩවිකයන් පරීක්ෂො කළ හැකිය.   

 

අමතර ලකුණු ලබොීම සහ විභොග අයදුම්පත් ගොස්ුකවන් 

නිදහස් කිරීම 

අමතර ලකුණු 

විභොග 

අයදුම්පත් 

ගොස්තුකවන් 

නිදහස් කිරීම 

(ඔේ/නැ.ත) 

(A) 

ක ොරියොකේී 

පවත්වනු 

ලබන ආපසු 

සියරට 

පැමිකණන  

ශ්රමි යින් 

සඳහො වන 

සහොය පුහුණු 

වැඩසටහන 

වසර 

ක ොරියොනු භොෂො 

ප්රවීණතො පරීක්ෂණය 

3වන මට්ටමට අදොළ 

පොඨමොලොව(උපරිම 

ලකුණු 20) 

රැකියො සඳහො 

රැකියො කුසලතො 

පුහුණුව/වයොපොර 

ආරම්භය 
අමතර 

ලකුණු 

හිමි කේ. 

විභොග 

අයඳුම්පත් 

ගොස්ු 

අය රග

නු 

කනොලැකබ්

. 

2016 

සම්පු

ර්ණ 

කිරිම 

 

ක ොරියොනු භොෂො 

ප්රවීණතො 

පරීක්ෂණය 3වන 

මට්ටමට අදොළ 

පුහුණුව කහෝ ඉන් 

ඉහළ ඇති අය 

සම්පුර්ණ කිරිම 

 

- 

ලකුණු 20 ලකුණු -5 
2017 

සිට 
ලකුණු 5  



(B) සෘතුමය 

රැකියො සඳහො 

පිටත්ව යොම 

සෘතුමය රැකියො සඳහො පිටත්ව යොම (10 points) 

අමතර 

ලකුණු 

හිමි 

කේ.විභොග 

අයඳුම්පත් 

ගොස්ු 

කගවිය 

යුුය. 

(C) 

U-turn company 

worker 

ක ොරියොනු භොෂො ප්රවීණතො පරීක්ෂණය 3වන 

මට්ටමට අදොළ පොඨමොලොව(උපරිම ලකුණු 20) 

අමතර 

ලකුණු 

හිමි 

කේ.විභොග 

අයඳුම්පත් 

ගොස්ු 

කගවිය 

යුුය. 

 

※ ක ොරියොකේී පවත්වනු ලබන ආපසු සියරට පැමිකණන  ශ්රමි යින් සඳහො 

වන සහොය පුහුණු වැඩසටහන සම්පුර්ණ  ර ඇති ඔබ,අදොළ සහති  සහ 

කම් සමඟ ඇති ඇමුණුමට අනුව අදොල අයඳුම්පත්රය සම්පුර්ණ  ර 

ලියොපදිංචිකේී උඩුගත  ළ යුුය. 
 

※ ක ොරියොනු භොෂො ප්රවීණතො පරීක්ෂණකේ 3 වන මට්ටම කහෝ ඉන් ඉහළ ඇති 

අය එම සහති ය පමණක් කනොව ක ොරියොනු අධයොපන ක්රියොවලිය 

සම්බන්ධ සහති යද ඉදිරිපත් කිරිම අනිවොර්ය කේ. 
 

07. (සැලසුම්  ර ඇති) පරීක්ෂණ  සොරොංශය : 2022  සැේතැම්බර් මස 14 සිට  

 

 

o පරීක්ෂණ සැ ැස්ම සහ නිර්ණොය  

 

ප්රේන ආ ෘතිය ප්රේන 

සංඛ්යොව 

මුළු ලකුණු  ලබො ී ඇති 

 ොලය 

 

කියීම 20 100 මිනිත්තු 25 

 

සවන් දීම 20 100 මිනිත්තු 25 

 



 

 

 

 

 

 

 ලකුණු ලබොීකම් සංයුතිය 

 

 

o  පරීක්ෂණ  ොලසීමොව 
 

 පරීක්ෂණ  

සැසිය 

 පරීක්ෂණ 

පහසු ම් 

සැපයීකම් 

රැස්වීම 

අකේක්ෂ යින් 

දැනුවත් කිරිම 

  

                                ොලසීමොව 

 

කියවීම(මිනිත්ු 

25) 

 සවන්ීම 

(මිනිත්ු 25) 

1 වන සැසිය 09.20-09.30 09.30-10.00 10.00-10.25 10.25-10.50 
 

2 වන සැසිය 10.50-11.00 11.00-11.30 11.30-11.55 11.55-12.20 
 

3 වන සැසිය 13.20-13.30 13.30-14.00 14.00-14.25 14.25-14.50 
 

4 වන සැසිය 14.50-15.00 15.00-15.30  15.30-15.55 15.55-16.20 

 

 

 සියළුම විභොග අකේක්ෂ යින් ,දැනුවත් කිරිකම්  කේලොවට කපර පරීක්ෂණ 

 ොමරය ුළ සිටිය යුුය. 

o පරීක්ෂණ සැකැස්ම හො සමත් කිරීකම් සම්මතය 

 

මුළු ලකුණු 40 200 මිනිත්තු 50 

 

මුළු 

ලකුණු 

කියවී

ම 

සවන් 

ීම 

අමතර ලකුණු ලබොීම 
 

ක ොරියොකේී 

පවත්වනු ලබන 

ආපසු සියරට 

පැමිකණන  

ශ්රමි යින් සඳහො වන 

සහොය පුහුණු 

වැඩසටහන 

සෘතුමය 

රැකියො 

සඳහො 

පිටත්ව 

යොම 

U-turn 
Company 
worker 

ලකුණු 

200 

ලකුණු 

100 

ලකුණු 

100 

ලකුණු 05/10/20/25 ලකුණු 10 ලකුණු 20 



-  හුවරණ ප්රේන පත්රය 

 

-  විකේක කොලයකින් කතොරව සවන්දීකම් හො කියීකම් විභොගය පැවැත්කේ 

 

o සියළුම ප්රේණ කකොරියොනු භොෂො ප්රීණතො පරීක්ෂණය සඳහො විෂය නිර්කේශිත 

කපොකතන් සකසනු ලැකේ. 
   

※ පරීක්ෂණ දිනකේ දී රැකගන ආ යුතු දෑ 

 

- විභොග ප්රකේශපත්රය සහ විකේශ ගමන්  ලපත්රය 

 

 (විභොග ප්රකේශපත්රය සඳහො භොවිතො  රන ලද ගමන් බලපත්රයම විය යුුය. වලංගු ගමන් 

බලපත්රය කනොමැතිව අයදුම් රුකවකුට විභොගයට කපනී සිටිය කනොහැ )  

08.විභොග ප්රතිඵල නිකේදනය කිරීම 

 

o දිනය - 2022 ඔක්කතෝම් ර් මස 26     

 

o දැනුම්දීකම් ක්රමය -  

 

 ශ්රී ලාංකො විකේශ කස්වො නියුක්ති කොර්යොාංශකේ කවේ අඩවිය 

(http://www.slbfe.lk) 

 

 කකොරියොනු භොෂො ප්රීණතො විභොග කවේ අඩවිය 

(http://epstopik.hrdkorea.or.kr) 

 

 කකොරියොනු රැකියො පිළි ඳ කවේ අඩවිය http://www.eps.go.kr 

 
 

※ ප්රතිඵල වලාංගු කොල සීමොව - අවුරුදු කදකයි (ප්රතිඵල නිකුත් වූ දින සිට වසර 

කදකක කොලසීමොවකි)  

 

 

09. කවනත් කතොරුරු 

 

o අයදුම්කරු ස්කේච්ඡොකවන්ම රටට කනොපැමිණි  ව තහවුරුීම මත ඔහු /ඇය 

පරීක්ෂණය සමත් වුව ද ඔහුකේ/ඇයකේ පරීක්ෂණ ප්රතිඵල අවලාංගු කලස සලකන 

අතර, ඒ සම් න්ධ සියළු වගකීම අයදුම්කරු සතු කේ. 
 

o සමත්වන අයදුම්කරුවන් කපර විගමණික පුහුණුකවන් නිදහස්වන අතර, කකටි කොලීන 

නැවත ඇතුළත් ීකම් ක්රමකේදයකට හො කඩිනම් රැකියො ලියොපදිාංචියකට සුදුසුකම් 

ල යි. 

http://www.slbfe.lk/
http://epstopik.hrdkorea.or.kr/
http://www.eps.go.kr/


 
 

o විභොගය පැවැත්කවන දිනකේ දී වාංචො කිරීම සඳහො භොවිතො කළ හැකි ජාංගම දුරකථන, 

කැසට් වොදන යන්ත්ර, MP3 වොදන යන්ත්ර PDAවිදුත් ශේද කකෝෂ වැනි විදුත් කමවලම් 

රැකගන ඒම සපුරො තහනම් කේ. 

 

o කිසියම් අයදුම්කරුකවකු විසින් විභොගය පැවැත්කවන අවස්ථොකේ දී ඒවො භොවිතො කරන 

ලේකේ නම් ඔහුකේ /ඇයකේ ප්රතිඵල අවලාංගු කරනු ල න අතර වසර 04 ක කොලයක් 

සඳහො අදොළ විභොග කවනුකවන් තහනමක් ද පමුණුවනු ලැකේ. 

 

o අයදුම්කරුකේ විකේශ ගමන්  ලපත්රකේ සඳහන් නම, උපන් දිනය සහ ස්ී පුරුෂ 

භොවය වැනි කපෞේගලික කතොරතුරු සහ ඔවුන් විසින් අයදුම්පත්රකේ සඳහන් කරනු 

ල න එකී කතොරතුරු අතර අසමොනකම් පැවතීම කකොරියොනු රැකියො කවේ අඩවිකයහි 

ලියොපදිාංචි කිරීමට සහ කකොරියොවට පිවිසීම ප්රතික්කේප කිරීමට කේතුවන  ැවින් 

එවැනි කවනස්කම් සම් න්ධකයන් සම්ූර්ණ වගකීම අයදුම්කරුවන් කවත පැවකර්.  

 
 

කකොරියොනු භොෂො ප්රීණතොව ඉහළ දැමීම සඳහො සියළුම  හුවරණ ප්රේණ භොෂො 

ප්රීණතො පරීක්ෂණය සඳහො විෂය නිර්කේශිත කපොකතන් උපුටො ගැනීමට අකප්ක්ිතය.  
 

කකොරියොනු භොෂො ප්රීණතො පරීක්ෂණය සඳහො අදොළ වන විෂය නිර්කේශිත කපොත පහතින් සඳහන් 

කරන අතර අයදුම්කරුවන් හට එය කනොමිකල්  ොගත කරගත හැක 

(විෂය නිර්කේශය  ොගත කළහැකි කවේ අඩවිය) 

අංශය අන්තර්ගතය කවබ් අඩවිය 

EPS-TOPIK අඩවිකේ මුල් 

පිටුව 

Textbook file(- PDF, Sound 

Source) 

http://epstopik.hrdkorea.or.kr 

 

 

 



10. ක ෝවිඩ්-19  පැතිරයොම වැළැක්වීම පිළිබඳ නිකේදනය 

o විභොගය සදහො පැමිකණන සියළුම අයඳුම්කරුවන් විභොග මධස්ථොනයට පැමිණිකම්දී මුඛ 

ආවරණ පැළදීම අනිවොර්යයකවන අතර කකෝවිඩ්-19 වසාංගත තත්ත්වකයන් ආරක්ෂො ීම 

සදහො අනුගමනය කළ යුතු කසෞඛ පුදුරු අනුගමනය කිරිම සිදු කළ යුතුය. 

o විභොග මධස්ථොනයට ඇතුළුීමට කපර සියළුම අයඳුම්කරුවන්කේ ශරීර උේණත්වය පරීක්ෂො 

කරනු ල න අතර, සියළු කදනොම සනීපොරක්ෂක ද්රව කයොදො තම දෑත් පිරිසිදු කරගත යුතුය. 

යම් අයඳුම්කරුකවකුට උණ,කැස්ස කහෝ කවනත් ේවසන කරෝගයකින් කපකළන්කන් නම් විභොග 

මධස්ථොනයට ඇතුළුීමට ඉඩ ල ොකදනු කනොලැකේ. 

o වැළදගැනීම්,අතට අතදීම වැනි ශොරිරක ස ඳතො වලින් වැළකී, කැස්ස වැනි කරෝගයන්කේ 

හැකිතොක් ආරක්ෂො ී සිටිමට ඔ  වග ලො ගත යුතුය. (කැස්ස සහ කිවිසුම් යොම) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම 

 

 

 

 ක ොරියොනු භොෂො විභොගය සමත්වීම ක ොරියොකේ රැකියොවක් ලබොීම සහති  

කනො රන අතර, එය ඔබකේ රැකියො අයදුම්පත්රය ලියොපදිංචි කිරීමට සුදුසු මක් 

පමණක් සලසනු ලැකබ්. 

 

 වවද පරීක්ෂණය අසමත් වන කහෝ කකොරියොකේ නීති විකරෝධි කලස කස්වය කර ඇති 

අයදුම්කරුවන් කකොරියොකේ රැකියො සඳහො අයදුම්කිරීමට සුදුසුකම් කනොලැක න අයදුම්කරුවන් 

කස් සලකනු ලැකේ. එකස්ම  E-9  ීසො සඳහො වන නිර්ණොයක සපුරො කනොගන්නො අයට 

කකොරියොනු රකටහි කස්වය කළ කනොහැක. 

 

 එකස්ම කකොරියොවට ඇතුළුීකමන් පසුව පවත්වනු ල න මත්ද්රව පිළි ඳ පරීක්ෂණකයන් 

කිසියම් තැනැත්කතකු අසමත් වුවකහොත් එම තැනැත්තො ආපසු තම රටට හරහො යවනු ලැකේ 

 

 දකුණු කකොරියොනු ජනරජකේ රැකියො හො කම්කරු අමොතොාංශය හො  සමොජ  සාංවර්ධන,කම්කරු 

හො විකේශ රැකියො අමොතොාංශය  

  

අතර, අත්සන් ත න ලද අවක ෝධතො ගිවිසුම ප්රකොරව ශ්රී ලාංකො විකේශ කස්වො නියුක්ති 

කොර්යොාංශයට පමණක් දකුණු කකොරියොවට ශ්රී ලොාංකිකයින් යැීම සඳහො නීතොනුකූල  ලයක් 

ඇත.  

 

  කකොරියොනු භොෂො විභොගය සමත් ී ශ්රී ලාංකො විකේශ කස්වො නියුක්ති කොර්යොාංශය මඟින් 

කකොරියොනු රැකියො කවේ අඩවිකයහි ලියොපදිාංචි කරන ලද අයදුම්කරුවන් පමණක් කකොරියොනු 

රජකේ කස්වො කයෝජකයින් විසින්  ඳවොගනු ලැකේ.  

 

 කවනත් කිසිම කපෞේගලික අාංශයක් කකොරියොකේ රැකියො සඳහො යැීකම් ක්රමයට මැදිහත් වන්කන් 

නම්, ඔවුන් සඳහො එවැනි ක්රියොවලට නීතොනුකූලව දඩුවම් පවරනු ලැකේ.  

 

 අදොළ අයදුම්පත්ර ලියොපදිාංචි කිරීම සඳහො ඇකමරිකොනු කඩොලර් 28 (රු.10,109  /- ) පමණක් 

අයදුම්කරු විසින් ශ්රීලාංකො විකේශ කස්වො නියුක්ති කොර්යොාංශය කවත කගවිය යුතු අතර, කම් 

සම් න්ධකයන් කවනත් කිසිදු පොර්ශවයකට කිසිදු මුදලක් කගීම සිදුකනොකළ යුතු  ව 

වැඩිදුරටත් දැනුම් කදනු ලැකේ. එකමන්ම රැකියො  ලපත්ර ක්රමය යටකත් කකොරියොනු රැකියො 

ල ොදීම කහෝ ඒ හො සම් න්ධ කිසිදු කරුණක් උකදසො කිසිදු වාංචනික පොර්ේවයකට හසු 

කනොවන කලස දැනුම් කදනු ලැකේ. 



 

 

 

 

අයඳුම් රුවන් විභොග ගොස්ු නිදහස් කිරිම සහ අතිකර්  ලකුණු ලබොීකම් 

අයඳුම්පත්රය 

□ අයදුම් රුකේ ප්ර ොශය 

මො විසින් ඉදිරිපත්  රනු ලබන කල්ඛ්ණ චංචනි  වුවකහොත් ඒ සම්බන්ධකයන් වන 

සියළුම නිතයොනුකූල වගකීම මො විසින් භොරගන්නො බව කමයින් ප්ර ොශ  රමි. 

අයඳුම් රුකේ ඉහත කල්ඛ්ණ සොවදය බවට සනොථ වුවකහොත් විභොග ප්රතිඵල අවලංගු  රනු 

ලබන අතර වසර 04    ොලයක් ගතවනුරු අදොළ පුේගලයොට කමම EPS-TOPIK පරීක්ෂණ වලට 

කපනී සිටිමට කනොහැකි කේ. 

□ අයඳුම්කරු විසින් සම්පුර්ණ කළ යුතුය 

නම 
 

ලියොපදිාංචි අාංකය. 

(Alien Registration No) 

  

උපන් දිනය 
 

විකේශ ගමන්  ලපත්ර 

අාංකය  

ස්ී/පුරුෂ 

භොවය  
දුරකථන අාංකය 

 

□ විභොග අයදුම්පත් ගොස්ුකවන් නිදහස් කිරීම  

 ※ A or B සහ C) කොණ්ඩ සියල්ල යටකත් අමතර ලකුණු ඉල්ුම් ඛල කනොහැකි අතර ,එවැනි අයදුම්කරුවන් 

වඩොත් සුදුසු කොණ්ඩය කතෝරො ගත යුතුය. 

 A. ක ොරියොකේී පවත්වනු ලබන ආපසු සියරට පැමිකණන  ශ්රමි යින් සඳහො වන සහොය පුහුණු 

වැඩසටහන (උපරිම ලකුණු  25, විභොග අයදුම්පත් ගොස්ු කගවිය යුු නැත ) 

 කකොරියොනු අධොපන පුහුණු 

ක්රියොවලිය 

• ක ොරියොනු භොෂො පරීක්ෂණකේ 3වන මට්ටම සම්පුර්ණ කිරීම 

 << 2016 වර්ෂකේ සම්පුර්ණ  ළ අය සඳහො අදොළ කනොකේ >                               ( ○ ) 



(උපරිම ලකුණු 20) •  ක ොරියොනු භොෂො පරීක්ෂණකේ 3වන මට්ටම කහෝ ඉන් ඉහළ 

පොඨමොලො සම්පුර්ණ කිරීම ( ○ ) 

රැකියො සඳහො වන 

වෘත්තිය පුහුණු  

වැඩසටහන (උපරිම 

ලකුණු 05) 

• රැකියො සඳහො වන වෘත්තිය පුහුණු  වැඩසටහන සම්පුර්ණ කිරිම ( 

○ ) 

 B. සෘතුමය රැකියො සඳහො පිටත්ව යොම (ලකුණු 10 )                                                                              ( ○ ) 

 C. As U-turn company ශ්රමි යින්, ක ොරියොනු භොෂො පරීක්ෂණකේ 3වන මට්ටම කහෝ ඉන් ඉහළ (ලකුණු 

20)                            ( ○ ) 

20___ / ___ / ___ (වසර/මොසය/දිනය) 

 

නම:_________________ (අත්සන) 

සභොපති (ක ොරියොනු මොනව සම්පත් සංවර්ධන ආයතනය) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 


