
                                           

ක ොරියොනු භොෂො වික ේෂ පරීක්ෂණය සදහො ලියොපදිංචි කිරිම-2022 

අයදුම් රුවන් සඳහො උපකදසේ 

                        විභොග අයදුම්පතකක් බාොගනීමම  මම් බා සම්පුරණණ     ිබියය ුතු  ුදදුුද ම් 

 

1. වයස් සීමාව අවුරුදු 18 සහ 39 අතර (1982, අග ෝස්ු  මස 04 සිට 2004  අග ෝස්ු   මස 03 දක්වා) 
 

2. අයදුම්කරුවන් සිර තවීමක් ගහෝ බරපතල දඬුවමකට ලක්වී ග ාසිටීම. 
 
 

3. අයදුම්කරුවන් සඳහා ගකාරියානු ජ රජගයන් පිටුවහල් කිරීගම් ගහෝ පිටත්වවීගම් නිගයෝ  
වාතතාවක් ග ාතිබිය යුුය. ගකාරියාගේ නීති විගරෝධී ගලස එක් දි ක් ගහෝ රැඳී ග ාසිටීම. 
 

4. අයදුම්කරුවන් ශ්රී ලංකාගවන් පිටත්වවීගම් තහ මකට ලක් ග ාකර තිබීම. 
 

5. E-9 වීසා කාණ්ඩය සහ E-10 වීසා කාණ්ඩය ය  වීසා කාණ්ඩ ගදක යටගත්වම වු ගස්වා කාලයද 
ඇුළුව වසර 05කට වඩා ගස්වා කාලයක් දකුණු ගකාරියාගේ ගස්වය කර ග ාමැති තැ ැත්වතන් 
විය යුුය. 

 
6. ගකාරියානු රාජයගේ  විගශග ත ශ්රමිකකිනන් සඳහා ව  ප ගති  ව න්ති අංක 18-2 අනුව යම් 
ශ්රමිකකගයකුග  ගස්වා කාලය ීර්ත කර  ලද අවස්ාාවකීර වවුන්ග  ගස්වා කාලය වසර 0  ක් 
වුවගහාත්ව ගමම විභා ය සඳහා වවුන් සුදුසුකම් ලබින. 

 

 

7. වර්ත අන්ධතාවය,වර්ත දුවතලතාවය ඇති අයදුම්කරුවන් හට පරීක්ෂර්ය සමත්වවීමට අවසර 
ග ාලැගේ.  

 

8. ගකාදු ඇට ගපගල් ආබාධයක් ගහෝ ඇඟිලි ආබාධ ඇති අයට EPS-TOPIK  විභා යට ගපනී 

සිටිමට අවස්ාාව  ග ාමැත . 

 

විභොග අයදුම්පතකක් බාොගනීමම  අව ය ද  

1. ගමවර  විභා  අයදුම්පත්ව නිකුත්ව කිරිම  අන්තජතාලය වස්ගස් -මා ත තව(online) සිදු කර  බැවින් 
ලියාපදිංචි වීමට ගපර පහත සදහන් අවගයතාවයන් සම්ුර්ත කර වබ සුව තබා  ැනීමට කටයුු සිදු 
කරන් . 
 

2. ඉදරිය  මොස 06   ොබයක් සදහො වබිංගු විකේ  ගමන් ාබපත්රකේ  බාක  ාොයොූපපය සිතතක ිටුවකවිත  

සේ  න්   ම බද  JPG ාොයොූපපයක් (1MB) විය ුතු ය. 
 

3. මාස 03ක් ඇුළත ලබා ත්ව 3.5 cm * 4.5 cm ප්රමාර්ගේ   ුදදු පනහනිබ පසුබිම සි ත පැහැදිලි ස්කෑන් 

කර  ලද වර්ත ඡායාරූපයක්  JPG විය යුුය. ( සුදු පැහැති ඇඳුමකින් සැරසී ජායාරූපය  ැනීගමන් 
වැළකී සිටිය යුුය) 

 
 



- Photo width :   100-300 pixels 
- File type:    Only JPG 
- File Size:  1MB 
- වබග  මුහුර් පැහැදිලිව ගපනීම අනිවායතය ව  අතර,ඡායාරූපය සදහා ගබෝඩත,අකුරු 
ආදිය ඇුළත්ව ග ාකළ යුුය. 

- ගරීරය ඍඡුව තබා ඡායාරූපය ලබා  ත යුුය. 
- ඇස් කණ්ර්ාඩි ග ාපැළඳ ඡායාරූපය ලබා ත යුුය. 

 
- වණණ  අන්ධතකොවය,වණණ  දුවණ බතකොවය ඇිබ අයඳුම් රුවන් හ  පරීක්ෂණය සමත්වීම  

අවස  කමොබනකේ. බා විභොගය සදහො ලියොපදිංචි වම අවසේථොකේදී බා  වණණ  

අන්ධතකොවය,වණණ  දුවණ බතකොවයක් කමොමනිබ ාව  වවදයව කයුගකගන් වවදය 

සහිබ යක් බාොගතක ුතු  අතක  එම වවදය සහිබ ය මොගණ ගතකව(Online) ලියොපදිංචි 

වමවි  එම අයඳුම්පත්රය සම  ඇිණියය ුතු ය. 

 

- තකවද, බා විභොගය සමත්වීකමන් පුදව ක ොරියොනු රැකියො කවේ අඩවිය  ලියොපදිංචි ීම  

කප  සිදු   නු බාම වවදය පරීක්ෂණකේ දී මනවතකත්ව වණණ  අන්ධතකොවය පරීක්ෂොව  බක් 

  නු බාම අතක  එම අවසේථොකේදී බා  වණණ  අන්ධතකොවය ඇිබ ාව  තකහවුරු වුවකහොත්ව 

බාක  විභොග ප්රිබලබ අවබිංගු වනු බනකේ. 
 

 
 

4. විභොග අයදුම්පත්ව ගොසේු ව- ඇමරි ොනු කඩොබණ  28   සමොම රුිටයල් අගය 
(රු.10,109/- ) 

 

 

ගමම අයදුම්පත්ව  ාස්ුව ග වීම් කිරිගම්ීර වබට ආසන් තම ජාතික ඉතිරිකිරිගම් බැංකුව,ලංකා බැංකුව 

හා මහජ  බැංකුගවි  පහත  සඳහන් ගිණුම් අංකය ගවත බැර කිරිම සිදු කළ යුුය. 

 100-800-44-24 1   - ජාතික ඉතිරි කිරීගම් බැංකුව (බත්වතරමුල්ල ගාඛාව) 
 0000001 50  - ලංකා බැංකුව ( ආයතනික ගාඛාව) 
 20810015179-10 8 - මහජ  බැංකුව (බත්වතරමුල්ල ගාඛාව) 

 
 

- ලියාපදිංචිය සිදු කරනු ලබ  අවස්ාාගේීරම වබට මුදල් ග වීම සදහා බැංකුව ගවත යාමට 
අපහසු බැවින් 2022.08.01 සි  2022.08.03 දක්වා කාල සීමාව ුළ පමර්ක් මුදල් ග වා 

අදාළ රිසිට්පතද ස්කෑන් කර (File Size:  1MB) තබා  ැනීමට කටයුු කළ 
යුුය.Online/ATM භොවිතකකයන් කගීම් සිදු කිරීම් සිදු  ළ කමොහන . 

 
 

ානිංුග රිසි්පතක සම්පුරණණ  කිරිකම්දී අිවවොකයණ න්ම බාක  මම,ලිිටමය, විකේ  ගමන් 

ාබපත්ර අිං ය,  ාොිබ  හනදුනුම්පත්ව අිං ය,දු  ථම අිං ය සහ බාක  ගමන් ාබපත්ර කේ  

සඳහන්  අත්වසම පනහනදලිව ස හන්  ළ ුතු ය.එකසේ කමොවම රිසි්පත්ව ප්රිබක්කෂේප   නු 

බනකේ.කිසිදු කතකො ු  ක් ස හන් කමො   මුදල් කගීම් සිදු   ම රිසි්පත්වද ප්රිබක්කෂේප කේ. 

එකසේම ඉහතක දම 03න් පුදව කගීම්   නු බාම රිසි්පත්වද කම් සඳහො අයදුම් කිරීකම්දී 

ප්රිබක්කෂේප   නු බනකේ. 

  

වණණ     ඇිබ සියලුම විසේතක යන් සම්පුරණණ   ළ ුතු ය. 
On  

 



 



බා  ක ොරියොනු මොමව සම්පත්ව සිංවධණ ම ආයතකමය විසින් පවත්වවනු බනබු සහොය පුරහුණු වනඩස හන් වබ  අදොළව 

පහතක සදහන් සහිබ  ිබකේ මම් බා විභොග ගොසේු  කගවිම  අව ය කමොකේ.ඒ ාව ඉහිබන් Admission free කබස 

කපන්වො ඇත්වමම් බා විභොග අයදුම්පත්ව ගොසේු  කගවිය ුතු  මනතක. 

අමතක  බුගණු බාොදීම සහ විභොග අයදුම්පත්ව ගොසේු කවන් ිවදහසේ කිරීම 

අමතර ලකුණු 

විභා  අයදුම්පත්ව 

 ාස්ුගවන් 

නිදහස් කිරීම 

(වේ/ ැ.ත) 

(A) 

ක ොරියොකේදී 

පවත්වවනු බාම 

ආපුද සිය   

පනිණකණම  

ශ්රිණ ිනන් සඳහො 

වම සහොය පුරහුණු 

වනඩස හම 

වස  

ක ොරියොනු භොෂො ප්රීණතකො 

පරීක්ෂණය 3වම ම් ම  අදොළ 

පොඨමොබොව(උපරිම බුගණු 20) 

රැකියො සඳහො රැකියො 

ුගසබතකො පුරහුණුව/වයොපො  

ආ ම්භය 

අමතක  බුගණු 

ිතිණ කේ. 

විභොග 

අයඳුම්පත්ව 

ගොසේු  

අය  ගනු 

කමොබනකේ. 

2016 

සම්පුරණණ  

කිරිම 

 

ක ොරියොනු භොෂො 

ප්රීණතකො පරීක්ෂණය 

3වම ම් ම  අදොළ 

පුරහුණුව කහෝ ඉන් ඉහළ 

ඇිබ අය 

සම්පුරණණ  කිරිම 

 

- 

ලකුණු 20 ලකුණු -5 
2017 

සි  
ලකුණු 5  

(B) සෘුමය රැකියා 

සඳහා පිටත්වව යාම 
සෘුමය රැකියා සඳහා පිටත්වව යාම (10 points) 

අමතක  බුගණු 

ිතිණ කේ.විභොග 

අයඳුම්පත්ව 

ගොසේු  කගවිය 

ුතු ය. 

(C) 

U-turn company 

worker 

ක ොරියොනු භොෂො ප්රීණතකො පරීක්ෂණය 3වම ම් ම  අදොළ 

පොඨමොබොව(උපරිම බුගණු 20) 

අමතක  බුගණු 

ිතිණ කේ.විභොග 

අයඳුම්පත්ව 

ගොසේු  කගවිය 

ුතු ය. 

 

※ ක ොරියොකේදී පවත්වවනු බාම ආපුද සිය   පනිණකණම  ශ්රිණ ිනන් සඳහො වම සහොය පුරහුණු 

වනඩස හම සම්පුරණණ     ඇිබ බා,අදොළ සහිබ  කම් සම  ඇිබ ඇමුණුම  අනුව අදොබ 

අයඳුම්පත්රය සම්පුරණණ     ලියොපදිංචිකේ දී උඩුගතක  ළ ුතු ය. 
 

※ ක ොරියොනු භොෂො ප්රීණතකො පරීක්ෂණකේ  3 වම ම් ම කහෝ ඉන් ඉහළ ඇිබ අය එම සහිබ ය 

පමණක් කමොව ක ොරියොනු අධයොපම රියොවලිය සම්ාන්ධ සහිබ යද ඉදරිපත්ව කිරිම අිවවොයණ  කේ. 

 


