ක

ොරියොනු භොෂො විකේෂ පරීක්ෂණය සදහො ලියොපදිංචි කිරිම2022
අයදුම්

රුවන් සඳහො උපකදස්

විභොග අයදුම්පතක් ලබොගැනීමට නම් ඔබ සම්ුර්ණ
තිබිය යුතු සුදුසු

ර

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
වාර්තාවක් ග ාතිබිය යුුය. ගකාරියාගේ නීති විගරෝධී
ගලස එක් දි ක් ගහෝ රැඳී ග ාසිටීම.
4. අයදුම්කරුවන් ශ්රී ලංකාගවන් පිටත්වවීගම් තහ මකට ලක්ග

ාගකාර 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 විගේශ ත ශ්රමිකයින් සඳහා ව ප ගතහි ව න්ති අංක
18-2 අනුව යම් ශ්රමිකගයකුගේ ගස්වා කාලය දීර්ඝ කර
ලද අවස්ථාවකදී
ඔවුන්ගේ ගස්වා කාලය වසර 06 ක් වුවගහාත්ව ගමම විභා ය සඳහා ඔවුන්
සුදුසුකම් ලබයි.
7. වර්ණ අන්ධතාවය,වර්ණ දුර්වලතාවය ඇති අයදුම්කරුවන් හට පරීක්ෂණය
සමත්වවීමට අවසර ග ාලැගේ.
8. ගකාදු ඇට ගපගල් ආබාධයක් ගහෝ ඇඟිලි ආබාධ ඇති අයට
විභා යට ගපනී සිටිමට අවස්ථාව ග ාමැත.

විභොග අයදුම්පතක් ලබොගැනීමට අවශ්ය දෑ

EPS-TOPIK

1. ගමවර
විභා
අයදුම්පත්ව නිකුත්ව කිරිම
අන්තර්ජාලය ඔස්ගස් මාර්
තව(online) සිදු කර
බැවින් ලියාපදිංචි වීමට ගපර පහත සදහන්
අවශයතාවයන් සම්ුර්ණ කර ඔබ සුව තබා ැනීමට කටයුු සිදු කරන් .
2. ඉදරියට මොස 06
ොලයක් සදහො වලිංගු විකේශ් ගමන් බලපත්රකේ
ඔබකේ ඡොයොරූපය සහිත පිටුකවහි ස් ෑන්
රන ලද JPG ඡොයොරූපයක්
(1MB) විය යුතුය.
3. මාස 03ක් ඇුළත ලබා ත්ව 3.5 cm * 4.5 cm ප්රමාණගේ සුදු පැහැති පසුබිම
සහිත පැහැදිලි ස්කෑන් කර ලද වර්ණ 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
ඔබගේ මුහුණ පැහැදිලිව ගපනීම අනිවාර්යය ව
සදහා ගබෝඩර්,අකුරු ආදිය ඇුළත්ව ග ාකළ යුුය.
ශරීරය ඍඡුව තබා ඡායාරූපය ලබා ත යුුය.
ඇස් කණ්ණාඩි ග ාපැළඳ ඡායාරූපය ලබා ත යුුය.

අතර,ඡායාරූපය

-

වර්ණ අන්ධතොවය,වර්ණ දුර්වලතොවය ඇති අයඳුම් රුවන් හට
පරීක්ෂණය සමත්වීමට අවසර කනොලැකේ. ඔබ විභොගය සදහො
ලියොපදිංචි වන අවස්ථොකේදී ඔබට වර්ණ අන්ධතොවය,වර්ණ
දුර්වලතොවයක් කනොමැති බවට වවදයවරකයකුකගන් වවදය
සහති යක් ලබොගත යුතු අතර එම වවදය සහති ය
මොර්ගගතව(Online) ලියොපදිංචි වනවිට එම අයඳුම්පත්රය සමඟ
ඇමිණිය යුතුය.

-

තවද, ඔබ විභොගය සමත්වීකමන් පසුව ක ොරියොනු රැකියො කවේ
අඩවියට ලියොපදිංචි ීමට කපර සිදු
රනු ලබන වවදය
පරීක්ෂණකේදී නැවතත්ව වර්ණ අන්ධතොවය පරීක්ෂොවට ලක්
රනු ලබන අතර එම අවස්ථොකේදී ඔබට වර්ණ අන්ධතොවය ඇති
බවට තහවුරු වුවකහොත්ව ඔබකේ විභොග ප්රතිඵල අවලිංගු වනු
ලැකේ.

4. විභොග අයදුම්පත්ව ගොස්තුව- ඇමරි

ොනු කඩොලර් 28 ට සමොන

රුපියල් අගය (රු.10,109/- )
ගමම අයදුම්පත්ව

ාස්ුව ග වීම් කිරිගම්දී ඔබට ආසන් තම ජාතික ඉතිරිකිරිගම්

බැංකුව,ලංකා බැංකුව හා මහජ
බැර කිරිම සිදු කළ යුුය.

බැංකුගවහි පහත සඳහන් ගිණුම් අංකය ගවත

➢ 100-800-44-2461
- ජාතික ඉතිරි කිරීගම් බැංකුව
(බත්වතරමුල්ල ශාඛාව)
➢ 0000001650
- ලංකා බැංකුව ( ආයතනික ශාඛාව)
➢ 20810015179-1068
- මහජ බැංකුව (බත්වතරමුල්ල ශාඛාව)
-

-

ලියාපදිංචිය සිදු කරනු ලබ
අවස්ථාගේදීම ඔබට මුදල් ග වීම සදහා
බැංකුව ගවත යාමට අපහසු බැවින් 2022.08.08 සිට 2022.08.09
ප.ව.12.00 දක්වා පමණක් මුදල් ග වීමට අවස්ථාව ලබාගේ.
මුදල් ග වු රිසිට්පත ස්කෑන් කර (File Size: 1MB) තබා ැනීමට කටයුු
කළ යුුය.Online/ATM භොවිතකයන් කගීම් සිදු කිරීම් සිදු
ළ
කනොහැ .

බැිංකු රිසිට්පත සම්ුර්ණ කිරිකම්දී අනිවොර්කයන්ම ඔබකේ
නම,ලිපිනය, විකේශ් ගමන් බලපත්ර අිං
අිං

ය,දුර

ථන අිං

ළ යුතුය.එකස් කනොවන රිසිට්පත්ව

රනු ලැකේ.කිසිදු කතොරතුරක් සටහන් කනො

මුදල් කගීම් සිදු

රනු ලබන රිසිට්පත්වද කම්

සඳහො අයදුම් කිරීකම්දී ප්රතික්කේප

On

ර

රන රිසිට්පත්වද ප්රතික්කේප කේ.

එකස්ම ඉහත දන 03න් පසුව කගීම්

වර්ණ

හැදුනුම්පත්ව

ය සහ ඔබකේ ගමන් බලපත්ර කේ සඳහන්

අත්වසන පැහැදලිව සටහන්
ප්රතික්කේප

ය, ජොති

රනු ලැකේ.

ර ඇති සියලුම විස්තරයන් සම්ුර්ණ

ළ යුතුය.

ඔබට ක

ොරියොනු මොනව සම්පත්ව සිංවර්ධන ආයතනය විසින් පවත්වවනු ලැබු සහොය

ුහුණු වැඩසටහන් වලට අදොළව පහත සදහන් සහති

තිකේ නම් ඔබ විභොග

ගොස්තු කගවිමට අවශ්ය කනොකේ.ඒ බව ඉහතින් Admission free කලස කපන්වො ඇත්වනම්
ඔබ විභොග අයදුම්පත්ව ගොස්තු කගවිය යුතු නැත.

අමතර ලකුණු ලබොදීම සහ විභොග අයදුම්පත්ව ගොස්තුකවන්
නිදහස් කිරීම
විභා
අයදුම්පත්ව
ාස්ුගවන්

අමතර ලකුණු

නිදහස් කිරීම
(ඔේ/ ැ.ත)

ක

ොරියොනු භොෂො

ප්රීණතො පරීක්ෂණය
වසර

පොඨමොලොව(උපරිම

(A)
ක

3වන මට්ටමට අදොළ
ලකුණු 20)

ොරියොකේදී
පවත්වවනු

ක

ලබන ආපසු

සම්ු

සියරට

ර්ණ

පැමිකණන
ශ්රමි

යින්

2016

කිරිම

සඳහො වන

රැකියො සඳහො
රැකියො කුසලතො
ුහුණුව/වයොපොර
ආරම්භය

විභොග

ප්රීණතො
මට්ටමට අදොළ

සම්ුර්ණ කිරිම

අයඳුම්පත්ව
ගොස්තු
අය

ුහුණුව කහෝ ඉන්

රග
නු

ඉහළ ඇති අය

සහොය ුහුණු

ලකුණු
හිමි කේ.

ොරියොනු භොෂො

පරීක්ෂණය 3වන

අමතර

කනොලැකේ

වැඩසටහන

.

-

2017
සිට

ලකුණු 20

ලකුණු -5

ලකුණු 5

අමතර
ලකුණු
හිමි

(B) සෘුමය
රැකියා සඳහා
පිටත්වව යාම

සෘුමය රැකියා සඳහා පිටත්වව යාම (10 points)

කේ.විභොග
අයඳුම්පත්ව
ගොස්තු
කගවිය
යුතුය.

අමතර
ලකුණු
(C)
U-turn company
worker

හිමි
ක

ොරියොනු භොෂො ප්රීණතො පරීක්ෂණය 3වන

කේ.විභොග

මට්ටමට අදොළ පොඨමොලොව(උපරිම ලකුණු 20)

අයඳුම්පත්ව
ගොස්තු
කගවිය
යුතුය.

※ ක ොරියොකේදී පවත්වවනු ලබන ආපසු සියරට පැමිකණන ශ්රමි යින්
සඳහො වන සහොය ුහුණු වැඩසටහන සම්ුර්ණ
ර ඇති ඔබ,අදොළ
සහති
කම් සමඟ ඇති ඇමුණුමට අනුව අදොල අයඳුම්පත්රය සම්ුර්ණ
ර ලියොපදිංචිකේදී උඩුගත ළ යුතුය.
※ ක ොරියොනු භොෂො ප්රීණතො පරීක්ෂණකේ 3 වන මට්ටම කහෝ ඉන් ඉහළ
ඇති අය එම සහති ය පමණක් කනොව ක ොරියොනු අධයොපන
ක්රියොවලිය සම්බන්ධ සහති යද ඉදරිපත්ව කිරිම අනිවොර්ය කේ.

