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இயங்கைக்கும் தென் தைொரி குடிசிற்கும் இகைியொன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ெத்ெின்படி,தைொரிொலில் நீங்ைள் சசகல 

தசய்ெ ைொயத்ெில் உங்ைரின் சம்பரத்ெில் இருந்து குகமக்ைப்பட்ை புமப்பைல் உத்ெலொெக் ைொப்புறுெி (Twejikum) ற்றும் நொடு 

ெிரும்லெற்ைொன ைொப்புறுெி KRW 600,000/- என்பலற்கம இதுலக சைொொெலர்ைள் லிண்ணப்பிக்ையொம்.  லிண்ணப்பங்ைகர 

அெனுைன்  தெொைர்புகை ஆலணங்ைளுைன் இகணத்து ைீசற ெப்பட்டுள்ர ின்னஞ்சல் பைலரிக்கு அனுப்பவும். 

ின்ணஞ்சல் முகரி– epscenterlk@yahoo.com 

 நீங்ைள் ஏற்ைனசல ைொப்புறுெிக தபற்மிருந்ெொல் அல்யது லிண்ணப்பத்கெ சர்ப்பித்ெிருந்ெொல், தைொடுப்பனவு 

லறங்ைப்பை ொட்ைொது ற்றும் லிண்ணப்பம் ஏற்றுக்தைொள்ரப்பை அல்யது பன்தனடுத்துச்தசல்ய ொட்ைொது.  

 லிண்ணப்பத்கெ ின்னஞ்சயில் அனுப்பும் சபொது ெவு தசய்து உங்ைள் ின்னஞ்சயின் ெகயப்கப “ Unclaimed 

Insurance – ிண்ப்தாரிின் பதர்” என குமிப்பிட்டு அனுப்பவும்.  

 அகனத்து லிண்ணப்பங்ைளும் ின்னஞ்சல் பயொை ட்டுச ஏற்றுக்தைொள்ரப்படும் என்பகெ ைருத்ெிற் 

தைொள்ரவும். 

 பூணப்படுத்ெப்பட்ை லிண்ணப்பத்கெ அெனுைன் தெொைர்புகை ஆலணங்ைளுைன் அனுப்புலெக்கு  லிண்ணப்பெொர் 
ட்டுச  தபொறுப்பொலொர். 

 பிகறொன, பூர்த்ெிற்ம லிண்ணப்பங்ைள் பன்னமிலிப்பின்மி நிொைரிக்ைப்படும் 

 

  

 

2023ம் ஆண்டிற்காண பதற்றுக்பகாள்பப்தடா காப்புறுி 
பகாரிாில் சசவ பசய் கானத்ிற்காண  காப்புறுி பாவக பாடர்தாண அநிிப்பு 

( Twejikum $ 퇴직금 ற்றும் நொட்டுக்கு ெிரும்புலெற்ைொன ைொப்புறுெி $ 귀국비용보험& 

 பகாரிாில் பாில் கானத்வ ிவநவு பசய்ன் தின்ணர் இனங்வகக்கு 

ிரும்தி, காப்புறுிக்கு சடிாக ிண்ப்திக்கும் ிண்ப்தார்/ 

ிண்ப்தாரிகளுக்காணது, 

 
1. பூர்த்ெி தசய்ப்பட்ை லிண்ணப்பபடிலத்ெின் ஸ்சைன் தசய்ப்பட்ை பிெி (பூர்த்ெி தசய் சலண்டி ைொப்படீ்டு லிண்ணப்பம் 

ற்றும் ொெிரி லிண்ணப்பம் இத்துைன் இகணக்ைப்பட்டுள்ரது.) 

2. ைைவுச்சீட்டின் ஸ்சைன் தசய்ப்பட்ை பிெி - பெயொம் பக்ைம் (சுலிபத்ெகல உள்ரைங்ைி பக்ைம்) 

3. செசி அகைொர அட்கைின் ஸ்சைன் தசய்ப்பட்ை பிெி 
4. குடிலலின் சபொெொன புமப்பைல் பத்ெிக/ லருகை பத்ெிகபைன் கூடி ைைவுச்சீட்டு பக்ைத்ெின் ஸ்சைன் தசய்ப்பட்ை 

பிெி 
5. லங்ைி ைணக்ைின் ஸ்சைன் தசய்ப்பட்ை பிெி (தசற்பொட்டிலுள்ர லங்ைி ைணக்கு) [லங்ைிின் தபர், ைிகர, ைணக்கு 

கலத்ெிருப்பலரின் தபர் ற்றும் ைணக்ைியக்ைம் என்பலற்கம குமிப்பிைவும்] (தபொருத்ெொன SWIFT குமிடீ்கை  

லிண்ணப்பங்ைரில் தெரிலொை குமிப்பிைவும்)  

     கடவுச்சடீ்டிலுள்ப பதரும் ங்கிக் கக்கிலுள்ப பதரும் கீச உள்ப 

எடுத்துக்காட்டில் சுட்டிக்காட்டப்தட்டவப் சதானச இருக்க சண்டும் 

என்தவ ிவணில் பகாள்பவும் 
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 ிண்ப்தார்/ காப்புறுி வத்ிருப்தர் இனங்வகக்கு ிரும்திிருந்ால் ற்றும் ிர்க்க 

முடிா சூழ்ிவன காாக அர் சார்தாக ஒரு திிிி ிண்ப்தித்ால் 

 
A. பூர்த்ெி தசய்ப்பட்ை லிண்ணப்பபடிலத்ெின் ஸ்சைன் தசய்ப்பட்ை பிெி (பூர்த்ெி தசய் சலண்டி ைொப்படீ்டு 

லிண்ணப்பம் ற்றும் ொெிரி லிண்ணப்பம் இெனுைன் இகணக்ைப்பட்டுள்ரது.) 

B. ைொப்புறுெி தசய்பலரின் ைைவுச்சீட்டின் பெல் பக்ைத்ெின் ஸ்சைன் தசய்ப்பட்ை பிெி- (சுலிபத்ெகல உள்ரைங்ைி 

பக்ைம்) 

C. குடிலலின் சபொது ைைவுச்சீட்டின் புமப்பைல் பத்ெிக/ லருகை பத்ெிகபைன் கூடி பக்ைத்ெின் ஸ்சைன் 

தசய்ப்பட்ை பிெி (ைொப்புறுெி தசய்பலரின் ைைவுச்சீட்டு) 

D. தெொைர்பு எண்ணுைன் கூடி பணிொரரின் கைொல் ஆங்ைியத்ெில் எழுெப்பட்ை அங்ைீைொக் ைடிெம்.   

E. அங்ைீைரிக்ைப்பட்ை பிெிநிெிின் ைைவுச்சீட்டு அல்யது செசி அகைொர அட்கைின் பிெி  
*கடவுச்சடீ்டின் பதரும் ங்கிக் கக்கின் பதரும் கீச உள்ப எடுத்துக்காட்டில் 

சுட்டிக்காட்டப்தட்டவப் சதான இருக்க சண்டும் என்தவ ிவணில் பகாள்பவும் 

5. அங்ைீைரிக்ைப்பட்ை பிெிநிெிின் லங்ைிக் ைணக்ைின்  ஸ்சைன் தசய்ப்பட்ை பிெி (தசற்பொட்டிலுள்ர லங்ைி ைணக்கு) 

 

இந் அவணத்து ஆங்களும் உண்வ திிபண க்கநிஞால் 
அத்ாட்சிப்தடுத்ப்தடல் சண்டும். 

 

 ிண்ப்தார்/ காப்புறுிாபர் ற்சம் பௌிிாட்டில் 

இருப்தால் அருக்கு தினாக அவ திிிித்ி ஒருர் 

ிண்ப்தித்ல்.  

1. பூர்த்ெி தசய்ப்பட்ை லிண்ணப்பபடிலத்ெின் ஸ்சைன் தசய்ப்பட்ை பிெி (பூர்த்ெி தசய்ப்பை சலண்டி ைொப்புறுெி 
லிண்ணப்பம் ற்றும் ொெிரி லிண்ணப்பம் இெனுைன் இகணக்ைப்பட்டுள்ரது.) 

2. ைொப்புறுெி தசய்பலரின் ைைவுச்சீட்டின் பெல் பக்ைத்ெின் ஸ்சைன் தசய்ப்பட்ை பிெி - (சுலிபத்ெவு உள்ரைங்ைி 

பக்ைம்) 

3. குடிலலின் சபொது ைைவுச்சீட்டின் புமப்பைல் பத்ெிக/ லருகை பத்ெிகபைன் கூடி பக்ைத்ெின் ஸ்சைன் 

தசய்ப்பட்ை பிெி (ைொப்புறுெி தசய்பலரின் ைைவுச்சீட்டு) 

4. தெொைர்பு எண்ணுைன் கூடி பணிொரரின் கைொல் ஆங்ைியத்ெில் எழுெப்பட்ை அங்ைீைொக் ைடிெம்.       (அலர்/ 
அலள் லசிக்கும் இைத்ெில் இருந்து தூதுலைத்ெொல் சொன்றுப்படுத்ெப்பட்ைது) 

5. ைொப்புறுெி தசய்பலருக்கும் அங்ைீைரிக்ைப்பட்ை பிெிநிெிக்கும் உள்ர உமகலக் ைொட்டும் பிமப்புச் சொன்மிெழ்/ ெிருணச் 

சொன்மிெறின் பிெி (ஆலணங்ைள் அகனத்தும் ஒரு சத்ெிப்பிொணம் தசய்ெ  தொறிதபர்ப்பொரொல் ஆங்ைியத்ெில் 

தொறிதபர்க்ைப்பட்டிருத்ெல் சலண்டும்) 

6. அங்ைீைரிக்ைப்பட்ை பிெிநிெிின் லங்ைிக் ைணக்ைின்  ஸ்சைன் தசய்ப்பட்ை பிெி (தசற்பொட்டிலுள்ர 

லங்ைிக்ைணக்கு) 

*கடவுச்சடீ்டிலுள்ப பதரும் ங்கிக் கக்கின் பதரும் கீச உள்ப எடுத்துக்காட்டில் 

சுட்டிக்காட்டப்தட்டவப் சதான இருக்க சண்டும் என்தவ கருத்ிற் பகாள்பவும் 

7.  அங்ைீைரிக்ைப்பட்ை பிெிநிெிின் ைைவுச்சீட்டு அல்யது செசி அகைொர அட்கைின் பிெி 
இவ்லகனத்து ஆலணங்ைளும் 1. ஒரு லறக்ைமிஞொல் உண்க பிெி என சொன்மரிக்ைப்படுெல்  2. தலரிபமவு 

அகச்சைத்ெின் தூெைப் பிரிலொல் சொன்மரிக்ைப்படுெல்  3. இயங்கைில் உள்ர தைொரிொ குடிசின் 

தூெைத்ெொல் சொன்மரிக்ைப்படுெல்  4. ின்னஞ்சல் பயம் இயங்கை EPS கத்துக்கு  அனுப்புெல்  சலண்டும். 
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 காப்தீடு வத்ிருப்தர் ித்ிருந்ால் ற்றும் அர் சார்தாக குடும்த உறுப்திணர் 

ஒருர் ிண்ப்தித்ிருந்ால் 

1. பூர்த்ெி தசய்ப்பட்ை லிண்ணப்பபடிலத்ெின் ஸ்சைன் தசய்ப்பட்ை பிெி (பூர்த்ெி தசய் சலண்டி ைொப்படீ்டு 

லிண்ணப்பம் ற்றும் ொெிரி லிண்ணப்பம் இெனுைன் இகணக்ைப்பட்டுள்ரது.) 

B. சநொய்லொய்ப்பட்ைலர்  தெொைர்பொன பின்லரும் ஆலணங்ைள் சர்ப்பிக்ைப்பை சலண்டும் 
 

1
. 

ண சொன்மிெறின் பிெி 

2
. 

பிமப்பு சொன்மிெறின் பிெி 

3
. 

ைைவுச்சீட்டின் பெயொலது பக்ைத்ெின் பிெி  (சுலிபத்ெகல உள்ரைங்ைி) 

4
. 

ைைவுச்சீட்டில் குடிலலின் பயொன புமப்பைல் பத்ெிக /லருகை பத்ெிகபைன் கூடி பக்ைத்ெின் பிெி 

5
. 

செசி அகைொர அட்கைின் பிெி (பன் ற்றும் பின் பக்ைம்) 

 

‘B’ பிரிலின் ைீழ் உள்ர ஆலண எண்ைள் 1, 2, 5 ஆைிகல சத்ெிப்பிொணம் தசய்ெ  

தொறிதபர்ப்பொரொல் ஆங்ைியத்ெில் தொறிதபர்க்ைப்பட்டு, சயெிை அத்ெொட்சிக்கு ஆலண எண் 3 

ற்றும் 4 உைன் சசர்த்து சர்ப்பிக்ைப்பைல் சலண்டும். அகனத்து ஆலணங்ைளும் அசல் ஆலணங்ைள் 

ற்றும் பிெிைளுைன் சொன்றுப்படுத்ெலுக்ைொை சர்ப்பிக்ைப்பைல் சலண்டும். 

C. பிெிநிெிொல்  சர்ப்பிக்ைப்பை சலண்டி ஆலணங்ைள் 

1. 

ணித்ெலருக்கும் /ைொப்புறுெி தசய்பலருக்கும் அங்ைீைரிக்ைப்பட்ை பிெிநிெிக்கும் இகைில் உள்ர 

உமகலக் ைொட்டும் பிமப்புச் சொன்மிெழ்/ ெிருணச் சொன்மிெறின் பிெி (ஆலணங்ைள் அகனத்தும் 

சத்ெிப்ப்பிொணம் தசய்ெ தொறிதபர்ப்பொரரினொல் ஆங்ைியத்ெிற்கு தொறிப்தபர்க்ைப்பைல் 

சலண்டும்.) 

2. 

பிெிநிெிின் ஸ்சைன் தசய்ப்பட்ை லங்ைிக்ைணக்கு (தசற்பொட்டிலுள்ர லங்ைிக்ைணக்கு) 

*கடவுச்சடீ்டின் பதரும் ங்கிக் கக்கின் பதரும் கீச உள்ப 

எடுத்துக்காட்டில் குநிப்திடப்தட்ள்பாறு இருக்க சண்டும் என்தவ 

கருத்ிற் பகாள்பவும் 

 

3. பிெிநிெிின் செசி அகைொர அட்கைின் பிெி (பன் ற்றும் பின் பக்ைங்ைள்) 

 

‘இ’ பிரிலின் ைீழ் ஆலண எண் 1 சத்ெிப்ப்பிொணம் தசய்ெ  தொறிதபர்ப்பொரொல் ஆங்ைியத்ெில் தொறிதபர்க்ைப்பட்டு ஆலண 

எண் 2 ற்றும் 3 உைன் அத்ெொட்சிக்ைொ சர்ப்பிக்ைப்பைல் சலண்டும். அகனத்து ஆலணங்ைளும் அசல் 

ஆலணங்ைள் ற்றும் பிெிைளுைன் அத்ெொட்சிக்ைொ சர்ப்பிக்ைப்பைல் சலண்டும் 
 
 

இவ்வணத்து ஆங்களும் 1. ஒரு க்கநிஞால் உண்வ திி எண அத்ாட்சிப்தடுத்ல்  2. 

பபிமநவு அவச்சகத்ின் தூகப் திரிால் அத்ாட்சிப்தடுத்ல்  3. இனங்வகில் உள்ப 

பகாரி குடிசு தூகத்ால் அத்ாட்சிப்தடுத்ல்  4. ின்ணஞ்சல் மூனம் இனங்வக EPS 

வத்துக்கு  அனுப்புல். 
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ீங்கள் ஏற்கணச காப்தீட்வடப் பதற்நிருந்ால் அல்னது ிண்ப்தத்வச் 

சர்ப்தித்ிருந்ால், வுபசய்து ீண்டும் ிண்ப்திப்தவத் ிர்க்கவும். 
 

 

தலரிடீு - இயங்கை EPS  நிகயம் 
தெொகயசபசி இய – 0112886945 

[2023.01.17 
 

 

காப்புறுி  பசய்தரின் பதாணது ங்கிக் கக்கில் உள்பாறு தின்ருாறு 

குநிப்திடப்தடல் 

சண்டும்:  

 

உாம்: 

கடவுச்சடீ்டின் பதர் #  

           

பெற்தபர் - THENNAKOON MUDIYANSELAGE AMBAGAHA GEDARA 

சலறு தபர்ைள் - PRASAD PERERA 
 

 

கடவுச்சடீ்டிலுள்ப பதரின் அடிப்தவடில், ங்கிக் கக்கின் பதாணது கீச 

குநிப்திடப்தட்டுள்பற்நில் ஏசனும் ஒன்நாக இருத்ல் சண்டும். 

முவந 01. THENNAKOON MUDIYANSELAGE AMBAGAHA GEDARA PRASAD PERERA 

முவந 02. T.M.A.G PRASAD PERERA 

முவந 03. T.M.A.G. P. PERERA  

  


