ෙකයාවට ෙ ශ ක බඳවා ගැම සදහා වන ල ලබාම මත පව!වන
භාගය #$බඳ %ෙ&දනය
ෙකයාෙ
ර ෂා සහ කක අමාතාංශය  ලංකාෙ ෙශ
යා අමාතාංශය අතර ඇ
අවෙබ!ධතා #$ම අ%ව ඇග' ල() ම#* +,ක-* බඳවා ගැ0ම සදහා වන 3මෙදය 4යාමක
5මට 7රණය කර ඇත.
ෙමම ඇග' මත ල() ලබා9ෙ 3මය ම#* අෙ: ෂක-* ස; ෙකයා% භාෂා හැ යාව පමණ
ෙනව (සලතාවය, කා-ක තවය සහ වැඩ අදැ? @Aබඳ ගැB* ෙසයා බල% ලැෙC.
අෙ: ෂක-*ෙD කා-ක තවය* ප5 ෂා 5ෙ9 වEණ අ*ධභාවය සහ වEණ FEලවතා සGත අයට
ඇග' ල() 3මයට ඉIප Jමට අවසර ෙද% ෙනලැෙC. තවද ෙකF ඇට ෙපෙළL අබාධ සහ ඇ#M
වල ආබාධ ෙහ! ඇ#M අO, කැP% අයට ෙමම 3මයට අවසර ෙද% ෙනලැෙC.
අදාළ කEමා*ත සදහා
යා අෙ: Qත-* ෙත!රාග% ලබ*ෙ* ඔS* ලබාග*නා ඉහළ ල()
මTට අ%ව ෙ. පළU වටය සමJම සදහා අෙ: ෂක-* V* අවම ල() මTට,* ඉහA* VWය
';ය. ඉI 5 සදහා අවම ල() 40, Xවර සදහා අවම ල() 36 ෙ.
පළU වටෙY සම ව*න* සදහා ෙදවන වටෙY9 (සලතා ප5 ෂණයට ZPණතා ප5 ෂනයට අවස්ථාව
ලැෙC. ෙදවන වටෙY9 එම ප5 ෂන වලට ග*නා ල() එක; ෙ. ඒ අ%ව Vය_ම ප5 ෂණ වලට
ලැෙබන ල() එක; කර ඉහළම ල() ග*නා අය ෙමම ල() මත ඇග' (මෙදය ම#*
ෙත!රාග% ලැෙC.
ෙමම ප5 ෂණ 4යාවMෙY9 ෙදවන වටය ;ළ අෙ: Qක-*ට තමා ෙත!රාග කEමා*තයට අ%ව වැඩ
පළPද ෙCද, එම ෙෂL`යට අදාළව ජාක වෘ7ය $F$ක සදහා සහක ෙCද ය*න @Aබඳ
Mcත සහක ෙමම ZPණතා ඇගd සදහා ඉIප කල ';ය.
අෙ: Qත-* ෙමම ඇග' 3මෙදයට ඉef 5මට ෙපර තමාෙD වEණ අ*ධභාවය සහ වEණ
ෙප0ම @Aබඳ තවය* ප5 ෂා කරගැ0ෙම* ප$ව EPS ප5 ෂනෙY gථම වටයට ඉef කල ';ය.
ඒ අ%ව වEණ අ*ධභාවය සහ වEණ FEවලක ඇ අය ෙමම භාගෙය* සම ෙනකර% ඇත. ය
අෙ: ෂකෙය(ෙD කා-ක තවය gාෙය!#ක වැඩhමකට තර $F$ ෙනවන බව 7*F වන ට එම
අය ෙමම ෙත!රාගැ0 වM* ඉව කර% ලැෙC.
ෙකයාෙ මානව සප අංශය ෙකයා% කEමා*ත සදහා +,ක-* බඳවා ගැ0ෙ9 එය වඩා පහ$
5ම සදහා ෙමම ඇග' ල() 3මය හF*වා 9මට 7රණය කරන ල9. ඒ අ%ව ෙමම 3මය සාEථකව
4යාමක 5ම සදහා ඔබෙD සහෙය!ගය අෙ: ෂා කර,.
2016 iZ මස 07 වැZදා
අX ෂණය

:

ර ෂා හා කක අමාතාංශය - ෙකයාව

පපාලනය

: මානව සප සංවEධන ආයතනය

සහෙය!jතාවය : ෙශ

යා අමාතාංශය

 ලංකා ෙශ ෙසLවා Z'  කාEයාංශය

ඇග() පාදක ල *මය මත ෙමම බඳවා ගැම ය+ ම,ද?
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1. පරමා.ථ
වEතමාන EPS - TOPIK 3මෙදය ;ල ෙබන
යා අෙ: Qත ලැ-ස්;ව ම#* ෙකයා% ෙසLවා
ෙය!ජක-*ට අවශ තව $F$ක වන කාEය පැව සkEණ 5ෙ කාEය ෂමතාවය, Pගල
කා-ක $F$ක සහ කEමා*තයට අදාළ අදැ? 5 ෂණය 5මට හැ යාව නැත.
ෙකයා% භාෂාව කථා 5ම අO මTටමක ෙබන එෙහ කාEය සාධනෙY9 ZPණතා මTටම ඉහළ
අයට වEතමාන EPS 3මය ;ළ අවස්ථා l,ත J ඇත.
ෙමම lමාව* මගහරවා ගැ0ම සදහා ෙකයාෙ මානව සප සංවEධන අංශය ම#* ෙමම නව
3මෙදය ZEමාණය කරන ල9. ඒ ම#* +,කයාෙD තවය* @Aබදව සං?Eණ ෙලස ඇගdමට
භාජනය කර% ලැෙC. භාෂා හැ යාව පමණ ෙනව වැඩ අදැ? සහ (සලතා සදහා එG9 ල()
ලැෙC.
ෙමම 3මය ම#* ZවැරI +,කෙය( ෙත!රා ගැ0ම සදහා ෙසLවා ෙය!ජක-*ට අවස්ථාව ලැෙC. ඒ අ%ව
+,කයාෙD TOPIK භාග ල() ජාක වෘ7ය $F$ක සදහා සහක
යා වල පළPද @Aබඳව
ෙතර; ෙසLවා ෙය!ජකයාට ලබාගත හැක.
ෙමම 3මෙදය ම#* ෙකයා% භාෂාවට ල() අOෙව* ග*නා එෙහ
මTට සGත අයවf* සදහා වැm අවස්ථා ලැෙC.

පලවන
EPS -TOPIK
භාගය

ෙදවන පෂණ
වටය - සලතා
පෂණය
(අවායය)

යාව ;ළ අ ද ෂ සාධන

ෙදවන වට
පෂණය ණතා
පෂණය
(අවාය ෙනෙ)

ඇග ල අව
සම!"ම
(ඉහළම ල ග!
&'ෙවල අව)

භාෂා භාගෙය(
ල 200 (
වැ*ම ල ග!
අෙ+ෂක-(

2. ෙශක සදහාවනඇගපාදකලමෙඅ තගතය
•

මෙ දය : 1 පළU වටෙY ප5 ෂණය (EPS-TOPIK)
2 ෙදවන වටෙY
ප5 ෂණය ((සල ප5 ෂණය +ZPණතා ප5 ෂණය)
3 ල() එක; 5ම

•

අවසාන සම රණය ම : සම;*ෙD උපම ල() ගැ0ම අ%ව (වැmම ල()

බඳවා ගනා

gථමෙය*)
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කEමා*තය

U_ ල()

Zෂ්පාදන

ල() 200

Xවර

ල() 200

කමාත අව ල වා ය
(සලතා
ZPණතා ල() (අමතර ල())
EPS ල()
ප5 ෂණය
යා
ජාක වෘ7ය රජෙය*
පළPද
සහක
Z(
(වසරකට (පැය 120 වැm)
කරන
වැm)
සහක
100
100
3
1
1
90

110

3

1

3

3. ප ෂණෙ පළ% වටය (EPS- TOPIK)
•

ප"ෂණකාලප$%ෙ&දය ('ශ්න) :,Z; 70 [ යJම (gශ්න 25) ,Z; 40, සව*9ම
(gශ්න 25) ,Z; 30]

•

ප"ෂණෙ(ස්වභාවය :

බoධ gශ්න, සව*9ම සදහා වන භාගය
•

යJම @Aබඳ භාගෙය* ප$ව පවව-.

කමාතඅවලවා ය :
+ෂ්පාදන
ල() 100 (gශ්නයකට ල() 2 )

•

,වර
ල() 90 (gශ්නයකට ල()1.8)

EPS- TOPIK සම-වන :

සමස්ථ ප5 ෂණයට ල() 200 * වැmPර ල() gමාණය ග% ලබන අෙ: ෂක-* අවශ
සංඛාවට අ%ව සම;* බවට පෙ. (අවම වශෙය*ල() 40 Zෂ්පාදන අංශයට ද ල()
36 Xවර අංශයටද ගැ0ම අZවාය ෙ)

2 වන වටය (සලතා ප ෂණය)
01. සලතා ප ෂණය
•
•

•

සලතා පෂණය අවශ/ වන කමා(ත :- ෂ්පාදන, 1වර
ෙකටස් 4න5( ත ෙ
01. කා-ක ශ6ය
02. සඛ පෂණය
03. 89ක සලතා
ඇග ල ව/ා+6ය
කමා(තය

: ල

ෂ්පාදන
1වර

100
110

සලතා පෂණය
කා-ක පෂණය සඛ පෂණය
30
30
30
30

89ක සලතා
40
50
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ණතා ප ෂණය

02.
•

ඉලක ක;ඩායම :- EPS TOPIK සම! = අය
ෙමම පෂණයට >?>ක ලබ(ෙ(, ෙතAරාල! කමා(තෙB අ!දැC ඇ6, ජා6ක තලෙB
සහ6කප! EF සහ කමා(තයට අදාළ G පාඨමාලා සIණ කරඇ6 පළ වටෙB සම! =
අයවJ(ය.

•

ෙමමපෂණය සඳහා >?>ක 6ෙබන අයට එම පෂණයට ෙපM NOම අවශ/ වන අෙ+ෂක-(
N( &රය 4 ෙPඛණ සටහ( Q ලංකා ෙSශ ෙසTවා 6 කායාංශ ෙවU අඩෙය( ෙහA
9යාපVංW ලබන ස්ථානෙය( ලබාගත හැ5-. ෙමම ෙPඛණ අෙ+ෂකයා N( රවාෙගන එවා සනාථ
5මට අවශ/ සහ6ක සමඟ පැFZය 4-.

•

ය අෙ+ෂකෙය ඉPJ කළ කමා(තයට අදාළව Gව ෙනල! 6ෙUන, සහ6ක ෙනමැ6
න, ෙසTවා පළ[Sද ෙනමැ6 න, ෙමම ණතා පෂණයට ෙපAරම &රය 4 නැ6 අතර, එවැ
අය එම පෂණය සඳහා ෙපMN\ය 4 නැත.
o

යFත Vනය :- ෙදවන වටෙB පෂණය පැවැ!ෙවන අවසාන Vනය දවා ෙමම පෂණයය
ෙPඛණ ඉV]ප! කළ හැ5ය

ණතා ප ෂණය සඳහා භාර ෙඛණ / සහක ප ෂාකර බැෙ මෙ දය

03
•

ය අෙ+ෂකෙය N( ව/ාජ සහ6ක ඉV]ප!කර 6^ණෙහ! එම අයෙ_ `6ඵල අවලංb කරන
අතර, ලැ-ස්4ෙව( නම ඉව!කර ලැෙU. තව ද එවැ අයට වසර ෙදක යන 4[ නැවත EPS cමයට
අය?5ම ද තහන කර ඇත
"ථම අ%යර
ලබා d ඇ6 ෙPඛණ සහ සහ6ක Q
ලංකා ෙSශ ෙසTවා 6
කායාංශය N( පෂා කරන
අතර, ඒවා වැරV ය(න තව?රට!
තහf[ 5මට කට4 කර
ලැෙU

ෙදවන අ%යර
කමා(තයට අදාළ වන `ශ්ණ
සඛ පෂණෙB d අස ලැෙU.
(ෙක]යා
මානව
සප!
සංවධන ආයතනෙB ලධා](
N()

(වන අ%යර
සලතා පෂණෙය( ප>ව
තව?රට! භාර?( ෙPඛණවල
ය ගැට: ස්වභාවය( 6ෙU ද
ය(න පෂා කර ලබ(ෙක]යා මානව සප!
සංවධන
ආයතනෙB
ලධා]( N()

01 පෂණෙB පළ වටය
`ථම වටෙB පෂණය පව!ව ලබන iයා &9ෙවල (EPS TOPIK)
•
•
•
•
•

පළ වටෙB පෂණය ෙදනය 5ම :- 2016 j මස 7 වන Vන
පළ වටය සඳහා අය?ප! කැඳ"ම
:- 2016 j 20-23
පෂණය පව!වන ස්ථානය &'බඳව දැ dම :- 2016 j9 13
EPS TOPIK භාගය පැවැ!"ම
:- 2016 j9 18 - ඔෙතAබ 19 දවා (දළ වශෙය()
`6ඵල ෙදනය 5ම
:- 2016 ඔෙතAබ 28
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1. 'ථමවටෙ(0භාගෙයඅෙ"1තසම-වනෙ2සංඛාව

කමාතය

EPS-TOPIK
ල
වා ය

'ථම වටෙ( 5
සම-වනෙ2
අෙ"1ත සංඛාව
3000

කමාත

100

2250

,වර

90

750

ස78ණ ගණන

ෙදවන
වටෙ(5 '6 ය
සම-වනෙ2
අෙ"1ත සංඛාව
gථම වටය සමJම සඳහා
2000
අෙ: ෂක-* V* සමත
අවම ල()වලට ඉහA*
1500
ල() ලබාගත ';ෙ.
Zෂ්පාදන - 40
500
Xවර -36

2. කමාත සහ උප ෙක;ටස්
o අෙ: ෂකයා V* එ කEමා*තය පමණ ෙත!රා ගත ';ය.(Zෂ්පාදන ෙහ! ඉI  )
එෙසLම එ උපෙකටස පමණ ද ෙත!රා ගත ';ය.ෙත!රාගැ0ෙම* ප$ව VF ෙවනස
කළ ෙනහැක.
-

Zෂ්පාදනඅංශෙYඋපෙකටස් - 1.ඇ$ ම2. මැ0කට';3. සබ*ධ 5

-

XවරඅංශෙYඋපෙකටස් -1. Uoෙ ම$* ඇeqම 2ෙවරළ ආrත ෙගඩsෙ Xවර කට';

o එ

අෙ: ෂකෙය
ම තහන ෙ.

$F$ක ලබ*ෙ* එ

අයtපතකට පමu.අයtප

Gපය

ඉIප

3 . <=<ක7
a)
b)
c)
d)
e)


වයස- අSF 18  39 අතර ( 1976-vZ 21 Vට 1998 vZ 20 ද වා ඉපF% අය)
VරදOව ෙනලැw) අය ය ';ය.
ෙකයා% ජනරජෙය* ආප$ හරවා ෙහ! ෙනරපා ෙනෙයS අය.
ෙමරW* බැහැරJ තහන ෙනකළ ';ය.
වEණ අ*ධ ෙහ! වEණ FEවලක ෙනමැ අය
ෙකFඇටෙපෙeආබාධය ෙහ!ඇxMආබාදඇඅයටEPS-TOPIK
භාගයට ෙප0 VWමට
අවස්ථාව ෙනමැත.

4.EPS-TOPIK 0භාගය සඳහා අය>7 ම.
a) අයtපභාරග*නාකාලය : 2016.vZ 20 Vට 2016 vZ 23 ද වා(ෙප.ව.9.00 Vටප.ව.4.00
ද වා)
b) පහතසඳහ*මyස්ථානවM* අයtප ලබාගත හැ ය.

?යාප@ංA පළාත

?යාප@ංAය 0ය හැ ස්ථාන

?Dනය
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අ%රාධPර
බFeල
ෙකළඹ

ගාeල
ගපහ

හබ*ෙතට
%වර
(ණෑගල
මාතර
රනPර
(ණාමලය

වSZයාව
යාපනය
ෙපෙළ*නව

අ%රාධPර,r ලංකා ෙශ ෙසLවා Z' 
කාEයාංශය,පළා කාEයාලය
බFeල, r ලංකා ෙශ ෙසLවා Z' 
කාEයාංශය,පළා කාEයාලය
අ;#ය,ජාක වැM කළමණාකරණ
ආයතනය
ගාeල, r ලංකා ෙශ ෙසLවා Z' 
කාEයාංශය,Po) මධස්ථානය
කඩවත, r ලංකා ෙශ ෙසLවා Z' 
කාEයාංශය,Po) මධස්ථානය
lFව, r ලංකා ෙශ ෙසLවා Z' 
කාEයාංශය,Po) මධස්ථානය
තංගeල ගම|ක සප මධස්ථානය
%වර, r ලංකා ෙශ ෙසLවා Z' 
කාEයාංශය,පළා කාEයාලය
(ණෑගල, r ලංකා ෙශ ෙසLවා Z' 
කාEයාංශය,Po) මධස්ථානය
මාතර, r ලංකා ෙශ ෙසLවා Z' 
කාEයාංශය,පළා කාEයාලය
රනPර, r ලංකා ෙශ ෙසLවා Z' 
කාEයාංශය,පළා කාEයාලය
(ණාමලය, r ලංකා ෙශ ෙසLවා Z' 
කාEයාංශය,Po) මධස්ථානය
වSZයාව r ලංකා ෙශ ෙසLවා Z' 
කාEයාංශය,Po) මධස්ථානය
යාපනය, r ලංකා ෙශ ෙසLවා Z' 
කාEයාංශය,Po) මධස්ථානය
ෙපෙළ*නව, r ලංකා ෙශ ෙසLවා
Z'  කාEයාංශය,Po) මධස්ථානය

අංක 395/12, ඒ,UIත මාවත,කඩ
50,අ%රාධPර
අංක 17/3,මGයංගන පාර,බFeල
ජාක වැM කළමණාකරණ
ආයතනය,එ.m.එ{.ජයවEධන
මාවත,අ;#ය
අංක 289,ෙකළඹ
පාර,මහෙම!දර,ගාeල
අංක 62/2,ඒ,ඇMගහවත,%වර
පාර,කඩවත
අංක 311/2,Uකල*ගUව,lFව
යායවත,ෙගmගUව,තංගeල
අංක
353,ෙකෙහeවල, බ(Bර
අංක 208/ඒ,ෙකළඹ
පාර,ෙවෙහර,(ණෑගල
අංක 390/s,(මාර;ංග
මාවත,පBරන,මාතර
අංක 06,ජයල
ෙගඩනැ#eල,බ~ෙගදර,රනPර
අංක 344, දැව සංස්ථාව
අසල,%වර පාර,4 වන
ප~මඟ,(ණාමලය
අංක 05,10 වන ප~මඟ,ව-රවE
ෙක!ල, වSZයාව
අංක 56,චපe JIය,යාපනය
අංක 63, නව
නගරය,ෙපෙළ*නව

c) අයt ම: අෙ: ෂකයාමපැ,ණඅයtකළ';ෙ.
d) අවශ ෙFඛණ- 1 . අය>7පGය (?යාප@ංAෙ(5ලබාෙදලැෙH.)
 සෑමඅයtපරයකමඅංකUරණයකරඇත.එ අයtකෙව(ටඑ අයtපත පමණ භාරIය
හැ ය.අයtප` @රJෙ9 ය වරද VFSෙY න එම වරද Wෙප ස් කර නැවත ZවැරI කළ
';ෙ.
 ZPණතාප5 ෂණයසඳහාෙපZVWමටඅවශ්යඒසඳහාවනෙප!රමයලබාගත';ෙ.(
ෙශෙසLවාZ' කාEයාංශෙYMයාපIං
එය ලබාගත හැක)
එම MයාංIංෙY9ම ලබාෙගන අයtප`ය සමඟ භාර Iය ';ෙ.
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- 2. 0ෙIශගම බලපGෙ( Dටපත
 තමාෙD වලං ෙශ ගම* බලප`ෙY @ටපත අවශ ෙ.
 තම ෙශ ගම*බලප`ෙY ෙබන නමට ෙවනස් ආකාරයට තම නම අයtප`ෙY සඳහ*
ෙන ඒ ෙකයාවට
ෙනහැක
 අයtකව*ෙD ෙපගMක ෙතර;වල ය ෙවනස VFJ ෙCන ඒ සඳහා සPEණ
වග?ම අයtක V* භාරගත ';ෙ.
 එම Zසා අයtප භාර9මට පැ,|ෙ9 Vය ෙශ ගම* බලප`ය ලබාෙගන  ම සහ එය
ෙගන ඒම අZවාEයය ෙ.
 අයtකව* V* Vය අයtප`ෙY සඳහ* කරන ෙපගMක ෙතර; වන නම,උප*
Iනය,ගම* බලප` අංක,ස් Pෂ භාවය සහ ලබා9ෙ9 භාතා කැ% ලැෙC.එම ෙතර;
VෙසLම ෙවනස් ය ෙනහැක.
-

3. ඡායාKපවලරමාණය- ෙස.L.3.5 X4.5 (මාස 03" ඇළත ලබාග- එක" 0ය Oය)

-

ය අෙ: ෂකය( ඡායාපය මx* භාගෙY9 හtනාගත ෙනහැ
අවසර ෙද% ෙනලැෙC

-

සැ.O - 0භාගයට ෙප+ PQෙ75 8Iගලය ලබා= ඡායාKපය-, 0ෙIශ ගම බලපGෙ(
ඡායාKපය- අතර P= ෙවනස" ෙන; Rය Oය)

-

04. 0භාගගාස්ව

න භාගයට ෙප0 VWමට

 ඇමකා%ෙඩ;ල 24 ( T.3552/-)
අයtක භාගය සඳහා MයාපIංය ලබාග ප$ ය ෙහL;ව
Sවෙහ MයාපIං ගාස්;ව ආප$ ගත ෙනහැක.

මත එය අවලං

මට අවශ

05. පළU වටෙ( 0භාග මධස්ථාන DWදබඳව දැ75ම සහ ෙ ලාව- මධස්ථානය - පගණක ආrත භාග මධස්ථානව,ෙකළඹ
අංක 205,ෙදපානම,ප*Z@Wය
-

ZෙදනයකරනIනය -2016 vM 13

-

3මය - 1. r ලංකා ෙශ ෙසLවා Z'  කාEයාංශ ෙවC අඩය - www.slbfe.lk
2. http://epstopik.hrdkorea.or.kr

6. 0භාග @නය සහ 0භාග කාලප$චෙYදය
- 0භාග @නය -2016 Z? 18 @න - ඔ"ෙත;7බ 19 වන @න ද"වා (ෙවනස් 0ය හැක)
( අයtකව*ෙD gමාණය අ%ව භාග Iන ෙවනස් ෙ.එ එ අයtකව*ෙD භාග Iන
දැනගැ0ම @|ස r ලංකා ෙශ ෙසLවා Z'  කාEයාංශ ෙවC අඩයට @ෙස*න. (www.slbfe.lk)
vM 13 වන Iන පලෙ.)
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-0භාග කාල ප$&ෙYදය
භාග ෙකටස
පළU සැVය
ෙදවන සැVය
;*වන සැVය

අයtකව* සඳහා PEව
කාල ප{ෙදය
අවෙබ!ධය ලබා9ම
යJම
සව*9ම
09.20-10.00
10.00-10.40( ,Z; 40) 10.14-11.10(,Z; 30)
12.20-13.00
13.00-13.40( ,Z; 40) 13.40-14.10(,Z; 30)
14.20-15.00
15.00-15.40( ,Z; 40) 15.40-16.00(,Z; 30)

 භාගඅෙ: ෂක-*VයසැVය සඳහා පැ,uෙ9 PEව අවෙබ!ධය ලබාෙදන ස්ථානෙY
ෙප.ව.9.20, ප.ව.12.20,ප.ව.14.20 වන ට පැ,ණ අ$*ෙගන VWය ';ය.
 භාගසැVෙYස්තරසහ කාල ප{ෙදය පවන වතාවරණය අ%ව ෙවනස් ය හැ ය.
7. පළU වටෙ( DWෙවළෙක;ටස

යJම
සව*9ම
එකව

'ශ්න 'මාණය

25
25
50

U\ ල
+ෂ්පාදන
100

,වර
90

100

90

කාලය

,Z; 40
,Z; 30
6+- 70

a) භාගරාUවසහEPS-TOPIKසඳහා වන ZEනායක
-

(ප$"ෂණ රාUව ) -01. බoධ @A; මx* 02.
ප5 ෂා කර% ලැෙC.

-

ඉ@$7 සඳහා වන +නායක - භාෂා භාගෙය* ල() 100
සහ 40 ට වඩා වැmෙය*
ලබාග*නා සහ U_ ල() 200 වැmPරම ල() ග*නා අය අත* ඉහළම ල()වල Vට
පහලට අවශ gමාණය ද වා ෙත!රාග% ලැෙC.

-

,වර අංශයට ෙත^රා ගැ_ම සඳහා +නායක-භාෂා භාගෙය* U_ ල() 90 * 36 ට වඩා
වැmPර ග*නා අය සහ සමස්ථ ප5 ෂණ ල() 200 * වැmPරම ග*නා අය අත* ඉහළම
ල()වල Vට පහළට අවශ gමාණය ෙත!රා ග% ලැෙC.

යJම සහ සව*9ම රාමය * ෙතරව

b) ප"ෂණය සඳහා අවශ දෑ
-

භාග අෙ: ෂකයාෙD භාග gෙශ ප`ය
අෙ: ෂකයාෙD ඡායාපය අලවා ඇ gෙශ ප`ය

1. වලං ෙශ ගම* බලප`ය
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සෑම අයtකෙව(ම වලං ෙශ ගම* බලප`ය ෙගන ආ ';ය.එය අයtප භාර9ෙ9
w එකම ය ';ය.
2. ෙශ ගම* බලප`ය ෙගන ෙනෙයන අයtකව*ට ප5 ෂණයට සහභාj Jමට අවසර
ෙනලැෙC.
8. 'ථම ප"ෂණ වටෙ( ' \ල 'කාශයට ප-`$ම.
o ' \ල +ෙ දනය $ෙ7 @නය- 2016- ඔ ෙත!බEමස 28 වනIන
o ' \ල+ෙ දනය$ෙ7 මය01. rලංකා ෙශ ෙසLවා Z'  කාEයාංශ ෙවC අඩය -www.slbfe.lk
02. http://epstopik.hrdkorea.or.kr
03. http://epstopik.hrdkorea.or.kr
o එ"එ"අෙ"ෂයාෙ2' \ල+ෙ දනය$ම.
-http://www.eps.go.kr
II. ෙදවන වටෙ( ප"ෂණ( සලතා සහ +8ණතා ප"ෂණය)
ෙදවන වටෙ( ප"ෂණය පැවැ-aෙ7








මය

අයt ෙ කාල ප{ෙදය-2016 ඔ ෙත!බE මස 31- 2016 ෙනවැබE මස 03 ද වා(
Iන 04)
ZPණතා ප5 ෂණයට ෙප0 VWමට කැම අෙ: ෂක-* Vය අයtප භාර9ෙ9 එම
අයtප භාරගැuමට Zය,ත ස්ථානවල9ම අදාළ ෙeඛණ ඒ සඳහා භාරIය ';ෙ.
ZPණතා ප5 ෂණය සඳහා $t$ක ෙනලබන අෙ: ෂක-* එම MයාපIං ස්ථාන ෙවත
යා '; නැත.
(පළU වටෙY භාගය සමව*න* Vය_ ෙදනාම Zරායාසෙය*ම 02 වන වටය සඳහා
ෙත!රා ග% ලැෙC)
ප"ෂණ පව-වන මධස්ථාන සහ @නය +ෙ දනය ම-2016 ෙන;වැ7බ මස 23
සලතා ප"ෂණය සහ +8ණතා ප"ෂණයද එකම කාලයක පව-ව ලැෙH.-2016
ෙන;වැ7බ මස 28 @න Pට ෙදසැ7බ මස 07 වන @න ද"වා(@න 10)
' \ල +ෙ දනය ම -2016 ෙදසැ7බ මස 20

01. +8ණතාප"ෂණයසඳහාෙFඛණභාරෙදනඅය>7කTවසඳහාඋපෙදස්-

gථම වටෙY භාගය සම අය අ;* යෙම(ට තමා ෙත!රාග කEමා*ත ෙෂL`ෙY පළPද
ෙCන ,ඊට අදාළ ෙෂL`වල Po)ව ලබා සහකය ෙC න ෙහ! ජාක වෘය සහක
ෙCන ෙමම ZPණතා ප5 ෂණයට ෙප0 VWය හැ ය.
gථම වටෙY ප5 ෂණය සම අය Zරායාසෙය*ම (සලතා ප ෂණය සඳහා $F$ක ලබන අතර
ZPණතා ප5 ෂණය අවශ න ඒ සඳහා ෙeඛණ Ueම MයාපIංෙY9 ලබාIය ';ෙ.
(සලතා ප5 ෂණයට සහභා# ෙනවන අයට ඇග' ල() 3මෙදය ;ළ ල() ලබාගැ0ම සඳහා
$t$ක ෙනලබ-.
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o අය>7$ෙ7කාලප$&ෙYදය-2016 ඔ ෙත!බE මස 31 Iන Vට ෙනවැබE මස 03 ද වා
ෙප.ව.9.00 Vට ප.ව.4.00 ද වා
අයFපභාරග*නාස්ථානය - ඉහත සඳහ( කර ඇ6 Q ලංකා ෙSශ ෙසTවා

o

6 කායාංශෙB මධ/ස්ථාන වලd අයlප! භාරග ලැෙU.

o අය>7ප-භාරගනා මය - Pගලයාමපැ,ණභාරIය';ය.
o ගාස් - නැත
o අවශ වන ෙeඛණ:
01. ෙශ ගම* බලප`ය සහ භාග gෙශ ප`ය Vය ඡායාපය අලවා ඇ (ඩා ෙකටස
02. ZPණතා ප5 ෂණය සඳහා වන අයtකව* V* Pරවන ලද ෙප!රමය
03. ZPණතා ප5 ෂණය සඳහා ෙවන සා Q සඳහා ෙeඛණ
ෙක;ටස්

භාර@ය O ෙFඛණ

ෙත;රT

වෘ7ය සඳහා සහක(01)

ෙසLවා
කරන
ලද
ආයතන වM* ලබාග
ෙසLවා සහක
පළපද
සඳහා ය
අයtකෙව(
ෙeඛණ(02)
ෙසL
ව
ය
කල ආයතන
ෙසLවා පළපද
බංෙකෙල
J ෙබන
1 ෙහ! 2
ට
සහක
ලබාගත
ෙත!ර*න
ෙනහැ
Zසා එෙසL
වැඩකල බව සහක
කැන MයM ඇU)
2-3 භාතා කර ඥා7*
ෙනවන
ඇපකව*
ෙදෙදෙන( සහක කර
ඉIප කළ හැක.
සPEණ කළ සPEණ
කළ
Po) Po)
පාඨමාලා
Po) පාඨමාලා පාඨමාලාවල Ue සහක සPEණ කළ බවට
අවශ ෙ.
ලබාෙදන රජෙY ෙහ!
ෙපගMක
අංශෙY
සහක ඉIප කළ
හැක
ජාක සහක

ජාක මTටෙ
පාඨමාලා සහක
ෙහ! Ue සහක

ෙවන- ෙත;රT
අදාළ ආයතන V*
ඉIප
කළ
';ය(ඇU)ම 2-2)
ඇපකව*ෙD
හැt%පවල
@ටප
සහ අස* අවශ ෙ.
ෙශ
යාවල
පලPද සඳහා Jසා
@ටප
සහ
ආගමන
ගමන සටහ* අවශ
ෙ.
ශ්ව දාල m:ෙල!මා
සහක
ෙ
සඳහා
@Aෙනග0.

Po) ජාක මTටෙ සහක ෙදස් සහක අදාළ
@ටප පමණ ෙමG9 ඉIප ෙනෙ.
කළ '; අතර ඒවා ශ්ව දාල සහක
ජාක
මTටෙ අදාළ ෙනෙ.
ෙතර; වල hය
';ය.

 ෙකයාෙ යාකළෙතර;ෙසඳහාඅදාළෙ.
 ෙකයාෙමානවසපසංවEධනඅංශයමx*ඉIප කළ ෙප!රමයට අමතරව
EPS 3මය මx* ලබාF* සහක ෙ සඳහා අදාළ ෙ.
 Po)සහකවලපාඨමාලාෙනම,පැයගණනසහඅ*තEගතයසඳහ*ය';ය.

යාව සඳහා

Page 10 of 13

 ෙමමZPණතාප5 ෂණයටභාරෙදනෙeඛණවලෙහ!සහකවලයසාවයබවයාජබව අනාව
රණයSවෙහ එම අෙ: ෂකයාෙD භාග g_ල සPEණෙය* අවලං කරන අතර නැවත
EPS ප5 ෂණය සඳහා ඉIප Jමටද වසර 02 කට තහන කර% ලැෙC.

අවසර නැ bයා පල8TIද,8c පාඨමාලා සහ ජා ක සහ ක සඳහා උදාහරණbයා පළ8TIදඅයtකල කEමා*ත ෙෂL`ය ;ළද අ7තෙY වැඩකර ඇ බවට අයtකට සා Q wණද එම
පලPද අදාළ ෙනවන ට ඒ සඳහා අවසර ෙනලැෙC.අෙලය @Aබඳව මානව සප @Aබඳ,#)
ෙෂL`ය ,අධාපනය,මහජනතාවය(තා ෂණ ෙ9* ෙනවන),ගෑස්පe,ප ශාස්`,ෙසLවා,ෙකඩා
කැ යනාIය @Aග*ෙ* නැත.
Zෂ්පාදන,කEමා*ත,ඉI ,Xවර,කෘQ ,ෙකo නඩ;ව/ාපා]ක කමා(ත ෙෂTmෙB උපෙSශක-(
ෙලස ෙපර වැඩකළ අ!දැC &'බඳ ෙPඛණ ෂ්පාදන ෙෂTmෙB ඇ>[ අංශෙB o5යා සඳහා ඉPJ කළ
අය?ක[ව(ට ඉV]ප! කළහැ5ය.
)* පාඨමාලා -ඉPJකළ ෙෂTෙmයට ෙනගැළෙපන G" සඳහා වන සහ6ක &'ෙනගM. උදාහරණ
ෙලස ෙහද ෙසTවා G, p, නායක!ව Gව ආVය ෙ සඳහා &'ග(ෙ( නැත.
ජාක සහක- අය?ක[ ඉPJකරන ෙෂTmයට අදාළ ෙනවන ජා6ක සහ6ක ඉV]ප! 5ෙම( වැලC
N\ය 4ය.
උදා - ]ය?[ බලපm, භාෂා G සහ6ක, වෘ!rමය බලපm (ෛවද/, .......M6) සහ6ක &'ෙනගM.

02. ප ෂණය පව-වන %නය හා ස්ථානය
•
•
•

ෙ දනය

%නය - 2016 ෙනවැබ 23
ෙ දනය කරන %නය - Q ලංකා ෙSශ ෙසTවා 6 කායාංශ ෙවU අඩය
ප ෂණ කාලය - 2016 ෙනවැබ 28 - ෙදසැබ 07 දවා

03. සලතා ප ෂණය පැවැ-/ම
o

සලතා

ක8මාතය
(සලතා
ප ෂණය)
ෂ්පාදන
1වර

o
-

ෙෂ01ෙ2 උපෙක4ටස් සහ ල* ව6ා7ය

9: ල*

සලතා ප ෂණ
කා;ක ශ ය

100
110

ස9ඛ ප ෂණය

30
30

30
30

ෙප4 සලතා
40
50

ප ෂණ කාලය - 2016 ෙනවැබ 28 - ෙදසැබ 27

අය?ක[ව(ෙ_ `මාණය අව ඉහත කාලප]tෙuද ෙවනස්ය හැ5ය.
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ප ෂණ උපෙඛණය 2016 ෙන4වැබ8 23 %න "=>?යට ප-කර@ ලැෙA.
o

ප ෂණ කාලරා9ව
සැ=ය
පළ සැNය
ෙදවන සැNය

දැ@ව- Bම (C -(
30)
08.30 – 09.00
13.00 – 13.30

කාලපDEෙFදය

ල*

09.00 – 12.00
13.30 – 16.30

12.00 – 12.30
16.30 – 17.00

අෙ+ෂක-( හට තම(ට ලැ^ කාලරාව ෙවනස්කළ ෙනහැක. ෙදන ලද කාලෙය( ප>ව පැFෙණන අය
පෂණය සඳහා >?>ක ෙනලබ-.
 ණතා පෂණය සඳහා ඉV]ප! කළ ෙPඛණ සහ සහ6ක ෙමම සලතා පෂණෙB d පව!වන
සඛ පෂණෙB d නැවත සනාථ කරග ලැෙU. එම අවස්ථාෙ d ය ෙPඛණය ෙහA සහ6කය
ව/ාජ බවට අනාවරණය fව!, අය?ක[ෙ_ `6ඵල තහන වන අතර, නැවත EPS
රමයටඇ4P"මවසර 02 කටතහනකර-. (අය?ක[ බලධා]( ෙවත බV]ප! කරලැෙU)
III. "ඵල ෙ දනය Bම
o ප ෂණ "ඵල ෙ දනය - 2016 ෙදසැබ 26
o ෙදනය කර ලබන cමෙදය 01. rලංකා ෙශ ෙසLවා Z'  කාEයාංශ ෙවC අඩය -www.slbfe.lk

02. http://www.eps.go.kr
03. http://epstopik.hrdkorea.or.kr
o එ"එ"අෙ"ෂයාෙ2' \ල+ෙ දනය$ම.
-http://www.eps.go.kr
ඇග' මත ල() 9ෙ 3මය මx* පවවන ප5 ෂණෙY g_ලවල වලං භාවය- Zෙදනය කළ
Iන Vට වසර ෙදක ද වා වලං ෙ.(2016.ෙදසැබE මස 20Vට 2018.ෙදසැ7බ මස 19 ද"වා)
IV.දැනගතOෙවන-කT 01. ප5 ෂණ අවස්ථාවල VF ස*Zෙදන උපකරණය ,ද උපකරණ ලබාගැ0ම සPEණ
තහන ෙ.Fරකථන,ලැ:ෙට:,ටැCලT,ද සටහ* ෙප ආ9
Vව
ළඟ තබාගත
ෙනහැක.
ෙවා ළඟ තබාගැ0ම මx* භාග වංචා VF මට උසහා කළ බවට ෙච!දනා එeල ෙ.
02. භාග මධස්ථාන ;ළ $JZතව හැV5ම,මx* භාග ඒ3තාවය sIමට කට'; කළ බවට
ෙච!දනා කර වසර ෙදකක භාග තහනම පනව% ලැෙC.
03. ZPණතා ප5 ෂණය සඳහා ඉIප කරන ෙeඛණ අවස්ථා ;නක9 ප5 ෂණයට භාජනය කර%
ලැෙC.එම ෙeඛණ අසත බව අනාවරණය Sවෙහ වසර ෙදකක භාග තහනම අයtකට
ලැෙC.
04. අයtප`ෙY හා ගම* බලප`ෙY ෙතර;ර පරස්පර Jෙම* අයtකට ෙමම ඇග' ල()
3මයට ඉIපJම අවස්ථාව ෙනලැs ය-.
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05.

වෘ7යසඳහාවනසහකසහ

යාවසහක මසඳහාඉIපකරනෙeඛණවලඇ;

ළ5N? ෙතර4ර කෘ6 5මට, මැCමට, අ!ස( ව/ාජ ෙලස ෙයdම N? ෙනකළ 4ය. එවැ
ෙවනස්ක N?කර 6ෙබන අය?ක[ව(ෙ_ වලංbභාවය අෙහAN කර ලැෙU.

සා8ථක ෙලස ෙමම සෑම ප ෂණයකටම ෙපI =Jමට ඉහළම ල* ගනා අයවN Oකයා PQR ලැSෙ
ලැ;ස්(වට ඇ(ළ- කර@ලැෙA. න9- OBයාව අ වා8ෙය ලබාෙදන බවට සහක ෙන4ෙ .
ෛවද6 ප ෂණෙය අසම-වන ෙක4Dයාෙ I QෙරV? ෙලස OW =Xබව අනාවරණය වන අයට ෙක4Dයාෙ
OBයාව ලබාෙද@ ෙන4ලැෙA.

වැYර Qස්තර සඳහා Z ලංකා Qෙ>ශ ෙස0වා

\  කා8යාංශ ෙවA අඩQය බලන- www.slbfe.lk
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