ක ොරියාවට විකේශ ශ්රමි යන් බඳවා ගැනීම සඳහා වන ලකුණු
ලබාදීම මත පවත්වන විභාගය පිළිබඳ නිකේදනයයි
ක ොරියාකේ රැකී රක්ෂා සහ ම් රු අමාත්යංශයත්( MOEL ) ශ්රී ලං ාකේ විකේශ රැකීයා අමාත්යංශයත් (MFE )
අත්ර ඇති අවක ෝධත්ා ගිවිසුම අනුව ඇගයුම් මත් ලකුණු මගින් ශ්රමි යින් ඳවා ගැනීම සඳහා වන ක්රමකේදය
ක්රීයාත්ම කිරිමට තීරණය ර ඇත්.
කමම ඇගයුම් මත් ලකුණු ල ාදීකම් ක්රමය මගින් අකේක්ෂ යින් සතු ක ොරියානූ භාෂා හැකියාව පමණක් කනොව
කුසලත්ාවය, ායි ත්ත්ත්වය සහ වැඩ අත්දැකීම් පිළි ඳ ගැඹුරින් කසොයා ලනු ලැකේ. අකේක්ෂ යින්කේ ායි
ත්ත්ත්වයන් පරික්ෂා කිරීකම්දී වර්ණ අන්ධභාවය සහ වර්ණ දුර්වලත්ා සහිත් අයට ඇගයුම් ලකුණු ක්රමයට ඉදිරිපත්
වීමට අවසර කදනු කනොලැකේ.ත්වද ක ොඳු ඇට කපක ේ ආ ාධ සහ ඇඟිලි අඩු, ැපුණු අයට කමම ක්රමය අනුව
අවසර කදනු කනොලැකේ.
අදා
ර්මාන්ත් සඳහා රැකීයා අකේක්ෂිත්යින් කත්ෝරාගනු ල න්කන් ඔවුන් ල ාගන්නා ඉහ ලකුණු මට්ටම අනුව
කේ.ප මු වටය සමත්වීම සඳහා අකේක්ෂ යින් විසින් අවම ලකුණු මට්ටමට වඩා ඉහළින් සිටිය යුතුයි.නිෂ්පාදන
සඳහා අවම ලකුණු 44 ඉදිරිකිරිම් සඳහා අවම ලකුණු 36 කේ.
ප මු වටකේ සමත් වන්නන් සඳහා කදවන වටකේදී කුසලත්ා පරීක්ෂණයට හා නිපුණත්ා පරීක්ෂණයට අවස්ථා
ලැකේ.කදවන වටකේදී එම පරීක්ෂණ වලට ගන්නා ලකුණු එ තු කේ.ඒ අනුව සියලුම පරීක්ෂණ වලට ලැක න
ලකුණු එ තු ර ඉහලම ලකුණු ගන්නා අය කමම ලකුණු මත් ඇගයුම් ක්රමකේදය මගින් කත්ෝරාගනු ලැකේ.
කමම පරීක්ෂණ ක්රියාවලිකේදී කදවන වටය තු අකේක්ෂ යින්ට ත්මා කත්ෝරාගත් ර්මාන්ත්යට අනුව ාර්ය
ප පුරුද්ද තිකේද , එම ක්කෂේත්රයට අදා ව ජාති වෘත්තීය සුදුසු ම් සඳහා සහති තිකේද යන්න පිළි ද ලිඛිත්
සහති කමම නිපුණත්ා ඇගයීම් සඳහා ඉදිරිපත්
යුතුය.
අකේක්ෂ යින් කමම ඇගයුම් ක්රමකේදයට ඉල්ලුම් කිරීමට කපර ත්මාකේ වර්ණ අන්ධභාවය සහ වර්ණ කපනීම
පිළි ඳ ත්ත්ත්වයන් පරික්ෂා රගැනීකමන් පසුව EPS පරීක්ෂණකේ ප්රථම වටයට ඉල්ලුම්
යුතුයි.
ඒ අනුව වර්ණ අන්ධභාවය සහ වර්ණ දුර්වල ම් ඇති අය කමම විභාගකයන් සමත් කනො රනු ඇත්.යම්
අකේක්ෂ කයකුකේ ායි ත්ත්ත්වය ප්රාකයෝගි වැඩබිම ට ත්රම් සුදුසු කනොවන ව තීන්දු වන විට එම පිරිසත්
කමම කත්ෝරාගැනීම් වලින් ඉවත් රනු ලැකේ.
ක ොරියාකේ මානව සම්පත් අංශය ක ොරියානු ර්මාන්ත් සඳහා ශ්රමි යින් ඳවා ගැනීකම්දී එය වඩාත් පහසු කිරීම
සඳහා කමම ඇගයුම් ලකුණු ක්රමය හදුන්වා දීමට තීරණය රන ලදි.ඒ අනුව කමම ක්රමය සාර්ථ ව ක්රියාත්ම
කිරීම සඳහා ඔ කේ සහකයෝගය අකේක්ෂා රමි.
2017 කප රවාරි මස 23 වැනිදා
අධීක්ෂණය

: රුකීරක්ෂා හා

ම් රු අමාත්යංශය - ක ොරියාව

පරිපාලනය

: ක ොරියානු මානව සම්පත් සංවර්ධන ආයත්න

සහකයෝගීත්ාවය : විකේශ රැකීයා අමාත්යංශය
ශ්රී ලං ා විකේශ කසේවා නියුක්ති

ාර්යාංශය

ඇගයුම් පාද

ලකුණු ක්රමය මත බඳවාගැනීම යනු කුමක්ද?

1. පරමාර්ථ
වර්ත්මාන EPS - TOPIK ක්රමකේදය තු තික න රැකීයා අකේක්ෂිත් ලැයිස්තුව මගින් ක ොරියානු
කසේවාකයෝජ යින්ට අවශය අකනකුත් සුදුසු ම් වන ාර්ය පැවරුම් සම්පුර්ණ කිරීකම් ාර්යක්ෂමත්ාවය,
පුද්ගල ායි සුදුසු ම් සහ ර්මාන්ත්යට අදාල අත්දැකීම් නිරික්ෂණය කිරිමට හැකියාවක් නැත්.
ක ොරියානු භාෂාව ථාකිරීම අඩු මට්ටම තික න එකහත්
අයට වර්ථමාන EPS ක්රමය තු ලැක න අවස්ථා සීමිත් වී ඇත්.

ාර්යසාධනකේදි නිපුණත්ා මට්ටම ඉහල

කමම සීමාවන් මඟහරවා ගැනීම සඳහා ක ොරියාකේ මානව සම්පත් සංවර්ධන අංශය මගින් කමම නව
ක්රමකේදය නිර්මාණය රන ලදි. එ මගින් ශ්රමි යාකේ ත්ත්ත්වයන් පිළි ඳව සංකීර්ණ කලස ඇගයීමට
භාජනය රනු ලැකේ. භාෂා හැකියාව පමණක් කනොව ාර්ය අත්දැකීම් සහ කුසලත්ා සඳහා එහිදී ලකුණු
ලැකේ.
කමම ක්රමය මගින් නිවැරැදි ශ්රමි කයකු කත්ෝරා ගැනීම සඳහා කසේවාකයෝජ යින්ට අවස්ථාව ලැකේ.ඒ
අනුව ශ්රමි යාකේ TOPIK විභාග ලකුණු ජාති වෘත්තිය සුදුසු ම් සඳහා සහති හා රැකියාවල ප පුරුද්ද
පිළි ඳව කත්ොරතුරු කසේවාකයෝජ යාට ල ාගත් හැ .
කමම ක්රමකේදය මගින් ක ොරියානු භාෂාවට ලකුණු අඩුකවන් ගන්නා , එකහත් රැකියා තු
සාධන මට්ටම් සහිත් අයවලුන් සඳහා වැඩි අවස්ථා ලැකේ.
පලමුවන
EPS -TOPIK
විභාගය

කදවන පරීක්ෂණ
වටය - කුසලත්ා
පරීක්ෂණය
(අනිවාර්යය)

කදවන වට කේ
පරීක්ෂණය නිපුණත්ා
පරීක්ෂණය
(අනිවාර්ය කනොකේ)

අති දක්ෂ

ඇගයුම් ලකුණු අනුව
සමත්වීම
(ඉහ ම ලකුණු ල ාන්නා
පිළිකවල අනුව)

භාෂා විභාගකයන්
ලකුණු 200 න්
වැඩිම ලකුණු ගත්
අකේක්ෂ යින්

2. විකද්ශ ශ්රමි යන් සඳහා වන ඇගයුම් පාද


ලකුණු ක්රමකේ අන්ත්ර්ගත්ය

ඳවා ගැන්නා ක්රමකේදය : 1 ප මු වටකේ පරික්ෂණ (EPS-TOPIK) 2 කදවන වටකේ
පරික්ෂණ ( කුසලත්ා පරික්ෂණය + නිපුණත්ා පරික්ෂණය) 3. ලකුණු එ තු කිරිම



අවසාන සාමාර්ථලාභීන් තීරණය කිරිම : සාමාර්ථලාභීන්කේ උපරිම ලකුණු ල ාගැනීම අනුව
(වැඩිම ලකුණු ප්රථමකයන්)

ර්මාන්ත අනුව ලකුණු වයාප්තිය
ර්මාන්ත අනුව ලකුණු වයාප්තිය
ර්මාන්ත්ය
මුළු ලකුණු EPS ලකුණු

කුසලත්ා
පරීක්ෂණය

නිෂ්පාදන

ලකුණු 200

100

100

නිපුණත්ා ලකුණු (අමත්ර ලකුණු)
රැකියා
වෘත්තීය පුහුණු රජකයන්
ප පුරුද්ද සහති
නිකුත්
(වසර ට (පැය 120 වැඩි)
රන
වැඩි)
සහති
3
1
1

ඉදිකිරිම්

ලකුණු 200

90

110

3

1

3

3 පරික්ෂණකේ පළමු වටය(EPS – TOPIK)





පරික්ෂණකේ ාල පරිඡ්කේදය (ප්රශ්න) : මිනිත්තු 50 (කියවීම (ප්රශ්න 20) මිනිත්තු 25, සවන්දීම
(ප්රශ්න 20) මිනිත්තු 25)
පරික්ෂණකේ ස්වභාවය :
හුවර්ණ ප්රශ්ණ , සවන්දීම සඳහා වන විභාගය කියවීම පිළි ද විභාගකයන් පසුව පවත්වයි
ර්මාන්ත අනුව ලකුණු වයාප්තිය

නිෂ්පාදන
ලකුණු 100 (ප්රශ්නය ට ලකුණු 2.5)



ඉදිකිරිම්
ලකුණු 90 (ප්රශ්නය ට ලකුණු 2.25)

EPS – TOPIK සමත්වන්නන්:
සමස්ථ පරික්ෂණයට ලකුණු 150% න් වැඩිපුර ලකුණු ප්රමාණයක් ගනු ල න්කන් අකේක්ෂ යින්
අවශය සංඛ්යාවට අනුව සමතුන් වට පත්කේ.(අවම වශකයන් ලකුණු 44 ක් නිෂ්පාදන අංශයට ද
ලකුණු 36 ක් ඉදිකිරිම් අංශයට ද ගැනීම අනීවාර්යය කේ.

02. වන වටය( කුසලතා පරික්ෂණය)


කුසලත්ා පරික්ෂණය අවශය වන

ර්මාන්ත්ය:-නිෂ්පාදන සහ ඉදිකිරිම්

ක ොටස් තුනකින් යුක්ත් කේ.
01. ායි ශක්තිය
02.සම්මුඛ් පරික්ෂණය
03.මූලි කුසලත්ා


ඇගයීම් ලකුණු වයාප්තිය
ර්මාන්ත
නිෂ්පාදන

මුඵ ලකුණු
100

කුසලතාපරික්ෂණය
ායි පරික්ෂණය
30

සම්මුඛ
පරික්ෂණය
30

මූලි
40

කුසලතා

ඉදිකිරිම්

100

30

30

50

02. නිපුණතා පරික්ෂණය


ඉලක්

ණ්ඩායම:-EPS – TOPIK සමත් වු අය

කමම පරික්ෂණයට සුදුසු ම් ල න්කන්, කත්ෝරාගත් ර්මාන්ත්කේ අත්දැකීම් ඇති,ජාති ත්ලකේ
සහති පත් හිමි සහ ර්මාන්ත්යට අදාල පුහුණු පාඨමාලා සම්පුර්ණ ර ඇති ප මු වටකේ සමත්
වු අයවලුන්වය.


කමම පරික්ෂණය සඳහා සුදුසු ම් තික න අයට එම පරික්ෂණයට කපනීසිටිම අවශය වන
අකේක්ෂ යින් විසින් පිරවිය යුතු කල්ඛ්ණ සටහන් ශ්රී ලං ා විකේශ කසේවා නියුක්ති ාර්යාංශ
කවබ් අඩවිකයන් කහෝ ලියාපදිංචිය ල න ස්ථානකයන් ල ාගත් හැකියි.කමම කල්ඛ්ණ අදාල
අකේක්ෂ යා විසින් පුරවාකගන ඒවා සනාථ කිරිමට අවශය සහති සමඟ පැමිණිය යුතුයි.



යම් අකේක්ෂ කයක් ඉල්ලුම්
ර්මාන්ත්යට අදාලව පුහුණුව කනොල ා තිකේ නම්,සහති
කනොමැති නම් හා කසේවා ප පුරුද්ද කනොමති නම් ,කමම නිපුණත්ා පරික්ෂණයට කපෝරම පිරවිය
යුතු නැති අත්ර එවැනි අය එම පරික්ෂණය සඳහා කපනී සිටිය යුතු නැත්.

0 නියමිත දිනය:- කදවන වටකේ පරික්ෂණය පැවැත්කවන අවසාන දිනය දක්වා කමම පරික්ෂණය
කල්ඛ්ණ ඉදිරිපත් ල හැකිය.
03.නිපුණතා පරික්ෂණය සඳහා භාරදුන් කේඛණ/ සහති


පරික්ෂා

ර බැලීකම් ක්රමකේදය

යම් අකේක්ෂ කයක් විසින් වයාජ සහති ඉදිරිපත් ර තිබුණකහොත් එම අයකේ ප්රතිඵල අවලංගු
රන අත්ර,ලැයිස්තුකවන් නම ඉවත් රනු ලැකේ.ත්වද එවැනි අයට වසර කද ක් යන තුරු
නැවත් EPS ක්රමයට අයදුම් කිරිමද ත්හනම් රනු ඇත්.
ප්රථම අදියර
ල ාදී ඇති කල්ඛ්ණ සහ
සහති ශ්රී ලං ා විකේශ කසේවා
නියුක්ති
ාර්යාංශය විසින්
පරීක්ෂා රන අත්ර , ඒවා
නිවැරුදිද යන්න ත්වදුරටත්
ත්හවුරු කිරීමට ටයුතු රනු
ලැකේ.

කදවන අදියර

තුන්වන අදියර

ර්මාන්ත්යට අදාල වන
ප්රශ්න සම්මුඛ් පරික්ෂණකේ දී
අසනු ලැකේ.( ක ොරියානු
මානව සම්පත් සංවර්ධන
ආයත්නකේ නිලධාරීන් විසින්)

කුසලත්ා පරික්ෂකයන් පසුව
ත්වදුරටත් භාරදුන් කල්ඛ්ණ
වල යම් ගැටඵ ස්වභාවයක්
තිකේ ද යන්න පරික්ෂා රනු
ල යි.( ක ොරියානු
මානව සම්පත් සංවර්ධන
ආයත්නකේ නිලධාරීන් විසින්)

01 .පරික්ෂණකේ පළමු වටය
ප්රථම වටකේ පරික්ෂණය පවත්වනු ල න ක්රියා පිළිකවල(EPS-TOPIK )




පළමු වටකේ පරික්ෂණය නිකේදනය කිරීම:-2018 කප රවාරි මස 23 වන දින
පළමු වටය සඳහා අයදුම්පත් ැඳවීම:-2018 කප රවාරි මස 26 දින සිට 2018 මාර්තු 02 වන දින
දක්වා( 2018 මාර්තු මස 01 වන කපෝය දිනය හැර)
පරික්ෂණය පවත්වන ස්ථානය පිළිබදව දැනුම් දීම:- (ඉදිකිරිම් සඳහා)-2018 මාර්තු 12

කු




EPS -TOPIK විභාගය පැවැත්වීම:- (ඉදිකිරිම් සඳහා)-2018 මාර්තු 19 සිට මැයි 04 (නිෂ්පාදන
සඳහා -2018 මැයි 25 සිට ඔක්කත්ෝම් ර් 05)
ප්රතිඵල නිකේදනය කිරීම:- ඉදිකිරිම් 2018 මැයි 11/නිෂ්පාදන 2018 ඔක්කත්ෝම් ර් 19

1. ප්රථම වටකේ විභාගකයන් අකප්ක්ෂිත සමත්වන්නන්කේ සංඛයාව
ර්මාන්ත

සම්පුර්ණ ගණන
නිෂ්පාදන
ඉදිකිරිම්

වටකේ
EPS
– ප්රථම
සමත්වන්නන්කේ
TOPIK
අකප්ක්ෂිත සංඛයාව
ලකුණු
වයාප්තිය
පසුව නිකේදනය
ලැකේ
,,
100
,,
90

දී කදවන
වටකේ
සමත්වන්නන්කේ
අකප්ක්ෂිත සංඛයාව
රනු පසුව නිකේදනය
ලැකේ

දී ප්රමතිය

රනු ප්රථම වටකේ සමත්වීම
සඳහා
අකේක්ෂි යින්
විසින්
සම්මත්
අවම
ලකුණු වලට ඉහළින්
ලකුණු ල ාගත් යුතු කේ.
නිෂ්පාදන -44
ඉදිකිරිම් -36
ඉන්පසු වලංගු කසේවා මුර
අනුව උපරිම ප්රමාණයක්
වන
150%
අයැදුම් රුවන්
ඉහ
ලකුණු ල ාගැනීම මත්
ර්මාන්ත් අංශයට ඳවා
ගැකන්.

1.

ර්මාන්ත සහ උප ක ොටස්

o අකේක්ෂ යා විසින් එක් ර්මාන්ත්යක් පමණක් කත්ෝරා ගත් යුතුය.(නිෂ්පාදන කහෝ ඉදිකිරිම් )
එකසේම එක් උපක ොටසක් පමණක්ද කත්ෝරා ගත් යුතුය.කත්ෝරාගැනීකමන් පසුව කිසිදු කවනසක්
කනොහැ .
-

නිෂ්පාදන අංශකේ උප ක ොටස් - 1.ඇසුරුම් කිරිම2. මැනීම්

ටයුතු 3. සම් න්ධකිරීම්

-

ඉදිකිරිම් අංශකේ උප ක ොටස් -1. වඩු වැඩ 2. වාකන් සහ ක ොන්ක්රිට් ආශ්රීත් ඉදිකිරිම් වැඩ

o එක් අකප්ක්ෂ කයක් සුදුසු ම් ලබන්කන් එක් අයඳුම්පත ට පමණී.අයඳුම්පත් කිහිපයක් ඉදිරිපත්
කිරිම තහනම් කේ.
3 . සුදුසු ම්
a)
b)
c)
d)
e)

වයස- අවුරුදු 18 ත් 39 ත්අත්ර ( 1978 කප රවාරි 27 සිට 2000 කප රවාරි 26 දක්වා)
සිරදඩුවම් කහෝ රපත්ල දඩුවම් කනොලැබුණු අය විය යුතුය.
ක ොරියානු ජනරජකයන් ආපසු හරවා කහෝ කනරපා එවු අය කනොවිය යුතුය.
කමරටින් ැහැරවී ත්හනම් කනො
යුතුය.
වර්ණ අන්ධ කහෝ වර්ණ දුර්වල ම් කනොමැති අය

f) E-9 වීසා ාණ්ඩය සහ E-10 වීසා ාණ්ඩය යන වීසා ාණ්ඩ කද යටකත්ම වු කසේවා ාලයද
ඇතුළුව වසර 05 ට වඩා කසේවා ාලයක් දකුණු ක ොරියාකේ කසේවය ර කනොමැති තැනැත්තන්
g) ක ොදු ඇට කපකල් ආ ාධයක් කහෝ ඇඟිලි ආ ාද ඇති අයට EPS-TOPIK විභාගයට කපනී සිටිමට
අවස්ථාව කනොමැත්.
4.EPS-TOPIK විභාගය සඳහා අයඳුම් කිරීම.


අයඳුම්පත් භාරගන්නා ාලය : 2018 කප රවාරි මස 26 දින සිට 2018 මාර්තු 02 වන දින දක්වා(
2018 මාර්තු මස 01 වන කපෝය දිනය හැර)- (කප.ව.9.00 සිට ප.ව.4.30 දක්වා)

a) පහත් සඳහන් මධයස්ථානවලින් අයඳුම්පත් ල ාගත් හැකිය.
දිස්ත්රික් ය
01.අනුරාධපුර
02.කුරුණෑගල
03.මහනුවර
04. දුල්ල

අයඳුම්පත් නිකුත්
රනු ලබන
මධ්යස්ථාන
අනුරාධපුර,ශ්රි ලං ා
විකද්ශ කසේවා
නියුක්ති ාර්යාංශ ප ාත් ාර්යාලය
කුරුණෑගල , ශ්රි ලං ා විකද්ශ කසේවා
නියුක්ති ාර්යාංශ
මහනුවර,ශ්රි ලං ා
විකද්ශ කසේවා
නියුක්ති ාර්යාංශ ප ාත් ාර්යාලය
සම්පත් මධයස්ථානය, දුල්ල

05.රත්නපුර

රත්නපුර, ශ්රි ලං ා
විකද්ශ කසේවා
නියුක්ති ාර්යාංශ ප ාත් ාර්යාලය

06.වවුනියාව

වවුනියාව, ශ්රි ලං ා
විකද්ශ කසේවා
නියුක්ති ාර්යාංශ පුහුණු මධයස්ථානය

07. ළුත්ර

මතුගම,
වීකද්ශ
කසේවා
ාර්යාංශය,විගමණි
මධයස්ථානය,
ගාල්ල,
විකද්ශ
කසේවා
ාර්යාංශ,පුහුණු මධයස්ථානය
කපොක ොන්නරුව, විකද්ශ කසේවා
ාර්යාංශ,පුහුණු මධයස්ථානය
ත්රිකුණාමලය, විකද්ශ කසේවා
ාර්යාංශ,පුහුණු මධයස්ථානය

08.ගාල්ල
09.කපොක ොන්නරුව
10.ත්රිකුණාමලය
11.හම් න්කත්ොට
12.ගම්පහ
13.ක ො ඹ
14.මාත්කල්
15.අම්පාර
16.පුත්ත්ලම

නියුක්ති
සම්පත්
නියුක්ති
නියුක්ති
නියුක්ති

ලිපිනය
විකද්ශ කසේවා නියුක්ති ාර්යාංශ,ප ාත් ාර්යාලය,
අං 395/12 ඒ,මුදිත් මාවත්, ඩපනහ,අනුරාධපුරය
විකද්ශ කසේවා නියුක්ති ාර්යාංශ,ප ාත් ාර්යාලය
අං 235/32,විජය ා මාවත්,මීගමු පාර,කුරුණෑගල
විකද්ශ
කසේවා
නියුක්ති
ාර්යාංශ,ප ාත්
ාර්යාලය,අං 353,ක කහල්වල,කිරි ත්කුඹුර
හාලිඇල,ක ොට්ඨාශ අධයාපන ාර්යාලය අසල පිහිටි
සම්පත් මධයස්ථානය, දුල්ල පාර,හාලිඇල
ශ්රි ලං ා විකද්ශ කසේවා නියුක්ති ාර්යාංශ ප ාත්
ාර්යාලය,අං
289/6,විදයාල
මාවත්,හිදැල්ලන,රත්නපුර
විකද්ශ කසේවා නියුක්ති ාර්යාංශ,පුහුණු මධයස්ථානය,
අං 56/ඒ,දුම්රිය කපො පාර, වවරවපුලියම්කුලම,
වවුනියාව
වීකද්ශ කසේවා නියුක්ති ාර්යාංශය,විගමණි සම්පත්
මධයස්ථානය, ණ්ඩාරනාය
මාවත්,මතුගම
වත්ත්,මතුගම
විකද්ශ කසේවා නියුක්ති ාර්යාංශ,පුහුණු මධයස්ථානය,
අං 289,ක ො ඹ පාර, මහකමෝදර,ගාල්ල
විකද්ශ කසේවා නියුක්ති ාර්යාංශ, පුහුණු මධයස්ථානය,
අං 63, නව නගරය, කපොක ොන්නරුව
විකද්ශ කසේවා නියුක්ති ාර්යාංශ,පුහුණු මධයස්ථානය,
අං
344, 4 වන සැත්පුම්
ණුව, නුවර
පාර,ත්රිකුණාමලය
වීකද්ශ කසේවා නියුක්ති ාර්යාංශය,විගමණි සම්පත්
මධයස්ථානය, යායවත්ත්, කගොඩිගමුව

ත්ංගල්ල, වීකද්ශ කසේවා නියුක්ති
ාර්යාංශය,විගමණි
සම්පත්
මධයස්ථානය
විකද්ශ කසේවා නියුක්ති ාර්යාංශය සහන විකද්ශ
කසේවා
නියුක්ති
ාර්යාංශය,
අං
පියස මධයස්ථානය
101/5/3,මීගමු පාර, ටුනාය
පන්නිපිටිය, විකද්ශ කසේවා නියුක්ති පන්නිපිටිය,ශ්රි ලං ා විකද්ශ කසේවා නියුක්ති ාර්යාංශ
ාර්යාංශ,පුහුණු මධයස්ථානය
පුහුණු
මධයස්ථානය,
අං
241/1,
පරණ
පාර,පන්නිපිටිය
දඹුල්ල, විකද්ශ කසේවා නියුක්ති දඹුල්ල,විකද්ශ කසේවා නියුක්ති
ාර්යාංශය පුහුණු
ාර්යාංශය පුහුණු මධයස්ථානය,
මධයස්ථානය, අං 03, නිශ්ශං මාවත්, දඹුල්ල
අම්පාර,
විකද්ශ
කසේවා
නියුක්ති අම්පාර,විකද්ශ කසේවා නියුක්ති
ාර්යාංශය පුහුණු
ාර්යාංශය පුහුණු මධයස්ථානය
මධයස්ථානය,අං 23/58 ඒ,ගැමුණුපුර,අම්පාර
හලාවත්,
විකද්ශ කසේවා නියුක්ති හලාවත්, විකද්ශ කසේවා නියුක්ති ාර්යාංශය පුහුණු

17.මඩ ලපුව
18. යාපනය

ාර්යාංශය පුහුණු මධයස්ථානය
මධයස්ථානය, මයියක්කුලම,ක ො ඹ පාර,හලාවත්
මඩ ලපුව,විකද්ශ කසේවා නියුක්ති මඩ ලපුව,විකද්ශ කසේවා නියුක්ති ාර්යාංශය පුහුණු
ාර්යාංශය පුහුණු මධයස්ථානය
මධයස්ථානය, අං
435/11, න්න ායි අම්මන්
ක ෝවිල් පාර,මඩ ලපුව
යාපනය,විකද්ශ
කසේවා
නියුක්ති යාපනය,විකද්ශ කසේවා නියුක්ති
ාර්යාංශය පුහුණු
ාර්යාංශය පුහුණු මධයස්ථානය
මධයස්ථානය, අං 56,චැපල් වීදිය,යාපනය

b) අයඳුම්කිරිම: අකේක්ෂ යාම පැමිණ අයඳුම්

යුතු කේ.

c) අවශය කේඛණ- 1 . අයඳුම්පත්රය (ලියාපදිංචිකේදී ලබා කදනු ලැකබ්.)
 සෑම අයඳුම්පත්ය ම අං මුද්රණය ර ඇත්. එක් අයඳුම් රුකවකුට එක් අයඳුම්පත්ක් පමණක්
භාරදිය හැකිය.අයඳුම්පත්ර පිරවීකම්දී යම් වරදක් සිදුවුකේ නම් එම වරද ටිකපක්ස් ර නැවත්
නිවැරදි
යුතුකේ.
 නිපුණත්ා පරීක්ෂණය සඳහා කපනි සිටිමට අවශය වන අය ඒ සඳහා වන කපෝරමය ල ා ගත්
යුතුකේ.( විකද්ශ කසේවා නියුක්ති ාර්යාංශකේ ලියාපදිංචි වී එය ල ාගත් හැ )
එම ලියාංදිංචිකේදීම ල ාකගන අයඳුම්පත්රය සමඟ භාර දිය යුතුකේ.
- 2. විකේශ ගමන් බලපත්රකේ පිටපත
 ත්මාකේ වලංගු විකද්ශ ගමන් ලපත්රකේ පිටපත්ක් අවශය කේ.
 ත්ම විකද්ශ ගමන් ලපත්රකේ තික න නමට කවනස් ආ ාරයට ත්ම නම අයඳුම්පත්රකේ සඳහන්
කේනම් ඒ මඟින් ක ොරියාවට යා කනොහැ .
 අයඳුම් රුවන්කේ කපෞද්ගලි කත්ොරතුරුවල යම් කවනසක් සිදුවී තිකේ නම් ඒ සඳහා සම්පුර්ණ
වගකීම අයඳුම් රු විසින් භාරගත් යුතුකේ.
 එම නිසා අයඳුම්පත් භාරදීමට පැමිණිකම්දී සිය විකද්ශ ගමන් ලපත්රය ල ාකගන තිබිම සහ එය
රැකගන ඒම අනිවාර්යය කේ.
 අයඳුම් රුවන් විසින් සිය අයඳුම්පත්රකේ සඳහන් රන කපෞද්ගලි කත්ොරතුරු වන නම,උපන්
දිනය,ගමන් ලපත්ර අං ,ස්ත්රි පුරුෂ භාවය සහ ල ාදීකම්දී භාවිත්ා රනු ලැකේ.එම කත්ොරතුරු
කිසිකසේත්ම කවනස් විය කනොහැ .

-

3. ඡායා රූපවල ප්රමාණය- කස.මී.3.5 X4.5 (මාස 03ක් ඇතුළත ලබාගත් එ ක් විය යුතුය)

-

යම් අකේක්ෂ යකු ඡායාරූපය මඟින් විභාගකේදී හඳුනාගත් කනොහැකි නම් විභාගයට කපනී
සිටිමට අවසර කදනු කනොලැකේ

-

සැ.යු - විභාගයට කපනි සිටිකම්දී පුේගලයන් ලබාදුන් ඡායාරූපයත්, විකේශ ගමන් බලපත්රකේ
ඡායාරූපයත් අතර කිසිදු කවනසක් කනොතිබිය යුතුය)

-

04. විභාග ගාස්තුව

 ඇමරි ානුකඩොලර් 24 ( රු.3772/-)

අයඳුම් රු විභාගය සඳහා ලියාපදිංචිය ලබාගත් පසු යම් කහේතුවක් මත එය අවලංගු කිරිමට අවශය
වුවකහොත් ලියාපදිංචි ගාස්තුව ආපසු ගත කනොහැ .
05. පළමු වටකේ විභාග මධ්යස්ථාන පිළිදබඳව දැනුම්දීම සහ කේලාව- මධයස්ථානය - පරිගණ

ආශ්රිත් විභාග මධයස්ථානය,ක ො ඹ අං

-

නිකේදනය

-

ක්රමය - 1. ශ්රි ලං ා විකද්ශ කසේවා නියුක්ති

205,කදපානම,පන්නිපිටිය

රන දිනය -2018 මාර්තු 12 (ඉදිකිරිම්)/2018 මැයි 18(නිෂ්පාදන)
ාර්යාංශ කවේ අඩවිය - www.slbfe.lk

2. http://epstopik.hrdkorea.or.kr
6. විභාග දිනය සහ විභාග

ාලපරිච්කේදය

- විභාග දිනය - ඉදිකිරිම් 2018 මාර්තු 19 සිට මැයි 04 දක්වා
නිෂ්පාදන 2018 මැයි 25 වන දින සිට ඔක්කතෝම්බර් 05 දක්වා
(අයඳුම් රුවන්කේ ප්රමාණය අනුව විභාග දින කවනස් කේ.එක් එක් අයඳුම් රුවන්කේ විභාග දින
දැනගැනීම පිණිස ශ්රි ලං ා විකද්ශ කසේවා නියුක්ති ාර්යාංශ කවේ අඩවියට පිවිකසන්න. (www.slbfe.lk)
2018 මාර්තු 12 (ඉදිකිරිම්)/2018 මැයි 18(නිෂ්පාදන)
-විභාග

ාල පරිච්කේදය

විභාග ක ොටස

අයඳුම් රුවන් සඳහා පුර්ව
ාල පරිච්කේදය
අවකබෝධ්ය ලබාදීම
කියවීම
ප මු සැසිය
09.30-10.00
10.00-10.25( මිනිත්තු 25)
කදවන සැසිය
11.00-11.30
11.30-11.55( මිනිත්තු 25)
තුන්වන සැසිය 13.30-14.00
14.00-14.25( මිනිත්තු 25)
හත්රවන සැසිය 15.00-15.30
15.30-15.55(මිනිත්තු 25

සවන්දීම
10.25-10.50(මිනිත්තු 25)
11.55-12.20(මිනිත්තු 25)
14.25-14.50(මිනිත්තු 25)
15.55-16.20(මිනිත්තු 25)

 විභාග අකේක්ෂ යින් සිය සැසිය සඳහා පැමිණීකම්දී පුර්ව අවක ෝධය ල ාකදන ස්ථානකේ
කප.ව.9.30, කප.ව.11.00,ප.ව.1.30 සහ ප.ව.15.00 වන විට පැමිණ අසුන්කගන සිටිය යුතුය.
 විභාග සැසිකේ විස්ත්ර සහ

ාල පරිේකඡ්දය පවතින වත්ාවරණය අනුව කවනස් විය හැකිය.

7. පළමු වටකේ පිළිකවළක ොටස
කියවීම
සවන්දීම
එ තුව

ප්රශ්න ප්රමාණය
20
20
40

මුළු ලකුණු

ාලය

නිෂ්පාදන
100

ඉදිකිරිම්
90

100

90

a) විභාග රාමුව සහ EPS-TOPIKසඳහා වන නිර්නාය

මිනිත්තු 25
මිනිත්තු 25
මිනිත්තු 50

-

(පරික්ෂණ රාමුව ) -01.
පරීක්ෂා රනු ලැකේ.

-

නිෂ්පාදන සඳහා වන නිර්නාය - භාෂා විභාගකයන් ලකුණු 100 ක් සහ 44ට වඩා වැඩිකයන්
ල ාගන්නා සහ මුළු ලකුණු 150% ක් වැඩිපුරම ලකුණු ගන්නා අය අත්රින් ඉහ ම ලකුණුවල
සිට පහලට අවශය ප්රමාණය දක්වා කත්ෝරාගනු ලැකේ.

-

ඉදිකිරිම් සඳහා නිර්නාය -භාෂා විභාගකයන් මුළු ලකුණු 90 ක් සහ 36 ට වඩා වැඩිපුර ගන්නා
අය සහ සමස්ථ පරීක්ෂණ ලකුණු 150% න් වැඩිපුරම ගන්නා අය අත්රින් ඉහ ම ලකුණුවල සිට
පහ ට අවශය ප්රමාණය කත්ෝරා ගනු ලැකේ.

හුවිධ පිළිතුරු මඟින් 02. කියවීම සහ සවන්දීම විරාමයකින් කත්ොරව

b) පරීක්ෂණය සඳහා අවශය දෑ
-

විභාග අකේක්ෂ යාකේ විභාග ප්රකේශ පත්රය
අකේක්ෂ යාකේ ඡායාරූපය අලවා ඇති ප්රකේශ පත්රය

1. වලංගු විකද්ශ ගමන් ලපත්රය
සෑම අයඳුම් රුකවකුම වලංගු විකද්ශ ගමන් ලපත්රය රැකගන ආ යුතුය.එය අයඳුම්පත් භාරදීකම්දී
තිබු එ ම විය යුතුය.
2. විකද්ශ ගමන්
කනොලැකේ.

ලපත්රය රැකගන කනොකයන අයඳුම් රුවන්ට පරීක්ෂණයට සහභාගී වීමට අවසර

8. ප්රථම පරීක්ෂණ වටකේ ප්රතිළුල ප්ර ාශයට පත්කීරිම.
o ප්රතිළුල නිකේදනය කිරිකම් දිනය- 2018 මැයි 11 (ඉදිකිරිම්)
o ප්රතිළුල නිකේදනය කිරිකම් දිනය-2018 ඔක්කතෝම්බර් 19(නිෂ්පාදන)
o ප්රතිළුලනිකේදනයකිරිකම්ක්රමය01. ශ්රිලං ා විකද්ශ කසේවා නියුක්ති ාර්යාංශ කවේ අඩවිය -www.slbfe.lk
02. http://epstopik.hrdkorea.or.kr
03. -http://www.eps.go.kr
o එක් එක් අකප්ක්ෂයාකේ ප්රතිළුල නිකේදනය කිරිම.
-http://www.eps.go.kr
II. කදවන වටකේ පරීක්ෂණ( කුසලතා සහ නිපුණතා පරීක්ෂණය)
කදවන වටකේ පරීක්ෂණය පැවැත්වීකම් ක්රමය


අයඳුම් කිරිකම්
ඉදිකිරිම්

ාල පරිේකඡ්දය-2018 මැයි 14 සිට 2018 මැයි 16 දින දක්වා(දින 03)-










අයඳුම් කිරිකම් ාල පරිේකඡ්දය-2018 ඔක්කත්ෝම් ර් 22 සිට 2018 ඔක්කත්ෝම් ර් 22
නිපුණත්ා පරීක්ෂණයට කපනී සිටිමට ැමති අකේක්ෂ යින් සිය අයඳුම්පත් භාරදීකම්දී එම
අයඳුම්පත් භාරගැණීමට නියමිත් ස්ථානවලදීම අදා කල්ඛ්ණ ඒ සඳහා භාරදිය යුතුකේ.
නිපුණත්ා පරීක්ෂණය සඳහා සුඳුසු ම් කනොල න අකේක්ෂ යින් එම ලියාපදිංචි ස්ථාන කවත්
යා යුතු නැත්.
(ප මු වටකේ විභාගය සමත්වන්නන් සියළු කදනාම නිරායාසකයන්ම 02 වන වටය සඳහා
කත්ෝරා ගනු ලැකේ)
පරීක්ෂණ පවත්වන මධ්යස්ථාන සහ දිනය නිකේදනය කිරීම-2018 මැයි 30 (ඉදිකිරිම්)/2018
කනොවැම්බර් 19 (නිෂ්පාදන)
කුසලතා පරීක්ෂණය සහ නිපුණතා පරීක්ෂණයද එ ම ාලය පවත්වනු ලැකබ්.-2018 ඡුනි
06 සිට 10 දක්වා(ඉදිකිරිම්) 2018 කනොවැම්බර් 24 දින සිට 27 වන දින දක්වා(කවනස් විය
හැ )
ප්රතිළුල නිකේදනය කිරීම -2018 ඡුනි 22 (ඉදිකිරිම්)/2018 කදසැම්බර් 11 (නිෂ්පාදන)

01. නිපුණතා පරීක්ෂණය සඳහා කේඛණ භාර කදන අයඳුම් රුවන් සඳහා උපකදස්ප්රථම වටකේ විභාගය සමත් අය අතුරින් යකමකුට ත්මා කත්ෝරාගත් ර්මාන්ත් ක්කෂේත්රකේ ප පුරුද්ද
තිකේනම් ,ඊට අදා ක්කෂේත්රවල පුහුණුවක් ල ා සහති යක් තිකේ නම් කහෝ ජාති වෘත්තිය සහති
තිකේනම් කමම නිපුණත්ා පරීක්ෂණයට කපනී සිටිය හැකිය.
ප්රථම වටකේ පරීක්ෂණය සමත් අය නිරායාසකයන්ම කුසලත්ා පරික්ෂණය සඳහා සුදුසු ම් ල න
අත්ර නිපුණත්ා පරීක්ෂණය අවශය නම් ඒ සඳහා කල්ඛ්ණ මුල්ම ලියාපදිංචිකේදී ල ාදිය යුතුකේ.
කුසලත්ා පරීක්ෂණයට සහභාගි කනොවන අයට ඇගයුම් ලකුණු ක්රමකේදය තු
සඳහා සුඳුසු ම් කනොල යි.

ලකුණු ල ාගැනීම

o අයඳුම් කිරිකම් ාලපරිච්කේදය-2018 මැයි 14 දින සිට 16 දින දක්වා(ඉදිකිරිම්)/2018
ඔක්කත්ෝම් ර් 22 සිට 24 දින දක්වා(නිෂ්පාදන)
o

අයදුම්පත් භාරගන්නා ස්ථානය - ක ොරියානු භාෂා ප්රතිළුල නිකේදනය සමඟ දැනුම් කදනු ලැකේ.

o

o අයඳුම්පත් භාරගන්නා ක්රමය - පුද්ගලයාම පැමිණ භාරදිය යුතුය.
o ගාස්තු - නැත්
o අවශය වන කල්ඛ්ණ:
01. විකද්ශ ගමන් ලපත්රය සහ විභාග ප්රකේශ පත්රය සිය ඡායාරූපය අලවා ඇති කුඩා ක ොටස
02. නිපුණත්ා පරීක්ෂණය සඳහා වන අයඳුම් රුවන් විසින් පුරවන ලද කපෝරමය
03. නිපුණත්ා පරීක්ෂණය සඳහා කවනත් සාක්ෂි සඳහා කල්ඛ්ණ
ක ොටස්

භාරදිය යුතු කේඛණ

කතොරතුරු

වෘත්තීය සඳහා සහති (01)

කසේවා ප පරුද්ද
1
කහෝ
2
කත්ෝරන්න

ප පරුද්ද
කල්ඛ්ණ(02)

කසේවා
රන
ලද
ආයත්න වලින් ල ාගත්
කසේවා සහති
සඳහා යම්
අයඳුම් රුකවකු
කසේවය
ල ආයත්න
ංක ොකලොත් වී තික න
විට සහති
ල ාගත්
කනොහැකි නිසා එකසේ

කවනත් කතොරතුරු
අදා
ආයත්න විසින්
ඉදිරිපත්
යුතුය(ඇමුණුම 2-2)
ඇප රුවන්කේ
හැඳුනුම්පත්වල
පිටපත්
සහ අත්සන් අවශය කේ.
විකද්ශ

රැකියාවල

සම්පුර්ණ
පුහුණු පාඨමාලා

ජාති

සහති

වැඩ ල
ව සහති
රන ලියවිලි ඇමුණුම්
2-3 භාවිත්ා ර ඥාතීන්
කනොවන
ඇප රුවන්
කදකදකනකු සහති
ර
ඉදිරිපත්
හැ .
සම්පුර්ණ
පුහුණු පුහුණු
පාඨමාලා
පාඨමාලාවල මුල් සහති
සම්පුර්ණ
වට
අවශය කේ.
ල ාකදන රජකේ කහෝ
කපෞද්ගලි
අංශකේ
සහති
ඉදිරිපත්
හැ
ජාති
මට්ටකම්
පාඨමාලා සහති
කහෝ මුල් සහති

පලපුරුද්ද සඳහා වීසා
පිටපත් සහ ආගමන
විගමන සටහන් අවශය
කේ.
විශ්ව විදයාල ඩිේකලෝමා
සහති
කම්
සඳහා
පිළිකනොගනී.

පුහුණු ජාති මට්ටකම් සහති
විකදස් සහති
පිටපත් පමණක් කමහිදී ඉදිරිපත් කනොකේ.
යුතු අත්ර ඒවා විශ්ව විදයාල
ජාති
මට්ටකම් අදා කනොකේ.
කත්ොරතුරු වල තිබිය
යුතුය.

අදා
සහති

 ක ොරියාකේ රැකියා
කත්ොරතුරු කම් සඳහා අදා කේ.
 ක ොරියාකේ මානව සම්පත් සංවර්ධන අංශය මඟින්ඉදිරිපත්
කපෝරමයට අමත්රව රැකියාව
සඳහා EPS ක්රමය මඟින් ල ාදුන් සහති කම් සඳහා අදා කේ.
 පුහුණු සහති වල පාඨමාලාකේ නම,පැය ගණන සහ අන්ත්ර්ගත්ය සඳහන් විය යුතුය.
 කමම නිපුණත්ා පරීක්ෂණයට භාරකදන කල්ඛ්ණවල කහෝ සහති වල යම් සාවදය ක් වයාජ වක්
අනාවරණය වුවකහොත් එම අකේක්ෂ යාකේ විභාග ප්රතිළුල සම්පුර්ණකයන් අවලංගු රන අත්ර
නැවත් EPS පරීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් වීමටද වසර 03 ට ත්හනම් රනු ලැකේ.

අවසර නැති රැකියා පලපුරුේද,පුහුණු පාඨමාලා සහ ජාති

සහති

සඳහා උදාහරණ-

රැකියා පළපුරුේදඅයඳුම් ල ර්මාන්ත් ක්කෂේත්රය තු ද අතීත්කේ වැඩ ර ඇති වට අයඳුම් රුට සාක්ෂි තිබුණද එම
පලපුරුද්ද අදා කනොවන විට ඒ සඳහා අවසර කනොලැකේ.අකලවිය පිළි ඳව මානව සම්පත් පිළි ඳ,ගිණුම්
ක්කෂේත්රය ,අධයාපනය,මහජනත්ාවය(ත්ාක්ෂණ කේදීන් කනොවන),ගෑස්පල්,සූප ශාස්ත්ර,කසේවා,ක ොණ්ඩා
ැපීම් යනාදිය පිළිගන්කන් නැත්.
නිෂ්පාදන, ර්මාන්ත්,ඉදිකිරිම්,ධීවර, ෘෂි ,ක ොහු නඩත්තු වයාපාරි

ර්මාන්ත් ක්කෂේත්රකේ උපකද්ශ යින්
කලස කපර වැඩ
අත්දැකීම් පිළි ඳ කල්ඛ්ණ නිෂ්පාදන ක්කෂේත්රකේ ඇසුරුම් අංශකේ රැකියා සඳහා ඉල්ලුම්
අයදුම් රුවන්ට ඉදිරිපත්
හැකිය.
පුහුණු පාඨමාලා -ඉල්ලුම්
ක්කෂේකත්රයට කනොගැ කපන පුහුණුවීම් සඳහා වන සහති
කලස කහද කසේවා පුහුණු, ගිණුම්, නාය ත්ව පුහුණුව ආදිය කම් සඳහා පිළිගන්කන් නැත්.
ජාති සහති - අයදුම් රු ඉල්ලුම් රන ක්කෂේත්රයට අදා
සිටිය යුතුය.

කනොවන ජාති

සහති

උදා - රියදුරු ලපත්ර, භාෂා පුහුණු සහති , වෘත්තීමය ලපත්ර (වවදය, .......නීති) සහති

පිළිකනොගනී. උදාහරණ
ඉදිරිපත් කිරීකමන් වැලකී
පිළිකනොගනී.

02. පරීක්ෂණය පවත්වන දිනය හා ස්ථානය නිකේදනය



දිනය - 2018 මැයි 30 (ඉදිකිරිම්)/2018 කනොවැම් ර් 19(නිෂ්පාදනය)
නිකේදනය රන දිනය - ශ්රී ලං ා විකද්ශ කසේවා නියුක්ති ාර්යාංශ කවේ අඩවිය

03. කුසලතා පරීක්ෂණය පැවැත්වීම
o

කුසලතා ක්කෂේත්රකේ උප ක ොටස් සහ ලකුණු වයාප්තිය

ර්මාන්තය
(කුසලතා
පරීක්ෂණය)
නිෂ්පාදන
ඉදිකිරිම්

කුසලතා පරීක්ෂණ
ායි

100
110

ශක්තිය

30
30

සම්මුඛ පරීක්ෂණය

කපොදු කුසලතා

30
30

40
50

ාලය - 2018 ඡුනි 06 සිට ඡුනි 10 දක්වා(ඉදිකිරිම්)
 2018 කනොවැම්බර් 24 සිය 27 දක්වා(නිෂ්පාදන)
අයදුම් රුවන්කේ ප්රමාණය අනුව ඉහත් ාලපරිේකඡ්ද කවනස්විය හැකිය.
o

-

මුළු ලකුණු

පරීක්ෂණ

පරීක්ෂණ උපකේඛණය 2018 මැයි 30 ඉදිකිරිම් ,2018 කනොවැම්බර් 19 නිෂ්පාදන දින ප්රසිේධියට පත් රනු ලැකබ්.
o

පරීක්ෂණ

සැසිය
ප මු සැසිය
කදවන සැසිය

ාලරාමුව
දැනුවත් කිරීම (මිනිත්තු
ාලපරිච්කේදය
30)
08.30 – 09.00
09.00 – 12.00
13.00 – 13.30
13.30 – 16.30

අකේක්ෂ යින් හට ත්මන්ට ලැබුණු ාලරාමුව කවනස්
කනොහැ . කදන ලද
පරීක්ෂණය සඳහා සුදුසු ම් කනොල යි.( කප.ව.8.30/ප.ව.1.00)

ලකුණු
12.00 – 12.30
16.30 – 17.00
ාලකයන් පසුව පැමිකණන අය

 නිපුණත්ා පරීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත්
කල්ඛ්ණ සහ සහති කමම කුසලත්ා පරීක්ෂණකේ දී පවත්වන
සම්මුඛ් පරීක්ෂණකේ දී නැවත් සනාථ රගනු ලැකේ. එම අවස්ථාකේ දී යම් කල්ඛ්ණයක් කහෝ සහති යක්
වයාජ වට අනාවරණය වුවත්, අයදුම් රුකේ ප්රතිඵල ත්හනම් වන අත්ර, නැවත් EPS ක්රමයට ඇතුල්වීම
වසර 03 ට ත්හනම් රයි. (අයදුම් රු ලධාරින් කවත් ඉදිරිපත් රනුලැකේ)
III. ප්රතිඵල නිකේදනය කිරීම
o පරීක්ෂණ ප්රතිඵල නිකේදනය - 2018 ඡුනි 22 (ඉදිකිරිම්)/2018 කදසැම් ර් 11 (නිෂ්පාදන)
o නිකේදනය රනු ල න ක්රමකේදය 01. ශ්රිලං ා විකද්ශ කසේවා නියුක්ති ාර්යාංශ කවේ අඩවිය -www.slbfe.lk

02. http://www.eps.go.kr
03. http://epstopik.hrdkorea.or.kr
o එක් එක් අකප්ක්ෂයාකේ ප්රතිළුල නිකේදනය කිරිම.
-http://www.eps.go.kr

ඇගයුම් මත් ලකුණු දීකම් ක්රමය මඟින් පවත්වන පරීක්ෂණකේ ප්රතිළුලවල වලංගු භාවය- නිකේදනය
දින සිට වසර කද ක් දක්වා වලංගු කේ.(2018 ඡුනි 22 සිට 2020 ඡුනි 21 දක්වා-ඉදිකිරිම්)/2018
කදසැම්බර් මස 11 සිට 2020 කදසැම්බර් මස 10 දක්වා-නිෂ්පාදන)
IV.දැනගත යුතු කවනත්

රුණු -

01. පරීක්ෂණ අවස්ථාවල කිසිදු සන්නිකේදන උප රණයක්,විදුත් උප රණ ල ාගැනීම සම්පුර්ණ
ත්හනම් කේ.දුර ථන,ලැේකටොේ,ටැේලට්,විදුත් සටහන් කපොත් ආදී කිසිවක් ඟ ත් ාගත්
කනොහැ .
කම්වා ඟ ත් ාගැනීම මඟින් විභාග වංචා සිදුකිරිමට උත්සහා
වට කචෝදනා එල්ල කේ.
02. විභාග මධයස්ථාන තු
කචෝදනා ර වසර කද

සුවීනිත්ව හැසිරීම,මඟින් විභාග ඒක්රග්රත්ාවය බීදිමට
විභාග ත්හනමක් පනවනු ලැකේ.

ටයුතු

වට

03. නිපුණත්ා පරීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් රන කල්ඛ්ණ අවස්ථා තුන දී පරීක්ෂණයට භාජනය
රනු ලැකේ.එම කල්ඛ්ණ අසත්ය ව අනාවරණය වුවකහොත් වසර තුන විභාග ත්හනමක්
අයඳුම් රුට ලැකේ.
04. අයඳුම්පත්රකේ හා ගමන් ලපත්රකේ කත්ොරතුර පරස්පර වීකමන් අයඳුම් රුට කමම ඇගයුම් ලකුණු
ක්රමයට ඉදිරිපත්වීම අවස්ථාව කනොලැබී යයි.
05. වෘත්තීය සඳහා වන සහති සහ රැකියාව සහති කිරිම සඳහා ඉදිරිපත් රන කල්ඛ්ණවල
ඇතු ත් කිසිදු කත්ොරතුරක් වි ෘති කිරීමට, මැකීමට, අත්සන් වයාජ කලස කයදීම සිදු කනො
යුතුය.
එවැනි කවනස් ම් සිදු ර තික න අයදුම් රුවන්කේ වලංගු භාවය අකහෝසි රනු ලැකේ.

විභාගය සමත් වු ත්ැත්ැත්කත්කු කවේ අඩවියට ඇතුළු වීමට( Valid Roster ) අවස්ථාව සලසා ගන්නා නමුදු
එමඟින් රැකියා අවස්ථාවක් නිශ්චිත් වශකයන් රැකියා අවස්ථාවක් ල ාගැනීමට හිමි මක් කනොල යි.
එකසේම කිසියම් ත්ැනැත්කත්කු වවදය පරීක්ෂණය අසමත් වුවකහොත් කහෝ නීත්යානුකූල කනොවන පරිදි
ක ොරියානු රාඡකයහි රෑඳී සිටි වට වාර්ත්ා ඇත්නම් කමම රැකියා ලැබීකම් අවස්ථා අහිමි කේ.
එකසේම ක ොරියාවට ඇතුළුවීකමන් පසුව පවත්වනු ල න මත්ද්රවය පිළි ඳ පරීක්ෂණකයන් කිසියම්
ත්ැනැත්කත්කු අසමත් වුවකහොත් එම ත්ැනැත්ත්ා ආපසු ත්ම රටට හරහා යවනු ලැකේ.
කිසියම් ත්ැනැත්කත් වීසා ාණ්ඩය යටකත් කහෝ වීසා ාණ්ඩය යටකත් මුළු වශකයන් වසර 05ක්
ඉක්මවා දකුණු ක ොරියානු රකටහි කසේවය ර ඇත්නම් එවැනි ත්ැනැත්කත්ු කමම පඍුක්ෂණය සඳහා
කපණී සිටිමිට සුදුසු ම් කනොල යි.
2017 වර්ෂකේ සිට කමම පරීක්ෂණකේ විභාග

ාලය ප්රශ්න කවනස්

ර ඇත්.

= විනාඩි 50(කියවීම (ප්රශ්න 20))25 විනාඩි,සවන්දීම ((ප්රශ්න 20)) විනාඩි 25)
පරීක්ෂණකේ අවම ලකුණු ප්රමාණය නිෂ්පාදන අංශය සඳහා පමණක් ලකුණු 44 ක් වශකයන් කවනස්
ඇත්.
නිපුණත්ා පරීක්ෂණය සඳහා කපනි සිටින අය ඒ සඳහා අදා කල්ඛ්ණ ඉදිරිපත්

යුතුය.

ර

කුසලතා පරීක්ෂණකේ ආ ෘතිය

ර්මාන්තය
නිෂ්පාදන

.

ාණ්ඩය
සැ සීම

ාර්යය
පින් ඇතුල් කිරිම

අයිත්ම එල්ලීම
ක ොල්ට් සහ නට් එ ට සවි කිරිම
මිනුම්

පින් ඇතුල් කිරිම

අයිත්ම එල්ලීම
මිනුම්
එක් කිරිම

පින් ඇතුල් කිරිම

අයිත්ම එල්ලීම

ඉදිකිරිම්

ය ඩ වැඩ

පින් ඇතුල් කිරිම

ය ඩ එ තු කිරිම සවි කිරිම
ලී වැඩ

පින් ඇතුල් කිරිම

පැනලය ස ස් කිරිම

අන්තර්ගතය
රූප සටහන අනුව වර්ණය
සහ ප්රමාණය සහ හැඩය අනුව
අදා
සැ ැස්ම
ඇතුල්
රන්න
ව ලු ප්රමාණය අනුව අදා
දණ්කේ එල්ලීම
කදන ලද ාලය තු දී අදා
සටහන අනුව කදයා ාරයකින්
යුත් නට් සහ ක ෝල්ට් ත්ද
කිරිම
රූප සටහන අනුව වර්ණය
සහ ප්රමාණය සහ හැඩය අනුව
අදා
සැ ැස්මට ඇතුල්
රන්න
ව ලු ප්රමාණය අනුව අදා
දණ්කේ එල්ලීම
කදන ලද ාලය තු
දිග
සහ පරිමාව අනුව මැනීම
රූප සටහන අනුව වර්ණය
සහ ප්රමාණය සහ හැඩය අනුව
අදා
සැ ැස්මට ඇතුල්
රන්න
ව ලු ප්රමාණය අනුව අදා
දණ්කේ එල්ලීම
කදන ලද ාලය තු නියමිත්
ස්ථානය
සවි
ර ඇති
වස්තූන් කද ක් සපයනු ල න
උප රණ
මඟින්
එ ට
සම් න්ධ කිරිම.
රූප සටහන අනුව වර්ණය
සහ ප්රමාණය සහ හැඩය අනුව
අදා
සැ ැස්මට ඇතුල්
රන්න
රූප සටහන අනුව ය ඩය සවි
කිරිම
රූප සටහන අනුව වර්ණය
සහ ප්රමාණය සහ හැඩය අනුව
අදා
සැ ැස්ම
ඇතුල්
රන්න
කදන ලද ාලය තු අදා
රූප සටහන අනුව පැනලය
ස ස් කිරිම

(රැකියා පළපුරුේද, සම්පුර්ණ රන ලද පුහුණු පාඨමාලා,ජාති මට්ටකම් සහති )
නිපුණතා පරීක්ෂණයට අදාළ ලිපි කේඛණ
අයඳුම්පත් අං ය(විකේශගත

රන ඒඡන්සිකේ ප්රකයෝජනය සඳහා)

EPS-TOPIK විභාගයට ලියාපදිංචි සහති වල ( වෘත්තීය සහති /සහති පත්වල පිටපත්) අසත්ය පිටපත්
තිකේනම් මා විසින් එහි වගකීම භාරගනිමි.
※.අයඳුම් රු විසින් ලබාකදන සහති පත් වයාජ කේඛණ බවට තහවුරු වුවකහොත් විභාග ප්රතිඵල අවලංගු වන අතර වසර
කද ක් සඳහා නැවත විභාගය ට කපනී සිටීමට ද කනොහැකි කේ.
අයඳුම් රු විසින් සම්පුර්ණ

* ඔ විසින් කත්ෝරාගත් අංශය සඳහන් කිරීම සඳහා (●)

ළ යුතුය

EPS-TOPIK ලියාපදිංචි අං ය
නිෂ්පාදන
ෘෂි ර්මසහසත්වපාලනය

· සැ සීම(○) · මිණුම් දඩු(○) · එ තුකිරීම(○)

ඉදිකිරීම්

· ෘෂි ර්ම (○)·පශුසම්පත්(○)

ධීවර

උපන් දිනය

...

ලියාපදිංචි දිනය

20 . .

අයඳුම් රු විසින් සම්පුර්ණ

ම්බි ැඳීම (○)

· මුහුදු වගාව(○)·කවර සහ කවර ාශ්රිත් කනොගැඹුරු මුහුකද් ධීවර
ර්මාන්ත්ය(○)

දුර ථන අං ය
නම

ළ යුතුය

ඔ කේ පිළිතුර සටහන්
(●)

රන්න

▢රැකියා පළපුරුේද (රැකියා පළපුරුේද ඇති අය සඳහා පමණි)
වසරක් කහෝ ඊට වැඩි

වසර ට අඩු

○

▢ පුහුණු

ාලය -පැය ගණන ( පුහුණුව ලබා ඇති අය සඳහා පමණි)
පැය 120 ට අඩු

○

○

▢ සහති ( සහති පත් ඇති අය සඳහා, සහති පත් කද

විකේශගත

රන ඒඡන්සිකේ ප්රකයෝජනයඳහා

සත්ය

○

අසත්ය

○

සත්ය

○

අසත්ය

○

සහති කේ නම

නිකුත් ළ
දිනය

සත්ය

○

අසත්ය

○

ට වඩා කනොවැඩි )

ආයතනය/සංවිධ්ානය

1
2
විකේශගත

( අත්සන)

○

පැය 120 කහෝ ඊට වැඩි

අං ය.

· වඩු වැඩ(○)

රන ඒඡන්සිය

සම්මුඛ පරීක්ෂණය සිදු

රනු ලබන
ලබන පුේගලයා

නම :
නම:

( අත්සන)
( අත්සන)

රැකියාව

ළ සම්පුර්ණ ාලය මාස අනුව සටහන් ළ යුතුය./පළමුව පුහුණු පාඨමාලා සහති
තහවුරු රකගන කදවනුව සම්පුර්ණ කසේවා ාලය සඳහන් ළ යුතුය.

ලිපි කේඛණ සතය බවට තහවුරු

ර සම්පුර්ණ සහති

ගණන සඳහන්

නිවැරදි බවට

ළ යුතුය.

≪ කපර කසේවා ස්ථානකයන් ( ම්පැණිකයන්) වෘත්තීය සහති නිකුත් රන විට≫
ර්මාන්ත් ආයත්නය ක ොරියානු ආයත්නයක් කනොවන්කන් නම්, ඳවාගත් ඒඡන්සිකේ කත්ොරතුරු සඳහන් රන්න.

වෘත්තිය සහති

ලියාපදිංචි අං ය:
ජාති ත්වය
සම්පුර්ණ
නම

ජාති

ශ්රී ලාංකි

හැඳුනුම්පත් අං ය
දුර ථන අං

----------------------------

ස්ථාවර

කපෞද්ගලි

දුර ථන

කත්ොරතුරු

ජංගම

වර්ත්මාන
ලිපිනය

*********

---------------------

------------------------

දුර ථන
---------------------------------

විදුත් ත්ැපෑල්
ලිපිනය

කසේවය
ාල සීමාව
(වසර.මාසය. දිනය~වසර.මාසය. දිනය)

ත්නතුර

ාර්යය( අදා
රන්න)

විකශේෂිත් කත්ොරතුරු සඳහන්

~
වෘත්තීයට ~
අදා
~
කත්ොරතුරු
~
~
එ තුව

කසේවය

ළ මුළු

ාලය:

දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් වන වැරදි සහගත් ලිපි කල්ඛ්ණ සම් න්ධව ඇති සියලු ,ප්රතිපත්ති මා විසින් පිළිගන්නා ව
දන්වා සිටිමි.කමම ලිපි කල්ඛ්ණ ක ොරියානු රජය හා ශ්රි ලං ාව සමඟ ඇති ද්වී පාර්ශවි ගිවිසුම මඟින් එ ඟ වී ඇති පරිදි
විභාගය ඇගයීම සඳහා අවශය ව මා දනිමි.
දිනය:
නම: ( අත්සන)
ඉහත් සඳහන් කත්ොරතුරු නිවැරදි හා සත්ය ව සහති
රමි..
දිනය:
ආයත්නය :
දුර ථන අං ය.:
ලිපිනය:
ආයත්න ප්රධානියා : ( අත්සන කහෝ නිල මුද්රාව)

නිකුත් ක ේ
කදපාර්ත්කම්න්තුව
ත්නතුර
දුර ථන අං

නම

අත්සන

ක ොරියානු මානව සම්පත් සංවර්ධ්න ආයතනකේ සභාපති
※අවවාදයයි:- අත්සන, නිල මුද්රාව,නම,සම්බන්ධ්

කනොකිරීමකසේවා පළපුරුේද අවලංගු කිරීමට කහේතු කේ.

රගත හැකි දුර ථන අං

යනාදි වැදගත් කතොරතුරු සඳහන්

කමය අදා ආයත්නකයන් කසේවා පලපුරුද්ද සනාථ කිරීමකි.
වෘත්තීය සහති පත් ල ාගත් කනොහැකි,ඉත්ා කුඩා ඉතිහාසයක් ඇති,කුඩා ප්රමාණකේ වයාපාර, ංක ොකලොත් වු
ර්මාන්ත් කහෝ ඒජන්සි ආයත්න(විකද්ශීය ආයත්න කවනුකවන්) සහ අවිධිමත්
කිරිකම් ක්කෂේත්ර සඳහා පහත් සඳහන් කපෝරමය සම්පුර්ණ

ෘෂි ර්ම ක්කෂේත්ර,සතුන් ක ෝ

ර භාරදිය හැකිය.( ඥාතීන් කනොවන ඇප රුවන්

කදකදකනකු විසින් සාමුහි ව ඇප වීම අවශය කේ)
කසේවා ප පුරුද්ද ත්හවුරු රගැනීම සඳහා අයඳුම් රුවන් විසින් එක් එක් ආයත්නය සඳහා කවන් කවන්ව
කපෝරම ඉදිරිපත්
යුතුයි.( උදා- ආයත්න 04 ක් නම් කපෝරම 04 ක්)
EPS (රැකියා අවසර පත්ර ක්රමය) සහති ය කමය කවනුවට භාවිත්ා

හැ .

එක් අකයකුකේ රැකියාවක් සනාථ කිරිකම් කේඛණය(සම්මත ආ ෘතිය)
ලියාපදිංචි අං ය:
නම

උපන් දිනය

ජාති හැඳුනුම්පත්
අං ය

ආයතනය

දුර ථන
අං ය
තනතුර

කසේවය

ළ

ාලය

ාර්යය

සටහන්

※ අදාළ කසේවා පලපුරුේද සම්පුර්ණ කිරීම අවශය කේ.
එ තුව
කල්ඛ්ණ සහති

කසේවය

මුළු

ාල පරිේකඡ්දය:

රන පුද්ගලයා-1

නම： ( අත්සන)

උපන් දිනය：

ලිපිනය：
රැකියා ස්ථානය：
අයඳුම් රුට ඇති ස ඳත්ාව：

ත්නතුර：

ස්ථාවර දුර ථන：(ජංගම දුර ථන)

කල්ඛ්ණ සහති

රන පුද්ගලයා-2

නම： ( අත්සන)

උපන් දිනය：

ලිපිනය：
රැකියා ස්ථානය：

ත්නතුර：

ස්ථාවර දුර ථන：(ජංගම දුර ථන)

අයඳුම් රුට ඇති ස ඳත්ාව：


ඉහතින් ඔ කේ කසේවය සහති

රනු ල න පුද්ගලයන්කේ ජාති

හැඳුනුම්පත් පිටපත් ඇමිණිය

යුතුය.


අවවාදයයි-1. ඔ කේ රැකියාවසහති
කනොමැති නම් කමම

රන පුද්ගලයාකේ නම,දුර ථන අං ය,යනාදිය සපයා

කල්ඛ්ණය පිළිගනු කනොලැකේ. එකසේම රැකියා ප පුරුද්ද සඳහා කිසිදු

වටිනාමක් කනොලැකේ.


අවවාදයයි-2. කපර
නිකුත්

රන ලද විකද්ශ රැකියා පලපුරුද්ද ත්හවුරු කිරිම සඳහා රැකියාව සඳහා

වීසා පිටපත් සහ ආගමන විගමන සටහන් අවශය කේ. එකසේ අවශය ලිපිකල්ඛ්ණ

කනොමැති නම් කමම සහති ය ඉදිරිපත්

කනොහැ .

