නීති විරරෝධි රෙස ර ොරියොනු රරෙහි රැඳී සිටින සංක්රමණි රයනි,
***ස්රේච්ඡො පිෙත්වීරේ වැඩසෙහනින් ප්රරයෝජනයක් ෙබො ගන්න***
අපගේ යාවත්කාලීන කළ ස්ගේච්ඡාගවන් පිටත්ීගේ වැඩසටහන තුළින් ඇතුළුීගේ තහනමකින් ගහෝ දඩ මුදලකින් ගතාරව
ගකාරියාගේ පිටත්ීගේ අවස්ථාවක් ගකාන්ගේසි විරහිතව ඔබ ගවත පිරිනමනු ලබයි.
1. ඔබ නීති විරරෝධි සංක්රමණි රයක් නේ , 2019 රදසැේබර් 11 සහ 2020 ජුනී 30 අතර ස්රේච්ඡො පිෙත්වීරේ
අවස්ථොවක් සඳහො අයදුේ රන්න.

➢ ඔබ යො යුතු වන්රන් ර ොතැනෙද?
ඔබ රැදී සිටින පදිංචි ප්රගේශය තුළ ඇති ආගමන කාර්යාලයට යන්න
➢ ඔබ රැරගන යො යුතු ලිපි රේඛන රමොනවොද?
ඔබගේ ගමන් බලපත්රය, ස්ගේච්ඡාගවන් පිටත්ීම පිළිබඳ ප්රකාශය සහ ගබෝඩින් පාස් එක
➢ පිෙත්වීමෙ රෙර ඔබ ෙබො ගත යුතු රේ රමොනවොද?
ස්ගේච්ඡාගවන් පිටත්ීම සහතික කළ ගේඛනයක් ඔබට ලැගබනු ඇත. කරුණාකර ගමම ගේඛනය පරිස්සේ කර ගන්න.
➢ ඔබෙ හිමිවන ප්රතිෙොභ රමොනවොද?
දඩ මුදගලන් නිදහස් ගකගරනු ඇත. ඔබ අසාදු ගේඛනයට ඇතුළත් ගනාගකගරනු ඇත.අවශය නේ පසුව
D-2, D-4, D-8 වර්ගගේ ීසා බලපත්ර සඳහා අයදුේ කළ හැක.
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ර ොරියොවෙ නැවත ඇතුළුීම සඳහො ර ොරියොනු ීසො සඳහො අයදුේ

රන්රන් ර රස්ද?

ඔබට E-9,

වදොද?

ඔබ ගකාරියාගවන් ස්ගේච්ඡාගවන් පිටත්ූ දනයට අනුව පැමිණි දන සිට මාස 3 - 6 ක් ඇතුළත ඔබගේ මවු රගේදී C-3
ීසා බලපත්රය (එක් ගමන් වොරයක් සඳහො ෙබො රදන ීසො බෙෙත්රය, උපරිම දන 30ක් නැවතීම සඳහා) සඳහා අයදුේ කළ
හැකිය.

ඒ සඳහා ඔබ විසින් පහත සඳහන් ගේඛන ඔබගේ රගේ තිගබන ගකාරියානු තානාපති කාර්යාලයට ඉදරිපත් කළ යුතුය.
අ) ස්ගේච්ඡාගවන් පිටත්ීම සහතික කළ ගේඛනයක්
ආ) ඔබගේ රගේ නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනයකින් නිකුත් කළ අපරාධ වාර්තාව
ඇ) ක්ෂයගරෝග පරීක්ෂණ වාර්තාව
ගමම ීසා බලපත්රය සඳහා අයදුේ කළ හැකි වන්ගන්, ස්ගේච්ඡාගවන් පිටත්ී මාස 12 ක් ඇතුළතදී
පමණක් වන බව සිහි තබා ගන්න.
➢ එක් ගමන් වොරයක් සඳහො ෙබො රදන C-3 ීසො බෙෙත්රයකින් ර ොරියොවෙ නැවත ඇතුළුීරේන් ෙසු ඔබ
කුමක්ද?

ළ යුත්වරත්ව

ගකාරියාවට ගගාස් දන 14ක් ඇතුළතදී "www.hikorea.go.kr" යන ගවබ් අඩවියට පිවිස ඔබගේ ගකාරියානු ලිපිනය
වාර්තා කළ යුතුය.
ඔබ ගකාරියාව තුළ නතර ී සිටීමට අදහස් කරන්ගන් දන 14 කට වඩා අඩු කාලයක් නේ ඔබ පිටත් ීමට ගපරාතුව ඔබ
නවාතැන් ගගන සිටින ස්ථාගේ ලිපිනය වාර්තා කළ යුතුය.
එගස් කිරීගමන් කිසිදු වරදක් සිදු ගනාකර ගකාරියාගවන් පිටත්ීම ගහ්තු ගකාට ගගන, එක් ගමන් වාරයක් සදහා ඔබට
නිකුත් කර ඇති C -3 ීසා බලපත්රය කේ ඉකුත් ීමට ගපරාතුව ඔබට C-3 බහු ගමන් වාර සඳහා නිකුත් කරන (උපරිම
දන 90 ක් සඳහා වන අතර මාස 12 ක් දක්වා වලිංගු ගවයි.) ීසා බලපත්රයක් අයදුේ කිරීමට අවස්ථාව ලැගබනු ඇත.
බහු ගමන් වාර සඳහා නිකුත් කරන C-3 ීසා බලපත්රයක් ඇති අය පමණක් තමන් නතරව සිටින කාලය තුළදී නවාතැන
ගවනස් කරන්ගන් නේ ඒ බව වාර්තා කළ යුතු වනු ඇත.
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2020 ජූනී 30 වන විෙ ස්රේච්ඡොරවන් පිෙත්ව ීමෙ පියවර රනොගතරහොත්ව නියම

රනු ෙබන දඩ මුදෙ කීයද?

2020 ජූලී 01 දිරනන් ෙසු ස්රේච්ඡොරවන් පිෙත්ව ීමෙ ඔබ තීරණය

රන්රන් නේ ඔබරේ සංක්රමණ වරද රවනුරවන්
30% සේමත දඩ මුදෙක් නියම රනු ෙබන අතර ඔබ 2020 ඔක්රතෝබර් 01 දිරනන් ෙසු පිෙත්ව වන්රන් නේ, 50%
සේමත දඩ මුදෙක් ඔබෙ නියම ර රරනු ඇත.
2. ඔබ ෘෂි ර්මොන්තයෙ / ධීවර ර්මොන්තයෙ අයත්ව රැකියොව නියුතු නීති විරරෝධි සංක්රමණි රයක් නේ ,
2019 රදසැේබර් 11 සහ 2020 ජනවොරි 15 අතර දින ඔබරේ රස්වො රයෝජ යො මඟින් ස්රේච්ඡොරවන්
පිෙත්වීරේ අවස්ථොවක් සඳහො අයදුේ රන්න.
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ඔබ යො යුතු වන්රන් ර ොතැනෙද?
ඔබගේ පදිංචි ප්රගේශය තුළ ඇති ආගමන කාර්යාලයට ඔබගේ ගස්වා දායකයා සමඟ යන්න

➢ ඔබ රැරගන යො යුතු ලිපි රේඛන රමොනවොද?
ඔබගේ ගමන් බලපත්රය,ස්ගේච්ඡාගවන් පිටත්ීම පිළිබඳ ප්රකාශය සහ ගබෝඩින් පාස් එක
➢ පිෙත්වීමෙ රෙර මො ෙබො ගත යුතු රේ රමොනවොද?
ස්ගේච්ඡාගවන් පිටත්ීම සහතික කළ ගේඛනයක් වාර ගස්වකයන් සඳහා ලැගබනු ඇත.
කරුණාකර ගමම ගේඛනය පරිස්සේ කර ගන්න.

➢

ඔබෙ හිමිවන ප්රතිෙොභ රමොනවොද?

දඩ මුදගලන් නිදහස් ගකගරනු ඇත. ඔබ අසාදු ගේඛනයට ඇතුළත් ගනාගකගරනු ඇත. අවශය නේ පසුව
ඔබට C- 4 ( ගකටි කාලීන වාර ගස්වක ීසා බලපත්රය ) ගහෝ E-8 (දගු කාලීන වාර ගස්වක ීසා බලපත්රය)
යන ීසා බලපත්ර සඳහා අයදුේ කළ හැක.
ඔබගේ අවධානය පිණිස : දඩ මුදගලන් නිදහස් කිරීමද ඔබගේ ගස්වා දායකයාට අදාළ වනු ඇත.
3

ඔබ සුළු ෙරිමොණ ර්මොන්ත අංශරේ නිෂ්ෙොදන ක්රෂ්රත්රේ රැකියොව නියුතු නීති විරරෝධි සංක්රමණි රයක්
නේ , 2019 රදසැේබර් 11 සහ 2020 මොර්තු 31 අතර දින ඔබරේ රස්වො රයෝජ යො මඟින් ස්රේච්ඡො
පිෙත්වීරේ අවස්ථොවක් සඳහො අයදුේ රන්න.

➢

ඔබ යො යුතු වන්රන් ර ොතැනෙද?
ඔබ ගස්වය කරන ප්රගේශය තුළ ඇති ආගමන කාර්යාලයකට යන්න

➢

ඔබ රැරගන යො යුතු ලිපි රේඛන රමොනවොද?
ඔබගේ ගමන් බලපත්රය,ස්ගේච්ඡාගවන් පිටත්ීම පිළිබඳ ප්රකාශය සහ පිටත්ීම කේ දැමීමට අදාළව සේූර්ණ කරන ලද
අයදුේපතක්

➢

ඔබෙ හිමිවන ප්රතිෙොභ රමොනවොද?
ස්ගේච්ඡාගවන් පිටත්ීගේ අවස්ථාවක් සඳහා අයදුේ කළ දන සිට මාස තුනක කාලයක් ගස්වගේ නිරතව සිටීමට
අවස්ථාව ලැගබනු ඇත.

➢ ර ොරියොවෙ නැවත ඇතුළුීම සඳහො අයදුේ

ළ හැකි ීසො බෙෙත්ර වර්ග

වරර්ද?

ඔබ ගකාරියානු ජන වර්ගයට අයත් විගේශයක සිටින අගයක් නේ, C-3-8, H-2 ගහෝ F -4 ීසා බලපත්ර සඳහා අයදුේ
කළ හැකිය.
එරස් රනොවන්රන් නේ, ඔබෙ E-9, D-2, D-4, හො D-8 යන ීසො බෙෙත්ර සඳහො අයදුේ
4

ළ හැකිය.

ඔබ E-9 රහෝ H-2 ීසො බෙෙත්ර සහිතව නීති විරරෝධි රෙස රැකියොව නියුතුව සිටින අරයක් නේ , 2019 රදසැේබර් 11
සහ 2020 මොර්තු 31 අතර දින ඔබරේ රස්වො රයෝජ යො මඟින් ස්රේච්ඡො පිෙත්වීරේ අවස්ථොවක් සඳහො අයදුේ
රන්න.

ඔබ EPA වැඩසටහන යටගත් රැකියාවක නියුතු අගයක් නේ , පළමු වසර 3 ඇතුළත (ගස්වා දගු රහිතව) ගහෝ වසර 4 යි මාස 10
ක් ඇතුළත (ඔබට ගස්වා දගු ලබා දී ඇත්නේ) අනිවාර්ය වාර්තා අයිතම ප්රකාශ කිරීමට අගපාගහාසත් ූ අගයක් නේ (උදා: වරින්
වර රැකියා මාරු කරන විට) ස්ගේච්ඡා පිටත්ීගේ අවස්ථාවක් සඳහා අයදුේ කිරීමට ඔබ සුදුසුකේ ලබනු ඇත.
➢

ඔබෙ හිමිවන ප්රතිෙොභ රමොනවොද?
E-9 ීසා බලපත්ර හිමි අයට දඩ මුදගලන් 70% ක් අඩු වනු ඇත.

සේමත දඩ මුදගලන් 30% ක් පමණක් ඔවුන්ගගන් අය ගකගරනු ඇත. රැකියාව ආරේභගේදී ඉහත ප්රකාශය ඉදරිපත්
කිරීමට අගපාගහාසත් ීම ගවනුගවන් H-2 ීසා බලපත්ර හිමි අය සඳහා අධිකරණ අමාතයාිංශය විසින් දඩ මුදලක් පනවනු
ඇත.
එගහත් ඔවුන්ගේ වත්මන් ගස්වා ස්ථානය තුළ රැකියාව කරගගන යාමට ඔවුන්ට අවසර ලැගබනු ඇත. එගමන්ම රැකියා
ශ්රමිකයන් පිළිබඳ අමාතයාිංශය මඟින් ඔවුන්ගේ රැකියාව මාරු කිරීමට සහාය ලැගබනු ඇත.

➢

ඔබ රැරගන යො යුතු ලිපි රේඛන රමොනවොද?
ඔබගේ ගමන් බලපත්රය, විගේශිකයන් ලියාපදිංචි කිරීගේ කාඩ්පත.ඔබ ඔබගේ ගස්වා ගයෝජකයා සමඟ පැමිණීම
අතයවශය බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමු.

•

2020 ගපබරවාරි 01 දගනන් පසු නීතී විගරෝධී ගලස සිටින විගේශිය පදිංචිකරුවන් හා නීතී විගරෝධී ගලස ශ්රමිකයන් ලබා
ගන්නා ගස්වා ගයෝජකයන් සිටින බවට හඳුනා ගතගහාත් 2020 අගේේ 01 දගනන් පසු ඔවුන්ට කිසිදු අනුකේපාවකින්
ගතාරව සේූර්ණ දඩ මුදලම නියම ගකගරනු ඇත.

•

2020 මාර්තු 01 දගනන් පසු අපගේ නිලධාරීන් විසින් නීතී විගරෝධි පදිංචිකරුවන් සිටින බවට අනාවරණය කර
ගතගහාත් සේූර්ණ දඩ මුදල ඔවුන්ගගන් අය ගකගරනු ඇත. එය ගගීමට අගපාගහාසත් වුවගහාත් ඔවුන්ගේ නේ අසාදු
ගේඛනයට ඇතුළත් ගකගරනු ඇත.

වැඩිදුර රතොරතුරු සඳහො 1345 අමතො ආගමන ඇමතුේ
මධ්යස්ථොනය රවත රයොමු වන්න.

