කල ආප ලබා ෙන ග රෂණය ආප ලබා ගැමට ෙශ ගත
කකව දැ ව !"ම.
•

ආප ලබා ෙන ග

රෂණය ය මද?

කකවා ෙ ශ ගත  අ 03 ප ඔට අඳාළ රෙට ටව යාෙ රෂණය (ෙව කළ ග
ෙගම) ආප ඒෙ# යද රෂණ (%ව ගම ගාස්() ආ) රෂ ණය, ෙක*+යාවට ,යා සඳහා .ට
කකව ඉ01 කෙළ2 නැ5න, එය ආප ලබා ෙන*ග රෂණය ෙලස හැ9ෙ:.

•

ආප ලබා ෙන ග

රෂණය ඉ ෙ යවර

එම රෂණ ;දල සඳහා ඉ01 +ම ෙහ< අඳාළ ක තහ +ම.
රකථන අංකය :- ෙක*+යා? මානව සප සංව@ධන අංශෙB ෙ Cය ශාඛාව (22),
මධEස්ථානෙB ෙ ශ ශාඛාව (15)
සැං රෂණ පා+ෙභ<Gක ෙස2වාව (02-2261-8400)
අත@ ජාලය ෙස (නැ5න මෘකාංග හරහා) :- ඔබ ෙවJ අඩයට .ෙසන ට ආප ලබා ෙන*ග
රෂණ වල ස්වයංLය ලැMස්(ව ඔබට ලැෙJ.
ඔබ NOට0 අස පනෙ සහ5කය ලබා ෙන*ග අෙයP න, ඔබ ඒQය කාRප අංකය භාතා
කරS ෙවJ අඩය (ළ Qයාප#ංT කළ හැක. (ඔබ ඒQය කාRපත භාතා කෙළ2 නැ5න, ෙ ශ ගම
බලපU
අංකය
ෙය*දා
Qයාප#ංT
කළ
හැක.)

•

ලබා ෙන ල

රෂණය ආප ලබා ගැමට අවශ# කරන ෙඛන

අදාළ රෂණය ඉ01S +ෙ අය පත
ඒQය Qයාප#ංT කාRපත (නැ5න ෙ ශ ගම බලපUය)
අයකෙV බැංP GW ෙප*ත (පාස් X)

•

භාර'ය () ස්ථානය

ෙ Cය මධEස්ථාන (15) ෙක*+යා? මානව සප සංව@ධන අංශෙB ෙ Cය ශාඛා (22)

-යාප'ං/ වන 0මය :- කා1යාලයට පැ2ෙණ3න. නැ4න ෆැස් ප67ඩය ම93 යව3න.
ෙකයා මානව ස ප සංවධන අංශෙ ෙය ශාඛා වල රකථන අංක
ද
ෙයලය
02-69077125

නැ.
ගැංෙව
033-2488508

ගැංෙව

ශාඛා

ෙ

ෙයබ"

නැ.
ෙයබ"

 අං

053-5802364

054-8403013

054-2303229

ශාඛා
 අං

033-6505722

මධම
ෙශය
0328208656
වාං#

ෙය

උ. ෙය

031-2491242

031-8509134

ෙයබ"

ෙයන

නැ.
ෙය
031-7506235
බ.
ෙයන

062063-210061-720061-2889709202
8525
3335
1753
(ෙශ කක*ව සඳහා - සහායක ක.ඩාය ස/ත ශාඛාව 10 " පහත සඳහ ෙ3.

සා
0513301929
ෙ$#

0647290725

ද.
සා
051-6201938

ෙයන

ඩෑෙය

'ංබ"

042-5809162

055-2127225

043-2739011

උසා
0522203260
'ංන

0416207626

ෙය මධ ස්ථාන ශාඛා වල රකථන අංක (15)

ශාඛා

නය

තාලතය

ඉයාව

ය නාමය

! ලංකාව

ෙම"ංෙග"යාව

උස්ෙබ'ස්ථානය

පා'ස්ථානය

 අං

(001-63)
2-470-1853

(001-66)
2-245-9433

033-6505722

(001-998)
90-346-1834

(001-92)
51-227-9365

කා ෙබ"*යාව

+නය

බං,ලාෙ-ශය

(001-94)
112-886945
ෙපාලය

(001-976)
11-310-949

ශාඛා

(62) 2179186012,6013
''ස්තානය

/යමාරය

නැෙගන2ර
3ෙම"රය

 අං

(001-855)
23-997-822

(001-86)
10-84492479

(001-880)
2-988-9925

(001-996)
312-898-861

(001-977)
(001-95)
1-5001-657-822
7565
ෙකයා මානව ස ප සංවධන ෙසවා

(001-670)
331-3328

ආප ලබා ෙනග රෂණ ඉ#$% &'ෙ% අයම
(යාප)ං* අංකය

(යාප)ං* )නය

ජා,ය

ෙශ ගම- බලප.
අංකය
ෙශ (යාප)ං*
අංකය

නම
(/නය
තැපැ# කා2යාල අංකය
3වෙස4 . අං.

ජංගම . අං.

ඊ ෙ%# (/නය

6ද# ලබා ගැ8ෙ%
අංකය (PIN)

(පහත සඳහ- ආප ලබා ෙනග රෂණය ලබා ගැ8මට ෙමම අය% පත බාර ෙද-ෙන<.)
ආප ලබා ෙනග රෂණය ලබා ගැ8ෙ% බැං= >?ම
බැං=ව
>@% අංකය
බැං= >?ෙ% A<කBෙC නම
අය%කB (නැ,න% 3ෙයDEතයා)
අසන
(3ෙයDEතෙය= ෙලස අඳාල FගලයාෙC ෙදමා/ය-, ආG*, Hයා, ළමJ පැ<Kය හැක.)
අදාළ තැනැතාම ෙනLවද ෙනවැලැය හැ& තවය ෙහ4Mෙව- ෙමම ආප ලබා ෙනග රෂණය සදහා N
අය% පත බාර ෙද-ෙන<.
අය%කBෙC අසන
අ6ණා ඇ, ෙ#ඛන

ලබා ගෙත<

රෂණ ඔ

ය

ෙයතයා

අවශ ෙඛන (4)

අවශ ෙඛන (6)

1. ආප" ලබා ෙනග& රෂණය
ඉ() *ෙ) අය+) පත
2. ,ෙ-ශ ගම බලප. ෙහ ල
හැ1)පත
3. රෂණ ඔ
යාෙ2 බැං4
ෙපෙ& 5ටප& ෙහ බැං4
7කාශනය
4. ,ෙ-ශ ගත 8ෙ) 9නය ඇ;ල&
තහ<= *ෙ) ෙපරමය
(ක)ක= අමාතංශය ,> ලබා
+ ) ෙහ ?ව
@කA පෙ&
5ටපත (ෙකයාෙB C*යාවක
යැD >@ නා නැවත >ය රටට
ඒමට අය+) කෙළG න) පමණ)

1. ආප" ලබා ෙනග& රෂණය
ඉ() *ෙ) අය+) පත
2. ලබා ෙනග& රෂණය ඉ()
*ෙ) අය+) පත
3. රෂණ Hදල 4& *මට අදාල
5ර< ඇෙටJ බලප. ෙපරමය
4. නෑකම සහMක *ෙ) ල
ෙඛණ
5. රෂණ
ඔ
යාෙ2 ෙහ ෙයතයාෙ2
බැං4 ෙපෙ& 5ටපත ෙහ බැං4
7කාශනය
6. ,ෙ-ශ ගත 8ෙ) 9නය ඇ;ල&
තහ<= *ෙ) ෙපරමය
(ක)ක= අමාතංශය ,> ලබා
+ ) ෙහ ?ව @කA පෙ&
5ටපත (ෙකයාෙB C*යාවක
යැD >@ නා නැවත >ය රටට
ඒමට අය+) කෙළG න) පමණ)

මධස්ථානය

මධස්ථානෙP
7ධා යා

අ&සන

ෙකයා ශාඛා

ශාඛාෙB
7ධා යා

EPS වෘ&Mකය තම ෙ2 ආප" ලබා ෙනග& රෂණය 5Rබඳ ෙතර;= දැන ගැTම සඳහා ජංගම +රකථන
ආVත Wමය හ1 වා Xම.
•

ආප ලබා ෙන ග

රෂණය ය මද?

ක)ක=වා ,ෙ-ශ ගත 8 අ<=+ 03* ප" ඔ< ට අදාල රෙට 5ටව යාෙ) රෂණය (ෙව කර ග&
ෙග8ම) ආප" ඒෙ)9 ,යද) රෂණය (?ව ගම ගාස්;) ආ9 රෂණය , ෙකයාවට C*යා සඳහා 5ට<
ක)ක=ව ඉ() කෙළG නැMන), එය ආප" ලබා ෙනග& රෂණය ෙලස හැZ ෙB.
• ආප ලබා ෙන ග රෂණය සඳහා ජංගම රකථන ආත ෙසවාව ය මද?
දැ ඔබට ල මධස්ථානයට 5,[මට අවස්ථාව ෙනමැM න), ඔෙ\ පගණකෙP di.hrdkorea.or.kr යන
ෙව\ අඩ,යට 5,ස රෂණය සඳහා අ තJජාලය හරහා අය+) කර න. ( 2017ෙපබරවා >ට ෙමය ^යා&මක
ෙB.)
•

ආප ලබා ෙන ග

රෂණය සඳහා අය# $%ෙ# &මය

Wibee Talk App එක බා ගැTම.
ඔෙ\ Android Phone එෙක Play Store ;ළට 5,ස Wibee Talk App එක බා ග න.
ඔෙ\ IOS Phone එෙක App Store ;ළට 5,ස Wibee Talk එක බා ග න.

අ&සන

HRD Korea ෙලසද සඳහ කර ෙස යන.
• “HRD Korea” යන පදය එක ළ ෙස යන.
ආප ලබා ෙන ග රෂණය සඳහා ම.
• di.hrdkorea.or.kr යන ෙව අඩය ළට $ෙසන.
ආප ලබා ෙන ග රෂණය සඳහා ඉ&' කර ල(පත ඔබ සව තබා ගන.
 ඔබෙ+ භාෂා මාධ. ෙත/රා ගන සහ ඔබෙ+ ෙප01ග2ක ෙත ර3 භාතා කර4 රෂණ
5දල ලබා ගැ7මට එකඟ වන.
 ජංගම (රකථන හරහා තහ<3 =>ම. (පහත සඳහ $?ෙවලට (රකථන අංකය සහ තහ<3
=>ෙ අංකය ඇළත කළ ප)
 ෙප01ග2ක ෙත ර3 ඇල කර ලැAස්ෙC න තහ<3 කරන. (ජාDය, ඉංEFෙය නම,
උප Hනය සහ ජංගම (රකථන අංකය)
 ඔෙ ජාDක හැIJපෙ ඇD $Kරය හා සමාන $Kරය ඇල කරන. (ඒ2ය කාM
ෙහ/ ෙ1ශ ගම බලපOය) එෙසPම බැංQ ෙප ෙ $ටපතද ඇල කරන.

WeeBee Talkමත 2 කරන.
HRD Korea ෙලස ඇල කර ෙස යන.
භාෂාව ෙත/රා ගන.
ෙප01ග2ක ෙත ර3 අJමත කර ගන.
ජංගම (රකථනය මR තහ<3 =>ම.
ලැAස්ෙC නම Dෙ දැA තහ<3 =>ම.
$Kරය ෙහ/ ජාDක හැIJපෙ $ටපත සහ බැංQ ෙප ෙ $ටප ඇල =>ම.
සාSථකව අය( =>ම.

•

ෙකයා මානව ස ප අංශෙ ෙය ශාඛා වල රකථන අංක

ඇල කළ 
රෙ ය ෙදෂය ෙහ අෙක ෙඛනෙ අවශතාවය ෙ" න, ෙක#$යා% මානව
සප සංවධන අංශය (ය+ ශාඛා හා මධස්ථාන) Wibee Talk හරහා EPS කක,ව දැ%ව කර..
ද/0
ෙයලය
නැෙගන2ර
ගැංෙව#

02-69077125
033-2488508

නැෙගන2ර
3ෙය#
7සා

031-7506238
051-3301835

3ෙය බ

ගැංෙව#

033-6505723
032-8208656
031-2491248
031-8509134

ද/:
7සා
3ෙය3න

051-6201938
055-2127225
052-2203260
053-5802365

3වාං6

මධම
<ෙ=ශය
3ෙය#
උ,
3ෙය#

උසා
ෙ=?

Aෙ=ශ කක,ව

නැෙගන2ර
3ෙය බ

3ෙය බ
3ෙය න
බට2ර
3ෙය න

054-8403013
054-2303225

ෙජ6

062-9701754
063-2109202
061-7208525
061-2883335

;ංබ

සඳහා C සහායක කDඩාය ස2ත ශාඛාව

064-7290725
042-5809163

ඩෑ3ෙය

043-2739011
041-6207626

;ංන
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ෙF.

