නිවේදනය 01:
ක ොරියොකේ සිය කසේවො සේථොන වලින් නිවොඩු
ලබො පැමිණි අය නැවත එම කසේවො සේථොන
කවත වොර්තො කිරීම සම්බන්ධකයන් නවතම
නිකේදනය.
(Only for Vacation & Work place
change workers)
2020.04.01 දින සිට බලපැවැත්වවන පරිදි COVID-19
ව ෝලීය වසං තය වැළැක්වීම සඳහා ව ාරියානු ජනරජය
විසින් ව න ඇති පියවර ප්ර ාරව E -9 ීසා බලපත්ර සහිත
සියලුම විවේශීය ශ්රමිකයින් ස්වයං නිවරෝධායනය ට වහෝ
පහසු ම් නිවරෝධායනයට යටත් විය යුතුය.
ඒ අනුව 2020.05.11 න් පසු ව ාරියාවට පිවිවසන විවේශීය
Y%මි යින්, වම් සම අමුණා ඇති අයදුම්පත ව ාරියානු
ජනරජය වවත ඉදිරිපත් ල යුතු අතර Y%S ලං ාවේ මානව
සම්පත් සංවර්ධන වස්වා ආයතනවේ EPS මධයස්ථාන
(EPS Center) අOHක්වෂ විසින් සහති
රන ලද තහවුරු
කිරීවම් වේඛණය ලංයාවව් පිටත් වීවේදී අනිවාර්වය්
ඔබ සතුව තිබිය යුතුය. ඒ අනුව වස්වා ස්ථානවයන් නිදහස්
ීවම් ලිපිය (Release Letter) රැව න වහෝ එවස් වනාමැතිව
ව ටි ාලීන නිවාඩුවක්ව සඳහා ශ්රී ලං ාවට පැමිණ නැවත
දකුණු ව ාරියාවේ රැකියාව සඳහා පිටත් වීමට අවේක්විත
ඔබ ව ාරියාවට පිවිසීමට ප්රථම වස්වා වයෝජ යා
ඇමතීවමන් වස්වා ස්ථානවේ නිවරෝධායන ීමට ඇති

හැකියාව පිලිබදව තහවුරු
ර ත යුතු අතර එවස්
වනාමැතිනම් පුේ ලි ව ලබා ත් නිවරෝධායනය ීමට ඇති
ස්ථානය වතාරතුරු ඔබ සතු විය යුතුය. ආයතනයයට
අනුබද්ධ වස්වයයකු නේ අනිවාර්වය්ම වමම අයදුේපත
පිරවීමට වපර වස්වා වයෝජයයා දැනුවත් යර තිබිය යුතුය.
වපෞද්ගලියව නිවරෝධායනය ව්ව් එම නිවරෝධායන
මධයස්ථානය අනිවාර්වය්ම ඔබවේ වස්වා ස්ථානය පිහිටි
ප්රවද්යවේම තිබිය යුතුය.
ක්රියාවලියයාව :
පියවර 1: වස්ව යා විසින් නිවරෝධායන ස්ථානය තහවුරු
කිරීවම් අයදුේපවතහි ඇති සියලු වතාරතුරු නිසි පරිදි යතුරු
ලියනය යර (typed) පැහැදිය ස්කෑන් පිටපතක් සහ ඔබකේ
විකේශීය අනනයතො පකති  ිටපපත් (Korean ID) (ඉදිරිපස
සහ ිටටුපස ඡොයොව සි ත) පහත සදහ් විදුත් තැපෑවලන්
EPS මධයස්ථානයට වයාමු ල යුතුය.
E-mail: epscenterlk@yahoo.com
** ඔබවේ අයදුේපත EPS uOHia:dkhට වයාමු යරන
විදුත් තැපැ ල ලිපිනයටම අයදුේපත අනුමත වී ඇතිද ය්න
නැවත E-mail මාර්ගවය් පිළිතුරු ද්වන බැවි් නිවැරදි
වපෞද්ගලිය විදුත් තැපැ ල ලිපිනයකි් අයදුේපත වයාමු
යර්න.
(i) ඔබ සේූර්ණ යරන ලද අයදුේපත අප වවත වයාමු යරන
විට ඔබවේ විදුත් තැපෙවලහි මාතායාවවහි (subject)
" අයදුම් රුකේ නම" සදහ් යර්න.

(ii) නිවරෝධායන ාලය (දින 14) තුල තනිව පරිහරණය
ල හැකි වවනම ස්ථානයක්ව/ ාමරයක්ව ඔබ වවනුවවන්
වයාරියාවේ තිබිය යුතු අතර එම ස්ථානය කිසිදු
ආ ාරයකින් සමූහ වලස භාවිතා වනාහැ . තවද එම
ස්ථානය, තනිව පරිහරණය යළ හැකි වැසිකිළි සහ නාන
ාමර පහසු ම් සහිත ස්ථානයක්ව විය යුතුය.
නිවරෝධායන සහතිය පත් නිකුත් කිරීවේදී නිවරෝධායන නීති
වරගුලාසි දැඩිව ක්රියාත්මය වන වහින් ඔබ විසි්
නිවරෝධායන අයදුේපත නිවැරදිව පිරවිය යුතුය.
(iii) නිවරෝධායනයට සූදානේ යරගනු ලබන ස්ථානය ඔවේ
වස්වා ස්ථානය වනාවේ නේ, එය ඔබවේ වස්වා ස්ථානය
පිහිටි ප්රවද්ය ීමමාව තුළි් වතෝරාගත් ස්ථානය්  විය යුතුය.
වමය වස්වා ස්ථානය වවනස් යරන ලද අයදුේයරුව්ටද
අදාල වන අතර, ඔබ ආයතනය වවනස් යර ඇත්නේ
(Workplace Change) නිවරෝධායනයට සූදානේ යරගනු
ලබන ස්ථානය ලංයාවට පැමිකණීමට වපර වස්වය යළ වස්වා
ස්ථානය පිහිටි ප්රවද්ය ීමමාව තුළි් වතෝරාගත් ස්ථානය් 
විය යුතුය.
(iv) E-9 වීසා යාලය වයාරියාවට ඇතුළු වීවේදී සක්රීය
තත්වවේ පැවතිය යුතු අතර ගුව් ගම් වතාරතුරු නිවැරදි
විය යුතුය.
(v) අතින් ලියන ලද සහ වදෝෂ සහිත අයදුම්පත් කිසිදු දැනුම්
දීමකින් වතාරව ප්රතික්වවෂ්ප වන අතර ඔබවේ අයදුේපවතහි
වතාරතුරු වල සතයතාවය පරී් ෂා කිරීම සදහා රාජයාරී දින

7 -10 ත් අතර ග්නා බැවි්, ඔබවේ ගුවන් මන් දිනයට
අවම වශවයන් දින 10
(රාජයාරී දින සදුදා සිට සිකුරාදා
ද් වා රජවේ නිවාඩු දින හැර) ාලය ට වපරාතුව නිවැරදි
වතාරතුරු පුරවා සම්ූර්ණ
රන ලද අයදුම්පත EPS
ආයතනයට විදුත් තැපෑවලන් වයාමු ල යුතුය.

(vi) යතුරු ලියනය රන ලද (Typed) අයදුම් පවතහි
ඔබවේ අත්සන වයාදා ඇත්දැයි තහවුරු ර න්න.
පියවර 2:
වස්ව යා විසින් ලබා දී ඇති නිවරෝධායන පහසු ේ
වතාරතුරු සතයාපනය සඳහා (නිරවoHතාවය තහවුරු ර
ැනීම සදහා) මානව සම්පත් සංවර්ධන වස්වා ආයතනවේ
ව ාරියාවේ ප්රධාන යාර්යාලය සමඟ හුවමාරු වේ.
පියවර 3:
ව ාරියාවේ මානව සම්පත් සංවර්ධන වස්වා ආයතනවේ
ප්රධාන යාර්යාලය විසින් වතාරතුරු සතයාපනය ළ පසු,ශ්රී
ලං ාවේ EPS මධයස්ථානය ඔබ හා සම්බන්ධ වනු ඇත.
පියවර 4:
EPS මධයස්ථානවේ අධයක්වෂ විසින් තහවුරු
රමින්
සහති
රන ලද නිවරෝධායන සහතියය EPS
මධයස්ථානයට විසි් ඔබ වවත නැවතත් ලබා වදන අතර ඒ
පිළිබදව EPS මධයස්ථානය විසි් ඔබට දැනුේ වදනු ඇත.
Y%S ලං ා EPS uOHia:dkh
0112886945

නිවේදනය 02:
වකොරියොවේ සිය වසේවො සේථොනය වවත වොර්තො කරන
ශ්රමිකකින්  සදාො වකවරන ිශවෂේ දනුම්  ීමයින!
(Only for Vacation & Work Place Change)
 නිවරෝධොයනය තාවුරු කිරීව්  අයදු් පත පිරවීවය්  පසු එහි සදා් 
වතොරතුරු වවනසේ කළ වනොානකි බනිශ්  (ගුව්  ටිකට් පවතහි
වතොරතුරු ාො අවනකුත් දත්තය් ) කරුණොකර තාවුරු කරගත්
වතොරතුරු පයණක් ඇතුළත් කර් න.
 එවය් ය ව්  වන ිශට සාතිකපත් නිකුත් කරුම ලනබූ අය ාට කිසිදු
වාේතුවක් යත නනවත සාතික පත් නිකුත් කරුම වනොලනවේ.
 වසේවො සේථොනවය්  නිවොඩු ලබො පනමිකණි අය, නිවරෝධොයනය තාවුරු
කිරීව්  අයදු් පත පුරවො ශ්රී ල කො EPS යධයසේථොනයට ිශදුත් තනප ල
ඔසේවසේ වයොමු කිරීයට වපර කරුණොකර www.eps.go.kr වවේ
අඩිශයට පිිශස ඔබවේ වපෞද්ගලික EPS ගිණවයහි දක්වො ඇති වසේවො
ගිණවයහි වල ගු භොවය පරික් ො කර අයදු් පත පුරව් න.
 තවද ඔබවේ වර්තයොන ක් කරු ගිිශසුය අවල ගු වී ඇත්න්  සා වීසො
කොලය ඉක්යවො ඇත්න්  අයදු්  කිරීවය්  වලකි් න.
 වසේවො සේථොන යොරු කර පනමිකණි අයද (Work Place Change), වීසො
කොලය ඉක්යවො ඇත්න්  අයදු්  කිරීවය්  වලකි් න.

ආදර්ශ අයදුම්පත
Confirmation of Self-quarantine (E-9)
□Vacation □Workplace change wod, fldgqj  ,lKq lrkak
Name S. Sanjaya Prassanna

Date of Birth (MM/DD/YYYY) 10/23/1987

Gender Male

Passport No. M3185249

Nationality

Sri Lankan

Alien Registration No: 89315059782313
Korean ID / úfoaY wkkH;d wxlh

Flight No. .=jka .uka m%fõY m;% fjka lr.;a miq Date of Arrival to Korea (MM/DD/YYYY)
mqrjkak ^fldrshdjg f.dv nisk .=jka hdkd wxlh& .=jka .uka m%fõY m;% fjka lr.;a miq mqrjkak ^fldrshdjg
f.dv nisk oji&
Address in Korea
(address of quarantine residence for 14 days)

Name & Cell phone No. of employer (or protector):
wdh;ksl m%Odkshdf.a ku fldrshka NdIdfjka
ÿrl:k wxlh 0082 10 48572693

,smskh fldrshka NdIdfjka mqrjkak
fldrshdfjys ksfrdaOdhkh jk ia:dkfhys Company Name : ^wdh;kfha ku fldrshka NdIdfjka &
,smskh
Company Address & Contact No:
Contact No of Quarantine place නිර ෝධායනය wdh;kfha ,smskh fldrshka NdIdfjka iy oqrl:k wxlh
වන ස්ථානරයහි දු කථන අංකය
*ඔබ ආයතනයකට අනුයුක්තව රස්වය ක න්රනක් නම් වත්මන්
**නිරරෝධායනයට සූදානම් කරගනු ලබන ස්ථානය
ආයතනික රතා තුරු ඉහත දක්වා ඇති පරිදි පි විය යුතුයි.
ඔරේ රස්වා ස්ථානය රනාරේ නම්, එය ඔබරේ රස්වා **ඔබ ආයතනය රවනස් ක ඇත්නම් (Workplace Change)
ස්ථානය පිහිටි ප්රරේශය තුළින්ම ර ෝරාගත්
ලංකාවට පැමිණීමට රප අවසන් ව ට රස්වය කළ ආයතනරයහි
ස්ථානයක් විය යුතුය.
රතා තුරු සටහන් කළ යුතුයි.
(රමය රස්වා ස්ථානය රවනස් කරන ලද (Workplace
Change) අයදුම්කරුවන්ටද අදාල රේ)
Cell phone No. in Korea
whÿïlref.a fldrshdfjys ÿrl:k wxlh
0082 10 25878952

Contact No. whÿïlref.a ,xldfõ ÿrl:k wxlh
076 6587250

<Note>
In response to the global COVID-19 outbreak, as of 00:00 April 1st, 2020 (arrival time), the Republic of Korea requires all
inbound travelers to be subject to self-quarantine or facility quarantine.
Foreign workers with E-9 visas should complete and submit this confirmation to the
government of the Republic of Korea. If the person fails to submit the agreement or do not
agree with all categories below, the government may deny entry in accordance with the 『
Immigration Act』, 『Quarantine Act』, etc.
<Self-quarantine> I, agree to be quarantined at “a residence in the Republic of Korea” for 14
days after entry, in accordance with Article 42 of the 『Infectious Disease Control and Prevention Act
』, Article 16 of the 『Quarantine Act』, etc.
□ Agree  ලකුණ සටහන් ක න්න

□ Disagree

<Departure Order> I, in compliance with the instructions of the government of the Republic of Korea, agree to fulfill
14 days of self-quarantine and agree to unconditionally abide by the government measures including departure orders, if
I fail to follow through or the government judge the quarantine residence is unsuitable to stay.

□ Agree  ලකුණ සටහන් ක න්න

□ Disagree

I apply the self-quarantine confirmation as I have suitable self-quarantine residence for 14days after entry.

Date of apply (MM/DD/YYYY)

Applicant

(Signature)

Sri Lanka EPS Center
I confirm the above applicant has self-quarantine residence for 14days after entry by the
employer(protector).

Date of confirm

(MM/DD/YYYY)

Confirmor [ Director
Sri Lanka EPS Center] (seal)

