NVQ - RPL
cd;sl wdOqkl
s ;aj iy ld¾ñl mqyK
q q lsÍï wêldßh
NATIONAL APPRENTICE AND INDUSTRIAL TRAINING AUTHORITY
ksmqK;d ixj¾Ok yd jD;a;Sh mqyqKq wud;HdxYh
MINISTRY OF SKILLS DEVELOPMENT & VOCATIONAL TRAINING

cd;sl jD;a;Sh iqÿiqlï iy;slh ,nd .ekSu i|yd ,shdmÈxÑ ùfï whÿïm;%h
Application for the National Vocational Qualification Certificate
^ld¾hd,hSh m%fhdackh

i|yd& ,s'm' wxlh(

Registration No:

01' cd;sl ye÷kqïmf;ys i|yka mßÈ iïmQ¾K ku(
Full name as per the National Identity Card:

02' uq,l=re iu. ku(
Name with initials:

uhd$ñh$fufkúh
Mr./Mrs./Miss

03' iy;slfha i|yka úh hq;= ku ^bx.%i
S s lemsg,a wl=ßka&
Name which should be appeared in the Certificate (English BLOCK LETTERS)

05'ia;%S mqreI Ndjh ia;%S
Gender:
Female

04' cd;sl ye÷kqïm;a wxlh(
National Identity Card No:

Gender:
Female
06' iaÓr ,smskh Permanent Address:

mqqreI
Male

Male
08' m<d; (
Province :
09' Èia;%slalh
District :

07',sÅ; mÍCIK NdId udOH ( isxy, English Tamil
Medium of Theory test
11'Tnj iïnkaO l, yels ÿrl:k wxl :
Your Contact Telephone No

ksji (
Home:

10'.%du ks<OdÍ fldÜGdYh (
G.S. Division :
cx.u ^we.hSï Èk ±kqï §u i|yd&
Mobile:

12' whÿï lrk jD;a;Sh ( Trade Applied):
13' jD;a;Sh m<mqreoao (
Vocational of Service:

wdh;kh (
Institute:

wjq (
Years:

udi (Months):

14' NAITA fyda fjk;a TVEC ys ,shdmÈxÑ wdh;khl mQ¾K ld,Sk mdGud,djla yodrd iy;slhla ;sfí kï
Full time training certificate received from NAITA or any other TVEC registered Establishment
mqyqKqj ,enq wdh;kh
mdGud,dj
Training Establishment
Course
by; i|yka lreKq ksjerÈ nj;a i;H nj;a iy;sl lrñ'
I hereby certify that the above particulars are true & correct.
Èkh (
Date :

Issue No : 06

ld,h
Duration

whÿïlref.a w;aik(
Signature of Applicant:

Issue Date : 2018/12/01

Doc.No : NVQ/RPL/Fm/02

cd;sl jD;a;Sh iqÿiqlï iy;sl msßkeñu (NVQ) - RPL
Tnf.a /lshdj fuf;la l,a mej;=fka Tfí olaI;djh yd ksmqK;djh u;h' Tfí ksmqK;djhg cd;sl uÜgfï ms<s.ekSula we;s
iy;slhla ,nd§fï jevms<sfj,la ±ka wm wêldßh u.ska l%shd;aul lr we;' ta wka lsij
s la fkdj cd;sl jD;a;Sh iqÿiqlï
^NVQ& iy;sl ,nd §fï jevms<sfj,hs'
1' fuu iy;slh ,nd .ekSug jD;a;Sh m,mqreoao muKla wjYH fõ' fuh cd;sl iy cd;Hka;r ms<s.ekSula we;s iy;slhla
neúka úfoaY /lshdjlg jqjo hdfï wjia:dj ie,fia'
2' fuu.ska cd;sl ämaf,daud fyda Wmdê uÜgfï iqÿiqlï olajd hd yels neúka Tng wNsudkfhka hq;=j jD;a;Sh u. ie<iqï lr
.; yel'
3' Tn /lshdj lrk ia:dkfha§ fyda cd;sl wdOqksl;aj iy ld¾ñl mqyqKq lsÍï wêldßh kï lrk mqyqKq uOHia:dkhl§ Tnf.a
ksmqK;djh$yelshdj iy;sl lrjd .; yel'

NVQ (RPL) ඇගයීම් පරීක්ණය වදශා අලය ුදුසුදමම්,
NVQ Level 3- අයදුම් කරන ලෘත්තියට අදාෂල ලවර 1 1/2 ක ලෘත්තිය පෂපුරුද්ද ඇති ඕනෑම අයයකුට අයදුම් ක ශැක.
NVQ Level 4-










1

ලවර 4ට ලැඩි ලෘත්තීය පපුරුද්ද (අයදුම්කරන ලෘත්තීයට අදාල යවේලා කාය වම්පුර්ණ කර තිබිය යුතු අතර EPF යශෝ
විශ්රාම ලැපපට හිමිකම් තිබිය යුතුයි.
යශෝ
තෘතියික ශා ලෘත්තීය අධ්යාපන යක මින් වභායේ ලියාපදිංචි ආයතනයක පූර්ණ කාලීන පාඨමාාලක් ශදාරා ඇත්නම්
(6 මාසික/පැය720) ක පුර්ණ කාලීන පාඨමාායලන් පසු අවු :03ක යවේලා කායක් වම්පුර්ණ කර තිබිය යුතුය.
අවු:1ක පුර්ණ කාලීන පාඨමාායලන් පසු අවු:3 යවේලා කායක් වම්පුර්ණ වී තිබිය යුතුය.
අවු:2 ක පුර්ණ කාලීන පාඨමාායලන් පසු අවු:2 යවේලා කායක් වම්පුර්ණ වී තිබිය යුතුය.
යශෝ
NVQ 2 ලන මට්ටම බා අවු:3ක යවේලා කායක් වම්පුර්ණ කර තිබීම.
NVQ 3 ලන මට්ටම බා අවු:2ක යවේලා කායක් වම්පුර්ණ කර තිබීම.
යශෝ
අයදුම් කරන ලෘත්තියට අදාල ලවර 4ට ලැඩි ලයාපාර ලියාපදිංචි රිමේයම් වශතිකය වශ ලයාපාරය පලත්ලායගන යන
බලට ග්රාම ලධධ්ාමේතුමායස වශතිකය (ප්රායද්ය ය යමකම්තුමායස අ අ අත්වන වහිත)
Level 3
Level 4
ගාව්තුල

ලියා පදිංචි ගාව්තුල(NAITA-NVQ-RPL නමින් මශජන බැිංකුයේ  අයසයග ඩ ාඛායේ ඇති අිංක
174100150021659 දරණ ගිණුමට තැන්පත් ක යුතුය.)

2
3

4

වශතිම පත්ර වශ අීකක්ණ ගාව්තු(අධ්යක් ජනරාම TVEC නමින් මශජන බැිංකුල යබ රුම ාඛායේ ඇති
078100172266044 දරණ ගිණුමට මුදම තැන්පත් ක යුතුය.)
නයායික ම පරීක්ණ ගාව්තු-(රපාලනය ිල්පී, කක්ාිංමරණ ිල්පී, වැෂුදම්
ිල්පී, ිලතමරණ ශා ලායු වමීමරණ ිල්පී, කපර පාව්ප ගුරු,ක ොටර් රථ මාර්මිම
ිල්පී, විුසලි මාර්මිම ිල්පී, කතොරතුරු තාක්ණ ිල්පී, කශද වශායම ිල්පී, කේමරි
ිල්පී, ුදපකේද, ප්ර ාණ වමීක්ණ වශායම, කගොඩනැගිලි ඉදකිරිම් ුදපරීක්ම )TVEC
නමින් 078100172266044 දරණ ගිණුමට මුදම තැන්පත් ක යුතුය.

අලවාන ඇගයීම් පරීක්ණ ගාව්තු(NAITA-NVQ-RPL නමින් මශජන බැිංකුයේ  අයසයග ඩ ාඛායේ ඇති අිංක
174100150021659 දරණ ගිණුමට තැන්පත් ක යුතුය.)

5

අලවාන ඇගයීම් පරීක්ණ ධයව්ථාන ගාව්තුල(අදා විභාග මධ්යවථාානයට යගවිය යුතුය.)

රු.1000/-

රු.1000/-

රු.500/-

රු.500/-

රු.500/-

රු.500/-

රු.5000/-

රු.6000/-

රු.4000/-

රු.5000/-

පසු පියටහි වඳශන් අයදුම්පත්රය යවේලා වශතික ජාතික ශැඳු අම්පත වශ වශතික පත්ර ල වශතික කරන ද (වාමවිලධසුරු විසින්)
ඡායා පිටපත් වශ බැිංකු මේසිටිපත් ල මුම පිටපත වමඟ පශත ලිපිනයට යය මු රිමේයමන් RPL පරීක්ණය වඳශා ලියාපදිංචි වීමට
අලවථාාල ඇත.
ලියාපදිංචි වීම වඳශා ඉශත ලගුයේ අිංක 01 02 යටයත් වඳශන් ගාවථතු යගවිය යුතු අතර නයායික පරීක්ණ පලත්ල අ බන
ලෘත්තීන් වඳශා පමණක් NVQ Level 4 බා ගැනීමට ලියාපදිංචි වීයම් දී අිංක 1 2 3 දරණ යගවීම් කෂ යුතුය.
අයුසම්පත් කයොමු කිරි
ජාතික ආධුලධකත්ල වශ කාර්මික පුහුණු රිමේම් අධිකාමේය
NVQ-RPL අිංය
කනො.971,ශ්රී ජයලර්ධනපුර ාලත,ලැලිමඩ,රාජගිරිය
ුසරමථන අිංම-0112888783-7
www.naita.gov.lk

