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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 (                         whÿïlref.a w;aik( 
Date :                     Signature of Applicant: 

For Office Purpose only  

  Service Letter   Gramaseva Letter   Certificates Copy (NVQ)   Registration Fee for NAITA 

  NIC Copy   Passport Copy   Certificates Copy (Others)   Theory Test Payment-TVEC 

  Business  Registration   Visa Copy    Others Document    Certificate Fee-TVEC 

 

Received by 

Date: Officer Signature : 

 

Issue No: 07                                            Issue Date: 2022.01.01                                     Doc.No: NVQ/RPL/Fm/02 

06' iaÓr ,smskh Permanent Address: 

08' m<d; ( 
      Province : 

12' whÿï lrk jD;a;Sh 
 ( Trade Applied): 

NVQ මට්ටම 
NVQ Level 

 

09' Èia;%slalh  
      District : 

 

      District : 

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

      Gender:                Female               Male 

02' uq,l=re iu. ku( (ඉංග්රීසියයන්)                                                            uhd$ñh$fufkúh   
     Name with initials:( with English)                                                  Mr./Mrs./Miss 

Level 
2 

01' cd;sl ye÷kqïmf;ys i|yka mßÈ iïmQ¾K ku( (ඉංග්රීසියයන්) 

    Full name as per the National Identity Card:( with English) 

 

 

 

 

:ඥ 

07',sÅ; mÍCIK NdId udOH (  isxy,      English              Tamil 
     Medium of Theory test 

11'Tnj iïnkaO l, yels ÿrl:k wxl  :        ksji (         cx.u දු.ක.^we.hSï Èk ±kqï §u i|yd& 
    Your Contact Telephone No                   Home:          Mobile: 
                                                                                                                                                       (whats App No) 

 

Level 
3 

 

Level 
4 

 

05'ia;%S mqreI Ndjh   ia;%S                mqqreI 

Gender:                   Female               Male 



 

 NVQ (RPL) ඇගයීම් පරීක්ෂණය සදහා ලියාපදිංචි වීමට, 

 අවශ්ය වෘත්තීය පළපුරුද්ද 

NVQ 2/3 වන මට්ටම සඳහා NVQ 4 වන මට්ටම සඳහා 

 අයදුම්කරන වෘත්තියට අදාළව වසර එකහමාරක 

වෘත්තීය පළපුරුද්ද ඇි ඹ්නෑම අයයකුට අයදුම් කල හැක. 

යහෝ 

 අයදුම් කරන වෘත්තියට අදාලව වසර එකහමාරක 
වයාපාර ලියාපදංචි කිරියම් සහිකය සහ වයාපාරය 
පවත්තවායෙන යන බවට ග්රාම නිලධාරිතුමායේ සහිකය  

යහෝ 

 තෘියික හා වෘත්තීය අධයාපන යකාමිෂන් සභායේ 

ලියාපදංචි ආයතනයක පූර්ණ කාලීන පාඨමාලාවක් 

හදාරා ඇත්තනම්, 

       මාස 6-12 එක් වසරක වෘත්තීය පළපුරුද්ද 

  මාස12-14 මාස නවයක  වෘත්තීය පළපුරුද්ද 

  මාස 24-36 මාස හයක වෘත්තීය පළපුරුද්ද 

 

 අයදුම්පත්ත යයාමු කරන දන වන විට ඔබ වයස 18 

සම්පුර්ණ වු අයයක් විය යුතුය. 

 අයදුම්කරන වෘත්තියට අදාළව වසර හතරක වෘත්තීය 

පළපුරුද්ද ඇි ඹ්නෑම අයයකුට අයදුම් කල හැක. 

යහෝ 

 අයදුම් කරන වෘත්තියට අදාලව වසර හතරක වයාපාර 
ලියාපදංචි කිරියම් සහිකය සහ වයාපාරය පවත්තවායෙන යන 
බවට ග්රාම නිලධාරිතුමායේ සහිකය  

යහෝ 

 තෘියික හා වෘත්තීය අධයාපන යකාමිෂන් සභායේ 

ලියාපදංචි ආයතනයක පූර්ණ කාලීන පාඨමාලාවක් හදාරා 

ඇත්තනම්, 

          මාස 6-12 වසරක තුනක වෘත්තීය පළපුරුද්ද 

          මාස12-14 වසර යදකක  වෘත්තීය පළපුරුද්ද 

          මාස 24-36 වසර එකඑකහමාරක වෘත්තීය පළපුරුද්ද 

යහෝ 

 NVQ 2 මට්ටයම් සහිකයක් ලබා ඇත්තනම්, වසර 3 

වෘත්තීය පළපුරුද්ද 

 NVQ 3 මට්ටයම් සහිකයක් ලබා ඇත්තනම්, වසර 2 

වෘත්තීය පළපුරුද්ද 

 

 අයදුම්පත්ත යයාමු කරන දන වන විට ඔබ වයස 21 

සම්පුර්ණ වු අයයක් විය යුතුය. 

ඉහත ක්රමයේදයන් අතරින් එක් ක්රමයේදයක් ඔසේයසේ වෘත්තීය පළපුරුද්ද ඇත්තනම්, NVQ-RPL සඳහා ලියාපදිංචි විය හැක. 
 

පසු පියටහි සඳහන් අයදුම්පත්රය, යසේවා සහික, ජ්ාික හැඳුනුම්පත සහ සහික පත්ර වල සහික කරන ලද (සාමවිනිසුරු විසින්) 

ඡායා පිටපත්ත  සහ බැංකු රිසිට්පත්ත වල මුල් පිටපත්ත සමඟ පහත ලිපිනයට යයාමු  කිරීයමන් RPL පරීක්ෂණය සඳහා ලියාපදංචි වීමට 
අවසේථාව ඇත. 
 

ලියාපදංචි වීම සඳහා ඉහත වගුයේ අංක 01,02 යටයත්ත සඳහන් ොසේතු යෙවිය යුතු අතර නයායික පරීක්ෂණ පවත්තවනු ලබන 

වෘත්තීන් සඳහා පමණක් NVQ Level 4 ලබා ෙැනීමට ලියාපදංචි වීයම් දී අංක 1,2,3,දරණ යෙවීම් කළ යුතුය. 
 

(සැ.යු.උක්ත ගිණුම් සදහා තැන්පත්ත කරන ලද මුදල් නැවත ඔබ යවත යෙවනු යනාලැයේ. ;jo ඔබ අවසන් ඇෙයීම් 

පරීක්ෂණයයන් සමත්ත වී මාස 06ක් වනතුරුත්ත ඔබයේ සහිකය යනාලැබුණ යහාත්ත වහාම අපව දැනුවත්ත කර මාස 06ක් තුළ 

සහිකය ලබා ෙන්න.) 
 

අයදුම්පත්ත යයාමු කිරීම 

ජ්ාික ආධුනිකත්තව සහ කාර්මික පුහුණු කිරිම් අධිකාරිය 

NVQ-RPL අිංශ්ය 

යනා.971,ශ්රී ජයවර්ධනපුර මාවත,වැලිකඩ,රාජගිරිය 

දුරකථන අිංක-0112888783-5 

www.naita.gov.lk 

 

 ගාසේතු  යගවීම 

 ගාසේතුව Level 3 Level 4 
1 ලියා පදංචි ොසේතුව-  

(NAITA-NVQ-RPL නමින් මහජ්න බැංකුයේ නුයේයොඩ ශාඛායේ ඇි අංක 

174100150021659 දරණ ගිණුමට තැන්පත්ත කල යුතුය.) 
රු.1000/- රු.1000/- 

2 සහික පත්ර සහ අධීක්ෂණ ොසේතු- 
(අධයක්ෂ ජ්නරාල් ,TVEC නමින් මහජ්න බැංකුව යබාරැල්ල, ශාඛායේ ඇි 
078100172266044 දරණ ගිණුමට මුදල් තැන්පත්ත කල යුතුය.) 

රු.500/- රු.500/- 

3 නයායික පරීක්ෂණ ොසේතු-(රූපලාවනය ශිල්පී, යක්ෂාලිංකරණ ශිල්පී, සැළසුම් ශිල්පී, 
ශිතකරණ හා වායු සමීකරණ ශිල්පී, යපර පාසල්ප ගුරු,යමාටර් රථ කාර්ික ශිල්පී, විදුලි 

කාර්ික ශිල්පී, යතාරතුරු තාක්ෂණ ශිල්පී, යහද සහායක ශිල්පී, යේකරි ශිල්පී, සුපයේද, 
ප්රමාණ සමීක්ෂණ සහායක, යගාඩනැගිලි ඉදකිරිම් සුපරීක්ෂක )TVEC නමින් 

078100172266044 දරණ ගිණුමට මුදල් තැන්පත්ත කල යුතුය. 

- රු.500/- 

4 අවසාන ඇගයීම් පරීක්ෂණ ගාසේතු- 
(NAITA-NVQ-RPL නමින් මහජ්න බැංකුයේ නුයේයොඩ ශාඛායේ ඇි අංක 

174100150021659 දරණ ගිණුමට තැන්පත්ත කල යුතුය.) 
රු.5000/- රු.6000/- 

5 අවසාන ඇගයීම් පරීක්ෂණ මධයසේථාන ගාසේතුව- 
(අදාල විභාෙ මධයසේථානයට යෙවිය යුතුය.) 

රු.4000/- රු.5000/- 


