
NVQ - RPL 

cd;sl wdOqksl;aj iy ld¾ñl mqyqKq 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
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: 

Issue No: 07                                             Issue Date: 2020/07/01                                     Doc.No: NVQ/RPL/Fm/02 

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(                                                                        uhd$ñh$fufkúh   
     Name with initials:                            Mr./Mrs./Miss 

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

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

      Gender:                Female               Male 
 

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

NVQ මට්ටම 
NVQ Level 

 

06' iaÓr ,smskh Permanent Address: 08' m<d; ( 
      Province : 

Level 
2 

09' Èia;%slalh  
      District : 
 

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

10'.%du ks<OdÍ fldÜGdYh ( 
    G.S. Division : 

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

Level 
3 

 
13' jD;a;Sh m<mqreoao (       wdh;kh (             wjq (     udi (Months): 
     Working Experience:     Institute:                                       Years: 

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         ld,h 
 Training Establishment             Course                                           Duration 

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

Gender:                   Female               Male 

Level 
4 

 



 

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 lsisjla 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 පරීක්ෂණය සදහා අවශ්ය සුදුසුකම්,  

 

NVQ Level 3- අයදුම් කරන වෘත්තියට අදාළව වසර 1 1/2 ක වෘත්තිය පළපුරුද්ද ඇි ඕනෑම අයයකුට අයදුම් කල  

                     හැක.    

NVQ Level 4- 

 වසර 4ට වැඩි වෘත්තීය පලපුරුද්ද (අයදුම්කරන වෘත්තීයට අදාලව යේවා කාලය සම්පුර්ණ කර ිබිය යුතුය) 

(යම් සමඟ ඇි ආකෘි පත්රය භාවිතා කරන්න) 

යහෝ 

 වසර 4ට වැඩි වෘත්තීය පළපුරුද්ද සනාථ කිරිම සඳහා ග්රාම නිලධාරිතුමා විසින්  නිකුත්ත කරන ලද 

සහිකය (යම් සමඟ ඇි ආකෘි පත්රය භාවිතා කරන්න) 
 

 තෘියික හා වෘත්තීය අධයාපන යකාමිෂන් සභායේ ලියාපදිංචි ආයතනයක පූර්ණ කාලීන පාඨමාලාවක් 

හදාරා ඇත්තනම් (6 මාසික/පැය720) ක පුර්ණ කාලීන පාඨමාලායවන් පසු අවු :03ක යේවා කාලයක් සම්පුර්ණ 

කර ිබිය යුතුය. 

 අවු:1ක පුර්ණ කාලීන පාඨමාලායවන් පසු අවු:3 යේවා කාලයක් සම්පුර්ණ වී ිබිය යුතුය. 

              අවු:2 ක පුර්ණ කාලීන පාඨමාලායවන් පසු අවු:2 යේවා කාලයක් සම්පුර්ණ වී ිබිය යුතුය. 

යහෝ 

 අයදුම් කරන වෘත්තියට අදාලව වසර 4ට වැඩි වයාපාර ලියාපදිංචි කිරියම් සහිකය සහ වයාපාරය 

පවත්තවායගන යන බවට ග්රාම නිලධාරිතුමායේ සහිකය  

 

ලියාපදිංචිය සඳහා අවශ්ය ලිපි යේඛණ  

 

 මානාලියන් හැඩගැන්වියම් ශිේපියයකු යලස යේවය කරන බවට තහවුරු කළ යේවා සහිකයේ ඡායා 

පිටපත  යහෝ යේවා කාලය තහවුරු කිරිම සඳහා ග්රාම නිළධාරි සහිකයේ ඡායා පිටපත,  (යම් සමඟ ඇි 

ආකෘි පත්රය භාවිතා කරන්න) 

 ජාික හැඳුනුම්පයතහි ඡායා පිටපත  , 

(සියළුම ඡායා පිටපත්ත සාමවිනිසුරු විසින් සතය පිටපත්ත බවට සහික කළ යුතුය.) 

 

 

 

 සැ.යු.-යමම වියේෂ වැඩසටහන  යටයත්ත ඔබ  ලියා පදිංචි ගාේතුව, සහික පත්ර සහ අධීක්ෂණ ගාේතු, 

නයායික පරීක්ෂණ ගාේතු සහ අවසාන ඇගයීම් පරීක්ෂණ ගාේතු වලින් නිදහේ කරන අතර, අවසාන 

ඇගයීම් පරීක්ෂණ මධයේථාන ගාේතුව NVQ 3 වන මට්ටම සඳහා රු.4000/- සහ NVQ 4 වන මට්ටම සඳහා 

රු.5000/-ක් අදාල විභාග මධයේථානයට යගවිය යුතුය. 
 

 

2020.07.31 දනට යපර  ලියාපදිංචි තැපැයලන් යයාමු  කිරීයමන් යහෝ පැමිණ භාරයදන ප්රථම අයදුම්පත්ර 1000 ට පමණක් 

ඇඟයීම් කටයුතු  සිදු කරනු ලැයේ. 

 
 
 
 

අයදුම්පත්ත යයාමු කිරීම 

ජාික ආධුනිකත්තව සහ කාර්මික පුහුණු කිරිම් අධිකාරිය 

NVQ-RPL අිංශ්ය 

යනා.971,ශ්රී ජයවර්ධනපුර මාවත,වැලිකඩ,රාජගිරිය 

දුරකථන අිංක-0112888783-7  

www.naita.gov.lk 

 

 

https://www.naita.gov.lk/


 

 

 

 

 

 

ජාික ආධුනිකත්තව සහ කාර්මික පුහුණු කිරිම් අධිකාරිය 

ජාික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිකය (NVQ) ලබා ගැනීම. 

වෘත්තීය පළපුරුද්ද සහික කිරිම 
 

 

ජාික හැදුනුම් පත්ත අිංක....................................................දරණ..................................................මයා/මිය/යමවි 

(යපර පාසේ ගුරුවරයයක් / මනාලියන් හැඩගැන්වීයම් ශිේපියයක් )  යලස........................................දන 

සිට........................................ දන දක්වා යේවය කරන බව යමයින් සහික කරමි. 
(ඔබ ේවයිං රැකියාවක් යලස යමම වෘත්තියේ යයයදන්යන් නම්, ග්රාම නිලධාරිතුමායේ සහික කිරිම පමණක් ප්රමාණවත්ත යේ.) 
 

 

ආයතන ප්රධානියායේ සහික කිරිම :  ග්රාම නිලධාරිතුමායේ සහික කිරිම: 

ආයතනයේ  නම     :-........................................................ ග්රාම නිලධාරියේ නම :-........................................................ 

අත්තසන :-........................................................ අත්තසන :-........................................................ 

දනය  :-........................................................ දනය  :-........................................................ 

නිල මුද්රාව :-........................................................ නිල මුද්රාව :-........................................................ 

 
 

 


