
ජාතික ජවම්ඳාදන ශා ජාඳලශන මණ්ඩය  

ජන කාර්මිකයින් වශා ලෘත්තීය නිපුණතා නැවුම්කරණ ඳාඨමාාල 
 

විවත්ර ඳත්රිකාල 

 
 

තතෝරාගැනීතම් ක්රමය 

A) සියලුම අයදුම්කරුලන් ඉල්ලුම්කරන දිනට ලයව අවුරුදු 40 ට ලඩා අඩුවිය යුතුය. 

B) ජන කාර්මික තෂේත්රතේ  ජාතික නිපුණතා ම්ටටම  NVQ) 3 තශෝ 4 ම්ටටම වම්පූර්ණ කර තිබිය 
යුතුය 

C) ඔබ විසින් අයදුම්ඳතත් වශන් කර ඇති තතොරතුරු ලට අනුල ලැඩි ක ණු බාගන්නා අනුපිළිතල 
අනුල ඳාඨමාාල වශා ඇතුෂත් කර ගනු ැතේ.  
 

අයදුම්ඳත් තයොමු කිරීම 

A) අයදුම්ඳත තයොමු කිරීතම් අලවාන දිනය 18-01-2021 

B) ඔබ ජන කාර්මික තෂේත්රතේ  පූර්ණ කාීනන ශා අර්ධකාීනනල ලෘත්තිතේ  තයතදන තකතනක නම් ඒ 

බැව් වනාථ කිරීම වශා, පූර්ණකාීනනල නම් ඔබ තවේලය කරන ආයතනතේ  ආයතන ප්රධානියා තශෝ 

අං ප්රධානියා මිනන් ද අර්ධකාීනනල නම් ඔබ ඳදිංි  ප්රතශයට අදාෂ ්ාමනිධාරී මශතා ම මශත්මිය 

විසින් නිකත් කරන ද ලිපියක් ඔබතේ අයදුම්ඳතට අමු ණා එවිය යුතුය 

C) අවම්පුර්ණ ශා අලය ලියකියවිලි අමුණා නැති අයදුම්ඳත් ප්රතික්තේඳ කරනු ැතේ. “අයදුම්ඳත වමඟ 

ඉදිරිඳත් කෂ යුතු ලියවිලි”  යන තකොටවද අයදුම්ඳත වමඟ අනිලාර්තයන් අමුණා එලන්න. ඔබ තමම 

ඳාඨමාාල වශා ලියාඳදිංි  කර ගනු බන්තන් වශතික ඳත්ර ඳරික්ා කිරීතමන් ඳසුල බැවින්, 

අයදුම්ඳත වමඟ ඔබතේ සියළුම වශතිකඳත්ල පිටඳත් ඔබ තවේලය කරන ආයතනතේ  අං ප්රධානියා 

ම ්ාම නිධාරි ම වාමදාන විනි්කයකාරලරතයක විසින් වශතික තකොට ඉදිරිඳත් කිරීම අනිලාර්ය බල 

වකන්න 

D) නිසිතව පුරලන ද අයදුම්ඳත ඳශත වශන් ලිපිනයට තශෝ විදුත් තැඳැට ැතබන්නට 

වව්ලන්න. අයදුම්ඳත් බශාන කලරතේ  ලම්ඳව ඉශෂ තකෂලතර් “ජන කාර්මිකයින් වශා 

ලෘත්තීමය නිපුණතා නැවුම්කරණ  ඳාඨමාාල ” තව වශන් කෂයුතුයි.   

අයදුම්ඳත් තයොමුක යුතු ලිපිනය :- 
 

        වශකාර වාමානයාධිකාකාරි 

        මිනිව්බ වංලර්ධන ශා පුහුණු කිරීතම් අංය, 

        ජාතික ජවම්ඳාදන ශා ජඳලාශන මණ්ඩය, 

        තතල ඳාර,  

        රත්මාන  

                                       

විදුත් තැඳැ :- 

                srilankaplumber@gmail.com  

 

mailto:srilankaplumber@gmail.com


 

ඳාඨමාාල ඳැලත්තලන ආකාරය 

A) තමම ඳාඨමාාල සිංශ ශා තදමෂ මාධයය තදතකන්ම ඳැලැත්තව්.  ඳාඨමාාල ශැදැරීමට  කැමති 

මාධයය අයදුම්ඳතතහි ඉශෂ දකණු තකෂලතරහි අදා තකොටුතලහි “ √ ” තයොදා වශන් කෂයුතුය. 

B) වම්පුර්ණ ඳාඨමාාල න යායික ශා ප්රතයෝිනක යන අං තදතකන්ම වමන්විත ලන අතර මුළු 

කාසීමාල වති තුනකි  03).   

 

  

 

 

ඳාඨමාාතව් තකොන්තශසි : 

A) පුහුණුල අලවානතේ දි ඳැලැත්තලන ලිඛිත ශා ප්රාතයෝිනක ඳරීක්ණලට වශගාින ම ම වශා ඔබ අලම 

වතයන් දින 14 ක් පුහුණුලට වශගාින ම  තිබිය යුතුයි. 

B) ලිඛිත ශා ප්රාතයෝිනක ඳරීක්ණතයන් තලන තලනම කණු %0ක ක් තශෝ ඉක්මලා බාගත් 

වශගාිනලන්නන් හට ඳමණක් ජාතික ජවම්ඳාදන ශා ජාඳලශන මණ්ඩය ශා තෘතීයක ශා 

ලෘත්තීය අධයාඳන තකොමින් වගාල ඒකාබශධල නිකත් කරන වශතික ඳත්රය හ  අත් ඳත්රකාතව් 

වශන් ලරප්රවාද හිමි   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ජාතික ජවම්ඳාදන ශා ජාඳලශන මණ්ඩය 

ජන කාර්මිකයින් වශා ලෘත්තීය නිපුණතා නැවුම්කරණ ඳාඨමාාල 
 

අයදුම්ඳත වමඟ ඉදිරිඳත් කෂ යුතු ලියවිලි :  

 ඔබ විසින් ඉදිරිඳත් කරන ලියවිලිලට අදාෂ තකොටුතව් √ කණ තයොදන්න. තමම පිටුල වම්පුර්ණ කර අයදුම්ඳත 

වමඟ ඇමිණිය යුතුය. ) 

 

01. නිසිඳරිදි පුරලන ද අයදුම්ඳත  

  

   

   

02. ජාතික ශැඳුනුම්ඳතත් ඡායා පිටඳත 

   

03. ජාතික ලෘත්තීය නිපුණතා  NVQ) ම්ටටම බාගත්   

 වශතිකතේ  ඡායා පිටඳත 

   

04. ජන කාර්මික ශිල්පිතයක තව ඳෂපුරුශද පිළිබල   

 වශතිකය ම වශතික 

   

05. තවේලතයන් නිදශව් කෂ ශැකි බලට ආයතන ප්රධානියාතේ නිර්තශය   

  අමුණා ඇති තඳෝරමය ගාවිතා කරන්න) ම ්ාමතවේලා වශතිකය 

   

06. තලනත් අදාෂ වශතික   

  

   
   
   
   
   
   

 

අයදුම්කරුතේ නම 

 ………………………………………………………………….. 

අත්වන  

 ………………………………………………………………….. 

දිනය  

 ………………………………………………………………….. 

   

 

 

 

 

 



............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

දිනය:   ................................................. 

 

වශකාර වාමානයාධිකාකාරී  මිබවංපු),  

ජාතික ජවම්ඳාදන ශා ජාඳලශන මණ්ඩය, 

තතල ඳාර,  රත්මාන.  

 

මශත්මයාතණනි ම මශත්මිතයණි, 

 

ජන කාර්මිකයින් වශා ලෘත්තීය නිපුණතා නැවුම්කරණ ඳාඨමාාල  

 

ඔබ ආයතනය මිනන් ජාතික ලෘත්තීය නිපුණතා (NVQ) ම්ටටම වම්පූර්ණ කරන ද ජන 

කාර්මිකයන් තලනුතලන් ඳලත්ලනු බන නැවුම්කරණ ඳාඨමාාල වශා වශගාගීම මට අඳ ආයතනතේ  

තවේලතේ  නියුතු ............................................................................................................. මශතා ම මශත්මිය 

වති තුනක  03) කා සීමාලක් තවේලතයන් නිදශව් කිරීමට එකඟ ලන බල දන්ලා සිටිමි.   

 

එතවේම තමම තවේලක මශතා ම මශත්මිය අදා කාසීමාල තුෂ ඳාඨමාාලට වශගාගීවූ බලට තශවුරු 

කර, ලිපියකින් මා තලත දැනුම් තදන තව ද ඉල්ා සිටිමි.   

 

....................................................... 

ආයතන ප්රධානී ම අං ප්රධානී  

 නි මුද්රාල)  

 

 


