නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තිය අධයාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම්
රාජ්ය අමාතයාශය
තෘතීයික හා වෘත්තීය අධයාපන යකිෂනෂ ස සවාව

ජ්ාතික වෘත්තිය සුදුසුකම් ක්රමයේ (NVQ)
ඇගයීම්කරුව ස බඳවා ගැනීම.
ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් ක්රමයේ

ගයිමම්කුවව්  ුහුණු  ිරිමමය

ාා තත්ිමමය බාා ිමමය

සදාා තෘතීිමක ාා වෘත්තිය අධ්යාතන ේකොමිෂ්  සභාව ිමසි්  කර්මයා් තේ

නියුතු

වෘත්තීකය් ේය්  ාා ුහුණු කුවව් ේය්  අයදුම්තත් කැඳවනු බාිම. ේකොමිෂ්  සභාව
ිමසි්  ේතෝරාය් නා අයදුම්කුවව්  ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ)1-4 මයට් මය සඳාා
නිුහනතා තාදක ගයයීම් තැවැත්ිමමය පිළිාඳව ුහුණු  ේකේර්. ුහුණු ව සාර්ථක ේබස
සමිුහර්ණ කරන අයදුම්කුවව්  ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් පිළිාඳ ගයිමම්කුවව්  ේබස
ේකොමිෂ්  සභාව ය ේත් ලියාතිමිංචි කරනු බාන අතර අවශ්ය අවස්ථාව් හිදී තැවුවම්
තදනමය මයත ඔවු්  NVQ 1-4 මයට් මය දක්වා ගයිමම් ක යුතුවබ නියැලිය යුතුය.

සුදුසුකම්
1. අදාබ ක්ේේත්රේයහි පිළියත් ිම්වව ිමදයාබයිර්  බාා යත් ාතායකයක් ේාෝ
පිළියත් වෘත්තිමයය ආයතනයිර්  පිිමනමයනු බාන ඒ ාා සමයාන සුදුසුකමයක්
සමයඟ වෘත්තිය

අදාළව වසර 3 ක ේස්වා තළුහුවද්ද.
ේාෝ

2. අදාබ ක්ේේත්රේයහි අවමය වශ්ේය්  වසර 2ක ුහර්ණකාලීන ඩිප්ේබෝමයාවක්
සමයඟ වෘත්තීය

අදාළව වසර 5ක ේස්වා තළුහුවද්ද.
ේාෝ

3. වෘත්තීය
වෘත්තිේ

අදාබව NVQ 4 සුදුසුකමයක් සමයඟ ුහුණු කුවවකු ේබස අදාළ
අවුුවදු 8 ක් ක යුතු කර තිබීමය
ේාෝ

4. වෘත්තීය

අදාබව NVQ 4 සුදුසුකමයක් සමයඟ අදාබ වෘත්තීේ

අවුුවදු 8 ක්

ක යුතු කර තිබීමය.
ේාෝ
5. කාර්මික ිමදයාබ ජ ජාතික ආනිනිකත්ව ාා කාර්මික ුහුණු  ිරිමේම් අයකකාිමය
ජ වෘත්තීය ුහුණු  ිරිමේම් අයකකාිමය යන ආයතනය් හි ේාෝ තෘතිිමක ාා
වෘත්තීය අධ්යාතන ේකොමිෂ්  සභාේල ලියාතිමිංචි ේවනත් ුහුණු  ආයතනයක
අයදුම් කරන ක්ේේත්රය

අදාබ තාක්ෂිකක මයට් ේම් තාමමයාබාවක් සාර්ථක

ේබස ාදාරා අවස්  ිරිමමය සමයඟ අදාළ වෘත්තීේ

අවුුවදු 8 ක් ක යුතු කර

තිබීමය.
ේාෝ
6. අදාළ වෘත්තීේ

වසර 20 ක

ේනොඅඩු ේාෝ ේස්වා කාබයක් සුහරා තිබීමය. (

ිමශ්රාමිකය්  සදාා රමුතතාවය ේදනු බැේ.. ලිපිකුව ( සාමයානය)  වෘත්තී සදාා
තමයනි.) 

නව ඇගයීම්කරුව ස බඳවා ග සනා වෘත්තී ස පහත දැක්යේ.
1. ක්ේේත්ර සාායක (කෘෂිකාර්මික) 
- Field Assistant (Agriculture)
2. රජා ේසෞඛ්ය රවර්ධ්න සාායක Community Health Assistant
3. ිමයදුුව - Driver
4. සාත්තු ේස්වය - Caregiver
5. මයත් ද්රවය නිවාරණ ක යුතු
සාායක - Drug Prevention
Assistant
6. ග්රාමිය ආතදා කළමයණාකරන
සාායක - Disaster Risk Education
Assistant
7. තැබ තවා්  සිංවර්ධ්න සාායක Plant
Nursery
Development
Assistant

8. ආරක්ෂක නිබධ්ාිම - Security Officer
9. ේවළදසැල්
ේස්වා
සාායක Customer Service Assistant
10. ාිංයබා
සාායක
Assistant
Bungalow Keeper

එයම සම යමම වෘත්තී සට අමතරව තවත් වෘත්තී සඇති අතරwww.tvec.gov.lk
දරණ යවබ් අඩවියය ස යමම වෘත්තී ස පිළිබදව දැනුවත් විය හැකිය. දැනටමත්
ලියාපදංචි වි ඇති ඇගයුම්කරුව ස යවනත් වෘත්තී ස පිළිබඳවද උන සදුවක්
දක්ව සය ස නම් නැවත ඉල්ලූම් කළ යුතුය.

අයදුම් කළයුතු ආකාරය


www.tvec.gov.lkදරණ ේව. අඩිමේය්  ේාෝ ේකොමිෂ්  සභා කාර්යාබේය්  අයදුම්
තත්රය බාා යත ාැිරය.



අයදුම් කුවව්  ිමසි්  අයදුම් තත්රය ලියා තිමිංචි ිරිමේම් යාස්තුව ේබස ුව.500.00
ක් මුතදබ ාැිංකුව

ේයවන බද ිමසිට් තත අයදුම්කුව ිමසි්  අයදුම් තත

ගමිිකය

යුතුය.“අධ්යක්ෂ ජනරාල්,තෘතීිමක ාා වෘත්තීය අධ්යාතන ේකොමිෂ්  සභාව”
යන නමි්  යුත් අිංක 078 1001-72266044 දරණ ගිු මය
ාැිංකුේල ඕනෑමය ශ්ාඛ්ාවක

ාැරේවන ේබස මයාජන

මුතදල් ේයිමය ාැක. මුතදල් ේයිමේම්ිම මුතදල් ේයවන

අයේේ. නමය තැාැිමළිව සඳා්  කළ යුතුය.


සම්පූර්ණ කරන බද අයදුම්තත් එිමය යුතු ලිපිනය
අධ්යක්ෂ ( තත්ත්ව ආරක්ෂණ ාා ගයයීම් තාබන ) 
තෘතීිමක වෘත්තීය අධ්යාතන ේකොමිෂ්  සභාව
ේනො 354ජ2 ගල්ිමටියබ මයාවත
නාරේේ් පි
ේකොළඹ 05



ගයදුමිතත් එවන බාන ලියුමි කවරේයහි වමි තස ඉාබ ේකළවේර් “NVQ ගයයීම්කුවව් ” ේබස
සඳා්  කළ යුතුය

තැාැිමලිකර යැනීම් ාා වැඩිිමස්තර සදාා 011-7608082 අමයතා අධ්යක්ෂ ( තත්ත්ව ආරක්ෂණ ාා

ගයයීම් තාබන )  ේාෝ

077-7608077 අමයතා නිේයෝජය අධ්යක්ෂ මයින්  බාා යත ාැක.

තෘතීිමක වෘත්තීය අධ්යාතන ේකොමිෂ්  සභාව
ේනො 354ජ2, ගල්ිමටියබ මයාවත
නාරේේ් පි
ේකොළඹ 05

30.11.2021

අධ්යක්ෂ ජනරාල්
තෘතීිමක ාා වෘත්තීය අධ්යාතන ේකොමිෂ්  සභාව

