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..................................................... මයා/මමය

කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන තාක්ෂණය පිළිබද ජාතික ඩිප්ලලෝමා පාඨමාලාවට (NVQ 5)
ඇතුලත් කර ගැනීම - 2020/2021
කෘෂිකර්ම මෙපාර්තමේන්තුව මඟින් 2020 ජනවාරි මස 11 වන දින පවත්වන ලෙ තරග විභාගය හා
සේබන්ධ මේ.
02.
උක්ත විභාගමේ ප්රතිඵලල මත කෘෂිකර්ම විෙයාලවලත මතාරා ග නීම සඳහා සේමුඛ පරීක්ෂණය 2021
මාර්තු මස,14,15 සහ 16 යන දින වලදී ප ව ත්වීමත නියමිතව තිඵබුණි. නමුත් මකොවිඩ් වසංගත වයාප්තිතිඵය
මහේතුමවන් එය කල් ෙ මීමත සිදු වූ අතර නැවත එම සම්මුඛ පරීක්ෂණ 2021 ජනවාරි මස 18 වන දින සිට 22
වන දින දක්වා ප ව ත්වීමත නියමිතය .මමම ලිපිය අවසානමේ ඇතිඵ මල්ඛනය පරීක්ෂා කර බලා ඔබමේ නමත
අොල සේමුඛ පරීක්ෂණ මධයසථාානය සහ දිනයත අනුව සේමුඛ පරීක්ෂණයත ප මිණිය යුතුය. ඔබ සේමුඛ
පරීක්ෂණ මධයසථාානයත මයොමු කර ඇත්මත් ඔබමේ විභාගය ප ව ත්වූ මධයසථාානය මහා ඊත ආසන්න
මධයසථාානයකය. සේමුඛ පරීක්ෂණය සඳහා ඔබ ක ඳවීම, පාඨමාලාව හ ෙෑරීම සඳහා මතාරාග නීමක් මලස
මනොස ළකිය යුතුය.
03.
මමම සේමුඛ පරීක්ෂණමේදී ඔබමේ අධයාපන හා අමනකුත් සහතිඵකවල මුල් පිතපත් පරීක්ෂා කර
නිව රදිතාවය තහවුරු කිරීම පමණක් සිදු කරන අතර ලකුණු ලබා දීමක් සිදු මනොමේ. සේමුඛ පරීක්ෂණයත
ප මිමණන විත පහත සඳහන් සහතිඵක වල ලියකියවිලි වල මුල් පිතපත් අනිවාර්යමයන් රැමගන ආ යුතුය. (ඔබ
අයදුේපමත් සඳහන් කළ සහතිඵකවල මුල් පිතපත් අනිවාර්යමයන් සේමුඛ පරීක්ෂණමේදී ඉදිරිපත් කළ යුතුය )
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

04.

උප්තිප න්න සහතිඵකය
අ.මපො.ස (සා.මපළ) විභාග ප්රතිඵලල වල සහතිඵක
අ.මපො.ස (උසසථ මපළ ) විභාග ප්රතිඵලල වල සහතිඵක (NVQ 4 මට්තමේ සහතිඵකය ලත්
අයදුේකරුවන් සඳහා මමය අොළ මනොමේ.)
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ මකොමසාරිසථ විසින් නිකුත් කරන ලෙ හ දුනුේපත මහා වලංගු
විමද්ශ ගමන් බලපත්රය
තම ප්රමද්ශමේ ග්රාම නිලධාරීමගන් මාසයක් ඇතුලත කාලමේදී ලබා ගත් චරිත සහතිඵකයක්
ඔබමේ නමේ මවනසක් තිඵමේනේ දිවුරුේ ප්රකාශයක්
මතාරා ගතමහොත් අොල ආකෘතිඵ පත්ර එවීමත අගල් 8 X 10 ලිපි කවරයක නම හා ලිපිනය ලියා
රු 100.00 (රුපියල් සියයක) මුද්ෙර අලවන ලෙ ලියුේ කවරයක්.
NVQ 4 මට්තමේ සහතිඵකය ලත් අයදුේකරුවන් කෘෂිකර්ම ක්මෂේත්රයත අොලව තෘතිඵිකක හා
වෘත්තීය අධයාපන මකොමිෂන් සභාව මඟින් නිකුත්කරන ලෙ NVQ 4 සහතිඵකය.

සේමුඛ පරීක්ෂණයත ප මිණීමේදී පහත උපමෙසථ අනුගමනය කිරීම අනිවාර්යය මේ.
i.
අයදුේකරු පමණක් සේමුඛ පරීක්ෂණය මධයසථාානයත ඇතුල්විය යුතුය.
ii.
ඇතුල්වීමත මපර සබන් මයොො ෙෑත් පිරිසිදු කර ගත යුතුය.
iii.
අනිවාර්යමයන් මුඛ ආවරණයක් ප ළදිය යුතුය.
iv.
තමන්ත නියමිත මේලාවත පමණක් සේමුඛ පරීක්ෂණය ප ව ත්මවන මෙොරටුව අසලත ප මිණිය
යුතුය.
v.
සේමුඛ පරීක්ෂණය අවසන් වූ වහාම සේමුඛ පරීක්ෂණය ප ව ත්මවන සථාානමයන් පිතත්විය
යුතුය.
vi.
නිතරම පුද්ගල දුරසථාභාවය පවත්වා ග නීමත කතයුතු කළ යුතුය.

vii.

ඔබ මහා ඔබමේ නිවමසේ සාමාජිකයකු මේ කාලය තුළ නිමරාධායනය මවමින් පවතිඵන්මන්නේ
මහා හුෙකලා කර ඇතිඵ ප්රමද්ශයක සිටී නේ ඔබ සේමුඛ පරීක්ෂණය සඳහා මනොප මිණිය යුතුය.
ඒ පිළිබඳ දුරකාන ඇමතුමක් දී ෙන්වා සිටිය යුතු අතර ඒ සඳහා ඔබත පසුව දිනයක් න වත අප
විසින් ෙ නුේ මෙනු ල මේ.

06.
මමම සේමුඛ පරීක්ෂණයත ප මිණීම මවනුමවන් ගමන් වියෙේ මහා මවනත් කිසිදු දීමනාවක් මගවනු
මනොල මේ.
07. මේ සේබන්ධමයන් ඔබත යේ ග තලුවක් ඇත්නේ 081-2388059 සහ 081-2388085 යන දුරකාන අංක
විමසන්න.+
මේ.ආර්. සුෙසිංහ
අධයක්ෂ ( වයාප්තිතිඵ හා පුහුණු )

Director
Extension & Training
Tel : 081-2388098
Fax : 081-2387403
Mail : directoretc@gmail.com

Additional Director
Extension
Tel : 081-2387405
Fax : 081-2387405
Mail : jayanthailankoon@gmail.com

Additional Director
Education & Examination

Additional Director
Training

Tel : 081-2388340
Fax : 081-2388059
Mail : igtilakaratne@yahoo.com

Tel : 081-2388340
Fax : 081-2388059
Mail : anurapriyadarshi@gmail.com

Administrative Officer
Tel : 081-2389127

