^1& திறன்கள் கடவுச்சீட்டினை வழங்கும் ப ோது NVQ சோன்றிதழோளர்களின் ஒரு வருட பசனவ
கோலத்தினை உறுதி சசய்வதற்கு ின் ற்றப் டும் நடவடிக்னககள்
1.

NVQ

சோன்றிதழோளர்

EPF மற்றும்

ETF

ஆகியவற்றினை

வழங்கும்

நிறுவகசமோன்றில்

கடனமயோற்றுவோரோயின் நிறுவகத்தின் பசனவ சோன்றிதழ் மற்றும் EPF மற்றும் ETF அறிக்னககள்
என் வற்றினை சமர்ப் ித்தல் பவண்டும். அவசியமோயின் TVEC நிறுவகம் பசனவபுோியும்
நிறுவகத்தினை சதோடர்புசகோண்டு பசனவக்கோலத்தினை உறுதிசசய்யும்.
2.

NVQ சோன்றிதழோளர் EPF மற்றும் ETF ஆகியவற்றினை சசலுத்தோத நிறுவகசமோன்றில்
கடனமபுோிவோரோயின் நிறுவகத்தின் பசனவ சோன்றிதழினை சமர்ப் ிக்க பவண்டியதுடன் TVEC
நிறுவகம்NVQ

சோன்றிதழோளர்

பசனவபுோியும்

நிறுவகத்துடன்

சதோடர்புசகோண்டு

பசனவக்கோலத்தினைஉறுதிசசய்யும்.
3.

NVQ சோன்றிதழோளர் சுய வியோ ோரசமோன்றினை நடோத்திச் சசல் வரோயின் பசனவக்கோலத்தினை
உறுதிசசய்வதற்கு வியோ ோர ச யர் திவு சோன்றிதழ் மற்றும் ிரபதசத்திற்குோிய கிரோம அலுவலர்
மூலம்

வியோ ோரம்

நடோத்திச்சசல்லப் டுகின்றது

என் தற்கோக

முன்னவக்கப் டக்கூடிய

சோன்றிதழ் ஆகியவற்றினை சமர்ப் ித்தல் பவண்டும்.
4.

NVQ சோன்றிதழோளர் மீண்டும் வருனகதந்த சவளிநோட்டிற்கு புலம்ச யர்ந்த திறைோளியோயின்
சவளிநோடு சசன்றிருந்த ப ோது சவளிநோட்டு பசனவ சதோழில்வோய்ப்பு

ணியகத்திைோல்

வழங்கப் ட்ட சோன்றிதழ், பசனவ சோன்றிதழ் மற்றும் வீசோ சோன்றிதழ் என் வற்றினை
சமர்ப் ித்தல் பவண்டும்.

^2& i)

அரச சதோழிற் யிற்சி நிறுவகத்திலிருந்து யிற்சியினை ச ற்ற
NVQ சோன்றிதழோளர் பகோோிக்னக விடுத்தல்
1'

பகோோிக்னகயோளர் இலங்னக ிரனையோக இருத்தல் பவண்டும்.

2'

பகோோிக்னகயோளர்

அரச

யிற்சி

நிறுவகத்திலிருந்து

பதர்ச்சி

அடிப் னடயிலோை

முனறனமயின் கீழ் NVQமட்டம் 3 அல்லது 4 அல்லது 5 அல்லது 6 இனை ச ற்ற
சோன்றிதழோளரோக இருத்தல் பவண்டும்.
3'

பகோோிக்னகயோளர்

NVQ

சோன்றிதழ்

சசல்லு டியோகும்

திகதியிலிருந்து

NVQ

தனகனமக்குோிய துனறயில் ஆகக் குனறந்தது ஒரு வருட கோல பசனவ அனு வத்தினை
சகோண்டிருத்தல் பவண்டும்.
4'

பகோோிக்னகயோளர் www.nsp.gov.lkஎன்றஇனணயத்தளத்தினூடோக தைது அடிப் னட
தகவல்கனள திபவற்றம் சசய்து திறன்கள் கடவுச்சிட்டிற்கு விண்ணப் ிக்கும் ச ோருட்டு
திவுசசய்தல் பவண்டும்.

5'

திவு சசய்ததன்

ின்ைர் தமது கல்வித் தகனமகள், சதோழிற்தனகனமகள், பசனவ

அனு வங்கள்,சமோழி அறிவு ஆகியவற்றினை விடயத்திற்கு புறம் ோை சசயற் ோட்டு
சதோகுதியில் திபவற்றம் சசய்தல் பவண்டும்.
6'

திபவற்றம் சசய்த தகவல்களிற்குோிய சோன்றிதழ்களின் ஸ்கோன் ிரதிகனள சதோகுதியில்
திபவற்றம் சசய்தல் பவண்டும்(Upload)

7'

பகோோிக்னகயோளர் ரூ ோ 1,000 இனை TVEC நிறுவகத்திற்கு சசலுத்தும் முகமோக
வங்கியிற்கு அல்லது TVEC நிறுவகத்திற்கு சசலுத்தி அதற்கோை
ிரதியினை சதோகுதியில்

ற்றுச்சீட்டின் ஸ்கோன்

திபவற்றம் சசய்தல் பவண்டும். இங்கு குறிப் ிடப் ட்டுள்ள
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நி ந்தனைகளிற்கு உட் டோத விண்ணப் ங்கள் நிரோகோிக்கப் டும்

ட்சத்தில் மீண்டும்

விண்ணப் ிப் தற்கோை கட்டணமோக ரூ ோ 1,000.00 இனை மீண்டும் சசலுத்துதல்
பவண்டும்.
8'

பகோோிக்னகயோளர் தகவசலோன்று கினடக்கப்ச ற்றதன்

ின்ைர் TVECநிறுவகத்திற்கு

வருனகதந்து பதசிய அனடயோள அட்னடயினை சமர்ப் ித்து திறன்கள் கடவுச்சீட்டினை
ச ற்றுக்சகோள்ளல் பவண்டும்.
9'

திறன்கள் கடவுச்சீட்டினை ச ற்றுக்சகோண்டவர்கள்5 வருடங்களின்

ின்ைர் திறன்கள்

கடவுச்சீட்டினை புதுப் ிப் தற்கோக விண்ணப் ிக்க பவண்டும்.
10'

திறன்கள்

கடவுச்சீட்டோைது

சதோனலந்துப ோகும்

ட்சத்தில்

அதனை

மீண்டும்

ச ற்றுக்சகோள்வதற்கு ச ோலிஸ் அறிக்னக மற்றும் பதசிய அனடயோள அட்னட
என் வற்றினை முன்னவத்தல் பவண்டும். மீண்டும் அச்சிடுதலிற்கோை கட்டணம் ரூ ோ
2,000 ஆகும்.

ii)

தைியோர் துனற சதோழிற் யிற்சி நிறுவகத்திலிருந்து
யிற்சியினை ச ற்ற NVQ சோன்றிதழோளர் பகோோிக்னக விடுத்தல்

1'

பகோோிக்னகயோளர் இலங்னக ிரனையோக இருத்தல் பவண்டும்.

2'

பகோோிக்னகயோளர்

தைியோர்

துனற

யிற்சி

நிறுவகத்திலிருந்து

பதர்ச்சி

அடிப் னடயிலோை முனறனமயின் கீழ் NVQமட்டம் 3 அல்லது 4 அல்லது 5 அல்லது 6
இனை ச ற்ற சோன்றிதழோளரோக இருத்தல் பவண்டும்.
3'

பகோோிக்னகயோளர்

NVQ

சோன்றிதழ்

சசல்லு டியோகும்

திகதியிலிருந்து

NVQ

தனகனமக்குோிய துனறயில் ஆகக் குனறந்தது ஒரு வருட கோல பசனவ அனு வத்தினை
சகோண்டிருத்தல் பவண்டும்.
4'

பகோோிக்னகயோளர் www.nsp.gov.lkஎன்றஇனணயத்தளத்தினூடோக தைது அடிப் னட
தகவல்கனள திபவற்றம் சசய்து திறன்கள் கடவுச்சீட்டிற்கு விண்ணப் ிக்கும் ச ோருட்டு
திவுசசய்தல் பவண்டும்.

5'

திவு சசய்ததன்

ின்ைர் தமது கல்வித் தகனமகள், சதோழிற்தனகனமகள், பசனவ

அனு வங்கள்,சமோழி அறிவு ஆகியவற்றினை விடயத்திற்கு புறம் ோை சசயற் ோட்டு
சதோகுதியில் திபவற்றம் சசய்தல் பவண்டும்.
6'

திபவற்றம் சசய்த தகவல்களிற்குோிய சோன்றிதழ்களின் ஸ்கோன் ிரதிகனள சதோகுதியில்
திபவற்றம் சசய்தல் பவண்டும் (Upload)

7'

பகோோிக்னகயோளர் ரூ ோ 1,000 இனை TVEC நிறுவகத்திற்கு சசலுத்தும் முகமோக
வங்கியிற்கு அல்லது TVEC நிறுவகத்திற்கு சசலுத்தி அதற்கோை
ிரதியினை சதோகுதியில்

ற்றுச்சீட்டின் ஸ்கோன்

திபவற்றம் சசய்தல் பவண்டும். இங்கு குறிப் ிடப் ட்டுள்ள

நி ந்தனைகளிற்கு உட் டோத விண்ணப் ங்கள் நிரோகோிக்கப் டும்

ட்சத்தில் மீண்டும்

விண்ணப் ிப் தற்கோை கட்டணமோக ரூ ோ 1,000.00 இனை மீண்டும் சசலுத்துதல்
பவண்டும்.
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8'

பகோோிக்னகயோளர் தகவசலோன்று கினடக்கப்ச ற்றதன்

ின்ைர் TVECநிறுவகத்திற்கு

வருனகதந்து பதசிய அனடயோள அட்னடயினை சமர்ப் ித்து திறன்கள் கடவுச்சீட்டினை
ச ற்றுக்சகோள்ளல் பவண்டும்.
9'

திறன்கள் கடவுச்சீட்டினை ச ற்றுக்சகோண்டவர்கள் 5 வருடங்களின் ின்ைர் திறன்கள்
கடவுச்சீட்டினை புதுப் ிப் தற்கோக விண்ணப் ிக்க பவண்டும்.

10'

திறன்கள்

கடவுச்சீட்டோைது

சதோனலந்துப ோகும்

ட்சத்தில்

அதனை

மீண்டும்

ச ற்றுக்சகோள்வதற்கு ச ோலிஸ் அறிக்னக மற்றும் பதசிய அனடயோள அட்னட
என் வற்றினை சமர்ப் ித்தல் பவண்டும். மீண்டும் அச்சிடுதலிற்கோை கட்டணம் ரூ ோ
2,000 ஆகும்.

iii)

RPLமுனறயின் கீழ் NVQ சோன்றிதழினை ச ற்றுக்சகோண்டவர்கள் பகோோிக்னக விடுத்தல்

1'

பகோோிக்னகயோளர் இலங்னக ிரனையோக இருத்தல் பவண்டும்.

2'

பகோோிக்னகயோளர் RPL முனறனமயின் கீழ் NVQமட்டம் 3 அல்லது 4 இனை ச ற்ற
சோன்றிதழோளரோக இருத்தல் பவண்டும்.

3'

பகோோிக்னகயோளர் www.nsp.gov.lkஎன்றஇனணயத்தளத்தினூடோக தைது அடிப் னட
தகவல்கனள திபவற்றம் சசய்து திறன்கள் கடவுச்சீட்டிற்கு விண்ணப் ிக்கும் ச ோருட்டு
திவுசசய்தல் பவண்டும்.

4'

திவு சசய்ததன்

ின்ைர் தமது கல்வித் தகனமகள், சதோழிற்தனகனமகள்,பசனவ

அனு வங்கள்,சமோழி அறிவு ஆகியவற்றினை விடயத்திற்கு புறம் ோை சசயற் ோட்டு
சதோகுதியில் திபவற்றம் சசய்தல் பவண்டும்.
5'

திபவற்றம் சசய்த தகவல்களிற்குோிய சோன்றிதழ்களின் ஸ்கோன் ிரதிகனள சதோகுதியில்
திபவற்றம் சசய்தல் பவண்டும் (Upload)

6'

பகோோிக்னகயோளர் ரூ ோ 1,000 இனை TVEC நிறுவகத்திற்கு சசலுத்தும் முகமோக
வங்கியிற்கு அல்லது TVEC நிறுவகத்திற்கு சசலுத்தி அதற்கோை
ிரதியினை சதோகுதியில்

ற்றுச்சீட்டின் ஸ்கோன்

திபவற்றம் சசய்தல் பவண்டும். இங்கு குறிப் ிடப் ட்டுள்ள

நி ந்தனைகளிற்கு உட் டோத விண்ணப் ங்கள் நிரோகோிக்கப் டும்

ட்சத்தில் மீண்டும்

விண்ணப் ிப் தற்கோை கட்டணமோக ரூ ோ 1,000.00 இனை மீண்டும் சசலுத்துதல்
பவண்டும்.
7'

பகோோிக்னகயோளர் தகவசலோன்று கினடக்கப்ச ற்றதன்

ின்ைர் TVECநிறுவகத்திற்கு

வருனகதந்து பதசிய அனடயோள அட்னடயினை சமர்ப் ித்து திறன்கள் கடவுச்சீட்டினை
ச ற்றுக்சகோள்ளல் பவண்டும்.
8'

திறன்கள் கடவுச்சீட்டினை ச ற்றுக்சகோண்டவர்கள் 5 வருடங்களின் ின்ைர் திறன்கள்
கடவுச்சீட்டினை புதுப் ிப் தற்கோக விண்ணப் ிக்க பவண்டும்.

9'

திறன்கள்

கடவுச்சீட்டோைது

சதோனலந்துப ோகும்

ட்சத்தில்

அதனை

மீண்டும்

ச ற்றுக்சகோள்வதற்கு ச ோலிஸ் அறிக்னக மற்றும் பதசிய அனடயோள அட்னட
என் வற்றினை சமர்ப் ித்தல் பவண்டும். மீண்டும் அச்சிடுதலிற்கோை கட்டணம் ரூ ோ
2,000 ஆகும்.
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iv)

Apprenticeship modeஇன் கீழ் NVQ சோன்றிதழினை ச ற்ற
சோன்றிதழோளர் பகோோிக்னக விடுத்தல்

1'

பகோோிக்னகயோளர் இலங்னக ிரனையோக இருத்தல் பவண்டும்.

2'

பகோோிக்னகயோளர் EBT முனறனமயின் கீழ் NVQமட்டம் 3 அல்லது 4 இனை ச ற்ற
சோன்றிதழோளரோக இருத்தல் பவண்டும்.

3'

பகோோிக்னகயோளர்

NVQ

சோன்றிதழ்

சசல்லு டியோகும்

திகதியிலிருந்து

NVQ

தனகனமக்குோிய துனறயில் ஆகக் குனறந்தது ஒரு வருட கோல பசனவ அனு வத்தினை
சகோண்டிருத்தல் பவண்டும்.
4'

பகோோிக்னகயோளர் www.nsp.gov.lkஎன்றஇனணயத்தளத்தினூடோக தைது அடிப் னட
தகவல்கனள திபவற்றம் சசய்து திறன்கள் கடவுச்சீட்டிற்கு விண்ணப் ிக்கும் ச ோருட்டு
திவுசசய்தல் பவண்டும்.

5'

திவு சசய்ததன்

ின்ைர் தமது கல்வித் தகனமகள், சதோழிற்தனகனமகள், பசனவ

அனு வங்கள்,சமோழி அறிவு ஆகியவற்றினை விடயத்திற்கு புறம் ோை சசயற் ோட்டு
சதோகுதியில் திபவற்றம் சசய்தல் பவண்டும்.
6'

திபவற்றம் சசய்த தகவல்களிற்குோிய சோன்றிதழ்களின் ஸ்கோன் ிரதிகனள சதோகுதியில்
திபவற்றம் சசய்தல் பவண்டும் (Upload)

7'

பகோோிக்னகயோளர் ரூ ோ 1,000 இனை TVEC நிறுவகத்திற்கு சசலுத்தும் முகமோக
வங்கியிற்கு அல்லது TVEC நிறுவகத்திற்கு சசலுத்தி அதற்கோை
ிரதியினை சதோகுதியில்

ற்றுச்சீட்டின் ஸ்கோன்

திபவற்றம் சசய்தல் பவண்டும். இங்கு குறிப் ிடப் ட்டுள்ள

நி ந்தனைகளிற்கு உட் டோத விண்ணப் ங்கள் நிரோகோிக்கப் டும்

ட்சத்தில் மீண்டும்

விண்ணப் ிப் தற்கோை கட்டணமோக ரூ ோ 1,000.00 இனை மீண்டும் சசலுத்துதல்
பவண்டும்.
8'

பகோோிக்னகயோளர் தகவசலோன்று கினடக்கப்ச ற்றதன்

ின்ைர் TVECநிறுவகத்திற்கு

வருனகதந்து பதசிய அனடயோள அட்னடயினை சமர்ப் ித்து திறன்கள் கடவுச்சீட்டினை
ச ற்றுக்சகோள்ளல் பவண்டும்.
9'

திறன்கள் கடவுச்சீட்டினை ச ற்றுக்சகோண்டவர்கள் 5 வருடங்களின் ின்ைர் திறன்கள்
கடவுச்சீட்டினை புதுப் ிப் தற்கோக விண்ணப் ிக்க பவண்டும்.

10'

திறன்கள்

கடவுச்சீட்டோைது

சதோனலந்துப ோகும்

ட்சத்தில்

அதனை

மீண்டும்

ச ற்றுக்சகோள்வதற்கு ச ோலிஸ் அறிக்னக மற்றும் பதசிய அனடயோள அட்னட
என் வற்றினை சமர்ப் ித்தல் பவண்டும். மீண்டும் அச்சிடுதலிற்கோை கட்டணம் ரூ ோ
2,000 ஆகும்.

v)

சவளிநோடுகளிற்கு குடிச யர்ந்த திறைோளிகள்
(Skills Migrants) பகோோிக்னக விடுத்தல்

1'

பகோோிக்னகயோளர் இலங்னக ிரனையோக இருத்தல் பவண்டும்.

2'

பகோோிக்னகயோளர் NVQ சோன்றிதழினை ச ற்றுக்சகோள்ளோதவரோயின் VTA, NAITA
அல்லது

DTET

நிறுவகத்திடம்

பகோோிக்னக

விடுத்து

RPL

முனறனமயின்

கீழ்
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NVQசோன்றிதழினை

ச ற்றுக்சகோள்ளல்

பவண்டும்.

திறன்கள்

கடவுச்சீட்டினை

பகோரமுடிவது NVQசோன்றிதழினை ச ற்றுக்சகோண்டவர்களோல் மோத்திரபம ஆகும்.
3'

பகோோிக்னகயோளர் www.nsp.gov.lkஎன்றஇனணயத்தளத்தினூடோக தைது அடிப் னட
தகவல்கனள திபவற்றம் சசய்து திறன்கள் கடவுச்சீட்டிற்கு விண்ணப் ிக்கும் ச ோருட்டு
திவுசசய்தல் பவண்டும்.

4'

திவு சசய்ததன்

ின்ைர் தமது கல்வித் தகனமகள், சதோழிற்தனகனமகள், பசனவ

அனு வங்கள்,சமோழி அறிவு ஆகியவற்றினை விடயத்திற்கு புறம் ோை சசயற் ோட்டு
சதோகுதியில் திபவற்றம் சசய்தல் பவண்டும்.
5'

திபவற்றம் சசய்த தகவல்களிற்குோிய சோன்றிதழ்களின் ஸ்கோன் ிரதிகனள சதோகுதியில்
திபவற்றம் சசய்தல் பவண்டும் (Upload)

6'

பகோோிக்னகயோளர் ரூ ோ 1,000 இனை TVEC நிறுவகத்திற்கு சசலுத்தும் முகமோக
வங்கியிற்கு அல்லது TVEC நிறுவகத்திற்கு சசலுத்தி அதற்கோை
ிரதியினை சதோகுதியில்

ற்றுச்சீட்டின் ஸ்கோன்

திபவற்றம் சசய்தல் பவண்டும். இங்கு குறிப் ிடப் ட்டுள்ள

நி ந்தனைகளிற்கு உட் டோத விண்ணப் ங்கள் நிரோகோிக்கப் டும்

ட்சத்தில் மீண்டும்

விண்ணப் ிப் தற்கோை கட்டணமோக ரூ ோ 1,000.00 இனை மீண்டும் சசலுத்துதல்
பவண்டும்.
7'

பகோோிக்னகயோளர் தகவசலோன்று கினடக்கப்ச ற்றதன்

ின்ைர் TVECநிறுவகத்திற்கு

வருனகதந்து பதசிய அனடயோள அட்னடயினை சமர்ப் ித்து திறன்கள் கடவுச்சீட்டினை
ச ற்றுக்சகோள்ளல் பவண்டும்.
8'

திறன்கள் கடவுச்சீட்டினை ச ற்றுக்சகோண்டவர்கள் 5 வருடங்களின் ின்ைர் திறன்கள்
கடவுச்சீட்டினை புதுப் ிப் தற்கோக விண்ணப் ிக்க பவண்டும்.

9'

திறன்கள்

கடவுச்சீட்டோைது

சதோனலந்துப ோகும்

ட்சத்தில்

அதனை

மீண்டும்

ச ற்றுக்சகோள்வதற்கு ச ோலிஸ் அறிக்னக மற்றும் பதசிய அனடயோள அட்னட
என் வற்றினை சமர்ப் ித்தல் பவண்டும். மீண்டும் அச்சிடுதலிற்கோை கட்டணம் ரூ ோ
2,000 ஆகும்.
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