
තෘතීයීක හා වෘත්තීය පුහුණු අධයාඳන මකිෂන් ස ාබාව 

பன்மாம் நிலயக்கல்லி,  த ாறிற்கல்லி ஆலைக்குழு 

Tertiary and Vocational Education Commission 

පුරලැසි /ස ේලාග්රාහක ප රඥාා්ති 

பிலைகள்/ லாடிக்லகாரர் சாசனம் 
Citizens’/Clients ’Charter 

අපසේ ස ේලා  ම්මත හක ා පාර්යයභාරය 

எங்கள் அர்ப்பைிப்புகள் ற்ரம் கடலகள் 

Our Commitments and obligations 

 

ලැඩ ටහක න / ස ේලාල 

சசலல/சலலயத் ிட்டம் 
Service  / Program 

 ම්මත පාය 

சசலலக் காயம் 
Standard time 

ඔබසේ පාර්යය 

உது கடல 
Your Obligation 

NVQ ාහතික නිකුත් කිරීභ 

NVQ சான்மி ழ் லிநிசாகித் ல் 
Issue NVQ Certificates 
 

දින 01 

01 நாள் 
01 Day 
 

1.හදිසි අවශ්යතාව ාහා ාාක්ෂි/ அலச ச லலக்கான சான்ர 
Proof for urgency 

2.අවාාන ඇගයීම් ප්රතිප   ඵා ීභ/ இர ிக் கைிப்பீடு தபரசபரகள் 

தபற்மிருத் ல் 
Final Assessment  Result 

3.අවාාන ඇගයීම් භාර්ගගත දත්ත  ඵා ීභ/ இர ிக் கைிப்பீட்டின் 

ஆன்லயன்  வு 
Online data of final Assessment 

4.දෘඩ පිටඳත් (අවාාන ඇගයීමම්)  ඵාීභ/ இர ிப் கைிப்பீட்டு 

லிபங்கரின் லன்பி ி 

Hard copy of final Assessment details 

5.ාෑභ ාහතිකයටභ රු.1500 ක්/ ஒவ்தலாரு சான்மி ழுக்கும் 

கட்டைாக  யா ரூ.1500/ 
Rs.1500/= per each certificate 

NVQ ාහතිකයට පිළිගැනීභ  ඵාීභ 

NVQ சான்மி ழ்கரின் சான்மரிப்பு 
Attestation of NVQ Certificates 
 

දින 01 

01 நாள் 

01 Day 
 

1. ාහතික ඳත්රමේ  ුල්  පිටඳත  ඵාදිභ/ அசல் சான்மி ழ் 
Original certificate 

2. ුල්  ාහතිකමේ  පිටඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ/ சான்மி றின் நகல் (பி ி) 
Photo copy of the certificate 

NVQ මනිවන ාහතික ඳත්ර ාහතිකකණ ය කිරීභ (විමේශ් කටයුතු 
අභාතයාාංශ්ය) 

NVQ  அல்யா  சான்மி ழ்கரின் சான்மரிப்பு  (தலரிநாட்டு 

அலுலல்கள் அலச்சு) 

Attestation of Certificates. (Non – NVQ – Foreign Ministry) 
 

දින 01 

01 நாள் 
01 Day 
 

1.ාහතිකමේ  ුල්  පිටඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ / அசல் சான்மி ழ் 
Original Certificate 

2. ාහතිකමේ  ාතය පිටඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ/  சான்மி றின் உண்லான 

நகல் 
True Copy of the Certificate 

3.ාහතිකව  ාතය පිටඳත්  ඵා ීභ/ சான்மி றின் உண்லான 

நகலின் பி ி 



 Photocopy of the true copy certificate 

4.ාහතික කණ යක් ාහා රු.1000 ක ුලද ක්  ඵා ීභ/ ஒவ்தலாரு 

சான்மி ழுக்கும் கட்டைாக  யா ரூ.1000/ 
Rs.1000/= for each attestation  Original certificate  

ජාතික නිපු තා ාම්භත හා වි්යභා ා ඵාගත කිරීභ 

ச சி ச ர்ச்சித்  ம் ற்ரம் பாடலி ானம்  லிமக்கம் 

தசய் ல் 

NCS and Curricula Downloading 

 லிமக்கும் 

காயம் 
Downloading  
time 
 

1.තෘතියික හා වෘත්තීය අධ් යාඳන  මකිෂන් ස ාබාමේ මවබ් අඩවියට පිවිසීභ 

ஆலைக்குழு இலை  ரத் ிற்கு நுலற ல் 
Access to the TVEC Web site  
2. භාර්ගගතක්රභය හණහා වි්ය භා ා ාම්භත ඵාගත කණගැනීභ.  

“ NCS & Curriculum Download “ க்ரிக் தசய்து  லிமக்கம் தசய் ல் 
Downloading using link “ NCS & Curriculum Download “ 

NVQ ාහතික නිකුත් කිරීභ (ාාභානයය ක්රභමේදය) 

NVQ சான்மி ழ் லிநிசாகித் ல் (சா ாை சசலல) 
Print and issue NVQ certificate (Normal route) 

ාති 2 

2 கிறலகள் 
2 Weeks 

පුහුණු ආයතනය නිවැණදිව දත්ත ාැඳයීභ 

பிற்சி நிரலனங்கள் சாிான  லலச் சர்ப்பித் ல் 
Training institutes submit perfected data  

ජාතික නිපු තා ාම්ම්ත අනුභත කිරීභ 

ச சி ச ர்ச்சித்  த்ல  அங்கீகாித் ல் 
Endorse National Competency Standards 

ාති 4 

4 கிறலகள் 
4 Weeks 

නිවැණදිව පිලිමය  ක  ව ාංගු නිපු තා ාම්භත අදා  ම් ඛ  ාභඟ NAITA 
ආයතනමය ස  ැබීභ 

சம்பந் ப்பட்ட ஆலைங்களுடன் தசல்லுபடிாக்கப்பட்ட ச ர்ச்சி 

  ஆலைங்கலர NAITA லிடிருந்து தபற்மிருத் ல் 
Duly validated standards receive from the NAITA with allied documents 

පුහුණු ආයතනමේ  ලියාඳදිාංචි කිරීභ 

பிற்சி நிரலனங்கலரப் ப ிவுதசய் ல் 
Registration of training institution 
 
 

ාති 12 

12 கிறலகள் 
12 Weeks 

1.නිවැණදිව ාම්පූර්  කණන  ද අයදුම්ඳත අදා  ලියකියවිලි ාභග ඉදිරිඳත් 
කිරීභ 

துலை ஆலைங்களுடன் பழுலாக பூர்த் ிதசய்ப்பட்ட 

லிண்ைப்பத்ல  சர்ப்பித் ல் 
Submission of duly completed application from with supportive 
 
2.අවශ්ය තත්ත්ව ාම්භත පුහුණු ආයතනය තු  ඳවත්වාමගන යාභ 

பிற்சி நிரலனத் ில்   நிங்கலர சபணு ல் 
Maintain quality standards at training Institution 

ඳාඨභා ාවක් ප්රතීතනය කිරීභ 

பாடதநமிக்கு  ா  அங்கீகாம் அரித் ல் 
Accreditation of a course 

ාති 12 

12 கிறலகள் 
12 Weeks 

පුහුණු ආයතනයක් තුළ තත්ව කළභනාකණ  ඳේධතිය ා්ථාපිත කිරීභ 

பிற்சி நிரலனத் ில்   பகாலத்துல பலமலல நிரவு ல் 
Establish a Quality Management System at a TVET institution 

ාති 17 

17 கிறலகள் 
17 Weeks 

තත්ත්ව අත්මඳිත අනුව පුහුණු ආයතනය තු  තත්ත්ව ාම්භත ඳවත්වාමගන 
යාභ 

 க்லகசட்டிற்கு அல பிற்சி நிரலனத் ில்   

நிங்கலரப் சபணு ல் 
Maintain quality standards at training institution as per Quality Manual 

ශ්රභ මවමළදමඳි  මතිණතුරු ාාං්රහය ප්රකාශ්යට ඳත්කිරීභ. 

த ாறிற்சந்ல   கலல் பருவ்தலரிபட்லட  ாாித்து தலரிபடு 

தசய் ல் 
Preparation and Publication of LMI bulletin 

භාා 6 කට වණක්  

06 ா ங்களுக்கு 

ஒரு  டலல 
Every 6 months 

 

තෘතියික හා වෘත්තීය අධයාඳන  ක්ම්ේත්රමේ  ඳාඨභා ා පිළිඵ විා්තණ 

த ாறிற்கல்லி ற்ரம் பிற்சித் துலமிலுள்ர பாடதநமிகள் 

பற்மி லிபத்ல   தலரிபடு தசய் ல் 
TVET Guide (Course information) 

අවුරුදු 01 වණක් 

லருடத் ிற்கு ஒரு 

 டலல 
01Year 

 

 


