இலங்கையின் cah; ைல்வி த ொடர்பொன Njrpa தைொள்கை
ல சிய ைல்விக் தைொள்கைைளுடன் த ொர்புகடய
அகனத்து விடயங்ைள் குறித்தும் இலங்கையின்
பொரொளுமன்றச் சட்டம் ஒன்றின் மூலம் (1991ஆம்
ஆண்டின் 19ஆம் இலக்ைச் சட்டம்) ல சிய ைல்வி

1.

2.

ஆரம்பித்துள்ளது.
அ ன் பிரைொரம் இலங்கையின் cah; ைல்வி
முகறகமகய விருத் ி தசய்வ ன் தபொருட்டு
நகடமுகற
cah;
ைல்வி
முகறகமயில்
தசயற்படுத் ப்படும்
தைொள்கைைள்
மற்றும்
ிட்டங்ைளில்
லமற்தைொள்ள
லவண்டிய
மொற்றங்ைள்,

பு ிய

தைொள்கைைள்

மற்றும்

லயொசகனைள் குறித்து தபொதுமக்ைளிடமிருந்தும்,
நிபுைர்ைளிடமிருந்தும்,
த ொழில்புொிலவொொிடமிருந்தும்,
நிறுவனங்ைளிடமிருந்தும்
மற்றும்
அகமப்புக்ைளிடமிருந்தும்
ைருத்துக்ைகளயும்
லயொசகனைகளயும் தபற்றுக் தைொள்ள ல சிய
ைல்வி ஆகைக்குழுவொனது உத்ல சித்துள்ளது.
அ ற்ைொன பங்ைளிப்கப வழங்கும் வகையில்
ங்ைளது எழுத்து மூலமொன லயொசகனைகள
பின்வரும் பிொிவுைளின் ைீழ் எங்ைளுக்கு அனுப்பி
கவக்குமொறு யவுடன் லைட்டுக் தைொள்ைிலறொம்.

பல்ைகலக்ைழை பிரலவசம் மற்றும்
ஏகனய தபொதுக் தைொள்கைைள் kw;Wk;
epjp Kfhikj;Jtk;.
அ ிை ல கவமிக்ை பு ிய பொடம்/பொடச்
லசர்க்கைைகள இனங்ைொைல்.

ஆகைக்குழுவொனது அகமக்ைப்பட்டுள்ளது.
ைல்வித்
துகறயில்
ைொைப்படும்
ல சிய
ல கவப்பொடுைகளயும் மற்றும் உலைளொவிய
லபொக்குைகளயும் ைருத் ிற் தைொண்டு எ ிர்வரும்
சொப் த் ிற்கு
தபொருத் மொன
ைல்விக்
தைொள்கைைகளயும்
ிட்டங்ைகளயும்
யொொிப்ப ற்ைொன
தைொள்கை
மீளொய்வு
தசயற்பொட்கட ல சிய ைல்வி ஆகைக்குழு

யொொிக்ை ைருத்து மற்றும் ஆலலொசகன தபற்றுக்தைொள்ளு ல்

3.

பட்டப்பின் ைல்வி kw;Wk; Muha;r;rpfs;.

4.

ைல்வி மற்றும் ைல்வி சொரொ
பைிக்குழுவின் அபிவிருத் ி

5.

khzth; nghJey kw;Wk; xOf;fk;

6.

அரசொங்ை மற்றும் னியொர் துகற
நிறுவனங்ைளின் முைொகமத்துவத் ில்
உயர் ைல்வி அணுகு விொிவொக்ைம்.
Epjp kw;Wk; tsq;fs; Kfhikj;Jtk;

8.

fy;tp rhh;/ fy;tp rhuh Copah;fs;
kw;Wk; மொைவர் நலன்புொியும்
ஒழுக்ைமும்

9.

த ொழில் வழிைொட்டி மற்றும்
MNyhrid

10.

ர உத் ரவொ ம் மற்றும் விொிவொக்ைம்;
அங்ைீைொரம்; ரமொன ைட்டகமப்பு

11. cah; ைல்வி த ொடர்பொன Njrpa
தைொள்கை
எழுத்துமூலமொன லயொசகனைகள 2017 நவம்பர்
மொ ம் 11 ஆம் ிை ிக்கு முன்னர்
jiyth;,
ல சிய ைல்வி ஆகைக்குழு, 126, நொவல வீ ி,
இலங்கை

எனும்

முைவொிக்கு

பொல் மூலமொைலவொ,மின்னஞ்சல் மூலமொைலவொ,
த ொகலநைல் மூலமொைலவொ,

அல்லது லநொில்

வருகை ந்ல ொ கையளிக்ைலொம்.

தசய்து

பொல்

உகறயின்/தவளிப்புற

உகறயின் இடதுபக்ை லமல் மூகலயில் " cah;
ைல்வி த ொடர்பொன Njrpa தைொள்கை

யொொிக்ை

ைருத்து மற்றும் ஆலலொசகன” எனக் குறிப்பிடுை.
ைருத்துக்ைகளயும் லயொசகனைகளயும் அனுப்பி
கவப்லபொருள்
த ொிவு
தசய்யப்பட்டவர்ைளிடமிருந்து,

7.

நுலைதைொகட,

யவு

குழுக்ைளிடமிருந்து வொய்தமொழிக் ைருத்துக்ைகள
தபற்றுக் தைொள்ளும் லநொக்ைில் அவர்ைகள
வரவகழக்ைவும்
ஆகைக்குழு
உத்ல சித்துள்ளது.
நகடமுகற cah; ைல்வி முகறகமகய விருத் ி
தசய்வ ற்ைொன உங்ைளது பு ிய ஆக்ைபூர்வமொன
ைருத்துக்ைகளயும் பிரலவசங்ைகளயும் ல சிய
ைல்வி ஆகைக்குழு அன்புடன் வரலவற்ைின்றது

ல சிய ைல்வி ஆகைக்குழு,
126, நொவல வீ ி,
நுலைதைொகட, இலங்கை
த ொகலலபசி : +94112815701-3
த ொகலநைல் : +94112816177-8

மின்னஞ்சல் :
chnec@slt.lk
இகையத் ளம் : www.nec.gov.lk
jiyth;,
ல சிய ைல்வி ஆகைக்குழு

