
மூன்றாம் நிலைக்கல்வி, த ாழிற்கல்வி ஆலைக்குழு 
 

 

( ிறன்கள் அபிவிருத் ி, த ாழிற்கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் புத் ாக்க இராஜாங்க அலமச்சு) 

 

ப வி தவற்றிடங்கள் 
 
 

1990 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இைக்க மூன்றாம் நிலைக்கல்வி, த ாழிற்கல்விச் சட்டமூைம் மற்றும் 1999 ஆம் ஆண்டின் 50 ஆம் 

இைக்க மூன்றாம் நிலைக்கல்வி, த ாழிற்கல்விச் ( ிருத் ம்) சட்டமூைம் ஆகியவற்றின்   ஏற்பாடுகளுக்கலமய ஒரு நிய ிச்சட்ட 

அலமப்பாகத் ஸ் ாபிக்கப்பட்டுள்ள மூன்றாம் நிலைக்கல்வி, த ாழிற்கல்வி ஆலைக்குழு இைங்லகயின் த ாழில்நுட்ப, த ாழிற் 

கல்வி மற்றும் பயிற்சி (TVET)  துலறயிலை ஒழுங்குபடுத் ல் மற்றும் துலறசார்  ர உத் ரவா த் ிற்கு உறு ிதசய் ல் 

ஆகியவற்றிற்காை அலமப்பாக விளங்குவதுடன், TVET துலறக்குத் த லவயாை தகாள்லககலள வகுத் ல்,  ிட்டமிடல், 

 ரப்படுத் ல் மற்றும் சான்றளிப்பு ஆகிய தநாக்கங்கலள நிலறதவற்றுவ ற்காை ஒரு த சிய நிறுவகமாகவும் இவ்வாலைக்குழு 

த ாழிற்படுகின்றது. இவ்வாலைக்குழு பின்வரும் ப வி தவற்றிடங்களுக்காக தபாருத் மாை  லகலமகலளயுலடய 

நபர்களிடமிருந்து விண்ைப்பங்கலள தகாருகின்றது. 
 

உ விப் பைிப்பாளர்/ பிர ி பைிப்பாளர் (ப வி தவற்றிட எண்ைிக்லக 03) 

 லகலமகள் மற்றும் அனுபவங்கள் 

தவளிவாாி விண்ைப்ப ாரர்கள் (கீதழ  ரப்பட்டுள்ள  லகலமகள் 01 அல்ைது 02 அல்ைது 03) 

 

 

01. பல்கலைக்கழக மாைியங்கள் ஆலைக்குழுவால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட உாிய துலறசார் இளமாைி 

பட்டத் ிலை தபற்றிருத் ல் 

உடன் 

உாிய துலறயில் ஆகக் குலறந் து 05 வருடங்கள் தசலவ அனுபவத் ிலை தகாண்டிருத் ல் 

02. த ாழில்சார் பட்டய நிறுவகம் ஒன்றிலிருந்து உாிய விடயம் த ாடர்பாை இலடநிலை பாீட்லசயில் 

சித் ிதயய் ியிருத் ல் 

உடன் 

 உாிய துலறயில் ஆகக் குலறந் து 05 வருடங்கள் தசலவ அனுபவத் ிலை தகாண்டிருத் ல் 

03.  த ாழில்நுட்பவியல் துலறசார் ப விகளிற்காக மாத் ிரம் மூன்றாம் நிலைக்கல்வி மற்றும் 

த ாழிற்கல்வி ஆலைக்குழுவிைால் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட த ாழில்நுட்ப/ த ாழிற்பயிற்சி 

நிறுவகத் ிைால் வழங்கப்பட்ட NVQ 7 இற்கு குலறயா மட்டத் ிற்குாிய நிபுைத்துவ சான்றி ழ் 

ஒன்றலை தபற்றிருத் ல் 

உடன் 

 

 உாிய துலறயில் ஆகக் குலறந் து 05 வருடங்கள் தசலவ அனுபவத் ிலை தகாண்டிருத் ல் 

 

உள்வாாி விண்ைப்ப ாரர்கள் (கீதழ  ரப்பட்டுள்ள 01 அல்ைது 02) 

 

01.தமற்கூறிய தவளிவாாி விண்ைப்ப ாாிகளிற்காை  லகலமகலள பூர்த் ி தசய் ிருத் ல்  



02. கைிஷ்ட முகாலமத்துவச் தசலவ  ரம் JM மட்டத் ில் ஐந்து வருடத் ிற்கும் குலறயா  தசலவக் 

காைத் ிலை பூர்த் ி தசய் ிருத் ல். 

ஏலைய  லகலமகள் (ப வி அல்ைது தசலவயுடன் த ாடர்புலடய ஏலைய  லகலமகள்) 

கைிைிலய பயன்படுத் க்கூடிய ஆற்றல்,  ாய் மற்றும் ஆங்கிை தமாழிகலளப் பயன்படுத் க்கூடிய ஆற்றல், WORD 

PROCESSING, SPREAD SHEETS, PRESENTATIONS தபான்ற தமன் தபாருட்கலள பயன்படுத் க்கூடிய ஆற்றல் மற்றும் 

மின்ைஞ்சல் மூைம் த ாடர்பாடலை தமற்தகாள்ளக்கூடிய ஆற்றல் ஆகியலவ தமை ிக  லகலமகளாகக் கரு ப்படும். 
 

சம்பளம் அளவுத் ிட்டம் முகாலமத்துவ தசலவ சுற்றிக்லக 02/ 2016  இற்கு இைங்க MM1-1 நிலைக்குாிய சம்பள 

அளவு 

ரூபா 53175-  1375X10 – 1910 X15– ரூபா 95,575 (மா ாந் ம்) 

வயத ல்லை 22 வய ிற்கு குலறயா வராயும் 45 வய ிற்கு தமற்படா வராயும் இருத் ல் 

தவண்டும்.(உள்வாாி விண்ைப்ப ார்களுக்கு தமல்வயத ல்லை ஏற்புலடய ாகாது) 

 

அபிவிருத் ி உத் ிதயாகத் ர் (ப வி தவற்றிட எண்ைிக்லக 06) 

 லகலமகள் மற்றும் அனுபவங்கள் 

(i) இைங்லக பாராளுமன்றச் சட்டத் ிைால் ஸ் ாபிக்கப்பட்ட அல்ைது பல்கலைக்கழக மாைியங்கள் 

ஆலைக்குழுவால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட உள்நாட்டு அல்ைது தவளிநாட்டு பட்டப்படிப்பிலை விரு ளிக்கும் 

நிறுவகத் ிலிருந்து இளமாைி பட்டத் ிலை தபற்றிருத் ல். 

ஏலையலவ  (ப விக்கு/ தசலவக்கு உாித் ாை ஏலைய  லகலமகள்) 

 ாய் தமாழி மற்றும் ஆங்கிை தமாழிகலளப் பயன்படுத் க்கூடிய ஆற்றல், கைிைிலய பயன்படுத் க்கூடிய 

ஆற்றல், Word Processing, Spread Sheet, Presentation தபான்ற கைிைி தமன்தபாருட்கலள 

பயன்படுத் க்கூடிய ஆற்றல் இைத் ிரைியல்  பால் மூைம் (Email) த ாடர்பாடலை தமற்தகாள்ளக்கூடிய 

ஆற்றல்.  

 

சம்பளம் அளவுத் ிட்டம் (மா ாந் ம்) ரூபா 32,200 - 445 X 10 – 660X 11-730 X 10-750 X 5 – 54,960 (மா ாந் ம்) முகாலமத்துவ 

தசலவ சுற்றறிக்லக 02/ 2016 இற்கு இைங்க MA – 3 நிலைக்காைது 

வயத ல்லை 22 வய ிற்கு குலறயா வராயும் 35 வய ிற்கு தமற்படா வராயும் இருத் ல் 

தவண்டும்.(உள்வாாி விண்ைப்ப ார்களுக்கு தமல்வயத ல்லை ஏற்புலடய ாகாது) 

 
 

ஏலைைய விடயங்கள் 

அ. இைங்லக பிரலஜயாக இருத் ல் தவண்டும் 

ஆ.  அ ிசிறந்  பண்புகலளக் தகாண்டிருத் ல் தவண்டும். 

இ. நாட்டின் எப்பாகத் ிற்கும் தசன்று தசலவயாற்றுவ ற்காக உடல் மற்றும் உள வளத்  கு ிலய நன்கு தகாண்டிருத் ல் 

தவண்டும். 

 

ஆட்தசர்ப்பு நலடமுலற 

விளம்பரங்கள் பிரசுாிக்கப்படுவ ன் மூைம் விண்ைப்பங்கள் தகாரப்பட்ட ன் பின்ைர் அந் ந்  ப விகளிற்கு உாிய ாக 

எழுத்துமூை தபாட்டி பாீட்லசகள் மற்றும்/ அல்ைது த ர்வு நியமை அ ிகாாிகளின் மூைம் நியமைம் தசய்யப்படும் குழாம் மூைம் 

தமற்தகாள்ளப்படும் கட்டலமக்கப்பட்ட தநர்முகத்த ர்வுகள் மூைம் ஆட்தசர்ப்புகள் தமற்தகாள்ளப்படும்.  

 

தபாதுவாை விடயங்கள் 

அ. ஊழியராைவர்  ைது சம்பளத்த ாலகயில் 8% ஐ ஊழியர் தசமைாப நி ியத் ிற்கு பங்களிப்பு தசய்யதவண்டியுள்ளது. 

இவ்வாலைக்குழு சம்பளத்த ாலகயின் 12% ஐ ஊழியர் தசமைாப நி ியத் ிற்கும் 3% ஐ ஊழியர் நம்பிக்லக 

நி ியத் ிற்கும் பங்களிப்புச் தசய்யும். 



ஆ. தமற்கூறப்பட்ட சம்பள அளவுத் ிட்டத் ிற்கு தமை ிகமாக அரசிைால் அனும ிக்கப்பட்ட ஏலைய தகாடுப்பைவுகளும் 

வழங்கப்படும். 

இ.  இப்ப வி நிரந் ரமாைதுடன்  கு ிகாண் காைப்பகு ிலயயும் தகாண்டுள்ளது.  

ஈ. ஆட்தசர்ப்பு நலடமுலறயாைது  ிருத் ங்களிற்கு உட்படுலகயில் ஏற்படும்  ிருத் ங்களிற்கு உட்படல் தவண்டும்.  

உ. விண்ைப்பத்ல  அனுப்புலகயில் சான்றி ழ்களின் உறு ிப்படுத் ப்பட்ட பிர ிகலளயும் விண்ைப்பத்துடன் 

அனுப்பு ல் தவண்டும். 
 

சுயமாகத்  யாாிக்கப்பட்ட விண்ைப்பம் ஒன்றிலை கீழ்க்காணும் முகவாிக்கு  04.11.2020 ஆம்  ிக ிக்கு முன்ைர் ப ிவுத்  பால் 

மூைம் அனுப்பு ல் தவண்டும்.  ற்தபாதும் பைிபுாியும் விண்ைப்ப ாரர்கள் உாிய ஸ் ாபைத் ின்  லைவாினூடாக  ாம் ப விற்கு 

அமர்த் ப்படுமிடத்து விடுவிக்கப்படுவார் எை த ளிவாகக் குறிப்பிட்டு விண்ைங்கலள அனுப்ப தவண்டும். கடி  உலறயின் 

தமல் இடது பக்க மூலையில் விண்ைப்பிக்கும் ப வியின் தபயர் குறிக்கப்பட தவண்டும். பூரைமற்ற மற்றும் முடிவுறுந்  ிக ிக்குப் 

பிற்பாடு தபறப்படும் விண்ைப்பங்கள் எவ்வி  அறிவித் லுமின்றி நிராகாிக்கப்படும். 

 
 

பைிப்பாளர் நாயகம், 

மூன்றாம் நிலைக்கல்வி, த ாழிற்கல்வி ஆலைக்குழு, 

“நிபுை ா பியச”, 03ஆம் மாடி,  

354/2, எல்விட்டிகை மாவத்ல , 

தகாழும்பு -05. 
 

TVEC website: www.tvec.gov.lk 

http://www.tvec.gov.lk/

