
           සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව
               (වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්යාංශය)

පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා අදාළ සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද ඇති සුදුසු අයදුම්කරුවන් බඳවා ගැනීමට අයදුම්පත් 
කැඳවනු ලැබේ#.

අධ්යාපන සුදුසුකම් :

බාහිර අපේ"ක්ෂකයින්: විශ්ව  විද්යාල  ප්රතිපාදන  බේකොමිෂන්  සභාව  විසින්  පිළිගත්  විශ්ව
විද්යාලයක කළමනාකරණය බේහෝ වාණිජ්ය ක්ෂත්රබේයහි උපාධිය

පේහෝ
වරලත්  නැව්  තැරැව්කරුවන්බේ<  ආයතනබේ>  (එක්සත්  රාජධානිය)
(Chartered Institute of Shipbrokers (UK))  බේයෝග්යතා පරීක්ෂණබේයන්
විෂයන් 03 ක් සමත්වීම.

 

අභ්යන්තර අපේ"ක්ෂකයින් : ඉහත බාහිර අබේEක්ෂකයින්ට අදාළ වන්නා වූ සුදුසුකම්
පේහෝ

ආශ්රීත නිලධාරි (MA-3) කාණ්ඩබේ> වසර පහක (05) සතුටුදායක බේසේවය
සම්පුර්ණ කර තිබීම

පේහෝ
කළමනාකරණ සහකාර කාණ්ඩබේ> MA 1-2  II බේPේණිය තනතුරක අවම
වශබේයන් වසර (05) සතුටුදායක බේසේවය

වැටු" පරිමාණය : JM 1-2 – 2016 : රු. (43,355 -10 ×755 -18× 1,135-71,335) සංබේශෝධිත
වැටුප අනුව, 2020/01/01 දිනට JM 1-2  කාණ්ඩබේ> II බේPේණිබේ> මූලික
වැටුප රු. 43,355/- ක් බේව්. 

ඉහත වැටුපට අමතරව රජයට අයත් ව්යවසායන් සඳහා අනුමත අබේනකුත්
අදාල දීමනා බේගවනු ලැබේ#.

ඇබෑර්තු

1) සහකාර කළමනාකාර තනතුර–  JM 1-2,   II පේ-ේණිය     (ඇබෑර්තු 01)
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අධ්යාපන සුදුසුකම් :
බාහිර අපේ"ක්ෂකයින් : විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන බේකොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් විශ්ව     විද් 

යාලයක ව්යාපාර කළමනාකරණය/  විද්යාව/  වාණිජ්ය/  අබේලවිකරණය/
නාවික ඉංජිබේන්රු විද්යාව පිළිබඳ  උපාධියක්

වැටු" පරිමාණය : MA-3 – 2016 : රු. ( 32,200-10×445-11×660-10×730-5×750-54,960)
සංබේශෝධිත වැටුපට අනුව, 2020/01/01 දිනට  MA -3  කාණ්ඩබේ>  III ශ් 
බේර්ණිබේ> මූලික වැටුප රු. 32, 200/- ක් බේව්.

ඉහත වැටුපට අමතරව රජයට අයත් ව්යවසායන් සඳහා අනුමත අබේනකුත්
අදාල දීමනා බේගවනු ලැබේ#.

අධ්යාපන සුදුසුකම් :

බාහිර අපේ"ක්ෂකයින් :
අ) අ.බේපො.ස.(සා.බේපළ) විභාගය එකවර විෂයන් හයකින් සමත් වී තිබිය   යුතු

අතර එම විෂයන් අතරින් පහත දැක්බේවන විෂයන්ද ඇතුළුව විෂයන්
හතරකට සම්මාන සාමාර්ථ තිබිය යුතුය.

I. සිංහල/බේදමළ
II. ගණිතය

සහ
ආ) අ.බේපො.ස  (උ.බේපළ)  විභාගබේයන්  අවම  වශබේයන්  විෂයන්  තුනකින්

(සාමාන්ය බේපොදු පරීක්ෂණය හැර) සමත් වී තිබිය යුතුය.

අභ්යන්තර අපේ"ක්ෂකයින් : ප්රාථමික අදියර(Primary  Level)  -  පුහුණු  -  නුපුහුණු යන කාණ්ඩ වල
බේසේවකයන් අතරින් පහත දැක්බේවන සුදුසුකම් ලාභීන් බේම් තනතුර සඳහා
අයදුම් කිරීම බේයෝග්ය බේව්.

අධ්යාපන සුදුසුකම්   :  
අ.බේපො.ස.(සා.බේපළ) විභාගය එකවර විෂයන් හයකින් සමත් වී තිබිය යුතු
අතර එම විෂයන් අතරින් පහත දැක්බේවන විෂයන්ද ඇතුළුව විෂයන්
හතරකට සම්මාන සාමාර්ථ තිබිය යුතුය.

I. සිංහල/බේදමළ
II. ගණිතය

2) ආශ්රිත නිලධාරි තනතුර - MA -3   III පේ-ේණිය  (ඇබෑර්තු 06)

3) කළමනාකරණ සහකාර තනතුර - MA -1-2  III පේ-ේණිය  (ඇබෑර්තු 03)
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පේවනත් සුදුසුකම් :

ඉහත  රැකියා  කාණ්ඩය  යටබේත්  සංසථ්ාබේව්  ස්ථීර  තනතුරක  අවම
වශබේයන් වසර 5 ක සතුටුදායක බේසේවා කාලයක් සපුරා තිබීම.

සටහන  : ස්ථීර තනතුරකට පත් කිරිමට බේපර, සපුරා ඇති කිසියම් බේසේවා කාලයක්
බේහෝ ඕනෑම තනතුරක ස්ථීර පදනබේම් තනතුරකට පූර්ව අවශ්යතාවයක්
බේලස සැපිරිය යුතු පුහුණුවීම් කාලයක් බේහෝ අනියම්/ තාවකාලික පදනබේම්
කිසියම් බේසේවා කාලයක් ඉහත සඳහන් බේකොට ඇති වසර 5 ක බේසේවා කාල
සීමාව තුලට ගණන් බේනොගත යුතුය.

 අභ්යන්තර හා බාහිර අපේ"ක්ෂකයින් සඳහා  වු පේවනත් සුදුසුකම් (සාමාන්ය)

 ඉංග්රීසි භාෂාබේවන් වැඩ කිරීබේම් හැකියාව

 පරිගණක සාක්ෂරතාවබේ> නිපුණතාවය

වැටු" පරිමාණය : MA  1-2  - 2016  :  රු.  (27,910-10×300-7×350-  12×600-12×710-
49,080) සංබේශෝධිත  වැටුප  අනුව, 2020/01/01  දිනට  MA  1-2
කාණ්ඩබේ> III බේPේණිබේ> මූලික වැටුප රු. 27,910 /- ක් බේව්. ඉහත වැටුපට
අමතරව රජයට අයත් ව්යවසායන් සඳහා අනුමත අබේනකුත් අදාල දීමනා
බේගවනු ලැබේ#. 

අධ්යාපන සුදුසුකම් :

බාහිර අපේ"ක්ෂකයින් : වෘත්තීය : පරිගණක දෘඩාංග, පරිගණක ජාල, විදුලි හා ඉබේලක්බේnොනික ක්බේෂේත් 
රයන් හී තෘතීය හා වෘත්තීය අධ්යාපන බේකොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගන්නා ලද
කාර්මික  /  වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයක් විසින් නිකුත් කරන ජාතික වෘත්තීය
කුසලතා (NVQ) පහ (5) වැනි මට්ටම ට බේනොඅඩු මට්ටමක ප්රවීණතා සහතිකයක්
ලබා තිබීම. 

අභ්යන්තර අපේ"ක්ෂකයින්: ඉහත බාහිර අබේEක්ෂකයින්ට අවශ්ය සුදුසුකම් ලබා තිබීම.

බේහෝ

තෘතීය  හා  වෘත්තීය  අධ්යාපන  බේකොමිෂන්  සභාව  විසින්  පිළිගත්  කාර්මික  /
වෘත්තීය  පුහුණු  ආයතනයක්  විසින්  නිකුත්  කරන  ලද  පරිගණක  දෘඩාංග,
පරිගණක  ජාල,  විදුලි  හා  ඉබේලක්බේnොනික  යන  ක්බේෂේත්රවල  ජාතික  වෘත්තීය
කුසලතා  (NVQ)  හතර  (4)  මට්ටම  ට බේනොඅඩු ප්රවීණතා සහතිකය ලබාබේගන
වසර 03 ක බේසේවා පළපුරුද්දක් තිබීම.

4) බේතොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර තනතුර - MA 2: 1 -  III පේ-ේණිය  - (පුරEපාඩු 01)
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වැටු" පරිමාණය : MA 2-1 –  2016  :  රු.  ( 30,310-10×300-07×350-4×495-20×660-
50,940) සංබේශෝධිත  වැටුපට  අනුව, 2020/01/01 දිනට  MA  2-1
කාණ්ඩබේ> III බේPේණිබේ> මූලික වැටුප රු. 30, 310/- ක් බේව්.

ඉහත වැටුපට අමතරව රජයට අයත් ව්යවසායන් සඳහා අනුමත අබේනකුත්
අදාල දීමනා බේගවනු ලැබේ#.

පේපොදු පේකොන්පේ;සි

වයස් සීමාව: වයස අවුරුදු 18 ට බේනොඅඩු සහ 45 ට බේනොවැඩි විය යුතුය. 
ඉහළ වයස් සීමාව අභ්යන්තර හා අයදුම්කරුවන්ට අදාළ බේනොබේව්.

බඳවාගැනීපේම් ක්රමපේව්දය : පත්කිරීබේම් බලධාරියා විසින් පත්කළ මණ්ඩලයක් විසින් පවත්වනු ලබන
තරඟකාරි ලිඛිත විභාගය සහ / බේහෝ ව්යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණය

පරිවාස කාලය :                  අවුරුදු 03 කි.

ප්රතිලාභ 
1. බේසේ.අ.අ. / බේසේ.නි.භා.අරමුදලට සංස්ථාබේව් දායකත්වය
2. බේන්වාසික හා බාහිර ප්රතිකාර සඳහා ශල්යකර්ම හා බේරෝහල්ගත කිරීම්

සඳහා රක්ෂණ ආවරණය
3. සම්පූර්ණ පුද්ගල සහ අනතුරු රක්ෂණ ආවරණය
4. භාවිතා බේනොකල වෛවද්ය නිවාඩු වලට බේගවීම්
5. වාර්ෂික ප්රසාද දීමනා අදාල පරිදි
6. සහනශීලී නියමයන් මත නිවාස ණය සහ බේසේවක මණ්ඩල ණය
7. සහනශීලී අනුපාත මත වාහන ණය

සෑම අයදුම්කරුපේවකුම

 ශ්රී ලාංකික පුරවැසිබේයකු විය යුතුය
 ඕනෑම අංශයක සහ දිවයිබේන් ඕනෑම ප්රබේද්ශයක තනතුබේර්  රාජකාරි

බේහොඳින් ඉටු කිරීමට ශාරීරිකව හා මානසිකව සුදුසු විය යුතුය
 විශිෂ්ට චරිතයකින් යුක්ත වීම



පිටු අංක 4/5

ප  පේEොදු උපපේදස්  

 සියලුම අයදුම්පත් තමා  විසින් සත්ය බවට සහතික කළ අධ්යාපන  /  වෘත්තීය සහතිකපත්වල
පිටපත් සමඟ උEපැන්න සහතිකබේ> සහ අබේනකුත් සහතිකවල පිටපත් සහ තමන් පිළිබඳ විමසිය
හැකි  ඥාාතීන්  බේනොවන  බේදබේදබේනකුබේ<  නම්  සහ  ලිපිනයන්ද  සහිතව  ලියාපදිංචි  තැපෑපේලන්
සැ"තැම්බර් මස  29 පේහෝ  එදිනට පේපර  සභාපති, සී/ස ලංකා නැව් සංසථ්ාව, අංක  27, MICH
පේගොඩනැගිල්ල, ශ්රීමත් රසීක් ෆරීඩ් මාවත (බ්රිස්ටල් මාවත), පේකොළඔ 01 බේවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 අයදුම්පත එවන ලිපිකවරබේ> වම්පස ඉහල බේකළවබේරහි අයදුම් කරනු ලබන තනතුර සඳහන් කර
තිබිය යුතුය.

 රාජ්ය  අංශබේ>  ආයතනවල  බේසේවකයින්බේ<  අයදුම්පත්  අදාළ  බේදපාර්තබේම්න්තු  ප්රධානීන්  මගින්
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 ප්රමාද  වී ලැබේබන සහ අසම්පූර්ණ අයදුම්පත් පිළිබඳ සලකා බලනු බේනොලැබේ#.

 පත්කිරීම්  බලධාරියා  විසින්  පත්  කරන  ලද  මණ්ඩලයක්  විසින්  පවත්වන  ව්යුහගත  සම්මුඛ
පරීක්ෂණයක දී අයදුම්කරුවන් ඇගයීමට ලක් කරන බව කරුණාබේවන් සලකන්න.

ඉහත අවශ්යතාවන්ට අනුකූල පේනොවීම අයදුම්පත ප්රතික්පේෂේප වීමකට පේහේතු විය හැකිය.  යම් ආකාරයක
බලපෑම් කිරීම නුසුදුසුකමක් වනු ඇත.
 

සභාපති

සීමාසහිත ලංකා නැව් සංස්ථාව
අංක 27, MICH පේගොඩනැගිල්ල

ශ්රීමත් රසීක් ෆරීඩ් මාවත (බ්රිස්ටල් වීදිය)
පේකොළඔ 01

2020.09.16
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