ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන නියයෝජිතායතනය
(නාරා ආයතනය)
තනතුරු පුරප්පාඩු
ධීවර අමාත්ාාංශය යට ට ඇත ජා ිාජාල ිසි පත් ත ේෂඇ හා සා පාංවේෂනි ෝජඇට ායත්ාටත්ිට
(ිාරා ආටත්ිට) ශ්රී සාංලාඇජ ිසි පත් ත ළිබඳ ව ෂයහට පත් ධයනඇටධය ේෂඇ හා පාංවේෂනි සා
ලළමිාලරා ල යුතු සිදුලරි සා පත් ධයධීලරාට කිරීඇත් වගකීම භාර ප්රනාි ිාජාල ආටත්ිට
ඇජ.
ිාරා ආටත්ිඇ
සත් පවසධය පුරප් ාඩු වු ත්ිතුරු පවසා අදාස සුදුසුලත් සා
පුද්ගසයිධය අවප්ථාව ෂයවර ඇජ.

අනු ත්ිතුර
අාංලට
01
02
03
04
05
06

ඇිහ්ව ෂයදාඥ
ෝජඇට ි ිසශය යාප්්රඥ
අභධයත්ර ෂයගාල
පාංවේෂනි ෝජසනාරි (වා ිජා)
ඇේහ්්ර ේෂඇ හා පසලාර
ේෂඇ හා පසලාර

ළපුරුද්ද පහිත්

ඇපේවා ලාණ්ඩට

පුරප් ාඩු ගාි

AR - 2
AR - 2
MM 1-2
MA - 3
MA 2-2
MA 2-2
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01
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05
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ඉසත් පවසධය ත්ිතුරු පවසා අවශය ය සුදුසුලත් සා ඇවිත ෂයප්ත්ර ිාජාල ිසි පත් ත ේෂඇ හා සා
පාංවේෂනි ෝජඇට ායත්ාටිඇටහි ඇවබ් අඩෂයට තුලිධය ස ා ගත් සැල.(www.nara.ac.lk)
අනා ි සුදුසුලත් පස ඇපේවා ළපුරුද්ද පිාථලරි පසජාලවස ළි තද පමඥ ඥාන්ධය ඇිනවි
ෝජේෂඇද්ශය යටලටධය ඇදඇදඇිකුඇේ ිත් පස ලිළිිටධයද, පත් ධයන ලර ගත් සැකි දුරලථි අාංලටධයද
පහිත්ව සුදුසු අලිජාටේ අනුව ළිබඳටස ලරි සද ජීව දතත් තුළත අටදුත් ්රට 2021 මැයි මස 21
දිි ඇස එදිි ඇ ර සත් පවසධය ලිළිිට ලිටා දිාංචි ත්ැ ෑඇසධය ඇටනමු ලළ යුතුට.
අටදුත් ලරි ත්ිතුර ලියුත් ලවරඇටහි ඉසළ වත් ඇලළවඇරහි ැසැදිලිව පවසධය ලළ යුතුට.
රාි වවප්ථාළිත් මණ්ඩස, පාංප්ථා ඇස ඇද ාේෂත්ඇත්ධයතුවස ඉල්ලුත්ලරුවධය ෂයසිධය ඉල්ලුත් ්ර
ආටත්ි ප්රනාීනධය මිනධය ඉදිරි ත ලළ යුතුට
සභාපති
ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන නියයෝජිතායතනය
කාක දුපත,
මට්ටක්කුලිය,යකොළඹ - 15
011 – 2521000 / 2521006
(www.nara.ac.lk)
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ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන නියයෝජිතායතනය
(නාරා ආයතනය)
තනතුරු පුරප්පාඩු
ධීවර අමාත්ාාංශය යට ට ඇත ජා ිාජාල ිසි පත් ත ේෂඇ හා සා පාංවේෂනි ෝජඇට ායත්ාටත්ිට
(ිාරා ආටත්ිට) ශ්රී සාංලාඇජ ිසි පත් ත ළිබඳ ව ෂයහට පත් ධයනඇටධය ේෂඇ හා පාංවේෂනි සා
ලළමිාලරා ල යුතු සිදුලරි සා පත් ධයධීලරාට කිරීඇත් වගකීම භාර ප්රනාි ිාජාල ආටත්ිට
ඇජ.
ිාරා ආටත්ිඇ
සත් පවසධය පුරප් ාඩු වු ත්ිතුරු පවසා අදාස සුදුසුලත් සා
පුද්ගසයිධය අවප්ථාව ෂයවර ඇජ.
අනුඅාංලට ත්ිතුර සා පුරප් ාඩු
ගාි
ඇිහ්ව ෂයදාඥ
01
ත්ිතුරු 05

ළපුරුද්ද පහිත්

අදාස සුදුසුලත්
යජෙෂව ද්ොඥ
ිාරා ආටත්ිඇ
ේෂඇ හා අාංශය යටධය වි පාගර ෂයදා අාංශය යට /
රිපර අනටි අාංශය යට / පමු්ර ජීෂය ෂයදා අාංශය යට/ අභධයත්ර ිසි
පත් ත අාංශය යට / ධීවර ත්ාේහණිල අාංශය යට / සුඅප්වනු ත්ාේහා
අාංශය යට / පමාි ආේෂථීල සා අඇසෂයලරා අාංශය යටධය පවසා ඇිහ්ව
ෂයදාඥ ත්ිතුර
වවා ගැීනම.
බාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා
අධොපන දුදුදුකම්
(අ)I. ෂයශය ය්ව ෂයදාස ප්රජා ාදි ඇලනිෂහධය පභාව ෂයසිධය ළිබඳගත
ෂයශය ය්ව
ෂයදා ටකිධය ෝජටිෂත් ෂයහට නාරාඇවධය ෝජටිෂත් ෂයහට
පාංයුජාට පහිත්ව ළමු ධයජාට ඇස ඇදවි ධයජාට (ඉසළ)
පාමාේෂථටේ පහිත්ව සිජ අවුරුදු ෂයඇශය යේහ උ ාධිටේ ස ා ජාබීම.
ඇස
II. ෂයශය ය්ව ෂයදාස ප්රජා ාදි ඇලනිෂහධය පභාව ෂයසිධය ළිබඳගත ෂයශය ය්ව
ෂයදාසටකිධය ෝජටිෂත් ෂයහට නාරාඇවධය ෝජටිෂත් ෂයහට පාංයුජාට
පහිත්ව ඇදවි ධයජාට ( ශය යළ) පාමාේෂථටේ පහිත්ව සිජ අවුරුදු
ෂයඇශය යේහ උ ාධිටේ ස ා ජාබිම පස උ ාධිට ස ා ගැීනඇමධය සු
අදාස ේෂඇ හා ඇේහ්්රඇ එේ වපරල ශය ය්ාාත උ ාධිටේ ස ා
ජාබීම.
ඇස
III. ෂයශය ය්ව ෂයදාස ප්රජා ාදි ඇලනිෂහධය පභාව ෂයසිධය ළිබඳගත ෂයශය ය්ව
ෂයදාසටකිධය ෝජටිෂත් ෂයහට නාරාඇවධය ෝජටිෂත් ෂයහට පාංයුජාට
පහිත්ව උ ාධිවේ පස වපර ඇදලල
ේෂඇ හා
ශය ය්ාාත
උ ාධිටේ ස ා ජාබීම.
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පමග
(ආ)
ආදස ේඇහේ්රඇ ආාාේෂට උ ාධිටේ ස ා ජාබීම සා ප්රථම
උ ාධිට ස ා ගැීනඇමධය සු වපර අ (08) ල ේෂඇ හා
ේඇහේ්රඇ
ළපුරුද්දේ ස ා ජාබීම.
( )
අදාස ේඇහේ්රඇ
ේෂඇ හා ෝජ ධයනිටේ අජාඇේෂල
සුදුසුලමත ඇපේ පසලනු සැඇබ්.
වයස
අවු : 30

ඇින අඩු සා අවු : 55

ඇිනවැඩි අට ෂයට යුතුට.

වැටුප් ක්රමය
AR 2 – 2016 (I) - රු. 76,200 – 10 x 2,000 - 96,200/-

02

ෝජඇට ි ිසශය යාප්්රඥ

බාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා

ත්ිතුරු 01

අධොපන දුදුදුකම්
(අ) I. මැනුත් ෂයද ෂයදාඇජදී ළමු ධයජාට ඇස ඇදවි ධයජාට
(ඉසළ) පාමාේෂථටේ පහිත්ව උ ාධිටේ ස ා ජාබිම.
ඇස
II. මැනුත් ෂයදා ෂයදාඇජදී ඇදවි ධයජාට ( සළ) පාමාේෂථටේ
පහිත් සිජ අවුරුදු ෂයඇශය යේහ උ ාධිටේ පමග උ ාධිට ස ා ගැීනඇමධය
සු අදාස ේඇහේ්රටහි එේ වපරල ශය ය්ාාත උ ාධිටේ ස ා ජාබීම.
ඇස
III. මැනුත් ෂයදා ෂයදාඇජදී උ ාදිටේ පමග දෑ අවුරුදු ේෂඇ හා
ශය ය්ාාත උ ාධිටේ ස ා ජාබීම.
පමග
ිසශය යාප්ත්රීට ිෂෝජධයඇද රු / මිිෂජා ෂයදාව ළිබඳ ව ෂයදා ජා උ ාධිට
ඇස ිසශය යාප්ත්රීට ිෂෝජධයඇද රු ෂයදා පිෂේහල පසජාල ්ර “ආ”
(Category A) මට් ම පවසා වි FIG / IHO ප්රවීණාත්ා මට් ම
ස ා ජාබීම සා ප්රථම උ ාධිට ස ා ගැීනඇමධය සු වපර දසට (10)
ල ිසශය යාප්ත්රීට ිෂෝජධයඇද රු ේඇහේ්රඇ
ළපුරුද්ද
(ආ) ඇවිත සුදුසුලත්.
අදාළ ේඇහේ්රඇටහි ේෂඇ හා ෝජ ධයනිටේ සා ේෂඇ හා
ත්රිලා (Research Papers) අජාඇේෂල සුදුසුලමේ වනු ත්.
වයස
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අවු : 30

ඇින අඩු සා අවු : 55

ඇිනවැඩි අට ෂයට යුතුට.

වැටුප් ක්රමය
AR 2 – 2016 (I) - රු. 76,200 – 10 x 2,000 - 96,200/-

03

අභධයත්ර ෂයගාල

බාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා

ත්ිතුරු 01

අධොපන දුදුදුකම්
1. ෂයශය ය්ව ෂයදාස ප්රජා ාදි ඇලනිෂහධය පභාව ෂයසිධය ළිබඳගත
ෂයශය ය්ව ෂයදාසටල වාෝජි/ ගිණුත්ලරාට/ වා ාර
රි ාසිට/රාි රි ාසිට ළිබඳ දව උ ාධිටේ ස ා
ජාබීම.
ඇස
සත් පදසධය විතන්ට
පමතවීණ ජාබීම.

ාවමාසාවල අධයත්ේෂ මන

රිේහාට

2. ශ්රී සාංලා වරසත ගාලාධිලාරි ආටත්ිට/වරසත
ගාලාධිලාරි (CIMA) පසජාල මරිලානුපසජාල සත
වරසත ගාලාධිලාරි ආටත්ිටල (ACC)
පස
ඉසත් සුදුසුලත් ස ා ගැීනඇමධය සුව රිඇ / රාි පාංප්ථා/
වවප්ථාළිත් මණ්ඩසටල අදාස ේඇහේ්රඇ වපර තුිල (03)
ළපුරුද්දේ ස ා ජාබීම.
වයස
අවු : 22

ඇින අඩු සා අවු : 45

ඇිනවැඩි අට ෂයට යුතුට.

වැටුප් ක්රමය
MM 1-2 - 2/2016: රු. 54,550 - 10 x 1,375 - 15 x 1,910 96,950/-
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04

පාංවේෂනි ෝජසනාරි
(වා ිජා)

බාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා
අධොපන දුදුදුකම්

ත්ිතුරු 04

සත් පවසධය ඇේහ්්රට
අදාසව ෂයශය ය්ව ෂයදාස ප්රජා ාදි
ඇලනිෂහධය පභාව ෂයසිධය ළිබඳගත ෂයශය ය්ව ෂයදාසටකිධය ෂයඇශය යේහ
උ ාධිටේ ස ා ජාබීම.
මි ෂයදාව, පුප්ත්ලාස සා ෂයඥා ි ෂයදා, උද්භිද ෂයදාව (ෂයඇශය යේහ),
ධීවර සා ිසජීෂය වගාව, ජීව ෂයදාව, රිපර ෂයදාව සා ප්වාභාෂයල
පත් ත ලළමිාලරාට, ිස පත් ත ලළමිාලරාට,
ාරිපරිල ෂයහ රපාටි ෂයදාව, ඇත්නරතුරු ත්ාේහාට සා දතත්
පාංචිත් පාංවේෂනිට, මිඇග ලිට ඇත්නරතුරු ද්නජාට සා දුරප්ථ
පධයෝජඇජදිට, ජීව ෂයදාව, මතප ජීව ෂයදාව, ලිෂි ආේෂථීල
ෂයදාව, ආේෂථිල ෂයදාව පමාි ෂයදාව, අඇසෂයලරා (ෂයඇශය යේහඇජදී)
සිෂයල් ඉාංායඇධයරු,පතව ෂයදාව (ෂයඇශය යේහ), ේහ්්ර ෂයදාව ාරිපරිල
රපාටිට, ධීවර ආේෂථීල ෂයදාව, පාංඛ්ාිට, ප්රිා පාංවේෂනි
ලළමිාලරා, ප්රමාා පීකේහල ඇස රාි ලළමිාලරාට
ළිබඳ ව ෂයඇශය යේහ උ ාධිටේ ස ා ජාබීම.
වයස :
අවු : 22

ඇිනඅඩු සා අවු : 45

ඇිනවැඩි අට ෂයට යුතුට.

වැටුප් ක්රමය
ඇපේවා ගාට අදාළ වැටුප් ඇේත් අාංලට සා මාසිල වැටුප්
රිමාාට
MA 3 2/2016 රු.32,200 – 10x 445 – 11x660 – 10x730 –
5x750 – 54,960/-
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05

ඇේහ්්ර ේෂඇ හා
පසලාර
ත්ිතුරු 05

බාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා
අධොපන දුදුදුකම්
(අ) අනා ි ඇ නදු පසජාල ්ර (පාමාි ඇ ළ) ෂයභාගඇ දී,
I.
II.
III.

සිාංසස / ඇදමළ
ඉාංග්රීසි භාහාව
ගණිත්ට

තුළුව ෂයහටටධය සත්ර (04) ල පත්මාි පහිත්ව එේ වරලදී
ෂයහටධය සට (06) කිධය පමතව ජාබීම.
(ආ) අනා ි ඇ නදු පසජාල ්ර (උපප් ඇ ළ) ෂයභාගඇ දී ෂයදා
ෂයහට නාරාඇවධය සිටළුම ෂයහටටධයඇගධය (පාමාි ඇ නදු
රීේහාට සැර) පමතව ත්ිජාට අනා ි ාවමාසාවේ සදාරා
ජාබිම.
පස
ත්ාේහා ෝජපුාත්ා / ප්රවීණාත්ා
ිාජාල විතජාට කුපසත්ාවට ළිබඳ වව (N.V.Q.) ස (05) මට් ඇත්
ඇස ත්ිජායිල සා විතන්ට අනා ි ඇලනිෂහධය පභාව ෂයසිධය
ළිබඳගත ඒ සා පමාි මට් ඇත් ාවමාසාවේ සදාරා ජාබිම.
වයස :
අවු : 18

ඇිනඅඩු සා අවු : 45

ඇිනවැඩි අට ෂයට යුතුට.

වැටුප් ක්රමය
ඇපේවා ගාට අදාළ වැටුප් ඇේත් අාංලට සා මාසිල වැටුප්
රිමාාට
MA 2-2 2/2016: රු.30,310 - 10 x 300- 7 x 350 - 4 x 60020 x 710 - 52360/-
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06

ේෂඇ හා පසලාර
ත්ිතුරු 08

බාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා
අධොපන දුදුදුකම්
(අ) අනා ි ඇ නදු පසජාල ්ර (පාමාි ඇ ළ) ෂයභාගඇ දී,
I.
II.
III.

සිාංසස / ඇදමළ
ඉාංග්රීසි භාහාව
ගණිත්ට

තුළුව ෂයහටටධය සත්ර (04) ල පත්මාි පහිත්ව එේ වරලදී
ෂයහටධය සට (06) කිධය පමතව ජාබීම.
(ආ) අනා ි ඇ නදු පසජාල ්ර (උපප් ඇ ළ) ෂයභාගඇ දී ෂයදා
ෂයහට නාරාඇවධය සිටළුම ෂයහටටධයඇගධය (පාමාි ඇ නදු
රීේහාට සැර) පමතව ත්ිජාට අනා ි ාවමාසාවේ සදාරා
ජාබිම.
පස
ත්ාේහා ෝජපුාත්ා / ප්රවීණාත්ා
ිාජාල විතජාට කුපසත්ාවට ළිබඳ වව (N.V.Q.) ස (05) මට් ඇත්
ඇස ත්ිජායිල සා විතන්ට අනා ි ඇලනිෂහධය පභාව ෂයසිධය
ළිබඳගත ඒ සා පමාි මට් ඇත් ාවමාසාවේ සදාරා ජාබිම.
වයස :
අවු : 18

ඇිනඅඩු සා අවු : 45

ඇිනවැඩි අට ෂයට යුතුට.

වැටුප් ක්රමය
ඇපේවා ගාට අදාළ වැටුප් ඇේත් අාංලට සා මාසිල වැටුප්
රිමාාට
MA 2-2 2/2016: රු.30,310 - 10 x 300- 7 x 350 - 4 x 60020 x 710 - 52360/පෑම ඉල්ලුත්ලරුඇවේම,
I. ශ්රී සාංලාඇජ පුරුවුසිඇටකු ෂයට යුතුට.
II. ත්ිතුර ැවඇරි ලාේෂටටධය මැිෂයධය ඉටු කිරිම පවසා ඇමධයම දිවයිඇධය ඕිෑම ප්රඇද්ශය යටල
ඇපේවට කිරීම පවසා අවශය ය වි ලායිල සා මාිසිල ඇට ගත්ාවඇටධය යුේත් ෂයට යුතුට.
III. ෂයශිහ්ව ාරිත්ඇටධය යුේත් ෂයට යුතුට.
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IV. ිාරා ආටත්ිඇටහි ලාේෂට මණ්ඩසට

ස ාි ඇ නදු ීනජාවස ඇමම ත්ිතුරු ට ත ඇජ.

V. අටදුත්ලරුවධය ඇලටි සැයිප්තුගත් කිරිඇත් අයිජාට ිාරා ආටත්ිට පතුට.
VI. ඉසත් ත්ිතුරු පවසා ඇතරි තවධයිධය ඇපේවල අේෂථපානල අරමුදස සා ඇපේවල භාරලාර
අරමුදස හිිෂලත් කිටනු ත්.
ඒ අනුව මාසිල වැටුඇ ධය 10% ේ ඇපේවල අේෂථපානල අරමුදස දාටල ලළ යුතු වි අත්ර,
ෝජඇට ායත්ාටත්ිට ෂයසිධය ප්වකීට පත් තවලිධය වැටුඇ ධය 15% ේ අරමුදස දාටල ලරනු ත්.
ඇපේවල භාරලාර අරමුස දාටල වශය යඇටධය වැටුඇ ධය 3 % ේ වි දාටල මුදසේ ෝජඇට ායත්ාටත්ිට
ෂයසිධය එම අරමදස දාටල ලරනු ත්.
අනා ි සුදුසුලත් පස ඇපේවා ළපුරුද්ද පිාථලරි පසජාලවස ළි තද පමඥ ඥාන්ධය ඇිනවි
ෝජේෂඇද්ශය යටලටධය ඇදඇදඇිකුඇේ ිත් පස ලිළිිටධයද, පත් ධයන ලර ගත් සැකි දුරලථි අාංලටධයද
පහිත්වසුදුසු අලිජාටේ අනුව ළිබඳටස ලරි සද ජීව දතත් තුළත අටදුත් ්රට 2021 මැයි මස 21
දිි ඇස එදිි ඇ ර සත් පවසධය ලිළිිට ලිටා දිාංචි ත්ැ ෑඇසධය ඇටනමු ලළ යුතුට.
අටදුත්ලරි ත්ිතුර ලියුත් ලවරඇටහි ඉසළ වත් ඇලළවඇරහි ැසැදිලිව පවසධය ලළ යුතුට.
රාි වවප්ථාළිත් මණ්ඩස,පාංප්ථා ඇස ඇද ාේෂත්ඇත්ධයතුවස ඉල්ලුත්ලරුවධය ෂයසිධය ඉල්ලුත්
ආටත්ි ප්රනාීනධය මගිධය ඉදිරි ත ලළ යුතුට.

්ර

සභාපති
ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන නියයෝජිතායතනය
කාක දුපත,
මට්ටක්කුලිය,
යකොළඹ - 15
011 – 2521000 / 2521006
(www.nara.ac.lk)
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