Ministry of Fisheries & Aquatic Resources Development
and Rural Economy

National Aquaculture Development Authority
of Sri Lanka (NAQDA)

Vacancies
Applications are invited for the under mentioned post from citizens of Sri Lanka possessing the requisite
qualifications and experience.
Post : Trainee Aquaculture Extension Officier
Qualifications and Experience
Having passed the G.C.E.(O/L) examination in six subjects at one sitting with credit passes for four subjects including
Sinhala / Tamil, English language and Mathematics.
AND
Having passed the G.C.E (A/Level) examination in any subject area.
Allowance
Rs. 34,000 Monthly Allowance will be paid during the training period of 03 years and addition to that E.P.F. and E.T.F.
will be paid.

Qualification to be acquired within the Training period
It is compulsory to acquire the Aquaculture related NVQ 5 qualification within the training period.
Appointment to a permanent post
Trainees are required to obtain NVQ 5 qualifications related to Aquaculture during the training period of 03
years. National Aquaculture Development Authority of Sri Lanka will arrange the relevant training through
National Institute for Fisheries & Nautical Engineering. upon completion of this training based on a
performance evaluation trainee will be appointed to Management Assistant (Technological) category
Nature of the job
Carry out development, management and regulatory functions related to Inland fisheries & Aquaculture
field extension activities related to inland fisheries in reservoirs, organization and strengthening of fisheries
societies, Extension of Aquaculture technologies, carry out raids to prevent unauthorized / illegal fishing,
social mobilization, collection of statistics (required to cover the area assigned and perform duties during
the night depending on the need)
General Conditions:
01. Age:
02

Should be not less than 18 years and not more than 45 years.

Applicants from the Government / Local governmental departments / Corporations/ Statutory bodies should
channel their applications through the respective heads.

03 Applications giving the full particulars (with photocopies of certificates) should be sent under the registered cover with
the name of the post applied for stated on left hand corner of the envelope to reach “Chairman, National Aquaculture
Development Authority of Sri Lanka. No. 41/1, New Parliament Road, Pelawatta, Battaramulla” on or before 20th July
2018
Chairman
National Aquaculture Development Authority of Sri Lanka

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්රාමීය ආ ්ර්කය ආ ළිබඳ
අමාත්ාංශආ
ශ්රී ලං ා ජාක  ජලවී ව ව ා සංවර්ධන අකා ායආ (NAQDA)
පුරප්පාඩු
පහත සඳහන් තනතුර සඳහා අවශ්ය ුදුසුදම්  හා පපුරුද්ද සිතත ්රී ංාික ම ුරරවියන්න්න්න් අ්ුස් ප ක මිඳව ල ංින
ත්නතුර : පුහුණුවන ජලවී ව ව ා වාප්ක  ළධාධා ත ත්නතුර
පාපුරුද්ද සහ සුදුසු

ම් :

එක් වරමදී අ නපො ස (සා නපප) විභා්් යනිහං/න මප, ඉිග්රීයන සහ ්ණිත් ඇතුඵ විෂ්න් හතරමට ස් මාන සිතතව විෂ්න්
හ්ක න්(06) සම කව යනටීම
සහ
අ නපො ස (උ නපප) ඕනෑම විෂ් ක්නේත්ර්ක න් සම කව යනටීම
දීමනාව :
ුරහුණුවන වසර තුනම (03) මාං් තුංදී ුද 34000/= ම මායනම දීමනාවක් න්ව ල ංබන අතර, එ්ට අමතරව නේ අ අ(EPF)සහ
නේ භා අ (ETF)න්ව ල ංින
පුහුණුවන

ාලආ තුාදී අත්පත්

ර ත් යුතු සුදුසු

ම් :

අනිවාර්්න්න්ම ුරහුණුවන මාං් තුංදී ජංජීවී ව්ාවට අ ාං ජාතිම වෘ කතී් ුදුසුදම්  NVQ 5 මට්ටම අ කප ක මර්ත
යුතු්
ස්කයර ත්නතුර

ට පත් කි තම :

අභයාසංාීන් අනිවාර්්න්න්ම ුරහුණුවන වසර 03 ම මාං් තුංදී ජාතිම වෘ කතී් ුදුසුදම්  තං් NVQ 5 මට්ටම අ කප ක
මර්ත යුතු් ්රී ංිමා ජාතිම ජංජීවී ව්ා සිවර් න අකාමාය ් අ ාං ුරහුණුවී්  මටයුතු ංබාදීම සඳහා ජාතිම වරවර හා
නාවිම ඉිජිනන්ුද ආ්තන් සම් මටයුතු මර ල ඇත නමම ුරහුණුවීම අවසානනේදී මාර්් සා න් ඇ්යීම ප න් 
නමොටන්න අභයාසංාීන් මපමනාමරණ සහමාර(තාක්ෂණිම) වර්ගීමරණ් ්ටන ක ප කමර ල ඇත
රැකිආාවේ ස්වභාවආ :
මිය දි් වරවර මර්මාන්ත්ට අ ාං මාර්්්න් හා ජංජීවී ව්ා ක්නේත්ර්ට අ ාං මිය දි් වරවර හා ජංාශ්්න්ිත මටයුතු
සිවර් න් මපමනාමරණ්,නි්ාමන මටයුතු පව කවාන්න ්ාම හා වයාප්තිති මටයුතු වරවර සමිති සිවි ාන් සහ
සවිබං්ින්වීම, ජංජීවී ව්ා තාක්ෂණ් වයාප්තිත ක ම ම අනවසර/ත්තයා ලල ං නනොවන වරවර මටයුතු මිීමටමට විටමට්  යනුස
ක ම ම , සමාජ මාර්් සිවි ාන් ,  කත රැේක ම ම මාර්් භාර්ට ඇතුං කනේ (අවශ්යවන පය දි රා්රී මාංනේදී භාරුසන්
ප්රන්දශ්නේ රාජමාය  මටයුතු ඉුකක ම ම)
වපොදු ව
01
02
03

ොන්වද්සි :
ව්ස අවුුදුස 18 ට නනොඅඩු සහ 45ට නනොවිඩි වි් යුතු්
රජනේ/පපා කපාංන න පාර්තන් න්තු /සිේථා /වයවේථාිතත ම්ඩීං නේවම්න් වවුන්න
අ්ුස් ප ක අ ාං
ආ්තන ප්ර ාත්න් මාර්්න්න් එවි් යුතු්
අ්ුස් ප ක යන්ඵම විේතර සම් (අ ාං සහතිම්න්ිත ඡා්ා ිතටප ක ඇතුඵව ,ලිිතමවර්ම බහා එම මවරනේ ව් පස
උී නමංවනරිත අ්ුස් මර තනතුර සඳහන් නමොට ලි්ාපදිිචි තිපෑනංන් 2018 ජූලි මස 20 විනි දිනට නහෝ එ්ට නපර
ංිනබන නේ “සභාපති, ්රී ංිමා ජාතිම ජංජීවී ව්ා සිවර් න අකාමාය ්, නනො 41/1, නව පාර්ලින් න්තු පාර
පිංව කත , බ කතරමුල්ං” ්න ලිිතන්ට එවි් යුතු්

සභාපති
්රී ංිමා ජාතිම ජංජීවී ව්ා සිවර් න අකාමාය ්

Rectification of Paper Advertisement
Ministry of Fisheries & Aquatic Resources Development
and Rural Economy

National Aquaculture Development Authority
of Sri Lanka (NAQDA)

Vacancies
1. Refer to above notice published on 09.07.2018 should be rectified
as following
Post: Trainee Aquaculture Extension Officer
General Conditions:
01 Age: Should be not less than 18 years and not more than 45
2. Other details of the notice shall remain same

