Ministry of Fisheries and Aquatic Resources Development

National Aquaculture Development Authority
of Sri Lanka (NAQDA)

Vacancies
Applications are invited for the under mentioned posts from citizens of Sri Lanka possessing the requisite
qualifications and experience.
Post :

Assistant Director (Aquaculture Extension)
Assistant Director (Aquaculture Freshwater)
Assistant Director (Aquaculture Costal)

MM - 1 –3

Qualifications & Experience
External Candidates
(a)

B.sc General degree in Bio-Science or a Special degree in one of the areas of Zoology or
Fisheries/Aquaculture or B. Sc Degree in Food Science & Nutrition/ Agriculture /Veterinary
Science Which is recognized by the
University Grants Commissions with (01) year
experience in Aquaculture / Fisheries in a Government Department/ Statutory Body or
reputed mercantile establishment.

Internal Candidates
(b)

Minimum of Five(5) years experience in a post in Junior Manager Category (JM) in
Aquaculture/Extension field of the Authority.

Salary Scale:

MM 1 – 3 - 2006 - Rs. (26970 – 10x 645 – 15 x 925 - 47295)

MM 1– 3 - 2016 – Rs ( 55925 – 10 x 1375 – 15 x 1910 - 98325)
General Conditions:
01 Age :

Should be not less than 22 years and not more than 45 years. The upper age limit will not apply to
the internal candidates.

02 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 all 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 31st March 2017
04

Please be kindly informed that, it has been cancelled the colling applications advertised on 07/09/2016
above posts.

Chairman
National Aquaculture Development Authority of Sri Lanka

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ාංශය
ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය
(NAQDA

)

පුරප්පාඩු
පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා අවම සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද සහිත ශ්රී ංාික ක පුැවියන්න්න්න් අ්දුම්ප ක කිඳවනු
ංිනේ.
ත්නතුර -

සහකාර අධක්ෂ( ජලජීවී වගා වාප්ති
සහකාර අධක්ෂ( ජලජීවී වගා වවරළබඩ
සහකාර අධක්ෂ( ජලජීවී වගා මිරිදිය

MM – 1-3

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද
බාහිර අයදුම්කරුවන්
(ඒ)

විශ්ව විදයාං රතිපපාදන නක ම්නන් සාාව මිනන් පිළි් ක විශ්ව විදයාං්ක න් ංගා් ක ව ව විදයාව
පිළිගඳව සාමානය පපාිය් නහ ස ක කව විදයාව/ජංව  ව ව්ාව/වරවැ අිශ පිළිගඳ විනශේන පපාිය්ක් නහ
කෘෂි විදයාව/ප ව දවදය විදයාව/ාහාැ හා නප නව විදයාව පිළිගඳව විදයානී උ පපාිය්ක් ංගා
තිපබීමසහ ැාජය නදපාර්තනම්න්තු /වයවස්ථාපිත ා්තන්ක/පිළි් ක නවන ක ා්තන්ක න් ංගා් ක
වසැක පක්ත ක්නනේත්ර් අදාං පළපුරුද්දක් ංගාතිපබීම.
අභ්න්ත්ර අයදුම්කරුවන්
(බී)

කණින්ඨ කළමනාකාැ මට් නම්, ක්නනේත්ර් අදාං තනතුැක අවම වශන්න් වසැ
ව්ා සිවර්ධන අියකාරිනේ පළපුරුද්ද ංගා තිපබීම.

ක ජංව  ව

විටුප් පරිමාව් : MM 1 -3 - 2006 – re. 26970 – 10 x 645 – 15 x 925 – 47295
MM 1 -3 – 2016 – re 55925 – 10 x 1375 – 15 x 1910 - 98325
වපොදු වකොන්වද්සි :
01. ැජනේ/පළා කපාංන නදපාර්තනම්න්තුවං /සිස්ථාවං/වයවස්ථාපිත ම්ඩලංවං නසේවනේ ියුකක්ත
අ්දුම්කරුවන් ඔවුන්නේ අ්දුම්ප ක න් මුකළ ුක කන ක ඔවුන්නේ අදාං ා්තන රධාියන් මාර්්න්ිය.
02. ව්ස අවු: 22 නන අඩු හා 4
අදාං නන නී.

නන විඩි වි් ුකතු්. අායන්තැ අ්දුම්කරුවන් සඳහා නමම ව්ස් සීමාව

03. සම්පූර්ව විස්තැ සහිත අ්දුම්ප ක (සහතිපකවං ඡා්ාස්ථ පි ප කද සහිතව) 2017 මාර්තු 31 දින නහ ඊ
රථම සාාපතිප,ශ්රී ංිකා ජාතිපක ජංව  ව ව්ා සිවර්ධන අියකාරි්,අික 41/1,නව පාර්ලිනම්න්තු පාැ
පිංව කත,ග කතැමුල්ං ්න ලිපින් ලි්ාපදිිචි තිපෑනංන් එවි් ුකතු අතැ එනසේ එවන කවැනේ වම්පස
ඉහං නකංවනර් අ්දුම්කැන තනතුනර් නම සඳහන් කළ ුකතු්.
04. 2016.09.07 දින පුව කප ක දින් වමක් මිනන් පළකැන ංද පක්ත තනතුරුවං අදාං අ්දුම්පත්ර කිඳ වම
අවංිගු කළ ගව කාරුණිකව දන්වා යනටිමි.
සාාපතිප
ශ්රී ංිකා ජාතිපක ජංව  ව ව්ා සිවර්ධන අියකාරි්

