
 

      ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය 
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්රිත ක කර්මාත ත ක රාජය අමාත කයාාංශය                     

පුරප්පාඩු ත කනතුරු 

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ පුරප්පාඩුව පවතින පහත සඳහන් තනතුර සඳහා ශ්රී ලාාංකික 
පුරවැසියන් අතරින් සුදුසුකම්ලත් හා අත්දැකීම් සහිත අයප්ක්ෂකයින් යවතින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැයේ. 

කැණිම් ඉාංජිනත රු (නකාත රාත්) - ත කනතුරු 02 

රැකියා විස්ත කරය 

කැණිම් ක්රමයදද යාවත්කාින කිරිම හා ආරක්ිත මිනුම් පිළිබඳ සැලකිිමත් යවමින් යක්ෂ්රයේ  තාක්ෂණ 
සාංවර්ධනය ඇති කිරියම් වගකිම දැරිම. 

අධ්යාපන දුසුදුකම් 

 

බාහිර අයසුම්කරුවත                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන යකාමිෂන් සභාව විසින් අනුමත පිළිගත් විශ්වවිදයාලයකින් කැණිම් සහ ඛණිජ 

ඉාංජියන්රු /භූ සම්පත් ඉාංජියන්රු පිළිබඳ උපාධියක් ලබා තිබිම. 

සහ 

අදාළ විෂය යක්ෂ්රයේ අවම වශයයන් වසරක පළපුරු්ද 

 

  

වැටුප  

රු. 53175/- + 7800/- (මාසිකව) 

 

වයස  :   

අවුරුදු 22ට යනාඅඩු සහ 45ට යනාවැඩි විය යුතුය.  
 
 
ඉහත තනතුර සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන බාහිර අයදුම්කරුවන් තම අයදුම්පත විස්තර සඳහා ඥාතී 

යනාවන යදයදයනකුයේ නම්‚ ඔවුන්යේ තනතුරු හා දුරකථන අාංක ඇතුලත් යකාට තම අධයාපන සහතික 

වල පිටපත්ද සමඟ සිය අයදුම්පත 2021.10.30 දින යහෝ එදිනට යපර අයදුම්කරනු ලබන තනතුයර් නම 

ියුම් කවරයේ වම් ඉහල යකලවයර් සඳහන් කර සභාපති සහ ප්රධාන විධායක ිලලධාරි යවත පහත 

ිපිනයට ලැයබන යස් ි යාපදිාංචි තැපෑයලන් එවිය යුතුය. රාජය අාංශයේ යස්වය කරන අයප්ක්ෂකයින් සිය 

අයදුම්පත එවිය යුත්යත් සිය යදපාර්තයම්න්තු ප්රධාිලන් හරහාය. ප්රමාදී  ලැයබන අයදුම්පත් ප්රතික්යෂ්ප 

යකයර්.සුදුසුකම් ලබන අයදුම්කරුවන් පමණක් සම්ුඛ පරික්ෂණයට භාජනය යකයර්. 

 

සභාපති සහ ප්රධාන විධායක ිලලධාරි  
ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය 

අාංක 12. මැක්සන්ස් ටවර්, ඇල්ෆ්රඩ්  හවුස් ගාර්ඩ් න්, යකාළ  03 
 

සු.ක. ( 0112329295" 2325364" 0112336552  ෆැක්ස්  (Website    : www.ngja.gov.lk 

යවේ අඩවිය ( www.ngja.gov.lk 
 



 

    National Gem and Jewellery Authority  
State Ministry of Gem and Jewellery Related Industries 

                                                                  VACANCIES 
 

 

The NGJA is calling for applications from qualified and experience candidates who are citizens of 

Sri Lanka for the following positions. 
 

Mining Engineer (Contract) – 02 posts 

Job Description 

 

Responsible for upgrading the mining methods and safety measure in concerning environment in 

keeping with the technology development. 

 

Qualification. 

 

External Candidates  

Mining & Mineralogy Engineering/Earth Resource Engineering Degree, which is recognized by 

the UGC   

And 

A Minimum of one year post qualifying experience in the relevant to the post, After Obtaining the 

1st Degree  

  

Salary  

Rs. 53175 /- + 7800 /- (Monthly) 

 

Age 

 Should be not less than 22 years and not more than 45 years. However, the upper age limit would 

not apply to internal candidates. 

  

Interested candidates should submit their applications with 02 non related referees and their contact 

details together with copies of certificates to reach the Chairman & Chief Executive Officer, 

National Gem & Jewellery Authority, No 12, Macksons Tower, Alfred house Garden, Colombo 

03. on or before  30.10. 2021 by registered post. The post applied for should be written on top left 

and hand corner of the envelope. 

 

The applicant already in National or Provincial Government service/ corporation and statutory 

Board should submit their applications through the Heads of the respective Departments or 

Corporations. Late applications will be rejected. 

 

Only the eligible applicants will be called for an interview. 

 

CHAIRMAN & CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

National Gem and Jewellery Authority 

No 12, Macksons Tower, Alfred house Garden, Colombo 03 

Telephone: 011-2329295/2325364/0112336552-8 Fax: 011-2320758 

Website    : www.ngja.gov.lk 


