
ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය 
කර්මන්ත  අමාතයංශය 

 
තනතුරු පුරප්පාඩු 

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ පුරප්පාඩුව පවතින පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා ශ්රීලාංාිකක 
පුරවැසියන් අතුරින් සුදුසුකම්ලාංත් හා අත්දැකීම් සහිත අයප්ක්ෂකයින් යවතින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලාංැයේ. 

1. අධ්යක්  ජනරා්  තනතුර   
 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද: 
 

බාහිර                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

     අ)   විශ්ව විදයාලාං රතිපාදන යකාම්ෂන් සභාව විසින් ිළිගතත් විශ්වවිදයාලාංයක් යවතින් අයලාංවි 

කළමනාකරණය/ වයාපාර පරිපාලාංනය යහ  කළමනාකරණය/ මානව සම්පත් කළමනාකරණය/ 

වාණිජයය/ රර්ථිකක විදයාව/ විදයාව සරසායන විදයාව විෂයක් වශයයන් ුතුලාංත් ප රථමම පපාධියක් 

        සහ  

  අයලාංවි කළමනාකරණය/ වයාපාර පරිපාලාංනය යහ  කළමනාකරණය/ මානව සම්පත් 

කළමනාකරණය/ වාණිජයය/ රර්ථිකක විදයාව/ රසායන විදයාව/ රත්න විදයාව ිළිග ඳ ශාස්රපති / 

විදයාපති මටමේයම් පශ්තාත් පපාධියක් ලාං ා තිම.ම.  

 

 අදාළ යක්ෂ්රයයහි ිළිගතත් වතත්තියයදි  රයතනයක සිුකක්ත සමාජිකත්වයක් ලාං ා යතන ුති 

 අයප්ක්ෂකයින් සඳහා රමුඛතත්වය ලාංැය නු ුත. 

රප  යජයෂ්ඨ කළමනාකරණ මටමේයමහි වර්ෂ 06ක් ද ුතුලුව කළමනාකරණ මටමේයමහි වසර 20 ක අවම 

 පළපුරුද්දක් ලාං ා තිම.ම. 

      සහ  

ුප   විනය යමයහයවීම, මතයපන්වීයම් කාර්යය හා මානව සම්පත ුතුළු අයනකුත් සම්පත් ඵලාංදායි යලාංස   
         හා කාර්යක්ෂමව කළමණාකරණය කරියම් හැකයායවන් ුකතු වීම. 
 

      ඈප     ඉිග්රිසි මායයයන් වැ  කරිමේ හැකවිම අතයාවශයය. 

වැටුප් පරිමාණය 

HM 2.1 –  Rs. [91,645 - 2700x12-124045/-] + රජයේ අනුමත දීමනා යද.  
 

අතිරර්ක ප්රතිාාභ 

 

 PED තක්රයේත අික 01/2015 යේයත් නිලාං රවාහන පහසුකම් ලාං ායදනු ුත. 
 

      වයස  : 
 

          අවුරුදු 40ේ යනාඅඩු සහ 55 යනාවැඩි විය ුකතුය. අභයන්තර අයදුම්කරුවන් සඳහා වයස  ලාංයනාපායි. 
 
 

2. අධ්යක්  (අපනයන රස්වා සහ අපනයන අරාවි) - (HM 1-1) - තනතුරු 01 
 

බාහිර අයඳුම්කරුවන් - සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද 
 

a) විශ්ව විදයාලාං රතිපාදන යකාිෂෂන් සභාව විසින් ිළිගතත් අයලාංවි කළමනාකරණ / වයාපාර පරිපාලාංනය යහ  

කළමනාකරණය / ජාතයන්තර වයාපාර / ජාතයන්තර යවළඳාම / වාණිජ / රර්ථිකක විදයාව /පපාය මාර්ික 

කළමනාකරණය / විදයාව ිළිග ඳ රථමම පපාධිය  

සමඟ 

 

විශ්ව විදයාලාං රතිපාදන යකාිෂෂන් සභාව මිනන් ිළිගතත් අයලාංවි කළමනාකරණය / රත්න විදයාව / වයාපාර 

පරිපාලාංනය යහ  කළමනාකරණය / වාණිජය / රර්ථිකක විදයාව / ජාතයන්තර යවළඳාම ිළිග ඳ පශ්තාත් 

පපාධිය 

 

 



 

                                                                     සමඟ 

රාජය සිස්ථමාවක, මණ් ලාංයක, රයතනයක යහ  ිළිගතත් යපෞද්තලික රයතනයක කළමනාකරණ 

මටමේයම් වසර 15 ක පළපුරුද්දක් ලාං ා තිබීම. 

                                                                     රහෝ 

b) ශ්රී ලාංිකා අයලාංවිකරණ රයතනයේ (SLIM) යහ  වරලාංත් අයලාංවි කරණ රයතනයේ (CIM) යහ  ඒ හා 

සමාන ිළ ිගතත් වරලාංත් වතත්තිය රයතනයක පූර්ණ සාමාජිකත්වය 

                                                                      සමග 

රාජය සිස්ථමාවක,මණ් ලාංයක,රයතනයක යහ  ිළිගතත් යපෞද්තලික රයතනයක කළමනාකරණ මටමේයම් 

වසර 15 ක පළපුරුද්දක් ලාං ා තිබීම. 
 

වයස -: 
 

වයස අවුරුදු 35 ේ යනාඅඩු හා 55 ේ යනාවැඩි විය ුකතුය සඅයදුම්පත් භාර තන්නා අවසන් ි නේ යපරප . 

අභයන්තර අයදුම්කරුවන් සඳහා යමම වයස් ීමමාව  ලාංපානු යනාලාංැයේ.  

 
 

 

3. අධ්යක්  (තක්රස්රු / රත්න විදයාඥ) - (HM 1-1) - තනතුරු 01 
 

 

බාහිර අයඳුම්කරුවන් - සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද 
 

ිළිගතත් විශ්වවිදයාලාංයකන් විදයාව සරසායන විදයාව විෂයයක් වශයයන් හදාරා තිම.ය ුකතුයිප / තණිජ විදයාව / 

රත්න විදයාව /  ව විදයාව /  ව සම්පත් කැම්ම් ඉිජියන්රු විදයාව ිළිග ඳව රථමම පපධිය ලාං ා තිබීම සහ    

රසායන විදයාව / තණිජ විදයාව / රත්න විදයාව /  ව විදයාව /  ව සම්පත් කැම්ම් ඉිජියන්රු විදයාව ිළිග ඳව 

ිළිග ඳ පශ්තාත් පපාධිය ලාං ා තිබීම යහ   ිළිගතත් වතත්ීය රයතනයක රශ්රිත සාමාජිකත්වය සCorporate 

Membershipප සමඟ රථමම පපාධිය ලාං ා තැීමයමන් පසු කළමනාකරණ මටමේයම් වසර 15 ක පළපුරුද්ද ලාං ා 

තිබීම. 

 

4. අධ්යක්  (රන් ප්රමාණය ිශශ්යය ිරීමම හා ුද්ා තැමම) - (HM 1-1) - තනතුරු 01 

බාහිර අයඳුම්කරුවන් - සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද  

ිළිගතත් විශ්වවිදයාලාංයකන් රසායන විදයාව /  ව සම්පත් කැම්ම් ඉිජියන්රු විදයාව / රත්න විදයාව /  ව විදයාව / 

තණිජ විදයා / වයාපාර පරිපාලාංනය යහ  කළමනාකරණය / අයලාංවි කළමනාකරණ රථමම පපධිය ලාං ා තිබීම සහ 

රසායන විදයාව /  ව සම්පත් කැම්ම් ඉිජියන්රු විදයාව / රත්න විදයාව /  ව විදයාව / තණිජ විදයා / වයාපාර 

පරිපාලාංනය යහ  කළමනාකරණය / අයලාංවි කළමනාකරණ ිළිග ඳ පශ්තාත් පපාධිය ලාං ා තිබීම සමඟ රථමම 

පපාධිය ලාං ා තැීමයමන් පසු කළමනාකරණ මටමේයම් වසර 15 ක පළපුරුද්ද ලාං ා තිබීම. 

 

වයස -  තනතුරු අංක 03 සහ 04 සඳහා : 

වයස අවුරුදු 35 ේ යනාඅඩු හා 50 ේ යනාවැඩි විය ුකතුය සඅයදුම්පත් භාර තන්නා අවසන් ි නේ යපරප . 

අභයන්තර අයදුම්කරුවන් සඳහා යමම වයස් ීමමාව  ලාංපානු යනාලාංැයේ.  

වැටුප් පරිමාණය - තනතුරු අංක 02, 03 සහ 04 සඳහා: 

HM 1-1 Rs 80,295 - 2,270 x 15 - 114,345 + රජයේ අනුමත දීමනා හිිෂ යද. 
 

 

5.  ප්රසම්පාදන ිශාධ්ාීම - (JM 1-1) – තනතුරු 01 

බාහිර අයඳුම්කරුවන් - සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද  

a) තණකාධිකරණය / කළමනාකරණය / වාණිජය / රර්ථිකක විදයාව ිළිග ඳ රථමම පපාධිය ලාං ා තිබීම යහ  ශ්රී 

ලාංිකා වරලාංත් තණකාධිකාරිවරුන්යේ රයතනයේ (ICASL) යහ  කළමනාකරණ තණකාධිකාරිවරුන්යේ 

වරලාංත් රයතනයේ (CIMA) යහ  සහතිකලාංත් සහ සිුකක්ත තණකාධිකාරිවරුන්යේ සිතමයයහි (ACCA) 

අන්තර් මාය විභාතය සමත්ව තිම.ම / තණකාධිකරණය ිළිග ඳ පසස් ජාතික ඩිප්යලාංාමා පාඨමාලාංාව සමත් 

වී තිබීම සමඟ සුදුසුකම් සැිළරීයමන් පසු අදාළ ක්යෂ්රයේ රාජය සිස්ථමාවක, මණ් ලාංයක, රයතනයක 

යහ  ිළිගතත් යපෞද්තලික රයතනයක වසරක ස01ප පළපුරුද්දක් ලාං ා තිබීම. 

 

 

 

 



 

b) පළමුඛ යහ  යදවන යපළ පන්ති සාමාර්ථමයක් ලාං ා ුති සහ වයපාර කළමනාකරණ ජාතික රයතනයයහි 

(NIBM) මූලාංය සහ කළමනාකරණ තණකාධිකරණය යහ  සැපුකම් සහ ද්රවය කළමනාකරණය ිළලි ඳ 
පසස් ඩිප්යලාංාමා පාඨමාලාංාව සම්පූර්ණ කර තිබීම යහ  ශ්රී ලාංිකා තණකාධිකාරණ ල්ේනයන්යේ  
සිතමයයහි (AATSL) පූර්ණ සුදුසුකම ලාං ා ුති අයඳුම්කරුවන් සඳහා රමුඛතත්වය හිිෂ යද.  

 

 

c) ඉිග්රිසි මායයයන් වැ  කරිමේ හැකවීම අතයාවශයයි. 
 

වැටුප් පරිමාණය -: 

JM 1-1 – (Rs. 42,600 – 755x10 -1135x18-70,580/-) + රජයේ අනුමත දීමනා හිිෂ යද. 
 
 

6. තක්රස්රු රත්නවිදයාඥ සහකාර - (MA 5-1) – තනතුරු 02 

බාහිර අයඳුම්කරුවන් - සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද  

විශ්ව විදයාලාං රතිපාදන යකාිෂෂන් සභාව විසින් ිළිගතත් විශ්ව විදයාලාංයක රත්න විදයාව/  ව විදයාව/ තණිජ 
විදයාව/ තණිජ තාක්ෂණ විදයාව/ පරිසර විදයාව සහ ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය/ විදයාව සතණිජ 
විදයාව/ රසායන විදයාව/  ව විදයාව/ යභෞතික විදයාව විෂයක් වශයයන් ුතුලාංත්ප පපාධියක් ලාං ා තිබීම. 
 

වයස -: තනතුරු අංක 05 සහ 06 සඳහා: 

 

වයස අවුරුදු 22 ේ යනාඅඩු හා 45 ේ යනාවැඩි විය ුකතුය සඅයදුම්පත් භාර තන්නා අවසන් ි නේ යපරප . 

අභයන්තර අයදුම්කරුවන් සඳහා යමම වයස් ීමමාව  ලාංපානු යනාලාංැයේ. 
 

වැටුප් පරිමාණය  

 

MA 5.1 - Rs. [34,870 – 10x660- 15x755-11x930-63,025/-]  + රජයේ අනුමත දීමනා හිිෂ යද. 
 
 

 

අතිරර්ක ප්රතිාාභ; 
 

 යස්වක අර්ථමසාක / භාරකාරත්ව අරමුඛදයේ රතිලාංාභ 
 වාර්ික ලාංාභ මත යතවනු ලාං න ි රි දීමනා 
 යස්වකයා සහ ඔහු / ුය යේ පවුයේ අය සඳහා වවදය පහසුකම් 
 රවාහන දීමනා 
 තයාත දීමනා 
 නිවාස ණය යපාලී සහ යවනත් ණය පහසුකම්  

 
 

 ඉහත සියලු තනතුරු සඳහා අයදුම් කරන පුරවැසියන් ි වයියන් ඕනෑම රයද්ශයක යස්වය කරිමේ  ැි  සිියය 
ුකතුයි. 

 

ඉහත තනතුර සම් න්ව පනන්දුවක් දක්වන අයදුම්කරුවන් තම අයදුම්පත් ඔ  තැන විස්තර ලාං ාතත හැක 
ඥාී යනාවන යදයදයනකුයේ නම්‚ තනතුරු හා දුරකථමන අික අයදුම්පරයේ ුතුලාංත් යකාේ තම වතත්ීය සහ 
අයාපන සහතික සහ යස්වා සහතිකවලාං, සහතික කරන ලාංද ිළේපත්ද සමඟ සිය අයදුම්පත 2022/11/26                  
ි න යහ  එි නේ යපර අයදුම්කරනු ලාං න තනතුයර් නම ලිුකම් කවරයේ ඉහලාං වම් යකලාංවයරහි සඳහන් කර 
සභාපති සහ ප්රධ්ාන විධ්ායක ිශාධ්ාරි යවත පහත ලිිළනයේ ලියාපි ිචි තැපෑයලාංන් ලාංැය න යස් එවිය ුකතුය. 
රාජය අිශයේ යස්වය කරන අයප්ක්ෂකයින් සිය අයදුම්පත් සිය යදපාර්තයම්න්තු රානින් මිනන් එවිය ුකතුයි. 
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