
 

           සී/ව ංකළ නෆව් වංවහථළල 
               (ලරළය, නළවික ශළ ගුලන් සවේලළ අභළත්ළංය) 

 
 

 

ඳශත වශන් තනතුර වශා ඳලතින ඇබෑර්තුල පිරවීමට  අදාෂ සුදුසුකම් ශා ඳෂපුරුද්ද ඇති ශ්රී ාකා රජාාතාන්ත්රික 
වමාජාලාදී ජානරජායේ පුරලැසිභාලය දරන සුදුසු ඉල්ලුම්කරුලන්යගන් අයදුම්ඳත් කැලනු ැයේ.  
 
 
 

 

සුදුසුකම් : 
කපිත්ළන්ලරසයක් (Master)  සව 1 සලනි ඳන්තිසේ නිපුණත්ළ 

වශතිකය  (COC) 

     
 කපිත්ළන්ලරසයක් (Master  Mariner) ලසයන් අලභ ලසයන් ලවර 03 

ඳෂපුරුද්ද (විසේසයන් සත්ොග ඵශළලුම් සනෞකළ ල ) 
 

ඳෂපුරුද්ද : පිළිගත් නෆව් හිමි සභසශයුම් වභළගභක සගොඩබිම් නම්කෂ ත්ෆනෆත්සත්කු (DPA 
ත්නතුර) සව අලභ ලසයන් ලවර 01ක ඳෂපුරුද්ද  

 
ලෆටුඳ : භළසික දීභනළල රු. 450,000/- ට අභත්රල  රජසේ චක්රසේඛනයන්ට අනුල 

ප්රලළශන ඳශසුකම් වශ නන්ධන දීභනළ 
 

 
රැකියළ විවහත්රය : 
ලගකීම් 

 ආයත්නසේ  ආරක්ණ  කෂභනළකරණ ඳද්ධතිය (SMS) වන්නිසව්දනය කිරීභ වශ පදළයීල 

ක්රියළත්භක කිරීභ.   
 

 ත්ළක්ණික අංය වභග වළකච්ජළ සකොට කපිත්ළන්ලරු වශ ආයත්නසේ කෂභනළකළරීත්ලයට 

උඳසදවහ දීභ ශළ වම්ඵන්ධිකරණය කිරීභ. 
 

 ත්ළක්ණික අං ප්රධළනියළ වභග  වළකච්ජළ  කර  (in consultation)  නෆව් වංවහථළසව් සියලුභ 

නෆව් ල සලරෂළශ්රිත් ශළ නෆල ශළ වම්ඵන්ධ (both shore board & on board)  ආරක්ණ  

කෂභනළකරණ ඳද්ධතිය(SMS)/ අබන්ත්ර විගණන කටයුතු සිදු කිරීභ. 

 

 විවිධ නෆව් ලළර්ත්ළ  නිරතුරුල ඳරීක්ළ කරමින් නෆව් ල සභ සශයුම් කටයුතු අධීක්ණය කිරීභ. 
 

ඇබෑර්තු 

1) සගොඩබිම් නම්කෂ ත්ෆනෆත්ත්ළ ත්නතුර–  සකොන්ත්රළත් ඳදනභ  (ඇඵර්තු 01) 



 නෆසව් ආරක්ණ  කෂභනළකරණ ඳද්ධතිය අධික්ණය(SMS)  වශ ලෆඩි දියුණු  කිරීභ වශ  නෆසව් 

ලළර්ත්ළ කිරීම්( Ship Board Recording) ඳසු විඳරම් කිරීභ.  
  

 සියලුභ ලලවහථළ ශළ ලර්ීකකරණ වභළජ වමීක්ණ (Classification Society Surveys) 

වම්ඵන්ධසයන් නිසයෝග දීභ වශ නියමිත් සලළලට ක්රියළත්භක කිරීභ. 

 

 ප්රභළණලත් වම්ඳත් වශ ආයත්නය භගින් ෆබිය යුතු සලරෂ ආශ්රීත් (shore based support) 
අල වශසයෝගය වෆඳයීභ ත්ශවුරු කිරීභ වශ අලුත් ලෆඩියළ ශළ අභත්ර සකොටවහ ප්රවම්ඳළදනය 

ත්ශවුරු කිරිභ. 
 

 සගොඩබිම් නම්කෂ නිධළරි (DPA ත්නතුර) කටයුතු ඇගයීභ නිරීක්ණය කිරීභ විසේසයන් 

දුරවහථල ශළ  අඛණ්ඩල නිරීක්ණය කිරීභ නෆසව්  ආරක්ෂිත් කෂභනළකරණ ඳද්ධතිසේ  (SMS) 

වපත්ළලය වභළසෝචනය  කිරීභ.  
 

 නෆව් කළර්ය භණ්ඩය කභණළකළරීත්ලසේ අඩුඳළඩු සනොගෆපීම්,  අනතුරු ශළ අනතුරු දළයක 

සිදුවීම් ලළර්ත්ළ කිරීභ, විභර්නය කිරීභ වශ විහසේණය කිරීභ.   

 

 කෂභනළකරණ වභළසෝචන කමිටු රැවහවීම් වංවිධළනය කිරීභ, වම්ඵන්ධීකරණය කිරීභ ශළ එහි 

ලළර්ත්ළ ත්ෆබීභ ශළ නඩත්තු කිරීභ. 

 

 International Maritime Organization  අලත්ළලයන්ට අනුකල වශ ූතත්න භළර්සගෝඳසද් 

අනුගභනය කරමින් අදළෂ ඵධළරීන්ට අල ව විට අතිසර්ක අත් සඳොත් (additional manuals) 

වම්ඳළදනය කිරීභ. 

 

 ශදිසි අලවහථළලන් ආලරණය ලන ඳරිදි ship/ show contingency plans වභළසෝචනය කිරීභ ශළ 

වම්ඳළදනය කිරීභ. 

 

 ජළත්න්ත්ර සරගුළසි ලට අනුකල නළවික ශළ නෆව් භත් (Marine shipboard) ආරක්ළල වශ 

ඳළරිවරික ප්රතිඳත්ති සුරක්ෂිත් කිරීභ. 
 

 ත්ළක්ණික සදඳළර්තුසම්න්තු ප්රධළනියළ වශ චළටරින්  වශ ඒජන්සි සදඳළර්තුසම්න්තු ප්රධළීන් වභග 

වම්ඵන්ධීකරණය සලමින් නෆව් කපිත්ළන්ලරුන්  (Masters) සලත් මුහුදු ගභන් පිළිඵ උඳසදවහ 

නිකුත් කිරීභ. 
 

 විසද්ශීය ලරළය නිසයෝජිත්යින් (Foreign Port Agency) සලත් උඳසදවහ ඵළදීභ.   
  

  
 
ලයවහ සීභළල: -  ලයව අවුරුදු 35 ට යනොඅඩු ශා අවුරුදු 60 ට යනොලැඩි විය යුතුය. 
 
ඵලළගෆීසම් ක්රභසව්දය :  ලුශගත වම්මුඛ ඳරීක්ණයක් මගින් 
 
ප්රතිළබ        

1. යවේ.අ.අ/යවේ.නි.භා.අ. 



2. යන්ලාසික ශා බාහිර රතිකාර වශා යකර්ම ශා යර ශල්ගතකිරීම් 
රක්ණ ආලරණය 

3. වම්පූර්ණ පුද්ගලික අනතුරු රක්ණ ආලරණය 
4. වන්නියේදන වියදම් ආඳසු යගවීම් 

 

සඳොදු උඳසදවහ 
 

 සියලුම අයදුම්ඳත් වමඟ  අධයාඳන / ලෘත්තීය සුදුසුකම් වනාථ යකයරන වශතිකල පිටඳත් තමා 
විසින්ම වශතිකයකොට උප්ඳැන්න වශතිකය ශා අයනකුත් වශතිකල පිටඳත් වශ තමන් පිළිබ 
විමසිය ශැකි ඥාතීන් යනොලන යදයදයනකුයේ නම් වශ ලිපිනයන්ද වහිතල ලියළඳදිංචි ත්ෆඳසන් 

සභභ දෆන්වීසම් දින සිට දින 10 ක් ඇතුත් වබළඳති, සී/ව ංකළ නෆව් වංවහථළල, සනො.27 ,MICH 
සගොඩනෆගිේ, ශ්රීභත් රසීක් සරී ම භළලත් (බ්රිවහටේ භළලත්), සකොෂඔ 01 ලිපිනයට සශෝ  

chairman@cscl.lk /hr@cscl.lk යන විදුත් තැඳෑට ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. 
 

 අයදුම්ඳත එලන ලිපි කලරයේ ලම්ඳව ඉශ යකෂලයරහි අයදුම් කරනු බන තනතුර වශන් කර 
තිබිය යුතුය. 

 

 රාජාය අායේ ආයතනල යවේලකිනන්යේ අයදුම්ඳත් අදාෂ යදඳාර්තයම්න්තු රධානීන් මගින් 
ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. 
 

 රමාද  වී ැයබන වශ අවම්පූර්ණ අයදුම්ඳත් පිළිබ වකා බනු යනොැයේ. 
 

 ඳත්කිරීම් බධාරියා විසින් ඳත් කරන ද මණ්ඩයක් විසින් ඳලත්ලන ලුශගත වම්මුඛ 
ඳරීක්ණයක දී අයදුම්කරුලන් ඇගයීමට ක් කරන බල කරුණායලන් වකන්න. 

 
නශත් අලත්ළලන්ට අනුක සනොවීභ අයදුම්ඳත් ප්රතික්සේඳ වීභකට සශේතු විය ශෆකිය. යම් ආකළරයක 

ඵඳම් කිරීභ නුසුදුසුකභක් ලනු ඇත්.  
 
 

 
වබළඳති 

සීභළවහිත් ංකළ නෆව් වංවහථළල 
අංක 27, MICH සගොඩනෆගිේ 

ශ්රීභත් රසීක් සරී ම භළලත් (බ්රිවහටේ වීදිය) 
සකොෂඔ 01  
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