
 Ministry of Plantation Industries 

Vacancies 

 

Coconut Research Institute 
 

Applications are invited from citizens of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the 

following posts of the Coconut Research Institute. 
 

01. Deputy Director (Research II)  
 

Qualifications and Experience: 
 

External:     A four (04) year special degree with a first class or second class upper division 

in Science / Agriculture from a recognized University and a PhD degree in 

relevant discipline. 

AND 

At least fifteen (15) years research experience at managerial level and 

management experience in a recognized Organization, of which eight (08) Years 

should be after obtaining PhD degree and two (02) years at senior managerial 

level with a proven track record.  

AND 

Should posses a proven ability to lead and direct multi-disciplinary teams of 

research scientists. Experience in proper deployment and efficient management 

of human and other resources will be an added qualification. 

 

Internal:     Having obtained the qualifications required by the external candidates above. 

OR 

 Minimum of five (05) years satisfactory service in Middle Management (MM 1-

2) in Grade I or AR 2 service category in Coconut Research Institute. 

 
• Age           : Should be not less than 35 years and not more than 50 years on the 

            closing date of application. The upper age limit will not apply to 

             internal candidates. 
   

• Salary Category       : HM 1-3 

• Salary Scale          : Rs. 86,865/-15x2,270/-120,915/- 

• Starting Salary Point : Rs. 86,865.00 -  (As per Circular No – 2/2016) 

 

 



Other Benefits: 

 

1. Following monthly allowances are paid in addition to the basic salary. 

i. Cost of living allowance - Rs.7,800/- 

ii. Transport allowance of Rs. 50,000/- or allocated vehicle 

iii. Fuel allowance (115 Liters of diesel or petrol per month) 

iv. Professional allowance 

v. Communication allowance 

vi. Tea allowance  

 

 

02. Senior Research Officer (Soils & Plant Nutrition Division) 
 
External:  a)  A four-year special degree with a  first class or second class upper in Science or 

Agriculture from a recognized University with  appropriate subject combinations  
                       

OR 
 

 b) A four-year special degree with a second class lower in Science or Agriculture 
from a recognized University with appropriate subject combinations and a minimum 
of one year postgraduate degree in the relevant field.  

  
OR 

 
 c) A degree in Science or Agriculture with appropriate subject combinations and a 

two- year postgraduate research degree in the relevant field. 
                                                                                

AND 
 
 A PhD degree in the relevant field with a minimum of eight years research experience 

after obtaining the 1st degree   
 
Note:  Research publications relevant to the respective discipline will be an added 

qualification. 
  
     
Internal:  A Ph D with a minimum of eight (8) years satisfactory service as a Research Officer 

in AR I category  
 

OR 
  A M.Phil./M.Sc. (Two-year research degree) with ten (10) years satisfactory service 

as a Research Officer in the AR I category  
 
Note:  Research publications relevant to the respective discipline will be an added 

qualification. 

 

 

 



• Age                          :   Should be not less than 30 years and not more than 45 years on   

                         the closing date of application. The upper age limit will not   

              apply to internal candidates. 
 

• Salary category        :  AR 2 

• Salary Scale         :  Rs. 76,200/-10x2,000/-96,200/- 

• Starting Salary Point: Rs. 76,200.00  -  (As per Circular No – 2/2016(I)) 

 

Other Benefits:  

 

1. Following monthly allowances are paid in addition to the basic salary.  

i. Cost of Living allowance - Rs. 7,800/- 

ii. Professional allowance 

iii. Communication allowance 

iv. Tea allowance  

 

General: 

 

1. Applicant should be a citizen of Sri Lanka. 

2. Applicant should have good physical & mental fitness. 

3. Applicant should be willing to serve in any part of Sri Lanka. 

 

General Benefits: 

 

1. Gratuity will be paid in accordance with the Gratuity Act. No.12 of 1983 and MSD 

Circular No 2/2016 on 25.04.2016. 

2. Contributory Medical Aid Scheme  

3. Provident Fund and Employees Trust Fund.  The candidates will be required to 

contribute 10% and the Board will contribute 15% for PF and 3% for ETF of the Salary 

4. Other fringe Benefits applicable to employees of the Coconut Research Institute. 

 

Applicants should forward their signed application with copies of birth certificate, education 

certificates, other relevant certificates, two testimonials (one from Gramaniladhari) together 

with names, addresses and telephone numbers of two non-related referees, under registered 

post to reach the Chairman, Coconut Research Board, Lunuwila, 61150, on or before 

12.07.2022 

 

The late applications will be rejected.  
  

Applications from officers in Government Departments/ Corporations/ Statutory Boards should be 

forwarded through their respective Heads. A copy may be sent directly. 

 

Please mark the post applied for on the top left-hand corner of the envelope.  

 

Please note that the applications without copies of the relevant certificates will be rejected. 

 



CANVASSING WILL BE A DISQUALIFICATION. 

 

This advertisement is published in the CRI Web site ( www.cri.gov.lk) 

 

 

Chairman 

Coconut Research Board 

Lunuwila. 

http://www.cri.gov.lk/


වැවිලි කර්මාන්ත අමාතාාංශය 

පුරප්පාඩු 
 

පපාල් පර්පේෂණ ආයතනය 

 
පපාල් පර්පේෂණ ආයතනපේ පහත සදහන් තනතුරු සඳහා ශ්රී ලාංකා ප්රජාතාන්ික සමාජවාදී ජනරජපේ 
පුරවැසියන්පෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැපේ. 

 

01.නිය ෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පර්යේෂණ II ) 
 

සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද 

 
බාහිර :   පිළිෙත් විශ්ව විදාලයකින් ලබාෙත් සිව් අවුරුදු පළමු පපළ පහෝ පදවන පපළ ඉහළ 

සාමාර්ථයක් සහිත විදා / කෘෂිකර්ම උපාධිය සමෙ අදාළ ක්පෂ්ත්රපේ ආචාර්ය උපාධිය 
(PhD). 

සහ 
පිළිෙත් ආයතනයක අවම වශපයන් වසර පහළවක (15) කළමනාකරීත්ව මට්ටපම් 
පර්පේෂණ පළපුරුද්ද හා කළමනාකරණ පළපුරුද්ද එයින් වසර අටක් (08) ආචාර්ය 
උපාධිය (PhD) ලබා ෙැනීපමන් පසුව විය යුතු අතර අවම වශපයන් වසර පදකක් (02) 
පජෂ්ඨ කළමනාකරණ මට්ටපම් විය යුතුය. 

සහ 
විවිධ ක්පෂ්ත්ර වල පර්පේෂණ කණ්ඩායම් නායකත්වය සහ පමපහයුම් හැකියාව පපන්නුම් 
කල යුතුය. මානව සහ පසසු සම්පත් කාර්යක්ෂම කළමනාකරණය පිළිබද පළපුරුද්ද 
අමතර සුදුසුකමක් පස් සලකණු ලැපේ. 

 

අභ්යන්තර :   ඉහත බාහිර අයදුම්කරුවන්ට අදාළ සුදුසුකම් තිබීම. 

යහෝ 
පපාල් පර්පේෂණ ආයතනපේ මධම කළමනාකරණ (MM 1-2) පස්වා ෙණපේ I 
පර්ණිපේ පහෝ අධයන / පර්පේෂණ පස්වා මට්ටපම් (AR 2) අවම වශපයන් අවුරුදු පහක 
(05) සතුටුදායක පස්වයක් සපුරා තිබීම. 

 

• වයස                            : අයදුම්පත් භාර ෙන්නා අවසාන දිනට වයස අවුරුදු 35 ට පනාඅඩු විය යුතු   
.                                   අතර 50ට පනාවැඩි විය යුතුය. අභන්තර අයදුම්කරුවන් සදහා උපරිම 
     වයස් සීමාව බල පනාපානු ඇත 

• වැටුප් කාණ්ඩය            : HM 1-3 

• වැටුප් පරිමාණය          : රු. Rs. 86,865/-15x2,270/-120,915/- 

• ආරම්භක වැටුප් තලය : රු. 86,865/- (2/2016 චක්රපල්ඛය ප්රකාරව) 



අයෙකුත් ප්රතිලාභ් : 

 
1. මූලික වැටුපට අමතරව පහත සඳහන් දීමනා ද පෙවනු ලැපේ. 

i. ජීවන වියදම් දීමනාව - රු.7800/- 
ii. ප්ර වාහන දීමනා රු. 50,000/- පහා පවන් කරන ලද නිල වාහනයක් 
iii. ඉන්ධන දීමනාව (පපට්ර ල් / ඩීසල්  ලීටර් 115 මාසිකව) 
iv. වෘත්ීය දීමනාව 
v. සන්නිපව්දන දීමනාව 
vi. පත් දීමනාව  

 

02. යජ්යෂ්ඨ පර්යේෂණ නිලධ්ාරි තෙතුර ( පාාංශු හා ශාක යපෝෂණ අාංශ ) 
 
සුදුසුකම්: 
 

බාහිර :  පිළිෙත් විශ්ව විදාලයකින් අදාළ විෂය සාංපයෝජනයකින් යුතුව ලබාෙත් සිව් අවුරුදු (04)  
          විපශ්ෂ පළමු පපළ පහෝ පදවන පපළ ඉහළ සාමාර්ථයක් සහිත විදා පහෝ කෘෂිකර්මය 
          උපාධිය 
 

පහෝ 
 

පිළිෙත් විශ්ව විදාලයකින් අදාළ විෂය සාංපයෝජනයකින් යුතුව ලබාෙත් සිව් අවුරුදු (04)  
විපශ්ෂ පදවන පපළ පහළ සාමාර්ථයක් සහිත විදා පහෝ කෘෂිකර්මය උපාධිය සමෙ අවම    
වශපයන් අදාළ ක්පෂ්ත්රපේ එක් අවුරුදු පශ්චාත් උපාධිය.    

         පහෝ 
 

පිළිෙත් විශ්ව විදාලයකින් අදාළ විෂය සාංපයෝජනයකින් යුතුව ලබාෙත් විදා පහෝ 
කෘෂිකර්මය උපාධිය සහ අදාළ ක්පෂ්ත්රපේ දෑ අවුරුදු පර්පේෂණ පශ්චාත් උපාධිය 

 

          සහ 
 

අදාළ ක්පෂ්ත්රපේ ආචාර්ය උපාධිය (PhD) සමෙ ප්ර ථම උපාධිය ලබා ෙැනීපමන් පසුව අවම 
වශපයන් අදාළ ක්පෂ්ත්රපේ වසර 08 ක පර්පේෂණ පළපුරුද්ද. 
 

සටහෙ -  අදාළ ක්පෂ්ත්රපේ පර්පේෂණ නිබන්ධන නිකුත් කර තිබීම අමතර සුදුසුකමක් පස් සලකනු 
ලැපේ. 
 

අභ්යන්තර : ආචාර්ය උපාධිය (PhD) සමෙ අවම වශපයන් AR 1 පර්ණිපේ පර්පේෂණ නිලධාරිපයකු   
            වශපයන් වසර 08 ක සතුටුදායක පස්වයක් සපුරා තිබීම. 
 

        පහෝ 
දෑ අවුරුදු පර්පේෂණ පශ්චාත් උපාධිය (M Phil/M.Sc.) සමෙ AR 1 පරණ්ිපේ පර්පේෂණ  
නිලධාරිපයකු වශපයන් වසර 10 ක සතුටුදායක පස්වයක් සපුරා තිබීම. 
 

සටහෙ -  අදාළ ක්පෂ්ත්රපේ පර්පේෂණ නිබන්ධන නිකුත් කර තිබීම අමතර සුදුසුකමක් පස් සලකනු 
ලැපේ. 

 
 
 
 
 



• වයස                          : අයදුම්පත් භාර ෙන්නා අවසාන දිනට වයස අවුරුදු 30 ට පනාඅඩු විය     
               යුතු අතර 45 ට පනාවැඩි විය යුතුය. අභන්තර අයදුම්කරුවන් සදහා  

     උපරිම වයස් සීමාව බල පනාපානු ඇත.   

• වැටුප් කාණ්ඩය     : AR 2 

• වැටුප් පරිමාණය     : 76,200/-10x2,000/-96,200/- 

• ආරම්භක වැටුප් තලය :  රු.76,200.00  -  (2/2016 (I) චක්රපල්ඛය ප්රකාරව) 

 

අයෙකුත් ප්රතිලාභ් : 

 
1. මූලික වැටුපට අමතරව පහත සඳහන් දීමනා ද පෙවනු ලැපේ. 

i. ජීවන වියදම් දීමනාව - රු.7800/- 
ii. වෘත්ීය දීමනාව 
iii. සන්නීපව්දන දීමනාව 
iv. පත් දීමනාව  

 

යපාදු යකාන්යද්සි 
 

1. අයදුම්කරු ශ්රී  ලාාංකික පුරවැසිපයකු විය යුතුය. 
2. අයදුම්කරු මනා ශාරීරික හා මානසික  පසෞඛ තත්වයකින් පසුවිය යුතුයි. 

3. අයදුම්කරු දිවයින තුල ඕනෑම ස්ථානයක පස්වය කිරීමට කැමති විය යුතුයි . 
 

යපාදු ප්රතිලාභ් 
 

1. 1983 අාංක 12 දරණ පාරිපතෝෂික දීමනා පනත යටපත් හා 2016.04.25 දිනැති අාංක 2/2016 
කළමනාකරණ පස්වා චක්රපල්ඛය අනුව පාරිපතෝෂික පෙවනු ලැපේ. 

2. දායකත්ව වවදාධාර පයෝජනා ක්රමයට හිමිකම් ඇත. 
3. අර්ථසාධක අරමුදල සහ පස්වා නියුක්තියන්පේ භාර අරමුදල (අපප්ක්ෂකයන් විසින් වැටුපපන් 

10% ක් හා මණ්ඩලය විසින් 15% ක්  අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා සහ 3% ක් පස්වා 
නියුක්තියන්පේ භාර අරමුදල සදහාද දායක වනු ඇත.) 

4. පපාල් පර්පේෂණ ආයතනපේ පස්වයකයින් හට ලැපබන අපනකුත් ප්රතිලාභද හිමිවනු ඇත. 
 

 

අ දුම්කරුවන් විසින් උප්පැන්ෙ සහ අයෙකුත් අදාළ සි ළුම අධ්යාපෙ හා යවෙත් සහතිකපත් වල පිටපත් 

සහ චරිත සහතික යදකක් (ඉන් එකක් ග්රාම නිලධ්ාරියෙන් වි  යුතු .), ඥාතීන් යොවෙ යදයදයෙකුයේ 

ෙම්, ලිපිෙ න් සහ දුරකථෙ අාංක ද සමෙ අ දුම්කරු විසින් අත්සන් කරෙ ලද තම අයදුම්පත 2022.07.12 
වන දින පහෝ ඊට පපර ලැපබන පස් සභාපති, පපාල් පර්පේෂණ මණ්ඩලය, ලුණුවිල, 61150 යන ලිපිනයට 
ලියාපදිාංචි තැපෑපලන් එවිය යුතුය.   
 

ප්රමාද වී එවන අයදුම්පත් ප්රතික්පෂ්ප කරනු ලැපේ. 
 

රජපේ පදපාර්තපම්න්තු/ සාංස්ථා/ වවස්ථාපිත මණ්ඩල වල පස්වය කරන අය තම අයදුම්පත් ඔවුන්පේ 
අදාල ආයතන ප්රධානීන් මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. අයදුම්පපත් පිටපතක් සෘජුවම එවිය හැකිය.   
 
ලිපි කවරපේ වම්පස ඉහල පකළවපර් අයදුම්කරන තනතුර සඳහන් කළ යුතුය. 
 

අදාළ සහතිකවල පිටපත් පනාමැතිව එවනු ලබන අයදුම්පත් ප්රතික්පෂ්ප කරනු ලබන බව කාරුණිකව 
සලකන්න. 
 

යම් පිළිබඳව බලපෑම් කිරීම අ දුම්පත් ප්ර තික්යෂ්ප කිරීමට යහ්තුවක් වනු ඇත . 



 

පමම දැන්වීම පපාල් පර්පේෂණ ආයතනපේ පවේ පිටුව වන www.cri.gov.lk මගින්ද බලා ෙත හැක. 
 
සභාපති 
පපාල් පර්පේෂණ මණ්ඩලය 
ලුණුවිල 

 

http://www.cri.gov.lk/

