MINISTRY OF POWER AND ENERGY PETROLEUM
RESOURCES DEVELOPMENT SECRETARIAT POST
OF DIRECTOR GENERAL OF THE PETROLEUM
RESOURCES DEVELOPMENT SECRETARIAT
(CONTRACT BASIS)
Applications are invited from citizens of Sri Lanka who are productive, experienced in the
related field and qualified for the post of Director General who is the Chief of Staff of the
Petroleum Resources Development Secretariat
JOB DESCRIPTION:
•
•

•

Attending to the technical, financial legal and management functions related to the
exploration and utilization of petroleum.
Preparation of programmes, obtaining data, preparation of procurement documents,
evaluation of same, development of petroleum deposits for petroleum resources
explorations and connected functions, working in collaboration with international experts
for proprietary contracts and other related matters.
Implementation of petroleum programmes and providing the maximum contribution
possible to the Sri Lankan economy from the petroleum resources sector, through precise
management ensuring environmental protection

QUALIFICATIONS:
•

Holding a Physical Science or Engineering Degree obtained from a recognized university
majoring to at least one of the following fields:
Petroleum Geology
Explorative Geo Physics
Petroleum Engineering
Reserve Engineering
Blast and Production Engineering
Petroleum Economics
and

•
•
•

Having 15 years or more experience in petroleum exploration activities and five years
field experience in offshore operations with international involvement is important.
In addition to the above knowledge and skills, having experience in administration and
project management at senior level would be an added qualification.
Should not be more than 67 years old on the date of application.

SERVICE CONDITIONS:
•
•
•

The appointment would be made for a 03 year contract period, and extension of this
period would be considered depending on the performance.
Salary is negotiable based on experience and proficiency
Would be entitled to a vehicle with a driver and a monthly fuel allowance.

SELECTION METHODOLOGY
Short listed applicants only would be called for the interview, and accordingly the most qualified
person would be selected.
HOW APPLICATIONS ARE TO BE SUBMITTED:
If you show an interest or liking to this post, the proposals you would be implementing for the
advancement of petroleum resources exploration activities in Sri Lanka, along your bio data
should be forwarded under registered cover to the Secretary, Minister of Power and Energy,
Petroleum Resources Development Section, No 80, Sir Earnest de Silva Mawatha, Colombo 7,
before 07th February 2020. The words “Post of Director General of the Petroleum Resources
Development Secretariat” should be stated on the top left hand corner of the envelope.
Applicants in the state sector should submit their applications through their Heads of
Department.
Secretary
Minister of Power and Energy
Petroleum Resources Development Section
No 80
Sir Earnest de Silva Mawatha
Colombo 7
SRI LANKA

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්ාාංශය ඛනිජ තත්ල් සම්පත් සාංවර්ධන
තල්කම් කාර්යාලය ඛනිජ තත්ල් සම්පත් සාංවර්ධන තල්කම්
කාර්යාලතේ අධක්ෂ ජනරාල් ත්නතුර (තකොන්ත්රාත් පදනම මත්)
ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන තල්කම් කාර්යාලතේ ප්රධානියා වන අධයක්ෂ ජනරාල් ෙනතුර සඳහා
කාර්යක්ෂම, අදාළ ක්තෂේත්රතේ පළපුරුද්ද හා සුදුසුකම් සහිෙ ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්තෙන් අයදුම්පත්
කැඳවනු ලැතේ.
රැකියා විස්ත්රය:
•
•

•

ඛනිජ තෙල් ෙතේෂණය හා උපතයෝජනය සම්බන්ධ ොක්ෂණික, මූලය, නීති හා කළමනාකරණ
කටයුතු කිරීම.
නිෂ්පාදන හිමිකාරිත්ව තකොන්ත්රාත්තු හා අතනකුත් අදාළ කටයුතු සඳහා අන්ෙර්ජාතික ප්රවීනයන්
සමඟ එක්ව කටයුතු කර ඛනිජ තෙල් සම්පත් ෙතේෂණයට වැඩසටහන් සකස් කිරීම, දත්ෙ ලබා
ෙැනීම, ප්රසම්පාදන ලියවිලි සැකසීම, ඒවා ඇඟයීම, ඛනිජ තෙල් නිධි සංවර්ධනය හා ඒවාට අදාල
ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම.
පාරිසරික ආරක්ෂාව ෙහවුරු වන පරිදි ප්රශස්ෙ කළමනාකාරීත්වය තුලින් ඛනිජ තෙල් වැඩසටහන්
ක්රියාත්මක කිරීම සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් ක්තෂේත්රතයන් ශ්රී ලංකා ආර්ථිකයට ලබා දිය හැකි
උපරිම දායකත්වය ළඟා කර දීම.

සුදුසුකම්:
•

පහෙ සඳහන් ක්තෂේත්රවලින් අවම වශතයන් එක් ක්තෂේත්රයකට තහෝ ප්රමුඛත්වය තදමින් පිළිෙත්
විශ්ව විදයාලයකින් ලබා ෙන්නා ලද ත ෞතික විදයා තහෝ ඉංජිතන්රු උපාධියක් ලබා තිබීම.

ඛනිජ තෙල් භූ විදයාව
ෙතේෂණ භූ ත ෞතික විදයාව
ඛනිජ තෙල් ඉංජිතන්රු විදයාව
සංචිෙ ඉංජිතන්රු විදයාව
භූ විදීම් සහ නිෂ්පාදන ඉංජිතන්රු විදයාව
ඛනිජ තෙල් ආර්ථික විදයාව
සහ
•

•
•

ඛනිජ තෙල් ෙතේෂණ කටයුතු සම්බන්ධතයන් වසර 15ක් තහෝ ඊට වැඩි පළපුරුද්දක් තිබීම හා
ජාෙයන්ෙර අත්දැකීම් සහිෙව අක්තවරළ තමතහයුම් කටයුතු සම්බන්ධ වසර 05ක ක්තෂේත්ර
පළපුරුද්දක් තිබීම වැදෙත් තේ.
ඉහෙ දැනුම හා ප්රවීණොවයට අමෙරව පරිපාලනය, වයාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ තජයෂ්ඨ
මට්ටතම් පළපුරුද්ද අමෙර සුදුසුකමක් තේ.
අයදුම් කරන දිනට වයස අවුරුදු 67ට තනොවැඩි විය යුතුය.

තසේවා තකොන්තේසි:
•

වසර 03ක තකොන්ත්රාත් කාලයක් සඳහා පත් කරනු ලබන අෙර කාර්යය සාධනය මෙ එම කාලය
දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳව සලකා බලනු ලැතේ.

•
•

පළපුරුද්ද හා දක්ෂොවය මෙ වැටුප් සාකච්ඡා කර ෙෙ හැකිය.
රියදුරු සමඟ වාහනයක් හිමිවන අෙර මාසික ඉන්ධන දීමනාවක් හිමිතේ.

තත්ෝරා ගන්නා ක්රමතේදය:
අදාළ සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද සහිෙ අයදුම්කරුවන් පමණක් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට කැඳවන අෙර ඒ
අනුව සුදුසුම අතයක් තෙෝරා ෙනු ඇෙ.
අයදුම්පත් තයොමු කල යුතු ආකාරය:
ඔබ තමම ෙනතුර සම්බන්ධව උනන්දුවක්, කැමැත්ෙක් දක්වන්තන් නම් ශ්රී ලංකාතේ ඛනිජ තෙල් සම්පත්
ෙතේෂණ කටයුතුවල උන්නතිය උතදසා ඔබ විසින් ෙනු ලබන ක්රියාමාර්ෙ පිළිබඳ තයෝජනාවලියක් සමඟ
ඔබතේ ජීව දත්ෙ පත්රිකාව 2020 තපබරවාරි 07 දිනට තපර තල්කම්, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාෙයාංශය,
ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අංශය, අංක 80, ශ්රීමත් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවෙ, තකොළඹ 07 යන
ලිපිනයට ලියාපදිංචි ෙැපෑතලන් තයොමු කල යුතුය. ලිපි කවරතේ ඉහළ වම් තකලවතරහි “ඛනිජ තෙල්
සම්පත් සංවර්ධන තල්කම් කාර්යාලතේ අධයක්ෂ ජනරාල් ෙනතුර” තලස සඳහන් කරන්න. රාජය
තසේවතේ නියුතු අයදුම්කරුවන් ආයෙන ප්රධානියා මගින් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කල යුතුය.
තල්කම්
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාෙයාංශය
ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අංශය
අංක 80
ශ්රීමත් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවෙ
තකොළඹ 07
ශ්රී ලංකාව

