ශ්රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක අධ්යයන ආයතනය
(INSSSL)

ආරක්ෂක අමාතයාංශය

ඇබැර්තු
ශ්රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක අධ්යයන ආයතනය (INSSSL) ආරක්ෂක අමාතයාංශය යටතේ ස්ථාපිත කර ඇත.
INSSSL විසින් ආරක්ෂක අමාතයාංශය සඳහා ඉතා පුළුල් පරාසයක් යටතේ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ
පර්තේෂණයන් ක්රියාේමක කරනු ලබන අතර, ආරක්ෂක ඇඟවීම් ඉදිරිපේ කිරීමටේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ තර්ජන
පුතරෝකථනය කිරීම මගින් එම තර්ජන මැඩපවේවා ගැනීමටේ විධිමේ නිර්තේශ ලබාදීම පිණිස පුර්ණ කාලීන
පර්තේෂකවරුන් බඳවා ගැනීමට අදහස් කරයි.
පර්තයේෂණ සහකාර තනතුර සඳහා කඩිනමින් බඳවාගැනීමට අවශය සුදුසුකම් සහිත ශ්රී ලංකා පුරවැසියන්තගන්
අයදුම්පේ කැඳවනු ලැතේ.
අධ්යාපන සුදුසුකම් :
ශ්රී ලංකා විශ්ව විදයාල ප්රතිපාදන තකාමිෂන් සභාව විසින් පිළිගේ උපාධි ප්රධ්ානය කරන ආයතනයකින් පිරිනමනු
ලබන ජාතයන්තර සබඳතා / සාමය හා ගැටුම් නිරාකරණ අධ්යයනය / ආරක්ෂක අධ්යයනය / බුේධි තස්වා
අධ්යයනය / ත්රස්තවාදය / සමාජ විදයාව / ජාතයන්තර නීතිය පිළිබඳ ප්රථම උපාධියක් ලබා තිබීම.
සටහන :
 ඉහත අධ්යාපන සුදුසුකම් මුලික සුදුසුකම් වන අතර මින් ඉහළ සුදුසුකම් සඳහා වැඩි සැලකිල්ලක් තයාමු
තේ.
 ඉංග්රීසි භාෂාතවන් ලිවීම් හා අතනකුේ වැඩකටයුතු කිරීම අතයාවශය තේ.
වයස :
අවුරුදු 18 ට වඩා වැඩිවිය යුතු අතර අවුරුදු 45 ට වඩා අඩුවිය යුතු තේ.
අයදුම්පත් ලබා ගන්නා අවසන් දිනය :
2018 තනාවැම්බර් මස 04 වන දින
අයදුම්පත් :
අධ්යාපන සුදුසුකම් පිළිබඳ සහතික සහ පළපුරුේද පිළිබඳ සහතිකවල, සහතික කරන ලද පිටපේ ඇතුළුව ඥාතීන්
තනාවන නිර්තේශකයන් තදතදතනකුතේ නම් සහිතව නිසියාකාරව සකස් කළ අයදුම්පේ පහත අයුරින් තයාමු
කරන්න.
1) විදුේ පණිවිඩතේ විෂය තලස "පර්තයේෂණ සහකාර තනුර" සඳහන් කර careers.insssl@gmail.com
විදුේ ලිපිනයට
තහෝ
2) ඉල්ුම් කරන තනතුර ලිපි කවරතේ ඉහළ වම් තකළවතර් සඳහන්තකාට ලියාපදිංචි තැපෑතලන් අධ්යක්ෂ
(පරිපාලන), ශ්රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක අධ්යයන ආයතනය (INSSSL), 8 වන මහළ, “සුහුරුපාය”,
බත්තරමුල්ල යන ලිපිනය තවත තයාමු කරන්න.

අවශය යයෝගයතාවයට අනුව යතෝරා ගත් අයදුම් කරුවන් පමණක් වුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවනු
ලැයේ. නියමිත දිනට පසුව ලැයබන අයදුම්පත් හා ඉල්ුම් කරන ලද සහතිකවල පිටපත් යනාමැතිව යයාමු කරන
ලද අසම්ුර්තණ අයදුම්පත් කිසිදු දැනුම් දීමකින් යතාරව ප්රතික්යෂේප කරනු ලැයේ.
කරුණාකර සවිස්තරාේමක තතාරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ආරක්ෂක අමාතයාංශතේ තවේ අඩවිය වන
www.defence.lk තවත පිවිතසන්න.
අධ්යක්ෂ (පරිපාලන),
ශ්රී ලංකා ජාතික ආරක්ෂක අධ්යයන ආයතනය (INSSSL),
8 වන මහළ,
“සුහුරුපාය”,
බත්තරමුල්ල.

Position of Research Assistant
Job Title

Research Assistant

Job Family

Research Staff

Number of Positions

Two

Reporting Relationship

Director General / Director (Research) / Research Analyst

Contractual

For fixed term of six months including a probation period of
initial three months from the date of joining the Institute and
this will not confer any right of permanence.

Age Limit

Should not be less than 18 years of age and not more than 45
years

Educational
Qualifications

A Bachelor’s Degree in International Relations / Peace and
Conflict Studies / Defence Studies / Intelligence Studies/
Terrorism Studies/ Social Science / International Law which
is recognized by the University Grants Commission, Sri
Lanka.
Note:
 The above is the minimum qualification. Candidates
with better educational qualifications are preferred.
 Ability to write in fluent English is essential.

Overall Purpose and Role

Shall be associated with the selected centre and will assist in
research work

Job Description

 Present and publish one research articles
 Publish one Web Commentary
 Publish web commentaries and issue/ policy briefs as per
the work norms, prescribed on joining
 Organize round tables, workshops, seminars, conferences,
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meetings under the aegis of the Centre/ Institute
 Individually carry out research activities related to own
focused area of research
 Other institutional tasks as agreed upon with Director
General
Desired Skill-Set



Keen interest in analyzing current national and
international affairs in the related area

 Provide leadership to younger scholars
 Excellent communication and interpersonal skills
 Ability to attend to detail
 Work under strict timelines
 Pro-active
 Flair for team work
How to Apply

Duly completed signed applications together with the
certified copies of the proofs of relevant educational
qualifications, experience along with the names and
contact details of two non-related referees should be sent
by;
1) e-mail to careers.insssl@gmail.com with the
subject titled as “Job application :
Research Assistant"
OR by
2) Registered post to reach the Director
(Administration), Institute of National Security
Studies Sri Lanka (INSSSL), 8th Floor,
“SUHURUPAYA”, Sri Subhuthipura Road,
Battaramulla. The post applied for should be
clearly mentioned on the top left corner of the
envelope.
Applications received are shortlisted and successful
applications will be called for a structured interview.
Applications which are received after the closing date or
without copies of the certificates will not be considered.

Closing Date for
Applications

 Application must reach on or before 04th November, 2018
 Institute will not be responsible for the postal delays or
technical issues with internet
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Selection Procedure

 Applications received are shortlisted and successful applications
will be called for a structured interview.
 Applications which are received after the closing date or without
copies of the certificates will not be considered.
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