
 

කම්කරු අමාත්ාාංශය 

ජාතික ශ්රම අ්ය  යයත් ය 
 

 

 

කම්කරු අමාත්ාාංශයට අන අද්ධිත හත් 2ා 0 අ  අාංක අ0 දරණ ජාතික ශ්රම අ්අන ආඅත්න පනත් 

අනතේ සථ්ාපිත් ජාතික ශ්රම අ්අන ආඅත්නතේ පුරප්පාඩුව පවතින ප2ත් සඳ2න් ත්නතුරු සඳ2ා 

සුදුසුකම් සපුරාලන ශ්රී ලාාංක ක පුරවියනඅන්ත්න් අඅදුම්පේ කිඳවද් ලිතේ. 

  

 
 

ස ේවා ගණය  : කළමනාකාර 

වැටුප් කාණ්ඩය : MM 1-1 

වැටුප් පරිමාණය : රු. 53,අ75/-  අ x1,375-15x1,910 - රු. 95,575/- 

(කළමනාකරණ තස්වා චක්රතඛ  අාංක  0 / 0 අ6 අද්ව ධඳවා ්ිනීතම්දී 

මුලික විටුප රු. 53,අ75/-ක් තේ) 

සුදුසුකම්  : බාහිර අයදුම්කරුවන් 
 

i. විශයට ්ව විදාල රතිපාදන තකාිෂනන් සාාව වියනන් පිිග්ේ විදා / වාපාර 

පරිපාලන / කළමනාකරණඅ / කලා / නීති විනඅඅ ක්තන්ත්රඅක න් මුලික 

උපාත හඅක් ලධා තිබීම 
 

ස2 
 

ii. උපාත හ සුදුසුකම් ලධා ්ිනීතමන් පසු අදාළ ක්තන්ත්රතේ මාණ්ඩලික 

ත්නතුරක වසර  අක පළපුරුිදක් ලධා තිබීම 

අභ්න්ත්ර අයදුම්කරුවන්  හාා  දුසුකම් 

i. ඉ2ත් ධාහිර අඅදුම්කරුවන් සඳ2ා වන සුදුසුකම් සපුරා තිබීම 

 ස2 

ii. අදාළ ත්නතුරන පිවතරන විනඅ ක්තන්ත්රඅ අදාළ කිෂන්  කළමනාකරණ 

තස්වා ්ණතඅහි II තශ්ර්ිෂතේ ත්නතුරක අවම වශයට තඅන් වසර 5ක 

සතුටුදාඅක තස්වා කාලඅක් සම්ූර්ණ කර තිබීම 

බඳවා ගන් ා අකාරය : විවෘත් ත්රඟ විාා්අක් 2ා වු2්ත් සම්මු  පක්ක්නණඅක් මනන් 

 

 
 

ස ේවා ගණය : කිෂන්  කළමනාකාර 

වැටුප් කාණ්ඩය : JM 1-1 

වැටුප් පරිමාණය : රු.42,6  / - අ x755-18x1,අ35 - රු. 7 ,58 /- 

(කළමනාකරණ තස්වා චක්රතඛ  අාංක 02/2016 අද්ව ධඳවා ් ිනීතම්දී මුලික 

විටුප රු. 40,6  /-ක් තේ) 

ත් තුරු පුරප්පාඩු 

 

     ාකාර අ්ක්ෂ (පර්සේෂණ, ප්රකාශ  ාා වාපතති) : ත් තුරු 01 

 ාකාර අ්ක්ෂ (පාල )     : ත් තුරු 01 

 

 

 

මූල ිලල්ාී  : ත් තුරු 01 

වැඩ ටාන් ිලල්ාරි  : ත් තුරු 01 

 

 

 



 

සුදුසුකම්  : බාහිර අයදුම්කරුවන් 

i. විශයට ්ව විදාල රතිපාදන තකාිෂනන් සාාව වියනන් පිිග්ේ නනමම විනඅ 

තක්න්ත්රඅක උපාත හඅක් ලධා තිබීම * 

අභ්න්ත්ර අයදුම්කරුවන්  හාා  දුසුකම්   

i. ඉ2ත් සඳ2න් ධාහිර අඅදුම්කරුවන් සඳ2ා වන සුදුසුකම් සපුරා තිබීම 

    ස2 

ii. අදාල විනඅ ක්තන්ත්රඅන අදාල ත්නතුරක “කළමනාකරණ ස2කාර” තස්වා 

්ණතේ II තශ්ර්ිෂතේ වසර  5ක පළපුරුිද 

*  මූල ිලල්ාක් ත්නතුර සඳ2ා විශයට ්ව විදාල රතිපාදන තකාිෂනන් සාාව 
වියනන් පිිග්ේ අදාල ක්තන්ත්රතේ උපාත හඅක් ලධා තිියඅ ුතතුඅ 

බඳවා ගන් ා යකාරය: විවෘත් ත්රඟ විාා්අක් 2ා වු2්ත් සම්මු  පක්ක්නණඅක් මනන් 

 

 

ස ේවා ගණය : කළමනාකරණ ස2කාර (ත්ාක්නිෂක තනාවන) 

වැටුප් කාණ්ඩය : MA 1-1 

වැටුප් පරිමාණය : රු. 07,9අ  -අ x300-7x350-4x495- 20x660 -රු. 48,540/- 

  (කළමනාකරණ තස්වා චක්රතඛ  අාංක 02/2016 අද්ව ධඳවා ් ිනීතම්දී මුලික 

විටුප රු. 07,9අ /-ක් තේ) 

සුදුසුකම්  : බාහිර අයදුම්කරුවන් 

අ්ාපන සුදුසුකම් 

i. අ්නඅ තපාදු ස2තික පත්ර (සාමාන තපළ) විාා්තේදී යනාං2ල / තදමළ, 

්ිෂත්අ, ඉාංග්රියන ාානාව අන විනඅන් ඇතුළුව විනඅන්  4කන සම්මාන 

සාමාර්ථඅක් සහිත්ව එකවර විනඅන්  6ක න් සමේව තිබීම, ස2 

අ්නඅ තපාදු ස2තික පත්ර උසස් තපළ විාා්තේදී අවම වශයට තඅන් 

විනඅන් ( 3) ක් සමේව තිබීම (සාමාන තපාදු පක්ක්නණඅ 2ිර) 

අභ්න්ත්ර අයදුම්කරුවන්  හාා  දුසුකම් 

ප්රාථමික ක සශ්රේණිය - ශිල්පීය ස ාව   ා ශිල්පීය ස ේවා ගණයන්හි පාත් 

 ඳාන් සුදුසුකම් ඇති ස ේවකයන්ට සම්  හාා අයදුම් කළ ාැක. 

i. අ්නඅ තපාදු ස2තික පත්ර (සාමාන තපළ) විාා්තේදී යනාං2ල / තදමළ, 

්ිෂත්අ, ඉාංග්රියන ාානාව අන විනඅන් ඇතුඵව විනඅන්  4න සම්මාන 

සාමාර්ථඅ සහිත්ව එකවර විනඅන්  6ක න් සමේව තිබීම, ස2 

ii. තස්වතේ ස්ිර පේීම් දිරිඅ ුතතු අත්ර එම පේීම් වල ස්ිර කරද් ලිධ 

යනටිඅ ුතතුඅ 

iii. ිලඅිෂත් දිනන පුර්වාසන්නව ස්ිර පේීමක අනේ පිරිතසන් අරරුදු  5ක 

අ ණ්ඩ සතුටුදාඅක තස්වා කාලඅක් සම්පුර්ණ තකාන තිියඅ ුතතුඅ 

බඳවා ගන් ා යකාරය: විවෘත් ත්රඟ විාා්අක් 2ා වු2්ත් සම්මු  පක්ක්නණඅක් මනන් 

 

 

   කළම ාකරණ  ාකාර (ත්ාක්ෂණික ස ාව ) : ත් තුර 01 

 

 

 



 

වය ේ සීමාව  

අඅදුම්කරුවන් වඅස අර 00 න තනාඅඩු 2ා අර 45න තනාවිඩි විඅ ුතතුඅ. අාන්ත්ර අඅදුම්කරුවන් 

සඳ2ා උපරිම වඅස් සීමාව අදාල තනාතේ. 

සව ත් සුදුසුකම් 

i. ශ්රි ලාංකාතේ පුරවියනතඅ ව විඅ ුතතුඅ 

ii. ත්නතුරන පිවතරන කාර්අඅන් මිනවින් ඉටු ක ක්ම සඳ2ා අවශයට  වන කාිකක 2ා මානයනක 

තඅෝ්ත්ාවතඅන් ුතක්ත් විඅ ුතතුඅ 

iii. විශින්  චරිත්අක න් ුතක්ත් විඅ ුතතුඅ 

ස ේවා ිලයුක්ත් කරවීසම් සකාන්සේසි 

පේීම ස්ිරඅ. තස්වක අර්ථ සා්ක අරමුදලන 2ා තස්වා ිලුතක්තිකඅන්තේ ාාරකාර අරමුදඛ සඳ2ා 

හිිෂකම් සහිත්අ. 

අයදුම් කිීසම් ක්රමය 

තමම ිලතේදනඅ අ් තඅාදා ඇති ආදර්ශයට  අඅදුම්පත්රඅ අද්ව A4 රමාණතේ කඩදායනඅක තදපිේත්ම 

රතඅෝජනඅන ්ිලිෂන් අාංක  අ යනන  3 තත්ක් තේදඅන් පළමුවන පිටුවනද, ඉතිරිඅ අතනක් පිටුවලනද 

වන තලස සකස් කළ අඅදුම්පත්ක් සම්ූර්ණ කර අ්ාපන, වෘේීඅ සුදුසුකම් ස2 පළපුරුිද පිිගධඳ 

සුදුසුකම් සනාථ කළ 2ික  ස2තික පිනපේ සමඟ අඅදුම්පේ තඅාමු කළ ුතතු තේ. ත්වද, දිනනමේ 

රජතේ සාංස්ථා / මණ්ඩලවල තස්වතේ තඅදී යනටින අඅදුම්කරුවන් ත්ම අඅදුම්පේ ආඅත්න ර්ානීන් 

මනන් තඅාමු කළ ුතතුඅ. ිලඅිෂත් ආදර්ශයට  ආකෘතිඅන අදාළ තනාවන, ිලඅිෂත් දිනන විාා් ් ාස්තු ත්වා 

තනාමිති අඅදුම්පේ ත2්තු දික්ීමක න් තත්ාරව රතික්තන්ප කරද් ලිතේ. 

තමම විාා්අ සඳ2ා විාා් ්ාස්තුව රු. 5  .  ක . එම විාා් ්ාස්තුව ජාතික ශ්රම අ්අන ආඅත්නඅ 

නිෂන් ලාංකා ධිාං වතේ නාරාත2්න්පින ශයට ා ාතේ අාංක   7අ45අ995 දරණ නණුමන ධිර කර ඒ සඳ2ා 

ිල වේ කරන රියනට්පතේ මුඛපිනපත් අඅදුම්පත්රඅන තනා්ිලතවන තස් අලවා එවිඅ ුතතුඅ. ත්වද්  

ලධන විාා් ් ාස්තු ක යනදු ත2්තුවක් මත් ආපසු ත්වද් තනාලිතේ. තමම  වවිත්ාන්යනතේ ඡාඅා පිනපත්ක් 

ලඟ ත්ධා ්ිනීම රතඅෝජනවේ වද් ඇත්. 

අඅදුම්පේ ධ2ා එවන ලිපි කවරතේ ඉ2ළ වම් තකළවතර් අදාල ත්නතුර සඳ2න් කර 2022.03.07 දින 

ත2ෝ ඊන තපර ප2ත් ලිපිනඅන ලිබීමන සිලිස්විඅ ුතතුඅ. ත්නතුරු ක හිපඅකන ඉඛුම් කරන්තන් නම් 

එක ත්නතුරකන එක ධිනන් වන තස් අඅදුම්පත්ර තවන් තවන්ව ඉදිරිපේ කළ ුතතුතේ.අඅදුම්පේ 

ාාර්න්නා අවසන් දිනඅන පසු ඉදිරිපේ කරන අඅදුම්පේ රතික්තන්ප කරද් ලිතේ.  

ත්රඟ විාා්අ සඳ2ා රතේශයට  පත්රඅක් ිල වේ ක ක්ම අඅදුම්කරු තමම ත්නතුරු සඳ2ා සුදුසුකම් සපුරා 

ඇති ධවන පිිග්ිනීමක් තලස සලකද් තනාලිතේ. අඅදුම්කරුවන් අසත් තත්ාරතුරු සපඅා ඇති ධව 

ත2ෝ අවශයට  සුදුසුකම් සපුරා තනාමිති ධව අනාවරණඅ රවත2ාේ එම අඅතේ අතප්ක්නකේවඅ අවලාංු 

කරද් ලිතේ. 

තමම ත්නතුරු සඳ2ා ධඳවා ්ිනීම සම්ධන්්තඅන් අවසාන ීරණඅ ජාතික ශ්රම අ්නඅ ආඅත්නතේ 

පාලක මණ්ඩලඅ සතු තේ. 

  

දුරකථන අාංකඅ -  අඅ0 78654අ    අ්ක්ෂ ජ රාල්ප 

ඊ - තම්ඛ - nilsprocurementunit@gmail.com  ජාතික ශ්රම අ්අන ආඅත්නඅ 

තවේ අඩවිඅ  - www.nils.gov.lk    0 වන ම2ල  

        කම්කරු ම2තඛකම් කාර්අාලඅ 
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