Ministry of Skills Development, Vocational Education,
Research and Innovation

Vocational Training Authority of Sri Lanka

Applications are invited from Sri Lankan citizens who meet the qualified, efficient and excellent character
to fill the following vacancies in the permanent service of this Authority.

01. Director (Finance)
02. Chief Internal Auditor
Educational Qualifications :1. Having obtained a Degree in Commerce/Accounting or equivalent field recognized by the University
Grants Commission
with
A Post Graduate Degree in the field of Commerce or Accounting / Associate Member of the Institute
of Chartered Accountants of Sri Lanka (ICASL) or Association of Certified and Corporate Accountants
(ACCA) or Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
and
At least fifteen (15) years of experience in Financial Management or Auditing in a post at
“Managerial” level in a State Institution, State Corporation, Board, Statutory Institution or a
recognized Institution in the private sector
or
2. Having obtained a Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka (ICASL) or
Association of Certified and Corporate Accountants (ACCA) or Chartered Institute of Management
Accountants (CIMA)
and
At least fifteen (15) years of experience in Financial Management or Auditing in a post at
“Managerial” level in a State Institution, State Corporation, Board, Statutory Institution or a
recognized Institution in the private sector.

Employee Category

: Senior Manager (HM 1-1)

Salary Scale

: H M 1-1- 2016 : Rs. 80,295 - 15 x 2270 - 114,345/-

Age Limit

: Age should be not less than 35 years and not more than 55 years.

03. Quantity Surveyor

04.Technical Officer (Civil)
Educational Qualifications :Having obtained a certificate of proficiency in a Technical course not below the fifth level (05) of the
National Vocational Qualification (NVQ Level 05) issued by Technical/Vocational Training Institute
recognized by the Tertiary and Vocational Education Commission relevant to the subject area of each post.
Other Qualifications special to the post
One (01) year experience in the relevant field shall be treated as an added qualification.

Employee Category : Management Assistant – Technical (MA 2-2)
Salary Scale

: MA 2-2 – Rs.30,310 - 10 x 300 - 7 x 350 – 4 X 600 – 20 X 710 – 52,360/-

Age Limit

: Age should be not less than 18 years and not more than 45 years.

Method of Recruitment
Recruitment shall be made from an open competitive examination as decided by the Board of Directors
of the institute and I or a structured interview that is held by the appointing authority.
The above posts are entitled to the Employees Provident Fund and the Employees' Trust Fund.
Eligible applicants should submit their applications by registered post on or before 12th July 2021 to the
following address. The post should be sent in the upper left corner of the envelope.
Incomplete, ineligible and late applications will be rejected.
The decision of the Chairman / Board of Directors of the Vocational Training Authority of Sri Lanka is final
in recruitment.
Chairman/CEO
Vocational Training Authority of Sri Lanka
"Nipunatha Piyasa" 04th Floor,
No: 354/2, Elvitigala Mawatha, Narahenpita,
Colombo 05.
“Skills for Livelihood – Employability for Skills”

නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධයාපන, පර්යේෂණ හා
නව නිපැයුම් රාජ්ය අමාතයාංශය

ශ්රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය
පුරප්පාඩු තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැදවීම.

යමම අධිකාරියේ ස්ථිර යසේවයේ පහත සඳහන් තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සදහා අදාල සුදුසුකම් සපුරාලන ලද, කුසලතා
පුර්ණ, කාර්යශූර, විශිෂ්ට චරිතයකින් යුත් ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්යෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැයේ.

01. අධයක්ෂ (මුදල්)
02. ප්රධාන අභ්යන්තර විෙණක
බඳවා ෙැනීයම් සුදුසුකම් :01. විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාද්න ක ොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් වාණිජ/ගණ ාධි රණ ක ෝ ඊට සමාන විෂය ක්කෂේත්රය
උපාධියක් ලබා තිබීම.
සමඟ
වාණිජ/ගණ ාධි රණ ක්කෂේත්රකේ පශ්චාත් උපාධියක් ලබා තිබීම/ ශ්රී ලං ා වරලත් ගණ ාධි රණ ආයතනකේ
(ICASL) ක ෝ වරලත් ස ති ලත් ගණ ාධි ාරීවරුන්කේ සංගමකේ (ACCA) ක ෝ වරලත් පිරිවැය
ළමනා රණ ගණ ාධි රණ ආයතනකේ (CIMA) ආශ්රිත සාමාජි ත්වය ලබා තිබීම.
ස
රජකේ, රාජය සංස්ථාව , මණ්ඩලය , වයවස්ථාපිත ආයතනය
" ළමනා ාර" මට්ටකේ තනතුර
ප කළොව

අවම වශකයන් මුලය

ක ෝ පිළිගත් කපෞද්ගලි

ළමනා රණය ක ෝ විගණන

ආයතනය

ටයුතු පිළිබද් වසර

(15) පළපුරුද්ද්ක් ලබා තිබීම.
ක ෝ

02. ශ්රී ලං ා වරලත් ගණ ාධි රණ ආයතනකේ (ICASL) ක ෝ වරලත් ස ති ලත් ගණ ාධි ාරිවරුන්කේ
සංගමකේ (ACCA) ක ෝ වරලත් පිරිවැය

ළමනා රණ ගණ ාධි රණ ආයතනකේ (CIMA)

පුර්ණ

සාමාජි ත්වය ලබා තිබීම.
ස
රජකේ, රාජය සංස්ථාව , මණ්ඩලය , වයවස්ථාපිත ආයතනය
" ළමනා ාර" මට්ටකේ තනතුර
ප කළොව

අවම වශකයන් මුලය

ක ෝ පිළිගත් කපෞද්ගලි

ළමනා රණය ක ෝ විගණන

ආයතනය

ටයුතු පිළිබද් වසර

(15) පළපුරුද්ද්ක් ලබා තිබීම.

යසේවා ෙණය :- කජයෂ්ඨ

ලමනා ාර (HM 1-1)

වැටුප් ක්රමය :- HM 1-1 - රු.80,295 - 15 x 2270 – 114,345/වයස් සීමාව :- අයඳුේපත් භාරගන්නා අවසන් දිනට අවුරුදු 35 ට කනොඅඩු විය යුතු අතර, අවුරුදු 55 ට කනොවැඩි විය

යුතුය.

03. ප්රමාණ සමීක්ෂක

04. කාර්මික නිළධාරි (සිවිල්)
බඳවා ෙැනීයම් සුදුසුකම් :-

එක් එක් තනතුකරහි
පිළිගන්නා ලද්

ාර්ය භාරයට අද්ාළව තෘතීයි

ා වෘත්තීය අධ්යාපන ක ොමිෂන් සභාව විසින්

ාර්මි /වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයකින් නිකුත්

(05) වැනි මට්ටමට කනොඅඩු මට්ටම

තාක්ෂණි

රන ජාති

වෘත්තීය කුසලතා (NVQ) ප

පාඨමාලාවක් සාර්ථ ව ද්ාරා ප්රවීණතා ස ති යක් ලබා

තිබීම.
තනතුරට වියශේෂිත යවනත් සුදුසුකම් :අද්ාළ ක්කෂේත්රකේ එක් (01) වසර

කසේවා පලපුරුද්ද්ක් ලබා තිබීම අතිකර්

සුදුසු ේ කලස සල නු ලැකේ.

යසේවා ෙණය :- ළමනා රණ ස ාර - තාක්ෂණ (MA 2 - 2)
වැටුප් ක්රමය :- MA 2-2 - රු.30,310 - 10 x 300 - 7 x 350 – 4 X 600 – 20 X 710 – 52,360/වයස් සීමාව :- අයඳුේපත් භාරගන්නා අවසන් දිනට අවුරුදු 18 ට කනොඅඩු විය යුතු අතර, අවුරුදු 45 ට කනොවැඩි විය
යුතුය.
බඳවා ෙැනීයම් ක්රමයේදය :ආයතනකේ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් තීරණය
බලධ්ාරියා විසින් පත්

රනු ලබන පරිදි විවෘත ලිඛිත තරඟ විභාගයකින් ා / ක ෝ පත්වීේ

රනු ලබන මණ්ඩලයක් විසින් පවත්වනු ලබන වු ගත සේමුඛ පරික්ෂණයක් මඟින් කතෝරා

ගනු ලැකේ.
ඉ ත තනතුරු කසේව

අර්ථසාධ්

අරමුද්ලට ා කසේවා නියුක්ති යන්කේ භාර ාර අරමුද්ල සඳ ා හිමි ේ සහිතය.

කේ සද් ා සුදුසු ේ සහිත අයඳුේ රුවන් තමන් විසින් ස සන ලද් අයදුේපත් 2021 ජූලි මස 12 දින ක ෝ ඊට කපර
ප ත ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑකලන් කයොමු
අයදුම්කරන තනතුර සඳ න්

ල යුතුය. අයදුේපත් බ ා එවන

වරකේ වේපස ඉ ල ක ලවකර්

ර එවිය යුතුය.

අසේපුර්ණ, අද්ාල සුදුසු ේ සපුරා කනොමැති
තනතුර ට වඩා වැඩි ගණන ට අයදුේ

ා ප්රමාද් වී ලැකබන අයදුේපත් ප්රතික්කෂේප

රනු ලබන අතර, එක්

රන්කන් නේ ඒ ඒ තනතුර සද් ා කවන් කවන් වශකයන් අයදුේපත් කයොමු

ල යුතුය.
බඳවා ගැනීකේදී ශ්රී ලං ා වෘත්තීය පුහුණු අධි ාරිකේ සභාපති/අධ්යක්ෂ මණ්ඩලකේ තීරණය අවසාන තීරණය කේ.

සභාපති/ප්රධ්ාන විධ්ාය

නිළධ්ාරී,

ශ්රී ලං ා වෘත්තීය පුහුණූ අධි ාරිය,
“නිපුණතා පියස”, 04 වැනි ම ළ,
අං

354/2, ඇල්විටිගල මාවත,

නාරාක ේන්පිට

