
ශ්රී ලංකා ග ලංකා ගකා ග ස ලංව යේව  ලංIII වරයණියට බ ලංවාේග කැනීවේ 

සීමිත / විේෘත ලංතරඟ ලංවිභගක  ලං- ලං2017/2018 ලං(2020) 

 

ශ්රී ලංකා.ක.ව ය. ලං III වරයණියට බ ලංවාේග ලංකැනීම ලං ාහග ලංවිභගක ලංව ොම ගරි ් ලංජනරගල් ලංවිසින් ලං2020.02.16, ලං  ලං22 ලං

 හ ලං 23 ලං  න ලං දින ලං ේකදී ලං පේත්ේන ලං කද ලං ලිඛිත ලං විභගකව  ලං ප්රතිඵලක ලං නුවේ ලං විභගක  ලං  මත් ලං න දුේ රුේන් ලං

නතුරින් ලං මුළු ලං කකුණු ලං ප්රමුතතගේ  ලං මත ලං  ේමුත ලං ප ස්ෂණා  ලං  ාහග ලං  ැාීමමබ ලං රගජය ලං ව යේග ලං ව ොමිණන් ලං

 භගේ ලං විසින් ලං නුවමැතිඵ  ලං කවගදී ලං ඇතිඵ ලං සීමිත ලං පදනම ලං මත ලං න දුේ රුේන් ලං 56 ලං වදවනකුවේ ලං  හ ලං විේෘත ලං

පදනම ලං මත ලං න දුේ රුේන් ලං 81 ලං වදවනකුවේ ලංනේ ලං ඇතුළත් ලංනගමවල්තන  ලං වමමඟින් ලං ප්ර ගය බ ලං පත් ලං

 රුව ලංකැවේ. ලං 

02. සීමිත ලං පදනම ලං මත ලං විභගක බ ලං වපනී ලං සිටි ලං වමම ලං වල්තනව  ලං නම ලං  ාහන් ලං එ්ෂ ලං එ්ෂ ලං

න දුේ රුේන්වේ ලං වපෞද්කලි  ලං ලිපිවකොුව ලං  ැාීමම ලං ඉදිරිව දී ලං සිදු රන ලං නතර ලං  ේමුත ලං ප ස්ෂණා  ලං

පැේැත්වේන ලංදින  ලං හ ලංවේකගේ ලංඉදිරිව දී ලංදැුවේවදුව ලංකැවේ. 

03. න දුේ රුේකුවේ ලංනම ලංවමම ලංකැයි ්තුවේ ලංඇතුළත්ීමම ලංවහෝ ලං ේමුත ලංප ස්ෂණා ලං ාහග ලං ැාීමම ලං

වමම ලංතනතුරබ ලංපත් ලං රුව ලංකැබීම ලං ාහග ලංසුදුසු ේ ලං ේපූර්ා ලංකි සම්ෂ ලංවක  ලං ක ුව ලංවනොකැවේ. 

රගජය ලංව යේග ලංව ොමිණන් ලං භගවේ ලංියව ෝක ලංපරිදි, 

 
 

වේ.වේ. ලංරත්නසිරි ලං 

වල් ේ 

රගජය ලංව යේග, ලංපළගත් ලං භග ලංහග ලංපළගත් ලංපගකන ලංනමගතයගාය  

 



 

Open / Limited Competitive Examination for recruitment to Grade III of  

Sri Lanka Accountants’ Service - 2017/2018 (2020) 

 

The list of names of 56 candidates under limited stream and 81 officers under open stream, 

for whom the approval has been granted by Public Services Commission to call for the 

interview depending on the order of the aggregate of marks, out of those, who have passed 

the written examination conducted on 16, 22 and 23.02.2020 by the Commissioner General of 

Examinations for recruitment to Grade III of SLAcS, is hereby published.  

 

02. The personal files of each candidate included in this list of names and appeared for 

the examination under limited stream will be called in due course and accordingly the date 

and time for the interview will also be informed in due course.  

 

03. The inclusion of the name of a candidate in this list or calling for the interview does 

not mean that the candidate has fulfilled the requisite qualifications for an appointment to a 

post.  

 

On the order of the Public Services Commission, 

 

 

Sgd/ J.J. Rathnasiri 

Secretary 

Ministry of Public Service, Provincial Councils and Local Government  






































