ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංර්යේර1 ලංප ලං්නියේර1 ලංIII ලංරරයණිය ස ලං්ා ත ලංවාේත ලංනීමේර  ලං
විේෘක ලංකුන ලංවිභතනස ලං- ලං20ප5(20ප6)
ශ්රී ලංකා ත ලංරකතුරු හ ලං ත ලං්නිවේරන ත ලංකතෂණ ස ලංර්යේර1 ලංප ලං්නියේර1 ලංIII ලංරරයණිය ස ලං්ා ත ලංවාේත ලංනීමේර  ලං
සීමික ලංකුන ලංවිභතනස ලං- ලං20ප5(20ප6)

ර ේත ලංේටස
විභාග ක ොමවාරිව් ජනරාල් විසින් 2016.04.02 වශ 2016.07.30 දිනල පලත්ලන ද උක්ත තරග විභාගයන්හි
ලිඛිත පරීක්ණකේ ප්රතිඵඵ නනුල කදලන ලටකේ බඳලා ගැනීම් වඳශා සුදුසු ම් පරීක්ා කිරීමට පලත්ලනු බන
වම්මුඛ පරීක්ණය වඳශා රාජය කවලා ක ොිෂන් වභාල විසින් නනුමත

රන ද විලෘත පදනම යටකත්

සුදුසු ම් ැබූ නයදුම් රුලන් 13 කදකනකුකේ සීිෂත පදනම යටකත් සුදුසු ම්ත් එක් (01) නයදුම් රුලකුකේ
නාම කල්ඛන කමමඟින් ප්ර ායට පත්
කයොමු

රනු බන නතර එහිී  පශත

රුු  ක කරහි විකිතතල නලාානය

රලනු ැකේ.

1. කමම තරග විභාගකේ ප්රතිඵඵ මත කදලන ලටකේ බඳලා ගැනීම් මඟින් ශ්රී 

ා කතොරතුරු ශා

වන්නිකේදන තාක්ණ කවලකේ පුරප්පාඩු (විලෘත) 13 ක් වශ (සීිෂත) 01 ක් පිරවීමට

ටයුතු

රනු

ැකේ.
2. කමම කල්ඛනය, ලිඛිත විභාගකේ වෑම ප්ර්න ප්රය ටම 40

ක් කශ ටට ලැියකයන් කුු  ැබූ

නයදුම් රුලන්කේ නම් කුවතා නනුපිළිකලට ව වා ඇත.
3. කමම වම්මුඛ පරීක්ණය නයදුම් රුලන්කේ මූලි

සුදුසු ම් පරීක්ා කිරීම වඳශා පමණක් ලන නතර

සුදුසු ම් බන නයදුම් රුලන් රාජය කවලා ක ොිෂන් වභාල විසින් ශ්රී 
තාක්ණ කවලකේ 1 පන්තිඵකේ III කරණියේකේ තනතුර ට පත්

ා කතොරතුරු ශා වන්නිකේදන

රනු ඇත.

4. කමම බඳලා ගැනීකම්ී  එක් එක් නයදුම් රු විසින් ලිඛිත පරීක්ණකේී  බාගත් මුළු කුු  මත බා
ඇතිඵ කුවතාල තරකේම නනුගමනය
5. වම්මුඛ පරීක්ණයට

රනු ැකේ.

ැඳවීම පත්වීමක් බාී ම වඳශා හිිෂ මක් කව කනොවැකිය යුතු නතර වම්මුඛ

පරීක්ණකේී  නයදුම් රු තමාකේ මූලි , නායාපන ශා ලෘත්ය ය සුදුසු ම් වනා කිරීම පත්වීමක් බා
ගැනීම වඳශා නනිලාර්යය කේ.
කමම කල්ඛනකේ නම් වඳශන් එක් එක් නයදුම් රුලන්ශට වම්මුඛ පරීක්ණය පැලැත්කලන දිනය වශ කේාල
ඉදිරිකේී  දැනුම් කදන බල

රුණාකලන් ව න්න.

කේ.කේ. රත්නසිරි
කල් ම්
රාජය පරිපාන ශා

ෂමනා රණ නමාතයා ය

OPEN COMPETITIVE EXAMINATION FOR RECRUITMENT TO CLASS I GRADE III OF SRI LANKA
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SERVICE - 2015(2016)
2nd Round
NO

NAME

NICNO

TOTAL

RANK

1

DAHANAYAKA, J.K.

887382859V

170

27

2

HASSAN, K.M.I.

883583930V

170

27

3

BOGAHAWATTA, P.B.K.P.

878423097V

170

27

4

DEHIPE, D.F.

885610110V

169

30

5

JAYATHILAKA, J.H.T.G.

850871825V

168

31

6

FERNANDO, G.G.U.

876500876V

168

31

7

KEERTHIHA, S.

878580478V

168

31

8

JEEWANIE, K.N.

855613514V

168

31

9

DISSANAYAKA, D.M.T.C.B.

901020370V

168

31

10

KURUNDUKUMBURA, H.T.A.

875162861V

167

36

11

THARANI, T.

885362761V

167

36

12

HARIYARAM, J.J.

851132120V

167

36

13

JERRY STALIN, S.

833046012V

167

36

Limited Competitive Examination For Recruitment to Class 1 Grade III of Sri Lanka Information and
Communication Technology Service - 2015(2016)
2nd Round
No
1

Name
K.P.S. CHAMINDA

NIC. No.

Total

Rank

763142345V

119

14

