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)

රකේත ලංේටස
විබාග ක ොභවාරිව් ජනරාල් විසින් 2016.04.02 දින ඳලත්ලන ද උක්ත තරග විබාගයන්හි ලිඛිත ඳරීක්ණකේ
ප්රතිඵප නනුල තුන්ලන ලටකේ ඵලා ගැනීම් වශා

සුදුසු ම් ඳරීක්ා කිරීභට ඳලත්ලනු ඵන වම්මුඛ

ඳරීක්ණය වශා රාජය කවලා ක ොිෂන් වබාල විසින් නනුභත

රන ද විලෘත ඳදනභ යටකත් සුදුසු ම් ැබූ

නයදුම් රුලන් 07 කදකනකුකේ නාභ කල්ඛනය කභභඟින් ප්ර ායට ඳත්
ක කරහි විකෂිත නලධානය කයොමු

රනු ඵන නතර හහිී  ඳශත

රුු

රලනු ැකේ.

කභභ කල්ඛනය, ලිඛිත විබාගකේ වෑභ ප්ර්න ඳත්රය ටභ 40% ක් කශෝ ඊට ලැඩිකයන් කුු ැබූ
නයදුම් රුලන්කේ නම් කුවතා නනුපිළිකලට ව වා ඇත.
2. කභය උක්ත තරග විබාගය භගින් පිරවීභට නකේක්ෂිතවූ වශ ඳෂමු වශ කදලන ලටලලින් පිරවීභට
කනොශැකි වූ පුරේඳාඩු ප්රභාණය පිරවීභ වශා තුන්ලන ලටය භගින් සිදු

රන ඵලා ගැනීභ ක.. පුරලනු

ඵන පුරේඳාඩු ප්රභාණය රාජය කවලා ක ොිෂන් වබාල විසින් ීරරණය

රනු ැකේ.

3. ඒ නනුල ඳත්වීභක් වශා සුදුසු ම් ඵන්කන් වම්මුඛ ඳරීක්ණකේ ී  තනතුර වශා නලය ූලලි
සුදුසු ම් වනාථ

රන වශ ලිඛිත ඳරීක්ණකේ ප්රතිඵප නනුල පිරවීභට නකේක්ෂිත පුරේඳාඩු වඛඛයාලට

නදාෂ කුවතා නනුපිළිකලකල් රැී  සිටින නයදුම් රුලන් ඳභණි.
4. හඵැවින් ඉශත වම්මුඛ ඳරීක්ණයට වශබාගීවීභ භත ඳභණක් ශ්රී ඛ ා කතොරතුරු ශා වන්නික.දන
තාක්ණ කවලකේ 1 ඳන්තිඵකේ III ලන කරණිකේ තනතුර ට ඳත්
කනොඵන ඵල නලධාරණකයන් වශන්

රනු ැබීභ වශා කිසිදු හිිෂ භක්

රිෂ.

කභභ වම්මුඛ ඳරීක්ණය 2019/01/08 දින ඳ.ල. 1.15 ට රාජය ඳරිඳාන ශා පඳදා

ෂභනා රණ

නභාතයාඛකේී  ඳැලැත්කලන නතර කම් වම්ඵන්ධකයන් හක් හක් නයදුම් රුලන් ලිඛිතල දැනුලත් කිරීභට
ටයුතු

රනු ැකේ.

කක්.වී.පී.හම්.කේ. ගභකේ
ඒ ාඵද්ධ කවලා නධයක් ජනරාල්
රාජය ඳරිඳාන ශා පඳදා
කල් ම් කලනුලට

ෂභනා රණ නභාතයාඛකේ

Open competitive Examination for Recruitment to Class 1 Grade III of Sri Lanka Information &
Communication Technology Service - 2015(2016)
3rd Round
NO

NAME

NICNO

TOTAL

RANK

1

Kohulan, M.

870021267V

166

40

2

Kishanthan, T.

810184469V

166

40

3

Jayasinghe, J.A.S.S.

811550833V

165

42

4

Athukorala, A.G.

888341552V

165

42

5

Kumarasinghe, J.K.R.S.

892880077V

164

44

6

Warshahannadi, U.M.

886430043V

164

44

7

De Silva, H.G.K.S.

897353695V

164

44

