
 
 
 
 
 

 

2022.06.08              චක්රලේඛ අංක  42/2022 
 

සියළුම දිසා ලකොමසාරිස් වරුන් ලවත, 

(ජනාධිපති ප්රදාාන අයදුම්කරුවන් වන  බාලදාක්ෂයින්ලේ දාැනුවත් වීම පිණිසයි) 

 

ජනාධිපති ප්රදාාන සම්මුඛ පරීක්ෂණය 2022 ජුනි 25 
 

ජනාධිපති ප්රදාාන සම්මුඛ පරීක්ෂණය සම්බන්ධලයන් මින් ලපර නිකුත් කරන ලදා   අංක 31/2022 හා  

2022.05.04 දිනැති චක්රලේඛය හා බැලේ.  

 

පැවැත්වීමට ලනොහැකි වූ උක්ත සම්මුඛ පරීක්ෂණය 2022 ජූනි මස 25 වන ලසනසුරාදාා මරදාාන 

ශාන්ත ලජෝසප් විදුහලේ දී ලප.ව 9.00 සිට ප.ව 4.00 දාක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර 

ඇත. ඒ සදාහා සුදුසුකම් ලැබූ  ජනාධිපති බාලදාක්ෂ අයදුම්කරුවන්ලේ නාම ලේඛනයක් පසුව ඔබ ලවත 

ලැබීමට සලස්වන අතර, ඒ අනුව ඔවුන්  සම්මුඛ පරීක්ෂණය සදාහා ලයොමු කරවන ලලස කාරුණිකව 

ඉේලා සිටිමි.  ජාතික මුලස්ථානය මගින් දා එම බාලදාක්ෂයින් දාැනුවත් කරන බව දාන්වා සිටිමු. 

 

චක්රලේඛ අංක 31/2022 හි සදාහන් අලනකුත් සියලුම කරුණු හා ලකොන්ලේසි ඒ ආකාරලයන්ම වලංගු බව 

වැඩිදුරටත් දාන්වා සිටිමු. 

 

ස්තූතියි. 
 

ලමයට 
බාලදාක්ෂ ලසේවලේ නියුතු 

ශ්රීලත් දා සිේවා                ජනප්රිත් ප්රනාන්දු 

සහය ප්රධාන ලකොමසාරිස්         ප්රධාන බාලදාක්ෂ ලකොමසාරිස් 
(මානවක හා ලතොරතුරු තාක්ෂණ) 

 

පිටපත් -   

1. ජාතික මූලස්ථානලේ සියළුම ලකොමසාරිස්වරුන් (කා.දාැ.පි.)  

2. ශ්රී ලංකා බාලදාක්ෂ සංයමලේ යරු සපාපති, විධායක කමිටු සපාපති, යරු ලේකම්  

හා යරු පාණ්ඩායාරික  ( කා.දාැ.පි.) 

 

 



 
 
 
 
 
 
Rw;wwpf;if ,y: 42/2022 

2022/06/08/   
midj;J khtl;l Mizahsu;fSf;FkhdJ>  
([dhjpgjp tpUJ tpz;zg;gjhuu;fshd rhuzu;fis njspt+l;lntd)  
 

[dhjpgjp tpUJ Neu;Kfj; Nju;T 2022 [{d; 25 
 
[dhjpgjp tpUJ Neu;Kfj; Nju;T njhlu;gpy; 2022.05.04 md;W tpLf;fg;gl;l 31/2022 
Rw;wwpf;ifAld; njhlu;GilaJ. 
 
gpw;Nghlg;gl;l Fwpj;j Neu;Kfj; Nju;T 2022 [{d; khjk; 25k; jpfjp rdpf;fpoik kUjhid 
nrd;. N[hrg; fy;Y}upapy; fhiy 09.00 kzp njhlf;fk; khiy 04.00 kzptiu ,lk;ngw 
Vw;ghlhfpAs;sJ. mjw;F jFjp ngw;w [dhjpgjp rhuzu; tpUJ tpz;zg;gjhuu;fspd; ngau; 
gl;bay; ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;sJld; mjw;F mika mtu;fis Neu;Kfj; Nju;Tf;F 
cl;gLj;JkhW jaTld; Nfl;Lf; nfhs;fpNwhk;.  
 
31/2022 Rw;wwpf;ifapy; Fwpg;gplg;gl;l Vida midj;J tplaq;fSk; epge;jidfSk; 
mt;thNw mKy;gLj;jg;gLk; vd;gijAk; mwpaj; jUfpNwhk;.  
 
ed;wp     
,g;gbf;F  
cq;fs; rhuzu; Nritapy;  
 
 
 
 
 
=yj; b rpy;th        [dg;upj; ngdhz;Nlh  
cjtp gpujk Mizahsu;       gpujk Mizahsu;  
(jpup rhuzu; kw;Wk; jfty; njhopEl;gk;)  
 
efy; -  

1. Njrpa rhuzu; jiyikaf midj;J Mizahsu;fs; - jftYf;fhf  
2. ,yq;if rhuzu; rq;fj;jpd; nfsut jiytu;> nfsut epiwNtw;Wf; FOj; jiytu;> 

nfsut nrayhsu; kw;Wk; nfsut nghUshsu; - jftYf;fhf  
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