බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සඳහා පිරික්සුේ ලැයිස්තුව

I ම ොටස
ඔව්
01. අමාත්ාාංශ ලේකම්ගේ මික්දේශමසශ ලේකතවත් කබඳ ාකගැනීමේ කපරිපාටිකමගටුේ පත්කලැබීකතිමේදක
02. ගළමණාගරනකමතේ ාකඅධ්ක්ෂ කිසින් කත්නුරු කඅුමමත්කගළකිපියකලැබීකතිමේද
03. ආයත්නකඅධ්ක්ෂ කනනරා්ක්දේශමසශ ලේකලබාකදු් කිපියකලැබීකතිමේද
04.

ැටුප්කහාකමතේ ගකතාංඛ්ාකමගිෂන ් කතවා කිසින් ක්දේශමසශ ලේකලබාකදු් කිපියකලැබීකතිමේද

05. පැරණිකබඳ ාකගැනීමේ කපරිපාටියකඉදිරිපත්කගරකතිමේදක
06. බඳ ාකගැනීමේ කපරිපාටියටකඅදාළකිසමශ ලේේ කප්රතිපත්තිමයකතීරණ,කඅධිගරණක්දමයෝග ලකිටපත්

I I ම ොටස

01. බඳ ාකගැනීමේ කපරිපාටික6.1කහාක6.2කමේදක ලකතඳහ් කපහත්කතඳහ් කමත්ිරුරු ක
ගළමණාගරනකමතේ ාකඅධ්ක්ෂ කනනරා්කිසින් කත්නුරු කඅුමමත්කිපිමේකමත්ිරුරු කතැතමඳේකද
a. ත්නුරු කනාම
b. ත්නුරු කතාංඛ්ා
c.

ැටුප්කමක්ෂත්ය් /ක ැටුප්කපරිමාණ/කදීමනා

02. ගළමණාගරනකමතේ ාකඅධ්ක්ෂ කිපියටකඅදාළ කත්නුරමේශකතව ාවා ය
a. මදපාේශත්මේ ් ුරගත්
b. ත්ා ගාිපග
c. පුසගිපග
d. ආශ්රිත්කමතේ ා/කඒගාබසධ්කමතේ ා/කදීප ාප්ත්කමතේ ා
03.

ැටුප්කහාකමතේ ගකතාංඛ්ාකමගිෂන ් කතවා ක්දේශමසශ ලේකහාකකගළමණාගරනකමතේ ාකඅධ්ක්ෂ ක
නනරා්කිසින් කත්නුරු කඅුමමත්කිපිමේකඅුම ක්ද ැරදික ැටුප්කපරිමාණය් කබඳ ාකගැනීමේ ක
පරිපාටිකමගටුේ පමත්ක5කවකදක්ෂ ාකතිමේද?

නැත

III ම ොටස

04. ප්රධ්ානකීරේශ යක්ද ැරදි කදක්ෂ ාකතිමේද
a. අමාත්ාාංශ ලේමේ/කමදපාේශත්මේ ් ුරමමකනමකතඳහ් කගරකඇත්
b. 06/2006ක අුම කමතේ ාකගණයකතඳහ් කගරකඇත්
c. (අදාළකපරිදික)ත්නුරු කනාමකතඳහ් කගරකඇත්
d.

ැටුප්කමක්ෂත්කඅාංගයක ැ්දකඅන ශ ලේකමත්ිරුරු කනැත්

05. මයිමුකඅාංගය් කහාකදිනය් ක්ද ැරදි කදක්ෂ ාකතිමේකදකක
06. රානකමතේ ාකමගිෂන ් කතවාමමකබලත්ලකපැ රීමේ කගැතට්ක්දමමදනයකඅුම කපත්කකිරීේ ක
බලධ්රයාක්ද ැරදි කතඳහ් කගරකඇත්
(රානකමතේ ාකමගිෂන ් කතවා කිසින් කබලයකප රනකලද)
07. මතේ ාකගණයක්ද ැරදි කතඳහ් කගරකඇත්ක
08. ක ැටුප්කපරිමාණයක ැටුප්කහාකමතේ ගකතාංඛ්ාකමගිෂන ් කතවා කිසින් ක්දේශමසශ ලේක
ලබාකදු් කිපියකහාකතැතමඳේකද
09. බඳ ාකග් නාකක්රමයක
a. බඳ ාකග් නාකක්රමයකයටමත්ක යුහගත්කතේ මුඛ්කපරික්ෂ ණයක්ෂකඇත්නේ ක
පළපුු සද,ක ෘත්තියකසුදුසුගේ කතඳහාකලකුණුකලබාකමසකද
b. ඒකඅුම කපළපුු සද,ක ෘත්තියකසුදුසුගේ කඅමත්රකසුදුසුගේ කමලතකතැලමක්ෂකද
10.

යුහගත්කතේ මුඛ්කපරික්ෂ ණයක්ෂකනේ කලකුණුකලබාකමදනකක්ෂම ේත්ර කතඳහාක්ද ැරදික
මලතකලකුණුකබරකත්ැබීමක්ෂකගරකතිමේද

11. කකකi. ගාේශයක්ෂ මත්ාකගඩඉමටකඅදාළක ගු කතේ මත්කආගෘතියකඅුම ක්ද ැරදිද
ii. කගාේශයක්ෂ මත්ාකගඩඉේ කිසවාගකප ත් නක ාරකගණනකමද රක්ෂකමලතකඅදාළක ගුමම
කකකකකකක

හාකඇමුණුේ ක ලකතඳහ් කගරකතිමේද
iii. කගාේශයක්ෂ මත්ාකගඩඉේ ,කබඳ ාකග් නාකිසවාගකප ත් නක
බලධ්රයාකක්ද ැරදි කදක්ෂ ාකතිමේද

12.
a.

මතේ ාකගණයකඅුම කවා ාකප්රවීණණත්ා කඅදාළකමමද
i. පරි ාතකගාලයක්ෂකතිමේකනේ කරානකවා ා කඅදාළකපරිදිකතඳහ් කගරකතිමේද
ii. අමනක්ෂකරානකවා ා කරා.මතේ.මගි.කකක්රකම්ඛ්ක ක/200 කහාකආුම ාංිකගක
කක්රම්ඛ්කඅුම අදාළකපරිදිකකතඳහ් කගරකතිමේද

13. මරේණිකසතතවකකිරීේ කතඳහාකඇතිකකිසධිකිසධ්ානකකිසමශ ලේේ කසපමදතවකමාලා ටක
අුමකූලද
ක
14. තක්රීයකමතේ ාකගාලයකිබඳබඳකඅේශදකදැක්ෂවීණමකමයෝත ත්කගාේශයකපටිපාටිගකරීතික ලකඅේශදක
දැක්ෂවීණමටකඅුමකූලද?කක

15. බඳ ාකගැනීමේ කපරිපාටිමේකතඳහ් කමනි නකිසධිිසධ්ානකිබඳබඳ කතීරණයකකිරීමක
රානකමතේ ාකමගිෂන ් කතවා කිනදුකගරනකබ කදක්ෂ ාකතිමේද?ක
16. අන ශ ලේක ගුකහාකඅුමකඅාංගකඉ ත්කගරකතිමේද
17. බඳ ාකගැනීමේ කපරිපාටියකතඳහ් කමනි නකිසධිිසධ්ානකිබඳබඳ කතීරණයකකිරීමක
රානකමතේ ාකමගිෂන ් කතවා කිනදුකගරනකබ කදක්ෂ ාකතිමේද?ක
18. අ් ත්ේශග්රහණයකඅදාළක ් ම් ද
19. අදාළක ් ම් කනේ කඑයක්ද ැරදි කදක්ෂ ාකතිමේදක
20. අදාළකඇමුණුේ කඇුරලත්කගරකතිමේදක

ඉහත්කමත්ිරුරු කඅුම කතගතවකගළකතාංමශ ලේෝධ්නකලැයිතවුර ක.....කිටුමමකඅමුණාකඇත්.

රානකගළමණාගරනකතහගාර

