ස ේවා වයව ථා ා හාා ව

ිරික්සුම්  ැයිස ථුව

I ස ොට
ඔව්

යත

කකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකඔව්

යත

01. අමාත්ාාංශය ලේකම්ගේ මික්දේශමසශය ලකතවත් කමතේ ාක  තථාාකමගටුේ පත්කලැබීකතිමේද?ක
02. ගළමණාගරනකමතේ ාකඅධ්ක්ෂ කජනරා්කවිසින්කත්නතුරුකඅනුමත්කගළකලිපිේකලැබීකතිමේද?
03. ආේත්නකඅධ්ක්ෂ කජනරා්මික්දේශමසශය ලේකතවත්කලිපිේකලැබීකතිමේද?
04. ැටුප්කහාකමතේ ගකතාංඛ්ාකමගිෂන න්කතභාමේක්දේශමසශය ලකතවත්කලිපිේකලැබීකතිමේද?
05. පැරණිකමතේ ාක  තථාාමේකපිපපත්ක්ෂකඉදිරිපත්කගරකතිමේදක?
06. මතේ ාක  තථාා පකඅදාළ කලාාකී කතතිකමරේ ථධාකරගරණඅකඅකරගරණකන්න් වක ලකපිපපත්කඉදිරිපත්
කකකකකකකගරකතිමේද?
07. මතේ ාක  තථාා පකඅදාළ කඅමාත්කම්ඩලලේකවිසින්කතත්ක්රතිපත්තිමේකන්රණකඉදිරිපත්කගර
කකකකකතිමේද?

II ස ොට
01. මතේ ාක  තථාා පකඅදාළකමතේ මේකත්නතුරුකනාම,කත්නතුරුකතාංඛ්ාකගළමණාගරනකමතේ ාක
අධ්ක්ෂ කජනරා්කවිසින්කත්නතුරුකඅනුමත්කලිපිමේකත්නතුරුකනාමකහාකත්නතුරුකතාංඛ්ාකතම කතැතම කේ ද?
02.එක්ෂකඑක්ෂකමරේණිකත හාක්දේෂනත්කත්නතුරුකනාමකහාකත්නතුරුකතාංඛ්ාක්ද ැරදි කත හන්කගරකඅකලපම්ඛ්නතත්ක
කකකකකගරකතත්ද?ක
03.ගළමනාගරණකමතේ ාකමදපාේශත්මේ න්තුමේකඅනුමැතිේකපරිදිකහාකජාතිගක ැටුප්කහාකමතේ ගකතාංඛ්ාක
කකකකමගිෂන න්කතභාමේක්දේශමසශය ලකපරිදික ැටුප්කපරිමාණේන්කඅදාළකමතේ ා  තථාාකමගටුේ පමත්ක්ද ැරදි
කකකකත හන්කගරකතිමේද?
ක

කකකකකකකක

III ස ොට
ඔව්

යත

01.ශීේශ ේක්ද ැරදි කත හන්කගරකතිමේද?
02. ආරේ භගකමේදේක(preamble) ්ද ැරදි කතේ මත්කආගාරේපකත හන්කගරකතත්ද?ක
(කලදා: ............................................. ස ව
ේ ා වයව ථාාව
ශ්රීකලාංගාක්රජාත්ාන්්රිගකතමාජ ාී කජනරජමේකඅාංගක...................කහාක................කකදිනකඅතිකවිමශය ලේ කතැතට්කපත්රමේකපළකගරනකලදකශ්රීක
ලාංගාක...........කමතේ ාක  තථාාකතාං්රහේකහාකඑේපක රින්ක රකගරනුකලැබූකතාංමශය ලෝධ්නේන්කඅනු කතන්නාකලදකමහෝකඒකේපමත්කතන්නාක
ලදැයිකඅදහතථකගරනකලදකමහෝකකිසිේේ කපිේ රගපකහා්දේක්ෂකමනි නකපරිදිකපහත්කදැක්ෂම නක................කමතේ ාක  තථාා කආමසශය ලක
ගරනුකලැමේ.කකක
රාජකමතේ ාකමගිෂන න්කතභාමේක්දමේෝතේකපරිදි,

..............................................
කකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකම්ගේ ,
රාජකමතේ ාකමගිෂන න්කතභා .
අාලේකඅභි්දමේෝජිත්කාලධ්රේා
20......ක................කමතක..............දින
ඔව්

යත

ඔව්

යත

03. ක්රිේාත්මගක නකදිනේක්ද ැරදිද?ක
04. පැරණිකමතේ ාක  තථාාම න්කම නතථක නකවිිවවිධ්ානකමමින ාද?
පයරණි ස ේවා වයව ථාාසව්
විධිවිධා

වස ව
ේ ා වයව ථාාසව්
විධිවිධා

නිරී්සෂණ

05. පත්කකිරීේ කාලධ්රේාක්ද ැරදි කත හන්කගරකතිමේද?
06. මතේ ාකතණේඅකමතේ ාකතණක්ද ැරදිද?
07. ගාේශේභාරේක්ද ැරදි කත හන්කගරකතිමේද?ක
08.

ැටුප්ක(ක ැටුප්කමක්ෂත්කඅාංගේ,ක ැටුප්කපරිමාණේ,කආරේ භගක ැටුප්කපිේ ර)ක්ද ැරදි කත හන්කගරකතිමේද?

09. මතේ ේපකඅේත්කත්නතුරුක්ද ැරදි කදක්ෂ ාකතත්ද?

කකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකකඔව්
10. ා

ාකතැනීමේ කක්රමේක්ද ැරදිද?

11. ගාේශේක්ෂ මත්ාකගලඉේ ක්ද ැරදි කත හන්කගරකතිමේද?
12. ගාේශේක්ෂ මත්ාකගලඉේ කප ත් නකගාලේක්ද ැරදිද?
13. ගාේශේක්ෂ මත්ාකගලඉේ කප ත් නකාලධ්රේාක්ද ැරදි කත හන්කගරකතිමේද?ක
14. රා.ප.ච.ක07අ2007කහාකආනු ාංගිගකකචක්රම්ඛ්කඅනු ක්දේෂනත්කභා ාක්රවීණණත්ා ේකත හන්කගරකතිමේද?
-

මරේණිකලතතථකකිරීේ කත හාකතතිකකවිිවකවිධ්ානකකවිමශය ලේ කලපමදතථකමාලා පකඅනුකූලකදක?

-

III මරේණිමේකසිපකII මරේණිේපක(තාමානකගාේශේකතාධ්නේකේපමත්)

-

III මරේණිමේකසිපකII මරේණිේපක(සුවිමශය ලේෂීකගාේශේකතාධ්නේකේපමත්)

-

IIකමරේණිමේකසිපකI මරේණිේප(තාමානකගාේශේකතාධ්නේකේපමත්)

-

II මරේණිමේකසිපකI මරේණිේපක(සුවිමශය ලේෂීකගාේශේකතාධ්නේකේපමත්)

-

Iකමරේණිමේකසිපකවිමශය ලේ මරේණිේපක(තාමානකගාේශේකතාධ්නේකේපමත්)

15. කඑක්ෂකඑක්ෂකමරේණී සකත හාක්දේෂනත්කත්නතුරපකපත්කකිරීමේ කක්රමමේදේකවිමශය ලේ කලපමදතථකමාලා පකඅනුකූලද?
16. මතේ ේපකඅදාළකමගින්මසසික්ද ැරදිද?
17. අේශාක්දරූපණකහාක්දේශ චනක්ද ැරදි කත හන්කගරකතිමේද?
18. මරේණිකක්රමේපකඅන්ත්ේශ්රහණේක්ද ැරදි කත හන්කගරකතිමේද?ක
19. අන්ත්ේශගාලීනකවිිවවිධ්ානකතතුලත්කගරකතිමේද?
20. විභාතකප ත් නකාලධ්රේාක්ද ැරදි කත හන්කගරකතිමේද?ක
21. මතේ ාක  තථාාමේකත හන්කමනි නකවිිවවිධ්ානකපිිබා
සි වකගරනකා කදක්ෂ ාකතිමේද?ක

කන්රණේකකිරීමකරාජකමතේ ාකමගිෂන න්කතභා

ඉහත්කමත්ිරතුරුකඅනු කතගතථකගළකතාංමශය ලෝධ්නකලැයිතථතු ක.....කපිටුමේකඅමුණාකතත්.
……………………………
රාජකගළමණාගරනකතහගාර

යත

