CHECK LIST
ගැසට් නිවේදන පළ කිරීම
ගැසට් නිවේදන විස්තරය :අදාළ නිවේදනය වයොමු කරනු ලබන අමාතාාංශය/දයපවදපාමේතවතුව පආයතනය :01. “පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව” යනුවවන් ගැසට් නිවේදනවේ මාතෘකාවට
ඉහළින් සටහන්කර තිවේ ද?
02. ගැසට් නිවේදන විෂය බලගන්වන ප්රඥප්තති වයවසථාා හා ීතතිමය ණ

පනත්වලට

ණනුකූල වන පරිදි ගැසට් නිවේදන වකටුම්පත සකසථ කර තිවේ ද?
03. ගැසට් නිවේදන වකටුම්පත භාෂා ත්රිත්ත්වවයන් ම සකසථ කර තිවේ ද?
04. ගැසට් නිවේදන වකටුම්පත එක් එක් භාෂාවවන් මුල් පිටපත් 01ක් හා ඡායා පිටපත්
02කින් සකසථ කර තිවේ ද?
05. වකටුම්පත් ගැසට් නිවේදනවයහි ඇතුළත් ණක්ෂර හා සංඛ්යා නිවැරදිව හා පැහැදිවව
යතුරුවයනය කර තිවේ ද? (කිසිදු ණක්ෂරයක් වහෝ වචනයක් කපා වහෝ ටිවපක්සථ කර
වනොතිබිය යුතුය.)
06. බලයලත් නිලධරයා ( විෂයභාර ණමාතයවරයා ණමාතයාංශ ලේ වල්කම්
වදපාර්තවම්න්තු ප්රධානියා ) විසින් නිවේදනය සහහා නම හා ණත්සන වයොදා නිල මු්ාව
තබා තිවේ ද?
07. බලයලත් නිලධරයා විසින් ණත්සන තබන ලද සථාානය හා දිනය පැහැදිවව
සටහන් කර ඇත් ද?
08. සම්පූර්

වූ ගැසට් නිවේදනය ගැසට් පත්රවේ පළ කිීමමට ප්රධාන වල්කම් වවත දැනුම් ීමවම්

වපිවයහි ණවශ ලේය පිටපත් සංඛ්යාව සහහන් කර ඇත් ද?
09. ගැසට් නිවේදනය පළ කිීමමට ණවශ ලේය වනුවේ “සාමානය” ගැසට්පත්රවේ ද “ණති විවශ ලේේෂ”
ගැසට් පත්රවේ දයන්න සහහන් කර භාෂාත්රිත්ත්වවයන් සකසථ කරන ලද ගැසට්
නිවේදනය ණමු

ා ඇත් ද?

CHECK LIST
ගැසට් නිවේදන පළ කිරීම
ගැසට් නිවේදන විස්තරය :අදාළ නිවේදනය වයොමු කළ අමාතාාංශය/දයපවදපාමේතවතුව පආයතනය :01. “පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව” යනුවවන් ගැසට් නිවේදනවේ මාතෘකාවට
ඉහළින් සටහන්කර තිවේ ද?
02. ගැසට් නිවේදන වකටුම්පත භාෂා ත්රිත්ත්වවයන් ම සකසථ කර තිවේ ද?
03. ගැසට් නිවේදන වකටුම්පත එක් එක් භාෂාවවන් මුල් පිටපත් 01ක් හා ඡායා පිටපත් 02කින්
මුදල් වදපාර්තවම්න්තුව වවත ලැබී ඇත් ද?
04. වකටුම්පත් ගැසට් නිවේදනවයහි ඇතුළත් ණක්ෂර හා සංඛ්යා නිවැරදිව හා පැහැදිවව
යතුරුවයනය කර තිවේ ද? (කිසිදු ණක්ෂරයක් වහෝ වචනයක් කපා වහෝ ටිවපක්සථ කර
වනොතිබිය යුතුය.)
05. බලයලත් නිලධරයා ( විෂයභාර ණමාතයවරයා ණමාතයාංශ ලේ වල්කම්
වදපාර්තවම්න්තු ප්රධානියා ) විසින් නිවේදනය සහහා නම හා ණත්සන වයොදා නිල මු්ාව
තබා තිවේ ද?
06. බලයලත් නිලධරයා විසින් ණත්සන තබන ලද සථාානය හා දිනය පැහැදිවව
සටහන් කර ඇත් ද?
07. ීතති ණංශ ලේය වවත වයොමු කර ීතති නිලධාීම නිර්වේශ ලේය ලැබී තිවේ ද?
08. සම්පූර්

වූ ගැසට් නිවේදනය ගැසට් පත්රවේ පළ කිීමමට දැනුම් ීමවම් වපිය සම, භාෂා

ත්රිත්ත්වවයන් සකසථ කරන ලද ගැසට් නිවේදනය ණමු

ා ඇත් ද?

09. ගැසට් නිවේදනය පිළිබහ විසථතර වල්ඛ්නගත කර තිවේ ද?
10. වල්ඛ්නයට මුදල් ණධයක්ෂ ණත්සන් කර තිවේ ද?
11. නිවයෝජ්ය ප්රධාන වල්කම් (මුදල්) වල්ඛ්නයට ණත්සන් කර තිවේ ද?
12. ප්රධාන වල්කම් ණත්සන් කර දින වයොදා තිවේ ද?
13. සියලු ම පිටපත් සහහා ප්රධාන වල්කම් විසින් ණත්සන් වයොදා තිවේ ද?

