රජෙය් සාමාන ලිපිකාර ෙසේවෙය් / සරප්
සරප් ෙසේවෙය් / ෙපොත් තබන්නා ෙසේවෙය් / ගබඩා
භාර්කාර ෙසේවෙය් / යතුරු ෙල්ඛන ෙසේවෙය් II “අ” ඛණ්ඩෙය් නිලධාරීන් I වැනි පන්තියට
උසස් කිරීෙම් විභාගය 2000
200 ( 2001 )
ගිණුම් කම
කම
පශ්න පහකට පිළිතුරු සපයන්න

පැය 01 යි මිනිත්තු 30 යි.

පශ්න සහ පිළිතුරු
.
01. ( I ) “ සෑම ෙගවීමක සඳහාම වවුචරයක් අවශ ෙව් “ යන්න විස්තර කරමින්
වවුචරයක් පිළිෙයල කිරීෙම්දී අවධානය ෙයොමු කල යුතු කරුණු ෙමනවාදැයි
සඳහන් කරන්න.
කරන්න.
සියළුම ෙගවීම් සදහා අනිවාර්යෙයන්ම වවුචර් පිලිෙයල කළ යුතු ෙව්. නියම්ත ආකෘති පතවල
නිවැරදි ෙලසත් සම්Rපූර්ණ ෙලසත් පුරවා පිළිෙයල කරන ලද වවුචර් සියළුම ෙගවීම් සදහා
ඉදිරිපත් කල යුතුය. කිසියම් ආකෘති පත විෙශේෂයන් ෙයොදාගත යුතුබව නීතිෙයන් නියමව
ඇති සැම කල්හි එම ආකෘති පතය විෙශේෂෙයන් ෙයොදාගත යුතුය.
ඒ ඒ ෙදපාර්ත ෙම්න්තු වට පහසු අන්දමටත් ෙයොදාගතහැකි ගිණුම් වැඩ පිලිෙයල අනුවත්
අනුමත කල නිලධාරියා විසින් වවුචර් පිලිෙයල ෙකොට සහතික කිරීම සදහා සහතික කල
නිලධාරියා ෙවත යැවීම ෙහෝ සහතික කරන නිලධාරියා විසින් වවුචර් පිලිෙයල කරගැනීම
ෙහෝ කල හැකිය.
වවුචර් පිලිෙයල කරන ෙහෝ ඒවාෙය් හරි වැරදි බලන ෙහෝ යටත් නිලධාරීන් ඒවාෙය් ෙකටි
අත්සන් සදහා ඉඩ තබාඇති ස්ථානයන් හි සිය ෙකටි අත්සන් තැබිය යුතුය.
නියමිත අධිකාරය එම අධිකාරෙය් විෂය සීමාවට ඇතුලත් සියළුම ෙගවීම් වවුචර් වල සදහන්
කල යුතුය. ෙගවීම් වවුචරයක පහත සදහන් ෙතොරතුරු ඇතුලත් කල යුතුය.
1. ශීර්ෂය, වැඩසටහන, ව ාපෘතිය, වැයවිෂය, සංෙක්තය
2. මුදල් ලබන්නාෙග් නම
3. වවුචරය පිලිබද සවිස්තර ෙතොරතුරු
4. ෙගවීම් පිලිබද සවිස්තර ෙතොරතුරු
5. ෙගවීමට බලය දුන් ලිපිෙය් ෙයොමුව

6. ඉල්ලන මුදල්පමානය අකුෙරන් හා ඉලක්කෙමන්
7. සහතික කරන්නාෙග් අත්සන
8. සකස් කරන්නාෙග් ෙකටි අත්සන
9. හරිවැරදි බලන්නාෙග් ෙකටි අත්සන
10. මුදල් ලබන්නාෙග් අත්සන

(II)) “ මුදල් භාර ෙදන වවුචරයක් “ ( VIP )සහිතව
සහිතව මුදල් භාර ගන්නා රජෙය්
නිලධාරෙයකු ෙවත ලැෙබන මුදල්,
මුදල්, මුදල් ෙපොෙත් සටහන් කිරීම දක්වා කියාවලිය
කියාවලිය
පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
() මුදල් භාරෙදන වවුචරෙයහි පහත සදහන් ෙතොරතුරු ඇතුලත් විය යුතුය.
1.ආදායම් සංෙක්තාංකය
2. මුදල් භාරගන්නා නිලධාරියාෙග් තනතුර
3. මුදල් භාරෙදන දිනය
4. මුදල ඉලක්කෙමන් සහ අකුෙරන්
5. මුදල් බදින තැනැත්තාෙග් අත්සන
6. මුදල් භාරගත් සරප් ෙග් අත්සන
7. කුවිතාන්සිෙය් අංකය
එම විස්තර පදනම් අදාල ෙතොරතුරු මුදල් ෙපොෙත් සටහන් කරනු ලැෙබ්.

02. වාර්ථාකළයුතු නැතිවිම් වලට / හානි වලට ඇතුලත්වන ෙද්පල සහ ඇතුලත්
ෙනොවන ෙද්පළ සඳහන් කරමින්,
කරමින්, හානි / නැතිවිම් සිදුවන කල්හි ගත යුතු
කියාමාර්ග
කියාමාර්ග ෙවන ෙවනම සඳහන් කරන්න.
කරන්න.
වාර්තා කල යුතු නැතිවීම් වලට හා හානි වලට ඇතුලත් වන ෙද්පල පහත සදහන් ෙව්.
1.මුදල්, මුද්දර, ලිපි දව , භාණ්ඩ, ශුධනය, අස්වැන්න, පැලෑටි, පෙව්ශ පත, යනාදිය ඇතුළු
ආණ්ඩුෙව් ෙද්පල නැතිවීම.
2. රජෙය් ෙද්පලක් ෙනොවුවත් රජෙය් භාරෙය් තිෙබන මූල වටිනාකමක් ඇති ෙද්පලක්
නැතිවීම ෙහෝ ඊටඅලාභහානි සිදුවීම.
3. රජෙය් ෙද්පලකට අලාභහානි සිදුවීම.

4. රජෙය් නිලධාරීන්ෙග් ෙනොසැලකිල්ලක් නිසා සිදුවීඇති අලාභහානි වලට වන්දි වශෙයන්
ෙවනත් පක්ෂයකට ෙගවන ෙගවීම්
5. උප පතිකා ෙපොත් නැතිවීෙමන් සිදු වූ පාඩු
වාර්තා ෙනොකළ යුතු ෙද්පල
1.අත්තිකාරම් ගිණුම් ෙපන්වන පාඩු.
2. රජෙය් ස්ථීර වත්කම් ක්ෂය වීම හා සාමාන ෙගවීයාම
3. වැව්, අමුණු, ෙබෝක්කු, පාලම්, පාරවල්, ෙගොඩනැගිලි යන ෙම්වාට ගං වතුෙරන් ෙහෝ
අෙනකුත් ස්වභාවික ෙහේතුන් මත සිදුවන අලාභ හානි
4. ආදායම් වශෙයන් ෙහෝ ගාස්තු වශෙයන් රජයට අයකරගත ෙනොහැකි හිග මුල් හා ෙබොල්
ණය යනාදිය.
හානි/ නැතිවීම් සිදුවන කල්හි ගත යුතු කියා මාර්ගය ෙවන ෙවන්ව පහත සදහන්ෙව්.
1.පාඩුවක් ෙහෝ අලාභයක් සිදු වූ ෙහෝ වහාම එහි පමාණය හා ඊට ෙහේතු නිෂ්චිත කිරීම සදහා
සහ වගකීම නිෂ්චය කිරීම සදහා පරීක්ෂන පැවැත්විය යුතුය. රුපියල් පන්ලක්ෂය හා ඊට
වැඩිෙයන් තක්ෙසේරු කරන ලද පාඩුවක් ෙහෝ අලාභයක් ෙහෝ සම්බන්දෙය් නියමිත ගණන්
දීෙම් නිලධාරියා විසින් ශි ලංකා පරිපාලන ෙසේවා ව වස්ථා සංගහෙයහි ලැයිස්තු ගත
නිලධාරිෙයකුෙග් සහභාගීත්වෙයන් යුත් පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් පත් කරන ෙතක් පාරම්භක
පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කල යුතුය.
2. අලාභ හානි විගණකාධිපතිටද, පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරියාටද වාර්තා කල යුතුය.
රුපියල් පන්දාහක් ෙහෝ ඊට වැඩිනම් එම වාර්තාෙව් පිටපතක් භාණ්ඩාගාරෙය් මුදල්
අධ ක්ෂකටද ඉදිරිපත් කල යුතුය.
3. අලාභ හානි සම්බන්ධෙයන් අයකරගත හැකි උපරිම අගය සදහන් කළ යුතුය.
4. හානි වලට අදාල ගනන් තැබීෙම් කියාපටිපාටියට අනුගමනය කළ යුතුය.
5. සම්පූර්ණ වාර්තාවක් දින 07 ක් ඇතුලත ඉදිරිපත් කිරීමට ෙනොහැකි යයි අදහස් වන්ෙන්
නම් වහ◌ාම පාරම්භක වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කල යුතුය
6. පාරම්භක පරීක්ෂනෙයන් පසු අලාභහානි සිදුවූ දින තුන්මසක් ඇතුලතදී පරිපූර්ණ
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

03. වාර්ෂික වියදම් ඇස්තෙම්න්තු පිළිෙයල කිරීෙම්දී වැඩ සටහන්,
සටහන්, වයපෘති,
වයපෘති, වැය
විෂයන් යටෙත් පුනරාවර්ථන හා පාග්ධන
පාග්ධන වියදම්,
වියදම්, ඇස්තෙම්න්තු කරන්ෙන්
කරන්ෙන්

ෙකෙසේදැයි විස්තර කරමින් අයවැය සම්මත කර ගන්නා ආකාරය ෙකටිෙයන්
විස්තර කරන්න.
කරන්න.
වැය ශීර්ෂයක් වැඩ සටහන් වලට ෙබදනු ලැෙබ්. වැඩ සටහනක් සැදී තිෙබන්ෙන්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මූලික අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සදහ◌ා ෙමෙහයවනු ලබන කියාවලිෙයහි,
එයින ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මූලික කාර්යයන් ෙපන්නුම් ෙකෙර්.
අයවැය විසර්ජන ඒකකයක් ෙමන්ම අවසන් ඵලයක් ෙහෝ ෙසේවාවක් නිපදවන පරිදි
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් විසින් කරනු ලබන කටයුතු වර්ගීකරනය කරන ඒකකයක් වශෙයන්
වැඩසටහන් කියාත්මක ෙව්. යම්කිසි ශීර්ෂයක් වැඩසටහන් වලට ෙබදීෙමන් එකී වැය ශීර්ෂය
යටෙත් ඉටු ෙකෙරන කාර්යයන් නියමාකාරෙයන් හදුනා ගැනීමට පහසු ෙකෙර් කාර්යයන්
පිරිවැය හා බැෙද් ඒ නිසා එක් එක් කාර්යය ඉටුකිරීම සදහ◌ා අවශ වන වියදම් ෙපන්නුම් කරන
පරිදි කාර්යයන් කාන්ඩවලට ෙවන් කිරීමත් වැඩ සටහන් වර්ගීකරණෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්.

වියදම් පුනරාවර්තන හා මූලධන වශෙයන් වැඩ සටහන් යටෙත් වර්ග කල යුතුය.
ව පෘතියක් යනු ඒකාකාර කියාමාලාවක් දැක්ෙවන වැඩ සටහනක උපාංගයකි. එයින් එකී
ඒකකය යටෙත් කළ යුතු වැඩ ෙකොටස් විස්තර ෙකෙර්. ව පෘතියක කාර්යය වන්ෙ◌න් වැඩ
සටහනකින් අෙ◌ප්ක්සිත අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සදහා අවශ කටයුතු ඉටු කිරීමයි.
පමිත කරන ලද වැය විෂයන් සමහරක් පහත දැක්ෙ◌ව්.
පුනරා වර්ථන වියදම්

වැය විෂය සංෙක්තාංකය

මාතෘකාව

කාණ්ඩය 10

1001

වැටුප් හා ෙව්තන

1101

ෙද්ශීය ගමන් වියදම්

1201

ලිපිදව කාර්යාලී

කාණ්ඩය 11
කාණ්ඩය 12

අවශ නම්
මූල ධන වියදම් පහත සඳහන් පර්දි ෙපන්වා දිය හැක.
කාණ්ඩය

වැය විෂය සංෙක්තාංකය

මාතෘකාව

20

2001

ෙගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම්

2002

යන්ත සූත හා සවි කිරීම්

උපකරණ
වාහන
21

2101

වාහන අත්පත්කර ගැනීම්

2102

ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාලීය
උපකරණ අත්පත් කර ගැනීම්

2103

යන්ත අත්පත් කර ගැනීම්

භාණ්ඩාගාරය ෙවත ලැෙබන වියදම් ඇස්තෙම්න්තු ෙකටුම්පත් නිරීක්ෂණය කිරීෙමන් අනතරුව
සංෙශෝධනය කළ යුතු ඇස්තෙම්න්තු ෙකටුම්පත් නැවත අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙවත ආපසු යවනු
ලැෙබ්. අවසාන වියදම් ඇස්තෙම්න්තු පිළිෙයල කිරීමට ෙපර සුදුසු තීරණ ගැනීම සඳහා කිසියම්
කාල සටහනක් අනුව සාකච්චා වටයක් පවත්වනු ලැෙබ්.
පළමුව ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් සිය අමාත ංශ ෙල්කම්වරු සමඟ ද, අමාත ංශ ෙල්කම්වරු
භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් සදඟ ද, භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් මුදල් ඇමති සමඟ ද, මුදල් ඇමති
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අමාත වරු සදඟ ද සාකච්චා ෙකොට අවසන් වරට දිවයින ෙවනුෙවන් සකස්
කරන ලද වියදම් ඇස්තෙම්න්තු ෙකටුම් පත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබ්. ෙමය
පළමුවන වර කියවීම වශෙයන් හැදින් ෙව්. ෙදවැනි වරද කියවීෙමන් අනතුරුව මුළු
පාර්ලිෙම්නතුවම කාරක සභා අවස්ථාවක් බවට පරිවර්ථනය ෙව්. ෙකටුම්පත් ඇස්තෙම්න්තු
පිළිබඳව දීර්ග වශෙයන් විවාද පවත්වයි. එම අවස්ථාෙව්දී ද ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඇතැම්
ෙයෝජනා ද සමහර විට පිළිගනු ඇත. අනතුරුව පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අයවැය ෙකටුම්පත සම්මත වූ
පසු කථානායක වරයාෙග් අත්සන් තබනු ඇත. එතැන් පටන් අය වැය ෙකටුම්පත් ඇස්තෙම්න්තුව
නීතියක් බවට පත් වන අතර එය විසර්ජන පනත යනුෙවන් හැදින්ෙව්

04. “ රාජ මූල පිළිබඳ සම්පුර්ණ පාලනය පාර්ලිෙම්න්තුව සතුය “ වයවස්ථාමය
විධිවිධාන ආශෙයන්
ආශෙයන් පැහැදිලි කරන්න
කරන්න.
රාජ මූල සම්පූර්ණ පාලනය පාර්ලිෙම්නතුව සතු වන්ෙන්ය. පාර්ලිෙම්නතුව විසින් සමිමත
කරනු ලැබූ නීතියක ෙහෝ පවත්නා නීතියක ෙහෝ අධිකාරය අනුව ෙහෝ ඒ යටෙත් ෙහෝ මිස කිසියම්
පනත් පාලන ආයතනයක් විසින් ෙහෝ ෙවනත් ෙපොදු අධිකාරයක් විසින් ෙහෝ ෙවනත් ෙපොදු
අධිකාරයන් විසින් ෙහෝ කිසිම බද්දක් / වරිපනමක් ෙහෝ ෙවනත් යම්කිසි බදු විෙශේෂයක් නියම
කිරීමට බලයක් ෙනොමැත්ෙත්ය.

1. නියමිත කාර්ය සඳහා නීතිෙයන් ෙවන් කරනු ෙනොලැබුවා වූ ද ජන රජය සතු වූ ද සියළුම
අරමුදල් එක්ව ඒකාබද්ධ අරමුදල නැමති අරමුදලක් වනෙන්ය. සියළුම අයබදු, තීරැබදු,
වරිපනම් හා ගාස්තු යන මාර්ග වලින් ලබන ආදායම් නියමිත කාර්ය සඳහා ෙවන් කරනු
ෙනොලැබූ ජනරජය සතු ෙසසු සියළුම ආදායම් සහ ලැබීම් ද ඒකාබද්ධ අරමුදලට ෙගවිය
යුත්ෙත්ය.
2. රාජ ණය අරමුදෙල් ෙපොලිය ද නිදන් අරමුදලට ෙගවන මුදල් ද ඒකාබද්ධ අරමුදල එකතු
කිරීම, පාලනය කිරීම සහ භාර ගැනීම යනාදී කටයුතු හා සම්බන්ධ පිරිවැය , ගාස්තු හා
වියදම් ද පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් නිෂ්චය කරනු ලබන්නා වූ ෙවනත් වියදමක් ෙව් නම් ඒ
වියදම් ද ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් කළ යුත්ෙත්ය.
ඒකාබද්ධ අරමුදෙලන් මුදල් ඉවත්කර ගැනීම.
1. ෙම් ව වස්ථාෙව් (3) වන අනු ව වස්ථාෙව් හා (4) වන අනු ව වස්ථාෙව් පකාශිතවම
විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි හැර මුදල් විෂයය භාර අමාත වරයාෙග් අත්සන් යටෙත් වූ
බලපතය අධිකාරය අනුව මිස ඒකාබද්ධ අරමුදෙලන් කිසිම මුදලක් ඉවත් කර ගත
ෙනොහැක්ෙක්ය.
2. යම්කිසි මුදලක් ඒකාබද්ධ අරමුදෙලන් ඉවත් කර ගැනීෙම්දී ඒ මුදල ඒකාබද්ධ
අරමුදෙලන් ඉවත් කර ගන්නා වූ මුදල වර්ෂය තුලදීම රජෙය් නියමිත ෙසේවාවන් සඳහා
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරනු ලැබූ ෙයෝජනා සම්මතයකින් ෙහෝ ෙවනත් යම් කිසි
නීතියකින් ෙහෝ මුදල ෙවන් ෙකොට දී ඇත්නම් මිස, එෙසේ නැත්නම් ෙවනත් ආකාරයකින්
ඒ මුදල නීත ානුකූල පරිදි ඒකාබද්ධ අරමුදලට වැය බරක් කරනු ලැබුව ෙහොත් මිස ඉහත
කී බලපතය නිකුත් ෙනොකළ යුත්ෙත්ය.
3. යම් කිසි වර්ෂයක විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත නීතිය බවට පත්වීමට ෙපර ජනාධිපති
වරයා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව විසිරුවා හරිනු ලැබූ අවස්ථාවක පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්
රජෙය් ෙසේවාවන් සඳහා මුදල් ෙවන්කර ෙනොමැත්ෙත් නම් අභිනව පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්වීම
නියමිත දින සිට මාස තුනක් ඉකුත්වන ෙතක් රජෙය් ෙසේවාවන් සඳහා යම් කිසි මුදලක්
අවශ ෙවතැයි ජනාධිපතිවරයාට සලකයි නම් ඒ මුදල ඒකාබද්ධ අරමුදෙලන් නිකුත්
කිරීමටත් වැය කිරීමටත් නියම කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට බලය ඇත්ෙත්ය.
4. ජනාධිපත්වරයා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව විසිරුවා හැර මහ මැතිවරණයක් සඳහා දිනයක්
ෙහෝ දින ෙහෝ නියම කරන අවස්ථාවක ඒ මැතිවරණය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්
කලින් පතිපාදනය සලසා ෙනොමැති නම් ඒ සඳහා අරමුදල් ඒකාබද්ධ අරමුදෙලන් නිකුත්

කිරීමට මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් වරයා විමසා අවශ යැයි සලකන අරමුදල් වැය කිරීමටත්
ජනාධිපති වරයාට බලය ඇත්ෙත්ය.

05. ( I ) රාජ ආයතනයක් විසින් මූල කටයුතු සඳහා සාමාන ෙයන් පවත්වාෙගන
යා යුතු මූලික ෙපොත් / ෙල්ඛන දහයක් නම් කරන්න.
කරන්න.
1. මුදල් ෙපොත සහ /ෙහෝ සුළු මුදල් ෙපොත
2. ෙදපාර්තෙම්න්තු විසර්ජන (සම්මත වැය ) ෙලජරය (138 ට ෙපොදු ෙපෝරමය)
3. ලැෙබන ෙචක්පත්, මුදල් ඇණවුම් ආදිය සඳහා වූ ෙල්ඛන
4. උප පතිකා ෙපොත් ෙල්ඛනය (ජී. ඒ. එම්. 20 ෙපෝරමය)
5. විගණන විමසුම් ෙල්ඛනය
6. බඩු ෙල්ඛන (ෙපොදු 44 ෙපෝරමය)
7. ෙපොත් නාමාවලිය
8. පාරිෙභෝජ බඩු ෙල්ඛනය
9. පුද්ගල වැටුප් ෙල්ඛන
10. වැ.ආ.වි.වැ. ෙල්ඛනය
11. රා.ෙසේ.ආ.ආ. ෙල්ඛනය

( II ) සැපයුම් හා ෙසේවාවකට අදාල ඉන්ෙවොයිසියන් ලැබීෙම් සිට ෙචක්පතක් නිකුත්
කිරීම දක්වා රජෙය් කාර්යාලයකදී අනුගමනය ළ යුතු පියවර විස්තර කරන්න.
(11)

සැපයුම් හා ෙසේවාවකට අදාල ඉන්ෙවොසියක් ලැබුණු විට පහත සදහන් පරිදි කටයුතු කළ
යුතුය.

1. අදාල වියදම ශීර්ෂයට, වැඩ සටහනට, ව පෘතියට, වැයවිෂයට හා වැයවිෂය
සංෙක්තාංකයට ගැලෙප්දැයි පරීක්ෂාකර බැලිය යුතුය.
2. භාණ්ඩ සැපයූ අයෙග් ෙහෝ ෙසේවා ඉටුකල අයෙග් නම නිවැරදි දැයි පරීක්ෂාකල යුතුය.
3. අදාල භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා සැපයුම සදහා බලය දීම හා අනුමත කිරීම කර තිෙබ්දැයි
පරීක්ෂා කර බැලීය යුතුය. බලය දුන්ලිප ෙයොමු අංක සදහන් කල යුතුය.
4. බල්ලා සිටින මුදල නිවැරදිව ගණන්බලාතිෙබ්දැයි පරීක්ෂාකර බැලිය යුතුය.
5. එක් නිලධාරිෙයකු විසින් වවුචරය සකස්කල යුතු අතර ෙවනත් නිළධාරිෙයකු විසින් හරි
වැරදි බැලිය යඅතඅය.

6. වවුචරය සහතික කිරීමට බලය පැවරීඇති නිලධාරියා විසින් මු.ෙර. 138 යටෙත් නිසිපරිද
වවුචරය සහතික කලයුතුය.
7. ඉහත සියළුම කරුනු නිවැරදි නම් වවුචරය ෙගවන නිලධාරියා ෙවත එනම් ගණකාධිකාරී
ෙගවීම්ෙවත ඉදිරිපත් කල යුතු ගණකාදිකාරී ෙගවීම් පහත සදහන් කරුණු ගැන සෑහීමකට
පත්විය යුතුය.
 වවුචරය සහතික කරඇත්දැයි ෙසොයාබැලීම සදහා සහතික කරන නිලධාරියාෙගන් පසු
ඔහු ෙවතට වවුචරයක් ඉදිරිපත් කරන අතරතුර කිසියම් කරුනක් ෙවනස්ෙකොට ඇත්දැයි
ෙසොයාබැලීම.
 මුදල් ෙගොනුව ලබන්නාෙග් අනන තාවය ෙසොයාබැලීම.
 මුදල් ලැබුනු බවට අත්සන්කර තිෙබ්දැයි ෙසොයාබැලීම.
 මුදල් ෙගොනුලදබවට නියමිත ෙල්ඛන වල සටහන් කිරීම.
 ‘මුදල් ෙගවන ලදි’ යන මුදාව වවුචරෙය් තබා එහි ෙකටිඅත්සන් තැබීම
 මුදල් ෙගවිය යුත්තාෙග් නම වවුචරෙය් ඇතිපරිදි ෙචක්පෙත් ෙහෝ මුදල් ඇණවුෙම් ලියවී
තිෙබ්දැයි බැලීම.
 අවකරණ හැර ෙගවිය යුතු ශුද්ධ මුදල පමනක් ෙගවන බවට සහතික වීම.
 ෙචක්පත් මගින් ෙගවීම් කරන බැවින් වවුචරෙය් සදහන් මුදල ෙගවීමට බැංකුෙව් ඇති
මුදල පමානවත් බව බැංකු ෙශේෂය බැංකු පකාශනය සමග කලින් කල සසදා බැලීම.

06. ෙකටි සටහන් ලියන්න.
I.

මූල පතිපාදන
මුදල් ෙරගුලාසි මූල පතිපාදනය යන පාඨය පාවිචච්චි ෙකොට ඇත්ෙත් ඇස්තෙම්න්තු
වර්ෂය ෙවනුෙවන් වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තු ෙල්කනෙය් 1 වැනි ෙකොටසය සංෙක්ත
පතිපාදනයන් හැර අනිකුත් පතිපාදිත මුදල් ෙපන්නුම් කිරීමය. එනම් වැඩසටහන් ව ාපෘති
වැය විෂයන් හා වැය විෂෙය් සංෙක්ත යටෙත් ෙවන්කරඇති මුදල් ෙපන්නුම් කිරීම
සදහාය.
ෙමම මුදල් පතිපාදනය කරනුෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවල වැඩ සැපයුම් හා ෙසේවාවන් සදහා
අවශ මුදල් ලබාගැනීමටය

(II) මුදල් අගිමය
අගිමය.
මය.
මුදල් ෙරගුලාසි මූල අගිමය යන පදය ෙයොදා ඇත්ෙත් නියමිත මුදල් වර්ෂයක් ඇතුලත්

අනුදත් ෙගවීම් සහ පෙයෝජනයට ගැනීම පිණිස ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට නැතෙහොත් තනි
රජෙය් නිලධාරිෙයකුට භාණ්ඩාගාරය මගින් ෙදනුලබන මුදල් පමානයක් හැදින්වීමටය.
සියලුම ගනන් දීෙම් න්ලධාරීන්ටද විෙශේෂ අවස්ථාවලදී තනි රජෙය් නිලධාරීන්ට ඔවුන්
විසින් කල යුතු ෙගවීම් සදහා පෙයෝජනයට ගැනීම පිනිස. අගිමයන් ෙදනු ලැෙබ් සෑම
මුදල් වර්ෂයකම ආරම්භෙය්දී ඔ ඔ ෙදපාර්තෙම්න්තු වලට අලුත් අගිමයක් බැගින් ෙදනු
ලැෙබ්.
(III) සාමාන ෙවොරන්ට් බලපතය
බලපතය
කැබිනට් මණ්ඩල ෙකෙරහි විෙශේෂ පාලන බලයක් තබාගැනීමට අෙප්කෂා ෙනොෙකෙරන
වාර්ෂික ඇස්ත ෙම්න්තු ෙල්ඛනෙය් 1 වැනි ෙකොටෙසහි සහ විසර්ජන ෙපොෙතහි පතිපාදනය
කරනලද සැපයුම් ෙසේවටක් පිලිබද වියදම් දැරීම පිණිස ඒකාබද්ද අරමුදෙලන් මුදල් ෙගවීම
සදහා අදිකාර බලය පධානය කරන ෙවොරන්ට් බලපතයකි සාමාන ෙවොරන්ට් බලපතයක්
නිකුත් ෙකෙරන්ෙන් කවර ෙසේවයක් සදහාද යන්න එම බලපතයට අමුණාඇති උප
ෙල්ඛනෙයහි නියම කරනු ලැෙබ් සාමාන ෙයන් වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තු ෙල්ඛනෙයහි
පතිපාදිත සියලුම සැලසුම් ෙසේවයක් සදහා වියදම් කිරීමට අධිකාරී බලය සාමාන ෙවොරන්ට්
බලපතෙයහි අඩංගු වන්ෙන්ය.
( IV ). හානිරක්ෂන බැඳුම් කරය
නැතිවූ ෙචක්පත් ෙවනුවට අළුත් ෙචක්පත් නිකුත් කිරීෙම් ආදායකයාෙගන් ලබාගත යතු
නීත ානුකූල ලියවිල්ලක් වශෙයන් හානි රක්ෂණ බැඳුම් කරය හදුන්වාදීමට පුළුවන. එයින්
අෙප්ක්ෂා ෙකෙරනුෙය් පහත සඳහන් කරැණුය.
එෙසේ හිලව් වූ ෙචක්පත් නිකුත්කිරීම ෙහේතුෙකොට ෙගන ෙහෝ මුලින් නිකුත් කළ ෙචක්පත්
ෙවනුවට මුදල් ෙගවීමට ෙහේතුෙකොට ෙගන ෙහෝ ඇති විය හැකි සියළුම විපාක වලිනුත්, එකී
ෙචක්පත් සම්බන්ධෙයන් ඇතිවිය හැකි සියළු අලාභ වලිනුත් , ෙගවිය යුතුවන සියළු ගාස්තු
වලිනුත්, ඇරිය යුතුවන සියළුම වියදම් වලිනුත් යෙථෝක්ත ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා සහ
ඔහුෙග් අනුපාප්තිකයින් ද පැවරුම් ලාභීන් ද නිදහස් ෙකොට තබන බවට කරනු ලබන
සහතිකයයි.
(IV) පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව

බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ තත්වයක් ෙහේතුෙකොට ෙගන ෙහෝ අමාත මණ්ඩලෙය් විධානයක්
පිට අමතර වියදමක් දැරීමට සිදුවී එම වියදම දැනට පවත්නා කිසිම වැඩ සටහනකට
ෙනොගැල ෙප් නම් ෙහෝ වැඩ සටහන් විෂය සීමාවට ඇතුලත් වන නමුත් වීරෙමොං කියා
පරිපාටිෙයන් වැඩසටහන ඉක්මවා ලීමට සිදුවුණු කල්හි අදාල ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්
පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් මගින් මුදල් ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. ෙම් සඳහා ඔහු
විසින් ෙසේවෙය් ස්වභාවය හා පමාණය එහි මුළු වියදම හා අතිෙර්ක වශෙයන් පතිපාදනය
කළ යුතු මුදල් පමාණය දැක්ෙවන වාර්තාවක් තම අමාත ංශ ෙල්කම්ට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
අමාත ාංශ ෙල්කම් වරයා විසින් එම වාර්තා තම ඇමතිට ඉදිරිපත් කරන අතර ඇමති එය
අනුමත කළ ෙහොත් අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය සඳහා සංෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබුණයින් පසු අදාල අමාත ංශෙය් ෙල්කම් තම ඇමතිෙග්
අත්සන සහිතව ෙයෝජනාවක් සකස් කර අවශ පිටපත් සංඛ ාවක් සමඳ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මහ ෙල්කම් ඉදිරිපත් කරයි. මහ ෙල්කම් එම ඇස්තෙම්න්තුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න ාය
පතය. ඇ.◌ුලත් කරයි. නියමිත දිනෙය්දී පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්
සම්මත කළ පසු මුදල් ඇමති විසින් ඒ සඳහා විෙශේෂ ෙවෝරන්ට් බල පතය නිකුත් කරයි.

