රජෙය් සාමාන ලිපිකාර ෙසේවෙය් / සරප් ෙසේවෙය් / ෙපොත් තබන්නා ෙසේවෙය් / ගබඩා
භාර්කාර ෙසේවෙය් / යතුරු ෙල්ඛන ෙසේවෙය් II “අ” ඛණ්ඩෙය් නිලධාරීන් I වැනි පන්තියට
උසස් කිරීෙම් විභාගය 2002
3)
2002 ( 2003
ගිණුම් කම
කම
පශ්න හතරකට පිළිතුරු සපයන්න

පැය 01 යි මිනිත්තු 30 යි.

පශ්න සහ පිළිතුරු
01. (අ) වාර්ෂික වියදම් ඇස්තෙම්න්තු යනුෙවන් අදහස් කරන්ෙන් කුමක්ද?
කුමක්ද?
රජෙය් සියළුම කාර්යන් කලින් තීරණය කර සැලසුම් සහ වැඩ සටහන් වල දැක්විය යුතුය.
යම් විෙශේෂ මුදල් වර්ෂයක වියදම් ඇස්තෙම්න්තු ෙල්ඛනය යනු එම වර්ෂය තුල රජය
විසින් ඉටු කරනු ලබන කාර්ය වැඩ පිළිෙවල සඳහා වැය වන මුදල් ෙපන්නුම් කරන
පකාශයකි. සැසුම් හා වැඩ සටහන් ව ාපෘතිවලින් සමන්විත වී ඇත. වියදම් පමාණ
වශෙයන් ෙකොටස් ෙදකකට වර්ග කර ඇත.
(1). මූල ධන ෙහවත් පාග්ධන වියදම්
(2). පුනරාවර්ථන වියදම්

(ආ) ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකුට
තෙම්න්තු පිළිෙයල කිරීෙම් වගකීම
පධානිෙයකුට වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තු
පැවෙර් සාකච්ඡා කරන්න.
කරන්න.
තම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අදාල වර්ෂික ෙකටුම්පත් ඇස්තෙම්න්තු මුදල් ෙරගුලාසි වලට
අනුකූලව පිළිෙයල කරන බවට වග බලා ගැනීම ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්ෙග් ෙහවත්
ගණන් දීෙම් නිලධාරියාග් වගකීම ෙව්.
ඔහු විසින්,
(i).

සෙහේතුකව පූර්වානුමාන කළ හැකි සියළුම ෙසේවාවන් ඇස්තෙම්න්තුවල ඇතුලත්
කර ඇති බවට සහ ඒවා මුදල් වර්ෂය තුළ තම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉටු කළ හැකි
ශක්තිය ඇතුලත් බවට ද,

(ii).

ඇස්තෙම්න්තු හැකිතාක් දුරට සම්පූර්ණෙයන් නිවැරදිව පිළිෙයල කර ඇති බවට ද

(iii).

සකසුරුවම් කම සහ කාර්යක්ෂමතාව ගැන නිසි සැලකිල්ෙලන් යුක්තව
ඇස්තෙම්නතු සම්පාදනය කර තිෙබන බවට ද

(iv).

ඇස්තෙම්නතු හා සම්බන්ධ මූලික කටයුතු තුලින් උද්ගතවන පරිපාටිය
පිළිපැදීෙමහි ල◌ා පමාදයක් සිදුවී ෙනොමැති බවට ද

(v).

ඇස්තෙම්න්තුවල මුදල් පතිපාදන ඇතුලත් කිරීමට මත්ෙතන් අවශ තැන්හි

නියමිත අධිකාර බලය ලබා තිෙබන බවට ද
(vi).

ඇස්තෙම්නතු නිසි කලට ෙව්ලාවට හා ආකෘතිය අනුව ඉදිරිපත් කරනු ලබන
බවට ද විෙශේෂෙයන් වග බලා ගත යුතුය

02. (අ) මූල කළමණාකරණෙය් දී බලතල ෙබදීම යනුෙවන් කුමක් අදහස් ෙව් දැයි පැහැදිලි
කරන්න.
කරන්න.
ගණන් දීෙම් නිලධාරිෙයකු විසින් තමාෙග් කාර්ය ෙපොදුෙව් ෙහෝ එක් එක් ගණුෙදනුව
සම්බන්ධෙයන් ෙහෝ පවරා ෙදනු ලැබිය හැකිය.එෙහත් ඔහු විසින් එෙසේ කළ යුතුෙත්
සාධාරණ අවස්ථායකටය. තමා විසින් අධිකාර බලය පවරා ෙදනු ලබන පුද්ගලයින්ෙග්
පවීනත්වය සහ පවරාදීෙම් කමෙයහි ඇති අභන්තර ෙකොන්ෙද්සිවල පමාණත්වය පිළිබඳ
ෙහෙතම විෙශේෂෙයන් සෑහීමකට පත් විය යතුය. ෙපොදු වශෙයන් තමාෙග් බල තල පවරා දීෙම්
කමය සහ මූල

පාලන කමය අධීක්ෂණය කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙහෙතම වග කිව

යුතුවන්ෙන්ය. එක් එක් ගණුෙදනුව නිලධාරීන් ෙදතුන් ෙදෙනකුෙග් මාර්ගෙයන් පරික්ෂණයට
භාජනය වන පරිද්ෙදන් හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම ෙමම රාජ කාරි කිහිපෙදෙනකු අතර ෙබදා
තිබීම කළ යුතුය. බලතල පවරාදීමක් ෙහේතු ෙ◌කාෛගන ඒ සම්බන්ධෙයන් ගණන් දීෙම්
නිලධාරිෙයකු සතු පරම වගකීෙමන් ඔහු නිදහස් ෙනොවන්ෙන්ය.

(ආ) බලය දීම,
දීම, අනුමත කිරිම හා ෙගවීම යනු එකිෙනකට ෙවනස් කියාවන්ය
කියාවන්ය සාකච්ඡා
කරන්න.
කරන්න.
බලය දීම, අනුමත කිරීම, සහතික කිරීම හා ෙගවීම යනු එකිෙනකට ෙවනස් කියමන්ය.
සැපයුම් වැඩ ෙහෝ ෙසේවාවන් සඳහා වියදම් වලට ද බැඳීමට බලය ෙදනු ලැබ ඇත.
නිලධාරිෙයකු මුදල් ෙරගුලාසිවල බලය ෙදන නිලධාරිෙයකු වශෙයන් හදුන්වනු ලැෙබ්.
එෙසේ අවසර දීමට තීරණය ෙකෙරන්ෙන් තමාෙග්ම අභිමතය අනුව ෙහයින් ෙහතම ෙම්
සඳහා පූර්ණ වගකීම භාර ගත යුතුය.
ෙසේවාවක් වැඩ ෙහෝ සැපයුම් සම්පූර්ණ ෙකරුණවිට ඒ පිළිබඳව නියමිත භාර ගැනීමට
බලය ෙදනු ලැබ ඇති අනුමත කිරීෙම් නිලධාරියා වශෙයන් මුදල් ෙරගුලාසිවල හදුන්වනු
ලැෙබ්. ෙගවීම් වවුචර් අනුමත කිරීෙමන් පසුව සහතික කළ යුතුය.

එම වවුචර සහතික කිරීමට බලය ලත් නිලධාරිෙයකු මුදල් ෙරගුලාසිවල හැදින්ෙවනුෙය්
සහතික කරන නිලධාරියා යනුෙවන් එහි සඳහන් ශීර්ෂය, වැඩසටහන ව ාපෘතිය , වැය
විෂය අංක සංෙක්තාංකය නිවැරදි දැයි පරික්ෂා කර බැලීෙම් වගකීම සහතික කිරීම
නිලධාරියාෙග් වගකීමය.
සහතික කරන ලද වවුචර ෙවනුෙවන් ෙගවීම් කිරීම බලය ලත් නිලධාරිෙයකු මුදල්
ෙරගුලාසි හැදින්ෙවනුෙය් ෙගවන නිලධාරියා වශෙයනි. මුදල් ෙගවීම සඳහා භාර ගන්නා
සෑම වවුචරයක්ම ඒවා සහතික කිරීම සඳහා බලය දී ඇත. නිලධාරිෙයකු විසින් සහතික
කරනු ලැබ ඇති බවට ෙගවන නිලධාරියා සෑහීමකට පත්විය යුතුය. එෙසේම සහතික
කිරීෙම් නිලධාරියා ෙ◌වතින් පිට වූවාට පසු ඒ වවුචරෙය් අනිසි ෙවනස් කිරීම් කිසිවක් සිදු
කර නැති බවට ෙගවන නිලධාරියා සෑහීමකට පත් විය යුතුය.

03. (අ) විගණාකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තු විගණනයත්,
විගණනයත්, අභයන්තර විගණනයත් අතර ඇති
ෙවනස්කම් පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
විගණකාධිපති වරයා විසින් රජෙය් සියළුම ෙදපාර්තෙම්න්තුවල අමාත

මණ්ඩල

කාර්යාලෙය් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසන්සභා කාර්යාලෙය් රාජ ෙසේව ෙකොමිසන්සභා
කාර්යාලෙය්

පර්පාලන

කටයුතු

පිළිබඳ

ෙදපාර්තෙම්නතු

ෙකොමසාරිස්වරයාෙග්

කාර්යාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මහ ෙල්කම් කාර්යාලෙය්, පළාත් පාලන ආයතන
කාර්යාලවල සහ රාජ සංස්ථා කාර්යාලවල ගිණුම් ද, කිසියම් ලිඛිත නීතියක් යටෙත්
රජයට පැවරී ඇති ෙවළඳ ව ාපාර වල ෙහෝ ෙවනත් ව ාපාරවල ගිණුම් ද විගණනය කළ
යුතුය.
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් නීතිෙයන් නියම කරනු ලබන්නා වූ කාර්යය සහ කර්තව ය
විගණකාධිපතිවරයා විසින් ඉටුකළ යුතුෙත්ය.
විගණකාධිපති වරයා විසින් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව යටෙත් තමන්ට අයත් කාර්යය සහ
කර්තව ය ඉටු කිරීම පිළිබඳ වාර්තාවක් එක් එක් මුදල් වර්ෂය අවසන් වීෙමන් පසු මාස
10ක් ඇතුලතදී සහ අවශ

යයි ඔහු සලකා කවර ෙහෝ අවස්ථාවක පාර්ලිෙම්න්තුවට

ඉදිරිපත් කළ යුතුෙත්ය.
ගණන් දීෙම් නිලධාරීනක් විෙශේෂෙයන්ම උප කාර්යාල , වැජ ෙපොළවල් ගබඩා ආදිය ඇති
විශාල ෙදපාර්තෙම්න්තුවල සහ සංවර්ධන වැඩ වල නිරත ෙදපාර්තෙම්න්තුවල ස්වකීය

රාජකාරි හා වගකීම් ඉටුකිරීම සඳහා තම ෙදපාර්තෙම්න්තු තුළ අභන්තර විගණන ඒකක
පිහිටුවා ගත යුතුය.
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදල් කටයුතු පිළිබඳ පවත්වන අභ න්තර පාලන කමයට සහභාගී වී
එම කටයුතුවල සහ වැරදි හා වංචා වැලැක්වීෙම් සහ ආවරණය කර ගැනීමට භාවිතා
කරනු ලබන අභන්තර ෙසෝදිසිෙයහි විධිමත්බව හා පුමාණවත් බව පිළිබඳව අඛණ්ඩ
සමීක්ෂණයක් හා ස්වාධීන ඇගයීමක් පවත්වාෙගන යාම අභන්තර ඒකක වල පධාන
පරමාර්තයයි.
ෙමෙසේ විගණකාධිපතිෙග් විගණනයන් අභන්තර විගණනයන් ඉටු කරනු ලබන රාජකාරි
අධ නය කර බලන විට ඇති ෙවනස්කම් පැහැදිළි ෙවනවා ඇත.

(ආ) ෙදපාර්තෙම්න්තු හා අමාත ාංශ
ාංශ වල විගණකයින්ෙග් සහාය රජෙය් විගණන
නිලධාරීන් හා සීමාවන් සඳහන් කරන්න.
කරන්න.
රජෙය් විගණන අංශයට අමාත ංශවල හා ෙදපාර්තෙම්න්තුවල සියළුම විගණක කටයුතු
සියයට සියයක්ම විගණකය කළ ෙ◌නාහැක ඊට පාධාන ෙහේතුව රජෙය් විගණක අංශෙය්
ෙසේවය කරනුෙය් නිලධාරීන් ස්වල්ප ෙදෙනකු පමණි.
ඒ සඳහා අමාත ංශවල හා ෙදපාර්තෙම්න්තුවල විගණන කටයුතු නිසිපරිදි ඉටුකර
ගැනීමට විගණකාධිපතිට ඒ ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුවල ස්ථාපනය කර ඇති අභන්තර විගණන
මණ්ඩල වල සහාය ලබා ගත හැකිය.
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක මුදල් කටයුතු පිළිබඳව කමවත් වූද, පමාණවත් වූ ද , කාර්යක්ෂම වූ
ද , පරික්ෂාවන් කිරීම හැකිවන පිණිස ෙදපාර්තෙම්න්තුවක මුදල් කටයුතු වලට අදාල
අංගයන් සමීක්ෂණයට භාජනය කිරීම සඳහා අභ න්තර විගණන වැඩ සටහන සුපරික්ෂා
කාරීව පිළිෙයල කර ගැනීමට විමසා උපෙදස් ලබා ගත හැකිය.
එවිට විගණකාධිපති විසින් විගණනය කරනු ලබන විෂයන් ෙමොනවාද යන්න දැනගත
හැක. විගණකාධිපතිලගන් ආවරණය ෙනොෙවන අයිතමයන් සියල්ල අභ න්තර විගණන
වැඩ සටහනට ඇතුළත් කළ හැක.

ෙමෙසේ ෙදපාර්තෙම්න්තු හා අමාත ංශවල අභ න්තර විගණකාධිපතිෙග් සහය රජෙය්
විගණන කාර්ය මණ්ඩලයට ලබා දීෙමන් තම විගණන කාර්යයන් මනා පාලනයකින්
කියාත්මක කළ හැකිය.

04. (අ) නැතිවීම්/
නැතිවීම්/හානිවීම් යනුෙවන් කුමක් අදහස් කරයි ද?
ද? පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
නැතිවීම / හානි වලට පහත සඳහන් ඒවා ඇතුලත් ෙව්.
(i). මුදල්, මුද්දර, ගබඩා භාණ්ඩ, පශු සම්පත්, ෙබෝග වගාවන්, පෙව්ශ පත යනාදිය
ඇතුළු රජෙය් ෙදපල ෙභෞතික වශෙයන් නැතිවීම
(ii).

රජෙය් ෙද්පළක් ෙනොවූවත් රජෙය් භාරෙය් තිෙබන මූල වටිනාකමක් ඇති

ෙද්පළක් නැතිවීම ෙහෝ ඊට අලාභ ඇති වීම.
(iii).

රජෙය් ෙද්පලකට අලාභ ඇතිවීම

(iv).

රජෙය් නිලධාරීන්ෙග් ෙනොසැලකිල්ල, අපරික්ෂාකාරී බව, පමාදය ෙහෝ

අතපසුවීම නිසා සිදුවී ඇති අලාභ හානි වලට වන්දි ෙගවීම වශෙයන් දරනු ලබන වියදම්
(v).

අධිෙගවීම්, අකමික ෙහෝ සමාදාන ෙගවීම් හා වරදි පාර්ශවයන්ට කරනු ලබන

ෙගවීම්
(vi).

උප පතිකා ෙපොත් නැතිවීම

(ආ) නැතිවීම්/
නැතිවීම්/හැනිවීම් සිදුවූ කල්හි ඇතිබව අලාභ/
අලාභ/පාඩු ලියා හැරීම් සම්බන්ධව නිලධාරීන්
හා සීමාවන් සඳහන් කරන්න.
කරන්න.
බලධාරීන්
(i). අමාත ංශ ෙල්කම්වරෙයකු වන පධාන ගණන් දීෙම් නිළධාරියා
(1).

භාණ්ඩාගාරය විසින් නියම කර ඇති පතිශතය ඇතුළත සමාන වියදම්
පාළුව, හැකිලීම් පාළුව , නරක්වීම් ආදියයි

(2).

මුහුෙද්දී ෙහෝ ගුවෙන්දී සිදුවන හානි

(3).

ෙවෙළදුන් නැව්ගත කරන්නන්, නැව් සමාගම්, සමාගම් නිෙයෝජිතයන්
ෙහෝ බඩු ෙගොඩබාන සමාගම් යන ෙම්ව◌ාෙය් ෙකොන්තාත්තු ගිවිසුම්
පැහැර හැරීම තුළින් ඇතිවන හානි

(4).

රු. 500,000/- ෙනොඉක්මවන ඔනෑම හානියක්

(5).

වංචාවක් ෙහෝ පවතින කමෙය් ෙදෝෂයක් ෙහෝ ෙනොපැවැත්ෙන කල්හි

වටිනා කම රු.1,000,000/- ෙනොයික්මවන හානි
(ii). අමාත ංශ ෙල්කම්වරෙයකු ෙන◌ාවන පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරියා
(1).

රු.250,000/- ෙහෝ භාණ්ඩාගාරය විසින් පස්ව කරනු ලබන ඊට වැඩි ෙහෝ
ඉක්මවන හානි

(iii). ගණන්දීෙම් නිලධාරියා
(1).

මු.ෙර.104(2) යටෙත් වාර්තා කිරීම අවශ ෙනොවන හානි

(2).

රු.25,000/- ෙනොයික්මවන හානි

05. (අ) රජෙය් නිලධාරීන්ට අත්තිකාරම් ගිණුම සම්බන්ධ සීමා වර්ග ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද? සැෙකවින්
විස්තර කරන්න.
කරන්න.
අත්තිකාරම් ගිණුම් වලට අදාල ඇස්තෙම්න්තුවල සීමා වර්ග 04ක් ඇත
(i). වියදෙමහි උපරිම හර සීමාව
(ii). ගිණුමට බැර කළ යුතු ලැබීම්වල අවම බැර සීමාව
(iii). වර්ෂය අවසානෙය්දී හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව
(iv). වර්ෂය අවසානෙය්දී බැර කම්වල උපරිම සීමාව

(ආ)රජෙය් විවිධ වර්ගෙය් අත්තිකාරම් ගිණුම් නම් කර පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
අත්තිකාරම් ගිණුම් වර්ග
(i). නිෂ්පාදන අත්තිකාරම් ගිණුම
(ii). සංවර්ධන අත්තිකාරම් ගිණුම
(iii). ෙවළඳ අත්තිකාරම් ගිණුම
(iv). ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම
(v). රාජ සංස්ථා සඳහා අත්තිකාරම්
(vi). රාජ නිලධාරීන්ට අත්තිකාරම්
(vii). විවිධ අත්තිකාරම් ගිණුම

(ආ)රජෙය් නිලධාරීන්ට අත්තිකාරම් ගිණුම් යටෙත් ලබා ගත හැකි ණය වර්ග සඳහන් කර
විස්තර කරන්න.
කරන්න.
o ෙමෝටර්රථයක් මිලදී ගැනීම සඳහා

o ෙමෝටර් සයිකලයක් / ස්කූටරයක් මිලට ගැනීම සඳහා
o පාගන බයිසිකලයක් මිලට ගැනීම සඳහා
o ආපදා ණය
o නිවාසයක් තැනීම සඳහා ඉඩමක්ෙහෝ නිවාස ෙද්පලක් ෙහෝ අත්කර
ගැනීම සඳහා
o ණයගැති භාවෙයන් මිදීම සඳහා
o එක් වාර්ෂික උත්සවයක් පැවැත්වීම සඳහා

06. පහත සඳහන් මාතෘකා ගැනෙකටි සටහන් ලියන්න.
ලියන්න.
(i).
). පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව
වැඩ ෙසේවා හා සැපයීම් සම්බන්ධෙයන් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් ඉදිරිපත් කළ හැකි
අවස්ථා පහත දැක්ෙව්.
බලාෙපොෙරොත්තු ෙන◌වූ
ි තත්වයක් ෙහේතු ෙකොට ෙගන කැබිනට් මණ්ඩලෙය් විධානයක්
පිට ෙහෝ අමතර වියදමක් දැරීමට සිදුවී එම වියදම (අ).

දැනට පවත්නා කිසිම වැඩ සටහනකට ෙනොගැලෙප්නම් ෙහෝ

(ආ).

වැඩ සටහෙන් විෂය සීමාවට ඇතුළත් වන නමුත් වීරෙමොං කියා
පටිපාටිෙයන් නිසි පරිදි හා සම්පූර්ණෙයන් පියවිය ෙනොහැකි පරිදි එම
වියදම නිසා වැඩ සටහන ඉක්මවා ලීමට සිදුවන කල්හි

(ඇ).

දැනට ෙවන් කර ඇති පතිපාදන පමාණවත් ෙනොවන කල්හි

(ii).
). මු.
මු.ෙර.
ෙර.66(
66(වීරෙමොං කියා
කියා පටිපාටිය)
පටිපාටිය)
එක් වැඩ සටහනක්, ව ාපෘතියක , වැය විෂය සංෙක්තාත්මක ඉතිරිව වෂය
සංෙක්තාත්මකව මාරැ කර ගන්නා කමය මු.ෙර.66 යටෙත් විස්තර කර ඇත. ෙමම කියා
මාර්ගයට වීරෙමොං කියාමාර්ගය යැයි ව වහාර ෙකෙර්. මුදල් මාරු කරන බලධාරීන් යම්
යම් සීමා තුළ පහත දැක්ෙව්.
(1) භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් භාණ්ඩාගාරෙය් නිෙයෝජ ෙල්කම්
(2) පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරියා
(3) ගණන් දීෙම් නිලධාරියා

(iii).
). විෙශේෂ නීති ෙසේවා
විෙශේෂ නීති ෙසේවා වනාහි 1946 හා 1947 ලංකා රාජ ආඥා වලින් ෙහෝ විසර්ජන පනතින්
පරිභාහිර යම් නීතියක් ෙහෝ ඒකාබද්ධ අරමුදලින් වියදම් කිරීමට බලය ෙදනු ලැබූ ෙසේවා
ෙවති. උදාහරණ පහත දැක්ෙව්.
(1) ජනාධිපතිෙග් වැටුප
(2) විශාම වැටුප් හා විශාම වැටුප් පාරිෙතෝෂිකය
(3) ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනයට උපකෘත මුදල්
(4) රාජ ෙසේවා අර්ථසාධක අරමුදෙල් කාර්ය මණ්ඩලෙය් වැටුප් සහ එම අරමුදලට
ආණ්ඩුෙවන් ෙගවන ද◌ායක මුදල
(iv).
). අවිනිෂ්චිත අවස්ථා අරමුදල
අනෙප්ක්ෂිත වූත් , ඉතාම හදිසිවූත්, විදම් දැරීම සඳහා අවිනිෂ්චිත අවස්ථා අරමුදලක්
පාර්ලිෙම්නතුව විසින් සම්මත කරගත් නීතියක් මගින් පිහිටුවීමට ෙපර වලංගුව පැවති
ලංකා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් පනස්අටවැනි වගන්තිය යටෙත් ඉඩ කඩ සලසා ඇත. ෙම්
වගන්තිය යටෙත් කටයුතු කරමින් 1948 අවිනිෂ්චිත අවස්ථා අරමුදලක් පාර්ලිෙම්න්තුව
විසින් ඇති කරන ලදුව රු.250,000/- ක් එහි මූලික පාග්ධනය වශෙයන් එම අරමුදලට
ඒකාබද්ධ අරමුදලින් බැරකරන ලදි.
ෙමම අරමුදලින් අත්තිකාරම් මුදල් ලවත් කර ගැනීම සඳහා ජනාධිපතිෙග් කැමැත්ත
සහිතව මුදල් ඇමතිෙග් අනුමැතිය අවශ යැයි ෙමම පනෙත් ෙයෝජනා කර ඇත.
(vi).
). විගණන විමසුම්
විගණන විමසුම් විගණකාධිපති වරයා විසින් බලය ලබාෙදනු ලබන ෙවනත් ඔනෑම
නිළධාරිෙයකු විසින් තමන් ෙවත අමතනු ලබන ලිඛිත හා විමසීම් පිළිබඳව අපමාදව කියා
ෙකොට ඒවාට සම්පූර්ණ පිළිතුරු සැපයීම පධ◌ාන ගණන් දීෙම් නිලධාරීන්ෙග් වගකීම
වන්ෙන්ය. අවසාන පිළිතුරක් වහාම සැපයිය ෙනොහැකිනම් ඒ පිළිබඳ අතුරු වාර්තාවක්
සැපයිය යුතුය. මුලින්ම වැඩ බාර ගන්නා විට ද, ඊට පසු නියමිත කාලයට වරක් බැගින් ද
ගණන්දීෙම් නිලධාරියා විසින් විගණන වමසුම් ෙල්ඛනය පරික්ෂා කර බැලිය
යතුෙත්ය.ෙමෙසේ කළ යුතුෙත් විගණක විමසුම් ගැන අපමාද විමර්ශනය ෙකෙරන බවට
පමණක් ෙනොව, ඒ විමසුම් වලින් හලිදරව් වන යම් යම් අඩු ලුහුඩුකම් ඇෙතොත් ඒවා
නිවැරදි කිරීම සඳහා පියවර ෙගන ඇති බවට සහතික වනු පිණිසය.

