රාජ කළමණාකරණ සහකාර ෙසේවෙය් II වන පන්තිෙය් නිලධාරීන් I වන පන්තියට උසස්
කිරීෙම් විභාගය - 2007
( 02 ) රාජ මූල කළමණාකරණය
01. සැම A පන්තිෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්ම මාසිකව රාජ ගිණුම් අධක්ෂ
අධක්ෂ ජනරාල් ෙවත ඉදිරිපත්
කරන ගිණුම් සාරාංශෙය් හර සහ බැර අංශවල අඩංගු අප ගිණුම් ශීර්ෂ දහයක් නම් කරන්න.
කරන්න.
( ලකුණු 25 යි )

01.

හර කිරීම
01. වැය ගිණුම්
02. ආපසු ෙගවීම් ගිණුම
03. මහා භාණ්ඩාගාරෙය් ෙපොදු තැන්පත් මුදල් ගිණුම
04. මහා භාණ්ඩාගාර අනුමත අත්තිකාරම් ගිණුම
05. අනුමත අගීම ගිණුම
06. විවිධ ඇප තැන්පත් මුදල් ගිණුම
07. මහා ගබඩා ගිණුම
08. රාජ ෙසේවා අෙනොණ ඇපකාර සමාගම් ගිණුම
09. රාජ ෙසේවා අර්ථසාධක අරමුදල් ගිණුම
10. රජෙය් වාපාර ආරක්ෂණ අරමුදෙල් ගිණුම
11. දුම්රිය සාමාන අධිකාරි ගිණුම
12. රජෙය් නිලධාරීන්ට දුන් අත්තිකාරම් ගිණුම
බැර කිරීම්
1.ආදායම් ගිණුම
2. අධිභාර ගිණුම
3. මහා භාණ්ඩාගාර ෙපොදු තැන්පත් කිරීම
4. මහා භාණ්ඩාගාරෙය් අත්තිකාරම් අගීම ගිණුම
5. මහා භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමත අගීම ගිණුම
6. දුම්රිය සාමාන අධිකාරි ගිණුම
7. මහා ගබඩා ගිණුම

02. වීරෙමොං කියා
කියා පටිපාටිය අනුගමනය කළ ෙනොහැකි අවස්ථා දහයක් නම් කරන්න.
කරන්න.

( ලකුණු 25 යි )

(1). ශීර්ෂයකින් ශීර්ෂයකට මාරු කිරීම
(ii). මුලධන වැඩ සටහනක මුදල් ඉන් පිටතට මාරැ කිරීම
(iii). විෙශේෂ නීති ෙසේවා මුදල් සැපයුම ෙසේවයනට මාරැ කිරීම සහ සැපයුම් ෙසේවා මුදල්
විෙශේෂ නීති ෙසේවාවකට මාරැ කිරීම
(iv). ආධාර මුදලක ස්වරූපයක් ගන්නා පතිපාදන ඇති කිරීමට
(v). විෙද්ශ ආධාර
(vi). අත්තිකාරම් ගිණුම පාඩු පියවීමට පතිපාදන මුදල්
(vii). ෙසේවක සංඛාව ෙහෝ වැටුප් කම ෙවනස් කිරීමට
(viii). මුළු පිරිවැය ඇස්තෙම්න්තු සංෙශෝධනයට
(ix). ණය ෙයෝජනා යටෙත් පතිපාදන මුදල්
(x). වැය විෂය සංෙක්තාංක 1402 ඉතිරිමුදල්

03. ( I ) මුදල් ෙරගුලාසි 504 අනුව සෑම කාර්තුවක් අවසානෙය්දීම අත්තිකාරම් ගිණුම් සම්පන්ධව
පධාන ගිණුම් නිලධාරියාට හා විගණකාධිපතිට ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්ථා පහක් දක්වන්න.
දක්වන්න.

( ලකුණු 10 යි)
යි
ෙදපාර්තෙම්න්තු විසින් එක් එක් කාර්තුව අවසානෙය්දී පහත සඳහන් පකාශ පිළිෙයල
තකාට, එම කාර්තුවට පසුව එලැෙබන පථම මාසෙය් 15 වනදා ට මත්ෙතන්
(විගණකාධිපති වරයාට ද පිටපතක් යවමින් ඒවා පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරියා
ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
(අ). ෙවළඳ ණය ගැතියන් පිළිබඳ පකාශයක්
(ආ). ෙවළඳ ණය හිමියන් පිළිබඳ පකාශයක්
(ඇ). නිමි භාණ්ඩ පිළබඳ පකාශයක්
(ඈ). අමුදව, ගබඩා භාණ්ඩ හා සැපයුම් පිළිබඳ පකාශයක්
(ඉ). අත්තිකාරම් ගිණුම් සඳහා නිමිත සීමාවන් පිළිබඳ පකාශයක්

( II ) වාණිජ අතිතිකාරම් ගිණුම් හා ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම් සම්බන්ධ ව වාර්ෂික ගිණුම්වල
අඩංගුවිය යුතු ගිණුම් පකාශන
පකාශන ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?

( ලකුණු 15 යි )

ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම
විශාල පමාණයන් ෙගන් බඩු භාහිරාදිය පෙයෝජනයට ගැනීමට සිදුවන ෙදපාර්තෙම්න්තු
වල කටයුතු පහසු කිරීම සඳහා දව එක් රැස් කිරීමක්, ඒවා නිකුත් කිරීමක්. පාලනය කළ
හැකි වන පරිදි ගබඩා අත්තිකාරම් මගින් කටයුතු කිරීමට ඉඩ සලසා ඇත.
ෙගන ඒෙම් වියදම්, පටවුම් හා බෑවුම් කුලී වැනි අමතර වියදම් ද ඇතුළු
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවශකරන දව සඳහා වියදම් පළමුෙවන් අත්තිකාරම් ගිණුම් මගින්
දරනු ලැෙබ්. ෙමම දව ෙවනත් ෙදපාර්ත ෙම්න්තුවලට ෙහෝ ෙදපාර්තෙමන්තු ශාඛාවලට
ෙහෝ ඒකක වලට නිකුත් කරන විට වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තු වල අදාල පති ගාහකයන්ට ද
දව නිකුත් කරනුෙය් කිසියම් අත්තිකාරම් කාර්යන් සඳහා නම් එම කාර්යෙය් ගිණුමටද
හර කර ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුමට බැරකරනු ලැෙබ්.
ෙමම ගිණුම ෙමෙහය වනුෙය් පාඩුවක් අෙප්ක්ෂාෙවන් ෙනොවන අතර ලාභයක් ද
අෙප්ක්ෂා ෙන◌ාකරයි. කිසියම් ෙහේතුවකින් සිදුවන පාඩුව හා හානි සඳහා වාර්ෂික
ඇස්තෙම්න්තුවල වැඩ සටහනකට වාපෘතිය යටෙත් මුදල් පතිපාදනය කිරීමට කටයුතු
කරනු ලැෙබ්.
වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම
රජෙය් ෙදපාර්තෙම්නතු වල ඇතැම් කටයුතු වාණිජ පදනමක් මත පවත්වෙගන යන අතර,
ඒ කටයුතු කිරීම සඳහා වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම ෙමෙහය වීමට කටයුතු ෙයොදා ඇත.
ෙමම අත්තිකාරම් කටයුතු ෙවනුෙවන් දරන වියදම් සහ නිෂ්පාදකයන් ෙහෝ මිලදී ෙගන
විකිනීෙමන් ෙහෝ අන් ආකාරයකින් ෙහෝ වන ලැබීම ෙමමගින් ෙමහි ගිණුම් ගත කරනු
ලැෙබ්. වර්ෂය අවසානෙය් ෙවළඳ හා ලාභාලාභ ගිණම ද ෙශේෂ පතය ද සකස් කළ යුතු
ෙව්.

04. මුදල් ෙරගුලාසි 104 ( 4 ) අනූව පාඩු හා හානි පිළිබඳ වූ අවසාන වාර්ථාවක අඩංගු විය යුතු කරුණු
දහයක් සඳහන් කරන්න.
කරන්න.

( ලකුණු 25 යි )

(1).

නැති වු ෙද්පෙල් මුළු පිරිවැය , ෙහෝ මුදල් , මුද්දර යනාදිෙය් වටිනා කම

(ii).

නැතිවීම සිදුවූ අවස්ථාෙව්දී ෙද්පෙල් ආසන්නතම අගය ෙහෝ ඇස්තෙම්න්තු කළ
වටිනාකම

(iii).

පතිසම්පාදන වටිනාකම ෙහෝ භාණ්ඩය අළුත්වැඩියා කරීෙම් පිරිවැය

(iv).

පමාණය, අදාල ෙවෙතොත් විෂයයන් ගණන නැතෙහොත් වර්ග හා එක් එක්
වර්ගෙයන් භාණ්ඩ කීය ද යන වග)

(v).

අලාභ හානියට ෙහේතු

(vi).

අලාභ හානිය සම්බන්ධෙයන් නියම වශෙයන් ෙහෝ අනියම් වශෙයන් ෙහෝ වග
කිව යුතු නිලධාරියාෙග් ෙනොෙහොත් නිලධාරීන්ෙග් නම හා පදවි නාමය,

(vii).

වංචාවක් , ෙනොසැලකිල්ලක් , අතපසුවීමක් , පමාදයක් ෙහෝ ෙවනත් වරදක් මීට
සම්බන්ධව පවත්ෙන් ද යන වග

(viii). අලාභය ආපසු අය කර ගැනීම සම්බන්ධව නිර්ෙද්ශය හා කිසියම් විනයානුකූල
කියාමාර්ගයන් ගැනීමට ෙයෝජිතද යන වග
(ix).

ෙමම අලාභ හානිය උසාවි නඩුවකට විෂය වීද යන වග එෙසේ නම් පතිඵලය

(x).

ෙමම අලාභහානිය රක්ෂනයකින් ෙහෝ ඇප සහතිකයකින් ෙහෝ ආවරණය වූවක් ද
එෙසේ නම් ආපසු අය කර ගත හැකි මුදල ෙකොපමණ ද

