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 1998 ( 1999 )
ගිණුම් කම
කම
පශ්න පහකට පිළිතුරු සපයන්න

පැය 01 යි මිනිත්තු 30 යි.

පශ්න සහ පිළිතුරු
01.
එක්තරා ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට වාහන මිලදී ගැනීම සඳහා වාර්ෂික
ඇස්තෙම්න්තුෙවන් රු 1,005,000/= කමුදලක් ෙවන් කරදී ඇති මුළු මුදලම පාවිච්චි
කරමින් ඒවා මිලදී ගැනීෙම් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත් කුමන ෙටන්ඩර්
මණ්ඩලයටද, එම ෙටන්ඩර් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපර ගත යුතු කියා මාර්ගය
සැෙකවින් විස්තර කරන්න.
රුපියල් ලක්ෂයකට වැඩි - රුපියල් මිලියන දහය දක්වා වටිනා කමක් ඇති ෙටන්ඩර් පිළිබඳව
කටයුතු කරනුෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙටන්ඩර් මණ්ඩලය විසින් . එබැවින් වාහන මිලදී ගැනීම
සඳහා වූ ෙමම ඇස්තෙම්න්තුව සම්බන්ධෙයන් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතුෙත්
ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙටන්ඩර් මණ්ඩලය ෙවතය.
ෙමය ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපර පහත සඳහන් කියා මාර්ගය ගත යුතුය. ෙටන්ඩර් පතය ශී
ලංකා ජන රජෙය් ගැසට් පතෙය් පළ කළ යුතුය ඒ පිළිබඳව ෙකටි දැනුම් දීමක් අනුමත කළ
පුවත්පත් වලට ද යැවිය යුතුය. ගැසට් පතෙය් දැන්වීම පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළුව සියළුම
විස්තර අන්තර ගත වූවක් විය යුතුය.
(1) සැපයීම් ස්වභාවය හා පමාණය
(2) අයදුම් පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු කමය
(3) ෙටන්ඩර් පත භාර ගන්නා අවසාන දිනය හා ෙව්ලාව
(4) ෙටන්ඩර් පත නිකුත් කිරීම සඳහා අවශ ෙටන්ඩර් තැන්පත් මුදල එනම් ආපසු ෙගවන
තැන්පත් මුදල සහ ආපසු ෙනොෙ◌ගවන තැන්පත් මුදල
(5) ෙටන්ඩර් මණ්ඩලය කැඳවන ස්ථානය හා ෙව්ලාව (සාමාන ෙයන් ෙමය ජටන්ඩර් පත
භාර ගන්නා අවසාන ෙව්ලාවය සභාපති වරයා විසින් ඔවුන් ඉදිරිපිටදීම ෙටන්ඩර් විවෘත
කිරීම සඳහා සියළුම ෙටන්ඩර් කරුවනට එකී ෙව්ලාවට පැමිණ සිටින ෙලස ආරාධනා
කළ යුතුය)

(6) ෙකොන්තාත්තුෙව් ෙකොන්ෙද්සි ගැයට් පතෙය් පළ කරන දැන්වීෙම් ෙකටිෙයන් සඳහන්
කළ යුතුය.
ෙටන්ඩර් පත විවෘත ෙකොට ටී. බී. 1 ආකෘති පතෙයහි උප ෙල්ඛන පිළිෙයල කළ යුතුය සභාපති
වරයා විසින් එක් එක් ෙටන්ඩරයට ෙදන පද අනුකමික අංකය ද, එහි සඳහන් බැගින් ගණන
ෙහවත් ෙර්ට්, ගණන ද මුළු මුදල ද ඇතුලත් කළ යුතුය. අනතුරුව එම උප ෙල්ඛනය තීරණය
කිරීම සඳහා ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙටන්ඩර් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

02. නැතිවිම්/හනිවිම් සිදුවන කල්හි රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් විසින් අනුගමනය කළ
යුතු කියා මාර්ග ෙකටිෙයන් දක්වන්න.
හානියක් එනම් පාඩුවක් ෙහෝ අලාභයක් සිදු වූ වහාම එහි පමාණය හා ඊට ෙහේතු නිෂචය කිරීම
සඳහාත් ඊට වගකීම නිෂචය කිරීම සඳහාත් පරික්ෂණ පැවැත්විය යුතුය. රැපියල් පන්ලක්ෂයක්
ෙහෝ ඊට වැඩිෙයන් තක්ෙසේරු කරන ලද පාඩුවක් ෙහෝ අලාභයක් ෙහෝ සම්බන්ධෙයන් නියමිත
ගණන් දීෙම් නිලධාරියා විසින් ප්රාරම්භක පරික්ෂණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු පිළිෙයල කළ
යුතුය. පාඩුව රැපියල් ලක්ෂ පහට වැඩිනම් ෙමම මූලික පරික්ෂණය පැවැත්විය යුතුෙත් ශී ලංකා
පරිපාලන ෙසේවා ව වස්ථා සංගහෙය් ෙල්ඛන ගත නිලධාරිෙයකුලග් සහභාගීත්වෙයනි.
අලාභ හානි විගණකාධිපතිට ද, පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරියාට ද, වාර්තා කළ යුතුය. අලාභය
රුපියල් පන් ලක්ෂයකට වැඩිනම් එම වාර්තාෙව් පිටපතක් භාණ්ඩාගාරෙය් මුදල් අධ ක්ෂක ෙවත
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
වංචාවක් ෙනොසැලකිල්ලක් ෙහෝ ෙනත් වරදක් සිදුවී නැතිනම් පහත සඳහන් පාඩු හානි වාර්තා
කිරීම අවශ කනාෙව්. විස්තර පහත දැක්ෙව්.
(1) ෙපොෙතන් අස් කිරීමට තුදු ෙනොෙදන රුපියල් 500 දක්වා වටිනා කමක් පාරිෙභෝජන දව
(2) නැතිවූ මුදල පතිපූරණය කරන ලද්ෙද් නම් රුපියල් 500ක් දක්වා මුදල් වවුචර් ආදිය
නැතිවීම.
(3) දිනපතා හරි වැදි බලන ස්ථානයක රුපියල් 250 ට ෙනොවැඩි අඩුවක්
(4) ඉදහිට හරි වැරදි බලන ස්ථානයක රුපියල් 25 කට ෙනොවැඩි අඩුවක්

නැතිවීම / හානිය සිදුවී දින හතක් ඇතුළත සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ලබාදිය ෙනොහැකි නම් පාරම්භක
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඊට පහත සඳහන් ෙතොරතුරු ඇතුලත් විය යුතුය.
1. හානිෙය් අගය
2. හානි වීමට ෙහේතුව
3. වගකිව යුත්ෙත් කවුරුන් ද යන වග
4. පමාණය
5. එය උසාවිෙය් නඩුවකට ෙහේතුවී ද?
හානියක් / නැතිවීම සිදුවූ දිනෙය් සිට මාස තුනක් ඇතුලත සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ
යුතුය. ඊට පහත සඳහන් ෙතොරතුරු ඇතුලත් කළ යුතුය.
1. නැති වූ භාණ්ඩෙය් මුලු අගය
2. නැති වූ අවස්ථාෙව් අගය
3. අළුතින් මිලට ගැනීමට යන වියදම
4. ආනයනය කළ යුතු භාණ්ඩයක් නම් ආනයන තීරු බදු ආදිය
5. වංචාවක්, ෙනොසැලකිල්ලක් ෙහෝ කාර්ය පැහැර හැරීමක් වීම ෙහේතු වීද?
6. ෙම් පිළිබඳ උසාවිෙය් නඩුවක් පවරා තිෙබ් නම් ඒ පිළිබඳව වර්තමාන තත්වය
7. ෙමම හානිය ඇප බැඳුම් කාරයන් ෙහෝ හානි රක්ෂණයකින් ආවරණය වූවක් ද? එෙසේ නම්
ඒ මගින් අය කර ගත හැකි මුදල ෙකොපමණ ද යන් වග
8. මින් ඉදිරියට ෙමවැනි හානියක් සිදු ෙනොවීමට කිසියම් කියා මාර්ගයක් ගනු ලැෙබ් ද? නැති
නම් ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ද යන්න

03. මුදල් පාලනය සම්බන්ධව කාර්යයන් පවරා දීෙම් වවුචර් සහතික කිරීෙම්
නිලධාරියා ෙවත ඇති වගකිම් කවෙර්ද?
වවුචර් සහතික කිරීෙම් නිලධාරියා ෙවත ඇති වගකීම් පහත දැක්ෙව්.
(1) ශීර්ෂය, වැඩ සටහන, ව ාපෘතිය, වැය විෂයය හා වැය විෂය සංෙක්තය අනුව වියදම්
(2) වවුචරෙය් සඳහන්ව ඇති මුදල් ලැබිය යුත්තාෙග් නම අනුව මුදල් ඉල්ලන්ෙන් නියම
පුද්ගලයා ද යන බව ෙසොයා බැලීම

(3) ඉටු කර ඇති ෙසේවය පිළිබඳ බලය හා අනුමැතිය ලබාලගන තිෙබ් දැයි ෙසොයා බැලීම
(4) ඉල්ලා සිටිය මුදල් පමාණය නාවැරදිව ගණන් තාෙබ් දැයි ෙසොයා බැලීම
(5) මුදල් ඇමති විසින් අධිකාර ෙවොරන්ට් බල පතයක් අත්සන් කර තිෙබ් දැයි ෙසොයා බැලීම
(6) ෙගවන මුදල වැය ෙලජරෙය් සටහන් ෙකොට තිෙබ් දැයි ෙසොයා බැලීම
(7) වවුචරය සෑම අතින්ම නිවැරදිව හා සම්පූර්ණව තිෙබ් දැයි ෙසොයා බැලීම
(8) ඒ ෙගවීම සඳහා ෙවන වවුචරයක් පසුව සහතික කරනු ලැබීම වලක්වනු පිණිස අදාල ලිපි
ෙල්ඛන වල ඒ ෙගවීමට සම්බන්ධ වවුචරයක් තමා විසින් සහතික කරන්නට ෙයදුන බව
සඳහන් කර තිබීම

04. විසර්ජන ගිණුම යනු කුමක්ද?
විසර්ජන ගිණුම සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු අෙනකුත් වාර්ථා ෙමොනවාද?
සෑම ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයකුම විසින් ම තම ෙදපාර්තෙම්න්තු වලට ෙවන් කර ඇති
මුදල පිළිබඳව ඒ ඒ වර්ෂය අවසානෙය් දී විසර්ජන ගිණුමක් සකස් කළ යුතුය පහත
සඳහන් විස්තර ෙමම ගිණුෙම් ඇතුලත් විය යුතුය.
1. වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තුව මගින් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු මගින් හා වීරෙමොං
කියාමාර්ගෙයන් ඒ ඒ ව ාපෘතිය යටෙත් වර්ෂය තුළ කරනු ලැබ ඇති මුදල් පමාණය
2. ඒ ඒ ව ාපෘතිය යටෙත් මුදල් වර්ෂය තුළ ඇත්ත වශෙයකන් ම දරා ඇති වියදම
3. ඒ ඒ ව ාපෘතිය යටෙත් ෙවන්ව ඇති මුදල් ඉතිරියක් තිෙබ් ද? නැත ෙහොත් සීමාව ඉක්මවා
වියදම් කර තිෙබ් ද? යන්න හා එම පමාණය
ඉතිරිව ඇති මුදල් සම්බන්ධෙයන් ද, වැඩිපුර වැය කර ඇති මුදල් සම්බන්ධෙයන් ද එම සිදුවීමට
ෙහේතූන් උචිත පරිදි අෙධෝ සටහනක් මාර්ගෙයන් ෙපන්නුම් කළ යුතුය.
වර්ෂය තුළ සිදුවී ඇති මුදල්, බඩු බාහාරාදිය නැති වීම පිළිබඳ පකාශයක් ද ෙමම ගිණුමට අමුණා
තිබිය යුතුය.
වටිනාකම රුපියල් 25,000/- ට අඩු සහ රුපියල් 25,000/- හා ඊට වැඩි ෙවනුෙවන් ෙවන ෙවනම
නැතිවීම සඳහන් කළ යුතුය. ෙම් සඳහා ම එම වර්ෂය තුළ නැති වූ ෙගවීම වවුචර පිළිබඳව
පකාශයක් ද එයට ඇමිණිය යුතුය. තව ද භාණ්ඩාගාර චක ෙල්ඛ මගින් උපෙදස් දී ඇති පරිද් ෙමම
විසර්ජන ගිණුමට පහත සඳහන් වගකීම් ෙහවත් බැර කම් ද ඇතුලත් කළ යුතුය.

1. රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්ත වලට ඇති වගකීම්
2. ව වස්ථාපිත බල මණ්ඩල වලට ඇති වගකීම්
3. රාජ සංස්ථාවල ඇති වගකීම්

05. වීරෙමොන් කියා පරිපාටිය යටෙත් වැඩ සටහන් අතර ව ාපෘති අතර, වැය විෂය
අතර, මුදල් පතිපාදන මාරු සම්බන්ධෙයන් බලපාන සිමාවන් විස්තර කරන්න.
(1). වැඩසටහන් අතර
(අ). මූල ධන වැය

=

මාරු කළ ෙනොහැක

(ආ). පුනරාවර්ථනය වැය

=

හා .නි.ෙල්.

=

හා .නි.ෙල්.

(2). ව ාපෘති අතර
(අ). මූල ධන වැය

(ආ). පුනරාවර්ථනය වැය=

පධාන ගණන් තැබීෙම් නිලධාරී

06. පහත සඳහන් කරුණු ගැන ෙකටි සටහන් ලියන්න.
(1) විසර්ජන පනත
අය - වැය ඇස්තෙම්න්තු ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියවීෙමන් අනතුරුව එය කාරක සභා
අවස්ථාවට ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබ් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම කාරක සභා අවස්ථාවක් බවට පත්වී
අය - වැය ඇස්තෙම්න්තුව පිළිබඳව තියුණු අයුරින් විවාද පවත්වනු ලැෙබ්. ෙමම අවස්ථාව
සංෙශෝධනය ඇස්තෙම්න්තු ෙල්ඛනයට ඇතුලත් කරනු ලැෙබ්. එම සංෙශෝධනය ඇතුලත්
විසර්ජන ව වස්ථා ෙකටුම් පත පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත ෙව්. අනතුරුව ඊට කථානායක
වරයා විසින් සිය අත්සන් තබනු ලැෙබ්. ඉන් පසු එය නීතියක් බවට පත්ෙව්. විසර්ජන පනත
යනුෙවන් හදුන්වනු ලබන්ෙන් ඊට පසුවය.
(2). රජෙය් බැංකු ගිණුම

රාජකාරි බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම සඳහා භාණ්ඩාගාරෙයන් (ගිණුම් අංශය) ඉල්ලුම් කළ
යුතුය. පධාන ගණන් දීෙම් නිළධාරියා මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතු එම ඉල්ලුම් පතය සමඟ එෙසේ
බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට ඇති අවශ තාවයට ෙහ◌්තු ද ෙමහි දැක්ෙවන කරුණු ඇතුලත්
සම්පූර්ණ විස්තරයක් ද, ඉදිරිපත් කළ යුතුෙව්.
(ඒ). ගිණුම ආරම්භ කිරීමට අදහස් ෙකෙරන බැංකුෙව් නම
(බී). ගිණුෙම් ශීර්ෂය
(සී). ගිණුම පිළිබඳ ගණුෙදනු කටයුතු සඳහා බලය ෙදනු ලබන නිලධාරීන්ෙග් පදවි නාම
(වැටුප් ආදී වූ) ෙවනත් විස්තර
අළුත් බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට බලය දී ඇති කල්හි එම ගිණුමට අදාලව ෙචක්පත්
අත්සන් බලය ෙදන ලද එක් එක් නිලධාරියාෙග් නම, පදවිනාමය හා ඔහුෙග් අත්සෙනහි
ආදර්ශ ද භාණ්ඩාගාරය පධානියාෙග් අත්සන ද විය යුතුවා පමණක් ෙනොව එම ලැයිස්තු ඔහු
විසින්ම අත්සන් කළ යුතුය.
(3). වාර්ෂික ගබඩා සමීක්ෂණය
ඒ ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවහි නැතෙහොත් ෙදපාර්තෙම්න්තු ශාඛාෙවහි ඇති බඩු හරි වැරදි බැලීම
සඳහා ද, අවශ තැන්හදී පාවිච්චියට ගත ෙනොහැකි බඩු ගැන වාර්තා කිරීම සඳහා ද සෑම
වර්ෂයකටම ෙදසැම්බර් 15 වන දින ෙහෝ ඊට ෙපර සමීක්ෂණ මණ්ඩල පත් කළ යුතු
වන්ෙන්ය.
(ඒ). ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම් වල ඇති පාවිච්චි කළ ෙනොහැකි බඩු ගැන වාර්තා කිරීම
පිණිස වූ කල්හි පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරියා විසින් ද
(බී). අන් සියළුම අවස්ථාවන් හිදී බඩු හරි වරදි බැලීම සහ / ෙනොෙහොත් පාවිච්චි කළ
ෙනොහැකි බඩු ගැන වාර්තා කිරීම පිණිස ගණ්න් දීෙම් නිලධාරියා විසින් ද ඒඒ මණ්ඩල පත්
කළ යුතුෙව්.
වග කිව යුතු නිලධාරීන් ෙදෙදෙනකුෙග් මණ්ඩල සමන්විත විය යුතුය. ඒ ෙදෙදනාම ෙහෝ එක්
අෙයකු ෙහෝ ෙකළින්ම ගබඩා භාර නිලධාරියා ෙනොෙහොත් නිලධාරීන් කනාවිය යුතු අතර
ඔහුෙග් ෙනොෙහ◌ාත් ඔවුන්ෙග් සමීපස්ථ යටත් නිලධාරිෙයකු වනාෙහොත් නිලධාරීන් ද
ෙනොවිය යුතුය.
කාර්මික බඩු හරි වැරදි බලනු ලැෙබ් නම් ෙදෙදනාෙගන් එක් අෙයකු එම බඩු වර්ග ගැන
දැනුමක් ඇති අෙයකු විය යුතුය.

සමීක්ෂණ මණ්ඩලයන් එක් කිරීෙම්දී පහත සඳහන් ආකෘති පත පාවිච්චි කළ යුතුය.
(ඒ). බඩු හරි වැරදි බැලීම සඳහා = භා. හා.ග.=ප.66
(භාණ්ඩාගාර හා ගණන් පරික්ෂණ)
(බී). පාවිච්චි කළ ෙනොහැකි බඩු ගැන වාර්තා කිරීම සඳහා = ෙපොද 47
(4). අත්තිකාරම් ගිණුම්
ඇස්තෙම්න්තු ෙල්ඛනෙය් (11) වැනි ෙකොටෙසේ දැක්ෙවන කටයුතු සඳහා අත්තිකාරම් ගිණුම්
පාදක ෙකොටස හමෙහය වීමට බලය ෙදනු ලැෙබ් ෙම් ගිණුම් වලට ලැබීම් හා ෙගවීම් යන
ෙදකම ඇතුලත් වන්ෙන්ය. අත්තිකාරම් ගිණුම් පධාන ගණ තුනකට ෙබදනු ලැෙබ්.
(ඒ) බඩු දව අත්තිකාරම් ගිණුම්
(බී) වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම්
(සී) විෙශේෂ අත්තිකාරම් ගිණුම්
අත්තිකාරම් ගිණුම් කටයුතු පාලනය කිරීෙම් කාර්යන් සඳහා විසර්ජන පනෙත් ද,
ඇස්තෙම්න්තු ෙල්ඛනෙය් ද, (11 වැනි ෙකොටෙසේ ) එක් එක් කටයුත්තට අදාල විෂයංකය
ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් සීමාවන් දක්වනු ලැෙබ්.
I.
II.

මුදල් වර්ෂය ඇතුලත උපරිම වියදම් සීමාව
මුදල් වර්ෂය ඇතුලත ගිණුමට බැර කළ යුතුව තිෙබන ලැබීම් වල උපරිම සීමාව

III.

මුදල් වර්ෂය අවසානෙය් දී ගිණුෙම් ඉතිරිව තිෙබන ෙශේෂෙය් උපරිම සීමාව

IV.

මුදල් වර්ෂය අවසානෙය්දී ඉතිරිව තිෙබන බැරකම් වල උපරිම සීමාව

(5) ෙගවූ වවුචර
ෙගවූ සියළුම වවුචර් විගණකාධිපති ෙවත යවන ෙතක් ඒවාෙය් අනුකමික අංක අනුව පිළිෙයල
ෙකොට ආරක්ෂා සහිතව තබා ගත යුතුය. එම කාලය ඇතුළත සියළුම වවුචර් විගණනය සඳහා
අවශ කරුණු සම්පූර්ණ ෙකොට සූදානම් ෙකොට තැබීමට වග බලා ගත යුතුය. ඒවායින් කිසිවක්
නැති වුව ෙහොත් අදාල නිලධාරීන්ෙගන් ඒ ගැන වග කිව යුතුය.

සියළුම ෙ◌ගවූ වවුචර් ඒවාට අදාල මාසය අවසානෙය් සිට තුන්මසක් ඉකුත්වන්නට මත්ෙතන්
විගණකාධිපති ෙවත මසක් පාසා යැවිය යුතුය.

