රාජ හා පලාත් රාජ ෙසේවෙය් සාමාන ලිපිකාර ෙසේවෙය්,
ෙය්, සරප් ෙසේවෙය්,
ෙය්, ෙපොත් තබන්නා ෙසේවෙය්,
ෙය්,
ගබඩා භාරකාර ෙසේවෙය්,
ෙය්, යතුරු ෙල්ඛක ෙසේවෙය් II අ ඛණ්ඩෙය් නිලධාරීන්
I වැනි පංතියට උසස් කිරීෙම් විභාගය - 2000 මාර්තු
ගිණුම් කම
කම
පැය එකයි මිනිත්තු තිහයි.
පශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
01. 2000 වර්ෂය ඇස්තෙම්න්තුෙව් ආහාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් භාණ්ඩ පවාහන ෙලොරි 05 ක්
මිල දී ගැනීම සඳහා රුපියල් පනස් ලක්ෂයක් ෙවන් කර ඇත. ෙටන්ඩර් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය
ලබා ෙගන මිල ගණන් කැඳවීෙමන් පසු ෙලොරි 5 වටිනාකම රුපියල් හැට ලක්ෂයක් බව දැන ගත
හැකි විය. ෙම් අනූව රුපියල් දශ ලක්ෂයක මුදලක් අලුතින් ෙසොයා ගැනිම කළ යුතුව ඇත. ෙමම
අතිෙර්කව අවශ කරන රුපියල් ලක්ෂයක මුදල සපයා ගත හැකි කම හතරක් පැහැදිලිව ෙවන්
ෙවන්ව විස්තර කරන්න.

02. රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින් තවත් රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට නිලධාරිෙයක් මාරු වී
යාෙම්දී තමන් භාරෙය් පැවති සියළුම බඩු බාහිරාදිය විදිමත් පරිදි භාර දී යාමට කටයුතු කළ යුතුය.
අදාල නිලධාරීයා එෙසේ භාර දී ෙනොගියෙහොත් ගත යුතු කියා මාර්ග අනුපිළිෙවළින් විස්තර
කරන්න. ( මු.ෙර. 755 )

03. සෑම රජෙය් ආයතනයකටම සෑම මාසයක් අවසානෙය් දීම එම රාජ ආයතන ෙවනුෙවන් නිල
බැංකු ගිණුම පවත්වාෙගන යන බැංකුෙවන් ලැෙබන බැංකු පකාශය අදාල කර ගනිමින් බැංකු
සැසදුම් විස්තරයක් අනිවාර්ෙයන්ම සකස් කළ යුතුය. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී මුදල් ෙපොෙත් මාසය
අවසාන දිනයට අදාළ ෙශේෂයත්, පකාශනෙය් ෙශේෂයත් සමාන වන්ෙන් නැත. එෙලස ෙවනස්කම්
ඇති විය හැකි අවස්ථා දහයක් ෙකටිෙයන් විස්තර කරන්න.

04. පහත සඳහන් කරුණු පිළිබඳව ෙකටි සටහන් ලියන්න.
I.

වියදම් වර්ගීකරණ ෙල්ඛණය.

II.

ආදායම් වර්ගීකරණ ෙල්ඛණය.

III.

ෙදපාර්තෙම්න්තු විසර්ජන වැය ෙලජරය.

IV.

ෙදපාර්තෙම්න්තු මුදල් ෙපොත.

05. පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමත කරණු ලබන වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තුෙව් 2 වන ෙකොටෙසේ අනුමත
අත්තිකාරම් ගිණුම පිළිබඳ ව විස්තර දැක්ෙව්. එහි අනුමත අත්තිකාරම් ගිණුම් පාලනය කරණු
ලබන සිමාවන් 4 ක් සඳහන් කර ඇත. අධපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙපොත් මුදණය,
පචාරණය හා අෙළවිය අත්තිකාරම් ගිණුම ආශෙයන්ද, එම සීමාවන් හතර ෙවන ෙවනම විස්තර
කරන්න.

06. පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමත කරනු ලබන අය වැය ඇස්තෙම්න්තුෙව් මූල කරණය යටෙත්
සංෙක්ත අංක 11,12,13,14,15 සහ 16 වශෙයන් හඳුන්වා දී ඇතිෙත් ෙමොනවාද? එම සංෙක්ත අංක
06 ෙවන ෙවනම විස්තර කරන්න.

