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 - 2002
2002 මාර්තු
ගිණුම් කම
කම
පැය එකයි මිනිත්තු තිහයි.
පශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
01. (අ) කාර්ය මණ්ඩල උපෙල්ඛනය යනු කුමක්ද?
( ලකුණූ 05 යි )
(ආ) ෙසේවක සංඛාව කණ්ඩායම් ගත්කිරීෙම්දී තනතුරු ෙකොටස් කීයකට වර්ග කරනවාදැයි
සඳහන් කරමින් ඒ ඒ කාණ්ඩයට අයත් තනතුරු ෙමොනවාදැයි විස්තර කරන්න.
( ලකුණු 20 යි )
02. (අ) ඒකාබද්ධ අරමුදල යනු කුමක්ද?
( ලකුණු 06 යි )
(ආ) වැරදීමකින් අයවිය යුතු මුදලකට වැඩිෙයන් රජෙය් ආදායම බැර කර ඇති මුදලක් ආපසු
ෙගවිය හැකිද? එෙසේ ෙගවිය හැකි නමුත් එය ෙගවීෙම්දී අනුගමනය කළ යුතු කියා පටිපාටිය හා
බලය දිය යුත්ෙත් කවුරුන්දැයි විස්තර කරන්න.
( ලකුණු 13 යි )
03. (අ) “ අභන්තර විගණනෙය් ස්වාධීනත්වය ” යන්ෙනන් ඔබ අදහස් කරන්ෙන් කුමක්ද?
( ලකුණු 05 යි )
(ආ) අභන්තර විගණන ඒකකවල කාර්යයන් සහ ඒවාෙය් විෂය සීමාව ෙමොනවාදැයි විස්තර
කරන්න.
( ලකුණු 20 යි )
04. (අ) ෙචක්පතක් අවලංගු කර ඒ ෙවනුවට අලුත් ෙචක්පතක් නිකුත් කිරීෙම්දී හා නැතිවූ ෙචක්පතක්
ෙවනුවට අළුත් ෙචක්පතක් නිකුත් කිරීෙමදී අනුගමනය කරනු ලබන කියාපිළිෙවළ විස්තර
කරන්න.
( ලකුණු 06 යි )
(ආ) ඉහත (අ) හි සඳහන් අවලංගු කිරීම නිසා අළුත් ෙචක්පතක් නිකුත් කරණ අවස්ථාෙව් ගිණුම්
ෙපොත් වල තබන සටහන් ෙමොනවාද?
( ලකුණු 06 යි )
(ඇ) බැංකුෙවන් ෙචක්පත් අගරු කරණු ලැබූවෙහොත් අනුගමනය කරණු ලබන කියා පිළිෙවල
විස්තර කරන්න.
( ලකුණු 13 යි )
05. (අ) රජය සෑම විටම විවෘත ෙටන්ඩර් පරිපාටිය අනූව භාණ්ඩ හා ෙසේවා සපයා ගනී. ෙමෙසේ
ෙටන්ඩර් කියා පටිපාටිය අනුගමනය කිරීෙමන් තහවුරු කර ගැනීමට ලබා ෙපොෙරොත්තු වන
කරුණු ෙමොනවාද?
( ලකුණු 10 යි )
(ආ) ජල විදුලි බලාගාර ආශිත ජල ධාරිතාව පහත වැටී ඇති ෙහයින් වරින් වර විදුලිය කපා
හැරීමට රජය තීරණය කර ඇත. එම තත්ත්වය සලකා බලා ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින්
වහාම විදුලි ජනක යන්තයක් සපයන ෙලස දන්වා ඇත. ෙම් සඳහා ඔෙබ් පධානියා විසින් ෙටන්ඩර්

ලියකියවිලි සකස් කරන ෙලස ඔබට දන්වා ඇත. ඔබ විසින් සකස් කරනු ලබන ලියකියවිලි
ෙමොනවාද?
( ලකුණු 10 යි )
(ඇ) ඒ සඳහා අවශ මුදල රු 350,000/= ක් නම්, පහත සඳහන් පතිපාදන ෙයොදා මිලදී ගැනීම් කළ
හැකිදැයි සඳහන් කරන්න.
300-5-1-1302 යන්ත සූත සවිකිරීෙම් උපකරණ
300-5-1-2103 යන්ත

රු 200,000/=
රු 300,000/=
( ලකුණු 05 යි)

06. ෙකටි සටහන් ලියන්න.
I. විසර්ජන ගිණුම.
II.
සුළු මුදල් අගිමය.
III.
විගණන විමසුම් ෙල්ඛනය.
IV. ෙපොෙතන් අස් කිරීෙම් නිෙයෝගය ( Order of write off )
V. පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරියා.

