ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් III වන පන්තියට බඳවා ගැනීම
සඳහා වන සීමිත තරඟ විභාගය - 2007 ( 2009 )
02) මුදල් ෙරගුලාසි
ෙරගුලාසි
පෑ තුනයි.
තුනයි.
පශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. සෑම පශ්නයකටම සමාන ලකුණු ලැෙබ්.

1. පහත සදහන් පකාශ
පකාශ හරිද වැරදිද යන්න තීරණය ෙකොට
ෙකොට, ඔෙබ් පිළිතුරු පතෙයහි පශ්න අංකය පමණක්
ලියා ඒය ඉදිරිෙයහි
 “ෙහෝ
ෙහෝ “
 “ලකුණ
ලකුණ ෙයොදන්න
ඉදිරිෙයහි “
ෙයොදන්න.
දන්න.
i. භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් විසින් පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරියා පත් කරනු ලැෙබ්. ()
ii. බලය දීම යනු වැඩ/ ස්වා සඳහා පූර්ව බලයයි. ()
iii. වTවස්ථාදායක සභාව විසින් පත් කරනු ලබන විගණකාධිපති පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කිව යුතුය. ()
ආ.ක.වT. 153(1) ()
iv. අගරු ෙචක්පත් යනු මුදල් නාමැති වීම නිසා බැංකුෙවන් ආපසු ඒවන ෙචක්පතකි. ()
v. පසු ගිය වර්ෂවල ෙගවීම සඳහා අනුමැතිය ෙදනු ලබන්ෙන් මු.ෙර.118 යෙටත්ය. ()
vi. ඒකාබද්ධ අරමුෙදල් මුදල් ලබා ගැනීමට බලය ෙදනු ලබන්ෙන් මුදල් අමාතTවරයා විසිනි. ()
vii. ඒක් වැය ශිර්ෂයක (Vote) ඉදිරි පතිපාදන තවත් වැය ශීර්ෂයකට මාරු කිරීම වීරෙමොං (Vehement)
කියා පටිපාටිය නම් ෙව්. ()
viii. රෙජෙය් නිලධාරින්ෙග් අත්තිකාරම් ගිණුම් සඳහා වර්ෂය අවසානෙය් ෙක්වල ණය ෙශේෂ ලැයිස්තුව
ඉදිරිපත් කල යුතුය. ()
ix. වාර්ෂික විසර්ජන පනත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන්ෙන් මුදල් අමාතTවරයා විසින්ය.
()
x. ජනාධිපතිවරයාෙග් වැටුප් හා දීමනා විසර්ජන පනතට ඇතුළත් කල යුතුය. ()
02)
02) පහත ෙයදුම්වල
ෙයදුම්වල ෙවනස
ෙවනස කුමක්දැයි පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
(i) විසර්ජන ගිණුම/
ගිණුම/ විසර්ජන පනත
විසර්ජන ගිණුම


ඒක් ඒක් මුදල් වර්ෂය ඉක්ම වූ පසු හැකිතාක් ඉක්මනින් ගණන් දීෙම් නිලධාරීන් විසින් තම
තමන්ෙග් පාලනය යටෙත් ඇති ඒක් ඒක් වියදම් වැඩසටහන ෙවනුෙවන් පුණරාවර්තන
වියදම් යෙටත් වර්ගීකරණය කරන ලද වTාපෘති සදහා ඒක් විසර්ජන ගිණුමක්ද වියදම්
යෙටත් වර්ගීකරණය කරන ලද වTාපෘතීන් සදහා ඒක් විසර්ජන ගිණුමක්ද වෙශයන්
විසර්ජන ගිණුම් සම්පාදනය කරවිය යුතුය.



විසර්ණ ගිණුම පිළියල කල යුත්ෙත් ඇස්ෙතම්න්තු ෙල්ඛණයන් මුදල් ෙවන් කර දී ඇති
ආකෘතියට අනූවමය.
1. භාණ්ඩාගාරය විසින් නියම කර ඇති නියමිත ආකෘති පෙතය් ෙමම විසර්ජන ගිණුම
පිළිෙයල කල යුතුය.
2. ඇස්තෙම්න්තු ෙල්ඛෙණය් දී ඇති ශිර්ෂපාඨ ඒ ආකාෙරයන්ම විසර්ජන ගිණුම්
සටහන් කල යුතුය. කිසිම ෙහේතුවත් නිසා ශිර්ෂ පාඨ ෙවනස් කිරීමට අවසරයක්
ෙනොමැත.



විසර්ජන පනතට අමතරව මු.ෙර.150 යෙටත් විස්තර කර අ◌ැත.
1. ඉතිරි වීම් ෙහො අතිරිත්කයට ෙහේතු පිළිබදව පැහැදිලිව විසර්ජන ගිණුම සමග පාද
සටහන් වලින් ඉදිරිපත් කල යුතුය. 5% කට වඩා ඉතිරිකිරීම් ෙහෝ රු.1000.00 කට
වඩා වැඩි ඉතිරි කිරීම් සම්බන්ධව කරුණු පැහැදිලි කල යුතුය.
2. පාඩු පිළිබදව හා හානි පිළිබදව පාද සටහන් තුලින් පැහැදිලි කල යුතුය.
රු.25,000.00 කට වැඩි නඩු සම්බන්ධෙයන් ෙවන් ෙවන්ව විස්තර දැක්විය යුතුය.
රු.25,000.00 කට වඩා අඩු නම් ඒවාෙය් එකතුව දැක්වීම පමාණවත්ය.
3. වර්ෂය අවසානෙය් ඇති බැරකම්වල විස්තරයක් ඉදිරිපත් කල යුතුය.
•

සැපයීම් හා උෙපද්ශණාත්මක ෙ◌ස්වා ඒකකයට ඇති බැරකම් පිළිබදව

•

අෙනක් ෙදපාර්ෙතම්න්තුවලට ඇති බැරකම්
ෙවනත් ආයතනවලට ඇති බැරකම්

•

රාජT සංස්ථා, පලාත් පාලන අ◌ායතන සහ ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට ඇති
බැරකම් වන ෙවනම දැක්විය යුතුය.

4. අස්ථාත ගත වූ වවුචර් පිලිබද විස්තරයක්
5. පතිපූර්ණය කල යුතු විෙද්ශාධාර පිළිබද විස්තරයක්
 විසර්ජන ගිණුමක් අවසාෙනය්දී භාණ්ඩාගාර පරිඝණකවල දැක්වන ෙතොරතුරු
සමඟ ගිණුෙම් දැක්වන සංඛTා ගැෙලපන බවට සහ ෙදපාර්ෙතම්න්තු වැය
ෙල්ඛණෙය් සටහන් කර ඇති බවට සහතිකයක් දිය යුතුය.
විසර්ජන පනත.
පනත.
•

අතීතෙය් පමාණ හා වර්ථමානෙය් පවතින පමාණ හා අනාගතෙය් තත්ත්වය කරනු ලබන
ඇස්තෙම්න්තුව ආදායම් හා වියදම් ඇස්තෙම්න්තුව වශෙයන් හදුන්වමු

•

ෙමයට ආදායම් වශෙයන් බදු ආදායම, බදු ෙනොවන ආදායම,ණය ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය
වශෙයන් ආධාරද වන අතර.

•

වියදම් වශෙයන් පුනරාවර්ථන වියදම් හා පාග්ධන වියදම් ආදීය සකස් කිරීම ආදායම් හා
වියදම් ඇස්තෙම්න්තුව වර්ෂයක් පාසා සකස් කරනු ලබයි

•

ආණ්ඩුකම වTවස්ථා 149 වගන්තියට අනුව සියළුම අරමුදල් එක්ව ඒකාබද්ධ අරමුදලක්
වන්ෙන්ය.

•

ඒකාබද්ධ අරමුදලින් මුදලින් මුදල් ෙවන්කර ගන්ෙන් නම් ඒ සදහා ආ.වT.158 වගන්තිෙය්
උප වගන්ති වල සටහන් අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසර ලබාගත යුතුය.

•

එෙසේ මුදල් ලබාගැනීමට මුදල් වියදම් කිරීමට අවසර ලබාගැනීම සදහා විසර්ජන ගිණුමක්
පත්කර එයම හා භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමැතිය ඇතිව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කල යුතුය
ෙමය අයවැය ෙයෝජනා ෙලස ගැෙන්.

•

ෙමෙසේ පුනරාවර්ථන වියදම් වල සහ මූලධන වියදම්වල මුළු එකතුව සකස්කර ෙකටුම්පත්
ඇස්තෙම්න්තුවක් ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට සති04 කට ෙපර පැසට් කල
යුතුය. ඒ සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධතා ඇතිනම් ඒ සදහා මහජනයාට උසාවි වුවද යාමට
හැකියාව ඇත.

•

ෙමෙසේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන විසර්ජන ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත වීෙමන්පසු
කථානායක වරයා විසින් අත්සන් කිරීෙමන් පසු ෙමය විසර්ජන සම්මත පනතක් වනු ඇත

•

වර්ෂෙයන් වර්ෂයට විසර්ජන ෙකටුම්පත ෙවනස් ස්වරූපයක් ගනු ඇත.

•

මුදල් ඇමති වරයා විසින් ජනවාරි 01 වැනි දින භාණ්ඩාගාර නිළධාරීන්ට ෙවොරන්ටි
බලපතයක් ලබාදීෙමන් පසුව ඉදිරි වර්ෂය සදහා විසර්ජන පනතින් අනුමත වූ මුදල් වියදම්
කිරිමට බලය ලැෙබ්.

•

ඉන්පසුව සියළුම අමාතTාංශ හා ෙදපාර්ථෙම්න්තු සම්බන්ධෙයන් ෙදනු ලබන පුනරාවර්ථන
වියදම් මූලධන වියදම් සදහා මුදල් ෙවන් කිරීමට හැකියාව ඇත

•

ෙමෙසේ වර්ෂයක් තුල කටයුතු කිරීමට අවශT පතිපාදන විසර්ජන පනතින් ෙකටුම්පත්
කිරීෙමන් අනතුරුව අනුමැතිෙයන් පසුව අධිකාරී බලය යටෙත් වියදම් කිරීෙම් හැකියාව
ලැෙබ්.

(iii) ගබඩා නිලධාරී/
නිලධාරී/ ගබඩාභාරකරු
∗

ෙදපාර්ථෙම්න්තුවල වැඩ ෙබදාහැරීෙම් කමය අනුව ගබඩා පාලනය සදහා ගබඩා

නිලධාරී සහ ගබඩා භාර කරු යනුෙවන් කාර්යය භාර්ය පැවෙරන නිලධාරීන් ෙකොටස්
ෙදකක් පත්ෙකෙර්

∗

ගබඩාව පාලනය කිරීම සදහා පත් කරනු ලබන නිලධාරියා ගබඩා නිලධාරි වන

අතර ඔහු ගබඩා පාලනය ගැන ෙදපාර්ථෙම්න්තු පධානියාට වග කිව යුතුය.මාණ්ඩලික
ෙශේණිෙය් නිලධාරිෙයකු වන ෙමොහුට පරිපාලනමය කටයුතු පැවෙර්
∗

1. ගබඩා භාර කරුවන්ෙග් වාර්ථා,ගිණුම් හා බඩුෙතොග හරිවැරදි බැලීම

1. ගබඩා කරඇති පමාණයන් සෑෙහේදැයි බැලීම
2. ගබඩා ගිණුම පවත්වාෙගන යාම
3. බඩු භාර ගැනීම,අළුත් වැඩියාව,නිකුත් කිරීම සහ අපහරණය ගැන ගබඩා භාර කරුවන්ට
වැය දීම ගබඩා නිලධාරීන්ෙග් පදාන කාර්යය ෙලස දැක්විය හැකිය.
∗

ගබඩා භාරකරු ෙලස හැදින්ෙවන්ෙන් බඩු භාරගැනීම,භාරෙය් තබාගැනී සහ

නිකුත් කරන නිලධාරියාය. ෙම් සදහා ෙවනමකණ්ඩායමක් ඇත එෙසේ ෙනොමැති කල එවැනි
කටයුතු කරන ලිපිකරු නිලධාරීන්ද ෙම් ගණයට අයත්ෙව්. ඔහුෙග් කාර්යයන් අතර
∗ බඩු බාරයට ගැනීම,ඒ බව දැන්වීම, හා ෙල්කණ වල සටහන්ෙකොට ගණන් හිලව්
ෙපන්වීම
∗ ඒවා නිසිෙසේ මනා තත්ත්වෙයන් පහසුෙවන් ෙසොයාගතහැකිවනෙසේ කමවත්ව
තැබීම.
∗ නිසිබලය ඇතිව නිකුත් කිරීම හා අපහරණය
∗ අඩු බඩු ගැනීමට නිෙයෝග කිරීම.
∗ බඩුෙබදාහැරීෙම් ලයිස්තු පවතවා ගැනීම, ඒවා යාවත්කාලීන කිරීම.
∗ හදුනාගත් අයට පමණක් බඩු නිකුත් කිරීම.
∗ සැක ඇති කරුණු ගබඩා නිලධාරීන්ෙග් ෙපෞද්ගලික අවධානය ෙයොමුවිය යුතු
කරුණු අළුත්වැඩියා ෙහෝ අපහරණය කලයුතු බඩුගැන ගබඩා නිලධාරීන්ට වාර්ථා
කිරීම ෙව්

(iii) පධාන ගණන් දීෙ◌ම් නිලධාරී/
නිලධාරී/ ගණන් දීෙ◌ම් නිලධාරී
 මු.ෙ◌ර්.127 හා මු.ෙර.125
(iv
v) රාජT ගිණුම්කාරක සභාව(
සභාව(COPA) /ෙපොදු
ෙපොදු වTාපාර
වTාපාර පිළිබද කාරක සභාව(
සභාව(COPE)
 මු.ෙර. 152
o මු.ෙර.152 හි විගහ ෙකෙර්.

o පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රාජ්ය ගිණුම් කාරක සභාව සංස්ථාපනය වනුෙය් පහත සදහන් ස්ථාවර
නිෙයෝග අනුවය.
o 125 රාජT ගිණුම් කාරක සභාව වන්ෙන්ය.
ෙතෝරාපත්කිරීෙම් කාරක සභාව විසින නම් කරනු ලබන සාමාජිකයන් ෙදොෙලොස් ෙදෙනකුෙගන්
සමන්විත රාජT ගිණුම් කාරක සභාව නමින් හඅදින්විය යුතු කාරක සභාවක් තිබිය යුතුෙව්.
o මහජන කටයුතු සදහා වියදම් කිරීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙදන ලද මුදල් පිලිබද
විසර්ජනය දැක්ෙවන ගිණුම්ද පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිෙයහි තබන ලද්දාවූත් පරීක්ෂා කිරීමට
ෙයෝගT යයි කාරක සභාවටහැෙගන්නා වූත් ගිණුම්ද ඒ පිලිබදව විගණකාධිපතිෙග් වාර්ථාද
පලාත්පාලන ආයතනපිලිබදව විගණකාධිපතිෙග් වාර්ථාද පරීක්ෂා කර බැලීම කාරක සභාව
සතු රාජකාරිය වන්ෙන්ය.
o අවශT වූ විට පධාන ගණන්දීෙම් නිලධාරියාසහ ගණන්දීෙම් නිලධාරීන් කාරක සභාව
ඉදිරිෙය් ෙපනී සිට ඒ ගිණුම් වලින් ෙහෝ විගණකාධිපතිෙග් වාර්ථාෙවන් ෙහෝ පැන නගින
සියළුම කරුණු පිලිබදව පශ්ණ වලට පිලිතුරු දිය යුතුය.
o ෙමම ගිණුම් සම්බන්ධෙයන්වග කිව යුත්ෙත් විසර්ජන ගිණුම් අත්සන්කල පධාන
ගණන්දීෙම් නිලධාරින් හා ගණන්දීෙම් නිලධාරීන් වුවද පරිපාලනමය පහසුව තකා
සාමානTෙයන් රාජT ගිණුම් කාරක සභාව එමෙගවීම සාක්ෂි විභාග කරනු ලබන්ෙන් ඒ ඒ
ගිණුම් විභාග කරන අවස්ථාෙව්දී එකී තනතුරු දරමින් සිටි නිළධාරීන්ෙගනි.
(v) තක්ෙසේ
තක්ෙසේරු නිලධාරී/
නිලධාරී/ ඒකතු කිරීෙම්
කිරීෙම් නිලධාරියා
තක්ෙසේරු කරන නිලධාරියා
නිලධාරියා
 බලය පවරනු ලැබීමකින් ෙහෝ තක්ෙසේරු කිරීෙම් කාර්යයන් ෙහෝඉටුකරන
නිළධාරිෙයකුතක්ෙසේරුකරන නිළධාරිෙයකු වශෙයන් හැදින්ෙව්.
 රජයට ලැබිය යුතු මුදල් ඒ ෙකොපමනද හා ඒ කවෙරකුෙගන්ද යනබව තීරණය කිරීම යම්
යම් නිලධාරීන්ට පවරනු ලැබිය හැකිය.
 නීතීෙය් සදහන් විධි විධාන වලට අනුව ලැබිය යුතු මුදල් ගණෙන් නිරවදT තාවය ගැන
සම්පූර්ණ වගකීම ඔවුන්ෙවත පැවෙර් තවද සිය අභිමතය පරිදි කියා කිරීමට එම
බලධාරියාට බලය පැවරී ඇති විට ඔහු කියාකල යුත්ෙත් රජෙය් නීතTානුකූල හිමිකම් වලට
අවාසි ෙනොවන විදියට හා අයුතු පාඩුවක් සිදු ෙනොවන විලසටය ඔහුෙග් වගකීම් කිහිපයකි
එකතු කරන
කරන නිලධාරියා
නිලධාරියා
 එකතු කිරීම යනුෙවන් අදහස් කරනුෙය් රජයට ලැබිය යුතු මුදල් එකතු කරගැනීෙම්
කියාවලිෙයහි ලැබිය යුතු මුදල් ගණන ලැබී උප ලම්බ වන තුරුම එම කියාවලිය පවතී.

 භාවිතා වන ෙනොෙහොත් අය කිරීමක් ෙගවනු ලැබීම පිට ෙසේවාවක් ඉටු කිරීෙම්දීෙහෝ
සැපයුමක් කරන විට ෙහෝ අවසර පත ෙහෝ අධිකාරී බලය යනාදිය නිකුත් කරන විට
නියමිත ගාස්තුව ෙහෝ අයකිරීම ලැබී උප ලම්බ වන තුරු එවැනි කිසිම ෙසේවාවක් ෙහෝ
සඅපයුමක් ෙහෝ අවසර පත යනාදිය නිකුත් කිරීමක් ෙනොකල යුතුය.ඒ සම්බන්ධව වග
බලාගැනීමද එකතු කරන නිලධාරියාෙග් කාර්යය ෙව්.
 බලය පවරනු ලැබීමකින් ෙහෝ එතන කාර්යයන් ඉටු කරන නිලධාරිෙයකු එකතු කරන
නිළධාරියා යනුෙවන් හැදින්ෙව් ඔහුෙග් වගකීම් කිහිපයකි.

03)
03) පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රාජT මුලT පාලනය රාජT ගිණුම්කාරක සභාව මඟින් සිදුෙව්
සිදුෙව්.
ෙව්. මු.
මු.ෙර.
ෙර.152 අනුව ඒය
ස්ථාවර නිෙයෝග
නිෙයෝග 125 දක්වා ඇත්ෙත් ෙකෙසේද?
1. ෙතෝරා පත් කිරීෙම් කාරක සභාව විසින් නම් කරනු ලබන සාමාජිකයින් ෙදොෙලොස්ෙදනකුෙගන්
සමන්විත “රාජT ගිණුම්කාරක සභාව” නමින් හැදින්විය යුතු කාරක සභාවක් තිබිය යුතුය.
2. මහජන කටයුතු සදහා වියදම් කිරීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙදන ලද මුදල් පිළිබද විසර්ජනය
දැක්ෙවන ගිණම්ද පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිෙයහි තබන ලද්දාවූත් පරීක්ෂා කිරීමට ෙයෝගT යැයි කාරක
සභාවට හැෙගන්නාවූත් ගිණුම්ද ඒ පිළිබදව විගණකාධිපතිෙග් වාර්තාද පළාත් පාලන ආයතන පිළිබද
විගණකාධිපතිෙග් වාර්තාද පරීක්ෂා කර බැලීම කාරක සභාව සතු රාජකාරිය වන්ෙන්ය.
3. පරීක්ෂා කරන ලද ගිණුම් පිළිබදවත්, මුලT පරිපාටිය සාමාෙනTයන් යම් ෙදපාර්ෙතම්න්තුවක, පළාත්
පාලන ආයතනයක කාර්යසාධනය හා කළමණාකරනය පිළිබදවත් ඒ සම්බන්ෙධයන් පැන නඟින
ඕනෑම කරුණක් පිලිබදවත් කාරකසභාව විසින් කලින කලට පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කල යුතුය.
4. කාරකසභාව විසින් නිෙයෝග කර සිටිය හැකි පිරිදි සියළුම ගිණුම් ද මුදල් සහ ඒබදු ෙදපාර්ෙතම්න්තුවල,
පලාත් පාලන ආයතනවල කළමණාකරනයද පරීක්ෂා කර කාරක සභාව ෙවත වාර්තා කිරීම පිණිස
අවශT ෙව් යැයි සැෙලකන විට තම සාමාජිකයන්ෙ◌ගන් යුක්තවන උපකමිටු පත් කිරීමට කාරක
සභාවට හැකිය.
5. කාරක සභාවට ෙහෝ ඒකී කවර ෙහෝ උප කාරක සභාවට ස්වකීය කාර්යක් ඉටු කිරීම සදහා ඒහි
කමිටුවට යම් තැනැත්ෙතතකු කැදවා පශ්න කිරීමටද යම් ලිය කියවිලි, ෙපොත්පත්, වාර්තා ෙහෝ ෙවනත්
ලිපි ෙල්ඛණ පරීක්ෂා කර බැලීමට හා ගබඩාවල සහ ෙද්පලවලට පිවිසීමටද බලය ඇත.
6. කාරක සභාෙව් ගණපූර්ණය සඳහා සාමාජිකයින් හතර ෙදනකු සිටිය යුතුය.
 අවශT වූ විට පධාන ගණන් දීෙම් නිලධාරියා සහ ගණන් දීෙම් නිලධාරීන් කාරක සභාව ඉදිරිෙය්
ෙපනී සිට ඒ ගිණුම්වලින් ෙහෝ විගණකාධිපතිෙග් වාර්තාෙවන් ෙහෝ පැන නගින සියළුම කරුණු
පිළිබදව පශ්ණවලට පිළිතුරු දිය යුතුය.
 ෙමම ගිණුම් සම්බන්ෙධයන් වග කිව යුත්ෙත් විසර්ජන ගිණුම් අත්සන් කල පධාන ගණන් දීෙම්
නිලධාරීන් හා ගණන් දීෙම් නිලධාරීන් වුවද පරිපාලන කමය පහසුව තකා සාමාෙනTයන් රාජT

ගිණුම් කාරක සභාව විසින් පථෙමයන් සාක්ෂි විභාග කරන්ෙන් ඒ ඒ ගිණුම් විභාග කරන
අවස්ථාෙව්දී ඒකී තනතුරු දරමින් සිටි නිළධාරීන්ෙගනි.
04)
04) වාර්ෂික අ◌ැස්ෙතම්න්තුවල ,
i.) පාග්ධන
පාග්ධන වියදම් හා පුනරාවර්තන වියදම් වර්ගීකරෙණය් වැදගත්කම දක්වන්න.
දක්වන්න.
 මු.ෙර.6
 අතීෙතය් පමාණය හා වර්තමාෙනය් සහ අනාගෙතය් තත්වය පුෙරෝකතනය කර ආදායම් ඒකතු කිරීම
වාර්ෂික ඇස්ෙතම්න්තුවකින් සිදු ෙව්.
 වියදම් ඇස්ෙතෙම්න්තුවද අතීෙතය් පමාණය හා වර්තමාෙනය් සහ අනාගෙතය් වියදම් පුෙරෝකථනය
කරමින් වියදම් ඇස්ෙතම්න්තු සකස් කිරීමයි.
 වියදම් තත්වය පුනරාවර්තන වියදම් හා පග්ධන වියදම් වෙශයන් ෙදයාකාරයකින් විගහ ෙව්.
 ආණ්ඩුකම වTවස්ථාව අනුව සියළුම අ◌ාදායම් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර විය යුතුය. ඒකාබද්ධ
අරමුදලින් මුදලක් ලබා ගන්ෙන් නම් ඒ සදහා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අවසර ලබා ගත යුතුය.
 ඒෙසේ අවසර ලබා ගත යුත්ෙ◌ත් විසර්ජන පනතින් අවසර ලබා ගත යුතුය. ඒනම් අය වැය ෙයෝජනා
සම්මත කර ගැනීෙමනි. විසර්ජන පනත සම්මත වු විට පමණක් අය වැය ෙයෝජනා කියාත්මක
කිරීමටත් හැකි වනු අ◌ැත.
 පුනරාවර්ථන වියදම් යනු සමාජ සුභසාධන වියදම්ය.
 මුලධන වියදම් රෙට් සංවර්ධනයට ෙයොදවන වියදම්ය. ආයතනවල අවශT උපකරණ ගැනීම සඳහා
ෙයොදවයි.
 සංවර්ධනයට වියදම් කරන මුදල්වලින් ලැබිය හැක්ෙක් සමාජ ආර්ථික පථිලාභයි.
 පුනරාවර්ථන වියදම් පාග්ධන වියදම්වල මුළු ඒකතුව සකස් කර ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කිරීමට සති 04කට ෙපර ගැසට් පෙතෙය් පල කර යුතුය. ඒ සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධතා ඇත්නම්
මහජනතාවට ඒ සඳහා උසාවි යාමට පවා හැකියාව ඇත.
 විසර්ජන ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත වීෙමන් පසු ඒය විසර්ජන පනත බවට පත් ෙව්. එම
සම්මත පනතින් මුදල් ලබා ගැනීමට මුදල් ඇමතිවරයා විසින් ජනවාරි පළවන දින භාණ්ඩාගාර
නිලධාරීන්ට ෙවොරන්ට් බලපතයක් ලබා දිය යුතුය.
 සෑම අමාතTංශයක් හා ෙදපාර්ෙතම්න්තුවක්ම ෙදන ලද පුනරාවර්ථන වියදම් හා පාග්ධන වියදම්වල
ඇස්ෙතම්න්තුවක් සකස් කළ යුතුය.
 ඇස්ෙතම්න්තුවක් යනු අරමුණක් ෙවනුෙවන් කරනු ලබන සැලසුමක් ෙහයින් ඒහි අගයක් ගනු ලබයි.
ඒහි පුනරාවර්ථන වියදම් ෙමොනවාද යන්නත්, පාග්ධන වියදම් ෙමොනවාද යන්නත් පැහැදිලි ෙව්.
ii) පාග්ධන හා පුනරාවර්ථන වැය විෂයන් පහ බැගින් දක්වන්න.
 මු.ෙර.08

 පුනරාවර්ථන වියදම් විෂයන්හි ආර්ථික වර්ග කිරීම පහත දැක්ෙව්.
1. ෙපෞද්ගලික පඩි නඩි
2. ගමන් වියදම්
3. සැපයුම් හා ෙසේවා
4. පවර්තන මාරු කිරීම්
5. පවර්තන පධාන
6. ෙවනත් පුනරාවර්ථන වියදම්
 පාග්ධන වියදම් විෂයන්හි ආර්ථික වර්ග කිරීම පහත සදහන් පරිදි වර්ග කරනු ලැෙබ්.
(1) උපකරණ වැනි, ඉඩම් වැනි දියුණු කිරීම හා ඉදි කිරීම් වැනි
(2) පාග්ධන පැවරුම් හා සහනාධාර
(3) පාග්ධන පදාන
(4) මුලT වත්කම්
(5) අ◌ාපසු ෙගවීම්
(6) පාග්ධන වත්කම් පුරුත්තාපනය සහ වැඩි දියුණු කිරීම්
(7) අෙනකුත් පග්ධන වියදම්
05.
05. කච්ෙච්
කච්ෙච්රියක
ෙච්රියක පවත්වාෙග
පවත්වාෙගන
ෙගන යා යුතු ෙපොත්
ෙපොත් පත් වර්ග දහයක් නම් කර ෙකටි
ෙකටිෙය
ටිෙයන්
ෙයන් විස්තර කරන්න
කරන්න.
න්න.
(1) පධාන මුදල් ෙපොත

- 58 ෙපොදු ආකෘති පතය

(2) සරප්ෙග් මුදල් ෙපොත

- G – A – N 1 ආකෘති පතය

(3) කුවිතාන්සි ෙපොත

- 172 ෙපොදු ආකෘති පතය

(4) සරප්ෙග් උපකාරක ෙරජිස්ටරය

- G – A – N 17 ආකෘති පතය

(5) සරප්ෙග් චාරිකා මුදල් ෙපොත

- G – A – N 18 ආකෘති පතය

(6) බැංකු ෙශේෂ සැසදුම් ෙපොත

- G – A – M 31 ආකෘති පතය

(7) ෛදනික ෙශේෂ ෙපොත

- G – A – N 4 ආකෘති පතය

(8) වර්ගීකරණ ෙපොත

-

(9) සාරාංශ ෙපොත/ෙපොත්

-

(10) ෙචක්පත් මුදල් ඇණවුම් ආදිය

පිළිබද ෙරජිස්ටරය

- G – A – M 39 ආකෘති පතය

(11) කච්ෙච්රි තැන්පතු ෙලජරය

- 69 ෙපොදු ආකෘති පතය

(12) පරිපුරක ෙලජරය

- G – A – M 39 ආකෘති පතය

 කුවිතාන්සිෙයන් කච්ෙච්රියකදී මුදල් බාර ගත හැක්ෙක් කච්ෙච්රි බැංකුෙව් ගණුෙදනු ෙකෙරන
දිනවලදී පමණි. ඒවැනි අවස්ථාවලදී මුදල් භාර ගත යුත්ෙත් සරප් ෙහෝ ඔහුෙ◌ග් සහායකයා පමණි. ඒ

අනුව මු.ෙර.165 පරිදි ෙගවනු ලබන මුදල් රජෙය් නිලධාරිෙයකුට ලැෙබන කල්හි ලැබුනාවූ හැම
මුදලකින්ම ස්වකීය මුදල් ෙපොෙත් ෙහෝ ඒ සඳහා තබා ගනු ලබන ෙල්ඛණයක ෙහෝ සටහන් කළ යුතුය.
 තැපෑෙලන් ලැෙබන මුදල් හා මුදලින් හැර ෙවනත් ස්වරූපයකින් කච්ෙච්රියකට ෙගවනු ලබන මුදල්
සම්බන්ධව මු.ෙර.165(2) අනුව කටයුතු කර මුදල් බැදීම් වවුචරයක සමග G.A.-M 83 ආකෘති පෙතයහි
වූ ෙරජිස්ටරයක මාර්ෙගයන් අවසාෙනය් සරප් ෙවත යැවිය යුතුය.ෙමම ෙරජිස්ටෙරය් ඇතුළුකරණ
ෙපොත් සරප් විසින් ෙචක්පත් ෙහෝ මුදල් ඇණවුම් ආදී කිසිවක් භාර ෙනොගත යුතුය.
 කච්ෙච්රියක ලැබීම් සියල්ල මුදල් බැදීම් වවුචර්වලින් සනාථ විය යුතු අතර සරප් විසින් එම වවුචර්
පිළිබදව කටයුතු කල යුතුය. මු.ෙර.183 හි පරිදි
 සියළුම මුදල් ලැබීම් සරප්ෙග් මුදල් ෙපොෙත් සහ පධාන මුදල් ෙපොෙත් යථා පරිදි සටහන් කල යුතුය.
 කච්ච්රිය ෙවත ලැෙබන මුදල් මු.ෙර.187 හි පරිදි සිදු කල යුතුය.
06)
06) පහත දැක්ෙ◌වන අවස්ථාවලදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු 05 බැගින් දක්වන්න.
දක්වන්න.
(i) වවුචරයක්(
වවුචරයක්(Voucher) සහතික කිරීමක දී
 මු.ෙර. 138 වවුචර් සහතික කිරීමට බලයලත් නිලධාරිෙයකුද පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධව
ගණන් දීෙම් නිලධාරියාට වගකිව යුතු වන්ෙන්ය.
1. වවුචෙරය් සඳහන් ශිර්ෂය, වැඩසටහන, වTාපෘතිය, වTාපෘති පන්තියට යනාදියට වූ අදාළ ගිණුමට
නිවැරදි වැයභාරයක් වන බව සහ ඒ ෙගවීම මුදල් අමාතTවරයා විසින් අත්සන් කරන ලද ෙවොරන්ට්
පතයකින් ෙහෝ ෙවනත් අධිකාරී බලයකින් අවරණය වන බව.
2. ෙගවීම් නිසා පවත්නා වර්ෙෂය් මුදල් පතිපාදන ඉක්ම ෙනොගිය බව හා ෙගවීම සඳහා සුදුසු ෙලජරවල
අදාළ ෙවන්කිරීම් යෙටත් සටහන් කර ඇති බවට පරීක්ෂාකාරී විය යුතුය.
3. වවුෙරය් නම සඳහන් අය ෙගවීම් ලැබීමට හිමි පුද්ගලයන්ම බවත් ඒ ඒක් ඒක් අයට ෙගවීමට
පතිපාදනය කර තිෙබන මුදල් ගණන නිවැරදි බවට පරීක්ෂා කරවිය යුතුය.
4. තමාෙග් දැනීෙම් භාවිතයට ෙහෝ බලයලත් නිලධාරීන්ෙග් සහතික අනුව බලය දීම හා අනුමත කිරීම
ෙකරී ඇති බවට තමන් සෑහීමට පත් වන බව වවුචරෙයන් සහතික කල යුතුය.
5. අදාළ සියළුම අඩුකිරීම් ඒනම් විෙශේෂෙයන් අත්තිකාරම්, ආපසු ෙගවීම්, දායක මුදල්, අධිභාර දඩ,
අහිමි කිරීම් ෙහෝ ෙවනත් බැරකම් සම්බන්ෙධයන් අය කර ගත යුතු බවට දැනුම් දී ඇති ෙහෝ අවසර
දී ඇති බව ෙහෝ නියම කර ඇති මුදල් අඩු කර ගත යුතුය.
(ii) වවුචරයකට ෙගවීම්
ෙගවීම් කිරීෙම්
කිරීෙම්දී
ෙම්දී
 මු.ෙර.139
 සහතික කරන ලද වවුචරයකට ෙගවීම් කරන නිලධාරියා විසින් පහත සදහන් කරුණු සම්බන්ධෙයන්
ගණන් දීෙම් නිලධාරියාට වග කිව යුතුය.

1. මුදල් ෙගවීම සදහා භාරගන්නා සෑම වවුචරයක්ම සහතික කිරීම සදහා බලය දී ඇති නිලධාරිෙයකු
විසින් සහතික කර තිෙබන බවට සෑහීමට පත් විය යුතුය.
2. සහතික කිරීෙමන් පසු කිසිදු ෙවනසක් කර ඇති බවට සාක්ෂි ෙනොමැති බවට සෑහීමට පත් විය යුතුය.
3. තමා විෙශේෙෂයන් දන්නා කාරණා ඇෙතොත් ඒ ගැනද මුදල් ෙගවීමට කලින් සලකා බැලිය යුතුය.
4. ෙගවනු ලබන සෑම මුදලකටම විධිමත් කුවිතාන්සියක් ලබා ගත යුතුය.
5. ආදයකයාෙග් අනනTතාව තහවුරු කර ගත යුතුය.
6. වවුචෙය් සඳහන් ශුද්ධ මුදල ෙගවන ලද බවට “ෙගව්වා” මුදාව හා ඒ මත තම ෙකටි අත්සන තැබිය
යුතුය.
07)
07) ෙකටි
ෙකටි සටහන් ලියන්න.
ලියන්න.
(i) සංෙක්
Provisions)
සංෙක්ත
ෙක්ත පතිපාදන
පතිපාදන(Token
තිපාදන
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(ii)හානි
හානි රක්ෂණ බැදුම්කරය(
බැදුම්කරය(Compensation Bond)

•

.......(ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා) විසින් 200......... වැනි දින රුපියල් ...................
(රු..............) ට මාෙග් නමට ලියා නිකුත් කරන ලද ............... බැංකුෙව් අංක ...............
දරණ ෙචක්පත නැතිවී ඒ ෙවනුවට ඔහු හිලව් ෙචක්පත නිකුත් කිරීම ෙහේතුෙකොට ෙගන
ෙහෝ ඇතිවිය හැකි සියළු විපාක වලිනුත් එකී ෙචක්පත සම්බන්ධෙයන් ඇතිවිය හැකි සියළු
අලාභ වලිනුත්, ෙගවිය යුතුවන සියළු ගාස්තු වලිනුත් දැරිය යුතු වන සියළු වියදම් වලිනුත්
යෙථෝක්ත .................. (ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා සහ ඔහුෙග් අනුපාප්තිකයා ද පැවරැම්
ලාභීන්ද නිදහස් ෙකොට තිෙබන බවට ෙමහි පහත අත්සන් කරන මම ෙමයින් සහතික කර
ඇප ෙවමි.

.........................අත්සන
රු. 10 මුද්දරයක් උඩ
නම .................
ලිපිනය ............
සාක්ෂි කරුෙවෝ 01. .................
02. .................

•

ෙචක්පතක් නැති වූ බව ෙහෝ ෙසොයාගත ෙනොහැකි බව ආධායක විසින් වාර්ථා කලෙහොත්
පහත සදහන් පියවරයන් අනුගමනය කර අළුත් ෙචක්පතක් නිකුත් කල හැකිය.

(I)

වහාම දුරකථනෙයන් බැංකුවට කතාකර එම ෙචක්පත් අංකය,මුදල,දිනය
ආදීය ආධායකයාෙග් නම දක්වා එම පතට ෙගවීම් නතර කරන ෙලස
දන්වා එය ලිඛිතවද බැංකුවට දැන්වීම.

(II)

ඒ අනුව පසුගිය දින 30 තුල මුදල් ෙගවා නැති බවත් එය ඉන් පසුව
ඉදිරිපත් කලෙහොත් ඒ සදහා මුදල් ෙනොෙගවන බවටත් බැංකුෙවන්
සහතිකයක් ලබා ගැනීම.

(III)

මුදල් ෙපොත බැංකු සැසදුම් පකාශය,බැංකුපකාශය පරීක්ෂා කර අළුත්
ෙචක්පතක් නිකුත් කරන අවස්ථාව එනතුරු පඑන ෙචක්පතට මුදල් ෙගවා
නැති බවට සෑහීමට පත්වීම

(IV)

ෙමහි ඉහත සදහන් ආකෘතිෙය් පකාශ හානි සහතික රක්ෂණ සහතිකයක්
ලබාගැනීම ඉන් අනතුරුව අළුත් ෙචක්පතක් නිකුත් කල හැකිය.

(iii) අගිම
අගිම අධිකාරී බලය
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ෙවොරන්ටි බලපතයකින් අදහස් ෙකෙරන්ෙන් ඒකාබද්ධ අරමුදෙල් නිතී පකාරව මුදල්

අස්කරගත හැකි බවය ඒ ඒ ෙදපාර්ථෙම්න්තුෙවන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන විස්තර අනුව භාණ්ඩාගාරය
විසින් එක් එක් ෙදපාර්ථෙම්න්තුෙවන් ෙකෙරන ෙගවීම් සදහා අවශTවන මුදල් පමාණය තීරණය
කරනු ලැෙබ් මුදල් වර්ෂය තුල ෙදපාර්ථෙම්න්තුෙවන් වියදම් ශීර්ෂ සදහා අගිමයක මාරගෙයන් මුදා
හරිනු ලබන මුළු මුදල් පමාණය දැක්ෙවන ලිපියක් භාණ්ඩාගාරය විසින් එක් එක්
ෙදපාර්ථෙම්න්තුවට නිකුත් කරනු ලැෙබ් ෙමම ෙරගුලාසිෙය් එකී ලිපිය අගිම අධිකාරී බලය
වශෙයන්ද එහි දැක්ෙවන මුදල් පමාණය අගිමෙය් සීමාව යනුෙවන්ද සදහන්ෙව්.

(iv) අවිනිශ්චිත අවස්ථා අරමුදල
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(v) පරිපුරක අ◌ැස්ෙතම්න්තු
o කලින් තීරණය කිරීමට ෙහෝ පුෙරෝකථනය කිරීමට ෙනොහැකි වූ ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ
අමාතT මණ්ඩලෙය් උපෙදස් පිට කරන ලද ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ කිසියම් ෙදපාර්ථෙම්න්තු
පධානිෙයකුට වියදම් කිරීමට හැකිෙව්
(අ.) ෙවන්ෙකොටඇති පතිපාදන විෂයට අදාල ෙනොවන වියදම් කිරීම්
(ආ) කරනු ලබන වියදම ෙවන් ෙකොටඇති විෂය යටතට ගැනුනත් වීරෙමොන් කියා
පටිපාටිය මගින් අවශT ගැලපීම් කල ෙනොහැකිෙව්.ෙමවැනි අවස්ථාවකදී
ෙදපාර්ථෙම්න්තු පධානියා විසින් කරන ලද ෙසේවෙය් ස්වභාවය සහිතව කරන ලද
විස්තර වාර්ථාවක් සමගින් තම අමාතTාංශෙය් ෙල්කම්ෙවත අවශT මුදල්පමාණය
දන්වා එවිය යුතුය. එවැනි අවස්ථාවකදී ෙල්කම් වරයා ඔහුෙග් නිර්ෙද්ශය සහිතව
අමාතT වරයාට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් එය අනුමැතිෙයන්පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක්
සැකෙසේ.

o

1. සම්පූර්ණ වියදම සදහා අවශT පතිපාදන පමාණය

o 2. වියදෙම් ෙකොටසක් ඉ◌රි
ි කිරීම් වලින් දැරිය හැකිනම් ඒ ෙකොපමනද යන්න
o 3. සියළු වියදම් ඉතිරිකිරීම් වලින් පමණක් දැරිය හැකිනම් සංෙක්ත පතිපාදන පමණක්
අවශTද යන්න
o ෙමම විස්තර සහිතව අදාල අමාතTතුමා පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක්මුදල් අමාතTතුමාෙවත
ඉදිරිපත් ෙකෙර්.ඔහු විසින් ඔහුෙග් නිර්ෙද්ශ සහිතව ෙහෝ විෙව්චන ෙහෝ පරීක්ෂන සහිතව
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් ෙකෙර්.
o පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුව සදහා අමාතT මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබුන ෙහොත් පධාන
ගණන්දීෙම් නිලධාරියා විසින් (පරීපූරක ඇස්තෙම්න්තුව) අමාතT තුමාෙග් අත්සනින් යුතුව
ෙයෝජනාවක් ෙලස පාර්ලිෙම්න්තු මහ ෙල්කම් ෙවත ඉදිරිපත් ෙකෙර්.

