




























අංකය අදා කර ගත යුතු අලයතාල

අනුකූතා තත්ලය 

(අනුකූවේ/ 

අනුකූ වනොවේ)

අනුකූ වනොවේ 

නම් ඒ සහා 

වකටි ඳැහැදිලි 

කිරීම

අනුකූ වනොවීම 

අනාගතවේ දී 

ලළක්ලා ගැනීමට 

වයෝජනා කරන 

නිරලදය තීරණ 

ක්රියාමාර්ග

2.11

උඳ ඳත්රිකා වඳොත් වේඛනය (GA -

N20) යාලත්කාලීන කර ඳලත්ලාවගන

යාම

3

මූල්ය පාල්නය සඳහා කාර්යයන්

අභිනියයෝජනය කිරීම (ප.මූ.රී.83)

3.1

ආයතනය තුළ මූය බත ඳලරා දී

තිබීම

3.2

මූය බත ඳලරාදීම පිළිබ

ආයතනය තුළ දැනුලත් කර තිබීම

3.3

සෑම ගණුවදනුලක්ම නිධාරීන්

වදවදවනකු වහෝ ඊට ලැඩි සංඛයාලක්

හරහා අනුමත ලන ඳරිදි බත ඳලරා

දී තිබීම

3.4

2014.05.11 දිනැති 171/2004 දරන

රාජය ගිණුම් චක්රවේඛය අනුල, රජවේ

ඳඩිඳත් මෘදුකාංග ඳැවක්ජය භාවිතා

කිරීවම් දී ගණකාධිකාරීලරුන්වේ

ඳානයට යටත්ල කටයුතු කිරීම

4 වාර්ෂික සැල්සුම් සකස ්කිරීම

4.1

ලාර්ෂික ක්රියාකාරී සැැසම් සකස්

කිරීම

4.2

ලාර්ෂික ප්රසම්ඳාදන සැැසම් සකස්

කිරීම

4.3

ලාර්ෂික අභයන්තර විගණන සැැසම්

සකස ්කිරීම ( අදා වේ  නම් ඳමණක්

සම්පූර්ණ කරන්න)

4.4

ලාර්ෂික ඇසත්වම්න්තුල සකස ්වකොට

ඳළාත් භාණ්ඩාගාරය වලත නියමිත

දිනට ඉදිරිඳත් කිරීම

4.5

ලාර්ෂික අක් මුදේ ප්රලාහ ප්රකාය

නියමිත දිනට ඳළාත් භාණ්ඩාගාරය

වලත ඉදිරිඳත් කර තිබීම

5 විගණන විමසුම්

5.1

විගණකාධිඳතිලරයා විසින් නියම

වකොට ඇති දිනට,සියලුම  විගණන

විමසුම්ලට පිළිතුරු බා දී තිබීම









අංකය අදා කර ගත යුතු අලයතාල

අනුකූතා තත්ලය 

(අනුකූවේ/ 

අනුකූ වනොවේ)

අනුකූ වනොවේ 

නම් ඒ වශා 

වකටි ඳැශැදිලි 

කිරීම

අනුකූ වනොවීම 

අනාගතවේ දී 

ලෂක්ලා ගැනීමට 

වයෝජනා කරන 

නිරලදය තීරණ 

ක්රියාමාර්ග

14.3

ඳ.මූ.රී.261 ප්රකාරල අනුමත සීමාල

ඉක්මලා වනොයන ඳරිදි තත්කාර්ය

අතුරු අග්රිම නිකුත් කර තිබීම

14.4

අග්රිම ගිණුවම් වේය, භාණ්ඩාගාරවේ

වඳොත් වමග මාසිකල වැවඳුම් කිරීම

15 ආදායම් ගිණුම

15.1

අදා වරගුාසි ලට අනුකූල, රැව්

කෂ ආදායවමන් ආඳසු වගවීම් සිදු

වකොට තිබීම

15.2

රැව ්කර තිබූ ආදායම්, තැන්ඳතු

ගිණුමට බැර වනොවකොට වෘජුලම

ආදායමට බැර කර තිබීම

15.3

ඳ.මූ.රී.116 අනුල හිඟ ආදායම් ලාර්තා

විගණකාධිඳතිලරයා වලත ඉදිරිඳත්

කර තිබීම

16 මානල සම්පත් කළමනාකරණය

16.1

අනුමත කාර්ය මණ්ඩ සීමාල තුෂ

කාර්ය මණ්ඩය ඳලත්ලාවගන යාම

16.2

කාර්ය මණ්ඩවේ සියලුම

වාමාජිකයන් වලත රාජකාරී ැයිව්තු

ලිඛිතල බා දී තිබීම

16.3

20.09.2017 දිනැති MSD චක්රවේඛ

අංක 04/2017 ප්රකාරල සියලුම ලාර්තා

කෂමනාකරණ වවේලා

වදඳාර්තවම්න්තුල වලත ඉදිරිඳත් කර

තිබීම

17 මහජනයා වලත වතොරතුරු බා දීම

17.1

වතොරතුරු දැන ගැනීවම් ඳනත ශා

වරගුාසි ප්රකාරල වතොරතුරු

නිධාරිවයකු ඳත් වකොට වතොරතුරු

බා දීවම් වේඛනයක් යාලත්කාලීන

කර ඳලත්ලාවගන යාම

17.2

ආයතනය පිළිබ වතොරුතුරු එහි වලබ්

අඩවිය ශරශා බා දී තිවබන අතර,

වලබ් අඩවිය ශරශා වශෝ විකේඳ

මාර්ග ශරශා ආයතනය පිළිබ

මශජනයාවේ ප්රංවා/වචෝදනා ඳ

කිරීමට ඳශසුකම් වවා තිබීම






