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විගණන සසේවා ස ොමිෂන් සභාව 

 

1. ෙැඳින්වීම  

 

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජසේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාසව් XVII වන පරිච්සේදසේ 153 

අ (1) වයවස්ථාව ප්රකාරව විගණන සසේවා සකොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කර ඇත. 

 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාසව් 153 අ (1) වයවස්ථාව අනුව විගණන සසේවා සකොමිෂන් සභාසව් 

සභාපතිවරයා විය යුතු විගණකාධිපතිවරයාසගන් සහ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාසව් නිර්සේශ් මත 

ජනාධිපතිවරයා විසන් පත් කරනු ලැබිය යුතු පහත දැක්සවන සාමාජිකයන්සගන්ද සකොමිෂන් සභාව 

සමන්විත වන්සන්ය. 

 

අ. නිසයෝජය විගණකාධිපති සහෝ ඊට ඉහළ ධුරයක්  උසුලන ලද විගණකාධිපති 

සදපාර්තසම්න්තුසව් විශ්රාම ලත් නිලධරයන් සදසදසනකු 

ආ.  ශ්රී ලංකාසව් සශ්රේෂ්ඨාධිකරණසේ ,අභියාචනාධිකරණසේ සහෝ මහාධිකරණසේ විශ්රාම ලත්  

විනිශ්්චයකාරවරයකු 

ඇ.   ශ්රී ලංකා පරිපාලන සසේවසේ විශ්රාම ලත්   I වන පන්තිසේ  නිලධරයකු 

 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාසව් 153 ඌ අනු වයවස්ථාව අනුව විගණන සසේවා සකොමිෂන් සභාව විසන් සෑම 

ලිත් වර්ෂයකදී ම පාර්ලිසම්න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු වන්සන්ය. ඒ අනුව  2016 වර්ෂය 

සවනුසවන් සමම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනු ලැසේ. 

 

2. විගණන සසේවා ස ොමිෂන් සභාසේ බලතල,  ාර්යයන් සෙ  ර්තවයයන් 

 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාසව් 153 ඇ (1) වයවස්ථාසව් විධිවිධාන වලට අනුව ශ්රී ලංකා රාජය විගණන 

සසේවයට අයත් සාමාජිකයින් පත් කිරීම්, උසස් කිරීම්, මාරු කිරීම්, විනය පාලනය හා සසේවසයන් පහ 

කිරීසම් බලය විගණන සසේවා සකොමිෂන් සභාව සවත පැවරී ඇත.  

 

ඊට අමතරව ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාසව් 153 ඇ (2)  (අ) වයවස්ථාසව් විධිවිධාන පරිදි අමාතය මණ්ඩලය 

විසන් නිශ්්චය කරනු ලබන ප්රතිපත්තිවලට යටත්ව ශ්රී ලංකා රාජය විගණන සසේවයට අයත් 
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සාමාජිකයින්සේ සසේවයට බඳවා ගැනීසම් පටිපාටි, පත් කිරීම්, මාරු කිරීම්, උසස් කිරීම්, විනය 

පාලනය හා සසේවසයන් පහ කිරීමට අදාළ රීති සකස ්කිරීසම් බලයද සකොමිෂන් සභාව සවත පැවරී 

ඇත. 

 

තවද නීතිය මඟින් ස්ථාපිත ජාතික විගණන කාර්යාලසේ වාර්ෂික ඇස්තසම්න්තුව සකස් කිරීම සහ 

නීතිය මඟින් සලකනු ලබන පරිදි වූ සවනත් බලතල, කාර්ය සහ කර්තවය ක්රියාත්මක කිරීම, ඉටු 

කිරීසම් බලය ද විගණන සසේවා සකොමිෂන් සභාව සවත පැවරී ඇත. 

 

19 වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංසශ්ෝධනසේ අන්තර් කාලීන විධිවිධාන සඳහන් 49 (5) වගන්තිය 

අනුව 19 වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංසශ්ෝධනය ක්රියාත්මක දිනට සපරාතුව දිනසේදී රාජය සසේවා 

සකොමිෂන් සභාව ඉදිරිසේ පවත්නා ශ්රී ලංකා රාජය විගණන සසේවසේ සාමාජිකයින්සේ, පත්කිරීම්, 

උසස් කිරීම් මාරු කිරීම් හා විනය පාලනය සහ සසේවසයන් පහ කිරීම පිළිබඳ සයලු කරුණු එම 

දිනසේ සට ක්රියාත්මක වන පරිදි විගණන සසේවා සකොමිෂන් සභාව සවත පවරනු ලැබූ සලස සැලකිය 

යුතු අතර ඒ අනුව විගණන සසේවා සකොමිෂන් සභාව ඒවා සම්බන්ධසයන් තීරණය කරනු ලැබිය යුතු 

වන්සන්ය. 

 

එසහත් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාසව් 153 ආ (2) වයවස්ථාව අනුව ශ්රී ලංකා රාජය විගණන සසේවය 

ස්ථාපිත කර සනොතිබුණු බැවින් සකොමිෂන් සභාව සවත ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාසවන් පැවරී ඇති 

බලතල ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව නීතිපතිවරයාසගන් විමසීමක් කරන ලදි. ( නීතිපතිවරයා විමසා 

ඇති ලිපිය - ඇමුණුම 1) 

 

නීතිපතිවරයාසේ 2016 ජනවාරි 04 දිනැති ලිපිය මඟින් ශ්රී ලංකා රාජය විගණන සසේවය ස්ථාපිත 

කරන තුරු ශ්රී ලංකා  විගණන සසේවසේ සහ  විගණන පරීක්ෂක සසේවසේ නිලධාරීන්ට අදාළ 

ආයතනික කටයුතු රාජය සසේවා සකොමිෂන් සභාව මඟින් ක්රියාත්මක කල යුතු බවට දැනුම් දී ඇත. 

(නීතිපතිවරයාසේ පිළිතුරු ලිපිය - ඇමුණුම 2) 

 

තවද 2016 ජනවාරි 27 දිනැති අමාතය මණ්ඩල තීරණය අනුව ශ්රී ලංකා  විගණන සසේවසේ සහ 

 විගණන පරීක්ෂක සසේවසේ නිලධාරීන්, ඉදිරිසේදි ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත ශ්රී ලංකා රාජය විගණන 



වාර්ෂික වාර්තාව 2016 

 

විගණන සසේවා සකොමිෂන් සභාව 3 

 
 

සසේවයට අන්තර්ග්රහණය කරනු ලබන සතක් ශ්රී ලංකා  විගණන සසේවසේ සහ  විගණන පරීක්ෂක 

සසේවසේ නිලධාරීන්ට අදාළ ආයතන කටයුතු සම්බන්ධසයන්  රාජය සසේවා සකොමිෂන් සභාව විසන් 

ක්රියා කල යුතු බව දැනුම් දී ඇත. (අදාළ අමාතය මණ්ඩල තීරණය - ඇමුණුම 3)  

 

ශ්රී ලංකා රාජය විගණන සසේවාවක් ස්ථාපිත සනොවීම තුළ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව මඟින් විගණන සසේවා 

සකොමිෂන් සභාව සවත පැවරී ඇති බලතල හා කර්තවයයන් පූර්ණ සලස ක්රියාත්මක කිරීමට 

සකොමිෂන් සභාවට සම් දක්වා සනොහැකි වී ඇත. 

 

3. විගණන සසේවා ස ොමිෂන් සභාසේ  ාර්ය සාධනය - 2016 

 

3.1 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාසේ 153 ඇ වයවස්ථාව යටසේ ෙැවරී ඇති බලතල ො  ර්තවයන්හි   ප්රගතිය 

 

බලතල ප්රගතිය 

ශ්රී ලංකා රාජය  විගණන සසේවසේ සාමාජිකයින්සේ, 

 පත්කිරීම්    

 උසස් කිරිම්    

 මාරු කිරීම්    

 විනය පාලනය 

 සසේවසයන් පහ කිරීම  

ශ්රී ලංකා රාජය  විගණන සසේවය ස්ථාපිත 

කර සනොමැති බැවින් සමම කාර්යයන් ඉටු 

කර නැත. 

 

 

ශ්රී ලංකා රාජය විගණන සසේවයට අයත් 

නිලධරයන්සේ සසේවයට බඳවා ගැනීම් පටිපාටි,  

පත්කිරීම්, මාරු කිරීම්, විනය  පාලනය හා  

සසේවසයන් පහ කිරීමට අදාළ රීති සකස් කිරීම.    

ශ්රී ලංකා රාජය  විගණන සසේවය  ස්ථාපිත 

වූ පසු අවශ්ය සවනස ් කිරීම් සහිතව 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා රාජය 

 විගණන සසේවයට අයත් නිලධාරීන් බඳවා 

ගැනීමට හා ඊට අනුසාංගික වූ කරුණු වලට 

අදාළ විගණන සසේවා සකොමිෂන් සභාසව් 

කාර්ය පටිපාටික රීති පරිච්සේද 11ක් 

සකටුම්පත් කිරීම.  

ජාතික විගණන කාර්යාලසේ  වාර්ෂික 

ඇස්තසම්න්තුව සකස් කිරීම. 

ජාතික විගණන කාර්යාලය ස්ථාපිත කිරීමට 

අදාළ විධි විධාන ඇතුළත් ජාතික විගණන 

පනත පාර්ලිසම්න්තුසව් සම්මත වී සනොමැති 

බැවින් අදාළ කාර්යයන් ඉටු කර නැත. 
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3.2  ස ොමිෂන් සභාව විසින් ඉටු  රන ලද අනිකුේ  ර්තවයන් 

 

(අ)  විගණකාධිපති සදපාර්තසම්න්තුසව් සගොඩනැගිල්ලක ස්ථාපිත කරනු ලැබුවා වු විගණන සසේවා 

සකොමිෂන් සභාව සඳහා  නව කාර්යාලයක් 2016 අසප්රේල් මාසය වන විට අංක 35 ඒ, 

ආචාර්ය එන්. එම්. සපසර්රා මාවත, සකොළඹ 08 යන ස්ථානසේ ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන 

ලදී. 

(ආ) විගණන සසේවා සකොමිෂන් සභාසව් බලතල හා කර්තවයයන් පූර්ණ සලසට ක්රියා කළ හැක්සක් ශ්රී 

ලංකා රාජය විගණන සසේවය ස්ථාපිත කිරීසමන් අනතුරුව බැවින් හා ශ්රී ලංකා රාජය විගණන 

සසේවය ස්ථාපිත කිරීමට අදාළ ප්රතිපාදන සයෝජිත ජාතික විගණන පනසත් සඳහන්ව ඇති බැවින් 

ජාතික විගණන පනසත් ඇතුළත් කරුණු සම්බන්ධසයන් විගණන සසේවා සකොමිෂන් සභාව විසන් 

අධයනය කර එම පනත සඳහා කල යුතු සංසශ්ෝධන පිළිබඳව සකොමිෂන් සභාසව් 

නිරීක්ෂණ විගණකාධිපති සවත දන්වා යවන ලදි.  

(ඇ) ජාතික විගණන පනත් සකටුම්පසත් අඩංගු කරුණු සම්බන්ධසයන් පරීක්ෂා කර බැලීම සඳහා පත් 

කරන ලද අමාතය මණ්ඩල අනුකමිටුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සකොමිෂන් සභාසව් නිරීක්ෂණ 

විසශ්ේෂ වයාපෘති අමාතයාංශ්සේ සල්කම් සවත යැවීමට කටයුතු කරන ලදි. 

 

3.3  ෙරිොලන සෙ මූලය  ටයුතු  

 

(අ) විගණන සසේවා සකොමිෂන් සභාසව් එදිසනදා කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා පාලන සහ ගිණුම් සලස 

අංශ් 2ක් ස්ථාපිත කර ඇත. 
 

ොලන අංශය 

සමස්ත පරිපාලනය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය හා සතොරතුරු කළමනාකරණ සම්බන්ධ 

කාර්යභාරය පාලන අංශ්ය විසන් සමසහයවනු ලබයි. 

 

 ගිණුම් අංශය 

මූලය කටයුතු හා  ස්ථාවර වත්කම් වාර්තා කිරීමට අදාළ සයලු කටයුතු සමම අංශ්ය විසන් ඉටු 

කරනු ලබයි.  

 

(ආ)  2016 වර්ෂය සඳහා පුනරාවර්තන වියදම් සලස රුපියල් මිලියන 29 ක්  සහ ඉතිරි රුපියල් මිලියන 

6.5 ක් ප්රාේධන වියදම් සලස රුපියල් මිලියන 35.5 ක් මහා භාණ්ඩාගාරසයන්  ලැබී ඇත.  
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(ඇ)   2016 වර්ෂසේ විගණන සසේවා සකොමිෂන් සභාසව් ප්රතිපාදන, වියදම් සහ ඉතිරිය පිළිබඳව 

සාරාංශ්ය පහත පරිදි සව්. (සම්පූර්ණ මූලය වාර්තාව ඇමුණුම 4) 

 

 ප්රතිපාදන 

රු. 

වියදම් 

රු. 

ඉතිරිය 

රු. 

පුනරාවර්තන 29,000,000 26,934,065 2,065,935 

ප්රාේධන 6,500,000 6,072,392   427,608 

එ තුව 35,500,000 33,006,457 2,493,543 

 

විගණන සසේවා ස ොමිෂන් සභාසේ වියදම් (2016 වර්ෂය) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(ඈ) සකොමිෂන් සභාවට ලැසබන ලිපි හා ඒ සම්බන්ධසයන් ගත් ක්රියා මාර්ග ඇතුළත් දත්ත පේධතියක් 

සකස් කර ඇත. 

 

93.5%

6.5%

ප්රාේධන වියදම්

වියදම

ඉතිරිය

93%

7%

වියදම් සාරාංශය

වියදම්

ඉතිරිය

93%

7%

පුනරාවර්තන වියදම්

වියදම

ඉතිරිය
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(ඉ)  කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම් වැඩසටහන් යටසත් නිලධාරීන් අට සදසනකු පුහුණු සඳහා සයොමු 

කර ඇත. 

 

 පුහුණු වැඩසටෙසන් නම තනතුර නිලධාරින් 

ගණන 

1 කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය ඉලක්ක 

කරගත් සදදින වැඩමුළුව 

රාජය කළමනාකරණ 

සහකාර 

02 

2 ගිණුම් සපොත්පත් ක්රමානුකූලව නඩත්තු 

කිරීම 

රාජය කළමනාකරණ 

සහකාර 

01 

3 කාර්යාල කාර්ය සහයකයින්සේ ආකල්ප 

හා වෘත්තීය දැනුම ඉහල දැමීම 

කාර්යාල කාර්ය සහයක 02 

4 රියදුරු මහතුන්සේ ආකල්ප හා වෘත්තීය 

දැනුම ඉහල දැමීම 

රියදුරු 02 

5 සල්ඛක කටයුතු පිළිබඳ පුහුණුව රාජය කළමනාකරණ 

සහකාර 

01 

 

 

(ඊ)  සකොමිෂන් සභාව සඳහා සවේ අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමට අදාළ මූලික කටයුතු  සකසා ඇත. 

 

 

4.  ාර්ය මණ්ඩලය 

 

4.1     සංවිධාන සටෙන 

 විගණන සසේවා සකොමිෂන් සභාසව් සංවිධාන සටහන ඇමුණූම 5 න් දක්වා ඇත. 

 

4.2      ාර්ය මණ්ඩල සංයුතිය   

 
 

2016 වර්ෂය තුල විගණන සසේවා සකොමිෂන් සභාසව් අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය නිලධාරීන් 43කින් 

සමන්විත විය. සකසසේ වුවද පවත්නා කාර්යයන් පිළිබඳ සැලකිල්ලට සගන එම කාර්ය මණ්ඩලයට 

21 සදසනකු අනුයුක්ත කර ගැනීමට කටයුතු කරන ලදී. එම කාර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳ සංයුතිය 

පහත දක්වා ඇත.  
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විගණන සසේවා ස ොමිෂන් සභාසේ අනුමත ො දැනට සසේවසේ නියුතු  ාර්ය මණ්ඩලය සෙ පුරප්ොඩු 

පිළිබඳ සතොරතුරු (2016.12.31) දිනට 

තනතුසර් 

ස්වභාවය 

තනතුර සසේවය සරේණිය/ 

ෙන්තිය 

අනුමත 

තනතුරු 

සංඛ්යාව 

සසේවසේ 

නියුතු 

සංඛ්යාව 

පුරප්ොඩු 

සංඛ්යාව 

 

 

 

සජයෂ්ඨ මට්ටම 

 

සල්කම්   01 01 0 

අතිසර්ක සල්කම් ශ්රී.ලං.ප. සසේවය විසශ්ේෂ 01 0 01 

සජයෂ්ඨ සහකාර 
සල්කම් 

ශ්රී.ලං.ප. සසේවය I 01 0 01 

අධයක්ෂ දීප වයාප්ත සසේවා I 01 0 01 

සහකාර සල්කම් ශ්රී.ලං.ප. සසේවය III /II 02 0 02 

සහකාර අධයක්ෂ දීප වයාප්ත සසේවා III /II 01 0 01 

විගණන අධිකාරි ශ්රී.ලං.වි. සසේවය III /II 01 0 01 

ගණකාධිකාරි ශ්රී.ලං.ග. සසේවය III /II 01 01 0 

නීති නිලධාරි සදපාර්තසම්න්තු ගත III /II 01 0 01 

එකතුව 10 02 08 

 

 

 තෘතීය මට්ටම 

පරිපාලන නිලධාරි රා.ක.ස සසේවය  අධි පන්තිය 01 01 0 

භාෂා පරිවර්තක භාෂා පරිවර්තක සසේවය II/ I 03 0 03 

සතොරතුරු හා 
සන්නිසව්දන 
තාක්ෂණ නිලධාරි 

ශ්රී.ලං.සතො හා සන්. තා   

සසේවය 

2 පන්තිය 

II/ I 

01 01 0 

එකතුව 05 02 03 

 

 

 ේවිතීය මට්ටම 

සතොරතුරු හා 

සන්නිසව්දන 

තාක්ෂණ සහකාර 

ශ්රී.ලං.සතො හා සන්. තා   

සසේවය 

3 පන්තිය   

III /II/ I 

01 0 01 

රාජය 

කළමනාකරණ 

සහකාර 

රා.ක.ස. සසේවය III /II/ I 15 07 08 

එකතුව 16 07 09 

  

ප්රාථමික මට්ටම  

රියදුරු රියදුරු සසේවය III 06 05 01 

කාර්යාල කාර්ය 
සහයක 

කාර්යාල සසේවක 
සසේවය 

III 06 05 01 

එකතුව 12 10 02 

එකතුව 43 21 22 
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5. ස ොමිෂන් සභා රැස්වීම්  
 

සමාසලෝචිත වර්ෂය තුල සකොමිෂන් සභා රැස්වීම් 16 ක් පවත්වා ඇත. 

 

 

6.  ස්තුතිය 

 

සමාසලෝචිත වර්ෂය තුල විගණන සසේවා සකොමිෂන් සභාසව් කාර්යයන් ඉටුකිරීම සඳහා ලබා දුන් 

ජනාධිපති කාර්යාලය, පාර්ලිසම්න්තු මහ සල්කම් තුමා, රාජය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 

අමාතයාංශ්ය, මුදල් අමාතයාංශ්ය, විගණකාධිපති සදපාර්සතම්න්තුව හා විගණන සසේවා සකොමිෂන් 

සභාසව් සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයට සකොමිෂන් සභාසව් කෘතසව්දීත්වය  පල කරනු කැමැත්සතමු. 
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එච්.එම්.ගාමිණි විසේසංහ මහතා සභාපති  

 

විනිසුරු නිහාල් සුනිල් රාජපක්ෂ මහතා  සාමාජික

  

අයි. ගාමිණි අසේරත්න මහතා   සාමාජික 

    

වී. කන්දසාමි මහතා    සාමාජික 

 

ඩේලිව්.ඒ. සසෝමපාල සපසර්රා මහතා  සාමාජික 

  



වාර්ෂික වාර්තාව 2016 

 

විගණන සසේවා සකොමිෂන් සභාව 10 
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වාර්ෂික වාර්තාව 2016 

 

විගණන සසේවා සකොමිෂන් සභාව 13 
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