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රහසිගතයි

2000 වර්ෂෙය් සංෙශෝධනය
කරන ලද සංඛ්යාෙල්ඛන ආඥාපනත යටෙත් ෙමම
ෙතොරතුරු රැස්කරනු ලැෙබ්. ලබාෙදනු ලබන ෙපෞද්ගලික
ෙතොරතුරුවල රහස්යයභාවය දැඩි ෙලස ආරක්ෂා කරනු
ලැෙබ්.

ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
කාර්තුමය ෙවළඳ හා ෙසේවා සමීක්ෂණ - 2018, 3 වන කාර්තුව (ජූලි - සැප්තැම්බර්)

ෙද්පළ ෙවළඳාම් කාර්යයන්
ෙයොමු අංකය: සමීක්ෂණ අරමුණ
ශී ලංකාව තුල පුළුල් පරාසයක විහිදී ඇති ෙසේවා අංශෙය් ආර්ථික කියාකාරකම් හි ෙතොරතුරු කාලීනව එක්රැස් කිරීම ෙමම සමීක්ෂණෙය්
අරමුණ ෙව්. ෙමෙසේ රැස් ෙකෙරන ෙතොරතුරු ශී ලංකාව සඳහා ඉතා වැදගත් ආර්ථික දර්ශකාංග රැසක් ගණනය කිරීම සඳහා භාවිතා ෙකෙර්.
නිදසුනක් ෙලස “දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය” යන ආර්ථික දර්ශකාංගය මගින් ශී ලංකා ආර්ථිකෙය් ශක්තිය මනිනු ලැෙබ්. ෙමම සංඛ්යාෙල්ඛන
ඵලදායී ආර්ථීක සැලසුම් සිදුකිරීමට සහ තීරණ ගැනිමට රජයට ෙමන්ම අෙනකුත් ආයතනයන්ටද ව්යාපාරික පජාවටද ෙබෙහවින් උපකාරී
ෙව් .
1) හදුනාගැනීෙම් ෙතොරතුරු
1.1 ආයතනෙය් / අයිතිකරුෙග්/ භාරකරුෙග් නම: ……….…………………………………………………………………………………………………………………
1.2 ආයතනෙය් ලිපිනය ෙහෝ පිහිටීම: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 දුරකථන අංකය:
1.4 ෆැක්ස් අංක:
1.5 ඊ‐ෙම්ල් ලිපිනය:
1.6 ෙවබ් අඩවිය:
1.7 ආයතන වර්ගය:

1) තනි ඒකකය

2) බහු ඒකකය

1.8 බහු ඒකකයක් නම් පධාන කාර්යාලෙය් ලිපිනය හා දුරකතන අංකය ලබා ෙදන්න
ලිපිනය:
දුරකතන අංකය:
2) පධාන කාර්යභාරය (කරුණාකර ඔෙබ් ආයතනෙය් පධාන කාර්යභාරය ඉදිරිෙයන් (X) ලකුණ ෙයොදන්න
1) ෙන්වාසික සහ ෙන්වාසික ෙනොවන ෙගොඩනැගිලි ෙහෝ ඉඩම් මිලදී ගැනීම හා විකිණීම පිළිබඳ ෙද්පල
ෙවළඳාම්කටයුතු (ඉඩම් වැඩි දියුණු කිරීමකින් ෙතොරව කැබලිවලට ෙබදීම ඇතුලත්ව
2)

තමාෙග් ෙහෝ බද්දට ගත් ෙන්වාසික ෙනොවන ෙගොඩනැගිලි/ඉඩම් යන නිශ්චල ෙද්පල කුලියට දීම සහ බද්දට දීම
උදා: පදර්ශන ශාලා, ගබඩා පහසුකම්, සාප්පු සංකීර්ණ,සාප්පු මධ්යස්ථාන සඳහා සහ/ ෙහෝ පදර්ශනයන්, ෙවන්ෙද්සි,
ෙවළඳෙපොල ෙහෝ සතිෙපොළ සඳහා

3). විකිණීම, මිළදී ගැනීම, කුලියට දීම වැනි ෙද්පළ ෙවළඳාම් කටයුතු සඳහා ෙද්පළ ෙවළඳාම් නිෙයෝජිතයින් ෙහෝ
තැරැව්කරුවන් ෙලස අතරමැදි කාර්යයන් සිදුකිරීම. කුලී ෙහෝ ෙකොන්තාත් පදනම මත නිශ්චල ෙද්පළ ෙවළඳාම්
කළමනාකරණය හා තක්ෙසේරු ෙසේවා ලබා දීම, ෙමම කාර්යයන්හිදී තුන් වන පාර්ශවය ෙලස
කටයුතු කිරීම (Escrow services)

සංඛ්යාව
3) රැකියාව

2017 (ජූලි - සැප්තැ)

2018 (ජූලි - සැප්තැ)

3.1. නිරත වූ මුළු සංඛ්යාව - කාර්තුව අවසානෙය්දී
වැඩ කරන සියලු හිමිකරුවන් සහ කියාකාරී ව්යාපාරික හවුල්කරුවන්, වැටුප් ෙනොෙගවා වැඩ කරන පවුෙල්
ෙසේවකයින්, ස්ථිර ෙසේවකයින්, වැටුප් ෙගවන අර්ධ-කාලීන ෙසේවකයින් සහ ෙකටි කාලීන නිවාඩු ලබා දැනට
ෙසේවෙය් ෙනොෙයෙදන පුද්ගලයන්ද ඇතුලත් ෙව්. නිශ්චිත නිවාඩු ෙගොස් ඇති ෙසේවකයන් හා විශාමිකයින්
ඇතුලත් ෙනොකරන්න.

දරණ ලද පිරිවැය (රු.මිලියන )

4) වියදම

2017 (ජූලි - සැප්තැ)

2018 (ජූලි - සැප්තැ)

4.1ෙමෙහයුම් වියදම / විකුණුම් පිරිවැය
අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තුව සඳහා අවශ්ය වන අමුදව්ය වියදම. ලිපි දව්ය, මුදණ වියදම, කුලි ෙගවීම්, ඉන්ධන හා
ලිහිසි ෙතල් , පවාහන ෙසේවාවන් මිලට ගැනීම, ගමන් වියදම් නීති ගාස්තු, පචාරණය සහ සන්නිෙව්දන පිරිවැය,
වෘත්තීය ෙසේවා ගාස්තු, ආදිය සඳහා වන වියදම්

4.2 මුළු වැටුප් හා ෙව්තන
හිමිකරුවන්, හවුල්කරුවන් සහ වැටුප් ෙනොෙගවා වැඩ කරන පවුෙල් ෙසේවකයින්ට ලබා දී ඇති සියළුම මුදල්
ෙගවීම්, පාරිෙතෝෂික, ෙකොමිස්, අතිකාල වැටුප්, ජීවන වියදම් දීමනා සහ අෙනකුත් දීමනා, ෙසේවක අර්ථසාධක
අරමුදල, (EPF , ETF) සහ සමාජ ආරක්ෂණ දීමනා

4.3 ක්ෂයවීම
4.4 අෙනකුත් වියදම්
4.5මුළු වියදම (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)
5) ආදායම

වටිනාකම (රු.මිලියන)

ඒ. ඉඩම් සංවර්ධකයින් සහ අෙනකුත් ෙද්පල ෙවළඳාම් කටයුතු සඳහා:
පශ්න අංක 2 යටෙත් පිළිතුර 2.1 ෙහෝ 2.2 ෙලස සටහන් කර ඇත්නම්
5.1 ෙමෙහයුම් ආදායම් / පිරිවැටුම් / විකුණුම්
(ෙන්වාසික ෙගොඩනැගිලි සඳහා විකුණුම් වලින් ලද ආදායම පමණක් ද ෙන්වාසික ෙනොවන

2017 (ජූලි - සැප්තැ)

2018 (ජූලි - සැප්තැ)

2017 (ජූලි - සැප්තැ)

2018 (ජූලි - සැප්තැ)

ෙගොඩනැගිලි සඳහා විකිණීම සහ කුලියට දීම යන ෙදෙකොටසින්ම ලැබූ ආදායම ද ඇතලත් කරන්න. )

බී. ෙද්පල ෙවළඳාම්: නිෙයෝජිතයන් සහ තැරැව්කරුවන්:
පශ්න අංක 2 යටෙත් පිළිතුර ෙලස 2.3 ෙලස සටහන් කර ඇත්නම්

වටිනාකම (රු.මි.)

(%)

වටිනාකම(රු.මි.) (%)

5.2 ෙමෙහයුම් ආදායම / පිරිවැටුම / විකුණුම් පතිශතය

5.2.1ෙකොමිස් / තැරැව්ගාස්තු
5.2.2කළමනාකරණ ගාස්තුව
5.2.3ෙද්පළ තක්ෙසේරු කිරීෙම් හා ඇගයීෙම් ගාස්තු
5.2.4 අෙනකුත් (සඳහන් කරන්න)
2017 වර්ෂෙය් තුන්වන කාර්තුවට සාෙප්ක්ෂව 2018 වර්ෂෙය් තුන්වන කාර්තුෙව් මුළු ආදායම/ විකුණුම් අවම වශෙයන් 30%කින් වැඩි වී ෙහෝ අඩු වී
ඇත්නම් කරුණාකර ඒ සඳහා බලපෑ ෙහේතු සඳහන් කරන්න.

6) සටහන්: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
පකාශිතය: (කරුණාකර ඔබෙග් දැනගැනීම සදහා පිටපතක් ලග තබා ගන්න.)
ෙමම පශ්නාවලිෙය් ෙතොරතුරු මෙග් දැනුම හා විශ්වාසනීයත්වය අනුව සත්ය හා නිවැරදි බවට සහතික කරමි.
අත්සන:
නම:

තනතුර:

දිනය:

ඊ-ෙම්ල් ලිපිනය

දුරකතන අංකය:

ෆැක්ස් අංකය:

සම්පූර්ණ කරන ලද පශ්නාවලිය පහත ලිපිනයට තැපැල් කරන්න
අධ්යක්ෂ,
කර්මාන්ත, ඉදිකිරීම්, ෙවළඳ සහ ෙසේවා අංශය, ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, අංක 306/71, ෙපොල්දුව පාර, බත්තරමුල්ල.

දුරකතන අංකය: 011-2147401/0112147402
ෆැක්ස්: 011-2147412
ඊ-ෙම්ල්: industries@statistics.gov.lk

වැඩිදුර විමසීම් සඳහා
අධ්යක්ෂ,
ජාතික ගිණුම් අංශය, ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අංක 306/71, ෙපොල්දුව පාර, බත්තරමුල්ල.

දුරකතන අංකය : 011-2147071
ෆැක්ස්: 011-2877938
ඊ-ෙම්ල්: national.accounts@statistics.gov.lk

