QSS /4/Q2
රහසිගතයි
2000 වර්ෂෙය් සංෙශෝධනය
කරන ලද සංඛ්යාෙල්ඛන ආඥාපනත යටෙත් ෙමම
ෙතොරතුරු රුස්කරනු ලැෙබ්. ලබාෙදනු ලබන
ෙපෞද්ගලික ෙතොරතුරුවල රහස්යයභාවය දැඩි ෙලස
ආරක්ෂා කරනු ලැෙබ්.

ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
කාර්තුමය ෙවෙළඳ හා ෙසේවා සමීක්ෂණය - 2018, 2 වන කාර්තුව (අෙපේල් - ජුනි)

ආහාර පාන ෙසේවා
ෙයොමු අංකය : ‐
සමීක්ෂණ අරමුණු
පුළුල් පරාසයක විහිදී ඇති ශී ලංකාෙව් ෙසේවා අංශෙය් ආර්ථික කියාකාරකම්වල ෙතොරතුරු එක්රුස් කිරීම මගින් ආර්ථික
දර්ශකාංක ගණනය කිරීම ෙමම සමීක්ෂණෙය් අරමුණ ෙව්. මීට නිදසුනක් ෙලස ශී ලංකාෙව් ආර්ථික මට්ටම මනිනු ලබන
මිනුමක් වන දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය දැක්විය හැක. ෙමම සංඛ්යාෙල්ඛන ආර්ථීක සැලසුම් සහ තීරණ ගැනීම සම්බන්ධෙයන්
රජයට සහ අෙනකුත් සංවිධාන ෙමන්ම ව්යාපාරික පජාවටද ෙබෙහවින් උපකාරී ෙව්.
1) හදුනාගැනීෙම් ෙතොරතුරු
1.1 ආයතනෙය් / අයිතිකරුෙග්/ භාරකරුෙග් නම:.........………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 ආයතනෙය් ලිපිනය ෙහෝ පිහිටීම:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.3 දුරකතන අංකය:
1.4 ෆැක්ස් අංක:
1.5 ඊ‐ෙම්ල් ලිපිනය:
1.6 ෙවබ් අඩවිය:
1.7 ආයතන වර්ගය:

1) තනි ඒකක

2) බහු ඒකක

1.8 බහු ඒකකයක් නම් පධාන කාර්යාලෙය් ලිපිනය හා දුරකතන අංකය සඳහන් කරන්න.
ලිපිනය:

දුරකතන අංකය:
2) ව්යාපාරෙය් ස්වභාවය
2.1 ආර්ථික කියාකාරකෙම් ස්වභාවය: (ව්යාපාරික කටයුත්ෙත් ස්වභාවය ෙකටිෙයන් විස්තර කරන්න. උදා: ආපනශාලා, ෙභෝජනාගාරයන්, ක්ෂණික
ආහාර අවන්හල්, ෙකෝපිහල්, ආහාර සැපයුම් ආයතන, අවන්හල්, බීමහල් ආදිය.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) රැකියාව
අයිතමය
කාර්තුව අවසන් දිනට ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින මුළු ෙසේවක සංඛ්යාව
(සියළුම කියාකාරී අයිතිකරුවන් සහ කියාශීලී හවුල්කරුවන්, පූර්ණ කාලීන හා අර්ධකාලීන
ෙසේවකයින් සහ වැටුප් ෙනොලබා වැඩ කරන පවුෙල් අය)

ෙසේවක සංඛ්යාව
2017 (අෙපේල් - ජුනි)

2018 (අෙපේල් - ජුනි)

4) වියදම
දරණ ලද පිරිවැය(රු.)

අයිතමය

2017 (අෙපේල් - ජුනි)

2018 (අෙපේල් - ජුනි)

4.1 ෙමෙහයුම් වියදම්
(ආහාර පිළිෙයල කිරීෙම් වියදම්, විකිණිමට ගත් දව්ය සඳහා පිරිවැය, ජල විදුලි බිල්පත්,
ෙගොඩනැගිලි සඳහා කුලි, පවාහන/ පචාරක/ සන්නිෙව්දන වියදම්, වෘත්තීය ෙසේවා වියදම් යනාදිය
ඇතුලත් විය යුතුය. සියළුම බදු ෙගවීම්, ලාභාංශ ෙගවීම්, ලබාගත් ණය සඳහා ෙපොලි ෙගවීම්, හානි
හා පාඩු, ෙබොල් ණය කපා හැරීම්, ඉඩම් සඳහා බදු කුලි, මුදල් පරිත්යාග, දීමනා හා ත්යාග සහ යනාදී
වියදම් ඇතුලත් ෙනොවිය යුතුය.)

4.2 ක්ෂයවීම් පිරිවැය
4.3 මුළු වැටුප් හා ෙව්තන
(ෙමහි සඳහන් කළ යුත්ෙත් අදාළ කාර්තුෙව්දී සියලුම ෙසේවකයින්ට ෙගවන ලද ෙබෝනස්, ෙකොමිස්
මුදල්, අතිකාල දීමනා, ජීවන වියදම් දීමනා හා අෙනකුත් දීමනාද ඇතුළත්ව මුළු වැටුප ෙව්. තවද
EPF හා ETF සදහා ෙසේවකයාෙග් දායකත්වය ෙමන්ම ෙසේවාෙයෝජකයාෙග් දායකත්වයද ඇතුළත්
විය යුතුය.)

4.4 මුළු වියදම (4.1 + 4.2 + 4.3)

5) ආදායම
වටිනාකම (රු.)

ආර්ථික කියාකාරකම

2017 (අෙපේල් - ජුනි)

2018 (අෙපේල් - ජුනි)

5.1 ෙමෙහයුම් ආදායම් / පිරිවැටුම් / විකුණුම්
(ආපනශාලා ෙහෝ ෙභෝජනාගාරයන්, ක්ෂණික ආහාර අවන්හල්, ෙකෝපිහල්, ආහාර සැපයුම්
ආයතන, ආපනශාලා, අවන්හල්, බීමහල් වැනි ෙසේවා සපයන ෙසේවාවලින් ලැෙබන ආදායම ඇතුළත්
විය යුතුය.)

5.2 ෙවනත් ආදායම් ලැබීම්
(පවාහන ෙසේවා සැපයීම්, හිමිකාර භාගය පමණක් ඇතුලත් කරන්න.)

5.3 මුළු ආදායම (5.1 + 5.2)

6) පසුගිය වර්ෂෙය් අදාළ කාර්තුවට සාෙප්ක්ෂව ෙමම කාර්තුෙව් මුළු ආදායම/ විකුණුම් අවම වශෙයන් 30%කින් වැඩි වී ෙහෝ අඩු වී
ඇත්නම් කරුණාකර ඒ සඳහා බලපෑ ෙහේතු සඳහන් කරන්න.

7) සටහන්: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(කරුණාකර ඔබෙග් දැන ගැනීම සඳහා ෙමහි පිටපතක් ලඟ තබා ගන්න.)

ෙමම පශ්නාවලිෙය් ෙතොරතුරු මෙග් දැනුම හා විශ්වාසය අනුව සත්ය හා නිවැරදි බවට සහතික කරමි.
අත්සන:

නම:

දිනය:

දුරකතන අංකය:

තනතුර:
ෆැක්ස් අංකය:

ඊ‐ෙම්ල් ලිපිනය

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

දුරකතන අංකය: 011‐2147401
ෆැක්ස්: 011‐2147412
ඊ‐ෙම්ල්: industries@statistics.gov.lk

වැඩිදුර විමසීම් සඳහා
අධ්යක්ෂ,
ජාතික ගිණුම් අංශය, ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව

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

