QSS/8/Q2
රහසිගතයි
2000 ෙර්ෂවේ සංවශෝධනය
කරන ලද සංඛ්යාවල්ඛ්න ආඥාපන
යටවත් වමම
ව ොරතුරු රුස්කරනු ලැවබ්. ලබාවදනු ලබන වපෞද්ගලික
ව ොරතුරුෙල රහසයයභාෙය දැඩි වලස ආරක්ෂා කරනු
ලැවබ්.

ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව
කාර්තුමය වෙළඳ හා වසේො සමීක්ෂණය – 2018 , 2 ෙන කාර්තුෙ (අවරේල් - ජුනි)

පුද්ගලික වසෞඛ්ය වසේෙය
වයොමු අංකය : සමීක්ෂණවේ අරමුණ
පුළුල් පරාසයක විහිදී ඇති ශ්රී ලංකාවේ වසේො අංශවේ ආර්ථික ක්රියාකාරකම්ෙල ව ොරතුරු එක්රැස් කිරීම මගින් ආර්ථික දර්ශකාංක ගණනය කිරීම වමම
සමීක්ෂණවේ අරමුණ වේ. මීට නිදසුනක් වලස ගණනය කරනු ලබන දළ වද්ශීය නිෂ්පාදි ය මගින් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකවේ ශක්තිය මනිනු ලබයි. වමම
සංඛ්යාවල්ඛ්න ආර්ථීක සැලසුම් සහ තීරණ ගැනීම සම්බන්ධවයන් රජයට සහ අවනකුත් සංවිධාන වමන්ම ෙයාපාරික රජාෙටද වබවහවින් උපකාරී වේ.
1) හඳුනාගැනීලේ ලතොරතුරු
1.1 ආය නවේ / අයිතිකරුවේ / භාරකරුවේ නම:………………..………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 ආය නවේ ලිපිනය වහෝ පිහිටීම :…………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
1.3

දුරකථන අංකය:

1.4 ෆැක්ස් අංකය:
1.5 ඊ-වම්ල් ලිපිනය:
1.6 වෙබ්අඩවිය :
1.7

ආය නවේ ස්ෙභාෙය :

1) නි ඒකකයකි

2) බහු ඒකකයකි

1.8 බහු එකකයක් නම්, රධාන කාර්යාලවේ ලිපිනය හා දුරකථන අංකය:
ලිපිනය:
දුරකථන අංකය :
2) වයාපාරලේ ස්වභාවය
2.1 ආර්ථික ක්රියාකාරකවම් ස්ෙභාෙය:

(ෙැඩිම ආදායමක් සහි ෙයාපාරික කටයුත්වත් ස්ෙභාෙය විස් ර කරන්න. උදා :-වපෞද්ගලික ආවරෝගය ශාලාෙ , වබවහත් ශාලාෙ සහ

විවශේෂඥ වෙදය වසේෙය , විකලාංග වසේො ,පුද්ගලික ආයුර්වේද වසේෙය ,අක්ෂි වෙදය වසේෙය , වභෞ චිකිත්සක ආය නය, වෙදය රසායනාගාර, ගිලන් රථ වසේො සහ ජංගම
සාත්තු වසේො , ෙැඩිහිටි සාත්තු වසේො , මානසික වෙදය වසේෙය , ආබාධි ළමා නිොස, , සමාජ වසේො කටයුතු නො ැන් රහි ආදීය ...)
(කා. ර. සඳහා පමණි )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................

3.1 වෙදයෙරුන්, සහ වෙදය ෙෘත්තියට සම්බන්ධ වෙනත්
ාක්ෂණික නිලධාරීන් (වෙදය ෙරුන්, වහදියන්, විවශේෂඥ
වෙදය ෙරුන් සහ වෙදය ෙෘත්තියට අදාළ වෙනත් නිලධාරීන්)
3.2 වෙනත් වසේො ( ස්ථිර වසේෙය) (වෙදය ෙෘත්තියට අදාළ
වනොෙන කාර්ය මණ්ඩලය, කළමනා කරුෙන් ද ඇතුලත්ෙ )
3.3 වෙනත් වසේො ( ාෙකාලික), (වෙදය ෙෘත්තියට අදාළ
වනොෙන කාර්ය මණ්ඩලය, කළමනා කරුෙන් ද ඇතුලත්ෙ )

වෙනත්

පරීක්ෂණ සඳහා)

වෙනත් වෙදය
වසේො (රසායනාගාර

වෙනත් වෙදය වසේො
(වරෝගීන් සඳහා)

විවශේෂඥ වෙදය
වසේෙය

බාහිර වරෝගී
රතිකාර අංශය

වන්ොසික වරෝගීන්
සහි වරෝහල්

සහි වරෝහල්

සියළුම වසේොෙන්

මුළු එකතුව (උප
වකොටස් සඳහා ව ොරතුරු
ලබාදිය වනොහැකි විට
මුළු ගණන ලබා
දීමටකාරුණික ෙන්න

3) ලසේවා නියුක්තිය ( 2018 - අලරේේ - ජුනි)

වෙනත්

පරීක්ෂණ සඳහා)

වෙනත් වෙදය
වසේො (රසායනාගාර

වෙනත් වෙදය
වසේො (වරෝගීන් සඳහා)

විවශේෂඥ වෙදය
වසේෙය

බාහිර වරෝගී
රතිකාර අංශය

වන්ොසික වරෝගීන්
සහි වරෝහල්

සහි වරෝහල්

සියළුම වසේොෙන්

මුළු එකතුව (උප
වකොටස් සඳහා ව ොරතුරු
ලබාදිය වනොහැකි
විට මුළු ගණන ලබා
දීමට කාරුණික ෙන්න

4) ලරෝගීන් පිළිබඳ ලතොරතුරු ( 2018 - අලරේේ - ජුනි)

4.1 අදාළ කාලසීමාෙ තුල බාහිර රතිකාර ලබාගත් වරෝගීන්
සංඛ්යාෙ
4.2 අදාළ කාලසීමාෙ තුල වන්ොසිකෙ රතිකාර ලබාගත්
වරෝගීන් සංඛ්යාෙ
4.3 ඇඳන් සංඛ්යාෙ (වරොලි, ඉන්කිවූවබ්ටර්, ාෙකාලික
ඇඳන් හැර)
4.4 වරෝගිවයකු සඳහා අයකරනු ලබන සාමානය
මුදල,රුපියල් ෙලින් (දිනක් සඳහා/මාසයක් සඳහා/ ෙර්ෂයක්
සඳහා ආදී වලස සදහන්
කරන්න........................................……)

5) වියෙම/ ලමලහයුේ වියෙේ
අයිතමය

වියදම(රු .)
2017 (අවරේල් - ජුනි)

2018 (අවරේල් - ජුනි)

5.1 ෙැටුප් හා වේ න (අම ර දීමනා ද ඇතුළුෙ)
5.2 වකොමිස් වියදම්
5.3 වමවහයුම් වියදම්
5.3.1 ඖෂධ සහ සියළුම් ඖෂධිය උපකරණ
5.3.2 විදුලිය, ගැස් සහ ජලය
5.3.3 වෙනත් මිලදී ගන්නා අයි ම (සදහන් කරන්න:
…………………….................………………………)
5.3.4 බදු වගවීම්
5.3.5 රජය වෙ වගවීම් කරනු ලබන වෙනත් වගවීම් (ලියාපදිංචි හා බලපත්ර ගාස්තු ආදිය...)
5.3.6 වෙනත් වසේො සඳහා වගවීම් (සදහන් කරන්න: …………………………………….)
5.3.7 වෙනත් වමවහයුම් වියදම් (සදහන් කරන්න: ……………………………………….)
5.4 විවශේෂි වෙනත් වියදම් (කුලී, බදුකුලී, වපොළී වගවීම් ආදිය...)
5. මුළු වියෙම (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)
5.5 ක්ෂයවීම් පිරිෙැය

6) ආොයම ( 2018 - අලරේේ - ජුනි)
ආර්ථික ක්රියාකාරකම: (එක් එක් ආර්ථික කටයුත්

ට අදාලෙ කාර්තුෙ තුල ලැබූ සියඵම ආදායම සහ ලැබීම්
වෙන් වෙන්ෙ සඳහන් කරන්න, උදා: ආවරෝගය ශාලාෙ, වෙදය ආය නය, , විවශේෂඥ වෙදය වසේොවෙන්
ආදී වලස .......)

ISIC වක් ය
(කා. ර. සඳහා
පමණි)

ආදායම / පිරිෙැය රු.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5 මුළු ආදායම (6.1+6.2+6.3+6.4)
7) සඳහන් කලයුතු වෙනත් කරුණු: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(කරුණාකර වමහි පිටප ක් ඔබ ලඟ බා ගන්න.)
වමම රශ්නාෙලිවේ සඳහන් ව ොරතුරු මාවේ දැනීවම් හැටියට ස ය හා නිෙැරදි බෙ සහතික කරමි
අත්සන:
නම:
නතුර:
දිනය:
දුරකථන අංකය:
ෆැක්ස් අංකය:
ඊ වම්ල්:
සම්පුර්ණ කරන ලද රශ්නාෙලිය පහ ලිපිනයට වයොමු කරන්න
අධයක්ෂ,
කර්මාන් , ඉදිකිරීම්, වෙළඳ හා වසේො අංශය,
දුරකථන අංකය : 011-2147401
ජනවල්ඛ්න හා සංඛ්යාවල්ඛ්න වදපාර් වම්න්තුෙ, අංක 306/71 , වපොල්දුෙ පාර,
ෆැක්ස් අංකය: 011-2147412
බත් රමුල්ල.
ඊ වම්ල් ලිපිනය: industries@statistics.gov.lk
For more inquiries
අධයක්ෂ,
ජාතික ගිණුම් අංශය,
දුරකථන අංකය : 011-2147071
ජනවල්ඛ්න හා සංඛ්යාවල්ඛ්න වදපාර් වම්න්තුෙ, අංක 306/71 , වපොල්දුෙ පාර,
ෆැක්ස් අංකය : 011-2877938
බත් රමුල්ල.
ඊ වම්ල් ලිපිනය : national.accounts@statistics.gov.lk

