QSS/2/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 ෙවළඳ හා ෙසේවා සමීක්ෂණ - 2018, 2 වන කාර්තුව (අෙපේල් - ජුනි)

පවාහනය හා ගබඩා කිරීම
ෙයොමු අංකය:‐
සමීක්ෂණ අරමුණ
පුළුල් පරාසයක විහිදී ඇති ශී ලංකෙව් ෙසේවා අංශෙය් ආර්ථික කියාකාරකම්වල ෙතොරතුරු එක්රුස් කිරීම මගින් ආර්ථික දර්ශකාංග
ගණනය කිරීම ෙමම සමීක්ෂණෙය් අරමුණ ෙව්. මීට නිදසුනක් ෙලස ගණනය කරනු ලබන දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය මගින් ශී ලංකාෙව්
ආර්ථිකෙය් ශක්තිය මනිනු ලබයි. ෙ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 දුරකථන අංකය:
1.4 ෆැක්ස් අංක:
1.5 ඊ‐ෙම්ල් ලිපිනය:
1.6 ෙවබ් අඩවිය:
1.7 ආයතනෙය් ස්වභාවය:

1) තනි ඒකකය

2) බහු ඒකකය

1.8 බහු ඒකකයක් නම් පධාන කාර්යාලෙය් ලිපිනය හා දුරකතන අංකය ලබා ෙදන්න
ලිපිනය:
දුරකතන අංකය:

2) ව්යාපාරෙය් ස්වභාවය
2.1 ආර්ථික කියාකාරකෙම් ස්වභාවය: වැඩිම ආදායමක් සහිත ව්යාපාරික කටයුත්ෙත් ස්වභාවය විස්තර කරන්න. උදා: පුද්ගලික මගී පවාහන(බස්) ෙසේවය, ටැක්සි
/ කැබ් රථෙසේවය, පාසැල් පවාහන ෙසේවය, බර වාහන මඟින් භාන්ඩ පවාහනය, ජල පවාහන ෙසේවා, රියදුරු සහිතව කාර් / වෑන් /ටක්/ ෙලොරි රථ කුලියට දීම, ෙවනත් පවාහන ෙසේවා,
ගුදම් හා ගබඩා කිරීම් ආදිය)
(කාර්යාලීය පෙයෝජනය සඳහා)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

3) රැකියාව, වැටුප් හා ෙව්තන
ෙසේවක සංඛ්යාව
2017 (අෙපේල් - ජුනි)

ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින මුළු ෙසේවක සංඛ්යාව
(පූර්ණකාලීන ෙසේවකයින්, අර්ධකාලීන
ෙසේවකයින් සහ වැටුප් ෙනොෙගවන පවුෙල්
ෙසේවකයින්)

2018 (අෙපේල් - ජුනි)

වැටුප් හා ෙව්තන (රු.)
(අෙනකුත් ෙගවීම් ද ඇතුලත්ව)
2017 (අෙපේල් - ජුනි)

2018 (අෙපේල් - ජුනි)

4) වියදම් / ෙමෙහයුම් පිරිවැය
පිරිවැය (රු.)

අයිතමය

2017 (අෙපේල් - ජුනි)

2018 (අෙපේල් - ජුනි)

4.1 ෙමෙහයුම් වියදම / විකුණුම් පිරිවැය
4.1.1 ඉන්ධන සහ අෙනකුත් ලිහිසි ෙතල් වර්ග
4.1.2 විදුලිය, ගෑස් සහ ජලය
4.1.3 ටයර්, ටියුබ් සහ නඩත්තු පිරිවැය( වාහන ෙසේවා ගාස්තු ඇතුලත්ව)
4.1.4 සපයන ලද ෙසේවාව මත පදනම්ව බදු ෙගවීම් (තිෙබ්නම් පමණක්)
4.1.5 රජයට ෙගවිය යුතු ෙවනත් ෙගවීම් (බලපත ගාස්තු, වාර්ෂික ගාස්තු, අෙනකුත්
ස්ථාවර ෙගවීම්)
4.1.6 ෙවනත් ෙසේවාවන් සඳහා ෙගවීම් (සඳහන් කරන්න:…………………..………………………..)
4.1.7 අෙනකුත් ෙමෙහයුම් වියදම් (සඳහන් කරන්න: …………….……………………………………)
4.2 අනිකුත් ෙමෙහයුම් ෙනොවන වියදම් ( කුලී, බදුකුලී, ෙපොළී ෙගවීම් ආදිය...ඇතුලත් කල
යුතුය.)
4. මුළු වියදම (3.1 + 3.2)
4.3 ස්ථාවර වත්කම්වල ක්ෂයවීම් වටිනාකම

5) ආදායම

2018 (අෙපේල් - ජුනි)

කියාකාරකම: (අදාල ආර්ථික කියාකාරකම පහත
සඳහන් කරන්න: උදාහරණ: මගී පවාහනය, භාණ්ඩ
පවාහනය, ෙවනත් පවාහන ෙසේවා, ගබඩා ආදායම්)

ISIC ෙක්තය
(කාර්යාල
පෙයෝජනය
සඳහා)

ෙමෙහයුම්
ආදායම /
පිරිවැටුම් /
විකුණුම්

ෙමෙහයුම් ආදායම / පිරිවැටුම / විකුණුම්
වර්ගීකරණය; තිෙබ් නම් පමණක්
මගී පවාහනය

භාණ්ඩ
පවාහනය

ෙවනත්
ආදායම්

මුඵ ආදායම

6) වාහන සහ පවාහන උපකරණ
ධාවනය වන වාහන ගණන
වර්ගය
2017 (අෙපේල් - ජුනි)

2018 (අෙපේල් - ජුනි)

6.1. බස් ( සියළු වර්ගවල)
6.2. ෙමෝටර් රථ / වෑන් ද්විත්ව කාර්ය වාහන
6.3. තිෙරෝද රථ
6.4. ෙලොරි / බහාලුම් ටක් / ෙට්ලර්
6.5. ටක් රථ
6.6 ඉඩම් වාහන (ටැක්ටර් ආදිය) ...
6.7. නැව් / ෙබෝට්ටු හා ෙවනත් වර්ග (ජලය මගින් පවාහන )
6.8. ෙවනත් වර්ගෙය් වාහන (සඳහන් කරන්න: ...........................................................)

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

නම:

දිනය:

දුරකතන අංකය:

තනතුර:
ෆැක්ස් අංකය:

සම්පූර්ණ කරන ලද පශ්නාවලිය පහත ලිපිනයට තැපැල් කරන්න
අධ්යක්ෂ,
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ඊ‐ෙම්ල් ලිපිනය

දුරකතන අංකය: 011‐2147401/0112147402
ෆැක්ස්: 011‐2147412
ඊ‐ෙම්ල්: industries@statistics.gov.lk
දුරකතන අංකය : 011‐2147071
ෆැක්ස්: 011‐2877938
ඊ‐ෙම්ල්: national.accounts@statistics.gov.lk

