සමීක්ෂණ ප්රශ්නාවලිය පිරවීම සඳහා උපදෙස්

ප්රශ්න අංක 1 සිට 8 දක්වා ඔබ ආයතනය හඳුනා ගැනීමට තතොරතුරු නිවැරදිව සඳහන් කල යුතු අතර, ඔබ ආයතනය සතු ශාඛා තවනත් ස්ථානයක පිහිටුවා තිතේ නම් ප්රශ්න
අංක 5 යටතත් “ඔව්” සලකුණු කර එම සංඛයාව සඳහන් කරන්න.

කටයුත්ත ප්රශ්න අංක 6 යටදත් සඳහන් කරන්න.

ආර්ථික කටයුතු කිහිපයක් සිදු කරන්දන් නම් වැඩි දසේවක පිරිසක් දයොො දෙන කරනු ලබන ප්රධාන ආර්ථික

ප්රශ්න අංක 9 - ඔබ ආයතනතේ පසුගිය මාසය තුල ක්රියාත්මක ව පැවති දින ගණන තමහි සඳහන් කරන්න.
ප්රශ්න අංක 10 - තසේවා නියුක්තිය පහත සඳහන් අර්ථ දැක්වීම් උපතයෝගී කර ගනිමින් සම්පූර්ණ කරන්න
පූර්ණ කාලීන දසේවකයින් :- වැටුපක්, තව්තනයක් තහෝ කල තසේවය සඳහා තගවීමක් ලබමින් සතිතේ සාමානය වැඩ කරන කාලය තුලදී කිසියම් ආර්ථික කටයුත්තක නිරත
තසේවකයින්. (සතියක් තුල ඔහුතේ සාමානය වැඩ කරන පැය ගණන තසේවා තයෝජකයා විසින් තීරණය කරනු ඇත).

අර්ධ කාලීන දසේවකයින්:- පූර්ණ කාලීනව අධ්යයන කටයුතු වල නිරත ශිෂ්යයින් කිසියම් තගවීමක් තවනුතවන් එම අධ්යයන කාලතයන් පරිබාහිරව ආර්ථික කටයුත්තක නිරත වීම
තහෝ තවනත් තසේවා ස්ථානයක පූර්ණ කාලීනව තසේවය කරන්නන් ඔවුන්තේ සාමානය රාජකාරි තව්ලාතවන් පරිබාහිරව තමම ආයතනතේ යම් කාල
පරිච්තේදයක් තගවීමක් ලබමින් තසේවතයහි නිරත තව් නම් ඔවුන් අර්ධ් කාලීන තසේවකයින් තලස සලකන්න.

ක්රියාකාරී අයිතිකරුවන් හා ක්රියාශීලී හවුල්කරුවන් :- ආයතනතේ කටයුතුවල ක්රියාශීලී තලස නිරත අයිතිකරුවන් හා හවුල්කරුවන් තව්. ඒකකතයන් පිටත කටයුතුවල නිරත
වන අක්රිය හවුල්කරුවන් ඇතුලත් තනොවිය යුතුය.

වැටුප් දනොලබා දසේවය කරන පවුදල් සාමාජිකයින් :- අයිතිකරුතේ නිවතසහි පදිංචිව සිටිමින්, තමම කාල පරිච්තේදය තුල නියමිත වැටුපක් තනොලබා අවම තලස සාමානයතයන්
වැඩ කරන කාලතයන් 1/3 වත් ඒකකතයහි වැඩ කරන සියළුම තසේවකයින් හා අයිතිකරුතේ නිවතසහි පදිංචි නැති පිටතින්
පැමිණි වැටුප් රහිත වැඩ කරන පුද්ගලයින් අයත් තව්.

ප්රශ්න අංක 11
ස්ථීර දසේවකයින්

:- ආයතනතේ ස්ථීර තසේවක සංඛයාවට අයත් වන්නන්.

තාවකාලික දසේවකයින්

:- ස්ථීර තසේවක සංඛයාවට අන්තර්ග්රහණය තනොකරන ලද නිතය පදනමක් මත වැඩ කරන පරිවාසකයින් සහ තවනත් අය.

අනියම් දසේවකයින්

:- තනොකඩවා රැකියාව දීමට තපොතරොන්දුවක් නැති වැඩි වශතයන් දදනික වැටුප් පදනමක් මත වැතඩහි නිරතවන්නා වූ තකටි කාලීන වැඩ
සඳහා බඳවා තගන ඇති තසේවකයින්. පිටස්තර තසේවකයින් තහෝ තගදර සිට වැඩ කරන තසේවකයින් තම් යටතත් ඇතුලත් කල යුතුය.

ඉදෙනෙන්නන් සහ ආධුනිකයින්

:- රැකියාවක් සඳහා පුහුණු කරවන්නන් සහ කරන ලද වැඩ සඳහා තව්තන ලබන්නන්.

සම්මත රැකියා වර්ගීකරණය
ජාතයන්තර සම්මත රැකියා වර්ගීකරණයට අනුව ඔබ ආයතනතේ තසේවතේ නියුතු මුළු පුද්ගලයින් සංඛයාව පහත පරිදි වර්ග කරන්න.

1.

කළමනාකරුවන්, දයෙෂ්ඨ නිලධාරින් සහ නීති සම්පාෙකයින්

ආයතනතේ තහෝ වයාපාරතේ තහෝ පරිපාලන ඒකකතේ සමස්ත ක්රියාකාරකම් සැලසුම් කරමින්, සම්බන්ධීකරණය කරමින් හා ඇගයීම් කරමින් තසේවකයින් පරිපාලනය කරන
පුද්ගලයින්.

2.

වෘත්තිකයින්

විදයාත්මක සහ ශිල්පාත්මක සිද්ධ්ාන්ත හා සංකල්ප තයොදා ගනිමින්, තමා තුල පවත්නා දැනුම උපතයෝගී කර ගනිමින්, එම දැනුම විධිමත් තලස උගන්වමින් තහෝ උක්ත
ක්රියාකාරකම්වල සම්මිශ්රණයක් තලස ක්රියා කරන්නන්.
උදා:- විදයා හා ඉංජිතන්රු වෘත්තිකයින්, දවදයවරුන්, ගුරුවරුන්,ගණකාධිකාරිවරුන්,තතොරතුරු සහ සංනිතව්දන තාක්ෂ්ණ වෘත්තිකයින් ආදි වශතයනි.

3.

තාක්ෂණිකයින් හා ආශ්රිත වෘත්තිකයින්

විදයාත්මක හා ශිල්පාත්මක සංකල්ප හා ක්රමතව්දයන් උපතයෝගී කරගනිමින් හා පර්තේෂ්ණ කරමින් තාක්ෂ්ණික හා ආශ්රිත වෘත්තිකයින් තලස ක්රියාකරන තසේවකයින්.
උදා :- විදයා හා ඉංජිතන්රු ආශ්රිත වෘත්තිකයින්, තසෞඛය ආශ්රිත වෘත්තිකයින්, මූලය හා ගණිත සහාය වෘත්තිකයින් ඇතුලුව ඉහත වෘත්තිකයින් යටතත් තසේවය
කරන තාක්ෂ්ණික වෘත්තිකයින්.

4.

ලිපිකරු හා ලිපිකරු සහාය දසේවකයින්

වාර්තා තබමින්, සංවිධ්ානය කරමින්, ගබඩා කරමින්, ගණන් බලමින් හා ගබඩා කරන ලිපි තල්ඛන නැවත පරිශීලනය කරමින් ලිපිකාර තසේවතේ තයදී සිටින තසේවකයින්.

5.

දසේවා සහ විකුණුම් දසේවකයින්

ගමනාගමන, ගෘහ පාලනය, ආහාරපාන සැපයීම, පුද්ගලික සුරැකුම් තසේවා, පුද්ගලික ආරක්ෂ්ක අංශයන්ට අදාලව සහ තවනත් තසේවාවන් සපයන තසේවකයින් සහ තවළඳ
ප්රදර්ශකයින්ද ඇතුලුව සිල්ලර හා තතොග තවළඳ ආයතනවල තවළඳ තසේවකයින්.

6.

පුහුණු කෘෂිකාර්මික, වන සහ ධීවර දසේවකයින්

කෘෂිකාර්මික වගාවන් වැපිරීතම් සිට අස්වනු තනලීම දක්වා ශ්රමිකයින් සහ සත්ව පාලනය, සත්ව නිෂ්්පාදනය පිලිබද පුහුණු ශ්රමිකයින්, විසිතුරු මසුන්/මිරිදිය මසුන් තබෝ කිරීම
හා රැක බලාගැනීතම් තයතදන්නන් හා වනතයන් තබෝග වර්ග, පලතුරු වර්ග, පැල වර්ග රැස් කිරීතම් තයතදන්නන්, ධීවර කර්මාන්තතේ තයදී සිටින ධීවර කාර්මිකයින්, සතුන්
දඩයම් කිරීම වැනි කටයුතු සම්බන්ධ් පුහුණු ශ්රමිකයින්.

7.

ශිල්පීය සහ ආශ්රිත කර්මාන්ත දසේවකයින්

අදාල ක්තෂ්ේත්තේ විතශේෂිත වූ දැනුම සහ නිපුණතා තයොදා ගනිමින් තගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් හා නඩත්තුව, තලෝහ සකස් කිරීම, තලෝහ සැකිලි ඉදිකිරීම, යාන්ත්රික උපකරණ සෑදීම
තහෝ සවිකිරීම, එකලස් කිරීම, යන්ත්, යාන්ත්රික උපකරණ අළුත්වැඩියාව සහ නඩත්තුව, මුද්රණ කර්මාන්තතේ නිෂ්්පාදන, ආහාර ද්රවය සැකසීම, හස්ත කර්මාන්තයද ඇතුලුව
තප්ෂ් කර්මාන්තතේ තහෝ තලෝහ ද්රවය තයොදා ගනිමින් භාණ්ඩ නිෂ්්පාදනතේ නියැතලන තසේවකයින්. තමම ක්රියාවන්හි නියැතලන තසවකයින් සම්පූර්ණතයන්ම අතින්ම තහෝ
අතින් ක්රියාකරන යන්ත් තහෝ තවනත් උපකරණ භාවිතා කල හැක.

8.

යන්ත්රාොර හා යන්ත්ර ක්රියාකරුවන් සහ එකලස්කරුවන්

කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික ක්තෂ්ේත්තේ සියළුම යන්තත්ෝපකරණ ක්රියාකරවන්නන් සහ අවධ්ානය තයොමු කරන්නන්. දුම්රිය, අහස්යානා, මුහුදු යාත්ා ඇතුලු සියළුම රථවාහන
රියදුරන් සහ ක්රියාකරවන්නන්, කිසියම් විතශේෂිත වූ ක්රමතව්දයන් තයොදා ගනිමින් යන්ත් තහෝ උපකරණ තකොටස් අමුණන්නන් හා එකලස්කරුවන්.

9.

මූලික රැකියාවන්

අතින් තමතහයවන ලබන උපකරණ හා සැලකිය යුතු ශාරීරික ශක්තියක් භාවිතා කරමින් තයතදන මූලික රැකියාවන්. පුරුද්දක් වශතයන් කරතගන යනු ලබන රැකියාවන් සහ
පහසු කාර්යයන්හි තයතදන නුපුහුණු කම්කරුවන් තම් යටතත් ගැතන්.

1

ප්රශ්න අංක 11 (සම්බන්ධයි....)
දිනකට වැඩ කරන පැය ෙණන
සතියකට වැඩ කරන පැය ෙණන

:- අතිකාල පැය ගණන ද සහිත ව එක් තසේවකතයකු සාමානයතයන් දිනකට වැඩ කරන පැය ගණන තමහි සඳහන් කරන්න.
:- අතිකාල පැය ගණන ද සහිත ව එක් තසේවකතයකු සාමානයතයන් සතියක දී වැඩ කරන පැය ගණන තමහි සඳහන් කරන්න.

ෙැනට සතියකට දයෙදවන සාමානෙ අතිකාල පැය ෙණන :- එක් දසේවකදයකු සතියක් තුල වැඩ කරන අතිකාල පැය ෙණදන් සාමානෙය (එනම්, සතියක දී
දෙනු ලබන අතිකාල පැය ෙණන අතිකාල දසේවදේ දයදුණු දසේවක සංඛ්ොදවන් දබෙන්න.)

ප්රශ්න අංක 12
ආයතනදේ අයිතිකරුවන්/දසේවාදයෝයක සහ ක්රියාශීලී හවුල්කරුවන් ආයතනදේ කටයුතු සඳහා ක්රියාකාරීව ොයක වන්දන් නම් අංක 1 කව කර එක්
අදයකු සාමාදනෙයන් සතියක දී වැඩ කරන පැය ෙණන සඳහන් කරන්න.
දනොඑදසේනම් අංක 2 කවකරන්න.

ප්රශ්න අංක 13
ආයතනදේ දසේවක පුරප්පාඩු තිදේ නම් අංක 1 කව කර ප්රශ්න අංක 14 දවත යන්න.
දනො එදසේ නම් අංක 2 කව කර ප්රශ්න අංක 15 දවත යන්න

ප්රශ්න අංක 14
ප්රශ්න අංක 11 හි සඳහන් රැකියා වර්ගී කරණයට අොල ව ඔබදේ ආයතනදේ පුරප්පාඩුව පවත්නා රැකියා වර්ෙ 5ක් පුරප්පාඩු සංඛ්ොවෙ සහිත ව
ප්රමුඛ්තාවය අනුව දමහි සඳහන් කරන්න

ප්රශ්න අංක 15
දෙවන ලෙ මූලික වැටුප් : අොල රැකියාවන් හි නියුතු දසේවකයන්දේ මූලික වැටුප් (Basic Salary) වල එකතුව දමහි සඳහන් කරන්න
ජීවන අංක දීමනාව/ඒ හා සමාන දවනත් දීමනා : ජීවන අංකය සහ ඒ හා සමාන දවනත් දීමනා සඳහා දසේවකයන් දවනුදවන් දෙවනු ලබන මුෙදලහි

එකතුව දමහි සඳහන් කරන්න

අතිකාල දීමනා : දසේවකයන් සඳහා දෙවනු ලබන අතිකාල දීමනාවන් හි එකතුව දමහි සඳහන් කරන්න

ප්රශ්න අංක 16 (මාසික වැටුප් සහ අතිකාල දීමනා හැර ආයතනය විසින් දසේවකයන් දවනුදවන් ෙරණ අමතර වියෙම්)
සමාය ආරක්ෂණ EPF ETF ආදිය
ප්රවාහනය සඳහා ෙරණ ලෙ වියෙම්
ආහාර/නිල ඇඳුම්/නවාතැන් /නිල නිවාස
දසෞඛ්ෙ දසේවා

පසුගිය මාසය ට අදාල තතොරතුරු සඳහන් කරන්න

සාමානය මාසික වියදම සඳහන් කරන්න

පුහුණු වැඩසටහන් / වැඩමුළු ආදිය : පසුගිය වසර තුල ෙරණ ලෙ වියෙම්වල එකතුව සඳහන් කරන්න

ප්රශ්න අංක 17
පසුගිය වසර තුලදී ආයතනය විසින් තසේවතයන්ට තහෝ ඔවුන්තේ පවුතල් සාමාජිකයන් තවනුතවන් දරණ ලද තවනත් වියදම් තමම තකොටස යටතත් ඇතුලත් කරන්න.

සටහන : පසුගිය මාසය යනු ප්රශ්නාවලිදේ මුල් පිටුදේ ඉහළ වම් දකළවදරහි සඳහන් මාසය බව කරුණාදවන්
සලකන්න

2

3

