ඔබ විසින් සපයනු ලබන යතොරතුරු රහසය
යලස තබා ගන්නා අතර ඒවා අයබදු අය
කිරිම පිණිස යහෝ යසේවක අර්ථ සාධක
අරමුෙල් පනයේ නියමයන් සඳහා යහෝ
යයොො ගනු යනොලැයේ.

(කාර්යාලීය ප්රයයෝජනය සඳහා පමණි)

කම්කරු යෙපාර්තයම්න්තුව

වැඩකළ පැය ගණන හා ශ්රම පිරිවැය පිළිබඳ සමීක්ෂණය - 2022
A : හදුනාගැනීයම් යතොරතුරු

සසේවක අර්ථ සාධන අරමුදල් අංකය:

1. ආයතනසේ නම: ……………………………..…………………………………………………………………
2. ලිපිනය: ………………………………………………….…………………………….………………………
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3.1. දුරකථන අංකය

3.2. ෆැක්ස් අංකය:

3.3. විදුත් තැපැල් ලිපිනය: ……………………………………………………………………………………..
4. පරිපාලන දිස්ත්රික්කය: …………………..……………………………
5. ප්රාසේශීය සල්කම් සකොට්ඨාශය: …………………………………….………………………………..
6. ආයතනය ආරම්භ කළ වර්ෂය:

කාර්යාලීය ප්රසයෝජ්නය
සඳ ා පමණි

7. ආයතනය පවත්වාසෙන යන වයාපාරසේ ස්වභාවය
……………………………………………………………………………………………

(වැඩිම සසේවක සංඛ්යාවක් සයොදවා ඇති ප්රධාන නිෂ්පාදනය, ක්රියාකාරිත්වය ස ෝ වයාපාරය සකටිසයන් විස්තර කරන්න)
8. ඔබ ආයතනය යටසත් පාලනය වන ශාඛ්ා ආයතන සවනත් තැනක තිසේද?
8.1 ඔව්

8.2 නැත

8.3 ශාඛ්ා ආයතන තිසේ නම්, ශාඛ්ා සංඛ්යාව

9. ආයතනසේ නනතික ස්වභාවය (අදාල සකොටුව තුළ “ √ ” ලකුණ සයොදන්න)
9.1 තනි පුේෙල

9.2 වුල් වයාපාර

9.3 අර්ධ රාජ්ය

9.4 සීමිත වෙකීම් සහිත සපොදු

9.5 සීමිත වෙකීම් සහිත පුේෙලික

9.6 සමුපකාර සමිති

9.7 සවනත් (විස්තර කරන්න)

…………………………………….

10. ඔබ ආයතනය ප ත දැක්සවන කුමන ස ෝ ආයතනයක ලියාපදිංචි කර තිසේද? (අදාල පිළිතුරු සියල්ලම කව කරන්න)
ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාලය .....................................................................

1

ම නෙර සභා/ නෙර සභා/ ප්රාසේශීය සභා ...............................................

2

සමාෙම් සරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය .................................................................

3

ආසයෝජ්න මණ්ඩලය (BOI) .....................................................................

4

සේශීය ආදායම් සදපාර්තසම්න්තුව .............................................................

5

වාණිජ් ා කර්මාන්ත මණ්ඩලය ...............................................................

6

ඉදිකිරිම් ා සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය (ICTAD) ....................................

7

සවනත් (සඳ න් කරන්න) .……………………………………..………..

8

1

B : යසේවක යතොරතුරු (කරුණාකර පහතින් සෙහන් කර ඇති උපයෙස් අනුගමනය කරන්න)
11. වයස, ස්ත්රි පුරුෂභාවය අනුව යසේවා නියුක්තිය (ආයතනයේ සියළුම යසේවා නියුක්තිකයන් ඇතුළේ කරන්න)
වයස් කාණ්ඩය ( අවුරුදු)

රැකියා තත්ත්වය

18 ට අඩු
පුරුෂ

18-24
ස්ත්රි

පුරුෂ

ස්ත්රි

පුරුෂ

එකතුව

60 ස ඊට වැඩි

25-60
ස්ත්රි

පුරුෂ

ස්ත්රි

පුරුෂ

ස්ත්රි

1. පූර්ණ කාලීන සසේවකයින් සංඛ්යාව
2. අර්ධ කාලීන සසේවකයින් සංඛ්යාව
3. සසේවා සයොජ්කයින්/ ක්රියාශීලී
වුල්කරුවන්

4. වැටුප් සනොලබා සසේවය කරන පවුසල්
සමාජිකයින්
5. එකතුව

සසේවක වර්ෙය (පූර්ණකාලීන ා අර්ධකාලීන සසේවකයින් පමණක් සැලකිල්ලට ෙනිමින් ප ත සකොටස සම්පූර්ණ කරන්න).
6. ස්ථිර සසේවකයින්
7. තාවකාලික/ අනියම් සසේවකයින්
8. සකොන්ත්රාත් පදනම මත/නිශ්චිත කාල
සීමාවක් මත බඳවා ෙත් සසේවකයින්
9. ඉසෙන ෙන්නන් ා ආධුනිකයන්
පූර්ණ කාලීන යසේවකයින්
වැටුපක්/සව්තනයක් ලබමින්, සතිසේ සාමානය වැඩ කරන කාලය තුලදි සසේවසේ නිරත පුේෙලයින් මීට අයත්
සව්. ඔහුසේ සාමානය වැඩ කරන පැය ෙණන සසේවා සයෝජ්කයා විසින් තීරණය කරනු ඇත.
අර්ධ කාලීන යසේවකයින්
සතියකට වැඩකරන සාමානය පැය ෙණනට වඩා අඩු නමුත් නිශ්චිත කාල සීමාවක් සඳ ා සෙවිමක් ලබමින්
සසේවසයහි නිරත වන සසේවකයින් මීට අයත් සව්.
යසේවා යයෝජකයින්/ ක්රියාශිලි හවුල්කරුවන්
ආයතනසේ කටයුතුවල ක්රියාශීලී සලස නිරත අයිතිකරුවන් ා
කටයුතුවල නිරත වන අක්රිය වුල්කරුවන් ඇතුලත් සනොවිය යුතුය.

වුල්කරුවන් සව්. ඒකකසයන් පිටත

වැටුප් යනොලබා යසේවය කරන පවුයල් සාමාජිකයින්
අයිතිකරුසේ නිවසසහි පදිංචිව සිටිමින් ස ෝ අයිතිකරුසේ නිවසසහි පදිංචි නැති පිටතින් පැමිණ ස ෝ නියමිත
වැටුපක් සනොලබා අවම සලස සාමානයසයන් වැඩ කරන කාලසයන් 1/3 වත් ඒකකසයහි වැඩ කරන සියළුම
සසේවකයින් මීට අයත් සව්.

ස්ථීර යසේවකයින්
ආයතනසේ ස්ථීර සසේවක සංඛ්යාවට අයත් සසේවකයන්.
තාවකාලික යසේවකයින්
ස්ථීර සසේවක සංඛ්යාවට අන්තර්ග්ර ණය සනොකරන ලද නිතය වැටුප් පදනමක් මත
වැඩ කරන පරිවාසකයින් ස සවනත් පුේෙලයන්.
අනියම් යසේවකයින්
වැඩි වශසයන් නදනික වැටුප් පදනමක් මත සසේවය කරන, සකටි කාලීන රැකියා
සඳ ා බඳවා ෙන්නා, බාහිර සසේවකයින්/නිවසසේ සිට වැඩ කරන සසේවකයින්.
යකොන්ත්රාේ පෙනම මත/නිශ්චිත කාල සීමාවක් මත බඳවා ගේ යසේවකයින්
සකොන්ත්රාත් පදනම මත ස ෝ ස්ථාවර කාල සීමාවන් ස ස්ථාවර වැටුප් මත සසේවය
කරන පුේෙලයින්.

ඉයගනගන්නන් සහ ආධුනිකයින්
කරන ලද වැඩ සඳ ා සව්තන ලබන, රැකියාවක් සඳ ා පුහුණු කරවන්නන්.

C : සතය වශයයන් වැඩකරන ලෙ පැය ගණන පිළිබෙ යතොරතුරු (කරුණාකර ප්රශ්න අංක 12.2, 12.4, 12.5, 12.7 සහ 12.9 සඳහා 7 පිටුයවහි උපයෙස් බලන්න)
12. ජාතයන්තර සම්මත රැකියා වර්ගීකරණයට අනුව පහත යතොරතුරු සම්පූර්ණ කරන්න.
12.1
ISCO (ජ්ාතයන්තර සම්මත
කර්මාන්ත වර්ගීකරණය

1

කළමනාකරුවන්,
සජ්යෂ්ඨ නිලධාරින් ා
නීති සම්පාදකයින්

ස්ත්රි
පුරුෂ
භාවය

පුරුෂ
ස්ත්රි
පුරුෂ

2

වෘත්තිකයින්
ස්ත්රි

3

4

5

6

7

තාක්ෂණික ා ආශ්රිත
වෘත්තිකයින්
ලිපිකරු ස ලිපිකරු
ස ාය සසේවකයින්
සසේවා ා විකුණුම්
සසේවකයින්

පුරුෂ
ස්ත්රි
පුරුෂ
ස්ත්රි
පුරුෂ
ස්ත්රි

පුහුණු කෘෂිකාර්මික,
වන ා ධිවර
සසේවකයින්

පුරුෂ

ශිල්පීය ා ආශ්රිත
කර්මාන්ත සසේවකයින්

පුරුෂ

ස්ත්රි

ස්ත්රි

8

9

යන්ත්රාොර ා යන්ත්ර
ක්රියාකරුවන් ස
එකලස්කරුවන්
මූලික රැකියාවන්

පුරුෂ
ස්ත්රි
පුරුෂ
ස්ත්රි

12.2
එක්
සසේවකසයකු
සාමානයසයන්
දිනකට වැඩ
කරන පැය
ෙණන

සදන ලද මාසය තුල එක් එක් රැකියා තත්වය අනුව සතයවශසයන් වැඩ කරන ලද පැය ෙණන
අර්ධ කාලීන සසේවකයින්

පූර්ණ කාලීන සසේවකයින්
12.3
සසේවකයින්
සංඛ්යාව

12.4
සතය වශසයන් වැඩකළ
පැය ෙණන ( අතිකාල පැය
ෙණන රහිතව)

12.5
අතිකාල පැය
ෙණන

12.6
සසේවකයින්
සංඛ්යාව

12.7
සතය වශසයන්
වැඩකළ පැය ෙණන

සසේවාසයෝජ්කයින්/ ක්රියාශීලී
වුල්කරුවන්
12.8

සසේවා සයොජ්කයින්/

ක්රියාශීලී වුල්කරුවන්
සංඛ්යාව

12.9
සතය වශසයන්
වැඩකළ පැය
ෙණන

D: වැටුප් හා අනිකුේ දීමනා
(11 වගුසවහි සඳ න් කළ පූර්ණ කාලීන ා අර්ධ කාලීන සසේවකයින් සද ා පමණක් 13 ා 14 වගු සම්පූර්ණ කරන්න)
13: අොල මාසය තුල එක් එක් යසේවක වර්ගය අනුව මුළු වැටුප්, දීමනා හා අතිකාල දීමනා සඳහන් කරන්න.
ISCO (ජ්ාතයන්තර සම්මත රැකියා
වර්ගීකරණය

ස්ත්රි පුරුෂ
භාවය

1

කළමනාකරුවන්, සජ්යෂ්ඨ
නිලධාරින් ා නීති
සම්පාදකයින්

2

වෘත්තිකයින්

පුරුෂ

3

තාක්ෂණික ා ආශ්රිත
වෘත්තිකයින්
ලිපිකරු ස ලිපිකරු ස ාය
සසේවකයින්

පුරුෂ

4

5

සසේවා ා විකුණුම් සසේවකයින්

6

පුහුණු කෘෂිකාර්මික, වන ා
ධිවර සසේවකයින්

7

ශිල්පීය ා ආශ්රිත කර්මාන්ත
සසේවකයින්

8

යන්ත්රාොර ා යන්ත්ර
ක්රියාකරුවන් ස
එකලස්කරුවන්

9

මූලික රැකියාවන්

මුලීක වැටුප් වල එකතුව
(රුපියල්)

සියළුම දීමනා වල
එකතුව* (රුපියල්)

අතිකාල දීමනා වල
එකතුව (රුපියල්)

පුරුෂ
ස්ත්රි
පුරුෂ
ස්ත්රි

ස්ත්රි

ස්ත්රි
පුරුෂ
ස්ත්රි
පුරුෂ
ස්ත්රි
පුරුෂ
ස්ත්රි
පුරුෂ
ස්ත්රි
පුරුෂ
ස්ත්රි

* දීමනා - ජිවන අංක දීමනාව ා ඒ ා සමාන සවනත් දීමනා වල එකතුව සද න් කරන්න

14: අොල වර්ෂය තුල ප්රසාෙ දීමනා, පාරියතෝෂික හා යවනේ සෘජු ද්රවයමය යගවීම්
ISCO (ජ්ාතයන්තර සම්මත රැකියා වර්ගීකරණය)

ප්රසාද දීමනා / පාරිසතෝෂික*
පුරුෂ

ස්ත්රි

සෘජු ද්රවයමය සෙවිම්**
පුරුෂ

ස්ත්රි

1 කළමනාකරුවන්, සජ්යෂ්ඨ නිලධාරින් ා නීති සම්පාදකයින්
2 වෘත්තිකයින්
3 තාක්ෂණික ා ආශ්රිත වෘත්තිකයින්
4 ලිපිකරු ස ලිපිකරු ස ාය සසේවකයින්
5 සසේවා ා විකුණුම් සසේවකයින්
6 පුහුණු කෘෂිකාර්මික, වන ා ධිවර සසේවකයින්
7 ශිල්පීය ා ආශ්රිත කර්මාන්ත සසේවකයින්
8 යන්ත්රාොර ා යන්ත්ර ක්රියාකරුවන් ස එකලස්කරුවන්
9 මූලික රැකියාවන්
* ප්රසාද දීමනා/ පාරිසතෝෂික – වර්ෂ අවසාන, කාලීන ා සවනත් ප්රසාද දීමනා, ලාභ සබදිසම් දීමනා ා සවනත් ප්රසාද දීමනා
** සෘජු ද්රවයමය සෙවිම් – ආ ාර, බීම, ඉන්ධන, සනොමිසල් ස ෝ ස නාධාර වශසයන් ලබා දි ඇති නිවාස සඳ ා දළ වශසයන් නිමානය
කරන ලද සතය වටිනාකම ා සවනත් ද්රවයමය සෙවිම් ( පාව න්, ඇදුම්.... ආදිය)

4

E: අොල වර්ෂය තුල යසේවකයන් යවනුයවන් ෙරණ ලෙ අමතර වියෙම්
15: පසුගිය වර්ෂය තුලදි යසේවකයන් යවනුයවන් ෙරන ලෙ සමාජ ආරක්ෂණ, ප්රවාහන, යසෞඛ්ය සහ යවනේ වියෙම්

වර්ෂය

සමාජ් ආරක්ෂණ (EPF/ETF
රක්ෂණ ආදිය.)

ප්රවා න වියදම්

සසේවකයන් උසදසා දරන ලද අනිකුත්
වියදම් (තයාෙ, ශිෂයත්ව, විවා මරණ,
විසනෝද චාරිකා/අවුරුදු උත්සව දීමනා
ස ෝ සවනත් වියදම්

සසෞඛ්ය සසේවා

F: 2023 වර්ෂය සඳහා අයප්ක්ෂිත ශ්රම ඉල්ලුම
16: වයස, ස්ත්රි පුරුෂ භාවය හා සුදුසුකම් අනුව 2023 වර්ෂය සඳහා අයප්ක්ෂිත ශ්රම ඉල්ලුම
අංකය

2023 වර්ෂසේ දි බදවාෙැනීමට
අසප්ක්ෂිත රැකියාවන්
(ප්රමුඛ්තාවය අනුව පළමු
රැකියා 8 සද න් කරන්න)

රැකියාව සඳ ා අවශය සුදුසුකම්
*වයස්
කාණ්ඩය

***සවනත් සුදුසුකම්

** අධයාපන
සුදුසුකම්

1

2

පුරප්පාඩු
සංඛ්යාව
පුරුෂ
ස්ත්රි

කාර්යාලීය
ප්රසයෝජ්නය සද ා
(ISIC cods)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

*වයස් කාන්ඩය:
1.අවු 18 අඩු
3. අවු 25-60

2. අවුරුදු 18-24
4. 60 ස ඊට වැඩි.

**අධයාපන සුදුසුකම්:
1. සා/සප දක්වා
2. සා/සප සමත්
උ/සප
සමත්
. 3.
Over
55yrs
4. උපාධිය ස ෝ ඒ සමාන සවනත් සුදුසුකම්

*** අනිකුත් සුදුසුකම් කරුණාකර 7/8 පිටුවල ඇති වෘත්තීය සුදුසුකම් ලැයිස්තුව බලන්න. වඩාත් සුදුසු සුදුසුකම්
2ක් සතෝරා අදාල අක්ෂරය ා අංකය 1 ා 2 තීරු තුල සද න් කරන්න. උදා:- A.3, L.82
ඔබ විසින් අසප්ක්ෂාකරනු ලබන සුදසුකම් දී ඇති ලැයිස්තුසව සනොමැති නම් කරුණාකර සුදුසුකම්
ක්සෂේත්රයට අදාල අක්ෂරය සද න් කර “0” සද න් කරන්න. උදා:- K.0
”0” සලස සඳ න් කසල් නම් කරුණාකර අවශය සුදුසුකම ප ත සපයා ඇති ඉසඩහි සඳ න්
කරන්න
............................................................................................................................. ...............
................................................................................................................... .........................
.................................................................................................................
................................................................................................................

මාසේ දැනිසම් ා විශ්වාසසේ ැටියට සමම සමීක්ෂණ වාර්තාසව් අඩංගු කර ඇති සතොරතුරු නිවැරදි බව සමයින් ස තික කරමි.
නම : ………………………………….

අත්සන:…………………………………

නිල මුද්රාව

දිනය:……………………….
තනතුර:………………….

කාර්යාලීය ප්රයයෝජනය සෙහා
සක්ත කිරිම –

දත්ත ඇතුළත් කිරිම –

නම: …………………………………

නම: …………………………………

අත්සන: ……………………………

අත්සන: ……………………………

දිනය: ……………………………………

දිනය: ……………………………………

5

සමීක්ෂණ ප්රශ්නාවලිය පිරවීම සඳහා උපයෙස්
01 ප්රශ්න අංක 1-10
අංක 01 සිට 10 දක්වා ප්රශ්න යටසත් ඔසේ ආයතනසේ ඳුනාෙැනීසම් සතොරතුරු නිවැරදිව පිරවිය යුතුය.
ප්රශ්න අංක 7 දි ආයතනය විසින් සිදු කරන ලද ප්රධාන ආර්ථික කටයුත්ත ලබා දී ඇති තිත් ඉර මත පැ ැදිලිව සද න් කරන්න. ඔසේ
ආයතනය මගින් ආර්ථික කටයුතු සදකක් ස ෝ වැඩි ෙණනක් සිදු කරන්සන් නම්, වැඩිම කම්කරුවන් සංඛ්යාවක් සම්බන්ධ වන ආර්ථික
කටයුත්ත පැ ැදිලිව ලියන්න.
ප්රශ්න අංක 8 දි, ශාඛ්ා කාර්යාල සවනත් ස්ථානයක පිහිටා තිසේ නම්, “ඔව්” ලකුණු කර 8.3 ප්රශ්නසේ දි ශාඛ්ා සංඛ්යාව සඳ න් කරන්න.

02 ජාතයන්තර සම්මත රැකියා වර්ගීකරණය (ISCO)
කරුණාකර ප ත දක්වා ඇති ISCO වර්ගීකරණයට අනුව ඔසේ ආයතනසේ සියලුම සසේවකයන් වර්ෙ කරන්න
01.
කළමනාකරුවන්, යජයෂ්ඨ කම්කරුවන් සහ නීති සම්පාෙකයින්:
1) නීති සම්පාදකයින්, සජ්යෂ්ඨ නිලධාරීන් 2) අධයක්ෂවරුන් ස ප්රධාන විධායකයින් වැනි ආයතනික කලමනාකරුවන් 3) මුදල්, මානව
සම්පත්, ප්රතිපත්ති ස සැලසුම් වැනි පරිපාලන ා වාණිජ් කළමනාකරුවන් 4) කෘෂිකාර්මික, නිෂ්පාදන, කැනිම් ා ඉදිකිරිම් වැනි
නිෂ්පාදන ස විසශේෂිත ක්සෂේත්රයන්ට අදාල කළමනාකරුවන් 6) කුඩා වයවසායක කළමනාකරුවන් ආදිය මිට අයත් සව්.
02.
වෘේතිකයන්:
1) සභෞතික විදයාඥයන්, රසායනඥයින්, ෙණිතඥයන්, සංඛ්යාසල්ඛ්නඥයන්, පරිෙණක වෘත්තිකයන්, ඉංජිසන්රුවන් ස ඒ ආශ්රිත සවනත්
වෘත්තිකයන් වැනි සභෞතික ස ඉංජිසන්රු වෘත්තිකයන් 2) නවදයවරුන්, ස දනිලධාරින් ස සූතිකාොර වෘත්තිකයන් වැනි සසෞඛ්ය
වෘත්තිකයන් 3) විශ්වවිදයාල ස උසස් අධයාපනය, ේවිතීයික අධයාපනය, ප්රාථමික ස සපර පාසල්, විසශේෂ අධයාපන වැනි ගුරු
වෘත්තිකයන් 4) පරිපාලන වෘත්තිකයන් 5) සතොරතුරු ා සන්නිසව්දන තාක්ෂණ වෘත්තිකයන් 6) නීති, සමාජීය ස සංස්කෘතික
වෘත්තිකයන් 7) වයාපාර ක්සෂේත්රයට අදාල වෘත්තිකයන් 8) සල්ඛ්නාරක්ෂකයින්, පුස්තකාලයාධිපතිවරුන්, සකෞතුකාොර භාරකරුවන්
වැනි වෘත්තිකයන්, සල්ඛ්කයින් ස නිර්මාණශීලි ස ෝ රංෙ කලාකරුවන්, ආෙමික වෘත්තිකයන් යනාදින්
03.
කාර්මික ශිල්පීන් සහ ආශ්රිත වෘේතිකයන්:
1) සභෞතික ස ඉංජිසන්රු විදයාව ආශ්රිත වෘත්තිකයන්: සභෞතික ස ඉංජිසන්රු විදයා කාර්මික ශිල්පීන්, පරිෙණක ආශ්රිත වෘත්තිකයන්,
ආරක්ෂක ා තත්ව පරික්ෂකයන්, ජීව විදයාව ආශ්රිත වෘත්තිකයන්, නැව් ස ගුවන් යානා පාලකයින් ස කාර්මික ශිල්පීන්, 2) සසෞඛ්ය
ආශ්රිත වෘත්තිකයන් 3) සවනත් ආශ්රිත වෘත්තිකයන්: මුලය ස විකුණුම් කටයුතු ආශ්රිත වෘත්තිකයන්, සවළද නිසයෝජිතයින් ස සවළඳ
තැරැව්කරුවන්, පරිපාලන කටයුතු ආශ්රිත වෘත්තිකයන්, සමාජ් වැඩ ආශ්රිත වෘත්තිකයන්, කලාත්මක, විසනෝදාත්මක ස ක්රීඩා කටයුතු
ආශ්රිත වෘත්තිකයන්, ආෙමික කටයුතු ආශ්රිත වෘත්තිකයන් යනාදින්
04.
ලිපිකරුවන්:
1) සාමානය ලිපිකරුවන් ස යතුරුලියන ලිපිකරුවන් 2) පාරිසභෝගික සසේවා ලිපිකරුවන් 3) ගිනුම් ලිපිකරුවන්, වාප්පු ලිපිකරුවන් 4)
සවනත් ලිපිකරුවන් ස ආශ්රිත සසේවකයින්: සල්කම්වරුන්, ප්රවා න ලිපිකරුවන්, පුස්තකාල ලිපිකරුවන්, ෙබඩා ලිපිකරුවන්, තැපැල්
ලිපිකරුවන් ස පාරිසබෝගික සසේවා ලිපිකරුවන් යනාදීන්
05.
යසේවා හා විකුණුම් යසේවකයින්:
1) සංචාරක ස ායකයින් ස ආශ්රිත සසේවකයින් 2) ෙෘ සසේවකයින්, ආපනශාලා සසේවකයින් 3) සවනත් පුේෙලික සසේවා සපයනන්නන්
4) ආරක්ෂක සසේවා සසේවකයින් 5) නිරූපිකාවන්, විකුණුම්කරුවන් ස ප්රදර්ශනාොර සසේවකයින් යනාදින්
06.
පුහුණු කෘෂිකාර්මික, වන හා ධීවර යසේවකයින්
1) උදයාන අලංකරණය කරන්නන්, සබෝෙ වො කරන්නන් 2) සත්ව නිෂ්පාදන ආශ්රිත සසේවකයන් 3) සබෝෙ ස සත්ව නිෂ්පාදකයින් 4)
වන වො ස ඒ ආශ්රිත සසේවකයන් 5) ධීවර සසේවකයන්, දඩයම්කරුවන් ස උගුල් කරුවන් යනාදින්
07.
ශිල්පීය හා ආශ්රිත කර්මාන්ත යසේවකයන්:
1) පතල් කම්කරුවන්, ෙල් කපන්නන් ස කැටයම් සසේවකයන් 2) සෙොඩනැගිලි රාමු සකස්කරන්නන් 3) සෙොඩනැගිලි නිම කරන්නන් ස
ඒ ආශ්රිත සසේවකයින් 4) පින්තාරු කරන්නන්, සෙොඩනැගිලි පිරිසිදු කරන්නන් 5) කම්මල්කරුවන්, සමවලම් සාදන්නන් ස ඒ ආශ්රිත
සසේවකයන් 6) යන්සත්රෝපකරණ සාදන්නන් අළුත්වැඩියා කරන්නන්, වෑේදුම්කරුවන් 7) විදුලි ා ඉසලක්සට්රොනික උපකරණ අළුත්වැඩියා
කරන්නන් 8) ආ ාර සැකසුම් ස ඒ ආශ්රිත සසේවකයන්, ලී පදනම් කරන්නන්, කැබිනට් වැනි දැවමය භාණ්ඩ සාදන්නන් ස ඒ ආශ්රිත
සසේවකයන් 9) සරදිපිළි , ඇඟලුම් නිෂ්පාදකයින් ස ඒ ආශ්රිත සසේවකයින් 11) සලදර් ස සලදර් සපත්තු සාදන්නන් යනාදින්.
08.
කම්හල් සහ යන්ත්ර ක්රියාකරුවන් සහ එකලස් කිරීම්
1) පතල් කැණීම් ස ඛ්නිජ්-සැකසුම්-යන්ත්ර ක්රියාකරුවන් 2) සලෝ -සැකසුම් යන්ත්ර ක්රියාකරුවන් 3) වීදුරු, පිඟන් මැටි ස ඒ ආශ්රිත යන්ත්ර
ක්රියාකරුවන් 4) දැව සැකසුම් ආශ්රිත යන්ත්ර ක්රියාකරුවන් 5) රසායනික-සැකසුම් යන්ත්ර ක්රියාකරුවන් 6) බලශක්ති නිෂ්පාදනය ස ආශ්රිත
යන්ත්ර ක්රියාකරුවන් 7) රසායනික නිෂ්පාදන යන්ත්ර ක්රියාකරුවන් 8) රබර් ස ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන යන්ත්ර ක්රියාකරුවන් 9) ලී නිෂ්පාදන
යන්ත්ර ක්රියාකරුවන්, 10) මුද්රණ, සපොත් බැදිම ස කඩදාසි නිෂ්පාදන යන්ත්ර ක්රියාකරුවන් 11) සරදිපිළි, සලොම් ස සම් නිෂ්පාදන යන්ත්ර
ක්රියාකරුවන් 12) ආ ාර ස ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාදන යන්ත්ර ක්රියාකරුවන් 13) එකලස් කරන්නන් 14) දුම්රිය එංජින් ක්රියාකරුවන්, සමෝටර්
රථ රියදුරන් 15) කෘෂිකාර්මික උපකරණ ක්රියාකරුවන් 16) නැව් තට්ටුසව් කාර්ය මණ්ඩලය ස අදාළ සසේවකයින් යනාදින්
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09.
මූලික රැකියා
1) පණිවිඩකරුවන්, සපෝටර්වරුන්, සදොරටු පාලකයන්, මුදල් එකතු කරන්නන්, සෙයින් සෙට සෙොස් අසලවි කරන්නන්, කාර්යාල, ස ෝටල්
ස සවනත් ආයතනවල ස ායකයින් ස පිරිසිදු කරන්නන්, මුද්රණ යන්ත්ර ක්රියාකරුවන්, කුණු එකතු කරන්නන්, අතුොන්නන්,
සෙොඩනැගිලි භාරකරුවන් වැනි විකුණුම් ස සසේවා මූලික වෘත්තීන් 2 )කෘෂිකාර්මික, ධීවර ා ඒ ආශ්රිත කම්කරුවන් 3) පතල් කැණීම්,
ඉදිකිරීම්, නිෂ්පාදන ස ප්රවා නසේ කම්කරුවන් යනාදින්

03. ප්රශ්න අංක: 12
(i) ප්රශ්නය 12.2 : සාමානයයයන් වැඩ කරන පැය ගණන ; එක් පුේෙලසයකු විසින් දිනකට සාමානයසයන් වැඩ කරන පැය ෙණන රැකියා
ඛ්ාන්ඩය අනුව සද න් කරන්න
උදා:- කළමනාකරුවන්; දිනකට පැය 8, ලිපිකරුවන්; දිනකට පැය 8, මූලික සසේවකයන්: දිනකට පැය 9
(ii) ප්රශ්නය 12.4: මාසයේ සැබෑ යලස වැඩ කරන ලෙ පැය ගණන (අතිකාල පැය ගණන යනොමැතිව) = (මාසසේ සාමානය වැඩ කරන පැය
ෙණන - මාසය තුළ සනොපැමිසණන ලද පැය ෙණන*)
*මාසය තුළ සනොපැමිසණන පැය ෙණන = [(වාර්ෂික නිවාඩු, රජ්සේ නිවාඩු, අසනීප නිවාඩු, මාතෘ / පීතෘ නිවාඩු, පුේෙලික ස ෝ පවුසල්
සවනත් ස ේතූන් සඳ ා වන නිවාඩු ස ෝ ප්රජ්ා රාජ්කාරි සඳ ා වන නිවාඩු) + (වැටුප් සහිත ස ෝ රහිත අධයායන නිවාඩු) + (කිසිදු ඵලදායි
ක්රියාකාරකමක් සිදු සනොකරන පැය ෙණන (ආ ාර විසව්කය ස ෝ දිගු චාරිකා වලදී ෙතකරනු ලබන විසව්කය වැනි සකටි විසව්ක
කාලයකින් සවන්කර ඳුනාෙත ැකි දිගු විරාමයන් )]
උදා:- (අ) පුේෙලයකු සාමානයසයන් දිනකට වැඩ කරන පැය ෙණන
= පැය 8,
සදන ලද මාසසේ දි සාමානය වැඩ කරන දින ෙණන
= 22 නම්,
ඔහු එම මාසය තුලදි සාමානයසයන් වැඩ කරන ලද පැය ෙණන = 8* 22
= 176
(ආ) එම මාසය තුල සපොදු නිවාඩු දින 2ක් පැවති අතර අදාල සසේවකයා සමම මාසය තුල දිනක අසනීප නිවාඩුවක් ා දින 2ක
සවනත් නිවාඩු ලබා සෙන තිබුනි නම් ,
ඔහු සසේවයට සනොපැමිණි සම්පූර්ණ පැය ෙණන
= (සසේවයට සනොපැමිණි දින ෙණන * දිනකට වැඩ කරන පැය ෙණන)
= (2+3+1)*8
= 48
එවිට ඔහු සැබෑ යලස වැඩ කරන පැය ගණන = (176-48) =128. එක් එක් රැකියා මට්ටම සඳ ා සමය අනුෙමනය
කරන්න
(iii) ප්රශ්නය12.5: මුළු අතිකාල පැය ගණන: එක් එක් රැකියා කාණ්ඩය අනුව මාසය තුළ සිදු කරන ලද අතිකාල පැය ෙණසනහි
එකතුව සඳ න් කරන්න.

04. ප්රශ්න අංක: 16
වෘේතිය, තාක්ෂණික යහෝ යවනේ පුහුණු
A. ආහාර සහ යේකරි නිෂ්පාෙන
1. සකස් කරන ලද කල්පවත්නා ආ ාර නිෂ්පාදනය
2. විවිධ සේකරි නිෂ්පාදනය
3. පිසින ලද ආ ාර නිෂ්පාදනය
4. බීම සකෝඩියල් ස සසෝස් වර්ෙ වැනි සේ නිෂ්පාදනය
B. යරදි පිළි සහ නිමි ඇඳුම් නිෂ්පාෙනය
5. සරදි පිළි ස නූල් නිෂ්පාදනය
6. ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය
7. ෙෘ අලංකරණ සරදිපිළි සැකසීම
C. කුඩා කර්මාන්ත
8. පන් සව්වැල් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය
9. සකොහු ා සම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය
10. මැටි ා සම්බන්ධ නිෂ්පාදන
D. තාක්ෂණික නිෂ්පාෙන
11. මුද්රණය/ප්රකාශනය
12. රබර් ා ප්ලාස්ටික් නිමි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය
13. සලෝ මය සනොවන භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය
14. සලෝ නිමැවුම්
15. යන්ත්ර සූත්ර ා විවිධ උපකරණ නිෂ්පාදනය
16. රන් භාණ්ඩ නිෂපාදනය
17. සවනත් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය

E. නව ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ නිෂ්පාෙන
18. දැව නිෂ්පාදනය
19. ෙෘ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය ා ඔප දැමීම
20. ෙෘ භාණ්ඩ ා කුෂන් කිරිම
21. සවනත් කැණිම් කටයුතු
F. අළුේ වැඩියාව
22. වා න ා යන්ත්ර සූත්ර අළුත්වැඩියාව
23. විදුලි උපකරණ, ඉසලක්සට්රොනික උපකරණ ස
ඔරසලෝසු අලුත්වැඩියා කිරීම
G. ඉංජියන්රු යහෝ අොළ තාක්ෂණික පුහුණු
24. ප්රවා න ඉංජිසන්රු/සමෝටර් රථ ඉංජිසන්රු
25. සමෝටර් රථ, විදුලි ස ඉසලක්සට්රොනික් තාක්ෂණය
26. සමෝටර් රථ සබොඩි තාක්ෂණය ා සම්බන්ධ සසේවා
සැපයීසම් පුහුණු
27. බර වා න ා සැ ැල්ලු වා න පැදවීම
28. සවනත් ස්වයංක්රීය ඉංජිසන්රු ස තාක්ෂණය
29. යාන්ත්රික ඉංජිසන්රු ශිල්පය
30. විදුලි ා ඉසලක්සට්රොනික ඉංජිසන්රු ස කාර්මික
ඉංජිසන්රු
31. පරිෙණක ඉංජිසන්රු (මෘදුකාංෙ ස දෘඪාංෙ)
32. විදුලි රැ ැන් සවි කිරීම ා නඩත්තුව

7

33. විදුලි උපකරණ කාර්මික
34. වායු සමීකරණ ා ශීතකරණ කාර්මික
35. ඉසලක්සට්රොනික උපකරණ ා නඩත්තුව
36. ගුවන් / නාවික කාර්මික ා ඉංජිසන්රු ශිල්පය
37. පාරිසරික ඉංජිසන්රු ශිල්පය
38. ජීව නවදය කාර්මික ශිල්පය
39. ගිනි ආරක්ෂණය
40. දුම්රිය පාලක තාක්ෂණය
41. සතල් පිරිප දුව ා සම්බන්ධ සසේවා සැපයිම් පිළිබද
42. ඉදිකිරීම්, කාර්මික ා ඉංජිසන්රු ශිල්පය
43. වාස්තු විදයාත්මක ස නාෙරික අලංකරණය/ භූමි
අලංකරණය
44. ම ාමාර්ෙ ඉදිකිරීම්
45. මිනුම් කරණය
46. සෙොඩනැගිලි ා ඉදිකිරීම් ශිල්පය
47. සෙොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කළමණාකරණය
48. සපදසර්රු / වඩු කාර්මික / පින්තාරු / ජ්ලනල
තාක්ෂණය
49. විසිතුරු කපරාරු, වීදුරු ෙැන්වීම
50. බිමි ආරක්ෂණ විවිධ විසශේෂ තාක්ෂණය
51. සවනත් ඉංජිසන්රු ස අදාළ තාක්ෂණික සසේවා
H. කෘෂිකාර්මික හා පාරිසරික
51. වතු සබෝෙ, මල් ස විසිතුරු පැල ඇතුළු කෘෂිකාර්මික
විදයාව
52. සත්ව පාලනය
53. අසනක් කෘෂිකාර්මික ස පාරිසරික අධයයනයන්
54. පළිසබෝධ පාලනය ස වල් පැලෑටි පාලනය
55. සවනත් කෘෂිකාර්මික ස පාරිසරික විෂයයන්
56. පස සංරක්ෂණය
I. පරිසර විෙයාව
57. වනජිවි කළමණාකරණය
58. සවනත් පරිසර අධයයනයන්
59. වන වො අධයයනය
60. සෙවතු වොව ස උදයාන විදයාව
J. යසෞඛ්ය යසේවා
61. සාමානය ස විසශේෂිත, දන්ත නවදය, පශු නවදය,
සේශීය නවදය ඇතුළු නවදය අංශය ස සවනත්
62. ස කාර නවදය ඉංජිසන්රු ස නවදය තාක්ෂණය
63. සභෞතික චිකිත්සක සසේවය
64. ශ්රවය දාශය නවදය උපකරණ සසේවා
65. කටු චිකිත්සාව ස ඒ ආශ්රිත ප්රතිකාර
66. සාමානය ස ද සසේවාව, පවුල් සසෞඛ්ය ස ද සසේවාව ස
අසනකුත් ස ද සසේවා
67. ඖෂධ සව්දය
68. විකිරණ ඉංජිසන්රු ස අසනකුත් ආශ්රිත සසේවාවන්
69. ම ජ්න සසෞඛ්ය සසේවය/වසංෙත සරෝෙ නිවාරණය ස
සසෞඛ්ය ප්රවර්ධනය
70. සපෝෂණ ා ආ ාරසව්දය
71. පැරා නවදය /ප්රථමාධාර සසේවා
72. සවනත් නවදය සසේවා
K. අධයාපන අංශය
73. සපර ප්රාථමික ගුරු
74. ප්රාථමික ගුරු
75. ේවිතියික ගුරු
76. උසස් අධයාපන සසේවා ගුරු
77. විසශේෂ අධයාපන ගුරු
78. සවනත් ගුරු වෘත්තිකයින්
L. යතොරතුරු තාක්ෂණය
79. විධිමත් පරිෙණක භාෂා සිේධාන්ත
80. වැඩසට න්කරණය

81. ෙණිතමය සිේධාන්ත
82. දන්ත විශ්සල්ෂණය
83. අන්තර්ජ්ාල ස සන්නිසව්දනය
84. පරිෙණක චිත්රනය
85. සතොරතුරු ජ්ාල කලමනාකරණය
86. සතොරතුරු තාක්ෂණය
87. පරිෙණක ක්රියාකරවීම
M. කළමණාකරණය, යවයළඳ හා මුලය යසේවා
88. කළමණාකරණය,ෙණකාධිකරණය, අසලවිකරණය
ස විෙණන සසේවා
89. වයාපාර කළමනාණාකරණය
90. මාවන සම්පත් කළමනාකරණය
91. ජ්ාතයන්තර සවළදාම
92. ම ජ්න ා සසසු සසේවා කළමනාකරණය
93. තත්ව පාලන කළමනාකරණය
94. සෙොවි ා කෘෂි කළමනාකරණය
95. සංචාරක ා අනුබේධ සසේවා කළමනාකරණය
96. සතොරතුරු කළමනාකරණය
97. සවනත් වයාපාර ා කළමනාකරණ සසේවා
N. විකුණුම් සහ මිලදී ගැනීම්, ප්රචාරණය, මහජන
සම්බන්ධතා
O. සංචාරක, ආහාර සැපයුම් යසේවා සහ සේකාර යසේවා
P. ලිපිකරු සහ යල්කම් යසේවා
Q. බැංකු සහ මුලය ආයතන යසේවා හා රක්ෂණ යසේවා
R. යේශපාලන විෙයාව හා ප්රතිපේති අධයයනය
S. නීතිය
98. සවළඳ ස වයාපාර නීතිය
99. වයවස්ථාමය/අපරාධ /පවුල් ජ්ාතයන්තර ස සවනත්
නීතිය
100. අයබදු නීති
T. විවිධ භාෂා හා සාහිතය ක්යෂේත්රය
U. පුේගල සුභසාධන යසේවා සහ අධයයනයන්
101. සමාජ් සසේවා
102. ළමා සුරැකුම් සසේවා
103. තරුණ සසේවා
104. අබාධිත සසේවා
105. උපසේශන සසේවා
106. සුභසාධන සසේවා
107. වැඩිහිටි සසේවා
V. ක්රීඩා, ප්රසාංගික කලා, සහ වියනෝෙ යසේවා
108. ක්රීඩා ා විසනෝද කටයුතු
109. ක්රීඩා උපසේශන සසේවා
110. සංගීතය/නාටයකරණය/නැටුම්
111. ජ්යාරූපකරණය
112. විසිතුරු ස ස්වර්ණාභරණ නිර්මාණය
113. පරිෙණක චිත්ර ා සමෝස්තර නිර්මාණ
114. සරදි සමෝස්තර නිර්මාණ
115. ඇඳුම් විලාසිතා නිර්මාණ
116. සවනත් සමෝස්තර ා රූ රටා නිර්මාණ
W. යතොරතුරු හා මාධයය
117. ශ්රවය දෘශය කටයුතු
118. ජ්නමාධයකරණය
119. සවනත් සතොරතුරු ා මාධයය
X. පුේගලික යසේවා
120. රූපලාවනය සංස්කෘතිය/ හිසසකස් කැපීම ස
අසනකුත් ආශ්රිත සසේවාවන්
121. ආරක්ෂක සසේවය
122. සවනත් පුේෙලික සසේවා
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