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ශ ලංකාෙ ගාය, නාගක හා වත ජනාවාසී පජාවෙග දතාවෙය් හනාෙනාගත පැකඩයන අධනය 
ෙ ආදශ සකෂණය 

 
ගෘහ කටුභ පශනාවලය - 2009 සැප්තැබ / ඔකෙතබ 

 

 
සකෂක උපෙදස් : 
 
කරැණාකර අළ වෙස් ගෘහමලකයා ෙහ භායාව/ස්වායා සමග සාකඡා කර පශණාවලය සපූණ කරගනන. ඔවුන 
ෙනාම ෙටක නැවත ඔවුන මණ ගැසීම සඳහා සස ෙලාවක ෙවන කර ගනන. 

 
ෙතාරතරැයකයා හනා ගැෙ ස්/පුරැෂ බව අනව ෙතරා ගනන. උ. ෙලස පළම වෙස් ෙතාරතරැයකයා 
පිෙයක වූෙය් න ඊලඟ වෙස් ෙතාරතරැයකයා කානතාවක ය යතය (ගෘහමලකයා, භායාව/ස්වායා).  
 
ගෘහමලකයා, භායාව/ස්වායා ෙහ ෙදෙදනාම යාවක ෙනාකර න, “යාෙ ගණාතමක බව” පිළබඳ 
පශණ, පවුෙල පධාන ආය උපයනනා ෙවත ෙයාම කරනන 
 
ෙතාරතරැයකයා යසි පශණයක සඳහා පිළතරැ ම පකෙෂ්ප කර න, ඒ සඳහා එකඟතාවය පලකරන,  
එෙස් පිළතරැම අපහස මට ෙහත වූ කාරණා පිළබඳව ය ඇඟමක කල හැ මසනන 
 
සමඛ සාකඡාව ආරභෙය් පහත ප, ෙමම සකෂණය පිළබඳවත, ඔබෙග කායභාරය පිළබඳවත වැසියනට 
හනවා ෙදනන.    
 
දතා ශෙලෂණ ෙකනය (ෙස්පා ආයතනය) යන, සංවධන කෙෂ්තෙය් ධ යාකාරක අධනය කරන, 
සංවධන කෙෂ්තයට අවශ ධ ෙතාරතරැ හා ෙස්වාවන සපයන ආයතනය. අප නට රාජ ආයතන (මාග 
සංවධන අකාය, සමෘද අකාය, ජාක ජල සපාදන හා ජලපවාහන මණඩලය) හා ආසියාන සංවධන 
බැංකව,ෙලක බැංකව වැ ජාතනතර මල ආයතන සමග ඒකාබදධව ධ සකෂණ කටයත සි ෙකෙ. 
 
අප ආයතනය නට එකසත රාජධාෙය් ඔකස්ෆ ශව දලය හා අනබදතව, ශ ලංකාෙ ෙමනම ෙලාව 
අෙනකත රටවල සි ෙකෙරන සංවධන වපෘන වඩා ෙහාන සැලස ම ඉලකක කරගන, සනෙග වන 
තතතවයන පිළබඳව අධනයක යැළ සි. ෙමම ගෘහ කටුභ සකෂණය, එම අධනෙය්ම ෙකාටසක ෙලස,  
දතාවය හා වන තතතවය පිළබඳ ධ දශනයන පිළබඳව බලල ස්කකෙය් පජාවෙග අත අවෙබධ 
කර ගැම අරමණ කරගන සි ෙකෙ.  අධන කමෙදයට අනව ඔබෙග ගෘහ කටුභය ද ෙ සඳහා ෙත 
ඇ බැන සකෂණ කටයත සාථක කර ගැම සඳහා ඔබෙගන ලැෙබන සහෙයගය අපි ඉතා අගයෙකාට සළකම. 
 
ෙමම සකෂණයට සහභාග මට ඔබ එකඟ වනෙන න, පශණාවලෙය් සඳහන ප ඔබ පවුෙල සමාජ ආක 
තතතවය, ජීවීතෙය් ගුණාත්මක භාවය පිළබඳ කරැණ හපයක සාකඡා මට කැමැතෙතම.අල පශණය ඔබට 
හහැ වැටහෙණ නැතන ෙහ අපහැල න ඒ බව පවසනන. යසි පශණයකට පිළතරැ මට ඔබ එකඟ 
ෙනාවනෙන න ඒ බවද පකාශ කර සිනන. ඔබ සින ලබා ෙදන ෙතාරතරැවල රහස බව සරන අතර ෙමම 
සකෂණය ස්ෙඡාෙවන සි ෙකෙරන බැන අවශ ඕනෑම ෙටක සාකඡාව ම කල හැය. 
 
සාකඡාව ඇරමට පථම ඔබට තවරටත නගතයත කාරණා ෙද? 

සකෂණෙය් අරමණ:
 
(i) ශ ලංකාව සබනධෙයන, ෙයත දශකයන හා පශණාවලනෙග අල බව හා පෙයජනවත බව හනා 

ගැම.  
(ii) ෙයත මානයන හා දශකයන මගන ශ ලංකාව තළ දතාවෙය් යථාථය ෙකතර රට හනාගත හැද 

යනන අවෙබධ කර ගැම. 
(iii) ෙයත පශණාවලන මගන හනා ගත/හනා ෙනාගත, දතාවෙය් ලකෂණ හනා ගැම.
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01 ෙකාටස: පාලන සකෂණ ෙතාරතරැ   
 
C1 කෙෂ්ත සකෂක ෙතාරතරැ 
 
(a) සකෂණ කණඩායම 
 

 

(b) සකෂණය සිකල නය 
 

 

(c) සකෂණය සිකල කාලය ෙප.ව. ....... සිට ...... දකවා 
ප.ව........ සිට ...... දකවා 

(d) අල වසට ෙතාරතරැ ලබා ගැම සඳහා  ගය වාර 
ගණන 

 

(f)  සමඛ සාකඡාෙ තතතවය 
 

1. සපූණ 
2. අසපූණ 
3. ෙතාරතරැ ලබා ගැමට සස පුදගලෙයක වෙස් 

සිෙය් නැත 
4. පකෙෂ්ප කරන ල 
5. වස තාවකාලකව වසා ඇත.  
6. වස කඩා ඉවත කර ඇත 
7. ෙවනත (සඳහන කරනන) 
 

 

(e) පශනාවලය කෙෂ්ත අකෂක ෙවත බාර න නය  
(g)  සකෂක අදහස්: කරැණාකර පහත ෙතමාවන ඔස්ෙස් ෙතාරතරැ සටහන කරනන.(වස පිහ ස්ථානය, වෙස් 
සාමාන ෙපනම සහ පහසක, ෙතාරතරැයකයා පිළබඳ ෙතාරතරැ (කවූ සහෙයගය, ලබා න ෙතාරතරැ 
පිළබඳව,ඔවුනෙග සාමාන ෙපනම සහ ආකල්ප සහ පශ්නාවලිය ෙමෙහයවූ ආකාරය (උදා. මුහුණ දුන් ගැටළු සම්මුඛ 
සාකච්ඡා අවස්ථාෙව්දී තව පුද්ගලයින් රැදි සිටිෙය්ද) 
 
 
 
 

 

C2   අධීක්ෂක ෙතොරතුරු 
    (h) අකෂකෙග නම  

 
(i) පකෂාකර අනමත කරන ල (අල ප රවු 

කරනන) 
 

1. සපූණ 
2. අසපූණ 
3. පකෙෂ්ප කරන ල 

(j) අසපූණ ෙහ පකෙෂ්පිත පෂ්ණාවලන පිලබඳ ෙචන / සටහන 
 
 
 
 
 

(k) නය 
 

1.  සකෂක ෙවත නැවත බාර ෙදන ල 
2.  සපූණ කරන ලද පෂ්ණාවලය බාර  ෙදන ල 

(l) අකෂකෙග අතසන  
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02 ෙකාටස: ෙතාරතරැ සපයනනා සහ ගෘහය පිලබඳ ෙතාරතරැ  
 
2.1 යැ වගය  1 නාගක 2   ගාය   3 වත 
 
2.2 පා.ෙල.ෙකාඨාශය 
 

2.3 ගාම ෙස්වා ෙකාඨාශය 2.4 ගෙ නම 
 

 
2.5 ගෘහ මලකයාෙග නම 

 
2.6 ෙතාරතරැ සපයනනා 
 

1 ගෘහ මලකයා 
 

2 භායාව / ස්වායා 3  
 

ෙවනත (සඳහන කරනන ) 

 
2.7 (ෙතාරතරැ සපයනනා ගෘහ මලකයා ෙනාවන ෙටක ) ෙතාරතරැ 
සපයනනාෙග නම: 
 

3 වන ෙකාටෙස් ප ගෘහකටුභ සාමාක 
අංකය ෙයාදනන 

 
2.8  ගෘහ කටුභෙය් වතමාන ලපිනය : 
 

 
2.9 ෙමම වස තළ ෙකාපමණ පවුල සංඛවක වත ෙද ? 1 එක පවුල 3 පවුල තන 
 2 පවුල ෙදක 4 පවුල තනට වඩා වැ (සඳහන කරනන) 
 

2.10a වෙස් ඇ 
දන කාමර සංඛව    

2.10b ඔබ වස සඳහා ෙවනම 
වැසිළයක ෙද? 1 ඔ, 2 
නැත   

2.10c ඔබ වස සඳහා ෙවනම 
මතැනෙගයක ෙද? 1 ඔ, 2 
නැත  

 
 
2.11 ෙපාළව මාව (බහලව භාතා කර ඇ 
ආකාරය අනව) 
 
1 සිෙමන 
2 ෙටරාෙස/ පිඟන ගෙඩාල/ ගැන 
3 මැ ෙපාෙළාව/ මඩ 
4 ලෑල (බාල වගෙය් ල පතරැ, ෙවනත) 
5 වැල 
6 ෙවනත (සඳහන කරනන) 

2.12 තවල මාව (බහලව භාතා 
කර ඇ ආකාරය අනව) 
 
1 ගෙඩාල 
2 සිමන ගල/ක ගල 
3 කෙබාක 
4 වැර ගැනවූ මැ ගල  
5 මඩ 
6 ෙපාල අත / තල ෙකාල 
7 ලෑල / තහඩ 
8 ෙවනත (සඳහන කරනන) 

2.13 වහල මාව මාව (බහලව 
භාතා කර ඇ ආකාරය අනව) 
 
1 උ 
2 ඇස්බැස්ෙටස් 
3 ෙකාන 
4 ටකරන තහඩ 
5 ෙපාල අත/පිරැ 
6 ෙවනත (සඳහන කරනන) 
 

  
 

 

 
 
2.14 ආෙලකය සඳහා ඉනධන භාතය 
 
1 භ ෙතල 
2 ලය පධාන සැපයම හරහා (ටරය 
සහත) 
3 ලය පධාන සැපයම හරහා (ටරය 
රහත) 
4 සය ෙකෂ 
5 ල ජනක යනත මගන 
6 ෙවනත (සඳහන කරනන) 

2.15 ආහාර පිසීම සඳහා ඉනධන භාතය 
 
1 දර 
2 භ ෙතල 
3 එල.පී.ගෑස් 
4 ලය 
5 ෙවනත (සඳහන කරනන) 
 

2.16 ඔබ භාතා කරනෙය් කවර 
වගෙය් වැසිලයකද? 
 
1 ජල මත වැසිළය (ෙකාෙමා 
සහත) 
2 ජල මත වැසිළය (ෙප සහත) 
3 වල වැසිලය 
4 ෙවනත (සඳහන කරනන) 
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3 ෙකාටස: ගෘහ කටුභ සංයය  
 
සකෂක උපෙදස් : (ගෘහෙය් පං සිය ෙදනාෙග ස්තර ඇතලත කරනන. ඊට නට තාවකාලකව වසින පිටත වතවන නමත ගෘහ කටුභ සාමාකයන ෙස් සැලෙකනනනද ඇතලත කරනන) 

 

කුටුම්භ 
සාමාජි
ක 
අංකය 

3.1. ගෘහ මලකයාට ඇ සබඳතාවය 
සහ නම 
 
1.  ගෘහ මලකයා 
2.  සහකරැ / සහකාය 
3.  ව / පුතා  
4.  වෙග / පුතාෙග, සහකරැ 

/සහකාය  
5.  මණපුරා / ය 
6.  මව / පියා 
7.  සෙහදරයා / සෙහදය 
8.   පුත යා /  යය  
9.  මාමණ / නැනදමා 
10. නෑනා / මස්සිනා 
11. ෙවනත න 
12. ෙනවාසික 
13. ෙවනත (සඳහන කරනන) 
 

*ෙතාරතරැ යකයා ගෘහ මලකයා 
ෙනාෙ න, ෙතාරතරැ යකයාෙග 
ෙතාරතරැ ෙප්ළ අංක 02 යටෙත 
සටහන කරනන. 

3.2.  
වයස 
(අවුරැ) 

3.3.  ස් 
/ පුරැෂ 
භාවය  
 
 
1   පුරැෂ 
2   ස් 

3.4. වාහක 
තතවය 
 
1  අවාහක 
2  වාහක 
3  කකසාද 
4  ෙවනවූ  
5  වැනදඹ 

3.5.  ජාය 
  
 1.  සිංහල 
 2.  ෙදමළ  
 3.  ෙදමළ (ඉනයාන) 
 4.  මස්ල  ශ ලාංය) 
 5.  මැෙල 
 6.  බග 
 7.  ෙවනත (සඳහන 
කරනන) 

3.6. අධපනය 
 
1.  (ෙකනකවත) පාසල ෙගාස් නැත 
2.  පාථක (1- 5 වසර දකවා) පමණක 
3.  දක ( 6 - 8 වසර දකවා) පමණක 
4.  දක (9 -11 වසර දකවා) පමණක  
5.  අ.ෙපා.ස. සා/ෙපළ සමත 
6.  දක (12 -13 වසර දකවා) පමණක 
7.  අ.ෙපා.ස. උ/ෙපළ සමත  
8.  ප්ෙලමා (තාකෂක) 
9.  උපා අෙප්කෂක 
10. උපා ෙහ ඉහළ 
 
99 ෙනාද  

3.7. ගෘහ කටුභ 
සාමාකයක වසින 
බැහැරව සිද? 
 
1. වෙස්ම වතවන    
2. එම  ස්කකය ෙය්ම 
3. ෙවනත  ස්කකයක 
4. ෙදශගත  ඇත 
 

 නම ෙකතය       
1 ගෘහ මලකයා         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
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ගෘහ කටුභ සාමාකන වන වයස අවුරැ 10 ට වැ  යාවක යත සියම ෙදනාට අලව, ෙතාරතරැයකයාෙගන මසනන  
 
  
කුටුම්භ 
සාමාජික 
අංකය 

3.8 ඔබ සින පසගය ස 
04 ඇතළත, මදල ලැෙබන 
යාවක, තමනෙගම 
වපාරයක ෙහ පවුෙල 
සිය ආක කටයතතක 
රතද? 
 
1.  ඔ  -> 3.11 ෙවත ෙයාම  
    වනන 
2.  නැත  -> 3.9 ෙවත ෙයාම  
    වනන 
 
සකෂක උපෙදස් : වයස 
අවුරැ 10 ට වැ  සියම 
ෙදනාට අලව ෙතාරතරැ ලබා 
ගතෙත  සැළලමත 
වනන 
 

3.9. යාවක ෙනාකර න ගෘහ කටුභ 
සාමාකයාෙග පධාන කායය 
 
1.   යාවක ෙනාකරන, නමත යාවක  
    බලාෙපාෙරාතත   වන 
2.   යාවක ෙනාකරන , නමත යාවක 
    බලාෙපාෙරාතත  ෙනාවන 
3.  ගෘහස්ථ වැඩ 
4.  ශෂ 
5.  ශාක (මත අංශෙය්) 
6.  ආබාත 
7.  වැහ 
8.  ෙවනත (සඳහන කරනන) 
 

3.10 පසගය ස 04 තළ ඔබ යාවක ෙනාමට ෙහ යාවක ෙසායා ෙනාගැමට  ෙහතව: 
3.11  
1. යාවක ෙසායාෙගන ඇත,ඉ න 30 ඇතළත ඇරමට යතය 
2. අයපත ෙයාම කර ඇත. පඵල බලාෙපාෙරාතතෙවන සි 
 
3. ළමන බලා ගැමට වෙස් සිවක නැත 
4. වෙයවෘදධ ගෘහ කටුභ සාමාකන බලාගැමට වෙස් සිවක නැත 
5. නෑයක රැදධ ය 
6. වෙස් වැඩ කටයත සා 
7. ආය මාගයක/කල  වැඩක ෙසායනෙය් මදල අවශ වූ ට පම. 
 
8. යාවක ෙසායා ගැමට යන යදම ආවරණය කරගත ෙනාහැ සා 
9. සිවක යාවක ලබා ෙද යැ සිතනෙන නැත 
10. යාවක ම සඳහා සි පුහණවක ලබා නැත  
11. යාවනහ ඇ   හා කාලෙලාවනට අකමැය 
12. වැටුප් ඉතා අඩය 
13. වැඩ ඇතෙත අතන පතරය 
14. යා ෙසෙමන ෙහබත  සි 
 
15. ධනගත ෙරග තතතවයක ෙහ ආබාත තතතවයක සා 
16. ශෂ 
17. ශාම වැටුප් හ 
18. බකරැ 
19. යාවක මට උනනවක නැත 
20.  ෙවනත (සඳහන කරනන) 
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ගෘහ කටුභ සාමාකන වන වයස අවුරැ 10 ට වැ  යාවක යත සියම ෙදනාට අලව, ෙතාරතරැයකයාෙගන මසනන (පශන අංක 3.8 සඳහා පිළතර “ ඔ” න) 
 

 
 

                                             පධාන රැකියාවට අදාලවකුටුම්භ 
සාමාජික 
අංකය  3.11   ඔබ යාවක යකත න 

යාෙ තතතවය ෙකෙස්ද?  
 
1.  ෙස්වායකයා 
2.  ෙස්වාෙයජකයා / හා පුතා ( 
ෙස්වකන 5 ට වඩා වැ) 
3.  තමනෙගම වපාරයක රතවන 
(ස්වයං යා) 
4.  වැටුප් ෙනාලබන පවුෙල වැඩ 
 
සකෂක උපෙදස් : පශන අංක 3.8 
සඳහා “ඔ” ෙලස පිළතරැ සැපය 
සියම ගෘහ කටුභ 
සාමාකයනෙගන ෙතාරතරැ ලබා 
ගතෙත  සැළලමත වනන 
 
 

3.12   ඔබ යාවක 
යකත න යාෙ 
ස්වභාවය  කමකද? 
  
1.  ෛදක කල කකරැ 
2.  වැටුප් ලබන යාවක   
යත 
3.  ස්වයං යා  
4.  ෙවනත (සඳහන කරනන) 
 
  
 

3.13 ඔබෙග යාව 
අයත වන පධාන 
ආක අංශය කමකද? 
 
1. ෙගාතැන /වර/ 
පශ සපත  
2. ෂ්පාදන / 
කමානත  
3. ෙස්වා/ ෙවල 
 

3.14 ඔබෙග යා 
ආයතනය අයත වනෙය් 
කවර යා අංශයටද?  
 
1.  රාජ අංශෙය් 
2.  අධ  රාජ අංශෙය් 
3.  පුදගලක අංශෙය් 
 

3.15  ඔබෙග 
වපාරය මත 
ලත ගණ 
පදධයක 
පවතවාෙගන 
යනෙනද? 
 
1. ඔ       
2. නැත     

99. ෙනාද  
 

3.16 ඔබෙග වපාරය 
ෙස්වක අථසාධක 
අරමදෙල හා ෙදශය 
ආය බ 
ෙදපාතෙනතව 
යටෙත ලයාපං කර 
ෙද?  
 
1. ඔ       
2. නැත     
99. ෙනාද  
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4 ෙකාටස : යාෙ ගණාතමක බව 

 
E1-E6: ෙස්වායකන ෙලස යාෙ යත ගෘහ කටුභ සාමාකයනෙගන පමණක මසනන (ප ශන අංක 3.11 සදහා පිළතර 1 න) 

 
 වයස අවුරැ 15-49 ත අතර කානතාවනෙගන පමණක මසනන 
කුටුම්භ 
සාමාජික 
අංකය 

E1 ඔබෙග යාව 
පදන  ඇතෙත 
ස්ර /තාවකාලක 
ෙහ අමත 
ෙලසද? 
 
 
1. ස්ර යාව  
2. තාවකාලක 
යාව  
3. අමත 
යාව 
 

E1_a 
සාමානෙයන 
ඔබට වැටුප් 
ෙගවනෙය් 
 
 
1. මාසිකව 
2. න අනව 
3.කෑල  කමයට 
4.ෙකානතාත 
පදනමට 

E2 ඔබ  යාව 
ඇරෙ ලත 
ගසමක අතසන 
කෙලද? 
 
1.  ඔ   
2.  නැත   
 

E3 ඔබෙග 
යාව සඳහා 
අසප වාඩ 
ෙවනෙවන ෙග 
පලාභ ඔබට 
හද ? 
 
 
 
 
1. ඔ       
2. නැත     
99. ෙනාද 

E4 ඔබෙග යාව 
සඳහා වැටුප් සහත 
වාඩ නයන ඔබට 
හද?       
 
 
 
 
 
1. ඔ       
2. නැත     
99. ෙනාද  

E5 ඔබට පසත වාඩ හක ෙද?   
 
 
 
 
1. ඔ       
2. නැත     
99. ෙනාද  

E6 ඔබට දරැවන සින ඔබ 
වෙස් ෙනාමැ ෙටක, 
දරැවන බලා ගැමට සිවක 
සිද? (උ. දරැවක අසප වූ 
ෙටක ඔහ/ඇය බලා ගැමට 
ෙකෙනක සින බැන ඔබට 
යාවට යා හැක.) 
 
1. ඔ       
2. නැත  
88. අල ෙනාෙ    
99. ෙනාද  
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E7-E8: ෙස්වායකන ෙලස යාෙ යත ගෘහ කටුභ සාමාකයනෙගන පමණක මසනන  E9: ෙතාරතරැ යකයාෙගන පමණක මසනන 

 
කුටුම්භ 
සාමාජික 
අංකය 

E7 ඔබෙග යාව සඳහා ශා ක පලාභ 
ලැෙද? 
 
1. ඔ (රාජ අංශෙය් ශාම වැටුප්) 
2. ඔ (පුදගලක අංශෙය් ශාම වැටුප්) 
3. ඔ (කෘෂි අංශෙය් ශාම වැටුප්) 
4. ඔ (රකෂණ ෙයජනා කම මගන) 
5  ඔ (ෙවනත , ස්තර කරනන) 

 6. නැත   
 
99. ෙනාද 

E8 ඔබෙග ෙස්වායකයා සින ඔබ 
ෙවනෙවන ෙස්වක අථසාධක අරමදල/ 
ෙස්වක භාරකාර අරමදල /ෙස්වක 
පාෙතෂික අරමදල වැ සමාජ 
ආරකෂණ පලාභ කමයක සඳහා 
යක  ඇතද?  
 
 
1. ඔ       
2. නැත     

99. ෙනාද  

 E9 වයස්ගතවීමක, ඔබෙග මල අවශතා / යද සපයා ගනෙන ෙකෙස්ද? 
 
1. ශාම වැටුප් මගන 
2. ෙස්වක අථසාධක අරමදල/ ෙස්වක භාරකාර අරමදල මගන 
3. රකෂණ ෙයජනා කම මගන 
4. ඉතරැ මගන 
5. දරැවනෙග සහෙයගෙයන 
6. පවුෙල ෙවනත සාමාකයනෙග සහෙයගෙයන 
7. ෙවනත , ස්තර කරනන 
 
99. ෙනාද / සැලසමක නැත 
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E10 - E13: ෙතාරතරැ යකයාෙගන පමණක මසනන 

 
E10 . පසගය මාස 12 තළ ඔබෙග ගෘහ කටුභ ආයම: 
 
1. වැ  ඇත -> E13 ෙවත ෙයාම වනන 
2. ෙවනසක  ෙනාමැත ->  E13 ෙවත ෙයාම වනන 
3. අඩ  ඇත 

  

E10  
 

  

E11. ඔබෙග ගෘහ කටුභ ආයම අඩ මට ෙහතව: 
                                                    1. ඔ       
                                                    2. නැත     
                                                   99. ෙනාද 

 

E12 ඔබෙග ගෘහ කටුභ ආයම අඩ වූ ට ඔබ ඒ සඳහා මහණ 
නෙන ෙකෙස්ද ? 
 
                                    1. ඔ       
                                    2. නැත     

                                     99. ෙනාද  
 

 

E13. ඔෙ පවුෙල 
සිය සාමාකයකට 
ආය මාග 
අහවුවෙහාත, පවුෙල 
ඉ, නැවත 
යාවක ලැෙබන තරැ  
මාස 03 ක යැපීමට 
පමාණ වතද? 
 
 
    1. ඔ       
    2. නැත     

     99. ෙනාද  
 

1. ෙවල අඩ ම ෙහ වැඩ අඩ වූ නමත තවමත යාෙ 
යත ම 

  1.  ඉ පාය/ ඉඩ/ෙදපළ හා පශ සපත 
ම 

  E13  

2. කටුභ සාමාකයකට හස්සිෙය් තම යාව අහ ම   2. මදල ණයට ගැම     

3. පවුෙල වපාර කටයත බංෙකාෙලාත ම ෙහ වසා මට 
සිම 

  3. යාවනහ යත වූ කටුභ සාමකයනට තවරටත 
මහනසි  වැඩ මට සි ම 

    

4. ආය ඉපැය කටුභ සාමාකෙයක හස්සිෙය් අසප 
ම,හස්සි අනතරකට භාජනය ම ෙහ යයාම 

  4. ට ෙපර යාවකට ෙනාගය පවුෙල සාමාකයක  

යාවකට යෑම 

    

5. ආය ඉපැය කටුභ සාමාකයක වස හැර යාම   5. රජෙය් සහනධාර ලැම     

6. ස්වාභාක පත (යඟ ,ගංවතර, ෙවනත)   E12-5 ෙමානවාද යනන සඳහන කරනන     

 6. රාජ ෙනාවන සංධානයන / පලලෙයන / ෙවනත 
සමාජ ෙස්වා ආයතනයන සහෙයගය ලැම 

    7. කටුභ සාමාකයක ෙනාවන ෙකෙනකෙගන ලැබ ආයම 
අඩම (උ. ෙප්ෂණ) 

 

 7. පෙභජනය අඩම     

8. ෙවනත(ස්තර කරනන)   8. පවුෙල ෙනාවන අයකෙගන සහෙයගය ලැම     

   9. ගෘහ භාණඩ ම ඇරම     

   10.   ෙවනත අමත අංශෙය් යාවක ආරභ ම     

   E12-10 යාව කමකද යනන සඳහන කරනන     



සම්මුඛ සාකච්ඡා ෙයොමු අංකය: …………………                                                                                     
  

September, 2009  
Prepared by Centre for Poverty Analysis (CEPA 10

 
E14 - ෙතාරතරැ යකයාෙගන පමණක මසනන  (උදා. ෙස්වායකයා, ෙස්වාෙයජකයා / හා පුතා, තමනෙගම වපාරයක රතවන හා වැටුප් ෙනාලබන පවුෙල වැඩ) 
 
E14 පසගය මාස 12 තළ ඔබ යාෙ ෙය සිය, හසි අනත රැ, 
අසප, ආබාත තතතවයකට ෙහ ශාක ෙහ මානසික ගැටවකට 
මහණ පෑෙද? (පධාන යාවට අලව)  
 
1. ඔ   -> E14_1 කවද? මාසය සඳහන කරනන (1-12) 
2. නැත -> E18 ෙවත ෙයාම වනන.  
99 ෙනාද -> E18 ෙවත ෙයාම වනන 
 
E15. ෙමවැ කවර ෙහ අසප තතතවයක ,ගැටවක , එක නකට 
වඩා ඔබෙග වැඩකරන න අපෙත යෑමට බලපෑෙද? 
 
1. ඔ -> E15_1 න ගණන සඳහන කරනන 
2. නැත -> E18 ෙවත ෙයාම වනන. 
99 ෙනාද -> E18 ෙවත ෙයාම වනන 
 
 
 
 

 
E16 ෙමම ෙසෟඛ ගැටවල බරපතල බව සළකන ට ඔබ ඒවා ෙකෙස් ස්තර කරනෙනද? 
 
1. එක සනයක, අස්යක ෙහ මස් ෙකාටසක පවන, ෙදනාකා තතවය (එය අතලට, බාහවට උරහසට ෙහ 

ෙබලලට බලපෑකර) 
2. සනයක ෙහ මස් ෙකාටසක පවන ෙදනාකා තතවය (එය ෙදපාවලට,ෙදපතලට, උකල ප ෙදශයට බලපෑ 

කර) 
3. සනයක ෙහ මස් ෙකාටසක පවන ෙදනාකාතවය (එය පධාන වශෙයන ෙකානද ප ෙදශයට බලපා ඇත) 
4. හස්මගැෙ අපහසතාව ෙහ ෙපණහ ආශත ගැට 
5. සෙ ගැට 
6. කන ඇසිම හා සබනධ ගැට/ ශවන ආබාධ 
7. අසහනකාබව, මානසික ආතය ෙහ තැගැනම ඇම  
8. හස රදය ෙහ ඇස් රැව  
9. හෘද ෙරග ෙහ ෙල ගමනයට සබනධ ගැට 
10. ෙබවන ෙරග 
11. ෙවනත(ස්තර කරනන) 
99  ෙනාද 
 
E17. ෙමම බරපතළ අනතර ෙහතෙවන: 
 
1. ස්ර බලපෑමක ඇ ෙනාය.  
2. ස්ර බලපෑමක ඇ වූ නමත එම යාෙම ෙයමට හැ ය  
3. ස්ර බලපෑමක ඇ වූ නමත ෙවනත යාවක ෙයමට හැ ය  
4. සිෙස්ත යාවක කල ෙනාහැ අනදෙ ස්ර බලපෑමක ඇ ය  
99  ෙනාද 
 

කුටුම්භ සාමාජික 
අංකය 

E14 E14_1 E15 E15_1 E16 E17 
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E18 ෙතාරතරැ යකයාෙගන පමණක මසනන  (උදා.  ෙස්වායකයා, ෙස්වාෙයජකයා / හා පුතා, තමනෙගම වපාරයක රතවන හා වැටුප් ෙනාලබන පවුෙල වැඩ) 
 
                                            පධාන යාවට අලව කුටුම්භ සාමාජික අංකය 

E18 ඔබ යාව කරන ස්ථානය ගැන කලපනාකරන ට,  1. ඔ       
                                                     2. නැත  
                                                     88. අල නැත 

1 2 3 4     5 6 7 8 9 10 

(a) පමාණවත පිසි ජල පහසක ෙද? 
 

          

(b) පමාණවත වැසිළ පහසක ෙද? 
 

          

(c) අපහස ඉය යටෙත ෙහ ග කාලනව සිටෙගන සිද? 
   

          

(d) ඔබ කැපු/ඇඹරැ ෙහ ෙවනත අත යනත සමග වැඩ කරද? 
 

          

d1  ඔ න, ඔබට පමාණවත ආරකෂාවක ෙද? 
 

          

(e) ඔබ කථා මට අපහස තරෙ ශාල ශද සහත තතවයන යටෙත වැඩ කරද?   
 

          

e1 ඔ න, ඔබට පමාණවත ආරකෂාවක ෙද? 
 

          

(f) ඔබ අක උෂ්ණතවයනට රාවරණය වූ තතතවයන යටෙත වැඩ කරද?  (ඉහල ෙහ පහළ) 
 

          

f1   ඔ න, ඔබට පමාණවත ආරකෂාවක ෙද? 
 

          

(g) ඔබ අනතරායයක රසායක ව, ල , ම, වායන සහ වාෂ්ප වලට රාවරණය වූ තතතවයන යටෙත වැඩ කරද?    
 

         

g1 ඔ න, ඔබට පමාණවත ආරකෂාවක ෙද? 
 

          

(h) ඔබ ශාල බර ව හසරැවද? 
 

          

h1 ඔ න, ඔබට පමාණවත ආරකෂාවක ෙද?  
 

          

(i) ෙවනත(ස්තර කරනන) 
 

          

(j) ඔබට යාවට යාමට සහ ඒමට පමාණවත පවාහන පහසක ෙද? 
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E19           
E19 යාව සා ඔබට ශාක ෙහ මානසික වශෙයන ය හැ බලපෑ ෙකබද? 
 
1. ෙලාක යක ඇත 
2. තරමක යක ඇත 
3. එතර යක නැත 
4. සිෙස්තම යක නැත 
99  ෙනාද 
 

 
ෙතාරතරැයකයා යාවක යත න පමණක මසනන 
 

මම න ඔබට වාක හපයක යවනෙන. කරැණාකර ඒවා සඳහා ඔබ 
ෙකතර රට එකඟ වනෙනද, එකඟ ෙනාවනෙනද යනන සඳහන කරනන. 

E20 යා ස්ථානෙය් , 
සන ඔබට ෙකාපමණ 
ගරැතවනයක  සළකනවා 
යැ ඔබ සිතනෙනද? 

E21 යා 
ස්ථානෙය් සන 
ඔබට ෙකාපමණ රට 
අසාධාරණ ෙලස 
සළකනෙනද? 

E22 ඔබ සත නම 
ඔබෙග යාෙ 
ෙකාපමණ රට භාත 
කරනෙන  ඔබ 
සිතනෙනද? 

E23 ඔබෙග යාෙ 
ඉයට යාම ෙහ 
යණම සඳහා ෙකාපමණ 
රට අවස්ථාවන ඇ  
ඔබ සිතනෙනද? 

E24 මෙග 
යාෙද 
තෘප්මත 
අරමණක ඇ බව 
මට සිෙත 

E25 යාවට 
මාෙග උපම 
යකතවය 
ලබාමට මා උනන 
 සි 

E26 යාෙ මා හට 
ෙබාෙහ බලතල ෙ මෙග 
කායයන මා සතටු ආකාරයට 
හසරැවා ගැමට හැය. 

 
1. සැම ටම  
2. තරම 
3. ඉදහට 
4. ෙකාෙහතම නැත 
88. අල නැත 
 
 

 

 
1. සිෙස්ත සත ෙනාෙ 
2. එතර  සත ෙනාෙ  
3. තරමක සත 
4. සපුණෙයනම සත 
88. අල නැත  
 

 
 

 
E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 
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E27: ෙතාරතරැ යකයාෙගන පමණක මසනන  (උදා.  ෙස්වායකයා, ෙස්වාෙයජකයා / හා පුතා, තමනෙගම වපාරයක රතවන හා වැටුප් ෙනාලබන පවුෙල වැඩ)  

 
 

දක ආය මාගයනට අලව කුටුම්භ සාමාජික 
අංකය E27. ඔබෙග පධාන අය 

මාගයට අමතරව ඔබට 
ෙවනත දක ආය 
මාග පවද?  
 
1. ඔ       

ෙකාපමණකද යනන 
සඳහන කරනන  (E22_1) 
 2. නැත ->  E28 ෙවත 
ෙයාම වනන 

 E27 E27_1 

E27a ඔ න එම 
යාෙ තතතවය 
ෙකෙස්ද?  
 
1.  ෙස්වායකයා 
2.  ෙස්වාෙයජකයා / හා 
පුතා ( ෙස්වකන 5 ට වඩා 
වැ) 
3.  තමනෙගම වපාරයක 
රතවන (ස්වයං යා)  
4.  වැටුප් ෙනාලබන 
පවුෙල වැඩ 
 

E27b ඔ න එම යාෙ ස්වභාවය  කමකද? 
  
1.  ෛදක කල කකරැ 
2.  වැටුප් ලබන යාවක   යත 
3.  ස්වයං යා  
4.  ෙවනත (සඳහන කරනන) 
  

88  අල නැත 

E27c ඔ න එම 
යාව අයත වන 
පධාන ආක අංශය 
කමකද? 

 
1. ෙගාතැන / වර 
/පශ සපත  
2. ෂ්පාදන / 
කමානත  
3. ෙස්වා /ෙවල 
 

E27d ඔ න එම යා 
ආයතනය අයත වනෙය් කවර 
යා අංශයටද?  
 
1. රාජ අංශෙය් 
2.  අධ  රාජ අංශෙය් 
3.  පුදගලක අංශෙය් 
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E28-E32: ෙතාරතරැයකයා යාවක යත න පමණක මසනන. ෙතාරතරැයකයා යාවක ෙනාකර න පශන අංක 33 ෙවත ෙයාමවනන 

 
E28 පසගය සය තළ වැඩකරන ලද පැය ගණන අනව බලන ට, ආයම වැ කරගැමට, වැ පැය ගණනක වැඩ මට ඔබ කැමද? 

1. ඔ       
2. නැත 

  

 

E29 පසගය සය තළ වැඩකරන ලද පැය ගණන අනව බලන ට, ආයම අඩ වුවත, අඩ පැය ගණනක වැඩ මට ඔබ කැමද? 
                                                     1. ඔ       
                                                     2. නැත 
 
 
 

 

E30 ඔබ සින කළ යත යාව පිළබඳව රණ ගත යත අවස්ථාවල සමානෙයන කවුරැන සින එ රණ ගනෙනද? 
1. ඔබ 
2. ඔබ සහ ඔෙ සහකරැ/සහකාය  
3. ඔබ සහ ෙවනත ෙකෙනක (සහකරැ/සහකාය ෙනාවන )  
4. ඔෙ සහකරැ/සහකාය 
5. ෙවනත ( ඔබ ෙහ සහකරැ/සහකාය ෙනාවන ) 
6. පජාව / සමාජ සංධාන / අසලවැසි මණඩලය 

  
 

 
 
 

 
E31 ඔබ සින කළ යත යාව පිළබඳව ඔබට තවම රණය මට අවශ න , කළ හැද?  
                                                     1. ඔ       
                                                     2. නැත 
                                                                                      

 

 
E32 ඔබ යාවක යත මට අල ෙහත පිළබඳව ,මා සින ඔබට ඉපත මට යන පහත 
පකාශයන සඳහා ෙකතර රට එකඟ වනෙනද? එකඟ ෙනාවනෙනද? යනන සඳහන කරනන 
                     ආදශ කා පත  

ස්රවම එකඟ 
ෙනාෙ 

එකඟ ෙනාෙ එකඟෙ ස්රවම එකඟෙ ෙනාද 

(a) මම යාව කරනෙය් වතමට මදල අවශ බැ බැන පම 
 

1 2 3 4 99 

(b) මම යාව කරනෙය් මෙග සහකරැ/සහකාය, ෙවනත පුදගලයන,සමාජය,සමාජ සංධාන 
ෙහ පජාවෙග බලපෑම මත 

1 2 3 4 99 

(c) මම යාව කරනෙය් ෙවනත පුදගලයනෙග අෙප්කෂාව මත ෙහ ඔවුනෙග පිළගැම 
ලබාගැමටය. එෙස් ෙනාකළෙහාත මා ෙදෂාෙරපණයට ළකය හැක. 

1 2 3 4 99 

(d) මම යාව කරනෙය් මා සිතන ප එය මට වැදගත සාය. 
 

1 2 3 4 99 
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E33-36: ෙතාරතරැ යකයාෙගන පමණක මසනන 
 

E33 වෙස් ඔබ සින කළ යත කායයන පිළබඳව , සමානෙයන කවුරැන රණ ගනෙනද? 
 

E34 වෙස් ඔබ සින කළ යත කායයන පිළබඳව ඔබට තවම රණය මට අවශ න, 
තවම රණය කළ හැද? 
 

 
1. ඔබ E35 ෙවත ෙයාම වනන 
2. ඔබ සහ ඔෙ සහකරැ/සහකාය  
3. ඔබ සහ ෙවනත ෙකෙනක (සහකරැ/සහකාය ෙනාවන )   
4. ඔෙ සහකරැ/සහකාය 
5. ෙවනත ( ඔබ ෙහ සහකරැ/සහකාය ෙනාවන ) 
6. පජාව / සමාජ සංධාන / අසලවැසි මණඩලය 
7.     ෙවනත(ස්තර කරනන) 
 
 

  
1. ඔ 

 2. නැත 
 
 

 
ෙතාරතරැ යකයාෙගන පමණක මසනන 
 
E35 වෙස් ඔබ සින කළ යත කායයනට අලව,මා සින ඔබට ඉපත මට යන පහත 
පකාශයන සඳහා ෙකතර රට එකඟ වනෙනද? එකඟ ෙනාවනෙනද? යනන සඳහන කරනන 
                                    ආදශ කා පත 
 

ස්රවම එකඟ 
ෙනාෙ 

එකඟ ෙනාෙ එකඟෙ ස්රවම 
එකඟෙ 

ෙනාද 

(a) මම වෙස් වැඩ කරනෙය් එය මා සින ම අතවශ බැ බැන පම 
 
 

1 2 3 4 99 

(b) මම වෙස් වැඩ කරනෙය්, මෙග සහකරැ/සහකාය, ෙවනත පුදගලයන,සමාජය,සමාජ සංධාන ෙහ 
පජාවෙග බලපෑම මත 

 

1 2 3 4 99 

(c) මම වෙස් වැඩ කරනෙය්, ෙවනත පුදගලයනෙග අෙප්කෂාව මත ෙහ ඔවුනෙග පිළගැම 
ලබාගැමටය. එෙස් ෙනාකළෙහාත මා ෙදෂාෙරපණයට ළකය හැක. 

 

1 2 3 4 99 

(d) මම වෙස් වැඩ කරනෙය්,  මා සිතන ප එය මට වැදගත සාය. 
 
 

1 2 3 4 99 
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5 ෙකාටස: කටුභ ආය හා යද තතවය 
 
සකෂක උපෙදස්: පළමව යද එකතවක ෙලස (ම යදම) අසා නගනන. පිළතරැ පමාණවත ෙනාෙ න පහත කෙවන 
යද වගයනට අලව ස්තරාතමකව මසනන. 
 
5.1 ඔබෙග ගෘහ කටුභෙය් සාමාන වශෙයන 

මාසයකට යදම ෙකාපමණද? 
 

 5.2 පසගය සය තළ ඔබ සින සි කළ යද කවෙද? 
 

 පමාණය (රැ)   

ආහාර පානාය සඳහා      

වාස කටයත සඳහා    

ගමන යද / ප වාහන 

යද 

   

ලය  සඳහා    

ජලය  සඳහා    

රකථන  යද    

ෙවනත    

එකතව    

 
5.3 ආහාරපාන ෙහ එෙන මට සිවන ස යද පිළබඳව රණ 
ගත යත අවස්ථාවල සමානෙයන කවුරැන සින එ රණ ගනෙනද? 
 
1. ඔබ -> go to 5.5 
2. ඔබ සහ ඔෙ සහකරැ/සහකාය -> go to 5.5 
3. ඔබ සහ ෙවනත ෙකෙනක (සහකරැ/සහකාය ෙනාවන) -> go to 5.5  
4. ඔෙ සහකරැ/සහකාය 
5. ෙවනත (ඔබ ෙහ සහකරැ/සහකාය ෙනාවන) 
6. පජාව / සමාජ සංධාන / අසලවැසි මණඩලය 
 

5.4. ආහාරපාන ෙහ එෙන මට සිවන ස 
යද පිළබඳව රණ ගත යත අවස්ථාවල ඔබට 
තවම රණය මට අවශ න,  ඊට 
සහභාගය ය හැද? 
 
 
1. ඔ 

 2. නැත 
 

  
 
5.5.  ආහාරපාන ෙහ එෙන මට සිවන ස යද පිළබඳව රණ ගැමට අල ෙහත පිළබඳව ,මා සින ඔබට ඉපත 
මට යන පහත පකාශයන සඳහා ෙකතර රට එකඟ වනෙනද? එකඟ ෙනාවනෙනද? යනන සඳහන කරනන 
 
ආදශ කා පත 
 ස්රවම 

එකඟ 
ෙනාෙ 

එකඟ 
ෙනාෙ 

එකඟෙ ස්රවම 
එකඟෙ 

ෙනාද 

a. ආහාරපාන ෙහ එෙන මට සිවන ස යද 
0සබනධෙයන 0න0ට වඩා ෙවනස් ෙදයක සිකළ 
ෙනාහැක 

1 2 3 4 99 

b. ආහාරපාන ෙහ එෙන මට සිවන ස යද සි 
කරනෙය්,  මෙග සහකරැ/සහකාය, ෙවනත 
පුදගලයන,සමාජය,සමාජ සංධාන ෙහ පජාවෙග බලපෑම 
මත 
 

1 2 3 4 99 

c. ආහාරපාන ෙහ එෙන මට සිවන ස යද සි 
කරනෙය්, ෙවනත පුදගලයනෙග අෙප්කෂාව මත ෙහ 
ඔවුනෙග පිළගැම ලබාගැමටය. එෙස් ෙනාකළෙහාත මා 
ෙදෂාෙරපණයට ළකය හැක. 
 

1 2 3 4 99 

d. ආහාරපාන ෙහ එෙන මට සිවන ස යද සි 
කරනෙය්, මා සිතන ප එය  වැදගත සාය. 

1 2 3 4 99 
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5.6 පසගය වසර තළ ඔබෙග ගෘහ කටුභෙය් පධාන ආය මාගය වූෙය් ෙමානවාද? 
සකෂණ උපෙදස්. 3වන ෙකාටෙස් සදහන යාෙ යත ගෘහ කටුභ සාමාකෙතාරතරැ මසනන) 
 

(a
) කු

ටු
ම්
භ

 ස
ාම
ාජි
ක

 අ
ංක

ය
 

(b) ශත කාලපෙදයක තළ 
සාමාන වශෙයන ඔබ ෙකතර මදලක 
උපයනෙනද? 
(සත ගණන රැපියල වලන) 

(c) ම ආයෙ 
පශතයක ෙලස 
 

(d) ආය උපයන කාල 
පෙදය 
 
1. නපතා 
2. සපතා 
3. ස ෙදකකට වරක 
4. මාසිකව 
5. ෙවනත(ස්තර 
කරනන) 
 
 

(e) ආය මාගෙය් 
ස්ථාවර බව 
 
1. අඛණඩව 
2. අවුරැදෙද වැ 
කාලයක 
3. ඍතමය / 
අවුරැදෙද ඇතැ කාල 
වල 
4. අයත / කන 
කඩ 

     
     
     
     
     
     
     
     
 එකතව    
 
 
5.7  ඔබෙග ගෘහ කටුභයට ෙවනත ආය මාග වලන ලැෙබන ආය ෙද? ඔ න සඳහන කරනන 
 
ආය වගය පලාභයා මාසිකව ලැෙබන මදල 

1. වතක හා ආෙයජන වලන ලැෙබන ආය   
2. ෙප්ෂණ ලැ   
3. ශාම වැටුප්   
4. සමෘද මනා   
5. රජෙයන ලැෙබන ආධාර (පිංප)   
6. ෙවනත(ස්තර කරනන)   
 
 
5.8 ඇස්තෙනතගත මාසික ගෘහ කටුභ ආයම ෙකාපමණද? 

a) රු.5000 ට අඩු  
b) රු.5001 -7000  
c) රු.7,001-10,000  
d) රු.10,001-15,000 
e) රු.15,001 - 25,000 
f) රු.25,001 – 50,000  
g) රු.50,001 ට වැඩි  

 
 
5.9 ඔබෙග කටුභ ආයම වධනය කර ගැම සඳහා ඉෙය්  යාතමක මට ෙයත සැලස ෙමානවාද? 
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5.10  පහත ලැස්තෙ අඩංග භාණඩ අතන කමක ඔබ වස සතෙද? 
 
භාණඩය  ඔ නැත සටහන 

ගවන ලය    

රෑපවාහය     

යතරැ පැය     

පාපැය     

ශතකරණය     

ෙරද රථයක      

ජංගම රකථනයක     

රකථනයක      

 
 
5.11  ඔබ ප ෙද්ශෙය් ජීවත්වන ෙසසු පුද්ගලයන්ට සාෙප්ක්ෂව ඔබ සිතන පරිදි ඔබෙග් ගෘහ කුටුම්භෙය් සමාජ ආර්ථික මටිටම කවෙර්ද? 
 

a. පහළ සමාජ ආර්ථික මට්ටමක පවතී 
b. මධ ම සමාජ ආර්ථික මට්ටමක පවතී 
c. ඉහළ සමාජ ආර්ථික මට්ටමක පවතී 

 
5.12  කරුණාකර ඔෙබ් පිළිතුර සඳහා ෙහ්තු දක්වන්න. 
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6 ෙකාටස: ලැජාව සහ අවනබව (ෙතාරතරැයකයාෙගන පමණක මසනන) 
 
සමීක්ෂක උපෙදස:් පහත පරිදි ෙමම ෙකොටස හදුන්වා ෙදන්න.  
 
SH1. පහත සදහන පකාශන සමග ඔබ එකග වනෙනද? 
 

ඔ  
 

නැත 
 

ෙනාද/ 
පිළතරැ 
නැත 

SH2. පහත සඳහන ප කාශය පිළබඳව ඔබෙග 
පජාව/අසලවැසියන/ පෙදශෙය් පුදගලයන ෙකෙස් 
ප චාර දකවනෙනයැ ඔබ සිතනෙනද? 
 

ඔ  
 

නැත 
 

ෙනාද/ 
පිළතරැ 
නැත 

a. මා ළ වූෙය් න එසා ලැජාවට පතෙව. 1 2 
 

99 a. මා ළ වූෙය් න එසා ලැජාවට පතෙව.  
 

1 2 99 

b. මාෙග පවුෙල යමක ළ න එසා මා ලැජාවට පත 
ෙව.  

1 2 99 b. මාෙග පවුෙල යමක ළ න එසා මා 
ලැජාවට පත ෙව.  
 

1 2 99 

c. ළ බවට පත සින අය ඔවුන පිළබඳව ලැජා ය 
යත.  
 

1 2 99 c. ළ බවට පත සින අය ඔවුන පිළබඳව 
ලැජා ය යත.  
 

1 2 99 

d. ළනදන ෙනාවන පුදගලන සින ළ අය ෙහළා ම සි 
කර.   
 

1 2 99 d. ළනදන ෙනාවන පුදගලන සින ළ අය 
ෙහළා ම සි කර. 

1 2 99 

 
 
SH3. පහත සඳහන එක එක ආකාරෙය් හැඟ ඔබට තර ෙනද - 1 සිට 4 
දකවා අංක ෙයාදන සළකණ කරනන. 
 
කාපත ෙපනවනන 
 

සෑමටම 
 

ෙබාෙහට 
 

කලාතරන 
 

රල ෙහ 
සිෙටකත 
ෙනාෙ 
 

ෙනාද / පිළතරැ නැත 

a. අපහසතාවයට පතම     1 2 3 4 99 
b. උස ස වලට ලකම  1 2 3 4 99 
c. සබෙකලය 1 2 3 4 99 
d. අවමානයට පතම  1 2 3 4 99 
e. ෙමඩ මගධ බව ම  1 2 3 4 99 
f. ළාමක ෙනාෙරැ බව ම  1 2 3 4 99 
g. හහරනක නැ බව ම / අසරණ බවක ම 1 2 3 4 99 
h. මහණ රතම 1 2 3 4 99 
i. උපහාසයට ලකම 1 2 3 4 99 
j. අන අයට පිළකල ෙලස ම 1 2 3 4 99 
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 සෑමටම 
 

ෙබාෙහට 
 

කලාතරන 
 

රල ෙහ 
සිෙටකත 
ෙනාෙ 
 

ෙනාද / පිළතරැ නැත 

. SH4. සන ෙකාපමණ රට ෙගෟරව සහතව ඔබට සළකනෙන  ඔබ 
සිතනෙනද?  
 
කාපත ෙපනවනන 
 

1 2 3 4 99 

SH5. සන ෙකාපමණ රට අසාධාරණ ෙලස ඔබට සළකනෙන යැ ඔබ 
සිතනෙනද? 
 
කාපත ෙපනවනන 
 

1 2 3 4 99 

 
 
SH6A. පසගය මාස 03 ක කාලය තළ ඔබව ෙවනස් 
ආකරෙය් (prejudiced) සැළලලකට භාජනද? 
 
1. ඔ, මමනම 
2. ඔ, ෙබාෙහට 
3. ඔ, කලාතරන 
4. නැ., රල ෙහ  සිෙටකත ෙනාෙ  -> SH7 
ෙවත ෙයාම වනන 
 
99. ෙනාද/පිළතරැ නැත -> 
SH7 ෙවත ෙයාම වනන 
 

SH6B. ඔබට ෙවනස් ආකාරයට සළකන ලදෙද කවුරැන සිනද? 
 
1. ෙසෟඛ ආරණ ෙස්වා 
2. පැසල 
3. යත කායයන 
4. ෙපාලසීය/අකරණ පදධය 
5. සමාජ ෙස්වා  
6. කඩ සාප්පු/ආපනශාලා 
7. බැංක/රණ ආයතන 
8. රජෙය් ආයතන 
9. සප නෑන  
10. ෙපා ස්ථානවල සින  නනනානන පුදගලයන  
11. ෙවනත ස්තර කරනන) 
 

SH6C. ඔබට ෙවනස් ආකාරයට සළකන ලදෙද hehs Tn 
is;kafka l=ula ksido@ ^m%Odk fya;=j i|yka lrkak& 
 
1. පනවාගක, වාගක ෙහ සංස්කෘක පසම  
2. ස්ත ී පුරුෂ සමාජ භාවය 
3. ලංගක හැඩගැස්ම 
4. වයස 
5. ආබාත භාවය 
6.ආගම 
7. සමාජ - ආක කණඩාය 
8. අධපනය 
9. ෙවනත(ස්තර කරනන) 
99 ෙනාද/පිළතරැ නැත 
 
 

SH6A  SH6B  SH6B_ෙවනත්  SH6C  
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SH7. යෙමකෙග ජාය / භාෂාව ෙහ සංස්කෘක පසම 
පහත සඳහන ෙද ලබාගැෙ අවාසිසහගත ෙලස 
බලපානෙන යැ ඔබ සිතනෙනහද?: 
 
1. ඔ 
2. නැත 
99. ෙනාද/පිළතරැ නැත 

SH8. කානතාවක ම  පහත සඳහන ෙද ලබාගැෙ 
අවාසිසහගත ෙලස බලපානෙන යැ ඔබ සිතනෙනහද?: 
 
1. ඔ 
2. නැත 
99. ෙනාද/පිළතරැ නැත 
 

SH9. ප්පතම  පහත සඳහන ෙද ලබාගැෙ 
අවාසිසහගත ෙලස බලපානෙන යැ ඔබ සිතනෙනහද?: 
 
1. ඔ 
2. නැත 
99. ෙනාද/පිළතරැ නැත 
 

a. ෙපා ෙස්වා සදහා පුෙශ ම/ යතල 
පහසක (උ: ෙසෟඛය, කැළකසල, පාල, 
පක ෙව◌්කාව) 

 a. ෙපා ෙස්වා සදහා පුෙශ ම/ යතල පහසක 
(උ: ෙසෟඛය, කැළකසල, පාල, පක ෙව◌්කාව) 

 a. ෙපා ෙස්වා සදහා පුෙශ ම/ යතල පහසක 
(උ: ෙසෟඛය, කැළකසල, පාල, පක ෙව◌්කාව) 

 

b. රාජ අංශෙය් යා  b. රාජ අංශෙය් යා  b. රාජ අංශෙය් යා  
c. රාජ සබනධතා  c. රාජ සබනධතා  c. රාජ සබනධතා  
d. ෙපෟදගලක අංශෙය් යා  d. ෙපෟදගලක අංශෙය් යා  d. ෙපෟදගලක අංශෙය් යා  
e. පාසල සදහා අධපන අවස්ථා   e. පාසල සදහා අධපන අවස්ථා   e. පාසල සදහා අධපන අවස්ථා   
f. කාක තාක, ගරැ පුහණ, යධමය ෙහ 
ෙපාලස් දල මටෙ අධපන අවස්ථා 

 f. කාක තාක, ගරැ පුහණ, යධමය ෙහ 
ෙපාලස් දල මටෙ අධපන අවස්ථා 

 f. කාක තාක, ගරැ පුහණ, යධමය ෙහ 
ෙපාලස් දල මටෙ අධපන අවස්ථා 

 

g. ශව දල මටෙ අධපන අවස්ථා  g. ශව දල මටෙ අධපන අවස්ථා  g. ශව දල මටෙ අධපන අවස්ථා  
 
 
SH10. මා ෙ පැවසීමට යන හැඟ ඔබෙග ත කාලය තල ෙකතර බරපතල ෙලස බලපා ඇතද?- 1 සිට 4 දකවා අංක ෙයාදන සළකණ කරනන. 
කාපත ෙපනවනන  
 ෙබොෙහෝ තරමක් කලාතුරකින් ඉතාමත් 

කලාතුරකින් 
ෙනොදනී / පිළිතුරු නැත 

 

a. බැහැර ෙමන 
 

1 
 

2 3 4 99 

b. පහතෙකාට සැළෙමන 
 

1 
 

2 3 4 99 

c. උපහාසයට ලකෙමන 
 

1 
 

2 3 4 99 

d. ෙනාවැදගත ෙස් බැහැර ෙමන/ අඩ තකෙස්රැ ෙකාට සැලම 
 

1 
 

2 3 4 99 

e. අපහාසාතමකව ෙචනය ෙමන 1 
 

2 3 4 99 

f. න යා කතා ෙමන ෙහ බාල ෙමන 
 
 

1 
 

2 3 4 99 
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R5_1 ඔබ ආගමක ඇදහම පිළබදව , මා සින ඉපත මට යන පහත පකාශයන සඳහා ෙකතර රට එකඟ වනෙනද? එකඟ 
ෙනාවනෙනද? යනන සඳහන කරනන 
 
කාපත ෙපනවනන 
 
 ස්රවම 

එකඟ 
ෙනාෙ 

එකඟ 
ෙනාෙ 

එකඟෙ ස්රවම 
එකඟෙ 

ෙනාද 

a. ෙ අදහන ආගම හැර මට ෙවන ආගමක ඇදහය ෙනාහැක 
 

1 
 

2 3 4 99 

b. මම ෙ ආගම අදහනෙය් මෙග සහකරැ/සහකාය , ෙවනත 
පුදගලෙයක, සමාජය,සමාජ සංධාන ෙහ මාග පජාව සා හට 
බල කරන ෙහ 
 

1 
 

2 3 4 99 

c. මම ෙ ආගම අදහනෙය් අෙනත පුදගලයනෙග අෙප්ාවන 
ෙහ ඔවුනෙග  අනමැවය අනව. එෙස් ෙනාකළෙහාත මා 
ෙදෂාෙරපණයට ළකය හැක. 

1 
 

2 3 4 99 

d. මම ෙ ආගම අදහනෙය්,  එය වැදගත ය මා සිතන සාය 
 

1 
 

2 3 4 99 

 
 
 
 
 
R5_2 ආගමක අදහනෙන නැ බව ෙනාවලහා පකාශ කළ සමඛ පකයන සදහා පමණ , R1=2 
 
R5_2 ඔබ ආගමක ෙනාඅදහනෙය් ඇද යනන සබනධෙයන, මා සින ඔබට ඉපත මට යන පහත පකාශයන සඳහා ෙකතර 
රට එකඟ වනෙනද? එකඟ ෙනාවනෙනද? යනන සඳහන කරනන 
 
 කාපත ෙපනවනන 
 
 ස්රවම 

එකඟ 
ෙනාෙ 

එකඟ 
ෙනාෙ 

එකඟෙ ස්රවම 
එකඟෙ 

ෙනාද 

a. මට ආගමක ඇදහය ෙනාහැක  1 
 

2 3 4 99 

b. මම  ආගමක ෙනාඅදහනෙය්, මෙග සහකරැ/සහකාය, 
ෙවනත පුදගලෙයක, සමාජය,සමාජ සංධාන ෙහ මාග පජාව 
සා හට බල කරන ෙහ 

1 
 

2 3 4 99 

c. . මම  ආගමක ෙනාඅදහනෙය්, අෙනත පුදගලයනෙග 
අෙප්ාවන ෙහ ඔවුනෙග  අනමැවය අනව. එෙස් 
ෙනාකළෙහාත මා ෙදෂාෙරපණයට ළකය හැක. 

1 
 

2 3 4 99 

d. . මම  ආගමක ෙනාඅදහනෙය්, ආගමක ෙනාඇදහම එතර 
වැදගත ෙනාවනෙනය මා සිතන සාය 
 

1 
 

2 3 4 99 

R1. ඔබ ආගමක අදහනෙනද? 
 
1. ඔ _ R1e කමකද?  සඳහන කරනන 
2. නැත _ R3 ෙවත ෙය◌මු වනන 
 
R2. ඔබෙග තයට ආගම ෙකාතර රට වැදගත 
ෙද? 
 
1. ඉතා වැදගත  
2. තරමක රට වැදගත 
3. ඉතා වැදගත ෙනාෙ 
4. ෙකාෙහතම වැදගත ෙනාෙ 
99 ෙනාද/පිළත නැත 
 

R3 සාමානෙයන ආගම ඇදහම පිළබදව සහ එය භාතා කරන ආකාරය 
පිළබදව රණ ගනෙන කද? 
 
1. ඔබ ->  R5_1 ෙවත ෙයාම වනන ෙහ  R5_2 අල න 
2. ඔබ සහ ඔෙ සහකරැ/සහකාය  
3. ඔබ සහ ෙවනත ෙකෙනක (සහකරැ/සහකාය ෙනාවන)   
4. ඔෙ සහකරැ/සහකාය 
5. ෙවනත (ඔබ ෙහ සහකරැ/සහකාය ෙනාවන) 
6. පජාව / සමාජ සංධාන / අසලවැසි මණඩලය 
 
R4  ආගම ඇදහම පිළබදව සහ එය භාතා කරන ආකාරය පිළබදව  
රණය මට ඔබට අවශ න, ඔබට ෙමම රණ තවම ගත හැද? 
 
1. ඔ 
2. නැත 

R1 R1e R2 R3 R4 
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7 ෙකාටස: මානසික සහ ආතය අථ සාධනය (ෙතාරතරැයකයාෙගන පමණක මසනන) 
සමීක්ෂක උපෙදස:් පහත පරිදි ෙමම ෙකොටස හදුන්වා ෙදන්න.  
 
MV1  (තෙය් අථවත බව) තෙය් අථවත බව / 
වැදගතකම සළකා බලන ට  
සහත සදහන පකාශනයන ෙකාෙතක සත ෙද? 
කාපත ෙපනවනන 
 

ෙකාෙහතම 
සත 
ෙනාෙ 
 

එතර 
සත 
ෙනාෙ  

තරමක 
සත 
ෙ 
 

සපූණෙයන 
සත ෙ 

ෙනාද / 
පිළතරක නැත 
 

a. මෙග තය පිළබඳව පැහැළ අරමණක සහ අථයක 
ෙ යැ මට හැෙඟ. 
 

1 
 

2 3 4 99 

b. මෙග තයට සතටුයක අථයක ඇත 
 

1 
 

2 3 4 99 

c. මෙග තයට  අථයක එකත කරනෙන ෙමානවා 
පිළබඳව මට ෙහාඳ වැටහමක ෙ  

1 
 

2 3 4 99 

 
 

     

MV2 . (පුදගල දහස) පහත පකාශන ෙකෙතක රට 
සත ෙවද? 
කාපත ෙපනවනන 
 

ෙකාෙහතම 
සත 
ෙනාෙ 
 

එතර 
සත 
ෙනාෙ  

තරමක 
සත 
ෙ 
 

සපූණෙයන 
සත ෙ 

ෙනාද / 
පිළතරක නැත 
 

a. මාෙග තය ෙකෙස් ගතකළ යතද යනන රණය 
මට මට දහසක ඇ බව සිෙත. 
 

1 
 

2 3 4 99 

b. මට මාෙග අදහස් සහ මත පකාශ මට දහසක ඇ 
බව මට සිෙත  

1 
 

2 3 4 99 

c. මා වැර යැ ශවාස කරන ෙද අනව ෛදක තය 
පිළබඳව ස්වානව රණය මට හැ බව මට ෙන. 

1 
 

2 3 4 99 

 
 
 
 
MV3 . (හැයාව) ඔබ සදහා පහත සදහන පකාශන 
ෙකෙතක රට සත ෙවද? 
කාපත ෙපනවනන 

ෙකාෙහතම 
සත 
ෙනාෙ 
 

එතර 
සත 
ෙනාෙ  

තරමක 
සත 
ෙ 
 

සපූණෙයන 
සත ෙ 

ෙනාද / 
පිළතරක නැත 
 

a. මා දනනා හනන අය යන ප මා සිකරන ලබන 
කායයනහ මා හට හැයාවක ෙ. 

1 
 

2 3 4 99 

b. ෙබාෙහ න වල මා සින ඉටු කරන ලබන කායයන 
සාථකව මකල බව මට හැෙග. 

1 
 

2 3 4 99 

c. මා හැයාවක ඇ පුදගලයක බව මට සාමානෙයන 
සිෙත. 
 

1 
 

2 3 4 99 

 
 

     

MV4. (සප බව) ඔබ සදහා පහත සදහන පකාශන 
ෙකෙතක රට සත ෙවද? 
කාපත ෙපනවනන  

ෙකාෙහතම 
සත 
ෙනාෙ 
 

එතර 
සත 
ෙනාෙ  

තරමක 
සත 
ෙ 
 

සපූණෙයන 
සත ෙ 

ෙනාද / 
පිළතරක නැත 
 

a. මට හමවන පුදගලන සමඟ සබඳතාවයක තබාගැමට 
මා සමත ෙව. 
 

1 
 

2 3 4 99 

b. මට තර හමවන පුදගලන සමඟ සප සබනධතා 
තබාගැමට මා සමත ෙව. 
 

1 
 

2 3 4 99 

c. මට සප පුදගලන (පවුෙල අය සහ තයන) මා ගැන 
සිතා බල/ෙසායා බල 

1 
 

2 3 4 99 
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MV5 (පීතිය).  සමස්ථයක වශෙයන ගත 
ට ඔබ : 
කාපත ෙපනවනන 
1. ඉතාමත සතටුයක 
2. තරමකසතටුයක 
3. ඉතාමත සතටුයක ෙනාෙ 
4. සතටුයක ෙනාෙ 
 

  MV6 (ආත්ම තෘප්තිය).  
පහත සඳහන පකාශන සබනධෙයන ඔබ ෙකතර 
රටසෑහමට පත වනෙනද? ෙහ සැහමකට පත 
ෙනාවනෙනද යනන මසනන. 
කාපත ෙපනවනන  

ඉතාමත 
සෑහමට 
පත ෙ 
 

තරමක 
සෑහමට පත 
ෙ 
 

එතර 
සෑහමට පත 
ය ෙනාහැක 

ෙකාෙහතම 
සෑහමට පත 
ය ෙනාහැක 
 
 

ෙනාද / 
පිළතරක 
නැත 
 

MV5    a. ම තයම සළකා බලන ට 1  
 

2  3  4  99 

   b. ආහාරපාන 1  
 

2  3  4  99 

   c. වාස පහසක 1  
 

2  3  4  99 

   d. ආය තතතවය 1  
 

2  3  4  99 

   e. ෙසෟඛය තතතවය 1  
 

2  3  4  99 

   f. ෙයෙදන කාය /යාව 1  
 

2  3  4  99 

   g. පෙදශෙය් ආරක මටම 1  
 

2  3  4  99 

   h. තරන 1  
 

2  3  4  99 

   i. පවුෙල අය 1  
 

2  3  4  99 

   j. අධපනය තතතවය / මටම 1  
 

2  3  4  99 

   k. තය අවශ ආකාරයට හසරැවා ගැමට ඇ 
දහස 

1  
 

2  3  4  99 

   l. සමාජ තතතවය 1  
 

2  3  4  99 

   m. අසලවාසීන /නගරය/පජාව/ 1  
 

2  3  4  99 

   n. අෙනක අයට උද ෙ හැයාව 1  
 

2  3  4  99 

   o. අදහන ආගම ෙහ දශනය පිළබද ශවාසය 1  2  3  4  99 
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MV10  ඔබ වැ පුදගලයනට අවශන ඔෙ 
පජාව තළ සාමානෙයන ෙවනස්ක සිකළ හැද? 
 
කලපයන  ඉපත කරනන 
කාපත ෙපනවනන 
 
1. ඔ, ඉතා පහස 
2. ඔ, තරමක පහස 
3. ඔ, නමත ය වෑයමක රෑ ට 
4. ඔවු, නමත  උතසාහයන පස 
5. ෙනාහැක, සිෙස්තම ෙනාහැක 
6. ෙවනත 
99. ෙනාද 
 

MV11. පහන කෙවන අයර දහයන යත ඉ ග සලකනන, පළම අයර වනෙය්, තය පිළබඳව රණ ගැමට සිෙස්තම 
ෙනාහැ අය. 10වන අයර වනෙය්, තමනෙග තය තළ තමනට අවශ රණ තමනට සිෙලස ගත හැ අය. 
ෙ අනත ෙදක අතර පිළතරැ මසනන. 
 

MV10 a. ඔබ අද  සිනෙන කමන 
අයරකද? 

b. ඔබෙග බහතරයක අසලවාසීන අද 
කමන අයරක සිනෙනද? 
 

c. ට අවුරැ 5කට ෙපර ඔබ කමන අයරක 
සිෙය්ද? 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

 

MV7. ෙමම අවස්ථාෙ ඔබ ඔබෙග තෙය් 
යසි ෙදයක ෙවනස් මට කැමද? 
 
1. ඔ 
2. නැත _ MV9 ෙවත ෙයාම වනන 
99. ෙනාද 
 

MV8 එෙස් න ඔබෙග තෙය් ෙවනස් මට වඩාත කැම  
කරැණ 3 ෙමානවාද? 
 

MV9. ඔබෙග තෙය් කමන ෙහ ෙවනස් මක සි මට වඩාත 
යක වනෙන කවුද? 
 
1. ඔබ 
2. ඔබෙග පවුල 
3. ඔබෙග පජාව 
4. පාෙදශය ආණඩව 
5. මධම ආණඩව 
6. ෙවනත 
99. ෙනාද 
 

MV7 MV8 MV9 
 1   

 2   
 3   
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8 ෙකාටස: ෙභෟක ආරකෂාව (ෙතාරතරැයකයාෙගන පමණක මසනන) 

 
සකෂක උපෙදස්: පිළතරැ සැපම සඳහා සංෙකත අංක භාතා කරනන 
 
V1A. පසුගිය මාස 12 ක කාලය තුළ ඔබ ෙහෝ ඔබ පවුෙල් සාමාජිකයකු පහත කවර ෙහෝ 
අවස්ථාවක් සඳහා ෙගොදුරු වූෙය්ද? 
 
1. ඔව් 
2. නැත    -> V2A ෙවත ෙයොමු වන්න 
99. ෙනොදනී  -> V2A ෙවත ෙයොමු වන්න 
 

V1B. පසුගිය වසර පහ 
තුළදී ඔබට ෙහෝ ඔබෙග් 
පවුෙල් සාමාජිකයකුට  
කීවතාවක් එය සිදු 
වූෙය්ද? 
 
1. එක්වරක් 
2. ෙදවරක් 
3. තුන් වරක් 
4. තුන් වතාවකට වැඩියි 
 
V1C. එවැන්නක් සිදුවූ 
අවසාන වතාෙව්දී අපරාධ 
කරුවා කවුරුන් ද? 
 
පිළතරැ සැපම සඳහා 
සංෙකත අංක භාතා 
කරනන 

V1D. ෙම් පිළිබඳව ඔබ විසින් 
පැමිණිල්ලක් කෙල් කාටද? 
එක් පුද්ගලයකුට ෙහෝ එක් 
ආයතනයකට වඩා 
පැමිණිලිකර තිෙබ් නම් ඒ 
අතර ඔබ වඩාත් වැදගත් 
යැයි සිතන්ෙන් කවුරුන්ද 
කවුරුන්ද? 
 
පිළතරැ සැපම සඳහා 
සංෙකත අංක භාතා 
කරනන  
 
පිළතර 11 ෙහ 99 න,  V1F 
ෙවත ෙයාම වනන 
 

V1E. ඔවුන් විසින් එම 
පැමිණිල්ල සම්බන්ධ 
කටයුතු කළ ආකාරය 
ගැන ඔෙබ් පැහැදීම 
ෙකෙස් ද? 
 
1. ඉතා සතුටුයි 
2. තරමක් සටුතුයි 
3. තරමක් අසතුටුයි 
4. ඉතාම අසතුටුයි 
 
99. පිළිතුරු දීම 
පතික්ෙෂ්ප කරන ලදී / 
ෙනොදනී  
 
V1F. ෙමම සිදුවීම ඔබ 
විසින් ෙමහි 
සඳහන්කරන ලද ෙපර 
සිදුවීමකට සම්බන්ධද? 
1. ඔව් 
2. නැත  ->  V1H 
ෙවත ෙයොමු වන්න 
99. ෙනොදනී ->  V1H 
ෙවත ෙයොමු වන්න 
 
 

V1G. ෙමය 
සම්බන්ධවන්ෙන් කුමන  
ෙපර.සිදුවීමකටද? 
 
1. V1A_a 
2. V1A_b 
3. V1A_c 
4. V1A_d 
5. V1A_e 
 
V1H. ෙමම සිද්ධියට 
මුහුණ පෑෙව් ඔබද 
ඔෙබ් පවුෙල් ෙවනත් 
සාමාජික යකුද? 
 
1. ෙතොරතුරුදායකයා 
2. ෙවනත් පවුෙල් 
සාමාජිකයකු 
V1H_1 -> සඳහන් 
කරන්න 
3. පවුෙල් සියළුම 
සාමාජිකයන්ට 
 
 
 

 V1A V1B V1C V1D V1E V1F V1G V1H V1H_1 
 

V1A_a කිසිවකු ඔබෙග් අවසරය ෙනොමැතිව ඔබෙග් නිවසට/වාසස්ථානයට 
පැමිණ යමක් ෙසොරකම් කෙල්ද? ෙසොරකම් කිරීමට තැත් කෙල්ද? 
 

         

V1A_b කිසිවකු ඔබෙග් ෙහෝ ඔබ පවුෙල් සාමාජිකයකු සතු යමක් (ඔබ සිටියදී) 
බලහත්කාරෙයන් තර්ජනය ෙකොට පැහැර ගත්ෙත්ද? ෙහෝ එෙස් පැහැර ගැනීමට 
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උත්සාහ කෙල්ද? 
 
V1A_c කිසිවකු ඔබෙග් ෙහෝ ඔබ පවුෙල් සාමාජිකයකුට අයත්  (නිවෙස් ගබඩා 
ෙකොට නැතී) වාහනයක්, වාහනයක ෙකොටස්, ෙමෝටර් බයිසිකලයක්, බයිසිකලයක්, 
වතුර ෙපොම්පයක් ෙහෝ ෙවනත් යන්ත සූත ෙහෝ ෙවනත් ෙද්පලක් ෙසොරකම් 
කෙල්ද? 
 

         

V1A_d කිසිවකු ඔබෙග් ෙහෝ ඔබ පවුෙල් සාමාජිකයකුට සතු ධාන / අස්වැන්න 
ෙහෝ සතුන් ෙසොරකම් කරනු ලැබුෙව්ද? 
 

         

V1A_e කිසිවකු ඔබෙග් ෙහෝ ඔබ පවුෙල් සාමාජිකයකුට සතු 
නිවසක්,ෙවලඳසැලක් ෙහෝ ෙවනත් ෙද්පලක් යම්කිසිවකු විසින් හිතාමතාම විනාශ 
කෙල්ද?අලාභ හානි කෙල්ද? 
 

         

V1A-f ඔබට ෙහෝ ඔබ පවුෙල් කිසියම් සාමාජිකයකුට, ෙමොනයම් ෙහ්තුවක් මත 
ෙහෝ ශාරීරික හිරිහැර කිරීමක් සමගම්, තර්ජනය කිරීමක් සිදුවීද? 
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V2A. පසගය වසර පහ තළ ඔබට ෙහ ඔබෙග පවුෙල 
සාමාකයක පහත අවස්ථාවන වල  ෙගාරැ වූවාද? 
 
1. ඔ 
2. නැත _  V3 ෙවත ෙයාම වනන 
99. ෙනාද/පිළතරැ නැත_  V3 ෙවත ෙයාම වනන 
 
 

V2B. පසගය වසර පහ තළ ඔබට 
ෙහ ඔබෙග පවුෙල සාමාකයකට  
වතාවක එය සි වූෙය්ද? 
1. එකවරක 
2. ෙදවරක 
3. තන වරක 
4. තන වතාවකට වැ 
 
V2C. එ සි වල ය සි 
අයක මරණයට පතවූෙය්ද? 
 1. ඔ _ ෙකාපමණකද? V2C_1 
 2. නැත 
 99.- ෙනාද 
 
V2D. එ සි වල මරණයට 
පතවූවනට අමතරව  සිවක දරැණ 
ෙලස තවාල වූෙය්ද? (එම`ගන 
ඔවුනෙග සාමාන කටයතවල එක 
නකට වඩා ෙයමට බැෙද) 
 1. ඔ _ ෙකාපමණකද? V2D_1 
 2. නැත 
 99.- ෙනාද 
 
V2D_2. කද? 
 

V2E. මෑතක සි වූ 
එම සිදය ඇ 
වූෙය් කමන 
ස්ථානෙය්ද? 
(සිදන එකකට* 
වඩා වැ ගණනක 
න, වඩාත මෑත 
සි වූ  මැරැම 
ෙහ දරැණම තවාල 
සිෙ සිදය 
ෙතරාගනන) 
 
පිළතරැ සැපම 
සඳහා සංෙකත අංක 
භාතා කරනන  
 
 
 
 
 
 
V2F. එවැනනක 
සිවූ අවසාන 
වතාෙ අපරාධ 
කරැවා කවුරැන ද? 
 
පිළතරැ සැපම 
සඳහා සංෙකත අංක 
භාතා කරනන 

V2G. ෙ පිළබඳව ඔබ සින 
පැලලක කෙල කාටද? 
එක පුදගලයකට ෙහ එක 
ආයතනයකට වඩා 
පැලකර ෙ න ඒ 
අතර ඔබ වඩාත වැදගත යැ 
සිතනෙන කවුරැනද කවුරැනද? 
 
පිළතරැ සැපම සඳහා 
සංෙකත අංක භාතා කරනන  
 
පිළතර 11 ෙහ 99 න, V2I 
ෙවත ෙයාම වනන 
 
V2H. ඔවුන සින එම 
පැලල සබනධ කටයත 
කළ ආකාරය ගැන ඔෙ 
පැහැම ෙකෙස් ද? 
 
 
1. ඉතා සතටු 
2. තරමක සටුත 
3. තරමක අසතටු 
4. ඉතාම අසතටු 
 
99. පිළතරැ ම පකෙෂ්ප 
කරන ල / ෙනාද  

V2I. ෙමම සිම ඔබ සින 
ෙමහ සඳහනකරන ලද ෙපර 
සිමකට සබනධද? 
 
  1. ඔ 
  2. නැත  ->  V2K ෙවත 
ෙයාම වනන 
 
 
V2J. ෙමය සබනධවනෙන 
කමන  ෙපර.සිමකටද? 
1. V1A_a 
2. V1A_b 
3. V1A_c 
4. V1A_d 
5. V1A_e 
6. V2A_a 
7. V2A_b 
8. V2A_c 
9. V2A_d 
10.V2A_e 
 
V2K. ෙමම සිදයට මහණ 
පෑෙ ඔබද ඔෙ පවුෙල 
ෙවනත සාමාක යකද? 
 
1. ෙතාරතරැයකයා 
2. ෙවනත පවුෙල 
සාමාකයක 
V2K_1 -> සඳහන කරනන 
3. පවුෙල සියම 
සාමාකයනට 
 

 V2A V2B V2C V2D V2D_
1 

V2D
2 

V2E V2F V2G V2H V2I V2J V2K V2_
K 

V2A_a ඔෙ පවුෙල සාමාකෙයක ඔබෙග වස තළ
ෙහ ඉන පිටත  ආයධ  රහතව පහරකෑමට ලක 
වූෙය්ද? (ග ඇම, කමලට ගැසිම ,මහණට ඇම, 
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තල ම, පන පහර ම වැ) 
 
V2A_b ඔබෙග පවුෙල සමාකයක  ආයධයන පහර 
කමකට ලකද (පහරම, පිහෙයන ඇම, පිළස්සීම, ෙහ 
ෙවනත පහර ෙ) 
(උ:- ෙබතල, රැ, පිහ, කල, උණයර, කයක 
වැ ෙදයන ෙහ ග අයන පහර මත) 
 

              

V2A_c ඔබ ෙහ ඔබෙග පවුෙල සමාකයක ට ග 
අයන ෙහ තවකකවන ෙව තබන ලැබ ෙද? 
 

              

V2A_d ඔබ ෙහ ඔබෙග පවුෙල සාමාකෙයක පැහැර 
ගැමක සි කර ෙද? (ඔබෙග අකමැතෙතන පැහැර 
ෙගන ෙගාස් ර`දවාෙගන සිම) 
 

              

V2A_e ඔබ ෙහ ඔෙ පවුෙල සාමාකෙයක ෙබබ 
පුහාරයන, ෙබාබයන ෙහ ෙවනත පුපුරන 
වයන තවාල ලබා ෙද? 
 

              

 
 
V3. ඉ මාස 12 තළ ඉහන සඳහන කරන ලද කමන ෙහ 
සිදයන ඔබ පීඩාවට පතම ඇ හැයාව කමකද? 
 

1. බරපතළ ෙලස පීඩාවට පත ය හැක  
2. තරමක රට පීඩාවට පත ය හැක  
3. එතර පීඩාවක නැත 
4. සිෙස්තම පීඩාවක නැත 

             99  ෙනාද 
 
V4. එය ෙබාෙහ ට 
 
1. පුදගලයනට එව 
2. ෙදපළවලට එව 
3. පුදගලයනට හා ෙදපළවලට එව 
4. සිවක නැත 
99. ෙනාද 

V5. ඔබ සිතන අයන පසගය මාස 12 
තළ අපරාධ තතතවය ෙවනස්  ඇතෙත 
ෙකෙස්ද?: 
 
a) රෙ 
b) ඔෙ ස්කකෙය් 
c) ඔෙ වටපිටාෙ 
 
 
1. ඉහළ නැගම 
2. එම ආකාරෙයනම පැවම 
3. පහළ බැසීම 
99 ෙනාද 
 

V6 රා කාලෙය්,පහත කෙවන 
අවස්ථාවන වල, ඔබට ෙකතර 
රට සරකෂිත බවක දනෙනද? 1 
මගන ඉතාමත අනාර ිත බවත 
5 මගන ඉතා ආරිත බවත 
කෙ  
 
a. ගෙ තවම ඇන ට 
b. වෙස් තයම සින ට 
c. ෙපා පවාහන ෙස්වා සදහා 
නැව සින ට  
 
කාපත ෙපනවනන 
 

V7. වතමාන ෙලකෙය් සනෙග ත 
ආරකෂාවට බලපාන අනතරායජනක සහ 
ය ජනක සි ෙබාෙහ ඇත. ඔබට 
මහණ මට සිෙ යැ සිෙතන තජනයන 
සැලක කල (වැදගතකෙ පිළෙවළ අනව) 
ෙ වන ට ඔබ වඩාත සැලලමත වන 
අවස්ථා ෙදක ෙමානවාද? 
 
පිළතරැ සැපම සඳහා සංෙකත අංක 
භාතා කරනන 

V3 V4 a) b) c) a) b) c) a) b) 
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V8. ඔෙ වෙස්  සාමානෙයන හංසන/ අපරාධ වැළැකම පිළබදව රණ ගනෙන කද (උ. 
ෙසාරකම)? 

V9. එම රණයන සඳහා ඔබට බලපෑමක/හවුලමක කල හැද? 

 
1. ඔබ -> V10 ෙවත ෙයාම වනන 
2. ඔබ සහ ඔෙ සහකරැ/සහකාය -> V10 ෙවත ෙයාම වනන 
3. ඔබ සහ ෙවනත ෙකෙනක (සහකරැ/සහකාය ෙනාවන)  -> V10 ෙවත ෙයාම 
වනන 
4. ඔෙ සහකරැ/සහකාය 
5. ෙවනත (ඔබ ෙහ සහකරැ/සහකාය ෙනාවන) 
6. පජාව / සමාජ සංධාන / අසලවැසි මණඩලය 
 
 

 1. ඔ 
2. නැත 
 

 

 
 
 
 
V10 ඔබෙග වෙස් ආරාව පිළබදව ගනනා යාවන  ෙමානවා  යනන සබනධෙයන, මා සින 
ඔබට ඉපත මට යන පහත පකාශයන සඳහා ෙකතර රට එකඟ වනෙනද? එකඟ ෙනාවනෙනද? 
යනන සඳහන කරනන 
 
 
කාපත ෙපනවනන 
  

ස්රවම එකඟ 
ෙනාෙ 

එකඟ ෙනාෙ එකඟෙ ස්රවම 
එකඟෙ 

ෙනාද 

a. මට පවුෙල ආරකෂාව සබනධෙයන ඇ අවනම වැලැකමට ෙහ අඩ මට නට සිවන ෙදයට වඩා 
ෙවනස් ෙදයක කල ෙනාහැක.    
 

1 2 3 4 99 

b. පවුෙල ආරකෂාව සබනධෙයන ඇ අවනම වැලැකමට ෙහ අඩ මට කරන ෙද පිළබඳවරණ 
ගනෙය් මෙග සහකරැ/සහකාය , ෙවනත පුදගලෙයක, ස, සමාජ සංධානය ෙහ මෙග පජාවෙග 
රණ මතය 
 

1 2 3 4 99 

c. පවුෙල ආරකෂාව සබනධෙයන ඇ අවනම වැලැකමට ෙහ අඩ මට රණ ගනෙය් ,අෙනක 
පුදගලයන මෙගන බලාෙපාෙරාතත වන බැන හා ඔවුනෙග අෙප්කශාවන මතය .ආකාරයට ෙහ ඔවුනෙග 
අනමැයට අලව හංසනවල අවනම වැළැකම ෙහ අඩ මට කටයත ම. එෙස් ෙනාකළෙහාත 
මා ෙදෂාෙරපණයට ළකය හැක. 
 

1 2 3 4 99 

d. පවුෙල ආරකෂාව සබනධෙයන ඇ අවනම වැලැකමට ෙහ අඩ මට රණ ගනෙය්, එය වැදගත 
ය මා සිතන සාය 
 

1 2 3 4 99 
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V11. ඔබට බරපතළ ෙසෟඛ ගැටවක ෙ න ඒ සදහා 
ෙයාම වනෙන ෙකාහාටද? 
 
1. රජෙය්   
2. රජෙය් සායනයට (නගර සභාෙ ෙහ ෙසෟඛ 
ෙදපාතෙනතෙ) 
3. වත සායනයට 
4. ෙපෟදගලක ෙරහලට 
5. ෙපෟදගලක ෛවදවරයක ලඟට 
6. ෙවනත. සඳහන කරනන 
 

 V12. ඔබට බරපතළ ෙසෟඛ ගැටවක ෙ න, සාමානෙයන ඒ පිළබදව රණ ගනෙන කද? 
 
1. ඔබ -> V14 ෙවත ෙයාම වනන 
2. ඔබ සහ ඔෙ සහකරැ/සහකාය  
3. ඔබ සහ ෙවනත ෙකෙනක (සහකරැ/සහකාය ෙනාවන)   
4. ඔෙ සහකරැ/සහකාය 
5. ෙවනත (ඔබ ෙහ සහකරැ/සහකාය ෙනාවන) 
6. පජාව / සමාජ සංධාන / අසලවැසි මණඩලය 
 

V11   V12  
    
   V13. ඔබට අවශ වුවෙහත, ෙමම රණ තවම ගත හැද? 

 
1. ඔ 
2. නැත 
 

   V13  
 
V14. ඔබ බරපතළ   ෙසෟඛ පශනයක සගනෙන ෙකෙස් යනන සබනධෙයන, මා සින ඔබට ඉපත මට යන පහත පකාශයන සඳහා ෙකතර රට එකඟ වනෙනද? එකඟ 
ෙනාවනෙනද? යනන සඳහන කරනන 
                            කාපත ෙපනවනන 
 ස්රවම එකඟ 

ෙනාෙ 
එකඟ ෙනාෙ එකඟ

ෙ 
ස්රවම 
එකඟෙ 

ෙනාද 

a.  බරපතල අසප තතතවයක ඇවුවෙහාත එයට මහණ ෙදන ආකාරය , නට වඩා 
ෙවන කලපයක නැත. 

1 
 
 

2 3 4 99 

b. බරපතල අසප තතතවයක ඇවුවෙහාත, මාෙග සහකරැ/සහකාය ෙහ ෙවනත 
පුදගලෙයකI, ස ෙහ සමාජ සංධාන බලකරන ආකාරයට යාකර.  

1 
 
 

2 3 4 99 

c. . බරපතල අසප තතතවයක ඇවුවෙහාත, මම අෙනත පුදගලයනෙග අෙප්ාවන 
ෙහ ඔවුනෙග  අනමැවය අනව යාකර. එෙස් ෙනාකළෙහාත මා ෙදෂාෙරපණයට 
ළකය හැක. 

1 2 3 4 99 

d. බරපතල අසප තතතවයක ඇවුවෙහාත, ෙපෟදගලකව සැලලමතම වැදගතය. 
 
 

1 2 3 4 99 
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CODE SHEET for Section 6: Physical Safety 
 

V1C. එවැනනක සිවූ අවසාන වතාෙ අපරාධ 
කරැවා කවුරැන ද? 

V1D. ෙ පිළබඳව ඔබ සින පැලලක කෙල කාටද? එක පුදගලයකට ෙහ 
එක ආයතනයකට වඩා පැලකර ෙ න ඒ අතර ඔබ වඩාත වැදගත 
යැ සිතනෙන කවුරැනද කවුරැනද? 

V2E. මෑතක සි වූ එම සිදය ඇ වූෙය් කමන ස්ථානෙය්ද? 
(සිදන එකකට* වඩා වැ ගණනක න, වඩාත මෑත සි වූ 
 මැරැම ෙහ දරැණම තවාල සිෙ සිදය ෙතරාගනන) 

1. යක 1. ෙපාලසිය  
2. ඔබ හනන අසල වාසියක 2. හමව 1. ෙවළදෙපාළ ෙහ කඩසාප්පු ෙහ ෙවනත පිටත ස්ථානයක 

3. ඔබට ෙහ ඔබ පවුලට හතවත යහවක 3. ආගක නායක/ සපක  නායකයා/ වැහයක/ පධායක / ගෙ 
ප්රධායා 2. බැංකව ෙහ පිටත 

4. ෙමන පමණක හනන අෙයක 4. රජෙය් ලධායක 3. වපාක පෙදශයක ෙහ සාප්පු සංණයක ෙහ ඉන පිටත  

5. ෙමන පමණක හනන පුදගල කණඩායමක 5. රාජ ෙනාවන සංධානයක/ පජාමල සංධානයක 4. ඩා ෙහ ෙනද යාකාරක ආශත ස්ථානයක ෙහ ඉන 
පිටත 

6. නානන පුදගලයක 6. ජන මාධ 5. ස්ෙකා නැටු ස්ථානයක ෙහ රා සමාජ ශාලාවක ෙහ 
ඉන පිටත 

7. නානන පුදගල කණඩායමක 7. ෙදශපාලන පකෂය 6. වෙස් 
8. වාරකරැකගතෙනාහැ ය   8. ෛවද වරයා/ ෙසෟඛ ලධා 7. අසල්වාසීන් ෙහේ ඔබ ජීවත්වන පෙද්ශෙය් අංශයක්  
 9. පවුෙල ෙවනත සාමාකයක 8. ෙපා පවාහන ෙස්වය  
99. පිළතරැ ම පකෙෂ්ප කරන ල / ෙනාද 10. ෙවනත(ස්තර කරනන) 9. සාප්පු සංණයක ෙහ උදනයක 

 11. පැල  කෙල නැත 10. අවනහලක , මහලක ෙහ ඉන පිටත 

  11. යාෙ ෙහ ඉන පිටත 

 99. පිළතරැ ම පකෙෂ්ප කරන ල / ෙනාද  12. බස් නැවතපළක ෙහ ය නැවතපළක 

 පිළතර 11 ෙහ  99 , V1F න ෙවත ෙයාම වනන  
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V2F. එවැනනක සිවූ අවසාන වතාෙ අපරාධ 
කරැවා කවුරැන ද? 

V2G. ෙ පිළබඳව ඔබ සින පැලලක කෙල කාටද? එක පුදගලයකට 
ෙහ එක ආයතනයකට වඩා පැලකර ෙ න ඒ අතර ඔබ වඩාත 
වැදගත යැ සිතනෙන කවුරැනද කවුරැනද? 

V7. වතමාන ෙලකෙය් සනෙග ත ආරකෂාවට බලපාන 
ආනතරානතක සහ ය ජනක සි ෙබාෙහ ඇත. ඔබෙග 
ත කාලය ත=ළ ඔබ මහණ න තජනයන පිළබදව ඔබ 
සිතවෙහාත (වැදගතකෙ පිළෙවළ අනව) ෙ වන ට ඔබ 
වඩාත සැලලමත වන අවස්ථා ෙදක ෙමානවාද? 

1. යක   
2. ඔබ හනන අසල වාසියක  1. සාපරා පචණඩතවය 
3. ඔබට ෙහ ඔබ පවුලට හතවත යහවක 1. ෙපාලසිය 2. වාග පචණඩතවය 
4. ෙමන පමණක හනන අෙයක 2. හමව 3. යදධ/ගැටු 

5. ෙමන පමණක හනන පුදගල කණඩායමක 3. ආගක නායක/ සපයක නායකයා/ වැහයක/ පධායක / ගෙ 
පධායා 4. තස්තවාදය 

6. නානන පුදගලයක 4. රජෙය් ලධායක 5. ස්වාභාක ආප, ෙසෟඛ ෙහ ආක ගැට මගන සිවන 
මරණ ෙහ තවාල සි ම  

7. නානන පුදගල කණඩායමක 5. රාජ ෙනාවන සංධානයක/ පජාමල සංධානයක 6. ෙවනත (සදහන කරනන) 
8. වාරකරැකගතෙනාහැ ය  6. ජන මාධ 7. සිවක නැත 
 7. ෙදශපාලන පකෂය 99. ෙනාද  
99. පිළතරැ ම පකෙෂ්ප කරන ල / ෙනාද 8. ෛවද වරයා/ ෙසෟඛ ලධා  
 9. පවුෙල ෙවනත සාමාකයක  
 10. ෙවනත(ස්තර කරනන)  
 11. පැල  කෙල නැත  
 88. අළ නැත  
 99. පිළතරැ ම පකෙෂ්ප කරන ල / ෙනාද   
 පිළතර 11 ෙහ  99 , V2F න ෙවත ෙයාම වනන  
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MV11. පහන කෙවන අයර දහයන යත ඉ ග සලකනන, පළම අයර වනෙය්, තය පිළබඳව රණ ගැමට සිෙස්තම ෙනාහැ අය. 10වන අයර වනෙය්, තමනෙග තය 
තළ තමනට අවශ රණ තමනට සිෙලස ගත හැ අය. 
ෙ අනත ෙදක අතර පිළතරැ මසනන. 
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