ஊடக அறிவித்தல்
டடப்டெட்டு (Tablet) கணனியைப் பைன்படுத்தி கணக்டகடுப்பு டதொடர்பொன தகவல்கயை
சேகொிக்கும் முயறயை ஆரம்பித்தல்
டதொயகமதிப்புப் புள்ைிவிபரவிபரத் தியணக்கைம்
சதேிை டகொள்யககள் மற்றும் டபொருைொதொர விவகொரங்கள் அயமச்சு
டதொயெசபேி: 0112147458
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டதொயகமதிப்புப் புள்ைிவிபரவிபரத் தியணக்கைம், பெ மட்டங்கைிலும் கணக்டகடுப்புகயையும்
மதிப்பொய்வுகயையும்
தகவல்கைினூடொக
நியெயமகைில்

நடத்தி

வருகின்றது.

இெங்யகைின்

ேமூக

உத்திசைொகபூர்வமொன

அத்தயகைவற்றின்

விஞ்ஞொனம்,

ேமூகம்

புள்ைிவிபரங்கயை

அடிப்பயடைிெொன

மற்றும்

தைொொித்து

டபொருைொதொர
வழங்குகின்றது.

இவற்றினுள் முக்கிைமொன ஒரு மதிப்பொய்வொக ஒவ்டவொரு வருடமும் நடொத்தப்படும் இெங்யகைின்
டதொழிற்பெம்

டதொடர்பொன

மதிப்பொய்யவ

குறிப்பிட

முடியும்.

டதொழில்வொய்ப்பு

மற்றும்

டதொழில்வொய்ப்பின்யம, டதொழிற்பெம் முதலிைன பற்றிை பெ புள்ைிவிபரங்கைின் சமம்பொடு
டதொடர்பொன கொெத்திற்சகற்ற தரவுகயை வழங்கும் சநொக்கில் ேொிைொன ஒரு மொதிொி முயறயமக்கு
இணங்க சதர்ந்டதடுக்கப்பட்ட 25,000 வீட்டு அெகுகயைக் டகொண்டு அத்தயகை தகவல்கள்
சேகொிக்கப்படுகின்றன.
2017 ஆம் ஆண்டு முதல் டடப்டெட்டுக் (Tablet) கணனியைப் பைன்படுத்தி, சதர்ந்டதடுக்கப்படும்
வீடுகளுக்கு

டேன்று

நடொத்தப்படும்

தகவல்கயைப்

சநரத்திசெசை

டபற்றுக்

தரவுகயை

டகொள்ளும்

டபொருட்டு

கணனிைமப்படுத்தும்

சநர்கொணல்கள்

முயறைிைெொகிை

கணனி

உதவியுடனொன தனிப்பட்ட சநர்கொணல் (Computer Assisted Personal Interviewing(CAPI))
முயறயை

உபசைொகித்து

இெங்யகைின்

டதொழிற்பெம்

டதொடர்பொன

மதிப்பொய்யவ

சமற்டகொள்வதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ைது. குடிேன மதிப்பீட்டுப் புள்ைிவிபரத் தியணக்கைமும்
மற்றும் டகொொிை அரேொங்கமும் ஒன்றியணந்து முன்டனடுத்த ‘KOSTAT’ என்ற கருத்திட்டத்தின்
மூெம் இந்த முயறைிைல் இந்தத் தியணக்கைத்தில் தொபிக்கப்பட்டது. இந்தக் கரும பணியை
முன்டனடுக்கும் உத்திசைொகபூர்வ யவபவம் தபொல் டதொயெத்டதொடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல்
உட்கட்டயமப்பு வேதிகள் அயமச்ேின் டேைெொைர் திரு. வேந்த சதேப்பிொிை அவர்கைின்
தயெயமைில் 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மொதம் 28 ஆம் திகதி மு.ப. 9.00 மணி முதல் பி.ப. 2.00
மணி வயர பத்தரமுல்ெ ‘Water’s Edge’ ச

ொட்டலில் நயடடபறவுள்ைது.

கணனி

சநர்கொணல்

உதவியுடனொன

சேகொிக்கப்படுகின்ற

தனிப்பட்ட

சநரத்திசெசை

அத்தயகை

முயறைினூடொக

தரவுகயை

(CAPI)

கணினிமைப்படுத்த

தரவுகள்
முடியும்

என்பதொல், தியணக்கைத்தினொல் தைொொிக்கப்படும் உத்திசைொகபூர்வத் தகவல்கைின் தரத்யதயும்

ேமசைொேிதத்தன்யமயையும் சமலும் சமம்படுத்த முடியும் என டதொயகமதிப்புப்

புள்ைிவிபரத்

தியணக்கைத்தின் பணிப்பொைர் நொைகம் அவர்கள் குறிப்பிட்டொர்கள்.
டகொொிைக் குடிைரேின் நிதி உதவிைினதும் டகொொிைொவின் சதேிை புள்ைிவிபரத் தியணக்கைத்தின்
டதொழில்நுட்ப உதவிைினதும் அடிப்பயடைில் டதொயகமதிப்புப் புள்ைிவிபரத் தியணக்கைம் 2014
- 2016 வயரைொன கொெப்பகுதிைினுள் டேைற்படுத்திை இந்த ‘KOSTAT’ கருத்திட்டத்தின் மூெம்,
மூன்று

கட்டங்கைில்

கருத்திட்டத்தின்

கீழ்

இந்தத்
2014

தியணக்கைத்திற்கு
ஆம்

ஆண்டில்

நிதி
குடிேன

உதவி

கியடத்துள்ைது.

மதிப்பீட்டுப்

இந்தக்

புள்ைிவிபரவிைல்

தியணக்கைத்தின் ‘புள்ைிவிபரத் தரவுகள் முகொயமத்துவ சேயவகள் முயறயம’ (Lanka SIS)
தொபிக்கப்பட்டது. 2015 ஆம் ஆண்டு, பதவிைணிைினருக்குப் பைிற்ேிைைிக்கும் வேதிகயை
சமம்படுத்துதல்
ஆய்வுகூடங்கள்

என்ற

தயெப்பின்

கீழ்

நவீன

வேதிகயையுயடை

டபற்றுத்தரப்பட்டுள்ைன.

2016

ஆம்

ஆண்டில்,

இரண்டு

கணனி

தியணக்கைத்தினது

கணக்டகடுப்பு டதொடர்பொன விடைங்கயை உைர்ந்தைவில் தகவல் டதொழில்நுட்ப முயறகயைப்
பைன்படுத்தி சமற்டகொள்ளும் டபொருட்டு டடப்டெட்டு கணனிகள் அடங்கெொக ேகெ கணனி
டமன்பொகங்கயையும்,

கற்புெப்

பொகங்கயையும்

மற்றும்

ஆசெொேயன

சேயவகயையும்

வழங்குவதற்கும் அசத சநரம் சமற்குறித்த கணனி உதவியுடனொன தனிப்பட்ட சநர்கொணல்
முயறயை கை ொீதிைில் டேைற்படுத்துவதற்கும் சதயவைொன ேகெ டதொழில்நுட்ப உதவிகளும், நிதி
உதவிகளும் டபற்றுத்தரப்பட்டன.

கெொநிதி ஏ. சஜ. ேதரேிங்க
பணிப்பொைர் நொைகம்
டதொயகமதிப்புப் புள்ைிவிபரத் தியணக்கைம்

