ஊடக அறிவுறுத்தல்
அரச மற்றும் அரச சார்புத்துறறயில் ஈடுபட்டுள்ள
ததாறகமதிப்பு

ததாறகமதிப்பு மற்றம் புள்
ததா.ளப.

ார் ததாடர்பான

- 2016

ிவிபரத் திறைக்க

ம்
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ததொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திகைக்ைளத்தினொல் நடொத்தப்படவுள்ள அரச மற்றும் அரச சொர்புத்துகை
சசகவயில் ஈடுபட்டுள்சளொர் ததொடர்பொன ததொகைமதிப்பு,

2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மொதம் 17 ஆம் திைதி

நொடளொவிய ரீதியில் நகடதபறும்.
தைவல்ைகள சசைரிக்கும் நடவடிக்கையிகன தவற்ைிைரமொை நிகைசவற்றுவதற்ைொை இத் ததொகைமதிப்பு சைல
அரச மற்றும் அரச சொர்புத்துகையில் சசகவயிலுள்சளொரின் ஈடுபொட்டுடன்
மு.ப.

2016 நவம்பர் மொதம் 17 ஆம் திைதி

9.30 ததொடக்ைம் மு.ப. 11.30 மைிவகரயொன ைொலப்பகுதியினுள் நகடதபைவுள்ளது.

இலங்கையில் முதன் முகையொை
சமலும்

1972, 1976

ஆம்

1968 ஆம் ஆண்டளவில் அரசத்துகைக்ைொன ததொகைமதிப்பு நகடதபற்ைது.

ஆண்டுைளிலும்

அரசொங்ைத்துகைக்ைொன

ததொகைமதிப்பும்

நகடதபற்றுள்ளது.

இத்

ததொகைமதிப்பிற்ைொன ைைக்தைடுப்பு நிரந்தர அரசொங்ை உத்திசயொைத்தர்ைளுக்கு மொத்திரசம நகடதபற்ைது. இத்
ததொகைமதிப்பொனது ததொகைமதிப்புத் திகைக்ைளத்தின் ததொழில்நுட்ப உதவியுடன் அரசொங்ை நிர்வொை அகமச்சின்
மூலம்

நகடதபற்ைது.

அரசொங்ை

சசகவக்ைொன

தற்ைொலிைமொன,

முதல்

முகையொை

ததொகைமதிப்பு

அகமயம்,

ஒப்பந்த

ததொகைமதிப்பு

1980

ஆம்

அடிப்பகடயில்

மற்றும்

ஆண்டிசல
சசகவ

புள்ளிவிபரத்

நகடப்தபற்ைது.

புரியும்,

பதில்

திகைக்ைளத்தின்
அப்சபொது

சைல

ைடகமயொற்றுசவொர்,

மூலம்
நிரந்தர,
தவகை

முகையில் சம்பளம் தபறுசவொர் ஆைிய சைல பைியொளர்ைளும் ைைக்தைடுக்ைப்பட்டனர். அன்ைிலிருந்து

1980,

1985, 1990, 1994, 1998, 2002 மற்றும் 2006 ஆம் ஆண்டுைளிலும் இத் ததொகைமதிப்பொனது நடத்தப்பட்டுள்ளது.
சொதொரைமொை நொன்கு ஆண்டிற்கு ஒரு முகை நகடதபறும் ததொகைமதிப்பொனது இம் முகை நகடதபறுவது
பதிசனொரொவது தடகவயொகும்.
ததொகைமதிப்பின் சநொக்ைமொனது ததொகைமதிப்பு தினத்தின் சபொது அரச மற்றும் அரச சொர்புத்துகையில் சசகவ
புரியும் பைியொளர்ைள் ைைக்தைடுத்தல் மற்றும் அவ் அலுவலை உத்திசயொைத்தர் ததொடர்பொன மக்ைளியல், சமூை
மற்றும்

தபொருளொதொர

தைவல்ைள்

சசைரிக்ைப்படவும்

உள்ளன.

இத்

தைவல்ைள்

அரச

மற்றும்

அரச

சொர்புத்துகையின் தரொதரத்கத சமலும் சமன்படுத்த உதவும்.
இம் முகை ததொகைமதிப்பின் ைீ ழ் அரச மற்றும் அரச சொர்புத்துகையில் சசகவ புரியும் நிரந்தர, தற்ைொலிைமொன,
அகமய, பதில் ைடகமபுரிசவொர் மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்பகடயில் சசகவ புரியும் சைல சசகவயொளர்ைளினதும்
எண்ைிக்கை, மற்றும் அவர்ைளது வயது, ஆண், தபண், பொல்

அடிப்பகடயிலும் தற்சபொது சசகவ புரியும் இடம்,

பதவி, நியமனம் ததொடர்பொன தைவல்ைள், சம்பளக் கூைிற்ைொன தைவல்ைள், லீவு சம்பந்தமொன தைவல்ைள், தமொழி
ஆற்ைல், ைல்வித் தகைகமைள், ததொழிற்தகைகம, வசிப்பிடம் ததொடர்பொன விடயம், சபொக்குவரத்து சம்பந்தமொன
விடயங்ைள், தைவல் ததொழில்நுட்பம் ததொடர்பொன அைிவு, ததொற்ைொ சநொய் ததொடர்பொன விடயங்ைள் சபொன்ை
தைவல்ைள் இங்கு திரட்டப்படும்.
இம் முகை நடொத்தப்படும் ைைக்தைடுப்பு முகைகமயில் சில மொற்ைங்ைள் தசய்யப்பட்டுள்ளன. இம் முகை
முதன் முகையொை அரச மற்றும் அரச சொர்புத்துகையின் நிறுவனங்ைள் ததொடர்பொன முகையொன பட்டியகல

நிரற்படுத்துவதும் இதில் உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளதுடன், அதன் ைீ ழ்

28,000 நிறுவனங்ைள் நிரற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

சமலும் நிறுவனத்திற்குரிய பைியொளர்ைகள அடிப்பகடயொைக் தைொண்டு தைவல்ைள் திரட்டுவதற்கு பதிலொை அரச
உத்திசயொைத்தர்ைள் சசகவ புரியும் இட அடிப்பகடயில் தைவல்ைள் திரட்டுதல்

Base

)

மற்றும்

அரச

மற்றும்

அரச

சொர்புத்துகையில்

( Institutional Base VS Location

தபருந்சதொட்டங்ைளில்

பைிபுரியும்

ைளநிகல

பைியொளர்ைளின் ைைக்தைடுப்பும் உள்ளடக்ைப்படுவதுடன், முழு நொட்கடயும் உள்ளடக்ைக் கூடியதொை சைல அரச
மற்றும் அரச சொர்புத்துகை பைியொளர்ைள் ஒசர நொள் மற்றும் ஒசர சநரத்தில் ைைக்தைடுக்ைப்படுவதும், நிறுவனச்
தசொத்துக்ைள் ததொடர்பொன சில விபரங்ைளும் சசைரிக்ைப்படுவதும், இம் முகை ததொகைமதிப்பின் விசசடமொன
அம்சமொகும்.
அத்துடன்,

அரச

உள்ளடக்ைிய

மற்றும்
வகலப்

உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளது.

அரச

சொர்புத்துகை

பக்ைம்
அதில்

சசகவயில்

திகைக்ைளத்தின்
ததொகைமதிப்பிற்ைொை

ஈடுபட்டுள்சளொர்

இகையத்தளமொன

ததொடர்பொன

சைல

தைவல்ைளும்

www.statisticts.gov.lk

பயன்படுத்தப்படுைின்ை

சைல

இனுள்

ஆவைங்ைளினதும்

(வினொக்தைொத்து, அைிவுறுத்தல், குைியீட்டு நிரல் ஆைிய) பிரதி மற்றும் ததொகைமதிப்பு வினொக்தைொத்தின் சைல
வினொக்ைகளயும் நிரப்புவதற்ைொன அைிவுறுத்தல், ைொதைொளி, ஒலிப்பதிவு

ஊடைங்ைளின் மூலம் சிங்ைளம், தமிழ்

மற்றும் ஆங்ைிலம் ஆைிய மும்தமொழிைளிலும் உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளது.
ததொகைமதிப்புத்

ததொடர்பொன

அச்சு

ஊடைங்ைள்

மற்றும்

இகையத்தளத்தினூடொை

அைிவுறுத்தல்ைகள ததொகைமதிப்பு தினத்திற்கு முன் ததரியப்படுத்துவதுடன்,
திைதி மு.ப.
சரியொன

வழங்ைப்பட்டுள்ள

2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 17 ஆம்

9.30 ததொடக்ைம் மு.ப. 11.30 வகரயொன ைொலப்பகுதியினுள் ததொகைமதிப்பு வினொக்தைொத்து (Emp-1)

முகையில்

ததொகைமதிப்பு

மற்றும்

பூரைப்படுத்தி
புள்ளிவிபரத்

இத்

ததொகைமதிப்பிகன

திகைக்ைளத்தின்

தவற்ைிைரமொக்குவதற்கு

பைிப்பொளர்

நொயைம்

ைலொநிதி

ைலந்துதைொள்ளுமொறு
ஏ.

சே.

சத்தரசிங்ஹ

அவர்ைள் சைல அரச மற்றும் அரச சொர்புத்துகை சசகவயில் ததொழில் புரிசவொரிடம் சைட்டுக் தைொள்ைின்ைொர்.

...............................................................
ைலொநிதி ஏ. சே. சத்தரசிங்ஹ
பைிப்பொளர் நொயைம்
ததொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திகைக்ைளம்.

