jd¾Isl ld¾h idOk jd¾;dj
Annual Performance Report

2019

ckudOH wud;HdxYh
2019

Department of Government Printing

ntFrd Clf mikr;R
Ministry of Mass Media

2019ஆம் ஆண் க்கானவ டாந்த

ெசயலாற் ைக அறிக்ைக

ெசலவினத் தைலப் இல : 55

2020.01.30 ஆம் திகதிெபா நிதித் திைணக்களத்தினால் அறி கம் ெசய்யப்பட் மாதிாிப்
ப வத்தின் பிரகாரம் இந்த அறிக்ைக தயாாிக்கப்பட் ள்ள

ெபா ளடக்கம்

உள்ளடக்கம்

அத்தியாயம் 01– நி வனத்தின் விவரம் /நிைறேவற் ப் ெபாழிப்

அத்தியாயம் 02 –

ன்ேனற்ற மற் ம் எதிர்கால கண்ேணாட்டம்

பக்கம்

1 - 18

19 - 28

அத்தியாயம் 03 – வ டத்திற்கான ஒட் ெமாத்த நிதிச் ெசயலாற் ைக

29 - 48

அத்தியாயம் 04 – ெசயலாற் ைக சுட் கள்

49 - 52

அத்தியாயம் 05– ேபண்தகு அபிவி த்தி இலக்குகைள (SDG)

53 - 56

அைட ம் ெசயலாற் ைக

அத்தியாயம் 06 – மனித வள விபரம்

57 - 62

அத்தியாயம் 07– இணக்க அறிக்ைக

63 - 73

mj;jpahak; 01
epWtdj;jpd; tptuk; Æ epiwNtw;Wg; nghopg;G

1

நி வனத்தின் விவரம் /நிைறேவற் ப் ெபாழிப்

1.1.

அறி கம்

1.2.

நி வனத்தின்

1.3.

பிரதான ெசயற்பா கள்

1.4.

நி வன விளக்கப்படம்

1.5.

அைமச்சின் கீ ள்ள திைணக்களங்கள்

1.6.

நி வனங்கள் /அைமச்சின்கீ ள்ளநிதியங்கள்

1.7.

ெவளிநாட்

ரேநாக்கு, பணிக்கூற் , குறிக்ேகாள்கள்

நிதியளிக்கப்பட்ட க த்திட்டங்களின் விபரம் (இ ப்பின்)

அ)

க த்திட்டத்தின் ெபயர்
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–

பாமில்.

1.1.
ச

அறி கம்

க நல

க்காக ெவகுசன ஊடக அைமச்சினால் ஆற்றப்ப ம் பணி மகத்தான . தகவைல

அறிந் ெகாள்வதி

ள்ள

ஆர்வ ள்ள

அறியப்பட்ட ஒ

ைறயாக காணப்ப கின்ற . மக்கள் மனைத

ஊடகங்கள் நாட் க்குாிய ஒ

ச

கத்திற்கு

ெவகுசன

ஊடகத் ைற

நன்கு

இனம்கண் ள்ள சிறந்த

வளமாக மாத்திரமன்றி நாட் ன் ெவற்றிக்காக அபிவி த்தி

ெசயன் ைறைய இயக்கும் ெசய

க்க ள்ள க விெயான்றாகும்.

ெபா ப் வாய்ந்த ஒ க்கு வி மிய ள்ள ஊடக கலாசாரெமான்ைற உ வாக்கும் ெபா ட்
அதற்குத் ேதைவயான சட்ட விதிக
ேப

வ

க்குாிய ெகாள்ைககைள வகுத்

ெவகுசன ஊடக அைமச்சின் மிக

ஊடக சுதந்திரத்ைதப்

க்கியமான பணியாகும். ெபா மக்க

க்கு

தகவல் அறி ம் உாிைம மற் ம் ெவளியீட் ன் ேபா ம் க த் த் ெதாிவிக்கின்ற ேபா ம்
உள்ள

சுதந்திரத்ைத

உ திப்ப த் வதற்கும்

இந்த

அைமச்சினால்

க்கிய

பங்காற்றப்ப கின்ற .

தகவல் அறி ம் உாிைமச் சட்டத்ைத (RTI) நைட ைறப்ப த்தல், ஜனாதிபதி ஊடக வி
விழாைவ

நடாத் தல்

தயாாித்தல்ேபான்ற

மற் ம்
விேசட

ஒளிபரப்

ஒ ங்குப த்தல்

க த்திட்டங்கள்

2019

நைட ைறப்ப த்தப்பட்டன. ஊடகவியலாளர்கைள அறி
ேபாஷித்

அவர்கள

ஆற்றல்கைள

மற் ம் அ

ெம கூட் வதற்கும்

சட்டத்ைத

(வைர )

ஆம்

ஆண் ல்

பவத்ைதக் ெகாண்
ஊடகத்

ைறயின்

அபிவி த்திக்குத் ேதைவயான வசதிகைள வழங்குதல் அைமச்சின் பணியாகும். “எசிதிசி”
லைமப் பாிசில் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஊடாக அந்த இலக்கு யதார்த்தமாகிய .
இலங்ைக

தி நாட்ைட சகல வளங்கைள ம் ெகாண்

கட் ெய ப் வதற்கான

திட்டங்கைள

வகுத்

அதைன

ேபஷிக்கப்பட்ட ேதசமாக
இலக்காகக்

ெகாண்ட

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்பட்டன. அரசாங்கத்தின் இந்த ெசயன் ைறைய
ெவற்றிகரமாக நிைறேவற் வதில்
ெவகுசன ஊடக அைமச்சின்

ஊடகங்களின் ேபாக்ைக ஒ ங்கைமப்ப

க்கிய ெபா ப்பாகும்.

ெவகுசன ஊடக அைமச்சின்
தி த்தங்க

ெவகுசன

விடயதானம் கடந்த காலங்களில் பல சந்தர்ப்பங்களில்

க்கு உட்பட்ட . 2017.06.09 ஆம் திகதிய

வர்த்தமானி அறிவித்தல்

லம் ெவகுசன

ஊடக

2022/34 ஆம் இலக்க அதிவிேசட

அைமச்சின் விடயதானத்திற்குாிய 11

நி வனங்கள் நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சின் கீழ் ெகாண் வரப்பட்ட .
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2018.02.20 ஆம் திகதிய 2059/23 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்தல்

லம் தகவல் அறி ம்

உாிைமப்

ஊடக

பற்றிய

ஆைணக்கு

ம்

நிதி

மற் ம்

ெவகுசன

அைமச்சின்

விடயதானத்தின் கீழ் ெகாண் வரப்பட்ட .
2019.02.26 ஆம் திகதிய 2112/13 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்தல்
அந்தஸ்

அற்ற அைமச்சர் ஒ வாின் கீழ் ெவகுசன ஊடக அைமச்சு ெபயாிடப்பட்டேதா

அரசாங்க தகவல் திைணக்களம் மற் ம் தகவல் அறி ம் ஆைணக்கு
ஊடகத்

லம் அைமச்சரைவ

ைற டன்

உள்ளிட்ட ெவகுசன

ெதாடர் ற்ற 9 நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக 9 ஆக உயர்ந்த .

2019.12.10 ஆம் திகதிய 2153/12 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்தல்

லம் ேமற்ப

நி வனங்கள் தகவல் மற் ம் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப அைமச்சின் கீழ் ெபயாிடப்பட்ட .
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நி வனத்தின்

1.2

ரேநாக்கு, பணிக்கூற் , குறிக்ேகாள்கள்

ரேநாக்கு
“நன்றாக அறி ட்டப்பட்ட பல் ன மற் ம்

ைனப்பான ச

கம்."

பணிக்கூற்
“மக்கள் ேநய டன் கூ ய, அபிவி த்திைய ேநாக்கிய
சுதந்திரமான ம்ெபா ப் வாய்ந்த மான இலங்ைகக்கான ஊடக கலாச்சாரத்ைத
ஸ்தாபிப்பதற்காக, வசதிகைள அளித்தல், நைட ைறப்ப த்தல், கண்காணித்தல்
மற் ம் பின்

ட்டல்"

குறிக்ேகாள்கள்
1.

சிறந்த

ெவகுசன

ஊடக

கலாசாரெமான்ைற

ஏற்ப த் வதற்கு

ேதைவயான

ஒத் ைழப்ைப வழங்குதல்
2.

ெபா மக்க

3.

ஊடகத்

க்கு தகவல்கைள அைடந் ெகாள்வதற்கான சந்தர்ப்பத்ைத விாி ப த்தல்.
ைறைய

ந ன

ெதாழில் ட்பத் டன்;

நாள வைரப்ப த் வதற்கான

வசதிகைள வழங்குதல்.
4.

ஊடகத்

ெதாழிற் ைறயாளர்களின்

ெதாழில்

அந்தஸ்ைத

உயர்த் வதற்கு

உடந்ைதயாக இ த்தல்.
5.

ேதசிய அபிவி த்தி

யற்சியில் ஊடகப் பங்களிப் மற் ம் பங்ேகற்ைப அதிகாித்தல்.

6.

சர்வேதச ாீதியாக நாட் ன் நற்ெபயைர ேமம்ப த் வதற்கு பங்களிப் ச் ெசய்தல்.

7.

அைமச்சின் ேநாக்கங்கைள அைடவதற்கு ேதைவயான மனிதவள அபிவி த்திைய
கட் ெய ப் தல்.

8.

அைமச்சுடன்

இைணந்த

நி வனங்களின்

ெசாத் க்கைள

பய

ள்ள

விதத்தில்

பயன்ப த்தல்.
9.

ஏற் ைட தரப்பினர்கைள ஒ ங்கிைணப் ச் ெசய்வதன்
ெசயன் ைறைய ம் வ

ட்டல்.
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லம் ெமாத்த அபிவி த்தி

1.3 பிரதான ெசயற்பா கள்
(2019.12.10ஆம் திகதிய இல2153/12 எ

ம் வர்த்தமானி அறிவித்தல் பிரகாரம்)

1. ேதசிய ெகாள்ைகச் சட்டகத்திற்கு ஏற்ற வைகயில் ஊடக
ெகாள்ைககள்,

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

நைட ைறப்ப த்தல், மதிப்பீ

மற் ம்

ைறக்கு ஏற் ைடய

க த்திட்டங்கைள

திட்டமி தல்,

ெசய்தல், ேமற்பார்ைவ ெசய்தல் மற் ம் பின்

ட்டம்

ெசய்தல்.

2. ெபா மக்கள் எண்ணப்பா கைள சிறந்த இலக்குகைள ேநாக்கி ைமயப்ப த்தி
ெபா ளாதார, ச

க, கலாசார மற் ம் அரசியல்

ைறகளின்

ற்ேபாக்கு அணியாக

ெவகுசன ஊடகத்தின் பங்களிப்ைப வழங்குவதற்கு ேதைவயான

ேலாபாயங்கைள

வகுத்தல்.

3. ெபா மக்களிடத்தில் அறி , எண்ணப்பா கள் மற் ம் இரசைனைய ஏற்ப த் ம்
ெபா ட்

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த்தல்

4. ெபா மக்க

க்கு சாியான தகவல்கைள அறிந் ெகாள்வதற்கு உள்ள உாிைமைய

உ திப்ப த் வதற்கு ேதைவயான நடவ க்ைககைள எ த்தல்.

5. உயர்ந்த

ஊடக

வி மியங்கைள

ஏற்ப த் ம்

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள நைட ைறப்;ப த் தல்.
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ெபா ட்

ேதைவயான

9

கணக்காளர்

பிரதம
கணக்காளர்

அ மதிக்கப்
பட்ட

மதிக்கப்பட்ட ஆளணி எண்ணிக்ைக - 145

உண்ைமயான ஆளணி – 102

அ

லம் :

(திட்டமிடல்)

(அபிவி த்தி)

அ

வலக உதவியாளர்

உதவி ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்

தகவல் மற் ம் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) உதவியாளர்

தகவல் மற் ம் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப (ICT) உத்திேயாகத்தர்

காைமத் வ உதவியாளர்

உதவி / பிரதிப்
பணிப்பாளர்

பணிப்பாளர்
(திட்டமிடல்)

உதவி / பிரதிப்
பணிப்பாளர்

பணிப்பாளர்
(அபிவி த்தி)

ேமலதிக ெசயலாளர் (திட்டமிடல்,
அபிவி த்தி மற் ம் தகவல்)

கா.ேச. திைண.–2019.05.15 ஆம் திகதிய க தத்திற்கு அைமய

18

சாரதி

13
01

உத்திேயாகத்தர் (இலத்திரனியல் மற் ம் அச்சு ஊடகம்)

வரேவற் உத்திேயாகத்தர்

லனாய்

(அபிவி த்தி)

உதவிச்
ெசயலாளர்

ெசயலாளாின்
ஒ ங்கிைணப் ச்
ெசயலாளர்
(தற்கா க)

03

உள்ளக
கணக்காய்
வாளர்

39

உதவி / பிரதிப்
பணிப்பாளர்
ஊடகம் (02)

பிரதம உள்ளக
கணக்காய்வாளர்

ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்

ெமாழிெபயர்ப்
பாளர் (02)

சட்ட
அ வ
லர்

பணிப்பாளர்
(ஊடகம்)

ெசயலாளர்

ெவகுசன ஊடக அைமச்சு

க த்திட்ட நைட ைறப்ப த் ம் உதவியாளர், அபிவி த்தி உத்திேயாகத்தர்

ஏைனய பதவிகள் :

நிர்வாக
உத்திேயாகர்

உதவிச்ெசயலாள
ர் (நிர்வாகம்)

சிேரஷ்ட
உதவிச்ெசயலாளர்
(நிர்வாகம்)

ேமலதிக ெசயலாளர் (நிர்வாகம்)

1.4 நி வன விளக்கப்படம்

20

01

03

01

22

அ மதிக்கப்
பட்ட

உதவிச்
ெசயலாளர்
(RTI)

(RTI)

சிேரஷ்ட
உதவிச்ெசயலாளர்

1.5 அைமச்சின் கீ ள்ள திைணக்களங்கள்/ திைணக்களத்தின் பிரதான பிாி கள்

அரசாங்க தகவல் திைணக்களம்
அரசாங்க

தகவல் திைணக்களம் 1948

ஆரம்பிக்கப்பட்ட .

அரசாங்கத்தின்

க்கியத் வம் வாய்ந்த நடப்

ஆம் ஆண்

அபிவி த்தி

ெசயன் ைறகள்

விடயங்கள் மற் ம் ெபா மக்க

ெசயற்பா கள் ெதாடர்பாக ெப மக்கைள அறி ட் வ
பணியாகும்.

ேகால

ெதாழில் ட்ப

ெதாழில் ட்ப ெசயன் ைறைய
கலாசாரத்ைத

ஜுன் மாதம் 31

ேபாக்குக

காைம ெசய்

கட் ெய ப் வதற்கு

உள்ளிட்ட

இந்தத் திைணக்களத்தின் பிரதான

க்கு

இைசவாக்கமைடந்

உடந்ைதயாக

01. இலங்ைக ஒ பரப் க் கூட் த்தாபனம்
பவாஹினிக் கூட் த்தாபனம்
பவாஹினி ஊடக வைலயைமப்

04.வ/ ப ஐக்kய பத்trைகக் கம்பனி
05.இலங்ைகப் பத்திாிைகப் ேபரைவ
06. ெசலசிேன

பவாஹினி நி வனம்

07. இலங்ைக பத்திாிைக நி வனம்
08. மஹிந்த ராஜபக்ஷ ேதசிய ெட

சினிமாப்

09.இலங்ைக ஊடக பயிற்சி நி வனம்
10.தகவல் அறி ம் உாிைமப் பற்றிய ஆைணக்கு
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தகவல்

சுதந்திர மற் ம் ெபா ப் ள்ள உயர் ஊடக

1.6 அைமச்சின் கீ ள்ள நி வனங்கள்

03.வ/ப சுயாதீன

ேதசிய

க்காக அரசாங்கத்தின்

இ ப்ப ம்

தைலைமத் வத்ைத

வழங்குவ ம் அரசாங்க தகவல் திைணக்களத்தின் பிரதான குறிக்ேகாள்களாகும்.

02.இலங்ைக

ஆம் திகதி

ங்கா

1.6.1. இலங்ைக ஒ பரப் க் கூட் த்தாபனம்
1949 ஆம் ஆண்

ஒக்ேடாபர் 01 ஆம் திகதி ஒ பரப்

திைணக்களம் எ

நி வனமாக நி வப்பட்ட இந்த நி வனம் 1972 ஆம் ஆண்
கு யரசு அரசியலைமப்

ம் சுயாதீன

ேம மாதம் 22 ஆம்திகதி

நிைறேவற்றப்பட்ட பின்னர் இலங்ைக ஒ பரப் க் கூட் த்தாபனம்

என ெபயர் மாற்றம் ெசய்யப்பட்ட . அதன் பின்னர் இலங்ைக ஒ பரப் க் கூட் த்தாபனம்,
ஒ பரப்

ெதாடர்பாட

ல்

ைமயப்ப த்தி அந்தந்த ச

ற்ேபாக்கு

ன்னணி ஊடக வைலயைமப்பாக ேநயர்கைள

க ேதைவப்பா கைள அைடயாளம் கண்

“வசதியளிப்பாளராக”

ெபா மக்களின் பல்ேவ பட்ட ேதைவப்பா கைள நிவர்த்திக்கும் இலத்திரனியல் ஊடக
வைலயைமப்பாக மாறி ள்ள .

அத்ேதா , நீள் அைலவாிைச, மத்திய அைலவாிைச,

சிற்றைல மற் ம் FM அைலவாிைசகள் ஊடாக உள்நாட்

ஒ பரப்

வைலயைமப்பில் ேதசிய

அைலவாிைசகள் 06 ஐ ம், பிராந்திய அைலவாிைசகள் 07 ஐ ம்ச
ஒன்ைற ம் ெகாண்

ேசைவகைள ேமற்ெகாண்

வ கின்ற .

கூட் த்தாபனத்திற்குச் ெசாந்தமான பிரதான ஒ பரப்
வ ம் ஒ பரப்பப்ப கின்ற . ேம
நிைலயங்கள்

ஊடாக

ெவளிநாட்

க வாெனா ச் ேசைவ
அவ்வாேற ஒ பரப் க்

நிைலயங்கள் 09

ம், த்தளம் மற் ம் தி ேகாணமைல மீள் ஒ பரப்
ஒ பரப்

ேசைவகள்

ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன.

நம்பகமான மற் ம் விசுவாசமான ஊடகப் பணிைய ேமற்ெகாண்
ஒ பரப் க்

கூட் த்தாபனம்

இைணயத்தளத்தி
ஆண்

டாக

ஊடாக நா

ேநயர்கேளா

சர்வேதசத் டன்

ெந க்கத்ைத
ெதாடர் கைள

வ ம் இலங்ைக

ஏற்ப த் ம்

ெபா ட்

ஏற்ப த்தி ள்ள .1966

ஆம்

37 ஆம் இலக்க இலங்ைக ஒ பரப் க் கூட் த்தாபனச் சட்டத்தின் ெசயற்பா கள்

பட் ய டப்பட் ள்ளன.
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1.6.2 இலங்ைக
இலங்ைக

பவாஹினி கூட் த்தாபனம்

பவாஹினி கூட் த்தாபனம் 1982 ஆம் ஆண்

பவாஹினி கூட் த்தாபன சட்டத்தின்
பிரச்சார ேசைவெயான்ைற ெகாண்

06 ஆம் இலக்க இலங்ைக

லம் நி வப்பட் ள்ள இந்த நாட் ல்ஒளிபரப்

நடாத் ம் பணி மற் ம் அந்த ேசைவைய அபிவி த்தி

ெசய்தல், விாி ப த்தல் மற் ம் வி த்தி ெசய்தல் மற் ம் அத
விடயங்க

க்கும் சட்டத்தினால் ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட் ள்ளன.இலங்ைக

கூட் த்தாபனத்தின்

பிரதான

ெசயற்பா க

க்குள்

நிகழ்சிகைள

ஒளிபரப் ச் ெசய்தல் உள்ளடங்குகின்ற . இலங்ைக
மற் ம்

ஆகிய

“ேநத்ரா”

ஒளிபரப் கின்ற .
இைசவாக்கம்

ன்

கைள

க்கு

ெதாைலக்காட்சி

நிைறேவற்றப்ப கின்ற .

ன்

ெவன்ெற த்த

தயாாித்தல்

ஊடக

தம

நிகழ்ச்சிகைள

உயர்

என்ற

தரத்திலான
ாீதியில்

ேதசிய

தசாப்த காலத்தில் உள்நாட்

நிகழ்ச்சிகைள

தயாாித்

பைடப் க்கைள

ெதாடர்பாக

மாகி ள்ள .

ெபா மக்கைள

அத்ேதா

அறி ட் வதற்கு

ெபா ப்

மற் ம் ெவளிநாட்

மற் ம்

ெசய்திகைள

பார்ைவயாளர்களின் இரசைன மற் ம் அறி க்கு வி ந்தளிப்பதற்கு இலங்ைக
கூட் த்தாபனத்திற்கு இய

மற் ம்

வ ம் ெதாைலக்காட்சி ெதாழில் ட்பத்திற்கு

பார்ைவயாளர்க

ேதசிய

பவாஹினி

பவாஹினிக் கூட் த்தாபனம் “ஐ”

அைலவாிைசகள்

ாிதமாக மாற்றமைடந்

அைடந்

வழங்குவதற்கு

வி

டன் இைடேதர்வான

வழங்கி

பவாஹினி

நாட் ல் நைடெப ம் அபிவி த்தி
பவாஹினி,

அைலவாிைசகள் ஊடாக அரச ஊடகம் என்ற வைகயில்

Eye

மற் ம்

ேநத்திரா

பவாஹினி கூட் த்தாபனம் தன

பணிைய ெசய் ள்ள .

1.6.3 வ/ப சுயாதீன ெதாைலக்காட்சி ஊடக வைலயைமப்
1979

ஆம் ஆண்

தன

ெசயற்பா கைள ஆரம்பித்த சுயாதீன ஊடக வைலயைமப்

ெதாைலக்காட்சி மற் ம் வாெனா
வைலயைமப்ெபான்றாக தன
வைலயைமப்

ITN

ஊடகத்

ைறயி

பணிகைள ேமற்ெகாண்

அரசாங்கத்திற்குச்

ெபா க்

கம்பனி

ஒன்றாக

க்காக சுயாதீன ெதாைலக்காட்சி – ITN

ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசக
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ன்னணி ஊடக

வ கின்ற . வ/ப சுயாதீன ஊடக

ெசாந்தமான

ெகாண் நடாத்தப்ப கின்ற . இலங்ைக ரசிகர்க
மற் ம் வசந்தம் TV என இரண்

ள் இலங்ைகயின்

ம் ITN மற் ம் வசந்தம் FM

எ

ம்

வாெனா ச்

வ டங்க

க்குள்

ேசைவகள்
மிக ம்

இரண் ம்

பலமான

ெகாண் நடாத்தப்ப கின்ற .

ெதாைலக்காட்சி

வைலயைமப்பாக சுயாதீன ஊடக வைலயைமப்

ந்

வாெனா

சில

ஊடக

வி த்தியைடந் ள்ளேதா , இலங்ைக

ராக ம் ஒளிபரப்பப்ப கின்ற பலமான ஒளிபரப்
கட்டத்தி

மற் ம்

கடந்த

சக்திையக் ெகாண் ள்ள .

உயர் தரத்திலான நிகழ்ச்சிகைள தம

ரசிகர்க

ஆரம்ப

க்கு வழங்குவதற்கு சுயாதீன

ெதாைலக்காட்சி ேசைவ ஆற்றல் ெபற்றி ந்த . இலங்ைகயின் கலாசாரம், ச

க மற் ம் சமய

வி மியங்கைள

நற்ெபயைர ம்

ேபணிய

வண்ணம்

கு ம்ப

அைலவாிைசயாக

ெகௗரவத்ைத ம் உயர் வரேவற்ைப ம் ெபற் ள்ள .

1.6.4 வ/ப ஐக்கிய பத்திாிைககள் நி வனம்
“ேலக் ஹ ஸ்”எ
1926

ஆம்

ம் ெபயர்ெகாண்

ஆண்

அைழக்கப்ப ம் வகூப ஐக்கிய பத்திாிைககள் நி வனம்

இலங்ைகயில்

நி வப்பட்ட

வைரய க்கப்பட்ட கம்பனியாகும்.

1973

பத்திாிைககள்

ஏற்பா கள்)

நி வன

(விேசட

அரசாங்கத்தின் சார்பில் ெபா
உாிய .தற்ேபா

அரசாங்கத் க்குச்

ெசாந்தமான

ஆம் ஆண் ன் 28ஆம் இலக்க வகூப ஐக்கிய
சட்டத்தின்

பிரகாரம்

உாிைம

100%

நம்பிக்ைகப் ெபா ப்பாளர் நிதியத் திைணக்களத்திற்கு

ேலக்ஹ ஸ் நி வனம் சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய

பத்திாிைககைள ெவளியிட்

அச்சு ஊடக நி வனங்க

நி வனமாக மாறி ள்ள .

இைணயத்தளம் ைகயடக்க ெதாைலப்ேபசிக்குள் ஊ

பின்னர்

நி ஸ்

தினமின,

ேட

ெமன்ெபா ள்கைள

மற் ம்

ெவளியி வதற்கும்

க்கு இைடயில்

ம்ெமாழியி

தினகரன்

ன்ேனா

ெசய்தித்தாள்களின்

நடவ க்ைக

ம்

ஊடாக
விய

ைகயடக்க

எ க்கப்பட் ள்ளேதா ,

இைணயத்தளம் மற் ம் ச

க வைலத்தளங்கள் ஊடாக ேலக்ஹ ஸ் ெவப் பக்கத்ைத

பயன்ப த் பவர்க

கூ ய

ெவளியி வதற்கு

க்கு
திய

இடத்ைத

ேபாக்கு

ஒ க்கூடெமான்

ற்றாண் க்கும் கிட் ய தன
தன

ெபா

அறி கம்

ேலக்ஹ ஸ்

நி வனம்

அந்த

ேநாக்கத்தின்

ன்ேனற்றத்ைத அைடந் ெகாள்வ

ஒ

ரட்சிகரமாக

உ திப்ப த்திக்ெகாண் ள்ள .

அ ப்பைடயில்

ேதசிய

நாட் ன் நலன் க தி ெசயற்ப தல்
நி வனத்தின்

ேலக்ஹ ஸ் நி வனத்தின்
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ெசய்திகைள

ெசய்யப்பட் ள்ள .

பயணப் பாைதயில் ஊடகக் ைகத்ெதாழி ல்

நி வனெமான்றாக ஊடகக் ைகத்ெதாழிைலப் ேபான்
மற் ம்

ரசைன டன்

ெதாடர்ந்ேதர்ச்சியான

க்கிய ெசயற்பாடாகும்.

1.6.5 இலங்ைக பத்திாிைகப் ேபரைவ
1973

ஆம் ஆண்

நி வப்பட் ள்ள

05

ஆம் இலக்க இலங்ைக பத்திாிைகப் ேபரைவச் சட்டத்தினால்

இலங்ைக

பத்திாிைகப்

ேபரைவ

இந்த

அைமச்சின்

கீழ்

இயங்கும்

நியதிச்சட்ட நி வனமாகும்.
பத்திாிைகச்

சுதந்திரத்ைதப்

பா காப்ப

காணப்ப வேதா , அந்த சுதந்திரத்ைத
பத்திாிைககளின்
விடயங்கைள

உள்ளடக்கத்தின்

இந்தச்

சைபயின்

க்கிய

ேநாக்கமாக

ைறயற்ற விதத்தில் பயன்ப த் வைத த த்தல்,

தரத்ைத

அறிந் ெகாள்வதற்கு

கூட் தல்,

உள்ள

ெபா மக்கள்

உாிைமைய

உண்ைமயான

உ திெசய்தல்

ேபான்ற

ேநாக்கங்கைள ெகாண் ள்ள .
பத்திாிைக ெசய்திகளில் பிரசுாிக்கப்ப ம் சில விவாதத்திற்குாிய விடயங்கள் ெதாடர்பாக
வி மிய

ாீதியாக

ஊடகவியலாளர்கைள

பிரேவசத்தி

டாக ஊடகவியலாளர்க

அறி ட் ம்

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

கூட் வதற்கு கவனம் ெச
பத்திாிைககைள

தயார்ப த்தி

ஏேத

ம்

சட்ட ைறயான

க்கு வழிகாட் தல் மற் ம் ஊடகவியலாளர்கைள

மற் ம்

அவர்கள

ெதாழில்

ாீதியான

த்தப்பட் ள்ள .

ைறைமப்ப த்தல், பத்திாிைக தயாாிப்

ஈ பட் ள்ள சகல பிாி க

மற் ம் பிரசுாிப்

ேமற்ெகாள்ளல்,

நலேனாம்பல்,

கல்வி

பத்திாிைக

மற் ம்

ெதாழிற்

பயிற்சிகைள

ைறக்கு

ேமம்ப த்தல்

ெகாண் நடாத் வ டன் ெதாடர் ைடய எந்தெவா
எ ப்ப

பணிகளில்

க்குமிைடயில் ஒ ங்கிைணப்ைப ஏற்ப த் வதற்கு உடந்ைதயாக

இ த்தல், பத்திாிைகப் பாவைன மற் ம் பத்திாிைககளின் அவசியப்பா
ஆய் கைள

தரத்ைதக்

ெதாடர்பாக

ஆட்ேசரப்

ைறகள்,

மற் ம்

பத்திாிைகைய

விடயம் ெதாடர்பி

ம் நடவ க்ைக

பத்திாிைகப் ேபரைவயின் ெபா ப்பாகும்.

1.6.6 ெசலசிேன ெதாைலக்காட்சி நி வனம்
அப்ேபா

திட்ட அ லாக்கல் அைமச்சின் கீழ் ெசலசிேன ெதாைலக்காட்சி நி வனம் 1982

ஆம் ஆண்
அறிவித்தைலத்

ஆரம்பிக்கப்பட்ட .இல 979/2மற் ம் 1997.06.09ஆம் திகதிய வர்த்தமானி
ெதாடர்ந்

இ

வைரயில்

ெகாண் வரப்பட்ட . இந்த நி வனம்
ெவளியி ம்

நி வனமாகும்.

ெசயற்ப கின்ற . சுயாதீன சட்ட

ெவகுசன

ஊடக

அ ப்பைடயில் அரசாங்க

அத்ேதா

நிகழ்ச்சி

அைமச்சின்

விளம்பரங்கைள

காைமத் வ நி வனமாக ம்

ைறயான நி வனெமான்றாக நி வப்படாத ேபாதி
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கீழ்

ம்

2007 இல 07 எ
உாிைமைய ம்
நி

ம் கம்பனிகள் சட்டத்தின் கீ ம்
ெகாண்ட

பிைணயத்தின்

வதற்கு அைமச்சரைவயின் அ

மீ

திைறேசாியின் ெசயலாள க்கு 100%
வைரய க்கப்பட்ட

கம்பனிெயான்றாக

மதி ெபறப்பட் ள்ள .

1.6.7 லங்கா வத் நி வனம்
லங்கா

வத் நி வனம் சர்வேதச ெசய்தி

ஆண்

ஆரம்பிக்கப்பட்

2007 இல 07 எ

கவர் நி வனங்க

க்கு இைணவாக 1978 ஆம்

ம் கம்பனிகள் சட்டத்தின் கீழ் பதி ெசய்யப்பட் ள்ள

சட்ட ைறயான அதிகார ள்ள நி வனெமான்றாகும். இந்த நி வனம் இலங்ைகயில் ெவ ளிநாட்
ெசய்தி

கவர் நி வனமாக (Foreign News Agency) ெவளிநாட் ச் ெசய்தி

கவர்க

டன்

ெசயற்பட்ட ேபாதி

ம் கடந்த நான்கு வ டங்களில் அதன் பணி ஸ்தம்பித் ள்ள . தற்ேபா

லங்கா

நி வனம்

வத்

ெசய

ழந் ள்ளேதா

ெமாபிடல்

நி வனத் டன்

ஏற்ப த்திக்ெகாண்ட ஒப்பந்தித்திற்கு அைமய கு ஞ்ெசய்திச் ேசைவெயான்ைற (SMS Alert)
நடாத்திச் ெசல்வேதா
நி வனம்

இைணயத்தி

வ மானம்

உைழக்கும்

சர்வேதசமயப்ப த் வதற்கு

மட்டத்தில்

ெசய்திகைள இற்ைறப்ப த் கின்ற . இந்த

பிாிெவான்றாக

லங்கா

வத்

என்ற

ெபயைர

ன்ெமாழியப்பட் ள்ள .

1.6.8 மஹிந்த ராஜபக்ஷ ேதசிய ெட
மஹிந்த ராஜபக்ஷ ேதசிய ெட

ம்

சினிமாப்

சினிமாப்

ங்கா

ங்கா2010 ஆம் ஆண்

ஆசிய பிராந்தியத்தில் சினிமாக் ைகத்ெதாழி

நி வப்பட்ட . சர்வேதச

ல் படப்பி ப்

இடெமான்றாக

சர்வேதச அளவில் பிரசித்திெபற்ற இடெமான்றாக பிரபல்யப்ப த் ம் நீண்டகால ேநாக்கில்
உள்நாட்
சினிமாப்

சினிமாத்

ைறயின்

வளர்ச்சிைய உ திப்ப த் ம் வைகயில் இந்த ெட

ங்கா அைமக்கப்ட்ட .

மஹிந்த ராஜபக்ஷ ேதசிய ெட

சினிமாப்

சட்டதினால் நி வப்படாத ேபாதி

ம் தற்ேபா

ேமற்பார்ைவ ெசய்யப்ப ம் நி வனெமான்றாக
நி

ங்காசட்ட ாீதியாக நி வனெமான்றாக
ெவகுசன

ஊடக அைமச்சின் கீழ்

இயங்கிவ கின்ற . இதைன

ம் வைரயில் இதன் பணிகைள நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதற்கு

ஆ

நர்

ைறயாக

சைபெயான்

நியமிக்கப்பட் ள்ள . இந்த நி வனத்தின் வியாபார நடவ க்ைகைள விைனத்திற
மற் ம் வர்த்தக அ ப்பைடயில்
ெட

டன்

ன்ென த் ச் ெசல்வதற்கும் அங்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்

தயாாிப் க்கைள சர்வேதச தரத்திற்கு அைமய உயர் மட்டத்தில் மற் ம ந ன
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ெதாழில் ட்பத் டன் கூ ய

வசதிகைளக் ெகாண்ட நி வனெமான்றாக நி

ேயாசைனகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்
ேதசிய ெட

சினிமாப்

ஆ

வதற்கான

நர் சைபயின் க த் க்கு அைமய மஹிந்த ராஜபக்ஷ

ங்காமன்றம் எ

ம்

சட்டம்

இந்த அைமச்சினால் வைர

ெசய்யப்பட் ள்ள .

1.6.9 இலங்ைக ஊடக பயிற்சி நிைலயம்
ெதாைலக்காட்சி ஊடகம் இலங்ைகயில் ஆரம்பிக்கப்பட்டேபா

அத

டன் ெதாடர் ைடய

ெதாழில் ட்ப கைலஞர்கைள பயிற் விப்பதற்காக ெதாைலக்காட்சி ஊடகத்
ஈ ப ம் பயி

நர்க

க்கு ேதைவயாக பயிற்சிகைள மற் ம் அறிைவ வழங்கும் ெபா ட்

1982 ஆம் ஆண்

ேஜர்மன் அரசின் நிதி தவி டன் இலங்ைக

நி வனம் (SLTTI) எ

ம் ெபயாில் நி வனெமான்

பவாஹினி பயிற்சி

தாபிக்கப்பட்ட . 2010 ஏப்ரல் 30 ஆம்

திகதிய 1651/20 ஆம் இலக்க அதி விேசட வர்த்தமானி அறிவித்தல்
ஆம்

திகதி

ைறயில்

இந்த

நி வனம்

ெவகுசன

ஊடக

மற் ம்

ெகாண் வரப்பட் ள்ள . அதன் பின்னர் 2007 இல 07 எ

லம் 2011 நவம்பர் 16

தகவல்

அைமச்சின்

கீழ்

ம் கம்பனிகள் சட்டத்தின் கீழ்

2014 மார்ச் 05 ஆம் திகதி ெவகுசன ஊடக விடயம் ெதாடர்பான அரசாங்கத்தின் ஒேர பயிற்சி
நி வனமாக பாாிய அளவில் அபிவி த்தி ெசய் ம் ேநாக்கில் இலங்ைக

ஊடகப் பயிற்சி

நி வனமாக ெவகுசன ஊடக அைமச்சின் கீழ் வைரய க்கப்பட்ட கம்பனிெயான்றாக
தாபிக்கப்பட் ள்ள .
ஏற் ைடய

இலங்ைக

ெதாழில் ட்ப

வாெனா ,சினிமா

பயிற்சிைய

மற் ம்

ைறகளில்ஈ பட் ள்ளவர்
2019.02.26 ஆம்திகதிய

ஊடக பயிற்சி நி வனம் ெதாைலக்காட்சித்

அச்சு
க்கு

ஊடக

ஊடகம்

அதற்கு

உள்ளிட்ட

பயிற்சியளிக்கும்

அப்பால்

ஏைனய

நி வனமாக ம்

ெசன்
ஊடகத்

ெசயற்பட் ள்ள .

2112/13 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்தல் பிரகாரம் இந்த

நி வனம் அைமச்சரைவ அந்தஸ்
ெவகுசன

வழங்குவேதா

ைறக்கு

அைமச்சின்

2019.12.10 ஆம் திகதிய

அற்ற அைமச்சர் ஒ வாின் கீழ் ஒப்பைடக்கப்பட்ட

விடப்

பரப்பிற்குள்

பட் ய டப்படவில்ைல.

2153/12 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி அறிவித்தல்

எனி

லம் மீண் ம்

ெவகுசன ஊடக அைமச்சின் விடப் பரப்பிற்குள் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .தற்ேபா
நி வனம்

ெசய

பயிற்சியளிப்பதற்கு

க்கத் டன்
உயர்

ெசயற்படவில்ைல.

கல்வி

ஆயி

நி வனெமான்ைற

அைடயாளம் காணப்பட் ள்ள .
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நி

ம்

இந்த

ஊடகவியலாளர்க
வதற்கு

ம்

சிறந்த

க்கு

இடமாக

1.6.10 தகவல் அறி ம் ஆைணக்கு
2016 ஆம் ஆண்

12 ஆம் இலக்க தகவல் அறி ம் உாிைமச் சட்டத்தின் 11 ஆம் பிாிவின்

பிரகாரம் தகவல் அறி ம் ஆைணக்கு

ெபா

அதிகாரசைபகைள கண்காணிக்கும் மற் ம்

தகவல் சட்டத்ைத அ ல்ப த் ம் நி வனமாக நி வப்பட்ட . சட்டாீதியாக சுயாதீன
நி வனமான

இயங்குவேதா

தகவல்

உாிைமச்

சட்டத்திற்கு

ஏற் ைடயதாகாத

ைறப்பா கைள விசாரைண ெசய்வதற்கு உாிைம ள்ள அதன் ஏற்பா கைள மீ ம்
உத்திேயாகத்தர்க
ெசய்வதற்கான

க்கு

எதிராக

அதிகாரம்

ாியக்கூ யவர்க

நடவ க்ைககைள

உள்ள .ேம

ம்

அதிகாரசைபகள்

எ க்கப்ப கின்றதா என்ப
அதிகாரசைபக்கு

லம் தன

பற்றி மதிப்பீ

லம்

கடைமக

சிபாாிசு

குற்றங்கைள

க்கு ஏற்றவா

ெசய் ம் ஆைணக்கு

நடவ க்ைக

க்கு உாிய . ஏேத

ேதைவயான ெபா வான சீர்தி த்தம் மற் ம்

சீர்தி த்தங்கள் ஆகியவற் க்கு சிபாாிசுகைள
அரசாங்க

சட்டத்தின்

எ க்குமா

க்கு எதிராக வழக்குத் ெதா க்கும் அதிகார ம் உண் .

சட்டத்தின் கீழ் ெபா

ெபா

ஒ க்காற்

நி வனங்க

க்கு

ம்

விேசடமான

ன்ைவப்பதற்கும் தகவல்கைள வழங்குவதற்கு

நியாயமான

கட்டணம்

ெதாடர்பில்

அறி

த்தல்

வழங்குவதற்கும் இலவசமாக தகவல்கைள வழங்கப்பட ேவண் ய சந்தர்ப்பங்கைள சிபாாிசு
ெசய்வதற்கும்

கட்டண

உத்திேயாகத்தர்க

சிபாாிசு

ெசய்வதற்கும்

அரசாங்க

க்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள ஒ ங்கிைணப் ச் ெசய்வதற்கும்

வழிநடாத் வதற்கும்

சட்டத்தின்

பிரசித்திப்ப த் வதற்கும்
அறிக்ைககைள

அட்டவைணைய

கீழ்

அவ்வாேற

உாிைம

அரசாங்க

ைவத்தி ப்பதற்கும்

மற் ம்

ேதைவப்பா கைள

நி வனங்களினால்

ேகாைவகைள

சட்டத்தின் கீழ் ேமன் ைறயீ கைள விசாரைண ெசய்வதற்கும் ஆைணக்கு

க்கு அதிகாரம்

உண் . இதன் கீழ் எவேர
ெசய்வதற்கும் அவர
அதிகாரம் உண் .

க்கு கடப்பா

ம் ஒ

ெபா ப்பி

அறி

ைறயில்

த்தல்

ெவளியி வதற்கும் ஆைணக்கு

ேதைவயான

உாிய

உண் .

ஆைள சத்தியக்கடதாசி / உ திெமாழி மீ
ள்ள எந்தெவா

தகவைல ம்

ெவளியி வதற்கான

(விேசட தகவல்கள் இரகசியமாக விசாரைணக்கு உட்ப த்தப்ப ம்)

சட்டத்தினால் விேசடமாக குறிப்பிடப்பட் ள்ள தகவல்கள் உள்ளிட்ட எந்தெவா
நி வனத்தி

ம் காணப்ப ம் தகவைலப் பாிேசாதிக்கும் உாிைம ம்

உண் . ஏேத
அறி ைர

ெமா

விசாரைண

அரசாங்க

ஆைணக்கு

க்கு

ைறயில் தகவல்கைள வழங்குவதற்கு அரசாங்க நி வனெமான் க்கு

வழங்குவதற்கு

ஆைணக்கு

க்கு

அதிகாரம்

உண் .

ெபா மக்க

க்கு

வழங்கக்கூடாத தகவல்கைள ெவளியி வதற்கு (விேசட விடயங்கள் தவிர்ந்த) ஏேத

ம்

அரசாங்க நி வனத்திற்கு அறி

ம்

த்தல் வழங்குவதற்கும்
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அதிகாரம் உண் .

ஏேத

தகவைல வழங்குவதில் தாமதம் நிக மிடத்
ஏேத

ம்

ெதாைகைய மீண் ம் வழங்குமாற்

ேகா வதற்கும் ஆைணக்கு
1.7 ெவளிநாட்
1.7.1

பிரைஜ ஒ வாிடமி ந்
ஏேத

க்கு அதிகாரம் உண்

அறவிடப்பட்ட

ம் அரசாங்க நி வனத்ைதக்

(15 ஆம் பிாி )

நிதியளிக்கப்பட்ட க த்திட்டங்களின் விபரம் (இ ப்பின்)

அ) க த்திட்டத்தின் ெபயர்:

த்தம் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட ச

கங்க

தகவல் அறி ம் மற் ம் உாிைம ஊக்குவிப் க த்திட்டம்.
ஆ) ெகாைடவழங்கும்

அரசு

கவர்:சுவிற்சலாந்

இ) க த்திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட ெசல

பாமில்.4.5

–

ஈ) க த்திட்டக் காலம்: 2018 ேம–2019ஆகஸ்ட்

1.7.2

அ) க த்திட்டத்தின் ெபயர்: இலங்ைக

பவாஹினி கூட் த்தாபனத்தின்

நிகழ்ச்சிகைள வி த்தி ெசய் ம் க த்திட்டம்.
ஆ) ெகாைடவழங்கும்

கவர்: ஜப்பான் அரசு (JICA)

இ) க த்திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட ெசல
ஈ) க த்திட்டக் காலம்: 2017 – 2022
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–

பாமில் 101.6

க்கு

mj;jpahak; 02
Kd;Ndw;w kw;Wk;
vjph;fhy fz;Nzhl;lk;
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2.1 ெவற்றிகள்

2.1.1 2016 இல12 தகவல் அறி ம் உாிைமச் சட்டத்ைத நைட
இலங்ைக பாரா

மன்றத்தினால் நிைறேவற்றப்பட்

ைறப்ப த்தல்.

2016 ஆம் ஆண்

ஆகஸ்ட் மாதம் 04

ஆம் திகதி

தல் அ லாக்கப்ப ம் தகவல் அறி ம் உாிைமச் சட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்தி

அதைன ச

கமயப்ப த் ம் ெபா ப்

ெபப்ரவாி மாதம் 03

ெவகுசன ஊடக அைமச்சுக்குாியதாகும்.

ஆம் திகதி

தல் இந்தச் சட்டம் ெசயற்பட ஆரம்பித் ள்ள .

அரசாங்கத்தின் உத்திேயாக ர்வ தகவல்கைள ெபா மக்கள் அறிந் ெகாள்
உ திப்ப த் வதன்
நன்றாக

ஊழலற்ற

சிறந்த

ெபா ப் ள்ள

ந்

ெவகுசன ஊடக

தகவல் அறி ம் உாிைமப் பற்றி சிறந்த அறிைவ பிரைஜக

ேநாக்கில்“கிராமத்திற்கு

நடாத்தப்பட் ள்ளன. அத
பிரச்சிைனகள்

உத்திேயாகத்தர்களின்

தகவல்

ேசைவகள்

டாக தகவல் அறி ம் உாிைம மற் ம் அதன்

க்கியத் வம்

ெதாடர்பில்

அ

உாிைம”RTI

தீர் கள்

வழங்கப்பட் ள்ளன.

வ டங்களில் சட்டத்தின் ெசயற்பா
பவங்கள்

ெநறிக் ேகாைவெயான்

தகவல்கைளப் ெபற் க்ெகாள்

வாயிலாக

தகவல்

தகவல்

க த்திட்டங்கள்
ெதாழில் ட்ப

உத்திேயாகத்தர்க

ம் விண்ணப்பங்கள்

ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளன.

நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு

நிகழ்நிைல வழியாக

சரைண

தகவல்கைள

இலத்திரனியல்
ஐக்கிய

ைறயில்

நா கள்

வழங்கி ள்ள .

சைபயின்

பல

அரசாங்க

ேசைவைய

கிராமத்திற்குச்
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(RTI Online
ெசய்யப்பட்ட

ெதாடர்பிலான
ற்ேபாக்கான

தயாாிப்பதற்கான
அபிவி த்தி

நி வனங்கள்

ப்பித் ள்ளன. “நாட் க்காக ஒன்றாக இ ப்ேபாம்”
இைணவாக

க்கான

தயாாிக்கப்பட் ள்ள . தகவல் சட்டத்திற்கு ஏற் ைடய

ற்ேபாக்கான தகவல்கைள சமர்ப்பிப்ப

மற் ம்

சட்டம்

ெதாடர்பில் தகவல்

Tracking System) அறி கம் ெசய்வதற்காக தகவல் சட்டத்திற்கு அைமய ெதாி
சில அைமச்சுக்களில்

க்கு

நடமா ம்

அ ல்ப த்தப்பட்ட கடந்த இ

(UNDP)அ

அரசாங்க

ைனப் டன் பங்களிப் ச் ெசய் ள்ள .

வழங்கும்

வழிகாட்

டாக

கமயப்ப த் வதற்காக 2017 ஆம் ஆண்

2019 ஆம் ஆண் ல்

மற் ம்

அத

வ ம் தகவல் அறி ம் உாிைமச் சட்டத்தின் அ ப்பைட ேநாக்கமாகும்.

இந்தச் சட்டத் ைத ச
அைமச்சு

ம் உாிைமைய

லம் நாட் ன் ஜனநாயகம் மற் ம் நல்லாட்சிக் ேகாட்பா கைள

ெசயற்ப த் வ ம்

ேசைவைய நி

2017

தம

ன்ேனா
ைறயில்

ஆேலாசைன

நிகழ்ச்சித்திட்டம்
இைணயத்தளத்ைத

ேதசிய நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு
ெகாண் ெசல்

ம்

ெபா மக்கள்

ேசைவயின் விேசட நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஊடக ம்

தகவல் அறி ம் உாிைமப் பற்றி

அறி ட்டப்பட் ள்ள . தகவல் சட்டம் பற்றிய பயிற்சியளிப்பதற்காக பயிற் விப்பாளர்
குழாெமான் ம்

தாபிக்கப்பட் ள்ள .

தகவல்

உாிைமச்

சட்டம்

ெதாடர்பில்

தைலவர்கைள பயிற் விப்ப ம் சட்டத்தின் எதிர்கால நடவ க்ைககள் குறித்
ெசயலாளர்கள் அறி ட்டப்பட் ள்ளனர். ேம

பத்திாிைக

மாதாந்தம்

ெவளியிடப்பட் ள்ள .

ெதாடர்பில் நாடளாவிய ாீதியில் ஆய்ெவான்
மாதம் 15 ஆம் திகதி

கத்

அைமச்சுச்

ம், சிவில் ெசயற்பாட்டாளர்களின் சந்திப் ம்

நடாத்தப்பட் ள்ள . தகவல் அறி ம் உாிைமச் சட்டத்திற்கு ஏற் ைடயவா
“பவன”

ச

தகவல்

அைமச்சினால்

சட்டத்தின்

பயன்பா

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள . 2019 ெசப்டம்பர்

தல் ஒக்ேடாபர் மாதம் 15 ஆம் திகதி வைரயிலான காலப் பகுதி “தகவல்

மாதமாக” பிரகடனம்

ெசய்யப்பட்

அதற்கு இைணவாக பல நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பா

ெசய்யப்பட்டன.
2.1.2

ெதாைலக்காட்சி மற் ம் வாெனா

அ

மதிப்பத்திரங்கைள வழங்குவைத

கண்காணிப்பதற்காக ஔிபரப் ஒ ங்குப த்தல் ஆைணக்கு ச் சட்டத்ைத வைர
இலங்ைகயில்

வாெனா

ஒ பரப்

மற் ம்

ெதாைலக்காட்சி

ஔிபரப்

ெசய்தல்
ெசய் ம்

அதிகாரத்ைத வழங்கும் சட்டமாக 1966 ஆம் ஆண் ன் 37 ஆம் இலக்க இலங்ைக ஒ பரப் க்
கூட் த்தாபனச்
அ

சட்டமாகும். தனியார் வாெனா

மற் ம் ெதாைலக்காட்சி நி வனங்கு

மதிப்பத்திரங்கள் வழங்கும் ெசயற்பா ம் இந்த இ

சட்டங்களின ம் ஏற்பா களின் கீழ்

வழங்கப்ப கின்றன.
அதற்கிணங்க, ெவகுசன ஊடக அைமச்சினால் தனியார் ஒ
உம்

ெதாைலக்காட்சி ஔிபரப்

ஆயி

ம் தற்ேபா

ஒ பரப் அ

அவ்வா

வழங்கப்பட்ட அ
எ த்

ெசய்

அ

மதிப்பத்திரங்கள்

எதிர்காலத்தில்

மதிப்பத்திரங்கள் 28 உம் தனியார்

அந்த

ெதாடர்பில் நிலவிய பிரச்சிைனகைள
அ

மதிப்பத்திரங்கைள

வழங்கும்

மதிப்பத்திர நிபந்தைனகைள ஒ ங்குப த் ம் ேநாக்கில்

நியமிக்கப்பட்ட . அதன்

விடயங்கைளப் பாிசீ த்

மதிப்பத்திரங்கள் 27

மதிப்பத்திரங்கள் 18 உம் மாத்திரம் பயன்பாட் ல் உள்ளன.

ெசயன் ைறைய மற் ம் அ
கு ெவான்

அ

மதிப்பத்திரங்கள் 54 உம் வழங்கப்பட் ள்ளன.

ெதாைலக்காட்சி ஔிபரப்

வாெனா

பாிசீலைனக்கு

அ

பரப்

“ஔிபரப்

லம் அ

மதிப்பத்திரங்கள் வழங்குதல் பற்றிய

ஒ ங்குப த்தல் ஆைணக்கு ச் சட்டத்ைத” வைர

திய சட்டெமான்றாக இயற் வதற்கான இ தி அறிக்ைக சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள .
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ஜனாதிபதி ஊடக வி

2.1.3

ெபா மக்க

க்கான

தகவல்

விழா – 2018
அறி ம்

உாிைமைய

உ திப்ப த்தி

நாட் ன்

ெபா ளாதார, கலாசார மற் ம் அபிவி த்தி இலக்குகைள அைடந் ெகாள்
ெபா ப் டன் பங்களிப் ச்

ெசய்தல் ஊடக ெகாள்ைககள்

இந்த இலக்குகைள அைடந் ெகாள்
தரங்கைளப் ேபணேவண் ய
ெபா ப் ணர் ட
மற் ம்

ம் ெபா ட்

க,

ம் ெபா ட்

லம் எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற .

ெவகுசன ஊடகத் ைறயில் உயர்

அத்தியவசியமாகும். ேநயர்களின் எதிர்பார்ப் க்கள் மீ

ம் சுயாதீனமாக ம் கூ ணர் ட

இைணயத்தள

ச

உள்ளடக்கங்கைளப்

ம் அச்சு மற் ம் இலத்திரனியல்

ேபணிவ வதற்கு

ஊடவியலாளர்கைள

ஊக்கப்ப த்தல் ேவண் ம். அதற்கிணங்க, ெவகுசன ஊடக அைமச்சினால் ஜனாதிபதி ஊடக
வி

விழாெவான்ைற

வழைமெயான்ைற
ஆ

/

நடாத்த

ேவண் ெமன இனம்கண்

கலாசரெமான்ைறத்

உ வாக்கும்

நாட் ல் சிறந்த

ேநாக்கில்

இலங்ைக

ஊடக
ஊடக

ைமகளினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெசயலாற் ைக மற் ம் பங்களிப்ைப பாராட் ம்

வைகயில் 2019 ஏப்ரல் மாதம் பண்டாரநாயக்க சர்வேதச ஞாபகார்த்த மண்டபத்தில் வி
வழங்கும் விழாெவான்

2.1.4

எசிதி

ெவற்றிகரமாக நடாத்தப்பட்ட .

ெவகுசன ஊடக லைமப் பாிசில் திட்டம்

ஊடகவியலாளர்களின் ெதாழில் தரத்ைத வி த்தி ெசய் ம் ேநாக்கில் எசிதி
பாிசில் நிகழ்ச்சித்திட்டம்

ன்ென க்கப்பட் ள்ள .இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தி

டாக நாட் ல்

அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஊடக நி வனங்களில் பணியாற் ம் ஊடகத் ெதாழில்
உயர்

கல்விக்கான

நிதி தவி

நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்காக

5

ஒ க்கப்பட்ட .அதன்

லம்

வழங்கப்பட் ள்ள .

மில்.
109

பா

ேதசிய

2019

ஆம்

ாிேவா க்கு

ஆண்

வர ெசல த்

ஊடகவியாளாலர்கள்

லைமப்

இந்த

திட்டத்தினால்

லைமப்

பாிசி

க்கு

ெதாி ெசய்யப்பட் ள்ளனர்.

2.1.5 இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ெட நாடகங்கள் மற் ம் திைரப்படங்க
நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு வாி அறவி தல்.
இந்த அைமச்சினால் 2016 ஆம் ஆண்
விதிக்கப்பட் ள்ள கட்டைளக

க்கு வர்த்தக வாி

11 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின்

லம்

க்கு அைமய ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசகள்

லம்

ஒளிபரப் ச் ெசய்யப்ப ம் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சிக
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க்கு வாி அறவிடப்ப ம்.

2019 ஆம் ஆண் ல் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட்ெட
வர்த்தக

நிகழச்சிகள்

5296

க்கு

அறவிடப்பட்ட வாித்ெதாைக

தைடநீக்க

நாடகங்கள், திைரப்படங்கள் மற் ம்
சான்றிதழ்கள்

வழங்கப்பட் ள்ளேதா

.மில். 687.10 ஆகும். இந்தப் பணிக்காக ஆய் ச் சைபயின்

உ ப்பினர்கள் 21 ேபர் ெதாடர் ப த்தப்பட் ள்ளனர். அத்ேதா
ெகாண்ட உப கு க்க
அ

நாளாந்தம்

வைரக்

ம் நியமிக்கப்பட் ள்ளன. அைவ 321 தடைவகளில் தைடநீக்க

மதி வழங்கப்பட் ள்ள .
அமரேதவ ஆசிரமத்ைத நிர்மாணித்தல்

2.1.6
இந்த

க த்திட்டத்தின்

நிர்மாணப்

பணிகள்

அரசாங்கத்தின்

பல்ேவ பட்ட

ெப ைக

நைட ைறயின் கீழ் ெதாி ெசய்யப்பட்ட நி வனெமான் க்கு வழங்கப்பட்ட ேபாதி
அந்த நிர்மாணப் பணிகள் ெதாடர்பில் தி ப்தியைடய
நி வனமான

ெபாறியியல்

அறி ைரக்கு

அைமய

எதிர்காலத்தில்

பணிகள்

பற்றிய

யாத காரணத்தினால் ஆேலாசைண

மத்திய

ஒப்பந்தத்ைத

ஆேலாசைணப்

த் வதற்குத்

டாக

ேமல்

நடவ க்ைக

எ ப்பதற்கு

பணியகத்தின்

தீர்மானிக்கப்பட்டேதா ,

ைறயான ெப ைக நைட ைறகைளப் பயன்ப த்தி

நி வனெமான்றி

ம்

ேவ

நிர்மாணிப்

அைமச்சரைவயின்

அ

மதி

கிைடக்கப்ெபற் ள்ள .
2.1.7

மஹிந்த ராஜபக்ஷ ேதசிய ெட

உட்கட்டைமப்

சினிமாப்

ங்கா

வசதிகள் அபிவி த்தி நடவ க்ைகக

க்காக மற் ம் சூழல் ேநயமிக்க

அபிவி த்தி பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன. 2019 ஆம் ஆண் ல் ெட

சினிமாப்

ங்கா

.மில். 9.145 வ மானம் உைழத் ள்ள .

2.1.8

ெபா த்

திைறேசாியின்

மானியங்கள்

நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட க த்திட்டங்களின்
2.1.8.1

சுயாதீன

வசந்தம்

வி அைலவாிைச இந்த நாட்

வழங்கப்பட் ள்ள

நி வனங்கள்

லம்

ன்ேனற்றம்.

பவாஹினி ஊடக வைலயைமப்
தமிழ் ேபசும் இலங்ைக வாழ் மக்க

காட்சிகைள கண் களிப்பதற்காக மற் ம் உள்நாட்

க்கு ெதளிவான

தமிழ் நிகழ்ச்சிகைள

தயாாித்

ஒளிபரப் வதற்கும் ஏற்ற வைகயில் ேமம்ப த் ம் இரண் வ ட க த்திட்டத்தின் ெமாத்த
மதிப்பீட் த் ெதாைக
நிைலயத்ைத

மில். 304 ஆகும். 2019 ஆம் ஆண் க்குள் யாழ்ப்பாண பாிமாற்ற

ேமம்ப த் வதன்

லம்

ஒளிபரப்
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பிரேதசத்ைத

அதிகாித் க்ெகாள்ள

ந் ள்ள .

2019

ஆம்

வ டத்திற்குள்

எதிர்பார்த்த

நிதியங்கள்

கிைடக்கப்ெபறாத

காரணத்தினால் க த்திட்டத்தின் காலத்ைத 3 வ டங்கள் வைர நீ ப்பதற்கு ஏற்பட்ட .

2.1.8.2 இலங்ைக
கைலயக

பவாஹினிக் கூட் த்தாபனம்
மற் ம்

தயாாிப்

ெசய்தி

இையந் ெகா க்கக்கூ ய மற் ம் ெசல
நிைலயங்களின்

ெசயற்பா களின்

கைலயகங்களின்

ெசயற்பாட் த்

தரம்,

விைனத்திறைன அதிகாித்தல், ெவளி ஒளிபரப்

தரம்

மற் ம்

விைனத்திறைன

அதிகாித்தல்,

ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசகளின் ஆட் ல ஒளிபரப்ைப வி த்தி ெசய்தல்,

திய ஊடகப்

பாவைனைய அதிகாித்தல் மற் ம் தகவல் ெதாழில் ட்ப உட்கட்டைமப்
ெதாைலக்காட்சி

ஒளிபரப்ைப

வி த்தி

ெசய் ம்

க த்திட்டம்

ேமம்பா

இந்த

மற் ம்

வ டத்தி

ள்

ன்ென க்கப்ப ம்.
ெதாைலக்காட்சி

நிகழ்ச்சிகைள

வி த்தி

ெசய்வதற்காக

கலாசார

பாிமாற்ற

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் கிைடக்கப்ெபற்ற ஜப்பான் அரசின் கல்வி மற் ம் விவரண
நிகழ்ச்சிகள் 449 ஐ இலஙைக ரசிகர்க
ெசய்

/ உப

தைலப்

தரப்பினாின்

இட்

நிதியங்களி

க்கு சிங்கள மற் ம் தமிழ் ெமாழியில் ெமாழிமாற்றம்

ஒளிபரப்
ந்

ெசய்வதற்கு ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள .

ேமற்ெகாள்ளப்பட

ேவண் ய

அ த்த
பணிகள்

நிைற ெசய்யப்பட் ள்ளன.

2.1.8.3

யாழ்

இலங்ைக ஒ பரப் க் கூட் த்தாபனம்
FM ேசைவக்காக கைலயக கட் டத் ெதாகுதிெயான்ைற அைமக்கும் அ ப்பைட

நடவ க்ைககள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. இைணப்
நாள வைரப்ப த் ம்
நடவ க்ைககள்

மற் ம்

நடவ க்ைககள்,
கனிணி

அைறகள் மற் ம் பலேநாக்கு அைறகைள

ஒ பரப் க்

வைலயைமப்

கூடங்கைள
க த்திட்டம்

ப
என்பன

பார்க்கும்
நிைற

ெசய்யப்பட் ள்ளன.

2.1.8.4

தகவல் அறி ம் உாிைமப் பற்றிய ஆைணக்கு

2019 ஆம் ஆண் ல் ஆைணக்கு விடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ெபா மக்கள்
1089 இல்

709

ைறப்பா கள், அதாவ

ெசய்யப்பட் ள்ளன. சுவிற்சலாந்

ைறப்பா களில்

65% ெதாடர்பில் நடவ க்ைககள் நிைற

அரசின் நிதி தவியின் கீழ்
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த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட

மற் ம்

பின்தங்கிய

ச

கங்க

க்கு

தகவல்

க த்திட்டத்தின் கீழ் 07 ெவளியீ கள்
மாவட்டங்களில் பின்தங்கிய ச
ஆேலாசைண

உாிைமைய

பிரசுாிக்கப்பட் ள்ளன. ேம

மற் ம்

ஊக்குவிக்கும்

ம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட

கங்கள் மற் ம் தகவல் உத்திேயாகத்தர்க

சந்தர்ப்பங்கள்

ெசய்யப்பட்ட . சிவில் ச

அறி ம்

ேமன் ைறயீ கள்

க்கு

ெதாடர்பில்

மாகாண
தைலயீ

க அைமப் க்கள், ச தாய அ ப்பைடயிலான அைமப் க்களின்

பங்ேகற் டன் 07 மாவட்டங்களின் ெபா மக்கைள அறி ட் ம் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ்
மாகாண

ஆேலாசைன

மற் ம்

ேமன் ைறயீ கைள

விசாாிக்கும்

ெசயலமர் க

ம்

நடாத்தப்பட்டன.

2.1.8.5

இலங்ைக பத்திாிைகப் ேபரைவ

பத்திாிைககைள

பதி ெசய்தல்,

பிராந்திய ஊடகவியலாளர்க
ஆசிாியர்க

க்கு

ெதாடர்பான

பத்திாிைக

க்கு

ைறப்பா கைள

விசாரைண ெசய்தல்,

ெசயலமர் கைள நடாத் தல்,

ெசயலமர் கைள நடாத் வதற்கு

மாணவர்கள் மற் ம்

ேமலதிகமாக பத்திாிைகக் கைல

ப்ேளாமா பாடெநறிைய நடாத்திச் ெசல்வதற்கு ேமலதிகமாக 2019 ஆம்

ஆண் ல் பத்திாிைக கைல பற்றிய சான்றிதழ் பாடெநறிகள்

ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளன.

ெதாடர்பாடல் கல்வி கைலச்ெசாற் ெதாகுதி ெவளியிடப்பட்ட .

2.2

சவால்கள்

2.2.1 இலங்ைக பவாஹினிஒளிபரப் நடவ க்ைகக

க்காகஎண்ணியல்(Digital)

ெதாழில் ட்பத்ைத அறி கம் ெசய்தல்.

iலங்ைகyல் தற்ேபாt

நைடmைறylள்ள ெதாடர்mைற (Analog)ெதாழில் ட்பத்திற்குப்

பதிலாக உலகின் பல நா கள்

திய ெதாழில் ட்ப நிலைமயின் கீழ் வி த்தி

ஜிட்டல் ெதாழில் ட்பத்ைத ெதாைலக்காட்சித்

ைறயி

ம் அறி கம் ெசய்ய ேவண் ய

காலத்தின் ேதைவயாகும். விேசடமாக ெதாடர் ைற ெதாழில் ட்பம் மைறந்
அந்த ெதாழில் ட்பத்தின் மீதான ஒளிபரப்
பிரச்சிைனக்குாிய . ேம
அதிர்ெவண்
ெதாடர் ைற
ேதைவயான

ெசல்வதினால்

உபகரணங்கள் எதிர்காலத்தில் பராமாிப்ப

ம் எண்சார்ந்த ெதாழில் ட்பம் அறி கம் ெசய்ததன்

ச்ைச மிக விைனத்திற
ைறக்கு

ெசய்யப்பட்ட

லம்

டன் பயன்ப த் வதற்கு சந்தர்ப்பம் கிைடக்கின்ற .

பாிமாற்றம் ெசய்யப்ப ம் ெதாைலக்காட்சி அைலவாிைசக

அதிர்ெவண்

ச்சின்

திய

லம்
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ஜிட்டல்

ெதாழில் ட்பத்தின்

க்கு
லம்

ெதாைலக்காட்சி

அைலவாிைசகள்

அதிக

எண்ணிக்ைகைய

ஒளிபரப் ச்

ெசய்வதற்கு

சந்தர்ப்பம் கிைடப்பதனால் ெதாழிற்பாட் ச் ெசலவினம் அதிகளவில் குைறவைட ம்.

2.2.2

ஊடகவியலாளர்களின் ெதாழில்வான்ைமைய ேமம்ப த்தல்

தற்காலத்தில் ெபா ளாதார, ச

க மற் ம் அரசியல் பாத்திரங்களில் மிக ம் சக்திமிக்க மற் ம்

தீர்க்கமான காரணியாக ஊடகம் மாறி ள்ள . மக்க
ெபா ட்

க்கு தகவல்கைள அைடயச் ெசய் ம்

ெவகுசன ஊடகத் ைற ேநர் ைறயான பங்களிப்ைப வழங்குகின்ற . அதன்

லம் நல்லாட்சிைய ெகாண்
இலங்ைகயில்

ெசல்வல

சனநாயகத்ைதப்

ம்.

பா காப்பைத

உ திெசய் ம்

ேபா

சுதந்திரமான,

சுயாதீனமான மற் ம் மக்கள் ேநயமிக்க ஊடக கலாசாரெமான்ைற கட் ெய ப் வ
அவசியமாகும். இந்தப் பணிக்காக நல்லாட்சி பற்றிய ெசயன் ைறைய நல்லாட்சிைய ம்,
சனநாயகத்ைத ம் வ
காணப்ப ம் பல்
ாீதியில் வ

ப்ப த் வதில் ஊடக தரப் க்க பாாிய பங்கு உண் . நாட் ல்

ன மற் ம் திறந்த ஊடக கலாசாரத்ைத நி

வான ஊடக ச

கெமான்

ம் ெபா ட்

ெதாழில்மைற

காணப்ப தல் ேவண் ம். கடந்த இரண்

தசாப்த

காலத்தில் ெதாழில் ைற ஊடகவியலாளர்கைள உ வாக்கும் நி வனெமான்ைற நி

ம்

யற்சி ெவற்றியளிக்கவில்ைல.
ஊடகங்கள் ச

கங்க

க்கு ெபா ப் க்கூறேவண் யி ப்பதனால் உயர் ஊடக தரங்கைளப்

ேபணி வ வைத உ தி ெசய் ம்
ஏற்ப

ெதாழில் ைற

வைகயில் ஏற் ைடய ஊடக ஒ க்க

ஊடகவியலாளர்கைள

உ வாக்குவதன்

பாவைனயின் உச்சத்ைத அைடந் ெகாள்வதற்கு ச
நி வனெமான்ைற நி

வதற்கு

வி மியங்க

லம்

சிறந்த

கப் ெபா ப்ைப ேமற்ெகாள்

க்கு

ஊடகப்
ம் ேதசிய

ன்ெமாழியப்ப கின்ற .

ந ன ெதாழில் ட்பத்தின் வளர்ச்சி மற் ம் சர்வேதச ேபாக்குகள் காரணமாக ெவகுசன ஊடக
ைறயில் அ க்க
ேபா

மாற்றங்கள் நிகழ்ந்

வ கின்றன. அவ்வாறான மாற்றங்கைள ெசய் ம்

ெதாழில் அபிவி த்தி, திறன் வி த்தி மற் ம் திறைமகைள வி த்தி

ெதாடர்ச்சியான கல்வி நி வனெமான்ைற நி
உத்ேதச ஊடக நி வனத்ைத நி

2.2.3.

வ

வ

அத்தியவசியமாகும்.

ெசய்வதற்காக
அதற்கிணங்க

கட்டாய அவசியமாகும்.

பக்கச்சார் அற்ற தர ைறெயான்ைற அறி கம் ெசய்தல்.

ஒ பரப் மற் ம் விளம்பர பிரச்சாரத்தின் ேபா
மாறி ள்ள . அ

பாாிய அளவிலான

ஒ பரப் தரங்கள் தீர்க்கமான காரணியாக

விளம்பர நி வனங்கைளப்
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பாதிக்கும். ஒ பரப்

நிைலயங்களின் நிகழ்ச்சிகைள ஒ ங்குப த் ம் ேபா

உள்ளடக்கத்ைதக்கூட சவா

உட்ப த்தக்கூ ய ெபா ளாதார அறிவாற்றல் சம்மற்ற

தத்தில்

தரப்ப த் ம் தர க

க்கு உண் . அரசாங்க

வாெனா

க்கு

கட் ப்ப த் ம் ஆற்றல்

மற் ம்

ெதாைலக்காட்சி

அைலவாிைசகள் மாத்திரம் இ ந்த காலப்பகுதியில் தரப்ப த்தல் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல.
ஒளிபரப்

ைறயின் எல்ைலகைள தளர்த்திய

வழங்கிய பின்னர் தரப்ப த்தல்

ைறெயான்

ம் சில ஒளிபரப்

நி வனங்கள் இந்த

எனேவ, இந்த அைமச்சினால் பக்கச்சார்பற்ற தரப்ப த்தல்

ஒ ங்குப த்தல் சட்டத்ைத அறி கம் ெசய்தல்.

ெதாழில் ட்ப மற் ம் சட்ட ாீதியான நிைலகளில் நிக ம் மாற்றங்கள் அ
வழங்கும்

ேபா

தற்காலத்தில்

வழங்கப்பட்ட அ
ஏேத

ம் ஒ

அரசாங்க

ைறெதாடர்பில்

அறி கம் ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம்.

ஒளிபரப்

2.2.4

க்கு இடம்

ைற ஆரம்பமான . விளம்பரகாரர்களினால் தரப்ப த்தல்

விாிவாக பயன்ப த்தப்பட்ட ேபாதி
தி ப்தி டன் இல்ைல.

பின்னர் தனியார் நி வனங்க

காணப்ப ம்

ெபாறி ைறயில்

மதிப்பத்திரங்கைள
உள்ள

ஒ ங்கீனம்

மதிப்பத்திரத்தில் காணப்ப ம் சிக்கல் தன்ைம அவ்வாேற எதிர்காலத்தில்
சந்தர்ப்பத்தில் ஊடகங்களின் நடத்ைதைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண்

மற் ம்

தனியார்

ஊடக

நி வனங்கள்

வழிநடாத் வதற்கு சுயாதீன நி வனெமான்

ஆகிய

இ

தரப்பினைர ம்

இ த்தல் ேவண் ம் என அவதானிப் ச்

ெசய்யப்ப கின்ற .

2.3 எதிர்கால இலக்குகள்
i.

ஊடக

சுதந்திரத்ைத

உ திப்ப த் ம்

வைகயில்

ெப ப்ேபற்றல்

மற் ம்

ெபா ப் க்கூறல் உள்ள ஊடக கலாசாரெமான்ைற உ வாக்குவதற்குத் ேதைவயான
ஒ ங்குப த் தல்கைள நைட ைறப்ப த்தல்.
ii.

நாட் ன் அைனத்

பிரைஜக

iii.

ஊடகவியலாளர்கைள அறி

க்கும் தகவல் அறி ம் வழிைய விாி ப த்தல்.
மற் ம் அ

பவத்தால் வ

ைகப்பட்
ெசயலாளர்

தகவல் மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்சு - பதவி
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த்திைர

ப்ப த்தல்.
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சம்பர் 31 ஆம் திதிக்கு ஒட் ெமாத்த நிதிச் ெசயலாற் ைக நிதிச்

2019 ஆம் ஆண்

ெசயலாற் ைகப் பற்றிய கூற்
ஏசீஏ -எப்
2019

சம்பர் 31

ற்ற காலத்திற்கான நிதிச் ெசயலாற் ைகக் கூற்
பா

வ. ெச.
திட்டம்
(2019)

குறிப்

-

வ மான ெப ைககள்
வ மான வாி
உள் ர் ெபா ட்கள்,
ேசைவகllக்கான வr
சர்வேதச வர்த்தகம் மீதான வாி
வாியல்லா வ மானம் மற் ம்
பிற

உண்ைமயான
2019
2018
.

-

-

1
2

615,000,272

-

3
4

-

-

-

-

ெமாத்த வ மான ெப ைககள்(அ)
வ மானமல்லாத ெப ைககள்

615,000,272

-

திைறேசாி ற்பணம்
ைவப் கள்
ற்பணக் கணக்குகள்
ேவ ெப ைககள்

190,255,000
8,670,154
8,319,728
3,458,281

-

-

ெமாத்த வ மானமல்லாத
ெப ைககள்(ஆ)
ெமாத்த வ மான ெப ைககள்
மற் ம் வ மானமல்லாத
ெப ைககள்இ = (அ)+(ஆ)

-

ஏசீஏ-1

ஏசீஏ -3
ஏசீஏ -4
ஏசீஏ -5

210,703,163
825,703,435

கழி: ெசலவினம்
மீண்ெட ம் ெசலவினம்
ேவதனம், சம்பளம் மற் ம் ஏைனய
ஊழியர் நலன்கள்

5

ஏைனய ெப ட்கள் மற் ம்
ேசைவகள்
மானியங்கள், ஒ க்கீ கள் மற் ம்
மாற்றல்
வட் க்ெகா ப்பன கள்
ஏைனய மீண் வ ம்
ெசலவினங்கள்
ெமாத்த மீண் வ ம்
ெசலவினங்கள் (ஈ)

6

31

7

72,204,327
94,938,853
431,030,954

8
9
598,174,134

ஏசீஏ-2(ii)

லதனச் ெசல கள் (உ)
லதனச்ெசாத் க்கள்
ேமம்பா ம் னரைமப் ம்
லதனச்
ெசாத் க்கள்ைகயகப்ப த்தல்
லதன மாற்றல்கள்
நிதி மாற்றல்கைள
ைகயகப்ப த்தல்
திறன் வி த்தி
ஏைனய லதனச் ெசல கள்
ெமாத்த லதனச் ெசல கள் (உ)

10

4,217,429

11

3,465,800

12

308,623,510

13

-

14
15

11,481,319
18,469,586
346,257,644

ஏசீஏ-2(ii)

பிரதான ேபேரட் ச் ெசலவினம் (ஊ)

ைவப் க் ெகா ப்பன கள்
ற்பணக் ெகா ப்பன கள்

1,159,311
10,810,183

ெமாத்தச்ெசலவினம்எ=(ஈ+உ+ஊ)
2019

சம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு

ஏcஏ-4
ஏcஏ-5

956,401,272

ன்பண

மீதி ஏ=(இ-எ)

(130,697,837)

3.2 நிதி நிைலைம பற்றிய கூற்

ஏசீஏ-பி
2019

சம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு நிதி நிலைமக் கூற்
குறிப்

2019

2018

பா

பா

நிதி அல்லாத ெசாத் க்கள்
ஆதனம்,ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம்

ஏசீஏ-6

11,734,358

-

ஏசீஏ-5/5(அ)

20,462,589

-

261,903

-

32,458,850

-

உபகரணங்கள்
நிதிச் ெசாத் க்கள்
ற்பணக் கணக்குகள்
காசு மற் ம் காசுக்குச் சமனானைவ
ெமாத்த ெசாத் க்கள்

ஏசீஏ-3
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ெமாத்த ெசாத் க்கள்
10,045,674

நிகர ெசாத் / பங்கு
ெசாத் ,ெபாறித்ெதாகுதி உபகரண

11,734,358

-

-

-

10,416,915

-

261,903

-

32,458,850

-

ஒ க்கு
வாடைக, பணி

ற்பண ஒ க்கு

ஏசீஏ-5(ஆ)

நைட ைற ெபா ப் க்கள்
ைவப் க் கணக்கு

ஏசீஏ-4

ற்பண மீதி
ெமாத்த ெபா ப் க்கள்

ஏசீஏ-3

ேமேல உள்ள ஏ.சி.ஏ வ வத்தில் எண் 1

தல் 6 வைர சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விாிவான கணக்கு

அறிக்ைககள் மற் ம் 4 தல் 49வைரயான பக்கங்களில் வழங்கப்பட்ட கணக்குக
குறிப் கள் 50

தல் 59வைரயான பக்கங்களில் இந்த நிதிக் கூற் க்களின் ஒ ங்கிைணந்த

பகுதிகளாகும்.இந்த நிதிநிைல அறிக்ைகக
மிக ம்

ெபா த்தமான

கணக்கின்
தகவல்கள்

க்கான

கணக்கியல்

க்கான குறிப் களில் ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ளப
ெகாள்ைககள்

பயன்ப த்தப்பட் ள்ளன.இ திக்

ள்ளிவிவரங்கள், ெதாடர் ைடய கணக்கியல் குறிப் கள் மற் ம் பிற கணக்கியல்
திைறேசாி

ள்ளிவிவரங்க

கணக்கு

த்தகங்க

டன்

ஒப்பிடப்பட் ள்ள டன்

டன் உடன்ப கின்றன என்பைத நாங்கள் இதன்

இந்த

லம் சான்றளிக்கிேறாம்.

ifnahg;gkpl;lJ
gpujhd fzf;fPl;L mYtyh;
lgps;A+. V. #shdd;j ngNuuh

fzf;fPl;L mYtyh;
v];. Mh;. lgps;A+. vk;. Mh;. gP. rj;Fkhu

nrayhsh;

Nkyjpf nrayhsh; (eph;thfk;)
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3.3

காசுப் பாய்ச்சல் பற்றிய கூற்
சம்பர் 31 அன்

2019

வைடந்த காலப்பகுதிக்கான

ஏசீஏ-சீ

காசுப் பாய்ச்சல் கூற்
உண்ைமயான
2019
2018

.

ெதாழிற்பாட்

நடவ க்ைகயி

ந்

.

காசுப் பாயச்சல்

400,994,577

ெமாத்த வாி ெப ைககள்
கட்டனம்,அபராதம், தண்டப்பணம், உாிமங்கள்

-

இலாபம்
வ மானமல்லாத ெப ைககள்
ஏைனய தைலப் க்களி
ந் ேசகாிக்கப்பட்ட வ மானம்
திைறேசாி

ற்பணம்

ெதாழிற்பா களி
பாய்ச்சல் (அ)

3,458,281
190,255,000

ந்

ெபறப்பட்ட ெமாத்த காசுப்

594,707,858

கழி - காசு ெசலவிடல்:
ஆள்சார் ேவதனாதிகள் மற் ம் ெதாழிற்பாட் க்
ெகா ப்பன

1,213,165

மானியம் மற் ம் மாற்றல் ெகா ப்பன கள்
பிறெசலவின தைலப் க

160,259

க்கான ெசலவினம்

திைறேசாிக்கு ெச த்தப்பட்ட ற்பணம்
ெதாழிற்பா க க்காக ெசலவிடப்பட்டெமாத்த காசுப்
பாய்ச்சல் (ஆ)
ெதாழிற்பா களி
ந் ெபறப்பட்டேதறிய காசுப் பாய்ச்சல்
(இ )=(அ)-(ஆ)
தலீட்

ெசயற்பா களி

ந்

401,930,186
552,962,559
41,745,299

ெபறப்பட்டெமாத்த காசு

-

வட்
பங்கிலாபம்
ெசாத் விற்பைன, ெபௗதிக ஆதன விற்பைன
கடன் அற

கள்

ற்பண அற
தலீட்

149,658,949

-

கள்

ெசயற்பா களி

-

3,435,521
ந்

ெபறப்பட்டகாசு(ஈ)
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3,435,521

கழி - காசு ெசலவிடல்
ெபௗதிக ெசாத்
ேவ

ெகாள்வன

அல்ல

நிர்மானம்

51,149,399

தலீ கைள ைகயகப்ப த்தல்

-

ற்பண ெகா ப்பன கள்

3,494,165

தலீட் ெசயற்பாட் க்காகெசலவிடப்பட்டெமாத்த காசுப்
பாய்ச்சல்(உ)
தலீட்

ெசயற்பாட்

ந்

ேதறிய காசு(ஊ)=(ஈ)-(உ)

ெதாழிற்பாட் மற் ம் தலீட்
ேதறிய காசு(எ)=(இ) + (ஊ)
நிதி ெசயற்பா களி

ந்

ெசயற்பா களி

ந்

54,643,564
(51,208,043)
(9,462,744)

காசுப் பாய்ச்சல்

-

உள்நாட் கடன்ெப ைக
ெவளிநாட் கடன்ெப ைக
கிைடத்த நன்ெகாைடகள்
ெபறப்பட்ட ைவப் க்கள்
நிதி ெசயற்பா களி
ந்

8,485,584

ெபறப்பட்டெமாத்த காசு (ஏ)

8,485,584

கழி - காசு ெசலவிடல்
உள்நாட்

-

கடன்ெப ைக மீள்ெகா ப்பன

-

ெவளிநாட் கடன்ெப ைகமீள்ெகா ப்பன
ைவப் க் ெகா ப்பன கள்

747,681

நிதி ெசயற்பா க்காக ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்த காசு (ஐ)

747,681

நிதி ெசயற்பா
(ஐ)

ந்

ெபறப்பட்ட ேதறிய காசு (ஒ)=(ஏ)-

காசில் ேதறிய மாற்றம் (ஓ) = (எ) –(ஒ)
ேம 01 அன்

(1,724,841)

ஆரம்ப காசு மீதி *

சம்பர் 31அன்

7,737,903

1,986,744

இ தி காசு மீதி

261,903

*தைலப் 55 –ெவகுசன ஊடக அைமச்சு (அைமச்சரைவ அந்தஸ் )
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3.4 நிதிக் கூற் க்க

க்கான குறிப் கள்

2018 ஆம் ஆண் ன் ெவகுசன ஊடகப் பிாி , தைலப் இல 102 – நிதி மற் ம் ெவகுசன ஊடக
அைமச்சின் கீழ் உப அ
நிதிக்

கூற் க்கைளத்

வலகெமான்றாக இயங்கி வந்தைமயினால் 2018 ஆம் ஆண் ன்
தயாாித்தல்,

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட .

ஆகேவ

நிதி

மற் ம்
ஆம்

2018

ெவகுசன

ஊடக

ஆண் க்குாிய

அைமச்சினால்

கணக்குகள்

இங்கு

உள்ளடக்கப்படவில்ைல.

அறிக்ைகயி ம் அ ப்பைட
1.

அறிக்ைகயிடப்ப ம் காலப்பகுதி
2019 ஜனவாி 01 ஆம் திகதி
நிதிக் கூற் க்க

2.

தல்

சம்பர் 31 ஆம் திகதி வைரயிலான காலப்பகுதி இந்த

க்கான காலப்பகுதியாகும்.

அள ட் ன் அ ப்பைட
நிதிக்

கூற் க்கள்

வரலாற் ச்

ெசலவின்

ெசாத் க்களின் வரலாற் ச் ெசல
ெசய்யப்பட் ள்ள . ேவ
வி த்தி

ெசய்யப்பட்ட

கூற் க்கள் இலங்ைக
3.

மீ

மீள் மதிப்பீ

தயாாிக்கப்பட் ள்ளேதா ,

ெசய்யப்பட்ட ெப மதிக்கு வி த்தி

ைறயில் குறிப்பிடப்படாதேபா
பணத்தின்

சில

அ ப்பைடயில்

கணக்குகைளத் தயாாிக்க

ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.

நிதிக்

பாய்க்கு தயாாிக்கப்பட் ள்ளன.

வ மானங்கைள இனம்காணல்
பாிமாற்றம் ெசய்யக்கூ ய மற் ம் பாிமாற்றம் ெசய்ய

யாத வ மானங்கள் அைவ

ெபறப்பட ேவண் ய காலப் பிாிைவக் க த்திற்ெகாள்ளா

பணம் கிைடக்கப்ெப ம்

காலப்பகுதியில் வ மானமாக அைடயாளம் காணப்ப ம்.
4.

ெசாத் ,ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம் உபகரணங்கைள இனம்காணல் மற் ம் அளவிடல்
ெசாத் க்கு

ஏற் ைடய

எதிர்கால்

ெபா ளாதார

கிைடக்கப்ெப ம் என்ற உ திப்பா

உள்ளேபா

நலன்கள்

நி வனத்திற்கு

மற் ம் அந்தச் ெசாத் க்கள்

ெசாத் ,ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம் உபகரணங்கள் என இனம்காணப்ப ம்.
ெசாத் ,ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம் உபகரணங்கள் ெசல க்கு இனம்காணப்ப வேதா
ெசல

மாதிாி

ஏற் ைடயதாகாத

சந்தர்ப்பங்களில்

க த்திற்ெகாள்ளப்ப ம்.
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மீள்மதிப்பீட் ப்

ெப மதி

5.

ெசாத் ,ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம் உபகரண ஒ க்கு
இந்த ஒ க்கு கணக்கு ெசாத் ,ெபாறித்ெதாகுதி மற் ம் உபகரணங்க

க்கு ேநெராத்த

கணக்காகும்.

6.

காசும் காசுக்கு சமமானைவ ம்
2019 சம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு ைகயி ள்ள உள்நாட்
நாணயத்தாள்கள் மற் ம்
நாணயக் குற்றிகைளக் ெகாண் காசும் காசுக்கு சமமானைவ ம் கணக்கிடப்ப ம்.

3.5

வ மான ேசகாிப் ெசயலாற் ைக
பா ,000

வ மான
குறியீ
1002-13-00

வ மான மதிப்பீ
அசல்
இ தி

வ மான
குறியீட் ன்
விபரம்

மதிப்பீ

இறக்குதி
ெசய்யப்பட் ெட
நாடகம்,
திைரப்படம்
மற் ம் வர்த்தக
விளம்பரங்க க்
கான வாி

மதிப்பீ

600,000

600,000

ேசகாிக்கப்பட்ட வ மானம்
ெதாைக இ தி வ மான
( பா)
மதிப்பீ %
615,000

103

3.6 ஒ க்கீட் ப் பயன்பாட் ன் ெசயலாற் ைக
பா ,000
ஒ க்கீட்
வைக

ஒ க்கீ
அசல்
ஒ க்கீ

உண்ைமயான
ெசலவினம்

இ திஒ க்கீ

இ தி ஒ க்கீட் ன் % ஆக
ஒ க்கீட் ப் பயன்பா

மீண் வ ம்

612,350

642,950

598,174

93

லதனம்

788,450

793,510

346,258

43

ெமாத்தம்

1,400,800

1,436,460

944,432

65
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3.7 நி.பி. குறிப் 208 பிரகாரம் ஏைனய அைமச்சுக்கள்/ திைணக்களங்களின்

கவராக
இத்திைணக்களம் / மாவட்டச் ெசயலகம்/ மாகாண சைபக்கான ெசலவினத்திற்கான ஒ க்கீ
பா, 000
ஒ க்கீ
ெதாடர்
இல.

அைமச்சு/
ைணக்களத்தி
ந்
ெபறப்பட்ட ஒ க்கீ

ஒ க்கீட்
ேநாக்கம்

அசல்
ஒ க்கீ

உண்ைமயான

இ தி

ெசலவினம்

ஒ க்கீட் ன்
% ஆக

இ திஒ க்கீ

ஒ க்கீட் ப்
பயன்பா

1

தசிய ெகாள்ைககள்,

ட்டதாாி

பா ளாதார

யி

அ

வல்கள்,

180

180

160

89

நர்க

கான

ள்கு ேயற்றம்,

கா ப்பன

னர்வாழ்வளிப் ,
டக்கு மாகாண
அபிவி த்தி மற் ம்
இைளஞர் அ

வல்கள்

அைமச்சு.
இலங்ைக ஒ பரப் க் கூட் த்தாபனம், இலங்ைக பவாஹினிக் கூட் த்தாபனம், இலங்ைகப்
* த்திாிைகப் ேபரைவ மற் ம் தகவல் அறி ம் ஆைணக்கு .

38

3.8 உநிதி அல்லாத ெசாத்

அறிக்ைகயிடல் ெசயலாற்றைக
பா ,000

ஆதன
குறியீ

9151

குறியீட்

விபரம்

கட் டம் மற் ம்

2019.12.31 திகதிய
நிதி நிைலைம
அறிக்ைக ப மீதி

எதிர்கால
த்தில்
கணக்கிட
ேவண் ய

-

-

-

-

11,734

-

2019.12.31
திகதியசுற்றா
ய் ச் சைப
அறிக்ைக ப
மீதி

கட்டைமப்

9152

இயந்திரம் மற் ம்
உபகரணம்

9153

காணி

-

-

-

9154

அ வமான

-

-

-

ெசாத் க்கள்

9155

உயிாியல் ெசாத் க்கள்

-

-

-

9160

நைடெப ம் பணிகள்

-

-

-

9180

குத்தைகச் ெசாத் க்கள்

-

-

-

39

அறிக்
ைகயிட
ல்
ன்ேன
ற்றம் %

3.9 க்ாய்ணார் ஙாத்ின் அடிக்ம

40

41

42

43
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ெசயலாற் ைகச் சுட் கள்
4.1 நி வனத்தின் ெசயலாற்றைகச் சுட் கள் (ெசயற்பாட் த் திட்டத்தின்
அ ப்பைடயில்)

எதிர்பார்த்த ெவளியீட் ன் சத தமாக
குறிப்பீட்

1

(%)உண்ைமயான ெவளியீ

சுட் கள்

100% - 90%

75% - 89%

50% - 74%

100%

-

-

100%

-

-

-

75%

-

100%

-

ஒளிபரப் ஒ ங்குப த்தல்
ஆைணக்கு ச் சட்டத்ைத வைரதல்

2

ஜனாதிபதி ஊடக வி

விழா – 2018

நடாத் தல்
3

தகவல் அறி ம் உாிைமைய
ஊக்குவிப்பதற்காக மக்கைள
அறி ட்டல்

4

ெதாழில் ைற ஊடகவியலாளர்கைள
உ வாக்குதல் (எசிதிசி ஊடக லைமப்
பாிசில் நிகழ்ச்சித்திட்டம்)
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ேபண்தகு அபிவி த்தி இலக்குகைள (SDG) அைட ம் ெசயலாற் ைக

5.1 அைடயாளம் காணப்பட்ட ேபண்தகு அபிவி த்தி இலக்குகைள சுட் க்காட் க
கலாசாரத்திற்குள் ெபா ப் ள்ள ஊடக சம்பிரதாயெமான்ைற உ வாக்குவதற்கு
வசதியளிக்கப்பட்டேதா
இலக்கு /
குறிக்ேகாள்
4.தரமான கல்வி

16. சமாதானம் நீதி
மற் ம் வ வான
நி வனங்கள்

ஊடக ெசயற்பாட் ன் சிறப்ைப ேநாக்கிப் பயணித்தல்.

அைட கள்(உகலாவிய)
4.42030 ஆம் ஆண்டளவில்
ெதாழில்வாய்ப் , சுனிசி
ெதாழில்வாய்ப் மற் ம்
ெதாழில் யற்சிக்குத்
ேதைவயான
ெதாழில் ட்ப மற் ம்
ெதாழிற்திறன் உள்ளிட்ட
ஏற் ைடய திறைமகள்
உள்ள இைளய
ச கத்ைத ம் வய வந்த
ச கத்ைத ம்
ப ப்ப யாக அதிகாித்தல்.
16.10 ேதசிய சட்டங்கள்
மற் ம் சர்வேதச
ஒப்பந்தங்க க்க அைமய
ெபா மக்கள் தகவல்கைள
அறிந் ெகாள்வதி ள்ள
இய ைமைய
உ திெசய் அ ப்பைடச்
சுதந்திரத்ைத
உ திப்ப த்தல்.

அைடந் ெகாள்
வதற்கான
குறிகாட் கள்
ேதசிய ஊடக
உயர் கல்வி
நி வனம்
எசிதிசி
ெவகுசன ஊடக
லைமப் பாிசில்
நிகழ்ச்சித்திட்ட
ம்
ஜானதிபதி
ஊடக வி
விழா

இ வைர அைடயப்ெபற்ற
ன்ேனற்றம்
0% - 49% 50% - 74% 75%- 100%
10%

100%

100%

தகவல் அறி ம்
உாிைமச் சட்டம்

100%

தகவல் அறி ம்
ஆைணக்கு
ைவ நி
தல்

100%

தகவல்
உத்திேயாகத்தர்
கள் மற் ம்
அரசாங்க
உத்திேயாகத்தர்
கைள
அறி ட் ம்
நிகழ்ச்சிகள்
ெபா மக்கைள
அறி ட் ம்
நிகழ்ச்சிகள்

55

100%

80%

5.2

ேபண்தகு அபிவி த்தி இலக்குகளின் அைட கள் மற் ம் சவால்கைள
சு க்கமாக விபாிக்குக

ெவற்றிகள் :
I.

ெதாழிற் ைற ஊடகவியலாளர்கைள
ெவகுசன

நி வனெமான்ைற

ைறயில் உ வாக்கும்

நி

வதற்கான

ேநாக்கில் ேதசிய

க த்திட்ட

அறிக்ைக

இந்த

அைமச்சினால் ேதசிய ெகாள்ைகத் திட்டமிடல் திைணக்களத்தின் பாிந் ைரையப்
ெபற் க்ெகாள்வதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளேதா

அந்தத் திைணக்களம் ெகாள்ைக

ாீதியில் இந்தக் க த்திட்டத்திற்கு ஒப் தல் வழங்கி ள்ள .

II.

தகவல் அறி ம் உாிைமச் சட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்தி அதைன ச
ெபா ப்

இந்த அைமச்சால்

ெவற்றிகரமாக

ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . இந்த ெசயன் ைறைய

ெசயற்ப த் வதற்ெகன

நி வப்பட் ள்ள .

கமப்ப த் ம்

சட்டத்ைத

தனியான

பிாிெவான்

அ ல்ப த் வதற்கான

அைனத் ப்

அைமச்சில்
பணிகளிம்

அப்பிாிவின் ஊடாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன.

சவால்கள் :
I.

அைனத்

அரசாங்க பிரேவசத்திற்காக ம் அரசாங்க நி வனங்க

ஒ ங்கிைணப்ைப ஏற்ப த் வதன்
மற் ம் ஒ ங்கிைணந்த திட்டமிட
II.

லம் கூட்

க்கிைடயில்

ெசயற்பா கைள இனம் காணல்

க்கு வழிேயற்படல்.

ேபண்தகு அபிவி த்தி இலக்குகைள அைடந் ெகாள்வதற்கு ஏற் ைடயதாகக்
ெகாள்ளப்ப ம் ஒ ங்குப த்தல்கைள ெசய்வதற்கு வ

வா

ைறயைற அறி கம்

ெசய்தல்.
III.

அரசாங்க ஊடக நி வனங்கைள ெதாழில் ட்பத்ைதக் ெகாண்

IV.

இந்த இலக்குகைள அைடந் ெகாள்வதற்காக தனியார் ஊடகங்கள் மற் ம் ச
ஊடகங்கைள விைனத்திற

V.

வ

ப்ப த்தல்.

டன் பயன்ப த்தல்

அரச ஊடக நி வனங்கள் இலாபத்ைத ேநாக்காகக் ெகாண்

ெசயற்படாத

காரணத்தினால் ேபண்தகு அபிவி த்தி இலக்குகைள அைடந் ெகாள்வதற்குத்
ேதைவயான நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த் வதற்குத் ேதைவயான
ஒ க்கீ கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளல்.
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மனித வள விபரம்
6.1

பதவியணி

காைமத் வம்

அங்கீகாிக்கப்பட்ட
பதவியணி

தற்ேபா ள்ள
பதவியணி

சிேரட்ட

20

13

08

01*

ன்றாம்
நிைல
இரண்டாம்
நிைல
ஆரம்ப
நிைல

04

02

02

00

81

61

20

00

39

34

05

00

144

110

35

01

ெமாத்தம்

*அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஆளணியில் இராஜாங்க

பதவிெவற்றிடம் (அதிகப்ப யான)**

ெசயலாளர் ஒ வர் இல்லாத ேபாதி

ம்

இந்த அைமச்சில் இராஜாங்க ெசயலாளர் ஒ வர் உள்ளார்.

6.2

**பற்றாக்குைறயான

அல்ல

ெசயலாற் ைகயிைன எவ்வா

அதிகப்ப யான

பாதிக்கின்ற

மனித

வளங்கள்

நி வனத்தின்

என்பைத சு க்கமாகக் குறிப்பி க

அரசாங்க ெகாள்ைகத் தீர்மானத்திற்கு அைமய இராஜாங்க

அைமச்ெசான்றாக ெவகுசன

ஊடக அைமச்சு வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்பட்ட காரணத்தினால் இந்த மிைக இராஜாங்க
ெசயலாளர்

பதவி

உ வாக்கப்பட் ள்ள .

அரசாங்க

ெகாள்ைகக்கு

அைமய

அந்தப்

பதவியின் இ ப்பி நிைல தீர்மானிக்கப்ப ம்.
ஆளணியில் 35 ேப க்கு ெவற்றிட ள்ள . ஊழியர் பைடயில் குைறபா
ஒவ்ெவா

நிக ம் ேபா

ஊழிய க்கும் ெபா ப்பளிக்கப்ப ம் ேமலதிகப் பணிகைள உாிய ேநரத்தில்

நிைறேவற் வதற்கு மன உைளச்ச
நிைல ஏற்ப ம். அ

ட

ம் தி ப்தி இன்றி ம் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ய

ஆளணியின் ெசயலாற் ைக குைறவைடவதற்கும் ஒட் ெமாத்தமாக

நி வனத்தின் ெசயலாற் ைக

ழ்ச்சியைடவதற்கும் வழிவகுக்கும்.
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1
1
1
1
1

International Program on Management

International Program on Management

Open Government Partnership Global Summit

Seminar for Press Officials and Media Professionals from
BRI countries

One Conference in the Hague

1
3

காைமத் வம்

1

Event Management for Success

ேபாக்குவரத்

இடப்ெபயர்

ெவளிநாட்

மற் ம் தங்கி வாழ்தல்

காைமத் வம்

க த்திட்ட
1

35

காைமத் வம்

க த்திட்ட

1
1

னாின் கடைமகள் மற் ம் ெபா ப் க்கள்

அரச நிதி ஒ ங்கு விதிகள்

எ

32

க த்திட்ட

லீ

15

ேபாக்குவரத்
நடவ க்ைககள்,
தி ஒ ங்குகள்,
ெதாழில் ட்ப அறி மற் ம் பாராட் தல்

காைமத் வம்

02

பயிற்றப்ப
ட்ட
பதவியினர்
எண்ணிக்
ைக
350

ெபா மக்கள்
ைற

களஞ்சிய
காைமத் வம் மற் ம்
ெசாத் க்கைள அகற் ம் நடவ க்ைக

ேதசிய கணக்காய் ச் சட்டம்

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ெபயர்

6.3 மனித வள விபரம்

249,000
1,338,572.52
328,729
168,152.65
299,518

8 நாள்
10 நாள்
8 நாள்
21 நாள்
7 நாள்

ெவளிநாட்

874,504.95

8,500

5,000

5,000

32,100

18,000

8,500

372,585

19,650

17,000

345,277.5

உள்நாட்

ெமாத்த தலீ
( பா ’000)

7 நாள்

2 நாள்

1 நாள்

1 நாள்

1 நாள்

3 நாள்

2 நாள்

3 மாதங்கள்

1 நாள்

2 நாள்

1 நாள்

நிகழ்ச்சித்திட்
டக் காலம்

ெவளிநாட்

ெவளிநாட்

ெவளிநாட்

ெவளிநாட்

ெவளிநாட்

ெவளிநாட்

உள்நாட்

உள்நாட்

உள்நாட்

உள்நாட்

உள்நாட்

உள்நாட்

உள்நாட்

உள்நாட்

உள்நாட்

உள்நாட்

நிகழ்ச்சித்திட்
டத்தின்
இயல்
(உள்நாட் /
ெவளிநாட் )

வி த்தி

ைசபர் பா காப் ெதாடர்பிலான அறிைவ
ேமம்ப த்தல்

தனிநபர் ெதாழில் அபிவி த்தி

ெகாள்ைகத் திட்டமிடல்

காைமத் வத்தில் பயன்ப த் வதற்கான
அறி

காைமத் வத்தில் பயன்ப த் வதற்கான
அறி

ந ன எண்ணபாட்

தனிநபர் ெதாழில் அபிவி த்தி

தனிநபர் ெதாழில் அபிவி த்தி

தனிநபர் ெதாழில் அபிவி த்தி

அைமச்சின் ெசயலாற் ைகைய அதிகாித்தல்

தனிநபர் ெதாழில் அபிவி த்தி

தனிநபர் ெதாழில் அபிவி த்தி

அைமச்சின் ெசயலாற் ைகைய அதிகாித்தல்

ஊழியர்கள் தம
ைறயில்
ெவற்றியைடவதற்கு ஊக்குவித்தல்

அைமச்சின் காலம் மற் ம் வளங்கள்
ண்விரயத்ைத குைறத்தல்

அைமச்சின் ெசயலாற் ைகைய அதிகாித்தல்

ெவளியீ /ெபற் க்ெகாண்ட அறி *

6.4 நி வனத்தின் ெசயலாற் ைகக்கு பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் பங்களிப்
உத்திேயாகத்தர்கைள

பயிற்சிப்

யாெதனில்,

அ

வலக

விைனத்திற

ட

ம்

பயிற்சி

நடவ க்ைககைள

ஈ ப த் வதன்

உாிய

உத்திேயாகத்தர்களின்

ைறயில்,

அவர்கைளத்

அறிைவ

ேநாக்கம்
ைறயாக ம்
ண் வதாகும்.

இற்ைறப்ப த் வேதா ,

திறன்கைள வி த்தி ெசய்வதற்கும் உத கின்ற . இந்த அைமச்சின்

உத்திேயாகத்தர்க
க த்திட்ட

க்கு

நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதற்கு

பாடெநறிகள்

அவர்கள

பாடெநறிக

க்கு தமிழ் ெமாழிப் பாடெநறி, ஆங்கிலெமாழிப் பாடெநறி மற் ம்

காைமத் வப் பாடெநறி 4646 ேபான்ற பாடெநறிகள் ேசைவக்காலப்

பயிற்சி ெநறிகளாக அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ளேதா

அந்தப் பாடெநறிக

க்காக

அரசாங்கத்தினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட நி வனங்களின் வளவாளர்களின் ஒத் ைழப்
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அரசாங்க

ைறயில்

திதாக நியமனம் ெபற்

அைமச்சுக்கு இைணப் ச் ெசய்யப்பட்ட

உத்திேயாகத்தர்கள் கட்டாய பயிற்சிப் பாடெநறிக
லம் அவர்கள் ெதாழி
அத்ேதா

ப்பப்பட்டனர். அதன்

க்கு மிக ம் இைசவாக்கம் அைடந்தவர்களாக மா கின்றனர்.

இத்தைகய பயிற்சி பாடெநறிகள்

வாழ்க்ைகயில் இ ந்

க்கு அ

மீண்

லம்

ஒேர வைகயிலான இயல்

அறி ள்ளவர்களாக மாற்றம் ெப வதற்கு சந்தர்ப்பம்

கிட் கின்ற .
உத்திேயாகத்தர்கைள பயிற்சிப் பாடெநறிக

க்கு அ

ப் வதன்

ெசயலாற் ைகைய அதிகாிப்பதற்கும் சந்தர்ப்பம் கிைடக்கின்ற .
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இணக்கப்பாட்

இல.

ஏற் ைடய ேதைவப்பா

இணக்கப்பாட்
நிைலைம

இணக்கமற்றதாயின்
அ பற்றி
(இணக்கமான / சு க்கமாக விபாிக்க
இணக்கமற்ற )

1

பின்வ ம் நிதி அறிக்ைககள் /
கணக்குகள் உாிய திகதியில்
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளன

1.1

வ டாந்த நிதிஅறிக்ைககள்

இணக்கமான

1.2

இணக்கமான

1.4

அரச அ வலர்கள்
ற்பணக்கணக்கு
வணிகமற் ம்உற்பத்தி ற்பணக்
கணக்குகள்
(வர்த்தக ற்பணக்கணக்குகள்)
களஞ்சிய ற்பணக் கணக்கு

1.5

சிறப்

1.6

ஏைனய

2

த்தகங்கள் மற் ம் பதி கைளப்
ேபணல் (நி.பி.445)

2.1

ெபா நிர்வாக சுற்றறிக்ைக
267/2018 இன் ப நிைலயான
ெசாத் பதிேவட்ைட
ப்பித்தல் மற் ம் பராமாித்தல்

இணக்கமான

2.2

ஆள்சார் ேவதனாதிகள் பதி /
தனிப்பட்ட ஊதிய அட்ைடகைள
ப்பித்தல் மற் ம் பராமாித்தல்

இணக்கமான

2.3

கணக்காய் வினாக்கள்
பதிேவட்ைட
ப்பித்தல்
மற் ம் பராமாித்தல்

இணக்கமான

2.4

உள்ளக கணக்காய்
அறிக்ைககள் பதிைவப்
ப்பித்தல் மற் ம் பராமாித்தல்

இணக்கமான

2.5

அைனத் மாதாந்த கணக்கு
சு க்கங்கைள ம் (CIGAS) தயார்
ெசய் ெபா திைறேசாிக்கு
உாிய திகதியில் சமர்ப்பித்தல்

இணக்கமான

1.3

ற்பணக் கணக்கு

அறிக்ைக

ஏற் ைடயதன்

ஏற் ைடயதன்
ஏற் ைடயதன்
ஏற் ைடயதன்
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எதிர்காலத்தில்
இணக்கமற்றதி
ைன
தவிர்ப்பதற்கு
ன்ெமாழி ம்
சாியான
நடவ க்ைகயா

2.6

காேசாைல மற் ம் காசுக்
கட்டைள பதிேவட்ைட
ப்பித்தல் மற் ம் பராமாித்தல்

இணக்கமான

2.7

ெபா ட் பதிேவட் ைன
ப்பித்தல் மற் ம் பராமாித்தல்

இணக்கமான

2.8

இ ப் ப் பதிேவட் ைன
ப்பித்தல் மற் ம் பராமாித்தல்

இணக்கமான

2.9

இழப் பதிேவட் ைன
ப்பித்தல் மற் ம் பராமாித்தல்

இணக்கமான

2.10

ெபா ப் பதிேவட்ைட
ப்பித்தல் மற் ம் பராமாித்தல்

இணக்கமான

2.11

அ க்கட்ைட த்தகங்களின் (GA –
N20)பதிேவட்ைட
ப்பித்தல்
மற் ம் பராமாித்தல்

இணக்கமான

03

நிதிக் கட் ப்பாட் க்கான
பணிகைள ஒப்பைடத்தல் (நி.பி. 135)

3.1

நிதி அதிகாரங்கள்
நி வனத்திற்குள் பகிரப்பட்டன

3.2

நிதி
இணக்கமான
அதிகாரங்கள்பகிரப்ப கின்றைம
பற்றி நிறிவனத்திற்குள்
ெதாியப்ப த்தப்பட்ட

3.3

ஒவ்ெவா ெகா க்கள்
வாங்க ம் இரண் அல்ல
அதற்கு ேமற்பட்ட அ வலர்கள்
லம் இடம்ெப ம் வைகயில்
அதிகாரம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட .

3.4

2014.05.11திகதிய அரச கணக்கு
இணக்கமான
சுற்றறிக்ைக இல .171/2004 இன்
ப , அரசு ஊதிய ெமன்ெபா ள்
ெதாகுப்பின் ெசயல்பா கள்
கணக்காளர்களின்
கட் ப்பாட் க்கு உட்பட்டைவ.
வ டாந்த திட்டத்தைனத் தயாாித்தல்

4
4.1
4.2

இணக்கமான

இணக்கமான

வ டாந்த ெசயற்பாட்
திட்டம் இணக்கமான
தயாாித்தல்
வ டாந்த ெகாள் தல் திட்டம் இணக்கமான
தயாாித்தல்
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4.3
4.4

4.5

5
5.1

6
6.1

6.2

6.3

6.4

வ டாந்த உள்ளககணக்காய் த் இணக்கமான
திட்டம் தயாாித்தல்
வ டாந்த மதிப்பீட்ைடத்
இணக்கமான
தயாாித்தல் மற் ம் அைத ேதசிய
வ.ெச.தி திைணக்களத்தில் (NBD)
உாிய திகதியில் சமர்ப்பித்தல்
வ டாந்த காசுப் பாய்ச்சல்
இணக்கமான
அறிக்ைக திைறேசாி
ெசயற்பாட் த்
திைணக்களத் க்கு உாிய
திகதியில்
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள .
கணக்காய் வினாக்கள்
அைனத் கணக்காய்
வினாக்க க்கும்
கணக்காய்வாளர் நாயகத் க்கு
குறிப்பிட்ட திகதியில் பதில்
அளிக்கப்பட் ள்ள
உள்ளகக் கண்காய்
நி .பி.134 (2) .எம்.ஏ / 1-2019 ப ,
ஆண் ன் ெதாடக்கத்தில்
கணக்காய்வாளர் நாயகத் டன்
கலந்தாேலாசித்த பின்னர்
உள்ளக கணக்காய் திட்டம்
தயாாித்தல்
அைனத் உள்ளக கணக்காய்
அறிக்ைகக க்கும் ஒ
மாதத்திற்குள் பதிலளித்தல்.

இணக்கமான

இணக்கமான

இணக்கமான

அைனத் உள்ளக கணக்காய்
இணக்கமான
அறிக்ைககளின்
நகல்கைள ம்
2018 இன் 19ஆம் இலக்க ேதசிய
கணக்காய் ச்
சட்டத்தின்
ைணப்பிாி
40 (4) இன்
அ ப்பைடயில் கணக்காய்வாளர்
நாயகத் க்கு சமர்ப்பித்தல்.
அைனத் உள்ளக கணக்காய்
இணக்கமான
அறிக்ைககளின்
நகல்கைள ம்
134 (3) நிதி பிரமானக் குறிப்பின்
அ ப்பைடயில் கணக்காய்வாளர்
நாயகத் க்கு வழங்குதல்.

7

கணக்காய் மற் ம்
காைமத் வக் கு

7.1

எம்ஏ1-2019 சுற்றறிக்ைகயின் ப
ஆண் க்கு குைறந்த 04

இணக்கமற்ற
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வ ட

எதிர்வ ம்

கணக்காண் மற் ம்
காைமத் வக் கு க்
கூட்டங்கள் நடத்தப்பட் ள்ளன

ஆரம்பத்தி

ந்

உாிய

ன்றாம்
காலாண்

கூட்டங்கைள

வைர

ைறயில்

நடாத் வதற்கு

உத்திேயாகத்தர்

நடவ க்ைக

பற்றாக்குைற

எ க்கப்ப ம்.

காரணமாக கு க்
கூட்டங்கைள உாிய
ைறயில்
நடாத் வதற்கு
இயலவில்ைல
8

ஆதன

8.1

ஆதன காைமத் வ
சுற்றறிக்ைக இல.01/2017,
ெசாத் ெப ைக மற் ம்
அகற்றல் பற்றிய தகவல்கைள
கம்ப்ேராலர் ெஜனரல்
அ வலகத்தில் சமர்ப்பிக்க
ேவண் ம்
ேமற்கண்ட சுற்றறிக்ைகயின் 13
ஆம் அத்தியாயத்தின்ப ,
சுற்றறிக்ைகயின் விதிகைள
அ ல்ப த் வதற்கும்,
அத்தைகய அதிகாாிைய
கம்ப்ேராலர் ெஜனரல்
அ வலகத்திற்கு
அ ப் வதற்கும்
ெபா த்தமாெதா ெதாடர்
அதிகாாி நியமிக்கப்பட் ள்ளார்.
அரச நிதி சுற்றறிக்ைக
இல.05/2016 இன் ப , ெபா ட்கள்
கணக்ெக க்கப்பட் ,
ெதாடர் ைடய அறிக்ைககள்
கணக்காய்வாளர் நாயகத் க்கு
உாிய திகதியில்
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளன.
சுற்றறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட்ட
காலகட்டத்தில் வ டாந்த
கணக்ெக ப்
லம்
அதிகப்ப யான, குைறபா கள்
மற் ம் பிற பாிந் ைரகள்
ெசய்யப்பட் ள்ளன
நி.பி 772இன் ப கழிக்கப்பட்ட
ெபா ட்கைள அகற் தல்
இடம்ெபற்ற

8.2

8.3

8.4

8.5

காைமத் வம்
இணக்கமான

இணக்கமான

இணக்கமற்ற

2019 ஆம் ஆண் க்கான ெபா ள் 2019
சுற்றாய் நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் வ கின்றன.

இணக்கமற்ற

2019 ஆம் ஆண் க்கான ெபா ள்
சுற்றாய் நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் வ கின்றன.

இணக்கமற்ற

2019 ஆம் ஆண் க்கான ெபா ள்
சுற்றாய்
நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் வ கின்றன.
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9

வாகன

9.1

கு ம வாகனங்க க்கான
தினசாி இயக்க அறிக்ைக மற் ம்
மாதாந்த சு க்க அறிக்ைககைளத்
தயாாித் அவற்ைற உாிய
திகதியில் கணக்காய்வாளர்
நாயகத் க்கு சமர்ப்பித்தல்
கழிப்பன ெசய்யப்பட்ட
வாகனங்கள் கழிப்பன
ெசய்யப்பட் ஆ
மாதங்க க்குள் அகற்றப்ப தல்
ேவண் ம்.
வாகன பதி
த்தகங்கள்
பராமாிக்கப்ப வ டன்
ப்பிக்கப்ப தல்ேவண் ம்
ஒவ்ெவா வாகன விபத் ம் நி.பி
103,104,109 மற் ம் 110 இன் ப நட
வ க்ைக எ க்கப்ப தல்
ேவண் ம்.
2016.12.29திகதிய ெபா நிர்வாக
சுற்றறிக்ைக இல.2016/30 இன்
பத்தி 3.1 இன் விதிகளின்ப
வாகனங்களின் எாிெபா ள்
பாவைனயிைன மீண் ம்
பாிசீ த்தல்.
குத்தைக வாகனங்களின் உாித்
பதி
த்தகம் குத்தைகக்
காலத்தின் பின்னர் மாற்றப்ப ம்.
வங்கி கணக்குகளின் காைம

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10

காைமத் வம்
இணக்கமான

இணக்கமான

இணக்கமான

இணக்கமான

இணக்கமான

ஏற் ைடயதன்

10.1

உாிய திகதிகளில் வங்கி
கணக்கிணக்க அறிக்ைககைளத்
தயாாித் சான்றளித்தல் மற் ம்
கணக்காய் க்கு சமர்ப்பித்தல்

இணக்கமான

10.2

மீளாய் வ டத்தில்
காணப்பட்ட ெசயற்படாத
வங்கிக் கணக்குகளிைனத்
தீர்த்தல்
வங்கி கணக்கிணக்க
அறிக்ைகயில்
ெவளிப்ப த்தப்பட ேவண் ய
நி ைவகைள ெவளிப்ப த் தல்
மற் ம் சாிெசய்தல் மற் ம் ஒ
மாதத்திற்குள் அத்தைகய
நி ைவகைள தீர்த்தல்.

இணக்கமான

10.3

இணக்கமான
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11

நிதி ஏற்பாட் ைனப்
பயன்ப த்தல்

11.1

ஒ க்கீ ெசய்யப்பட்ட
இணக்கமான
ஏற்பா கைள வைரயைறகைள
மீறாதப ெசலவிடல்.
நி.பி .94 (1) இன் ப ஒ க்கீட்
இணக்கமான
வரம்ைப மீறாதெபா ப் க்கள்
வ ட இ தியில்
ெதாடர்ந்தி க்கும்.
அரச அ வலர்களின்
ற்பணக்
கணக்கு

11.2

12

12.1

எல்ைலக

12.2

நி ைவயி ள்ள கடன் நி ைவ
குறித் சாியான ேநரத்தில்
பகுப்பாய் ெசய்தி த்தல்.
ஒ வ டத்திற்கும் ேமலாக
நி ைவயில் உள்ள கடன்கைள
அைடத்தல்
ெபா ைவப் க் கணக்கு

12.3

13
13.1

13.2

14
14.1

14.2

14.3

14.4

க்கு இணங்குதல்

காலம் பிந்திய ைவப் க்கைள
அகற் வதற்கு நி.பி 571பிரகாரம்
நடவ க்ைக எ த்தல்
ெபா ைவப் க க்கான
கட் ப்பாட் கணக்ைக
ப்பித்தல் மற் ம் பராமாித்தல்
ன்பணக் கணக்கு

இணக்கமான
இணக்கமான

இணக்கமான

இணக்கமான

இணக்கமான

மீளாய் ஆண் ன் இ தியில்
இணக்கமான
காசுப் த்தகத்தில் மீதி திைறேசாி
ெசயற்பாட் த்
திைணக்களத் க்கு
அ ப்பப்பட் ள்ள
நி.பி.371 இன் அ ப்பைடயில்
இணக்கமான
தற்ெசயலான இைடக்கால
வழங்கல், அத்தைகய பணி
நிைறவைடந் மாதத்திற்குள்
தீர்க்கப்ப ம்
நி.பி.371 இன் ப
இணக்கமான
அங்கீகாிக்கப்பட்ட வரம்ைப
மீறாத தற்கா க இைடக்கால
வழங்கல்
மாதந்ேதா ம் திைறேசாி
இணக்கமான
த்தகங்க டன் கணக்கு மீதி
கணக்கிணக்கம் ெசய்யப்ப தல்
ேவண் ம்
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15

வ மான கணக்கு

15.1

விதிகளின்ப ேசகாிக்கப்பட்ட
வ மானத்ைத தி ப்பிச்
ெச த்தியி க்க ேவண் ம்
திரட்டப்பட்ட
வ மானம்ைவப் க் கணக்கில்
வர ைவக்காமல் ேநர யாக
வ மானத்திற்கு வர
ைவக்கப்பட ேவண் ம்
நி.பி176 இன் ப நி ைவத்
ெதாைகைய கணக்காய்வாளர்
நாயகத் க்குச் சமர்ப்பித்தல்
மனித வள காைமத் வம்

15.2

15.3

16
16.1

16.2

16.3

17
17.1

17.2

17.3

அங்கீகாிக்கப்பட்ட
ஊழியர்களின் எல்ைலக்குள்
பணியாளர்கைளப் பராமாித்தல்
ஊழியர்களின் அைனத்
உ ப்பினர்க க்கும்
கடைமகளின் எ தப்பட்ட
பட் யல்கைள வழங்குதல்
20.09.2017 ேததியிட்ட எம்.எஸ்.
சுற்றறிக்ைக இல.04/2017 இன் ப
அைனத்
அறிக்ைகக ம்
காைமத் வ
ேசைவகள்
திைணக்களத்தில்
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளன.
ெபா மக்க க்கான
தகவல்
வழங்கல்
தகவல் உாிைமச் சட்டம் மற் ம்
ஒ ங்கு ைறகளின்
அ ப்பைடயில் தகவல் அதிகாாி
ஒ வைர நியமித்தல்
அைமப் பற்றிய தகவல்கைள
அதன் வைலத்தளத்தின் லம்
வழங்குதல் மற் ம் வைலத்தளம்
அல்ல மாற் வழிகள் வழியாக
நி வனத்தின் மீதான ெபா
க த் கள் / குற்றச்சாட் கைள
எளிதாக்குதல்.
தகவல் அறி ம் உாிைமச்
சட்டத்தின் 8 மற் ம் 10
பிாி களின் ப ஆண் க்கு
இரண் அல்ல ஒ
ைற
அறிக்ைககைள சமர்ப்பித்தல்.

இணக்கமான

இணக்கமான

ஏற்பைடயதன்

இணக்கமான

இணக்கமான

இணக்கமான

இணக்கமான

இணக்கமான

இணக்கமான
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18

பிரைசகள் பட்டயத்திைனச்
ெசயற்ப த்தல்

18.1

ெபா நிர்வாகம் மற் ம்
இணக்கமற்ற
காைமத் வ சுற்றறிக்ைக
இல.05/2008 மற் ம் 05/2018 (1) இன்
ப பிரைசகள் பட்டயம் /
பிரைசகள் வா க்ைகயாளர்
சாசனத்ைத உ வாக்குதல்
மற் ம் ெசயற்ப த் தல்.
சுற்றறிக்ைகயின் பத்தி 2.3 ஐப்
இணக்கமற்ற
ெபா த்தவைர, பிரைசகள்
பட்டயம் / பிரைசகள்
வா க்ைகயாளர் சாசனத்ைத
ெசயல்ப த்த ம் அைத
கண்காணிக்க ம் மதிப்பீ
ெசய்ய ம் நி வனம் ஒ
ெபாறி ைறைய அைமத் ள்ள .
மனித
வள
திட்டத்திைனத்
தயாாித்தல்
2018.01.24திகதிய ெபா நிர்வாக
இணக்கமற்ற
சுற்றறிக்ைக இல .02/2018 இன்
இைணப் 02 ப வத்தின்
அ ப்பைடயில் மனித வளத்
திட்டம் தயாாித்தல்.

தற்ேபா

ஊழியர்களின் ஒவ்ெவா
இணக்கமற்ற
உ ப்பின க்கும் குைறந்தபட்சம்
12 மணிேநர பயிற்சி ஆண் க்கு 12
மணி ேநரத்திற்கும் குைறயாமல்
இ ப்பைத ேமற்கண்ட மனித
வள திட்டம் உ தி ெசய்ய
ேவண் ம்.
ேமற்கண்ட சுற்றறிக்ைகயின்
இணக்கமற்ற
இைணப் 01 இல்
ெகா க்கப்பட் ள்ள ப வத்தின்
அ ப்பைடயில் அைனத்
ஊழியர்க க்கும் வ டாந்த
ெசயற்திறன் ஒப்பந்தம்
ைகெய த்திடப்பட் ள்ள .

எதிர்வ ம் ஆண் ல்
ைறயாக பயிற்சி
வாய் க்கள்
திட்டத்தில்

18.2

19
19.1

19.2

19.3

19.4

ேமற்கண்ட சுற்றறிக்ைகயின் 6.5
வ பந்திக்கு ஏற்ப மனிதவள
ேமம்பாட் த் திட்டம், திறன்
ேமம்பாட் த் திட்டங்கள் மற் ம்
திறன் ேமம்பாட் த்
திட்டங்கைள ெசயற்ப த்தல்
ஆகியவற்றின் ெபா ப்பில் ஒ
த்த அதிகாாிைய நியமித்தல்.

இணக்கமான

72

நைட ைறயில்

எதிர்வ ம்
இற்ைறப்ப த் வதற்கு

இல்ைல.

ஆண் ல்
நடவ க்ைக

எ க்கப்ப ம்.

எதிர்வ ம்

ஆண் ல்

தயாாிப்பதற்கு

நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்.

எதிர்வ ம் ஆண் ல்
தயாாிப்பதற்கு
நடவ க்ைக
எ க்கப்ப ம்.

உள்வாங்கப்ப ம்.
எதிர்வ ம் ஆண் ல்
ஒப்பந்தம்
ைகச்சாத்தி வதற்கு
நடவ க்ைக
எ க்கப்ப ம்.

20

கணக்காய் பந்திக
ெபா ப் க்கள்

க்கான

20.1

ந்ைதய ஆண் ற்கான
கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின்
கணக்காய் பத்திகளால்
சுட் க்காட்டப்பட்ட
குைறபா கைள சாிெசய்தல்

இணக்கமான
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