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1.0 பவகுென ஊடக அறைச்சு

1.1 அைிமுகம்
"சுபீட்ெத்தின் வநொக்கு" பகொள்றகப்

ிரகடனத்திற்கு ஏற்

நொட்டின் ஊடகத் துறைறய வழிநடத்தும்

நவீன அணுகுமுறைகறள வநொக்கி

ணி ஒப் றடக்கப் ட்டுள்ளதனொல்

ஊடகத்

துறைறய அளவு ைற்றும் தர ொீதியொக அ ிவிருத்தி பெய்ய வவண்டியதன் அவெியத்றத இந்த
அறைச்சு நன்கு உணர்ந்துள்ளது.
ஊடகங்கறளப்

யன் டுத்துவதில் வதெிய ஆர்வத்றத அறடயொளம் கண்டு, அதற்குத்

வதறவயொன உத்வவகத்றதயும் உத்வவகத்றதயும் அளிப் தன் மூலம் “சுபீட்ெத்தின் வநொக்கு”
அ ிவிருத்தி இலக்குகறள அறடவதற்கு வதறவயொன நடவடிக்றககறள அறைச்சு ஏற்கனவவ
ஆரம் ித்துள்ளது.
இலங்றகயின் அறடயொளத்றதப்
ொரம் ொியத்றத உருவொக்க

ொதுகொத்த வண்ணம் அதன் மூலம் ஒரு புதிய ஊடக

ங்களிக்கும் அவத வவறளயில் ஒழுக்கவிழுைியமுள்ள ெமூகத்றத

உருவொக்கும் வநொக்கத்துடன் ெீரொன ைற்றும் துல்லியைொன தகவல்கறள வழங்கும் ப ொருட்டு
அறனத்து ஊடக நிறுவனங்களுடனும் ெிவனகபூர்வைொன பகொள்றகறயப்

ின் ற்றுவவத

இந்த அறைச்ெின் வநொக்கைொக உள்ளது.
தகவல் பதொழில்நுட் ம் ைற்றும் தகவல் பதொடர்பு ஊடகங்களின் விறரவொன வளர்ச்ெியுடன்
ஒட்டுபைொத்த ைனித ெமூகமும் ஊடகையைொக்கலுக்கு உட் ட்டுள்ளதனொல் ெமூக உைவுகறள
நவீனையைொக்குவதற்கும்

ெனநொயக

உைவுகறள

ஆக்கபூர்வைொன திைறன ெிைப் ொக

வலுப் டுத்துவதற்கும்

யன் டுத்துவதற்கு

வதறவயொன ஒழுங்கு டுத்துதல்

ைற்றும் ஆவலொெறன வழங்கி நன்னு அைிவூட்டப் ட்ட ெமூகத்றத
பவகுென ஊடக

ஊடகங்களின்

அறைச்சு சுயொதீன ைற்றும் ப ொறுப்புள்ள

உருவொக்கும் ப ொருட்டு

ஊடக கலொெொரபைொன்றை

ஏற் டுத்துவதற்குத் வதறவயொன சூழறல உருவொக்கும் ணியிலும் ஈடு ட்டுள்ளது.
ஒரு வைம் ட்ட ஊடக பநைிமுறைக்கு அறனத்து ஊடகவியலொளர்கறளயும் அைிவு ைற்றும்
அனு வத்துடன் வலுப் டுத்துவதற்கும் ஊடகவியலொளர்களின் பதொழில்முறை நிறலறய
வைம் டுத்துவதற்கும், ஊடகத் துறையில் நவீன பதொழில்நுட் த்தின் முன்வனற்ைத்றத ஊடகத்
துறையின் வைம் ொட்டுக்கொக
“சுபீட்ெத்தின்

வநொக்கு”

ஊடகவியலொளர்களின்

யன் டுத்துவது இந்த அறைச்ெின்
பகொள்றகப்

பதொழில்முறைறய

ிரகடனத்தில்
விருத்தி

ப ொறுப் ொகும். எனவவ

குைிப் ிடப் ட்டுள்ள

பெய்வதற்கொக

கல்விப்

டி

பீடத்றத

ஆரைப் ிப் தற்கொக இந்த அறைச்சு இலங்றக ைன்ைத்துடன் இறணந்து ஆரம் கட்ட
நடவடிக்றககறள எடுத்துள்ளது.
வ ொக்குகளுக்கு

ஏற்

நவீன உலகளொவிய ஊடக இறடபவளியில் ஊடக

ஊடகவியலொளர்கள்

வதொற்ைம்

ப ைவவண்டியது

கொலத்தின்

வதறவயொகும்.
எந்தபவொரு ெமூகமும் ஒழுங்கொக பெயல் டவும் அதன் ெீர்திருத்தங்கள் ைற்றும் புதுறைகள்
உகந்த

ைட்டத்தில்

நறடப ைவும்

ஊடகங்களின்

முதன்றைப்

ணியொக

ைக்கள்

அ ிப் ிரொயத்றத ெொியொக வடிவறைக்க வவண்டும். ப ொருளொதொர ொீதியொக ஒரு நொட்றட
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கட்டிபயழுப்புவதில் ஆற்ைல்ைிக்க வளர்ச்ெித் திட்டத்றத வநர்ைறையொன திறெயில் பகொண்டு
பெல்ல ஊடகங்களின் ெக்திவொய்ந்த திைறன முறையொகப்
வநொக்கைொகும்.

இறத

அறடவதற்கொன

யன் டுத்துவது இந்த அறைச்ெின்

ஆரம் ைொக

'எெிதிெி

ப ரைக'

திட்டம்

அைிமுகப் டுத்தப் ட்டுள்ளது.
ஊடகவியொளர்களுக்கொக அைிமுகப் டுத்தப் ட்ட ‘அெிதிெி’ உதவித்பதொறக திட்டத்தின் மூலம்
அவர்களின்

கல்வி

நடவடிக்றககளுக்கும்

அவர்களுக்குத்

வதறவயொன

ஊடக

உ கரணங்கறளப் ப றுவதற்கும் பதொடர்ந்தும் நிதி உதவி வழங்கப் டும்.
அச்சு ஊடகங்கறள ைட்டுவை றையைொகக் பகொண்ட
அச்சு

ைற்றும்

புதிய

ஊடகங்கறள

த்திொிறகப் வ ரறவ இலத்திரனியல்,

உள்ளடக்கும்

வறகயில்

அதன்

கட்டறைப்ற

ைொற்ைியறைத்தல் குைித்த ஆரம் கலந்துறரயொடல் பதொடங்கியுள்ளது.
ிரொந்திய

ஊடகவியொளர்கள்

வெதிகளுடன் கூடிய

உட் ட

ஊடகவியலொளர்களுக்கு

த்திொிறகக் கழகங்களின் அறைப்ற

ஊடகவியலொளர்களுக்கொன

ெமூக

ொதுகொப்புத்

வெதியொக

விொிவொன

(Press Clubs) நிறுவுவதற்கும்

திட்டத்றத

அைிமுகப் டுத்துவதற்கும்

முன்வனொடியொக வைல் ைொகொணத்தில் முதல் ஊடக றையத்றத நிறுவுவதற்கொன திட்டங்கள்
ஆரம் ிக்கப் ட்டுள்ளன.
அரெொங்க

தகவல்

ஊடகங்களின்

திறணக்களத்தின்

உதவியுடன்

ெமூக

ஊடகங்கள்

உட் ட

புதிய

யன் ொடு ைற்றும் றகயொளுதல் குைித்த அைிவு, புொிதல் ைற்றும் தகவல்

பதொடர்பு உத்திகறள ெமூகையைொக்க வதறவயொன நடவடிக்றககள் எடுக்கப் டும்.
பகொவிட் பதொற்றுவநொறய எதிர்பகொண்டு அவெொெிவயட்டட் நியூஸ் வ ப் ர்ஸ் லிைிபடட்,
சுயொதீன பதொறலக்கொட்ெி வறலயறைப்பு ைற்றும் இலங்றக ரூ வொஹினிக் கூட்டுத்தொ னம்
ஆகியறவ 2020 ஆம் ஆண்டுக்குள் தங்கள் இலக்குகறள அறடவது கடினம். இருப் ினும்,
இந்த நிறுவனங்கள் 2021 ஆண்டுக்குள் ெைரெ புள்ளிகறள எட்டுவதற்கொன திட்டங்கறள
ஏற்கனவவ பெய்துள்ளன.

இலங்றக ஒலி ரப்புக் கூட்டுத்தொ னம் அதன் இழப்புகறளக்

குறைக்க மூவலொ ொய திட்டங்கறள வகுத்துள்ளது.
இலங்றகயில்
என்று

த்திொிறகத் துறையில்

அரெொங்கம்

அவெியத்றத

முடிவு

ல கட்டறைப்பு ைொற்ைங்கள் பெய்யப் ட வவண்டும்

பெய்துள்ளது.

“சுபீட்ெத்தின்

வைலும்

வநொக்கு”

பதளிவொன

ஊடகக்

பகொள்றகப்

பகொள்றகயின்
ிரகடனத்தினொல்

சுட்டிக்கொட்டப் ட்டுள்ளது. ஊடகக் பகொள்றககறள உருவொக்கும் வ ொது ெமூக ஊடகங்கள்
உட் ட புதிய ஊடகக் றகயொளுதலில் அைிவு, புொிதல் ைற்றும் தகவல் பதொடர்பு உத்திகறள
ெமூகையைொக்குவதும்

கவனத்தில்

பகொள்ளப் ட

வவண்டும்

என் து

அறடயொளம்

கொணப் ட்டுள்ளது.
1. இந்த வநொக்கங்கறள அறடந்துபகொள்வதில் வதெியம், இலங்றகயின் அறடயொளம்
ைற்றும் விழுைியங்கறளப்
ஊடகத்

துறைறயயும்

ொதுகொக்கவும் அவற்றைப் வ ொஷிக்கவும் அத்வதொடு முழு
வழிநடொத்துவதற்கும்

எடுத்துவருகின்ைது.
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அறைச்சு

நடவடிக்றக

2019.12.10 ஆம் திகதிய 2153/12 ஆம் இலக்க வர்த்தைொனி அைிவித்தல் மூலம் வைற் டி
நிறுவனங்கள் தகவல் ைற்றும் பதொடர் ொடல் பதொழில்நுட் அறைச்ெின் கீழ் ப யொிடப் ட்டது.
2020 ஆம் ஆண்டில் பவகுென ஊடக அறைச்ெின் விடயப்

ரப்பு

ல ைொற்ைங்கறளச்

ெந்தித்தது. 2020.01.13 ஆம் திகதிய 2158/06 இலக்க அதி விவெட வர்த்தைொனி அைிவித்தலின்
ிரகொரம் தகவல் ைற்றும் பதொடர்பு பதொழில்நுட்
ரப்புகள்

தகவல்

ைற்றும்

பதொடர் ொடல்

அறைச்சுக்கு ஒதுக்கப் ட்ட

பதொழில்நுட்

இரொஜொங்க

ல விடயப்
அறைச்சுக்கு

ைொற்ைப் ட்டன.
2020.01.22 ஆம் திகதிய 2159/15 இலக்க அதி விவெட வர்த்தைொனி அைிவித்தலின்

ிரகொரம்

அறைச்ெின் ப யர் தகவல் ைற்றும் பவகுென ஊடக அறைச்சு என ப யர் ைொற்ைம் ப ற்ைது.
2020.08.09 ஆம் திகதிய 2187/27 இலக்க அதி விவெட வர்த்தைொனி அைிவித்தலின்

ிரகொரம்

அரெொங்க

உொிறை

தகவல்

ஆறணக்குழு,

திறணக்களம்,

இலங்றக

கூட்டுத்தொ னம், சுயொதீன

அரெொங்க

ஒலி ரப்புக்

அச்சுத்

திறணக்களம்,

கூட்டுத்தொ னம்,

தகவல்

இலங்றக

ரூ ொவொஹினி

பதொறலக்கொட்ெி வறலயறைப்பு, யுறனபடட் நியூஸ் வ ப் ர்ஸ்

லிைிபடட், பெலெிவன பதொறலக்கொட்ெி நிறுவனம், இலங்றக ைன்ை நிறுவனம், இலங்றக
த்திொிறகப் வ ரறவ ைற்றும் இலங்றக பெய்தி நிறுவனம் ஆகிய 11 நிறுவனங்கள் பவகுென
ஊடக அறைச்ெின் விடயப்

ரப் ின் கீழும் த ொல் ைற்றும் ஊடகவியலொளர் பதொழில்

அ ிவிருத்தி இரொஜொங்க அறைச்ெின் கீழ் த ொல் திறணக்களம் வர்த்தைொனி அைிவித்தல் மூலம்
பகொண்டுவரப் ட்டது.

2020.10.06

அைிவித்தலின் மூலம்

த ொல்

ஆம்

திகதிய

2196/27

அதி

விவெட

திறணக்களம் பவகுென ஊடக விடயப்

வர்த்தைொனி
ரப் ின்

கீழ்

பகொண்டுவரப் ட்டதன் மூலம் நிரல் அறைச்ெின் கீழ் 12 நிறுவனங்கள் பகொண்டுவரப் ட்டன.
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1.2 நிறுவனத்தின் தூரவநொக்கு, ணிக்கூற்று, குைிக்வகொள்கள்

தூரவநொக்கு
“நன்ைொக அைிவூட்டப் ட்ட ல்லின ைற்றும் முறனப் ொன ெமூகம்."

ணிக்கூற்று
“ைக்கள் வநயமுடன் கூடிய, அ ிவிருத்திறய வநொக்கிய
சுதந்திரைொனதும்ப ொறுப்புவொய்ந்ததுைொன இலங்றகக்கொன ஊடக கலொச்ெொரத்றத
ஸ்தொ ிப் தற்கொக, வெதிகறள அளித்தல், நறடமுறைப் டுத்தல், கண்கொணித்தல் ைற்றும்
ின்னூட்டல்"

குைிக்வகொள்கள்
1.

ெிைந்த

பவகுென

ஊடக

கலொெொரபைொன்றை

ஏற் டுத்துவதற்கு

வதறவயொன

ஒத்துறழப்ற வழங்குதல்
2.

ப ொதுைக்களுக்கு தகவல்கறள அறடந்துபகொள்வதற்கொன ெந்தர்ப் த்றத விொிவு டுத்தல்.

3.

ஊடகத்

துறைறய

நவீன

பதொழில்நுட் த்துடன்;

நொளதுவறரப் டுத்துவதற்கொன

வெதிகறள வழங்குதல்.
4.

ஊடகத்

பதொழிற்துறையொளர்களின்

பதொழில்

அந்தஸ்றத

உயர்த்துவதற்கு

உடந்றதயொக இருத்தல்.
5.

வதெிய அ ிவிருத்தி முயற்ெியில் ஊடகப் ங்களிப்பு ைற்றும் ங்வகற்ற அதிகொித்தல்.

6.

ெர்வவதெ ொீதியொக நொட்டின் நற்ப யறர வைம் டுத்துவதற்கு ங்களிப்புச் பெய்தல்.

7.

அறைச்ெின் வநொக்கங்கறள அறடவதற்கு வதறவயொன ைனிதவள அ ிவிருத்திறய
கட்டிபயழுப்புதல்.

8.

அறைச்சுடன்

இறணந்த

நிறுவனங்களின்

பெொத்துக்கறள

யனுள்ள

விதத்தில்

யன் டுத்தல்.
9.

ஏற்புறட தரப் ினர்கறள ஒருங்கிறணப்புச் பெய்வதன் மூலம் பைொத்த அ ிவிருத்தி
பெயன்முறைறயயும் வலுவூட்டல்.
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1.3

ிரதொன பெயற் ொடுகள்

( 2019.12.10 ஆம் திகதிய இல. 2153/12 எனும் வர்த்தைொனி அைிவித்தல் ிரகொரம்)

1. வதெிய பகொள்றகச் ெட்டகத்திற்கு ஏற்ை வறகயில் ஊடக துறைக்கு ஏற்புறடய
பகொள்றககள், நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் ைற்றும் கருத்திட்டங்கறள திட்டைிடுதல்,
நறடமுறைப் டுத்தல், ைதிப்பீடு பெய்தல், வைற் ொர்றவ பெய்தல் ைற்றும் ின்னூட்டம்
பெய்தல்.

2. ப ொதுைக்கள் எண்ணப் ொடுகறள ெிைந்த இலக்குகறள வநொக்கி றையப் டுத்தி
ப ொருளொதொர, ெமூக, கலொெொர ைற்றும் அரெியல் துறைகளின் முற்வ ொக்கு அணியொக
பவகுென ஊடகத்தின் ங்களிப்ற வழங்குவதற்கு வதறவயொன மூவலொ ொயங்கறள
வகுத்தல்.

3. ப ொதுைக்களிடத்தில் அைிவு, எண்ணப் ொடுகள் ைற்றும் இரெறனறய ஏற் டுத்தும்
ப ொருட்டு நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கறள நறடமுறைப் டுத்தல்.

4. ப ொதுைக்களுக்கு ெொியொன தகவல்கறள அைிந்துபகொள்வதற்கு உள்ள உொிறைறய
உறுதிப் டுத்துவதற்கு வதறவயொன நடவடிக்றககறள எடுத்தல்.

5. உயர்ந்த

ஊடக
விழுைியங்கறள
ஏற் டுத்தும்
நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கறள நறடமுறைப் டுத்துதல்.
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ப ொருட்டு

வதறவயொன

2020.08.09 ஆம் திகதிய இல 2187/27 அதி விவெட வர்த்தைொனி அைிவித்தலுக்கு இணங்க
விடயப் ரப்பு, பெயற் ொடுகள் ைற்றும் ணிகள் ைற்றும் அறைச்ெின் விவெட முன்னுொிறைகள்
விடயப் ரப்பு
பைொழி ைற்றும் பவளியீட்டுச் சுதந்திரம் உற் ட ெொியொக தகவல்கறள அைிந்துபகொள்ளும்
ப ொதுைக்களின் உொிறைறய உறுதிப் டுத்தும் அைிவு ைற்றும் ெிந்தறனகறள நடுநிலறையொன
பதொடர் ொடலுக்கொன ப ொருத்தைொன பவகுென ஊடக கலொெொரபைொன்றை ஏற் டுத்தல் ைற்றும்
ஊடகவியலொளர்களின் பதொழில் திைறைகறள அ ிவிருத்தி பெய்வதற்கு நடவடிக்றக எடுத்தல்.
பெயற் ொடுகள் ைற்றும் ணிகள்
“சுபீட்ெத்தின் வநொக்கு” பகொள்றகப்

ிரகடனத்திற்கு அறைய ைற்றும் அரெொங்கத்தினொல்

நறடமுறைப் டுத்தப் டும் வதெிய பகொள்றககள் ைீது “ பவளிப் றடத்தன்றையுடனொன
பவகுென ஊடக கலொெொரபைொன்றை வதொற்றுவித்தல்” ஏற்புறடய இரொஜொங்க அறைச்சுக்கு
பகொள்றக ொீதியொன வழிகொட்டறல வழங்குதல் ைற்றும் உொிய ெட்ட ைற்றும் ஒழுங்கு
விதிகளுக்கு அறைவொக பவகுென ஊடகத் துறைக்கு ஏற்புறடய பகொள்றக உருவொக்கம்,
த ொல்

வெறவறய

ைக்கள்

ையப் ட்ட

வெறவபயொன்ைொக

விஸ்தொித்தல்,

வதெிய

வரவுபெலவுத்திட்டம், அரெொங்க முதலீடுகள் ைற்றும் வதெிய அ ிவிருத்தி வவறலத்திட்ட
பகொள்றககள்,

நிகழ்ெெித்திட்டங்கள்

ைற்றும்

கருத்திட்டங்கறள

உருவொக்குதல்,

நறடமுறைப் டுத்தல் ைற்றும் ின்னூட்டல் பெய்து ைதிப் ிடுதல்.
விவெட முன்னுொிறைகள்


பவளிப் றடத்தன்றையுள்ள

பவகுென

ஊடக

பகொள்றகபயொன்றை

அைிமுகம்

பெய்தல்.


வதெிய ைற்றும் ெர்வவதெ ெட்ட திட்டங்களுக்கு அறைவொக ஊடகத் தரங்கறள
நிறுவுதல்.



ஊடகவியலொளர்களின் ைற்றும் ஊடக நிறுவனங்களுக்கு கலொெொர ப றுைொனங்கள்
ைற்றும்

விழுைியங்களின்

வட்டத்றத

ைீைிச்

பெல்லொது

பெயலொற்றுவதற்கொன

ின்னணிறய தயொொித்தல்.


இலங்றகப் த்திொிறகப் வ ரறவறய ைீள்கட்டறைத்தல்.



ஊடகவியலொளர்களுக்கு

வெதிகறள

வழங்கும்

ப ொருட்டு

ைொகொண

நடவடிக்றக எடுத்தல்.


இலங்றக அஞ்ெல் வெறவறய ைக்கள் வதறவக்கொக விஸ்தொித்தல்.
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ைட்டத்தில்

9

கணக்கொளர்

ிரதை
கணக்கொளர்

(நிர்வொகம்)

உதவிச்
பெயலொளர்

01

வரவவற்பு உத்திவயொகத்தர்

பெயலொளொின்
ஒருங்கிறணப்புச்
பெயலொளர் (தற்கொலிக)

(அ ிவிருத்தி)

உதவிச் பெயலொளர்

(திட்டைிடல்)
(அ ிவிருத்தி)

18
20

அலுவலக உதவியொளர்

01

05

01

அனுைதிக்கப்
ட்ட

உதவி / ிரதிப்
ணிப் ொளர்

ெொரதி

உதவி பதொழில்நுட் உத்திவயொகத்தர்

ணிப் ொளர்
(திட்டைிடல்)

உதவி / ிரதிப்
ணிப் ொளர்

(ICT) உத்திவயொகத்தர்

ணிப் ொளர்
(அ ிவிருத்தி)

வைலதிக பெயலொளர் (திட்டைிடல்,
அ ிவிருத்தி ைற்றும் தகவல்)

தகவல் ைற்றும் பதொடர் ொடல் பதொழில்நுட் (ICT) உதவியொளர்

தகவல் ைற்றும் பதொடர் ொடல் பதொழில்நுட்

(ஊடகம்)

ிரதி/உதவிப்
ணிப் ொளர்

ணிப் ொளர்
(ஊடகம்)

மூலம் : முகொ.வெ. திறண.–2020.09.04, 2020.09.18 ைற்றும் 2020.11.27 ஆம் திகதிய கடிதத்திற்கு அறைய

உண்றையொன ஆளணி – 107

அனுைதிக்கப் ட்ட ஆளணி எண்ணிக்றக - 158

27

அரெ முகொறைத்துவ உதவியொளர்

அனுைதிக்கப்
ட்ட
11

(02)

நிர்வொக உத்திவயொகர்

ெட்ட
அலுவலர்

(த ொல்)

ெிவரஷ்ட உதவிச்
பெயலொளர்

44

பைொழிப யர்ப் ொளர்
(02)

உதவிச்
பெயலொளர்
(நிர்வொகம்)

ெிவரஷ்ட
உதவிச்
பெயலொளர்
(நிர்வொகம்)

புலனொய்வு உத்திவயொகத்தர் (இலத்திரனியல் ைற்றும் அச்சு ஊடகம்)

(RTI)

உதவிச்
பெயலொளர்

(RTI)

ெிவரஷ்ட
உதவிச்
பெயலொளர்

வைலதிக பெயலொளர் (நிர்வொகம்)

பெயலொளர்

பவகுென ஊடக அறைச்சு

கருத்திட்ட நறடமுறைப் டுத்தும் உதவியொளர், அ ிவிருத்தி உத்திவயொகத்தர்

ஏறனய தவிகள் :

உள்ளக
கணக்கொய்
வொளர்

ிரதை
உள்ளக
கணக்கொ
ய்வொளர்

ிரதை நிதி அதிகொொி

1.4 நிறுவன விளக்கப் டம் - 2020

1.5 அறைச்ெின் கீழுள்ள திறணக்களங்கள்
அறைச்ெின் விடயப் ரப் ின் கீழ் 03 திறணக்களங்கள் உள்ளன
1.5.1 அரெொங்க தகவல் திறணக்களம்
அரெொங்க

தகவல்

ஆரம் ிக்கப் ட்டது.

திறணக்களம்

1948

அரெொங்கத்தின்

ஆம்

ஆண்டு ஜுன்

அ ிவிருத்தி

ைொதம்

பெயன்முறைகள்

31

ஆம்

உள்ளிட்ட

திகதி
வதெிய

முக்கியத்துவம் வொய்ந்த நடப்பு விடயங்கள் ைற்றும் ப ொதுைக்களுக்கொக அரெொங்கத்தின்
பெயற் ொடுகள் பதொடர் ொக ப துைக்கறள அைிவூட்டுவது இந்தத் திறணக்களத்தின்
ணியொகும்.
பதொழில்நுட்
கலொெொரத்றத

பூவகொல

பதொழில்நுட்

வ ொக்குகளுக்கு

இறெவொக்கைறடந்து

ிரதொன
தகவல்

பெயன்முறைறய முகொறை பெய்து சுதந்திர ைற்றும் ப ொறுப்புள்ள உயர் ஊடக
கட்டிபயழுப்புவதற்கு

உடந்றதயொக

இருப் தும்

தறலறைத்துவத்றத

வழங்குவதும் அரெொங்க தகவல் திறணக்களத்தின் ிரதொன குைிக்வகொள்களொகும்.

1.5.2 அரெொங்க அச்சுத் திறணக்களம்
1802 ஆம் ஆண்டில் “இலங்றக அரெின் வர்த்தைொனி”ஆக இலங்றகயின் முதலொவது
வர்த்தைொனி பவளியிடப் ட்டதன் மூலம் அரெ அச்ெகைொக இந்த நிறுவனம் எழுத்து மூலம்
ஆரம் ிக்கப் ட்டது.
அரெொங்க

அச்சுத்

ிற் ட்டகொலங்களில்
திறணக்களம்

அரெொங்க

தற்வ ொது

திறணக்களைொக
“அரெொங்கத்தின்

வளர்ச்ெியறடந்த
உத்திவயொகபூர்வ

அச்ெகைொக”விளங்குகின்ைது. விவஷடைொக குறைந்தளவிலொன வளங்கறளப்

யன் டுத்தி

ஆரம் ிக்கப் ட்ட இத்;திறணக்களம் தற்வ ொது நவீன உயர் பதொழில்நுட் த்வதொடு இறணந்து
ைிகவும் உயர்ந்த

ணிபயொன்றை அரெொங்கம் ெொர் ொக வழங்குகின்ைபதன் து ைிகவும்

பதளிவொனதொகும்.

பதொழிற்ெொறலபயொன்ைின்

நிறுவனபைொன்ைொன

இத்திறணக்களம்

ெகல

அறைப்ற ப்
அரெொங்க

ப ற்ை

ைற்றும்

உற் த்தி

அரெ

ெொர் ொன

நிறுவனங்களின் அவெர, முக்கியைொன இரகெி;ய அச்சு நடவடிக்றககறள உயொிய தரத்தில்
உொிய

வநரத்தில்

நிறைவவற்ைிக்

பகொடுப் தன்

மூலம்

ஏற்புறடய

நிறுவனங்களின்

நம் ிக்றகறய பவன்றுள்ளது.
நவீன அச்சு முறைறைகறளப்

யன் டுத்தி உயர் தரத்திலொன அச்சு பவளியீடுகறள

ெைர்ப் ித்து

வெறவறய

பதொடர்ச்ெியொன

வைற்பகொண்டுவருகின்ைது.

அதன்

கீழ்

ொதுகொப் ொன அச்ெிடல் முறைகறள விருத்தி பெய்து இலங்றக அரெொங்கத்தின் ெகலவிதைொன
இரகெிய அச்சுத் வதறவகறளயும் நிறைவவற்றுவது அரெொங்க அச்சுத் திறணக்ளத்தின்
முதன்றை எதிர் ொர்ப் ொகும்.
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1.5.3 இலங்றக அஞ்ெல் திறணக்களம்
பவகுென ஊடக அறைச்ெின் கீழ் இயங்கும் இலங்றக த ொல் திறணக்களம், பதொடர் ொடல்
வெறவ வழங்குவதில் ஒரு முன்வனொடியொக வதெிய ைற்றும் ெர்வவதெ ொீதியில் அத்தியவெியச்
வெறவகறள வழங்கும் அரெ நிறுவனைொகத் திகழ்கின்ைது. ஏகொதி த்தியம் முதல் தனியொர்
ையப் டுத்தல் வ ொட்டி நிறலறை ஏற் டுதல் வறர அஞ்ெல் திறணக்களம் தனது வளர்ச்ெிக்கொக
அவநகைொன ெவொல்களுக்கு, அவற்ைில்
துொித

வளர்ச்ெிக்கு

முகங்பகொடுக்க

ிரதொனைொக தகவல் பதொடர் ொடல் பதொழினுட் த்தின்
வநர்ந்துள்ளது.

ஆயினும்,

நடவடிக்றக ைற்றும் இறணந்த வெறவகறள வழங்குதல்

இலத்திரனியல்

(E-commerce)

(Financial Inclusion) ைற்றும் வழங்கல் / நிதிச்வெறவ (Logistics Services) ஆகிய

வர்த்தக

நிதிச்வெறவ
குதிகறளச்

ெொர்ந்த வணிகப் வ ொக்கின் கவனிக்க வவண்டிய வளர்ச்ெிக்கு ைத்தியில் திறணக்களம்
ப ற்றுள்ள ெந்தர்ப் ம் ைிக முக்கியைொனது.
அதற்கிணங்க

இலங்றக

த ொல்

திறணக்களைொனது

உள்நொட்டிலும் அஞ்ெல் ெொர்ந்த நவீன வ ொக்குகறள

பவளிநொட்டிறனப்

வ ொன்று

ின் ற்ைி புதிய பதொடர் ொடல் ைற்றும்

ெந்றதப் டுத்தல் எண்ணக்கருவிறனக் றகயொண்டு ைொறு ட்டுச் பெல்லும் வொடிக்றகயொளர்
வதறவக்கறைய விறனத்திைன் ைிக்க, தரம் வொய்நத வெறவகறளப் ப ற்றுத் தரும் நிகழ்ச்ெித்
திட்டங்கறள நறடமுறைப் டுத்தி வருகின்ைது.
எனவவ, அஞ்ெல் திறணக்களம் என் து இலொ ைீட்டுதறல ைொத்திரம் வநொக்கொகக் பகொண்டு
இயங்கும் நிறுவனைல்ல ெமூக வெறவகறள ஆற்றுவதில் அரெின் முகவரொக ைிக முக்கிய
ப ொறுப் ிறன

ெமூகம்

ெொர்ந்து

நிறைவவற்றும்

அரெ

பெய்யப் ட்டுள்ளது.

1.6 அறைச்ெின் கீழுள்ள நிறுவனங்கள்
i.

இலங்றக ஒலி ரப்புக் கூட்டுத்தொ னம்

ii.

இலங்றக ரூ வொஹினிக் கூட்டுத்தொ னம்

iii.

வ/ சுயொதீன ரூ வொஹினி ஊடக வறலயறைப்பு

iv.

வ/

v.

இலங்றகப் த்திொிறகப் வ ரறவ

vi.

பெலெிவன ரூ வொஹினி நிறுவனம்

vii.

இலங்றக த்திொிறக நிறுவனம்

viii.

இலங்றக ைன்ைம்

ix.

ஐக்கிய த்திொிறகக் கம் னி

தகவல் அைியும் உொிறைப் ற்ைிய ஆறணக்குழு
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நிறுவனம்

என் து

உறுதி

1.6.1 இலங்றக ஒலி ரப்புக் கூட்டுத்தொ னம்
1949 ஆம் ஆண்டு ஒக்வடொ ர் 01 ஆம் திகதி ஒலி ரப்பு திறணக்களம் எனும் சுயொதீன
நிறுவனைொக நிறுவப் ட்ட இந்த நிறுவனம் 1972 ஆம் ஆண்டு வை ைொதம் 22 ஆம் திகதி
குடியரசு அரெியலறைப்பு நிறைவவற்ைப் ட்ட

ின்னர் இலங்றக ஒலி ரப்புக் கூட்டுத்தொ னம்

என ப யர் ைொற்ைம் பெய்யப் ட்டது. அதன்

ின்னர் இலங்றக ஒலி ரப்புக் கூட்டுத்தொ னம்,

ஒலி ரப்பு பதொடர் ொடலில் முற்வ ொக்கு முன்னணி ஊடக வறலயறைப் ொக வநயர்கறள
றையப் டுத்தி அந்தந்த ெமூக வதறவப் ொடுகறள அறடயொளம் கண்டு “வெதியளிப் ொளரொக”
ப ொதுைக்களின்

ல்வவறு ட்ட வதறவப் ொடுகறள நிவர்த்திக்கும் இலத்திரனியல் ஊடக

வறலயறைப் ொக ைொைியுள்ளது. அத்வதொடு, நீள் அறலவொிறெ, ைத்திய அறலவொிறெ,
ெிற்ைறல ைற்றும் FM அறலவொிறெகள் ஊடொக உள்நொட்டு ஒலி ரப்பு வறலயறைப் ில் வதெிய
அறலவொிறெகள் 06 ஐயும்,

ிரொந்திய அறலவொிறெகள் 07 ஐயும் ெமூக வொபனொலிச் வெறவ

ஒன்றையும் பகொண்டு வெறவகறள வைற்பகொண்டு வருகின்ைது. அவ்வொவை ஒலி ரப்புக்
கூட்டுத்தொ னத்திற்குச் பெொந்தைொன

ிரதொன ஒலி ரப்பு நிறலயங்கள் 09 ஊடொக நொடு

முழுவதும் ஒலி ரப் ப் டுகின்ைது. வைலும், புத்தளம் ைற்றும் திருவகொணைறல ைீள் ஒலி ரப்பு
நிறலயங்கள்

ஊடொக

பவளிநொட்டு

ஒலி ரப்பு

நம் கைொன ைற்றும் விசுவொெைொன ஊடகப்
ஒலி ரப்புக்

கூட்டுத்தொ னம்

வெறவகள்

வைற்பகொள்ளப் டுகின்ைன.

ணிறய வைற்பகொண்டு வரும் இலங்றக

வநயர்கவளொடு

பநருக்கத்றத

ஏற் டுத்தும்

ப ொருட்டு

இறணயத்தளத்தினூடொக ெர்வவதெத்துடன் பதொடர்புகறள ஏற் டுத்தியுள்ளது.1966 ஆம்
ஆண்டு 37 ஆம் இலக்க இலங்றக ஒலி ரப்புக் கூட்டுத்தொ னச் ெட்டத்தின் பெயற் ொடுகள்
ட்டியலிடப் ட்டுள்ளன.

1.6.2 இலங்றக ரூ வொஹினி கூட்டுத்தொ னம்
இலங்றக ரூ வொஹினி கூட்டுத்தொ னம் 1982 ஆம் ஆண்டு 06 ஆம் இலக்க இலங்றக
ரூ வொஹினி கூட்டுத்தொ ன ெட்டத்தின் மூலம் நிறுவப் ட்டுள்ளதுஇந்த நொட்டில்ஒளி ரப்பு
ிரச்ெொர வெறவபயொன்றை பகொண்டு நடொத்தும்

ணி ைற்றும் அந்த வெறவறய அ ிவிருத்தி

பெய்தல், விொிவு டுத்தல் ைற்றும் விருத்தி பெய்தல் ைற்றும் அதனுடன் இறடவதர்வொன
விடயங்களுக்கும் ெட்டத்தினொல் ஏற் ொடுகள் பெய்யப் ட்டுள்ளன. இலங்றக ரூ வொஹினி
கூட்டுத்தொ னத்தின்

ிரதொன

ஒளி ரப்புச்

உள்ளடங்குகின்ைது.

பெய்தல்

பெயற் ொடுகளுக்குள்

நிகழ்ெிகறள

இலங்றக

தயொொித்தல்

ரூ வொஹினிக்

ைற்றும்

கூட்டுத்தொ னம்

“ரூ வொஹினி”, “ஐ” ைற்றும் “வநத்ரொ” ஆகிய மூன்று அறலவொிறெகள் ஊடக தைது
நிகழ்ச்ெிகறள

ஒளி ரப்புகின்ைது.

துொிதைொக

பதொழில்நுட் த்திற்கு இறெவொக்கம் அறடந்து

ைொற்ைைறடந்து

வரும்

பதொறலக்கொட்ெி

ொர்றவயொளர்களுக்கு உயர் தரத்திலொன

றடப்புக்கறள வழங்குவதற்கு வதெிய பதொறலக்கொட்ெி என்ை ொீதியில் வதெிய ப ொறுப்பு
நிறைவவற்ைப் டுகின்ைது. மூன்று தெொப்த கொலத்தில் உள்நொட்டு ைற்றும் பவளிநொட்டு
விருதுகறள

பவன்பைடுத்த

நிகழ்ச்ெிகறள

தயொொித்து

ைற்றும்

பெய்திகறள

வழங்கி

ொர்றவயொளர்களின் இரெறன ைற்றும் அைிவுக்கு விருந்தளிப் தற்கு இலங்றக ரூ வொஹினி
கூட்டுத்தொ னத்திற்கு இயலுைொகியுள்ளது. அத்வதொடு நொட்டில் நறடப றும் அ ிவிருத்தி
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பதொடர் ொக ப ொதுைக்கறள அைிவூட்டுவதற்கு அரெ ஊடகம் என்ை வறகயில் ரூ வொஹினி
கூட்டுத்தொ னம் தனது ணிறய பெய்துள்ளது.

1.6.3 வ/ சுயொதீன பதொறலக்கொட்ெி ஊடக வறலயறைப்பு
1979 ஆம் ஆண்டு தனது பெயற் ொடுகறள ஆரம் ித்த சுயொதீன ஊடக வறலயறைப்பு
பதொறலக்கொட்ெி ைற்றும் வொபனொலி ஊடகத் துறையினுள் இலங்றகயின் முன்னணி ஊடக
வறலயறைப்ப ொன்ைொக தனது
வறலயறைப்பு

ITN

ணிகறள வைற்பகொண்டு வருகின்ைது. வ/

அரெொங்கத்திற்குச்

பெொந்தைொன

ப ொதுக்

சுயொதீன ஊடக

கம் னி

ஒன்ைொக

பகொண்டுநடொத்தப் டுகின்ைது. இலங்றக ரெிகர்களுக்கொக சுயொதீன பதொறலக்கொட்ெி – ITN
ைற்றும் வெந்தம் TV என இரண்டு பதொறலக்கொட்ெி அறலவொிறெகளும் ITN ைற்றும் வெந்தம்
FM எனும் வொபனொலிச் வெறவகள் இரண்டும் பகொண்டுநடொத்தப் டுகின்ைது. கடந்த ெில
வருடங்களுக்குள்

ைிகவும்

லைொன

பதொறலக்கொட்ெி

ைற்றும்

வொபனொலி

ஊடக

வறலயறைப் ொக சுயொதீன ஊடக வறலயறைப்பு விருத்தியறடந்துள்ளவதொடு, இலங்றக
பூரொகவும் ஒளி ரப் ப் டுகின்ை

லைொன ஒளி ரப்பு ெக்திறயக் பகொண்டுள்ளது. ஆரம்

கட்டத்திலிருந்து உயர் தரத்திலொன நிகழ்ச்ெிகறள தைது ரெிகர்களுக்கு வழங்குவதற்கு சுயொதீன
பதொறலக்கொட்ெி வெறவ ஆற்ைல் ப ற்ைிருந்தது. இலங்றகயின் கலொெொரம், ெமூக ைற்றும் ெைய
விழுைியங்கறள

வ ணிய

வண்ணம்

குடும்

அறலவொிறெயொக

நற்ப யறரயும்

பகௌரவத்றதயும் உயர் வரவவற்ற யும் ப ற்றுள்ளது.

1.6.4 வ/ ஐக்கிய த்திொிறககள் நிறுவனம்
“வலக்

ஹவுஸ்”எனும்

ப யர்பகொண்டு

அறழக்கப் டும்

வகூ

ஐக்கிய

த்திொிறககள்

நிறுவனம் 1926 ஆம் ஆண்டு இலங்றகயில் நிறுவப் ட்ட அரெொங்கத்துக்குச் பெொந்தைொன
வறரயறுக்கப் ட்ட கம் னியொகும். 1973 ஆம் ஆண்டின் 28ஆம் இலக்க வகூ
த்திொிறககள்

நிறுவன

(விவெட

ஏற் ொடுகள்)

ெட்டத்தின்

ிரகொரம்

88%

ஐக்கிய
உொிறை

அரெொங்கத்தின் ெொர் ில் ப ொது நம் ிக்றகப் ப ொறுப் ொளர் நிதியத் திறணக்களத்திற்கு
உொியது. தற்வ ொது நொட்டின் ிரதொன த்திொிறக அச்ெிடும் நிறுவனைொக தகழ்கின்ைது.
இறணயத்தளம் றகயடக்க பதொறலப்வ ெிக்குள் ஊடுருவிய

ின்னர் தினைின, வடலி நியுஸ்

ைற்றும் தினகரன் பெய்தித்தொள்களின் றகயடக்க பைன்ப ொருள்கறள பவளியிடுவதற்கும்
நடவடிக்றக எடுக்கப் ட்டுள்ளவதொடு, இறணயத்தளம் ைற்றும் ெமூக வறலத்தளங்கள் ஊடொக
வலக்ஹவுஸ் பவப்

க்கத்றத

யன் டுத்து வர்களுக்கு கூடிய ப ொழுதுவ ொக்கு ரெறனயுடன்

பெய்திகறள பவளியிடுவதற்கு புதிய ஒலிக்கூடபைொன்று அைிமுகம் பெய்யப் ட்டுள்ளது. ஒரு
நூற்ைொண்டுக்கும் கிட்டிய தனது
தனது

இடத்றத

வலக்ஹவுஸ்

யணப்

ொறதயில் ஊடகக் றகத்பதொழிலில் புரட்ெிகரைொக

நிறுவனம்

உறுதிப் டுத்திக்பகொண்டுள்ளது.

வதெிய

நிறுவனபைொன்ைொக ஊடகக் றகத்பதொழிறலப் வ ொன்று நொட்டின் நலன் கருதி பெயற் டுதல்
ைற்றும்

அந்த

வநொக்கத்தின்

அடிப் றடயில்

நிறுவனத்தின்

பதொடர்ந்வதர்ச்ெியொன

முன்வனற்ைத்றத அறடந்துபகொள்வது வலக்ஹவுஸ் நிறுவனத்தின் முக்கிய பெயற் ொடொகும்.
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1.6.5 இலங்றக

த்திொிறகப் வ ரறவ

1973 ஆம் ஆண்டு 05 ஆம் இலக்க இலங்றக
நிறுவப் ட்டுள்ள

இலங்றக

த்திொிறகப்

நியதிச்ெட்ட நிறுவனைொகும்.
முக்கிய

வநொக்கைொக

யன் டுத்துவறத
ப ொதுைக்கள்

கொணப் டுவவதொடு,

தடுத்தல்,

வ ொன்ை

ிரசுொிக்கப் டும்

ெில

வ ரறவ

இந்த

த்திொிறகச் சுதந்திரத்றதப்
அந்த

த்திொிறககளின்

உண்றையொன

உறுதிபெய்தல்

த்திொிறகப் வ ரறவச் ெட்டத்தினொல்

விடயங்கறள

ஊடகவியலொளர்கறள

தயொர் டுத்தி

ஊடகவியலொளர்களுக்கு

வழிகொட்டுதல்

கீழ்

இயங்கும்

ொதுகொப் து இந்தச் ெற யின்

சுதந்திரத்றத

முறையற்ை

விதத்தில்

உள்ளடக்கத்தின்

தரத்றத

கூட்டுதல்,

அைிந்துபகொள்வதற்கு

வநொக்கங்கறள

விவொதத்திற்குொிய

அறைச்ெின்

பகொண்டுள்ளது.
விடயங்கள்

ஏவதனும்

உள்ள

த்திொிறக

பதொடர் ொக

பெய்திகளில்

விழுைிய

ெட்டமுறையொன

ைற்றும்

உொிறைறய
ொீதியொக

ிரவவெத்தினூடொக

ஊடகவியலொளர்கறள

அைிவூட்டும்

நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் ைற்றும் அவர்களது பதொழில் ொீதியொன தரத்றதக் கூட்டுவதற்கு கவனம்
பெலுத்தப் ட்டுள்ளது.
த்திொிறககறள முறைறைப் டுத்தல்,
ஈடு ட்டுள்ள ெகல
இருத்தல்,

ிொிவுகளுக்குைிறடயில் ஒருங்கிறணப்ற

த்திொிறகப்

ஆய்வுகறள

ொவறன ைற்றும்

வைற்பகொள்ளல்,

நலவனொம் ல்,

த்திொிறக தயொொிப்பு ைற்றும்

கல்வி

ணிகளில்

ஏற் டுத்துவதற்கு உடந்றதயொக

த்திொிறககளின் அவெியப் ொடு பதொடர் ொக

த்திொிறக

ைற்றும்

ிரசுொிப்பு

பதொழிற்

யிற்ெிகறள

துறைக்கு

வைம் டுத்தல்

ஆட்வெரப்பு
ைற்றும்

முறைகள்,
த்திொிறகறய

பகொண்டுநடொத்துவதுடன் பதொடர்புறடய எந்தபவொரு விடயம் பதொடர் ிலும் நடவடிக்றக
எடுப் து த்திொிறகப் வ ரறவயின் ப ொறுப் ொகும்.

1.6.6 பெலெிவன பதொறலக்கொட்ெி நிறுவனம்
அப்வ ொது திட்ட அமுலொக்கல் அறைச்ெின் கீழ் பெலெிவன பதொறலக்கொட்ெி நிறுவனம் 1982
ஆம் ஆண்டு ஆரம் ிக்கப் ட்டது.இல 979/2ைற்றும் 1997.06.09ஆம் திகதிய வர்த்தைொனி
அைிவித்தறலத்

பதொடர்ந்து

இது

வறரயில்

பகொண்டுவரப் ட்டது. இந்த நிறுவனம்
பவளியிடும்

நிறுவனைொகும்.

பவகுென

ஊடக

அடிப் றடயில் அரெொங்க

அத்வதொடு

அறைச்ெின்

கீழ்

விளம் ரங்கறள

நிகழ்ச்ெி முகொறைத்துவ நிறுவனைொகவும்

பெயற் டுகின்ைது. சுயொதீன ெட்ட முறையொன நிறுவனபைொன்ைொக நிறுவப் டொத வ ொதிலும்
2007 இல 07 எனும் கம் னிகள் ெட்டத்தின் கீழும்
உொிறைறயயும்

பகொண்ட

ிறணயத்தின்

ைீது

திறைவெொியின் பெயலொளருக்கு 100%
வறரயறுக்கப் ட்ட

கம் னிபயொன்ைொக

நிறுவுவதற்கு அறைச்ெரறவயின் அனுைதி ப ைப் ட்டுள்ளது.

1.6.7 லங்கொ புவத் நிறுவனம்
லங்கொ புவத் நிறுவனம் ெர்வவதெ பெய்தி முகவர் நிறுவனங்களுக்கு இறணவொக 1978 ஆம்
ஆண்டு

ஆரம் ிக்கப் ட்டு

2007

இல

07

14

எனும்

கம் னிகள்

ெட்டத்தின்

கீழ்

திவுபெய்யப் ட்டுள்ள

ெட்டமுறையொன

அதிகொரமுள்ள

நிறுவனபைொன்ைொகும்.

இந்த

நிறுவனம் இலங்றகயில் பவ ளிநொட்டு பெய்தி முகவர் நிறுவனைொக (Foreign News Agency)
பவளிநொட்டுச் பெய்தி முகவர்களுடன் பெயற் ட்ட வ ொதிலும் கடந்த நொன்கு வருடங்களில்
அதன்

ணி ஸ்தம் ித்துள்ளது.

தற்வ ொது

லங்கொ புவத் நிறுவனம் பெயலிழந்துள்ளவதொடு

பைொ ிடல் நிறுவனத்துடன் ஏற் டுத்திக்பகொண்ட ஒப் ந்தித்திற்கு அறைய குறுஞ்பெய்திச்
வெறவபயொன்றை (SMS Alert) நடொத்திச் பெல்வவதொடு
இற்றைப் டுத்துகின்ைது. இந்த நிறுவனம் வருைொனம்

இறணயத்திலும்

உறழக்கும்

பெய்திகறள

ிொிபவொன்ைொக லங்கொ

புவத் என்ை ப யறர ெர்வவதெையப் டுத்துவதற்கு முன்பைொழியப் ட்டுள்ளது.

1.6.8 இலங்றக ைன்ை நிறுவனம்
இலங்றக ைன்ை நிறுவனம், இலங்றகயில் வயது வந்வதொருக்கொன கல்வியிறன வழங்கும்
இலங்றக ைன்ை திட்டத்தின் கீழ் குைிப் ிட்ட ெமூக ஒற்றுறை குைித்த துறைகளின் ஒரு
பதொகுப் ிறன வழங்கும் ஒரு முண்ணனி நிறலயைொகும்.இது நொன்கு தெொப்தங்களுக்கும்
வைலொக, 1973 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம் இலக்க இலங்றக ைன்ை ெட்டத்தின்

கீழ்

நிறுவப் ட்டதில் இருந்து ைனித உொிறைகள், ஜனநொயகம், நல்லொட்ெி, ெைொதொனம் ைற்றும்
ஒருறைப் ொடு வ ொன்ை

துறைகளில்

யிற்ெி

ைற்றும்

கல்வியிறன

வழங்குவதில்

ஒரு

தனித்துவைொன ைொதிொியொக வதொற்ைைளிக்கின்ைது.
இலங்றக ைன்ை நிறுவனம் தனது கற்றை ைற்றும்

யிற்ெி நிகழ்ச்ெித்திட்டங்களின் மூலம்

நொட்டின் தற்வ ொறதய ெமூக, அரெியல், ப ொருளொதொர ைற்றும் சுற்றுச்சூழல் என் னவற்ைில்
கொணப் டும் ெிக்கல்கறளத் தீர்க்க உதவும் வதெிய றையைொக இன்று இலங்றக ைன்ை
நிறுவனம் வெறவ பெய்கின்ைது, அத்துடன்
வதறவகளுக்கொன

யிற்ெி ைற்றும் கல்வி மூலம் எதிர்கொல வதெிய

ொிந்துறரகறளயும் தீர்வுகறளயும் வழங்குகின்ைது. இலங்றக ைன்ைத்தின்

முக்கிய வநொக்கைொனது, உலகளொவிய ைற்றும் வதெிய முக்கியத்துவம் வொய்ந்த ல்வவறு கல்வித்
வதறவகளில் கவனம் பெலுத்துவவதொடு, ெிவில் உொிறைகள் ைற்றும் ெட்டத்தின் ஆட்ெிக்கு
ெிைப்பு முக்கியத்துவம் அளிப் தும் ஆகும்.

1.6.9 தகவல் அைியும் ஆறணக்குழு
2016 ஆம் ஆண்டு 12 ஆம் இலக்க தகவல் அைியும் உொிறைச் ெட்டத்தின் 11 ஆம்

ிொிவின்

ிரகொரம் தகவல் அைியும் ஆறணக்குழு ப ொது அதிகொரெற கறள கண்கொணிக்கும் ைற்றும்
தகவல் ெட்டத்றத அமுல் டுத்தும் நிறுவனைொக நிறுவப் ட்டது. ெட்டொீதியொக சுயொதீன
நிறுவனைொன

இயங்குவவதொடு

தகவல்

உொிறைச்

ெட்டத்திற்கு

ஏற்புறடயதொகொத

முறைப் ொடுகறள விெொரறண பெய்வதற்கு உொிறையுள்ள அதன் ஏற் ொடுகறள ைீறும்
உத்திவயொகத்தர்களுக்கு
பெய்வதற்கொன

எதிரொக

அதிகொரம்

ஒழுக்கொற்று

உள்ளது.வைலும்

நடவடிக்றககறள
ெட்டத்தின்

எடுக்குைொறு

மூலம்

புொியக்கூடியவர்களுக்கு எதிரொக வழக்குத் பதொடுக்கும் அதிகொரமும் உண்டு.
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ெி ொொிசு

குற்ைங்கறள

ெட்டத்தின் கீழ் ப ொது அதிகொரெற கள் மூலம் தனது கடறைகளுக்கு ஏற்ைவொறு நடவடிக்றக
எடுக்கப் டுகின்ைதொ என் து
ப ொது அதிகொரெற க்கு

ற்ைி ைதிப்பீடு பெய்யும் ஆறணக்குழுவுக்கு உொியது. ஏவதனும்

வதறவயொன ப ொதுவொன ெீர்திருத்தம் ைற்றும்

விவெடைொன

ெீர்திருத்தங்கள் ஆகியவற்றுக்கு ெி ொொிசுகறள முன்றவப் தற்கும் தகவல்கறள வழங்குவதற்கு
அரெொங்க

நிறுவனங்களுக்கு

நியொயைொன

கட்டணம்

பதொடர் ில்

அைிவுறுத்தல்

வழங்குவதற்கும் இலவெைொக தகவல்கறள வழங்கப் ட வவண்டிய ெந்தர்ப் ங்கறள ெி ொொிசு
பெய்வதற்கும்

கட்டண

உத்திவயொகத்தர்களுக்கொன
வழிநடொத்துவதற்கும்

ெி ொொிசு

பெய்வதற்கும்

அரெொங்க

யிற்ெி நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கறள ஒருங்கிறணப்புச் பெய்வதற்கும்

ெட்டத்தின்

ிரெித்திப் டுத்துவதற்கும்
அைிக்றககறள

அட்டவறணறய

அவ்வொவை

கீழ்

உொிறை

அரெொங்க

றவத்திருப் தற்கும்

ைற்றும்

வதறவப் ொடுகறள

நிறுவனங்களினொல்

வதறவயொன

உொிய

அைிவுறுத்தல்

முறையில்

வகொறவகறள

பவளியிடுவதற்கும் ஆறணக்குழுவுக்கு கடப் ொடு உண்டு.
ெட்டத்தின் கீழ் வைன்முறையீடுகறள விெொரறண பெய்வதற்கும் ஆறணக்குழுவுக்கு அதிகொரம்
உண்டு. இதன் கீழ் எவவரனும் ஒரு ஆறள ெத்தியக்கடதொெி / உறுதிபைொழி ைீது விெொரறண
பெய்வதற்கும் அவரது ப ொறுப் ிலுள்ள எந்தபவொரு தகவறலயும்
அதிகொரம் உண்டு.

பவளியிடுவதற்கொன

(விவெட தகவல்கள் இரகெியைொக விெொரறணக்கு உட் டுத்தப் டும்)

ெட்டத்தினொல் விவெடைொக குைிப் ிடப் ட்டுள்ள தகவல்கள் உள்ளிட்ட எந்தபவொரு அரெொங்க
நிறுவனத்திலும் கொணப் டும் தகவறலப்

ொிவெொதிக்கும் உொிறையும்

ஆறணக்குழுவுக்கு

உண்டு. ஏவதனுபைொரு முறையில் தகவல்கறள வழங்குவதற்கு அரெொங்க நிறுவனபைொன்றுக்கு
அைிவுறர

வழங்குவதற்கு

ஆறணக்குழுவுக்கு

அதிகொரம்

உண்டு.

ப ொதுைக்களுக்கு

வழங்கக்கூடொத தகவல்கறள பவளியிடுவதற்கு (விவெட விடயங்கள் தவிர்ந்த) ஏவதனும்
அரெொங்க நிறுவனத்திற்கு அைிவுறுத்தல் வழங்குவதற்கும்
தகவறல வழங்குவதில் தொைதம் நிகழுைிடத்து
ஏவதனும்

அதிகொரம் உண்டு.

ஏவதனும்

ிரறஜ ஒருவொிடைிருந்து அைவிடப் ட்ட

பதொறகறய ைீண்டும் வழங்குைொற்று

ஏவதனும் அரெொங்க நிறுவனத்றதக்

வகொருவதற்கும் ஆறணக்குழுவுக்கு அதிகொரம் உண்டு (15 ஆம் ிொிவு)

1.7 பவளிநொட்டு நிதியளிக்கப் ட்ட கருத்திட்டங்களின் வி ரம் (இருப் ின்)
1.7.1 அ) கருத்திட்டத்தின் ப யர் : யுத்தம் கொரணைொக ொதிக்கப் ட்ட ெமூகங்களுக்கு தகவல்
அைியும் ைற்றும் உொிறை ஊக்குவிப்பு கருத்திட்டம்.
ஆ) பகொறடவழங்கும் முகவர் : சுவிற்ெலொந்து அரசு
இ) கருத்திட்டத்தின் ைதிப் ிடப் ட்ட பெலவு – ரூ ொ ைில். 4.5
ஈ) கருத்திட்டக் கொலம் : 2018 வை–2020
1.7.2

அ) கருத்திட்டத்தின் ப யர்: இலங்றக ரூ வொஹினி கூட்டுத்தொ னத்தின்
நிகழ்ச்ெிகறள விருத்தி பெய்யும் கருத்திட்டம்.
ஆ) பகொறடவழங்கும் முகவர்: ஜப் ொன் அரசு (JICA)
இ) கருத்திட்டத்தின் ைதிப் ிடப் ட்ட பெலவு – ரூ ொ ைில். 101.6
ஈ) கருத்திட்டக் கொலம்: 2017 – 2022
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2.1 பவற்ைிகள்
2.1.1 “நொட்றடக் கட்டிபயழுப்பும் சுபீட்ெத்தின் வநொக்கு” பவகுென ஊடக பகொள்றகத்
திட்டத்தில்
குைிப் ிடப் ட்டுள்ள
விடயங்கறள
ஆரம் ிக்கப் ட்ட கருத்திட்டங்களின் முன்வனற்ைம்.

பவற்ைிபகொள்வதற்கொக

i) எெிதிெி ப ரைக – சுபீட்ெத்தின் ைறுைலர்ச்ெி
புதிய

அரெொங்கத்தின்

“நொட்றடக்

கட்டிபயழுப்பும்

சுபீட்ெத்தின்

வநொக்கு”

பகொள்றகப்

ிரகடனத்திற்கு அறைய அரெொங்க அறைச்சுக்கள் ைற்றும் அதன் கீழுள்ள நிறுவனங்களின்
மூலம் நொட்டின் அ ிவிருத்திக்கும் ைக்கள் நலனுக்கொகவும் வைற்பகொள்ள வவண்டிய ைற்றும்
வைற்பகொள்ள உத்வதெிக்கும்

ணிகள்

ற்ைி ப ொதுைக்கறள அைிவூட்டுவதற்கொக “எெிதிெி

ப ரைக” சுபீட்ெத்தின் ைறுைலர்ச்ெி எனும்

ிரச்ெொர நிகழ்ச்ெி பகௌரவ பவகுென ஊடொக

அறைச்ெர் பகபஹலிய ரம்புக்பவல்ல அவர்களின் அைிவுறரக்கு அறைய பவகுென ஊடக
அறைச்ெினொல் தற்வ ொது ஆரம் ிக்கப் ட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்ெித்திட்டத்திற்கொக எைது
அறைச்ெின்

கீழுள்ள

அரெொங்கத்தின்

ிரதொன

இலத்திரனியல்

ைற்றும்

அச்சு

ஊடக

நிறுவனங்கள் ைற்றும் அரெொங்க தகவல் திறணக்களம் முறனப்புடன் பெயற் டுகின்ைன.
வைலும், தனியொர் ஊடக நிறுவனங்கறளயும் இதற்கொக பதொடர்பு டுத்திக்பகொள்வதற்கு
திட்டைிடப் ட்டுள்ளது.
இந்தக் கருத்திட்டத்தின் வநொக்கங்கள் ின்வருைொறு.


அரெொங்கத்தினொல்

வைற்பகொள்ளப் டும்

ைற்றும்

வைற்பகொள்ளப் டவுள்ள

அ ிவிருத்திப் ணிகள் ற்ைி ப ொதுைக்கறள அைிவூட்டுதல்.


அ ிவிருத்தி பெய்திகளுக்கு ஊடகங்களில் குைிப் ிடத்தக்க அளவு இடத்றத வழங்கல்.



அ ிவிருத்தி பெய்திகறள ைக்கள் ையப் டுத்தல் பதொடர் ில் ஊடகவியலொளர் கள்
ைற்றும் ஊடக உத்திவயொகத்தர்கறள அைிவூட்டல்.



ஊடகங்கள்

மூலம்

அைிவூட்டுவதன்

மூலம்

அ ிவிருத்தி

கருத்திட்டங்களின்

யனொளிகறள நிரந்தரைொக அந்த பெயற் ொட்டுக்கு ங்வகற்கச் பெய்தல்.
தற்வ ொறதய

ஊடகப்

ொவறனக்குள்

ல்வவறு ட்ட ெந்தர்ப் ங்களில்

முன்வனற்ைத்திற்கு தறடவயற் டும் வறகயில் ைக்களுக்கு தகவல்கள்

ப ொதுைக்களின்

ரப் ப் டுவதனொல்

அந்த நிலறைறயத் தவிர்ப் தற்கு ெொியொன அ ிவிருத்தி தகவல்கறள ைக்களுக்கு வழங்கும்
ப ொருட்டு அதற்கொக முழு அரெ துறையினதும் உதவிறயப் ப ற்றுக்பகொள்வது இந்தக்
கருத்திட்டத்தின் மூலம் எதிர் ொர்க்கப் டுகின்ைது.
ii) ஒரு பதளிவொன ஊடகக் பகொள்றக எந்தபவொரு ஜனநொயக ெமுதொயத்தின் ஆவரொக்கியைொன
அம்ெைொகும். ெர்வவதெ ைரபுகளொல் அங்கீகொிக்கப் ட்ட வ ச்சு ைற்றும் கருத்து சுதந்திரம் அதில்
முக்கிய இடத்றத வகிக்கின்ைன. ெொியொன தகவல் ைற்றும் அைிவுடன் வ ொஷிக்கப் டும்
வ ொதுதொன் ைக்கள் ெொியொன அரெியல், ப ொருளொதொர ைற்றும் ெமூக முடிவுகறள எடுக்க
முடியும்.

அதற்கொக,

தகவல்,

அைிவு

ைற்றும்

பகொள்வதற்கொன ெந்தர்ப் ம் இருத்தல் வவண்டும்.
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கருத்துக்கறள

தறடயின்ைி

பதொடர்பு

அதற்கிணங்க, தகவல் அைியும் உொிறைச் ெட்டத்திற்கு

அறைய அறைச்சு பதொடர்ந்தும்

பெயல் டும். வைலும், ெொியொன தகவல்கறள ப ொதுைக்களுக்கு எடுத்துச் பெல்வதற்கு அரெொங்க
தகவல்

திறணக்களத்றத

அறனத்து ைக்களுக்கும்

வலுப் டுத்துவதற்கு

நடவடிக்றக

தகவல்கறள அணுகுவதற்கொக

எடுக்கப் ட்டுள்ளவதொடு,

ிரொந்திய ஊடக நிறுவனங்களின்

ஒளி ரப்பு வலயங்கறள விொிவு டுத்துவதற்கும் நடவடிக்றக எடுக்கப் ட்டுள்ளது.

2016 இல. 12 தகவல் அைியும் உொிறைச் ெட்டத்றத நறடமுறைப் டுத்தல்
இலங்றக

ொரொளுைன்ைத்தினொல் நிறைவவற்ைப் ட்டு 2016 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ைொதம் 04

ஆம் திகதி முதல் அமுலொக்கப் டும் தகவல் அைியும் உொிறைச் ெட்டத்றத நறடமுறைப் டுத்தி
அதறன ெமூகையப் டுத்தும் ப ொறுப்பு பவகுென ஊடக அறைச்சுக்குொியதொகும். 2017
ப ப்ரவொி ைொதம் 03 ஆம் திகதி முதல் இந்தச் ெட்டம் பெயற் ட ஆரம் ித்துள்ளது.
அரெொங்கத்தின் உத்திவயொகபூர்வ தகவல்கறள ப ொதுைக்கள் அைிந்துபகொள்ளும் உொிறைறய
உறுதிப் டுத்துவதன் மூலம் நொட்டின் ஜனநொயகம் ைற்றும் நல்லொட்ெிக் வகொட் ொடுகறள
நன்ைொக

பெயற் டுத்துவதும்

அதனூடொக

ஊழலற்ை

ெிைந்த

ப ொறுப்புள்ள

அரெொங்க

வெறவறய நிறுவுவதும் தகவல் அைியும் உொிறைச் ெட்டத்தின் அடிப் றட வநொக்கைொகும்.
இந்தச் ெட்டத் றத ெமூகையப் டுத்துவதற்கொக 2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்து
அறைச்சு முறனப்புடன்
2020 ஆம் ஆண்டில்
வழங்கும்

பவகுென ஊடக

ங்களிப்புச் பெய்துள்ளது.
தகவல் அைியும் உொிறைப்

வநொக்கில்“கிரொைத்திற்கு

ற்ைி ெிைந்த அைிறவ

தகவல் உொிறை” RTI

ிரறஜகளுக்கு

நடைொடும்

வெறவகள்

நடொத்தப் ட்டுள்ளன. அதனூடொக தகவல் அைியும் உொிறை ைற்றும் அதன் முக்கியத்துவம்
ைற்றும்

ிரச்ெிறனகள் பதொடர் ில் அைிஞர் குழொபைொன்ைின் மூலம் அவற்றுக்கொன தீர்வுகள்

வழங்கப் ட்டுள்ளன. வவுனியொ, கிளிபநொச்ெி, நுவபரலியொ, ைொத்தறள, பைொணரொகறல
ைற்றும்

துறள ஆகிய ைொவட்டங்கறள உள்ளடக்கிய வறகயில் 2600 கலந்துபகொண்டனர்.

ப ொதுைக்கறள அைிவூட்டுவதற்கொக தகவல் உொிறை
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வறர வஹொைொகை ைஹிந்த ரொஜ க்ஷ வித்தியொலயத்தில் நறடப ற்ைது. InnoTech-2020
பதொழில்நுட் ைற்றும் புத்தொக்க கண்கொட்ெியறைபயொன்று அறைக்கப் ட்டது.
தகவல்

அைியும்

உொிறைப்

ற்ைிய

ெட்டம்

பதொடர் ொன

வருடொந்த

ஆறணக்குழுவுக்கு ெைர்ப் ித்தல் பதொடர் ில் தகவல் அலுவலர்களுக்கு

அைிக்றக

யிற்ெியளிக்கும் 02

நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கள் ஐக்கிய நொடுகள் அ ிவிருத்தி நிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின் (UNDP) நிதி
அனுெரறணயில்

குருநொகல்

ைற்றும்

கண்டியில்

நடொத்தப் ட்டவதொடு,

இந்த

02

நிகழ்ச்ெித்திட்டங்களில் தகவல் உத்திவயொகத்தர்கள் 500 வ ர் அளவில் ங்வகற்ைனர்.
அறைச்சுக்கள்,

திறணக்களங்கள்

ைற்றும்

ைொவட்ட

பெயலகங்கள்

ைற்றும்

ிரவதெ

பெயலகங்களுக்கு வழிகொட்டல் வகொறவகளின் ிரதிகள் விநிவயொகிக்கப் ட்டன.
தகவல் அைியும் உொிறைச் ெட்டம் பதொடர் ில் அரெொங்க நிர்வொக அறைச்சு, சுற்ைொடல் நீதி
றையம், இலங்றகப்

த்திொிறகப் வ ரறவ, அரெொங்க பதொழிற்ெொறலத் திறணக்களம்,
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வ ொதனொ றவத்தியெொறல – ரொகறை ஆகிய நிறுவனங்களில் நடொத்தப் ட்ட

யிற்ெி

நிகழ்ச்ெித்திட்டங்களுக்கு வளவொளர்கறள ஒருங்கிறணத்தல் ைற்றும் வளத் பதொகுதிகள்
கிர்ந்தளிக்கப் ட்டன.
வதொடரைொ (online) முறைக்கு ைொறுவதற்கு பதொடரைொ தகவல்கறளப் ப ற்றுக்பகொள்வதற்கொக
இறணயத்தளபைொன்றை தயொொிக்கும் வ ொது இலத்திரனியல்
கட்டறைப்ற

நிர்ைொணிப் தன்

மூலம்

தகவல்

உொிறை

வகொறவ

ெட்டம்

முகொறைத்துவக்

பதொடர் ில்

உொிய

ப ொைிமுறைபயொன்றை வ ணிவரல் ைற்றும் அரெொங்க நிறுவனங்கறள விறனத்திைனொக்குவது
இந்த பதொடரைொ முறை மூலம் எதிர் ொர்க்கப் டுகின்ைது.
தகவல்

ெட்டத்திற்கு

அறைய

தகவல்கறளப்

ப ற்றுக்பகொள்ளும்

விண்ணப் ங்கறள

இலத்திரனியல் முறையில் ப ற்றுக்பகொள்வதற்கு (RTI Online Tracking System) அைிமுகம்
பெய்வதற்கொக பதொடர்ச்ெியொக தகவல்கறள ெைர்ப் ிப் தற்கொன நிகழ்ச்ெித்திட்டம் பவகுென
ஊடக அறைச்ெின் விடயப்

ரப் ின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்களின் உத்திவயொகத்தர்களுக்கும்;

நறடப்ப ற்ைது.
தகவல் அைியும் உொிறைப்

ற்ைிய ெட்டம் பதொடர் ில் றகயடக்க பெயலிபயொன்று (App)

அைிமுகம் பெய்யப் ட்டுள்ளது. இதற்கொக ஐக்கிய நொடுகள் அ ிவிருத்தி நிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின்
(UNDP) நிதி ஒத்துறழப்பு வழங்கப் ட்;டது. இந்த றகயடக்க பெயலி மூலம்

ிரறஜகளுக்கு

தகவல்கறளப் ப ற்றுக்பகொள்வது இலகு டுத்தப் ட்டுள்ளவதொடு, தகவல் விண்ணப் த்றத
துொிதைொக ெைர்ப் ிக்கும் ெந்தர்ப் ம் உள்ளது.
ிரறஜகளுக்கு தகவல் உொிறை ெட்டத்தின் யன் ொட்றட இலகு டுத்துவதற்கும் அதன் மூலம்
ிரறஜகளின் அைிவுைட்டத்றத அதிகொித்தல் ைற்றும் தகவல் வகொொிக்றக மூலம் ப ொதுைக்கள்
வதறவப் ொடுகறள துொிதைொக நிறைவவற்றுதல் ஆகிய விடயங்கறளக் கருத்திற்பகொண்டு
இறணயத்தளம்
பதொடர் ில்

(info@rti.gov.lk)

உத்திவயொகபூர்வ

நறடப ைவிருக்கும்

நிர்ைொணிக்கப் ட்டுள்ளது.
பெய்திகறள

நிகழ்ச்ெிகள்

வைற்பகொள்ளப் டுகின்ைது.

தகவல்

பதொடர் ில்
அைியும்

தகவல்

ிரசுொித்தல்

ைற்றும்

அைிவூட்டல்
உொிறைப்

உொிறைச்

எதிர்கொலத்தில்

இறணயத்தளம்

ற்ைிய

ெட்டம்

ெட்டம்

மூலம்

பதொடர் ில்

பெயலூக்கமுள்ள ைற்றும் யனுள்ள வறகயில் அணுகுவதற்கு ஏற்ை வறகயில் இறணயத்தளம்
இற்றைப் டுத்தப் ட்டுள்ளது.
தகவல் உொிறைச் ெட்டம் பதொடர் ிலொன இறணயத்தளத்றத அணுகுவதற்கு ஏற்ை வறகயில்
எண்ணக்கருப் த்திரபைொன்று தயொொிக்கப் ட்டுள்ளது.
ப ொது அதிகொரெற

மூலம் அைிவிக்கப் டும் தகவல்கள், தகவல் அலுவலர்கள் ைற்றும்

வைன்முறையீட்டு அலுவலர்கள் பதொடர் ில் தயொொிக்கப் ட்ட தரவுத் தளத்றத (Database)
அடிப் றடயொகக் பகொண்ட தகவல்கள் இறணயத்தளத்தில்

திவவற்ைப் ட்டுள்ளவதொடு,

இந்தத் தகல்கள் நொளொந்தம் இற்றைப் டுத்தப் டுகின்ைன.
இறளஞர் ெமூகத்றத இலக்கொகக் பகொண்டு தகவல் ெட்டம் பதொடர் ில் அைிவூட்டுவதற்கு
Facebook

க்கத்தின்

மூலம்

கவர்ச்ெியொக
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வைற்பகொள்ளப் டுகின்ைது.

வைலும்,

ெமூக

ஊடகங்கள்,

ைின்னஞ்ெல்

ைற்றும்

YouTube

ஊடொக

தகவல்

ெட்டம்

பதொடர் ில்

அைிவூட்டப் டுகின்ைது.
வள நிறலயத்றத நிறுவுவதன் வநொக்கம்
பதொடர் ில்

ஆய்வு

வழங்குவதும்

பெய்வதற்கும்

தகவல்

உொிறை

ிரறஜகளுக்கு தகவல் அைியும் உொிறைச் ெட்டம்

ஆரொய்ச்ெிகளில்

பதொடர் ில்

ஈடு டுவதற்கும்

வினவப் டும்

வெறவபயொன்றை வழங்குதல். தகவல் பதொழில்நுட்
அரெொங்க தகவல் திறணக்களத்தின் ஒரு

வ ொது

ெந்தர்ப் ங்;கறள
பெயலூக்கமுள்ள

வள நிறலயத்றத நிறுவுவதற்கொக

குதி அறடயொளம் கொணப் ட்டுள்ளது. இந்த வள

நிறலயத்றத நிறுவுவதற்கொன ஆவலொெறன ைற்றும் நிதியளிப்பு ஐக்கிய நொடுகள் ெற யின்
அ ிவிருத்தி நிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின் (UNDP) மூலம் வழங்கப் டவுள்ளது. இந்த நிறுவனத்தின்
மூலம் வள நிறலயத்திற்குத் வதறவயொன புத்தகத் பதொகுதிகள் “ெஞ்ெிறககள்” தற்வ ொது
வழங்கப் ட்டுள்ளன.

வைலும்,

நொளொந்தம்

முறையொன

ஆவலொெறன

வெறவகள்

வழங்கப் டுகின்ைன.
பெப்டம் ர் 28 ஆம் திகதி பகொண்டொடப் டும் ெர்வவதெ தகவல் அைியும் உொிறைத் தினத்றத
பகொண்டொடும் ப ொருட்டு
நடொத்துதல்

ைற்றும்

பவளியிடப் ட்டது.
பவளியிடப் ட்ட

ண்டொரவறள நகர ைண்ட த்தில் நடைொடும் வெறவபயொன்று

“ வத்த”
தகவல்

“ வத

பெய்தித்தொள்

ெட்டம்

வைலதிக

பதொடர் ில்

இறணப்பு”

தகவல்

த்திொிறக

விவெட
அைியும்

“தினைின”

பவளியீபடொன்று
ிொிவின்

ைற்றும்

மூலம்

“தினகரன்”

த்திொிறககளுடன் 2020 ஆம் ஆண்டுக்குொிய 03 பவளியீடுகள் பவளியிடப் ட்டுள்ளன.
2020 வருடொந்த வரவுபெலவுத் திட்டத்தின் மூலம் ரூ.ைில். 0.623 மூலதன ஒதுக்கீடு
பெய்யப் ட்டுள்ளவதொடு,
ைீண்டுவரும்

பெலவினம்

ரூ.ைில்.

0.473

ஒதுக்கீடு

பெலவு

பெய்யப் ட்டுள்ளது.

பெய்யப் ட்டுள்ள

வதொடு,

ரூ.ைில்.

ரூ.ைில்.

5.475

1.698

பெலவு

பெய்யப் ட்டுள்ளது.

iii) ஊடகவியலொளர்களுக்கொன ெமூக ொதுகொப்பு நன்றை திட்டத்றத அைிமுகப் டுத்துதல்.
21 ஆம் நூற்ைொண்டுக்கு ஏற்ை ஒரு ெமூகத்றத உருவொக்குவதில் வ ச்சு ைற்றும் கருத்துச்
சுதந்திரம் ைிகவும் உயர்வொகக் கருதப் டுகின்ைது. அத்வதொடு அறதப்

ொதுகொப் தற்கொக

அறனத்து முயற்ெிகளும் வைற்பகொள்ளப் டுகின்ைது. அதன் ப ொருட்டு ஊடக நிறுவனங்கள்
ைற்றும் அங்கு

ணியொற்றும்

பதொழில் வல்லுநர்களின்

ணிக்கடறைகறள சுதந்திரைொக

நிறைவவற்றுவதற்கு ஏற்ை சூழறல உருவொக்குதல்.
ஊடகவியலொளர்களுக்கு கொப்புறுதி முறைபயொன்றை உருவொக்க இலங்றக கொப்புறுதிக்
கூட்டுத்தொ னத்துடன் வ ச்சுவொர்த்றதகள் நடத்தப் ட்டுள்ளன.

அதன்

ிரகொரம்

ஒரு

ஊடகவியலொளருக்கு ஆண்டுக்கு ரூ .20,000 உதவுபதொறகக்கு ஆயுள் கொப்புறுதி ைற்றும்
சுகொதொரக் கொப்புறுதி வழங்குவதற்கொன திட்டம் வகுக்கப் ட்டுள்ளது.

iv) ஊடகத் துறையில் ெைகொல உலகளொவிய வளர்ச்ெியுடன் இலங்றக ஊடகத் துறைக்கு
உள்ள பதொடர்புகள்

ற்ைி புொிந்துணர்வுடன் ஊடகத் தரப் டுத்தல் பதொடர் ிலொன வதெிய
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ைற்றும் ெர்வவதெ ெட்டங்கள், வதெிய ைற்றும் ெர்வவதெ ஊடக நிறுவனங்களின் பெயற் ொடு
ைற்றும்

ெமூக

கலொெொர

அறடயொளங்கள்

வ ொன்ை

துறைகளுக்கு

விவெட

கவனம்

பெலுத்தப் டுதல் வவண்டும்.
ஊடகக் பகொள்றககறள திட்டைிடும் வ ொது ஊடகவியலொளர்கள் ைற்றும் ஊடக நிறுவனங்கள்
கலொெொரம், ெமூகம், குடும் ம் ைற்றும் ைனித உைவுகள் பதொடர் ில் ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்ட ெமூக
கலொெொரப் ப றுைொனங்கள் ைற்றும் ஒழுக்க விழுைியங்களின் வறரயறைகறள விஞ்ெொத
வண்ணம் புொிந்துணர்வுடன் பெயற் டுதல் வவண்டும்.
v) ெர்வவதெ ெட்ட திட்டங்கள், வதெிய ைற்றும் ெர்வவதெ ஊடக நிறுவனங்களின் பெயற் ொடுகள்
ற்ைி கருத்திற்பகொண்டு இலங்றகயில் பதொறலக்கொட்ெி ைற்றும் வொபனொலி ஒலி ரப்புகறள
ெமூக, கலொெொர விழுைியங்கறளப் வ ணி அவற்றுக்கு விவெட கவனத்றதச் பெலுத்தி
நடவடிக்றக எடுத்தல் வவண்டும். அத்வதொடு பதொறலக்கொட்ெி ைற்றும் வொபனொலி ஒலி ரப்பு
அனுைதிப் த்திரங்கறள முறைறைப் டுத்துவதற்கு புதிய ஒளி ரப்பு ஆறணக்குழு ஒன்றை
நிறுவுவதற்கு நடவடிக்றக எடுத்தல்.
அ)பதொறலக்கொட்ெி

ைற்றும்

வொபனொலி

அனுைதிப் த்திரங்கறள

வழங்குவறத

ஒழுங்கு டுத்தல்
இலங்றகயில்

வொபனொலி

ஒலி ரப்பு

ைற்றும்

பதொறலக்கொட்ெி

ஔி ரப்பு

பெய்யும்

அதிகொரத்றத வழங்கும் ெட்டைொக 1966 ஆம் ஆண்டின் 37 ஆம் இலக்க இலங்றக ஒலி ரப்புக்
கூட்டுத்தொ னச் ெட்டம் ைற்றும் 1982 ஆம் ஆண்டின் 06 ஆம் இலக்க இலங்றக ரூ வொஹினி
கூட்டுத்தொ னச் ெட்டம் என் ன கொணப் டுகின்ைன. வைற் டி ெட்டங்களின் ஏற் ொடுகளின்
ிரகொரம் அறைச்ெருக்கு வழங்கப் ட்டுள்ள அதிகொரத்திற்கு அறைய தனியொர் வொபனொலி
ைற்றும் பதொறலக்கொட்ெி நிறுவனங்கு அனுைதிப் த்திரங்கள் வழங்க முடியும்.
இந்த

அனுைதிப் த்திரங்கறள

வழங்குவதன்

வநொக்கம்

ப ொறுப்புள்ள

ைற்றும்

ப ொறுப்புக்கூறும் ஊடக கலொெொரபைொன்றை ஏற் டுத்துவதொகும்.
2020 டிெம் ர் 31 ஆம் திகதியளவில் பெயற் ொட்டிலுள்ள தனியொர் பதொறலக்கொட்ெி ைற்றும்
வொபனொலி அனுைதிப் த்திரங்கள் ைற்றும் அறலவொிறெகளின் எண்ணிக்றக
அனுைதிப் த்திர வறக

அனுைதிப் த்திரம்
வழங்கப் ட்ட தனியொர்
நிறுவனங்களின்
எண்ணிக்றக

தனியொர்
அறலவொிறெகளின்
எண்ணிக்றக

வொபனொலி

18

36

புவிெொர்ந்த
பதொறலக்கொட்ெி
பைொத்தம்

15

20

33

56
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வெறவ வழங்கும் நிறுவனங்கள்
அனுைதிப் த்திரம்
வழங்கப் ட்ட
நிறுவனங்களின்
எண்ணிக்றக

அனுைதிப் த்திர வறக

வைலும்,

வக ல் பதொறலக்கொட்ெி

06

பெயற்றகவகொள் பதொறலக்கொட்ெி

06

இறணயத்தள அடிப் றடயிலொன
பதொறலக்கொட்ெி
றகயடக்க பதொறலவ ெி
அடிப் றடயிலொன பதொறலக்கொட்ெி
பைொத்தம்

02

இரண்டு

அரெொங்க

ஒலி ரப்பு

01
15

நிறுவனங்களொன

இலங்றக

ஒலி ரப்புக்

கூட்டுத்தொ னம் ைற்றும் சுயொதீன பதொறலக்கொட்ெி வறலயறைப் ின் ஊடொக

ிரொந்திய

வெறவகளும் உள்ளிட்ட ஒலி ரப்பு அறலவொிறெகள் 16 வ ணப் ட்டு வருகின்ைன. அத்வதொடு,
இலங்றக ஒலி ரப்புக் கூட்டுத்தொ னம் ைற்றும் சுயொதீன பதொறலக்கொட்ெி வறலயறைப் ின்
ஊடொக 05 பதொறலக்கொட்ெி வெறவகள் வ ணப் ட்டு வருகின்ைன.
அந்தந்தக்
வொபனொலி

கொலங்களுக்குப்
அனுைதிப் த்திர

ப ொருத்தைொன

நி ந்தறனகறள

விண்ணப் த்திற்கு

வெர்ப் தன்

பதொறலக்கொட்ெி
மூலம்

ைற்றும்

வழங்கப் ட்டுள்ள

அனுைதிப் த்திரங்கள் ஒன்றுக்பகொன்று முரண் ொடுறடயதொக கொணப் டுவதொல் இவ்வொறு
வழங்கப் ட்ட அனுைதிப் த்திரங்களில் ஒற்றுறை கொணப் டொத கொரணத்தினொல்

றழய

அனுைதிப் த்திரங்களின் நி ந்தறனகள் தற்கொலத்திற்கு ஏற்ை வறகயில் திருத்தியறைக்கப்
டொத

கொரணத்தினொலும்

அனுைதிப் த்திர

நி ந்தறனகறள

ஒழுங்கு டுத்துவதற்குத்

வதறவயொன ஒழுங்குவிதிகள் இல்லொத கொரணத்தினொலும் எழுந்துள்ள

ிரச்ெிறனகளுக்கு

தீர்வொக 2017.10.25 ஆம் திகதி நியைிக்கப் ட்ட வொபனொலி ைற்றும் பதொறலக்கொட்ெி ஒளி ரப்பு
நிறுவனங்களுக்கு

வழங்கப் ட்டுள்ள

ொிந்துறரகறள

ெைர்ப் ிப் தற்கொக

ஒழுங்கு டுத்தல்

ஆறணக்குழுச்

அறைச்ெரறவக்கு ெைர்ப் ிக்கப் ட்ட

அனுைதிப் த்திரங்கறள
அதிகொரம்

ெட்டத்தின்”

அளிக்கப் ட்ட
வறரவு

ஒழுங்கு டுத்துவதற்கொன
குழுவினொல்

“ஒளி ரப்பு

தயொொிக்கப் ட்டுள்ளது.

அது

ின்னர் வழங்கப் ட்ட தீர்ைொனத்திற்கு அறைய அைிஞர்

குழொத்தினொல் ைீளொய்வு பெய்யப் ட்டது. அதன் வ ொது ஏற் ட்ட முரண் ொடு கொரணைொக
அதற்குத் தீர்வொக “இலங்றக ஒளி ரப்புச் ெட்டம்” வறரவு பெய்யப் ட்டது.
ஆ) பெய்தி இறணயத்தளங்கறள திவு பெய்தல்
இல 12/1037/37/019-1 ைற்றும் 2012.08.13 ஆம் திகதிய அறைச்ெரறவ தீர்ைொனத்திற்கு
அறைய ெகல பெய்தி இறணயத்தளங்களும் பவகுென ஊடக அறைச்ெில்

திவுபெய்தல்

வவண்டும். அந்த ெகல இறணயத்தள திவின் வ ொதும் திவுக் கட்டணைொக ரூ. 25000.00 உம்

24

வருடொந்தம்
2020

திறவ புதுப் ிப் தற்கொக ரூ.10,000.00 உம் அறைச்சுக்கு பெலுத்தல் வவண்டும்.

பெப்டம் ர்

30

ஆம்

திகதி

வறர

அறைச்ெின்

கீழ்

25

இறணயத்தளங்கள்

திவுபெய்யப் ட்டிருந்தன.
இ)

இைக்குைதி

பெய்யப் டும்

படலி

நொடகங்கள்,

திறரப் டங்கள்

ைற்றும்

வர்த்தக

நிகழ்ச்ெிகளுக்கொக வொி அைவிடுதல்
இந்த அறைச்ெினொல் 2016 ஆம் ஆண்டு 11 ஆம் இலக்க நிதிச் ெட்டத்தின் மூலம்
விதிக்கப் ட்டுள்ள கட்டறளகளுக்கு அறைய பதொறலக்கொட்ெி அறலவொிறெகள் மூலம்
ஒளி ரப்புச் பெய்யப் டும் இைக்குைதி பெய்யப் ட்ட நிகழ்ச்ெிகளுக்கு வொி அைவிடப் டும்.
இந்த வொிகள் 2017-11-07 ஆம் திகதி பவளியிடப் ட்ட இலக்கம் 2044/21 எனும் அதி விவெட

வர்த்தைொனி

அைிவித்தல்

ிரகொரம்

2017

இல

01

எனும்

நிதி

(படலி

நொடகங்கள்,

திறரப் டங்கள் ைற்றும் வர்த்தக நிகழ்ச்ெிகள் வொி) கட்டறளகளின் 13 ஆவது கட்டறளயின்
ஏற் ொடுகளின்

ிரகொரம் பெயலொளொினொல் பவளியிடப் டும்

தறடநீக்க ெொன்ைிதறழப்

ப ற்றுக்பகொள்ளொது எந்தபவொரு அனுைதிப் த்திரம் ப ற்ை நிறுவனமும் ஏவதனும் படலி
நொடகம், திறரப் டம்

அல்லது

இைக்குைதி பெய்யப் ட்டு

வர்த்தக நிகழ்ச்ெிறய ஒளி ரப் க் கூடொது. அதற்கிணங்க,

இந்த நொட்டில்

ஒளி ரப்

உத்வதெிக்கும் படலி நொடகங்கள்

திறரப் டங்கள் ைற்றும் வர்த்தக நிகழ்ச்ெிகள் பெயலொளொினொல் நியைிக்கப் டும் வைற் ொர்றவ
ெற பயொன்ைினொல் வைற் ொர்றவ பெய்யப் டும்.
2020 டிெம் ர் 31 ஆம் திகதி வறரயில்

ஆம் ஆண்டில் இைக்குைதி பெய்யப் ட்ட படலி

நொடகங்கள், திறரப் டங்கள் ைற்றும் வர்த்தக நிகழச்ெிகள் 937 க்கு தறடநீக்க ெொன்ைிதழ்கள்
வழங்கப் ட்டுள்ளவதொடு அைவிடப் ட்ட வொித்பதொறக ரூ.ைில். 158.527 ஆகும். அந்தத்
பதொறக ப ொதுச் திறைவெொியில் றவப்புச் பெய்யப் ட்டுள்ளது. இந்தப்

ணிக்கொக ஆய்வுச்

ெற யின் உறுப் ினர்கள் 29 வ ர் பதொடர்பு டுத்தப் ட்டுள்ளனர். அத்வதொடு நொளொந்தம்
மூவறரக் பகொண்ட உ

குழுக்களும் நியைிக்கப் ட்டுள்ளன. அறவ 257 தடறவகளில்

தறடநீக்க அனுைதி வழங்கப் ட்டுள்ளது.
vi) உயர் பதொழில் திைன்கறளக் பகொண்ட ஊடகவியலொளர்கறள உருவொக்குவதற்கொக
ெர்வவதெ

தரங்களுக்கு

அறைய

அரெொங்க

அனுெரறணயுடன்

“ஊடக

உயர்

கல்வி

நிறுவனபைொன்றை” நிறுவுதல்.
தற்வ ொது ைிகவும் வைொெைொன நிறலயிலுள்ள ஊடக ைற்றும் பதொடர் ொடல் துறையில் நிலவும்
ிரச்ெிறனகறள அறடயொளம் கண்டு அைிவுபூர்வைொன தரங்களுக்கு அறைய இந்தக் கல்வித்
துறையின்

வளர்ச்ெிக்கொக

ைறுெீரறைப் தற்கும்

அைிஞர்

பதொழிற்துறை

குழொத்தின்

ொிந்துறரக்கு

ஊடகவியலொளர்களுக்கு

அறைய
ெர்வவதெ

முழுறையொக
ைட்டத்தில்

யிற்ெிக்கொன ெந்தர்ப் ங்கறள வழங்கும் ப ொருட்டு ஊடகவியலொளர்களுக்கு இலங்றக
ஊடகப்

யிற்ெி நிறுவனத்தினொல் நடொத்தப் ட்ட

ொடபநைிகறள தற்வ ொது இலங்றக ைன்ை

நிறுவனத்தினொல் நடொத்தப் டுவதனொல் வைலும் ெர்வவதெ தரங்களுக்கு அறைவொக அரெொங்க
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அனுெரறனயுடன் இலங்றக ைன்ை நிறுவனத்துடன் இறணக்கப் ட்ட ஊடக உயர் கல்விப்
பீடபைொன்றை நிறுவுவதற்கு தீர்ைொனிக்கப் ட்டுள்ளது. அதற்கொன
அதிகொரபீடம்

ைற்றும்

விொிவுறரகள்

பதொடர் ிலொன

ொடத் திட்டங்கள், நிர்வொக

கலந்துறரயொடல்கள்

நறடப ற்று

வருகின்ைன.
vii)

பதொழிற்துறை

ஊடகவியலொளர்களுக்கு

ெர்வவதெ

ைட்டத்திலொன

யிற்ெிகளுக்கு

ெந்தர்ப் ங்கறள வழங்குதல் – “எெிதிெி” ஊடக புலறைப் ொிெில் நிகழ்ச்ெித்திட்டம்”
ஊடகவியலொளர்களின் பதொழில்வொன்றைறய அதிகொிக்கும் வநொக்கில் ஆரம் ிக்கப் ட்ட இந்த
நிகழ்ச்ெியூடொக

நொட்டில்

ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்ட

ஊடக

நிறுவனங்களில்

ணியொற்றும்

ஊடகவியலொளர்களுக்கு உயர் கல்விக்கொன நிதியுதவி வழங்கப் ட்டுள்ளது. 2020 ஆம் ஆண்டு
ஊடகவியலொளர்கறள பதொிவு பெய்வதற்கொக வநர்முகப்

ொீட்றெ நடொத்தப் ட்டது. ப ொதுத்

திறைவெொியிலிருந்து ரூ.ைில். 1.411 வழங்கப் ட்டுள்ளவதொடு, அதன் மூலம் 2015 முதல் 2019
ஆண்டு வறர 30 ஊடகவியலொளர்களுக்கொ ரூ.ைில். 1.374 பதொறக பெலுத்தப் ட்டுள்ளது.
viii)

த்திொிறககள், வொபனொலி ைற்றும் பதொறலக்கொட்ெி நிறுவனங்கறள ஆரம் ிக்கும் வ ொது

அவற்ைின் நிதி முதலீடுகள் பதொடர் ில் அரெொங்கத்தின் கவனம் பெலுத்தப் ட்டுள்ளது. அந்தத்
துறையின்

வநரடி முதலீடு அரெொங்கத்தின் வைற் ொர்றவக்கு உட் டுத்தப் டுவவதொடு புதிய

ெட்ட விதிகள் மூலம் கண்கொணிக்கப் டும்.
பதொறலக்கொட்ெி ைற்றும்
குழுவிற்கு

ொதுகொப்பு

வொபனொலி அனுைதிப் த்திரங்கள் வழங்கும் பதொழில்நுட் க்
அறைச்ெின்

உறுப் ினர்

ஒருவறர

அனுைதிப் த்திரங்கறள வகொரும் நிறுவனங்கள் பதொடர் ில்

நியைித்தல்

ைற்றும்

ொதுகொப்பு தறடநீக்கத்றதப்

ப ற்றுக்பகொள்ளல். வைலும் ஊடக நிறுவனங்களின் அறைப்பு பதொடர் ில்

ொதுகொப்பு

தறடநீக்கத்றதப் ப ற்றுக்பகொள்ளல்.

ix) இலங்றக ரூ வொஹினிக் கூட்டுத்தொ னம் ைற்றும் இலங்றக ஒலி ரப்புக்கூட்டுத்தொ னம்
வணிகப் வ ொட்டியின் அழுத்தம் இன்ைி ஊடகத் துறையில் முன்னுதொரணைொக திகழும்
நிறுவனைொக ைொற்றுவதற்கொக

ொரொளுைன்ைத்திற்கு வறககூறும் ஆறணக்குழுவின் கீழ்

பகொண்டுவரல்.
இந்த நிறுவனங்கறள வநரடி கண்கொணிப்புக்கு உட் டுத்தி வர்த்தக திட்டங்கள் ைற்றும்
ஐந்தொண்டு திட்டத்றத நறடமுறைப் டுத்தல்.
x)

த்திொிறகப் வ ரறவறய கட்டறைப்பு ொீதியில் ைறுெீரறைத்து இலத்திரனியல், அச்சு ைற்றும்

புதிய

ஊடகங்கறள

நிறுவனங்களுக்கொன

உள்ளடக்கிய
நியொய

வறகயில்

ெற யொகவும்

நிறுவனபைொன்ைொகவும் ைறுெீரறைத்தல்.
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ஊடகவியலொளர்கள்
ஊடகக்

கல்விறய

ைற்றும்

ஊடக

ஊக்குவிக்கும்

ஊடகவியலொளர்கள் ைற்றும் ஊடக நிறுவனங்களுக்கொன நியொய ெற யொக நடவடிக்றக எடுப் தற்கு
த்திொிறகப் வ ரறவ ெட்டத்றத ைீளொய்வு பெய்தல் ைற்றும் அதற்கொக

ைக்கள்

கருத்தொடபலொன்று

முன்பனடுக்கப் ட்டுள்ளது.

த்திொிறகப் வ ரறவயினொல்

வைலும்,

ஊடகவியலொளர்களின்

கருத்துக்கறளப் ப ற்றுக்பகொள்ளவதற்கொன கருத்தரங்குகறள நடொத்துவதற்கு திட்டைிடப்
ட்டுள்ளது.
xi) ஊடகவியலொளர்களுக்கு நகர வீடறைப்பு திட்டபைொன்றை அறைத்தல் ைற்றும் வொகனக்
கடன் திட்டபைொன்றை அைிமுகம் பெய்தல்.
இதன் ப ொருட்டு பகௌரவ அறைச்ெொின் தறலறையில் 2020.02.12 ஆம் திகதி அைிவூட்டல்
நிகழ்ச்ெிபயொன்றும் கருத்துக்கறள

பதொிவிப் தற்கொக கலந்துறரயொடல் ஒன்று நடொத்தப்

ட்டது. அந்த கூட்டத்தின் வ ொது தீர்ைொனிக்கப் ட்டதற்கு இணங்க ஊடகவியலொளர்களின்
வதறவப் ொடுகள் பதொடர் ில் த்திொிறககள் ைற்றும் இறணயத்தளத்தின் ஊடொக வகொரப் ட்ட
தகவல்கள் தரவுத் தளத்தில் உள்ளடக்கப் டுகின்ைன.
xii)

ிரொந்திய ஊடகவியலொளர்கள் உள்ளிட்ட ஊடகவியலொளர்களுக்கு வெதிகறள பெய்யும்

ப ொருட்டு

ரந்த வெதிகளுடன் “ஊடக றையங்கள்” (Press Clubs) முறைகறள ைொகொண

ைட்டத்தில் நிறுவுதல்.
அரெொங்க

தகவல்

திறணக்களத்துடன்

கலந்துறரயொடப் ட்டுள்ளது.

ிரவதெ

அரெொங்க

தகவல்

ைட்டத்தில்

நிறுவுவதற்கு

திறணக்கள

வளொகத்தில்

ஊடகவியலொளர்களுக்கு அறனத்து வெதிகறளயும் பகொண்ட றையபைொன்றை அறைப் தற்கு
இலங்றக திட்டைிடல் திறணக்களத்தின் அனுைதிக்கு 2020.03.05 ஆம் திகதி ைற்றும் திருத்திய
அைிக்றக 2020.09.08 ஆம் திகதிய ைீண்டும் ெைர்ப் ிக்கப் ட்டுள்ளது.
xiii) ெமூக ஊடகங்கள் உள்ளிட்ட புதிய ஊடகப்

ொவறன ைற்றும் இயக்கம்

ற்ைிய அைிவு,

புொிந்துணர்வு ைற்றும் பதொடர் ொல் உத்திகறள ெமூகையப் டுத்துவதற்கு
நடவடிக்றககறள

எடுத்தல்.

ப ொதுைக்களின்

ஊடக

அைிறவ

வதறவயொன

விருத்திபெய்வதற்கொக

கருத்தரங்குகள் ைற்றும் பெயலைர்வுகறள ஏற் ொடு பெய்வதற்கு நடவடிக்றக எடுத்தல்.

2.1.4 ப ொதுத் திறைவெொியின் ைொனியங்கள் வழங்கப் ட்டுள்ள நிறுவனங்கள் மூலம்
நறடமுறைப் டுத்தப் ட்ட கருத்திட்டங்களின் முன்வனற்ைம்.
2.1.4.1 சுயொதீன ரூ வொஹினி ஊடக வறலயறைப்பு
வெந்தம் டிவி அறலவொிறெ இந்த நொட்டு தைிழ் வ சும் இலங்றக வொழ் ைக்களுக்கு பதளிவொன
கொட்ெிகறள கண்டுகளிப் தற்கொக ைற்றும் உள்நொட்டு தைிழ் நிகழ்ச்ெிகறள

தயொொித்து

ஒளி ரப்புவதற்கும் ஏற்ை வறகயில் வைம் டுத்தும் இரண்டுவருட கருத்திட்டத்தின் பைொத்த
ைதிப்பீட்டுத் பதொறக ரூைில். 304 ஆகும். 2020 ஆம் ஆண்டில் திறைவெொியிலிருந்து நிதி
ஒதுக்கீடுகள்

கிறடக்கப்ப ற்ை

வ ொதிலும்

ப றுறக

நடவடிக்றககள்

கொரணத்தினொல் எதிர் ொர்த்த இலக்குகறள அறடய முடியவில்றல. ஆரம்
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நிறைவுப ைொத
கொலொண்டில் ஒரு

ைில்லியன் ரூ ொவும் இறுதிக் கொலொண்டில் 50 ைில்லியன் ரூ ொவும் என 51 ைில்.ரூ.
ஒதுக்கப் ட்டிருந்த வ ொதிலும் பெலவு ரூ.ைில். 7.3 ஆகும்.
2.1.4.2 இலங்றக ரூ வொஹினிக் கூட்டுத்தொ னம்
திறைவெொி நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூலம் கறலயக
பெயற் ொட்டுத்
அதிகொித்தல்,

தரம்,

தயொொிப்பு ைற்றும் பெய்தி கறலயகங்களின்

இறயந்துபகொடுக்கக்கூடிய

பவளி

ஒளி ரப்பு

ைற்றும்

நிறலயங்களின்

பெலவு

விறனத்திைறன

பெயற் ொடுகளின்

தரம்

ைற்றும்

விறனத்திைறன அதிகொித்தல், பதொறலக்கொட்ெி அறலவொிறெகளின் ஆட்புல ஒளி ரப்ற
விருத்தி பெய்தல், புதிய ஊடகப்
உட்கட்டறைப்பு

வைம் ொடு

ொவறனறய அதிகொித்தல் ைற்றும் தகவல் பதொழில்நுட்

ைற்றும்

பதொறலக்கொட்ெி

ஒளி ரப்ற

விருத்தி

பெய்யும்

கருத்திட்டம் இந்த வருடத்தினுள் முன்பனடுக்கப் டும். 2020 ஆம் ஆண்டில் ஒதுக்கீடு
பெய்யப் ட்ட மூலதன ஒதுக்கீடு ரூ.ைில். 290.43 ஆகும். பெலவு ரூ.ைில். 234.85 ஆகும்.
பதொறலக்கொட்ெி

நிகழ்ச்ெிகறள

விருத்தி

பெய்வதற்கொக

கலொெொர

ொிைொற்ை

நிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின் கீழ் கிறடக்கப்ப ற்ை ஜப் ொன் அரெின் கல்வி ைற்றும் விவரண
நிகழ்ச்ெிகள் 449 ஐ இலஙறக ரெிகர்களுக்கு ெிங்கள ைற்றும் தைிழ் பைொழியில் பைொழிைொற்ைம்
பெய்து / உ

தறலப்பு

தரப் ினொின்

இட்டு

ஒளி ரப்பு பெய்வதற்கு ஆரம் ிக்கப் ட்டுள்ளது.

நிதியங்களிலிருந்து

வைற்பகொள்ளப் ட

வவண்டிய

அடுத்த
ணிகள்

நிறைவுபெய்யப் ட்டுள்ளன.
2.1.4.3 இலங்றக ஒலி ரப்புக் கூட்டுத்தொ னம்
யொழ் FM வெறவக்கொக கறலயக கட்டிடத் பதொகுதிபயொன்றை அறைக்கும் அடிப் றட
நடவடிக்றககள் ஆரம் ிக்கப் ட்டன. இறணப்பு அறைகள் ைற்றும்
நொளதுவறரப் டுத்தும்
நடவடிக்றககள்

நடவடிக்றககள்,

ைற்றும்

பெய்யப் ட்டுள்ளன.

கனிணி

2020

ஆம்

ஒலி ரப்புக்

வறலயறைப்பு
ஆண்டுக்கொக

லவநொக்கு அறைகறள

கூடங்கறள
கருத்திட்டம்

மூலதன

ஒதுக்கீடு

ழுது ொர்க்கும்
என் ன

நிறைவு

ரூ.ைில்.

152.14

வழங்கப் ட்டவதொடு பெலவு ரூ.ைில். 38.09 ஆகும்.
2.1.4.4

தகவல் அைியும் உொிறைப் ற்ைிய ஆறணக்குழு

2020 ஆம் ஆண்டில் ஆறணக்குழுவிடம் ெைர்ப் ிக்கப் ட்ட ப ொதுைக்கள் முறைப் ொடுகளில்
600 இல்

521 முறைப் ொடுகள் பதொடர் ில் நடவடிக்றககள் நிறைவு பெய்யப் ட்டுள்ளன.

சுவிற்ெலொந்து அரெின் நிதியுதவியின் கீழ் யுத்தத்தினொல்
ெமூகங்களுக்கு

ொதிக்கப் ட்ட ைற்றும்

ின்தங்கிய

தகவல் அைியும் உொிறைறய ஊக்குவிக்கும் கருத்திட்டத்தின் கீழ்

அடிப் றடயிலொன

அறைப்புக்களின்

ங்வகற்புடன்

ப ொதுைக்கறள

ெமுதொய

அைிவூட்டும்

நிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின் கீழ் ைொகொண ஆவலொெறன ைற்றும் வைன்முறையீடுகறள விெொொிக்கும்
பெயலைர்வுகளும்

நடொத்தப் ட்டன.

UNDP

பெயற் ொட்டுக்கு தகவல் பதொழில்நுட் த்றதப்
கருத்திட்டத்றதயும்

USAID

நிதியுதவியின்

நிதி

உதவியின்

கீழ்

வைன்முறையீட்டு

யன் டுத்தும் (Web-based Tracking System)
கீழ்

தகவல்

ெட்டத்தின்

கீழ்

ப ொது

அதிகொரெற களின் பெயற் ொடுகறள வைற் ொர்றவ கருத்திட்டம் முடிவறடயும் கட்டத்தில்
உள்ளது. அதன் ப ொருட்டு ரூ.ைில்.

4.165 மூலதன நிதி ஒதுக்கீடு பெய்யப் ட்டுள்ளவதொடு
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அதில் ரூ.ைில். 3.0 பெலவு பெய்யப் ட்டுள்ளது.

COVID – 19 நிலறை கொரணைொக

திட்டைிடப் ட்ட பெயலைர்வுகறள நடொத்துவதற்கு ெந்தர்ப் ம் கிறடக்கவில்றல.
2.1.4.5

இலங்றக

த்திொிறககறள

த்திொிறகப் வ ரறவ
திவுபெய்தல்,

ிரொந்திய ஊடகவியலொளர்களுக்கு
ஆெிொியர்களுக்கு

விெொரறண பெய்தல்,

பெயலைர்வுகறள நடொத்துதல்,

பெயலைர்வுகறள நடொத்துவதற்கு

பதொடர் ொன டிப்வளொைொ
ற்ைிய ெொன்ைிதழ்

த்திொிறக முறைப் ொடுகறள

ைொணவர்கள் ைற்றும்

வைலதிகைொக

த்திொிறகக் கறல

ொடபநைிறய நடொத்திச் பெல்வதற்கு வைலதிகைொக

த்திொிறக கறல

ொடபநைிகள் ஆரம் ிக்கப் ட்டுள்ளன. பதொடர் ொடல் கல்வி கறலச்பெொற்

பதொகுதி பவளியிடப் ட்டது. 2020 ஆம் ஆண்டில் ஒரு ைில்லியன் ரூ ொ மூலதன ஒதுக்கீடு
கிறடக்கப்ப ற்ைவதொடு முன்வனற்ைம் 100% ஆகும்.

2.2 ெவொல்கள்
2.2.1 நட்டத்தில் இயங்கும் ஊடக நிறுவனங்கறள இலொ ைீட்டும் நிறுவனங்களொக
ைொற்றுதல்
தனியொர்

ஒளி ரப்பு அறலவொிறெகள் / அச்சு ஊடகங்கறளப் வ ொலன்ைி கலொெொரத்றதப்

ொதுகொத்து

அத்வதொடு

ண் ொட்றடயும்

ொதுகொத்த வண்ணம் பெயற் டவவண்டியது

அரெொங்க ஊடக நிறுவனங்களின் ப ொறுப் ொகும். ஆயினும், தற்வ ொது வ ொட்டிைிக்க சூழலில்
தரத்திற்குப்

திலொக முறையற்ை ஒளி ரப்பு வறகப் ொட்டுக்கு உட் ட்ட வறகயில் ஔ ரப்பு

அறலவொிறெகளுக்கு விளம் ரங்கறள வழங்குவதன் மூலம் ைீண்டுவரும் பெலவினங்கறள
தீர்த்துக்பகொள்வதற்வகனும்

அரெொங்க

ஊடக

நிறுவனங்கள்

உறழக்கும்

வருைொனம்

வ ொதுைொனதொக இல்றல. வதெிய நிகழ்ச்ெி நிரறல நறடமுறைப் டுத்துவதற்கொக நிகழ்ச்ெிகறள
தயொொித்தல் ைற்றும் வ ொட்டிைிக்க நிகழச்ெிகறள தயொொித்தல்

என் ன ஒன்றுக்பகொன்று

முரணொன விடயங்களொகும். இந்த நிறுவனங்கள் நட்டைறடவதற்கு

ிரதொன கொரணம் தொங்க

முடியொத வைந்தறலச் பெலவினைொகும். இவ்வொைொன நிறுவனங்கள் ஆகக் குறைந்தது நடு
நிலறைறயப் வ ணுவதற்கு அல்லது ைீள்கட்டறைக்கப் டுவதற்கு முன்பைொழியப் ட்டுள்ளது.

2.2.2 இலங்றக ரூ வொஹினி ஒளி ரப்பு நடவடிக்றககளுக்கொக எண்ணியல்(Digital)
பதொழில்நுட் த்றத அைிமுகம் பெய்தல்
இலங்றகயில் தற்வ ொது நறடமுறையிலுள்ள பதொடர்முறை (Analog) பதொழில்நுட் த்திற்குப்
திலொக உலகின்

ல நொடுகள் புதிய பதொழில்நுட்

நிலறையின் கீழ் விருத்தி

பெய்யப் ட்ட

டிஜிட்டல் பதொழில்நுட் த்றத பதொறலக்கொட்ெித் துறையிலும் அைிமுகம் பெய்ய வவண்டியது
கொலத்தின் வதறவயொகும். விவெடைொக பதொடர்முறை பதொழில்நுட் ம் ைறைந்து பெல்வதினொல்
அந்த பதொழில்நுட் த்தின் ைீதொன ஒளி ரப்பு உ கரணங்கள் எதிர்கொலத்தில்

ரொைொிப் து

ிரச்ெிறனக்குொியது. வைலும் எண்ெொர்ந்த பதொழில்நுட் ம் அைிமுகம் பெய்ததன் மூலம் புதிய
அதிர்பவண் வீச்றெ ைிக விறனத்திைனுடன்
பதொடர்முறை முறைக்கு
வதறவயொன

அதிர்பவண்

யன் டுத்துவதற்கு ெந்தர்ப் ம் கிறடக்கின்ைது.

ொிைொற்ைம் பெய்யப் டும் பதொறலக்கொட்ெி அறலவொிறெகளுக்கு
வீச்ெின்

மூலம்
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டிஜிட்டல்

பதொழில்நுட் த்தின்

மூலம்

பதொறலக்கொட்ெி

அறலவொிறெகள்

அதிக

எண்ணிக்றகறய

ஒளி ரப்புச்

பெய்வதற்கு

ெந்தர்ப் ம் கிறடப் தனொல் பதொழிற் ொட்டுச் பெலவினம் அதிகளவில் குறைவறடயும்.

2.2.3 ஊடகவியலொளர்களின் பதொழில்வொன்றைறய வைம் டுத்தல்
தற்கொலத்தில் ப ொருளொதொர, ெமூக ைற்றும் அரெியல்

ொத்திரங்களில் ைிகவும் ெக்திைிக்க ைற்றும்

தீர்க்கைொன கொரணியொக ஊடகம் ைொைியுள்ளது. ைக்களுக்கு தகவல்கறள அறடயச் பெய்யும்
ப ொருட்டு பவகுென ஊடகத்துறை வநர்முறையொன

ங்களிப்ற

வழங்குகின்ைது. அதன்

மூலம் நல்லொட்ெிறய பகொண்டு பெல்வல முடியும்.
இலங்றகயில்

ெனநொயகத்றதப்

ொதுகொப் றத

உறுதிபெய்யும்

வ ொது

சுதந்திரைொன,

சுயொதீனைொன ைற்றும் ைக்கள் வநயைிக்க ஊடக கலொெொரபைொன்றை கட்டிபயழுப்புவது
அவெியைொகும். இந்தப்

ணிக்கொக நல்லொட்ெி

ற்ைிய பெயன்முறைறய நல்லொட்ெிறயயும்,

ெனநொயகத்றதயும் வலுப் டுத்துவதில் ஊடக தரப்புக்க
கொணப் டும்

ொொிய

ங்கு உண்டு. நொட்டில்

ல்லின ைற்றும் திைந்த ஊடக கலொெொரத்றத நிறுவும் ப ொருட்டு பதொழில்ைறை

ொீதியில் வலுவொன ஊடக ெமூகபைொன்று கொணப் டுதல் வவண்டும். கடந்த இரண்டு தெொப்த
கொலத்தில் பதொழில்முறை ஊடகவியலொளர்கறள உருவொக்கும் நிறுவனபைொன்றை நிறுவும்
முயற்ெி பவற்ைியளிக்கவில்றல.
ஊடகங்கள் ெமூகங்களுக்கு ப ொறுப்புக்கூைவவண்டியிருப் தனொல் உயர் ஊடக தரங்கறளப்
வ ணி வருவறத உறுதி பெய்யும்
ஏற்

பதொழில்முறை

வறகயில் ஏற்புறடய ஊடக ஒழுக்க

ஊடகவியலொளர்கறள

உருவொக்குவதன்

விழுைியங்களுக்கு

மூலம்

ொவறனயின் உச்ெத்றத அறடந்துபகொள்வதற்கு ெமூகப் ப ொறுப்ற

ெிைந்த

ஊடகப்

வைற்பகொள்ளும் வதெிய

நிறுவனபைொன்றை நிறுவுவதற்கு முன்பைொழியப் டுகின்ைது.
நவீன பதொழில்நுட் த்தின் வளர்ச்ெி ைற்றும் ெர்வவதெ வ ொக்குகள் கொரணைொக பவகுென ஊடக
துறையில் அடிக்கடி ைொற்ைங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்ைன. அவ்வொைொன ைொற்ைங்கறள பெய்யும்
வ ொது பதொழில் அ ிவிருத்தி, திைன் விருத்தி ைற்றும் திைறைகறள விருத்தி

பெய்வதற்கொக

பதொடர்ச்ெியொன கல்வி நிறுவனபைொன்றை நிறுவுவது அத்தியவெியைொகும்.

அதற்கிணங்க

உத்வதெ ஊடக நிறுவனத்றத நிறுவுவது கட்டொய அவெியைொகும்.

2.2.4

க்கச்ெொர்பு அற்ை தரமுறைபயொன்றை அைிமுகம் பெய்தல்

ஒலி ரப்பு ைற்றும் விளம் ர ிரச்ெொரத்தின் வ ொது ஒலி ரப்பு தரங்கள் தீர்க்கைொன கொரணியொக
ைொைியுள்ளது. அது

ொொிய அளவிலொன

விளம் ர நிறுவனங்கறளப்

ொதிக்கும். ஒலி ரப்பு

நிறலயங்களின் நிகழ்ச்ெிகறள ஒழுங்கு டுத்தும் வ ொது உள்ளடக்கத்றதக்கூட ெவொலுக்கு
உட் டுத்தக்கூடிய ப ொருளொதொர அைிவொற்ைல் ெம்ைற்ை வீதத்தில்
தரப் டுத்தும் தரவுகளுக்கு உண்டு. அரெொங்க

கட்டுப் டுத்தும் ஆற்ைல்

வொபனொலி ைற்றும்

பதொறலக்கொட்ெி

அறலவொிறெகள் ைொத்திரம் இருந்த கொலப் குதியில் தரப் டுத்தல் வைற்பகொள்ளப் டவில்றல.
ஒளி ரப்பு துறையின் எல்றலகறள தளர்த்திய
வழங்கிய

ின்னர் தனியொர் நிறுவனங்களுக்கு இடம்

ின்னர் தரப் டுத்தல் முறை ஆரம் ைொனது. விளம் ரகொரர்களினொல் தரப் டுத்தல்

விொிவொக யன் டுத்தப் ட்ட வ ொதிலும் ெில ஒளி ரப்பு நிறுவனங்கள் இந்த முறைபதொடர் ில்
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திருப்தியுடன் இல்றல.

எனவவ, இந்த அறைச்ெினொல்

க்கச்ெொர் ற்ை தரப் டுத்தல்

முறைபயொன்று அைிமுகம் பெய்யப் டுதல் வவண்டும்.

2.2.5

ஒளி ரப்பு ஒழுங்கு டுத்தல் ெட்டத்றத அைிமுகம் பெய்தல்

பதொழில்நுட் ைற்றும் ெட்ட ொீதியொன நிறலகளில் நிகழும் ைொற்ைங்கள் அனுைதிப் த்திரங்கறள
வழங்கும்

வ ொது

தற்கொலத்தில்

கொணப் டும்

ப ொைிமுறையில்

உள்ள

ஒழுங்கீனம்

வழங்கப் ட்ட அனுைதிப் த்திரத்தில் கொணப் டும் ெிக்கல் தன்றை அவ்வொவை எதிர்கொலத்தில்
ஏவதனும் ஒரு ெந்தர்ப் த்தில் ஊடகங்களின் நடத்றதறய அடிப் றடயொகக் பகொண்டு
அரெொங்க

ைற்றும்

தனியொர்

ஊடக

நிறுவனங்கள்

ஆகிய

இரு

தரப் ினறரயும்

வழிநடொத்துவதற்கு சுயொதீன நிறுவனபைொன்று இருத்தல் வவண்டும் என அவதொனிப்புச்
பெய்யப் டுகின்ைது.

2.3 எதிர்கொல இலக்குகள்
i.

ஊடக

சுதந்திரத்றத

உறுதிப் டுத்தும்

வறகயில்

ப றுப்வ ற்ைல்

ைற்றும்

ப ொறுப்புக்கூைல் உள்ள ஊடக கலொெொரபைொன்றை உருவொக்குவதற்குத் வதறவயொன
ஒழுங்கு டுத்துதல்கறள நறடமுறைப் டுத்தல்.
ii.

நொட்டின் அறனத்து

ிரறஜகளுக்கும் தகவல் அைியும் வழிறய விொிவு டுத்தல்.

iii.

ஊடகவியலொளர்கறள அைிவு ைற்றும் அனு வத்தொல் வலுப் டுத்தல்.

iv.

ஊடக அைிறவ வைம் டுத்தல்

v.

ஊடக ஒழுக்கவிழுைிய முறைறைபயொன்றை அைிமுகம் பெய்தல்

ifnahg;gk; :
ஜகத் ி. விவஜவீர
பெயலொளர்
பவகுென ஊடக அறைச்சு - தவி முத்திறர
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2020 ஆம் ஆண்டு டிெம் ர் 31 ஆம் திதிக்கு ஒட்டுபைொத்த நிதிச் பெயலொற்றுறக நிதிச் பெயலொற்றுறகப் ற்ைிய கூற்று
ஏெீஏ -எப்
2020 டிெம் ர் 31 முடிவுற்ை கொலத்திற்கொன நிதிச் பெயலொற்றுறகக் கூற்று
வரவு
பெலவுத்
திட்டம்
(2020)

குைிப்பு

உண்றையொன
2020
ரூ.

-

வருைொன ப றுறககள்

-

வருைொன வொி

-

உள்ளூர் ப ொருட்கள், வெறவகளுக்கொன
வொி
ெர்வவதெ வர்த்தகம் ைீதொன வொி

-

வொியல்லொ வருைொனம் ைற்றும் ிை

-

பைொத்த வருைொன ப றுறககள்(அ)

-

வருைொனைல்லொத ப றுறககள்

-

திறைவெொி முற் ணம்

-

2019
ரூ
-

-

1

158,527,000

615,000,272

2

-

-

3

-

-

4

-

-

158,527,000

615,000,272

99,280,182

190,255,000

ஏெீஏ -3

றவப்புகள்

1,633,252

8,670,154

ஏெீஏ -4

-

முற் ணக் கணக்குகள்

8,529,222

8,319,728

ஏெீஏ -5

-

வவறு ப றுறககள்

1,850,504

3,458,281

-

பைொத்த வருைொனைல்லொத
ப றுறககள்(ஆ)

-

111,293,160

ஏெீஏ-1

210,703,163

பைொத்த வருைொன ப றுறககள் ைற்றும்
வருைொனைல்லொத ப றுறககள்இ = (அ)+(ஆ)

269,820,160

825,703,435

கழி: பெலவினம்
-

ைீண்படழும் பெலவினம்

-

வவதனம், ெம் ளம் ைற்றும் ஏறனய
ஊழியர் நலன்கள்
ஏறனய ப ருட்கள் ைற்றும் வெறவகள்

5

132,768,360

72,204,327

6

69,481,924

94,938,853

7

1,166,553,638

431,030,954

-

ைொனியங்கள், ஒதுக்கீடுகள் ைற்றும்
ைொற்ைல்
வட்டிக்பகொடுப் னவுகள்

8

-

-

-

ஏறனய ைீண்டுவரும் பெலவினங்கள்

9

-

-

-

பைொத்த ைீண்டுவரும் பெலவினங்கள் (ஈ)
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1,368,803,922

598,174,134

ஏெீஏ-2(ii)

மூலதனச் பெலவுகள் (உ)
மூலதனச்பெொத்துக்கள் வைம் ொடும்
புனரறைப்பும்
மூலதனச் பெொத்துக்கள்றகயகப் டுத்தல்

10

7,539,965

4,217,429

11

8,026,931

3,465,800

மூலதன ைொற்ைல்கள்

12

312,548,784

308,623,510

நிதி ைொற்ைல்கறள றகயகப் டுத்தல்

13

-

-

திைன் விருத்தி

14

2,670,606

11,481,319

ஏறனய மூலதனச் பெலவுகள்

15

48,245,192

18,469,586

பைொத்த மூலதனச் பெலவுகள் (உ)

379,031,478

ஏெீஏ-2(ii)

346,257,644

ிரதொன வ வரட்டுச் பெலவினம் (ஊ)
றவப்புக் பகொடுப் னவுகள்

12,038,020

1,159,311

ஏெிஏ-4

முற் ணக் பகொடுப் னவுகள்

25,087,125

10,810,183

ஏெீஏ-5

1,784,960,545

56,401,272

(1,515,140,385)

(130,697,837)

பைொத்தச்பெலவினம்எ=(ஈ+உ+ஊ)
2020 டிெம் ர் 31 ஆம் திகதிக்கு முன் ண
ைீதி ஏ=(இ-எ)

3.2 நிதி நிறலறை ற்ைிய கூற்று
ஏெீஏ- ி
2020 டிெம் ர் 31 ஆம் திகதிக்கு நிதி நிலறைக் கூற்று
குைிப்பு

2020

2019

ரூ ொ

ரூ ொ

நிதி அல்லொத பெொத்துக்கள்
ஆதனம்,ப ொைித்பதொகுதி ைற்றும்
உ கரணங்கள்
நிதிச் பெொத்துக்கள்
முற் ணக் கணக்குகள்
கொசு ைற்றும் கொசுக்குச் ெைனொனறவ
பைொத்த பெொத்துக்கள்

ஏெீஏ-6

8,677,962

11,734,358

ஏெீஏ-5/5(அ)

16,557,903

20,462,589

ஏெீஏ-3

4,771,962

2,397,512

30,007,827

34,594,459
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பைொத்த பெொத்துக்கள்
நிகர பெொத்து / ங்கு
பெொத்து,ப ொைித்பதொகுதி உ கரண
ஒதுக்கு
வொடறக, ணி முற் ண ஒதுக்கு

ஏெீஏ-5(ஆ)

16,545,757

10,045,674

8,677,962

11,734,358

-

-

நறடமுறை ப ொறுப்புக்கள்
றவப்புக் கணக்கு

ஏெீஏ-4

முற் ண ைீதி
பைொத்த ப ொறுப்புக்கள்

ஏெீஏ-3

12,146

10,416,915

4,771,962

2,397,512

30,007,827

34,594,459

வைவல உள்ள ஏ.ெி.ஏ வடிவத்தில் எண் 1 முதல் 6 வறர ெைர்ப் ிக்கப் ட்ட விொிவொன கணக்கு
அைிக்றககள் ைற்றும் 06 முதல் 72 வறரயொன
குைிப்புகள் 73 முதல் 80 வறரயொன

க்கங்களில் வழங்கப் ட்ட கணக்குகளுக்கொன

க்கங்களில் இந்த நிதிக் கூற்றுக்களின் ஒருங்கிறணந்த

குதிகளொகும்.இந்த நிதிநிறல அைிக்றககளுக்கொன குைிப்புகளில் பவளிப் டுத்தப் ட்டுள்ள டி
ைிகவும்

ப ொருத்தைொன

கணக்கியல்

பகொள்றககள்

யன் டுத்தப் ட்டுள்ளன.இறுதிக்

கணக்கின் புள்ளிவிவரங்கள், பதொடர்புறடய கணக்கியல் குைிப்புகள் ைற்றும்
தகவல்கள்

திறைவெொி

கணக்கு

புத்தகங்களுடன்

ிை கணக்கியல்

ஒப் ிடப் ட்டுள்ளதுடன்

இந்த

புள்ளிவிவரங்களுடன் உடன் டுகின்ைன என் றத நொங்கள் இதன்மூலம் ெொன்ைளிக்கிவைொம்.
ifnahg;gk; :
ிரதொன கணக்கீட்டு அலுவலர்
ஜகத் ி. விவஜவீர
பெயலொளர்
பவகுென ஊடக அறைச்சு

கணக்கீட்டு அலுவலர்
எஸ்.ஆர்.டப்.எம்ஆர். ி.
ெத்குைொர
வைலதிக பெயலொளர்
(நிர்வொகம்)

jpfjp : 2021.04.20
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ிரதொனகணக்கொளர்
எஸ்.ஏ.என்.ஆர்.சு ெிங்க

3.3 கொசுப் ொய்ச்ெல் ற்ைிய கூற்று
ஏெீஏ-ெீ
2020 டிெம் ர் 31 அன்று முடிவறடந்த கொலப் குதிக்கொன
கொசுப் ொய்ச்ெல் கூற்று
உண்றையொன
2020
ரூ.

2019
ரூ.

பதொழிற் ொட்டு நடவடிக்றகயிலிருந்து கொசுப் ொயச்ெல்
22,230,000

பைொத்த வொி ப றுறககள்

400,994,577
-

-

-

-

1,850,504

3,458,281

திறைவெொி முற் ணம்

112,298,000

190,255,000

பதொழிற் ொடுகளிலிருந்து ப ைப் ட்ட பைொத்த கொசுப் ொய்ச்ெல்
(அ)

136,378,504

594,707,858

62,435,981

149,658,949

482,358

1,213,165

10,017,348

160,259

13,271,962

401,930,186

86,207,649

552,962,559

50,170,855

41,745,299

-

-

-

-

-

-

-

-

33,930,086

3,435,521

3,930,086

3,435,521

கட்டனம்,அ ரொதம், தண்டப் ணம், உொிைங்கள்
இலொ ம்
வருைொனைல்லொத ப றுறககள்
ஏறனய தறலப்புக்களிலிருந்து வெகொிக்கப் ட்ட வருைொனம்

கழி - கொசு பெலவிடல்:
ஆள்ெொர் வவதனொதிகள் ைற்றும் பதொழிற் ொட்டுக் பகொடுப் னவு
ைொனியம் ைற்றும் ைொற்ைல் பகொடுப் னவுகள்
ிைபெலவின தறலப்புகளுக்கொன பெலவினம்
திறைவெொிக்கு பெலுத்தப் ட்ட முற் ணம்
பதொழிற் ொடுகளுக்கொக பெலவிடப் ட்டபைொத்த கொசுப் ொய்ச்ெல்
(ஆ)
பதொழிற் ொடுகளிலிருந்து ப ைப் ட்டவதைிய கொசுப் ொய்ச்ெல்
(இ )=(அ)-(ஆ)
முதலீட்டு பெயற் ொடுகளிலிருந்து ப ைப் ட்டபைொத்த கொசு
வட்டி
ங்கிலொ ம்
பெொத்து விற் றன, ப ௌதிக ஆதன விற் றன
கடன் அைவீடுகள்
முற் ண அைவீடுகள்
முதலீட்டு பெயற் ொடுகளிலிருந்து ப ைப் ட்டகொசு(ஈ)
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உண்றையொன
2020
ரூ.

2019
ரூ.

கழி - கொசு பெலவிடல்
ப ௌதிக பெொத்து பகொள்வனவு அல்லது நிர்ைொனம்

52,155,045

வவறு முதலீடுகறள றகயகப் டுத்தல்

51,149,399

-

முற் ண பகொடுப் னவுகள்

1,996,662

3,494,165

54,151,707

54,643,564

(50,221,621)

(51,208,043)

(50,767)

(9,462,744)

உள்நொட்டு கடன்ப றுறக

-

-

பவளிநொட்டு கடன்ப றுறக

-

-

கிறடத்த நன்பகொறடகள்
ப ைப் ட்ட றவப்புக்கள்

-

-

539,082

8,485,584

நிதி பெயற் ொடுகளிலிருந்து ப ைப் ட்டபைொத்த கொசு (ஏ)

539,082

8,485,584

-

-

முதலீட்டு பெயற் ொட்டுக்கொகபெலவிடப் ட்டபைொத்த கொசுப்
ொய்ச்ெல்(உ)
முதலீட்டு பெயற் ொட்டிலிருந்து வதைிய கொசு(ஊ)=(ஈ)-(உ)
பதொழிற் ொட்டு ைற்றும் முதலீட்டு பெயற் ொடுகளிலிருந்து வதைிய
கொசு (எ) = (இ) + (ஊ)
நிதி பெயற் ொடுகளிலிருந்து கொசுப் ொய்ச்ெல்

கழி - கொசு பெலவிடல்
உள்நொட்டு கடன்ப றுறக ைீள்பகொடுப் னவு
பவளிநொட்டு கடன்ப றுறகைீள்பகொடுப் னவு
றவப்புக் பகொடுப் னவுகள்

-

-

742,459

747,681

நிதி பெயற் ொடுக்கொக பெலவிடப் ட்ட பைொத்த கொசு (ஐ)

742,459

747,681

நிதி பெயற் ொடிலிருந்து ப ைப் ட்ட வதைிய கொசு (ஒ)=(ஏ)-(ஐ)

(203,377)

7,737,903

கொெில் வதைிய ைொற்ைம் (ஓ) = (எ) –(ஒ)

(254,144)

(1,724,841)

254,144

1,986,744

4,771,962

261,903

வை 01 அன்று ஆரம் கொசு ைீதி
டிெம் ர் 31அன்று இறுதி கொசு ைீதி
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3.4 நிதிக் கூற்றுக்களுக்கொன குைிப்புகள்
அைிக்றகயிடும் அடிப் றட
1.

அைிக்றகயிடப் டும் கொலப் குதி
2020 ஜனவொி 01 ஆம் திகதி முதல் டிெம் ர் 31 ஆம் திகதி வறரயிலொன கொலப் குதி இந்த
நிதிக் கூற்றுக்களுக்கொன கொலப் குதியொகும்.

2.

அளவீட்டின் அடிப் றட
நிதிக்

கூற்றுக்கள்

வரலொற்றுச்

பெலவின்

ைீது

தயொொிக்கப் ட்டுள்ளவதொடு,

ெில

பெொத்துக்களின் வரலொற்றுச் பெலவு ைீள் ைதிப்பீடு பெய்யப் ட்ட ப றுைதிக்கு விருத்தி
பெய்யப் ட்டுள்ளது. வவறு முறையில் குைிப் ிடப் டொதவ ொது கணக்குகறளத் தயொொிக்க
விருத்தி

பெய்யப் ட்ட

ணத்தின்

அடிப் றடயில்

வைற்பகொள்ளப் டும்.

நிதிக்

கூற்றுக்கள் இலங்றக ரூ ொய்க்கு தயொொிக்கப் ட்டுள்ளன.
3.

வருைொனங்கறள இனம்கொணல்
ொிைொற்ைம் பெய்யக்கூடிய ைற்றும்
ப ைப் ட வவண்டிய கொலப்

ொிைொற்ைம் பெய்யமுடியொத வருைொனங்கள் அறவ

ிொிறவக் கருத்திற்பகொள்ளொது

ணம் கிறடக்கப்ப றும்

கொலப் குதியில் வருைொனைொக அறடயொளம் கொணப் டும்.
4.

பெொத்து,ப ொைித்பதொகுதி ைற்றும் உ கரணங்கறள இனம்கொணல் ைற்றும் அளவிடல்
பெொத்துக்கு

ஏற்புறடய

எதிர்கொல்

ப ொருளொதொர

நலன்கள்

நிறுவனத்திற்கு

கிறடக்கப்ப றும் என்ை உறுதிப் ொடு உள்ளவ ொது ைற்றும் அந்தச் பெொத்துக்கள்
பெொத்து,ப ொைித்பதொகுதி ைற்றும் உ கரணங்கள் என இனம்கொணப் டும்.
பெொத்து,ப ொைித்பதொகுதி ைற்றும் உ கரணங்கள் பெலவுக்கு இனம்கொணப் டுவவதொடு
பெலவு

ைொதிொி

ஏற்புறடயதொகொத

ெந்தர்ப் ங்களில்

ைீள்ைதிப்பீட்டுப்

ப றுைதி

கருத்திற்பகொள்ளப் டும்.
5.

பெொத்து,ப ொைித்பதொகுதி ைற்றும் உ கரண ஒதுக்கு
இந்த ஒதுக்கு கணக்கு பெொத்து,ப ொைித்பதொகுதி ைற்றும் உ கரணங்களுக்கு வநபரொத்த
கணக்கொகும்.

6.

கொசும் கொசுக்கு ெைைொனறவயும்
2020 டிெம் ர் 31 ஆம் திகதிக்கு றகயிலுள்ள உள்நொட்டு நொணயத்தொள்கள் ைற்றும்
நொணயக் குற்ைிகறளக் பகொண்டு கொசும் கொசுக்கு ெைைொனறவயும் கணக்கிடப் டும்.
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3.5 வருைொன வெகொிப்பு பெயலொற்றுறக
ரூ ொ ,000

வருைொன ைதிப்பீடு
வருைொன
குைியீடு

1002-13-00

வருைொன குைியீட்டின்
வி ரம்

இைக்குதி பெய்யப் ட்
படலி நொடகம்,
திறரப் டம் ைற்றும்
வர்த்தக
விளம் ரங்களுக்கொன
வொி

அெல்

இறுதி

ைதிப்பீடு

ைதிப்பீடு

480,000

480,000

வெகொிக்கப் ட்ட வருைொனம்
பதொறக
(ரூ ொ)

இறுதி வருைொன
ைதிப்பீடு %
33

158,527

3.6 ஒதுக்கீட்டுப் யன் ொட்டின் பெயலொற்றுறக
ரூ ொ ,000

ஒதுக்கீட்டு
வறக

ைீண்டுவரும்

ஒதுக்கீடு
அெல்
ஒதுக்கீடு

இறுதிஒதுக்கீடு

உண்றையொன
பெலவினம்

இறுதி ஒதுக்கீட்டின் % ஆக
ஒதுக்கீட்டுப் யன் ொடு

1,400,174

1,391,122

1,368,804

98

மூலதனம்

546,293

555,345

379,031

68

பைொத்தம்

1,946,467

1,946,467

1,747,835

89
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3.7 நி. ி. குைிப்பு 208 ிரகொரம் ஏறனய அறைச்சுக்கள்/ திறணக்களங்களின்
முகவரொக இத்திறணக்களம் / ைொவட்டச் பெயலகம்/ ைொகொண ெற க்கொன
பெலவினத்திற்கொன ஒதுக்கீடு
ரூ ொ, 000

பதொடர்
இல.

01

அறைச்சு/
திறணக்களத்திலிருந்
து ப ைப் ட்ட
ஒதுக்கீடு
அரெொங்க வெறவ
ைொகொண ெற கள்

02

ஒதுக்கீடு
ஒதுக்கீட்டு
வநொக்கம்

அெல்
ஒதுக்கீடு

இறுதி
ஒதுக்கீடு

உண்றையொ

இறுதி

ன

ஒதுக்கீட்டின்

பெலவினம்

% ஆக
ஒதுக்கீட்டுப்
யன் ொடு

ட்டதொொி
யிலுநர்களுக்

ைற்றும் உள்ளூரொட்ெி

கொன

அறைச்சு

பகொடுப் னவு

வர்த்தக அறைச்சு

அறைச்ெரது

160

160

160

100

9,194

9,194

9,194

100

367

367

367

100

296

296

296

100

அலுவலக
பெலவுகறள
தீர்த்தல்
03

அரெொங்க தகவல்

பெலெிவன

திறணக்களம்

நிறுவனத்தின்
பெலவுகறளத்
தீர்த்தல்

04

வதர்தல் ஆறணக்குழு

வதர்தல் ணி
ஊழியர்களின்
பகொடுப் னவு
கறள
ைீளளித்தல்
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3.8 உநிதி அல்லொத பெொத்து அைிக்றகயிடல் பெயலொற்ைறக
ரூ ொ ,000

ஆதன
குைியீடு

9151

குைியீட்டு வி ரம்

கட்டிடம் ைற்றும்

2020.12.31
திகதியசுற்ைொய்
வுச் ெற
அைிக்றக டி
ைீதி

2020.12.31 திகதிய
நிதி நிறலறை
அைிக்றக டி ைீதி

எதிர்கொலத்தில்
கணக்கிட
வவண்டியது

-

-

-

-

8,678

-

கட்டறைப்பு
9152

இயந்திரம் ைற்றும்
உ கரணம்

9153

கொணி

-

-

-

9154

அருவைொன பெொத்துக்கள்

-

-

-

9155

உயிொியல் பெொத்துக்கள்

-

-

-

9160

நறடப றும் ணிகள்

-

-

-

9180

குத்தறகச் பெொத்துக்கள்

-

-

-

3.9 கணக்கொய்வொளர் நொயகத்தின் அைிக்றக
fzf;fha;thshpd; mwpf;iff;F rpq;fsg; gpujpapd; 43-48 Mk; gf;fq;fisg; ghh;f;f.
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அைிக்றக
யிடல்
முன்வன
ற்ைம் %

mj;jpahak; 04
nrayhw;Wifr; Rl;bfs;

பெயலொற்றுறகச் சுட்டிகள்
நிறுவனத்தின் பெயலொற்றுறகச் சுட்டிகள் (பெயற் ொட்டுத் திட்டத்தின்
அடிப் றடயில்)
குைிப்பீட்டு சுட்டிகள்
1
2

3
3.1
3.2
4.
4.1
4.2

எதிர் ொர்த்த பவளியீட்டின் ெதவீதைொக
(%)உண்றையொன பவளியீடு
100% - 90%

75% - 89%

50% - 74%

ஒளி ரப்பு ஒழுங்கு டுத்தல்
100%
ஆறணக்குழுச் ெட்டத்றத வறரதல்
தகவல் அைியும் உொிறைறய
ஊக்குவிப் தற்கொக ைக்கறள
அைிவூட்டல்
பதொழில்துறை ஊடகவியலொளர்கறள உருவொக்குதல்

-

-

-

-

10%

(எெிதிெி ஊடக புலறைப் ொிெில்
100%
நிகழ்ச்ெித்திட்டம்)
ஊடகவியலொளர்களுக்கு உயர் கல்வி
நிறுவனபைொன்றை தொ ித்தல்
ஊடகவியலொளர்களுக்கு வெதிகறள வழங்குதல்

-

-

-

-

-

15%

நகர வீடறைப்புத் திட்டங்கறள
நிர்ைொணித்தல்
கொப்புறுதித் திட்டபைொன்றை
நறடமுறைப் டுத்தல்

-

-

-

5%

-

-

-

10%

47

0% - 49%

mj;jpahak; 05
Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffis (SDG)
milAk; nrayhw;Wif

வ ண்தகு அ ிவிருத்தி இலக்குகறள (SDG) அறடயும்
பெயலொற்றுறக
5.1 அறடயொளம் கொணப் ட்ட வ ண்தகு அ ிவிருத்தி இலக்குகறள
சுட்டிக்கொட்டுக

கலொெொரத்திற்குள்

ப ொறுப்புள்ள

ஊடக

ெம் ிரதொயபைொன்றை

வெதியளிக்கப் ட்டவதொடு ஊடக பெயற் ொட்டின் ெிைப்ற
இலக்கு /
குைிக்வகொள்
4. தரைொன கல்வி

16. ெைொதொனம் நீதி
ைற்றும் வழுவொன
நிறுவனங்கள்

அறடவுகள்(உகலொவிய)
4. 42030 ஆம்
ஆண்டளவில்
பதொழில்வொய்ப்பு, சுனிெி
பதொழில்வொய்ப்பு ைற்றும்
பதொழில்முயற்ெிக்குத்
வதறவயொன
பதொழில்நுட் ைற்றும்
பதொழிற்திைன் உள்ளிட்ட
ஏற்புறடய திைறைகள்
உள்ள இறளய
ெமூகத்றதயும் வயதுவந்த
ெமூகத்றதயும்
டிப் டியொக அதிகொித்தல்.
16.10 வதெிய ெட்டங்கள்
ைற்றும் ெர்வவதெ
ஒப் ந்தங்களுக்க அறைய
ப ொதுைக்கள் தகவல்கறள
அைிந்துபகொள்வதிலுள்ள
இயலுறைறய
உறுதிபெய்து அடிப் றடச்
சுதந்திரத்றத
உறுதிப் டுத்தல்.

உருவொக்குவதற்கு

வநொக்கிப் யணித்தல்.

அறடந்துபகொள்வ
தற்கொன
குைிகொட்டிகள்
வதெிய ஊடக
உயர் கல்வி
நிறுவனம்

இதுவறர அறடயப்ப ற்ை
முன்வனற்ைம்
0% - 49%

51

75%- 100%

10%

எெிதிெி பவகுென
ஊடக புலறைப்
ொிெில்
நிகழ்ச்ெித்திட்டம்

தகவல்
உத்திவயொகத்தர்க
ள் ைற்றும்
அரெொங்க
உத்திவயொகத்தர்க
றள அைிவூட்டும்
நிகழ்ச்ெிகள்
ப ொதுைக்கறள
அைிவூட்டும்
நிகழ்ச்ெிகள்

50% - 74%

100%

10%

80%

5.2

வ ண்தகு அ ிவிருத்தி இலக்குகளின் அறடவுகள் ைற்றும் ெவொல்கறள
சுருக்கைொக வி ொிக்குக

பவற்ைிகள் :
i.

பதொழிற்துறை ஊடகவியலொளர்கறள துறையில் உருவொக்கும்

வநொக்கில் வதெிய

பவகுென

அைிக்றக

நிறுவனபைொன்றை

நிறுவுவதற்கொன

கருத்திட்ட

அறைச்ெினொல் வதெிய பகொள்றகத் திட்டைிடல் திறணக்களத்தின்

இந்த

ொிந்துறரறயப்

ப ற்றுக்பகொள்வதற்கொக ெைர்ப் ிக்கப் ட்டுள்ளவதொடு அந்தத் திறணக்களம் பகொள்றக
ொீதியில் இந்தக் கருத்திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 2020.08.09 ஆம் திகதிய
இல 2187/27 எனும் அதி விவெட வர்த்தைொனி அைிவித்தலின்

ிரகொரம் மூன்ைொம்

நிறலக் கல்வி நிறுவனபைொன்ைொன இலங்றக ைன்ை நிறுவனம் இந்த
விடயப்

ரப் ிற்குள் இறணக்கப் ட்ட

அறைச்ெின்

ின்னர் அந்த நிறுவனத்துடன் இறணந்து

ஊடக உயர் கல்வி நிறுவனம் நிறுவப் டவுள்ளது.
ii.

தகவல் அைியும் உொிறைச் ெட்டத்றத நறடமுறைப் டுத்தி அதறன ெமூகைப் டுத்தும்
ப ொறுப்பு இந்த அறைச்ெொல்
பவற்ைிகரைொக

வைற்பகொள்ளப் டுகின்ைது. இந்த பெயன்முறைறய

பெயற் டுத்துவதற்பகன

நிறுவப் ட்டுள்ளது.

ெட்டத்றத

தனியொன

அமுல் டுத்துவதற்கொன

ிொிபவொன்று
அறனத்துப்

அறைச்ெில்
ணிகளிம்

அப் ிொிவின் ஊடொக வைற்பகொள்ளப் டுகின்ைன.

ெவொல்கள் :
I.

அறனத்து

அரெொங்க

ஒருங்கிறணப்ற

ிரவவெத்திற்கொகவும்

அரெொங்க

நிறுவனங்களுக்கிறடயில்

ஏற் டுத்துவதன் மூலம் கூட்டு பெயற் ொடுகறள இனம் கொணல்

ைற்றும் ஒருங்கிறணந்த திட்டைிடலுக்கு வழிவயற் டல்.
II.

வ ண்தகு

அ ிவிருத்தி

இலக்குகறள

அறடந்துபகொள்வதற்கு

ஏற்புறடயதொகக்

பகொள்ளப் டும் ஒழுங்கு டுத்தல்கறள பெய்வதற்கு வலுவொ முறையறை அைிமுகம்
பெய்தல்.
III.

அரெொங்க ஊடக நிறுவனங்கறள பதொழில்நுட் த்றதக் பகொண்டு வலுப் டுத்தல்.

IV.

இந்த இலக்குகறள அறடந்துபகொள்வதற்கொக தனியொர் ஊடகங்கள் ைற்றும் ெமூக
ஊடகங்கறள விறனத்திைனுடன் யன் டுத்தல்

V.

அரெ

ஊடக

கொரணத்தினொல்
வதறவயொன

நிறுவனங்கள்

இலொ த்றத

வநொக்கொகக்

பகொண்டு

பெயற் டொத

வ ண்தகு அ ிவிருத்தி இலக்குகறள அறடந்துபகொள்வதற்குத்
நிகழ்ச்ெித்திட்டங்கறள

ஒதுக்கீடுகறளப் ப ற்றுக்பகொள்ளல்.
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நறடமுறைப் டுத்துவதற்குத்

வதறவயொன

mj;jpahak; 06
kdpj ts tpguk;

ைனித வள வி ரம்

6.1

தவியணி முகொறைத்துவம்

அங்கீகொிக்கப்
ட்ட
தவியணி

தற்வ ொதுள்ள
தவியணி

ெிவரட்ட

25

15

10

00

மூன்ைொம்
நிறல
இரண்டொம்
நிறல
ஆரம் நிறல

06

03

03

00

89

58

31

00

38

29

09

00

158

105

53

00

பைொத்தம்

6.2

ற்ைொக்குறையொன

அல்லது

அதிகப் டியொன

(அதிகப்

தவி பவற்ைிடம்

ைனித

வளங்கள்

டியொன)

நிறுவனத்தின்

பெயலொற்றுறகயிறன எவ்வொறு ொதிக்கின்ைது என் றத சுருக்கைொகக் குைிப் ிடுக.
ஆளணியில் 53 வ ருக்கு பவற்ைிடமுள்ளது. ஊழியர்
ஒவ்பவொரு

றடயில் குறை ொடு நிகழும் வ ொது

ஊழியருக்கும் ப ொறுப் ளிக்கப் டும் வைலதிகப்

ணிகறள உொிய வநரத்தில்

நிறைவவற்றுவதற்கு ைன உறளச்ெலுடனும் திருப்தி இன்ைியும் நடவடிக்றக எடுக்க வவண்டிய
நிறல ஏற் டும். அது ஆளணியின் பெயலொற்றுறக குறைவறடவதற்கும் ஒட்டுபைொத்தைொக
நிறுவனத்தின் பெயலொற்றுறக வீழ்ச்ெியறடவதற்கும் வழிவகுக்கும்.
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01

01

விறலைனு வகொரல் ஆவணங்கறளத்
தயொொித்தல்
(ப ொருட்கள்
ைற்றும்
வெறவகள்)

Workshop on Public Procurement

01
50

அறைச்ெரறவ
விஞ்ஞொ னங்கள்
தயொொித்தல் ைற்றும் ெைர்ப் ித்தல்

Fire & Emergency Response Training

Procedures

03

Contract

அலுவலக முறைகள் ைற்றும் ஒழுக்க
விழுைியங்கள் ற்ைிய பெயலைர்வு

Administration

and

01

Higher National Diploma in Public

Procurement

யிற்ைப் ட்ட
தவியினர்
எண்ணிக்றக

நிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின் ப யர்

6.3 ைனித வள வி ரம்

8,500

60,000

1 நொள்

8,500

8,500

25,500

120,000

உள்நொட்டு

-

-

-

-

-

-

பவளிநொட்டு

(ரூ ொ ’000)

பைொத்த முதலீடு

1 நொள்

2
நொட்கள்

2
நொட்கள்

2
நொட்கள்

ஒரு
வருடம்

நிகழ்ச்ெித்தி
ட்டக்
கொலம்

உள்நொட்டு

உள்நொட்டு

உள்நொட்டு

உள்நொட்டு

உள்நொட்டு

உள்நொட்டு

பவளிநொட்டு)

(உள்நொட்டு/

நிகழ்ச்ெித்திட்ட
த்தின் இயல்பு

அவெர அனர்த்த ெந்தர்ப் ங்களில் உயிர்
ைற்றும் பெொத்துக்கறளப் ொதுகொக்கும்
முறைகள் ைற்றும் முதலுதவி ற்ைிய

அறைச்ெரறவ விஞ்ஞொ னங்கறள
யனுள்ள வறகயில் ெைர்ப் ித்தல்

அரெொங்க ப றுறக நடவடிக்றககள்
பதொடர் ில் திைறன
விருத்திபெய்துபகொள்ளல்

ப றுறக நடவடிக்றககறள
வைற்பகொள்ளும் வ ொது ப றுறக
வழிகொட்டு பநைிக்கு அறைய விறலைனு
ஆவணங்கறளத் தயொொிப் தன் மூலம்
ைிகவும் யனுள்ள வறகயில்
ப ொருட்கள் வெறவகறள பகொள்வனவு
பெய்ய முடியுைொதல்.

முறைகளின் (Shopping method) கீழ்

அலுவலக முறைகள் ைற்றும் ஒழுக்க
விழுைியங்கள் ின் ற்றுவதன் மூலம்
அலுவலக நடவடிக்றககறள
விறனத்திைனுடனும் யனுள்ள
வறகயிலும் நிறைவவற்ைிக்பகொள்ளல்
வதெிய வ ொட்டித்தன்றையுள்ள ெந்றத

அரெொங்க ப றுறக நடவடிக்றககள்
குைித்து அைிவொற்ைறல
விருத்திபெய்துபகொள்ளல்

பவளியீடு/ப ற்றுக்பகொண்ட அைிவு*
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பைொத்தம்

Qualification
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01

01

Digital Marketing Essential

System

01

Information

01

Certificate Course in Journalism

Management

Master

Management

Master in Public Administration &

45,000

6
ைொதங்கள்

431,500

18,000

62,500

75,000

6
ைொதங்கள்

1 வருடம்

1 வருடம்

-

-

-

-

உள்நொட்டு

உள்நொட்டு

உள்நொட்டு

உள்நொட்டு

டிஜிட்டல் ெந்றதப் டுத்தல் ற்ைிய
அைிறவப் ப ற்றுக்பகொள்ளல்

ஊடகங்கள் ற்ைிய அைிறவப்
ப ற்றுக்பகொள்ளல்

தகவல் கட்டறைப்பு முகொறைத்துவம்
ற்ைிய அைிறவப் ப ற்றுக்பகொள்ளல்

ப ொது நிர்வொகத்திற்கு வதறவயொன
நிர்வொக ைற்றும் முகொறைத்துவ
அைிறவப் ப ற்றுக்பகொள்ளல்

அைிவ ைற்றும் ஆற்ைறலப்
ப ற்றுக்பகொள்ளல்.

6.4 நிறுவனத்தின் பெயலொற்றுறகக்கு யிற்ெி நிகழ்ச்ெித்திட்டங்களின் ங்களிப்பு
உத்திவயொகத்தர்கறள
யொபதனில்,

அலுவலக

விறனத்திைனுடனும்
யிற்ெி

யிற்ெிப்

ொடபநைிகளுக்கு

நடவடிக்றககறள

உொிய

நிறைவவற்ைிக்பகொள்வதற்கு

ொடபநைிகள்

ஈடு டுத்துவதன்

உத்திவயொகத்தர்களின்

முறையில்,

அவர்கறளத்

அைிறவ

வநொக்கம்
முறையொகவும்

தூண்டுவதொகும்.

இற்றைப் டுத்துவவதொடு,

அவர்களது திைன்கறள விருத்தி பெய்வதற்கும் உதவுகின்ைது. இந்த அறைச்ெின்
உத்திவயொகத்தர்களுக்கு
ட்டுள்ளவதொடு அந்தப்

வெறவக்கொலப்

யிற்ெி

பநைிபயொன்று

அைிமுகப் டுத்தப்

ொடபநைிகளுக்கொக அரெொங்கத்தினொல் அங்கீகொிக்கப் ட்ட

நிறுவனங்களின் வளவொளர்களின் ஒத்துறழப்பு ப ற்றுக்பகொள்ளப் ட்டது.
அரெொங்க துறையில் புதிதொக நியைனம் ப ற்று அறைச்சுக்கு இறணப்புச் பெய்யப் ட்ட
உத்திவயொகத்தர்கள் கட்டொய

யிற்ெிப்

ொடபநைிகளுக்கு அனுப் ப் ட்டனர். அதன்

மூலம் அவர்கள் பதொழிலுக்கு ைிகவும் இறெவொக்கம் அறடந்தவர்களொக ைொறுகின்ைனர்.
அத்வதொடு இத்தறகய

யிற்ெி

ொடபநைிகள் மூலம்

ஒவர வறகயிலொன இயல்பு

வொழ்க்றகயில் இருந்து ைீண்டு அைிவுள்ளவர்களொக ைொற்ைம் ப றுவதற்கு ெந்தர்ப் ம்
கிட்டுகின்ைது.
உத்திவயொகத்தர்கறள

யிற்ெிப்

ொடபநைிகளுக்கு அனுப்புவதன் மூலம் அறைச்ெின்

பெயலொற்றுறகறய அதிகொிப் தற்கும் ெந்தர்ப் ம் கிறடக்கின்ைது.
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இணக்கப் ொட்டு அைிக்றக

இல.

ஏற்புறடய வதறவப் ொடு

இணக்கப் ொட்டு
நிறலறை
(இணக்கைொனது/
இணக்கைற்ைது)

1

இணக்கைற்ைதொ
யின் அது ற்ைி
சுருக்கைொக
வி ொிக்க

எதிர்கொலத்தில்
இணக்கைற்ைதி
றன தவிர்ப் தற்கு
முன்பைொழியும்
ெொியொன
நடவடிக்றகயொது

ின்வரும் நிதி அைிக்றககள் / கணக்குகள் உொிய திகதியில் ெைர்ப் ிக்கப் ட்டுள்ளன

1.1

வருடொந்த நிதிஅைிக்றககள்

இணக்கைொனது

-

-

1.2

இணக்கைொனது

-

-

ஏற்புறடயதன்று

-

-

1.4

அரெ அலுவலர்கள்
முற் ணக்கணக்கு
வணிகைற்றும்உற் த்திமுற் ணக்
கணக்குகள்
(வர்த்தகமுற் ணக்கணக்குகள்)
களஞ்ெிய முற் ணக் கணக்கு

ஏற்புறடயதன்று

-

-

1.5

ெிைப்பு முற் ணக் கணக்கு

ஏற்புறடயதன்று

-

-

1.6

ஏறனய

ஏற்புறடயதன்று

-

-

2

புத்தகங்கள் ைற்றும் திவுகறளப் வ ணல் (நி. ி.445)

2.1

ப ொது நிர்வொக சுற்ைைிக்றக
267/2018 இன் டி நிறலயொன
பெொத்து திவவட்றட
புதுப் ித்தல் ைற்றும் ரொைொித்தல்

இணக்கைொனது

-

-

2.2

ஆள்ெொர் வவதனொதிகள் திவு /
தனிப் ட்ட ஊதிய அட்றடகறள
புதுப் ித்தல் ைற்றும் ரொைொித்தல்

இணக்கைொனது

-

-

2.3

கணக்கொய்வு வினொக்கள்
திவவட்றட புதுப் ித்தல்
ைற்றும் ரொைொித்தல்
உள்ளக கணக்கொய்வு
அைிக்றககள் திறவப்
புதுப் ித்தல் ைற்றும்
ரொைொித்தல்
அறனத்து ைொதொந்த கணக்கு

இணக்கைொனது

-

-

இணக்கைொனது

-

-

இணக்கைொனது

-

-

1.3

2.4

2.5

சுருக்கங்கறளயும் (CIGAS)
தயொர் பெய்து ப ொது
திறைவெொிக்கு உொிய திகதியில்
ெைர்ப் ித்தல்
61

2.6

கொவெொறல ைற்றும் கொசுக்
கட்டறள திவவட்றட
புதுப் ித்தல் ைற்றும் ரொைொித்தல்

இணக்கைொனது

-

-

2.7

ப ொருட் திவவட்டிறன
புதுப் ித்தல் ைற்றும் ரொைொித்தல்

இணக்கைொனது

-

-

2.8

இருப்புப் திவவட்டிறன
புதுப் ித்தல் ைற்றும் ரொைொித்தல்

இணக்கைொனது

-

-

2.9

இழப்பு திவவட்டிறன
புதுப் ித்தல் ைற்றும் ரொைொித்தல்

இணக்கைொனது

-

-

2.10

ப ொறுப்பு திவவட்றட
புதுப் ித்தல் ைற்றும் ரொைொித்தல்

இணக்கைொனது

-

-

2.11

அடிக்கட்றட புத்தகங்களின் (GA

இணக்கைொனது

-

-

– N20) திவவட்றட புதுப் ித்தல்
ைற்றும் ரொைொித்தல்
03

நிதிக் கட்டுப் ொட்டுக்கொன ணிகறள ஒப் றடத்தல் (நி. ி. 135)

3.1

நிதி அதிகொரங்கள்
நிறுவனத்திற்குள் கிரப் ட்டன

இணக்கைொனது

-

-

3.2

நிதி அதிகொரங்கள்
கிரப் டுகின்ைறை ற்ைி
நிறுவனத்திற்குள்
பதொியப் டுத்தப் ட்டது

இணக்கைொனது

-

-

3.3

ஒவ்பவொருபகொடுக்கல்
வொங்கல்களும் இரண்டு அல்லது
அதற்கு வைற் ட்ட அலுவலர்கள்
மூலம் இடம்ப றும் வறகயில்
அதிகொரம் ஒப் றடக்கப் ட்டது.

இணக்கைொனது

-

-

3.4

2014.05.11 திகதிய அரெ
கணக்கு சுற்ைைிக்றக இல .
171/2004 இன் டி, அரசு ஊதிய
பைன்ப ொருள் பதொகுப் ின்
பெயல் ொடுகள்
கணக்கொளர்களின்
கட்டுப் ொட்டுக்கு உட் ட்டறவ.

இணக்கைொனது

-

-

4

வருடொந்த திட்டத்திறனத் தயொொித்தல்

4.1

வருடொந்த பெயற் ொட்டு திட்டம் இணக்கைொனது
தயொொித்தல்
வருடொந்த பகொள்முதல் திட்டம் இணக்கைொனது
தயொொித்தல்

-

-

-

-

4.2
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4.3
4.4

4.5

5
5.1

6

வருடொந்த உள்ளக கணக்கொய்வுத் இணக்கைொனது
திட்டம் தயொொித்தல்
வருடொந்த ைதிப்பீட்றடத்
இணக்கைொனது
தயொொித்தல் ைற்றும் அறத வதெிய
வ.பெ.தி திறணக்களத்தில் (NBD)
உொிய திகதியில் ெைர்ப் ித்தல்
வருடொந்த கொசுப் ொய்ச்ெல்
அைிக்றக திறைவெொி
பெயற் ொட்டுத்
திறணக்களத்துக்கு உொிய
திகதியில்
ெைர்ப் ிக்கப் ட்டுள்ளது.
கணக்கொய்வு வினொக்கள்
அறனத்து கணக்கொய்வு
வினொக்களுக்கும்
கணக்கொய்வொளர் நொயகத்துக்கு
குைிப் ிட்ட திகதியில் தில்
அளிக்கப் ட்டுள்ளது
உள்ளகக் கணக்கொய்வு

-

-

-

-

இணக்கைொனது

-

-

இணக்கைொனது

-

-

-

-

6.1

நி . ி.134 (2) டி.எம்.ஏ / 1-2019
டி, ஆண்டின் பதொடக்கத்தில்
கணக்கொய்வொளர் நொயகத்துடன்
கலந்தொவலொெித்த ின்னர்
உள்ளக கணக்கொய்வு திட்டம்
தயொொித்தல்

6.2

அறனத்து உள்ளக கணக்கொய்வு
அைிக்றககளுக்கும் ஒரு
ைொதத்திற்குள் திலளித்தல்.

இணக்கைொனது

-

-

6.3

அறனத்து உள்ளக கணக்கொய்வு இணக்கைொனது
அைிக்றககளின் நகல்கறளயும்
2018 இன் 19ஆம் இலக்க வதெிய
கணக்கொய்வுச்
ெட்டத்தின்
துறணப் ிொிவு 40 (4) இன்
அடிப் றடயில் கணக்கொய்வொளர்
நொயகத்துக்கு ெைர்ப் ித்தல்.

-

-

6.4

அறனத்து உள்ளக கணக்கொய்வு இணக்கைொனது
அைிக்றககளின் நகல்கறளயும்
134 (3) நிதி ிரைொனக் குைிப் ின்
அடிப் றடயில் கணக்கொய்வொளர்
நொயகத்துக்கு வழங்குதல்.

-

-

இணக்கைொனது
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7

கணக்கொய்வு ைற்றும் முகொறைத்துவக் குழு

7.1

டிஎம்ஏ1-2019 சுற்ைைிக்றகயின்
டி ஆண்டுக்கு குறைந்தது 04
கணக்கொண்வு ைற்றும்
முகொறைத்துவக் குழுக்
கூட்டங்கள் நடத்தப் ட்டுள்ளன

இணக்கைற்ைது

DMA/AMC/M/2

020/5-4 ைற்றும்
2020/06/11
ஆம் திகதிய
கணக்கொய்வு
ைற்றும்
முகொறைத்துவ
திறணக்களத்தி
ன் மூலம் 2020
ஆண்டுக்கொன
மூன்ைொவது
ைற்றும்
நொன்கொவது
கொலொண்டுகளு
க்கு ைொத்திரம்
கூட்டங்கறள
நடொத்த
வவண்டுபைன
அைிவிக்கப்
ட்டுள்ளது.

2020/09/10 ஆம்
திகதி மூன்ைொவது
கொலொண்டுக்கொன
கணக்கொய்வு
ைற்றும்
முகொறைத்துவ
குழு கூட்டம்
நடொத்தப் ட்டுள்ள
து. நொன்கொவது
கொலொண்டுக்குொிய
கணக்கொய்வு
ைற்றும் ைற்றும்
முகொறைத்துவ
குழு கூட்டம்
ப ப்ரவொி
ைொதத்தில்
நடொத்துவதற்கு
நடவடிக்றக
எடுக்கப்
ட்டுள்ளது.

8

ஆதன முகொறைத்துவம்

8.1

ஆதனமுகொறைத்துவ
சுற்ைைிக்றக இல.01/2017,
பெொத்துப றுறக ைற்றும்
அகற்ைல் ற்ைிய தகவல்கறள
கம்ப்வரொலர் பஜனரல்
அலுவலகத்தில் ெைர்ப் ிக்க
வவண்டும்

இணக்கைொனது

-

-

8.2

வைற்கண்ட சுற்ைைிக்றகயின் 13
ஆம் அத்தியொயத்தின் டி,
சுற்ைைிக்றகயின் விதிகறள
அமுல் டுத்துவதற்கும்,
அத்தறகய அதிகொொிறய
கம்ப்வரொலர் பஜனரல்
அலுவலகத்திற்கு
அனுப்புவதற்கும்
ப ொருத்தைொனபதொரு பதொடர்பு
அதிகொொி நியைிக்கப் ட்டுள்ளொர்.

இணக்கைொனது

-

-
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8.3

8.4

8.5

9
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

அரெ நிதி சுற்ைைிக்றக
இல.05/2016 இன் டி,
ப ொருட்கள்
கணக்பகடுக்கப் ட்டு,
பதொடர்புறடய அைிக்றககள்
கணக்கொய்வொளர் நொயகத்துக்கு
உொிய திகதியில்
ெைர்ப் ிக்கப் ட்டுள்ளன.
சுற்ைைிக்றகயில் குைிப் ிடப் ட்ட
கொலகட்டத்தில் வருடொந்த
கணக்பகடுப்பு மூலம்
அதிகப் டியொன, குறை ொடுகள்
ைற்றும் ிை ொிந்துறரகள்
பெய்யப் ட்டுள்ளன
நி. ி 772இன் டி கழிக்கப் ட்ட
ப ொருட்கறள அகற்றுதல்
இடம்ப ற்ைது
வொகன முகொறைத்துவம்
குழுை வொகனங்களுக்கொன
தினெொி இயக்க அைிக்றக ைற்றும்
ைொதொந்த சுருக்க அைிக்றககறளத்
தயொொித்து அவற்றை உொிய
திகதியில் கணக்கொய்வொளர்
நொயகத்துக்கு ெைர்ப் ித்தல்
கழிப் னவு பெய்யப் ட்ட
வொகனங்கள் கழிப் னவு
பெய்யப் ட்டு ஆறு
ைொதங்களுக்குள் அகற்ைப் டுதல்
வவண்டும்.
வொகன திவு புத்தகங்கள்
ரொைொிக்கப் டுவதுடன்
புதுப் ிக்கப் டுதல் வவண்டும்
ஒவ்பவொரு வொகன வி த்தும் நி. ி
103,104,109 ைற்றும் 110 இன்
டி நட வடிக்றக எடுக்கப் டுதல்
வவண்டும்.
2016.12.29திகதிய ப ொது
நிர்வொக சுற்ைைிக்றக
இல.2016/30 இன் த்தி 3.1 இன்
விதிகளின் டி வொகனங்களின்
எொிப ொருள் ொவறனயிறன
ைீண்டும் ொிெீலித்தல்.
குத்தறக வொகனங்களின் உொித்து
திவு புத்தகம் குத்தறகக்
கொலத்தின் ின்னர் ைொற்ைப் டும்.

இணக்கைொனது

-

-

-

-

இணக்கைொனது

-

-

இணக்கைொனது

-

-

இணக்கைொனது

-

-

இணக்கைொனது

-

-

இணக்கைொனது

-

-

இணக்கைொனது

-

-

ஏற்புறடயதன்று

-

-

இணக்கைொனது
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10

வங்கி கணக்குகளின் முகொறை

10.1

உொிய திகதிகளில் வங்கி

இணக்கைொனது

-

-

ைீளொய்வு வருடத்தில்
இணக்கைொனது
கொணப் ட்ட பெயற் டொத
வங்கிக் கணக்குகளிறனத்
தீர்த்தல்
வங்கி கணக்கிணக்க
இணக்கைொனது
அைிக்றகயில்
பவளிப் டுத்தப் ட வவண்டிய
நிலுறவகறள பவளிப் டுத்துதல்
ைற்றும் ெொிபெய்தல் ைற்றும் ஒரு
ைொதத்திற்குள் அத்தறகய
நிலுறவகறள தீர்த்தல்.
நிதி ஏற் ொட்டிறனப் யன் டுத்தல்

-

-

-

-

11.1

ஒதுக்கீடு பெய்யப் ட்ட
ஏற் ொடுகறள வறரயறைகறள
ைீைொத டி பெலவிடல்.

இணக்கைொனது

-

-

11.2

நி. ி .94 (1) இன் டி ஒதுக்கீட்டு
வரம்ற ைீைொதப ொறுப்புக்கள்
வருட இறுதியில்
பதொடர்ந்திருக்கும்.

இணக்கைொனது

-

-

12

அரெ அலுவலர்களின் முற் ணக் கணக்கு

12.1

எல்றலகளுக்கு இணங்குதல்

இணக்கைொனது

-

-

12.2

நிலுறவயிலுள்ள கடன் நிலுறவ
குைித்து ெொியொன வநரத்தில்
குப் ொய்வு பெய்திருத்தல்.

இணக்கைொனது

-

-

12.3

ஒரு வருடத்திற்கும் வைலொக
நிலுறவயில் உள்ள கடன்கறள
அறடத்தல்
ப ொது றவப்புக் கணக்கு

இணக்கைொனது

-

-

கொலம் ிந்திய றவப்புக்கறள
அகற்றுவதற்கு நி. ி 571
ிரகொரம் நடவடிக்றக எடுத்தல்
ப ொது றவப்புகளுக்கொன
கட்டுப் ொட்டு கணக்றக
புதுப் ித்தல் ைற்றும் ரொைொித்தல்

இணக்கைொனது

-

-

இணக்கைொனது

-

-

கணக்கிணக்க அைிக்றககறளத்
தயொொித்து ெொன்ைளித்தல் ைற்றும்
கணக்கொய்வுக்கு ெைர்ப் ித்தல்
10.2

10.3

11

13
13.1

13.2
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14

முன் ணக் கணக்கு

14.1

ைீளொய்வு ஆண்டின் இறுதியில்
இணக்கைொனது
கொசுப் புத்தகத்தில் ைீதி திறைவெொி
பெயற் ொட்டுத்
திறணக்களத்துக்கு
அனுப் ப் ட்டுள்ளது

-

-

14.2

நி. ி.371 இன் அடிப் றடயில்
தற்பெயலொன இறடக்கொல
வழங்கல், அத்தறகய ணி
நிறைவறடந்து ைொதத்திற்குள்
தீர்க்கப் டும்
நி. ி.371 இன் டி
அங்கீகொிக்கப் ட்ட வரம்ற
ைீைொத தற்கொலிக இறடக்கொல
வழங்கல்

இணக்கைொனது

-

-

இணக்கைொனது

-

-

ைொதந்வதொறும் திறைவெொி
புத்தகங்களுடன் கணக்கு ைீதி
கணக்கிணக்கம் பெய்யப் டுதல்
வவண்டும்
வருைொன கணக்கு

இணக்கைொனது

-

-

விதிகளின் டி வெகொிக்கப் ட்ட
வருைொனத்றத திருப் ிச்
பெலுத்தியிருக்க வவண்டும்
திரட்டப் ட்ட வருைொனம்
றவப்புக் கணக்கில் வரவு
றவக்கொைல் வநரடியொக
வருைொனத்திற்கு வரவு
றவக்கப் ட வவண்டும்
நி. ி176 இன் டி நிலுறவத்
பதொறகறய கணக்கொய்வொளர்
நொயகத்துக்குச் ெைர்ப் ித்தல்
ைனித வள முகொறைத்துவம்

இணக்கைொனது

-

-

இணக்கைொனது

-

-

ஏற் றடயதன்று

-

-

இணக்கைொனது

-

-

16.2

அங்கீகொிக்கப் ட்ட
ஊழியர்களின் எல்றலக்குள்
ணியொளர்கறளப் ரொைொித்தல்
ஊழியர்களின் அறனத்து
உறுப் ினர்களுக்கும்
கடறைகளின் எழுதப் ட்ட
ட்டியல்கறள வழங்குதல்

இணக்கைொனது

-

-

16.3

20.09.2017 வததியிட்ட

இணக்கைொனது

-

-

14.3

14.4

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1

எம்.எஸ்.டி சுற்ைைிக்றக
இல.04/2017 இன் டி அறனத்து
அைிக்றககளும் முகொறைத்துவ
வெறவகள் திறணக்களத்தில்
ெைர்ப் ிக்கப் ட்டுள்ளன.
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17

ப ொதுைக்களுக்கொன தகவல் வழங்கல்

17.1

தகவல் உொிறைச் ெட்டம் ைற்றும்
ஒழுங்குமுறைகளின்
அடிப் றடயில் தகவல் அதிகொொி
ஒருவறர நியைித்தல்

இணக்கைொனது

-

-

17.2

அறைப்பு ற்ைிய தகவல்கறள
அதன் வறலத்தளத்தின் மூலம்
வழங்குதல் ைற்றும் வறலத்தளம்
அல்லது ைொற்று வழிகள் வழியொக
நிறுவனத்தின் ைீதொன ப ொது
கருத்துகள் / குற்ைச்ெொட்டுகறள
எளிதொக்குதல்.

இணக்கைொனது

-

-

17.3

தகவல் அைியும் உொிறைச்
ெட்டத்தின் 8 ைற்றும் 10
ிொிவுகளின் டி ஆண்டுக்கு
இரண்டு அல்லது ஒரு முறை
அைிக்றககறள ெைர்ப் ித்தல்.

இணக்கைொனது

-

-

18

ிரறெகள் ட்டயத்திறனச் பெயற் டுத்தல்

18.1

ப ொது நிர்வொகம் ைற்றும்
முகொறைத்துவ சுற்ைைிக்றக
இல.05/2008 ைற்றும் 05/2018 (1)
இன் டி ிரறெகள் ட்டயம் /
ிரறெகள் வொடிக்றகயொளர்
ெொெனத்றத உருவொக்குதல்
ைற்றும் பெயற் டுத்துதல்.

18.2

சுற்ைைிக்றகயின் த்தி 2.3 ஐப்
இணக்கைற்ைது
ப ொறுத்தவறர, ிரறெகள்
ட்டயம் / ிரறெகள்
வொடிக்றகயொளர் ெொெனத்றத
பெயல் டுத்தவும் அறத
கண்கொணிக்கவும் ைதிப்பீடு
பெய்யவும் நிறுவனம் ஒரு
ப ொைிமுறைறய
அறைத்துள்ளது.
ைனித வள திட்டத்திறனத் தயொொித்தல்

19
19.1

2018.01.24 திகதிய ப ொது
நிர்வொக சுற்ைைிக்றக இல .
02/2018 இன் இறணப்பு 02
டிவத்தின் அடிப் றடயில்
ைனித வளத் திட்டம் தயொொித்தல்.

இணக்கைற்ைது

இணக்கைற்ைது

68

தற்வ ொது நறடமுறையில் இல்றல.
எதிர்வரும் ஆண்டில்
இற்றைப் டுத்துவதற்கு நடவடிக்றக
எடுக்கப் டும்.

எதிர்வரும் ஆண்டில் தயொொிப் தற்கு
நடவடிக்றக எடுக்கப் டும்.

எதிர்வரும் ஆண்டில்
தயொொிப் தற்கு
நடவடிக்றக
எடுக்கப் டும்.

-

19.2

19.3

19.4

20
20.1

ஊழியர்களின் ஒவ்பவொரு
இணக்கைற்ைது
உறுப் ினருக்கும் குறைந்த ட்ெம்
12 ைணிவநர யிற்ெி ஆண்டுக்கு
12 ைணி வநரத்திற்கும்
குறையொைல் இருப் றத
வைற்கண்ட ைனித வள திட்டம்
உறுதி பெய்ய வவண்டும்.
வைற்கண்ட சுற்ைைிக்றகயின்
இணக்கைற்ைது
இறணப்பு 01 இல்
பகொடுக்கப் ட்டுள்ள டிவத்தின்
அடிப் றடயில் அறனத்து
ஊழியர்களுக்கும் வருடொந்த
பெயற்திைன் ஒப் ந்தம்
றகபயழுத்திடப் ட்டுள்ளது.
வைற்கண்ட சுற்ைைிக்றகயின் 6.5 இணக்கைொனது
வது ந்திக்கு ஏற் ைனிதவள
வைம் ொட்டுத் திட்டம், திைன்
வைம் ொட்டுத் திட்டங்கள் ைற்றும்
திைன் வைம் ொட்டுத்
திட்டங்கறள பெயற் டுத்தல்
ஆகியவற்ைின் ப ொறுப் ில் ஒரு
மூத்த அதிகொொிறய நியைித்தல்.
கணக்கொய்வு ந்திகளுக்கொன ப ொறுப்புக்கள்
முந்றதய ஆண்டிற்கொன
கணக்கொய்வொளர் நொயகத்தின்
கணக்கொய்வு த்திகளொல்
சுட்டிக்கொட்டப் ட்ட
குறை ொடுகறள ெொிபெய்தல்

இணக்கைொனது

69

எதிர்வரும் ஆண்டில்
முறையொக யிற்ெி
வொய்புக்கள்
திட்டத்தில்
உள்வொங்கப் டும்.

-

எதிர்வரும் ஆண்டில்
ஒப் ந்தம்
றகச்ெொத்திடுவதற்கு
நடவடிக்றக
எடுக்கப் டும்.

-

-

-

-

-
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