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“வரவு செலவுத் திட்ட வாக்குறுதிகள்: 

பாராளுமன்றத்திற்கு அப்பால்” 

“வரவு செலவுத் திடட் வாக்குறுதிகள்: பாராளுமன்றத்திற்கு 

அப்பால்” என்பது அரொங்கம் அதன் வருடாந்த வரவு செலவுத ்திட்ட 

வாக்குறுதிகடள நிடறனவற்றுவடத பின்சதாடரந்்து கவனிக்கும் ஒரு 

முன்னனாடி இடணய னமடடயாகும். 

2017 ஆம் ஆண்டு சதாடங்கப்பட்ட இந்த இடணய னமடட, அரொங்கத்தின் 

வருடாந்த வரவு செலவுத்திட்ட உடர ெம்பந்தமான இரண்டு அடிப்படடயான 

னகள்விகளுக்கு பதிலளிக்க முடனகின்றது. 

(i) அரொங்கம் சொல்வடத செய்கின்றதா? 

(ii) அரொங்கம் செய்வடத சொல்கின்றதா? 

இக்னகள்விகளுக்கான பதில்கடள பகிரங்கமாக வழங்குவதன் மூலம், இந்த 

இடணய னமடட பின்வருவனவற்டற அடடய முயல்கின்றது. 

(i) அரொங்கத்தின் வரவு செலவுத் திட்ட வாக்குறுதிகளின் 

சவளிப்படட தன்டமடய னமம்படுதத்ல் 

(ii) இவ்வாக்குறுதிகளுக்கு அரொங்கதட்த சபாறுப்பாளி ஆக்குதல் 

செயற்படும் விதம் 

BudgetPromises.Org இடணய னமடடயானது, வரவு செலவுத் திட்ட உடரயில் 

உள்ள ரூ.500 மில்லியனுக்கு னமற்பட்ட புதிய செலவின முன்சமாழிவுகடள 

அல்லது ‘வாக்குறுதிகடள’ கண்காணிக்கிறது. (இம்முன்சமாழிவுகடள வரவு 

செலவுத் திட்ட உடரயின் பின்னிடணப்பு 2 இல் காணலாம்). 2019 ஆம் 

ஆண்டில், செலவீன ஒதுக்கீடு இல்லாத ெட்டங்கள் மற்றும் விதிமுடறகளில் 

ஏற்படும் மாற்றங்கள் னபான்ற சகாள்டக முன்சமாழிவுகடளயும் இந்த 

இடணய னமடடயானது கண்காணிக்க ஆரம்பித்தது. 
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ஆண்டு 

செலவீன முன்சமாழிவுகள் 
சகாள்டக 

முன்சமாழிவுகள் 

சதரிவு 

செய்வதற்கான 

அளவுனகால்1 

முன்சமாழிவுகளின் 

எண்ணிக்டக 

திட்டங்களின் 

சமாதத் 

மதிப்பு 

முன்சமாழிவுகளின் 

எண்ணிக்டக 

2017 
ரூ.1பில்லியனுக்கு 

னமற்பட்டது 
37 

ரூ. 116,910 

மில்லியன் 
எதுவுமில்டல 

2018 
ரூ.1பில்லியனுக்கு 

னமற்பட்டது 
38 

ரூ. 149,350 

மில்லியன் 
எதுவுமில்டல 

2019 

ரூ.500 

மில்லியனுக்கு 

னமற்பட்டது 

37 
ரூ. 100,875 

மில்லியன் 
22 

 

இந்த இடணய னமடடயானது வருடத்துக்கு இரண்டு தடடவகள் 

புதுப்பிக்கப்படும், அத்துடன் ஒவ்சவாரு செலவீன முன்சமாழிவும் இரண்டு 

குறிகாட்டிகடளப் பயன்படுத்தி 

மதிப்பிடப்படுகின்றது: சவளிப்படடத்தன்டம மற்றும் முன்னனற்றம். 

சகாள்டகத் திட்டங்கள் நிடறனவற்றப்படுவது ஒனர ஒரு 

குறிகாட்டியான முன்னனற்றத்டத மாத்திரம் பயன்படுத்தி 

கண்காணிக்கப்படுகின்றது. சகாள்டகத் திட்டங்களின் நிடல, தகவல் 

அறியும் உரிடமெ ்ெட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட னகாரிக்டககளில் 

தங்கியிருக்காமல், முக்கியமாக சபாதுசவளியில் கிடடக்கும் தகவல்கடளப் 

பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்படுகின்றது. எனனவ, சகாள்டகத் திட்டங்களின் 

மதிப்பீடானது சவளிப்படடத்தன்டம குறிகாட்டிடயக் 

சகாண்டிருக்கவில்டல. 

முதல் ஆறு மாதங்களுக்கான, வருட நடுப்பகுதி செயல்திறன் மதிப்பீடானது 

அக்னடாபர ்மாதத்தில் சவளியிடப்படும். அனதனவடள, முழு வருடத்திற்கான 

ஆண்டிறுதி செயல்திறன் மதிப்பீடானது சதாடரந்்து வரும் வருடத்தின் 

ஏப்ரல்/னம மாதங்களில் சவளியிடப்படுகின்றது2. 

 

1 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் சதரிவு செய்வதற்கான அளவுனகால், திட்டத்திற்காக 

முன்சமாழியப்பட்ட செலவின ஒதுக்கீட்டட மாத்திரம் அடிப்படடயாகக் சகாண்டிருந்தது. 2019 

ஆம் ஆண்டில் வரவு செலவுத்திட்ட உடரயின் அறிக்டகயிடும் வடிவம் மாறியதனால், 

சதரிவுசெய்வதற்கான அளவுனகால் முன்சமாழியப்பட்ட செலவின ஒதுக்கீடு மற்றும் 

ஏற்கனனவ ஒதுக்கப்பட்ட சதாடகடய அடிப்படடயாகக் சகாண்டுள்ளது. 

2 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவுத் திட்ட உடர தாமதமானதுடன், 2019 மாரெ் ்

மாதத்தினலனய பாராளுமன்றத்தில் ெமரப்்பிக்கப்பட்டது. எனனவ 2019 ஆம் ஆண்டில் 

ஆண்டிறுதி மதிப்பீடு மாத்திரனம முன்சனடுக்கப்பட்டது. 
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1. செலவீன முன்சமாழிவுகள் 

1.1. சவளிப்படடத்தன்டம கண்காணிப்பான் 

இெச்ுட்டியானது ஒவ்சவாரு வாக்குறுதி சதாடரப்ாகவும் அரொங்கம் தான் 

செய்வது பற்றி எந்தளவு சவளிப்படுத்துகிறது என்படதக் கண்காணிக்கிறது. 

இக்கண்காணிப்பான் ஆனது, ஒவ்சவாரு வாக்குறுதிகடளயும் 

நடடமுடறப்படுத்துவது சதாடரப்ான தகவல்கடள வழங்குவதில் 

காணப்படும் அரொங்கத்தின் சவளிப்படடத் தன்டமயின் நிடலடய 

அளவிடுகின்றது. அரொங்க இடணயத்தளங்கள் மற்றும் தகவல் அறியும் 

உரிடமெ ்ெட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட னகாரிக்டககளில் இருந்து 

சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட தகவல்கடள கண்காணிப்பான் 

பயன்படுத்துகின்றது. 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளில் அரொங்க 

நிறுவனங்களுக்கு விஜயம் செய்தும், முடறொரா னகாரிக்டககளின் 

மூலமாகவும் தகவல்கள் திரட்டப்பட்டன. எனினும், இந்த தகவல் னெகரிக்கும் 

முடற நிறுதத்ப்பட்டுள்ளது. 

வருட நடுப்பகுதி மதிப்பீடானது, ஒவ்சவாரு வாக்குறுதியினதும் முதல் ஆறு 

மாதத்திற்கான முன்னனற்றம் சதாடரப்ான தகவல்கடள வழங்குவதில் 

காணப்பட்ட அரொங்கத்தின் சவளிப்படடத் தன்டமயின் அளடவ 

மதிப்பிடுகின்றது. ஆண்டிறுதி மதிப்பீடானது, முழு வருடத்திற்குமான 

முன்னனற்றம் சதாடரப்ான தகவல்கடள வழங்குவதில் காணப்பட்ட 

சவளிப்படடத் தன்டமயின் அளடவ மதிப்பிடுகின்றது. 

மதிப்பீட்டின் னபாது கிடடக்கும் தகவல்கடள அடிப்படடயாகக் சகாண்டு 

சவளிப்படடத்தன்டம பின்வருமாறு வடகப்படுதத்ப்படுகின்றது: 

 

 சவளிப்படடயற்றது - வாக்குறுதியின் முன்னனற்றடதப்பற்றித் 

தீரம்ானிப்பதற்கு னதடவயான எவ்வித 

தகவலும் இல்டல.  

 மட்டுப்படுதத்ப்பட்டது - கண்காணிக்கப்படும் கால 

இடடசவளியில் ஒரு முழுடமயான 

மதிப்பீட்டட வழங்குவதற்குப் னபாதுமான 

தகவல்கள் இருக்கவில்டல. 

 ஒத்துடழக்கப்படாதது - வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

சதாடரப்ான தகவல்கள் கடும் 

முயற்சியினால் சபறப்பட்டது அல்லது 

கடும் முயற்சியினால் மதிப்பிடப்பட்டது. 
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 ஒத்துடழக்கப்பட்டது - வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

சதாடரப்ான னவண்டுனகாள்களுக்கு, 

தகவல்கள் காலதாமதமின்றி 

வழங்கப்பட்டது. 

 சவளிப்படடயானது - வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

சதாடரப்ான முழுத் தகவல்களும் 

முன்வந்து சவளிப்படுத்தப்பட்டது. 

1.2. அரெ நிறுவனங்களுக்கான சவளிப்படடத்தன்டம 

தரவரிடெ 

அரெ நிறுவனங்கள் தாங்கள் சபாறுப்னபற்றுள்ள வாக்குறுதிகள் சதாடரப்ாக 

தகவல்கடள சவளியிடுவதில் உள்ள சவளிப்படடத்தன்டமடய ஒப்பிட்டு 

தரவரிடெடய இது வழங்குகின்றது. ஒவ்சவாரு நிறுவனமும் 0 முதல் 100 

வடரயில் மதிப்சபண்கடளப் சபற்றுக்சகாள்ளும், 100 என்பது உயரந்்த பட்ெ 

சவளிப்படடத்தன்டமடய குறிக்கின்றது. அதன் பின்னர ்அரெ நிறுவனங்கள் 

மதிப்சபண்கள் அதிகமானது முதல் குடறவானது வடர 

தரவரிடெப்படுத்தப்படும், குறித்த ஆண்டில் அவற்றின் செயல்திறடன இது 

சவளிப்படுத்துகின்றது. 

நிறுவனத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் ஒவ்சவான்றுக்குமான 

மதிப்சபண்களின் ெராெரிடயக் கணக்கிடுவதன் மூலம் அரெ நிறுவனத்தின் 

சமாதத் புள்ளிகள் கணக்கிடப்படுகின்றன. ஒவ்சவாரு வாக்குறுதியும் 0 முதல் 

100 வடர மதிப்சபண்கடளக் சகாண்டிருக்கும். ஒவ்சவாரு தனிப்பட்ட 

வாக்குறுதிக்குமான மதிப்சபண்கள் கீழ்வருவனவற்றின் அடிப்படடயில் 

கணக்கிடப்படும். (1) வாக்குறுதியின் முன்னனற்றதட்த மதிப்பிடுவதில் 

தகவல்களின் பயன்பாட்டுத்தன்டம (2) தகவல்கடளப் சபற்றுக்சகாள்வதில் 

காணப்படும் இலகுத்தன்டம. 

தகவலின் பயன்பாடு: கிடடதத் தகவல்கள் முழுடமயாக 

பயன்படுதத்ப்படக்கூடியடவ, பகுதியளவில் பயன்படுதத்ப்படக்கூடியடவ 

அல்லது பயன்படுதத் முடியாதடவ என்ற அடிப்படடயில் ஒவ்சவாரு 

வாக்குறுதிக்கும் 100, 50 அல்லது 0 என்ற ஆரம்ப மதிப்சபண்கள் 

வழங்கப்படும். 

தகவல்கடளப் சபற்றுக்சகாள்வதில் காணப்படும் இலகுத்தன்டம: 

பயன்பாட்டிற்காக வழங்கப்பட்ட ஆரம்ப மதிப்சபண், தகவல்கடளப் 

சபற்றுக்சகாள்வதில் காணப்படும் இலகுத்தன்டமக்கு ஏற்ப 

மாற்றப்படுகின்றது. தகவல்கள் னகாரப்பட்டதன் பின்னர ்வழங்கப்படும், 

அதாவது தகவல் அறியும் உரிடமெெ்ட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 

னகாரிக்டககளின் மூலமாக சபறப்படும் தகவல்களுடன் ஒப்பிடுடகயில், 

தகவல்கடளக் னகாருவதற்கு முன்னனர அவற்டற வழங்கும், அதாவது 
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ஒன்டலன் மூலம் வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கு அதிக மதிப்சபண்கள் 

வழங்கப்படும். 

 

1.3. முன்னனற்றக் கண்காணிப்பான் 

இந்தெ ்சுட்டியானது அரொங்கம் தாம் செய்வதாக சொல்பவற்டற 

எந்தளவுக்கு செய்கிறது என்படதக் கண்காணிக்கின்றது. இது அரொங்கம் 

அதன் வாக்குறுதிகடள நிடறனவற்றுவதற்காக அரொங்கதத்ினானலனய 

நிரண்யிக்கப்பட்ட னநர அட்டவடண மற்றும் டமல் கற்கள் என்பவற்டற 

அடிப்படடயாகக் சகாண்டு அதன் முன்னனற்றதட்த மதிப்பிடுகின்றது 

ஒரு வாக்குறுதியின் வருட நடுப்பகுதி மதிப்பீடானது பின்வருமாறு 

வடகப்படுத்தப்படுகின்றது: 

 

 தகவல் 

சவளிப்படுதத்ப்படவில்

டல 

- வாக்குறுதி ெம்பந்தமாக எவ்வித 

தகவல்களும் இன்டம, அல்லது 

காணப்படும் தகவலினால் எவ்வித 

உபனயாகமும் இன்டம. 

 டகவிடப்பட்டுள்ளது - வாக்குறுதி டகவிடப்பட்டுள்ளது அல்லது 

பிற்னபாடப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் அதன் 

அமுலாக்கம் கண்காணிக்கப்படும் 

காலஇடடசவளியில் திட்டமிடப்படாது   

ஒத்திடவக்கப்பட்டுள்ளது. 
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 புறக்கணிப்பட்டுள்ளது - வாக்குறுதி அமுல்படுத்தப்பட 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, ஆனால் 

திட்டமிட்டபடி ஆரம்பிக்கப்படவில்டல 

 பின்தங்கியுள்ளது - வாக்குறுதி 

அமுல்படுதத்ப்பட்டுக்சகாண்டிருக்கின்ற

து, ஆனால் திட்டமிடப்பட்ட 

காலஅட்டவடணயுடன் ஒப்பிடும் னபாது 

பின்தங்கியுள்ளது. 

 முன்னனறியுள்ளது - வாக்குறுதி 

நிடறனவற்றப்பட்டுக்சகாண்டிருக்கின்றது

டன் குறிதத் இலக்டக குறிப்பிடப்பட்ட 

னநரத்தினுள் அல்லது அதற்கு முன்னர ்

அடடவதற்கான நிடலயில் 

காணப்படுகின்றது.3 

   

ஒரு வாக்குறுதியின் ஆண்டிறுதி மதிப்பீடானது பின்வருமாறு 

வடகப்படுத்தப்படுகின்றது: 

 

 தகவல் 

சவளிப்படுதத்ப்படவில்டல 

- வாக்குறுதியின் நிடலடமடய 

தீரம்ானிப்பதற்குரிய தகவல்கள் 

வழங்கப்படவில்டல. அல்லது 

வழங்கப்பட்ட தகவல் 

னபாதுமானதாகனவா 

உபனயாகமானதாகனவா 

இருக்கவில்டல. 

 டகவிடப்பட்டுள்ளது - வாக்குறுதியில் எவ்வித 

முன்னனற்றமும் இல்டல, அல்லது 

வாக்குறுதியானது அமுலாக்கல் 

திட்டத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது. 

 முன்னனற்றம் அற்றது - வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

இலக்கில் 33% க்கும் குடறவாக 

அடடயப்பட்டுள்ளது. 

 

3 ஒரு குறிப்பிட்ட வாக்குறுதி ஜூன் 30 2019 அன்டறக்கு இலக்கிடப்பட்ட அடடவின் 90% இடன 

அடடந்திருக்கும் பட்ெத்தில் அவ்வாக்குறுதி முன்னனற்றகரமானது என 

வடகப்படுத்தப்படுகின்றது 
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 பகுதியளவு நிடறனவறியது - வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

இலக்கில் 33% க்கும் குடறவாக 

அடடயப்பட்டுள்ளது. 

 கணிெமானளவு 

நிடறனவறியது 

- வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

இலக்கில் 66% க்கும் 80% க்கும் 

இடடயில் அடடயப்பட்டுள்ளது. 

 முற்றாக நிடறனவறியது - வாக்குறுதியின் முன்னனற்றம் 

இலக்கில் 80% க்கும் அதிகமாக 

அடடயப்பட்டுள்ளது. 

 

2. சகாள்டகத் திட்டங்கள் 

வரவு செலவுத்திட்ட உடரயில் அரொங்கம் உறுதியளிக்கும் சகாள்டககளின் 

முன்னனற்றங்கடளக் கண்காணிக்கும் வடகயில் 2019 ஆம் ஆண்டில் 

budgetpromises.org தனது னநாக்கத்டத விரிவாக்கிக் சகாண்டது. இந்த 

திட்டங்களுக்கு எந்த செலவின ஒதுக்கீடும் இல்டல. 

‘நிடறனவற்றப்பட்டது’ அல்லது ‘பகுதியளவில் நிடறனவற்றப்பட்டது’ எனக் 

கருதப்படுவதற்கு ெட்ட ரீதியான செயற்பாடு அல்லது ஒழுங்குமுடற 

அறிவிப்பு (வரத்த்மானி) னதடவப்பட்ட திட்டங்கள் சதரிவு செய்யப்பட்டன. 

பகிரங்கமாக சபாதுசவளியில் கிடடக்கும் தகவல்கள் அதாவது வரத்்தமானி 

அறிவித்தல்கள், அரொங்க சுற்றறிக்டககள் மற்றும் அடமெெ்ரடவ முடிவுகள் 

சதாடரப்ான அரொங்க தகவல் திடணக்கள அறிக்டககள் ஆகியவற்டறப் 

பயன்படுத்தினய திட்டங்கடள நிடறனவற்றுவதில் உள்ள முன்னனற்றம் 

சதாடரப்ில் மதிப்பிடப்படுகின்றது. சகாள்டக சதாடரப்ில் எந்தவித தகவலும் 

பகிரங்கமாக கிடடக்காத ெந்தரப்்பத்தில், கடிதங்கள், சதாடலனபசி 

அடழப்புக்கள் மற்றும் மின்னஞ்ெல் மூலமாக அடமெச்ுக்களிடம் 

னநரடியாகத் சதாடரப்ு சகாள்ளப்பட்டது. 

2.1. முன்னனற்றக் கண்காணிப்பான் 

வரவு செலவுத்திட்ட உடரயில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சகாள்டகத் 

திட்டங்கடள செயற்படுத்துவதில் அரொங்கம் முன்சனடுத்த 

முன்னனற்றத்தின் அளவிடன இது கண்காணிக்கின்றது. 
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 தகவல் 

சவளிப்படுதத்ப்படவி

ல்டல 

- வாக்குறுதி ெம்பந்தமாக எவ்வித 

தகவல்களும் இன்டம, அல்லது காணப்படும் 

தகவலினால் எவ்வித உபனயாகமும் இன்டம. 

 நிடறனவற்றப்படவில்

டல 

- திட்டத்தின் எந்தசவாரு பகுதிக்கும் 

னதடவப்படும் ெட்டம் அல்லது ஒழுங்குமுடற 

அறிவித்தல்கள் (வரத்்தமானி) 

சவளியிடப்படவில்டல. இதடன 

ெம்மந்தப்பட்ட அடமெச்ு/அரெ நிறுவனம் 

எழுத்து மூலம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

 பகுதியளவில் 

நிடறனவற்றப்பட்டுள்

ளது 

- திட்டத்தின் முழுடமக்கும் அன்றி ஒரு சில 

பகுதிகளுக்கு, னதடவப்படும் ெட்டம் அல்லது 

ஒழுங்குமுடற அறிவித்தல் (வரத்்தமானி) 

சவளியிடப்பட்டுள்ளது 

 நிடறனவற்றப்பட்டுள்

ளது 

- சகாள்டகத் திட்டமானது முழுடமயாக 

நிடறனவற்றப்பட்டுள்ளது. திட்டத்தின் 

முழுடமக்கும் னதடவப்படும் ெட்டம் அல்லது 

ஒழுங்குமுடற அறிவித்தல் (வரத்்தமானி) 

சவளியிடப்பட்டுள்ளதுடன், னமலதிக எந்த 

நடவடிக்டகயும் னதடவயில்டல. 
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3. முன்னேற்றம், திறந்த நிணை மற்றும் தரவரிணை மதிப்பீடுகளின் 

விவரங்கள். 

வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

னதசிய டிஜிட்டல் 

அடடயாள அட்டட 

 

சவளிப்படடயானது கணிெமானளவு 

நிடறனவறியது 

சதாடலதச்தாடர்

புகள் மற்றும் 

டிஜிட்டல் 

உடக்ட்டடமப்புக

ள் அபிவிருத்தி 

அடமெச்ு / 

தகவல், 

சதாடரப்ாடல் 

சதாழில்நுட்ப 

முகவராண்டமக

ள் 

 முன்னனற்றம் சதாடரப்ாக அடமெச்ு 

சபருமளவு தகவல்கள் வழங்கியது. 

முழு கருத்திட்ட நிடறவு 2019 

இல் ஆகும். எனினும், 2017 

ஆம் ஆண்டில் அவரக்ளது 

இலக்குகளுக்கடமய, இந் 

நிறுவனம் சபருமளவு 

முன்னனற்றத்டத 

அடடந்துள்ளது. சபறுடக 

நடடமுடறயில் ஏற்பட்ட 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

தாமதம் காரணமாக 

கருத்திட்டத்தின் 

னநாக்சகல்டல 

குடறக்கப்பட்டுள்ளது. 

னதசிய தரவு நிடலயத்டதத் 

தாபிதத்ல் 

 

சவளிப்படடயானது பகுதியளவு நிடறனவறியது சதாடலதச்தாடர்

புகள் மற்றும் 

டிஜிட்டல் 

உடக்ட்டடமப்புக

ள் அபிவிருத்தி 

அடமெச்ு / 

தகவல், 

சதாடரப்ாடல் 

சதாழில்நுட்ப 

முகவராண்டமக

ள் 

 னதசிய தரவுகள் நிடலயத்தின் 

முன்னனற்றம் சதாடரப்ாக அடமெச்ு 

சபருமளவு தகவல்கள் வழங்கியது. 

கருத்திட்டம்; சதாடரப்ான 

விபரங்கள் நிறுவனத்தின் 

வடலத்தள இடணயத்தில் உள்ளன. 

எனினும், னதசிய சகாடுப்பனவு 

னமடடயின் முன்னனற்றம் 

காணிடய 

இனங்காண்பதில் நிலவிய 

சிரமம் காரணமாக னதசிய 

தரவுகள் நிடலய 

கருத்திட்டம் 

தாமதமடடந்தது. 

இக்காலப்பகுதிக்கான 

னதசிய சகாடுப்பனவு 

னமடட அடடந்த 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

சதாடரப்ாக எவ்வித தகவலும் 

இல்டல. 

முன்னனற்றத்தின் 

நிடலடய தீரம்ானிப்பதற்கு 

தகவல் னபாதாது. 

அடமெச்ுக்காக வீடினயா 

கருத்தரங்கு வெதிகடள 

வழங்குதல் 

 

ஒத்துடழக்கப்பட்டது டகவிடப்பட்டுள்ளது  

 முன்னனற்றம் சதாடரப்ாக அடமெச்ு 

சபருமளவு தகவல்கள் வழங்கியது 

கருத்திட்ட முன்சமாழிவு 

2017 ஆம் ஆண்டு 

அமுலாக்கத் 

திட்டத்திலிருந்து 

மீளப்சபறப்பட்டது. 

 

அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் 

கிராஸ் அரொங்க 

ஆவணங்களுக்கு வீடினயா 

கான்பரன்சிங் வெதி 

 

மட்டுப்படுதத்ப்பட்டது முற்றாக நிடறனவறியது சதாடலதச்தாடர்

புகள் மற்றும் 

டிஜிட்டல் 

உடக்ட்டடமப்புக

ள் அபிவிருத்தி 

அடமெச்ு / 

தகவல், 

சதாடரப்ாடல் 

சதாழில்நுட்ப 

முகவராண்டமக

ள் 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

 கருத்திட்ட முகாடமத்துவம் மற்றும் 

கண்காணிப்புத் திடணக்களத்தின் 3 

வது காலாண்டு அறிக்டகயிலிருந்து 

முன்னனற்றம் சதாடரப்ான 

தகவல்கள் 

சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்டன. 

கருத்திட்டம் சதாடரப்ான சில 

தகவல்கள் நிறுவனத்தின் 

வடலத்தளத்தில் உண்டு. 

ICTA செயல் 

திட்டத்தின்படியான தனது 

2017 ஆம் ஆண்டு 

இலக்குகடளக் முந்திெ ்

செல்கிறது. எனினும், 

கருத்திட்ட நிடறவு ஆண்டு 

2019 என 

நிரண்யிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

சிறப்பான 

அமலாக்கத்திற்கு நவீன 

உபகரணங்களுடன் 

சபாலிஸ் திடணக்களம் 

வழங்கல் 

 

சவளிப்படடயானது பகுதியளவு நிடறனவறியது சதாடலதச்தாடர்

புகள் மற்றும் 

டிஜிட்டல் 

உடக்ட்டடமப்புக

ள் அபிவிருத்தி 

அடமெச்ு / 

தகவல், 

சதாடரப்ாடல் 

சதாழில்நுட்ப 

முகவராண்டமக

ள் 

 முன்னனற்றம் சதாடரப்ாக நிறுவனம் 

சபருமளவு தகவல்கள் வழங்கியது. 

அரொங்கங்களுக்கிடடயி

லான டிஜிட்டல் ஆவணம் 

மற்றும் வீடினயா மாநாடு 

ஆகியவற்றுக்கான 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

முன்னனற்றம் 54% ஆக 

உள்ளது. 

னதால்வியுற்ற 

வங்கியல்லாத நிதி 

நிறுவனங்கடளக் 

கட்டிசயழுப்புவதற்கான 

நிதிெ ்சொத்து 

முகாடமத்துவ 

முகவராண்டமடய 

தாபிதத்ல் 

 

சவளிப்படடயற்றது தகவல் 

சவளிப்படுதத்ப்படவில்டல 

FAMA - நிதி 

மற்றும் சவகுென 

ஊடக அடமெச்ு 

 உரிய அதிகாரிக்கு னவண்டுனகாள் 

விடுக்கப்பட்ட பின்னரும்கூட 

அடமெச்ு எவ்வித தகவல்கடளயும் 

வழங்கவில்டல. 

முன்னனற்றத்டதக் 

கண்டறிவதற்கு தகவல் 

னபாதாது. 

 

 

இலங்டகயில் இறக்குமதி 

ஏற்றுமதி 

வங்கிசயான்டறத் 

தாபிதத்ல 

 

ஒத்துடழக்கப்படாதது டகவிடப்பட்டுள்ளது  

னதசிய 

சகாள்டககள் 

மற்றும் 

சபாருளாதார 

அலுவல்கள் 

அடமெச்ு 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

 கருத்திட்டம் இரத்து செய்யப்பட்டது 

என்படத RTIகள் மூலம் 

கிடடக்கப்சபற்ற தகவல்கள் 

எடுத்துக்காட்டின. இரத்து 

செய்யப்பட்டடமக்கான காரணமும் 

வழங்கப்பட்டது. 

காலநிடல சதாடரப்ுபட்ட 

அவெர னதடவகளுக்காக 

நிதிகள் மீள் ஒதுக்கீடு 

செய்யப்பட்டடமயினால், 

இம் முன்சமாழிவு 2107 இல் 

அமுல் படுதத்ப்படவில்டல. 

 

வீடடமப்பு 

வங்கிகளுக்கான 

மூலதனத்டத இடுதல் 

 

ஒத்துடழக்கப்படாதது டகவிடப்பட்டுள்ளது அரெ 

சதாழில்முயற்சி

கள் அபிவிருத்தி 

அடமெச்ு 

 கருத்திட்டம் இரத்து செய்யப்பட்டது 

என்படத RTIகள் மூலம் 

கிடடக்கப்சபற்ற தகவல்கள் 

எடுத்துக்காட்டின. இரத்து 

செய்யப்பட்டடமக்கான காரணமும் 

வழங்கப்பட்டது. 

காலநிடல சதாடரப்ுபட்ட 

அவெர னதடவகளுக்காக 

நிதிகள் மீள் ஒதுக்கீடு 

செய்யப்பட்டடமயினால், 

இம் முன்சமாழிவு 2017 இல் 

அமுல் படுதத்ப்படவில்டல. 

 

ெகல பாராளுமன்ற 

உறுப்பினரக்ளுக்காகவும் 

சதரிவு செய்யப்பட்ட 

இடளஞரக்ளுக்கு 

வட்டியின்றிய கடடன 

வழங்குவதற்காக 2 கிராம 

னெவகர ்பிரிவுகளுக்கு ரூபா 

சவளிப்படடயானது டகவிடப்பட்டுள்ளது னதசிய 

சகாள்டககள் 

மற்றும் 

சபாருளாதார 

அலுவல்கள் 

அடமெச்ு 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

1 மில்லியன் வீதம் 

வழங்குதல் 

 

 மீள் ஒதுக்கீடு சதாடரப்ாகவும் மீள் 

ஒதுக்கிடு செய்யப்பட்ட நிதிகளின் 

நிதி முன்னனற்றம் சதாடரப்ாகவும் 

அடமெச்ு சில தகவல்கடள 

வழங்கியுள்ளது. 

 

இவ்வாக்குறுதிக்சகன 

ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட 

பணம் கிராமிய 

உடக்ட்டடமப்பு அபிவிருத்தி 

நிகழ்ெச்ித் திட்டத்திற்கு 

(RIDP) மீள் ஒதுக்கீடு 

செய்யப்பட்டதாக அடமெச்ு 

கூறுகின்றது. RIDP இன் நிதி 

அறிக்டககள் இந்நிதி 

ஒதுக்கீடுகள் 

பயன்படுதத்ப்பட்டசதன்று 

எடுத்துக் காட்டுகின்றன. 

 

விஞ்ஞானகூட 

உபகரணங்கள் மற்றும் 

தளபாடங்கடள வழங்குதல் 

உட்பட உட்கட்டடமப்பு 

வெதிகளின் அபிவிருத்தி 

 

மட்டுப்படுதத்ப்பட்டது கணிெமானளவு 

நிடறனவறியது 

கல்வி அடமெச்ு 

 கருத்திட்ட முகாடமத்துவம் மற்றும் 

கண்காணிப்புத் திடணக்களத்தின் 3 

கருத்திட்ட முகாடமத்துவ 

மற்றும் கண்காணிப்புத் 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

வது காலாண்டு அறிக்டகயிலிருந்து 

முன்னனற்றம் சதாடரப்ான 

தகவல்கள் 

சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்டன. 

விடயத்திற்குப் சபாறுப்பான 

உத்தினயாகத்தரிடம் னவண்டுனகாள் 

விடுக்கப்பட்ட பின்னரும்கூட 

அமுல்படுத்தும் அடமெச்ுக்கு 

விடுக்கப்பட்ட RTI களுக்கு எவ்வித 

பதிலும் இல்டல. 

திடணக்களத்தின் 3 வது 

காலாண்டு 

அறிக்டகயின்படி, 

இவ்வாக்குறுதி 75 வீத 

முன்னனற்றத்டதக் 

கண்டுள்ளது. எனினும், ரூபா. 

5000 மில்லியன் கருதத்ிட்ட 

செலவினத்தில் ரூபா 1000 

மில்லியன் மாத்திரனம 2017 

ஆம் ஆண்டிற்கு ஒதுக்கீடு 

செய்யப்பட்டுள்ளது. ரூபா 

4000 மில்லியன் காலநிடல 

சதாடரப்ுபட்ட புனரடமப்பு 

மற்றும் புனரந்ிரம்ாண 

செயற்பாடுகளுக்கு மீள் 

ஒதுக்கீடு 

செய்யப்பட்டுள்ளது. 

க.சபா.த. உயரத்ரம் 

கற்பிக்கும் 

ஆசிரியரக்ளுக்கும் 

மாணவரக்ளுக்கும் 

இலவெமாக 'டப்' 

வழங்குதல் 

 

மட்டுப்படுதத்ப்பட்டது பகுதியளவு நிடறனவறியது கல்வி அடமெச்ு 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

 கருத்திட்ட முகாடமத்துவம் மற்றும் 

கண்காணிப்புத் திடணக்களத்தின் 3 

வது காலாண்டு அறிக்டகயிலிருந்து 

முன்னனற்றம் சதாடரப்ான 

தகவல்கள் 

சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்டன. 

விடயத்திற்குப் சபாறுப்பான 

உத்தினயாகத்தரிடம் னவண்டுனகாள் 

விடுக்கப்பட்ட பின்னரும்கூட 

அமுல்படுத்தும் அடமெச்ுக்கு 

விடுக்கப்பட்ட RTI களுக்கு எவ்வித 

பதிலும் இல்டல. 

கருத்திட்ட முகாடமத்துவ 

மற்றும் கண்காணிப்புத் 

திடணக்களத்தின் 3 வது 

காலாண்டு 

அறிக்டகயின்படி, 

இவ்வாக்குறுதி 40 வீத 

முன்னனற்றத்டதக் 

கண்டுள்ளது. 

 

ஒரு பாடொடலக்கு 

அதிகபட்ெமாக 50 

கணினிகடள வாடடக 

அடிப்படடயில் வழங்குதல் 

 

சவளிப்படடயற்றது தகவல் 

சவளிப்படுதத்ப்படவில்டல 

கல்வி அடமெச்ு 

 வாக்குறுதிகள் சதாடரப்ாக 

அடமெச்ு சில தவல்கடள 

வழங்கியுள்ளது. சபௌதீக மற்றும் 

நிதி முன்னனற்றம் சதாடரப்ாக 

எவ்வித தகவல்களும் 

வழங்கப்படவில்டல. 

முன்னனற்றத்டதக் 

கண்டறிவதற்கு தகவல் 

னபாதாது. 

 



 

20 
 

வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

வடக்கு மற்றும் கிழக்கு 

மாகாணங்களில் 50,000 

வீடுகடளத் தாபிப்பதடன 

துரிதப்படுத்தல் 

 

மட்டுப்படுதத்ப்பட்டது பகுதியளவு நிடறனவறியது வீடடமப்பு 

மற்றும் 

நிரம்ாணத்துடற 

அடமெச்ு 

 கருத்திட்டத்தின் முன்னனற்றம் 

சதாடர;்பாக அடமெச்ுகள் சில 

தகவல்கடள வழங்கியுள்ளன. 

வீடடமப்பு கருத்திட்டங்கள் 

சதாடரப்ான சில தகவல்கள் 

கருத்திட்ட முகாடமத்துவம் மற்றும் 

கண்காணிப்புத் திடணக்களத்தின் 3 

வது காலாண்டு அறிக்டகயில் 

உள்ளன. எனினும், இடணயத்தில் 

இருக்கும் தகவல்கடள 

வாக்குறுதிகனளாடு ஒப்பிடுவது 

சிரமமாக உள்ளது. 

இதற்குப் சபாறுப்பான 

மூன்று நிறுவனங்களுள் 

எதுவுனம முழு 

வருடத்திற்குமான 

தகவல்கடள 

வழங்கவில்டல. 

மதிப்பீடுக்கு எதிரான 

உண்டமயான 

செலவினத்டதக் சகாண்டு 

முன்னனற்றம் 

பகுதியளவினலனய 

(அடனத்தும் 1 

வருடத்திற்குக் குடறய) 

மதிப்பிடப்பட்டது.. 

 

சிறப்பாக ெட்டம் ஒழுங்டக 

நிடல நாட்டுவதற்காக 

சபாலீஸ் 

திடணக்களத்திற்கு நவீன 

சவளிப்படடயற்றது தகவல் 

சவளிப்படுதத்ப்படவில்டல 

ெட்டமும் 

ஒழுங்கும் பற்றிய 

அடமெச்ு 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

உபகரணங்கடளப் 

சபற்றுக் சகாடுத்தல் 

 

 அமுல்படுத்தும் நிறுவனம் 

கருத்திட்டத்தின் முன்னனற்றதட்த 

கண்டறிவதற்கு னபாதுமான 

தகவல்கடள வழங்கவில்டல. 

முன்னனற்றத்டதக் 

கண்டறிவதற்கு தகவல் 

னபாதாது. 

 

கிராமியப் பிரனதெங்களில் 

1000 கி.மீ. வீதி அபிவிருத்தி 

 

ஒத்துடழக்கப்படாதது பகுதியளவு நிடறனவறியது மாகாண 

ெடபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி 

அடமெச்ு 

 நிதி முன்னனற்றம் சதாடரப்ாக 

அடமெச்ு சில தகவல்கடள 

வழங்கியுள்ளது. 

2017 இல் திருத்திய 

செலவின ஒதுக்கீடுகளுள் 

65% 

பயன்படுதத்ப்பட்டசதன்று 

நிதி முன்னனற்றம் எடுத்துக் 

காட்டுகிறது. 

 

னதசிய இடளஞர ்னெடவ 

மன்றம் மற்றும் இடளஞர ்

படடயணியின் கீழ் 

சதாழிற் பயிற்சி நிகழ்ெச்ித் 

திட்டம் 

ஒத்துடழக்கப்பட்டது முற்றாக நிடறனவறியது னதசிய 

சகாள்டககள் 

மற்றும் 

சபாருளாதார 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

 அலுவல்கள் 

அடமெச்ு 

 னதசிய இடளஞர ்னெடவகள் மன்றம் 

மற்றும் னதசிய இடளஞர ்னபரடவ 

ஆகியன இந்நிறுவனங்களின் 

செயற்பாடுகள் சதாடரப்ாக 

விரிவான தகவல்கடள வழங்கின. 

NYSC யும் NYC யும் 80 

வீதத்திற்கு னமற்பட்ட 

முன்னனற்றம் ஏற்பட்டதாக 

அறிக்டகயிட்டுள்ளன.. 

 

மாற்றுத் திறடமகடளக் 

சகாண்ட இராணுவ 

வீரரக்ளுக்கு ஓய்வூதியக் 

சகாடுப்பனடவ 

வழங்குதல் 

 

சவளிப்படடயானது முன்னனற்றம் அற்றது பாதுகாப்பு 

அடமெச்ு 

 கருத்திட்டத்தின் நிதி முன்னனற்றம் 

சதாடரப்ாக அடமெச்ு தகவல்கடள 

வழங்கியுள்ளது. மாற்றுத் திறனாளி 

படடவீரரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்ட 

ஓய்வூதியம் சதாடரப்ான சில 

தகவல்கள் இடணயத்தில் உண்டு. 

எனினும், இடணயத ்தகவல்கடள 

வாக்குறுதிகனளாடு ஒப்பிடுவது 

சிரமமாக உள்ளது. 

வழங்கப்பட்ட 

தகவல்களுக்கடமய, 

சமாதத் ஒதுக்கீட்டில் 26% 

இக்காலப்பகுதியில் செலவு 

செய்யப்பட்டுள்ளது. 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

 

னகால்டன் கீ 

டவப்புதாரரக்ளுக்கான 

சகாடுப்பனவு 

 

ஒத்துடழக்கப்பட்டது முற்றாக நிடறனவறியது னதசிய 

சகாள்டககள் 

மற்றும் 

சபாருளாதார 

அலுவல்கள் 

அடமெச்ு / 

இலங்டக மத்திய 

வங்கி 

 முன்னனற்றத்டத மதிப்பிடுவதற்கு 

நிதி அடமெச்ு சில தகவல்கடள 

வழங்கியது. 

நிதி அடமெச்ினால் 

வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் 

ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட 

ரூபா 3000 மில்லியனில், 

ரூபா. 2500 மில்லியன் செலவு 

செய்யப்பட்டுள்ளசதன்று 

காட்டுகின்றன. 

 

1500 சிறிய குளங்கடள 

புனரடமதத்ல் 

 

சவளிப்படடயானது பகுதியளவு நிடறனவறியது கமதச்தாழில் 

அடமெச்ு 

 முன்னனற்றத்டதத் 

தீரம்ானிப்பதற்குப் னபாதுமான 

முன்னனற்ற 

அறிக்டகயின்படி, வரவு 

செலவுத் திட்டத்தில் 

இலக்கிடப்பட்ட 1,500 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

தகவல்கடள அடமெச்ு 

வழங்கியுள்ளது. 

குளங்களில் 972 குளங்கள் 

பூரத்்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. 

நகரங்கடள அபிவிருத்தி 

செய்வதற்கான 

முழுடமயான ஒரு திட்டம் 

 

மட்டுப்படுதத்ப்பட்டது பகுதியளவு நிடறனவறியது நகரத் திட்டமிடல் 

மற்றும் 

நீரவ்ழங்கல் 

அடமெச்ு 

 கருத்திட்டத்தின் 2017 ஜூன் 30 ஆம் 

திகதியன்றுள்ளவாறான 

முன்னனற்றம் சதாடரப்ான 

தகவல்கடள அடமெச்ு 

வழங்கியுள்ளது. 

2017 க்கு தரப்பட்ட சபௌதீக 

முன்னனற்றத்தின் 

அடிப்படடயில் பகுதியளவு 

கணிப்பிடப்பட்டது. 

 

மாணவரக்ளுக்கு ரூபா. 

200,000 சபறுமதிடயக் 

சகாண்ட சுகாதாரக் 

காப்புறுதி 

 

ஒத்துடழக்கப்பட்டது முற்றாக நிடறனவறியது கல்வி அடமெச்ு 

 காப்பீடு சதாடரப்ாக அடமெச்ு 

வடலத்தளம் தகவல்கடளக் 

சகாண்டிருந்தது. RTI 

ஆடணக்குழுவிடம் விடுக்கப்பட்ட 

ஒரு னகாரிக்டகடய அடுத்து னமலும் 

காப்பீட்டுத் திட்டம் 

நடடமுடறயிலுள்ளது. 

ஏனினும், காப்புறுதித் 

திட்டத்தின் பயனாளிகளது 

எண்ணிக்டகயும் 

கருத்திட்டத்தின் நிதி 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

அதிகமான தகவல்கள் 

வழங்கப்பபட்டன. 

முன்னனற்றமும் 

எவ்வளசவன்று 

சதரியவில்டல. 

ெகல பாடொடலகளுக்கும் 

மின்ொரம், நீர ்மற்றும் 

துப்பரனவற்பாட்டு வெதிகள் 

னபான்ற அடிப்படட 

வெதிகடள வழங்குதல் 

 

மட்டுப்படுதத்ப்பட்டது கணிெமானளவு 

நிடறனவறியது 

கல்வி அடமெச்ு 

 கருத்திட்ட முகாடமத்துவம் மற்றும் 

கண்காணிப்புத் திடணக்களத்தின் 3 

வது காலாண்டு அறிக்டகயிலிருந்து 

முன்னனற்றம் சதாடரப்ான 

தகவல்கள் 

சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்டன. 

விடயத்திற்குப் சபாறுப்பான 

உத்தினயாகத்தரிடம் னவண்டுனகாள் 

விடுக்கப்பட்ட பின்னரும்கூட 

அமுல்படுத்தும் அடமெச்ுக்கு 

விடுக்கப்பட்ட RTIகளுக்கு எவ்வித 

பதிலும் இல்டல. 

கருத்திட்ட முகாடமத்துவ 

மற்றும் கண்காணிப்புத் 

திடணக்களத்தின் 3 வது 

காலாண்டு 

அறிக்டகயின்படி, 

இவ்வாக்குறுதி 73 வீத 

முன்னனற்றத்டதக் 

கண்டுள்ளது. 

 

1000 னெவாபியெ 

அலகுகடள உருவாக்குதல் 

சவளிப்படடயற்றது தகவல் 

சவளிப்படுதத்ப்படவில்டல 

சபாதுநிருவாக 

மற்றும் 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

 முகாடமத்துவ 

அடமெச்ு 

 RTI விற்கு அடமெச்ு எவ்வித 

தகவல்கடளயும் வழங்கவில்டல. 

முன்னனற்றத்டதக் 

கண்டறிவதற்கு தகவல் 

னபாதாது. 

 

ரூபா 2,000 இற்கு னமல் 

மின்ொரக் கட்டணதட்தக் 

சகாண்ட வீடுகடள சூரிய 

மின்மயமாக்கலுக்கான 

கடன் வெதி 

 

சவளிப்படடயானது முற்றாக நிடறனவறியது  

மின்வலு மற்றும் 

எரிெக்தி 

அடமெச்ு 

 முன்னனற்றத்டதத் 

தீரம்ானிப்பதற்குப் னபாதுமான 

தகவல்கடள அடமெச்ு 

வழங்கியுள்ளது. 

கடன் திட்டம் 

நடடமுடறயில் உள்ளது. 

2017 அன்றுள்ளவாறு 298 

கடன் விண்ணப்பங்கள் 

பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 

ரூபா 128,442.67 வட்டி 

மானியமாகெ ்

செலுதத்ப்பட்டுள்ளது. 

 

லக் ெனதாெ மற்றும் ஒசுெல 

கிடளக் கடடகள் 

 

ஒத்துடழக்கப்பட்டது பகுதியளவு நிடறனவறியது டகதச்தாழில் 

மற்றும் வாணிப 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

அலுவல்கள் 

அடமெச்ு 

 னதசிய வரவு செலவத் திட்டத் 

திடணக்களத்தினால் முன்னனற்றம் 

சதாடரப்ான தகவல்கள் 

வழங்கப்பட்டன. 

னதசிய வரவு செலவுத் 

திட்டத் 

திடணக்களத்தினால் 

வழங்கப்பட்ட 

தகவல்களுக்கடமய, ரூபா. 

842 மில்லியன் லக் ெசதாெ 

கடடகடள 

விரிவாக்குவதில் அல்லது 

வழடமயான லக் ெசதாெ 

விரிவாக்கல் 

செயற்பாடுகளில் 

செலவிடப்பட்டுள்ளது. 

 

ஹம்பாந்னதாட்டட, 

யாழ்ப்பாணம் மற்றும் 

மட்டக்களப்பு உட்பட 

கடரனயாரம் ொரந்்த 10 

மாவட்டங்களில் மீன்பிடிக் 

கிராமங்கடள 

னமம்படுதத்ல் 

 

சவளிப்படடயானது கணிெமானளவு 

நிடறனவறியது 

கடற்சறாழில் 

மற்றும் நீரக 

வளமூலங்கள் 

அபிவிருத்தி 

அடமெச்ு 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

 செயல் திட்டங்கள், நிதி மற்றும் 

முன்னனற்ற அறிக்டககள் மற்றும் 

னவறு ஆதரவு ஆவணங்கள் ஆகியன 

அடங்கலாக விரிவான தகவல்கடள 

அடமெச்ு வழங்கியுள்ளது. 

 

இக்கருத்திட்டம் 

உடக்ட்டடமப்புஃவாழ்வாதா

ர அபிவிருத்தி முதல் பலரும் 

சபருமளவு ெரீர மற்றும் நிதி 

முன்னனற்றம் கண்டுள்ள 

நீரக பயிரெ்ச்ெய்டக 

வடரயிலான 

செயற்பாடுகடள 

னமற்சகாள்கிறது. 

 

யான் ஓயா கருத்திட்டம் 

 

சவளிப்படடயானது முன்னனற்றம் அற்றது நீரப்்பாென 

மற்றும் நீரக 

வளமூல 

முகாடமத்துவ 

அடமெச்ு 

 செயல் திட்டங்கள், நிதி மற்றும் 

முன்னனற்ற அறிக்டககள் மற்றும் 

னவறு ஆதரவு ஆவணங்கள் ஆகியன 

அடங்கலாக விரிவான தகவல்கடள 

அடமெச்ு வழங்கியுள்ளது. 

சபாது மக்களது 

எதிரப்்புகளினாலும் 

பாதகமான 

காலநிடலயினாலும் 

அடணக் கட்டுகள் மற்றும் 

கால்வாய்கள் ஆகியவற்றின் 

நிரம்ாணம் தடடப்பட்டது. 

மீள் குடினயற்றப் பணிகளும் 

இழப்பீடுகளும் சபருமளவு 

முன்னனற்றத்டத 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

ஏற்படுத்தியுள்ளன. ரூபா1000 

மில்லியன் ஒதுக்கீடு அன்றி, 

முழு யான் ஓயா 

திட்டத்தினதும் 

முன்னனற்றம் மதிப்பீடு 

செய்யப்பட்டுள்ளது. 

கராப்பிட்டிய, அம்பாடற 

மற்றும் யாழ்ப்பாணம் 

டவத்தியொடலகளில் 

வினெட சிறுவர ்னநாய்ெ ்

சிகிெட்ெ அலகுகடளத் 

தாபிதத்ல் 

 

மட்டுப்படுதத்ப்பட்டது முன்னனற்றம் அற்றது சுகாதாரம் 

மற்றும் சுனதெ 

மருத்துவ 

அடமெச்ு 

 கருத்திட்ட முகாடமத்துவம் மற்றும் 

கண்காணிப்புத் திடணக்களத்தின் 3 

வது காலாண்டு அறிக்டகயிலிருந்து 

முன்னனற்றம் சதாடரப்ான 

தகவல்கள் 

சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்டன. 

விடயத்திற்குப் சபாறுப்பான 

உத்தினயாகத்தரிடம் னவண்டுனகாள் 

விடுக்கப்பட்ட பின்னரும்கூட 

அமுல்படுத்தும் அடமெச்ுக்கு 

கருத்திட்ட முகாடமத்துவ 

மற்றும் கண்காணிப்புத் 

திடணக்களத்தின் 3 வது 

காலாண்டு 

அறிக்டகயின்படி, 

இவ்வாக்குறுதி 2 வீத 

முன்னனற்றத்டதக் 

கண்டுள்ளது. 

 



 

30 
 

வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

விடுக்கப்பட்ட RTIகளுக்கு எவ்வித 

பதிலும் இல்டல. 

ஏற்றுமதிடயயும் னநரடி 

சவளிநாட்டு உலகளாவிய 

னமம்பாட்டு நிகழ்ெச்ித் 

திட்டசமான்டற 

நடடமுடறப்படுத்துதல் 

 

மட்டுப்படுதத்ப்பட்டது முன்னனற்றம் அற்றது னதசிய 

சகாள்டககள் 

மற்றும் 

சபாருளாதார 

அலுவல்கள் 

அடமெச்ு 

 நிதி அடமெச்ு 2017 செப்சடம்பர ்

வடரயிலான கருதத்ிட்டத்தின் நிதி 

முன்னனற்றம் சதாடரப்ாக சில 

தகவல்கடள வழங்கியுள்ளது. 

ரூபா 500 மில்லியன் 

ஒதுக்கீட்டில் ரூபா 97.8 

மில்லியன் 

இக்கருத்திட்டதட்த 

அமுல்படுத்துவதற்காக 

ஐந்து பங்கீடுபாட்டாளர ்

நிறுவனங்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டது. எனினும், 

இந்நிதிகளின் 

பயன்படுதத்ல் நிடலடம 

அறிக்டகயிடப்படவில்டல. 

 

அதினவக சநடுஞ்ொடலகள் 

நுடழவுப் பாடதயில் 

அடமந்துள்ள தனியார ்

சுதந்திர வரத்த்க 

சவளிப்படடயானது பகுதியளவு நிடறனவறியது அபிவிருத்தி 

உபாய முடறகள் 

மற்றும் ெரவ்னதெ 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

வலயங்களுக்கு காணி, 

மின்ொரம் மற்றும் நீர ்

வெதிகடள வழங்குதல் 

 

வரத்்தக 

அடமெச்ு 

 மில்லனியாவின் சபௌதீக மற்றும் 

நிதி முன்னனற்றம் சதாடரப்ான 

தகவல்கள் கிடடக்கக்கூடியதாக 

உள்ளன. சபல்சபால மற்றும் 

பிங்கிரிய சதாடரப்ான சில 

தவல்கள் வழங்கப்பபட்டுள்ளன் 

மில்னலவ மற்றும் சஹாறடன 

சதாடரப்ான எவ்வித தகவல்களும் 

வழங்கப்படவில்டல. 

மில்லனிய, சபல்சபால 

மற்றும் பிங்கிரிய 

ஆகியவற்றிற்கான காணி, 

மின்ொரம் மற்றும் நீர ்

ஆகியன வழங்குவதற்கான 

ஆரம்ப கட்ட பணிகள் 

னமற்சகாள்ளப்பட்டன. 

 

5,000 இருக்டக 

வெதிகடளக் சகாண்டதாக 

சகாழும்பில் கூட்டம், 

ெலுடககள், மாநாடு 

மற்றும் கண்காட்சி 

ஆகியவற்றுக்கான 

நிடலயசமான்டற 

நிரம்ாணித்தல் 

 

சவளிப்படடயானது டகவிடப்பட்டுள்ளது சுற்றுலாத்துடற 

அபிவிருத்தி 

மற்றும் 

கிறிஸ்தவ மத 

அலுவல்கள் 

அடமெச்ு 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

 கருத்திட்டம் இரத்து செய்யப்பட்டது 

என்படத RTIகள் மூலம் 

கிடடக்கப்சபற்ற தகவல்கள் 

எடுத்துக்காட்டின. இரத்து 

செய்யப்பட்டடமக்கான காரணமும் 

வழங்கப்பட்டது. 

சபாருதத்மான காணிடயப் 

சபற்றுக்சகாள்ள 

முடியாடமயினால், 2017 இல் 

இம்முன்சமாழிவு 

அமுல்படுதத்ப்படவில்டல. 

 

சபால்கஹவல முதல் 

குருநாகல் வடரயான 

பகுதியிலும் அழுத்கடம 

முதல் காலி வடரயான 

பகுதியிலும் உள்ள இரயில் 

பாடதயில் இரட்டடப் 

பாடதடய அடமதத்ல 

 

மட்டுப்படுதத்ப்பட்டது முன்னனற்றம் அற்றது னபாக்குவரத்து 

மற்றும் சிவில் 

விமான 

னெடவகள் 

அடமெச்ு 

 கருத்திட்ட முகாடமத்துவம் மற்றும் 

கண்காணிப்புத் திடணக்களத்தின் 3 

வது காலாண்டு அறிக்டகயிலிருந்து 

முன்னனற்றம் சதாடரப்ான 

தகவல்கள் 

சபற்றக்சகாள்ளப்பட்டன. RTI 

னகாரிக்டக வாயிலாக சில 

தகவல்கள் வழங்கப்பட்டன. 

கருத்திட்ட முகாடமத்துவ 

மற்றும் கண்காணிப்புத் 

திடணக்களத்தின் 3 வது 

காலாண்டு 

அறிக்டகயின்படி, 

இவ்வாக்குறுதி 2 வீத 

முன்னனற்றத்டதக் 

கண்டுள்ளது. 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

100,000 வீடுகளுக்காக ரூபா 

200,000 வடரயிலான கடன் 

திட்டத்திற்காக 50% வட்டி 

நிவாரணத்டத வழங்குதல் 

 

மட்டுப்படுதத்ப்பட்டது முற்றாக நிடறனவறியது நிதி மற்றும் 

சவகுென ஊடக 

அடமெச்ு 

 இக்கருத்திட்டத்திற்கான 

செயல்திட்டசமான்டற அடமெச்ு 

வழங்கியுள்ளது. கடன் திட்டம் 

பற்றிய விபரங்கள் இடணயத்தில் 

கிடடக்கக்கூடியனவாக உள்ளன. 

 

கடன் திட்டம் 

அமுல்படுதத்ப்பட்டது. 

எனினும், பயனாளிகளின் 

எண்ணிக்டக 

சதரியவில்டல. 

 

பங்களிப்பு ஓய்வூதிய 

நிதியம் 

 

ஒத்துடழக்கப்பட்டது டகவிடப்பட்டுள்ளது சபாதுநிருவாக 

மற்றும் 

முகாடமத்துவ 

அடமெச்ு 

 னதசிய வரவு செலவுத் திட்டத் 

திடணக்களம் திட்டத்தின் 

முன்னனற்றம் சதாடரப்ான 

தகவல்கடள வழங்கியுள்ளது. 

பங்களிப்பு ஓய்வூதிய 

நிதியதட்த 

உருவாக்குவதற்கான ெட்ட 

ஏற்பாடுகளுக்கு 

வெதினயற்படுத்துமுகமாக 

ஒரு புதிய சபாது ஓய்வூதியெ ்

ெட்டத்டத தயாரிப்பதற்கு 

முயற்சிகள் 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

னமற்சகாள்ளப்பட்டு 

வருகிறது. 

சதற்கு அபிவிருத்தி 

 

சவளிப்படடயானது முன்னனற்றம் அற்றது ெட்டமும் 

ஒழுங்கும் பற்றிய 

அடமெச்ு 

 RTI விற்கான பதிலில் அடமெச்ு 

முன்னனற்றம் சதாடரப்ான 

தகவல்கடள வழங்கியது. 

இக்காலப்பகுதியின் 

இறுதியில் 12 வீத 

முன்னனற்றம் 

ஏற்பட்டிருந்ததாக 

வாக்குறுதி 

அறிக்டகயிடுகிறது. 

 

வுட மாகாணத்தில் 

தனியார ்துடற 

வியாபாரங்கடள 

விரிவுபடுத்துவதற்காக 

வெதியளிக்கும் வடகயில் 

நிடலக்குதத்ான கட்ட 

நிரம்ாணித்தல் 

 

ஒத்துடழக்கப்படாதது டகவிடப்பட்டுள்ளது மாகாண 

ெடபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி 

அடமெச்ு 

 ஒரு காரணம் தரப்பட்டு, கருத்திட்டம் 

இரத்து செய்யப்பட்டது என்படத 

RTIகள் மூலம் கிடடக்கப்சபற்ற 

தகவல்கள் எடுத்துக்காட்டின. 2018 

காலநிடல சதாடரப்ுபட்ட 

அவெர னதடவகளுக்காக 

நிதிகள் மீள் ஒதுக்கீடு 

செய்யப்பட்டடமயினால், 
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வரவு சைைவுத் திட்ட வா

க்குறுதி 

சவளிப்பணடத்தன்ணம கண்கா

ணிப்பான் 

முன்னேற்றக் கண்கா

ணிப்பான் 

ஏசென்சி 

தரவரிணை 

இல் இக்கருத்திட்டம் 

அமுல்படுதத்ப்படமாட்டாது. 

இம் முன்சமாழிவு 2017 இல் 

அமுல் படுதத்ப்படவில்டல. 

திருனகாணமடல 

மாவட்டத்தில் 'சிரி ெர 

பிவிசும' நிகழ்ெச்ித் திட்டம் 

 

சவளிப்படடயானது பகுதியளவு நிடறனவறியது ெனாதிபதி 

செயலகம் 

 கருத்திட்டத்தின் சபௌதீக 

முன்னனற்றம் சதாடரப்ாக அடமெச்ு 

சில தகவல்கடள வழங்கியுள்ளது. 

2017 க்கு தரப்பட்ட சபௌதீக 

முன்னனற்றத்தின் 

அடிப்படடயில் பகுதியளவு 

கணிப்பிடப்பட்டது. 

 

 

சபாறுப்புத்துறத்தல் 

இந்த இடணய னமடடயில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் அடனத்தும் அரெ ஆவணங்கள், உத்தினயாகபூரவ் 

சவளியீடுகள், சபாது ஆவணங்கள் மற்றும் தகவல் அறியும் உரிடம ெட்டத்தின் மூலம் சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட 

தகவல்கள் என்பவற்டற அடிப்படடயாகக் சகாண்டு சதாகுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இடணய னமடடயில் 

பிரசுரிக்கப்படும் தகவல்கள் எடவயும் சவரிட்னட ரிெரெ் ்நிறுவனத்தினனதா அந்நிறுவனத்தில் பணிபுரிபவரக்ளினனதா 

தனிப்பட்ட னநாக்னகா கருத்துக்கனளா கிடடயாது. இந்த இடணயனமடடயில் உள்ள தகவல்களின் காரணமாக ஏற்படும் 

எவ்வடகயான இழப்புக்கள் மற்றும் னெதங்களிற்னகா அல்லது ஏற்படலாம் என அனுமானிக்கக்கூடிய எவ்வடகயான 

இழப்பு, னெதம் அல்லது நற்சபயரிற்கான களங்கங்களிற்னகா சவரிட்னட ரிெரெ் ்நிறுவனம் சபாறுப்சபடுக்காது. 

இந்த இடணயனமடடயில் பிரசுரிக்கப்படும் தரவுகள் அடனத்டதயும் நம்பகமான மூலங்களில் இருந்து 

சபற்றுக்சகாள்வதற்கான அடனத்து முயற்சிகளும் எடுக்கப்பட்டிருக்கும் அனதனவடள, அத்தரவுகடளக் சகாண்டு 
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சபற்ற சபறுனபறுகளில் காணப்படும் தவறுகள் அல்லது விடுபடல்களிற்கு சவரிட்னட ரிெரெ் ்நிறுவனனமா 

budgetpromises.org குழு அங்கதத்வரக்னளா சபாறுப்பாக மாட்டாரக்ள். சவரிட்னட ரிெரெ் ்நிறுவனத்தின் அனுமதியின்றி 

இந்த இடணயனமடடயில் உள்ள உள்ளடக்கங்கடள வணிக னநாக்கத்திற்காக திருத்தனவா, சவளியிடனவா, 

டகமாற்றனவா, பரவலாக்கனவா, விற்படன செய்யனவா, மீள்பதிக்கனவா, இதடனத ்தழுவி புதிய உள்ளடக்கங்கடள 

உருவாக்கனவா, பகிரந்்தளிக்கனவா, மீள்இடுடகயிடனவா அல்லது காட்சிப்படுதத்னவா எவரிற்கும் அனுமதியில்டல. 

அத்துடன் சவரிட்னட ரிெரெ் ்நிறுவனத்தின் முன் அனுமதியின்றினயா, முன் அனுமதியுடனனா இந்த இடணயனமடடயில் 

உள்ள தரவுகடளக் சகாண்டு மீள்உருவாக்கப்படும் எவ்வடகயான சவளியீடுகளிற்கும் budgetpromises.org குழு 

சபாறுப்சபடுக்காது. 

budgetpromises.org எவ்விதமான அரசியல் கட்சிகடள பிரதிநிதிப்படுத்துவனதா, ஆதரிப்பனதா, ஒப்புதல் வழங்குவனதா 

அல்லது எவ்விதமான அரசியற் கட்சிகளுடனனா அரசியலுடன் ெம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களினுடனனா சதாடரப்ுபட்டது 

அல்ல. அத்துடன் எமது பகுப்பாய்வுகள் அடனத்தும் புள்ளிவிபரங்கடள மாத்திரம் அடிப்படடயாகக் சகாண்ட 

அனுமானங்கள் ஆகும். 

இந்த இடணயனமடடயில் உள்ள அடனத்து தரவுகளும் மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணரட்வ ஏற்படுத்தும் னநாக்கில் 

எவ்வித கட்டணங்களும் இன்றி வழங்கப்படுகின்றது. இதத்ரவுகடளப் பாவிப்பதற்கு பாவடனயாளர ்மற்றும் சவரிட்னட 

ரிெரெ் ்அல்லது budgetpromises.org குழுவினரிற்கும் இடடயில் எவ்வித ஒப்பந்தங்கனளா, புரிந்துணரவ்ுகனளா கிடடயாது. 

இந்த இடணயனமடட இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தரவுகளின் னபாக்கிடன குறித்துக்காட்டுவதற்காக, budgetpromises.org 

இனால் சுயாதீனமாக தயாரிக்கப்பட்ட பல பகுப்பாய்வுகடளயும் 

உள்ளடக்கியுள்ளது. இப்பகுப்பாய்வுகடள மீள் உருவாக்கம் செய்யும் முன் சவரிட்னட ரிெரெ் ்நிறுவனத்தின் 

அனுமதிடயப் சபறுவது கட்டாயமாகும். 

 

 


