குடியிருப்பாளர்களுக்குப் பகிரங்க மடல்
அன்பார்ந்த குடியிருப்பாளர்களள,
அல்ஜூனிட்-ஹவ்காங்-ப ாங்ககால் ஈஸ்ட் நகர மன்றத்தின் (AHPETC)

நிர்வாக முகவர் ஒப் ந்தம் குறித்து நாடாளுமன்ற

விவாதம்

ல

நடடப ற்றகதாடு,

ஊடகங்களிலும்

ஏற் ட்டிருக்கக்கூடிய தவறான கண்க

எதிர்மடறயான

பெய்திகள்

பவளியிடப் ட்டன.

இதனால்

ாட்டங்கடளத் பதளிவு டுத்துவதற்காக நான் இக்கடிதத்டத எழுதுகிகறன். நகர மன்ற

நிர்வாகம் குறித்த ெில விவகாரங்களின் நடப்பு நிலவரத்டதயும் உங்களிடம் பதரியப் டுத்த விரும்புகிகறன்.
நகர மன்ற ஒப்பந்தங்களுக்கான பபாது ஏலக்குத்தகக
நகர மன்றம் “நண் ர்களுக்கு” ஒப் ந்தங்கடளக் பகாடுத்ததா?
இல்டல.
உண்டம

என்னபவனில்,

நிர்வாக

முகவர்,

அத்தியாவெியப்

ராமரிப்பு,

கெடவப்

ிரிவு

ஆகிய

கெடவகளுக்கான

ஒப் ந்தங்களுக்கு 2012ல் ப ாது ஏலக்குத்தடககள் அறிவிக்கப் ட்டு, ஸ்ட்பரயிட்ஸ் டடம்ஸ் பெய்தித்தாளில் விளம் ரம்
பெய்யப் ட்டது. 2014 மற்றும் 2015 ஆண்டுகளிலும், முடறகய நிர்வாக முகவர் மற்றும் அத்தியாவெியப்
ிரிவு

ஆகிய

ஒப் ந்தங்களுக்குப்

ஏலக்குத்தடகயில்

விண்

ப் ம்

ப ாது
தாக்கல்

ஏலக்குத்தடககள்
பெய்யலாம்.

நகர

அறிவிக்கப் ட்டன.
மன்றம்

ப ாது

யார்

ராமரிப்பு, கெடவப்

கவண்டுமானாலும்

ஏலக்குத்தடகயில்

ப ாது

நண் ர்களுக்காக

ஒப் ந்தங்கடள ஒதுக்கி டவப் தும் இல்டல, அவ்வாறு ஒதுக்கி டவக்கவும் முடியாது.
அவெரமான ப ாறுப்க ற்புப்

ிகடள கமற்பகாள்ள கவண்டியிருந்ததால் 2011 ஜூடல முதல் 2012 ஜூடல வடரயிலான

ஓராண்டு காலகட்டத்திற்கு மட்டுகம நிர்வாக முகவர் கெடவக்குப் ப ாது ஏலக்குத்தடக அறிவிக்கப் டவில்டல. நகர
மன்றத்தின் ஆரம் க்கட்ட நிர்வாகப் ப ாறுப்ட

ஏற் தற்கான ஓராண்டுகால இடடக்கால ஒப் ந்தத்டத, ப ாது ஏலக்குத்தடக

நடத்தாமல், முன்னாள் ஹவ்காங் நகர மன்றத்தின் கமலாளர்கடளயும் ஊழியர்கடளயும் பகாண்டு புதிதாக அடமக்கப் ட்ட
FM Solutions & Services Pte Ltd (FMSS) நிறுவனத்திடம் வழங்க நாடாளுமன்ற உறுப் ினர்கள் தீர்மானித்தனர். நகர மன்றத்தின்
நிர்வாகப்

ப ாறுப்ட த் தங்குதடடயின்றி

ஏற் தற்கு

மிகக்குறுகிய காலகட்டகம

இருந்ததாலும்,

குடியிருப் ாளர்களுக்கு

வழங்கப் டும் கெடவகளில் எந்தவித இடடயூறுகளும் ஏற் டுவடதத் தவிர்க்கவும் இத்தீர்மானம் எடுக்கப் ட்டது.
நகர

மன்ற

நிதிநிடல

விதிமுடறகளின்

த்தி

76ன்கீ ழ்,

நிர்வாக

முகவர்

ஒப் ந்தத்திற்குப்

ப ாது

ஏலக்குத்தடக

அறிவிக்காதிருக்க அனுமதி உண்டு. ஆனால், இந்தக் கட்டத்தில் FMSS நிறுவனத்திற்கு வழக்கமான மூன்று ஆண்டுகால
நிர்வாக முகவர் ஒப் ந்தத்டத நகர மன்ற அதிகாரிகள் வழங்கவில்டல. ஏபனனில், நகர மன்ற நிர்வாகத்தின் ப ாறுப்க ற்பு
பூர்த்தி

அடடந்து,

நடடமுடறச்

பெயல் ாடுகள்

நிடலப் டுத்தப் ட்ட

ிறகு

கூடிய

விடரவில்

நிர்வாக

முகவர்

கெடவகளுக்குப் ப ாது ஏலக்குத்தடகடய அறிவிக்க நகர மன்றம் நிடனத்திருந்தது.
நிர்வாக முகவர் கட்டணங்கள் மற்றும் “மிககயான கட்டணம்”
அல்ஜூனிட்-ஹவ்காங்-ப ாங்ககால் ஈஸ்ட் நகர மன்றம் FMSS நிறுவனத்திற்கு ஆண்டுக்கு உத்கதெமாக $1.6 மில்லியன்
மிடகயான கட்ட

ம் பெலுத்தியதாகவும், அதனால் நான்கு ஆண்டுகளில் உத்கதெமாக $6.4 மில்லியன் மிடகயான கட்ட

பெலுத்தப் ட்டதாகவும் நீங்கள் பெய்திகளில்
இந்தக் குற்றச்ொட்டட ஆதரிப் தற்காக, 12
2014ம் ஆண்டுக்கான நிர்வாக முகவர் கட்ட

ம்

ார்த்தும் ககட்டும் இருக்கக்கூடும்.
ிப்ரவரி 2015 அன்று நடந்த நாடாளுமன்ற விவாதத்தின்க ாது, நகர மன்றங்களின்
விகிதங்கடளக் காட்டும் அட்டவட

நிறுவனம் ஒவ்பவாரு வர்த்தகக் கடடக்கும் $14.92 கட்ட

விநிகயாகிக்கப் ட்டது. அகதாடு, " FMSS

ம் விதிக்கிறது, மற்ற அடனத்து நகர மன்றங்களும் $4.80 முதல்

$6.65 வடர மட்டுகம விதிக்கின்றன," என்றும் " FMSS நிறுவனம் ஒவ்பவாரு வட்டுக்கும்
ீ
$7.43 கட்ட

ம் விதிக்கிறது,

மற்றவர்கள் $4.80 முதல் $6.65 வடர மட்டுகம விதிக்கின்றனர்," என்றும் ெட்ட அடமச்ெர் கூறினார். இவற்டற அடிப் டடயாகப்
யன் டுத்தி, 2014ம் ஆண்டுக்கான FMSS நிறுவனத்தின் கட்ட
ெராெரி” கட்ட
அடமச்ெர்

விகிதங்கடளயும் மற்ற நகர மன்றங்களின் “மதிப் ிடப் ட்ட

விகிதங்கடளயும் ஒப் ிட்டு, கமற்காணும் மிடகயான கட்ட

யன் டுத்திய நிர்வாக முகவர் கட்ட

ங்கடள அவர் க

ித்தார்.

விகிதங்கள் எங்களுக்குப் புதிராக இருந்தன. எனகவ, கதெிய வளர்ச்ெி

அடமச்ெரிடம் கமல்விவரங்கள் ககாரி, நாடாளுமன்றத்தில் ககள்விகள் தாக்கல் பெய்கதன். 5 மார்ச் 2015 அன்று, அடமச்ெர்
ின்வரும் அட்டவட

டய நாடாளுமன்றத்தில் பவளியிட்டார். இவ்விவகாரத்டதத் பதளிவு டுத்த அந்த அட்டவட

டய

நான் இங்கு பவளியிடுகிகறன்.
அட்டவட

1 – ஒவ்பவாரு வட்டுக்கும்
ீ
நகர மன்றத்தின் நிர்வாக முகவர் கட்ட

விகிதங்கள் (2011-2014)

நகர மன்றம்

2011

2012

2013

2014

அல்ஜூனிட்-ஹவ்காங்-ப ாங்ககால் ஈஸ்ட்

$7.87**

$7.87**

$7.01

$7.43

அங் கமா கிகயா

$5.08

$5.08

$5.08

$5.33

சுவா சூ காங்

$5.13

$5.13

$5.06*

$5.06

ஈஸ்ட் ககாஸ்ட்

$6.10

$6.20

$6.30

$5.10

ஹாலந்து-புக்கிட்

$5.95

$6.10

$6.20

$6.30

ஜூகராங்

ாஞ்ொங்

$5.35

$5.45

$5.55

$5.55

மரீன்

$5.13

$5.13

$5.13

$5.13

கமால்மின்-காலாங்

கரடு

$6.63

$6.63

$6.63

$5.80

நீ சூன்

$6.05

$6.20

$6.30

$6.40

$6.11

$6.20

$6.25

$5.50

ாெிர் ரிஸ்-ப ாங்ககால்
ப ாத்கதாங்

$6.63

$7.80

$7.80

$5.80

பெம் வாங்

$6.05

$6.20

$6.30

$6.40

பதம் னிஸ்

$5.00

$5.00

$4.79*

$4.79

$6.22

$6.25

$6.45

$6.65

$6.01

$6.01

$6.10

$6.21

தஞ்கொங்

ாெிர்

கார்

பவஸ்ட் ககாஸ்ட்
குறிப்பு:
*

ிரதான கட்ட

**

வடுகளுக்கும்
ீ

விகிதக் காலகட்டத்தின்க ாது நிர்வாக முகவர் மாறியடதக் குறிக்கிறது.
வர்த்தகக்

கடடகளுக்கும்

இடடயில்

பமாத்தமாகச் பெலுத்தப் ட்ட நிர்வாக முகவர் கட்ட
அட்டவட

கவறு டுத்தாமல்,

ங்கடளப்

கார்ப்க ட்டட

நிர்வாகத்டதயும்

உள்ளடக்கி,

யன் டுத்தி கதெிய வளர்ச்ெி அடமச்சு வகுத்த புள்ளிவிவரம்.

1ல் இடம்ப றும் வடுகளுக்கான
ீ
நிர்வாக முகவர் கட்ட

விகிதங்களின் அடிப் டடயில்

ின்வரு வற்டறக்

கவனத்திற்குக் பகாண்டு வருகிகறாம்:
1)

மபெக

நகர

ஒப் ிடுடகயில்,

மன்றங்களின்
ஆறு நகர

2014ம்

நிர்வாக முகவர் கட்ட

நிர்வாக

முகவர்

மன்றங்களில் குடறவாக இருந்தன.

வட்டுக்கான
ீ
நிர்வாக முகவர் கட்ட
இருந்தது. 2014ல், இந்த எண்

ஆண்டுக்கான

2011ல்,

கட்ட
எட்டு

விகிதங்கள்,
மபெக

நகர

முந்திய

ஆண்டுககளாடு

மன்றங்களின் ஒவ்பவாரு

ம் $6க்கு கமல் இருந்தது, 2012 மற்றும் 2013ல் ஒன் து நகர மன்றங்களில் $6க்கு கமல்

ிக்டக ஐந்தாகக் குடறந்தது. அகதாடு, மபெக நகர மன்றங்களின் "மதிப் ிடப் ட்ட ெராெரி"

விகிதம் ஆகக்குடறவாக இருந்தது.

2) 2013ம் ஆண்கடாடு ஒப் ிடுடகயில், நான்கு மபெக நகர மன்றங்களின் ஒவ்பவாரு வட்டுக்கான
ீ
நிர்வாக முகவர் கட்ட
2014ல் திடீபரன பவகுவாகக் குடறந்தது, ஆனால் நிர்வாக முகவர் மாறவில்டல. ஈஸ்ட் ககாஸ்ட்டின் கட்ட
இருந்து $5.10 ஆகவும், கமால்மின்-காலாங்கின் கட்ட
$6.25ல் இருந்து $5.50 ஆகவும், ப ாத்கதாங்

ம் $6.63ல் இருந்து $5.80 ஆகவும்,

ாெிரின் கட்ட

அடுத்ததாக, வர்த்தகக் கடடகளுக்கான நிர்வாக முகவர் கட்ட

ம் $6.30ல்

ாெிர் ரிஸ்-ப ாங்ககாலின் கட்ட

ம் $7.80ல் இருந்து $5.80 ஆகவும் குடறந்தன.
விகிதப் புள்ளிவிவரங்கடளப்

ார்ப்க ாம்:

ம்

ம்

அட்டவட

2 – ஒவ்பவாரு வர்த்தகக் கடடக்கும் நகர மன்றத்தின் நிர்வாக முகவர் கட்ட

ங்கள் (2011-2014)

நகர மன்றம்

2011

2012

2013

2014

அல்ஜூனிட்-ஹவ்காங்-ப ாங்ககால் ஈஸ்ட்

$7.87**

$7.87**

$14.08

$14.92

அங் கமா கிகயா

$5.08

$5.08

$5.08

$5.33

சுவா சூ காங்

$5.13

$5.13

$5.06*

$5.06

$11.50

$11.50

$11.50

$5.10

$5.95

$6.10

$6.20

$6.30

ஜூகராங்

$5.35

$5.45

$5.55

$5.55

மரீன்

$5.13

$5.13

$5.13

$5.13

கமால்மின்-காலாங்

$6.63

$6.63

$6.63

$5.80

நீ சூன்

$6.05

$6.20

$6.30

$6.40

$11.50

$11.50

$11.50

$5.50

$6.63

$7.80

$7.80

$5.80

$6.05

$6.20

$6.30

$6.40

$5.00

$5.00

$4.79*

$4.79

$6.22

$6.25

$6.45

$6.65

$6.01

$6.01

$6.10

$6.21

ஈஸ்ட் ககாஸ்ட்
ஹாலந்து-புக்கிட்

ாஞ்ொங்

கரடு

ாெிர் ரிஸ்-ப ாங்ககால்
ப ாத்கதாங்

ாெிர்

பெம் வாங்
பதம் னிஸ்
தஞ்கொங்

கார்

பவஸ்ட் ககாஸ்ட்
குறிப்புகள்: கமற்காணும் அட்டவட

1ன் * மற்றும் ** குறிப்புகடளக் கவனத்தில் பகாள்க.

2014க்கு முன் ாக, ெில மபெக நகர மன்றங்களின் நிர்வாக முகவர்கள், வடுககளாடு
ீ
ஒப் ிடுடகயில் வர்த்தகக் கடடகடள
நிர்வகிப் தற்குக் கூடுதல் கட்ட
மற்றும்

ம் விதித்து வந்தடத அட்டவட

2ல் கவனித்கதாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஈஸ்ட் ககாஸ்ட்

ாெிர் ரிஸ் ப ாங்ககால் நகர மன்றங்களில் வர்த்தகக் கடடகளுக்கான நிர்வாக முகவர் கட்ட

வடுகளுக்கான
ீ
நிர்வாக முகவர் கட்ட

ம் $11.50. ஆனால்

ம் சுமார் $6 ஆக இருந்தது. அல்ஜூனிட் நகர மன்றத்தின் முன்னாள் நிர்வாக

முகவரான CPG Facilities Management (CPG) நிறுவனமும் இகத நடடமுடறடயக் கடடப் ிடித்தது. அதனால்தான், முன்னாள்
அல்ஜூனிட் நகர மன்றத்தில் வடுகளுக்கும்
ீ
வர்த்தகக் கடடகளுக்கும் பவவ்கவறு நிர்வாக முகவர் கட்ட
(அட்டவட
அட்டவட

3

ங்கள் இருந்தன

ார்க்கவும்).

யில் உள்ள டி, 2014ல், மபெக நகர மன்றங்கடள நிர்வகிக்கும் அடனத்து நிர்வாக முகவர்களும், வர்த்தகக்

கடடகளுக்கும் வடுகளுக்கும்
ீ
ஒகர நிர்வாக முகவர் கட்ட
ஆண்டின் கட்ட

த்டத விதிக்கும் நடடமுடறடய வழக்கமாக்கினர். எனகவ, 2014ம்

விகிதங்கடள மட்டும் கவனத்தில் பகாண்டால், மபெக நகர மன்றங்களின் நிடலயான கட்ட

ங்ககளாடு

ஒப் ிடுடகயில் அல்ஜூனிட்-ஹவ்காங்-ப ாங்ககால் ஈஸ்ட் நகர மன்றம் வர்த்தகக் கடடகளுக்குச் பெலுத்திய $14.92 நிர்வாகக்
கட்ட
எது

ம் அளவுக்கு அதிகமாகத் கதான்றும்.
எப் டி

இருந்தாலும்,

அடிப் டடடய நாம்

"மிடகயான

கட்ட

"

யன் டுத்தினால், தஞ்கொங்

உத்கதெங்கடள

வகுப் தற்கு

அடமச்ெர்கள்

யன் டுத்திய

அகத

கார் (77,300 யூனிட்டுகள்), நீ சூன் (65,000 யூனிட்டுகள்), பெம் வாங் (67,000

யூனிட்டுகள்) க ான்ற மபெக நகர மன்றங்களும் ஒவ்கவார் ஆண்டும் தத்தம் நிர்வாக முகவர்களுக்கு முடறகய சுமார் $860,000,
$530,000, $550,000 மிடகயான கட்ட

ம் பெலுத்துகின்றன. தஞ்கொங்

நிர்வாக முகவர்களுக்கு மிடகயான கட்ட
நிர்வாக

முகவர்

"மதிப் ிடப் ட்ட
மதிப் ிடுவதற்குச்

கட்ட
ெரியான

ம் பெலுத்துவதாக நான் குற்றம் ொட்டவில்டல. மாறாக, ஒரு நகர மன்றத்தின்

விகிதங்கடள,

ெராெரியுடன்"

ஒப் ிடுவது,

வழி

அல்ல

கார், நீ சூன், பெம் வாங் நகர மன்றங்கள் தங்களது

அடனத்து

நகர

மன்றங்களின்

நிர்வாக

முகவர்

விதிக்கும்

என

சுட்டிக்காட்டுகிகறன்.

நிர்வாக
கட்ட

கமற்காணும்

ார்த்தீர்களானால், நகர மன்றங்களுக்கு இடடயில் நிர்வாக முகவர் கட்ட

முகவர்

ங்கள்

கட்ட

விகிதங்களின்

நியாயமானடவயா

அட்டவட

1

மற்றும்

என் டத

2ல்

நீங்கள்

விகிதங்களில் நிடறய கவறு ாடுகள் உள்ளன.

ஒவ்பவாரு நகரின் புவியியல் ிலும் கதடவகளிலும் உள்ள கவறு ாடுகடள அடவ காட்டுகின்றன.

பபாட்டித்தன்கமயில்லாத சூழலில் நிர்வாக முகவர் ஒப்பந்தத்திற்கு நியாயமான விகல நிர்ணயித்தல்
நாடாளுமன்ற விவாதத்தின்க ாது, பதம் னிஸ் மற்றும் சுவா சூ காங் நகர மன்றங்கடள அடமச்ெர் குறிப் ிட்டார். ஏபனனில்,
இவ்விரு நகரங்களிலும் அல்ஜூனிட்-ஹவ்காங்-ப ாங்ககால் ஈஸ்ட் நகர மன்றத்திலுள்ள யூனிட்டுகளுடன் ஒப் ிடத்தக்க
அல்லது அகத அளவு யூனிட்டுகள் இருப் தாகக் கூறப் ட்டது. இவ்விரு மபெக நகர மன்றங்களும் 2014ல் ஆகக் குடறவான
நிர்வாக முகவர் கட்ட

ங்கடள விதித்தன (அட்டவட

1

ார்க்கவும்). கவறு ாடு இருந்தாலும்கூட, பதம் னிஸ் மற்றும்

சுவா சூ காங் நகர மன்றங்கடள அல்ஜூனிட்-ஹவ்காங்-ப ாங்ககால் ஈஸ்ட் நகர மன்றத்துடன் எளிதில் ஒப் ிட முடியாது.
ஏபனனில், எல்லா நகரங்களின் புவியியல்பும் மாறு ட்டடவ. அகதாடு, ஒவ்பவாரு நகரின் நிர்வாகத்டதயும் அந்நகரின் மற்ற
இயல்புகளும்

ாதிக்கின்றன.

ஏற்கனகவ கூறியதுக ால, 2012ல் ப ாது ஏலக்குத்தடகடய அறிவிப் தற்கு முன் ாக, குடியிருப் ாளர்களுக்கு வழங்கப் டும்
கெடவயில் எந்த இடடயூறும் ஏற் டாமல் தவிர்க்கும் கநாக்கத்துடன் FMSS நிறுவனத்திற்கு ஓராண்டுகால இடடக்கால
ஒப் ந்தத்டத வழங்க நாங்கள் தீர்மானித்கதாம். இந்த ஓராண்டுகால நிர்வாக முகவர் ஒப் ந்தத்திற்கு எப் டி நியாயமான
விடல நிர்

யிப் து என் கத ககள்வி.

நிர்வாக முகவர் ஒப் ந்தத்திற்கு நியாயமான விடல நிர்
முகவரான

CPG

நிறுவனமும்

ஒப் ந்தம்

யிப் தற்கு, முன்னாள் அல்ஜூனிட் நகர மன்றமும் அதன் நிர்வாக

பெய்திருந்த

நிர்வாக

முகவர்

கட்ட

விகிதங்கடள

அடிப் டடயாகப்

யன் டுத்துவகத நியாயபமன்று நாங்கள் நிடனத்கதாம். முன்னாள் அல்ஜூனிட் நகர மன்றம் CPG நிறுவனத்துடன்
நிர்வாக முகவர் கட்ட
கார

விகிதங்களுடன் பெய்திருந்த ஒப் ந்தத்தின் பதாழில்முடறத்துவத்டதச்

மும் இல்டல. அடதவிட முக்கியமாக, அட்டவட

ின்வரும்

ெந்கதகப் டுவதற்கு எந்தக்

1 மற்றும் 2ல் இடம்ப றும் மாறு ட்ட நிர்வாக முகவர் கட்ட

விகிதங்கடள ஆதாரமாகக் கருதி, CPG நிறுவனத்துடன் ஒப் ந்தம் பெய்யப் ட்ட நிர்வாக முகவர் கட்ட

விகிதங்களில்,

நகரின் தனித்துவ புவியியல்பு மற்றும் இதர அம்ெங்களின் அடிப் டடயில் நகரில் ப ரும் குதியின் நிர்வாகச் பெலவு
ிரதி லிக்கப் டுவதாகவும் நாங்கள் நம் ிகனாம்.
அட்டவட

எனகவ,

3. அல்ஜூனிட் நகர மன்றத்துடன் CPG நிறுவனம் ஒப் ந்தம் பெய்திருந்த நிர்வாக முகவர் கட்ட

காலகட்டம்

வடுகள்
ீ

வர்த்தகக் கடடகள்

1 ஆகஸ்ட் 2010 – 31 ஜூடல 2011

$6.03

$12.80

1 ஆகஸ்ட் 2011 – 31 ஜூடல 2012

$6.37

$12.80

1 ஆகஸ்ட் 2012 – 31 ஜூடல 2013

$6.73

$12.80

அல்ஜூனிட்-ஹவ்காங்

நகர

மன்றம்

(AHTC),

FMSS

நிறுவனத்டத

ஓராண்டு

காலத்திற்கு

விகிதங்கள்

நிர்வாக

முகவராக

நியமித்தக ாது, முன்னாள் அல்ஜூனிட் நகர மன்றமும் CPG நிறுவனம் அந்த ஆண்டுக்கு (1 ஆகஸ்ட் 2011-31 ஜூடல 2012)
ஒப் ந்தம் பெய்திருந்த அகத நிர்வாக முகவர் கட்ட
ஒப் ந்தம்

வழங்கப் ட்டது.

அதாவது,

FMSS

விகிதத்தில் முன்னாள் அல்ஜூனிட் நகர மன்றத்திற்குப் ப ாறுப்க ற்க

நிறுவனத்துடனான

இரண்டாவது ஆண்டுக்குக் குறிப் ிடப் ட்ட நிர்வாக முகவர் கட்ட
கடடகளுக்கு $12.80 என இருந்தது (அட்டவட

எங்கள்

ஒப் ந்தம்,

CPG

நிறுவனத்தின்

ஒப் ந்தத்தில்

விகிதத்டதப் க ால, வடுகளுக்கு
ீ
$6.37 மற்றும் வர்த்தகக்

3ல் எடுத்துக்காட்டப் ட்டுள்ளது). ஓராண்டுகால இடடக்கால ஒப் ந்தத்தின்

முதல் பெலவுக் கூறு இது. ஆனால், முன்னாள் ஹவ்காங் நகர மன்றத்தின் ஊழியர்கடள அவர்களது அப்க ாடதய
ெம் ளத்தில் ஏற்றுக்பகாள்ளவும், ப ாறுப்க ற்புத் கததிக்கு முன் ாக ப ாறுப்க ற்புக்குத் தயார்ப் டுத்துவதற்காகக் கூடுதல்
ஊழியர்கடளச் கெர்த்துக்பகாள்ளவும் இரண்டாவது பெலவுக் கூறும் இருந்தது.
நிர்வாக முகவர் கெடவகளுக்காக 2012 மற்றும் 2014ல் நடத்தப் ட்ட ப ாது ஏலக்குத்தடககளில் க ாட்டி நிறுவனங்கள் எதுவும்
கலந்துபகாள்ளவில்டல. 2012ம் ஆண்டுக்கான ப ாது ஏலக்குத்தடகயில் FMSS நிறுவனம் மட்டுகம விண்
பெய்தது. க ாட்டியாக கவறு விண்
பெய்திருந்த
(அட்டவட

ஒப் ந்தத்தின்
3).

ப் ம் தாக்கல்

ப் ங்கள் எதுவும் தாக்கல் பெய்யப் டாத நிடலயில், நாங்கள் மறு டியும் CPG நிறுவனம்

மூன்றாவது

ஆண்டுக்கான

கட்ட

விகிதத்டத

(2012)

அடிப் டடயாகப்

யன் டுத்திகனாம்

2012/2013

ஆண்டுக்கு,

ஒவ்பவாரு

வட்டுக்கும்
ீ

$7.01

என்ற

கட்ட

நிறுவனத்திற்கு வழங்கிகனாம். CPG நிறுவனம் 2012ம் ஆண்டுக்காக நிர்
ஆண்டின் $6.73 கட்ட
ல்கவறு கார

விகிதத்தில்

நிர்வாக

முகவர்

ஒப் ந்தத்டத

FMSS

யித்திருந்த ஒவ்பவாரு வட்டுக்குமான
ீ
மூன்றாம்

விகிதத்கதாடு ஒப் ிடுடகயில் இந்த விகிதம் சுமார் 4% அதிகம். நிர்வாக முகவர் கட்ட

உயர்டவப்

ங்களால் நியாயபமன்று மதிப் ிட்கடாம். காக்கி புக்கிட்டில் கூடுதலாக ஒரு நகர மன்ற அலுவலகத்டத

நடத்தகவண்டிய அவெியம், CPG நிறுவனத்டதவிடச் ெிறிய நிறுவனமாக இருந்ததால் வளங்கடளச் ெிக்கனப் டுத்தும் ஆற்றல்
FMSS நிறுவனத்திற்குக் குடறவு க ான்ற கார

ங்கள் அதில் உள்ளடக்கும். ஏலக்குத்தடக வழங்கப் ட்ட 2012ம் ஆண்டில்,

கவறு ெில மபெக நகர மன்றங்களிலும் $6 முதல் $7 வடரயிலான நிர்வாக முகவர் கட்ட

விகிதங்கள் விதிக்கப் ட்டடதயும்

நாங்கள் அறிந்திருந்கதாம்.
FMSS நிறுவனத்தின் வடுகளுக்கான
ீ
நிர்வாக முகவர் கட்ட

விகிதம் 2012/2013 காலகட்டத்தின் $7.01ல் இருந்து 2013/2014

காலகட்டத்தில் $7.43 ஆக உயர்த்தப் ட்டது. CPG நிறுவனத்தின் வடுகளுக்கான
ீ
நிர்வாக முகவர் கட்ட
வருடாந்தர 6% உயர்டவ இது

விகிதங்களின்

ிரதி லிக்கிறது.

சுருக்கமாகக் கூறினால், FMSS நிறுவனத்துடனான எங்கள் ஒப் ந்தங்கள், ஏலக்குத்தடக 2012ல் அறிவிக்கப் ட்டக ாது க ாட்டி
விண்

ப் ங்கள் இல்லாத நிடலயில் எங்களுக்குக் கிடடத்த ெந்டத விவரங்களின் அடிப் டடயில், குடியிருப் ாளர்களுக்குத்

தடங்கலின்றி கெடவகள் கிடடக்ககவண்டும் என் டதத் தடலயாய முக்கியத்துவமாகக் கருதி வழங்கப் ட்டன.
தகலகமச் சட்ட அதிகாரி அலுவலகத்தின் அறிக்கக மீ தான பதாடர் நடவடிக்கககள்
அல்ஜூனிட்-ஹவ்காங்-ப ாங்ககால் ஈஸ்ட் நகர மன்றம் 2014ல் தடலடமச் ெட்ட அதிகாரி அலுவலகத்தின் தீவிரமான 10
மாதத் த

ிக்டகக்கு உட் ட்டது. ெில அம்ெங்களில் நிதி நிர்வாகக் குடற ாடுகளும் கட்டுப் ாடுகளில்

இருந்ததாக அலுவலகம் கண்டு ிடித்தது. நகர மன்றம்

ெில கமம் ாடுகள் பெய்திருப் கதாடு, க

நடடமுடறகடளயும் கட்டுப் ாடுகடளயும் கமலும் வலுப் டுத்த உதவியாக பவளி க
அமர்த்தியது. இந்தப்

லவனங்களும்
ீ

க்குகடளச் ெீர்ப் டுத்தி,

க்காளர்கடள உடனடியாகப்

ியில்

ியில் முன்கனற்றம் ஏற் ட்டு வருகிறது. குறிப் ிட்ட ெில நிதி விவகாரங்கடளத் தீர்ப் தற்கு நாளாகும்.

கதெிய வளர்ச்ெி அடமச்சு நிர்

யித்த காலக்பகடுவுக்குள் த

ிக்டக பெய்யப் ட்ட க

க்குகடளத் தாக்கல் பெய்யவும் நகர

மன்றம் முடனப்புடன் பெயல் ட்டு வருகிறது.
பநரடி நிர்வாகத்திற்கு மாற்றம்
எதிர்வரும் ஜூடல 2015 முதல், நகர மன்றத்தின் கநரடி நிர்வாகத்டத நாங்கள் கமற்பகாள்கவாம். எந்தபவாரு நிர்வாக
முகவரும் நகர மன்றத்திற்காகப்

ிபுரிய விண்

ப் ம் தாக்கல் பெய்யாதது இதற்குக் கார

டவத்திருக்கவும், நகர மன்றத்தின் நீண்டகால நிதி நலடனப்

ம். பெலவுகடளக் குடறவாக

ாதுகாக்கவும் எங்களால் இயன்ற அடனத்டதயும் நாங்கள்

பெய்கவாம். எனது ெக நாடாளுமன்ற உறுப் ினர்கள், நகர மன்ற அதிகாரிகள் ஆகிகயாரின் ொர் ில், உங்கள் அக்கடறக்கும்
ஆதரவுக்கும் நன்றி பதரிவித்துக் பகாள்கிகறன். அரெியல் சூழ்நிடல ெவால்மிக்கதாக இருந்தாலும், எங்களால் முடிந்தவடர
உங்களுக்குத் பதாடர்ந்து ெிறந்த கெடவயாற்றுகவாம்.

திருவாட்டி ெில்வியா லிம்
தடலவர், அல்ஜூனிட்-ஹவ்காங்-ப ாங்ககால் ஈஸ்ட் நகர மன்றம்
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