
தகவலை அணுகுவதற்கான நலைமுலை 

 

சட்ைம் - 2016ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இைக்க தகவல் அைிந்துககாள்ளும் உரிலைகள் கதாைர்பான சட்ைம் 

கட்ைலை - 2017 கபப்ரவரி 03ஆந் திகதியிைப்பட்ை 2004/66 ஆம் இைக்க அதி விசசை வர்த்தைானி  

    பத்திரிலக 

பகிரங்க அதிகாரசலப  - ஆட்கலைப் பதிவு கசய்யும் திலைக்கைம் 

சட்ைங்கள் ைற்றும் கட்ைலைகள்  - www.documents.gov.lk என்ை இலையதைத்தில் இருந்து  

     பதிவிைக்கம் கசய்து ககாள்ைைாம் 

 

சைற்கண்ை சட்ைத்தின் கீழ் ஆட்கலைப் பதிவு கசய்யும் திலைக்கைம் கதாைர்பான தகவல்கலைப் 
கபறுவதற்கு, சட்ைத்தில் குைிப்பிைப்பட்டுள்ை தகவல் அலுவைரிைம் RTI 01 இைக்கமுலைய 
விண்ைப்பத்தின் மூைம் விண்ைப்பிக்கைாம். இந்த விண்ைப்பத்லத சைர்ப்பிக்க சவண்டிய 
அவசியைில்லை. 
 

தகவல் அலுவைர் 

கபயர் : ஜ.ீடீ.நதிகா  

பதவி : ஆலையாைர் (அபிவிருத்தி ைற்றும் ஆராய்ச்சி) 
முகவரி : ஆட்கலைப் பதிவு கசய்யும்  திலைக்கைம், சுஹுறுபாய, பத்தரமுல்லை. 

கதாைர்பு ககாள்ை சவண்டிய கதாலைசபசி இைக்கம் : +94 115226104 
கதாலைநகல் : +94 11 2862231 

ைின்னஞ்சல் முகவரி  com-rd@drp.lk 

 

தகவல்கலை கபற்றுக்ககாள்வதற்காக விண்ைப்பித்தல்  

1. தவல்கலைப் கபற்றுக்ககாள்வதற்காக எழுத்துமூைம் RTI 01 விண்ைப்பம் அல்ைது வாய்கைாழி 
மூைைாக சகாரிக்லகலய தகவல் அலுவைருக்கு அனுப்பி அது கிலைக்கப்கபற்ைதாக கடிதத்லத 
கபற்றுக்ககாள்ைவும்.  

2. உங்கள் சகாரிக்லகக்குரிய தகவல்கலை வழங்க முடியுைா என்பலத, விலரவில் 14 நாட்களுக்குள், 

முடிந்தவலர கதரிவிக்கப்படும். 
3. சகாரப்பட்ை தகவலை வழங்குவதற்குத் தீர்ைானிக்கப்பட்ைால், ஆலைக்குழுவினால் 

பரிந்துலரக்கப்பட்ை கட்ைைம் கசலுத்தப்பை சவண்டுைா என்பலத பற்ைி கதரிவிக்கப்படும். 
தகவலைப் கபறுவதற்கு பைம் கசலுத்த சவண்டியிருந்தால், கட்ைைத்துைனும் ைற்றும் கட்ைைம் 
கசலுத்த சவண்டியதில்லை என்ைால் கட்ைைைின்ைியும் 14 நாட்கைினுள் தகவல் வழங்கப்படும். 

4. கட்ைைம் கசலுத்திய பின்னர் 14 நாட்கைினுள் தகவல்கலை வழங்குவது கடினைாக இருந்தால், 

அந்த காைத்லத நீட்டிப்பதற்கான காரைங்கலை தகவல் அலுவைர் குைிப்பிட்டு 21 நாட்களுக்கு 

சைற்பைாத காைப்பகுதிக்குள் நீங்கள் சகாரிய தகவல் உங்களுக்கு வழங்கப்படும்.  

5.  ஒரு பிரலஜயின் வாழ்க்லக ைற்றும் தனிப்பட்ை சுதந்திரம் கதாைர்பான தகவலுக்கான 
சகாரிக்லககள் இருந்தால், சகாரிக்லகலயப் கபற்ை 48 ைைித்தியாைங்களுக்குள் சகாரிக்லகக்கு 

பதில் அைிக்கப்படும். 
6. பின்வரும் சந்தர்ப்பங்கைில் சைன்முலையடீு ஒன்று சைற்ககாள்ைப்பைைாம், 

1) தகவலுக்காக வழங்கப்பட்ை சகாரிக்லக ஒன்லை தகவல் அலுவைர் ைறுத்தல், 
2) சட்ைத்தின் பிரிவு 5 இன் கீழ் அத்தலகய தகவல்கலை வழங்குதல் விைக்கைிக்கப்பட்டுள்ைது 

என தகவலைப் கபை அணுகுவதற்கு தகவல் அலுவைர் ைறுத்தல்,  

3) சட்ைத்தில் குைித்துலரக்கப்பட்ை காை வலரயலைக்கு இைங்கி ஒழுகாலை, 

http://www.documents.gov.lk/


4) தகவல் அலுவைர் பூரைைற்ை, தவைாக இட்டுச் கசல்லும் அல்ைது கபாய்யான தகவல்கலை 
வழங்கியிருத்தல், 

5)  தகவல் அலுவைர் சைன்ைிலகயான கட்ைைங்கலை விதித்திருத்தல், 

6) சகாரப்பட்ை வடிவத்தில் தகவலை வழங்குவதற்கு தகவல் அலுவைரால் ைறுப்பு கதரிவித்தல்,  

7) தகவலுக்காக அணுகுவதிைிருந்தும் தன்லனம் தடுப்பதற்காக தகவல் 
உருக்குலைக்கப்பட்டுள்ைது, அழிக்கப்பட்டுள்ைது அல்ைது தவைாக இைப்பட்டுள்ைது என 
சகாரிக்லகலய விடுக்கும் பிரலஜ நியாயைான ஏதுக்கலைக் ககாண்டிருத்தல், கீசழ 
குைித்தைிக்கப்பட்ை அலுவைருக்கு 14 நாட்கைினுள் சைல்முலையடீு சைற்ககாள்ைப்படுதல் 
சவண்டும். 
 

குைித்தைிக்கப்பட்ை அலுவைர் 

கபயர் : ப.ீவ.ீகுைதிைக 

பதவி : ஆலையாைர் நாயகம் 
முகவரி : ஆட்கலைப் பதிவு கசய்யும்  திலைக்கைம், சுஹுறுபாய, பத்தரமுல்லை. 

கதாைர்பு ககாள்ை சவண்டிய கதாலைசபசி இைக்கம் : +94 11 2862255 

கதாலைநகல் : +94 11 2862198 

ைின்னஞ்சல் முகவரி  com.genaral.drp@gmail.com 

ஆலைக்குழுவுக்கான சைன்முலையடீு 

1. குைித்தைிக்கப்பட்ை அலுவைரின் தீர்ைானத்தினால் அல்ைது சட்ைத்தில் விதிந்துலரக்கப்பட்ை 
காை எல்லையினுள் அந்த அலுவைரிைைிருந்து தீர்ைானம் ஒன்லைப் கபைத் தவைியதால் 
இைருறும் எவசரனும் சைன்முலையடீ்ைாைர், இந்த விதிகைில் இலைக்கப்பட்டுள்ை 
(பின்னிலைப்பு 1) ைாதிரிப் படிவத்தில் சதலவப்படுத்தப்படும் தகவல்கலை வழங்குவதன் 
மூைம் ஆலைக்குழுவுக்கு சைன்முலையடீ்லை சைற்ககாள்ைைாம். 

2. சைன்முலையடீு ஆலைக்குழுவின் அலுவைகத்தில் முன்லவக்கப்படுதல் சவண்டும் 
என்பதுைன் அது சநரடியாகக் வழங்கப்பைைாம் அல்ைது பதிவுத் தபால் ஊைாக 
அனுப்பப்பைைாம். 

3. ஒரு முலையடீு கபாதுவாக 2 ைாதங்களுக்குள் பரிசீைலனக்கு சைர்ப்பிக்கப்பை சவண்டும். 
4. அத்தலகய சைன்முலையடீ்டுைன் சைன்முலையடீ்ைாைரால் உண்லைப் பிரதிகள் என  

உறுதிப்படுத்தப்பட்ை பின்வரும் ஆவைங்களுைன் சைர்ப்பிக்கப்பை சவண்டும். 
I. சட்ைத்தின் 24ஆம் பிரிவின் கீழ் தகவலுக்கான சகாரிக்லகயின் ஒரு பிரதி 

II. தகவல் அலுவைரிைைிருந்து கிலைத்த பதிைின், ஏசதனும் இருப்பின் ஒரு பிரதி 
III. சட்ைத்தின் பிரிவு 31 இன் கீழ் குைித்தைிக்கப்பட்ை அலுவைரிைம்  சைற்ககாள்ைப்பட்ை 

சைன்முலையடீ்டின் ஒரு பிரதி 
IV. குைித்தைிக்கப்பட்ை அலுவைரிைைிருந்து கிலைத்த கட்ைலையின் ஏசதனும் இருப்பின் 

ஒரு பிரதி  
V. சைன்முலையடீ்ைாைர் நம்பியிருந்த ைற்றும் அவரின் சைன்முலையடீ்டில் 

குைிப்பிைப்பட்ை  ஏலனய ஆவைங்கைின் பிரதிகளும் சைன்முலையடீ்டில் 
குைிப்பிைப்பட்ை ஆவைங்கைின் சுட்டியும்  

5. ஒரு சைன்முலையடீு சைன்முலையடீ்ைாைரால் இரு பிரதிகைில் சகாலவயிைப்பைல் சவண்டும். 
6. உப விதிகள் (1-5) தரப்பட்டுள்ை நிபந்தலனகள் நிலைசவற்ைப்பைாதவலர ஆலைக்குழு 

சைன்முலையகீைான்லை அனுைதிக்காதிருக்கைாம். 

7. சைன்முலையடீ்ைாைர்  சைன்முலையடீ்லை உரிய சநரத்தில் தாக்கல் கசய்வதிைிருந்தும் 
அவரின் கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்ை காரைத்தினால் தவிர்க்கப்படின் உப விதி (3) இல் 
விதித்துலரக்கப்பட்ை இரண்டு ைாத காைப்பகுதியின் பின்னர் ஆலைக்குழு சைன்முலையடீ்லை 
அனுைதிக்கைாம்.  



  
ஆலைக்குழுவின் முகவரி 

    

உபாைி அசபக்சகான்  

தலைவர் 

தகவல் அைியும் உரிலைக்கான ஆலைக்குழு 

அலை இை  203-204 

பண்ைாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வசதச ைகாநாட்டு ைண்ைபம் 

ககாழும்பு 07 

கதாலைசபசி இைக்கம் +94 11 2691625 

 

கட்ைைம் கசலுத்துதல்  : 
 

1. விண்ைப்பக் கட்ைைங்கள் 

I. எந்தகவாரு பகிரங்க அதிகார சலபயும் தகவலுக்கான சகாரிக்லகலய 
சைற்ககாள்ளும் எந்தகவாரு பிரலஜக்கும் தகவலுக்கான உரிலை விண்ைப்பப் 
படிவத்லத வழங்குவதற்கு கட்ைைம் எலதயும் விதித்தைாகாது. 

II. எந்தகவாரு பகிரங்க அதிகார சலபயும் தகவலுக்கான உரிலைக் சகாரிக்லகலய 
கசயன்முலைப்படுத்துவதற்கு கட்ைைம் எலதயும் விதித்தைாகாது.  
 

2. தகவலுக்கான கட்ைைம் 

சவறு விதைாக விதந்துலரக்கப்பட்ைாைன்ைி, RTI சகாரிக்லக ஒன்றுக்கான பதில் 
நைவடிக்லகயாக பகிரங்க அதிகார சலப ஒன்று தகவலை வழங்குவதற்கு பின்வரும் 
கட்ைைங்கள் விதிக்கப்பைைாம். 
 

I. நிழற்பைப்பிரதி : 
a. A4 (21கச.ைீ X 29.7 கச.ைீ) ைற்றும் சிைிய அைவிைான காகிதத்தில் வழங்கப்படும் 

தகவல்களுக்கு ரூபா.2/- (ஒரு பக்கம்) ைற்றும் ரூபா.4/- (இரண்டு பக்கங்களுக்கும்) 
b. லீகல் அைவிைான (Legal Size) (21.59கச.ைீ X 35.56 கச.ைீ) ைற்றும் A3  (29.7 

கச.ைீ X 42 கச.ைீ) அைவு வலரயான காகிதத்தில் வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கு 

ரூபா.4/- (ஒரு பக்கம்) ைற்றும் ரூ.8/- (இரண்டு பக்கங்களும்) 

c. சைசை தரப்பட்டுள்ை காகிதத்லத விைப் கபரிய அைவிைான காகிதங்கைில் 
வழங்கப்படும் தகவல்கள் உண்லையான கிரயத்தில் வழங்கப்படும். 

 

II. அச்சுப்படிகள் (Print Out) 

a. A4 (21கச.ைீ X 29.7 கச.ைீ) ைற்றும் சிைிய அைவிைான காகிதத்தில் 

வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கு ரூபா.4/- (ஒரு பக்கம்) ைற்றும் ரூபா.8/- 

(இரண்டு பக்கங்களுக்கும்) 

b. லீகல் அைவிைான (Legal Size) (21.59கச.ைீ X 35.56 கச.ைீ) ைற்றும் (29.7 
கச.ைீ X 42கச.ைீ) அைவு வலரயான காகிதத்தில் வழங்கப்படும் 

தகவல்களுக்கு ரூபா.5/- (ஒரு பக்கம்) ைற்றும் ரூ.10/- (இரண்டு 

பக்கங்களும்) 

c. சைசை தரப்பட்டுள்ை காகிதத்லத விைப் கபரிய அைவிைான காகிதங்கைில் 
வழங்கப்படும் தகவல்கள் உண்லையான கிரயத்தில் வழங்கப்படும். 

 



III. சகாரிக்லகலய விடுக்கும் பிரலஜயினால் வழங்கப்படும் Diskette, இறுவட்டு 

(Compact Disc) , USB mass drive அல்ைது அவற்லை ஒத்த இைத்திரனியல் 

சாதனம் ஒன்ைில் தகவல்கலைப் பிரதியிடுவதற்கு ரூபா.20/- அைவிைப்படும். 
 

IV. பகிரங்க அதிகார சலபயினால் வழங்கப்படும் Diskette, இறுவட்டு (Compact Disc), 

USB mass drive அல்ைது அவற்லை ஒத்த இைத்திரனியல் சாதனம் ஒன்ைில் 
தகவல்கலைப் பிரதியிடுவதற்கு உண்லையான கிரயத்தில் அைவிைப்படும்.  

 

V. ஏசதனும் ஆவைம் அல்ைது சாதனத்லத ஆராய்தற்கு அல்ைது நிர்ைாைத் 
தைத்தின் பரிசசாதலனக்கு ைைித்தியாைம் ஒன்றுக்கு ரூபா.50/- இதற்கு ஒரு 
ைைித்தியாையத்திற்கு சைல் எடுக்குைாயின், முதல் ைைித்தியாை ஆய்வு / 

பரிசசாதலனக்கு கட்ைைம் விதிக்கப்பைாது. இது அத்தலகய பரிசசாதலனலய 
முன்னர் கட்ைைைின்ைி வழங்கிய பகிரங்க அதிகார சலபகைின் நலைமுலைக்கு 
பங்கைின்ைி இது சைற்ககாள்ைப்படுவதுைன் இந்நலைமுலை இந்த உப விதியினால் 
தலைகபைாது கதாைர்ந்தும் நலைமுலைப்படுத்தப்படுதல் சவண்டும். 

  
VI. ைாதிரிகள் அல்ைது உருப்படிவங்களுக்கு உண்லையான கிரயம் விதிக்கப்படும். 

 

VII. ைின்னஞ்சல் ஊைாக வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கு கட்ைைம் இல்லை. 

 

3.  சுற்ைைிக்லககள் அல்ைது ஒழுங்குவிதிகள் மூைைாக பகிரங்க அதிகாரசலபகைினால் 
விதித்துலரக்கப்பட்ை அல்ைது வழங்கப்பட்ை முன்லனய கட்ைை அட்ைவலை 
இருக்குைிைத்து, விதி 4இல் விதித்துலரக்கப்பட்ை கட்ைைங்கள் எவ்வாைிருப்பின் அந்தக் 
கட்ைை அட்ைவலை கதாைர்ந்தும் கதாழிற்பாட்டில் இருத்தல் சவண்டும்.  

 

ஆயின், தற்சபாதுள்ை கட்ைை அட்ைவலைகள் கதாைர்பான சகாரல்கைின் ஏசதனும் 
பிைக்கு கட்ைைங்கள் ைற்றும் சைன்முலையடீுகள் பற்ைிய இந்த விதிகளுக்கு இைங்க  
ஆலைக்குழுவினால் தீர்ைானிக்க சவண்டிய சைன்முலையடீ்டுக்கான ஒரு 
விையப்கபாருைாகைாம்.  

 

4. கட்ைைைின்ைி வழங்கப்படும் தவல்கள் 

 

1. சைசை உள்ை விதி 4இல் உள்ை எதனாலும் தலைப்பைாது, ஆறு பக்கங்கள் (A4 அைவு) 
நிழற்பிரதிகள் அல்ைது அச்சுப்படிகைில் தயாரிக்கப்பட்ை அல்ைது உள்ைைக்கப்பட்ை 
தகவல்கலை பகிரங்க அதிகார சலப கட்ைைம் இன்ைி வழங்குதல் சவண்டும்.  

 

2. சாதாரைைாக கட்ைைைின்ைி கிலைக்கக்கூடியதாகவுள்ை தகவல்கள் கதாைர்நும் கட்ைைைின்ைி 
வழங்கப்படுதல் சவண்டும். 

 

5. கட்ைைம் கசலுத்தும் முலை  

1. இந்த விதிகைில் சவறு எங்சகனும் காைப்படும் எதனாலும் தலைப்பைாது. பகிரங்க 
அதிகாரசலப தகவல்களுக்கு பின்வரும் விதத்தில் கட்ைைங்கலை சசகரிக்கைாம் 

1.1 தகவல் அலுவைருக்கு கசலுத்தும் பைைாக, 

1.2 பகிரங்க அதிகார சலபயின் கைக்கீட்டு அலுவைருக்கு முகவரியிட்ைனுப்பப்படும் வங்கி 
உண்டியல். 
 



2. தகவல் அலுவைர்,ககாடுப்பனவு கசலுத்தப்படும் விதத்லதப் கபாருட்படுத்தாது கட்ைைம் 
ஒன்ைின் ககாடுப்பனவுக்கு பற்றுச்சீட்டு ஒன்லை வழங்குதல் சவண்டும். 

 

 

 


