
 

 

 

அறிவ��த� 

2016 	 ஆ�� 12	 இல�க, தகவ��கான உ�ைம� ச�ட	 

ேம�ப ச�ட�தி� கீ" இ# நி%வன�&�'�ய தகவ�கைள* ெப�%� ெகா,வ& ெதாட-பாக ச�ட�தி� 'றி*ப�ட*ப�.,ள 
தகவ� அ�வல/�' RTI 01 எ6	 வ��ண*ப�தி� 8ல	 வ��ண*ப��க 9:	. இ# வ��ண*ப�திைன சம-*ப��க 

ேவ�ய& க�டாயமி�ைல. 
 

தகவ� அ�வல-க<�', 
தி/ ப�ம� இ>திரஜி� த சி�வா- ப�ரதி ப�ரதான ெசயலாள- (நி-வாக	) 
ப�ரதான ெசயலாள- அ�வலக	, எD.எ�. தஹநாய�க மாவ�ைத, காலி. 

ெதாைலேபசி -091 2222604 /071 4178393மி�னLச� - 
 

தி/ காமின M வ Mரவ��ரம, - ப�ரதி ப�ரதான ெசயலாள- (ஆளனN ம�%	 பய��சி) 
ப�ரதான ெசயலாள- அ�வலக	, எD.எ�. தஹநாய�க மாவ�ைத, காலி 

ெதாைலேபசி -091 2231246 /071 8675957மி�னLச� -gaminiweerawickrama@yahoo.com 
 

தி/ `நி� தஹநாய�க - ப�ரதி ப�ரதான ெசயலாள- (நிதி) 
ப�ரதான ெசயலாள- அ�வலக	, எD.எ�. தஹநாய�க மாவ�ைத, காலி 

ெதாைலேபசி -091 2222421 /077 7257058மி�னLச� -sunildahanayake@yahoo.com 
 

1. தகவலறிவத
காக எ���ல� RTI 01 எ�� வ��ண�ப� ப�வ�திைன அ ல� க�த� அ ல� வா!ெமாழி �லமான 
ேவ�&ேகா' ஒ)ைற தகவ  அ*வல+ட� வ�&��, அ� கிைட�தைம.கான க�த� ஒ)ைற� ெப
/. ெகா'ள1�. 

2. த3கள� ேகா+.ைக.4 உ+ய தகவ கைள வழ3க 7�8மா எ)ப� ப
றி 9�ய வ�ைரவ� , எ;வாறாய��� 14 
நா>க?.4' அறிவ�.க�ப&�. 

3. ேவ�ட�ப&� தகவ கைள த3க?.4 வழ34வத
4 தABமானC.க�ப&� ப>ச�தி , ஆைண.4வ�னா  வ�தி.க�ப&� 
க>டண�ைதF ெச*�த ேவ��ய�G�ப�) அ� ப
றி த3க?.4 அறிவ�.க�ப&�. தகவ கைள� ெப/வத
4 க>டண� 
ெச*�த ேவ��ய�G�ப�) அத
கைமவான க>டண�ைதF ெச*�தி அ ல� க>டண� ெச*�த ேவ��ய�ராவ��) 
க>டணமி)றி த3க?.4 14 நா>க?.4' தகவ க' வழ3க�ப&�. 

4. க>டண� ெச*�திய ப�)னB 14 நா>க?.4' தகவ கைள வழ34வதி  அெசௗக+ய� ஏ�� ஏ
ப&� ப>ச�தி , அ.கால 
எ ைலைய நA��பத
4 அவசியமான காரண3கைள 4றி�ப�>& 21 நா>கைள வ�ட அதிக+.க ேமலதிக காலஎ ைலய��' 
தா3க' ேகா+ய தகவ க' த3க?.4 வழ3க�ப&�. 

5. தகவ கைள� ெப
/. ெகா'வ� ெதாடBபான ேவ�&ேகா' ஏேத�� ப�ரைசய�) வாK.ைக ம
/� தனC�ப>ட LதMதிர� 
ச�பMதமாக எனC , அ;வாறான ேகா+.ைகக' ெதாடBபாக 48 மண�ேநர�தி�' பதிலளC.க�ப&�. 

6. தகவ கைள� ெப
/. ெகா'வ� ெதாடBபான ேவ�&ேகா?.4 ஏ
ப, 

(அ) தகவ*.ெகனF ெச!ய�ப>டேகா+.ைகெயா)ைற ஏ
க ம/�த ; 

(ஆ)அ�தைகய தகவ  5 ஆ� ப�+வ�)  கீK அளC.க�ப& வதிலிGM� வ�ல.களC.க�ப>டெத)ற 
ஏ� மT� தகவ*.கான அ�.க� தர ம/�த ; 
(இ) இFச>ட�தினா  4றி�தைர.க�ப&� ேநரவைரயைற8ட) இண3கிெயாகாைம; 
(ஈ) WB�திய
ற, தவறாக இ>&F ெச *� அ ல� ெபா!யான தகவலி) அளC�X; 
(உ) ேம) மிைகயான க>டண3க' வ�தி�த ; 
(ஊ) ேகார�ப>ட வ�வ�தி  தகவ  வழ34வத
4 தகவ  அ*வல+) ம/�X அ ல� ; 
(எ) தகவ*.கான அZ4தைல.ெகா��G�பதிலிGM� அ�தைகய ப�ரைசைய� த&�பத
4 தகவலான� உG.4ைல.க�ப>&'ள�, 
அழிவைடயF ெச!ய�ப>&'ள� அ ல� தவறாக இடFெச!ய�ப>&'ள� என ந�Xவத
4 நியாயமான ஏ�.கைள. ெகா�&'ள�. 

இ� ெதாடBபாக அதிG�தியைட8� ப>ச�தி , கீேழ ெபயB 4றி�ப�ட�ப>டஅ*வலG.4 14 நா>க?.4' ேம)7ைறய[>ெடா)ைற 
சமB�ப�.க7�8�. 

 

'றி�தளN�க*ப�ட அதிகா�, 
தி/ ஆ-.ச ீத ெசாய�சா 
ப�ரதான ெசயலாள-,  ப�ரதான ெசயலாள- அ�வலக	, எD.எ�. தஹநாய�க மாவ�ைத, காலி. 

ெதாைலேபசி -091 2232343 /071 8210474மி�னLச�-chiefsec1@sltnet.lk 
 

07. இ; அறிவ��தலி) ப�+1 6 இ  4றி�ப�>டவா/ ேம)7ைறய[>ைடேம
ெகா'?� ேபா� WB�திெச!ய�ப>ட RTI 10 ப�வ� 
4றி�தளC.க�ப>ட அ*வல+ட� ைகயளC.கப&த  ேவ�&�. RTI 10 ப�வ� க>டாயமானத ல.ேகா+.ைக ஒ)ைறவ�&.4� 
ஒG ப�ரைஜ RTI 10 ப�வ�தி  4றி�ப�ட�ப>&'ள அ��பைட� தகவ கைள வழ3கி ேம)7ைறய[>ைட நியாய�ப&�தி 
க�த� ஒ)ைற வழ34வத) �ல7� ேம)7ைறய[>ைடேம
ெகா'ள 7�8�. 


