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அனனத்து பிோிவுத் தனயலர்களுக்கும்

2016 இய. 12 க் ககோண்ட தகலயமியும் உோினச் சட்டத்னத நனடமுனமப்படுத்தல்
இய. 2004/66 க் ககோண்ட இயங்னக சனநோக லசோசலிசக் குடிசின் அதிலிலசட
லர்த்தோனிின் மூயம் 2016 இய. 12 க் ககோண்ட தகலயமியும் உோினச் சட்டோனது,
2017 -02 -03 ஆந் திகதிில் இருந்து லலுப்படுத்தப்பட்டுள்ரது. இச் சட்டம் ற்றும்
அதற்குோி லர்த்தோனி அமிலித்தல், உபலோகிக்க லலண்டி ோதிோிப்படிலங்கள் ற்றும்
னன லிடங்கள் ன்பனலற்னம
www.documents.gov.lk இனைத்தரத்தின்
ஊடோக கபற்றுக் ககோள்ர முடியும்.
இது சம்பந்தோக அசோங்க நிர்லோக ற்றும் முகோனத்துல அனச்சின் தகலயமியும்
அலுலயோக லயதிகச் கசயோரர் (புயனோய்வு, ஆோய்ச்சி ற்றும் கண்கோைிப்பு)
திருதி பீ.ம்.ம்.ம். பஸ்நோக்க அலர்கள் நிிக்கப்பட்டுள்ரனர்.
இவ் அனச்சின் தகலல் அலுலயருக்கு எத்துனறப்பு லறங்கும் கபோருட்டு அனச்சின்
அனனத்து பிோிவுகரிலும் இருந்து பதலிநினய அலுலயர் எருலன நிிப்பதற்கு
நடலடிக்னக டுக்கப்பட்டுள்ரது.
அதற்கன தகலயமியும் உோினச் சட்டத்னத அமுல்படுத்துலதற்கு ல்யோ லனகிலும்
பின்லரும்
கசன்முனமக்கு
அன
நடலடிக்னக
டுக்கலலண்டிது
இன்மினோததோகும்.
1.

தகலல்கனரப் கபற்றுக் ககோள்லதற்கோக லிண்ைப்பித்தல்

தகலயமியும் கபோருட்டு இவ் அனச்சுக்கு சர்ப்பிக்கப்படும் ல்யோ லலண்டுலகோள்களும்
அனச்சின் தகலல் அலுலயோன லயதிகச் கசயோரோிடம் (புயனோய்வு, ஆோய்ச்சி
ற்றும் கண்கோைிப்பு) சர்ப்பிக்கப்படுதல் லலண்டும். சியலலனர தோலது எரு
பிோிலிடம் இருந்து லநடிோக தகலல்கனரப் கபம லலண்டிிருப்பின், அவ்
லலண்டுலகோள் குமித்த பிோிலின் தகலல் அலுலயோின் மூயம் அனச்சின் தகலல்
அலுலயருக்கு சர்ப்பிக்கப்படுதல் லலண்டும். தகலல்கள் லகோருலது கதோடர்போக
லர்த்தோனிின் கட்டனர இய. 04 க் போர்னலிடவும்.

அனச்சுக்கு சர்ப்பிக்கப்படும் அனனத்து தகலல்கள் லகோல் லிண்ைப்பங்கள்
கதோடர்போகவும் கலவ்லலமோக கதோடர் இயக்கம் லறங்கப்பட்டு ( பதிவுகசய்யும் பதிலலடு)
லபணுலதற்கு அனச்சின் தகலல் அலுலயோினோல் நடலடிக்னக டுக்கப்படுதல்
லலண்டும். அனச்சின் தகலல் அலுலயோினோல் லறங்கப்படும் கதோடர் இயக்கத்னத
அடிப்பனடோக னலத்து எவ்கலோரு பிோிலினோலும் அப் பிோிவுக்கு உோி தகலயமியும்
லகோோிக்னக கதோடர்போகவும் அப் பிோிலின் தகலல் அலுலோினோல் கலவ்லலமோக
பதிலலடுகள் லபைப்படுதல் லலண்டும்.
2.

தகலல்கனர லறங்குதல்

அனச்சின் தகலல் அலுலயோின் ஊடோக தோலது பிோிலிடம் தகலயமியும் லிண்ைப்பம்
சர்ப்பிக்கப்படும் லலனரில், இயோனரவு துோிதோக அத் தகலல்கனர அனச்சின்
தகலயமியும் அலுலயருக்கு லறங்குலதற்கு குமித்த பிோிலின் தகலல் அலுலயோினோல்
நடலடிக்னக டுக்கப்படுதல் லலண்டும்.
தோலது எரு தகலல் லறங்குலது குமித்து நிச்சற்ம தன்ன கோைப்படுோின்
அனச்சின் தகலல் அலுலயர் ற்றும் குமித்த பிோிலின் தனயலர் அது பற்மி
கயந்தோலயோசித்து தீர்வு என்றுக்கு லருதல் லலண்டும். லதனுகோரு தகலனய
லறங்குலது சம்பந்தோக மூன்மோந் தப்பின் உடன்போட்டினன கபற்றுக் ககோள்ர
லலண்டிிருப்பின் குமித்த பிோிலின் தகலல் அலுலயர் மூயம் அதுபற்மி அனச்சின்
தகலல் அலுலயருக்கு உடனடிோக அமிலித்தல் லலண்டும். அதற்கன அனச்சின்
தகலல் அலுலயோினோல் அத் தகலல்கனர லறங்குலது கதோடர்போக குமித்த மூன்மோந்
தப்பின் உடன்போட்டினனப் கபற்றுக் ககோள்லதற்கு நடலடிக்னக டுக்கப்படும்.
அவ்லோமோன சந்தர்ப்பத்தில் தகலல்கனர
லறங்குலது கதோடர்போக லயதிகோக
லநகோயம் லதனலப்படுகன தகலல் லகோரும் தப்பினன அமிவுறுத்துலதற்கு
அனச்சின் தகலல் அலுலயோினோல் நடலடிக்னக டுக்கப்படுதல் லலண்டும்.
3.

தகலல்கனர லறங்குலனத நிோகோித்தல்

தகலயமியும் உோினச் சட்டத்தின் ற்போடுகளுக்கு கீழ்ப்பட்டு லகோப்படும் தோலகதோரு
தகலனய லறங்குதலற்கு
முடிோதுலிடின், அச் சட்டத்தின் 05 ஆம் பிோிலில்
குமிப்பிடப்பட்டுள்ர ந்தகலோரு கோைத்தின் அடிப்பனடில் ன்பது பற்மி குமித்த
பிோிலின் தகலல் அலுலயோினோல் கதரிலோக குமிப்பிடப்பட்டு அனச்சின் தகலல்
அலுலயோிடம் சர்ப்பிக்கப்படுதல் லலண்டும்.
சட்டத்தின் 25(2) பிோிலில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரலோறு லிண்ைப்பித்த தினத்தில் இருந்து
14 லலனயநோட்களுக்குள் லிண்ைப்பித்த தப்பினருக்கு தகலல்கனர லறங்குலதற்கு
நடலடிக்னக டுக்கப்படுதல் லலண்டும். 25(5) இன் கீழ் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லதனும்
கோைத்தினோல்
தகலல்கனர
லறங்குலதற்கு
லயதிக
கோய
அலகோசம்
லதனலப்படுோின், அது பற்மி தகலல் லகோோி தப்பினன 14 நோட்களுக்குள்

அமிவுறுத்துலதற்கு இலுோனலோறு குமித்த பிோிலின் தகலல்
அனச்சின் தகலல் அலுலயருக்கு அமிலிக்கப்படுதல் லலண்டும்.
4.

அலுலயோினோல்

தகலல்கனரப் கபற்றுக் ககோள்லதற்கு கட்டைம் அமலிடல்

தகலல் லறங்குலது கதோடர்போக கட்டைம் அமலிட லலண்டிலநோிடும் சந்தர்ப்பத்தில்
தகலல் லறங்கும் பிோிலின் தகலல் அலுலயோினோல் லர்த்தோனிில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர,
“தகலயமியும் உோின கதோடர்போன ஆனைக்குழு லிதி 2017” இன் கீழ் (04) ஆம் பிோிலின்
ற்போடுகரின் கீழ் அமலிட லலண்டி கட்டைங்கனர தீர்ோனித்து அது பற்மி
அனச்சின் தகலல் அலுலயருக்கு ழுத்து மூயம் அமிலித்தல் லலண்டும். அதற்கன
தகலல் லகோரும் தப்பினோிடிருந்து குமித்த லர்த்தோனிின் ற்போடுகளுக்கு அன
கட்டைம் அமலிடுலதற்கு அனச்சின் தகலல் அலுலயோினோல் நடலடிக்னக டுக்கப்படல்
லலண்டும்.
தகலல் லறங்கும் கசற்போட்டிற்கு உோி கதோடர்போடல் அலுலல்கனர, லற்படி
லர்த்தோனிில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லிண்ைப்பங்கள் மூயம் லற்ககோள்லதற்கு
அனச்சின் தகலல் அலுலயோினோல் நடலடிக்னக டுக்கப்படுதல் லலண்டும்.
இது சம்பந்தோக லயதிக லிரக்கங்கள் லதனலப்படுோின், அனச்சின் தகலல்
அலுலயர், லயதிக கசயோரர் ((புயனோய்வு, ஆோய்ச்சி ற்றும் கண்கோைிப்பு) திருதி
பீ.ம்.ம்.ம். பஸ்நோக்க அலர்கனரத் கதோடர்பு ககோள்ளும்படி அமித் தருகின்லமன்.

லே.லே. த்னசிமி
கசயோரர்
அசோங்க நிர்லோக ற்றும் முகோனத்துல அனச்சு,
சுதந்தி சதுக்கம்,
ககோழும்பு 07.

பிதி – பிோிவுகனர பிதிநிதித்துலப்படுத்தும் தகலல் அலுலயர் – அமிந்துககோள்லதற்கோக

