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ப ாது நிருவாக மற்றும்
அனர்த்த முகாகமத்துவ அகமச்சு
சுதந்திர சதுக்கம்,
பகாழும்பு 07.
2019.02.27
அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள்
மாகாண ிரதம பசயலாளர்கள்
திகணக்களத் தகலவர்கள்

2016 ஆம் ஆண்டு 12 ஆம் இலக்க தகவலறியும் உாிகமச்சட்டத்தின் ஏற் ாடுகளுக்ககமய
தா ன விதிக்ககாகவயின் I ஆம் வகுதியின் ிாிவுககள திருத்தியகமத்தல்
தா ன விதிக்ககாகவயின் I ஆம் வகுதியின் VI ஆம் அத்தியாயத்தின் 2:9:6 ஆம் உ
XXVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 4 ஆம்
அத்தியாயத்தின் 3:2 ஆம்

ிாிவு ஆகிய

ிாிவு, 9:2 ஆம் உ
ிாிவுகளின்

ிாிவு,

ிாிவு மற்றும் XXXI ஆம்

ால் தங்களது கவனத்திற்கு பகாண்டு

வருகின்கறன்.
02. அப்

ிாிவு 2016 ஆண்டு 12 ஆம் இலக்க தகவலறியும் உாிகமச் சட்டத்தின்

ஏற் ாடுகளுக்ககமய

ின்வருமாறு திருத்தியகமப் தற்கு 2017.01.31 ஆந் திகதியன்று

நகடப ற்ற அகமச்சரகவக் கூட்டத்தின் க ாது தீர்மானிக்கப் ட்டுள்ளது.
I. VI ஆம் அத்தியாயத்தின் 2:9:6 ஆம் உ
2:9:6

தவிநிகல

ிாிவிகன திருத்தியகமத்தல்.

உத்திகயாகத்தபராருவருக்ககா

எழுதுநர்/

ிரதான

உதவியாளபராருவருக்ககா

அல்லது

அரசாங்க
அல்லது

ிரதான

முகாகமத்துவ

திகணக்களத்

தகலவரால்

அதிகாரமளிக்கப் ட்ட கவறு ந பராருவருக்ககா அன்றி கவறு எந்த
அலுவலருக்கும் வரலாற்றுத் தாகளப்
கூடாது.

ார்ப் தற்கு இடமளித்தல்

உத்திகயாகத்தபராருவரது

கவண்டுககாளிற்ககமய அதிகாரம் ப ற்ற எவகரனும்
உத்திகயாகத்தபராருவரதி
வரலாற்றுத்தாகளப்

முன்னிகலயில்

முகறயான
தவிநிகல
தமது

ார்கவயிடுவதற்கு அவருக்கு இடமளித்தல்

கவண்டும். வரலாற்றுத் தாளில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள வி ரங்கள்
சாியானகவபயன
ாிகசாதகனயின்

ஒரு

சான்றிகன

ின்னரும்

ப ற்றுக்பகாள்ளுதல் கவண்டும்.

அத்தககய

ஒவ்பவாரு

அவ்வுத்திகயாகத்தாிடமிருந்து

II. XXVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 4:3 ஆம் உ
ிாிபவான்றிகன உள்ளடக்குதல்.

4:4

ிாிவின்

கமகல 4:1, 4:2 மற்றும் 4:3 ஆம் உ

ின்னர் 4:4 ஆக புதிய உ

ிாிவுகளில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள

தகவல்ககளக் ககாரும் சந்தர்ப் த்தில் 2016 ஆம் ஆண்டு 12 ஆம்
இலக்க தகவலறியும் உாிகமச் சட்டத்தின் ஏற் ாடுகளுக்ககமய
அவ்வாறு

ககாரப் டுகின்ற

தகவல்ககள

வழங்குவதற்கு

உாிய

அதிகாாி நடவடிக்கக எடுத்தல் கவண்டும்.
III. XXVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 9:2 உ

ிாிவின்

ின்னர் 9:2:1 ஆக புதிய உ

ிாிபவான்றிகன உள்ளடக்குதல்.
9:2:1

கமகல 9:2 ஆம் உ

ிாிவில் குறிப் ிடப் ட்டுள்ள ஏற் ாடுகள் 2016

ஆம் ஆண்டு 12 ஆம் இலக்கத்துகடய தகவலறியும் உாிகமச்
சட்டத்தில்

குறிப் ிடப் ட்டுள்ள

ஏற் ாடுகளுக்ககமய

பசயற் டுத்தப் டுதல் கவண்டும்.
IV. XXXI ஆம் அத்தியாயத்தின் 3:2 ஆம் உ
3:2

ிாிவிகன திருத்தியகமத்தல்.

அத்தககய அரச உத்திகயாகத்தபராருவரால் 2016 ஆம் ஆண்டு 12
ஆம்

இலக்க

தகவலறியும்

ிரகவசிக்கும்
பதாடர் ாக

உாிகமககள
அகமந்த

5

உாிகமச்சட்டத்தின்

தகவல்களுக்கு

நிராகாிக்கக்கூடிய

சந்தர்ப் ங்கள்

ஆம்

ிாிவில்

குறிப் ிடப் ட்டுள்ள

விடயங்கள் பதாடர் ாக அல்லது அரசாங்கம் அல்லது அரசாங்த்
திகணக்களபமான்றிகன விமர்சிப் தற்ககா அல்லது கடகம சார்ந்த
அல்லது சாராத அல்லது குகறகள் (உதா: தனது கடகமயிகன
நிகறகவற்றுவதற்க

க ாதியளவு

ஆளணியினர்

காணப் டாகமபதாடர் ாக விமர்சித்தல் அல்லது முகறப் ாடுகள்;
கமலதிக

நிதி

வழங்கப் டாகம

விமர்சித்தல் க ான்றகவ)

பதாடர் ாக

திகறகசாியிகன

கிரங்கப் டுத்தல் அல்லது பவகுசன

ஊடகத்திகனப் யன் டுத்தப் டாதிருத்தல் கவண்டும்.
இவ் 3:2 ஆம்

ிாிவுகளின் விடயங்களுக்காக “பவகுசன ஊடகம்”

எனும் “கட்புல, பசவிப்புல அல்லது எழுத்து மூலம், ப ாதுவாக
மக்களுக்கு அல்லது ஒரு குழுவினருக்கு
அகடயச்

பசய்யக்கூடிய

மின்னஞ்சல்,

இரசாயன பதாழில்நுட் த்திகனப்
குழுவினகரா

அல்லது அவர்ககள
அச்சிடல்கள்

அல்லது

யன் டுத்தி ந பராருவகரா ஒரு

அல்லது நிறுவனபமான்றினால் பசயற் டுத்தப் டும்

பதாடர் ாடல் பசயற் ாடாகும்”

ஒப் ம்./ கே.கே. ரத்னசிாி
பசயலாளர்
ப ாது நிர்வாக மற்றும்
அனர்த்த முகாகமத்துவ அகமச்சு

