
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

வெகுசன ஊடக அமைசச்ு - குடிைக்கள் சாசனை் 
 

நீங்கள் தற்ப ாது உங்களுக்காகபெ பசமெ வசய்ய அர் ் ணிக்க ் ட்ட ஒரு  குதிக்குள் நுமைகிறீர்கள் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



வெகுசன ஊடக அமைசச்ு 
 

01. விடய ்  ர ்பு 
 
தகவல், அறிவு மற்றும் கருத்துக்களை சமநிளலயாக விநியயாகிப்பதற்காக பபாருத்தமான ஊடகக் 

கலாசாரபமான்றிளன உறுவாக்குவதற்காக நடவடிக்ளக யமற்பகாை்வதினூடாக கருத்துக்களைத் பதரியப்படுத்துவது 

மற்றும் பவைியீட்டுச ் சுதந்திரத்துடன் பபாதுமக்களுக்கு சரியான தகவல்களுக்காகவுை்ை உரிளமகளை சான்றுப் 

படுத்தல். 
 

02. விடயங்கள் ைற்றுை் அலுெல்கள் 
 
உரிய நீதி, சட்டங்கை் மற்றும் கட்டளைச ்சட்டங்களுக்கு இணங்க யதசிய வரவு பசலவு, அரச முதலீடு மற்றும் யதசிய 

அபிவிருத்தி நிகழ்சச்ிகைின் கீழ் திட்டங்களை பசயற்படுத்தல், யதசிய வரவு பசலவின் கீழ் வரும் திட்டங்களை 

பசயற்படுத்தல், அரச முதலீடு மற்றும் யதசிய அபிவிருத்தி நிகழ்சச்ி, மற்றும் “பசௌபாக்கியத்தின் யநாக்கு பகாை்ளக 

பவைியீட்டிற்கு” இணங்கிய வன்னம், அரசினால் பசயற்படுத்தப்படுகின்ற யதசிய பகாை்ளகயின் அடிப்பளடயிலான 

“பவைிப்பளடயான ஊடகக் கலாசாரபமான்று” இற்காக கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுை்ை திளணக்கை, அரச நிறுவனங்கை் 

மற்றும் சட்டபூரவ்மான நிறுவனங்கைின் கீழ் வரும் விடயங்கை் மற்றும் பசயற்பாடுகளுக்கு உரியதான பகாை்ளககை், 
நிகழ்சச்ிகை் மற்றும் திட்டங்களை அளமத்தல், பசயற்படுதத்ல், கண்காணிதத்ல் மற்றும் மதிப்பீட்டுக்கு உற்படுத்தல். 

 
சிற ்பு முன்னுரிமைகள் 
 
➢ பவைிப்பளடயான ஊடக பகாை்ளகபயான்றிளன உருவாக்குதல். 
➢ யதசிய மற்றும் சரவ்யதச சட்டங்கை் மற்றும் ஒழுங்குகளுக்கு இணங்க ஊடக தரங்களை நிறுவுதல். 
➢ ஊடகவியலாைரக்ை் மற்றும் நிறுவனங்கைினால் சமூகக் கலாசாரம், மதிப்புகை், மற்றும் சமூக பநறிமுளறகளை 

மிளகப்படுதத்ப்படவில்ளல என்பளத சான்றுப் படுத்துவதற்காக யதளவயான பின்னணிளய அளமதத்ல் 
➢ இலங்ளகப் பத்திரிளகப் யபரளவயிளன மறுசீரளமத்தல். 
➢ ஊடகவியலாைரக்ளுக்கு வசதிகளை வழங்குவதற்காக யவண்டி மாகாண அடிப்பளடயில் பவகுசன 

பசயற்பாடுகளை விரிவாக்குதல். 
➢ பபாதுமக்கைின் யதளவப்பாடுகளை திருப்த்திப்படுத்தும் யநாக்கில் இலங்ளக அஞ்சல் யசளவயிளன 

விரிவாக்குதல். 
➢ சமூக ஊடம் உை்ைடங்கைாக புதிய ஊடகப் பிரயயாகம் மற்றும் அவற்றின் பழக்க வழக்கங்கை் பதாடரப்ாக 

பதைிவுபடுத்துவதற்காக சமூக கல்வி பபாறிமுளறபயான்றிளன அறிமுகப்படுதத்ல். 
➢ சரவ்யதச தரங்களுக்கு ஏற்ப பவகுசன ஊடகப் பிரிவில் உயர ்கல்வி வாய்ப்புக்களை உருவாக்குதல். 



➢ புதிய பதாழில்நுட்பத்திளன அடிப்பளடயாகக் பகாண்டு புதிய சந்தரப்்பங்களை யநாக்காய்க் பகாண்டு 

விளனதிறன், தனிநபர ் - ஊடக டிஜிடல் அஞ்சல் மற்றும் இளணந்த யசளவகளுக்காக உரிய வளரயளரகளை 

அறிமுகப் படுதத்ல் மற்றும் பசயற்படுதத்ல். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



அமைசச்ின் கீை் வசயற் டுகின்ற நிறுெனங்கள் ைற்றுை் அதன் சட்டவியல் கட்டமை ்பு 
 
திமணக்களை், சடட்வியல் நிறுெனங்கள் ைற்றுை் 

வ ாது நிறுெனங்கள் 
வசயற் டுை் சட்டங்கள் ைற்றுை் கட்டமளச ்சட்டங்கள் 

 

1. தகவல் உரிளமகளை அறிந்து பகாை்வது 

பதாடரப்ான ஆளணக்குழு 
2016 இலக்கம் 12 பகாண்ட தகவல் உரிளமகை் அறிந்து பகாை்வது 

பதாடரப்ான சட்டம் 
 

2. அரசாங்க அசச்கத் திளணக்கைம்  1973 இலக்கம் 5 பகாண்ட இலங்ளகப் பதத்ிரிளகச ்சளபச ்சட்டம் 

3. அரசாங்க தகவல் திளணக்கைம்  1966 இலக்கம் 37 பகாண்ட இலங்ளக ஒலிபரப்புக் கூட்டுதத்ாபனம் 

4. இலங்ளகப் பத்திரிளகச ்சளப  1973 இலக்கம் 5 பகாண்ட இலங்ளகப் பதத்ிரிளகச ்சளபச ்சட்டம் 

5. இலங்ளக ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் 1966 இலக்கம் 37 பகாண்ட இலங்ளக ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனச ்

சட்டம் 

1966 இலக்கம் 08  பகாண்ட (வியசட ஒதுக்கீடு) இலங்ளக ஒலிபரப்புக் 

கூட்டுத்தாபனச ்சட்டம் 

6. சுயாதீன பதாளலக்காட்சி ஊடக வளலயளமப்பு 1986 இலக்கம் 06 பகாண்ட இலங்ளக ரூபவாஹினிக் கூட்டுதத்ாபன 

சட்டம் 

7. இலங்ளக ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனம் ;  1986 இலக்கம் 06 பகாண்ட இலங்ளக ரூபவாஹினிக் கூட்டுதத்ாபன 

சட்டம்  

8. வ/ப இலங்ளக ஐக்கிய பத்திரிளககை் நிறுவனம்
  

1973 இலக்கம் 28 பகாண்ட வ/ப இலங்ளக ஐக்கிய பத்திரிளககை் 

நிறுவனச ்(வியசட ஒதுக்கீடு) சட்டம் 
9. வ/ப லங்காபுவத் நிறுவனம் 1839 இலக்கம் 5 பகாண்ட பத்திரிளக கட்டளைச ்சட்டம் 

10. பசலசியன பதாளலக்காட்சி நிறுவனம்  1973 இலக்கம் 31 பகாண்ட இலங்ளக மன்ற நிறுவனத்தின் சட்டம்  

11. இலங்ளக மன்ற நிறுவனம் 1973 இலக்கம் 31 பகாண்ட இலங்ளக மன்ற சட்டம்  

12. தபால் திளணக்கைம்  1908 இலக்கம் 11 பகாண்ட தபால் அலுவலக கட்டளைச ்சட்டம் 

13. இலங்ளக அசச்த நிறுவனம்  1984 இலக்கம் 18 பகாண்ட இலங்ளக அசச்க நிறுவனம் 

14. பபாதுப்பணி வாரியம்  

15. யதசிய திளரப்பட நிறுவனம 1971 இலக்கம் 48 பகாண்ட மாநில திளரப்பட நிறுவனங்கை் சட்டம் 
 
 
 
 
 
 
 



பநாக்கு 
நன்றாக அறிவூட்டப்பட்ட பல்லின மற்றும் முளனப்பான சமூகம். 
 

 ணி 
மக்கை் யநயமுடன் கூடிய, அபிவிருத்திளய யநாக்கிய சுதந்திர மற்றும் பபாறுப்பு சுதந்திரமானதும் 

பபாறுப்புவாய்ந்ததுமான இலங்ளகக்கான ஊடக கலாசச்ாரத்ளத ஸ்தாபிப்பதற்காக, பகாை்ளககை் மற்றும் 

உத்திகளை அளமதத்ல், வசதிகை் அைித்தல், நளடமுளறப்படுத்தல், கண்காணித்தல் மற்றும் பின்னூட்டல்"  
 

இலக்குகள் 
1. சிறந்தயதார ்ஊடகக் கலாசாரபமான்ளற உருவாக்குவதளன யநாக்காய்க் பகாண்டு உதவுதல் 
2. பபாது மக்களுக்கு தகவல்களுக்குை் சமனான அைவில் நுளழவதற்காக யவண்டியுை்ை இடவசதிளகை யமலும் 

விரிவு படுத்தல் 
3. புதிய பதாழில்நுட்பத்துடனான ஊடகத் துளறக்குத் யதளவயான வசதிகளை வழங்குதல் 
4. பவகுசன ஊடகவியலாைரக்ைின் பதாழில்தன்ளமளய உயரத்்துவதற்காக யவண்டி ஊக்கப்படுத்துதல் 
5. ஊடகப் பங்கைிப்பிளன உயரத்்துதல் மற்றும் யதசிய அபிவிருத்தி முயற்சிகளுக்கு பங்கைிப்பு வழங்குதல். 
6. சரவ்யதசத்தில் நாட்டின் நற்பபயளர உயரத்்தும் யநாக்கில் தளலளமத்துவத்திளன வழங்குதல் 
7. அளமசச்ின் இலக்குகளை பூரத்்தி பசய்து பகாை்வதற்கு மனித வைங்களை அபிவிருத்தி பசய்தல் 
8. அளமசச்ுடன் இளணந்ததான நிறுவனங்கைின் வைங்களை பவற்றிகரமாக பிரயயாகிதத்ல் 
9. உரிய நபரக்ளை இளணத்துக் பகாண்டு அபிவிருத்திச ்பசயற்பாடுகளை வலுப்படுத்தல் 
 

எைது அர் ் ணி ்பு 
எம்மால் இந்த குடிமக்கை் சாசனம் மூலம் எமது யசளவகளை கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுை்ைவாறு வழங்குவதிளன உறுதிப் 

படுத்துகின்யறாம். 
1. யநரள்மயாக 
2. சட்ட மரியாளதயுடன் 
3. பண்புடன் 
4. பபாறுப்புடன் 
5. பபாறுப்புக் கூறுவதன் மூலம் 
6. பாரபட்சமற்ற தன்ளம 
7. பவைிப்பளடத்தன்ளம 
8. தாமதமின்றி 
9. தன்னம்பிக்ளக 
10. திறன் 
11. திறம்பட 
 
 



திமணக்களங்கள் ைற்றுை்  சட்டரதீியான நிறுெனங்கள் 
 
  

1. அரசாங்க அசச்கத் திளணக்கைம் 

2. அரசாங்க தகவல் திளணக்கைம்  

3. தபால் திளணக்கைம் 

4. தகவல் உரிளமகளை அறிந்து பகாை்வது பதாடரப்ான ஆளணக்குழு  

5. இலங்ளக பத்திரிளகப் யபரளவ நிறுவனம் 

6. இலங்ளக ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் 

7. சுயாதீன பதாளலக்காட்சி ஊடக வளலயளமப் 

8. இலங்ளக ரூபவாஹினிக் கூட்டுத்தாபனம் 

9. வ/ப இலங்ளக ஐக்கிய பத்திரிளககை் நிறுவனம்  
10. பசலசியன பதாளலக்காட்சி நிறுவனம்  

11. இலங்ளக மன்றம் 

12. வ/ப இலங்ளக பத்திரிளக நிறுவனம்  

13. இலங்ளக அசச்க நிறுவனம்  

14. பபாதுப்பணி வாரியம் 

15. யதசிய திளரப்பட நிறுவனம 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



வெகுசன ஊடக அமைசச்ு 
நிறுென குறி ்பு 
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1. நிருொக ் பிரிவு 
 

பவகுசன ஊடக அளமசச்ின் பணிகளை பவற்றி பகாை்வதற்காக உை்ைக நிருவாக பசயற்பாட்டிற்கு 

பங்கைிப்புச ் பசய்வதினூடாக அளமசச்ில் சிறந்த பசயல் முன்யனற்றத்திளன அளடந்து பகாை்வதிளன 

உறுதிப் படுத்துவதற்காக உயரந்்த முகாளமத்துவத்திற்கு உதவுதல். 
 

உை்ைக மற்றும் பவைியக நபரக்ளை திருப்த்திப் படுத்துவதினூடாக திறன்மிக்க அரச யசளவயிளன உறுதிப் 

படுத்தல் / நிறுவதல் 
 

1. உை்ைக ஆைணிச ்சளப மற்றும் இளணந்த யசளவ அதிகாரிகைின் தனிப்பட்ட யகாப்புக்கை் பராமரிப்பு 

மற்றும் இலங்ளக நிருவாக யசளவயின் இந்த அளமசச்ுடன் இளணந்ததான நிறுவனங்களுக்கு இடமாற்றம் 

பபற்று வருகின்ற அதிகாரிகைின் தனிப்பட்ட யகாப்புக்கை் பராமரிப்பு, ஆைணிச ்சளபகளை நியமிதத்ல், 

கடன் வசதிகளை வழங்குதல், அக்ரகார காப்பீட்டு பிரதிபலன்களை வழங்குதல் மற்றும் விடுமுளற 

ஆவணத்திளன பராமரித்தல். 
2. அளமசச்ுடன் இளணந்ததான நிறுவனங்களுக்கு பணிப்பாைர ்சளபளய நியமித்தல் 
3. அளமசச்ு மற்றும் அளமசச்ுடன் இளணந்ததான நிறுவனங்கை் பதாடரப்ாகவும் அதற்கு எதிராகவும் 

யகாரப்்பு பசய்யப்பட்டுை்ை வழக்குகளுக்காக சட்டரீதியான பசயற்பாடுகை் எடுத்தல் 
4. நி.பி. 630 இன்க கீழ் அசச்ீட்டுக் குழுவிளன பசயற்படுத்தல். 
5. அளமசச்ரளவ விஞ்ஞாபனங்களை முன்ளவத்தல் 
6. பாராளுமன்ற வினாக்களுக்கு விளடயைித்தல் மற்றும் அளமசச்ின் ஆயலாசளனக் குழுக்களை நடாத்துதல் 
7. அளமசச்ுடன் இளணந்ததான நிறுவனங்கைில் நிருவாக மற்றும் முகாளமத்துவ பசயற்பாடுகளுக்கு 

ஆயலாசளன வழங்குதல் 
8. கணக்காய்வு மற்றும் முகாளமத்துவக் குழுவிளன பசயற்படுத்துதல். 
9. ஒழுக்க விசாரளண மற்றும் ஆரம்ப விசாரளணகளை நடாத்துதல் 
10. பயிற்சி மற்றும் அபிவிருத்தி நிகழ்சச்ிகளை ஒழுங்கு பசய்து நடாத்துதல் 
11. திறன் மற்றும் நிளலயான அபிவிருத்தி நிகழ்சச்ிகளை முகாளமத்துவப் படுத்துதல் 
12. பராமரிப்பு விடயங்களை யமற்பகாை்ைல், தபால் நடவடிக்ளககளுக்கு உரியதான மின்சாரம், நீர ்

பதாளலயபசி மற்றும் பராமரிப்பு நடவடிக்ளககளை நிளறயவற்றுதல் 
13. அளமசச்ு மற்றும் அதனுடன் இளணந்த நிறுவனங்கைின் உை்நாட்டு பவைிநாட்டு சுற்றுலாக்களை 

ஒருங்கிளணத்தல் 
14. மனித உரிளமகை் ஆளணக் குழுவின் நடவடிக்ளககளை ஒருங்கிளணத்தல் 
15. பபாது மனுக்கை் பற்றிய ஆளணக் குழு நடவடிக்ளககளை ஒருங்கிளணத்தல் 
16. அளமசச்ு மற்றும் அதனுடன் இளணந்ததான நிறுவனங்கைிலிருந்து கிளடக்கப் பபறுகின்ற பவைிநாட்டு 

விடுமுளற விண்ணப்பங்களை தயாரிதத்ல் 
17. அளமசச்ுடன் இளணந்ததான நிறுவனங்கை் அளனத்தினதும் அலுவல்களை கண்காணித்தல். 



1.1  ஊடக ் பிரிவு 
யதசிய அைவில் பசயல்படுதத்ப்படும் அரசின் பகாை்ளககை் பதாடரப்ான திட்டங்கை் மற்றும் 

அளமசச்ு மற்றும் அதனுடன் இளணந்ததான நிறுவனங்கைின் பங்கு குறித்து பபாதுமக்களுக்கு 

விழிப்புணரள்வ ஏற்படுத்துதல். 
 

பவகுசன ஊடகவியலாைரக்ைின் பதாழில் தன்ளமளய உயரத்்துவதற்காக வசதிகளை வழங்குதல் 
 

பிரதான வசயற் ாடுகள் 
 

1. பவகுசன ஊடகவியலாைரக்ளுக்காக  புலளமப் பரிசில் நிகழசச்ிகளை பசயற்படுத்துதல் 
2. ஊடக உபகரணங்களை பகாை்வனவு பசய்வதற்காக ஊடகவியலாைரக்ளுக்கு கடன் 

வசதிகளை வழங்குதல் 
3. பல்யவறு அளமசச்ுக்கை், திளணக்கைங்கை் மற்றும் ஏளனய அரச நிறுவனங்கைினால் 

பசயற்படுத்தப்படுகின்ற திட்டங்கைின் சுருக்க ஊடக அறிமுகம் மற்றும் பிரசார 

நடவடிக்ளககளை யமற்பகாை்ளுதல். 
4. ஊடகவியலாைரக்ளுக்காக பயிற்சி பசயலமரவ்ுகளை நடாத்துதல் 
5. அசச்ு மற்றும் இலதத்ிரணியல் ஊடகங்களுக்கு ஊடக அறிக்ளககளை வழங்குதல் 
6. பவகுசன ஊடக அளமசச்ுடன் இளணந்ததான நிறுவனங்கைின் பிரசார நடவடிக்ளககளை 

பசயற்படுத்தல் 
7. அளமசச்ினால் ஊடகவியலாைரக்ளுக்காக பசயற்படுத்தப் படுகின்ற திட்டங்களை 

ஒருங்கிளணத்தல் மற்றும் மக்கை் மயப்படுத்தல் 
8. அளமசச்ின் உத்தியயாகபூரவ் இளணயத் தைத்திளன மும் பமாழிகைிலும் புதுப்பித்து 

பசயற்படுத்துதல் 
9. பவகுசன ஊடக அளமசச்ுடன் இளணந்ததான நிறுவனங்கைின் பிரசார நடவடிக்ளககளை 

பசயற்படுத்துதல் 
10. அசச்ு ஊடகங்கைில் நாைாந்தம் பிரசுரமாகின்ற முக்கியமான பசய்திகை் பசய்திகைின் 

அடிப்பளடயில் விசாரளண அறிக்ளககளைத் தயாரிதத்ல் மற்றும் அத்தளகய கட்டுளரகளைப் 

பாதுகாத்தல் 
11. தற்யபாளதய பிரசச்ிளனகைில் பபாருைாதார, அரசியல் மற்றும் சமூக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

பசய்திக் கட்டுளரகளைத் யதரந்்பதடுத்து பாதுகாத்தல் 
12. ஊடகவியலாைரக்ளுக்கான ஒன்று கூடல்களை ஏற்பாடு பசய்தல் 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 சட்டவியல் பிரிவு 
 

அளமசச்ின் சட்டவியல் நடவடிக்ளககை் 
 

1. அளமசச்ு மற்றும் அதன் கீழ் உை்ை நிறுவனங்கை் பதாடரப்ான வழக்கு பதாடரப்ான கடளமகை் 

2. வழக்கு பதாடரப்ான நடவடிக்ளககளுக்கான அவதானிப்புகளைத் தயாரிதத்ல் 

3. அளமசச்ின் கடளமகளுக்கு யதளவயான சட்ட ஆயலாசளனகளை வழங்குதல் 

4. அளமசச்ுடன் பதாடரப்ுளடய ஒப்பந்தங்களுக்கு யதளவயான சட்ட ஆயலாசளனகளை 

வழங்குதல் 

5. அளமசச்ின் கீழ் உை்ை நிறுவனங்கை், அளமசச்ினால் வழங்குகின்ற வாபனாலி மற்றும் 

பதாளலக்காட்சி உரிமங்கை் மீதான விதிமுளறகை் குறித்த சட்ட ஆயலாசளனகளை வழங்குதல்  

6. வாபனாலி மற்றும் பதாளலக்காட்சி அளலவரிளசகைின் அனுமதிப் பத்திரங்கை், வாபனாலி 

மற்றும் பதாளலக்காட்சி அனுமதிப் பத்திர திருத்தங்களுக்கான அனுமதிப் பத்திரங்களை 

வழங்கும் யபாது ஏற்படுகின்ற சட்ட ரீதியான பிரசச்ிளனகளை தீரத்த்ல் 

7. பவகுசன ஊடக அளமசச்ு மற்றும் அதன் கீழ் பசயற்படுகின்ற அரச நிறுவனங்கைின் சட்ட 

வளரபுகை், விதிமுளறகை் யபான்ற சட்டரதீியான ஆவணங்களைத் தயாரித்தல், சட்டமா அதிபர ்

திளணக்கைத்துடன் ஒருங்கிளணந்து பசயற்படல், மனித உரிளமகை் முளறப்பாடுகளை 

தயாரிதத்ல் மற்றும் அலுவலக நடவடிக்ளககைின் யபாது உரிய விடயப் பரப்பு பதாடரப்ாக 

எழுகின்ற அளமசச்ின் அதிகாரிகை் பபாறுப்பாக இருக்கின்ற நடவடிக்ளககளுக்குரியதான 

வழக்குகைின் யபாது ஆயலாசளனகை் வழங்குதல் மற்றும் வழக்குத் பதாடருதல். 
8. அளமசச்ுக்கு எதிராக தாக்கல் பசய்யப்பட்ட மனுக்கை் மீதான அவதானிப்புகளை சமரப்்பித்தல் 
9. வாபனாலி ஒலிபரப்பிற்கான தத்துவாரத்த் சட்ட கட்டளமப்ளப உருவாக்குதல் 
10. அளமசச்ுடன் பதாடரப்ுளடய ஒப்பந்தங்களைத் தயாரிதத்ல் மற்றும் அது பதாடரப்ாக எழும் 

சிக்கல்களைத் தீரத்த்ல் 
11. அளமசச்ு மற்றும் அதன் கீழ் உை்ை நிறுவனங்கைின் மனித உரிளம நடவடிக்ளககை், 

பதாழிலாைர ்சரச்ள்சகை் மற்றும் ஒழுங்கு விசாரளணகை் 



12. அளமசச்ு மற்றும் அதன் கீழ் உை்ை திளணக்கை நிறுவனங்கை் மற்றும திட்டங்கைின் சட்ட 

நடவடிக்ளககளை யமற்பகாை்வது  
 

 

 

 

1.3 இலங்மகயில் நிலெழித் வதாமலக்காட்சி ஒளி ர ்பிமன (Analog) எண்ணியல் ைய ் டுத்துை் (Digital) 

ைய ் டுத்துை் திடட்ை்  
 

திட்ட முகாமைத்துெ ் பிரிவு 
 
பவகுசன ஊடக அளமசச்ின் பசயற்பாடுகளை பவற்றிபகாை்ைச ்பசய்வதற்காக இந்த அளமசச்ின் 

கீழ் பசயற்படுகின்ற இலங்ளகயில் நிலவழித ் (Analog) பதாளலக்காட்சி ஒைிபரப்பிளன எண்ணியல் 

(Digital) மயப்படுத்தும் திட்டத்திளன பசயற்படுத்துவதினூடாக தற்யபாது நிலவுகின்ற தனிதத்னி 

(Analog) வளலயளமப்புகைிலிருந்து நீங்கி (Digital) வளலயளமப்பிளன யநாக்கி பசல்வதன் மூலம் 

அளனத்து யதசிய பதாளலக்காட்சி அளலவரிளசகளையும் உயரத்ர HD பதாழில்நுட்பத்தினூடாக 

இலங்ளகயர ்அளனவருக்கும் இலவசமாக இரசிப்பதற்கு சந்தரப்்பம் வழங்குவதுடன், எண்ணியில் 

பரப்பிளன திறளமயுடன் முகாளமத்துவப் படுத்துவதினால் அளலவரிளசகைின் எல்ளலளய 

அதிகரித்துக் பகாை்ைவும், தற்யபாது பிரயயாகிக்கின்ற எண்ணியல் பரப்பின் ஒரு பிரிவிளன யவறு 

பதாளலத் பதாடரப்ு நடவடிக்ளககளுக்காக விடுவிக்கவும் இந்தத் திட்டத்தினால் 

எதிரப்ாரக்்ப்படுகின்றது 

1. திட்டத்திற்காக பதாழில்நுட்ப ஆயலாசளன நிறுவனபமான்றிளனத் பதரிவு பசய்தல், பகாை்முல் 

நடவடிக்ளக உை்ைடங்கைாக அளனத்து பதாழில்நுட்ப நடவடிக்ளககை் பசயற்படுத்துதல், 

கண்காணிப்பு மற்றும் அனுமதி வழங்கல். 

2. யதளவயான அதிரப்வண்களை பபற்றுக் பகாை்ளுதல் மற்றும் யதளவயான பதாழில்நுட்ப 

தரத்திளன (Technical Standard) பபற்றுக் பகாை்ைல் என்பவற்றிற்காக பதாளலத் பதாடரப்ுகை் 

ஒழுங்குபடுதத்ல் ஆளணக் குழுவுடன் இளணந்து பசயற்படல்  

3. கடன் நிவாரணங்களுக்கு உரியதான அளனத்துக் பகாடுப்பனவு நடவடிக்ளககளையும் 

பசயற்படுத்தல் 



4. திட்டம் முடிவுற்றதன் பிற்பாடு அதளன பசயற்படுத்திச ்பசல்வதற்காக திட்டமிட்ட பசயற்பாட்டு 

நிறுவனம் ஒன்றிளன (Digital Broadcasting Network Operator) நிறுவுவதற்குத் யதளவயான உரிய 

நடவடிக்ளககை் 

5. அந்த பசயற்பாட்டு நிறுவனத்திளன நிறுவுதல், பசயற்பாட்டு நடவடிக்ளககளுக்காக யவண்டி 

சட்டங்களை உருவாக்குவதற்குத் யதளவயான நடவடிக்ளககை் 

6. காணியிளன ளகயகப்படுத்திக் பகாை்வதற்கான நடவடிக்ளககை் 

7. அளனத்து பதாளலக்காட்சி அளலவரிளசகளுடன் பதாடரப்ு ளவத்துக் பகாை்ைல் 

8. நிறுவனம் மற்றும் நிதி அளமசச்ிற்கு உரியதான திளணக்கத்துடன் பதாடரப்ு பகாண்டு திட்டத்திi 

பசயற்பாட்டு நடவடிக்ளககளை யமற்பகாை்ைல்.  

 

02.  அபிவிருத்தி ைற்றுை் திட்டமிடல் பிரிவு ைற்றுை் தகெல் பிரிவு 
 

2.1 உை்நாட்டு மற்றும் பவைிநாட்டு அரச மற்றும் தனியார ் பிரிவின் நிறுவனங்களுடன் பநருங்கிய 

பதாடரப்ிளன யமற்பகாண்டு ஆக்கப்பூரவ்மான மற்றும் புதுளமயான முளறயில் திட்டமிடல், 
முன்பமாழிவுகை், திட்டங்கை் மற்றும் யவளலத்திட்டங்களுக்காக இளணத்துக் பகாண்டு அதத்ளகய 

பசயற்பாடுகளை ஒழுங்களமப்பதினூடாக இலங்ளகயினுை் சிறந்த ஊடக கலாசச்ாரதள்த 

உருவாக்குவதற்கு யதசிய பகாை்ளககளை உருவாக்குவதற்கு உதவுதல். 
 

1. பவகுசன ஊடகத் துளற மற்றும் அதன் துளண நிறுவனங்கைில் பசயல் திட்டங்கை் மற்றும் முக்கிய 

பசயல்திறன் குறிகாட்டிகை் (KPI) அறிமுகம், பசயல்படுத்துதல் மற்றும் முன்யனற்றங்களை ஆய்வு 

பசய்தல் 
2. அளமசச்ுடன் இளணந்த நிறுவனங்கைின் அபிவிருத்தி திட்டங்கைின் ஆயலாசளன, மதிப்பீடு மற்றும் 

யமம்பாடு ஆகியவற்றின் காலாண்டு முன்யனற்றம் மற்றும் முன்யனற்ற மதிப்பாய்வு ஆகியவற்ளற 

வழங்குதல். 
3. தகவல் அறியும் உரிளமச ்சட்டம் மற்றும் முன்யனற்ற மதிப்பாய்வு பதாடரப்ாக அளமசச்கத்திற்கு 

வழங்கப்பட்டுை்ை பபாறுப்புகளை பசயல்படுத்துதல் 
4. ஜனாதிபதி ஊடக விருதுகை் நிகழ்சச்ிளய ஏற்பாடு பசய்தல் மற்றும் நடத்துதல் 
5. பவைிநாடுகளுடன் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தங்களை பசய்துபகாை்வதன் மூலம் யதளவயான 

ஒருங்கிளணப்ளபப் யபணுதல் 
6. பசய்தி இளணயதைங்கைின் பதிவு மற்றும் புதுப்பிதத்ல் 
7. பவைிநாட்டு ஊடகவியலாைரக்ளுக்கு விசா பரிந்துளரகளை வழங்குதல் 



8. வாபனாலி மற்றும் பதாளலக்காட்சி ஒலிபரப்பு உரிமங்களை வழங்குதல் 
9. வாபனாலி மற்றும் பதாளலக்காட்சி ஒைிபரப்பு உரிமங்களை வழங்குவதற்கான நளடமுளறளய 

ஒழுங்குபடுத்துதல் 
10. ஊடகவியலாைரக்ை் மற்றும் பதாளலக்காட்சி திளரப்படத் தயாரிப்பாைரக்ைின் பதாழில் யமம்பாடு 

மற்றும் நலன் பதாடரப்ான நடவடிக்ளககளை ஒருங்கிளணத்தல் 
11. ஊடகப் பிரிவின் கீழ் வரும் அரச ஊடக நிறுவனங்கைின் விதிகை், ஒழுங்குமுளறகை், மற்றும் 

சட்டங்களை சரியான யநரத்தில் புதுப்பித்தல் மற்றும் திருத்துதல் 
12. ஜனாதிபதி பசயலணியுடன் இளணந்து யவளலத்திட்டங்களை நளடமுளறப்படுத்துவதற்கு 

பங்கைிப்பு பசய்தல் 
13. இலங்ளகயில் பாலின அடிப்பளடயிலான வன்முளறளயக் குளறப்பது பதாடரப்ான நடவடிக்ளககை் 
14. மனித உரிளமகை் பசயல் திட்டம் பதாடரப்ான திட்டங்களை நளடமுளறப்படுத்துதல் 

2.2 RTI பிரிவு 
 
2016 இலக்கம் 12 பகாண்ட தகவல் உரிளம சட்டம் பதாடரப்ான குடிமக்கை் மற்றும் அரச 

அதிகாரிகைின் தகவல் மற்றும் தகவல் உரிளமச ்சட்டத்தின் மூலம் குடிமக்களுக்கு அதிகாரமைித்தல் 
 

1. தகவல் உரிளமகை் சட்டத்திளன பதாடரச்ச்ியாக பசயற்படுத்துதல் 
2. தகவல் உரிளமகை் பதாடரப்ான சட்டம் பதாடரப்ாக தகவல் அதிகாரிகை் பதரியப்படுதத்ல் 

மற்றும் பயிற்சி அைித்தல்  
3. தகவல் அதிகாரிகை் மற்றும் பபயர ்குறிதத்ைிக்கப்பட்ட அதிகாரிகைின் தரவுகளை புதுப்பிதத்ல் 
4. தகவல் உரிளமகை் பதாடரப்ான இளணயத ்தைத்திளன புதுப்பித்தல் 
5. தகவல் உரிளமகை் பதாடரப்ான சட்டம் பதாடரப்ாக குடிமக்களை பதரியப்படுத்தல் மற்றும் 

தகவல் உரிளமகை் பதாடரப்ுளடய சிக்கல்களைத் தீரத்்தல் 
6. தகவல் உரிளமகை் பதாடரப்ான ஆளணக் குழுவுடனான பதாடரப்ு 
7. தகவல்  உரிளமகை் பதாடரப்ான Facebook பக்கத்திளன பராமரித்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல். 
8. தகவல் அறிந்து பகாை்ளும் சரவ்யதச தினத்திற்கு இளணந்ததாக வியசட நிகழ்சச்ிகளை 

பசயற்படுத்துதல் 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2.3 ெரி பிரிவு 
 
 

யதசத்தின் ரசளனளயயும் உை்ளூர ்திளரப்படத் துளறளயயும் சீரழிக்கும் பவைிநாட்டுத் 

திளரப்படங்கை், பதாளலக்காட்சி நாடகங்கை் மற்றும் நிகழ்சச்ிகளை ளதரியமிழக்கச ்பசய்தல் 
 

1. அனுமதி சான்றிதழ்களை வழங்குதல் 
2. அனுமதிச ்சட்டம் வரிச ்சலுளககை் 
3. வரி வசூலித்தல் 
4. பசலுதத்ப்படாத வரிகளை மீட்படடுப்பதற்கான நடவடிக்ளககை் 

 
 

 
 

03. நிதி பிரிவு 

 

நாட்டில் சிறந்த ஊடக கலாசச்ாரதள்த உருவாக்க பவகுசன ஊடகத்துளறயில் பவைிப்பளடயான மற்றும் 

வியவகமான நிதி நிரவ்ாகத்ளத யபணுதல். 
 

அளமசச்ின் திறளமயான நிதி முகாளமத்துவத்தின் மூலம் அதிகபட்ச உற்பத்தித்திறளன உறுதிப்படுத்தும் 

அயத யவளையில் அளமசச்ின் இலக்குகை் மற்றும் யநாக்கங்களை அளடவதற்கு யதளவயான அதிகபட்ச 

ஆதரளவ வழங்குதல். 
 

1. வரவு பசலவு (பாதீட்டு) யமலாண்ளம 
2. கணக்குப் யபயரடுகை் மற்றும் ஆவணங்களை முளறயாகப் பராமரித்தல் 
3. ஊழியரக்ைின் சம்பைம் மற்றும் பகாடுப்பனவுகை் மற்றும் அரசாங்க வருவாய் யசகரிப்பு உட்பட 

அளனத்து பகாடுப்பனவுகைின் யமலாண்ளம 
4. நிறுவனத் யதளவகளை எைிதாக்குவதற்கு பகாை்வனவு பசய்தல் மற்றும் கைஞ்சியப் படுத்தல் உட்பட 

அளனத்து வழங்கல்களையும் பசயற்படுத்துதல் 



5. அளமசச்ு மற்றும்  அதன் கீழ் உை்ை நிறுவனங்கைின் நிதி நடவடிக்ளககளை வழிநடத்துதல் மற்றும் 

கண்காணித்தல் 
6. அளமசச்ு மற்றும் அதன் துளண நிறுவனங்கைின் உை்ைக நிதிக் கட்டுப்பாட்டிற்குப் பங்கைிக்கும் 

நிறுவனங்கைில் நிதி முளறயகடுகை் மற்றும் யமாசடிகளைக் கண்டறிவதற்கும் தடுப்பதற்கும் உதவஇ 

ஒரு சுயாதீனமான கணக்பகடுப்பு மற்றும் உை்ைக விசாரளணகைின் யபாது முளறயான மற்றம் 

யபாதுமான தன்ளம பற்றிய சுயாதீன மதிப்பீடு. 
7. அபிவிருத்தித் திட்டங்கை் அல்லது நிகழ்சச்ிகளை திட்டமிடுதல் மற்றும் பசயற்படுத்துதல் 

பதாடரப்ான முன்யனற்றங்களை மதிப்பாய்வு பசய்வதற்காக கணக்கு அதிகாரி மற்றும் முன்யனற்ற 

மதிப்பாய்வுக் குழுவின் உதவியிளன நாடுதல் 
8. அளமசச்ின் தளலவர ்மற்றும் முன்யனற்ற மதிப்பாய்வுக் குழுவிற்கு வசதிகளை வழங்குதல் 

 
 

அ. உள்ளகக் கணக்காய்வு ் பிரிவு 
1. நிறுவனத்தில் நிதி முளறயகடுகை் மற்றும் யமாசடிகளைக் கண்டறிதல் மற்றும் தடுப்பது குறித்து 

பதாடரச்ச்ியான கணக்பகடுப்பு மற்றும் சுயாதீன மதிப்பீட்ளட யமற்பகாை்வதன் மூலம் அளமசச்ு மற்றும் 

அதன் துளண நிறுவனங்கைின் உை்ைகக்  நிதிக் கட்டுப்பாட்டிற்கு பங்கைிப்புச ்பசய்தல். 
2. அபிவிருத்தித் திட்டங்கை் அல்லது நிகழ்சச்ிகளை திட்டமிடுதல் மற்றும் பசயல்படுத்துவது பதாடரப்ாக பவற்றி 

கண்டுை்ை முன்யனற்றத்ளத மதிப்பாய்வு பசய்வதில் கணக்கு அதிகாரி மற்றும் முன்யனற்ற மதிப்பாய்வுக் 

குழுக்கு உதவுதல் 
3. அளமசச்ின் தளலவர ்மற்றும் முன்யனற்ற மதிப்பாய்வுக் குழுக்கு உதவுதல் 

 
பிரதான வசயல் ாடுகள் 
1 தவறுகை் மற்றும் யமாசடிகளைத் தடுக்க பசயல்படுகின்ற நிருவாக முளறளமகைின்  யபாதுமான தன்ளம 

மற்றும் பசயல்திறளன ஆய்வு பசய்தல். 
2. தற்யபாளதய கணக்கியல் அளமப்பு துல்லியமான நிதிநிளல அறிக்ளககளைத் தயாரிப்பதற்கான தகவளல 

வழங்குகிறதா என்பளதக் கண்டறிதல். 
3. வழங்கப்பட்ட பபாறுப்புகளை நிளறயவற்றுவதில் பணியாைரக்ைின் பசயல்திறனின் தரதள்த மதிப்பிடுதல். 
4. பசாத்துக்கைின் பாதுகாப்புத் தன்ளமளய ஆராய்தல். 
5. அரச நிரவ்ாக விதிமுளறகை் அரச நிதிப் பிரமானம், திளரயசறி சுற்றரிக்களகை் மற்றும் யவறு அரச 

ஆயலாசளன மற்றும் உத்தரவுகளைப் பின்பற்றுதல் பதாடரப்ாக ஆராய்தல். 
6. வீண் விரயம், திறன் மற்றும் யதளவயற்ற பசலவுகளை தவிரத்த்ல் மற்றும் பதைிவுபடுத்துவதற்காக 

இளணத்துக் பகாண்டுை்ை நிருவாக முளறளமகைின் அளடவுகளை ஆராய்தல். 



7. யதளவப்படும் சந்தரப்்பங்கைில் வியசட விசாரளணகளை நடாத்துதல். 
8. கணக்காய்வு மற்றும் முகாளமத்துவக் குழு கூட்டங்களை நடாத்துதல் மற்றும் தீரம்ானங்கை் பதாடரப்ான 

பிற்குறிப்புக்களை வழங்கல். 
9. கணக்காய்வாைரக்ைின் விசாரளன மற்றும் அறிக்ளக பதாடரப்ான பதில்கை் மற்றும் வழிமுளறகை் 

பதாடரப்ாக பிற்குறிப்பு வழங்கல். 
10. வருடாந்த கணக்காய்வுத் திட்டத்திற்கு ஏற்புளடயதாகும் வன்னம் யமற்பசான்ன அலுவல்களை 

நிளரயவற்றுதல். 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

எங்களால் வழங்கப்படும் சேவவகள் - அபிவிருத்தி பிரிவு  
    பபாறுப்பில் உள்ள அதிகாரி சேரம் உரிய ஆவணங்கள் 

1   ஓலிபரப்பு அனுமதிப் பத்திரங்கவள வழங்குதல் (அபிவிருத்திப் பிரிவு) 
  

i ஓலிபரப்பு அனுமதிப் பத்திரம் பபற்றுக் பகாள்வதற்காக 
விண்ணப்பங்கள் கிவைக்கப்பபற்றுள்ளவம (விண்ணப்பப் 
படிவங்களின் மாதிரிகள் அவமச்ேின் இவணயத் தளத்தில் 
பதிவிைப்பட்டுள்ளது.   (https://media.gov.lk/email-us/media-licence) 

பபாறுப்பு அதிகாரி  15 ேிமிைங்கள் https://media.gov.lk/email-
us/media-licence  

ii விண்ணப்பதாரியினால் அத்தாட்ேி ஆவணங்களுைன் 
முன்வவக்கப்படுகின்ற விண்ணப்பப் படிவங்கள் மதிப்படீு 
பேய்தல். 

சமலதிகச் பேயலாளர் 
(அபிவிருத்தி மற்றும் திட்ைமிைல்)  
பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)  

5 ோட்கள் - 

iii பாதுகாப்பு அவமச்ேகத்திைம் இருந்து பாதுகாப்பு அனுமதி 
பபறுதல் 

பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)  01 மாதம் - 

iv விண்ணப்பதாரரின் முன்பமாழிவு மற்றும் விண்ணப்பத்வத 
மதிப்பாய்வு சோக்கங்களுக்காக அவமச்rpd; ன் TV/RADIO உரிமக் 
குழுவிைம் ேமர்ப்பித்தல். 

பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)  5 ோட்கள் - 

v 1982 ஆம் ஆண்டின் 06 ஆம் இலக்க மற்றும் 1966 ஆம் ஆண்டின் 
30 ஆம் இலக்க ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனச் ேட்ைத்தின் மூலம் 
அவமச்ேருக்கு வழங்கப்பட்ை விதிகள், உரிமம் 
வழங்குவதற்கான குழுவின் பரிந்துவரயுைன், முவறப்படி 
அவரிைமிருந்து ஒப்புதவலப் பபற சவண்டும். 

பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)  3 ோட்கள் - 

vi ரூ. 100,000 ேிர்வாகச் பேலவுகவளப் பபற்ற பிறகு 
விண்ணப்பதாரருக்கு ஒளிபரப்பு உரிமம் வழங்குதல் 

பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி) 1 ோள் - 

vii முழு பேயல்முவறக்கும் எடுக்கும் சேரம் 

 

 

 

 

 

 

  

  1 மற்றும் 1/2 

மாதங்கள் 
(அண்ணளவாக) 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

பபாறுப்பில் உள்ள அதிகாரி சேரம் உரிய ஆவணங்கள் 

https://media.gov.lk/email-us/media-licence
https://media.gov.lk/email-us/media-licence


 

 

  
2   ஓலிபரப்பு அனுமதிப் பத்திரங்கவள வழங்குதல் (அபிவிருத்திப் பிரிவு) 

  

i பேய்தி இவணயதளங்கவள பதிவு பேய்தல் /புதுப்பிப்பதற்கான 
விண்ணப்ப படிவம் கிவைக்கப் பபறுகின்றவம. விண்ணப்பப் 
படிவங்களின் மாதிரிகள் அவமச்ேின் இவணயதளத்தில் 
பவளியிைப்பட்டுள்ளது) https://media.gov.lk/email-us/media-licence 

சமலதிகச் பேயலாளர் 
(அபிவிருத்தி மற்றும் திட்ைமிைல்)  
பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)  

Not Relevant  https://media.gov.lk/email-
us/media-licence  

ii விண்ணப்பதாரியினால் அத்தாட்ேி ஆவணங்களுைன் 
முன்வவக்கப்படுகின்ற விண்ணப்பப் படிவங்கள் மதிப்படீு 
பேய்தல். 

பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)  5 ோட்கள் - 

iii பாதுகாப்பு அவமச்ேகத்திைம் இருந்து பாதுகாப்பு அனுமதி 
பபறுதல் 

பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)  01 மாதம் - 

iv ேமர்ப்பிக்கப்பட்ை ஆவணங்கள் மற்றும் பைாவமன் முகவரிவயச் 
ேரிபார்க்க சேர்காணல் ேைத்துதல். சதாராயமாக 1/2 மாதம் (10-20 
விண்ணப்பங்கவளப் பபற்ற பிறகு சேர்காணல் ேைத்தப்படும்) 

பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)  2 ோட்கள் - 

v பதிவுக் கட்ைணம் ரூ. 25,000 / - அல்லது புதுப்பித்தல் கட்ைணம் 
விண்ணப்பதாரருக்கு ரூ.10,000/- பபற்ற பிறகு இவணயப் பதிவு / 
புதுப்பித்தல் கடிதம் வழங்குதல். 

பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)  1 ோள் - 

vi முழு பேயல்முவறக்கும் எடுக்கும் சேரம்   1 மற்றும் 8 

ோட்கள் 
(அண்ணளவாக) 

  

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://media.gov.lk/email-us/media-licence
https://media.gov.lk/email-us/media-licence


 

 
3 எங்களால் வழங்கப்படும் சேவவகள் - அபிவிருத்தி பிரிவு    

      பபாறுப்பில் உள்ள 
அதிகாரி 

சேரம் பதாைர்புவைய 
ஆவணம் 

 

  
i     விையம் 01 05 ேிமிைங்கள் 

 

ii விண்ணப்பத்திவன ேரிபார்த்து ரிேிட் பத்திரம் ஒன்றிவன வழங்குதல்   விையம் 01 05 ேிமிைங்கள் 
 

iii ேிகழ்;ச்ேிகவள குழுமமாக்கி குறியடீ்டு இலக்கம் ஒன்றிவன வழங்குதல்   விையம் 01 01 ேிமிை 
 

iv மறுஆய்வுக் குழுமத்திற்கு முன்வவத்தல்   விையம் 03 03 ேிமிைங்கள் 
 

v மறு ஆய்வுக் குழுவினால் ேிகழ்ச்ேிகவள ஆய்வு பேய்தல்   மறு ஆய்வுக் குழு   
 

vi மறு ஆய்வுக் குழுவின் தீர்மானம் (வரி அறவிை முடியும் வரி விளக்கு 
பேய்யப்பட்டுள்ளது) 2016 இலக்கம் 11 பகாண்ை ேிதிச் ேட்ைத்தின் பிரகாரம் 

  மறு ஆய்வுக் குழு 01 ேிமிைம் 2016 ஆம் ஆண்டின் 
ேிதிச் ேட்ைம் எண். 11 

vii பதாவலக்காட்ேி ோைகங்கள், திவரப்பைங்கள் மற்றும் வர்த்தக ேிகழ்ச்pேகளின் 
பிரகாரம் வரி விகிதாோரத்திவன தீர்மானித்தல்  

  மறு ஆய்வுக் குழு 01 ேிமிைம்                   - 

viii முடிவுகளுைனான குழு ஆவணங்களில் வகபயாப்பமிட்டு ோன்றுப் படுத்தல்   மறு ஆய்வுக் குழு 01 ேிமிைம் 
 

ix 
பதாவலக்காட்ேி ேிறுவனங்களுக்கு மறு ஆய்வுக் குழுவின் தீர்மானங்கவள 
அறிவித்தல்  

  விையம் 02 01 ோள்  
 

x கட்ைண படிவங்கவள பூர்த்தி பேய்தல் மற்றும் வரி பேலுத்துதல்   விையம் 02 15ேிமிைங்கள் 
 

xi ரேீது பத்திரங்கவளப் பபறல்     05 ேிமிைங்கள் 
 

xii அனுமதிச் ோன்றிதழ்கவள வழங்குதல்   விையம் 02 30 ேிமிைங்கள் 
 

xii ஆய்வு சுருக்க உப ஆவணப் பத்திரத்துைன் பரிேீலித்துப் பார்த்தல்   சமலதிகச் பேயலாளர் 
(ேிருவாகம்) ேிசரஷ்ை 
உதவிச் பேயலாளர் 
(ேிருவாகம்) 
உதவிச் பேயலாளர் 
(ேிருவாகம்) 

30 ேிமிைங்கள் 
 

xiii அனுமதிச் ோன்றிதவழ பரிேீலித்து பார்த்ததன் பிற்பாடு வகபயாப்பமிடுதல்   பேயலாளர் 30 ேிமிைங்கள் 
 

xiv உரிய ேிறுவனத்திற்கு ோன்றிதவழ வழங்குதல்   விையம் 02 30 ேிமிைங்கள் 
 

  முழு பேயல்முவறக்கும் எடுக்கும் சேரம்   
 

1 ோள் மற்றும் 5 

மணிசேரம் 
(அண்ணளவாக)  

  

 
 
 



 
 

 
 
 
 

சாசனத்தின் கீை் ெைங்க ் டுை் பசமெகமள வதாடரந்்து ைதி ் ாய்வு வசய்ெதற்குை் பைை் டுத்துெதற்குை் 

நாங்கள் கடமை ் ட்டுள்பளாை்! 
 

புகார்கமள நிெர்த்தி வசய்ெதற்காக இமணத்துக் வகாள்ளுை் முமறகள் 
 

பபயர ்குறித்தைிக்கப்பட்ட அதிகாரி  தகவல் அதிகாரி       தகவல் அதிகாரி 
   

திரு. வி.பி.பக.அனுச  ல்பிட்ட             திரு. எஸ். ஆர.் டபிள்யூ. எை். ஆர.் பி. சத்குைார                        திரு. ரி.எை்.எஸ்.பி. ஜயசுந்தர 

பசயலாைர ்            யமலதிகச ்பசயலாைர ்(நிரவ்ாகம்)                            யமலதிகச ்பசயலாைர ்  

பவகுஜன ஊடக அளமசச்ு          பவகுஜன ஊடக அளமசச்ு                                           (அபிவிருத்தி மற்றும் திட்டமிடல்) 
இல. 163             பதா.யப. இல. 0112-513398                           பவகுஜன ஊடக அளமசச்ு  

பவகுஜன ஊடக அளமசச்ு        பதா. நகல் 0112-512346            பதா.யப. இல. 0112-513943 

அஸிதிசி பமந்துர      adsecadmin@media.gov.lk              பதா. நகல் 0112-512343 

கிருைப்பளன மாவத்ளத                   adsecadmin@media.gov.lk 

பகாழும்பு – 05 
பதா.யப. இல. 0112-513467 

பதா. நகல் 0112-513458 

info@media.gov.lk     

தயாரி ்பு சரி ாரக்்க ் ட்டது         அங்கீகரிக்க ் ட்டது 

டி. எம். எல். டி. ஹரிசச்ந்திரா 

அபிவிருத்தி அதிகாரி 

 

எஸ். டீ. என் எஸ். ஜயயசசியரஷ்ட 

உதவி பசயலாைர ்( தகவல்)  
         எஸ். ஆர.் டபிை்யூ. எம். ஆர.் பி. சத்குமார  

          யமலதிகச ்பசயலாைர ்(நிரவ்ாகம்) 
 
 

mailto:info@media.gov.lk

