ත

ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය.

එස්. ජී. එඩ්වින් එ. ආරක්ෂක අමාත්ාාංශය
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 1010 /2019 (2019.06.25 දින පැවති විධිමත් යකාමිෂන්
සභා රැසවීයේ කාර්ෙෙ පටිපාටිෙ).
2017 ය ාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභා රීතීන්ි (ගාසවතු හා අභිොචනා කාර්ෙෙ
පටිපාටිෙ), රීති අංක 28 ෙටයත් පවත්වායගන ෙනු ලබන කාර්ෙෙ පටිපාටිෙ.
සභාපති:
කකාමිෂන් සභා සමාජික:
කකාමිෂන් සභා සමාජික:
කකාමිෂන් සභා සමාජික:
අභියාචක
ක ාතිසි ලත් පාර්ශවය කපනීසිටීම
අභිොචක
යපාදු අධිකාරිෙ

මින්ද ගේමේපිල
යයෙෂවඨ නීතීඥ කිෂාලි පින්යටෝ යෙවර්ධන
යයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පුංචියහවවා
විනිසුරු යරෝිණි වල්ගම
- එසව. ජී. එඩ්වවින්
නේ කළ නිලධරො, ආරක්ෂක අමා ොංශෙ

-

-

ය ාරතුරු ඉල්ීම යගානු කරන ලද දිනෙ

2018/11/12

ය ාරතුරු නිලධරො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ

2018/11/29

නේ කළ නිලධරො යව අභිොචනෙ යොමු කළ දිනෙ

2018/12/17

නේ කළ නිලධරො තීරණෙ ලබා දුන් දිනෙ

No response

ය ාරතුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ යකාමිෂන් සභාව යව
අභිොචනෙ යොමුකළ දිනෙ

2019/01/31

අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු:
අභිොචක විසින් 2018/11/12 දිනැති ය ාරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ ය ාරතුරු ඉල්ලා සිටින ලදී.

විවිධ රායෙ ආෙ න වල යසවවෙ යකාට ත්රිවිධ හමුදා සවයේඡ්ඡා බල යසවනාව යව ඇතුලත්ව උපරිම
වෙසව සීමාවට එළඹ විශ්රාම වැටුපක් යනාලබා යසවවයෙන් ඉවත්ීමට සිදු වූ අෙවලුන් යව විශ්රාම
වැටුප් ිමිකම ලබාදීම සේබන්ධයෙන් සකසව කර ඇති අමා ෙ මණ්ඩල සංයද්ශ යකටුේපයත්
සහතික පිටප ක්.

ත

ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය.

ය ාරතුරු නිලධාරිො 2018/11/29 දිනැතිව පහ පරිදි පිළිතුරු සපෙන ලදී.

ඔබ විසින් ඉල්ලා සිටින ලද විවිධ රායෙ ආෙ න වල යසවවෙ යකාට ත්රිවිධ හමුදා සවයේඡ්ඡා බල
යසවනාව යව

ඇතුලත්ව උපරිම වෙසව සීමාවට එළඹ විශ්රාම වැටුපක් යනාලබා යසවවයෙන්

ඉවත්ීමට සිදු වූ අෙවලුන් යව

විශ්රාම වැටුප් ිමිකම ලබාදීම සේබන්ධයෙන් සකසව කර ඇති

අමා ෙ මණ්ඩල සංයද්ශ යකටුේප රහසෙ ලිෙවිල්ලක් වන බැවින් යේ අවසවථායේ එෙ ලබාදිෙ
යනාහැකි බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

යමම ප්රතිචාරයෙන් අ ෘප්තිෙට පත් අභිොචක විසින් 2018/12/17 දිනැතිව නේකළ නිලධරො යව
අභිොචනෙක් යොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරො පන ප්රකාරව, නිෙමි කාලෙ තුළ ප්රතිචාර දැක්ීමට
අයපායහාසත් වූ බැවින් අභිොචක විසින් 2019/01/31 දිනැතිව යකාමිෂන් සභාව යව අභිොචනෙක් යොමු
කරන ලදී.
අභියාච ය සලකා බල

අවස්ථාකේ දී උද්ගත් වූ කාරණා:

අභියාචක 2019.06.12 දි ැති ලිපිය මගින්, ත්මාට කම්කරු ිනිශ්චය සභාව ඉදිරිකේ 2019.06.25 දි ැතිව
කපනී සිටීමට සිදුව ඇති බැින් අභියාච ය කල ත්බ කලසට ඉල්ලා සිටි ලදී. ඒ අනුව 2019.09.24 දි
ප. ව. 2.30 ට අභියාච ය කල් ත්බ ලදී.
*****

