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A A M Rifthi Ali 

No.140/B, Cassim Road,  

Kalmunai-10   

   

-Appellant- 

RTIC App/No :- 129/2022   Vs. 

Secretariat of the Western Province 

Provincial Council, 

11th Floor, No. 204, 

Denzil Kobbekaduwa Mawatha, 

Battaramulla. 

 
        -Public Authority- 

 

Before :  1. Justice Upaly Abeyrathne (Rtd.)                             - Chairman 

      2. Rt. Justice Rohini Walgama (Rtd.)                         - Commissioner 

      3. Ms.Kishali Pinto-Jayawardena (Attorney-at-Law) - Commissioner 

                                        4. Mr.Jagath Liyana Arachchi (Attorney-at-Law)       - Commissioner 

 

Appearance           :    The Appellant is present. 

The Public authority is represented by Ms. Nelummali 

(Administrative Officer – Information Officer) via Phone 

(0112092807) 

 

Written Submission :    Appellant     –   Not Submitted  

                                               Public Authority  -   Not Submitted  

 

Date of Hearing :      10.08.2022 

 

Decided on             :    10.08.2022 
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Order of the Commission 

 

Factual Background 

 

By Information Request dated 06.10.2021, the Appellant requested the below information; 

 

“1. When did your council dissolve? 

2. Who is the chairman of the dissolved council? Name details please Also, explain the 

legal clause that valid to continue the chairman post after dissolved the council. 

3. How much is the monthly salary for chairman? If there any allowance for the 

chairman please gives that detail as well such as telephone, electricity, papers and 

etc. 

4. If council gives the vehicle facility to the chairman of the dissolved council, please 

give details (how much vehicle, monthly fuel allowance, drivers’ monthly salary, 

monthly vehicle repair allocation) 

5. Please give the details of the personals staffs to the chairman. Also, please give the 

monthly salary, other allowances, vehicle details and other payment details of the 

personals staffs to the chairman. 

6. What are the powers, duties and responsibilities to chairman of the dissolved council? 

Also mention the legal clauses on this. 

7. How many working days to chairman of the dissolved council? Is he attending on 

these days? 

8. If the chairman of the dissolved council can attend the state events on behalf of the 

council, please explain on that? 

9. Who has the power to oversee/monitor the activities of the chairman of the dissolved 

council? While, to whom should the chairman of the dissolved council be held 

accountable? 

10.  How much amount of total money including salary, allowance, phone allowance 

received by the chairman since the dissolution of the council to date. 

11. How much amount of total money including salary, allowance, phone allowance 

received by the personal staffs to the chairman since the dissolution of the council to 

date. 

12. Who did pay above payments to the chairman of the dissolved council and his staffs? 

(Provincial Council or Central Government or any other departments) 

13. If council allocate any amount of money to the offices of the chairman of the dissolved 

council out the side the council secretariat, please give that details and amount of 

money.” 

 

The Information Officer on 16.11.2021 responded as mentioned below; 

“………ඒ අනුව, එම ඊමේල් පණිවිඩය මගින් ඉල්ලා ඇති ම ාරතුර පහතින් සදහන් කර 

කාරුණිකව ඉදිරිපත් කරමි. 
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01. බස්නාහිර පළාමත් පළාත් සභාමේ vi වන පළාත් සභාමේ නිල කාලය 2019.04.21 දිමනන් 

අවසන් විය.  

 

02. එම පළාත් සභාමේ ගරු සභාපති වශමයන් සුනිල් විමේරත්න මැතිතුමා කටයුතු කළ අ ර, 

පළාත් සභාමේ නිල කාලය අවසන් වීමමන් පසුවද 1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා  පනමත් 

7 වගන්තිය අනුව එතුමා සභාපතිධුරමේ කටයුතු කරමින් සිටි. 

 

03. ම ාරතුරු දැනගැනීමේ පනමත් 05 වන වගන්තිමයහි 1 වන උප වගන්තිමයහි (අ) සහ (ඔ) 

මේදයන්ට අනුව ම ාරතුරු ලබා දීම ප්රතිකමෂ්ප කරමි.  

 

04. විසුරවනු ලැබූ බස්නාහිර පළාත් සභාමේ සභාපතිතුමා සදහා වාහන පහසුකේ සභාව විසින් 

සපයා ඇති අ ර වාහන සංඛ්යාව මදකකි.(02) 

 

05. ගරු සභාපතිතුමා සදහා මවන්කර ඇති මපෞද්ගලික කාර්යය මණ්ඩලය පහ  පරිදි මේ.  

- මපෞද්ගලික මල්කේ  

- සේබන්ිකරණ මල්කේ  

- මහජන සේබන්ධ ා නිලධාරී  

- මපෞද්ගලික සහකාර  

- කළමනාකරණ සහකාර -02 

- කාර්යාල කාර්ය සහයක -02 

- රියදුරු -03 

මපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය සදහා සපයා ඇති වාහන පිළිබද විස් ර පහතින් දකවා ඇ . 

මපෞද්ගලික මල්කේ -01 

මහජන සේබන්ධ ා නිලධාරී -01 

සේබන්ිකරණ නිලධාරී - කුලී පදනම ම  ලබා ගත් වාහනයක දී ඇ . 

 

06.1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනමත් 7 වගන්තියට අනුව සභාව විසුරුවා හරිනු ලැබූ කවර 

අවස්ථාවක වුවද, එමස් විසුරුවා  හරිනු ලැබීමමන් පසුව නැව  පැවැත්මවන සභාමේ ප්රථම රැස්වීම 

ම ක සභාපතිවරයාමේ ධුරය හිස් මනාකළ යුතු බවට විිවිධාන සලසා තිබීමමන්, 

මැතිවරණයකින් පසුව පත්වන නව පළාත් සභාමේ ප්රථම සභා රැස්වීම පැවැත්වීම ම ක ඒ සදහා 

අවශය කටයුතු මමමහයවීමේ වගකීම සභාපතිධුරයට පවතින බව ගමය වන කරුණකි.  

 

පළාත් සභා පනමත් 11 වන වගන්තියට අනුව සේපාදි  කාර්ය පටිපාටි රීතින්ට අනුව, සභා භුමිය 

හා මගාඩනැගිලි සභාමේ අණසක විිවිධාන හා සභා ගර්භය පිළිබද සාමානය පරිපාලන 

සභාපතිවරයාමේ මමමහයවීම හා පාලනය යටමත් ඉටුවිය යුතු අ ර ඒ සදහා සියලු බල ල 

සභාපති සතුමේ. ඒ අනුව සභාව විසුරුවා හැරී අවස්ථාවකදී වුවද, ගරු සභාපතිතුමා ධුරය ඇ  

මනාහල යුතු බැවින් රීති ප්රකාරව ක්රියාකාරී වීමේ වගකිම සභාපතිවරයා සතුමේ.  

 

07. විසුරුවනු ලැබූ සභාමේ සභාපතිතුමා රාජකාරී කටයුතු වල නියැමලන දිනයන් සහ පැමිමණන 

දිනයන් පිලිබදව සටහන්  බා ගැනීම මමම කාර්යාලයට අදාල කාර්යයන් මනාමේ. 
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08. පළාත් සභාව විසුරුවනු ලැබූවද පවත්නා නනතික ප්රතිපාදන අනුව සභාපතිධුරය පැවතිය යුතු 

බැවින්, ආරාධනාවක ලද විට ජනරජ ප්රමුඛ්ත්ව මල්ඛ්නමයහි (Order of Precedence) සදහන් 

පරිදි සහභාවී වීම සාමානයමයන් සිදුමේ. 

 

09. පළාත් සභාවක සභාපති ධුරය සදහා ම ෝරාපත් කර ගැනීම සිදු කරනුමේ පළාත් සභා 

රැස්වීමකදී මන්ීවරුන් විසින් වන අ ර, සභාපතිධුරය වගකිව යුතු වන්මන් සභාවට වන අ ර 

සභාපතිධුරය ස්වාිනව ක්රියාත්මක වන ධුරයකි. 

 

10. ම ාරතුරු දැන ගැනීමේ පනම හි 5 වන වගන්තිමේ 1 වන උප වගන්තිමයහි (අ) සහ (ඔ) 

මේදයන්ට අනුව ම ාරතුරු ලබා දීම ප්රතිකමෂ්ප කරමි.  

 

11. ම ාරතුරු දැන ගැනීමේ පනම හි 5 වන වගන්තිමේ 1 වන උප වගන්තිමයහි (අ) සහ (ඔ) 

මේදයන්ට අනුව ම ාරතුරු ලබා දීම ප්රතිකමෂ්ප කරමි.  

 

12.විසුරුවනු ලැබූ බස්නාහිර පළාත් සභාමේ සභාපතිතුමාට සහ එතුමාමේ කාර්ය මණ්ඩලයට 

අදාල මුදල් මගවන ලද්මද් පළාත් සභා අරමුදලිනි. 

 

13. විසුරුවනු ලැබූ බස්නාහිර පළාත් සභාමේ සභාපතිතුමාට සභා මල්කේ කාර්යාලමයන් පිට  

කාර්යාල පවත්වාමගන යාම සදහා පළාත් සභාව විසින් මුදල් මවන් කිරීම සිදු මනාකරයි.” 

 

Dissatisfied with the above response, the Appellant lodged an appeal to the Designated 

Officer on 02.12.2021.  

 

As the Designated Officer failed to respond with the time period stipulated under the Act the 

Appellant preferred an appeal to the Commission on 22.12.2021.    

 

Consideration 

We observe that the Public Authority has provided information to the said information 

request reserving their right to refuse the release of the information with regard to items No. 

03,10 and 11 of the said information request, citing Section 5(1) (a) and (k) of the Right to 

Information Act. We regret to note the attitude of the Public Authority to refuse the release of 

the said information under the said Sections, which does not anyway confer any authority or 

power to act in the aforesaid manner. 

Therefore, we refuse the decision of the Designated Officer of the Public Authority and make 

order to release the said information pertaining to said items No 3, 10 and 11 of the said 

information request before 09.09.2022 with copies to the Commission. 

The Commission further decides that the failure to release the said information on or before 

the said date would lead to prosecution before the relevant Magistrate’s Court under Section 

39 of the said Act. 
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The Director General is directed to convey the Order to the Appellant, the Information 

Officer and the Public Authority. 

 

 

Appeal concluded. 

 

 

 


