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ඩබ්ලිව්.එම්.ඩී.බී.අබබ්රත්න එ. ශ්රී කා ක  ිකා කමික   ඳමිබණෂක  වුසිලයක   

RTIC Appeal (බඳෞද්ගලි  විභකග කිරීම) 41/2018 (2018.02.23 දින ඳැවති බ ොක ෂසි සභක රැස්වීබම්දී 
විභකග කිරීබමසි අනතුරුව අනුමත  රන කද නිබ ෝග )  
 
2016 අා  12 දරක බතොරතුරු දැනගැනීබම් අයිතිවකලය ම පිළිබ ඳනබත් 32(1) වගසිති  ප්ර කරව 
 රන කද නිබ ෝග  සහ 2017 බතොරතුරු දැනගැනීබම් අයිතිවකලය ම  පිළිබ බ ොක ෂසි සභක රීතිසිහි 
(ගකස්තු සහ අභි කචන  කමි ඳටිඳකටි ), රීති අා  28  ටබත් ඳවතවකබගන  නු කබන  කමි  ඳටිඳකටි . 
 
සභකඳති     -  මහින්ද ගේමේපි  
බ ොක ෂසි සභක සකමකජි  - තයෙ න නීඥ ක ෂාා ප පින්තට  යයලධධන  
බ ොක ෂසි සභක සකමකජි  - තයෙ න නීඥ ක ්ව . . . ංචිහේතශාලා  
බ ොක ෂසි සභක සකමකජි  - ආචාධය තවල්වි තිරුචන්ද්ර 
බ ොක ෂසි සභක සකමකජි  - විනිසුරු තර හිනී ලල්ගම 
 

 

අධයක්ෂ-ජනරකල්  - පියතිව ව රණසිචිශ 
 
අභි කච    - ඩබ්ලිව්.්ේ.ඩී.බී.අතබ්රත්න  

බනොතීලයකත් ඳකමිශව   - තේ.ඩී.්ච්.විතේලධධන මශ ා, තල්කේ, ශ්රී චිකා කිකාකාධමික 

ඳධතේණ කවුන්සිය 

බඳනීලයටීම 

අභියාචක   - - 
තඳොදු අධිකාරිය   -  තේ.ඩී.්ච්.විතේලධධන මශ ා, තල්කේ  

   ්ල්.. .තශට්ටිආරච්හේ, ඳධතේණ නිධාරී  

  
බතොරතුරු ඉල්ලීම බගොනු  රන කද දින : 2017.08.15 

බතොරතුරු නිකධකරි ක තීරක  කබක දුසි දින :   2017.09.18 (අභියාචක තකොමින් 
වභාල තල  අභියාචනය තයොමු ෂාරීතමන් 
අනතුරුල පිළිතුරු ඒලා ඇ ) 

නම් ළ නිකධකරි ක බවත අභි කචන  බ ොමු  ළ දින : 2017.08.28 

නම් ළ නිකධකරි ක තීරක  කබක දුසි දින :  ප්රතිචාරය්  නැ   

RTIC බ ොක ෂසි සභකව බවත අභි කචන  බ ොමු  ළ දින :  2017.09.11 
 

 
අභි කචන ට ඳසුබිම්ව  රුණු: 

අභියාචක 2017.08.15 දිනැති ත ොරතුරු ඉල් පම මගින් ඳශ  ත ොරතුරු විමවා ඇ . 

ඳශ  ලිපිල වශතික ක පිටඳත්. 
1. අභියාචක ගණකාධිකාරීලරයා තව ඳත් ෂාරීමට අදාෂ ඳත්වීතේ ලිපිතේ වශතික කරන ද 

පිටඳ ්   



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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2. A certified copy of the Board paper with Minute of the 156th Council meeting 156.13- 

Appointment of Accountant W.M.D.B. Abeyrathne for AL. CARP 

3. A Certified copy of the Paper Advertisement for the Post of Accountant “Daily News” – 

30/10/2010  

4. Certified copy of the Board paper with Minutes of 160.16 CP275/11- Administrative 

Officer- Acting Basis/ W.M.D.B. Abeyrathne/160.16 CP275/11 – 27/07/2011 

5. Certified copy of the Board paper with Minutes of 174.12-14/ Any other matters- 

CP11/174/13 Scheme of Recruitment for the Post of the Accountant 

6. Certified copy of the Board paper with  Minute of CP 09/168/12 “Request to consider to 

place at higher salary point- W.M.D.B. Abeyrathne, 168.6 CP no. CP 09/168/12 

7. Proposed Scheme of recruitment for the Post of Accountant in the Category of Manager. 

තමම ඳටිඳාටිය තල්කේ/අධෙක්ෂක වශ වභාඳති අචාධය යයන්  ඩයව  වමරසිචිශ මශ ා විසින් 

2010/10/06 ලන දින වශතික කර ඇ .   

8. වශනදායි තම ටධ රථ ආනයන බඳත්ර බා ගැනීම වශ තඳර තවාලා කායට අදාෂ විව  ර 

ඉරිදිඳත් ෂාරීම- ඩබ්ලිව්.්ේ.ඩී.බී. අතබ්රත්න. ්හි මතේ අචිකය තව SLCRP/ED/2014. ඔතබ් 

අචික තව MOA/14/17 වශ ්හි දා ම තව 2014/07/04 තව ද් ලා ඇ .  

9. තල්කේ/අධෙක්ෂක ඒ.ආධ.ආරියරත්න මශ ා විසින් නිුතත් කෂ තච දනා ඳත්රතේ වා් කා තල්නන  

අචික 02-II ලිපිතල්නන යටතත් තගොනු කර අචික 33 යටතත් මක බවත කබක දී ඇති  බල්ඛනබණ මුල් 

පිටඳබත් සතය පිටඳතක් බවට සහති   ර නිුතත්  රන බකසට ඉල්කක ලයටික . “(33) 

2015.05.06 ලන දින ශ්රී චිකා කිකාකධමික ඳධතේණ ප්රතිඳත්ති වභාතව් හිටං තල්කේ/ 

අධේ ක තලදතගදර ඉන්දුක ප්රභාත් විමල් ුතමාර විසින් මූලික විමධණ නිධාරි තර ශණ 

අල්විව  මශ ා තල  බා දී ඇති ලිඛි  වා් කා ප්රකාය”  

10. තල්කේ/අධෙක්ෂක ඒ.ආධ.ආරියරත්න මශ ා විසින් නිුතත් කෂ තච දනා ඳත්රතේ වා් කා තල්නන  

අචික 02-II ලිපිතල්නන යටතත් තගොනු කර අචික 09 යටතත් මක බවත කබක දී ඇති  බල්ඛනබණ මුල් 

පිටඳබත් සතය පිටඳතක් බවට සහති   ර නිුතත්  රන බකසට ඉල්කක ලයටික . “ (09) 

2012.07.13 ලන දින රායෙ දැල වචිව ථාල විසින් නිුතත් කර ඇති ලැුප්  විව  රය්  බා ගැනීම - 

W.M.D.B. Abeyrathne මශ ා නේ තල්නනය  

11. Certified copy of the Board paper with Minutes of 164.8/CP356/12- Request to consider 

to place at higher salary point- W.M.D.B. Abeyrathne 

12. Certified copy of the Board paper with Minutes of 166.14/CP12/166/12- Request to 

increase the salary - W.M.D.B. Abeyrathne 

 

ත ොරතුරු නිධාරියාතගන් ප්රතිචාරය්  තනොමැති තශාතුතලන් අභියාචක 2017.08.28 දිනැතිල නේකෂ 

නිධාරියා තල  අභියාචනය්  තයොමුකර ඇ . නේකෂ නිධාරියාතගන්ද ප්රතිචාරය්  තනොමැති 

තශාතුතලන් අභියාචක 2017.09.11 දිනැතිල තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොමුකර ඇ . ්නමුත් 

තඳොදු අධිකාරිය විසින් අභියාචක තකොමින් වභාල තල  අභියාචනය තයොමු ෂාරීතමන් අනතුරුල 

2017.09.18 දිනැතිල පිළිතුරු ඒලා ඇ .  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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ඉනි් බි ල, ශ්රී චිකා කිකාකාධමික ඳධතේණ කවුන්සිතයහි තල්කේ 2017.10.10 දිනැතිල නැල  

ලිපිය්  තයොමු කරමින් අභියාචක තල  ඔහුතේ 2017.08.15 දිනැති ත ොරතුරු ඉල් පතමන් විමසු 

ත ොරතුරු බා දී ඇ . ්නමුත්  2017.10.20 දිනැති ලිපිය මගින් අභියාචක නැල  තකොමින් වභාලට 

දන්ලා ඇත්තත්, බාදුන් ත ොරතුරු වශතික කෂ ආකාරය වේබන්ධල අභියාචක වැහීමකට ඳත් තනොලන 

බලයි. ්නේ, අභියාචක සිය ත ොරතුරු ඉල් පතේ ඳැශැදිලිල “මුල් පිටඳතත් ව ෙ වශතික කෂ පිටඳ ් ” 

තව වශන් කෂ වශතික පිටඳත් ඉල්ා තිබුනද, තඳොදු අධිකාරිය  “මා භාරතේ ඳලතින තල්නණයක 

ව ෙ වශතික කෂ පිටඳ ් ” තව වශතික තකොට ඇති බල අභියාචක ලැඩි දුරටත් වශන් කර ඇ .  

අභි කචන  විභකග කිරීබම් අවස්ථකබව්දී උද්ගතව  කරකක: 
 
අභියාචක තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ තඳනී සිටිතේ නැ .  
තඳොදු අධිකාරිය අභියාචක තල   ැඳැල් මාධගතයන් ත ොරතුරු බාදුන් බල ප්රකා කර සිී..  

 

නිබ ෝග   

 
අදාෂ අභියාචනය පිළිබල කරුණු වෂකා බැ පමට ප්රමාණලත් ත ොරතුරු තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ 

තනොමැති තශයින්, අභියාචකට කරුණු දැ් වීමට  ලත් අලව ථාල බා දීම වශා 2018.03.23 දිනට කල් 
 බනු ැතබ්.  
 
**** 
 
RTIC Appeal (බඳෞද්ගලි  විභකග කිරීම) 41/2018 (2018.03.23 දින ඳැවති බ ොක ෂසි සභක රැස්වීබම්දී 
විභකග කිරීබමසි අනතුරුව අනුමත  රන කද නිබ ෝග )  
 
2016 අා  12 දරක බතොරතුරු දැනගැනීබම් අයිතිවකලය ම පිළිබ ඳනබත් 32(1) වගසිති  ප්ර කරව 
 රන කද නිබ ෝග  සහ 2017 බතොරතුරු දැනගැනීබම් අයිතිවකලය ම  පිළිබ බ ොක ෂසි සභක රීතිසිහි 
(ගකස්තු සහ අභි කචන  කමි ඳටිඳකටි ), රීති අා  28  ටබත් ඳවතවකබගන  නු කබන  කමි  ඳටිඳකටි . 
 
සභකඳති     -  මහින්ද ගේමේපි  
බ ොක ෂසි සභක සකමකජි  - තයෙ න නීඥ ක ෂාා ප පින්තට  යයලධධන  
බ ොක ෂසි සභක සකමකජි  - තයෙ න නීඥ ක ්ව . . . ංචිහේතශාලා  
බ ොක ෂසි සභක සකමකජි  - ආචාධය තවල්වි තිරුචන්ද්ර 
බ ොක ෂසි සභක සකමකජි  - විනිසුරු තර හිනී ලල්ගම 
 

 

අධයක්ෂ-ජනරකල්  - පියතිව ව රණසිචිශ 
 
අභි කච    - ඩබ්ලිව්.්ේ.ඩී.බී.අතබ්රත්න  

බනොතීලයකත් ඳකමිශව   - තේ.ඩී.්ච්.විතේලධධන මශ ා, තල්කේ, ශ්රී චිකා කිකාකාධමික 

ඳධතේණ කවුන්සිය 

බඳනීලයටීම 

අභියාචක   - - 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ තකොමින් වභාල ඉදිරිපිටදී ය. 
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තඳොදු අධිකාරිය   -  -  

 
අභි කචන  විභකග කිරීබම් අවස්ථකබව්දී උද්ගතව  කරකක: 
 
අභියාචක තශ  තඳොදු අධිකාරිය තකොමින් වභාල ඉදිරිතේ තඳනී සිටිතේ නැ . අභියාචක තකොමින් 

වභාලට 2018.02.23 දිනැති ලිපිතයන් දන්ලා ඇත්තත් තඳොදු අධිකාරිය 2018.02.22 දින  ැඳැල් 
මාධගතයන් ෂාත ග්රෑේ 05්  ඳමණ බර කඩදාසි ඳාධවය්  ඔහුතේ නිලවට ්ලා ඇති බලත් ඒඅනුල 
තගොනු කර ඇති අභියාචනතයන් ඉල්ා ඇති සියළු ලියෂායවිලි බා දී ඇත්තත් ද නැත්තත් ද යන්න 
ඳරී් ා ෂාරීමට කාය බා තදන තවත්, වති තුනකට ඳසුල නැල  අභියාචනය කැලන තවත් 
තකොමින් වභාතලන් ඉල්ා ඇ .  
 

නිබ ෝග   

 
තමම අභියාචනය පිළිබල කරුණු වෂකා බැලු විට, අභියාචනාල මාවයක කායකට අනතුරුල තදලන 
ලරටත් කැව දිනය ලන අද දින ලන විටත් අභියාචක තඳොදු අධිකාරිය  ැඳැල් මාධගතයන් බාදුන් 
ත ොරතුරු ල අඩුඳාඩුල්  තිතබ්ද නැතිද යන්න තකොමින් වභාලට දන්ලා තනොමැති තශයින්, තමම 
අභියාචනාල අලවන් ෂාරීමට කටයුතු කරනු ැතබ්. 
 
අභියාචනය තමයින් අලවන් කරනු ැතබ්. ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිලාසිකම පිළිබ 27(3) ලගන්තිතේ 

තකොමින් වභා රීඥ න්ට (ගාව තු වශ අභියාචනා කාධයයඳටිඳාටිය), අනුල තමම නිතය ගය අභියාචනතේ 

ඳාධලකරුලන් ශට බාදීමට කටයුතු කරනු ඇ . 

**** 


