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ටී එම් නිහාල් එ. ලංකා බ ංකුව 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 992 /2019 (2019.05.14 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව 
කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 
(ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය.  
 
සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අභියාචක   -  ටී එේ නිහොල් 
ක ාතිසි ලත් පාර්ශවය             - නේකළ නිලධොරී ලංකො බැංකුව 
 
කපනීසිටීම   
අභියොචක   - ටී එේ නිහොල් 
තපොදු අධිකොරිය  - සී අමරසිංහ නිතයෝයෙ සොමොනෙධිකොරී  

එන් පී ද සිල්වො සහකොර කළමනොකරණ  
එල් ජී දයොජිනී පීරිසව තයෙෂවඨ නීති නිලධොරිනි  
 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.10.03 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.10.22 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.10.25 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.12.20 
 

 
අභියාච යට පසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.10.03 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී.  
 
අභියොචක 1977.5.05 දින ලංකො බැංකුතේ කනිෂවඨ ලිපිකරු/සහයක කැෂියර්  නතුර ලබො 2010.09.02 
වන දින සහකොර කලමනොකොරවරතයකු තලස විශ්රොම ගිතයමි. මතේ අර්ථසොධක අංකය වූතේ 64787 යි. 
එබැවින් කරුණොකර පහ  දැක්තවන කොරණො සේබන්ධතයන් ඉහ  සඳහන් කරන ලද පහ  ප්රකොරව 
සියලු විසව ර, ලිපි තල්ඛණ, සටහන් තමන්ම ඒවො අත්සන් කළ නිර්තද්ශ කළ සටහන්  ැබූ 
පුද්ගලයන්තේ නේ,ගේ , ලිපිනයන්,  නතුරු ඇතුලු සියලුම විසව ර දන්වො එවන තමන් ඉල්ලො සිටිමි.  

1. මො බැංකු තසවවතේ තයදී සිටි කොලය තුළ 3 වරක් පරිපොලන පුහුණු විභොග කළ අ ර එම විභොග 
කීපතයි අභියොචකතේ ලකුණු සහ කඩඉේ සිමොවන්  

2. පරිගණක තදපොර් තේන්තුවට උපකළමණොකරුවන් බඳවො ගන්නො අභෙන් ර විභොගතේදී 
අභියොචක ලබො ගත් ලකුණු සහ එි කඩඉේ ලකුණු මට්ටම  

3. 2003 වර්ෂතේදී සහකොර කළමණොකොර තශ්රවණියට උසසව කිරීතේ සේමුඛ පරීක්ෂණතේදී 
අභියොචක ලබො ගත් ලකුණු ප්රමොණය විසව ර සි ව තවන් තවන් වශතයන් තදන්න. (තසවවො 
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ලකුණු, වොර්ෂික වොර් ො ලකුණු, සේමුඛ පරීක්ෂණ, විභොග සහ විතශවෂ ලකුණු වශතයන්) සහ 
කඩඉේ ලකුණු ප්රමොණය සඳහන් කරන්න.  

4. අභියොචක 2003 වර්ෂතේදී සහකොර කළමණොකොර  නතුරට උසසවීම ලැබූ පසු සබරගමුව 
පළො ට අනුයුක්  කිරීම තවනසව කරවො ගැනීම සඳහො අභියොචක කළමණොකොරිත්වයට තයොමු 
කළ 15/10/2003 දිනැති අභියොචනය සේබන්ධතයන් කළමනොකොරීත්වය, අභියොචන මණ්ඩලය, 
සවථොන මොරු මණ්ඩලය, පුද්ගලික ප්රතිපත්ති කමිටුව තහෝ තවනයේ කමිටුවක් මගින් දක්වො ඇති 
ප්රතිචොරය අභියොචක ඉහතින් සඳහන් කර ඇති අයුරින් සියලු තද් ලබො තදන්න. (සියලු තල්ඛණ, 
ලිපි සටහන් සහතික කර  තිබීම අ වශෙ තලස සලකන්න.  

5. අභියොචක තසවවය කරමින් සිටි තටොරිංටන් ශොඛොතවන් අභියොචක මුදවො හැරිම නිසො අභියොචකහට 
තසවවො සවථොනයක් තනොමැති ී රැකියොවද අිමිවන  ත්වයක් පැවතීම නිසො අභියොචකතේ 
රැකියොව ආරක්ෂො කර ගැනීමට අභියොචක බැංකුවට ඉදිරිපත් කළ 21/06/2004 දිනැති ලිපියට 
කළමණොකොරිත්වය අධෙක්ෂ මණ්ඩලය තහෝ කිසියේ කමිටුවක් විසින් දැක්වූ ප්රතිචොර, විසව ර 
සි ව දින වකවොනු නේ ගේ ලිපිනයන්  නතුරුද ඇතුළත් කර ලිපි තල්ඛණ සටහන් ඇතුළු 
සියලු තද් සහතික කර ලබො තදන්න.  

6. ඉන්පසු කොලතේදී අභියොචකතේ තමම කොරණය සේබන්ධතයන් අභියොචකතේ උසසවීම තමන්ම 
අභියොචකතේ  නතුර පහ  තහීම සේබන්ධතයන්ද, අභියොචකතේ අභියොචනො 
සේබන්ධතයන්ද කළමණොකොරීත්වය අධෙක්ෂක මණ්ඩලය තහෝ විවිධ වූ කමිටු මගින් විවිධ 
අවසවථොවලදී ගත් සියලු තීන්දු තීරණ දින වකවොනු නේ,ගේ, ලිපිනයන් සි ව විසව ර ලබො දී 
එම තල්ඛණ ලිපි සටහන් ආදිතේ සහතික කළ පිටපත්  ලබො තදන්න.  

7. අභියොචක සහකොර කළමණොකොර  නතුර නැව  ලබො දීම සලකො බැීම සඳහො විවිධ 
අවසවථොවන්ිදී බැංකුව ගන්නො ලද විවිධ පියවරයන් තමන්ම අභෙන් ර පරීක්ෂණ අංශතයන් 
අභියොචක පිළිබඳව විසව ර ලබො ගැනීම සඳහො එම අංශයට තයොමු කරන ලද ලිපිය සහ එම 
අංශතයන් ලැබුණු විසව ර සි  ලිපිතේ සහතික කළ පිටපත්,නේ,ගේ, ලිපිනයන්, නතුරු 
සි ව ලබො තදන්න.  

8. එම කොරණො සේබන්ධතයන් බැංකුතේ විවිධ අංශවලට තයොමු කරන ලද ලිපිතල්ඛණ සහ සටහන් 
තමන්ම එම ත ොරතුරු සේබන්ධ කර බැංකුව ග  තීන්දු තීරණ විසව ර සි ව ලිපි තල්ඛණ 
සටහන් සමගින් ලබො තදන්න. නේ,ගේ,ලිපිනයන්, නතුරු ලබො තදන්න. 

9. ඊලග සහකොර කළමණොකොර  නතුර සඳහො 2005දී පැවති සේමුඛ පරීක්ෂණතේදී අභියොචක 
ලබො ග  ලකුණු සංඛෙොව තවන් තවන් වශතයන් ලබො තදන්න. (තසවවො ලකුණු, වොර්ෂික වොර් ො, 
සේමුඛ පරීක්ෂණය, විභොග විතශවෂ ලකුණු ආදී වශතයන්)  

10. එම සේමුඛ පරික්ෂණතේ සමත් කළ කඩඉේ ලකුණු සංඛෙොව, උසසව කළ සංඛෙොව සහ 
අනුයුක්  කිරීේ තවනසව කළ සංඛෙොව දන්වන්න.  

11. එම ලැයිසවතුතේ සහතික කළ පිටප ක් ලබො තදන්න.  
12. 2003 වසතර්දී අභියොචක සමඟ සහකොර කළමණොකොර  නතුර සඳහො උසසව ීේ ලැබ  ම 

අනුයුක්  කිරීේ තවනසව තවනසව කරවො ගත් උසසවීේලොභී කි තදතනක් සිටිතේද? කි තදතනකුට 
බැංකුව මගින් තසවවො අනුයුක්  කිරීේ තවනසව කරදී තිබුතන්ද? ඒවො එක් අතයකුට එක්වරක් කළ 
තවනසව කිරීේ, තදවරක් කළ තවනසව කිරීේ, තුන්වරක්, හ රවරක් යනුතවන් තවන් තවන් 
වශතයන් තබදො තපන්වන්න. 

13. 2007 වර්ෂතේදී සහකොර කළමණොකොර සේමුඛ පරීක්ෂණතේදී අභියොචක ලබො ග  ලකුණු 
තවන් තවන් වශතයන් දන්වන්න.  

14. උසසවීේ ලබොදුන් කඩඉේ  ලකුණු දන්වන්න.  
15. 13/08/2009 දින මො තපනී සිටි ශොඛො කළමණොකොර  නතුර සඳහො පැවතී සේමුඛ පරීක්ෂණතේදී 

අභියොචක ලබො ගත් ලකුණු ප්රමොණයන් තවන් තවන්ව ලබො තදන්න. (තසවවො ලකුණු, වොර්ෂික 
වොර් ො, සේමුඛ පරීක්ෂණය, විභොග ආදී වශතයන්)  වද සේමුඛ පරීක්ෂණය කළ නිලධොරීන් 
තිතදනොතේ ලිපිනයන්,නේ සහ  නතුරුද ඔවුන් තිතදනො ලබො දුන් ලකුණු පත්රිකොතේ සහ 
ඔවුන්තේ සේමුඛ පරීක්ෂණ වොර් ොතේ සහතික කල පිටපත් ලබො තදන්න.  

16. එම සේමුඛ පරීක්ෂණයට අභියොචක තයොමු කිරීම සඳහො මහයන තපත්සේ කොරක සභොව, 
කළමණොකොරීත්වය, අධෙක්ෂක මණ්ඩලය,විවිධ කමිටු ගන්නො ලද සියලු තීන්දු තීරණ දින 
වකවොනු නේ,ගේ, ලිපිනයන්,  නතුරු සි ව විසව ර සපයන්න. සියලු ලිපි තල්ඛණ සහ 
සටහන්වල සහතික කළ පිටපත් ලබො තදන්න. 
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17. එම සේමුඛ පරීක්ෂණතේදී උසසවීේ ලද්දන් සමත් කල ලකුණු ලකුණු සිමොව (කඩඉම) 
දක්වන්න. උසසවීේ ලැබුවන් සංඛෙොව කියද? 

18. එම ලැයිසවතුතේ සහතික කළ පිටප ක් ලබො තදන්න.  
19. උසසවීේ ලබො දී අනුයුක්  කළ පසු එම අනුයුක්  කිරීේ කියක් තවනසව කතළවද ? යන්න 

දන්වන්න.  
20. තමම සේමුඛ පරීක්ෂණතයන් අභියොචකහට උසසවීේ ලබො තනොදීමට කළමණොකොරීත්වය 

අධෙක්ෂක මණ්ඩලය තහෝ කිසියේ කමිටුවක් තීරණය කර ඇත්තත්ද? එම තීරණ පිළිබඳව කළ 
සොකච්ඡොවන් ගත් තීන්දු තීරණ පිලිබඳ විසව ර ලබො තදන්න. ලිපි තල්ඛණ සටහන් සමග අදොළ 
නිළධොරීන්තේ නේ,ගේ, ලිපිනයන්,  නතුරු සඳහන් කරන්න. 

21. අභියොචකද සේබන්ධ කර ලංකො බැංකු තසවවක සංගමය සහ මොණ්ඩලික නිළධොරින්තේ සංගමය 
අධෙක්ෂක මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ 26/08/2009 දිනැති තපත්සම එකී මතේ සේමුඛ 
පරීක්ෂණතේ ප්රතිඵලයට බලපෑමක් ඇති කතළවද යන්න දන්වන්න.  

22. තමම තපත්සම සේබන්ධතයන් කළමණොකොරිත්ව අධෙක්ෂ මණ්ඩලය හො මොනව සේපත් 
ප්රතිපත්ති කමිටුව තහෝ තවනත් කමිටුවක් ගත් තීන්දු තීරණ දින වකවොනු,නේ,ගේ, ලිපිනයන්, 
 නතුරු ආදී සියලු විසව ර දන්වන්න. ඒ සේබන්ධ සියලු ලිපි තල්ඛණ සටහන් ආදී සියලු තද් 
සහතික කළ පිටපත් තලස ලබො තදන්න.  

23. ඒ සේබන්ධතයන් කටයුතු කර ඇති අධෙක්ෂක මණ්ඩල සොමොජිකයන්තේ බැංකු 
කළමණොකොරීත්වතේ සහ මොනව සේපත් කමිටු සොමොජිකයන්තේ බැංකු කළමණොකොරීත්වතේ 
සහ මොනව සේපත් කමිටු සොමොජිකයන්තේ නේ,ගේ, ලිපිනයන්,  නතුරු ආදී විසව ර 
ලබොතදන්න. 

24. තමම වෘත්තීය සමිති අභියොචක සේබන්ධතයන් අධෙක්ෂක මණ්ඩලයට සහ 
කළමණොකොරිත්වයට වරින්වර යැවූ තපත්සේ සහ ලිපිද ඒවොට අධෙක්ෂක මණ්ඩලය සහ 
කළමණොකොරීත්වය දැක්වූ ප්රතිචොරයන්ද විසව ර සි ව දන්වන්න. සහතික කළ ලිපි තල්ඛණ 
සටහන් ලබො තදන්න. ප්රතිචොර දැක්වූ නිලධොරීන්තේ හො අධෙක්ෂක මණ්ඩල සොමොජිකයන්තේ 
නම,ලිපිනය, නතුරු, ආදී විසව ර ලබො තදන්න.  

25. පොර්ලිතේන්තු මහයන තපත්සේ කොරක සභොතේ නිර්තද්ශය ම  අභියොචක ශොඛො කළමණොකොර 
 නතුරු සඳහො සේමුඛ පරීක්ෂණයට තපනී සිටිතේ 13/10/2009 දිනැති ලිපිතයන් අභියොචකහට 
දැන්වූතේ එම  නතුරු සඳහො අභියොචක ත ෝරොතගන තනොමැති බවයි. 13/10/2009 දිනට තපර 
පොර්ලිතේන්තු මහයන තපත්සේකොරක සභොතේ නිර්තද්ශ ම  බැංකුව විසින් ලබොදී ඇති උසසවීේ 
සංඛෙොව තකොපමණද? සහ එදින සිට අද දින එනේ 3/10/2018 දක්වො එතසව උසසවීේ ලබො දී 
ඇති සංඛෙොව දන්වන්න.  

26. 2003 වර්ෂතේ සිට 2009 වර්ෂතේ අගභොගය දක්වො අභියොචක විසින් බැංකුතේ 
කළමණොකොරිත්වයට අභියොචකහට සිදු වූ විවිධ අසොධොරණකේ සහ උසසවීේ, අනුයුක්  කිරීේ 
ආදිතේදී සිදුතකරුණු අක්රමික ො පිළිබඳව ලිපි රොශියක් ලියූ අ ර ඒවොට පිළිතුරු ලැබුතන් ඉ ො 
අල්ප වශතයනි. ඇ ැේ ලිපිවලට  වමත් පිළිතුරු ලැබී තනොමැ . සමහර ලිපිවලට පිළිතුරු 
ලැබුතන් අවරුදු ගණනොවක් තගොසව අදොළ වගකිවයුත් න් විශ්රොම ගිය පසුවය. එබැවින් එම ලිපි 
සේබන්ධතයන් කළමණොකොරීත්වය වරින්වර ගත් තීරණ දින වකවොනු සහ නේ,ගේ, ලිපිනයන් 
සි ව දන්වන තලස ඉල්ලො ඇ . සහතික ඡොයො පිටපත්ද ලබො තදන්න. 

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.10.22 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ, 
 

ඔබ විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු නිශවචි වම සඳහන් කර තනොමැති බැවින් එම ත ොරතුරු ලබො 
ගැනීම අපහසු බව සහකොර මහො කළමණොකරු (මොනව සේපත් තමතහයුේ) විසින් දන්වො ඇ . 
 වද ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ පන ට අනුකූලව 2017.02.15 දින නිකුත් කළ චක්රතල්ඛණයට 
තපරොතුව ලංකො බැංකුතේ ලිපිතල්ඛණ රඳවො  ැබීේ හො විනොශ කිරීේවලට අදොළව පැවති 
චක්රතල්ඛණයට අනුකූලව කටයුතු කර ඇති බැවින් ඔබට අවශෙ ඇ ැේ ත ොරතුරුවලට (එනේ 
ඉ ො පැරණි) අදොළ ලිපි තල්ඛණ තේ වන විටත් විනොශ කර තිබිය හැකි බවද ඔබතේ දන ගැනීම 
සඳහො සටහන් කරමු. 
 

තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.10.25 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  
අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව, නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක විසින් 2018.12.20 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    
 
අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 
 
තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු අවුරුදු 15ක් පමණ පැරණි ත ොරතුරු වන බැවින් 
ත ොරතුරු ආය නය සතුව තනොවන බවයි. අභියොචනය අවසවථොතේදී අයි ම අංක 1, 2, සහ 8 සඳහො 
කිසිදු දින සඳහන් කිරීමක් තනොමැති බැවින් තහෝ ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු හඳුනොග  තනොහැකි බව තපනී 
ගිය බැවින් තහෝ තමම ත ොරතුරු අයි මයන් තනොමැතිව අතනකුත් අයි මයන් පිළිබඳව අවධොනය 
තයොමු  කිරීමට අභියොචක එකග විය. අයි ම අංක 3, සහ 10 ලබො දී ඇති බව පවසො සිටින ලදී. අයි ම 
අංක 4, සහ 7 අවුරුදු 15කට වඩො පැරණි තල්ඛනයක් බවත් තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ භොරතේ තහෝ 
පොලනතේ තනොමැති බව පවසො සිටින ලදී. අයි ම අංක 5ට අදොළව ද තපොදු අධිකොරිය සතුව කිසිදු 
තල්ඛනයක් තනොමැති බව පවසො සිටියද අභියොචක පවසො සිටිතේ එය  ම තපෞද්ගලික තගොනුතේ තිබිය 
යුතු බවයි තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ අභියොචක පවසො සිටින තල්ඛනය පැවතිතේ නේ එය 
අභෙන් රව හුවමොරුවූ තල්ඛනයක් විය හැකි බවත් එවැනි තල්ඛනයක් අභියොචකතේ පුද්ගලික 
තගොනුවට ඇතුළත් තකොට තනොමැති බවත් ය. අයි ම අංක 6 සේබන්ධතයන් තපොදු අධිකොරිය පවසො 
සිටිතේ කමිටුතවි තීරණය වුතේ උසසවීම ලබො දීම ප්රතික්තෂවප කිරීමට බවත්, ඒ පිළිබඳව 2006.05.29 
දිනැති මොනව සේපත් කමිටුතවි රැසවීේ වොර් ොවක් මගින් කියතවන බවත්ය. අයි ම අංක 7ට අදොළ 
තල්ඛණ තගොනුතේ තනොමැති බව තපොදු අධිකොරිය විසින් සඳහන් කර සිටින ලදී. අභියොචක අයි ම අංක 
9 සඳහො සේපුර්ණ ත ොරතුරු ලබො දී තනොමැති බව සඳහන් කළද සේමුඛ පරීක්ෂණයට අදොළ සියලු 
ලකුණු විසව ර ලබො දී ඇති බව තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටින ලදී. අයි ම අංක 18 ි සඳහන් 
ලැයිසවතුතවි එක් නමක් අඩු බව අභියොචක සඳහන් කරන ලදී. 
 
නිකයෝගය: 
 
අයි ම අංක 16 ට අදොළ තල්ඛණය තකොමිෂන් සභොතේ පරීක්ෂණ සඳහො ඉදිරිපත් කිරීමට තපොදු 
අධිකොරියට නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
අයි ම අංක 17 සිට 26 සහ අතනකුත් අයි ම සේබන්ධතයන් වැඩිදුර කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහො 
අභියොචනය 2019.06.04 දිනට කල්  බනු ලැතේ. 
මීළඟ කැඳීතේ දිනය: 2019.06.04 
 
***** 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 992 /2019 (2019.06.04 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව 
කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 
(ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය.  
 
සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අභියාචක   - ටී එේ නිහොල් 
ක ාතිසි ලත් පාර්ශවය             - නේකළ නිලධොරී ලංකො බැංකුව 
 
කපනීසිටීම   
අභියොචක   - ටී එේ නිහොල් 
තපොදු අධිකොරිය  - සී අමරසිංහ නිතයෝයෙ සොමොනෙධිකොරී  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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එන් පී ද සිල්වො සහකොර කළමනොකරණ  
එල් ජී දයොජිනී පීරිසව තයෙෂවඨ නීති නිලධොරිනි  
ආර් ආර් එච් ටී රත්නොයක 

 
අභියාච ය සලකා බල  අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 
පොර්ශවව තදකම පැමිණ සිටින ලදී.  
2009/08/13 දින සේමුඛ පරීක්ෂණතේදී අභියොචක තව  තසවවො කොලය සඳහො ලකුණු ලබො තනොදීම 
සේබන්ධව විමසො සිටියදී තපොදු අධිකොරිය තවනුතවන් කරුණු දක්වමින් පවසො සිටිතේ අභියොචක එම 
කොලතේ අදොළ මට්ටතේ තසවවය කරමින් තනොසිටි බැවින් ඊට අදොළ ලකුණු සේමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය 
විසින් ලබොදී තනොමැති බවයි. ඒ අනුව අංක 18ට අදොළ ලයිසවතුතේ අභියොචකතේ නම සඳහන් තනොවන 
බවයි. අයි ම අංක 18 ට අදොළ ලැයිසවතුව අභියොචක තව  ලබො දී ඇ .  
 
අයි ම අංක 19 , 21 සහ 22 කට අදොළව ත ොරතුරු තනොමැති බව තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටින ලදී. 
අයි ම 21 සේබන්ධතයන් තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ එම තපත්සම මගින් කිසිදු බලපෑමක් ඇති වූ 
බවට කිසිදු තල්ඛනයක් තනොමැති බවත්, බලපෑමක් සිදු තනොවූ බවත් ය.  අයි ම අංක 23, 24 සහ 25 ට 
අදොලව ත ොරතුරු තනොමැති බව තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටින ලදී. ඉහ  සඳහන් කර ඇති පරිදි තපොසු 
අධිකොරිය ත ොරතුරු ඉල්ීමට අදොළව ප්රතිචොර දක්වො ඇ . 
 
නිකයෝගය: 
 
2009/08/13 දින සේමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් සොදන ලද වොර් ොතේ අභියොචකට අදොලව ලබොදී 
ඇති ලකුණු/ තීරණය අඩංගු තකොටස තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ, භොරතේ තහෝ පොලනතේ පවතින්තන් 
ද යන්න තසොයො බලො එතසව පවතින්තන් නේ තමම නිතයෝගය ලැබී සති තදකක් ඇතුළ  අභියොචක තව  
පිටපත් ලබො තදන තලසට තහෝ  එතසව තනොමැති නේ පැහැදිලිව එතසව තනොමැති බව සඳහන් තකොට 
අභියොචක තව  සති තදකක් ඇතුළ , තකොමිෂන් සභොවට පිටප ක් සි ව, ලිඛි ව දන්වො සිටීමට තහෝ 
නිතයෝග කරනු ලැතේ. 
තපොදු අධිකොරිතයි ප්රතිචොරය ම  2020.02.25 දින සලකො බැීමක් සිදු තකොට අභියොචනි අවසන් 
නිතයෝගය නිකුත් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
**** 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 992 /2019 (2020.02.25 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 
2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව 
කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි 
(ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය.  
 
සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  
කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  
කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  
කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අභියාචක   - ටී එේ නිහොල් 
ක ාතිසි ලත් පාර්ශවය             - නේකළ නිලධොරී ලංකො බැංකුව 
 
නිකයෝගය: 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තපොදු අධිකොරිය විසින් 2020.02.05 දිනැතිව, අභියොචක තව  අදොළ ත ොරතුරු, එනේ 2009.08.13 දින 
සේමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් සොදන ලද වොර් ොතේ අභියොචකට අදොළව ලබො දී ඇති ලකුණු/ 
තීරණය අඩංගු තකොටස ලබො දී ඇති බැවින් අභියොචනය අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 
 
***** 
 


