ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

ඩබ්ලිව්.ඒ. ධම්මික ප්රනාන්දු එ. මහජන බ ැංකුව
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1193 /2019 (2019.08.06 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:
කකාිෂන්ද සභා සමාජික:
කකාිෂන්ද සභා සමාජික:
කකාිෂන්ද සභා සමාජික:

මින්ද ගේමේපිල
තයෙෂවඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන
තයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පුංචිතහවවො
විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම

අභියාචක
කනාතිසි ලත් පාර්ශවය

-

කපනීසිටීම
අභියොචක

-

තපොු අධිකොරිය

-

ඩබ්ලලිව්.ඒ. ධේමික ප්රනොන්ු
නේකළ නිලධොරී, මහයන බැංකුව

ඩබ්ලලිව්.ඒ. ධේමික ප්රනොන්ු
නීතිඥ චතුර වර්ණසූරිය
නීතිඥ පසිඳු සිල්වො
නීතිඥ යූ.එේ.තේ. ඉන්රජිත්

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය

2018.10.05

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො ුන් දිනය

2018.10.26

නේ කළ නිලධරයො තව අභියොචනය තයොමු කළ දිනය

2018.11.05

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො ුන් දිනය

2018.11.08, 2018.11.26

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 2019.01.14
තව අභියොචනය තයොමුකළ දිනය

අභියාචනයට පසුබිම්ම වූ කරුණු:
අභියොචක විසින් 2018.10.05 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි.

1

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

2017.01.02 දින 7860/2017 දරන චක්රතල්ඛ ලිපිය මඟින් තසවවක චක්ර තල්ඛ 300/99 සහ 300/99(1) ට
අදොළව කැඳවූ මහයන බැංකුතව් ප්රධොන බැංකු ධොරොතව් කළමණොකොර (3-1) තරවණියට උසසව කිරීමට
අදොළව අභියොචක විසින් මොනව සේපත් තදපොර් තේන්තුව තව අයුේපත් තයොමු කරන ලදී. ඒ අනුව
අභියොචක ශ්රී ලංකො විභොග තදපොර් තේන්තුව මගින් 2018.03.18 දින පවත්වන ලද ලිඛි
රග
විභොගයකටද තපනී සිටි අ ර ,එි ප්රතිපල ම හො අභියොචකහට පිරිනමන ලද තසවවො ලකුණු, වෘත්තිය හො
අධෙොපනික සුුසුකේවලට ලබො තදන ලද ලකුණු ම සේමුඛ පරීක්ෂණයක් සඳහො අභියොචක කැඳවන ලදී.
එම සේමුඛ පරීක්ෂණතයන් පසු විවිධ අතේක්ෂකයන්හට උසසවීේ ලිපි ලැබී ඇති බව දැනගැනීමට ලැබුණු
අ ර අභියොචකහට එම උසසවීේ ලිපි තනොලැබුණි.
කළමණොකොර (3-1) තරවණිතේ පුරේපොඩු සඳහො උසසවීේ ලැබූ අයුේකරුවන්තේ නේ ලැයිසවතුව තමත ක්
මහයන බැංකුව මගින් ප්රසිද්ධියට පත් කර නැ . එතසවම, උසසසවීේ ලිපි නිකුත් කිරීතේ ක්රියොවලිය අවසන්
දැයි නිශවචි ව පැහැදිලි නැ . තමම උසසව කිරීතේ ක්රියොවලිය පිළිබඳව ත ොරතුරු දන ගැනීතේ පන ට
අදොලව පහ ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටි.
1. තමම උසසව කිරීතේ ක්රියොවලියට අදොළව උසසවීේ ලැබූ අතේක්ෂකයන් සඳහො උසසවීේ ලිපි නිකුත්
කර අවසන්ද ?යන්න
2. තමම උසසව කිරීම සඳහො මොනව සේපත් තදපොර් තේන්තුව තව අයුේපත් එවන ලද
අතේක්ෂකයන්තේ ප්රමොණය
3. ලිඛි
රග විභොගය සඳහො තපනී සිටි අයුේකරුවන්තේ ප්රමොණය
4. ලිඛි
රග විභොගයට තපනී සිටි අතේක්ෂකයන්තගන් එම විභොගතේ තකොන්තද්සි වලට අනුකුලව
සමත් වූ ප්රමොණය
5. ශ්රී ලංකො විභොග තදපොර් තේන්තුතවන් බැංකුව තව නිකුත් කරන ලද අදොළ විභොග
අයුේකරුවන්තේ සේපුර්ණ විභොග ලැයිසවතුව.(පළමු ප්රශවන පත්රය, තදවන ප්රශවන පත්රතේ ලකුණු
සඳහන් වන පරිදි සහ සමත්/අසමත් භොවය සි ව)
6. 3-1 කළමණොකොර තරවණිතේ උසසවීේ සඳහො අයුේ කළ සියලුම අයුේකරුවන්තේa) තසවවො ලකුණු ලැයිසවතුව
b) අධෙොපන සුුසුකේ ලකුණු ලැයිසවතුව
c) වෘත්තිය සුුසුකේ ලකුණු ලැයිසවතුව
7. සේමුඛ පරීක්ෂණයට තපර ඒ ඒ අතේක්ෂකයන් ලබො සිටි මුළු ලකුණු ප්රමොණය සඳහන් ලැයිසවතුව
8. සේමුඛ පරීක්ෂණය සඳහො කැඳීේ කළ අවම ලකුණු සහ එය තීරණය කළ පදනම
9. සේමුඛ පරීක්ෂණය සඳහො අතේක්ෂකයන් තකොපමණ ප්රමොණයක් සහභොගී ීද යන්න
10. සේමුඛ පරීක්ෂණතේදී අයුේකරුවන් සඳහො ලකුණු ලබො තදන නිර්ණොයක සහ එම නිර්ණොයක
සඳහො ලකුණු තවන් වන අන්දම
11. සේමුඛ පරීක්ෂණය සඳහො සහභොගී වන එක් එක් අතේක්ෂකයන් තවනුතවන් සේමුඛ පරීක්ෂණ
මණ්ඩලතේදී අවසොන ලකුණ ගණනය කරන ආකරය
12. (i) සේමුඛ පරීක්ෂණතේදී අභියොචකයන් ලැබූ ලකුණු
(ii) සේමුඛ පරීක්ෂණය සඳහො කැඳවන ලද සියලුම අයුේකරුවන් සඳහො සේමුඛ පරීක්ෂණ
මණ්ඩලය විසින් ලබො ුන් ලකුණු ලැයිසවතුව
(iii) සේමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලතේ සොමොජිකයන් සේමුඛ පරීක්ෂණය අවසොනතේදී සිය අත්සන්
සි ව ලබො ුන් ලකුණු ලයිසවතුතව් මුල් පිටපතත් අනු පිටප ක්
13. සේමුඛ පරීක්ෂණය සඳහො සහභොගී වූ අයතේ ලිඛි පරීක්ෂණ ලකුණු, තසවවො ලකුණු, වෘත්තීය
සුුසුකේවල ලකුණු, අධෙොපන සුුසුකේවල ලකුණු සහ සේමුඛ පරීක්ෂණ ලකුණුවල එකතුව
සඳහන් අවසොන ලකුණු ලැයිසවතුව
14. උසසවීේ ලිපි නිකුත් කළ කඩඉේ ලකුණ
15. තමම උසසවීේ ක්රියොවලිතේදී උසසවීේ ලිපි නිකුත් කරන ලද අතේක්ෂකයන්තේ නොම තල්ඛණය
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

(ඉහ 5,6, (a,b,c) යන විමසුේ එක වගුවකත් 7,12 (ii) ,13 යන විමසුේ
ප්රමොණවත් තව්.)

වත් වගුවකත් දැක්ීම

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.10.26 දිනැතිව පහ පරිදි ත ොරතුරු ලබොතදන ලදි.
1. උසසවීේ සඳහො ත ෝරො ගනු ලැබූ සියලු තදන තව උසසවීේ ලිපි නිකුත් කර අවසන් ී ඇ . එතසව
වුවද උසසවීේ සඳහො සුුසුකේ ලැබුවද, තසවවක චක්රතල්ඛ 300/99 සහ එි පරිෂවඨයන්ි සඳහන්
පරිදි තනොනිමි විනය පරීක්ෂණ පවතින තසවවකයන්තේ උසසවීේ සඳහො සුුසුකේ තනොලබන පරිදි
විනය පියවරයන්ට පොත්ර වූ තසවවකයන් සඳහො උසසවීේ ලිපි නිකුත් තනොකතර්.
2. අතේක්ෂකයන් 1270ක් විසින් උක් තරවණියට උසසවකිරිම සඳහො අයුේපත් එවන ලදී.
3. අයුේකරුවන් 625 තදතනකු 2018.03.18 දින පවත්වන ලද ලිඛි
රග විභොගයට තපනී සිට
ඇ .
4. අයුේකරුවන් අ රින් 560 තදතනකු විභොගය සමත් ී ඇ .
5. උක් පනත ි 5 වගන්තිතයි (අ) සහ (උ) උපවගන්ති යට ට අයත්වන බැවින් ත ොරතුරු ලබො
දීම ප්රතික්තෂවප කරමු.
6. උක් පනත ි 5 වගන්තිතයි (අ) සහ (උ) උප වගන්ති යට ට අයත්වන බැවින් ත ොරතුරු ලබො
දීම ප්රතික්තෂවප කරමු.
7. උක් පනත ි 5 වගන්තිතයි (අ) සහ (උ) උපවගන්ති යට ට අයත්වන බැවින් ත ොරතුරු ලබො
දීම ප්රතික්තෂවප කරමු.
8. සේමුඛ පරීක්ෂණය සඳහො කැඳීේ කළ අවම ලකුණ සේමුඛ පරීක්ෂණය සඳහො සහභොගී වූ
තසවවකයන් ලබො ගත් ලකුණු ම තීරණය කර ඇ .
9. අතේක්ෂකයන් 274 තදතනකු සේමුඛ පරීක්ෂණය සඳහො කැඳවනු ලැබිය.
10. සේමුඛ පරීක්ෂණතේදී අයුේකරුවන් සඳහො ලබො තදන ලකුණු පහ පරිදි තව්.
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11. සේමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය සොමොජිකයන් 05 තදතනකුතගන් සමන්වි වූ අ ර, ඔවුන් 5
තදනොතේ ලකුණුවල සොමොනෙ අවසොන ලකුණ තසව ගැතන්.
12.
I.
ම මන්තේ පුද්ගලික ලකුණු අවශෙ නේ පැහැදිලි අත්සනද සමග අදොළ
ඉල්ීේ තවන් තවන් වශතයන් ඉදිරිපත් කරන තමන් දන්වමු.
II.
උක් පනත ි 5 වගන්තිතයි (අ) හො (උ) උපවගන්ති යට ට අයත්වන බැවින්
ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්තෂවප කරමු.
III.
උක් පනත ි 5 වගන්තිතයි (අ) සහ ( උ) උපවගන්ති යට ට අයත්වන
බැවින් ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්තෂවප කරමු.
13. උසසවීේ ලිපි නිකුත් කළ කඩඉේ ලකුණ ලබො ගත් මුළු ලකුණු ප්රමොණය සහ පවත්නො පුරේපොඩු
ප්රමොණය සැලකිල්ලට තගන තීරණය කර ඇ .
14. උක් පනත ි 5 වගන්තිතයි (අ) සහ (උ) උප වගන්ති යට ට අයත්වන බැවින් ත ොරතුරු ලබො
දීම ප්රතික්තෂවප කරමු.
15. උසසවීේ ලිපි නිකුත් කළ කඩඉේ ලකුණ ලබො ගත් මුළු ලකුණු ප්රමොණය සහ පවත්නො පුරේපොඩු
ප්රමොණය සැලකිල්ලට තගන තීරණය කර ඇ .
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

මින් අ ෘේතියට පත් අභියොචක 2018.11.05 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන
ලදි. 2018.11.26 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියො සඳහන් කර ඇත්තත් ලබො තනොදී ඇති ත ොරතුරු ලබොදීමට
පනතත් 5(අ), (උ) හො අතනකුත් අදොළ උපවගන්ති ම ලබො දීමට තනොහැකි බවයි. තමයින්ද අ ෘේතියට
පත් අභියොචක විසින් 2019.01.14 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි.
අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකව් දී උද්ගත වූ කාරණා:
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවයම පැමිණ ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී.
අභියොචක විසින් විමසො ඇති අයි මයන්තගන් අයි ම අංක 5,6,7,12,13 හො 15 යන අයි මයන් හැරුණු
තකොට ත ොරතුරු ලබොදී ඇ ත් ත ොරතුරු ලබොුන් අයි ම අංක 8 හො 14ට අදොළ වන ත ොරතුරු
නිසියොකොරව ලබොදී තනොමැති බව අභියොචක කියො සිටී.
ඒ අනුව අයි ම අංක 8ට අදොළව එම ත ොරතුරු වන 'සේමුඛ පරීක්ෂණය කැඳීේ කළ අවම ලකුණ සහ
එය තීරණය කළ පදනම නිශවචි ව ලබොදිය යුතු බවටත් අයි ම අංක 14ට අදොළව එම ත ොරතුරු වන
'උසසවීේ ලිපි නිකුත්කළ කඩඉේ ලකුණ' යන්න තපොු ත ොරතුරක් වන බැවින් එය තපෞද්ගලිකත්වය තහෝ
විශවවසනීය සබඳ ොවට හොනියක් තනොවන බවත් ඒ අනුව ඊට නිශවචි වශතයන් පිළිතුරක් ලබොදිය හැකි
බවටත් තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී.
කමහිදී කපාු අධිකාරිය විසින්ද කරුණු දක්වා සිටිකේ තම පාර්ශ්වකයන්ද ිඛිත කරුණු ද ක්ීම්ම සඳහා
න වත දිනයක් ලබා කදන කලසයි.
නිකයෝගය:
ඒ අනුව තපොු අධිකොරියට අදොළ ලිඛි කරුණු දැක්ීමට අවසර ලබො තදමින් මීළඟ අභියොචනො විභොගය
2019.09.10 වන දින ප.ව. 3.45ට කල් බනු ලැතබ්ල.
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66,
2017.02.03) ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව සන්නිතව්දනය කරනු ලැතබ්ල.
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