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එච්.එේ. දුමිදු අනුරංග සමරතසේකර එ. ශ්රී ලංකො මහො බැංකුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/1502/19 (2019.12.17 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 

සභො රැසේීතේදී 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 (ගොසේතු හො 

අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය. 

  

සභාපති:    මින්ද ගේමේපිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික:  තයෙෂේඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික:  තයෙෂේඨ නීතීඥ  එසේ. ජී. පංචිතහේවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල් :   ඩී.ජී.එේ.ී.හපආරච්චි 

 

අභිොචක   -  එච්.එේ. දුමිදු අනුරංග සමරතසේකර 

යනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ  - නේකළ නිලධොරි - ශ්රී ලංකො මහො බැංකුව 

 

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ නැ . 

තපොදු අධිකොරිය  -  වයි.තේ.තේ.ගමතේ - අධෙේෂක -නිතයෝයෙ අධෙේෂක  

-ඩී.ටී. ධනවලවි ොන  -නීති නිලධොරි 

 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2019-04-01 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය නැ  

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය  2019-04-24 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2019-04-26 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019-05-17 
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අභිොචනෙට පසුබිම්වූ කරුණු: 

අභියොචක  2019-04-01 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

තකොළඹ 03 ඩුප්ලලිතේෂන් පොර අංක 403 ලිපිනයැති ේතලෝබල් ලයිෆේසේටයිල් (පද්ගලික සමොගම) 

සේබන්ධව 1988 අංක 30 දරණ බැංකු ආඥො පනතත් 83(c) වගන්තිය (පිරමිඩ) යටතත් ඔබ 

ආය නවල විමර්ශන පවතින්තන්ද යන්න දැන ගැනීමට කැමැත්ත මි.  

1. 83(C) 1988 අංක 30 බැංකු ආඥඥො පන  යටතත් පරීේෂණයේ, විමර්ශනයේ පවතින්තන්ද 
/සහය වන්තන්ද (විමර්ශනයකට) 

2. එතසේ පවතින්තන් නේ මුල් පැමිණිල්ල/විමර්ශනය ආරේභ කර ඇතිද? 
3. එම පැමිණිලි යේ අධිකරණයකට වොර් ො කර ඇත්ද හො එි ප්රගතිය (තීන්දු, අතුරු නිතයෝග) 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු ලබො දීමට අතපොතහොසත් වූ  බැවින් 

අභියොචක 2019-04-24 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ 

නිලධොරයො ද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු ලබො තදමින් දන්වො සිටිතේ ත ොරතුරු දැන 

ගැනීතේ අයිතිවොසිකේ පිළිබද පනතත් 5(1) (ඊ) වගන්තිය සමග කියවිය යුතු 5(1)(ඌ)(1) වගන්තිය අනුව 

ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතිේතෂේප කරන බවය. එම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්ලතියට පත් වූ  බැවින් අභියොචක 2019-

07-11 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.  

   

අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථායේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය පැමිණ සිටින බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීේෂණය කරන ලදී. 

තමිදී ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිවොසිකේ පිළිබද පනතත් 5(1) (ඊ) වගන්තිය සමග කියවිය යුතු 

5(1)(ඌ)(1) වගන්තිය අනුව ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතිේතෂේප කරන බවට නේකළ නිලධොරියොතේ සේථොවරය 

ම  සිටිමින් තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දැේීම සිදු කරන ලදී. 

 

ඒ අනුව තපොදු අධිකොරිය විසින් දන්වො සිටිතේ අියොචක විසින් ේතලෝබල් ලයිෆේසේටයිල් (පද්ගලික 

සමොගම) සේබන්ධව 1988 අංක 30 දරණ බැංකු ආඥො පනතත් 83(c) වගන්තිය  යටතත් ශ්රී ලංකො මහො 

බැංකුව විසින්  විමර්ශනයේ සිදු කරන්තන්ද  යන්න සේබන්ධතයන් විමසො ඇති බවත් ශ්රී ලංකො මහො 

බැංකුව විසින් තේ සේබන්ධව විමර්ශනයේ සිදු කර ඒ මගින් තසොයො ගන්නො ලද මුලික කරුණු ම  තමකී  

ගැටලුව සේබන්ධතයන්  වැඩිදුර උපතදසේ  ලබො ගැනීම සදහො ගරු නීතිපතිතුමො  තව  තයොමු කරන ලද 

බවත් ගරු නීතිපතිතුමො  විසින්  තදන ලද උපතදසේ අනුව තමම විමර්ශනය සිදු කිරීම සදහො මුලෙ අපරොධ 

විමර්ශනය තකොට්ඨොශය තව  තයොමු කර ඇති බවත්ය. 

නියෙෝගෙ: 

මූලික වශතයන් ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතිේතෂේප කිරීම ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ 

පනතත් 5(1)(ඊ) සහ 5 (1) (ඌ)(1) වෙතිතර්ක  ම  පදනේ වූවේ වුවද, තමම අභියොචනය විභොග කිරීතේදී, 

තපොදු  අධිකොරිය විසින් අභියොචක විසින් අසන ලද ප්රශේනවලට සැලකිය යුතු තලස පිළිතුරු දී ඇති බව 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තකොමිෂන් සභොවට ගමෙ තේ. එකී  ත්වය තුළ තමම  අියොචනතේ තදපොර්ශවයම  ෘප්ලතියට පත්  විය 

හැකි බවට  තමම තකොමිෂන් සභොව විසින් සලකනු ලැතේ.  

අභියොචනතේ කටයුතු තමයින් අවසන් කරනු ලැතේ. 

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසේතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 

2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

***** 

 

 

 
 
 
 

 


