
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

ආර්.සී.කේ. ගුණකේන එ. ලංකා බ ංකුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 1337/2019 (2019.11.04) දින ඳැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය  

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

සභාපති:                                    මහින්ද ගේමේපිල 

කකොමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

කකොමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අධ්යේෂ -ල්නරාජ:   ඩී.ජි.එේ.වී. හපුආරච්චි 

 

 

අභියාචක   - ආර්.සී.තේ. ගුණතස්න     

කනොතිසි ලත් පාර්ශවය-    නේ කල නිලධාරී, ලංකා බැංකුව 

 

කපනීසිටීම   

අභියාචක   - ආර්.සී.තේ. ගුණතස්න      

තඳොදු අධිකාරිය - එේ.ආර්.එන්. තරෝහණ කුමාර- ඒ.ජි.එේ.  

ආර්.ආර්.එච්.ටි.  රත්නායක - විධායක නිලධාරී 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2017.02.28 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාරයේ තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.05.09 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය 2018.05.23 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2019.03.11 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ කරුණු: 

අභියාචක විසින් 2017.02.08  දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

 

ඳමුණුව ඳාර, මහරගමහි ඳදිංචි ආර්.එස්. ගුණතස්න හා රුවන්පුර සුමනාවතී 

ගුණතස්න අභියාචකතේ මෑණියන්තේ ගිණුේවල මුදල් අභියාචකතේ නැගණිය වන 

ශිහානි තර්ණුකා ගුණතස්න හා සතහෝදරයා වන අනුර ශාන්  යන අය විසින් 

තදමව්පියන්තේ ගිණුේවල මුදල් වංචා සහග  තලස ලබා ගන්නා ලදී.එම නිසා ඊට 

අදාළ ගිණුේ වාර් ා 

 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක විසින් 2018.05.09 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

තව  අභියාචනයේ තයොමු කරන ලදී.නේකළ නිලධරයා 2018.05.23 දිනැතිව ප්රතිචාර 

දේවමින් ඳවසා සිටිතේ එම තල්ඛන ලබා දීමට තනොහැකි බවත් විමර්ශන කටයුතු 

සහා අවශෙ වුතවොත් උසාවි නිතයෝගයේ ම  එම තල්ඛන උසාවියට ඉදිරිඳත් කළ 

හැකි බවත්ය. තමම තීරණතයන් ද  අභියාචක සැහීමකට ඳත් තනොව තහයින් 

2019.03.11 දිනැතිව අභියාචක විසින් තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනයේ තයොමු 

කරන ලදී. 

අභියාචනය සලකා බලන අවේථාකේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

2019.11.04 ඳාර්ශව තදකම ඳැමිණ සිටිති. බැංකු ගිණුමකින් ගිණුම හිමි අය මිය ගිය 

ඳසු මිය ගිය අයතේ දරුවන් බව බැංකුවට කළ දරුවන් විසින් එම එම මුදල් සියල්ලම 

ආඳසු ලබා තගන ඇ . එම ත ොරතුරු ඉල්ලන අභියාචකයා මිය ගිය අයතේ 

දරුතවකු බව බැංකුවට සනාථ කර නැ . එතහයින් එම ත ොරතුරු ඔහුට ලබා දිය 

තනොහැකි බව , ඳනතත් 5(10(අ) වගන්තිය ප්රකාරව බැංකුව ඳවසයි. ඒ බව ඔහුට 

දන්වා ඇ .  

 

නිකයෝගය: 

තඳොදු අධිකාරිතේ තීරණය අනුම  කරන අ ර තගොනුතව් කටයුතු අවසන් කරනු 

ලැතේ. 

 

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිතව්දනය කරනු ලැතේ. 

 

 

 


