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ලංකො බැංකු තසේවක සංගමය එ. ජොතික ඉතිරි කිරීතේ බැංකුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/1670/19 (2019.12.10 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  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :  තජෙෂේඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ ජයවර්ධන  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :  තජෙෂේඨ නීතීඥ  එසේ. ජී. පුංචිතහේවො  
ක ාමිෂන් සභා සමාජි :  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
 
අධ්යක්ෂ-ජනරාල් :   ඩී.ජී.එේ.ී.හපුආරච්චචි 

 
 

අභියාච    - තල්කේ- ලංකො බැංකු තසේවක සංගමය 

කනාතිසි ලත් පාර්ශවය  - නේකළ නිලධොරි - ජොතික ඉතිරි කිරීතේ බැංකුව 

 
කපනීසිටීම   

අභියොචක   - පැමිණ ඇ . 
තපොදු අධිකොරිය  -  චන්දන දිසොනොයක  - ත ොරතුරු නිලධොරි   

- එේ .එන්.ඒ.ප්රනොන්දු - නේකළ නිලධොරි 
-  

 
 
අභියාචනයට පසුබිම්වූ  රුණු: 
 

අභියොචක  2019-04-05 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

 
උසසේීේ හො බඳවොගැනීේ සේබන්ධතයන් වෘත්තීය සමිති කටයුතු වඩොත් පහසුකර ගැනීම සඳහො 
2019 වසතර් ඇසේ තේන්තු කර තිතබන බැංකු ධොරොතේ හො ධොරොවට අයත් තනොවන සියලුම තරේණි 
සඳහො තසේවක සංයුතිය පිළිබඳ විසේ ර  

 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු සපයමින් දන්වො සිටිතේ තමම 

ත ොරතුරු ඉල්ීම ප්රතිකතෂේප කරන බවය. තමම පිළිතුරින් අ ෘප්තතියට පත් බැවින් අභියොචක 2019-05-

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 2019-04-05 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 2019-05-07 

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය  2019-05-09 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය නැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 
තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019-07-11  
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09 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයො පන  ප්රකොරව 
නියමි  කොලය තුළ පිළිතුරු ලබො දීමට අතපොතහොසත් වූ  බැවින් අභියොචක 2019-07-11 දිනැතිව 
තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක තයොමු කරන ලදී.    
 
අභියාචනය සල ා බලන අවස්ථාකේදී උද්ගතූ  ාරණා: 
 

පොර්ශව තදකම පැමිණ සිටින බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීකෂණය කරන ලදී. 
තපොදු අධිකොරිය විසින් දන්වො සිටිතේ  අභියොචකට එම ත ොරතුරු ලබො දීතේ හැකියොවක පවතින බවය. 
තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීකෂණය කරනු ලැබුතේ අදොළ ත ොරතුරු තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ පවතින 
තහයින්ද ත ොරතුරු පනතත් 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්ක වලට අයත් තනොවන බැවින් ද අභියොචක තව  
ත ොරතුරු මුදො හැරිය හැකි බවය. 
 
නිකයෝගය: 
 
අභියොචක විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ත ොරතුරු ඉල්ීතමි සදහන් ත ොරතුරු තකොමිෂන් සභොවට පිටප ක 
සි ව තමම නිතයෝගය ලැබී සති තදකක (02) ඇතුල   අභියොචකට ලබො තදන තලසට තපොදු අධිකොරියට 
මින් නිතයෝග කරනු 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. 
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