
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය 

 
ඒ.එච්.ඒ. තමන්ිස ්එ. ශ්රී  ලංකො ඉතිරිකිරීතේ බැංකුව 

 
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/RTIC 17/2018 (19.07.2018 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැස්ීතේදී 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 (ගොස්තු හො 
අභියොචන කොර්ය්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්ය්යය පටිපොටිය.  
 
සභොපති:   මින්ද ගේමේපිල  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ එස.් ජී.පුංචිතහ්වො  
තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  
 
අධ්යක්ෂ-යනරොල්:  පියතිස්ස රණසිංහ  
 
අභියොචක   ඒ.එච්.ඒ. තමන්ිස ්මහ ො 
තනොතිසි ලත් පොර්ය්ශවය  සොමොනයොධිකොරී , ශ්රී  ලංකො ඉතිරිකිරීතේ බැංකුව   
තපනීසිටීම     
අභියොචක   - ඒ.එච්.ඒ. තමන්ිස ්මහ ො  
තපොදු අධිකොරිය  - කපිල කීරවැල්ල  
 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2017.05.12 

ත ොරතුරු නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2017.05.29 
ත ොරතුරු ඉල්ීම 
ලැබුණු බව දැන්ීම 

නේ කල නිළධ්රයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
 

2017.09.09 

නේ කල නිළධ්රයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

ත ොරතුරුදැනගැනීතේඅයිතිවොසිකමපිළිබඳතකොමිෂන්සභොවතව අභියොචනයතයොමුකළදි
නය 

2017.10.30 

 
අභියොචනයට පසුබිේ වූ කරුණු: 
 
අභියොචක 2017.05.12  දිනැති ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

1. තපොදු අධිකොරිය විසින් “Pramuka Bank Employees Provident Fund”නමින් ගිණුේ නඩත්තු 
කර තිතේද? ප්රමුඛ ඉතිරිකිරීතේ හො සංවර්ය්ධ්න බැංකුතේ තස්වකයන් විසින් අර්ය්ථ සොධ්ක අරමුදල් 
නමින් තවනත් ගිණුේ පවත්වො තගන ඇතිද?  

2. එවැනි ගිණුේ වර්ය්ග.  
3. 2002 ඔක්ත ෝේබර්ය් දිනට සඳහන් තශ්ෂය.  
4. 2016 තදසැේබර්ය් 31 දිනට සඳහන් තශ්ෂය.  
5. තනොවැේබර්ය් 2002 සිට තදසැේබර්ය් 2016 දක්වො එකතුවූ මුළු තපොලි ප්රමොණය.  
6. තමම ගිණුේ කල් පිතරන දිනයන්. 

 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දීය 

 
ත ොරතුරු නිලධ්ොරියො 2017.05.29 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් ත ොර රු ඉල්ීම ලැබුණු බව දන්වො ඇ . 
තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 2017.09.09 දිනැතිව නේ කළ නිලධ්රයො තව  
අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදි. නේ කළ නිලධ්ොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර 
දැක්ීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක 2017.10.30 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් 
තයොමු කරන ලදී.   
 
අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතේදී උද්ග වූ කොරණො:  
තපොදු අධිකොරිය 2018.03.07 දිනැති පළමු ලිපිය අභියොචක තව  තයොමුතකොට අදොළ ප්රශ්න 6 ට පිළිතුරු 
සපයො ඇ .   
තපොදු අධිකොරිය විසින් 2018.04.12 දිනැති, තදවැනි ලිපිය අභියොචක තව  තයොමුතකොට ප්රශන් අංක 03 ට 
පිළිතුරු සපයමින් 2002.10.25 දිනට සඳහන් තශ්ෂය රු. 31,969,198.98 තලස සහ 2007 වර්ය්ෂතේ 
ණයකර බවට පරිවර්ය් නය කිරීතේදී දහතස ් ගුණොකොර තලස අගය දක්වමින් අදොල මුදල රු. 
31,969,000.00 වූ ආසන්න අගයකට සඳහන් කර ඇ . ත ොරතුරු අංක 05 ට පිළිතුරු සපයමින්, 
2017.12.03 දින ප්රකොශයට පත් කළ පුවත්පත් දැන්ීම ම  අදොළ මුල් මුදල ම  තපොලිය මොසිකව නියමි  
කොලපරිච්තේදය සඳහො නිවැරදිව ගණනය කර ඇති බව දන්වො ඇ .  
 වද අභියොචක ඇතුළු ප්රමුඛ බැංකු තස්වකයන්තේ අර්ය්ථ සොධ්ක අරමුදල් (E.P.F.) තගීම සේබන්ධ්ව 
දැනට කේකරු තදපොර්ය් තේන්තුව, ප්රමුඛ තස්වකයින්තේ නිතයෝජි යන් සහ ශ්රී ලංකො ඉතිරිකිරීතේ 
බැංකුතේ නිලධ්ොරීන් අ ර සොකච්යො තකතරන බවත් ඒ අනුව වැිදුර ත ොරතුරු අවශය තේ නේ 
අභියොචකට අදොළ සොකච්යො සඳහො පැමිණ අදොළ තසව්ක මහත්ම මහත්ීන් අම ො ලබො ගන්න තලස 
ලිපිතයන් වැි දුරටත් දන්වො ඇ . 
 
ඉහ  සඳහන් පිළිතුරු පත්  තදතකි පිටපත් 2018.05.10 දිනැති ලිපිය  මගින් තපොදු අධිකොරිය තකොමිසමට 
ඉදිරිපත් කර ඇ . අභියොචනො විභොගතේදී තමම ලිපි තකොමිසම විසින් සැලකිල්ලට ගන්නො ලදී. 
 
 
නිතයෝගය: 
අභියොචකතේ ඉල්ීම අනුව අදොළ ත ොරතුරු සපයො ඇති බව තකොමිසම නිරීක්ෂණය කරයි. අභියොචක ඉන් 
සැහීමකට පත්ී ඇ . අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්තු හො අභියොචනො කොර්ය්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ය්ශවය තව  සන්නිතේදනය කිරීමට නිතයෝග කර සිටිමු. 
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