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එන්. ඩබ්. ප්රියංකා මල්කාන්ි එ. සී/ස විවිධ සසේවා සමුපකාර සමිිය වත්සත්ගම 
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශසයන් විභාග කිරීම)/1146/19 (2019.07.17 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් 
සභො රැසවීතේදී 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 අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය 
පටිපොටිය.  

 

සභාපි:    මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන් සභා සමාජික:  තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

සකාමිෂන් සභා සමාජික:  විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -    එන්. ඩබ්. ප්රියංකො මල්කොන්ති 

ස ාිසි ලත් පාර්ශවය             -    නේකළ  නිලධොරි, සී/ස විවිධ තසවවො සමුපකොර සමිතිය වත්තත්ගම 

 

සපනීසිටීම   
අභියොචක   - එන්. ඩබ්. ප්රියංකො මල්කොන්ති 
තපොදු අධිකොරිය  -           ඒ. ඩබ්. එච්. වසන්  තේ. තගොතමසව  

ටී. ජී. එසව. පී. තේ. ගමතේ  
එසව. ඩී. සූරියේතපොල 

  
ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.11.19 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයේ තනොමැ  

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.12.17 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයේ තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2019.01.21 

 

අභියාච යට පසුබිම්වූ කරුණු: 

 
අභියොචක 2018.11.19 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
1. අභියොචක තවනුතවන් සමිතිතේ පවත්වො තගන යනු ලබන තපෞද්ගලික ලිපි තගොනුතේ ඇති තල්ඛන 

අ රින් විනය පරීේෂණයට ඉදිරිපත් කරන ලද පැ. 1 සිට පැ. 17 දේවො ලකුණු කළ තල්ඛන  
2. අභියොචකතේ  නතුර සමුපකොර තසවවක තකොමිෂන් සභොතවන් 1995.11.02 අනුම  කර ඇති ලිපිය  
3. ග්රොමීය බැංකු කළමණොකොර  නතුරට අභියොචක පත් කිරීමට අදොළ තකොමිෂන් සභොතවන් අනුම  

කර ඇති ලිපිය  
4. මූලික විමර්ශන නිලධොරී මහ ො 2016.03.16 වන දින රන් භොණ්ඩ පිළිබඳව පරීේෂණයට භොයනය 

කළ විනය පරීේෂණතේදී (පැ 19) හො (පැ 19/1) තලස ලකුණු කළ තල්ඛනය   
5. 2015.12.07 වන දින ග්රොමීය බැංකු අභෙන් ර විගණක සහ වැ/බ ග්රොමීය බැංකු අභෙන් ර 

විගනකවරුන් විසින් රන් භොණ්ඩ පරිේෂොවට ලේ කරන ලද විනය පරීේෂණතේදී පැ 20 සහ පැ 
20/1/ තලස ලකුණු කරන ලද වොර් ොව  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය. 
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6. පැ .21/1 සිට පැ . 21/10 තලස විනය පරීේෂණතේදී ලකුණු කරන ලද රන් භොණ්ඩ උකසට ගැනීමට 
අදොළ සමිතිය විසින් ග්රොමීය බැංකුව තව  සපයො ඇති උකසව පත්රිකොවන් (11) 

7. මුලික විමර්ශන නිලධොරී මහ ො විසින් සිදු කළ මුලික විමර්ශන වොර් ොව පිටු අංක 01 සිට පිටු අංක 
104 දේවො සියලුම අයතේ ප්රකොශන සමග මුලික විමර්ශන නිලධොරී මහ ොතේ නිගමන හො නිර්තද්ශ 
ඇතුළත් සේපර්ණ වොර් ොව  

8. 2016.02.23 දින 2016/41 අංක දරන අධෙේෂක මණ්ඩල වොර් ොව  
9. 2016.02.03 වන දිතනන් යුතුව තේ.ජි.පියතසවන මහ ො තව  යැවූ ලිපිය  
10. අසංක ප්රියදර්ශන රදේතපොල විසින් රන් භොණ්ඩ තබ්රො ගැනීම පිණිස සමිතිතේ නමට සමිතිතේ 

සභොපති මහ ො තව  භොර දී අභියොචක අ ට පත් කළ තචේපත් භොර දීමට අදොළ දිේරුේ ප්රකොශය 
සහ තචේපත්වල පිටපත්  

11. 2016.03.26 දින වන විට අභියොචක භොරතේ තිබු රන් භොණ්ඩ භොර දීමට උපතයෝගී කර ගත් තල්ඛනය  
12. 2016.01.05 වන දින අභියොචක විසින් සමිතිය තව  දී ඇති ලිපිය  
13. 2017.11.16 වන දින දරන මුලික විමර්ශන නිලධොරි මහ ො භොරතේ තිබුනො යයි කියනු ලබන 

77/76/16 හො 27/76/16 මහයන බැංකු චක්ර තල්ඛනය  
14. 2015.02.23 වන දින වැ /බ අභෙන් ර ගිණුේ පරීේෂක මියතේ තලොේ සටහන 2015.04.26 වන 

දින අභෙන් ර ගිණුේ පරීේෂක මියතේ තලොේ සටහන  
15. 2015.06.01 වන දින සමුපකොර සංවර්ධන නිලධොරී ජී. එච්.අයි. අමරසූරිය මහ ොතේ තලොේ සටහන  
16. 2015.06.08 වන දින අභෙන් ර ගිණුේ පරීේෂක මිය තවන්තද්සියට අදොළ රන් භොණ්ඩ ගණන් 

ගැනීමට අදොළ තල්ඛනය  
17. 2015.07.23 ,2015.06.15, 2015.07.23, 2015.08.08, 2015.10.05,2016.01.06, 

2016.01.24,2015.10.13, 2015.11.18 දිනයන් වලදී අභෙන් ර ගිණුේ පරීේෂකවරිය  බන ලද 
තලොේ සටහන්  

18. 2015.12.07 සහකොර සොමොනෙධිකොරී බැංකු, අභෙන් ර විගණක, හො වැ /බලන අභෙන් ර විගණක 
යන තිතදනො විසින්  බන ලද තලොේ සටහන  

19. 2015.12.08 වන දින සොමොනෙධිකොරී, බැංකු තසවවො කළමණොකරු අභෙන් ර විගණක වැ /බලන 
අභෙන් ර විගණක යන තිතදනො විසින්  බන ලද තලොේ සටහන  

20. රන් භොණ්ඩ 11 අ රින් උකසවකරුවන් විසින් උකසව අත්තිකොරේ මුදල හො ඊට අදොළ තපොලිය තගවො 
නිදහසව කර ගත් උකසව පත්රිකො 6 ඊට අදොළ මුදල තගවූ බැර තුණ්ු ,උකසව ටැේපත් 

21. 2013.12.30 වන දින තහෝ ඊට අසන්න දිනකදී අභියොචකව ග්රොමීය බැංකුතේ A පන්තිතේ නිලධොරී 
තලස පත් කළ අධෙේෂක මණ්ඩලතේ තීරණය සමග ඊට අදොළ ලිපිය  

22. 2016.02.19 වන දින අභියොචක විසින් සමිතිය තව  ලබො දී ඇති ලිපිය  
23. 2001.02.28, 2003.06.13, 2004.09.13, 2015.03.06, 2015.07.20 වන දිනයන්තගන් යුතුව 

අභියොචක තව  පිරිනමන ලද තසවවො සහතික (5) 
24. 2016.10.14 වන දිනැති අධෙේෂක මණ්ඩල තීරණය  
25. 2016.11.05 වන දිතනන් යුතුව තචෝදනො පත්රයට අභියොචක විසින් එවො ඇති පිළිතුරු පත්රය  
26. 2013.12.30 වන දින ඉතිරි බදු ගණන් ගැනීමට අදොළ අංක 855 සිට 886 දේවො F 22 වොර් ො 
27. 2015.06.29 හො 30 වන දින ඉතිරි බදු ගණන් ගැනීමට අදොළ අංක 4171 සිට 4189 දේවො F 22 

වොර් ො  
28. 2015.12.30 වන දින ඉතිරි බු ගණන් ගැනීමට අදොළ අංක 688 සිට 2059 දේවො F 22 වොර් ො  
29. 2016.01.20 සහකොර සොමොනෙධිකොරී (බැංකු) නිලධොරී මිය අධෙේෂ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ 

වොර් ොව  
30. 2016.01.20 වන දින 2016/18 අංක දරන අධෙේෂ මණ්ඩල තීරණ කොණ්ඩය  
31. 2016.02.10 වන දින පවතී අධෙේෂ මණ්ඩල තීරණය (සිද්ධිමය කරුණට සේබන්ධව) 
32. 2016.03.23 වන දින පවතී අධෙේෂ මණ්ඩල තීරණය (සිද්ධිමය කරුණට සේබන්ධව) 
33. 2016.03.25 වන දිනැතිව අභියොචක ප්රධොන කොර්යොලයට මොරු කිරීතේ ලිපිය  
34. 2016.06.29 වන දින පැවති අධෙේෂ මණ්ඩල තීරණ අංක 2016/146 වොර් ො කොණ්ඩය  
35. 2016.06.29 වන දින පැවති අධෙේෂ මණ්ඩල තීරණ අංක 2016/175 වොර් ො කොණ්ඩය  
36. 2015.02.25 වන දින පවතී අධෙේෂ මණ්ඩල තීරණය (සිද්ධිමය කරුණට අදොළව) 
37. 2016.10.14 වන දින පැවති අධෙේෂ මණ්ඩල තීරණ 2016/305 වොර් ො කොණ්ඩය  
38. 2016.03.26 වන දින ඉතිරි බු ගණන් ගැනීමට අදොළ අංක 2061 සිට අදොළ F 22 වොර් ොව 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය. 
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39. 2016.03.26 වන දිනැතිව රන් භොණ්ඩ උකසව  ේතසවරු කොරියේ වන ඩබ්.ඒ. අග්රො නිමොලි ීරසිංහ 
මහත්මිය තව  නිකුත් කර ඇති තචෝදනො පත්රය  

40. එම තචෝදනො පත්රයට ඩබ්.ඒ.අග්රො නිමොලි ීරසිංහ මහත්මිය විසින් ලබො දී ඇති පිළිතුරු ප්රකොශය  
41. ඩී.එේ. නදීෂො නිල්මිණි දිසොනොයක යන උකසව  ේතසවරු කොරිය තව  2016.09.26 වන දිතනන් 

යුතුව ලබො දී ඇති තචෝදනො පත්රය  
42. 2016.11.05 දිතනන් යුතුව ඩී. එේ. නදීෂො නිල්මිණි දිසොනොයක මිය තචෝදනො පත්රයට එවන ලද 

පිළිතුරු ප්රකොශය  
43. 2016.09.15 වන දින පැවති අධෙේෂ මණ්ඩල තීරණ අංක 2016/246 වොර් ොව  
44. 2017.01.31 වන දින සිට 2018.02.19 දින දේවො විනය පරීේෂණ පිටු අංක 01 සිට 188 දේවො 

සේපර්ණ වොර් ොව  
45. 2018.02.18 වන දිතනන් යුතුව අභියොචක විසින් පැමිණිල්තල් නිතයෝජි  මහ ොට පිටපත් සි ව 

විනය පරීේෂණ නිලධොරී මහ ො තව  භොර දුන් දිේරුේ ප්රකොශය  
46. 2018.03.09 වන දිතනන් යුතුව රැකවරණ නිලධොරී මහ ො විසින් විනය පරීේෂණතේ තකොටසේ 

තලස ලකුණු කරන ලද සොේි සේපිණ්ඩන වොර් ොව  
47. විනය පරීේෂණ අවසොනතේ විනය පරීේෂණ නිලධොරී මහ ොතේ නිගමන හො නිර්තද්ශ ඇතුළත් 

වොර් ො කොණ්ඩය  
48. විනය පරීේෂණ නිලධොරී මහ ොතේ නිගමන හො නිර්තද්ශ ඇතුළත් වොර් ොව 2016.06.16 වන දින 

විනය නිතයෝගය සේබන්ධතයන් අධෙේෂ මණ්ඩල ගත් තීරණය  
49. සමිතිතේ ලියොපදිංචි සහතිකය  
50. රන් භොණ්ඩ උකසට ගැනීම සිදු කර ඇත්තත් මහයන බැංකුතේ නිතයෝජි තයකු තලසය. ඒ අනුව 

මහයන බැංකුව උකසව ගැනීමට අනුමැතිය ලබො දුන් සහතිකය  
51. මධෙම පළොතත් සමුපකොර තසවවක තකොමිසන් සභොතේ 2/2014 වැටුප් වැඩි කිරීතේ චක්රතල්ඛනය  
52. 2014.01.01 සිට තේ දේවො මොසිකව අභියොචක තව  වැටුප් දීමනො තගවූ ආකොරය හො අු කිරීමට 

අදොළ වැටුප් තල්ඛණ  
53. 2018. 08.13 දින මහයන බැංකු උකසව රිසිට්පත් ග්රොමීය බැංකු කටයුතු සඳහො භොවි ො තනොකරන 

තලසට මධෙම පළොත් සමුපකොර සහකොර තකොමසොරිසවතුමො විසින් සහ මහයන බැංකුතේ නිතයෝයෙ 
සොමොනෙධිකොරී මහ ො විසින් 2018.07.20 දිනැති ලිපිතේ පිටප  සහ සිමො සි  වත්තත්ගම විවිධ 
තසවවො සමුපකොර සමිතිය තව  එවො ඇති ලිපිවල පිටපත්  

54. කහල්ල ග්රොමීය බැංකුතේ 2015 වර්ෂයට අදොළ රේෂණ ඔප්පව 
 
ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් 
අභියොචක 2018.12.17 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී. නේකළ 
නිලධොරයොද පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැේීමට අතපොතහොසත් වූ බැවින් අභියොචක    
2019.01.21 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයේ තයොමු කරන ලදී.    

අභියාච ය සලකා බල  අවසේථාසේදී උද්ගතූ කාරණා: 

තදපොර්ශවවයම පැමිණ සිටින ලදී. 

අභියොචක පවසො සිටිතේ, ඉල්ලො සිටින ලද්තද්, ඇය සේබන්ධතයන් සිදු කරන ලද විමර්ශනයකට අදොළ 

ත ොරතුරු බවත්, එම තල්ඛනයන්ි ස ෙ/ සහතික කරන ලද පිටපත්, දැනට කේකරු විනිශවචය සභොව 
ඉදිරිතේ විභොග තවමින් පවතින නුවේ සඳහො අවශෙ බවත්ය. 

තපොදු අධිකොරිය කරුණු දේවමින් පවසො සිටිතේ අංක 1, 3 සිට 16 දේවො, 18, 23, 25 සිට 30 දේවො, 33 
සිට 38 දේවො, 43 සිට 49 දේවො, සහ 51 සිට 53 දේවො, යන අයි මයන්ට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දිය 

හැකි බවයි. අයි ම අංක 12 ි සඳහන් ලිපිතයි දිනය 2016.02.05 තලස නිවැරදි විය යුතු බවත්, එම 
නිවැරදි කරන දින දරණ ලිපිය ලබො දිය හැකි බවත් පවසො සිටින ලදී. 

අයි ම අංක 2, සහ 21 ට අදොළ තල්ඛන තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ භොරතේ තහෝ පොලනතේ තනොමැති 
බව සඳහන් කරන ලදී. අංක 17, 19, 20, සහ 54 දරණ අයි මයන් සේබන්ධතයන් තපොදු අධිකොරිය 
කරුණු දේවමින් පවසො සිටිතේ තමම තලොේ සටහන් අභෙන් ර මුලෙමය පොලනතේ රහසෙභොවයට 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය. 
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හොනියේ විය හැකි බැවින් ලබො දිය තනොහැකි ය යන සවථොවරතේ සිටින මුත් තකොමිෂන් සභොතේ 
නිතයෝගයේ ම  ත ොරතුරු ලබො දිය හැකි බවයි. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් අයි ම අංක 39 සිට 42 දේවො වූ ඉල්ීේ සේබන්ධතයන් පවසො සිටින ලද්තද් එය 
ත වන පොර්ශවවයකට අදොළ සිද්ධියේ සේබන්ධතයන් කරන ලද විමර්ශනයේ බැවින් එම ත ොරතුරු 
ලබො දිය තනොහැකි බවයි. 

අයි ම අංක 50 සේබන්ධතයන් තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටිතේ එවැනි සහතිකයේ තනොපවතින බවත්, 
එය සිදු කර ඇත්තත් තපොදු එකඟ ොවයේ ම  බවත්ය. 

අයි ම අංක 22, 24, 31, සහ 32 ට අදොළව සිදු කරන ලද ඉල්ීම පැහැදිලි තනොමැති බව තපොදු අධිකොරිය 
පවසො සිටින ලදී. අභියොචක තමයට ප්රතිචොර දේවමින් පවසො සිටිතේ  ම විනය පරීේෂනය හො ඊට අදොළව 
එම දිනැති තීරණවල සටහන් ී ඇති කරණු අවශෙ බවයි. තපොදු අධිකොරිය පවසො සිටින ලද්තද් තසොයො 
බලො ඊට අදොලව යේ කරුණේ පවතින්තන් නේ එය ලබො දිය හැකි බවයි. 

නිසයෝගය: 
 
ඒ අනුව අංක 1, 3 සිට 16, 18, 23, 25 සිට 30, 33 සිට 38, 43 සිට 49, සහ 51 සිට 53, යන අයි මයන්ට 
අදොළ ත ොරතුරු/ තල්ඛන වල සහතික කරන ලද/ ස ෙ පිටප ේ අභියොචක තව  ලබො තදන තලසට 
නිතයෝග කරනු ලැතබ්.  අයි ම අංක 2, 21 සහ 50 ට අදොළ තල්ඛන තපොදු අධිකොරිය සන් කතේ භොරතේ 
තහෝ පොලනතේ තනොමැති බව සඳහන් කර ඇ . අයි ම අංක 12 ට අදොළ නිවැරදි කරන දින දරණ 
ලිපිතයි සහතික කරන ලද පිටප ේ ලබො තදන තලසට නිතයෝග කරනු ලැතබ්. අංක 17, 19, 20, සහ 
54 දරණ අයි මයන් සේබන්ධතයන් තපොදු අධිකොරිය කරුණු දේවමින්, තමම තලොේ සටහන් අභෙන් ර 
මුලෙමය පොලනතේ රහසෙභොවයට හොනියේ විය හැකි බව පවසො සිටිය ද එය පන  ප්රකොරව පිළිග  
හැකි ප්රතිචොරයේ තනොවන බව අවධොරණය කරනු ලැතබ් තකතසව වුවද එම ත ොරතුරු අභියොචකට 
එතරිව පවත්වන ලද විමර්ශනයට ඍජුවම අදොළ වන බව  හවුරු ී ඇති බැවින් එම ත ොරතුරු ලබො 
තදන තලසට නිතයෝග කරනු ලැතබ්.   තපොදු අධිකොරිය විසින් අයි ම අංක 39 සිට 42 දේවො වූ ඉල්ීේ  
ත වන පොර්ශවවයකට අදොළ සිද්ධියේ සේබන්ධතයන් කරන ලද විමර්ශනයේ සේබන්ධතයන් වන 
බැවින් සහ එම පොර්ශවවතේ තපෞද්ගලිකත්වයට හොනි විය හැකි බැවින් එම ත ොරතුරු ලබො තනොදීමට ග  
තීරණය සවි ර කරනු ලැතබ්. අයි ම අංක 22, 24, 31, සහ 32 ි තල්ඛනවල / තීරණවල අභියොචකතේ 
විමර්ශනයට අදොළව පවතින සියලු තකොටසව ි සහතික කරන ලද පිටප ේ අභියොචක තව  ලබො තදන 
තලසට නිතයෝග කරනු ලැතබ්.  
 
ඉහ  ලබො දීමට නිතයෝග කරන ලද තල්ඛණයන් තමම නිතයෝගය ලැබී සති 3ක කොලයේ ඇතුළ  
අභියොචක තව  ලියොපදිංචි  ැපෑල මගින් ලැබීමට සලසවවන තලසට නිතයෝග කරනු ලැතබ්.  වද 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 11 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03) ප්රකොරව නේ කළ නිලධරයො තව  තහෝ තකොමිෂන් සභොව තව  පරවැසියකු  විසින් කරනු 
ලබන අභියොචනයේ සොර්ථක ී නේ පරවැසියො විසින් ඉල්ලො සිටි එකී ත ොරතුර ගොසවතු අය කිරීමකින් 
ත ොරව ලබොදිය හැකිය. ඒ අනුව ගොසවතු ය කිරීමකින් ත ොරව තමම ත ොරතුරු අභියොචක තව  ලබො 
තදන තලසට නිතයෝග කරනු ලැතබ්.  
 
අභියොචනය තමතසව අවසන් කරනු ලැතබ්. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතබ්. 
***************** 


