ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

ඒ. ඒ. සිරිසිිංහ එ. මහජන බ ිංකුව
RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ 1236/2019 (2019.08.20 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
අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.
සභාපති:
යකාමිෂන් සභා සමාජික:
යකාමිෂන් සභා සමාජික:
යකාමිෂන් සභා සමාජික:

මින්ද ගේමේපිල
තයෙෂවඨ නීතීඥ කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන
තයෙෂවඨ නීතීඥ එසව. ජී. පංචිතහවවො
විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම

අභිොචක
යනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ

-

යපනීසිටීම
අභියොචක
තපොදු අධිකොරිය

-

ඒ. ඒ. සිරිසිංහ
නේකළ නිලධොරී, මහයන බැංකුව

ඒ. ඒ. සිරිසිංහ, නිලංග තපතර්රො, නීතිඥ
රංගො අතේපිටිය නීති නිලධොරිනී

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය

2017.07.20

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය

2018.07.25

නේ කල නිළධරයො තව අභියොචනය තයොමු කළ දිනය

2018.08.31

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය

2018.10.09

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය

2018.10.31

අභිොචනෙට පසුබිම්වූ කරුණු:
අභියොචක 2018.07.20 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටි බව පවසො සිටින ලදී.
(තමම ත ොරතුරු ඉල්ීතමි පිටප ක් තකොමිෂන් සභොවට සිදු කරන ලද අභියොචනයට අභියොචක අමුණො
තනොමැ .)

1. 2009.09.06 සිට 337 - 2002 චක්ර ලේඛනය අනුව එත ක් පැවති ක්රමය තවනසව කිරීමට දුන්
උපතදසව අඩංගු වූ අධෙක්ෂක මණ්ඩලතේ පත්රිකොතේ සහතික කරන ලද පිටප ක්
2. වර්ෂ 2002 දී 337/2002 දරණ චක්රතල්ඛනය නිකුත් කරද්දදී සක්රීය තසවවතේ සිටි, 2009.08.06 දිනට
විශ්රොම යොතේ තහවතුව ම ඉහ කී වොසිය අිමිවූ තසවවකයින් තලස දැනට ජීවත්ව සිටින පිරිස සහ
ඔවුන් සඳහො පහ සඳහන් ත ොරතුරු
1

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

a.
b.
c.
d.
e.

නම
තසවවො අංකය
ලිපිනය
ප්රථමවරට 3-III විභොගය සමත් වූ වර්ෂය
සක්රීය තසවවකයින්ට සමොනව උසසවීේ පසුදො ේ කළතහොත් ඒ ඒ තසවවකයො සඳහො වැටුප්
වශතයන් දැරීමට සිදුවන මොසික පිරිවැය මහජන බ ැංකුලේ සාමානයධිකාරී විසින් මහජන
ලෙත්සම්කාරක සභාවට ලයාමුකරන ලද 2013 ඔකලතෝම්බර් 24 දින ති වාර්තාලේ
පිටෙතක.
3. 2015.04.09 වැනි දින මහයන තපත්සේ කොරක සභොව මගින් තමම උසසවීේ පසුදො ේ කිරීම
පිළිබඳව පැවැත්වූ පරීක්ෂනයට ඉදිරිපත් කළො යයි බැංකුව විසින් අභියොචක තව එවූ 2017.08.22
දින දරණ ලිපිතේ සඳහන් 2013.10.24 දින දරන වොර් ොව
ත ොරතුරු නිලධරයො 2018.07.25 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් තපොදු අධිකොරිය පනතත් 5 වගන්තිය ප්රකොරව
ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්තෂවප කරන ලදී. ඒ අනුව අභියොචක 2018.08.31 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව
අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.10.09 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් 5 (1) (අ), 5 (1)
(ඈ) සහ 5 (1) (උ) වගන්ති ප්රකොරව ත ොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්තෂවප කරන ලදී. තමම ප්රතිචොරතයන්
අ ෘප්තියට පත් අභියොචක 2018.10.31 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොවට අභියොචනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.
අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථායේදී උද්ගතූ කාරණා:
තපොදු අධිකොරිය විසින් 2019.08.08 දිනැති ලිඛි තද්දශන මගින් පහ පරිදි සඳහන් කර සිටින ලදී.

අයි ම අංක 1ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු පැහැදිලි තනොතේ. තකතසව වුවද අධෙක්ෂ මණ්ඩල සන්නිතේදන රහසිග වන අ ර,
බඳවො ගැනීේ සහ උසසව ීේ වලට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීම මගින් බැංකු තශවත්රයට අි කර තලස බල පෑ
හැකිය. වද වොණියමය රහසෙභොවයට සහ රඟකොරීත්වයට බලපෑේ ඇති කරයි. ඒ අනුව පනතත් 5 (1)
(ඈ) සහ 5 (1) (උ) වගන්ති ප්රකොරව ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකිය.
අයි ම අංක 2ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු පැහැදිලි තනොතේ. වද විශ්රොම තගොසව ඇති ජීවතුන් අ ර සිටින පදගලියින්ට අදොළව
ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු බො ගැනීමට තපොදු අධිකොරිය බැදී තනොසිටියි. තකතසව වුවද ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු
තපෞද්දගලික් ත ොරතුරු වන අ ර සහ භොරකොර සේබන්ධ ොවයක් පවතින බැවින් පනතත් 5 (1) (අ) සහ 5
(1) (උ) වගන්ති ප්රකොරව ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකිය.
අයි ම අංක 3ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු පැහැදිලි තනොතේ. තකතසව වුවද තපනී යන්තන් තමම ත ොරතුර අමො ෙංශ
තල්කේවරයො විසින් ලබො තදන ලද වොර් ොවක් බවයි. තමම වොර් ොව සැකසීම සඳහො ලබො දී ඇති කවර තහෝ
ත ොරතුරක් රහසිග වන අ ර භොරකොර සේබන්ධ ොවය අනුව ලබො දිය තනොහැකිය. බඳවො ගැනීේ සහ
උසසව ීේ වලට අදොළ ත ොරතුරු ලබො දීම මගින් බැංකු තශවත්රයට අි කර තලස බල පෑ හැකිය. වද
වොණියමය රහසෙභොවයට සහ රඟකොරීත්වයට බලපෑේ ඇති කරයි. ඒ අනුව පනතත් 5 (1) (ඈ) සහ 5 (1)
(උ) වගන්ති පරකොරව ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකිය.
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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය

වද අභියොචක විසින් 2017.08.04 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් සමොන ත ොරතුරු ඉල්ලො ඇති අ ර
එයට ප්රතිචොර වශතයන් ලැබුණු 22.08.2017 දිනැති ලිපිය පදනේ තකොටතගන තමම අභියොචනය
පවත්වොතගන හො තනොහැකිය. තේ සේබන්ධතයන් අභියොචනයක් තයොමු කිරීමට ප්රමොද ීම සේබන්ධතයන්
අභියොචක කරුණු දක්වො තනොමැ .
විභොග කිරීම සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ සිටි අ ර, එම අවසවථොතේදී තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනය තයොමු
වුතේ තමම අභියොචනය මගින් ඉල්ලො ඇති ඇ ැේ ත ොරතුරු පදනේ ව බී. ඒ. රුවන්පතිරණ එ. මහයන
බැංකුව (RTIC Appeal 303/2018, 2018.12.11) නමින් වත් අභියොචනයක් තකොමිෂන් සභොව තව
තයොමුව තිබු අ ර, පනතත් 32 (1) වගන්තිය ප්රකොරව නියමි කොල පොරසයන් තුළ එම අභියොචනය තයොමු
කිරීමට අතපොතහොසත් ීම තහවතුතවන් එය නිෂවප්රභො වූ බවයි.
තපොදු අධිකොරිය තවනුතවන් තපනී සිටි නිලධොරිනිය තමම අභියොචනය සේබන්ධතයන් දැනුවත් තනොවන
බැවින් කල් අයැද සිටියොය.
නියෙෝගෙ
බී. ඒ. රුවන්පතිරණ එ. මහයන බැංකුව (RTIC Appeal 303/2018, 2018.12.11) අභියොචනය (ඇමුණුම 1),
පනතත් 32 (1) වගන්තිය ප්රකොරව නියමි කොල පොරසයන් තුළ එම අභියොචනය තයොමු කිරීමට අතපොතහොසත්
ීම තහවතුතවන්, තපොදු අධිකොරිය විසින් තගන එන ලද විතරෝධ ොවය පදනේ තකොට තගන සහ එම ප්රමොද ීම,
පනතත් 32 (2) වගන්තිය ප්රකොරව අභියොචකට පොලනය කළ තනොහැකි තහවතුවක් ම සිදු වුවක් තලස හවුරු
කිරීමට තනොහැකි වූ බැවින්අවසන් වූ බව අභියොචකතේ අවධොනයට තගන එනු ලැතේ. තපොදු අධිකොරිය විසින්
තගොනු කර ඇති ලිඛි තද්දශන වලට තමම නිතයෝගය ලැබී සති තදකක කොලයක් තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට
අභියොචක තව නිතයෝග කරනු ලැතේ.
අභියොචනය කල් බනු ලැතේ.
මීළඟ විභොග කිරීතේ දිනය: 2019.11.13
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66,
2017.02.03) ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.
******
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