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  එම් පී තිලකරත්න එ ලංකා බ ංකුව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/379/2018 (15.10.2018, 10.12.2018 සහ 2019.01.29 

දින පැවති විධිමත් ක ොමිෂන් සභො රැසවීම් වල විභොග කිරීකමන් අනතුරුව අනුමත  රන ලද නිකයෝගය). 

 

2016 අං  12 දරණ කතොරතුරු දැනගැනීකම් අයිතිවොසි ම පිළිබඳ පනකත් 32(1) වගන්තිය ප්ර ොරව  රන 

ලද නිකයෝගය සහ 2017 කතොරතුරු දැනගැනීකම් අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචන  ොර්යය පටිපොටිය), රීති අං  28 යටකත් පවත්වොකගන යනු ලබන  ොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගම්මම්පිල  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්කටෝ යයවර්ධන  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: කයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිකහවවො  

යකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු කරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජනරාල්:  පියතිසවස රණසිංහ  

 

අභිොචක   -      M P තිල රත්න 

යනාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -     නම් ළ නිලධොරී, ලං ො බැංකුව 

 

යපනීසිටීම   

අභියොච    - M P තිල රත්න 

කපොදු අධි ොරිය  - T M යයකනත්ති - කතොරතුරු නිලධොරී  

    N P ද සිල්වො 

    M R N කරෝහණ කුමොර  

 

කතොරතුරු ඉල්ීම කගොනු  රන ලද දිනය 

 

2018.02.19  

කතොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.02.21  

නම්  ල නිළධරයො කවත අභියොචනය කයොමු  ළ දිනය 

  

2018.04.05  

නම්  ල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් කනොමැත  

කතොරතුරු දැනගැනීකම් අයිතිවොසි ම පිළිබඳ ක ොමිෂන් සභොව 

කවත අභියොචනය කයොමු ළ දිනය 

2018.05.08  

අභිොචනෙට පසුබිම්ූ කරුණු: 
 
අභියොච  2018.02.19 දිනැති කතොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහත කතොරතුර ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 
“මියගිය W. G. කසෝමොවතී යන මව විසින් ලං ො බැංකු නොවලපිටිය ශොඛොකේ අරඹො ඇති 76966976 යන 

සවථොවර තැන්පතු ගිණුකම් මැන්කේට් පත ලබොගැනීම” 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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කතොරතුරු නිලධොරියො  2018.02.21 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් කතොරතුරු ලබො දීම ප්රතික්කෂවප  රන ලදී. 

කමම ප්රතිචොරකයන් අතෘප්තතියට පත් අභියොච  2018.04.05 දිනැතිව නම් ළ නිලධරයො කවත 

අභියොචනයක් කයොමු  රන ලදී. නම් ළ නිලධොරයොද පනත ප්ර ොරව නියමිත  ොලය තුළ ප්රතිචොර 

දැක්ීමට අකපොකහොසත් වූ බැවින් අභියොච  2018.05.08  දිනැතිව ක ොමිෂන් සභොව කවත අභියොචනයක් 

කයොමු  රන ලදී.   

අභිොචනෙ සලකා බලන අවස්ථායේදී උද්ගතූ කාරණා: 

කපොදු අධි ොරිය  රුණු දක්වමින් පවසො සිටිකේ අභියොච කේ මව ලං ො බැංකුව සමඟ සවථොවර තැන්පතු 
ගිණුම් කද ක් ආරම්භ  ළ බවත්, එයින් එ  ගිණුම  ප්රතිලොභියො කලස අභියොච  නම්  රනු ලැබූ අතර, 
අකනක් ගිණුකමි ප්රතිලොභිකයක් නම්  ර කනොමැති බවයි. 

 

අභියොච  කතොරතුරු ඉල්ීම්  රන ලද ගිණුම ප්රතිලොභිකයක් නම් කනො ළ ගිණුම වන කහයින්, එි 
මැන්කේට් පත කතකවනි පොර්ශව රුකවකුට ලබො දීම කපොදු අධි ොරිය ප්රතික්කෂවප  රන ලදී. 

 
කමිදී පිළිතුරු සැපයූ අභියොච   රුණු දක්වමින් පවසො සිටිකේ තමො කමම ගිණුම් කද ම විවෘත කිරීමට 
මව සමඟ පැමිණ බවත්, ඔහුකේ මත යට අනුව තම මව කමම ගිණුම් කද ටම තමො ප්රතිලොභියො කලස නම් 
 රන ලද බවයි. 

 

කපොදු අධි ොරිකයන්, කමම මැන්කේට් පත ක ොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට අභියොච ට පරීක්ෂොවට ලක් කිරීමට 
පමණක් ඉඩ සැලසිය හැකිද යන්න විමසන ලදුව, කපොදු අධි ොරිය එකසව කිරීමට එ ඟ විය.  

 

නියෙෝගෙ: 
 
කමම මැන්කේට් පත අභියොච ට පරීක්ෂො කිරීකමන් අනතුරුව ලද දැනුකමන් අභියොච  සැහීම ට පත්වන 
ලදී.  කමම නිකයෝගය කමම අභියොචනකේ  රුණු වලට පමණක් සීමො වන බවට අවධොරණය  රනු 
ලැකේ. 

 
අභියොචනය කමකසව අවසන්  රනු ලැකේ. 

 

ක ොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අං  27 (ගොසවතු හො අභියොචනො  ොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අං  2004/66, 

2017.02.03)  ප්ර ොරව කමම නිකයෝගය කදපොර්ශවය කවත සන්නිකේදනය  රනු ලැකේ. 

***** 

 


