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ට්රොන්සත්ේරන්සි ඉන්තටර්නැෂනල්, ශ්රී ලංකො එ මූලය කටයුතු ඔේුඩ්සම්න් කොර්යොලය, තකොළඹ  

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/711/2018 (2019.02.12 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 

රැස්ීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොස්තු හො අභියොචන කොර්යය 

පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

සභොපති:                                  මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුංචිතහ්වො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියොචක  - ට්රොන්ස්තේරන්සි ඉන්තටර්නැෂනල්, ශ්රී ලංකො 

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය -     නේකළ නිලධොරි, මූලය කටයුතු ඔේුඩ්සම්න් කොර්යොලය, තකොළඹ  

 

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - සංඛි ො ගුණරත්න, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය පිලිබඳ ආය න  

          කළමනොකොරිනි 

    යවොිරො නොහූර් 

තපොදු අධිකොරිය  - තපනී සිටිතේ නැ  

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.06.25 

ත ොරතුරු නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

නේ කල නිළධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.07.18 

නේ කල නිළධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

ප්රතිචොරයක් තනොමැ  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.09.08 

 

අභියොචනයට පසුබිේූ කරුණු: 

 

අභියොචක 2018.06.25 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

1. “Financial Ombudsman Scheme” සහතික කරන ලද පිටප ක්. 

2. මූලය ඕේුඩ්ස්මන්වරයොතේ බල ල හො කොර්යයන් ඇතුලත් ලිපි තල්ඛන වල සහතික කළ පිටපත්. 

3. මූලය ඕේුඩ්ස්මන්වරයො පත්කරනු ලබන කොර්යපටිපොටිය ඇතුලත් ලිපි තල්ඛන වල සහතික කළ 

පිටපත්. 

4. මූලය ඕේුඩ්ස්මන්වරයො වගකියනු ලබන්තන් කවුරුන් තව ද? 
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5. මූලය ඕේුඩ්ස්මන්වරයො විසින් වොර්ිකව විමර්ශන තක රේ ප්රමොණයක් තමතහයවො තිතබන්තන්ද? 

6. මූලය ඕේුඩ්ස්මන්වරයො විසින් වොර්ිකව පරීක්ෂණ තක රේ ප්රමොණයක් තමතහයවො තිතබන්තන්ද? 

7. මූලය ඕේුඩ්ස්මන්වරයො තව  වොර්ිකව ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛයොව තකොපමණද? 

8. තකොපමණ පැමිණිලි ප්රමොණයක් තමතහයවො තිතබනවද? 

9. විභොග කර අවසන් කර ඇති පැමිණිලි සංඛයොව තකොපමණද? 

10. මූලය ඕේුඩ්සම්න්වරයොතේ වැටුේ, විශ්රොම වැටුේ හො දීමනො තගවනු ලබන්තන් කුමන ආය නය තහෝ 

අරමුදල හරහොද? ඊට අදොළ ලිපි තල්ඛන වල සහතික පිටපත්. 

11. මූලය ඕේුඩ්ස්මන්වරයොට ස්වකීය අභිම ය ම  තීරණ ගනු ලැබිය හැකි අවස්ථො කවතර්ද? 

12. මූලය ඕේුඩ්සම්න්වරයොතේ තීරණයකට එතරිව අභියොචනො කළහැකිවන්තන් කුමන 

අවස්ථොවන්ීදීද? 

13. ඉහ  සියලු ත ොරතුරු ඇ ලත් වොර් ො හො තල්ඛන වලට අදොළ සහතික පිටපත්. 

ත ොරතුරු නිලධොරියො පන  ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ, පිළිතුරු සැපයීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 

2018.07.18 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධොරයොද පන  

ප්රකොරව නියමි  කොලය තුළ ප්රතිචොර දැක්ීමට අතපොතහොසත් ූ බැවින් අභියොචක 2018.09.08 දිනැතිව තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතේදී උද්ග ූ කොරණො: 

තපොදු අධිකොරිය අභියොචනො විභොගයට පැමිණ සිටිතේ නැ . 

නිතයෝගය: 

තපොදු අධිකොරියට මීළඟ කැඳීේ වොරතේ තකොමිෂන් සභො විභොගය සඳහො පැමිණීමට තමයින් නිතයෝග කරනු 

ලැතේ. 

අභියොචනය කල්  බන ලදී. 

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2019.05.21 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්තු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/711/2018 (2019.05.21 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 

රැස්ීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොස්තු හො අභියොචන කොර්යය 

පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

සභොපති:                                  මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුංචිතහ්වො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියොචක  - ට්රොන්ස්තේරන්සි ඉන්තටර්නැෂනල්, ශ්රී ලංකො 

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය -     නේකළ නිලධොරි, මූලය කටයුතු ඔේුඩ්සම්න් කොර්යොලය, තකොළඹ  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තපනීසිටීම   

අභියොචක   - සංඛි ො ගුණරත්න, ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිය පිලිබඳ ආය න  

          කළමනොකොරිනි 

    ලක්වියය බණ්ඩොර  

තපොදු අධිකොරිය  - තපනී සිටිතේ නැ  

අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතේදී උද්ග ූ කොරණො: 

තපොදු අධිකොරිය අභියොචනො විභොගයට පැමිණ සිටිතේ නැ . 

තපොදු අධිකොරිය 2019.01.29 සහ 2019.05.16 දිනැති ලිපි මඟින් තකොමිෂන් සභොව හමුතේ ලිඛි ව කරුණු 

දක්වමින් ප්රකොශ කර සිටිතේ  ම ආය නය ත ොරතුරු පනතත් 3 වන වගන්තිය ප්රකොරව තපොදු අධිකොරියක් 

තනොවන බැවින්  ම ආය නය තමම අභියොචනො විභොගයට සහභොගී තනොවන බවයි. 

එම ලිපි ද්විත්වතේ තමතස් සඳහන් තේ; 

“I wish to inform you that the Company ‘Financial Ombudsman Sri Lanka (Guarantee) 

LTD’ which engage in resolution of companies made by customers of financial institutions 

registered with Central Bank of Sri Lanka is not a public authority/entity as required by 

clause 3 of the application of the provisions of the Act No. 12 of 2016.” (2019.01.29) 

“We wish to inform you that we have already informed your commission that the Financial 

Ombudsman’s Office is not coming under the purview of the Right to Information Act… 

… Further we enclose herewith a copy of the Memorandum of Association and Articles of 

Association of the Financial Ombudsman Sri Lanka (Guarantee) LTD to have a better 

knowledge of the administrative structure and activities of the office.” (2019.05.16)  

නිතයෝගය: 

තපොදු අධිකොරිය,  මො ත ොරතුරුපනතත් 3 වන වගන්තිය ප්රකොරව තපොදු අධිකොරියක් තනොවන බවට තගන ඇති 

ස්ථොවරය පිලිබඳව  ම ලිඛි  තද්ශන තමයින් මොසයක් ඇ ල  ඉදිරිපත් කිරීමට අභියොචකට නිතයෝග කරනු 

ලැතේ.   

අභියොචනය කල්  බන ලදී. 

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2019.09.10 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්තු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  

ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/711/2018 (2019.09.10 දින පැවති විධිමත් තකොමිෂන් සභො 

රැස්ීතේදී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොස්තු හො අභියොචන කොර්යය 

පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

සභොපති:                                  මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුංචිතහ්වො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධයක්ෂ-යනරොල්:  ඩී. ජී. එේ. ී. හපුආරච්චචි 

අභියොචක  - ට්රොන්ස්තේරන්සි ඉන්තටර්නැෂනල්, ශ්රී ලංකො 

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය -     නේකළ නිලධොරි, මූලය කටයුතු ඔේුඩ්සම්න් කොර්යොලය, තකොළඹ  

 

තපනීසිටීම   

අභියොචක   - තපනී සිටිතේ නැ  

තපොදු අධිකොරිය  - තපනී සිටිතේ නැ  

අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතේදී උද්ග ූ කොරණො: 

තපොදු අධිකොරිය  සහ අභියොචක අභියොචනො විභොගයට පැමිණ සිටිතේ නැ . 

නිතයෝගය: 

තපොදු අධිකොරිය සහ අභියොචක, අභියොචනො විභොගයට තපනී සිටිය තනොමැති බැවින් අභියොචනය කල්  ැබීමට 

තමයින් නිතයෝග කරනු ලැතේ. 

අභියොචනය කල්  බන ලදී. 

මීළඟ කැඳීේ දිනය: 2019.10.01 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොස්තු හො අභියොචනො කොර්යපටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03) 

ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

******* 

RTIC Appeal 711/2018 - 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොස්තු 

හො අභියොචන කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය සහ රීති අංක 

30 ප්රකොරව තයොමු කරන ලද ඉවත් කර ගැනීතේ අයදුේපත්රය - 2019.10.01 දින පැවති තකොමිෂන් සභො රැස්ී තේදී 

විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලදී. 

 

සභොපති:                                  මින්ද ගේමේපිල  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: තයයෂ්ඨ නීතීඥ  එස්. ජී. පුංචිතහ්වො  

තකොමිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධයක්ෂ-යනරොල්:  ඩී. ජී. එේ. ී. හපුආරච්චචි 

අභියොචක  - ට්රොන්ස්තේරන්සි ඉන්තටර්නැෂනල්, ශ්රී ලංකො 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

5 

තනොතිසි ලත් පොර්ශවය -     නේකළ නිලධොරි, මූලය කටයුතු ඔේුඩ්සම්න් කොර්යොලය, තකොළඹ  

 

අභියොචනය සලකො බලන අවසථ්ොතේදී උද්ග ූ කොරණො: 

2019.09.27 දිනැති විදුත් ලිපිය මඟින් ලිඛි ව  ම අභියොචනය ඉවත් කර ගැනීමට තීරණය කර ඇති බවට 

අභියොචක තකොමිෂන් සභොව තව  දන්වො ඇ . 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි අංක 30 (1) පහ  පරිදි තේ. 

අභියොචනයක්  විභොග තවමින් පවතින විට අභියොචකට ඕනෑම අවස් ොවකදී තකොමිෂන් සභොව තව  

ලිඛි ව තහ්තු දක්වො, ඔහු /ඇය විසින්ම අත්සන් කර අතනක් පොර්ශ්වය/න්  තව  ලබොදීම සඳහො  

පිටප ක් ද සමඟ ඉදිරිපත් කිරීම මඟින් සිය අභියොචනය ඉවත් කර ගැනීමට හැකි අ ර, තකොමිෂන් 

සභොව අනතුරුව සියලු පොර්ශ්වයන්ට තමකී අභියොචනය ඉවත් කරගැනීම පිලිබඳ දැනුේ දීම ලබො තදනු 

ඇ . 

රීති අංක 30 (3) පහ  පරිදි තේ. 

ඉහ  උප රීති (1) සහ (2) ී සඳහන් කරන තහ්තු සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභොව  ෘේ  තේ නේ, 

අභියොචනය ඉවත් කර ගැනීමට ඉඩ තදනු ඇ . 

2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 30(3) ප්රකොරව, ලබො දී ඇති තහ්තුන් වලින් 

තකොමිෂන් සභොව සෑීමකට පත්ී ඇති බැවින් අභියොචනය ඉවත් කර ගැනීමට අවසර තදනු ලැතේ. 

******* 


