
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

 

1 
 

කේ කේ පී කේ කෙකේරා එ. මහජන බ ැංකුව (අන්තේජාතික ශාඛාව) 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/773/2018 (2019.02.20 දින පැවති විධිමත් 
තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී 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.  

 
සභාෙති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පුංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 
අභියාචක   -     කේ කේ පී කේ කෙකේරා  

කනාතිසි ලත් ොේශවය             -  නේකළ නිලධොරී මහජන බ ැංකුව 

 

කෙනීසිටීම   
අභියොචක   - කේ කේ පී කේ කෙකේරා  
තපොදු අධිකොරිය  - තේ තබෝදිනොතගොඩ නීතිඥ  

  එසව  රන්තදණිය සහකොර නීති නිලධොරී  
  එේ පී සී එසව ගුණවර්ධන කළමනොකරු 

 
ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.07.17 
 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.08.09 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.08.21 

 
නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.09.05 
 (ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටීම 
පිළිබඳ අභියොචනය ලද බව 
දැන්ීම) 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  
අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.10.08 

 

 

අභියාචනයට ෙසුබිම් වූ කරුණු: 

 

අභියොචක විසින් 2018.07.17 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 

A. 1999.10.29 දින නඩුතවන් තගවන ලද රු. 5,000,000/= (මිලියන පහක මුදල) 

අධෙක්ෂකවරුන් විසින් මහයන බැංකුවට ලබො දී ඇති ඇපකරතේ සහතික කරන ලද සත්ය 

පිටප ක්  

B. 2016.05.07 ඉල්ුේ කරන ලද ක්රිබ් වොර් ොතේ සඳහන් අංක 19 තර්ගුවට තගවන ලද බැඳුේකර 

මුදල රු.2150000 මුදල අය කර ගැනීම සඳහො තර්ගුව විසින් බැංකුවට කළ ලිඛි  ඉල්ීතේ හො 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ඔබ බැංකුව තගවූ ආකොරය සඳහන් වන බැංකු තල්ඛන කොර්යය සටහන් කොර්යය සටහන් 

මහයන බැංකුව සහතික කරන ලද ස ෙ පිටප ක්  

C. 2016.05.07 ඉල්ුේ කරන ලද ක්රිබ් වොර් ොතේ සඳහන් අංක 20 තර්ගුවට තගවන ලද බැඳුේකර 

මුදල රු. 1,500,000 මුදල අය කර ගැනීම සඳහො තර්ගුව බැංකුවට කළ ලිඛි  ඉල්ීතේ හො ඔබ 

බැංකුව තගවූ ආකොරය සඳහන් වන බැංකු තල්ඛන කොර්යය සටහන් මහයන බැංකුව සහතික 

කරන ලද ස ෙ පිටපත්  

D. ඉහ  බැදුේකර නිකුත් කරන අවසවථොතේදී තකොපමණ මුදලක් අත්තිකොරේ  ැන්පතුවක් මුදලක් 

මහයන බැංකුවට  ැන්පත් කර තිතබ්ද  

E. 1997.11.26 දින මහයන බැංකුවට තගවන ලද රුපියල් මිලියන 2,000,000 කුමක් සඳහො අය 

කර ඇද්ද  

F. මො විසින් 1994 වර්ෂයට ආසන්න කොලතේදී මහයන බැංකුතේ යො ෙන් ර ශොඛොවට ලබො දුන් 

අපනයන ප්රතිධොන රු. 1,560,000 ක තචක් පත්රයට කුමක් ීද එය ලබො තදන අවසවථොතේ තචක් 

පත්රය සඳහන් කර බොරගත් නිලධොරිනි වොර් ො කළ රතු පොට උඩ කවරය සි  තපො  මො හට 

බැීමට සලසො එි සත්ය පිටප ක් ලබො තදන්න.  

G. 1992.12.16 දින මහයන බැංකුවට ලබො දුන් රු. 1,500,000 අංක 017410 දරණ සවථොවර 

 ැන්පතුතේ ප්රොග්ධන මුදල හො තපොලියට කුමක් විද  

H. 1999.10.29 දින නඩුතවන් තගවන ලද රු. 5,000,000 තගීතමන් පසු ක්රිබ් ලැයිසවතුතවන් 

අධෙක්ෂවරුන් ඉවත් කිරීමක් මහයන බැංකුව කර ඇද්ද? 

 

ත ොරතුරු නිලධරයො 2018.08.09 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් එක් එක් අයි මයට අදොළව පහ  පරිදි 

පිළිතුරු සපයන ලදී.  

A- නඩුව සහ ඇපකරය අ ර කිසිඳු සේබන්ධ ොවයක් තනොමැ . 

B- බැංකුව සතුව තමම ත ොරතුර තනොමැ . 

C- බැංකුව සතුව තමම ත ොරතුර තනොමැ . 

D- 1992 දක්වො ගිණුතමි  ැන්පතුවක් තනොතිබිණි. 

E- ගිණුතමන් (අංක 070714 දරණ) මිලියන 4.6 භොවි ො තකොට ඇ . 

F- තමම නම යටතත් බැංකුවට තචක් ප ක් ලැබී තනොමැ . අභියොචකට මීට අදොළව 

කුවින් ොසි  ලබො දිය හැකි නේ වැඩිදුර ත ොරතුරු ලබො දිය හැකියි. රතු පොට උඩ කවරයක් සි  

තපො ක් බැංකුව සතුව තනොමැ .  

G- මුදල් පහ  අයුරින් භොවි  විය.  

ඇප තලස - 750,000 

අපනයන රිසීට් පත් සඳහො වූ ණය - 4,250,000 

H- තමම ණය මුදල ක්රිබ් වොර් ොතවන් ඉවත් තකොට තනොමැ . 
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තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.08.21 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.09.05 දිනැතිව ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො 

සිටිතේ ත ොරතුරු නිලධරයො විසින් සපයො ඇති ත ොරතුරු වලට පරිබොිරව සැපයීමට ත ොරතුරු 

තනොමැති බවයි. තමම තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.10.08 දිනැතිව 

අභියොචක විසින් තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 

 

අභියොචනය විභොග කිරීතේ අවසවථොතේදී අභියොචක පවසො සිටිතේ බැංකුව විසින් ඉකුත් සතිය තුළදී  මො 

ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් බලොතපොතරොත්තු වූ, අවශෙ කරන  ඇ ැේ තල්ඛන ලබො දී ඇති බවත් ඊට අදොළ 

ගිණුේ දැනට සකසමින් පවතින බවත් ඉදිරි සති තදක තුළ ත ොරතුරු ඉල්ීමට අදොළ සියල්ල සමථයකට 

පත් කිරීමට බලොතපොතරොත්තු වන බවත්ය. තපොදු අධිකොරිය තවනුතවන් ද තමම කරුණු  හවුරු කරන 

ලදී.  

 

නිකයෝගය: 

 

අභියොචක පවසො සිටින පරිදි ත ොරතුරු ලබො දීමට තපොදු අධිකොරිය කටයුතු කරන බැවින් අභියොචනය 

අවසන් කරනු ලැතබ්. 

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 ලැතබ්. 

***** 


