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කේ.කේ.පී.කේ. කෙකේරා එ. මහජන බ ැංකු ප්රධාන කාේයාලය 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශකයන් විභාග කිරීම)/ 816 /2019 (2019.03.12 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. පංචිතහවවො  

කකාමිෂන් සභා සමාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     කේ.කේ.පී.කේ. කෙකේරා  

කනාතිසි ලත් ොේශවය             -    නේ කළ නිලධොරි, මහයන බැංකු ප්රධොන කොර්යොලය 

 

කෙනීසිටීම   

අභියොචක   - ඒ.එස්.පී. රාජකරුණා  

තපොදු අධිකොරිය  - නීතිඥ තේ. තබෝධිනොතගොඩ 

සඳමොලි නිසංසලො, සහකොර නීති නිලධොරී 

එන්.ජී.ටි.. කල්පනී, සහකොර කළමණොකොර 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 

2018.07.09 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.08.08 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.08.27 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.09.04 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2018.09.25 

 

අභියාචනයට ෙසුබිම් වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.07.09 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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1. 1994- 04- 15 දින සිට 1995- 12- 15 දින දේවා ෙ  1 කලස අමුණා ඇති ගිණුම් ප්රකාශ 

වල සෑම මසකම අයකර ඇති කොලී ප්රමාණය කුලතැංග ඇන්් කම්ෙ ණි විගණනය කර 

ගණන් බ ලූ විට  (ෙ  3 ) 30 % වඩා ව ඩි බව කෙනී යයි. එය ඔබ පිළිගන්කන්ද. 

2. ෙ  2 කලස දේවා අමුණා ඇති 1997- 2- 22 චක්රකේක අැංක 353/ 80 (48) මහජන 

බ ැංකුකේ චක්රකේඛනය අනුව ස්ථාවර ත න්ෙතවලට එකරහිව ගන්නා අය්රා සඳහා 
අයකළ යුත කොලී ප්රමාණය 85% දේවා අය්රා මුදලට 2% බවත් ඉන් ඔබ්බට ලබාකදන 

මුදේ වලට 15% බවත් සදහන් කේ. එය පිළිගන්කන්ද න ද්ද යන්න ලිඛිතව හා 1994 සිට 

1996 දේවා චක්රකේඛණ සනාථ කරන කේඛණ උද්ධෘත හා සහතික පිටෙත් ලබා කදන්න. 

3. එකස්නම් ෙ  1 ගිණුම් ප්රකාශ වල සඳහන් කොලී ය කිරීම් අධික බව පිළිගන්කන්ද ඒ බව 

සඳහන් කර මකේ ගණකාධිකාරී කුලතැංග ඇන්් කම්ෙ ණි  ෙ 03 ලයිස්තකේ සඳහන් ( 

Annex 2 ) රු 4, 915, 422 /= 1 මුදේ ප්රමාණය ද එම මුදේ මට බ ැංකුකවන් ල බීමට ඇද්ද 

ෙ  3 බලන්න. 

4. ෙ  03 ගණකාධිකාරී කුලතැංග ඇන්් කම්ෙ ණි  ගණනය කර ඇති අැංක බී අයි කනා 
127929 ස්ථාවර ත න්ෙතවට (13, 000, 000/=) කගවූ අඩු කොලී ප්රමාණය රු . 2, 987, 

197 / = පිළිගන්කන්ද  

5. ෙ  03 අැංක 6 සඳහන් ොවිච්චි කනාකරන ලද ණයවර ලිපි නිකුත් කල මුේ අවස්ථකේදී 

ඔබ බ ැංකුවට මා විසින් ලබා දුන් ( Margin) මුදේ ත ම්ෙතව රු 3, 416, 343 / = එම 

ණයවර ලිපි කේ ඉකුත් වූ ෙසු කමකතේ මා හට ලබා කනාදීම නිසා එම මුදලට බ ැංකු 

කොලිය සමග කකාෙමණ මුදලේ මා හට ල බිය යුතද 13- 03- 1995 බ ැංකුවට ද නුම් දීකම් 

ලිපියද අමුණා ඇත .  

6. ෙ  3 අැංක 6 සඳහන් මාජින් කදකොසිට් රඳවා ග නීම රු 450, 000/= හා කමකතේ කගවිය 

යුත කොලිය කකාෙමණද  

7. ෙ  01, ෙ  02, ෙ  03 , ෙ  4 කේඛන හා සසදන විට මා හට අද දිනට කකාෙමණ මුදලේ 

ල බිය යුතද යන්න ඔබට ගණනය කල හ කිද  

8. ඔබ බ ැංකුව ජාතයන්තර ශාඛාව විසින් කමම අව භාවිත මුදේ මුළු ප්රමාණය රු. 11, 768, 

962/= 1996 සිට 2016 දේවා කොලී ගණනය කේ ෙසු රු. 159, 042, 475 ල බිය යුතව 

ඇත ෙ   (5 ලිස්තව ) ඔබ බ ැංකුව පිළිගන්කන්ද  

9. බ ැංකුව මින් කෙර 01994 වේෂය) ගිණුම් අැංක 024182 (ආසිරි සුන්ස් එකජන්සි) යන 

ගිනුමට අය්රා ෙහසුකම් ලබාදී ඇති බව ගිණුම් ප්රකාශකයන් පිළිගන්කන්ද  

10. එකස්නම් මුලසිටම අය්රා ෙහසුකම ලබාදී ඇත්කත් ස්ථාවර ත න්ෙතවට එකරහිව බව 

පිළිගන්කන්ද. 

 

ඉහත දේවා ඇති සියලු කරුණු වලට අදාලව එය සනාථ කරන කේඛන උදෘතය හා සහතික පිටෙත් ලබා 
කදන්න. 

 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.08.08 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් තබොතහෝ කරුණුවලට පිළිතුරු ලබො තදන 

ලදි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.08.27 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.09.04 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින්  දන්වො සිටින 
ලද්තද් අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති මූලික ත ොරතුරු ඉල්ීමට ත ොරතුරු නිලධොරියො විසින් සපයො ඇති 
ත ොරතුරුවලට පරිබොිරව සැපයීමට ත ොරතුරු තනොමැති බවයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් 

අභියොචක විසින් 2018.09.25 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.     

    

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ කාරණා:  
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තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොව හමුතේ සඳහන් කර සිටිනුතේ අභියොචක විසින් අයදුේකරන ලද 
අතනකුත් ත ොරතුරු සිය ගබඩොතවන් ලබො ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවත් එම ත ොරතුරු එි 
ඇත්නේ ඒවො තසොයො බලො අභියොචක තව  ලබො දීමට කටයුතු කළ හැකි බවය. 

නිකයෝගය: 

ඒ අනුව අදොළ ත ොරතුරු ගබඩොතවන් තසොයොතගන අභියොචක තව  ලබොදීමට තපොදු අධිකොරිය විසින් කළ 
සඳහන සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභොව සිය අවධොනය තයොමුකර සිටී. 

 
මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.07.09 දින තප.ව. 11.15 ට කල් බන ලදි. 

 
අභියොචනය තමතසව කල් බන ලදි. 

 

**** 
 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශකයන් විභාග කිරීම)/ 816 /2019 (2019.07.09 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: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     කේ.කේ.පී.කේ. කෙකේරා  

කනාතිසි ලත් ොේශවය             -    නේ කළ නිලධොරි, මහයන බැංකු ප්රධොන කොර්යොලය 

 

කෙනීසිටීම   

අභියොචක   - කේ.කේ.පී.කේ. කෙකේරා  

තපොදු අධිකොරිය  - ආර්.ජී.එසව.ඒ. රන්තදණිය, නීති නිලධොරී 

එේ.ටී.එෆව. තමොතහොමඩ්, අතිතර්ක සොමොනෙ කළමනොකරු 

 

අභියාචනය සලකා බලන අවස්ථාකේ දී උද්ගත වූ කාරණා: 
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ ඇති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 
 
අභියොචක විසින් අයදුේකර ඇති ත ොරතුරු පරීක්ෂොකර බලො අභියොචක තව  ලබොදීමට තපොදු අධිකොරිය 
විසින් එකඟ වූ අ ර අභියොචක විසින් ඒ සඳහො සිය කැමැත්  පළකරන ලදි. 
 

 

නිකයෝගය: 
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ඒ අනුව තදපොර්ශවවය විසින් එකඟ වූ පරිදි අදොළ ත ොරතුරු පරීක්ෂකර බලො අභියොචක තව  ලබො දීමට 
තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කර සිටී. 
 
අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
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.  

 

***** 
 


