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ධම්මික ජයකකොඩි එ. මහජන බ ැංකුව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශකයන් විභොග කිරීම)/ 836 /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.  

 

සභොපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

කකොිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

කකොිෂන් සභො සමොජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

කකොිෂන් සභො සමොජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියොචක   -     ධම්මික ජයකකොඩි  

කනොතිසි ලත් පොර්ශවය             -    නේ කළ නිලධොරි, ප්රොතේශීය ප්රධොන කොර්යොලය,  

මහයන බැංකුව, නව නගරය, රත්නපරය  

 

කපනීසිටීම   

අභියොචක   - ධම්මික ජයකකොඩි  

තපොදු අධිකොරිය  - සඳමොලි නිසංසලො, සහකොර නීති නිලධොරී 

එන්.ජී.ටි.. කල්පනී, සහකොර කළමණොකොර 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 

 
2018.09.18 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.09.21 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 

  

2018.10.20 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 

 

2018.10.29 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 
2018.11.12 

 

අභියොචනයට පසුබිම්ම වූ කරුණු: 
 
අභියොචක විසින් 2018.09.18 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
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යේ ආය නයක් විසින් යේ පේගලතයක් තව  ඔහුතේ නමින් තචක්ප ක් නිකුත් කිරීතමන් පසු බැංකුග  
තකොට, නිෂවකොශණය ී එන ගිණුමට බොරීතමන් පසු, යේ තහවතුවක් ම  එම මුදල් නව ො  බන තලස එම 
ආය න ප්රධොනියො විසින් ඉල්ීමක් කල අවසවථොවකදී  එම පේගලික ගිණුතේ පවතින මුදල් ගනුතදනු 
කිරීමට තනොහැකි වන තලස නව ො  ැබීමට අදොළ බැංකුතේ කළමනොකරුට බලයක් තිතේද? එතසවනේ ඒ 
කුමන පනතත්, කුමන වගන්තිය යටතත්ද යන්න නිශවචි  වශතයන් දැනග  යුතුව ඇ . 
 

ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.09.21 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් දන්වො සිටින ලේතේ ත ොරතුරු ඉල්ීම 
සඳහො ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු ප්රමොණවත් තනොවන බැවින් අදොළ කොරණය පිළිබඳව සවිසව රොත්මක 

ත ොරතුරු ඉදිරිපත් කරන තලසයි. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.10.20 

දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.10.29 

දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින්  දන්වො සිටින ලේතේ ඉහ  ගිණුතේ මුදල් ගනුතදනුකරු තව  නිදහසව තනොකර 
රඳවො  බොගැනීම සේබන්ධව තහවතු විමසමින් 2018.10.02 දිනැති ලිපිය මගින්  ත ොරතුරු ඉල්ලො ඇති 

නමුත්, තමය ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පන ට අදොළ තනොවන අ ර, බැංකුතේ  රහසෙභොවයට අදොළ 
කරුණක් බැවින් තමම ගිණුම සේබන්ධතයන් යේ ත ොරතුරක් අවශෙය වන්තන් නේ ගනුතදනුකරු තවතින් 
විමසුේ කර  හවුරු කර ගන්නො තලසත් දන්වො සිටින ලදී. තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක 

විසින් 2018.11.12 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී.    

අභියොචනය සලකො බලන අවස්ථොකේ දී උද්ගත වූ කොරණො:  
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් අභියොචක විසින් තපෞේගලික ගිණුමකට අදොළ ත ොරතුරු ඉල්ීතේ පදනම කුමක්ද 

යන්න විමසො සිටින ලදී.  

මීට ප්රතිචොර තලස අභියොචක දන්වො සිටිනුතේ අදොළ තපෞේගලික ගිණුේිමියො  ම ළඟම ි වත කු බවත් 
එතමන්ම ත ොරතුරු පන ට අනුව  මන්ට එතසව ත ොරතුරු ඉල්ීමක් සිදුකිරීමට අයිතියක් ඇති බවත්ය. 

එතසවම බැංකුව විසින් සඳහන් කර ඇත්තත් බැංකු රහසව යටතත් අදොළ ත ොරතුරු ලබො දිය තනොහැකි බවය. 
එතහත් අභියොචක මින් විමසො ඇත්තත් බැංකු රහසව සේබන්ධතයන් තනොව බැංකුව අදොළ කරගත් නීති 
තරගුලොසී පිළිබඳව බව තකොමිෂන් සභොව නිරීක්ෂණය කර සිටී. එතසවම තකොමිෂන් සභොව වැඩිදුරටත් 
නිරීක්ෂණය කරනුතේ අදොළ ත ොරතුරු බැංකු රහසව යට ට තහෝ තුන්වන පොර්ශවවයකට තහෝ අයත් කරුණු 
පිළිබඳ විෂය පථයට අයත් තනොවන බවය. 

නිකයෝගය: 

අදොළ ත ොරතුරු හො අභියොචක විසින් විමසන ලද තහවතුවලට අදොළ ත ොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහො 
2019.07.09 තපොදු අධිකොරිය කටයුතු කළයුතු බවට නිතයෝග කර සිටී. 

 
මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.07.09 දින තප.ව. 10.15ට කල් බන ලදි. 
 

 

**** 
 
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.  

 


