
 

 

අනු 

අංකය  

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබද පනතේ 10 

වන වගන්තතිය යටතේ වන අවශ්ය ොව  

ත ොරතුර/  ේේවය  

01 2019 වසර තුළදී ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට ලැබුණු මුළු  ත ාරතුරු 

ඉල්ලීම් සංඛ්යාව. 

144 

02 2019 වසර තුළදී ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට ලැබුණු මුළු  ත ාරතුරු 

ඉල්ලීම් ගණනින් ත ාරතුරු සපයන ලද ඉල්ලීම් සංඛ්යාව. 

110 

03 2019 වසර තුළදී ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට ලැබුණු මුළු  ත ාරතුරු 

ඉල්ලීම් ගණනින් ත ාරතුරු සැපයීම ප්රතික්තේප කරන ලද ඉල්ලීම් 

සංඛ්යාව. 

24 

04 ත ාරතුරු දැනගැනීතම් අයිතිවාසිකම පිළිබද පන  යටතේ 

ප්රකාශයට පේ කර ඇති, 2017.02.03 දිනැති අංක 2004/66 දරන ගැසට් 

නිතේදන තරගුලාසිවල 4 (6) තරගුලාසිය ප්රකාරව, 2019 වසර තුළදී 

තවනේ තපාදු අධිකාරීන් තව  තයාමු කරන ලද මුළු ත ාරතුරු 

ඉල්ලීම් සංඛ්යාව.  

10 

05 ත ාරතුරු සැපයීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2019 වර්ෂය 

තුළ එකතු කරන ලද ගාස්තතු. 

ගාස්තතු එකතු කර නැ  

06 ත ාරතුරු දැනගැනීතම් අයිතිවාසිකම පිළිබද පනතේ 5 වන 

වගන්තිය යටතේ ප්රතික්තේප කරන ලද ඉල්ලීම් සංඛ්යාව. 

09 

07 ත ාරතුරු දැන ගැනීතම් තකාමිෂන් සභාතේ නියමය පරිදි ත ාරතුරු 

ලබා දී ඇති වාර සංඛ්යාව. 

01 

08 ත ාරතුරු සන්නිතේදනය කිරීම ප්රතික්තේප කිරීම සම්බන්ධතයන් 

ලද අභියාචනා සංඛ්යාව. 

191 

09 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් වාර් ා නඩේතු කිරීම, කළමනාකරණය 

කිරීම සහ විනාශ කිරීම සම්බන්ධතයන් අනුගමනය කරනු ලබන 

පරිචයන්. 

ත ාරතුරු දැනගැනීතම් 

අයිතිවාසිකම පිළිබද පනතේ 7 වන 

වගන්තිතේ විධිවිධාන සහ ශ්රී 

ලංකාතේ අදාළ වන තවනේ ලිඛි  

නීති අනුව, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

විසින් වාර් ා  ත ාරතුරු/ 

පවේවාතගන යයි 

10 ත ාරතුරු දැනගැනීතම් අයිතිවාසිකම පිළිබද පනතේ 8 වන 

වගන්තිය යටතේ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට අදාළ කටයුතු. 

අදාළ තනාතේ 

11 විනිවිදභාවය, ඵලදායී ාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා තයෝජනා, 

ඇේනම්, එවැනි තයෝජනා.  

තස්තවක අර්ථසාධක අරමුදතලහි 

සාමාජිකතයකුට  ම 

සාමාජිකේවයට අදාල  තස්තවක 

අර්ථසාධක අරමුදල සතු ඔිනෑම 

ත ාරතුරක් ඍජුවම ලබා ග  

හැකිය. තකතස්ත තව ේ, මධයම 

පළාතේ වතු කම්කරුවන් සම්බන්ධව 

කිසියම්  සංවිධානාේමක ත වන 

පාර්ශවයක් විසින් එවැනි ත ාරතුරු 

ඉල්ලලා සිටින බව නිරීක්ෂණය වී තිතේ. 

 

 

ත ොරතුරු නිලධොරී 

ශ්රි ලංකො මහ බැංකුව  

                                                           
1 ඊට අම රව, පනතේ නියම කර ඇති නියමි  කාල සීමාවන් පිළිතනාපැදීම සම්බන්ධතයන් අභියාචනා 5 ක් ලැබී 

ඇ . 

2016 අංක 12 දරන ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබද පනතේ 10 වන වගන්තතිය 

අනුකූලව ඉදිරිපේ කරනු ලබන ශ්රී ලංකො මහ බැංකුතේ වොර්ෂික වොර්ෂ ොව  

 


