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වසන්ත සමරසිංහ  එ. දේශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්ුව 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ [747/2018] 20.02.2019 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.  

 

සභාපති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

ය ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ය ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ය ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභිොච    -   වසන්ත සමරසිංහ   

ය ාතිසි ලත් පාර්ශවෙ             -  ඩී.එම්.එල්. අයිවන් දිසානායක , දද්ශීය ආදායම් දකාමසාරිස ්

දෙනරාල්, දද්ශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්ුව 

      

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - වසන්ත සමරසිංහ   

තපොදු අධිකොරිය  - එම්.ඩි.එස.්එම් දද්වාප්රිය ,ජ්දයෂ්ඨ දකාමසාරිස ්

    සනත් කරනාඩන්න, PMA 

    වයි.එස්.ආර්.පි.එ දකදහල්කටුව , PMA 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

17.08.2018 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

17.08.2018(ත ොරතුරු 

ඉල්ීම ලැබුණු බව දැන්ීම) 

04.09.2018 (පිළිුර) 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

07.09.2018 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

17.09.2018 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව තව  

අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

01.10.2018 

 

අභිොච ෙට පසුබිම් වූ  රුණු: 
 
අභියොචක විසින් 17.08.2018 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මගින් පහ  ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදී. 
 
සද ෝන් සටීල් දකෝපදර්ෂන් ලිමිටඩ් ( ිං.වා.) 
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සද ෝන් සටීල් දකෝපදර්ෂන් ලිමිටඩ් (මා) 
GTB සද ෝන් සටීල් දකෝපදර්ෂන් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් (GTB) 
දමල්වා දරෝලිිං (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් (දමල්වා) 
කැප්ටන් ස්ිල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් (කැප්ටන්) 
(CN) දකාන්ෆැබ් ස්ිල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් (CN) 
(SR) ස්ිල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් (SR) 
දමල්බන් දමටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් (දමල්බන්) 
දමල්බන් දමටල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් (ශක්ති) 
අදශෝක්ත ස්ටීල් ඉන්ඩස්ීස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් (අදශෝක්ත) 
අදශෝක්ත ස්ටීල් ඉන්ඩස්ීස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් (සන්ස්ටාර්) 
ක්තයි ාස් (RS) 
IWW ඉන්ඩස්ීස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්  (IWW) 
දබෝල්කා ඉන්ඩස්ීස් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් (දබෝල්කා) 
දමාස්කව්  ිංකා ස්ටීල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් (DSI) 
දමාස්කව්  ිංකා ස්ටීල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් (3 STAR) 
දෙට්දමෝර් ස්ටීල් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්  (JET) 
 
ඉහත  ිංකාදව් ලියාපදිිංචි යකඩ නිෂ්පාදන සමාගම් පසුගිය වසර 05 ු  දගවන  ද අදායම් බදු, වැට් බදු හා  
ොිය දගාඩනැගීදම් බදු දවන දවනම සම්බන්ධ දතාරුරු. 
 
ත ොරතුරු නිලධොරියො 2018.09.04 දිනැතිව පිළිතුරු සපයමින් පවසො සිටිතේ 2016 අිංක 12 දරණ දතාරුරු 

දැනගැනීදම් අයිිවාසකම් පනදත් 5 (1) (අ) සහ 5 (1) (ඇ) (iii) අනුව අදාළ දතාරුරු  බා දිය දනාහැකි 

බව ය.   තමම ප්රතිචොරතයන් අ ෘප්තතියට පත් අභියොචක විසින් 2018.09.07 දිනැතිව නේකළ නිලධරයො තව  

අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධරයො 2018.09.17 දිනැතිව ප්රතිචොර දැක්තූ අතර තමම 

තීරණතයන් ද  අභියොචක සැහීමකට පත් තනොවූ තහයින් 2018.10.01 දිනැතිව අභියොචක විසින් තකොමිෂන් 

සභොව තව  අභියොචනයක් තයොමු කරන ලදී. 

අභිොච ෙ සල ා බල  අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ  ාරණා: 

දපාදු අධිකාරිදේ දතාරුරු ඉල්ීම සම්බන්ධව  බා දී ඇි පිළිුරු සම්බන්ධව විමසීදම්දී තපොදු අධිකොරිය 

පවසා සිදේ දතාරුරු ඉල්ීමට දතාරුරු නි ධාරියා 2018.09.04 දිනැි ලිපියක්ත මගින් පිළිුර  බා 

දුන් බවත් අභියොචක දද්ශීය අදායම් දකාමසාරිස් ෙනරාල් දවත ඉල්ු දතාරතරු සම්බන්දධයන් කටයුු 

කළ දනාමැි බව හා ඒ සම්බන්ධයන් කඩිනමින් කටයුු කරන ද ස දන්වා 2018.09.07 දිනැි  ලිපියක්ත 

දයාමු කර ඇි බව ය. අභියොචක විසින් තමම 2018.09.07 දිනැති ලිපිය තයොමු කර ඇත්තත් ත ොරතුරු 

නිලධොරියො තව  බව අවධොරණය වූ අ ර තේ සේබන්ධව තපොදු අධිකොරියට යේ විතරෝධ ොවයක් ඇත්ද 

යන්න විමසො සිටින ලදී. එවිට තපොදු අධිකොරිය ප්රතිචොර දක්වමින් සඳහන් කර සිටිතේ හැකි  ොක් දුරට 

ත ොරතුරු ලබො දීමට උත්සොහ කරන බැවින් විතරෝධ ොවයක් තනොනගන බවයි. දපාදු අධිකාරිය 2018.09.17 

දිනැි ලිපියක්ත මගින් එයට ප්රිචාර දැක්තූ බව තවදුරටත් පවසන  දී.  

ඒ සම්බන්ධදයන් විමසීදම්දී අභියාචක පවසා සිදේ 2018.09.04 හා 2018.09.17 දිනැි පිළිුරු ලිපි තමා 

හට දනා ැබූ බවත් ය.  එම ලිපි අභියාචක හට අභියාචනා විභාගදේදී  බා දුන් බව නිරීක්තෂණ විය.  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

3 
 

දපාදු අධිකාරිය දමම දකාමිෂන් සභාව විසන්  RTIC Appeal 229/2017 M. Hemapala v Department of 

Inland Revenue අභියාචනා විභාගදේදී  බා දුන් නිර්දද්ශ හා නිදයෝගයන් පුර්ව ආදර්ශයක්ත ද ස ගනිමින් 

පවසා සිදේ අභියාචක Madolsima Plantation Ltd හි බදු දගවීම සම්බන්ධදයන් දතාරතරු ඉල් ා සින 

 ද අතර එම දතාරතරු දපාදු අධිකාරිය දතාරතරු දැන ගැනීදම් පනදත් 5 (1) වගන්ිය යටදත් පුද්ගලික 

දතාරුරක්ත යන දහ්ු කාරණය මත එම දතාරතරු  බා දනාදුන් බවත් එය අබිභවො පවතින මහයන 

සුභසිද්ධධියක් පවතින්තන් නේ පමණක් ත ොරතුරු තහළිදරව් කළ යුතු බවත් තකොමිෂන් සභොතවි 

අවධොනයට තයොමු වූ බවයි. අභියාචක තමයට ප්රතිචොර දක්වමින් පවසො සිටිතේ රදට් බදු දගවන්දන්ක්ත 

වශදයන් දමම දතාරුරු දැන ගැනීමට අයිියක්ත ඇි බවත් ඉල් ා ඇි දතාරුරු දතාරුරු දැනගැනීදම් 

පනදත් 5 (4) වගන්ිය යටදත් දහළිදරව් කිරීදමන් වන හානියට වඩා මහෙන සුභසද්ධියක්ත සදු වන බව 

පවසා සිදේ ය. 

තපොදු අධිකොරිය  වදුරටත් පවසො සිටිතේ බදු දගවීම් සම්බන්ධව සාරාිංශගත දතාරුරු දදපාර්තදම්න්ුදව් 
වාර්ික වාර්තාවට ඇුළත් කර ඇි නමුත් ඉහත සදහන් සමාගම් විසන් දවන දවනම දගවන  ද බදු මුදල් 
එම වාර්තාදව් සදහන් දනාමැි බව පවසන  දී; 

 

නියෙෝගෙ: 

 

තදපොර්ශවය විසින් කරන ලද කරුණු කියොපෑේ ම  අභියාචනා අිංක 229/2017 හි ඉල් ා ඇි දතාරුරු 

සහ දමම දතාරුරු ඉල්ීම අතර  සැ කිය යුු දවනසක්ත ඇි බව අවධොරණය කරනු ලැතේ. එනම්, 

229/2017 දී අභියාචකයා Madolsima Plantation Ltd හා දද්ශීය ආදායම් දදපාර්තදම්න්ුව අතර 
හුවමාරුූ ලිපි ඉල් ා සි අතර, එමගින් එම ලිපි වල නේ කරන ලද පද්ධගලයින්තේ පද්ධගලිකත්වය බලපෑේ 
සිදු විය හැකියි.   
දමම අභියාචනදේ දී අභියාචකයා ඉහත සදහන් සමගාම් විසන් දගවන  ද බදු  මුදල් ප්රමාණය ඉල් ා ඇි 

සි ඇි බවත් දමම දතාරුරු දදපාර්තදම්න්ුදව් තපොදුයනයොට ලබො ග  හැකි ත ොරතුරු ද ස ිබිය 

යුු බව ය. දතාරුරු දැන ගැනීදම් පනදත් 5 (1) (අ) වගන්ිය යටදත් අදා  තැනැත්තා (දතවන 

පාර්ශවය) විසන් තමන් හා බැදී යම් දතාරුරු දහළිදරව් කිරීම සදහා ලිඛිතව අකමැත්ත  බා දී ිබුණද , 

එම දතාරුරු හා සබැදිව මහෙන සුභසද්ධිය  ිදබ් නම්, එම දතාරුරු දහළිදරව් කිරීමට තමම තකොමිෂන් 

සභොවට නිතයෝග කළ හැකිය. RTIC Appeal No:99/2017 Air Pilots Guild of Sri Lanka v Sri Lanka 

Airlines Ltd අභියාචනා විභාගය සම්බන්ධදයන් දතවන පාර්ශවය දතාරුරු දහළිදරව් කිරීම සදහා 

ලිඛිතව අකමැත්ත  බා දී ිබුණද , එම දතාරුරු හා සබැදිව මහෙන සුභසද්ධිය ිබීදම් දහ්ුව මත 

දකාමිෂන් සභාව එම දතාරුරු දහළිදරව් කිරීමට නිදයෝග ක  බව අවධාරණය කරන  දී. 

දකාමිෂන් සභාදව් කර්තවයය වන්දන් අභියාචක විසන් ඉල් ා ඇි දතාරුරු දතාරුරු දැන ගැනීදම් 

පනදත් 5 (1) වගන්ිදේ විස්තර කර ඇි නිදහස ්කිරීම් කිහිපයක විෂයයට අයත් දනාවන්දන්ද යන්න හා 

එම දතාරුරු 5 (1) වගන්ිදේ  දතාරුරු නිදහස් කිරීදම් විෂය පථයට අයත් වන්දන් නම්,  5 (4) 

වගන්ිදේ මහෙන සුභ සද්ධිය අභිබවා යාමට අදාළ වන්දන්ද යන්න මත පදනම්ව ස කා බැීදමන් පසුව 

ඉල් ා ඇි දතාරුරු නීතයානුකූ ව සහ නීියට යටත්ව අභියාචකහට  බා දිය හැකිද යන්න දසායා 
බැීම බව අවධාරණය කරන  දී. 
 

ඉහත තත්වයන් යටදත්, දකාමිෂන් සභාව පවසා සිදේ ඉල් ා ඇි දතාරුරු එනම් , ඉහත  ිංකාදව් 

ලියාපදිිංචි යකඩ නිෂ්පාදන සමාගම් පසුගිය වසර 05 ු  දගවන  ද අදායම් බදු, වැට් බදු හා  ොිය 

දගාඩනැගීදම් බදු දවන දවනම සම්බන්ධ දතාරුරු. දතාරුරු දැන ගැනීදම් පනදත් 5 (1) (එ) වග්නිය 
යටදත් දමම සමාගම් විසන් දමම දපාදු අධිකාරිය දවත රහසගතව  බා දුන් දතාරුරක්ත දනාවන දහයින් 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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29 (1) වගන්ිය යටදත් දහළිදරව් කිරීමට පක්තෂව දහෝ විරුද්ධව අදාළ සමාගම් වලින් කැමැත්ත විමසීම 

අදාළ දනාදව්. 

 
දපාදු අධිකාරිය දමම දතාරුරු ඉල්ීම සම්බන්ධව තවදුරටත් දපාදු අධිකාරිදේ අධයක්තෂ ෙනරාල් සමග 

සාකච්චා කිරීම  තවත් දිනයක්ත ඉල් ා සින බැවින් ඉන් පසුව ගත යුු ඉදිරි ක්රියාමාර්ග තීරණය කිරීම සඳහා 

දමම අභියාචනය 2019.04.23 දින නැවත විභාගයට ගැතනනු ලැතේ.  

 

***** 

 

RTIC Appeal (පද්ධගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ [719/2018] 15.10.2019 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. 
 

සභාපති:                                  මින්ද ගේමේපිල  

ය ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ය ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ය ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජ රාල්:  ඩී.ජී.එේ.ී . හපආරච්චචි 

 

අභිොච    -   වසන්  සමරසිංහ   

ය ාතිසි ලත් පාර්ශවෙ - ඩී.එේ.එල්. අයිවන් දිසොනොයක , තද්ධශීය ආදොයේ තකොමසොරිසව    

තයනරොල්, තද්ධශීය ආදොයේ තදපොර් තේන්තුව 

      

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - වසන්  සමරසිංහ   

තපොදු අධිකොරිය  - එේ.ඩි.එසව.එේ. තදවප්රිය,  තේෂවඨ තකොමසොරිසව 

    සනත් කරන්නොතගොඩ, PMA 

    වයි.එසව.ආර්.පි.එ තකතහල්කටුව , PMA 

 

අභිොච ෙ සල ා බල  අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ  ාරණා: 

2019.04.23 දිනැතිව පැවැත්ීමට නියමි ව තිබු විභොගය රතටි උද්ධග ව තිබු ආරක්ෂක  ත්ත්වය 

තහවතුතවන් 2019.10.15 දිනට කල්  බන ලදී. 

2019.02.20 දින තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට උද්ගත වූ  ාරණා පිළිබඳ තකොමසොරිසව 

තයනරොල්(නේ කළ නිලධරයො) දැනුවත් කිරීමට සහ ඔහුතගන් සුදුසු/අවශෙ උපතදසව ලබොගැනීම සඳහො 

කොලය ඉල්ලො සිටින ලද බැවින්, තකොමිෂන් සභොව විසින් තමම ත ොරතුරු තහළිදරව් කිරීමට තපොදු අධිකොරිය 
එකඟ තව්ද යන්න විමසො සිටින ලදී. 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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තපොදු අධිකොරිය විසින් පවසන පරිදි ඔවුන් තකොමසොරිසව යනරොල්වරයොට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහො තකොමිෂන් 
සභොතවන් තේ සේබන්ධව ලිඛි  සන්නිතව්දනයක් බලොතපොතරොත්තුතවන් සිටින ලදී. අදොළ කොර්යය 

පටිපොටිය/නිතයෝගය තපොදු අධිකොරියට දැනුේ දී තනොතිබුණද, අභියොචනතේ  ත්ත්වය සහ තකොමිෂන් සභොව 
ඉදිරිතේ උද්ගත වූ  ාරණා පිළිබඳව තකොමසොරිසව යනරොල්වරයො තව  දන්වො ඇති බව තපොදු අධිකොරිය 
පැහැදිලි කතළවය. තේ සඳහො සොක්ි වශතයන් තකොමසොරිසව යනරොල් තව  තයොමු කරන ලද අත්සන් තනොකළ 
ලිපිතේ පිටප ක් තපොදු අධිකොරිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී. 
 
ඉන් උපටොගත් අන් ර්ග ය පහතින් දැක්තව්. 
 

... බදු තගවන්නකුතේ අදොළ විසව ර දැනුේ දීතේ ඇති නී ෙොනුකුල භොවය සහ තද්ධශීය අදොයේ 

තදපොර් තේන්තු ප්රතිපොදනයන් තමන්ම බදු තගවන්නන්තේ අයිතිවොසිකේ කඩීම පිළිබඳව පැහැදිලි 

කිරීමක් ලබො ග  යුතු යැයි හැතේ.  

 වද ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් නේ කල නිලධොරියො තද්ධශීය අදොයේ 

තකොමසොරිසව යනරොල් වන අ ර ත ොර රු නිලධොරියොතේ නිගමනයට නේ කළ නිලධොරියො තව  

අභියොචනයක් තනොවන අවසවථොවක තමවන් නිගමනයක් තකොමිසම විසින් ලබොදීම නීතිමය සහ 

පරිපොටීන්ට පටහැනි බව හැතේ. 

තමය නීතිමය ගැටළුවකට තුඩු දුන් කරුණක් වන බැවින් නීතිපති තදපොර් තේන්තුව තව  තයොමු 

කර උපතදසව ලබො ගැනීම සුදුසු යැයි හැතේ.  

තේ සේබන්ධතයන් එකී පනතත් නේ කල නිලධරයො වශතයන් දැනුවත් කිරීම සඳහො සහ තීන්දුවක් 
ලබොදීම සඳහො තමය ඉදිරිපත් කරමි. 

 

තපර අභියොචනො විභොගතේදී තපොදු අධිකොරිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද්ධතද්ධ, අභියොචක විසින් නේ කල 
නිලධොරියො හට අභියොචනො කිරීමට අසමත් ීම හො ඒ තවනුවට ත ොරතුරු නිලධොරියො හට අභියොචනො කිරීම 
සේබන්ධ විතරෝධ ොවයක් තනොදක්වන බවය. 

අභියොචක කියො සිටිතේ තපොදු අධිකොරිය විසින් ත ොරතුරු සැපයීම ි ොම ොම ප්රමොද කරන බව සහ 
තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිතේ ලබො දී ඇති තමම ලිපිය අත්සන් කර තනොමැති බැවින් එි වලංගු භොවයක් 
තනොමැති බව ය. එම නිසො තපර නඩු විභොගතයන් පසුව තපොදු අධිකොරිය විසින් තකොමසොරිසව යනරොල්වරයො 
දැනුවත් කිරීම සඳහො පියවර තගන ඇති බව තපන්ීමට තමය සොක්ි තනොවන බව අභියොචක  වදුරටත් කියො 
සිටින ලදී. 
 
නියෙෝගෙ 

 

තකොමිෂන් සභොව, තමම අභියොචනතේ තපර නඩු විභොගතේදී නිරීක්ෂණය කල පරිදි, ඉල්ුේ කරන ලද 
ත ොරතුරු (එනේ බදු තගීමට බැඳී සිටින ආය නයක් විසින් බදු තගීම) මහයන අරමුදල්/බදු මුදල් එකතු 
කිරීමට අදොළ ත ොරතුරු හො සේබන්ධ තව්. ඒ සඳහො තගීම කිසියේ ම තේදයකට තුඩු දී ඇති ත ොරතුරු 

බව ට තපොදු අධිකොරිය විසින්  ර්ක කර නැ . ඒ අනුව තමම ත ොරතුරු, ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ පනතත් 5 

(1) වගන්තිය ප්රකොරව, තපොදු අධිකොරිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වෙතිතර්කයකට යටත්ව, පන  යටතත් 
නී ෙොනුකූලව නිකුත් කල හැකි ත ොරතුරු විෂය පථයට අදොළ විය හැකි බව අපතේ අදහස විය. 
 

එවැනි වෙතිතර්කයක් තපොදු අධිකොරිය විසින්  වම සවථොපි  කර තනොමැ . යේ ආය නයක් විසින් රොයෙ 

භොණ්ඩොගොරයට තගවන ලද බදු ප්රමොණය තහළිදරව් කිරීම, බදු පැනීමට අදොළ ආණ්ඩුතව් ආර්ික තහෝ 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 

6 
 

මුලෙමය ප්රතිපත්ති 'නිසි කලට තපර' තහළි කිරීතමන් ශ්රී ලංකොතව් ආර්ිකයට සිදුවන 'බරප ල අගතියට' 

සමොන විය තනොහැක. (ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පනතත් 5 (1) (ඇ) (iii) වගන්තිය)එතමන්ම තමි ඉල්ුේ 
කල ඇති ත ොරතුරු තපෞද්ධගලික හො රහසිග  ත ොරතුරු තලස තපොදු අධිකොරිය තව  අදොළ පොර්ශවය විසින් 
ලබො දී තනොමැති බැවින් තමය ත වන පොර්ශවයකට විශවවොසතයන් සපයො ඇති ත ොරතුරු තලස සැලකිය 

තනොහැක. (ත ොරතුරු  දැනගැනීතේ පනතත් 5 (1) (i) වගන්තිය)  

 

තකොමිෂන් සභොව  වදුරත් නිරීක්ෂණය කරනු ලැබුතව් තමම ත ොරතුරු බදු පැනීමට අදොළ බැවින් (එනේ, 

එම ආය නය විසින් රොයෙ භොණ්ඩොගොරයට ලබො දුන් මුදල), තමම අභියොචනතේ ඉහ   ර්කය සහ තහවතු 
පැහැදිලි කිරීම හො අදොළ කරුණු තමම අභියොචනතේ කොරණොවලට හො ක්ෂණික කරුණු සන්දර්භයට පමණක් 

සීමො තව්.  ව ද,  තමම අභියොචනය, බදු පැනීම පිළිබඳ විසව ර වලට අදොළ ත ොරතුරු සේබන්ධතයන් තපොදු 
පූර්වොදර්ශයක් තලස සැලකිය තනොහැකි බව  වදුරටත් සඳහන් කරනු ලැතේ. 
 

ඉහ   ත්වයන් යටතත්, අප තකොමිෂන් සභොව විසින් තමම නිතයෝගය නිකුත් කරනු ලබන්තන් තපොදු 
අධිකොරිතේ අදොළ නිලධොරීන්ට තකොමසොරිසව යනරොල්වරයො දැනුවත් කිරීමට සහ තමම අභියොචනතේ අවසොන 
දිනය වන ඊළඟ දිනයට තහෝ ඊට තපර තකොමිෂන් සභොව තව  එයට  ප්රතිචොරය තයොමු කිරීමටය. 
 
අභියොචනය කල්  බනු ලැතේ. 
 

මීළඟ නඩු දිනය: 2020.01.14 

 

*** RTIC Appeal (පද්ධගලික වශයෙන් විභාග කිරීම)/ [719/2018] 14.01.2020 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. 
 
සභාපති:                                  මින්ද ගේමේපිල  

ය ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

ය ාමිෂන් සභා සමාජි : තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

ය ාමිෂන් සභා සමාජි : විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අධ්යක්ෂ-ජ රාල්:  ඩී.ජී.එේ.ී . හපආරච්චචි 

 

අභිොච    -   වසන්  සමරසිංහ   

ය ාතිසි ලත් පාර්ශවෙ - ඩී.එේ.එල්. අයිවන් දිසොනොයක , තද්ධශීය ආදොයේ තකොමසොරිසව    

තයනරොල්, තද්ධශීය ආදොයේ තදපොර් තේන්තුව 

      

යපනීසිටීම   

අභියොචක   - වසන්  සමරසිංහ   

තපොදු අධිකොරිය  - එේ.ඩි.එසව.එේ. තදවප්රිය,  තේෂවඨ තකොමසොරිසව 

    සනත් කරන්නොතගොඩ, PMA 

    වයි.එසව.ආර්.පි.එ තකතහල්කටුව , PMA 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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අභිොච ෙ සල ා බල  අවස්ථායේ දී උද්ගත වූ  ාරණා: 

තපොදු අධිකොරිය විසින්  ර්ක කර සිටිතේ 5(1) (අ) වගන්තිය ප්රකොරව පද්ධගලික ත ොරතුරු වුවද එම 

ත ොරතුරු තහළිදරව් කිරීම මගින් මහයන යහප ක් සිදු තනොතව් නේ එබදු ත ොරතුරු මුදො හැරීමට තනොහැකි 

බවය. එතමන්ම සමොගමක්  යනු නනතික සවිතියක් වන බැවින් සමොගමක් සේබන්ධතයන්ද තමම  

වෙතිතර්ක  අදොළ වන බවය.   

තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටිතේ ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ පනතත් 5 (1) (අ) වගන්තිය  නි 

පද්ධගලයන් සේබන්ධතයන් පමණක් අදොල වන  වෙතිතර්කයක්  බවත් සමොගමක්  සේබන්ධතයන්  තමම 

වෙතිතර්කය අදොළ තනොවන බවත්ය. එතසව වුවද, ත ොරතුරු ඉල්ීම රොයෙ අරමුදලක්  සේබන්ධතයන්  වන 

තහයින්, ත ොරතුරු අනොවරණය කිරීම තකතරි  තපොදු යහප ක් /මහයන උනන්දුවක් ඇති බව  හවුරු තව්. 

 
 වදුරටත් තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වමින් පවසො සිටිතේ  මීට තපර තමම තකොමිෂන් සභොව හමුතව් 
විභොග වූ අභියොචනයක් මගින් එනේ එේ.ජී. තහවමපොල එ . තද්ධශීය ආදොයේ තදපොර් තේන්තුව (ආර්.ටී.අයි.සී 
අභියොචනය 229/2017) තකොමිෂන් සභොව විසින් සමොගමක් සේබන්ධ ත ොරතුරු අනොවරණය කිරීතේදී එම 
සමොගතමි කැමැත්  විමසො එය ලබො දීම ම , ත ොරතුරු තහළිදරව් කිරීම සිදු කළ හැකි බවයි.      
 

තපොදු අධිකොරිතේ එම කරුණු දැක්ීම සේබන්ධතයන් තකොමිෂන් සභොතව් අදහස වූතේ, එම තීරණය එම 

අභියොචනතේ  කරුණු වලට පමණක් සීමො ී  ඇති අ ර, එම අභියොචනතේ දී අභියොචකතේ ත ොරතුරු ඉල්ීම 
වුතේ  සමොගම හො තපොදු අධිකොරිය  අ ර හුවමොරු වූ ලිපි  සේබන්ධතයන් පමණක්  වන අ ර සමොගම විසින් 
තගවන ලද බදු ප්රමොණය තනොව බවය. එබැවින් එකී අභියොචනය වර් මොනතේ විභොග වන තමම 
අභියොචනතයන් තවන්කර හඳුනොග  හැකිය. 
 

තකොමිෂන් සභොතව් මඟ තපන්ීමකින් ත ොරව ත ොරතුරු සවවකැමැත්ත න් නිදහසව කිරීම සේබන්ධතයන් 
නීතිපති තදපොර් තේන්තුතවන් උපතදසව ලබො ග  යුතු බව තපොදු අධිකොරිතේ  අදහස විය. 
 

තපොදු අධිකොරිය  වදුරටත් කරුණු දක්වමින් තකොමිෂන් සභොව තව  දන්වො සිටින ලද්ධතද්ධ 2006 අංක 10 

දරන තද්ධශීය ආදොයේ පනතත් 209 වන වගන්තිතේ රහසිග  විධිවිධොනය ප්රකොරව අල්ලසව හො දූෂණ 

තකොමිෂන් සභොවට තහෝ අධිකරණ නිතයෝගයක් ම  තහෝ මුදල් අමො ෙොංශයට තහෝ එම වගන්තිතේ දක්වො 

ඇති තවනත් ඕනෑම ආකොරයකින් තහෝ  හැර  ත ොරතුරු අනොවරණය කිරීතමන්, තපොදු අධිකොරිය වළක්වො 

ඇති බවයි. 

 

තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කළ  සිටිතේ 2006 අංක 10 දරණ තද්ධශීය ආදොයේ පන ; 2017 අංක 

24 දරණ පන   මගින් ප්රතිසවථොපනය කර ඇති බවත්, ඒ අනුව නව පන  ප්රකොරව තපොදු අධිකොරිතේ  
 ත්ත්වය පිළිබඳව තකොමිසම විමසො සිටින ලදී. 
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් ප්රකොශ කර සිටිතේ ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු අනුව සලකො බලන කල එකී 

ත ොරතුරු  පැරණි පන  එනේ  2006 අංක 10 දරණ පන  ක්රියොත්මක වූ  කොලපරිච්චතේදයට අයත් වන 
බැවින් එකී පැරණි පන  ම  රඳො පවතින බවය. එතමන්ම නව පන  යටතත් ත ොරතුරු මුදො හැරීතේ 
හැකියොව පැරණි පන  යටතත් ත ොරතුරු මුදො හැරීතේ හැකියොව  සොතප්තක්ෂව ඉ ො සීමි  බව  වදුරටත් තපොදු 
අධිකොරිය විසින් ප්රකොශ කරන ලදී. 
 
තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වමින්  වදුරටත් ප්රකොශ කර සිටිතේ  ඉහ  කී  සමොගේ සේබන්ධතයන් 
ඉල්ලො සිටින ලද ත ොරතුරු අනොවරණය කිරීම මගින්  එම සමොගේවලට අදොළව  තවනත් සංඛ්ෙොමය 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ත ොරතුරු සොතප්තක්ෂ වශතයන් ගණනය කිරීමට ඕනෑම තකතනකුට හැකි වනු ඇති බවය.  වද එවැනි 
අයුරින් ත ොරතුරු අනොවරණය වන්තන් නේ සමොගේ  ක්රියොත්මක ීමට අගතියක් තලස එම  සමොගේ විසින් 
වටහො ගනු ඇ . 
 

තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටිතේ ත ොරතුරු දැන ගැනීතේ අයිතිතයි දෘෂවටි තකෝණතයන් 
නව පන  අදොළ විය හැකි බවත්, එම පන  ප්රකොරව එවැනි කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම අවශෙ බවත්ය. 
 

අභියොචක විසින් තමම ත ොරතුරු තහළිදරව් කිරීම සඳහො බරප ල අවශෙ ොවයක් ඇති බව ප්රකොශ කර සිටින 

ලදී.  මො විසින් ත ොරතුරු අතප්තක්ෂො කරන සමොගේ රුපියල්  බිලියන 25 කට අධික බදු පැහැර හැරීේවල 
නිර  ී ඇති බව එමගින් අනොවරණය විය හැකි බවත්  වදුරටත් අභියොචක විසින් ප්රකොශ කර සිටින ලදී. 
 වද එම ත ොරතුරු අනොවරණය කරනු ලබන්තන් මහයන ොවතේ යහප  පිණිස බවද ඔහු අවධොරණය කර 
සිටින ලදී. 
 

නියෙෝගෙ: 
 

තකොමිෂන් සභොව විසින් 2017 අංක 24 දරණ තද්ධශීය ආදොයේ පනතත් අඩංගු නිල රහසෙ ො වගන්තිවලට 

අනුකූලව ලිඛි  තද්ධශන  තගොනු කරන තලසට තපොදු අධිකොරයට  මින්  නිතයෝග කරනු ලැතේ.  

 

තපොදු අධිකොරිතේ  ලිඛි  තද්ධශන  ලැබී සති තදකක් ඇතුළ  අභියොචකයොට ඒ සේබන්ධව  ප්රතිචොර දැක්විය 

හැකිය. 

 

තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතව්දනය කරනු ලැතේ.  
 
****** 

 


