ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් වභළල ඉදිරිපිටදී

ශ්රී ලංකා ග ලංවන් න ලංයමුවන් න ස ලංසාසදු ලං ශ ලංශ්රී ලංකා ග ලංවන් න ලං ස්ු (Airlines
Pilot Guild v Sri Lankan Airlines)
RTIC Appeal (තඳෞද්ගලික විභළග කිරීම)/99/2017 - 2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ
අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳනතේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකළරල කරන ද ියතය ගය වශ 2017 ත ොරතුරු
දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් වභළ රීතීන් හි (ගළවහතු වශ අභියළචනළ කළර්යයඳටිඳළටිය),
රීති අංක 28 යටතේ ඳලේලළතගන යනු බන කළර්යයඳටිඳළටිය තමම අභියළචනළ විභළගය 13.11.2017, 08.01.2018, 06.02.2018, 23.03.2018, 2.04.2018 ශළ
09.05.2018 දිනයන්හි ඳෆලති තකොමින් වභළ රැවහවීේ ල තකොටවක් තව ඳලේලන දී.
12.06.2018 දින කරන ද ියතය ගය
සභගපති - මහින්ද ගේමන්පි
ොමිෂ න ලංසභග ලංසගමගජි - තජෙහන නීතී කිළලි පින්තට ජයලර්ධන
ොමිෂ න ලංසභග ලංසගමගජි - තජෙහන නීතී එවහ. ජී. පංචිතශේලළ
ොමිෂ න ලංසභග ලංසගමගජි - ආචළර්ය තවවී තිරුචන්ද්රන්
ොමිෂ න ලංසභග ලංසගමගජි - විියසුරු තර හිනී ලල්ගම
පනීසිටීම
අධයක්ෂ ලංනනාග් - පියතිවහ ව රණසිංශ මශ ළ
නනති  ලංපර් ේෂ  ලං- මතුරි මළරන් මශේමිය
ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ද දිනය:

29.06.2017

ත ොරතුරු ියධළරියළ තීරණය බළ දුන් දිනය:

19.07.2017

නේකෂ ියධළරියළ තල අභියළචනය තයොමු කෂ දිනය:

02.08.2017

නේකෂ ියධළරියළ තීරණය බළ දුන් දිනය:

23.08.2017

RTIC තකොමින් වභළල තල අභියළචනය තයොමු කෂ දිනය:

15.09.2017

ලිඛි තද්නළ/ ලෆඩිදුර ලිඛි තද්නළ ඉදිරිඳේ කිරීම:
අභියළචක - 04.12.2017/18.01.2018/14.02.2018;
තඳොදු අධිකළරිය - 05.01.2018/05.02.2018/20.02.2018
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ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් වභළල ඉදිරිපිටදී

අභිුගච  ලං ්නු ් න ලං පනී ලංසිටීම
ජනළධිඳති නීතී නලින් ද්දුලතශට්ටි මශ ළ
නීතී ශෆීල් සරිවහ මශ ළ
නීතී මීර් වලළහිර් මශ ළ
නීතී
රිඳි විජයපර
බුද්ධික චන්ද්රතවේකර
පොදු ලංඅධි ගරිු ලං්නු ් න ලං පනී ලංසිටීම
නීතී ආචළර්ය ශිලළජි ෆීලික්වහ
අභිුගච  ලංපගර්ශ් ේ ලංයම ුෝනනු ලංකපි ළන් රුලන් වි ළනතේ, වභළඳති, ශ්රී ංකළ වනලන් ියයමුලන්තේ වංවදය
කපි ළන් මලික් තීසහ, ශ්රී ංකළ වනලන් ියයමුලන්තේ වංවදය
එවහ. එේ. කංකළනේතේ මිය, ශ්රී ංකළ වනලන් ියයමුලන්තේ වංවදය
පොදු ලංඅධි ගරි ේ ලංයම ුෝනනු ලංඑේ. ඒ. රණසිංශ, වමශ ප්රධළිය - නනතික, ශ්රී ංකළ වනලන් තවේලය
ශියළරළ තවල්මුේතු මිය, වමුශ නනතික කටයු තු කෂමනළකළරිනී, ශ්රී ංකළ වනලන් තවේලය
අභිුගචනුට ලංපසුබිම් ලංවූ ලං රුණු:
අභියළචක, ඳශ වශන් ත ොරතුරු තඳොදු අධිකළරිතයන් ඉල්ළ සිටින දී.
1.
ශ්රී ංකළ වනලන් තවේලතේ තවේලය කරන ඳශ නේ වශන් ියධළරීන්තේ ලෆටුප් වශ තලනේ
ප්රතිළභ/ දීමනළ
a.
විධළයක ියධළරී
b.
මළනල වේඳේ කෂමනළකරණ ප්රධළනී (HHR)
c.
ප්රධළන තලෂ ියධළරී (CCO)
2.
ශ්රී ංකළ වනලන් තවේලය වශ ඳළකිවහනළන අන් ර්ජළතික වනලන් තවේලය (PIA) අ ර සිදුව ලිපි
හුලමළරුලට අදළෂ/ වේබන්ධ සියලු ත ොරතුරු
3.
ඳළකිවහනළන අන් ර්ජළතික වනලන් තවේලය, ශ්රී ංකළ වනලන් තවේලය වමඑ එෂෆණු ම මලික
ගිවිසුතේ වශ එයට අදළෂ/ වේබන්ධ සියලු ත ොරතුරු
4.
ඳළකිවහනළන අන් ර්ජළතික වනලන් තවේලය, ශ්රී ංකළ වනලන් තවේලය වමඑ එෂෆණු ම මලික
ගිවිසුමට/ එකඑවීමට අදළෂ මුෙමය ත ොරතුරු (ළභ/ අළභ වශ ලන්දි මුදල් ඇතුු  අතනකුේ
ත ොරතුරු)
5.
ඳළකිවහනළන අන් ර්ජළතික වනලන් තවේලය, ශ්රී ංකළ වනලන් තවේලය වමඑ එෂෆණු ම මලික
ගිවිසුම අලවන් කිරීමට අදළෂ/ වේබන්ධ සියලු ත ොරතුරු
6.
Airbus A350 වනලන් යළනළ ඇනවුම අලංවන කිරීමට අදළෂ/ වේබන්ධ සියලු ත ොරතුරු
(ගිවිසුේ/ ලිපි හුලමළරු කිරීේ ඇතුු  අතනකුේ ත ොරතුරු)
7.
විධළයක ියධළරී සුතර්න් රේලේතේ මශ ළතේ A320 jet conversion වනලන් යළනතේ
තඳෞද්ගලික පියළවර පහු මල වශළ ශ්රී ංකළ වනලන් තවේලයට/ තලනේ ඳළර්ල ලට දෆරීමට සිදුව
පිරිලෆයට අදළෂ/ වේබන්ධ සියලු ත ොරතුරු
අභියළචක 29.06.2017 දින මුල් ත ොරතුරු ඉල්ලීම ඉදිරිඳේ කරන දී. ත ොරතුරු ියධළරී 30.06.2017
දින ඉල්ලුේ ඳත්රය ෆබු ම බලට අභියළචකට දෆන්ව අ ර, 19.07.2017 දිනෆති ලිපිතයන් ඳලවළ සිටිතේ
තමම ත ොරතුරු ඉල්ලීේ ල අයි ේ 4 වශ 6 ට අදළල ත ොරතුරු ලලින් තකොටවක් බළ දිය ශෆකි අ ර
අතනකුේ ත ොරතුරු ඉල්ලීේ ඳනතේ 5(1) ලගන්තිය ප්රකළරල ප්රතික්තේඳ කරන බලයි.
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ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් වභළල ඉදිරිපිටදී

තඳොදු අධිකළරිය ත ොරතුරු ඉල්ලීම ඳනතේ ඳශ ලගන්ති ප්රකළරල ප්රතික්තේඳ කරන දී. ත ොරතුරු
ඉල්ලීතේ අයි ේ අංක 1 ට අදළල 5(1)(අ) වශ 5(1)(උ) ලගන්ති ද, අයි ේ අංක 2 සිට 5 ට අදළල
5(1)(ආ)(ii) වශ 5(1)(ඈ) ලගන්ති ද, අයි ේ අංක 6 ට අදළල 5(1)(i), 5(1)(ඈ) වශ 5(1)(ක) ලගන්ති ද,
අයි ේ අංක 7 ට අදළල 5(1)(අ) වශ 5(1)(උ) ලගන්ති තඳන්ලළ තදන දී.
ත ොරතුරු ියධළරී බළදුන් පිළිතුර පිළිබල වහීමකට ඳේ තනොව අභියළචක, 02.08.2017 දින නේකෂ
ියධළරී තල අභියළචනළලක් ඉදිරිඳේ කරන ද්තද් විමවළ සිටින ද ත ොරතුරු මශජන සුභසිද්ධිය
වෆකිල්ට ගියමින් ඉදිරිඳේ ක යුතු බලේ, ත ොරතුරු ියධළරී බළ දුන් ත ොරතුරු වළලදෙ වශ
තනොමඑ යලන සුු  ලන බලේ ඳලවමිිය. තමයට පිළිතුරු බළ දුන් නේ ක ියධළරී 23.08.2017 දිනෆති
ලිපිතයන් අයි ේ අංක 1 වශ 6 ට අදළල ත ොරතුරු බළදීම ප්රතික්තේඳ ක අ ර, අයි ේ 2 සිට 5 දක්ලළ
ඉල්ළ සිටින ත ොරතුරු ල සීමළ නීර්ණයක් තනොමෆති බල තඳන්ලමින් ඳලවළ සිටිතේ, ඉල්ළ සිටින ද
සියලුම ත ොරතුරු බළදීේ තදරට, එනේ ශ්රී ංකළල වශ ඳළකිවහනළන අ ර වේබන්ධ ළලය ඳු දු වීමට
තශේතු විය ශෆකි බලයි. තමම පිළිතුර මඟින්ද වහීමකට ඳේ තනොව අභියළචක, 15.09.2017 දින
තකොමින් වභළලට අභියළචනයක් ඉදිරිඳේ කරන දී.
අභිුගචනග ලංඅ්ස්ථග ේ ලංඋද්ගත ලංවූ ලං ගාණග:
අභියළචක ඳළර්ලතේ නීති ලරයළ ඳලවළ සිටිතේ තඳොදු අධිකළරිය ත ොරතුරැ බළදීතේදී විියවිධභළලයකින්
කටයුතු කිරීමට අතඳොතශොවේ ව තශයින් තමම අභියළචනළල තගොනු ක බලයි. තඳොදු අධිකළරිතේ ලළර්ෂික
ලළර් ළ වෆකිල්ට ගෆනීතේදී ඔවුන් වම ලර්යකම වෆකිය යුතු අළභ ේේලයන්ට තගොදුරු වී ඇති
බල තඳනී යයි. අභියළචක වංවදතේ වළමළජිකයින්තේ ලෆටුප් තඳොදු අධිකළරීය විසින් තගලනු බන අ ර
තමම වළමළජිකයින් ශ්රී ංකළ පරලෆසියන් ලන තශයින් වශ තඳොදු අධිකළරිය මශජන මුදල් භළවි තයන්
කටයුතු කරන තශයින් තමම ත ොරතුරු පිළිබල අභියළචක ඳළර්ලය උනන්දුලක් දක්ලයි. ම කදී සිට
තඳොදු අධිකළරිය මුහුණ ඳ අළභය ලඩළේ නරක අ ට ශෆතරමින් ඳලතින අ ර, ඳසුගිය ලවර 10 – 15
අ ර කළය තු තඳොදු ආය නය තු සිදුලන අක්රමික ළ වශ ළති වං්රශයට අනුල සිදුලන කටයුතු
තශේතුතලන් තමම ේේලය ලඩළේ බරඳ  අ ට ශෆතරමින් ඳලතින බලට තඳොදු මළධෙතේ පු ල් තව
ලළර් ළ වී ඇ .
ශ්රී ංකළ වනලන් තවේලය කකට ඉශ දී ත කතේ තශොම වනලන් යළනළ තවේලළලන් 10 න් එකක් තව නේ
දරළ සිටි අ ර, ලර් මළනතේ සිදුලන කෂමනළකරණ අක්රමික ළ වශ දුණය තමම අධිකළරිය ඉ ළමේ
තේදනීය ේේලයකට ඳේකර ඇ . තඳොදු අධිකළරිය තමම තශේතුල ියවළ ඳළඩු බන බලට ඳලවන ඳදනම
ප්රහන කරමින් අභියළචක ලදුරටේ ඳලවළ සිටිතේ තේ තශේතුතලන් වනලන් මීනන් ප්රමළණය අඩුවීම වළක්ෂි
තව ඉදිරිඳේ කර තනොමෆති බලයි.
ලද තඳොදු අධිකළරිය ඳළකිවහනළන අන් ර්ජළතික වනලන් තවේලය වමඑ ඇතිකරගේ ගිවිසුම ලෆිය ව තලනේ
ඳළඩු බන ගිවිසුේ ලටද එෂතඹන අ ර, තේලළ ශ්රී ංකළල තුදී වළර්නකල ියමව කටයුතු තවට
ප්රංවළලට ක් කරන බලට තඳන්ලළ දුන් අභියළචක ලෆඩිදුරටේ ඳලවළ සිටිතේ ඳළකිවහනළන ගිවිසුතේ එරට
අේවන්කරු අඳරළධ විමර්නයකට ක්ල ඇති බලේ, එම ම තේදය තශේතුතලන් තමම ගිවිසුම අලංවන
කර ඇති බලේය.
අභියළචක ලදුරටේ තඳන්ලළ සිටිතේ 2016 අංක 12 දරන ඳනතේ 5 ලන ලගන්තිය ප්රකළරල ත ොරතුරු
බළ දීම ප්රතික්තේඳ කර ශෆකි නමුේ, 5(4) ලගන්තිය ප්රකළරල මශජන සුභසිද්ධිය උතදවළ තමම
ත ොරතුරු ඉදිරිඳේ කර ශෆකි බලයි. එම ලගන්තිය තමතවේ වශන් කරයි.
“(1) ලන උඳලගන්තිතේ කුමක් වශන් වුලද මශජන සුභසිද්ධිය එම ත ොරතුරු තශළිදරවු කිරීතමන් ලන
ශළියයට ලඩළ ලෆඩි නේ එලෆිය ත ොරතුරු වශළ ලන ඉල්ලීමක් ප්රතික්තේඳ තනොකෂ යුතුය”
තඳොදු අධිකළරිය තමයට පිළිතුරු දක්ලමින් ඳලවළ සිටිතේ 02.08.2017 දිනෆති ලිපිතයන් ඳළකිවහනළන
අන් ර්ජළතික වනලන් තවේලය වමඑ ගිවිසුතමන් ෆබ ආදළයේ ත ොරතුරු බළ දුන් බලේ තමය ත ොරතුරු
ඉල්ලීතේ අයි ේ 4 වශ 6 ට අදළල ත ොරතුරු ලලින් තකොටවක් ව බලයි. එනේ;
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ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් වභළල ඉදිරිපිටදී

4 ලෆිය අයි මට අදළල - ශ්රී ංකළ වනලන් තවේලය ඳළකිවහනළන අන් ර්ජළතික වනලන් තවේලය වමඑ
ගිවිසුතමන් ෆබ මුු  ආදළයම
6 ලෆිය අයි මට අදළල - A350 – 900 වනලන් යළනළ ඇනවුම අලංවන කිරීමට ලෆයව පිරිලෆය
තමම ත ොරතුරු බළදීම පිළිබල 19.07.2017 දින අභියළචකට දෆන්ව අ ර, 02.08.2017 දින
අභියළචකශට එම ත ොරතුරු බළදුන් බලට තඳොදු අධිකළරිය ඳලවළ සිටිතේය.
අභියළචක විසින් ඉල්ලුේ කරන ද 6 ලෆිය අයි මට අදළෂ ත ොරතුරු තඳොදු අධිකළරිය වශ තුන්ලන
ඳළර්ලයක් (Airbus වශ AerCap) අ ර ඇතිව ගිවිසුමකට වේබන්ධ ලන තශයින් ඳනතේ 29 ලගන්තිය
ප්රකළරල එම ත ොරතුරු අභියළචකට බළ දීම පිළිබල තුන්ලන ඳළර්ලතේ කෆමෆේ දෆනගෆනීමට
ත ොරතුරු ියධළරියළ විසින් 19.07.2017 දින ලිපියක් ඉදිරිඳේ කර ඇ . එදිනම එම ලිපියට පිළිතුරු
දෆක්ව තුන්ලන ඳළර්ලය ඳලවළ ඇේතේ ඉල්ලුේ ක ත ොරතුරු බළ දීමට ඔවුන් එකඑ තනොලන බලයි.
තේ පිළිබල නේකෂ ියධළරී 19.07.2017 දිනෆති ලිපිතයන් අභියළචළක ඳළර්ලයට (ලිපි වහි ල) දෆන්ව
බල තඳොදු අධිකළරිය ල දුරටේ ඳලවළ සිටිතේය.
තමයට පිළිතුරු දක්ලමින් අභියළචක ඳලවළ සිටිතේ ඉල්ලුේ කරන ද ත ොරතුරු ල
අනළලරණය වෆකිය යුතු මට්ටමකට මශජන සුභසිද්ධිය වශළ බඳළන තශයින් ත ොරතුරු බළදීම
ප්රතික්තේඳ කිරීම වළධළරණ තනොලන බලයි. අභියළචක ලදුරටේ ඳලවළ සිටිතේ තමම ත ොරතුරු ඉල්ලීම
ඉදිරිඳේ කිරීතමන් අනතුරුල, ත ොරතුරු ඉල්ලීම ඉදිරිඳේ කෂ ඳළර්ලයට එතරහිල
විතර ධ ළලක් ආය නය තු ක්රියළේමක ව බලයි. තඳොදු අධිකළරිය ම තිබ විහලළවය ඳු දු වීම
තශේතුතලන් වනලන් ියයමුලන් 80 කට ආවන්න වංඛ්ෙළලක් ඇති ශ්රී ංකළ වනලන් තවේලතයන් ඉලේල තගොවහ
ඇති බලට අභියළචක තච දනළ කතෂේය.
අභියළචකතේ ත ොරතුරු ඉල්ලීම වෂකළ බෆලීතමන් අනතුරුල එහි අන් ර්ග ය ඉ ළමේ පු ල් බල
ියගමනය ක තකොමින් වභළල අභියළචකට 13.11.2017 දින ඳලවළ සිටිතේ තඳොදු මළධෙතයන් බළ ග
ශෆකි ත ොරතුරු මන් වතු කර ගෆනීතමන් අනතුරුල බළ ගෆනීමට අලෙ අතනකුේ ත ොරතුරුල
ඉ ළමේ ඳෆශෆදිලි වශ වංක්ෂිප් ත ොරතුරු ඉල්ලීමක් 04.12.2017 දින ලන විට ඉදිරිඳේ කරන
තවටයි. (13.11.2017 දින තකොමින් වභළ ලළර් ළල). ියතය ග ක ඳරිදි අභියළචක විසින් වංක්ෂිප්
ත ොරතුරු ඉල්ලීම 04.12.2017 දින තකොමින් වභළලට ඉදිරිඳේ කරන දී. තකතවේ තල ේ වංක්ෂිප්
ත ොරතුරු ඉල්ලුතේ නල ත ොරතුරු ඉල්ළ සිටින බලට ඳලවළ තඳොදු අධිකළරිය විතර ධ ළලක් දෆක්ව
තශයින් ( 05.01.2018 දින තකොමින් වභළලට ඉදිරිඳේ ක ලිඛි තද්නය) මුල් ත ොරතුරු ඉල්ලීමට
අනුල අභියළචනය ක්රියළේමක කිරීමට තකොමින් වභළල තීරණය කරන දී. (08.01.2018 දින තකොමින්
වභළ ලළර් ළල)
06.20.2018 දින තඳොදු අධිකළරිය මලික විතර ධයක් ඉදිරිඳේ කරමින් ඳලවළ සිටිතේ තමම අභියළචනය
ඳලේලළතගන යළමට ඳනතේ 43 ලගන්තිය ප්රකළරල තකොමින් වභළලට අධිකරණ බයක් තනොමෆති බලයි.
එයට තශේතු දක්ලමින් තඳොදු අධිකළරිය ඳලවළ සිටිතේ ඳනතේ 43 ලගන්තිය ප්රකළරල තඳොදු අධිකළරිය
“2007 අංක 7 දරන වමළගේ ඳන යටතේ ලියළඳදිංචි ව” තව ියර්ලචනය කර ඇති බලේ, තමම
අධිකළරිය වමළගේ ඳන යටතේ “නෆල ලියළඳදිංචි” ව අධිකළරියක් ලන බලයි.
ඳළර්ල තදතකහිම කරු ම වකළ බෆලීතමන් අනතුරුල 23.03.218 දින තීරණය ඉදිරිඳේ ක තකොමින්
වභළල මලික විතර ධ ළලය (http://www.rticommission.lk/web/images/pdf/23032018/ulrticappea-jurisidiction-point-22032018.pdf) ියහප්රභළ කරමින් ඳලවළ සිටිතේ ශ්රී ංකළ වනලන් තවේලය
ඳනතේ 43 ලන ලගන්තියට යටේ ලන බලයි.
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ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් වභළල ඉදිරිපිටදී

20.04.2018 දින විදුේ ෆඳෆල් ඳවුවුඩයක් මඟින් තඳොදු අධිකළරිය තකොමින් වභළල මලික
විතර ධ ළලය පිළිබල බළ දුන් ියතය ගය පිළිගන්නළ බලේ එයට අභියළචනයක් ඉදිරිඳේ තනොකරන
බලේ ඳලවළ සිටිතේය.
තඳොදු අධිකළරිය විසින් අයි ේ අංක 6 ට අදළෂ ත ොරතුරු බළදීම ප්රතික්තේඳ කිරීම වේබන්ධතයන්
(ඳනතේ 5(1)(ක) ලගන්තිය ප්රකළරල), අදළෂ ත ොරතුරු, තීරණයක් තනොමෆති අමළ ෙ ම්ඩඩ
වංතද්යක අඩංවන ලන බල වනළන කිරීමට ලිඛි වළක්ෂි ඉදිරිඳේ කිරීමට තකොමින් වභළල ියතය ග කර
සිටින දී.
යම ුෝගු:
තමම ඳනතේ ප්රධළන ඳරමළර්නය, එහි වළරළංග විධිවිධළන ලලින් වවිවහ රළේමකල දක්ලළ ඇති ඳරිදි වශ
පූර්විකළතේ අලධළරණය කර ඇති ඳරිදි, “තඳොදු අධිකළරිල විියවිදභළලය වශ ලගකීේ පිළිබ වංවහකෘතියක්
තඳ ණය කිරීතේ අලෙ ළලයක් ඳෆන නෆීන ඇති බෆවින්, එමඟින් ශ්රී ංකළතේ මශජන ළලට යශඳළනය

වශළ ලෆඩි ලතයන් වශභළීන විය ශෆකි වශ රතට් තඳොදු ජන ජීවි තේදී වක්රීය තව වශභළීන විය ශෆකි
වමළජයක් ප්රලර්ධනය කිරීම” තඳන්ලළ දිය ශෆකිය.
තඳොදු ආය න ල විියවිදභළලය ශළ ලගවීම ඳනතේ තක්න්ද්රීය අලධළනය තේ. ඒ වේබන්ධතයන් ඳනතේ
පූර්විකළල, උඳරිම ලතයන් ත ොරතුරු තශළිදරේ කිරීතේ මධර්මය ඳදනේ තකොටතගන කටයුතු කරයි.

ඉන්දියළතේ ත ොරතුරු දෆනගනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳන (2005) ඳනතේ ඇති “ගෆටුේකළරී
අලෙ ළ තුනය කිරීම” යන මධර්මය; එනේ, "... සීමි මුෙ වේඳේ ප්රවහන ල භළවි ළ කිරීම වශ
වංතේදී ත ොරතුරු පිළිබ රළශවෙභළලය සුරකින කළර්යක්ම ක්රියළකළරීේලය වේබන්ධල ත ොරතුරු
තශළිදරේ කිරීම, අතනකුේ තඳොදු අලෙ ළ වමග ගෆීමමට ඉඩ ඇති බෆවින්, තමම ගෆටුේකළරී අලෙ ළ
ප්රජළ න්ත්රලළදී ඳරමළදර්තේ අතිමලිකේලය රැක ගියමින් තුනය කිරීමට” කටයුතු කිරීම, ශ්රී ංකළතේ
ක්රියළේමක ලන ත ොරතුරු දෆනගනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳනතේ මධර්මය වමඑ වෆවමේතේ දී තලනවහ
බල අලතබ ධ කරග යුතු තේ.
එබෆවින් මශජන මුදල් භළවි ය වෆකිල්ට ගෆනීතේදී තඳොදු අධිකළරිය විසින් සිදු කර ඇ ෆයි ඳලවන
මුෙ අක්රමික ළ තකොමින් වභළල ඉදිරිතේ ඳරීක්ළලට ක් ලන බල ඳෆශෆදිලිය. තමම තකොමින් වභළල
ියතය ගය බළ දීතේදී මශජන සුබසිද්ධිය පිළිබල විතේතයන් අලධළනය තයොමු කරනු ඇ .
අභියළචකයළතේ ඉල්ලීතමහි ඇති වම අයි මයක්ම ඉ ළ සුඳරීක්ළකළරීල වෆකිල්ට ගියමින් තමම
කරු ම ඉදිරිඳේ තකතර්.
අයිතම ලංඅා  ලං1 සහ ලං7 සම්බ නධ් ලං(යම ුෝග ේ ලංසගාගාශු)
තමම ත ොරතුරු තඳොදු අධිකළරිතේ මශජන මුදල් වේබන්ධ මුෙමය ලගකීම වශ විියවිදභළලයට ජජුලම
වේබන්ධ ලන ියවළ අනළලරණය ක යුතු ත ොරතුරු තේ. තමම ත ොරතුරු බළ දීම ලඩළේ ලෆදගේ
ලන්තන් තඳොදු අධිකළරිය රතට් ජළතික වනලන් තවේලය තව වකන ආය නය ියවළතලිය. තමහි මුෙ
කෂමණළකරණය වේබන්ධතයන් මශජනයළට අලෆසි ත ොරතුරු බළ දීමට තකොමින් වභළල බෆමේ සිටියි.
මීට අම රල අයි ේ අංක 1 හි වශන් ත ොරතුරු, 20 (1) (ii) තරවනළසි ප්රකළරල ප්රගළමී තව අනළලරණය
කිරීමට තඳොදු අධිකළරිය බෆමේ සිටින බලට අලධළරණය තකතර්.
අභියළචක විසින් ඉල්ළ සිටින ද ත ොරතුරු නේ වශන් විධළයක ියධළරීන් තිතදතනකුතේ ලෆටුප් වශ
තලනේ ප්රතිළභ/ දීමනළ පිළිබ ලන තශයින් තමය භළරකළර වේබන්ධ ළලයක් ඳෆලතීම ම ප්රතික්තේඳ
ක තනොශෆක. ලද, තමය තවේලළ ගිවිසුතේ අඩංවන සියලු ත ොරතුරු පිළිබ ඉල්ලීමක් තනොලන තශයින්
තඳොදු අධිකළරිය තමම ත ොරතුරු බළදීම ප්රතික්තේඳ ක ඳදනම, එනේ ලගන්ති 5(1)(අ) වශ (උ) භළවි ය
ලංවන තනොතේ.
5

ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් වභළල ඉදිරිපිටදී

එතශයින් තමම ත ොරතුරු බළ දීම ප්රතික්තේඳ කිරීම වශළ තඳොදු අධිකළරිය විසින් හුලළ දෆක්ව කරු ම
තමම ඳනතේම ලගන්ති 5 (4) දක්ලන ලකීමට යටේ ලන තශයින් අයි ේ අංක 1 වශ 7 ට අදළෂ
ත ොරතුරු බළ දීමට තමයින් ියතය ග කර සිටිමු.
තමම ත ොරතුරු අයි ේලට අදළෂල නේ ක ියධළරියළතේ තීරණය ප්රතිලර් නය කරනු ෆත..
අයිතම ලංඅා  ලං2, 3, 4 සහ ලං5 සම්බ නධ්
තඳොදු අධිකළරිය ඳළකිවහනළන අන් ර්ජළතික වනලන් තවේලය වමඑ එෂෆඹි කල්බදු ගිවිසුම (wet lease
agreements) තකොමින් වභළතේ ියරීක්ණයට 26.04.2018 දින ඉදිරිඳේ කරනු ෆබ අ ර,
04.08.2016 දිනෆති එම කල්බදු ගිවිසුම ියරීක්ණය කිරීතමන් ඳෆශෆදිලි ලන්තන් රශවෙභළලය පිළිබ
24.3 ලන ලගන්තිය එම ගිවිසුතේ 24.3.1 සිට 24.3.3 දක්ලළ ලන අනු ලගන්ති ල ලෙතිතර්කයන්ලට
යටේ බලයි.
තමහි 24.3.2 ලන අනු ලගන්තිතේ තමතවේ වශන් තේ. “ තමම රශවෙභළලය පිළිබ ලගන්තිය
ලෙළලවහනළපි නීති, උවළවි ියතය ග වශ ඕනම රළජෙ ආය නයක ියතය ගයකට යටේ තේ” . ලද
Transnet Ltd. and Another v. SA Metal Machinery Co (PTY) Ltd හි තීරණය ව ඳරිදි තඳොදු
අධිකළරියක් මශජන මුදල් භළවි තයන් ගිවිසුමක් ප්රදළනතයන් අනතුරුල රශවෙභළලය පිළිබ ලගන්තියට
ගිවිසුතේ ත ොරතුරු අනළලරණය කිරීම සීමළ ක තනොශෆකි තේ.
එබෆවින්, අභියළචක විසින් ඉල්ළ සිටින ත ොරතුරු ඳනතේ 5(1)(ආ)(ii) වශ 5(1)(ඈ) ලගන්ති ප්රකළරල
ප්රතික්තේඳ කිරීම නී ෙළනුකුල ප්රමළණලේ තශේතුකළරකයක් තනොලන බලට ප්රකළ කර සිටිමු. ලද
5(1)(ආ)(ii) ලගන්තිය යටතේ ත ොරතුරු ප්රතික්තේඳ කිරීමට අදළෂ තකොන්තද්සියක් ලන “බරඳ 
අගතියක් සිදුවීම” ඔප්ප කර දෆක්වීමට ඳනතේ 32(4) ලගන්තිය වමඑ වකනු ෆබ ක තඳොදු අධිකළරිය
විසින් වහීමකට ඳේලන අයුරකින් කරු ම දෆක්වීමට අතඳොතශොවේ වී ඇ .
ලද 5(1)(d) ලගන්තිය මඟින් දක්ලළ ඇති ත ොරතුරු ප්රතික්තේඳ කිරීම 5(4) ලගන්තිතේ දක්ලන මශජන
සුභසිද්ධියට යටේ ලන තශයින්, අයි ේ 2, 3, 4 වශ 5 ලට අදළෂ ත ොරතුරු අනළලරණය ක යුතු බලට
තමයින් දන්ලළ සිටිමු. එනේ; 28.07.2016 දිනෆති අලතබ ධ ළ ගිවිසුම, 04.08.2016 දිනෆති කල්බදු
ගිවිසුම වශ 02.11.2016 දිනෆති කල්බදු ගිවිසුම දීර්ඝ කිරීම පිළිබ ගිවිසුම තේ.. ඉශ වශන් ත ොරතුරු
ඳනතේ විධිවිධළන යටතේ අනළලරණය ක ශෆකි ත ොරතුරු තේ.
තමම ත ොරතුරු අයි ේලට අදළෂල නේ ක ියධළරියළතේ තීරණය ප්රතිලර් නය කරනු ෆත..
අයිතම ලංඅා  ලං6 සම්බ නධ්
අභියළචක විසින් ඉල්ළ සිටින ත ොරතුරු ඳනතේ 32(4) ලගන්තිය වමඑ වකනු ෆබ කෂ ඳනතේ
5(1)(ඈ) වශ 5(1)(i) ලගන්ති ප්රකළරල තඳොදු අධිකළරිය විසින් ත ොරතුරු ප්රතික්තේඳ කිරීම පිළිග
තනොශෆක. එනේ 06.08.2016 දින වශ 10.04.2016 දින තඳොදු අධිකළරිය AerCap ආය නය වමඑ
වමළප් ක ගිවිසුේ (Termination Agreements) තදක පිළිබල ත ොරතුරු ඳශ වශන් කරු ම
වෆෂකිල්ට ගියමින් ඉදිරිඳේ ක යුතු බලට ියතය ග කර සිටිමු.
a.
එකී වමළප්ති ගිවිසුේ (Termination Agreements) ල කළර්යය අලවන් වී ඇ . එම
ියවළ එම ගිවිසුේ ල රශවෙභළලය පිළිබ ල ලගන්ති ඇති ඳමවුන් ඳනතේ 5(1)(i) වශ 29 ලගන්ති
වෆකිල්ට තගන ත ොරතුරු බළ දීම ප්රතික්තේඳ ක තනොශෆක. එය සිදු කිරීමට අදළල 32(4)
ලගන්තිතයහි වශන් ඔප්ප කිරීතේ භළරය ඉටු කිරීමට තඳොදු අධිකළරිය අතඳොතශොවේ වී ඇ .
6

ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් වභළල ඉදිරිපිටදී

b.
එහි අන් ර්ග ය අනුල ඉශ වශන් ගිවිසුේ ල, වමළප්ති ගළවහතු ශළ තගවීේ, ගිවිසුේ
අලවන් කිරීම, ඳෆලරීම ආදිය පිළිබල (06.04.2016 දිනෆති වමළප්ති ගිවිසුම) වශ AGAT කල් බදු
වමළප්ති ගිවිසුේ, ණයලර ලිපි වමළප්ති කිරීේ, අතිතර්ක කල්බදු වශළ ලන ණය ගිවිසුේ, තබදළශෆරීේ
ක්රියළලලි කිහිඳයක් පිළිබ කරු ම ඇතුේ තේ. තමම ගිවිසුේ ල මලික ලගන්ති තඳොදු ආය නය විසින්
වමළප්ති / අලංවනකිරීතේ ගළවහතු තගවීේ පිළිබ තේ. එබෆවින් තමම තල්ඛ්න තඳොදු අධිකළරියට 3 ලන
ඳළර්ලයක් විසින් බළ දී ඇති රශවෙ ත ොරතුරු තව වකනු බන ආකළරය වශ ඒලළ අනළලරණය
කිරීම මඟින් AerCap ආය නයට ලන ලළවුජමය තශ
රඑකළරී බඳම තමම තකොමින් වභළලට
ශඳුනළග තනොශෆකිය.
c.
තකතවේ තල ේ, ඉශ වශන් තශේතුන් අනුල, ඳනතේ 5(1)(ඈ) වශ 5(4) ලගන්ති ප්රකළරල
තමම ත ොරතුරු තඳොදු සුභසිද්ධිය උතදවළේ තමමඟින් රටට සිදුව මුෙමය ඳළඩුල අනළලරණය කිරීමටේ
ඉදිරිඳේ ක ශෆකිය. එක්වේ රළජධළියතේ Rob Evans v Information Commissioner (ඳරිඳළන
අභියළචන ම්ඩඩය, [2012] UKUT 313 (AAC)) හි ියරීක්ණය ක ඳරිදි, මශජන සුභසිද්ධිය රළජෙ
ප්රතිඳේති වශ තඳොදු මුදල් භළවි ය වේබන්ධ කරු ම අනළලරණය කිරීමට ප්රභ තශේතුකළරකයක් තේ.
AerCap ආය නය වමඑ අේවන් කරන ද වමළප්ති ගිවිසුේ අනළලරණය තනොකිරීමට ත ොරතුරු
ියධළරියළ බළ දුන් තීරණය ප්රතිලර් නය කරනු ෆත..
තකතවේ තල ේ, A350 වනලන් යළනළ 4 ක් මිදී ගෆනීම වේබන්ධල තඳොදු අධිකළරිය 28.06.2013 දින
Airbus SAS වමඑ එෂෆඹි ගිවිසුමට අදළෂ ලියකියවිලි අනුකුල 2020 ලර්තේදී වනලන් යළනළ තුනක් වශ
එක් වනලන් යළනයක් 2021 ලර්තේදී බළ ගෆනීමට ියයමි ය. තමම ගිවිසුම ලමේ ක්රියළේමක තලමින්
ඳලතින අ ර ඳනතේ 5(1) ලෆිය ලගන්තිතේ දක්ලළ ඇති ඳරිදි එහි "ලළවුජමය ලතයන් වංතේදී
ත ොරතුරු" වකළ බෆලිය යුතු අ ර, Airbus SAS හි 19.07.2017 දින විදුේ ෆඳෆල් ියතේදනතයහි
මි වංත ධන යළන්ත්රණයන් ඇතුෂේ තේ.
තමම ේේලය යටතේ, Airbus SAS වමඑ ගිවිසුමට අදළෂ ත ොරතුරු අනළලරණය තනොකිරීමට
ත ොරතුරු ියධළරියළ ගනු ෆබ තීරණය ශවුරු තකතර්.
Seabury, Skyworks වශ Nyrus හි ලළර් ළ
Seabury, Skyworks වශ Nyrus හි ලළර් ළ ල (එම වනලන් යළනළ මිදී ගෆනීම ශළ අලංවන කිරීම
වේබන්ධ ක්රියළලලිතයහි තකොටවක් බලට ඳේ ව ත ොරතුරු) මළර්ගජළය වශ නෆේ ක්තවේරු කිරීම,
මත ඳළයික තඳොදු ආය න ල දෂ විහතල්ණය වශ ලෙළඳළර උඳතද්න පිළිබ පිළිබ වවිවහ රළේමක
ඇගයීම වශ ලෆදගේ ත ොරතුරු අන් ර්ග ලන බලේ, තමම ත ොරතුරු අනළලරණය කිරීම තඳොදු
අධිකළරිතේ ලෙළඳළර කටයුතු ලට අලධළනේ වශ ර්ජනයක් ලනු ඇති ියවළේ, ලළර් ළ ල අඩංවන
ත ොරතුරු රඑකරුලන් විසින් භළවි ළ කරනු ෆබුලතශොේ තඳොදු අධිකළරියට බරඳ  මුෙ ප්රතිවිඳළක
වශ අහි කර බඳේ ඇති විය ශෆකි බලේ තඳොදු අධිකළරිය විසින් ඳෆලස නමුේ තේ පිළිබ කිසිදු විතේෂි
කරුණක් දක්ලළ තනොමෆ .
32 (1) ලගන්තිය ප්රකළරල තකොමින් වභළලට නේකෂ ියධළරියළතේ “තීරණය වහථීර කිරීම, තලනවහ කිරීම,
තශ ප්රතිලර් නය කිරීම ක ශෆකි” ියවළතලන් තඳොදු අධිකළරියට ඳශ වශන් ත ොරතුරු ලළර් ළ
අභියළචකශට ඉදිරිඳේ කිරීමට තමයින් ියතය ග කර සිටිමු. තමහිදී තඳොදු අධිකළරිය විසින් ඳනතේ
5(1)(ඈ) ප්රකළරල “ලළවුජ රශවහ තශළිදරවු කිරීම යේ තුන්ලන ඳළර්ලයක රඑකළරී ේේලයකට
අහි කර තව බඳළනු ඇති” තව වකනු බන ත ොරතුරු ශෆර Seabury (තඳබරලළරි 2013),
Skyworks (22.10.2015 වශ 26.10.2015) වශ Nyrus (මළර්තු 18) ට අදළල ට අතනකුේ ත ොරතුරු
ඉදිරිඳේ ක යුතුය.
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ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් වභළල ඉදිරිපිටදී

තඳොදු අධිකළරියට ත ලන ඳළර්ලයක් විසින් බළදුන් ඳනතේ 5(1)(i) ලගන්තිය ප්රකළරල රශවෙභළලයක්
වහි ත ොරතුරු යෆයි වකනු බන ත ොරතුරු ඇතුෂේල ඇති ලළර් ළ ලලින් ඉලේ තකොට බළ දිය ශෆකි
යෆයි වෆෂතකන ත ොරතුරු බළදීම ඳනතේ 6 ලන ලගන්තිය ප්රකළරල සිදු ක ශෆකිය.
ත ොරතුරු ඉල්ලීම 6 ලන අයි මතේ ත ොරතුරු ප්රදළනය මුක් කිරීම වේබන්ධතයන් තඳොදු අධිකළරිය
ඳන ප්රකළරල ඉදිරිඳේ කර ඇති ඉශ වශන් තශේතුකළරක ලට සීමළ වී, බළ තනොදිය යුතු ත ොරතුරු
ල අන් ර්ග ය පිළිබල තීරණය කිරීමට අපි කටයුතු කරමු .

තමම ගෆටු ල වේබන්ධතයන් අදළෂ ම්ඩඩ ලළර් ළ වශ තඳොදු අධිකළරිතේ රැවහවීේ ලළර් ළ
ත ොරතුරු බළ දීම රශවෙභළලය, ලළවුජමය ලටිනළකමක් වහි වීම තශ භළරකළර වමබන්ධ ළලක්
ඳෆලතීම යන ඳදනම ම ප්රතික්තේඳ කද, එම ත ොරතුරු ලලින් ආරක්ළ ක යුතු තකොටව ශෆර
අතනකුේ ත ොරතුරු තකොටවහ අභියළචකට බළ දිය ශෆක. Shri Suhas Vaidya v Bank of Maharashtra,
(File No. CIC/MP/C/2014/900191/SH, File No. CIC/SH/A/2014/001847), හි උවළවි ියතය ගය
මඟින්ද තමතවේ තීරණය ලන දී.
ඳනතේ 32(1) ලගන්තිය ප්රකළරල තකොමින් වභළලට “එම තීරණය වහථීර කිරීම, තලනවහ කිරීම, තශ

ප්රතිලර් නය කිරීම කෂ ශෆකි අ ර එම ඉල්ලීම අලෙ කටයුතු වශළ අදළෂ ත ොරතුරු ියධළරියළට
නෆල යෆවීමට” බළ දී ඇති අධිකළරිය භළවි තයන් ඉශ වශන් ත ොරතුරු ල තඳොදු අධිකළරියට
ත ලන ඳළර්ලයක් විසින් බළදුන් ඳනතේ 5(1)(i) ලගන්තිය ප්රකළරල රශවෙභළලයක් වහි ත ොරතුරු
යෆයි වකනු බන ත ොරතුරු ඇතුේල ඇති ලළර් ළ ලලින් ඉලේ තකොට බළ දිය ශෆකි යෆයි වෆතකන
ත ොරතුරු බළදීම ඳනතේ 6 ලන ලගන්තිය ප්රකළරල අභියළචක ශට බළ දීමට තමයින් ියතය ග කර සිටිමු.
ත ොරතුරු ඉල්ලීම 6 ලන අයි මතේ ත ොරතුරු තශළිදරේ කිරීම ප්රතික්තේඳ කිරීම වේබන්ධතයන් තඳොදු
අධිකළරිය ඉදිරිඳේ කර ඇති ඉශ වශන් තශේතු වෆෂකිල්ට තගන බළ තනොදිය යුතු ත ොරතුරු ල
අන් ර්ග ය තීරණය කිරීම එම තශේතුකළරක ලට සීමළ තකතර්.
තමම ියතය ගය ඉදිරිඳේ කර වති ශ රක කළයක් තු ඳශ වශන් ත ොරතුරු අභියළචකශට බළදී
නෆ තශොේ ඳනතේ 6 ලන ලගන්තිය ප්රකළරල ත ොරතුරු ලලින් තකොටවක් බළදීතේ ශෆකියළල පිළිබල
තකොමින් වභළල දෆනුලේ කරන තවට තඳොදු අධිකළරියට තමයින් ියර්තද් කර සිටිමු.
අ). 01.03.2013 දින බේ රමුල් පිහිටි කනළනළයක ියලතවේ සිදුව A350 වනලන් යළනළ 4ක් මිදී
ගෆනීමට වශ ලේ A350 වනලන් යළනළ අ රක් කල්බදු ක්රමයට ගෆනීමට අදළල ම්ඩඩ රැවහවීතේ
ලළර් ළ.
ආ). 14.03.2013 දිනට අදළල ම්ඩඩ අනුමෆතිය බළදුන් ම්ඩඩ රැවහවීේ ලළර් ළ;
09.09.2015 දිනට අදළල AreCap ආය නය වමඑ A350 වනලන් යළනයක් කල්බදු ක්රමයට
බළ ගෆනීම වේබන්ධ වළකච්ඡළ කිරීමට අලවර බළදීම පිළිබ ලළර් ළ.
ඇ). 2017 තනොලෆේබර් මව ෆබීමට ියයමි ල තිබ A350 වනලන් යළනතේ කල්බදු ගිවිසුම වමළප්
කිරීමට තීරණය කිරීමට අදළෂ 09.03.2016 දින ම්ඩඩ රැවහවීේ ලළර් ළ.
ඈ). 2017 ඔක්ත බර් වශ තනොලෆේබර් මව ෆබීමට ියයමි ල තිබ A350 වනලන් යළනතේ
කල්බදු ගිවිසුම වමළප් කිරීමට තීරණය කිරීමට අදළෂ 28.09.2016 දින ම්ඩඩ රැවහවීේ ලළර් ළ.
ඉ). 08.03.2016 දින „Cancellation of the Lease of One A350-900 aircraft‟ වශ
„Termination of the Lease of Three A-350-900 aircraft being delivered on October
and November 2016 dated 26th September 2016‟ නේ වශන් ලළර් ළ.
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ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ තකොමින් වභළල ඉදිරිපිටදී

ත ොරතුරු ඉල්ලුතේ 6 ලන අයි මතේ ත ොරතුරු ලලින් තකොටවක් අනළලරණය කිරීම වේබන්ධතයන්
අලෙ ළලයක් ඳෆන නෆතගන අලවහනළලකදී තඳොදු අධිකළරිය විසින්එම ඳෆශෆදිලි කිරීේ සිදු කිරීමට
එකඑවීමට යටේල අභියළචනය තමතවේ අලවන් කරන දී.
තමම අභියළචනය වේබන්ධතයන් ඳළර්ල තලනුතලන් තඳනී සිටි නීතී යින්ට අඳතේ වහතුතිය පදකර සිටිමු.
ත ොරතුරු දෆනගෆනීතේ අයිතිලළසිකම පිළිබ 27(3) ලගන්තිතේ තකොමින් වභළ රීතීන්ට (ගළවහතු වශ
අභියළචනළ කළර්යයඳටිඳළටිය), අනුල තමම ියතය ගය අභියළචනතේ ඳළර්ලකරුලන් ශට බළතදන දී.

9

