
ඩයල ොග් ආසියොටො එ. ශ්රී  ංකො විදුලි සංලේශ නියොමන ලකොමිෂන් සභොව 

(TRCSL) 

RTIC Appeal (ල ෞේගලික විභොග කිරීම)/09/2018 - 2016 අංක 12 දරණ ල ොරතුරු දැනගැනීලේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නලේ 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන  ද නිලයෝගය සහ 2017 ල ොරතුරු 

දැනගැනීලේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ ලකොමිෂන් සභො රීතීන් හි (ගොසතතු සහ අභියොචනො කොර්යය ටි ොටිය), රීති 

අංක 28 යටලේ  වේවොලගන යනු  බන කොර්යය ටි ොටිය  

ලමම අභියොචනො විභොගය 2018.03.16 දින  ැවති ලකොමිෂන් සභො රැසතීලේ ලකොටසක් ල ස  වේවන  දී. 

සභාපති     : මහින්ද ගේමන්පි   

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි    : ලයතෂතඨ නීතීඥ  කිශොලි පින්ලටෝ- යවර්ධන  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි    : ආචොර්ය ලසල්වවි තිරුචන්රන්  

ක ාමිෂන් සභා සාමාජි     : විනිසුරු ලරෝහිනී වල්වගම   

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල්    : පියතිසතස  රණසිංහ  

 

අභියාච      : සීමොසහි  ඩයල ොග් ආසියොටො සමොගම  

කනාතීසි ලත් පාර්ශව  : පී.ආර්.එසත.පී. යති ක, අධයක්ෂ නරොල්ව, ශ්රී  ංකො විදුලි 

සංලේශ නියොමන ලකොමිෂන් සභොව  

කපනීසිටීම 

අභියාච  පාර්ශවය කවනුකවන්   : ට්රිලන්ෂත ප්රනොන්දු, ලයෂතඨ සොමොනයොධිකාකොරී (සහහලේ නනතික 

සහ නියොමන), සීමොසහි  ඩයල ොග් ආසියොටො සමොගම  

       නීතීඥ පු සතති ලහවොමොන්න 

        නීතීඥ අරුණ ද සිල්වවො  

        නොධිකා ති නීතීඥ ලේ.සී. වැලිඅමුණ  

 

කපාදු අධි ාරිය කවනුකවන් : පී.ආර්.එසත.පී.යති ක, අධයක්ෂ නරොල්ව, ශ්රී  ංකො විදුලි 

සංලේශ නියොමන ලකොමිෂන් සභොව 

: එේ සී එේ ෆොරුක්, නිලයෝය අධයක්ෂ, ශ්රී  ංකො විදුලි සංලේශ 

නියොමන ලකොමිෂන් සභොව 

: එල්ව එසත පී ලරොද්රිලගෝ, සහකොර අධයක්ෂ, ශ්රී  ංකො විදුලි සංලේශ 

නියොමන ලකොමිෂන් සභොව 



ක ාරතුරු ඉල්ීම ක ානු  රන ලද දිනය: 2017.06.29 

ක ාරතුරු නිලධ්ාරියා ප්රතිචාරය ලබා දුන් දිනය: 2017.06.29 (ලිපිය  ේ කුවි ොන්සිය) 
2017.07.10 (ප්රතිචොර දැක්ීමට වැඩිදුර 
කො ය ඉල්වීම) 
2017.08.01 (ල ොරතුරු  බො දීම 
ප්රතික්ලෂත  කිරීම)  

නම් ළ නිලධ්ාරියා කව  අභියාචනය කයාමු  ළ දිනය: 2017.08.14 

නම් ළ නිලධ්ාරියා ප්රතිචාරය ලබා දුන් දිනය: 2017.05.18 (ලිපිය  ේ කුවි ොන්සිය) 
2017.08.28 

ක ාරතුරු ක ාමිෂන් සභාව කව  අභියාචනය කයාමු  ළ 

දිනය: 

2017.10.26 

 

අභියාචනයට පසුබිම් වූ  රුණු ක ටිකයන්: 

2017.06.29 වන දින ඩයල ොග් ඒසියොටො සමොගම (ඩයල ොග්) විදුලි සන්ලේශ නියොමන ලකොමිෂන් සභොව 

ලව  ල ොරතුරු ඉල්වීමක් ලගොනු කල ත,  හ  දැක්ලවන ල ොරතුරු ඉල්ව ො සිටිමිනි. 

1. රය විසින්  ො නය කරන ලසතවො ස යන්ලනකු වන ලමොබිලටල්ව (පුේ) සමොගම ලව  මෑ කදී 7.5 MHz 

ක වර්ණොවලියක් 1800 MHz සංඛ්යො   රොසය තු  ප්රදොනය කල ත ද නැතිද යන්න පිළිබඳ  හුරරු කිරීම 

2. එබඳු ප්රදොනය කිරීමක් සිදුකර තේනේ එී ලවන් කිරීම සේබන්ධලයන් නිසි ක්රියොදොමය අනුගමනය කර 

තිලේද සහ, විලශතෂලයන්ම  හ  දැක්ලවන කොර්ය ටි ොටීන්ලගන් කිසියේ එකක් ලහෝ සියල්ව , ලමී අගනො 

සහ විර  රොය සේ ේව  භොරකරු වශලයන් සිය ධොරි ොවය තු  විදුලි සන්ලේශ නියොමන ලකොමිෂන් 

සභොව විසින් අනුගමනය කර තිලේද යන්න.  

අ. ශ්රී  ංකො ආඩුවේල  ‘යහ  ො නය‘ සඳහො කැ ීමට අනුකූ  ලවමින්  රගකොරී  ංසු කැඳීලේ 

ක්රියොවලියක් සිදුූ බවට සොක්ි 

ආ. විර  රොය සේ ල හි අගනොකමට අදො ව අනුගමනය ක  කොර්ය ටි ොටිය පිළිබඳ සොක්ි සහ 

ලේ සේබන්ධලයන් දැනට ලයලදන ගොසතතු පිළිබඳ සොක්ි 

ත. එී විර  සේ   සඳහො සිදුකරන  ද ලගීේ පිළිබඳ සොක්ි 

ඈ. එබඳු වර්ණොවලි ලවන්කිරීමක් සඳහො  හ  දැක්ලවන ලවනේ කරුණු අ ර ලසතවො 

ස යන්නන්ලග් සොධනීයේවය තගම ම සඳහො අනුගමනය ක  නිසි ක්රියොදොමය, 

i. ලසතවො ස යන්නන් දැනට ශ්රී  ංකො ආඩුවේල  ආදොයම ලව  දක්වන දොයකේවය, ලේ 

දක්වො සමුච්චි  ආලයෝන සහ  රගකොරී ලසතවො ස යන්නන්ලග්  ග්රොහක  දනම පිළිබඳ 

තගයුම  

ii.  රගකොරී ලසතවො ස යන්නන් ලව  ඈ.  (i.)අනනයොභිමුඛ්ව දැනටමේ  බොදී තති 

වර්ණොවලි සේ ේ පිළිබඳ අගැම මක් 

3.  හ  සඳහන් දෑ හි පිට ේ 

අ. ශ්රී  ංකො විදුලි සන්ලේශ නියොමන ලකොමිෂන් සභොල  සංඛ්යො  ප්රදොනය කිරීලේ කමිුවව (FAC) 
සහ ලහෝ ලවනේ ඕනෑම විදුලි  සන්ලේශ නියොමන ලකොමිෂන් සභොල  නි ධොරිලයකු විසින් 2017 



නවොරි 1 වැනිදො  ටන් ලේ දක්වො 1800 MHz සංඛ්යො   රොසය තු  7.5 MHz ලවන්කිරීමක් සිදුකර 

තේනේ සහ/ලහෝ එී 1800 ක ො ය තු  7.5 MHz ලවන් කිරීමට අදො  ක්රමල දය සහ 

ක්රියො ටි ොටික ලවන්කිරීම සේබන්ධලයන් ලකොමිෂන් සභොව ලව  ඉදිරි ේ කර තති සිය  

 ත්රිකො, වොර් ො, තීරණ සහ නිර්ලේශ සහ ඒ සේබන්ධලයන් ලකොමිෂන් සභොව විසින් ගේ තීරණ/ය  

ආ. 2017.01.01 දිලනන් ආරේභ ී ලේ දක්වො (2017.06.29) කො   රිච්චලේදය තු  1800 MHz 

 රොසයට අදො  ලකොමිෂන් සභොල  සිය   ත්රිකො, රැසතීේ/සොකච්චඡො සටහන් සහ තීරණ 

2047.08.01 දින  ැබුණු ප්රතිචොරලයන් අභියොචක ලව  දැනුේ ලදනු  ැබුල  ලමම ඉල්වීම 2016 අංක 6 

දරණ ල ොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නලේ 5 (1) (ඈ) වගන්තිය ප්රකොරව ප්රතික්ලෂත  ක  

බවයි. ලමම ප්රතිචොරලයන් අ ප්තියට  ේ ූ ඩයල ොග් සමොගම, 2017.08.14 දින නේ ක  නි ධොරී ලව  

අභියොචනය ක  අ ර, 2017.08.28 දින ල ොරතුරු නි ධොරියොලග් තීරණය අනුම  කරමින් එයට ප්රතිචොරය 

 ැබිණි. ඉන් සු ඩයල ොග් සමොගම 2017.10.26 දින ල ොරතුරු දැනගැනීලේ ලකොමිෂන් සභොව ලව  

අභියොචනය කල තය. 

ල ොරතුරු දැනගැනීලේ ලකොමිෂන් සභොව ලව  ඉදිරි ේ ක  අභියොචනලේදී ඩයල ොග් සමොගම, 2017 ජූනි 

මස ලහෝ ඒ ආසන්න කො යකදී ලමොබිලටල්ව (පුේ.) සමොගම ලව  1800 MHz සංඛ්යො  ක ො ය 

තු  7.5MHz වර්ණොවලිය අේ ලනෝමතික ල ස,   රගකොරී  ංසු කැඳීලේ ක්රියොක ො ලයන් ල ොරව 

ප්රදොනය කර තති බවට ලචෝදනො කල තය. එමිනන් ඒ සඳහො  ංසු ඉදිරි ේ කිරීමට  මන් සතු අවසතාොව අහිමි 

ක  බව ද ඩයල ොග් සමොගම කියො සිටිලේය. 

 

අභියාචනා අවස්ථාකේ උද්   වූ  ාරණා: 

 

 

අභියොචක සමොගම සඳහන් කල ත ලමම අභියොචනය ංගම දුරකාන ො  සඳහො සංඛ්යො  ධොරොවන් ප්රදොනය 

කිරීම සේබන්ධලයන් වන බවයි. 1991 අංක 28 දරණ (සංලශෝධිකා ) ශ්රී  ංකො විදුලි සන්ලේශ  න  ප්රකොරව 

විදුලි සන්ලේශ නියොමන ලකොමිෂන් සභොව ලව  අදො  ධොරොවන් ප්රදොනය කිරීමට බ ය  බොදී තති බව ද එය 

සඳහන් කල තය. අභියොචක කරුණු කියො සිටිලේ වර්ණොවලියක් ොතික වේකමක් සහ විර  සේ  ක් වන 

ලහයින් ල ෝක ලව ඳ සංවිධොනලේ එකඟ ොව ට යටේව විර  සේ ේ සේබන්ධලයන් (උදො: 

සංඛ්යො /වර්ණොවලි යනොදිය) ප්රදොනය කිරීලේදී විනිවිද භොවයකින් යුතුව එය කිරීමට ශ්රී  ංකොව කැ  ී  සිටින 

බවයි. විදුලි සන්ලේශ  නලේ 10(1) වගන්තිලයන් සඳහන් කරන  රිදි, විදුලි සන්ලේශ නියොමන ලකොමිෂන් 

සභොව එම රොකොරි සොධොරණව, සමොනොේම ොවලයන් යුතුව සහ විනිවිදභොවලයන් යුතුව සිදුකිරීමට බැඳී 

සිටින බවේ, ඒ සඳහො කැ  ී සිටින බවේ එය සඳහන් කල තය. විදුලි සන්ලේශ  නලේ 10(1) වගන්තිය 

සඳහන් කරන්ලන්,  

 

“ගුවන් විදුලි සංඛ්යො  වර්ණොවලිය භොවි ො කිරීම ක මනොකරණය ක  හැකි සහ  ො නය ක  
හැකි සහ ආනුෂංිනක සහ සීමි  විලමෝචනය සහ භුසතාොනග   ේේවයට අදො  කරුණු 
ක මනොකරණය ක  හැකි සහ  ො නය ක  හැකි ශ්රී  ංකොව තතු   එකම නී යොනුකු  
ආය නය බ ධරයො වන අ ර එය භොවි ො කිරීලේ අවසරය ආ සු ගැනීම ලහෝ අේහිුවීම ලහෝ 



එවැනි යේ විලමෝචන  හනේ කිරීේ අවශයයයි බ ධරයො ස කන අවසතාොවක එලසත කිරීමටද 
බ ධරයොට බ ය තේලේය.” 

යනුලවනි.   

එී නිශති  වර්ණොවලිය 1800 4G ක ො ලේ ූ බවේ, ප්රධොන වශලයන් එය අන් ර්ො  ලසතවොවන් 

 ොරිලභෝිනයන් ලව  සැ ම ම පිණිස ලරෝඩ්බෑබෑන්ඩ්බෑ ලසතවොවන් සඳහො භොවි ො කරන එකක් බවේ අභියොචක 

කියො සිටිලේ විදුලි සන්ලේශ නියොමන ලකොමිෂන් සභොව විසින් ලමහිදී  රගකොරී  ංසු සඳහො අවසතාොව 

 බොදිය යුතුව තිබූ බවයි.  

ලමම 7.5 MhZ ධොරොව ලමොබිලටල්ව (පුේ) සමොගම ලව   බොදුන් බව  මන් දැනගේලේ ජූනි මස මැද 

භොගලේදී බවේ අභියොචක සඳහන් කල තය. එී වර්ණොවලිය ොතික වේකමක් මිස වොණි ලහෝ කොර්මික 

රහසක් ලනොවන ලහයින් වොණි රහසය ොවය සේබන්ධලයන් කිසිදු අදො ේවයක් ලනොමැති ුරවද,  නලේ 

5(1)(ඈ) යටලේ ඔුරන් විසින් කරන  ද ඉල්වීම ප්රතික්ලෂත  කර තිබිණි. අභියොචක  වදුරටේ කියො සිටිලේ 

 රගකොරී  ංසු කැඳීමක් තිලබන විට විදුලි සන්ලේශ නියොමන  නලේ 4(1) වගන්තිය මිනන් නියම කරන 

ආකොරයට කර්මොන් ය තු   රගකොරිේවය ප්රවර්ධනය කිරීමට විදුලි සන්ලේශ නියොමන ලකොමිෂන් සභොල  

රොකොරිය ල  යන  ර්කය ම , සතවයංක්රීයව සිදුකරන ප්රදොනයකට වඩො විශො  ආදොයමක් උ යො ගැනීමට 

රොයයට අවසතාොව  ැලබන බවයි.   

ල ොදු අධිකාකොරිය විසින් 5(1)(ඈ) වගන්තිය වයොතිලර්ඛ්ය වශලයන්  දක්වමින් ඉල්වීම ප්රතික්ලෂත  කිරීමට 

ලහතතුව පිළිබඳ ල ොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිය පිළිබඳ ලකොමිෂන් සභොව විසින් ප්රශතන ක  විට ල ොදු 

අධිකාකොරිය  ැහැදිලි කල ත  මන් රට තු  ලමම කර්මොන් ය සේබන්ධලයන්  රම නියොමකයො ූ බවේ, එම 

සංඛ්යො  ධොරොව ප්රදොනය ක  සමොගම (එනේ ලමොබිලටල්ව) සිටින ක්ලෂතත්රලේම සිටින  රගකරුලවකු ලව  

එම ල ොරතුරු ප්රදොනය ක  ලනොහැකි බවයි. එය  වදුරටේ සඳහන් කල ත විදුලි සන්ලේශ  නලේ 10 

වගන්තිය (ලර්ඩිලයෝ  රංග සංඛ්යො ) යටලේ විදුලි සන්ලේශ නියොමන ලකොමිෂන් සභොවට, 2013 වසරට 

ල ර එක් වරක්  මණක් ලවන්ලේසි කරනු  ැබූ සහ අලනක් වර්ෂව දී  රි ො න ක්රමල දයක් ඔසතලසත 

 මන් විසින් තීරණය ක  ප්රමොණයකට  බො දී තති සංඛ්යො  ධොරොව ක මනොකරණය කිරීමට  රම අයිතිය 

 මන් ලව  තති බව ය.  ලේ සේබන්ධලයන් අභිම ය තති  රම ආය නය  මන් බව ද ල ොදු අධිකාකොරිය 

සඳහන් කල තය.      

 

නිකයෝ ය 

ල ොරතුර ලහළිදර  කිරීලමන් සිදුවන මහන සුබසිේධිකාය එය ලහළිදර  කිරීලමන් වන හොනියට වඩො අේ  

වන්ලන් කුමන ආකොරලයන්දැයි ( නලේ 5(4) වගන්තිය) ලහෝ, එම ල ොරතුර ලහළිදර  කිරීම ‘විශො  

වශලයන් මහන සුබසිේධිකාය සඳහො‘ ලහතතු වන බවට ල ොදු අධිකාකොරිය විසින් සෑහීමට  ේ ලනොවන ආකොරය 

( නලේ 5(1) (ඈ) සංසතාො නය කිරීම පිණිස ල ොදු අධිකාකොරිය ම  ආවශයක වශලයන් වයවසතාොපි  

යුතුකමක්  ැවරී තති සන්දර්භයක් තු  2016 අංක 12 දරණ ල ොරතුරු දැනගැනීලේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ 

 න  යටලේ ප්රශතනග  ල ොරතුර ල ොදු අධිකාකොරිය විසින් ප්රතික්ලෂත  කල ත මන්ද යන්න  ැහැදිලි නැ . 

අභියොචනලේදී  මන්  නලේ 32 (4) වගන්තියට අනුකූ ව ක්රියො ක  බව ල න්වොදීම සඳහො ඔ්පු කිරීලේ 

භොරය ල ොදු අධිකාකොරිය ම   ැවරිය යුතුය. ශ්රී  ංකො විදුලි සන්ලේශ නියොමන  න  මිනන්, සංඛ්යො  ධොරොවන් 

ප්රදොනලේදී ල ොදු අධිකාකොරිය ලව  අභිම යක් ප්රදොනය කර තිලබන බව නිසැක ුරවද, (ලවන්ලේසිය මිනන් 

ලහෝ ලමහිදී සිදුී තති  රිදි  රි ො න තීරණයක් මිනන්) එබඳු අභිම යක් වි ංගු රහි  එකක් 

ලනොව, ‘නීතියට අනුව භොවි ො ක  යුේ ක්‘ ල .  වද එම අභිම ය ල ොරතුරු  නලේ ලයදීමට විෂය විය 



යුුුතු අ ර, මහන සුබසිේධිකාය ප්රමුඛ් ීම (5(4) සහ 5(1) (ඈ)  රයො යොම සඳහො  ැහැදිලිවම අදො  වන්ලන් 

 නලේ 5(1) වගන්තිය මිනන් දක්වන වයොතිලර්ඛ් කටලට යයි.   

‘යේ  ැනැේල කුට කවර ලහෝ ආකොරයකින් බ  ොන තීරණයක්  බොලදන යේ ල ොදු අධිකාකොරියක සෑම 

නි ධරලයකුම‘ නලේ 35 වගන්තිලයන් නියම කර තිලබන  රිදි තීරණය සඳහො ලහතතු දැක්ීමට 

යුතුකමකින් බැඳී සිටියි. ලමී වයවසතාොපි  විධිකාවිධොන ක්රියොේමක කිරීලේදී කිසිදු විනිර්මුක්තියක් ල ොදු 

අධිකාකොරිය ලව   බො දී නැති අ ර ලමම ලකොමිෂන් සභොව, කිසිදු විලශති  ල ොදු අධිකාකොරියකට වරප්රසොදයක් 

 බො ලනොදීමට නීතිලයන් බැඳී සිටියි. ලේ අවසතාොල දී ඉල්ව ො සිටින ල ොරතුරු  බොදීම ල ොදු අධිකාකොරිය 

විසින් සොධොරණීකරණය කරන්ලන්, ල ොරතුරු  නලේ 5(1)(ඈ) වගන්තිලේ දැක්ලවන  හ  වයොතිලර්ඛ්ය 

උපුටො දක්වමිනි.  

 5 වගන්තිය (1). (2) වන උ වගන්තිලේ විධිකාවිධොන ව ට යටේව ලේ  න  යටලේ වන ඉල්වීමක් 

ප්රතික්ලෂත  ක  හැක්ලක් - 

(ඈ) එම ල ොරතුරු ලහළිදර  කිරීම විශො  වශලයන් මහන සුබසිේධිකාය සඳහො ලහතතුවන 
බවට ල ොදු අධිකාකොරිය විසින් සෑහීමට  ේ ල  නේ මිස, 2003 අංක 36 දරණ බුේධිකාමය 
ලේ    න  යටලේ ආරක්ෂො කර තති වොණි රහසත, ලව ඳ රහසත ලහෝ බුේධිකාමය 

ලේ   පිළිබඳ ල ොරතුරු ලහළිදර  කිරීම යේ තුන්වන  ොර්ශවයක  රගකොරී  ේවයකට 
අහි කර ල ස බ  ොනු  බන්ලන් නේ, 

ලකලසත නමුේ ලමම ල ොරතුරු ඉල්වීම ප්රතික්ලෂත  කිරීලේදී,  නලේ දක්වො තති මහන සුබසිේධිකාය අප්රධොන 
වන්ලන්ද ලකලසතද යන්නට ලහතතු දැක්ීම, ‘තුන්වන  ොර්ශවයක  රගකොරී  ේවය‘ට අහි කර ල ස 
බ  ොන ආකොරය  නලේ දක්වො තති  ආරක්ෂො කිරීම සඳහො විවොදොේමක අවශය ොවයක් වන අ ර, එය 
ඉුවකිරීමට ල ොදු අධිකාකොරිය අල ොලහොසේ ී ත . විලශතෂලයන්ම 1997 වසලර් ශ්රී  ංකො ලරතෂතඨොධිකාකරණය 
විසින් දැක්ූ  රිදි ොතික වැදගේකමක් සහි , ‘සංඛ්යො  ධොරො ලව  සීමොසහි  උ ලයෝනයක්  බොදීම‘ 
යන ලමම ල ොරතුරු ඉල්වීලේ විෂයග  ගැටළුව සහ අධිකාකරණමය ප්ර යොලේශය සමග ස කො බ න විට 

සංඛ්යො යන් භොවි ො කිරීමට අවසර දිය හැක්ලක් සීමි   ැනැේ න් සංඛ්යොවකට  මණි; (අතුලකෝරො  සහ 
 වේ අය එ. නීති ති, SD 1/97-15/97, SCM 1997 මැයි 5). 
  
5(1) (ඈ) වගන්තිය ල ොරතුර ප්රතික්ලෂත  කිරීමට ලහතතුව ල ස දක්වන විටදී, උ  වගන්තිලයන් දක්වන 
 රිදි මහන සුබසිේධිකාය පිළිබඳ  රීක්ෂණලේ ලයදීම සේබන්ධලේදී ‘එම ල ොරතුර ලහළිදර  කිරීම විශො  
වශලයන් මහන සුබසිේධිකාය සඳහො ලහතතුවන බවට ල ොදු අධිකාකොරිය  ප්  ල  නේ‘ යන මහන සුබසිේධිකාය 
පිළිබඳ  රීක්ෂණලේ ලයදීම සේබන්ධලයන් ලමම ලකොමිෂන් සභොව වඩොේ අවධොරණලයන් යුතුව ලසොයො 
බ යි. ලමය බ ොේමක ීලේදී ‘මහන සුබසිේධිකාය‘ පිළිබඳ  රීක්ෂණය 5(1)(ඈ) වගන්තියට ලමන්ම 
 නලේ 5(4) වගන්තිය යන වගන්ති ලදක සඳහොම ලයලදයි.  වද, විදුලි සන්ලේශ නියොමන  න  යටලේ 
සංඛ්යො  ධොරොවන් ප්රදොනය කිරීම සඳහො  වතින අභිම ය, සැකයට බඳුන් ී තති තීරණය සඳහො ලහතතු 
දැක්ීමට තති යුතුකලමන් බැහැරීම සමග සමොන කරමින් ඒ සේබන්ධලයන්,  නලේ 35 වගන්තියට 
අනුකූ  ලනොවන සතාොවරයක් සමග සොවදය අවලබෝධයක සිටින බව ද ලමම ලකොමිෂන් සභොව ඉදිරිලේ 
 ැවැේූ විභොගව දී ල නී යයි.   
 
ලහතතු ලනොදක්වන හුදු ප්රතික්ලෂත  කිරීේවලින් වැ ලකන ල සේ, ල ොරතුරු ඉල්වීලමහි කුමන ප්රමොණයක් 
දක්වො ල ොරතුරු  බොදිය හැකිද යන්න විමසො බ න ල සටේ,  වද 5 වගන්තිය  යටලේ නනතිකව 
අදො  වන වයොතිලර්ඛ්ය, 5(1)(ඈ) සහ 5(4) වගන්ති එක්ව ලගන එම ඉල්ව ො සිටින ල ොරතුරු ලහළිදර  
කිරීම ‘විශො  වශලයන් මහන සුබසිේධිකාය සඳහො ලහතතු ලනොවන‘ ආකොරය සවිසත රොේමක ව දක්වන 
ල සටේ ල ොදු අධිකාකොරියට ලමයින් උ ලදසත සැ ලේ.   
 
 



ල ොදු අධිකාකොරියට අවශය නේ (අභියොචකට පිට ේ සහි ව) 2018 අලේල්ව 2 වැනිදො උදෑසන 11 වන විට 
ලිඛි  කරුණු කියො ෑේ ඉදිරි ේ ක   හැක. 2018 අලේල්ව 2 වැනිදො දක්වො (ල ොදු අධිකාකොරියට පිට  ක් 
සහි ව) සිය ප්රතිචොරය දක්වමින් ලිඛි  කරුණු කියො ෑේ/ලිඛි  ලේශනය ලගොනු කිරීමට අභියොචකට 
හැකියොව තිලේ.  
 
අභියොචනය ලේ අනුව කල්ව  ැලේ. මී ඟ විභොග දිනය 2018.04.03. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
RTIC Appeal (ල ෞේගලික විභොග කිරීම)/09/2018 - 2016 අංක 12 දරණ ල ොරතුරු දැනගැනීලේ 

අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  නලේ 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන  ද නිලයෝගය සහ 2017 ල ොරතුරු 

දැනගැනීලේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ ලකොමිෂන් සභො රීතීන් හි (ගොසතතු සහ අභියොචනො කොර්යය ටි ොටිය), රීති 

අංක 28 යටලේ  වේවොලගන යනු  බන කොර්යය ටි ොටිය  

ලමම අභියොචනො විභොගය 2018.04.03 දින  ැවති ලකොමිෂන් සභො රැසතීලේ ලකොටසක් ල ස  වේවන  දී. 

 

උද්   වූ  රුණු සහ නිකයෝ කේ සරාාංශ   වාර් ාව  

ල ොරතුරු ඉල්වීලමහි  හ  දැක්ලවන ල ොරතුරු අයි මයන් ල ොදු අධිකාකොරිය විසින්  බොදීම සිදුවිය.  
 

1. රලේ  ො නයක් සහි  ලසතවො සැ යුේකරු වන ලමොබිලටල්ව (පුේ) සමොගම ලව  1800 MHz 
සංඛ්යො   රංග ක ො ය තු  7.5 MHz ක වර්ණොවලියක් ප්රදොනය කල තද නැේද යන්න පිළිබඳ 
 හුරරුව 

2. එබඳු ප්රදොනයක් සිදුකර තිබිණි නේ, එී ප්රදොනය සේබන්ධලයන් නිසි කොර්ය ටි ොටිය අනුගමනය 
කල ත ද සහ, විලශතෂලයන්ම  හ  දැක්ලවන කොර්ය ටි ොටීන්ලගන් එකක් ලහෝ කිහි යක් ලහෝ 
සියල්ව , විදුලි සන්ලේශ නියොමන ලකොමිෂන් සභොව විසින් අගනො සහ විර  රොය සේ ේව  
භොරකරු වශලයන් සිය නි  බ ය තු  අනුගමනය කර තිලේද යන්න.  

 
අ.  ශ්රී  ංකො ආඩුවේල  ‘යහ ො න‘ වගීේ සමග සම ො  ලවමින්  රගකොරී  ංසු  ැබීලේ 

කොර්යොවලිය පිළිබඳ සොක්ි  
ආ.  විර  සේ   පිළිබඳ අගැම ලේදී අනුගමනය ක  කොර්ය ටි ොටිය පිළිබඳ සොක්ි සහ ලේ 

සේබන්ධලයන් දැනට අය කරන ගොසතතු හො බදු 
ත. ... 
ඈ. එබඳු ප්රදොනයක් සිදුකිරීමට සුදුසු ීම සේබන්ධලයන් ලසතවො ස යන්නන්ලග් විශතවොසනීයේව 

අගය කිරීලේදී අනුගමනය ක  නිසි කොර්ය ටි ොටිය,  හ  දැක්ලවන ලවනේ කරුණු 
අ ර,   

 
I.  ශ්රී  ංකො ආඩුවේල  ලේ දක්වො ූ සමුච්චි  ආලයෝන ආදොයම සහ ග්රොහක  දනම 

සඳහො  රගකොරී ලසතවො ස යන්නන් විසින් ලේ වන විට සිදුකරමින් සිටින 
දොයකේවය පිළිබඳ  ක්ලසතරුව  

ii.  ඈ(I.) ට අදො ව ලේ වන විටේ  රගකොරී ලසතවො ස යන්නන් ලව  ප්රදොනය කර 
තති වර්ණොවලි සේ ේ පිළිබඳ අගැම මක් 

3.  හ  දැක්ලවන දෑ හි පිට ේ -  



අ.  2017 නවොරි 1 වැනිදො සිට 1800 MHz ක ො ය තු  7.5 MHz වර්ණොවලියක් ලවන් කිරීම 
සහ/ලහෝ එී ප්රදොනය සේබන්ධලයන් අනුගමනය ක  ක්රමල දය සහ කොර්ය ටි ොටිය 
සේබන්ධලයන් විදුලි සන්ලේශ නියොමන ලකොමිෂන් සභොල  සංඛ්යො  ලවන්කිරීලේ කමිුවව 

(FAC) මිනන් ලහෝ විදුලි සන්ලේශ නියොමන ලකොමිෂන් සභොල  ලවනේ ඕනෑම 
නි ධොරිලයකු විසින් ලකොමිෂන් සභොව ලව  ඉදිරි ේ ක  සිය   ත්රිකො, වොර් ො, තීරණ සහ 

නිර්ලේශ සහ විදුලි සන්ලේශ නියොමන ලකොමිෂන් සභොව විසින් ලදනු  ැබූ තීරණ/ය.    
ආ. 2017.01.01 සිට 2017.06.29 දක්වො 1800 MHz ක ො ය සේබන්ධලයන් සිය  ලකොමිෂන් 

සභො  ත්රිකො, රැසතීේ/සොකච්චඡො සටහන් සහ තීරණ.  
 
ල ොරතුරු අයි මලේ 2(ඈ) ඉල්වීමට අදො ව ලමය  හ  සඳහන් ල ොරතුරු සමග බැලඳත.  

 
ත. එී විර  සේ   සඳහො කර තති ලගීේ පිළිබඳ සොක්ි  

 
ල ොදු අධිකාකොරිය විසින් ඉදිරි ේ කරන  ද ලිපි ලල්වඛ්න  රීක්ෂොකොරීව කියීලේදී  ැහැදිලිව ල නී යන්ලන් 
ලගීේ නියමයන් සහ එී වර්ණොවලි සංඛ්යො ය ප්රදොනලේදී කරන  ද ලවන් කිරීම, ඒ සේබන්ධලයන් නියම 
සහ අවසොනොේමක ලගීේ ලනොවන බවයි. ලමහි ප්රතිල යක් ල ස, ලමොබිලටල්ව (පුේ) සමොගම ලව  
එී සංඛ්යො  වර්ණොවලිය ලවන් කිරීලේදී කරන  ද අවසන් ලගීේ වුරචරය අභියොචක ලව   බොලදන 
ල සට ලමයින් උ ලදසත ලදනු  ැලේ.  
 
ලමම ල ොරතුරු 2018.05.09 දින ලහෝ ඊට ල ර සැ ම ලේ  දනම ම  ලමම අභියොචනය ලමලසත අවසන් 
කරනු  ැලේ.  
****** 
 
 
 
 
 

 


