ශ්රී ලංකා ග ලංවන් න ලංයමු  ලංසාසදු ලංඑ. ලංශ්රී ලංකා  න ලංවන් න ලංවස්ු ලංසමගගම
RTICAppeal (ප ෞද්ගලික විභාග කිරීම)/99/2017 - RTIC Appeal (ප ෞද්ගලික විභාග කිරීම)/44/2017 2016 අංක 12 දරණ ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ නපේ 32(1) වගන්තතිය ප්රකාරව කරන
ලද නිපයෝගය සහ 2017 ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පකාමිෂන්ත සභා රීතීන්ත හි (ගාසතතු
සහ අභියාචනා කාර්යය ටි ාටිය), රීති අංක 28 යටපේ වේවාපගන යනු ලබන කාර්යය ටි ාටි යටපේ,
පමම අභියාචනා විභාගය 2017. 11.13, 2018.01.08, 2018.02.06, 2018.03.23, 2018.04.24 සහ
2018.05.09 දින ැවති පකාමිෂන්ත සභා රැසතීපේ පකාටසත පලස වේවන ලදී.
ගර්ු ලංසටහ න ලංසහ, 2018 ලංජූයම ලං12 ලං්ැයම ලංදින ලංකබගදු න ලංයමවුෝගු
ඉදිරිවේ
මහින්තද ගේමන්තපිල මහ ා

සභා ති

පේෂතඨ නීතීඥ කිශාලි පින්තපටෝ-ජයවර්ධන

පකාමිෂන්ත සභා සාමාජිකා

පේෂතඨ නීතීඥ එසත.ජී. පංචිපහතවා

පකාමිෂන්ත සභා සාමාජික

ආචාර්ය පසල්වවි තිරුචන්තරන්ත

පකාමිෂන්ත සභා සාමාජිකා

විනිසුරු පරෝහිණී වල්වගම

පකාමිෂන්ත සභා සාමාජිකා

සහභගගිත්්ු
පියතිසතස රණසිංහ මහ ා

අධයක්ෂ ජනරාල්ව

මතුරි මාරන්ත

නීති ර්පේෂිකා

ව ගරතුරු ලංඉල්ලීම ලංවගග ක ලංරීමම
: 2017.06.29
ප ාරතුරු නිලධාරියාපේ ප්රතිචාරය
: 2017.09.17
නේ කළ නිලධාරී පව
ළමු අභියාචනය
: 2017.08.02
නේ කළ නිලධාරියාපේ ප්රතිචාරය
: 2017.08.23
අභියාචනය පකාමිසම පව පගානු කළ දිනය : 2017.09.15
ලිඛි පද්ශනා/වැඩිදුර ලිඛි පද්ශනා පගානු කළ දිනය:
අභියාචක විසින්ත - 2017.04.12/2018.07.18/2018.02.14/;
ප ාදු අධිකාරිය විසින්ත - 2018.01.05/2018.02.05/2018.02.20
අභිුගච  ලංව් කව් න ලංවෙනී ලංසිටීම:
ජනාධි ති නීතීඥ නලින්ත ලද්දුවපහට්ටටි මහ ා
නීතීඥ හෆීල්ව ෆාරිසත මහ ා
නීතීඥ ෂමීර් සවාහිර් මහ ා
නීතීඥ රින්තදි විජයපර
ආධුනික නීතීඥ බුද්ධික චන්තරපසතකර

වෙගදු ලංඅධි ගරිු ලංව් කව් න ලංවෙනී ලංසිටීම:
නීතීඥ, ආචාර්ය ෂිවාජි පෆලික්සත
අභිුගච  ලං(වන් න ලංයමු  ලංසාසදු) යමවුෝජනු ලංරීමම:
කපි ාන්ත රුවන්ත වි ානපේ, ගුවන්ත නියමු සංසදපේ සභා ති
කපි ාන්ත මලික් ලතීෆත, ශ්රී ලංකා ගුවන්ත පසතවා ගුවන්ත නියමු සංසදය (ALPGSL)
එසත.එේ. කංකානේපේ පමය, ශ්රී ලංකා ගුවන්ත නියමු සංසදය (ALPGSL)
වෙගදු ලංඅධි ගරිු යමවුෝජනු ලංරීමම:
එේ.ඒ. රණසිංහ, සමූහ ප්රධානී - නීති, ශ්රී ලංකන්ත ගුවන්ත පසතවය
ෂයිරා පසල්වලමුේතු පමය, සමූහ නීති කටයුතු කළමනාකාරිනී (ප ාරතුරු නිලධාරිනී), ශ්රී ලංකන්ත ගුවන්ත
පසතවය
සිද්ධධිමු ලං රුණු ලංව ටිවු න
අභියාචක විසින්ත හ ප ාරතුරු ප ාදු අධිකාරිපයන්ත ඉල්වලා තිබිණි.
1.

හ අයපේ වැටුප් සහ පවනේ දීමනා සහ/පහෝ ප්රතිලාභ
අ. ශ්රී ලංකන්ත එයාලයින්තසත ලිමිට හ හි ප්රධාන විධායක නිලධාරිවරයා
ආ. ශ්රී ලංකන්ත එයාලයින්තසත ලිමිට හ හි මානව සේ ේ ප්රධානී (HHR)
ඇ. ශ්රී ලංකන්ත එයාලයින්තසත ලිමිට හ හි ප්රධාන වාණිජ නිලධාරී (CCO)

2.

ාකිසතථාන අන්ත ර්ජාතික ගුවන්ත පසතවය (PIA) ට අදාළ සියලු විසත ර සහ/පහෝ ශ්රී ලංකන්ත ගුවන්ත
පසතවය එය සමග සිදුකළ ලිපි ගනුපදනුවලට අදාළ විසත ර

3.
ාකිසතථාන අන්ත ර්ජාතික ගුවන්ත පසතවය (PIA), ශ්රී ලංකන්ත ගුවන්ත පසතවය සමාගම සමග එළණු
මූලික ගිවිසුමට අදාළ සහ/පහෝ සේබන්තධි සියලු විසත ර සහ, ශ්රී ලංකන්ත ගුවන්ත පසතවය සමග එළණු එ
ගිවිසුමට සේබන්තධි සියලු විසත ර
4.
ගිවිසුමට අදාළ සියලු මූලය ප ාරතුරු (ඇතුළේව, එපහේ ලාභය සහ/පහෝ ාඩුව හා හානිවලට
මණක් සීමා පනාවු ) සහ/පහෝ ාකිසතථාන අන්ත ර්ජාතික ගුවන්ත පසතවය සහ ශ්රී ලංකන්ත ගුවන්ත පසතවය
අ ර ඇති කරගේ එකඟ ාවන්තවලට අදාළ ප ාරතුරු
5.
ගිවිසුම අවසන්ත කිරීමට සේබන්තධ සහ/පහෝ එයට අදාළ වන සියලු ප ාරතුරු සහ/පහෝ ශ්රී ලංකන්ත
ගුවන්ත පසතවය හා ාකිසතථාන අන්ත ර්ජාතික ගුවන්ත පසතවය අ ර ඒ සේබන්තධපයන්ත ඇති කරගේ
එකඟ ාවන්තට අදාළ සියලු ප ාරතුරු
6.
එයාබසත A350 ගුවන්ත යානාපේ ඇණවුම අවලංගු කිරීමට අදාළ සහ/පහෝ ඒ සේබන්තධි සියලු
ප ාරතුරු (ඇතුළේව, නමුේ සියලු ගිවිසුේ සහ/පහෝ එයාබසත A350 ගුවන්ත යානාව ඇණවුේ කිරීම හා
අනතුරුව එම ඇණවුම අවලංගු කිරීමට අදාළව හුවමාරු වූ ලිපි පල්වඛනවලට සීමා පනාවූ)

7.
ශ්රී ලංකන්ත ගුවන්ත පසතවය විසින්ත සහ/පහෝ ප්රධාන විධායක නිලධාරී සුපර්න්ත රේවේපේ සඳහා
පවනේ ඕනෑම ාර්ශවයක් විසින්ත A320 පජට්ට රිවර් න ධාරකපේ සිදුකළ A320 පජට්ට ගුවන්ත යානාපේ
පද්ගලික පහු කිරීේවලට අදාළ සහ/පහෝ සේබන්තධි වියදේවල සේූර්ණ ප ාරතුරු
ප ාරතුරු නිලධාරියා පව මූලික ප ාරතුරු ඉල්වීම 2017.06.29 දින සිදුකරනු ලැබීය. ප ාරතුරු
නිලධාරියා එම ප ාරතුරු ඉල්වීම භාරගේ බවට රිසිට්ට ක් 2017.06.30 දින ලබාදුන්ත අ ර, 2017.07.19
දින ප ාරතුරු ඉල්වීමට ප්රතිචාර දක්වමින්ත ප ාරතුරු නපේ 5(1) වගන්තතිය යටපේ වයාතිපර්ඛ ුපටා
දක්වමින්ත ප ාරතුරු ලබාදීම ප්රතික්පෂත කපළත, ප ාරතුරු ඉල්වීපමහි අංක 4 සහ අංක 6 යටපේ ඉල්වලා
සිටින ප ාරතුරුවලින්ත පකාටසක් බැගින්ත ලබාපදන බව ද සඳහන්ත කරමිනි.
ප ාරතුරු අනාවරණය ප්රතික්පෂත කිරීපේදී ප ාදු අධිකාරිය විසින්ත ප ාරතුරු ඉල්වීපමහි 1 වන අයි මය
සේබන්තධපයන්ත ුපටා දැක්වූ වයාතිපර්ඛයන්ත 5(1)(අ) සහ 5(1)(ු) විය. ප ාරතුරු ඉල්වීපමහි 2-5
අයි මයන්ත සඳහා ුපටා දැක්වූ වයාතිපර්ඛයන්ත 5(1)(ආ)(ii) සහ 5(1)(ඈ) වගන්තති යටපේ වූ අ ර, 6 වන
අයි මය සේබන්තධපයන්ත 5(1)(i), 5(1)(ඈ) සහ 5(1)(ක) වගන්තති යටපේ විය. ප ාරතුරු ඉල්වීපමහි 7වන
අයි මය සේබන්තධපයන්ත 5(1)(අ) සහ 5(1)(ු) වගන්තති යටපේ වයාතිපර්ඛ ුපටා දක්වා තිබිණි.
ප ාරතුරු නිලධාරියා විසින්ත අසේූර්ණ, පනාමග යවනසුලු සහ වයාජ ප ාරතුරු ලබා දී ඇති බව විශතවාස
කරමින්ත සහ, මහජන සුබසිද්ධිය ප්රමුඛ ර පේ යන්තන පගන හැර දක්වමින්ත අභියාචක විසින්ත 2017.08.02
දින නේකළ නිලධාරී පව අභියාචනය කපළතය. 2017.08.23 දින නේකළ නිලධාරී එයට ප්රතිචාර
දක්වමින්ත 1 සහ 6 අයි මයන්ත සඳහා ප ාරතුරු ලබාදීම ප්රතික්පෂත කපළතය. 2-5 අයි ම
සේබන්තධපයන්ත, එ ඉල්වීේ අතිශයින්තම පනා ැහැදිලි බව සහ, පළුල්ව රාසයක පිහිටා ඇති බවේ, එබඳු
විශාල රිමාණයක ලිපි පල්වඛන මුදා හැරීමක් ශ්රී ලංකාව සහ ාකිසතථානය යන පදරට අ ර සබඳ ාවලට
හානිකර විය හැකි බැවින්ත, අභියාචක වඩාේ නිශතචි පලස ප ාරතුරු ඉල්වලා සිටින්තපන්ත නේ, එය සලකා
බැලිය හැකි බවේ නේකළ නිලධාරී විසින්ත සඳහන්ත කර තිබිණි. පමම ප්රතිචාරපයන්ත
සු
අභියාචක, 2017.09.15 දින පකාමිෂන්ත සභාව පව අභියාචනය කපළතය.

විභගගවේදී ලංඋද්ධග  ලංවූ ලං රුණු
අභියාචකපේ නීතීඥවරයා කියා සිටිපේ එ ප ාරතුරු ඉල්වීම පගානු කරනු ලැබුපේ ප ාදු අධිකාරිපේ
ාරදෘෂයභාවපේ නන ාවක් ැවතීම පහතතුපවන්ත බවයි. ප ාදු අධිකාරිය සැලකිය යුතු අන්තදමින්ත ාඩු
ලබමින්ත සිටින බව ඔවුන්තපේ සෑම වාර්ෂික වාර් ාවකින්තම ප නී පගාසත ඇ . ශ්රී ලංකා ගුවන්ත නියමු සංසදය
වශපයන්ත අභියාචක පේ පිළිබඳ ුනන්තදුවක් දක්වන්තපන්ත ශ්රී ලංකන්ත ගුවන්ත පසතවය මහජන අරමුදල්වවල
වග පමන්ත බැහැර පවමින්ත ගුවන්ත නියමුවන්තපේ වැටුප් ප ාදු අධිකාරිපයන්ත පගවනු ලබන නමුේ, ඔවුන්ත ද
පරවැසියන්ත වන පහයිනි. මෑ
කාීන වර්ෂවලදී ප ාදු අධිකාරිය ාඩු ලබමින්ත සුවන්තපන්ත,
අවකළමනාකාරිේවය, මි්ර සං්රහය සහ ග වූ වසර 10-15 ක කාලය තුළ ඔඩු දුවා ඇ ැයි කියන ඥාති
සං්රහය යනාදී පචෝදනා මධයපේ, කිසිවිපටක ැහැදිලිව වාර් ා පනාවූ සහ මහජනයා පව ප්රසිද්ධ
පනාකරනු ලැබූ නයාය ්රයන්ත ම පිහිටා පවනේ ාර්ශවයන්ත පව පකාන්ත්රාේ ලබාදුන්ත බවට වන
පචෝදනා ද ඇතුළේව ය.
පමහිදී ර්ක කරමින්ත කියා සිටිනු ලැබුපේ, එම අවකළමනාකාරිේවය සහ දූෂණ පචෝදනා පහතතුපවන්ත
කලක් මනා ර්තියක් ඉසිලූ සහ පගෝීය ගුවන්ත පසතවාවන්ත අ ර ළමු 10 පදනා අ ර සිටි ශ්රී ලංකන්ත
ගුවන්ත පසතවපේ නාමය අ වි්ර ී ගිය බවයි. අභියාචක පවනුපවන්ත ප නී සිටි නීතීඥවරයා වදුරටේ කියා
සිටිපේ ශ්රී ලංකන්ත ගුවන්ත පසතවය භාවි ා කරමින්ත ගුවන්ත ගමන්තවල පයපදන මන්න්ත සංඛයාපේ අඩුීමක්
වාර් ාවන්තහි දැකග පනාහැකි බවයි. එපසත නේ ප ාදු අධිකාරිය ාඩු ලබමින්ත සිටින බව කියා සිටිපේ
පකපසතදැයි අභියාචක ප්රශතන කපළතය.
එ මණක් පනාව, ුදාහරණ වශපයන්ත ප ාරතුරු ඉල්වීමට ද විෂය වන ාකිසතථාන අන්ත ර්ජාතික ගුවන්ත
පසතවාව (PIA) වැනි ාඩු ලබන ගිවිසුේ සඳහා ප ාදු අධිකාරිය ඇතුළේ ී තිපබනුපේ, එ අේසන්තකාර

ාර්ශවය එම රට තුළ අ රාධ විමර්ශනවලට පේ වන විට ලක්පවමින්ත සිටියදී ය. පේ හැරු විට ඔහු
පගන හැර දැක්වූපේ, එම ගිවිසුම ශ්රී ලංකන්ත ගුවන්ත පසතවය විසින්ත ජය්රාහී ල පලස හැන්න්තවූ බව ය. පමම
ම පේදපේ ප්රතිලලයක් වශපයන්ත ගිවිසුම අවලංගු කර ඇති බව ද අභියාචකපේ නීතීඥවරයා කියා
සිටිපේය.
ඔහු වදුරටේ කියා සිටිපේ 2016 අංක 12 දරණ ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ නපේ 5
වන වගන්තතිය මගින්ත ප ාරතුරු ප්රතික්පෂත කිරීම සඳහා දනමක් වශපයන්ත වයාතිපර්ඛ දක්වන
නමුේ, 5(4) මගින්ත, ‘‘(1) වන ු වගන්තතිපේ කුමක් සඳහන්ත වුවද එම මහජන සුබසිද්ධිය එම ප ාරතුරු
පහළිදරේ කිරීපමන්ත වන හානියට වඩා වැඩි නේ එවැනි ප ාරතුරු ඉල්වීමක් ප්රතික්පෂත පනාකළ යුතුය‘‘
යනුපවන්ත මහජන සුබසිද්ධිය ප්රමුඛ වන්තපන්ත යැයි දක්වා ඇති බවේ, අභියාචක ඒ ම පිහිටා කටයුතු කරන
බවේ ය.
එවිට ප ාදු අධිකාරිය පකාමිෂන්ත සභාව පව දැනුේ දුන්තපන්ත, 4 වන ප ාරතුරු ඉල්වීපමන්ත සංසතථා නය
වන ාකිසතථාන ජා යන්ත ර ගුවන්ත පසතවය සමග ඇතිකරගේ ගිවිසුම හරහා රැසතකරගේ ආදායම පිළිබඳ
සවිසත රාේමක විසත ර සහ, (6) වැනි ප ාරතුරු ඉල්වීපේ පකාටසකට අදාළ විසත ර 2017.08.02 දින එය
විසින්ත ලබා දී ඇති බවයි. එම ප ාරතුරු ලබාදීේ හ
රිදි පේ.
අ)

ාකිසතථාන අන්ත ර්ජාතික ගුවන්ත පසතවය සමග ගිවිසුමකට එළඹීම මගින්ත ශ්රී ලංකන්ත ගුවන්ත
පසතවය ඉ ැයූ සමසත ආදායම (4 වැනි ප ාරතුරු ඉල්වීපේ පකාටසක්)

ආ)

A350-900 ගුවන්ත යානා සඳහා කල්වබදු ගිවිසුේ අවලංගු කිරීපේ වියදේවලට අදාළ නිශතචි
ප ාරතුරු (6වැනි ප ාරතුරු ඉල්වීපේ පකාටසක්)

පේ පිළිබඳ දැනුේ දීම 2017.07.19 වන දින යවා තිබූ අ ර, ඉන්ත අනතුරුව 2017.08.02 දින එම ප ාරතුරු
ස යා තිබිණි.
ප ාරතුරු නිලධාරිනිය සඳහන්ත කපළත අභියාචකපේ ප ාරතුරු ඉල්වීපේ 6 වන අයි මය සේබන්තධපයන්ත,
ප ාරතුරු නප න්ත නියම කර තිපබන රිදි, රහසිග ප ාරතුරුවලට සේබන්තධ වන තුන්තවැනි
ාර්ශවයක් විසින්ත ප ාදු අධිකාරිය පව ලබාදී ඇති ප ාරතුරු පිළිබඳ නපේ 29 වන වගන්තතිපයන්ත
දක්වා ඇති රිදි එහිදී ප ාදු අධිකාරියක් තුන්තවන ාර්ශවයන්ත විසින්ත සිදුකරනු ලබන නිපයෝජනයන්ත
සලකා බැලිය යුතු බවට වන අනිවාර්ය අවශය ාවය සැලකිල්වලට ගනිමින්ත එ ප ාරතුරු සේබන්තධපයන්ත
3 වන ාර්ශවය පව (Airbus සහ AerCap), 2017.07.09 දිනැති ලිපිපයන්ත නිපේදනය කළ බවයි.
තුන්තවන ාර්ශවයන්ත එම ප ාරතුරු අනාවරණය පනාකරන පලස දැනුේ දී ඇති බවේ, එහි ප්රතිලලයක්
පලස, නපේ 29(2)(ඇ) වගන්තතිය ප්රකාරව, ‘එම නිපේදනයට ප්රතිචාර දක්වා, ඒ ඉල්වලා ඇති ප ාරතුරු
පහළිදරේ කිරීම ප්රතික්පෂත කරනු ලබන අවසතථාවකදී ප ාදු අධිකාරිය විසින්ත ඉල්වලා සිටිනු ලබන
ප ාරතුරු පව ප්රපේශ ීම ප්රතික්පෂත කරනු ලැබිය යුතුය‘ යන්තනට යටේව 2017.09.17 දිනැති ලිපිය
මගින්ත එම ප ාරතුරු පකාටස ලබාදීම ප්රතික්පෂත කරන බවේ ඇය විසින්ත අභියාචක පව දැනුේ
දී තිබිණි. Airbus සහ Aercap සමාගේවලින්ත ලද ලිපි, 2017.08.23 දිනැති, නේ කළ නිලධාරී විසින්ත
ලබාදුන්ත ප්රතිචාරපේ අන්ත ර්ග කර තිබිණි.
පමයට ප්රතිචාර දක්වමින්ත අභියාචනපේ ප්රධානියා කියා සිටිපේ පේ සේබන්තධපයන්ත සැලකිය යුතු මහජන
ුනන්තදුවක් වතින බව සහ, ප ාරතුරු ප්රතික්පෂත කරන එම ලිපි මගින්ත අභියාචකපේ ඉල්වීමට
යුක්තියක් ඉටු පනාවන බවයි. ඔහු කියා සිටිපේ ප ාදු අධිකාරියට ප ාරතුරු ඉල්වීම පගානු කිරීපේ
ප්රතිලලයක් වශපයන්ත ප ාරතුරු දැනගැනීමට මුල පිරූ ැනැේ න්තට එපරහිව ආය නය තුළ විරුද්ධවාදී
පිළිපව ක් ැහැදිලිව දැකග හැකි වූ බවයි. ජාතික ගුවන්ත පසතවාව පිළිබඳ විශතවාසය අහිමි ීම පහතතුපවන්ත
දළ වශපයන්ත ගුවන්ත නියමුවන්ත 80 පදපනක් මණ ජාතික ගුවන්ත පසතවපයන්ත ඉවේ ී පගාසත ඇති බවට ද
ඔහු පචෝදනා කපළතය.

සාමානයකරණය වූ එකක් සහ, අන්ත ර්ග ය අතින්ත පළුල්ව බවට නිශතචය වූ අභියාචකපේ ප ාරතුරු
ඉල්වීම රීක්ෂා කර බැීපමන්ත සු, පමම අභියාචනය සැලකිල්වලට ගනු ලැබූ 2017.11.13 දිනය දක්වා
කාල සීමාව තුළ, දැනටමේ ප ාදු අවකාශපයන්ත ලබාග හැකි ප ාරතුරු කවපර්දැයි නිශතචය කර ගන්තනා
පලසේ, අවශය ප ාරතුපර් වැදගේම කාරණය හඳුනාගන්තනා පලසේ, මනා පසත අනුකූල වන ප ාරතුරු
ඉල්වීමක් පගානු කරන පලසටේ පමම පකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත අභියාචකට මග ප න්තවනු ලැබීය.
(2017.11.13 පකාමිෂන්ත සභා සටහන්ත). එ සමාපලෝචනයට ලක් කළ ප ාරතුරු ඉල්වීම අභියාචක
විසින්ත 2017.12.04 දින පගානු කරනු ලැබීය. පකපසත නමුේ එ සමාපලෝචනය කරන ලද ප ාරතුරු
ඉල්වීම මගින්ත මුල්ව ප ාරතුරු ඉල්වීමට නව අයි ම එක් කර ඇති බවට ප ාදු අධිකාරිය විසින්ත නගනු
ලැබූ විපරෝධ ාවන්ත පහතතුපවන්ත එය පේ වන විට පකාමිෂන්ත සභාව ඉදිරිපේ අභියාචනයක් වශපයන්ත
වතියි. (2017.01.05 දිනැති ප ාදු අධිකාරිපේ WS බලන්තන). පේ අනුව අභියාචක විසින්ත ඉදිරි ේ
කළ මුල්ව ප ාරතුරු ඉල්වීම පව පයාමුීමට තීරණය කරන ලදී (2018.01.08 දිනැති ප ාරතුරු
පකාමිෂන්ත සභා සටහන්ත).
2018.02.06 දින ප ාදු අධිකාරිය පවනුපවන්ත ප නී සිටින නීතීඥවරයා, ප ාරතුරු නපේ 43 වගන්තතිපේ
ප ාදු අධිකාරියක් ‘2007 අංක 7 දරණ සමාගේ න යටපේ සංසතථා නය කරනු ලැබූ සමාගමක්
(පමයින්ත සු 2007 සමාගේ න යනුපවන්ත හඳුන්තවන) වශපයන්ත 2007 සමාගේ න යටපේ ‘නැව
ලියා දිංචි කරනු ලැබූ සමාගමක්‘ ( ර්ක කළ රිදි) ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ නපේ
විෂය ථය යට ට අයේ පනාපේ යන දනම යටපේ පකාමිෂන්ත සභාපේ අධිකරණ බලය සේබන්තධපයන්ත
මූලික විපරෝධ ාවක් නැගුපේය.
පමම ගැටළුව සේබන්තධපයන්ත පද ාර්ශවයටම සවන්ත දීපමන්ත අනතුරුව, 2018.03.23 දින නිපයෝගය පදනු
ලැබුපේ, එ
මූලික
විපරෝධ ාවය
නිෂතප්රභා
කරමිනි
(http://www.rticommission.lk/web/images/pdf/23032018/ul-rticappea-jurisidiction-point22032018.pdf බලන්තන). ‘සිය පකාටසතවලින්ත සියයට 25ක් පහෝ ඊට වැඩි ප්රමාණයක් පහෝ
අනයාකාරයකින්ත ාලන අයිතියක් ඇති රජය පහෝ රාජය සංසතථාවක් පහෝ රජය සහ රාජය සංසතථාවක්
එකතුව දරනු ලබන 2007 අංක 7 දරණ සමාගේ න යටපේ සංසතථාග කරන ලද සමාගමක් ප ාදු
අධිකාරියක් වශපයන්ත අර්ථ දක්වන ප ාරතුරු නපේ 43 වගන්තතිපේ විෂය ථයට පමම සමාගම
ඇතුළේ වන බව එහිදී ප්රකාශ කරනු ලැබිණි.
2018 අපේල්ව 20 වැනි දින ඉපලක්පරානික දැනුේ දීමක් හරහා ප ාදු අධිකාරිය (ශ්රී ලංකන්ත ගුවන්ත
සමාගම) පකාමිෂන්ත සභාව පව දැනුේ දුන්තපන්ත අධිකරණ බලය සේබන්තධව මන්ත විසින්ත නගනු ලැබූ
මූලික විපරෝධ ාවය පිළිබඳ නිපයෝගය සේබන්තධපයන්ත මන්ත අභියාචනය පනාකරන බව ය.
වදුරටේ සහ, ප ාරතුරු නපේ 5(1)(ක) මගින්ත දක්වන සුවිපශතෂී වයාතිපර්ඛය ම රඳා ැවතීම
සේබන්තධපයන්ත (ප ාරතුරු ඉල්වීපමහි 6 වැනි අයි මය ප්රතික්පෂත කිරීම සඳහා ුපටා දැක්වූ) පමම
පකාමිෂන්ත සභාව ප ාදු අධිකාරිය පව මාර්පගෝ පද්ශනය කපළත කැබිනට්ට සංපද්ශයක අන්ත ර්ග පමම
ප ාරතුර සේබන්තධපයන්ත වමේ තීරණයක් පගන පනාමැති බව, සනාථ කර පනාමැති බව සහ ඒ අනුව
එම වයාතිපර්ඛය ුපටා දැක්ීම සඳහා ඕනෑම බලාේමක තනතික ේවයක් ඉදිරි ේ කරමින්ත
පල්වඛනග සාක්ෂි සංසතථා නය කරන පලසට ය.

යමවුෝගු
ශ්රී ලංකාපේ ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ නපේ මූලික අරමුණ වන්තපන්ත, එහි
විධිවිධානවලින්ත සවිසත රාේමක පලස දක්වා ඇති රිදි සහ, මූලික හරයන්ත හා නපේ දර්ශනය මූර්තිමේ
කරන ූර්විකාපේ අංගසේූර්ණ බලපේගය මගින්ත යටි හවුරු කර ඇති රිදි, ‘ප ාදු අධිකාරිවල
විනිවිදභාවය සහ වග ම පිළිබඳ සංසතකෘතියක් ප ෝෂණය කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාපේ මහජන ාවට
යහ ාලනය සඳහා වැඩි වශපයන්ත සහභාගි විය හැකි සහ රපට්ට ප ාදු ජන ජීවි පේදී සක්රිය පලස සහභාගි
විය හැකි සමාජයක් ප්රවර්ධනය කිරීම‘ පේ.

ප ාදු අධිකාරීන්ත තුළ විනිවිදභාවය සහ වගීම ඇති කිරීම පව පමය පක්න්තීය පලස නාභිග ී ඇති බව
ැහැදිලි ය. ශ්රී ලංකාපේ ප ාරතුරු දැනගැනීපේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ නපේ ූර්විකාව මගින්ත, ටු පලස
අර්ථ දක්වා ඇති සහ මහජන සුබසිද්ධිය ප්රමුඛ ර ීමට අවන වන වයාතිපර්ඛවලට විෂය පවමින්ත ු රිම
පලස පහළිදරේ කිරීපේ මූලධර්මය වැඩි වශපයන්ත ැහැදිලිව වදුරටේ යටි හවුරු කර ඇති බව පේ
සේබන්තධපයන්ත කිව හැක.
පමය ුදාහරණයක් වශපයන්ත ඉන්තදියානු ප ාරතුරු දැනගැනීපේ නපේ (2005) ූර්විකාපේ සඳහන්ත
‘පිළිගැටුේ අභිලාෂයන්ත එක් ැන්ත කිරීම‘ (පමය ශ්රී ලංකා නපේ දක්නට නැ ) දක්වන ‘‘... ආණ්ඩඩුව
විසින්ත සීමාසහි ප ාදු පද් ළ සේ ේ ු රිම පලස භාවි ා කිරීම සහ සංපේදී ප ාරතුරුවල රහසයභාවය
ආරක්ෂා කිරීම ඇතුළේව සැබෑ භාවි පේදී ප ාරතුරු පහළිදරේ කිරීම, පසසු මහජන අර්ථ සිද්ීන්ත සමග
ගැපටන අවසතථාවලදී සහ, පම
පිළිගැටුේවලට ලක්වන අභිලාෂයන්ත ප්රජා න්තත්රීය රමාදර්ශපේ
රමේවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එක් ැන්ත කිරීම අ යාවශය වන අවසතථාවලදී‘ යනුපවන්ත දක්වන
ේවයට ටහැණි බව නිරීක්ෂණය කිරීමට පමහිදී ු පදසත පදනු ලැපේ.
පේ අනුව, මහජන සුේබිය/මහජන මුදල්ව සේබන්තධ කාරණාවලදී සහ, යේ නිශතචි ප ාදු අධිකාරියක
මූලය අක්රමික ා අ ඉදිරිපේ ඇති අභියාචනයකදී සියුේ පලස නිරීක්ෂණයට හසුවන විට, පමම පකාමිෂන්ත
සභාව මහජන සුබසිද්ධිය පිළිබඳ සුවිපශතෂී අන්තදමින්ත රීක්ෂාකාරී වන බව පේ අනුව පහාන්න්ත ප නී යයි.
පමම ප්රමුඛ ා මූලධර්මය ප්ර යාපද්ශ කරමින්ත අ විසින්ත අභියාචකපේ ඉල්වීපමහි එක් එක් අයි මයන්ත
සලකා බලනු ලැපේ.

1 ලංසහ ලං7 ලංව ගරතුරු ලංඉල්ලීම් ලං(යමවුෝගවේ ලංසගරාශු)
අ ඉදිරිපේ ඇති ගැටළුපේදී අභියාචකපේ (1) සහ (7) ප ාරතුරු ඉල්වීේ මගින්ත ඉල්වලා සිටින
ප ාරතුරු, අනාවරණය කළ යුතු ීමට පහතතුව වන්තපන්ත, එහි අර්ථ දැක්ීම ම ප්රකාරව, ප ාදු අධිකාරිය
විසින්ත මහජන අරමුදල්ව වියදේ කිරීම තුළ වතින මූලය වගීම සහ විනිවිදභාවය සමග එම ප ාරතුර
සෘජුවම සේබන්තධ බැවිනි. රපට්ට ජාතික ගුවන්ත පසතවය වශපයන්ත එය දරණ ප්රකට ේවපේ විභවය තුළ එය
ඉ ා ැහැදිලි කාරණයක් වන අ ර, ප ාදු අධිකාරිපේ මූලය කළමනාකාරිේවය සේබන්තධපයන්ත පළුල්ව
පලස ැතිර වතින මහජන සැලකිල්වපල්ව සන්තදර්භය තුළ පමම පකාමිෂන්ත සභාව ඒ සේබන්තධපයන්ත
සවිඥානික ීම සඳහා යුතුකමක් වශපයන්ත බැඳී සිටියි. එපසත වන්තපන්ත, ප්රගාමී පලස පහළිදරේ කිරීපේ
මූලධර්මපේ (2017.02.03 දිනැති අංක 2004/66 ගැසට්ට ්රය) 20 (1) (ii) පරගුලාසිපේ විෂය ථය යට ට
අංක 1 ප ාරතුරු ඉල්වීම සහමුලින්තම අයේ වන බවට වන කාරණය බාහිරව ය.
පමහිදී ඉල්වලා සිටිනු ලබන්තපන්ත ප ාදු අධිකාරිපේ නාමකරණය කරන ලද විධායක නිලධාරීන්ත
තිපදපනකුපේ ‘වැටුප් සහ පසසු දිමනා සහ/පහෝ ප්රතිලාභ‘ වන අ ර, ඒවා භාරකාරේව සේබන්තධයක
විෂය ථයට අයේ පනාපේ. ප ාදු අධිකාරිය විසින්ත එම ප ාරතුර අනාවරණය කිරීම අධිකරණ බලය
පමන්තම නපේ 5(1)(අ) සහ (ු) යටපේ රහසයභාවය දක්වමින්ත ප්රතික්පෂත කර ඇ ද, අ පේ දැක්ම
අනුව පමම ප ාරතුර, වැටුප් විසත ර ඉක්මවා යන පබාපහෝ විසත රවලින්ත සමන්තවි ‘පසතවා ගිවිසුේ‘ වලට
ඒවාපේ සතවභාවය අනුව සතවයංක්රීයව සමාන පනාපේ. ප ාරතුරු න ප්රකාරව සහ ප ාරතුරු න
යටපේ ‘පසතවා ගිවිසුේ‘ අනාවරණය කළ හැකිද යන ප්රශතනය පමම අවසතථාපේදී ප්රශතනග ී පනාමැති
පහයින්ත, අවසතථානුග කරු අනුව පවනේ අභියාචනයකදී එය පකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත තීරණය කරනු
ඇ .
අ තීරණය කරන්තපන්ත, ඕනෑම අවසතථාවකදී ප ාදු අධිකාරිය විසින්ත වයාතිපර්ඛයන්ත සඳහන්ත කිරීපේදී
(බලන්තන, නපේ 5(4) වගන්තතිපේ ආවශයක විධිවිධාන සලසන 5(10)(අ) සහ (ු)) සේබන්තධපයන්ත)
ඉල්වලා සිටින ප ාරතුරු පහළිදරේ කිරීපමන්ත සිදුවිය හැකි මහජන සුබසිද්ධිය, එ පහළිදරේ කිරීපමන්ත
සිදුවිය හැකි හානියට වඩා ප්රබල වන්තපන්ත නේ එ ප ාරතුරු පහළිදරේ කළ යුතු බව ය.
නේකළ නිලධාරියාපේ තීරණය, ප ාරතුරු ඉල්වීපේ පමම පකාටස සේබන්තධපයන්ත අවලංගු පේ.

2,3,4 ලංසහ ලං5 ලංව ගරතුරු ලංඉල්ලීම්
2018.04.26 දින ප ාදු අධිකාරිය විසින්ත ඉදිරි ේ කළ, ප්රශතනග ගුවන්ත යානා මිලදී ගැනීමට අදාළ කල්වබදු
ගිවිසුේ පකාමිෂන්ත සභාපේ රීක්ෂාකාරී කියීම සඳහා ඉදිරි ේ කරන පලස මාර්පගෝ පද්ශනය කර ඇ .
2016.08.04 දිනැති ාකිසතථාන අන්ත ර්ජාතික ගුවන්ත පසතවපේ අදාළ කල්වබදු ගිවිසුම සහ විපශතෂපයන්ත
එහිම 24.3 අතුරුවිධානය රීක්ෂාකාරී පලස කියීපේදී ප නී යන්තපන්ත එහි අන්ත ර්ග විශතවාසනීය
අතුරුවිධානය 24.3.1 සිට 24.3.3 දක්වා වන ු වගන්තතිවල සවිසත රාේමකව දක්වා ඇති
වයාතිපර්ඛයන්තට විෂය වන බවයි.
‘ඕනෑම ුචි නීතියකින්ත පහෝ අධිකරණයකින්ත පහෝ ඕනෑම රාජය සතථාපි යක නියමයක් විසින්ත ඉල්වලා
සිටින්තපන්ත නේ‘ එ රහසය ා/විශතවාසනීය අතුරුවිධානය බැහැර වනු ඇති බවට දක්වනන 24.3.2 ු
වගන්තතිය වප අ පේ අවධානය විපශතෂපයන්ත පයාමු පේ. මහජන අරමුදල්වවල වගීම සහ ප ාදු
අධිකාරිපේ විනිවිදභාවය ප්රශතනග වන විටදී ගිවිසුම/එකඟ ාවය ප්රදානය කර අවසන්ත වූ සු විශතවාසනීය
අතුරුවිධානයකට ප ාරතුරු පහළිදරේ කිරීම වැළැක්විය පනාහැකි බව දක්වන රාන්තසතපනට්ට ලිමිට හ සහ
වේ අපයක් එ. එසතඒ පමට්ටල්ව පමෂනරි පද් සමාගම (ඉහ ) ප්රකාරව, පමම අභියාචනය අසනු ලබන
කාලසීමාව තුළ අභියාචක විසින්ත කරන කරු කියා ෑම සමග අපි එකඟ වන්තපනමු.
පේ අනුව ඉල්වලා සිටින ප ාරතුර ප්රතික්පෂත කිරීම සඳහා තනතික පලස පයෝගය දනමක් 5(1)(ආ)(ii)
සහ 5(1)(ඈ) මගින්ත සතථා නය පනාවන බව අපි තීරණය කරන්තපනමු. 5(1)(ආ)(ii) යටපේ වයාතිපර්ඛයක්
අයැද සිටීපේදී අනිවාර්ය පකාන්තපද්සියක් වන ‘බර ළ අගතිය‘ සතථා නය කිරීපේ භාරය, එ වගන්තතිය
නපේ 32(4) වගන්තතිය සමග කියැීපේදී සතුටුදායක/පිළිග හැකි අන්තදමින්ත ඔප්ප කිරීමට ප ාදු
අධිකාරිය සමේ ී නැ .
5(4) වගන්තතිපේ දැක්පවන මහජන සුබසිද්ධිය ප්රමුඛ ීම සේබන්තධ ඕනෑම කාරණයකදී සහ, ඒ බව
තනසර්ගික පලස අන්ත ර්ග 5(1)(ඈ) ප්රකාරව, 2,3,4 සහ 5 යන ප ාරතුරු ඉල්වීේ, එනේ 2016 ජූලි 28
දිනැති ාකිසතථාන අන්ත ර්ජාතික ගුවන්ත පසතවය සමග එළණු අවපබෝධ ා ගිවිසුම, 2016 අපගෝසතතු 4
දිනැති ාකිසතථාන අන්ත ර්ජාතික ගුවන්ත පසතවය සමග ඇතිකරගේ ගුවන්ත යානා කල්වබදු ගිවිසුම සහ එ
ගුවන්ත පසතවය සමග ඇති කරගේ 2016 පනාවැේබර් 2 දිනැති කල්වබදු දීර්ඝ කර ගැනීපේ ගිවිසුම
එ ප ාරතුරු පහළිදරේ කිරීමට අදාළ වන බවටේ, පමම න යටපේ නිසි රිදි මුදා හළ යුතු
ප ාරතුරුවල විෂය ථය තුළට ඒවා අයේ වන බවටේ අපි වදුරටේ තීරණය කරන්තපනමු.
නේකළ නිලධාරියාපේ තීරණය, ප ාරතුරු ඉල්වීපේ පමම පකාටස සේබන්තධපයන්ත අවලංගු පේ.

6 ලං්න ලංව ගරතුරු ලංඉල්ලීම
නපේ 29 වගන්තතිය සමග කියපවන 5(1)(ඈ) සහ 5 (1) (i) වගන්තති, ගිවිසුේ අවසන්ත කිරීේ මුදා හැරීම
සේබන්තධපයන්ත පනාපයපදන බවේ, ප ාදු අධිකාරිය සහ AerCap විසින්ත එළඹී ඇති, පිළිපවළින්ත 2016
අපේල්ව 6 සහ 2016 ඔක්ප ෝබර් 4 දිනැති ගිවිසුේ අවසන්ත කිරීේ හ දැක්පවන දනම ම අභියාචක
පව මුදා හැරිය යුතු බවේ අපි තීරණය කරන්තපනමු;
අ) එ ගිවිසුේ අවසන්ත කිරීේ සේූර්ණ කිරීම සහ තීරණය කිරීම සිදුකර ඇ . එ ගිවිසුේවල
රහසය ා අතුරුවිධානයක ැවැේමක් ඒවා විසින්තම නපේ 29 වගන්තතිය සමග කියැපවන 5(1)(i)
වගන්තතිපේ පයදීම සතථා නය කරනුපේ, ප ාදු අධිකාරිය විසින්ත 32(4) වගන්තතිය ප්රකාරව ඔප්ප
කළ යුතු භාරය ඉටු කිරීපේ ගිවිසුේග බැඳීම ඉටු කිරීමට ප ාදු අධිකාරිය අසමේ ව ඇති පහයිනි.
එනේ, 32(4) වගන්තතිය මගින්ත 3 වන ාර්ශවයක් විසින්ත ප ාදු අධිකාරිය පව ලබාදුන්ත ප ාරතුරුවලට
අදාළ ගිවිසුේවලදී එම කාලය තුළ විශතවාසනීය පලස ‘සැලකිය යුතු‘ නිශතචි පකාටසත කවපර්දැයි
සතථා නය කිරීපේදී හ කරු සැලකිල්වලට ග යුතුය;

අ) එහි අන්ත ර්ග ය තුළ ගිවිසුම අවසන්ත කිරීපේ ගාසතතු සහ පගීේ, අවසන්ත කිරීම, කළ යුතු
කාර්යයන්ත සහ AGAT ගිවිසුම අවසන්ත කිරීපේ එකඟ ාවය, ණයවර ලිපිය අවසන්ත කිරීම, අතිපර්ක
කල්වබදු සඳහා ණයවර, විසර්ජන ක්රියාවලිය යන සංචරක කිහි යකින්ත (2016 අපේල්ව 6 දිනැති
අවසන්ත කිරීපේ ගිවිසුම) එ ගිවිසුේ සමන්තවි පේ. එ ගිවිසුේවල මූලික අතුරුවිධාන, ප ාදු
අධිකාරිය විසින්ත ගිවිසුම අවසන්ත කිරීපේ/අවලංගු කිරීපේ ගාසතතු දැරීම සේබන්තධපයනි. පේ අනුව,
පමම පල්වඛනවල කුමන පකාටස, 3 වන ාර්ශවය විසින්ත ලබාදුන්ත ප ාරතුරු වන්තපන්තද සහ එම
කාලය තුළ රහසය ප ාරතුරු වශපයන්ත ‘සැලකිය‘ යුතු පහෝ AerCap හි වාණිජ පහෝ රගකාරී
අභිලාෂයන්තට බල ෑේ කරන්තපන්ත යැයි අර්ථ වි්රහ කළ යුතු ප ාරතුරුවලට සේබන්තධ වන්තපන්තද
යන්තන වටහා ගැනීමට පමම පකාමිෂන්ත සභාව අසමේ පවයි.
ආ) ඉහතින්ත සේූර්ණ වශපයන්ත දක්වා ඇති පහතතු සේබන්තධපයන්ත ඕනෑම අවසතථාවකදී නපේ
5(1)(ඈ) හි තනසර්ගික වශපයන්ත අන්ත ර්ග මහජන සුබසිද්ධිය ඒ සේබන්තධපයන්ත පයපදන
අ ර, එහි ප්රතිලලයක් වශපයන්ත රාජයයට සිදුවූ මූලයමය ාඩු සැල පේදී ප ාරතුරු මුදා හැරීම
සේබන්තධපයන්ත 5(4) වගන්තතිය ද අදාළ පේ. පරාේ එවන්තසත එ. ප ාරතුරු පකාමසාරිසත (UK, Upper
Tribunal Administrative Appeals Chamber, [2012] UKUT 313 (AAC)) හිදී නිරීක්ෂණය කළ රිදි
මහජන ප්රති ේතිය සහ මහජන මුදල්ව සේබන්තධ ගැටළුවලදීවලදී ප ාරතුරු අනාවරණය
සේබන්තධපයන්ත ප්රබල මහජන සුබසිද්ධියක් බල ැවැේපේ. පේ අනුව AerCap සමාගම සමග
එ ගිවිසුම අවසන්ත කිරීම අනාවරණය පනාකිරීම සඳහා වූ නේකළ නිලධාරියාපේ තීරණය අවලංගු
පකපර්.
පකපසත පව ේ, Airbus S.AS සමාගම සමග A350 ගුවන්ත යානා 4 ක් මිලදී ගැනීම සඳහා ප ාදු අධිකාරිය
විසින්ත එළඹී ඇති 2013 ජූලි 28 දිනැති ගිවිසුම සේබන්තධ ලිපි පල්වඛන සැල පේදී ප නී යන්තපන්ත වසර
2020 දී ගුවන්ත යානා 3 ක් ලබාදීමට නියමි අ ර, වසර 2021 දී එක් ගුවන්ත යානයක් ලබාදීමට නියමි
බව ය. පේ අනුව පමය දැනටමේ සිදුපවමින්ත වතින ක්රියාවලියක් බව ප නී යන අ ර, පවනේ කරු
අ ර, 2017/07/19 දිනැති Airbus S.A.S විදුේ ැ ැල්ව නිපේදනය ට අදාළ මිල නියම කිරීම සහ මිල
සංපශෝධන යාන්ත්රණ ඇතුළේව එ ‘වාණිජයමය වශපයන්ත සංපේදී ප ාරතුර‘ නපේ 5(1)(ඈ)
වගන්තතිපේ අර්ථය අනුව ප්රශතනකාරී විය හැකිය.
පමම ආශ්රි කරු අනුව, Airbus S.AS සමග ප ාදු අධිකාරිය ඇති කරගේ මිලදී ගැනීපේ ගිවිසුමට
අදාළ ප ාරතුරු පහළිදරේ පනාකිරීමට නේකළ නිලධාරී ගේ තීරණය හවුරු කරන්තපනමු.
Seabury, Skyworks and Nyrus ලං්ගර් ග
Seabury, Skyworks සහ Nyrus වාර් ාවන්ත (එ ගුවන්ත යානාව මිලදී ගැනීම සහ මිලදී ගැනීම අවලංගු
කිරීමට අදාළ කාර්ය ටි ාටිපේ පකාටසත සංසතථා නය කරන)හි, ගමන්ත
ථ ජාලය සහ යා්රා
අගැයීේ, ක්රපමෝ ායික සමාපලෝචන සහ ප ාදු අධිකාරිපේ වයා ාරික ු පද්ශනයන්ත යන අගනා
ප ාරතුරු හා සවිසත රාේමක අගැයීේ අන්ත ර්ග පහයින්ත, ප ාදු අධිකාරිපේ වයා ාරික ක්රියාකාරේ
ුවදුපර් පහළීමක් සහ බර ළ අගතියක් ඇති කරනු ඇ ැයි ද, වාර් ාවල අඩංගු ප ාරතුරු මගින්ත
බර
ළ මූලයමය සුගාමීේවයක් ඇතිවනු ඇ ැයිද, වයා ාරික රගකරුවන්ත විසින්ත පයාදාග පහාේ
හානියක් සිදුපව ැයි ද, යන දනම ම ඒවා පහළිදරේ පනාකළ හැකි බවට දැක්වුවද, පේ බව සාධනය
කරන කිසිදු සුවිපශතෂී හවුරු කිරීමක් ප ාදු අධිකාරිය විසින්ත සිදුකර නැ .
නපේ 32(1) වගන්තතිය ප්රකාරව ‘අභියාචනයක් සේබන්තධපයන්ත කරන ලද තීරණපයන්ත අගතියට ේ යේ
ැනැේප කු විසින්ත එම තීරණය සන්තනිපේදනය කිරීපමන්ත සු පකාමිෂන්ත සභාවට එම තීරණය සතිර
කිරීම, පවනසත කිරීම පහෝ ප්රතිවර් නය කිරීම කළ හැකි අ ර, එම ඉල්වීේ අවශය කටයුතු සඳහා
අදාළ ප ාරතුරු නිලධාරියාට නැව යැීම‘ සඳහා පමම පකාමිෂන්ත සභාවට බලය ඇ . පේ අනුව
Seabury (2013 ප බරවාරි), Skyworks (2015 ඔක්ප ෝබර් 22 සහ 2015 ඔක්ප ෝබර් 26) සහ මාර්තු 18
දිනැති Nyrus වාර් ා අභියාචක පව මුදාහරින පලසට ප ාදු අධිකාරිය පව නිපයෝග කරනුපේ, ‘5(1)

වගන්තතිය ප්රකාරව තුන්තවන
ාර්ශවයක
රගකාරී ේවයකට හානිකරන වාණිජය වශපයන්ත
රහසය ප ාරතුරු‘ යන අර්ථය තුළ ප ාදු අධිකාරිය විසින්ත, සිය වයවසතථාපි වග ම ප්රකාරව, එපහේ
විෂයමූලික පලස ක්පසතරු කරමින්ත බැහැර කළ එ වාර් ාවල පකාටසත සහි එම වාර් ා අභියාචක
පව මුදාහරින පලසට පකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත ප ාදු අධිකාරියට නිපයෝග පකපර්.
පමහිදී 3 වන ාර්ශවයක් විසින්ත ලබාදුන්ත, 5(1)(i) වගන්තතිය ප්රකාරව එම කාලය තුළ රහසය ප ාරතුරු පසත
සලකනු ලැබූ, එ වාර් ාවල යේ පකාටසක් බැහැර කිරීමට අවශය යැයි ප ාදු අධිකාරිය විසින්ත ක්පසතරු
කළ හැකිය. එවිට එම වාර් ාවන්තහි එබඳු පකාටසත නපේ 6 වන වගන්තතිය යටපේ සහ එම වගන්තතිය
අනුව සලකා බැලිය යුතු අ ර, පසසු පකාටසතවලට ප්රපේශය අභියාචක පව සැලසිය යුතුය.
ප ාරතුරු ඉල්වීපේ 6 වන අයි මපයන්ත ඉල්වලා සිටින ප ාරතුරු ප්රතික්පෂත කිරීම සේබන්තධපයන්ත ප ාදු
අධිකාරිය විසින්ත දක්වනු ලබන වයාතිපර්ඛයන්ත පදකක පේවා වන පහයින්ත, ප ාදු අධිකාරිපේ අභිම ය
සේබන්තධපයන්ත මගප න්තීපේදී ඉහ එ වයාතිපර්ඛ පදක මණක් සලකා බැීමට අ සීමා පේ.

ප්රශනග  ලංගැටුව් ලංසම්බ නධ ලංඅධයක්ෂ මණ්ඩක ලංේරි ග ලංසහ ලංවෙගදු ලංඅධි ගරිවේ ලංසටහ න
ප ාරතුර පද්ගලිකේවය පහෝ වාණිජය රහසයභාවය පහෝ භාරකාරේව වයාතිපර්ඛපයන්ත ආරක්ෂා කර
තිපබන්තපන්ත වුවද, එම ප ාරතුර ප්රකටව ප පනන පසත ආරක්ෂා කර තිපේ නේ මණක්, ලබාදීපමන්ත
වැළකි සිටිය හැක. ශ්රී සුහසත තවදයා එ. මහාරාජෂතර බැංකුව (ලිපිපගානු අංක.
CIC/MP/C/2014/900191/SH, ලිපිපගානු අංක. CIC/SH/A/2014/001847) හිදී වාණිජය රහසයභාවපයන්ත
ආරක්ෂා කර තිබූ ප්රශතනග සියලු සටහන්ත සැ යීමට ඉන්තදියාපේ මධයම ප ාරතුරු පකාමිෂන්ත සභාව ප ාදු
අධිකාරියට නියම කපළතය.
‘එම ඉල්වීේ අවශය කටයුතු සඳහා ප ාරතුරු නිලධරයා පව තීරණය සතිර කිරීම, පවනසත කිරීම පහෝ
ප්රතිවර් නය කිරීම සඳහා යැීමට‘ පමම පකාමිෂන්ත සභාවට 32(1) වගන්තතිය යටපේ ලැබන බලය සහ ඒ
අනුව කටයුතු කරමින්ත, හ සවිසත රාේමක ව දක්වා ඇති සටහන්ත/අධයක්ෂ මණ්ඩඩල ත්රිකා, එ
සටහන්ත/අධයක්ෂ මණ්ඩඩල ත්රිකාවල ඇති සහ 5(1)(i) යටපේ ප වන ාර්ශවයක රගකාරී ේවයකට
හානිකර විය හැකි බවට පහෝ තුන්තවන ාර්ශවයක් විසින්ත ලබාදී ඇති ප ාරතුරු එම වගන්තතිය යටපේ
රසහය ාවපයන්ත යුතු යැයි ප ාදු අධිකාරිය විසින්ත විෂයමූලික පලස ක්පසතරු කර ඇති පකාටසත
ප ාරතුරු නපේ 6 වන වගන්තතිය ප්රකාරව සලකා බැීපේ පකාන්තපද්සිය ම පසසු පකාටසත අභියාචක
පව ලබාදිය යුතු බවට අපි නියම කරන්තපනමු.
ප ාරතුරු ඉල්වීපේ 6 වන අයි මය ප්රතික්පෂත කිරීම සේබන්තධපයන්ත ප ාදු අධිකාරිය විසින්ත සඳහන්ත කර
ඇති වයාතිපර්ඛ පදක පේවා වන පහයින්ත, ප ාරතුරු ලබාදීපේ අභිම ය සේබන්තධපයන්ත ඉහ වයාතිපර්ඛ
පදක සලකා බැීමට මණක් පමහිදී අපි සීමා වන්තපනමු.
පමම නිපයෝගය ලබාදීපමන්ත සති හ රක් ඇතුළ එ සටහන්ත ූර්ණ වශපයන්ත මුදා හැරැ තිපේද යන්තන
පහෝ එපසත පනාමැති නේ
හ
සවිසත රාේමක ව දක්වා ඇති ප ාදු අධිකාරිපේ
සටහන්ත/අධයක්ෂ මණ්ඩඩල ත්රිකාවලින්ත කුමන පකාටසත නපේ 6 වන වගන්තතිය යටපේ මුදා හරිනු
ලැබුපේදැයි, පමම මාර්පගෝ පද්ශනය සමග ඔවුන්තපේ අවන භාවය නිශතචය වශපයන්ත දැන ගැනීම සඳහා
පකාමිෂන්ත සභාව පව දැනුේ පදන පලසට ප ාදු අධිකාරියට පමම පකාමිෂන්ත සභාව විසින්ත නිපයෝග
කරනු ලැපේ.
අ) ගරු කථානායකතුමාපේ බේ රමුල්වල නිවපසතදී 2013 මාර්තු 1 වැනිදා වේවනු ලැබූ, A 350
ගුවන්ත යානා 4 ක් මිලදී ගැනීමට සහ අම ර A 350 ගුවන්ත යානාවක් කල්වබදු ක්රමයට ලබාගැනීමට
අධයක්ෂ මණ්ඩඩලපේ ප්රති ේතිමය වශපයන්ත අනුමැතිය ලබාදුන්ත රැසතීපේ සටහන්ත:
ආ) 2013 මාර්තු 14 වැනිදා වේවන ලද, විධිමේ අනුමැතිය ලබාදුන්ත අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැසතීපේ
සටහන්ත, A 350 එක් ගුවන්ත යානාවක් සඳහා AreCap සමාගම සමග පහෝ එහි නාමිකපයකු සමග,

2017 සිේවැනි කාර්තුව තුළ කල්වබදු කුී ගිවිසුම ක්රියාේමක කිරීමට සහ ඒ සේබන්තධපයන්ත
සාකච්ඡා කිරීමට බලය ලබාදුන්ත අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැසතීපේ සටහන්ත;
ඇ) 2017 පනාවැේබරපේ ලබාදීමට නියමි ීපමන්ත සු එක් A350 ගුවන්ත යානාවක කල්වබදු ගිවිසුම
අවලංගු කිරීම සේබන්තධපයන්ත 2016 මාර්තු 9 වැනිදා වේවනු ලැබූ අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැසතීපේ
සටහන්ත;
ඈ) A350 ගුවන්ත යානා 3 ක් 2016 ඔක්ප ෝබරපේ සහ පනාවැේබරපේ ලබාදීමට නියමි ව තිබීපමන්ත
සුව එ කල්වබදු ගිවිසුේ අවලංගු කිරීම සේබන්තධපයන්ත 2016 මාර්තු 9 වැනිදා වේවනු
ලැබූ අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැසතීපේ සටහන්ත;
ඉ) 2016 ඔක්ප ෝබරපේ සහ පනාවැේබරපේ ලබාදීමට නියමි ව තිබීපමන්ත සුව A350 ගුවන්ත යානා
3 ක් කල්වබදු ක්රමයට ලබාගැනීපේ ගිවිසුම අවසන්ත කිරීම සේබන්තධපයන්ත 2016 සැප් ැේබර් 28
වැනිදා වේවනු ලැබූ අධයක්ෂ මණ්ඩඩල රැසතීපේ සටහන්ත;
ඊ) ‘2016 මාර්තු 9 වැනිදා චක්රපල්වඛ අධයක්ෂ මණ්ඩඩල පරගුලාසියට අදාළව ‘A350-900 ගුවන්ත
යානාපේ කල්වබදු ගිවිසුම අවලංගු කිරීම‘ යන ශීර්ෂ ාඨපයන්ත යුතු වූ, 2016 මාර්තු 8 වැනි
දා පමන්ත යුේ අධයක්ෂ මණ්ඩඩල ත්රිකාව සහ, 2016 ඔක්ප ෝබරපේ සහ පනාවැේබරපේදී
ලබාදීමට නියමි ව තිබූ ‘A350-900 ගුවන්ත යානා 3 හි කල්වබදු ගිවිසුම අවසන්ත කිරීම‘ යන
ශීර්ෂ ාඨපයන්ත යුතු වූ, 2016 මාර්තු 8 වැනි දා පමන්ත යුේ අධයක්ෂ මණ්ඩඩල ත්රිකාව;
ප ාදු අධිකාරිය විසින්ත පමම අභියාචනග ප ාරතුරු ඉල්වීපේ 6 වන අයි මය මගින්ත ඉල්වලා සිටින
ප ාරතුරුවල පකාටසක් මුදා හැරීම සේබන්තධපයන්ත ඉහ
ැහැදිලි කිරීේවලට යටේව පමම අභියාචනය
පමයින්ත අවසන්ත පේ.
පේ සේබන්තධපයන්ත සිය සහපයෝගය ලබාදුන්ත සියලු නීතීඥවරුන්ත පව අපි සතූතිවන්ත පවමු.
ගාසතතු සහ අභියාචන කාර්ය ටි ාටිය පිළිබඳ පකාමිෂන්ත සභා රීතීන්ත (2017.02.03 දින අංක 2004/66
ගැසට්ට ්රය) හි 27(3) රීතිය යටපේ පමම නිපයෝගය පද ාර්ශවය පව ලබාදීමට නිපයෝග කරන ලදී.
පමය, පමම ගැටළුපේ අභියාචන නිපයෝගපේ සාරාංශයකි.

