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 ටී.එච්. මහින්දපාල එදිරිව ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය හික්කඩුව 

              RTIC Appeal/27/2017 (දකාමිෂන් සභා රැසවීදම් දකාටසක් දලස 24.07.2017. දින විභාග කරන ලදි)  

 

සභාපති                   - මහින්ද ගම්මම්ිල 

දකාමිෂන් සභා සාමාජිකයින්  - දයෙෂවඨ නිතීඥ කිශාලි ින්දටෝ-යයවර්ධන  

                                              - දයෙෂවඨ නිතීඥ එසව.ජී. පුංචිද වවා 

                                              - විනිසුරු ඒ.ඩබ්.ඒ. සලාම් 

                                             - ආචාර්ය දසේවි තිරුචන්රන් 

 

අභියාචක: ටී.එච්. මහින්දපාල 

දනාතීසි ලත් පාර්ශවය: එසව. ඩබ්. සත්ොනන්ද ප්රාදේශීය දේකම් හික්කඩුව (නම් කළ නිලධාරී) 

දපනී සිටීම:  ඩී. එන. පී. කුලරත්න ස කාර ප්රාදේශීය දේකම් හික්කඩුව (දත්ාරතුරු නිලධාරිනී) 

                     පී. ඒ. තුලිකා විමර්ශන ස කාර 

                     සමන් කාරියවසම්, ටී.එච්. මහින්දපාල දවනුදවන් 

 

දමම අවසවථාදවහිදී නම් කළ නිලධාරී වන ප්රාදේශීය දේකම් හික්කඩුව, එසව. ඩබ්. සත්ොනන්ද ට ස භාගී 
ීමට දනා ැකි බැවින් ඔහු දවනුවට නිදයෝජිත් නිලධාරිනියන් වන ඩී. එන. පී. කුලරත්න ස කාර ප්රාදේශීය 
දේකම් ස  පී. ඒ. තුලිකා විමර්ශන ස කාර පැමිදෙන ලදී. ටී.එච්. මහින්දපාල ම ත්ා දවනුදවන් සමන් 
කාරියවසම් ම ත්ා දපනී සිටින ලදී. 

 
අභියාචක විසින්, ආසියානු සුංවර්ධන බැුංකුදේ අුංක 2217-ශ්රී SRI  ගිවිසුම  යටදත් ක්රියාත්මක වූ හික්කඩුව-
බේදේගම-නිේද වන (B 153) මාර්ග සුංවර්ධන/ වැඩි දියුණු කිරීදම් වොපෘතියට අදාළ ප ත් සඳ න් 
දත්ාරතුරු ඉේලා සිටින ලදී . 
 
1. සුංවර්ධන වොපෘතිය නිසා හික්කඩුව ප්රාදේශීය දේකම් දකාටස තුළ, බලපෑමට ලක්වූ පේගලයන්ට වන්දි 
දගීම් සිදු කරන ලේදේ, 460 වැනි අධිකාරිය වන ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීදම් පනදත් (සුංදශෝධන 
ඇතුලත්ව) විධි විධාන අනුවද යන්න  
2. එදසව නැතිනම් දවනත් ක්රමදේදයක් අනුවද යන්නත්, එකී ක්රමදේදය කුමක්ද යන්නත්, එකී ක්රමදේදය 
අමාත්ෙ මණ්ඩලදේ ස  ශ්රී ලුංකා පාර්ලිදම්න්තුදේ අනුමැතිය ලැබී ඇතිද යන්න  
3. ඉ ත් (II) හි සඳ න් ක්රමදේදයට අදාළ දේඛනවල ස තික කල ිටපත් ලබා ගත්  ැකිද යන්නත්  
4. මාර්ග සුංවර්ධන අධිකාරිය ස / ද ෝ යාතික මාර්ග ආුංශික වොපෘතිය ස  හික්කඩුව ප්රාදේශීය දේකම් 
කාර්යාලය අත්ර හුවමාරු වූ ලිි ඇතුළත් දගානුව ිරික්සා අදාළ දේඛනවල ස තික කළ ිටපත්  
5. හික්කඩුව ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලයට අදාළ සීමාව තුල බලපෑමට ලක්වූ දේපළ සඳ ා වූ දගීම් වලට 
අදාළ LARC තීරෙ සට න (නඩු පවරා ඇති දේපළ  ැර) වල ස තික කළ ිටපත්  
 
 දත්ාරතුරු ඉේීදම් පළමු ඉේීම සම්බන්ධදයන් දපාදු අධිකාරිය කියා සිටිදේ 460 වැනි අධිකාරිය වන ඉඩම් 

අත්පත් කර ගැනීදම් පනදත් (සුංදශෝධන ඇතුලත්ව) විධි විධාන වලට අනුකූලව අත්පත් කර ගැනීම සිදු කළ බවයි. 

එමනිසා අභියාචනයට අදාළ අුංක 1, 2 ස  3 සම්බන්ධදයන් ලැබී ඇති ිළිතුර ිලිබඳව අභියාචක ත්ෘප්තතිමත් වන 

අත්ර ඔහුදේ අභියාචනය දත්ාරතුරු ඉේීම් අුංක 4 ස  5 ට පමෙක් සීමා කරන බවට කියා සිටිදේය.  
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මාර්ග සුංවර්ධන අධිකාරිය ස / ද ෝ යාතික මාර්ග ආුංශික වොපෘතිය ස  හික්කඩුව ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලය 

අත්ර හුවමාරු වූ ලිි ඇතුළත් දගානුව ිරික්සා අදාළ දේඛනවල ස තික කළ ිටපත් සම්බන්ධදයන් නම් කළ 

නිලධාරී දවනුදවන් දපනී සිටි කුලරත්න මිය පවසා සිටිදේ එදසව එක දගානුවක එම ලිි/ දේඛන දනාත්බන අත්ර 

ඉඩම් අත්පත් කරගන්නා ලද  එක් එක් පේගලයාට අදාළ දගානුවල, දගානුගත් කර ඇති බවටත්ය. ත්වද එම එක් 

එක් දගානු තුළ තුන්වන පාර්ශවයන්දේ ඉඩම් ඔප්තප ඇතුළත් ලියකියවිලි විශාල ගෙනක් ඇති බවටද කියා සිටියාය. 

පනදත් 5 වගන්තියට අනුව දත්වන පාර්ශවයන්ට අදාළ දපෞේගලික දත්ාරතුරු ඇතුළත් බැවින් දත්වන පාර්ශවවදේ 

අනුමැතියකින් දත්ාරව එම දගානු පරීක්ෂා කිරීමට අවසර ලබා දිය දනා ැකි නිසා 4 වන දත්ාරතුරු ඉේීම 

දත්ාරතුරු නිලධාරිනී ස  නම්කළ නිලධාරියා ප්රතික්දෂවප කළ බවට ත්වදුරටත් කියා සිටියාය.  

අභියාචක පාර්ශවයට දමම දත්ාරතුර අවශෙව ඇත්දත් දමම ඉඩම් අත්පත් කරගැනීදම්දී සිදුී ඇති වුංචා  ා දුෂෙ 

ද ළි කිරීමට බව දමම අවසවථාදවහිදී පැ ැදිලි විය. දකාමිෂන් සභාව දමම අවසවථාදේදී තුන්වන පාර්ශවයන්ට 

අදාළ දත්ාරතුරු අඩුංගු වන බැවින් දමම දත්ාරතුර ලබා දීමට ප්රථම ඔවුන්දේ කැමැත්ත් ලිඛිත්ව ලබා ගත් යුතු බව 

දපන්වා දදන ලදී. දමවැනි පේගලික දගානු 300 ක් පමෙ ඇති බවට ද දමම අවසවථාදේ පැ ැදිලි  විය.   

5 වන දත්ාරතුරු ඉේීම සම්බන්ධදයන් දපාදු අධිකාරිය කියා සිටිදේ LARC කමිටුව ම ාමාර්ග අමාත්ෙුංශය 

විසින් ිහිටුවන ලේදක් බැවින් ඔවුන්ට දයාමුකළ යුතු බවයි.අභියාචක පවසා සිටිදේ දමම LARC තීරෙ සට න් 

අවශෙව ඇත්දත් අදනක් පේගලයින්ට ලැබී ඇති වන්දි මුදේ සමඟ ත්ම වන්දි මුදල සුංසන්දනය කිරීම සඳ ා බවට 

ය. දමම අවසවථාදේදී  දකාමිෂන් සභාව ට පැ ැදිලි වුදේ දමම වන්දි ආශ්රිත් තීරෙ වල වගකීම වොපෘතිය විසින් 

දැරිය යුතු අත්ර, දමම දත්ාරතුරු ඉේීම මාර්ග සුංවර්ධන අධිකාරිය දවත් දයාමු කළ යුත්ත්ක් බවයි. 

නිදයෝගය: 

අුංක 4 ඉේීමට අදාළව තුන්වන පාර්ශාවකරුවන්දේ දත්ාරතුරු ඇතුළත් ීම ද වතුදකාටදගන දත්ාරතුරු 

නිලධාරිනිය විසින් කරන ලද නිදයෝගය ස  නම් කළ නිලධාරියා විසින් කරන ලද නිදයෝගය අනුමත් කරමින් එය 

නීතියට අනුකූල බව තීරෙය කර සිටිමු.   

අුංක 5 දරෙ දත්ාරතුරු ඉේීම වන ‘හික්කඩුව ප්රාදේශීය දේකම් කාර්යාලයට අදාළ සීමාව තුල බලපෑමට 

ලක්වූ දේපළ සඳ ා වූ දගීම් වලට අදාළ LARC තීරෙ සට න් (නඩු පවරා ඇති දේපළ  ැර) වල 

ස තික කළ ිටපත්’ නිකුත් කිරීමට කරන ලද ඉේීම පමෙක් අුංක 2004/66 ස  2017.02.03 දින දරෙ ගැසට් 

පත්රදේ ඵල කල ඇති අුංක 4 දරගුලාසිදේ 6 වන උපදේදය යටදත් මාර්ග සුංවර්ධන අධිකාරිය දවත් දයාමුකිරීමට 

අදාළ දපාදු අධිකාරිය වන වගඋත්ත්ර කරු දවත් නියම කරනු ලැදබ්.  

එදසව දයාමු කල පසු අදාළ මාර්ග සුංවර්ධන අධිකාරිය දවත් ලැබුණු දත්ාරතුරු ඉේීමක් දලස සලකා  ඒ ිලිබඳව 

2016 අුංක 12 දරෙ පනත්ට අනුකුඋලව කටයුතු කරන දලසට මාර්ග සුංවර්ධන අධිකාරියට නියම කරනු ලැදබ්. 

අභියාචනය දමයින් අවසන් කරන ලදී. 

 


