
         පෙත්සම 

 

 Y’’% ලංකා m%ජාතන්;%වාදී සමාජවාදී ජනරජපේ fYa%ෂ්ඨාධිකරණපේ 

   වHවස්ථාවේ 17 වැනි වගන්තිය සමඟ කියවන 126  

   වගන්තිය යටවේ සහ m%කාරව අයදුම්පතක් සම්බන්ධවයන්. 

 

   ඥාවන්න්ද % ශානි අවේවසේකර 

   අංක එල්/1/1, ඇල්විටිගල මහල් නිවාස, 

   වකොළඹ 08. 

SC/FR:          පෙත්සම්කරු 

                               

                    -එදිරිව- 

    1.  වමරිල් රන්ජන් ළමාවහේවා, 

     සහකාර වපොලිස ්අධිකාරී, 

     අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව, 

     අංක 534, නව වල්කම් කාර්යාල වගොඩනැගිල්ල, 

     වකොළඹ 1. 

 

    2.  නිවරෝෂිනී වහේවාපතිරණ 

     කාන්තා m%ධාන වපොලිස ්පරීක්ෂක, 

      අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව, 

     අංක 534, නව වල්කම් කාර්යාල වගොඩනැගිල්ල, 

     වකොළඹ 1. 

 

    3.  කාවින්ද පියවසේකර, 

     ජ්වයෂ්ඨ වපොලිස ්අධිකාරී, 

     අධ්යක්ෂ, 

     අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව, 

     අංක 534, නව වල්කම් කාර්යාල වගොඩනැගිල්ල, 



     වකොළඹ 1. 

   

    4.  ඩේලිේ තිලකරේන, 

     නිවයෝජH  වපොලිසප්ති, 

     අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව, 

     අංක 534, නව වල්කම් කාර්යාල වගොඩනැගිල්ල, 

     වකොළඹ 1. 

 

    5.  වනවිල් සිල්වා, 

     සහකාර වපොලිස ්අධිකාරී, 

     වැඩ බලන wOHlAIක, 

     වකොළඹ අපරාධ වකොට්ඨාශය, 

     අංක 185, වකොවළොන්නාව පාර, 

     වකොළඹ 9. 

 

    6.  වරොහාන් fm%aමරේන, 

     අපරාධ පිළිබඳ නිවයෝජH වපොලිස්පති, 

     බස්නාහිර පළාත, 

     අංක 331, ඕල්වකොට් මාවත, 

     වකොළඹ 11. 

 

    7.  වේශබන්දු වතන්නවකෝන්, 

     fcHෂ්ඨ නිවයෝජH වපොලිස්පති, 

     බස්නාහිර පළාත - වකොළඹ, 

     වපොලිස ්මූලස්ථානය, 

     වකොළඹ 12. 

 

 

 

 



    8.  සී.ඩී. වික%මරේන, 

     වපොලිසප්ති, 

     Y’’% ලංකා වපොලිස ්මූලස්ථානය, 

     වකොළඹ 12. 

 

    9.  ලලිේ දිසානායක, 

     m%ධාන වපොලිස ්පරීක්ෂක, 

     විවශේෂ ශාඛාව භාර නිලධාරි, 

      අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව, 

     අංක 534, නව වල්කම් කාර්යාල වගොඩනැගිල්ල, 

     වකොළඹ 1. 

 

    10.  D. K. ඉන්දුක සිල්වා, 

     m%ධාන පරීක්ෂක, 

     විවශේෂ විමර්ශන ඒකකය III භාර නිලධාරි, 

     අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව, 

     අංක 534, නව වල්කම් කාර්යාල වගොඩනැගිල්ල 

     වකොළඹ 1. 

 

    11.  වම්ජර් වජනරාල් (විY%&මික) ජගේ අල්විස්, 

     වපොලිස ්ආරක්ෂක අමාතH&xශවේ වල්කම්, 

     මහජන ආරක්ෂක අමාතH&xශය, 

     නිදහස් චතුරY%ය, 

     වකොළඹ 07. 

 

    12.  ගරු සරේ වීරවසේකර, පා.ම. 

     මහජන ආරක්ෂක ඇමති, 

     මහජන ආරක්ෂක අමාතH&xශය, 

     නිදහස් චතුරY%ය, 



     වකොළඹ 07. 

 

    13.  වජනරාල් කමල් ගුණරේන, 

     ආරක්ෂක අමාතH&xශ වල්කම්, 

     ආරක්ෂක අමාතH&xශය, 

     අංක 15/5, වබෞේධාවලෝක මාවත, 

     වකොළඹ 3. 

 

    14.  ගරු නීතිපතිතුම&, 

     නීතිපති වදපාර්තවම්න්තුව, 

     වකොළඹ 12. 

         වගඋත්තරකරුවන් 

වම් 2022 වපබරවාරි 17 වැනි දින 

 

Y’’% ලංකා m%ජාතන්;%වාදී සමාජවාදී ජනරජපේ fYa%ෂ්ඨාධිකරණපේ අගවිනිසුරු 

උන්වහන්පසේට සහ අපනකුත් පගෞරවනීය විනිසුරුවරුන්ට. 

 

ලියාපදිංචි නීතීඥ මංජුල බාලසූරිය මහතා විසින් වපනී සිටින ඉහත නම් කර ඇති වපේසම්කරුවේ වපේසවමහි 

වමවසේ සඳහන් වේ.  

   

පෙත්සම්කරු 

1. වපේසම්කරු Y’’% ලංකාවේ පුරවැසිවයකි, වයස අවුරුදු 60 යි, විවාහක සහ දරුවන් වදවදවනකුවේ පිවයකි. 

2. වපේසම්කරු 2021 දී විY%&ම යන වතක්  Y’’%  ලංකා වපොලිසිවේ fcHෂ්ඨ වපොලිස ්අධිකාරී තනතුර වහොබවා ඇති අතර, 

ඔහු 2017 සිට 2019 දක්වා Y’’%  ලංකා වපොලිසිවේ අපරාධ විමර්ශන වදපාර්තවම්න්තුවේ (CID) wOHlAI තනතුර ද 

වහොබවා ඇති බව වැඩිදුරටේ පවසයි. 

3. වපේසම්කරු පවසන්වන් තමා උප වපොලිස ්පරීක්ෂකවරවයකු වලස 1986 වපබරවාරි 10 වැනි දින Y’’% ලංකා  
වපොලිසියට බැඳුණු බවේ, කළුතර Y’’%  ලංකා වපොලිස ්විදH&,fha මූලික පුහුණුව ලැබූ බවේ, ඉන්පසුව  විවිධ තනතුරු 

සහ ස්ථාන වලට අනුයුක්ත කළ බවේය. : 

* 1986 මැයි 30 සිට 1986 ජුලි 01 දක්වා කුරුඳුවේත වපොලිස් ස්ථානවේ උප වපොලිස ්පරීක්ෂකවරවයකු 

වලස පේවීම, 

* 1986 ජුලි 01 වැනි දින Y’’% ලංකා වපොලිසිවේ විවශේෂ කාර්ය බළකායට අන්තර්.%හණය වූ අතර 1986 

වදසැම්බර් 5 වැනිදා දක්වා කටුකුරුන්ද පුහුණු අංශවේ පැරා හමුදා පුහුණුව ලබා ඇත. 



* 1991 ජනවාරි 1 වන දින, වපොලිස ්පරීක්ෂක නිලයට උසස් කර, 1992 ජනවාරි 27 දින සිට බලපැවැේවවන 

පරිදි වපොලිස ්විවශේෂ කාර්ය බලකාවේ m%භූ ආරක්ෂක අංශය වවත මාරු කරන ලදී. 

* 1992 අm%sවයලA 11 සිට 1994 ඔක්වතෝම්බර් 6 දක්වා, එවකට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට සහ එවකට සිටි 

කැබිනට් අමාතHවරුන්ට සමීප ආරක්ෂාවක් සැපයීමට පවරන ලදී. 

* 1994 ඔක්වතෝම්බර් 6 වන දින, Y’’% ලංකාවේ නැවගනහිර පළාවේ, වපෝරතිේ හි විවශේෂ කාර්ය බළකා 

කඳවුරට පේ කරන ලද අතර, එහිදී ඔහු 1995 ජනවාරි 20 දක්වා අණවදන නිලධාරියා වලස වසේවය කවළේය. 

* 1995 ජනවාරි 20 වැනි දින වහෝ ඊට ආසන්න දිනකදී, Y’’% ලංකා වපොලිසිවේ සාමානH රාජකාරිවලට 

අන්තර්.%හණය කර, 1995 ජනවාරි 20 වැනි දින වහෝ ඊට ආසන්න දිනක සිට 1996 ජනවාරි 1 වැනි දින 

දක්වා නාරාවහේන්පිට වපොලිස ්ස්ථානවේ අපරාධ භාර නිවයෝජH නිලධාරියා වලස වසේවය කවළේය. 

* 1996 ජනවාරි 01 වැනිදා ේරෑන්ඩ්පාස ්වපොලිස ්ස්ථානයට මාරුකර යවා 1996 ජනවාරි 10 වැනිදා දක්වා 

අපරාධ අංශය භාර නිලධාරියා වලස වසේවය කවළේය. 

* 1998 සැප්තැම්බර් 27 සිට 1999 ජනවාරි 10 දක්වා මරදාන වකොළඹ ඒකකවේ වර්න්ජ් අපරාධ විමර්ශන 

කාර්යාලවේ ස්ථානභාර නිලධාරියා වලස රාජකාරි ඉටු කවළේය,  

* ජාතික වපොලිස ්වකොමිෂන් සභාව විසින් 1999 සැප්තැම්බර් 8 වැනි දින සිට බලපැවැේවවන පරිදි m%ධාන 

වපොලිස ් පරීක්ෂක නිලයට උසස් කරන ලදී. වමය Y’’% ලංකා වපොලිසිය විසින් කුසලතාව මත විවශේෂ 

m%වර්ධනයක් වලස සැලවක්. 

* 2007 සැප්තැම්බර් 27 වැනි දින සහකාර වපොලිස ්අධිකාරී නිලයට උසස් කරන ලද අතර එය Y’’% ලංකා 
වපොලිසිවේ ක්වෂේ;% උසස්වීමක් වලස සැලවක්. 

* 2007 සැප්තැම්බර් 27 වැනි දින, ඔහු Y’’% ලංකාවේ උතුරු පළාවේ යාපනය (දිස්;%sක්කය) භාර සහකාර 

වපොලිස ්අධිකාරීවරයා වලස පේ කරන ලදී. 

* 2008 ජනවාරි 01 වැනි දින ක්වෂේ;% උසස්වීම තහවුරු කර සහකාර වපොලිස ්අධිකාරිවරයකු වලස ගැසට් 

කරන ලදී. 

* 2009 අප්වර්ල් 01 දින, ඔහු නැවත අපරාධ විමර්ශන වදපාර්තවම්න්තුවට යවන ලද අතර, එහිදී ඔහු 2010 

අප්වර්ල් 20 දක්වා වසේවය කර, පසුව වහෝමාගම දකුණ දිස්ේරික් භාර නිලධාරියා වලස ස්ථාන මාරු කරන 

ලදී. 

* 2010 ජුලි 14 වන දින ඔහු නැවත අපරාධ විමර්ශන වදපාර්තවම්න්තුවට මාරු කරන ලදී. අපරාධ පරීක්ෂණ 

වදපාර්තවම්න්තුවේ ජ්වයෂ්ඨ නිලධාරිවයකු වලස ඔහු අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ විවශේෂ 

විමර්ශන ඒකකය (II), විවශේෂ ශාඛාව, සමූහ මංවකොල්ලකෑම් අංශය සහ මිනීමැරුම් විමර්ශන අංශය 

අධීක්ෂණය කර ඇත. 

* 2011 අවගෝස්තු 25 වැනි දින එවකට වපොලිසප්ති එන්.වක්. ඉලංගවකෝන් මහතා විසින් කරන ලද විවශේෂ 

නිර්වේශයක් මත ජාතික වපොලිස ් වකොමිෂන් සභාව විසින් ඔහුට වපොලිස් අධිකාරී තනතුරට විවශේෂ 

උසස්වීමක් ලබා වදන ලදී. අඟුලාන ේවිේව ඝාතන විමර්ශනවේදී වපේසම්කරුවේ සුවිවශේෂී ක% sයාකලාපය 

සැලකිල්ලට ගනිමින් ගරු විනිසුරු ශිරානි තිලකවර්ධන මහේමිය විසින් කරන ලද m%ශංසාවක් මත ජාතික 

වපොලිස ්වකොමසාරිස්වරයා විසින් එම උසස්වීම ලබාදී ඇත. 

* වපේසම්කරු විසින් මීට වපර වසර 5ක වපොලිස ්අධිකාරී නිලවේ වසේවා කාලය තුළ පවේවාවගන ගිය 

වනොකැළැල් වාර්තාව මත පදනම්ව 2016 අවගෝස්තු 25 වැනි දින ජාතික වපොලිස ්වකොමිෂන් සභාව විසින් 

fcHෂ්ඨ වපොලිස ්අධිකාරී නිලයට උසස් කිරීම,  

* 2017 සැප්තැම්බර් 9 වන දින, ජාතHන්තර නීතිය බලාේමක කිරීවම් සහවයෝගීතාවය, ඉහළ පැතිකඩ සහ 

සංකීර්ණ අපරාධ විමර්ශනය, මහා පරිමාණ මූල්ය අපරාධ සහ මිනිස ්ජාවාරම් සම්බන්ධවයන් වචෝදනා ලැබූ 



වපොලිසිවේ ක%sයාකාරී අංශවේ අපරාධ විමර්ශන වදපාර්තවම්න්තුවේ wOHlAIවරයා වලස ඔහු පේ කරන 

ලදී. වසර 33 ක වසේවා කාලය තුළ තමාට ඇගැයීම්, සම්මාන සහ විවශේෂ වැටුප් වර්ධක රැසක් හිමි වූ බව 

වපේසම්කරු පවසයි.  

4. වපේසම්කරු පවසන්වන් තමා වසර 18ක් අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවට අනුයුක්තව සිටි බවයි. 

වපේසම්කරු පවසන්වන් සක % sය වසේවවේ වයදී සිටියදී වපේසම්කරු ඉහළ වපවළේ කරුණු ගණනාවක් විමර්ශනය 

කිරීමට සම්බන්ධ වූ බවයි; 

* 1999 දී එවකට ජනාධිපතිනි චන්ද % sකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහේමිය ඝාතනය කිරීමට තැේ කිරීම; 

* 2001 වසවර් එල්ටීටීඊය විසින් කටුනායක ජාේයන්තර ගුවන් වතොටුපළ m%හාරය; 

* 2005 දී වරෝයල් පාර්ක් සහාධිපතHවේදී ඉවවෝන් වජොන්සන් ඝාතනය; 

* 2006 දී එවකට ආරක්ෂක වල්කම්වරයා සහ වේමන් ජනාධිපති වගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඝාතනය කිරීමට 

තැේ කිරීම; 

* 2008 දී නාවික හමුදා බුේධි අංශ නිලධාරීන් විසින් තරුණයින් 11 වදවනකු පැහැරවගන වගොස ්අතුරුදන් 

කිරීම; 

* 2009 අඟුලාන ේවිේව ඝාතන නඩුව; 

* 2010 දී m%ගීේ එක්නැලිවගොඩ පැහැරවගන වගොස ්අතුරුදන් කිරීම; 

* 2013 වසවර් නිවයෝජH වපොලිසප්තිවරවයකු යටවේ සිටි කණ්ඩායමක් විසින් වH&පාරික වමොවහොමඩ් 

ෂියාම් පැහැරවගන වගොස් වකොන්ත%&තුවවන් ඝාතනය කිරීම. 

5. වපේසම්කරු පවසන්වන් අපරාධ විමර්ශන වදපාර්තවම්න්තුවේ wOHlAIවරයා වලස තම වසේවා කාලය තුළ, 

වපේසම්කරු පහත සඳහන් ඉහළ වපවළේ අපරාධ පිළිබඳ විමර්ශන අධීක්ෂණය කර ඇති බවයි; 

* 2015 සහ 2016 වර්ෂවල මහ බැංකුව විසින් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුේ කිරීම සම්බන්ධව වවන වවනම 

අධිවචෝදනා ඉදිරිපේ කිරීවම් m%තිඵලයක් වලස සිදු වූ වංචාව; 

* 2009 දී මාධHවේදී ලසන්ත වික%මතුංග ඝාතනය; 

* 2018 දී කීේ වනොයාර් පැහැරවගන වගොස ්වධහිංසා පැමිණවීම; 

* මාධHවේදී උපාලි වතන්නවකෝන්ට පහරදීම        

* 2018 වසවර් පාර්ලිවම්න්තු මන්;%sවරුන් කිහිප වදවනකු විසින් වපොලිස ්නිලධාරීන්ට සහ පාර්ලිවම්න්තු 

කාර්ය මණ්ඩලයට පහරදීම සහ කථානායකවරයාට පහරදීමට තැේ කිරීම; 

* 2012 වසවර් රගර් ක% Sඩක වසීම් තාජුඩීන් ඝාතනය; 

* 2013 වසවර් රතුපස්වල ගම්වාසීන් ඝාතනය කිරීම; 

* 2012 වැලිකඩ බන්ධනාගාරවේ රැඳවියන් ඝාතනය කිරීම. 

6. වපේසම්කරු පවසන්වන් තම වෘේතීය කාලය තුළ, ඔහුවේ අධHයන අක්තප;% හැරුණු විට, ඔහු වෘේතීය සුදුසුකම් 

කිහිපයක් වමන්ම වේශීය හා ජාතHන්තර පුහුණු පාඨමාලා කිහිපයක් ලබාවගන ඇති බවේ, විවශේෂවයන් අපරාධ 

පරීක්ෂණ සහ මහජන ආරක්ෂාව සම්බන්ධවයන් m%මුඛස්ථානයක් ලබා ඇති බවේය. වපේසම්කරු පවසන්වන් එම 

වෘේතීය සුදුසුකම් සහ ඔහු අනුගමනය කර ඇති වේශීය හා ජාතHන්තර පුහුණු පාඨමාලා වපේසවම් P-1 වලස 

සලකුණු කර ඇති වල්ඛනවේ වඩාේ සම්පූර්ණවයන් විස්තර කර ඇති බවයි. 

එය සනාථ කිරීම සඳහා, පෙත්සම්කරුපේ පුද්ගලික ෙැතිකපෙහි සතHය පිටෙත් සහ සහතික P-1 පලස 

සලකුණු කර ඇති අතර පමම පෙත්සපමහි පකොටසක් පලස අයැද සිටී. 



 

7. වපේසම්කරු පවසන්වන් තම වෘේතීය රාජකාරිවලට අමතරව, අපරාධ විමර්ශනය, m%&වයෝගික අධිකරණ වවදH 

විදH&ව සහ නීතීඥයින්, විශ්ව විදH&, සිසුන්, හමුදා වපොලිසිවේ, Y’’% ලංකා හමුදාවේ සිසුන් සඳහා නීතිය ක% sයාේමක 

කිරීම සම්බන්ධවයන් අOH&පන කුසලතා වර්ධනය සඳහා තම සුදුසුකම් දායක කර ඇති බවයි. පුහුණු පාසල්, Y’’% ලංකා 
ගුවන් හමුදා පුහුණු පාසල් සහ තවදුරටේ ඔහු උගේ පාඩම් සහ m%තිසන්ධානය පිළිබඳ ජනාධිපති වකොමිසවම් (LLRC) 

මාණ්ඩලික සාමාජිකවයකු වලස කටයුතු කවළේය. 

 

8. වපේසම්කරු පවසන්වන් 2019 දී ජාතHන්තර අපරාධ වපොලිස ්සංවිධානවේ (INTERPOL) මහවල්කම් විසින් 

වපේසම්කරුවේ ඉහළ මට්ටවම් වෘේතීයභාවය සහ ජාතHන්තර වපොලිසියට වගෝලීය m%තිචාර දැක්වීම සම්බන්ධවයන් 

ජාතHන්තර වපොලිසිවේ සිදුවීම් m%තිචාර කණ්ඩායමට පාස්කු ඉරිදා Y’’% ලංකාවේ මරාවගන මැවරන m%හාරය 

සම්බන්ධවයන් ලබා දුන් විශිෂ්ට සහවයෝගය අගය කරමින් සහතිකයක් m%දානය කළ බවයි. 

 

වගඋත්තරකරුවන් 

9. වපේසම්කරු වමවසේ පවසයි. 

a) 1 වැනි වගඋේතරකරු අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ විවශේෂ ශාඛාවේ අධීක්ෂණ නිලධාරියා වන අතර, 2 

වැනි වගඋේතරකරු අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ වාණිජ අපරාධ අංශය 2 භාර නිලධාරියා වන අතර ඔවුන් 

නිර්නාමික වපේසවම් විමර්ශනය සිදු කරන නිලධාරීන් වේ, වපේසවම් මින් ඉදිරියට වඩාේ වහොඳින් විස්තර කර ඇත.    

b) 3 වැනි වගඋේතරකරු අපරාධ විමර්ශන වදපාර්තවම්න්තුවේ wOHlAIවරයා වේ. 

c) 4 වැනි වගඋේතරකරු අපරාධ විමර්ශන වදපාර්තවම්න්තුවේ නිවයෝජH වපොලිසප්තිවරයා වේ, 

d) 5 වැනි වගඋේතරකරු වකොළඹ අපරාධ වකොට්ඨාශවේ වැඩබලන wOHlAIවරයා, 

e) 6 වැනි වගඋේතරකරු වන්වන් බස්නාහිර පළාවේ අපරාධ පිළිබඳ නිවයෝජH වපොලිසප්තිවරයාය, 

f) 7 වැනි වගඋේතරකරු Y’’% ලංකා වපොලිසිවේ බස්නාහිර පළාවේ fcHෂ්ඨ නිවයෝජH වපොලිස්පතිවරයා වේ. 

g) 8 වැනි වගඋේතරකරු Y’’% ලංකා වපොලිස ්බලකාවේ සමස්ත අණවදන නිලධාරියා වන වපොලිසප්තිවරයා ය; 

h) 9 වැනි වගඋේතරකරු අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ විවශේෂ ශාඛාව භාර නිලධාරියා වන අතර අංක 

B/1411/2022 දරණ බී වාර්තාව යටවේ කුලියාපිටිය මවහේස්;%%&ේ අධිකරණය හමුවේ කරුණු වාර්තා කළ නිලධාරියා 

වේ. එය වඩාේ විස්තරාේමකව වපේසවමහි මින් ඉදිරියට විස්තර වකවර්. 

i) 10 වැනි වගඋේතරකරු අපරාධ විමර්ශන වදපාර්තවම්න්තුවේ 3 වන විවශේෂ විමර්ශන ඒකකය භාර නිලධාරියා 

වන අතර, නිර්නාමික වපේසම පිළිබඳ විමර්ශනය කරන වපේසවමහි මින් ඉදිරියට වඩාේ විස්තරාේමකව විස්තර 

කර ඇති එක් නිලධාරිවයකි. 

j) 11 වැනි වගඋේතරකරු මහජන ආරක්ෂක අමාතH&xශවේ වල්කම්ය, 

k) 12 වැනි වගඋේතරකරු මහජන ආරක්ෂක අමාතHවරයාය, 

l) 13 වැනි වගඋේතරකරු ආරක්ෂක අමාතH&xශවේ වල්කම්, 

m) 14 වැනි වගඋේතරකරු ගරු නීතිපතිවරයා වන අතර, fYa%ෂ්ඨාධිකරණවේ රීති අනුව වමන්ම එහි 20 වැනි 

සංවශෝධනය මගින් සංවශෝධිත ආණ්ඩුක්රම වHවස්ථාවේ 35 වැනි වගන්තියට අනුව වමම අයදුම්පවතහි 

පාර්ශවකරුවවකු බවට පේ කරනු ලැවේ. 



ෙහත දැක්පවන පේදවල ෙැමිණිලි කර ඇති ක% sයාව සම්බන්ධපයන් ලිමින සහ/පහෝ වැඩිදුර පතොරතුරු ලබා ගත හැකි 

අවස්ථාවකදී ක්ෂණික අයදුම්ෙ;%යට ොර්ශ්ව එකතු කිරීපම් අයිතිය පෙත්සම්කරු පගෞරවාන්විතව රඳවා තබා ගනී.  

 

පමම පයදුපම් විෂය කරුණු 

10. ආණ්ඩුක්රම වHවස්ථාවේ 12(1), 13(1) සහ 13(2) වගන්ති මගින් සහතික කර ඇති පරිදි වපේසම්කරුවේ මූලික 

අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම සහ/වහෝ කඩිනමින් උල්ලංඝනය කිරීමට එවරහිව ආණ්ඩුක්රම ේයවස්ථාවේ 17 

සහ 126 වගන්ති යටවේ සහ m%කාරව ඔවේ ස්වාමිවරුන්වේ අධිකරණවේ අධිකරණ බලය වපේසම්කරු 

වගෞරවවයන් ඉල්ලා සිටින බව වපේසම්කරු පවසයි. 

 

පමම පයදුපම් ෙදනම 

11. 2019 අප්වර්ල් 21 වැනි දින සිදු වූ පාස්කු ඉරිදා m%හාරයට වපේසම්කරු වගකිව යුතු පාර්ශ්වකරුවවකු බව 2021 

වදසැම්බර් 20 වැනි දින වහෝ ඊට ආසන්න දිනකදී, 11 වැනි වගඋේතරකරු වවත නිර්නාමික වපේසමක් වයොමු කර 

ඇති බව තමා දැනගේ බවේ,  එකී නිර්නාමික වපේසම සම්බන්ධවයන් විමර්ශනයක් අපරාධ පරීක්ෂණ 

වදපාර්තවම්න්තුවේ විවශේෂ ශාඛාව විසින් 1, 2 සහ 10 වැනි වගඋේතරකරුවන් පිළිවවළින් අධීක්ෂණ නිලධාරියා 

වලසේ, විමර්ශන නිලධාරීන් වලසේ දැනටමේ ආරම්භ කර ඇති බව පවසයි. 

 

12. ඉහත සඳහන් නිර්නාමික වපේසවමහි වමොවහොමඩ් කාසිම් වමොවහොමඩ් සහරාන් (වමතැන් සිට එම්.සී. එම්. 

සහරාන් වලස හඳුන්වනු ලබන) විමර්ශනයට සම්බන්ධ වූ වපේසම්කරුට සහ ඔහුවේ යටේ නිලධාරීන්ට එවරහිව 

පහත සඳහන් වචෝදනා ඉදිරිපේ කර ඇති බව වපේසම්කරු පවසයි. 

a) වපේසම්කරු ඇතුළු අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ නිලධාරීන් M.C.M සහරාන් පිළිබඳව නිසි 

පරීක්ෂණයක් පවේවා වනොමැති බව.  

b) වපේසම්කරු විසින් M.C.M. සහරාන් ගැන පරීක්ෂණ පැවැේවීම හිතාමතාම වනොසලකා හැර ඇති බව.  

c) උප වපොලිස ් පරීක්ෂක ඩයස් ඇතුළු අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ නිලධාරීන් කණ්ඩායම 

කැකුණවගොල්වල් M.C.M. සහරාන්වේ බිරිඳවේ නිවසට ගිය අවස්ථාවේදී වපේසම්කරු උපවදස් දීම පැහැර 

හැර ඇති බවේ එමගින් M.C.M. සහරාන්වේ බිරිඳවේ නිවසට අවශH ආරක්ෂාව වපේසම්කරු දැනුවේව 

සපයා ඇති බව. 

d) උප වපොලිස ් පරීක්ෂක ඩයස්, සැරයන් විවජ්රේන, සැරයන් පාලිත, සැරයන් නන්දලාල්, වපොලිස ්

වකොස්තාපල් දිසානායක (රියදුරු) සහ වපොලිස ්වකොස්තාපල් යාපා යන අය M.C.M. සහරාන්වේ බිරිඳවේ 

නිවසට වගොස ්  S. I. ඩයස්,  I. P. මාරසිංහට සහ වපේසම්කරුට M.C.M. සහරාන්වේ බිරිඳවේ නිවස 

සිටදුරකථනවයන් කතා කර ඇති බව. 

e) M.C.M. සහරාන්වේ බිරිඳවේ නිවසට නිසි ආරක්ෂාවක් සපයා තිබුවන් නම් සහ එමගින් M.C.M. 

සහරාන් අේඅඩංගුවට ගනු ලැබුවේ නම් 300 කට ආසන්න පිරිසකවේ මරණය සහ පුේගලයන් 200 කට 

වැඩි පිරිසකට තුවාල සිදු වීම වළක්වා ගත හැකිව තිබුනු බව. 

f) ඉහත සඳහන් වහේතූන් මත M.C.M. සහරාන් විමර්ශනවේ නිරත වූ නිලධාරීන් කණ්ඩායම ඇතුළු 

වපේසම්කරුට එවරහිව සාධාරණ පරීක්ෂණයක් 10 වැනි වගඋේතරකරුවගන් ඉල්ලා සිටින බව. 

P-2 වලස සලකුණු කර ඇති නිර්නාමික වපේසවම් පිටපතක් අමුණා වමම වපේසවම් වකොටසක් වලස අයැද සිටී. 

 



13. වපේසම්කරු පවසන්වන් M.C.M. සහරාන් විසින් වමවහයවූ ජාතික තේෆීක් ජමාේ (වමතැන් සිට සමහර විට 

'NTJ' වලසද හැඳින්වේ);%ස්තවාදී කණ්ඩායමට (මින් ඉදිරියට වඩාේ වහොඳින් විස්තර කර ඇත.) අදාළව පරීක්ෂණ 

පැවැේවූ වපොලිස ්පරීක්ෂක මාරසිංහ, උප වපොලිස ්පරීක්ෂක ඩයස්, වපොලිස් සැරයන් නන්දලාල් සහ වපොලිස ්සැරයන් 

පාලිත යන තමාට යටේ නිලධාරීන්වගන් m%කාශ ලබා ගේ බවයි.  

14. එම විමර්ශන කණ්ඩායවම් අධීක්ෂණ නිලධාරියා වලස කටයුතු කළ වපොලිස ්අධිකාරී සී.ඩේලිේ.වික%මවසේකර, 

fcHෂ්ඨ නිවයෝජH වපොලිසප්ති (SDIG), එවකට අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ m%ධානියා වූ CID රවී 

වසවනවිරේනවගන් m%කාශ ලබාවගන වනොමැති බව තමන් දැනගේ බවේ,  එවකට m%ශ්නගත අපරාධ පරීක්ෂණ 

වදපාර්තවම්න්තුවේ wOHlAIවරයා වලස කටයුතු කළ වපේසම්කරුවගන් m%කාශ ලබාවගන වනොමැති බවේ 

වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ සඳහන් කරයි.  

15. 1, 2 සහ 9 වැනි වගඋේතරකරුවන් ඇතුළු වගඋේතරකරුවන්වගන් එක් අවයකු වහෝ වැඩි ගණනක් ;%ස්තවාදය 

වැළැක්වීවම්  1979 අංක 48 පනත (තාවකාලිකව) 6(1)n (a) (වමහි ;%ස්තවාදය වැළැක්වීවම් පනත වලස හැඳින්වේ) 

වගන්තිය යටවේ වපේසම්කරු ේවේෂ සහගතව සහ/වහෝ අේතවනෝමතික වලස අේඅඩංගුවට ගැනීමට සැලසුම් 

කරමින් සිටින බව වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ පවසයි. එකී නිර්නාමික වපේසවමහි වපේසම්කරුට එවරහිව එල්ල වී 

ඇති වචෝදනා විමර්ශනය කිරීම සඳහා සහ ඉන් අනතුරුව 9(1 වැනි වගන්තිය යටවේ වපේසම්කරු රඳවා තබා 

ගැනීවම් නිවයෝගයක් ලබා ගැනීම සඳහා) 1979 අංක 48 දරන ේරස්තවාදය වැලැක්වීවම් (තාවකාලික විධිවිධාන) 

පනවේ, වමහි පසුව විස්තර කර ඇති පරිදි වගඋේතරකරුවන් එක් අවයකුවේ වහෝ කිහිප වදවනකුවේ යටි අරමුණු 

ඉටුකර ගැනීමට. 

16. P-2 වලස සලකුණු කර ඇති නිර්නාමික වපේසවම් ඉහත සඳහන් කර ඇති වචෝදනා m%මාද වී ඇති අතර අසතH 

සහ වපේසම්කරුට අගතියක් වන පරිදි නිර්මාණය කර ඇති බව වපේසම්කරු පවසයි. එම වපේසවම් සඳහන් කර 

ඇති කිසිදු වචෝදනාවක් සම්බන්ධවයන් එම වපේසවම් පැමිණිල්ල සහ/වහෝ වින්දිතයින් විසින් කිසිදු සාක්ෂියක් 

ඉදිරිපේ කර වනොමැති බවේ ඉහත සඳහන් වචෝදනා කිසිදු වේදිකාවක මතු කර වනොමැති බවේ වපේසම්කරු 

වැඩිදුරටේ පවසයි. 2021.11.11 වන දින 12 වැනි වගඋේතරකරු විසින් හැන්සාඩ් ප;%වේ 2317 පිටුවේ සිට 2325 

පිටුව දක්වා පාර්ලිවම්න්තු කතාවක දී එකී නිර්නාමික වපේසවම් ඇතුළේ සියලු වචෝදනා සඳහන් කර නිර්නාමික 

වපේසම 8 වැනි වගඋේතරකරු වවත වයොමු කළ ඇති බව වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ සඳහන් කරයි. 2021.12.03 දින, 

එම නිර්නාමික වපේසම සහ එම පාර්ලිවම්න්තු කතාව අතර සම්බන්ධයක් ඇති බව වපේසම්කරු සේය වශවයන්ම 

විශ්වාස කරයි. 

2021.11.11 දිනැති හැන්සාඩ් පිටපතක් P-3 වලස සලකුණු කර වමම වපේසවම් වකොටසක් වලස අයැද සිටිවේය. 

 

17. එම වපේසවමහි වපේසම්කරුට එවරහිව කර ඇති සියලුම අසතH, පදනම් විරහිත, අසාධාරණ සහ ේවේෂසහගත 

වචෝදනා තමන් දැඩි වලස m%තික්වෂේප කරන බව වපේසම්කරු m%කාශ කරන අතර, එම වපේසවම් එකම පදනම 

වපේසම්කරුවේ කීර්තිය සහ වගෞරවයට අගතියක් ඇති කිරීම සහ අපවි;% කිරීම , ඔහු සිරගත කිරීම සඳහා බව 

වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ සඳහන් කරයි.  

18. වමම නිර්නාමික වපේසමට එවරහිව අපරාධ නඩු පැවරීම සඳහා වගෞරවනීය නීතිපතිවරයාවගන් (14 වැනි 

වගඋේතරකරු) උපවදස් ලබා ගැනීම සඳහා එම නිර්නාමික වපේසම පිළිබඳ එකී විමර්ශන වගොනුව නීතිපති 

වදපාර්තවම්න්තුවට වයොමු කර ඇති බවට විශ්වාස කටයුතු මූලාY%යකින් තමන්ට වතොරතුරු ලැබුණු බව වපේසම්කරු 

පවසයි.  

19. 9 වැනි වගඋේතරකරු විසින් වපේසම්කරුට එවරහිව අංක B/1411/2022 දරණ බී වාර්තාවක් කුලියාපිටිය 

මවහේස්;%&ේ අධිකරණවේ වගොනු කර ඇති බව තමන් 2022.02.10 වන දින දැනගේ බව ද වපේසම්කරු පවසයි.  

B/1411/2022 දරන එම B වාර්තාව වපේසම්කරුට ලබා දුන් පසු එය ඔවේ ස්වාමිවරුන්වේ උසාවියට ඉදිරිපේ 

කිරීමට වපේසම්කරුට අවසර දීමට වපේසම්කරු වගෞරවාන්විතව ඔවේ ස්වාමිවරුන්වේ අධිකරණවයන් අවසර 

ඉල්ලා සිටින බව වපේසම්කරු පවසයි. 

 



ොස්කු ඉරිදා m%හාරයට පෙර ජාතික තව්හිද් ජමාත් සංවිධානයට අදාළව අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුව විසින් 

සිදු කරන ලද ෙරීක්ෂණ:- 

*වව්නතිව්හිදී පෙොලිස ්නිලධාරීන් පදපදනකු ඝාතනය කිරීම සහ CIDය පනොමඟ යැවීමට හමුදා බුද්ධි අංශ ගත් 

උත්සාහය පිළිබඳව රහස් පෙොලිසි විමර්ශනය. 

20. 2018.11.30 දින නැවඟනහිර පළාවේ මඩකලපුව වේනතිේ හි මුරවපොළකදී නාඳුනන m%හාරක කණ්ඩායමක් 

විසින් ගවන්ෂ ්දිවන්ෂ් සහ වල්පිට ගමවේ නිවරෝෂන් ඉන්දික m%සන්න යන වපොලිස ්වකොස්තාපල්වරුන් වදවදනකුට 

පිහිවයන් ඇන වවඩි තබා ඝාතනය කළ බව වපේසම්කරු පවසයි. මියගිය වපොලිස ්වකොස්තාපල්වරුන් වදවදනා සතුව 

තිබූ රිවවෝල්වර (අංක 641042 සහ අංක 639927) සහ පවතොරම් 10 ක් සහ ඔවුන්වේ නිල ඇඳුවම් වකොටස් (පටි සහ 

පීක් කැප්) ද රැවගන වගොස ්ඇති බව වපේසම්කරු පවසයි. 

21. වපේසම්කරු පවසන්වන් 2018.11.30 වන දින, එවකට වපොලිසප්තිවරයා (IGP) විසින් නිවයෝගයක් මගින් ඉහත 

කී ඝාතනය විමර්ශනය කිරීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ විවශේෂ විමර්ශන ඒකකය (SIU) වවත 

පවරා ඇති බවයි. ඉහත කී විමර්ශනවලදී අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ නිලධාරීන් එම m%වේශවේ ඇතැම් 

වපොලිස ්නිලධාරීන් ඇතුළු පුේගලයන් 30කට අධික පිරිසකවගන් m%කාශ ලබාවගන ඇති බවේ ඊට අමතරව හමුදා 

බුේධි wOHlAIක කාර්යාලය (මින් ඉදිරියට ‘DMI.’ වලසින් හඳුන්වනු ලබන) සී.අයි.ඩී. වවත එම සිේධියට අදාළ 

වතොරතුරු ලබාදී ඇති බවේ වපේසම්කරු පවසයි.  

22. වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ සඳහන් කවළේ, ඒ අනුව DMI විසින් එවන ලද 2018.12.05, 2018.12.08, 2018.12.03 

සහ 2019.01.03 දිනැති වාර්තා මගින් හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකයින් විසින්2018.11.27 දින පැවැේවීමට නියමිතව 

තිබූ එල්.ටී.ටී.ඊ ;%ස්තවාදීන්ට උපහාර දැක්වීවම් යුද අනුස්මරණ උේසවවලට වේනතිේ වපොලිසිය විසින් බාධා කිරීම 

සම්බන්ධවයන් වමම ඝාතනය සිදු කර ඇති බවට නඩුව ඉදිරිපේ කර ඇති බවයි.  

23. 2018.12.08 දිනැති වාර්තාව මගින් ඝාතනයට ලක් වූ එක් වපොලිස් වකොස්තාපල්වරවයකු විවාහක කාන්තාවක් 

සමඟ අනියම් සබඳතාවක් පවේවාවගන වගොස ්ඇති බවේ, ඇයවේ සැමියා හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකවයකු සමඟ 

වපොලිස ්වකොස්තාපල් ඝාතනයට ගිවිසුමක් කරවගන ඇති බවේ වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ සඳහන් කවළේය. එපමණක් 

වනොව, 2019.01.03 දිනැති DMI හි මෑත වාර්තාවවන් සැකකරුවන් එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානවේ අය බවේ, එම වපොලිස ්

වකොස්තාපල්වරුන් වදවදනාවේ ඝාතනයට අජන්තන් සහ රාසයගම් සර්වානන්දන් වහවේ ඉමියවන් යන 

සැකකරුවන් වදවදනා වගකිව යුතු බවේ වපේසම්කරු පවසයි. එපමණක් වනොව, ඩීඑම්අයි විසින් ඉහත කී බුේධි 

වාර්තා වබදා ගැනීමට වපර, සැකකරුවන් වකොස්තාපල්වරුන් වදවදනා ඝාතනයට සම්බන්ධ හිටපු එල්ටීටීඊ 

සාමාජිකයින් බවට ඔප්පු කිරීමට වවනේ සාක්ෂි කිසිවක් අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ විමර්ශනවලට 

වනොතිබූ බව වපේසම්කරු පවසයි. 

P-4(a) සිට P-4(d) වලස සලකුණු කර ඇති 2018.12.05, 14.12.2018 සහ 2019.01.03 දිනැති වාර්තාවල පිටපේ 
අමුණා වමම වපේසවම් වකොටසක් වලස අයැද සිටී. 

 

24. වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ පවසන්වන් 2018.12.03 දින වහෝ ඊට ආසන්න දිනකදී එවකට SDIG හි wOHlAI SIS 

නිලන්ත ජයවර්ධන, SIS වවත අනුයුක්ත උප වපොලිස ්පරීක්ෂකවරවයකු විසින් ලබා දුන් වතොරතුරක් මත SDIG CID 

රවී වසවනවිරේනට දන්වා ඇේවේ අපරාධ ස්ථානයට කිවලෝමීටර් 3ක් ඈතින් පිහිටි වවල්යායක නාලිකාව එක්තරා 

යතුරුපැදි ජැකට් එකක් ගැනේ, එම ජැකට් එක මිනීමරුවාට සම්බන්ධ බවට වචෝදනා කරමින් 

බවයි. ඉන්පසුව එවකට SDIG fcHෂ්ඨ වපොලිස ්අධිකාරී නිලන්ත ජයවර්ධන විසින් ලබාදුන් වතොරතුරු මත එම 

යතුරුපැදි ජැකට් එක සම්බන්ධවයන් පරීක්ෂණ පැවැේවීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ නිලධාරීන් 

කණ්ඩායමක් අනුයුක්ත කළ බව වපේසම්කරු පවසයි. වපේසම්කරු පවසන්වන් එදිනම එනම් 2018.12.03 දින 

අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ නිලධාරීන් කණ්ඩායම එම ස්ථානයට පැමිණ ඇති බවේ රහස් වපොලිස ්

නිලධාරීන් එම ස්ථානයපැමන විටේ SIS නිලධාරීන් එම ස්ථානවේ සිටි බවේය. 

25. අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවට අනුයුක්ත වපොලිස ්අධිකාරී ජයසිංහ වපොලිස් වපොලිස ්කූඩාරම් අංශය 

කණ්ඩායමක් සමඟ පරීක්ෂණ පැවැේවීම සඳහා වයොදවා ඇති බව වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ පවසයි. දඩ බල්ලන් 



ජැකට්ටුවවන් සුවඳක් උස්සා එම සුවඳ හඹා ගිවේ අජන්තන් නමැති හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකයින්වේ නිවසට මිස 

අපරාධ ස්ථානයට වනොවන බව වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ සඳහන් කරයි. 

26.;%ස්තවාදය වැළැක්වීවම් පනවේ විධිවිධාන යටවේ එම වපොලිස ්නිලධාරීන් වදවදනා ඝාතනය කිරීවම් මහ 

වමොළකරුවන් බවට සැකකරන ඉහත කී අජන්තන් සහ රාසයගම් සර්වානන්දන් වහවේ ඉමියවන් යන අය රහස් 

වපොලිස ්නිලධාරියා විසින් වැඩිදුර විමර්ශන සිදුකර රඳවා ගේ බව වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ පවසයි. 

2018.12.19 දිනැති ලිපිවේ පිටපතක් සහ වපේසම්කරු විසින් P-5(a) සහ P-5(b) වලස සටහන් කර ඇති 
වපොලිසප්තිවරයා වවත වයොමු කරන ලද වාර්තාවේ පිටපතක්, 2018.12.19 දිනැති විමර්ශනය වයොමු කවළේ නම් 
ප්රගතිය පිළිබඳ වාර්තාවේ පිටපතක්. JPD විසින් වපේසම්කරුට ජයසිංහ වපොලිස ් අධිකාරිවරයා P-5(c) වලස 
සලකුණු කර ඇත, වපේසම්කරු විසින් SDIG වවත වයොමු කරන ලද ලිපිවේ පිටපතක්, වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා 
රඳවා තබා ගැනීවම් නිවයෝගය දීර්ඝ කරන වලස CID වවත P-5(d) වලස සලකුණු කර, පිටපේ අමුණා වමම 
වපේසවම් වකොටසක් වලස අයැද සිටී. 

27. වපේසම්කරු පවසන්වන් පසුව පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරවයන් පසු සිදුකළ පරීක්ෂණවලදී වපොලිස ් නිලධාරීන් 

ඝාතනයට ඉහත කී අජන්තන් සහ හිටපු එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකයා වගකිව යුතු නැති බවේ එම අජන්තන් සහ හිටපු 

එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකයා බුේධි අංශ (DMI සහ SIS) විසින් වපොලිස ්නිලධාරීන් ඝාතනය කිරීම සඳහා වH&ජ වලස 

වකොටු කර ඇති බවය. වපොලිස් නිලධාරීන් වදවදනකු ඝාතනය කිරීවම් අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ 

පරීක්ෂණ වනොමඟ යවා ඝාතනයට සම්බන්ධ සැබෑ m%හාරකයන් අනාවරණය කර ගැනීම වැලැක්වීමට DMI සහ SIS 

එක්ව යතුරුපැදි ජැකට්ටුව පාසල් බෑගයක දමා ගැනීමට කුමන්ේරණය කර ඇති බවට සැක කරන බවද වපේසම්කරු 

පවසයි. DMI සහ SIS විසින් ඇති කර ඇති වH&කූලේවය නිසා, CID නිලධාරීන් විසින් පාස්කු ඉරිදා m%හාරවයන් පසුව 

පමණක් වමම නිලධාරීන් වදවදනා ඝාතනය කර ඇේවේ NTJ ;%ස්ත කණ්ඩායම විසින් වමවහයවන ලද M.C.M. 

සහරාන් විසින් බව.  පහත වේද වඩාේ සම්පූර්ණවයන් විස්තර කර ඇති බව වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ පවසයි. 

 මාවනැල්ල සහ වනාතවිල්ලුව විමර්ශන; 

28. මාවනැල්වල් බුදු පිළිමවලට හානි කිරීවම් සිේධීන්වල දී මුස්ලිම් ;%ස්තවාදී කණ්ඩායම්වල ;%ස්තවාදී ක% sයාකාරකම් 

පිළිබඳ විමර්ශනයට අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව (CID) සම්බන්ධ වී සිටියදී NTJ සමඟ අපරාධ පරීක්ෂණ 

වදපාර්තවම්න්තුව (CID) මූලික ගැටුම ඇති වූ බව වපේසම්කරු පවසයි. 2018.12.23 සිට 2018.12.26 දක්වා 

මාවනැල්ල, වප්රාවදණිය සහ වවලම්බඩ වපොලිස ්බල m%වේශ සහ ඒ අවට m%වේශවල සිදුවූ. 

එම සිේධිවේ මූලික පරීක්ෂණ මාවනැල්ල වපොලිස ්ස්ථානය සහ කෑගල්ල අපරාධ වකොට්ඨාශය මගින් සිදු කළ බව 

වපේසම්කරු පවසයි. 2018.12.26 වැනි දින එවකට වපොලිස්පතිවරයා විසින් ලද වාචික නිවයෝගයට අනුව ඉහත 

මාවනැල්ල සිේධිය සම්බන්ධවයන් විමර්ශනය කිරීවම්දී මාවනැල්ල වපොලිස ් ස්ථානයට සහ කෑගල්ල අපරාධ 

වකොට්ඨාශයට සහය වීමට රහස් වපොලිස ්කණ්ඩායමක් අනුයුක්ත කළ බව වපේසම්කරු පවසයි. එම මාවනැල්ල 

සිේධිය සම්බන්ධවයන් සහය වීමට වපොලිස ් පරීක්ෂක මාරසිංහ සහ සහකාර වපොලිස ් අධිකාරී 

සී.ඩේලිේ.වික්රමවසේකර ඇතුළු අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් අනුයුක්ත කළ බව 

වපේසම්කරු පවසයි.  

29. ඉහත කී අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ නිලධාරීන් කණ්ඩායවම් සහය ඇතිව 2018.12.26 දින මාවනැල්ල 

සිේධියට සම්බන්ධ සැකකරුවන් 9 වදවනකු අේඅඩංගුවට ගැනීමට කෑගල්ල වපොලිස ්වකොට්ඨාශය සමේ වූ බව 

වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ පවසයි. එම සැකකරුවන් 9 වදනාවගන් තවදුරටේ m%ශ්න කිරීවමන් අනතුරුව එම ;%ස්ත 

ක% sයාව වමවහයවූ m%ධාන සැකකරුවන් වලස වමොවහොමඩ් ඊේරාහිම් සාදික් අේදුල්ලා සහ වමොවහොමඩ් ඊේරාහිම් ෂාහිඩ් 

අේදුල් හක් යන පුේගලයන් වදවදනකු වහළිකර ගැනීමට රහස් වපොලිසියට හැකි වූ බව වපේසම්කරු පවසයි. 

30. ඉහත කී m%ධාන සැකකරුවන් වදවදනා අේඅඩංගුවට ගැනීම සඳහා විමර්ශන කණ්ඩායම විසින් මීට වපර 

අේඅඩංගුවට ගේ සැකකරුවන් 9 වදනාවේ ඇමතුම් දේත වාර්තා ලබාවගන පරීක්ෂාවට ලක් කර ඇති බව 

වපේසම්කරු පවසයි. ඉහත කී වමොවහොමඩ් ඊේරහිම් සාදික් අේදුල්ලා සහ වමොවහොමඩ් ඊේරහිම් සහීඩ් අේදුල් හක් 

පුේතලම වනාතවිල්ලුව m%වේශවේ පදිංචි ඒ.එච්.එම්.මුෆීස් නැමැේතා සමීපව ඇසුරු කර ඇති බවට ඇමතුම් දේත 

වාර්තා හරහා අනාවරණය වූ බව වපේසම්කරු පවසයි. 



31. වපේසම්කරු පවසන්වන් 2018.12.27 දින වහෝ ඊට ආසන්න දිනකදී වමම විමර්ශනවලට අදාළ සැකකරුවන් 9 

වදනාම අංක බී 11330/18 සහ බී 11343/18 දරන නඩු යටවේ මාවනැල්ල මවහේස්;%%&ේ අධිකරණවේ උගේ 

මවහේස්;%%&ේවරයා වවත ඉදිරිපේ කළ බවයි. 2007 අංක 56 දරන සිවිල් සහ වේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

ජාතHන්තර සම්මුතිවේ 3(1) වගන්තිය සහ 32 වගන්තිය යටවේ 140, 102, 113(b), 314, 317, 410, 290, 290(a) 

සහ Y’’% ලංකා වේ දණ්ඩ නීති සං.%හවේ 291(b) සමඟ. 

32. වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ පවසන්වන් මාවනැල්ල සිේධිය Y’’% ලංකා වේ සමගිය, සාමය සහ ආරක්ෂාව කඩාකප්පල් 

කිරීමට ජාතHන්තර ;%ස්තවාදී සංවිධානය ක% sයාවක් දැයි තහවුරු කර ගැනීම සඳහා කෑගල්ල වපොලිස ්වකොට්ඨාශයට 

අනුයුක්ත වපොලිස ්අධිකාරී චාමික වික%මසිංහ මහතා වපේසම්කරුවගන් ජාතHන්තර වපොලිසිවේ සහය ලබා ගන්නා 

වලස ඉල්ලා ඇති බවයි.  

2018.12.28 දිනැති වපොලිස ්අධිකාරී චාමික වික්රමසිංහ විසින් වපේසම්කරු වවත වයොමු කරන ලද ලිපිවේ පිටපත 

P-6(a) වලස සටහන් කර ඇති අතර, 2019.01.24 දිනැති වපොලිස ්අධිකාරී රංජිේ වවදසිංහ විසින් වයොමු කරන ලද 

ලිපිවේ පිටපත P-6(b) වලස සටහන් කර ඇති අතර,, 2019.01.29 දිනැති P-6(c) වලස සටහන් කර ඇති වපේසම්කරු 

විසින් වපොලිස ්අධිකාරී චාමික වික%මසිංහ වවත වයොමු කරන ලද ලිපිය වමම වපේසවම් වකොටසක් වලසින් තහවුරු 

කර අයැද සිටී. 

33. වපේසම්කරු පවසන්වන් ඉන් අනතුරුව 2018.12.31 දින මාවනැල්ල සිේධිවේ සමස්ත විමර්ශන අපරාධ 

පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවට පවරා ගන්නා වලස එවකට වපොලිසප්තිවරයා නිවයෝග කළ බවයි. 

SDIG, CID රවී වසවනවිරේන විසින් 2018.12.31 දින වපොලිස්පතිවරයා වවත වයොමු කරන ලද ලිපිවේ පිටපතක් P-
7 වලස සටහන් කර වමම වපේසවම් වකොටසක් වලස තහවුරු කර අයැද සිටී. 

 

34. ඉන්පසුව, තස්ලිම් නම් ඔේතුකරුවවකුවේ සහාය ඇතිව සහ 2019.01.16 දින වහෝ ඊට ආසන්න දිනකදී ඩිජිටල් 

අධිකරණ වවදH සාක්ෂි පිළිබඳ පූර්ණ විමර්ශනයක් මගින් CID නිලධාරීන්ට පුේතලම, වනාතවිල්ලු m%වේශවේ 

ලැක්වටෝවේත නමැති වේවේ NTJ ආරක්ෂිත නිවසක් සහ/වහෝ පුහුණුවක් වසොයා ගැනීමට හැකි වූ බව වපේසම්කරු 

පවසයි.එදිනම ඉහත කී සීඅයිඩී නිලධාරීන් කණ්ඩායම 5.30 ට වහෝ ඊට ආසන්න කාලය දී එම ආරක්ෂිත නිවස 

සහ/වහෝ පුහුණු කඳවුර තුළ තිබී වේශීයව නිෂප්ාදිත පුපුරණ ද %වH (යූරියා නයිට්වර්ට්), වඩටවන්ටර් 99 ක්, 

වඩටවන්ෂන් ලණු, ගිනි අවි වකොටස්, මාලිමා යන්;% සහ අවනකුේ උණ්ඩ කිවලෝේරෑම් සියයකට අධික m%මාණයක් 

වටලා වසොයා ගන්නා ලද බව වපේසම්කරු පවසයි. ලැක්වටෝවේත වේවතන් වසොයාගේ ඉහත කී පුපුරණ ද%වH 

පිළිබඳව වපොලිස ් පරීක්ෂක මාරසිංහ මහතා වපේසම්කරුට වාර්තා කර ඇති බවේ ඉන් අනතුරුව එම 

ලැක්වටෝවේවේ තිබී වසොයාගේ පුපුරණ ද %වH නිෂක්% sය කරන වලස විවශේෂ කාර්ය බළකාවේ අණවදන නිලධාරියා 

දැනුවේ කිරීමටේ වැටලීමට සම්බන්ධ වූ නිලධාරීන්ට ආරක්ෂාව සපයන්නටේ වපේසම්කරු පියවර වගන ඇති බව 

වපේසම්කරු පවසයි. විමර්ශනවල m%ගතිය පිළිබඳව වපේසම්කරු SDIG, CID රවී වසවනවිරේන වවත වරින් වර 

වාර්තා කර ඇති බවද වපේසම්කරු පවසයි. 

35. වැටලීම සිදුකරන අවස්ථාවේදී අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ නිලධාරීන් කණ්ඩායම විසින් 

ලැක්වටෝවේවේ සිටි ඒ.එච්.එම්. මුෆීස්, ඒ.එච්.එම්.හමාස,් එම්.එන්.එම්. නෆ්රිඩ් සහ එම්.එන්.එම්. නවිේ අේඅඩංගුවට 

වගන ඇති බව වපේසම්කරු සඳහන් කරයි. 1979 අංක 48 දරන ;%ස්තවාදය වැලැක්වීවම් (තාවකාලික විධිවිධාන) 

පනවේ 6(1) සහ 9(1) වගන්ති යටවේ ඉහත කී සැකකරුවන් 4 වදනා වැඩිදුර m%ශ්න කිරීම සඳහා දින 90ක කාලයක් 

රඳවා තබා ගේ බව වපේසම්කරු පවසයි. ඉහත සඳහන් සැකකරුවන් වන ඒ.එච්.එම්. මුෆීස්, ඒ.එච්.එම්. හමාස ්වගන් 

අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව විසින් සිදුකරන ලද පුළුල් m%ශ්න කිරීම් හරහා පහත කරුණු අනාවරණය වූ බව 

වපේසම්කරු සඳහන් කරයි.; 

 * එම්.සී.එම්. සහරාන් NTJ නායකයා විය, 

 * එම්.සී.එම්. සහරාන් අන්තවාදී වේශනා සහ වැඩමුළු පවේවා ඇති බව, 

* එම්.සී.එම්. සහරන් නුවරඑළිවේ ආයුධ සම්බන්ධවයන් NTJ සාමාජිකයින්ට වකටි පුහුණු 

පාඨමාලා පවේවා ඇති බව, 



 * NTJ හි සියලුම සාමාජිකයින්ට ඔවුන්වේ මුල් නවමන් අන්වර්ථ වකොටසක් ලබා දී ඇති බව, 

* වමම සංවිධානවේ සාමාජිකයන් මරාවගන මැවරන m%හාරකයින් සහ හුදකලා m%හාරයන් 

වලස කණ්ඩායම් වදකක් යටවේ වර්ග කර ඇති බව, 

* එම්.සී.එම්. සහරන් සහ එම සංවිධානවේ m%ධානීන් පුේතලම ලැක්වටෝවේත m%වේශවේ ආයුධ 

එකතු කිරීවම් සහ පුපුරණ ද %වH නිෂප්ාදනය කිරීවම් නිරතව ඇති බව, 

 * එම්.සී.එම්. සහරන් ලැක්වටෝවේවේ පුහුණු කඳවුරක් පිහිටුවීමට සැලසුම් කර ඇති බව. 

වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා ;%ස්තවාදය වැළැක්වීවම් පනවේ 9(1) වගන්තිය යටවේ නිකුේ කර ඇති රැඳවුම් නිවයෝගවේ 
දින 90 ක කාලය දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධවයන් සහකාර වපොලිස් අධිකාරී (සීඅයිඩී) වික%මවසේකර විසින් 2019.04.11 දින 
රහස් වපොලිසිවේ wOHlAIවරයා වවත වයොමු කරන ලද ලිපිවේ පිටපතක් P-8 වලස සලකුණු කර ඇත සහ 
2019.04.11 දිනැති වපේසම්කරු විසින් නිවයෝජH වපොලිස්පති සීඅයිඩී වවත එස්ඩීඅයිජී සීඅයිඩී වවත එස්ඩීඅයිජී 
සීඅයිඩී වවත සහ එස්ඩීඅයිජී සීඅයිඩීය විසින් ආරක්ෂක අමාතH&xශවේ වල්කම් වවත එස්ඩීඅයිජී සීඅයිඩී විසින් වයොමු 
කරන ලද අතර, එම ලිපිවේ පිටපේ, පී-8(අ) සිට පී- 8(c) සහ ඇමුණුම් කර වමම වපේසවම් වකොටසක් වලස අයැද 
සිටිවේය. 

 

36. පෙත්සම්කරු වැඩිදුරටත් ෙවසන්පන් ඒ.එච්.එම්. මුෆීස් සහ ඒ.එච්.එම්. හමාස්, පෙන් සිදුකළ ප්රශ්න 

කිරීම්වලින් එම්.සී.එම්. සහරාන් ශ්රී ලංකාව තුළ ජාතිවාදී අසමගිය ඇති කිරීම සඳහා අන්තවාදී 

ක්රියාකාරකම් කිහිෙයක් සිදු කිරීමට අදහස් කරන බව අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුපේ 

විමර්ශන නිලධාරීන්ට පහළිකර ෙැනීමට හැකි වූ බවයි. 
 

37. පෙත්සම්කරු 2019.01.17 දින පහෝ ඊට ආසන්න දිනකදී වනාතවිල්ලුව, ලැක්පටෝවත්පත් පිහිටි 

ආරක්ෂිත නිවසට සහ/පහෝ පුහුණු කඳවුරට ෙැමිණි බව පෙත්සම්කරු වැඩිදුරටත් ෙවසයි. අෙරාධ 

ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුවට පූර්ව දැනුම් දීමකින් පතොරව සහකාර පෙොලිස් අධිකාරි මල්ලවාරච්චි, 

රාජ්ය බුද්ධි පස්වපේ (එස්අයිඑස්), ලුතිනන් කර්නල් අනුරුද්ධ කරුණාරත්න සහ හමුදා බුද්ධි අධ්යක්ෂ 

මණ්ඩලපේ (ඩීඑම්අයි) කපිතාන් නානායක්කාර යන නිලධාරීන් සහ විපශ්ෂ අංශපේ නිලධාරීන් 

ඔවුන්පේ එක් එක් කණ්ඩායම් සමඟ ෙරීක්ෂණ ෙැවැත්වීම සඳහා ෙැමිණ සිටි බව පෙත්සම්කරු සඳහන් 

කරයි. පහොර බඩු පුපුරණ ද්රේය සහ ගිනි අවි සමෙ බැඳී  ඇති එම්.සී.එම්. සහරාන් සහ NTJ, CID නිලධාරීන් 

විසින් පසොයා ෙන්නා ලද අවස්ථාපේ අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුපේ නිලධාරීන්පෙන් කරුණු 

විමසීමට විපශ්ෂ කාර්ය බළකාපේ නිලධාරීන් ද එම ස්ථානයට ෙැමිණ සිටි බව පෙත්සම්කරු වැඩිදුරටත් 

ෙවසයි. රජපේ රස ෙරීක්ෂකවරයාද එම ස්ථානයට ඉදිරිෙත් වූ බවද පෙත්සම්කරු තව දුරටත් ෙවසයි. 

ලැක්පටෝවත්ත වැටලීපම්දී අත්අඩංගුවට ෙත් ඉහත කී සැකකරුවන් 4 පදනාපෙන් ප්රශ්න කිරීමටත් NTJ 

නිෂ්ොදන ෙරීක්ෂා කර ඡායාරූෙ ෙැනීමටත් SIS සහ DMI නිලධාරීන්ටද අවසර ලබා දී ඇති බව 

පෙත්සම්කරු තව දුරටත් ෙවසයි. 
 
 
 

38. පමම විමර්ශනවලට සම්බන්ධ සැකකරුවන් 4 පදනාම 2019.01.26 දින පහෝ ඊට ආසන්න දිනකදී අංක 

බී 11330/18 සහ බී 11343/18 දරන නඩු යටපත් මාවනැල්ල මපේස්ත්රාත් අධිකරණපේ උෙත් 

මපේස්ත්රාත්වරයා පවත ඉදිරිෙත් කළ බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. 
 

39. 2019.02.06 වන දින CID නිලධාරීන් M.C.M. සහරාන් ට එපරහිව. අංක බී 11330/18 දරන බී වාර්තාපේ 

ඉදිරිෙත් කර ඇති කරුණු අනුව මාවනැල්ල මපේස්ත්රාත් අධිකරණපයන් විපද්ශ ෙමන් තහනමක් 

ලබාපෙන ඇති බව ද, වැඩිදුරටත් එම්.සී.එම්. සහරාන් විපද්ශ සංචාර වලින් වැළැක්වීම සඳහා 



මාවනැල්ල උෙත් මපේස්ත්රාත්වරයා විසින් ආෙමන විෙමන පදොර්තපම්න්තුවට නිපයෝෙයක් 

නිපයෝෙයක් නිකුත් කරන ලද බව ද පෙත්සම්කරු ෙවසයි. 
 

40. මාවනැල්ල සිද්ධියට අදාළ සෑම සැකකරුපවක්ම ෙැඹුරින් විමර්ශනය කිරීපමන් අනතුරුව 

සැකකරුවන් පදපදපනකු වන එම්.එන්.එම්. නෆ්රිඩ් සහ එම්.එන්.එම්. ලැක්පටෝවත්පත් සිද්ධියට අදාළ 

කිසිදු ආකාරයක ත්රස්ත ක්රියාවලට නාවිද් සෘජුව පහෝ වක්රව සම්බන්ධ පනොවූ අතර එබැවින් 

ත්රස්තවාදය වැළැක්වීපම් (තාවකාලික විධිවිධාන) 1979 අංක 48 දරණ ෙනපත්හි 11(1) වෙන්තිය 

යටපත් පකොන්පද්සිවලට යටත්ව 2019.04.10 දින ඔවුන් නිදහස් කරන ලද බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. 

පෙත්සම්කරු ෙවසන්පන් ඉහත කී පකොන්පද්සි අද දක්වාම බලෙැවැත්පවන බවයි. 
 

P-9(a) පලස සලකුණු කරන ලද CID හි OIC විපශ්ෂ විමර්ශන අංශපයන් CID අධ්යක්ෂ පවත පයොමු කරන 

ලද වාර්තාපේ පිටෙතක්, P-9(b) පලස සලකුණු කර ඇති පෙත්සම්කරුපෙන් DIG CID පවත 2019.04.02 

ලිපිපේ පිටෙතක් සහ SDIG CID D.W.R.B. පසපනවිරත්න පවතින් ආරක්ෂක හා නාෙරික සංවර්ධන 

අමාත්යාංශපේ පල්කම් පවත පයොමු කරන ලද ලිපිපේ පිටෙතක් P-9(c) පලස ලකුණු කර ඇති අතර පමම 

පෙත්සපමහි අවශ්ය පකොටසක් සහ පලස අමුණා ආයාචනා කර ඇත. 
 

41. 2019.02.02 වන දින SDIG CID රවී පසපනවිරත්න, පෙත්සම්කරු සමඟ එක්ව එවකට ජනාධිෙති 

මමත්රීොල සිරිපස්න මහතා හමුවී මාවනැල්ල ප්රපද්ශපේ පබෞද්ධ පිළිමවලට ෙහරදීම් සහ 

වනාතවිල්ලුව ලැක්පටෝවත්ත ප්රපද්ශපේ නීතිවිපරෝධී පලස කිපලෝේරෑම් 100කට අධික පුපුරණ ද්රේය 

ෙබඩා කිරීම එකම කණ්ඩායමක් විසින් සිදු කර ඇති බවට සැක පකපරන අතර, එබැවින් පමම කාරණය 

බරෙතල පලස සලකා බැලිය යුතු බව ෙැහැදිලි කළ බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි.  අෙරාධ ෙරීක්ෂණ 

පදොර්තපම්න්තුව ආරක්ෂක මණ්ඩලපේ සාමාජිකපයකු පනොවන බැවින් බුද්ධි අංශවල ත්රස්තවාදී 

පබෝම්බ ප්රහාර පහෝ අන්තවාදී ක්රියාකාරකම් වැලැක්වීම සඳහා රහස් පෙොලිසියට සහාය වීම සඳහා 

පස්වාවන් සහ හමුදාව සහය ලබා ෙැනීපම් අරමුණින් පම් පිළිබඳව ආරක්ෂක මණ්ඩලපේ අවධානයට 

පයොමු කරන පලස SDIG CID රවී පසපනවිරත්න මහතා එවකට ජනාධිෙති මමත්රීොල සිරිපස්න 

මහතාපෙන් ඉල්ලා සිටි බවද පෙත්සම්කරු ෙවසයි. ඉහත කරුණු සම්බන්ධපයන් කරුණු දැක්වීමක් 

ආරක්ෂක මණ්ඩලයට ඉදිරිෙත් කිරීමට එවකට SDIG CID රවී පසපනවිරත්න මහතාට අවස්ථාව ලබා 

පදන බවට එවකට ජනාධිෙති මමත්රීොල සිරිපස්න මහතා ප්රකාශ කළද එකී ප්රතිඥාව එපතක් 

ක්රියාත්මක පනොවූ බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි.  
 

42. වනාතවිල්ලුව ප්රකෘතිමත් වීපමන් ෙසු එම්.සී.එම් සහරාන් සහ NTJ හි ඔහුපේ සමීෙතමයන් 

අත්අඩංගුවට ෙැනීමට අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුපේ නිලධාරීන් වැඩිදුර ෙරීක්ෂණ ෙැවැත්වූ 

බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. එම විමර්ශනවලදී 2017.03.10 වන දින අලියාර් හන්දිපේ ඇති වූ සිද්ධියකට 

සැකකරුපවකු වූ බදුර්දීන් පමොපහොමඩ් පමොහිදීන් පහවත් ආමි පමොහිදීන් නැමැත්තා හඳුනා ෙැනීමට 

රහස් පෙොලිස් නිලධාරීන්ට හැකි විය. අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තු නිලධාරීන් විසින් ඉහත කී ආමි 

පමොහිදන්පේ ෙසුබිම විමර්ශනය කර ඇති බව තමන් දැනෙත් බවත්, එම යුද හමුදා පමොහිදීන් එම්.සී.එම්. 

සහරාන් පේ සමීෙතමයකු පලස කටයුතු කර ඇති බවට අනාවරණය වී ඇති බවත් සහ ඉහත කී අලියාර් 

සිද්ධිපයන් ෙසු ඔහු M.C.M සහරාන් සමඟ තිබූ සබඳතාව අත්හැර දමා ඇති බව  පෙත්සම්කරු 

වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි. එම අලියාර් සිද්ධිපයන් ෙසු කල්මුපණ් මපේස්ත්රාත් අධිකරණපයන් ඔහුව 

අත්අඩංගුවට ෙැනීමට වපරන්තු නිකුත් කළ බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. ෙසුව අෙරාධ ෙරීක්ෂණ 

පදොර්තපම්න්තුවට අනුයුක්තව සිටි පෙොලිස් සැරයන් නන්දලාල් සහ උෙ පෙොලිස් ෙරීක්ෂක ඩයස් විසින් 

NTJ සහ එහි ක්රියාකාරකම් පසොයා ෙැනීම සඳහා ඔත්තුකරුපවකු පලස තමා පයොදාපෙන ඇති බව 

පෙත්සම්කරු ෙවසයි. 
 
 



43. පෙත්සම්කරු ෙවසන්පන් වනාතවිල්ලුව සිද්ධිපේ සැකකරුපවකු වන ඒ.එච්.එම්. හමාස්, ලබාදුන් 

පතොරතුරක් මත අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුව විසින් 2019.02.02 දින පුත්තලම ප්රපද්ශපේදී 

ෙරීක්ෂණ ෙවත්වා ඇති අතර, එහිදී ඒ.ආර්.ඒ පලබ්පබ් නමැති පුද්ෙලපයකුපෙන් ප්රකාශයක් ලබා 

ෙැනීමට අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුවට හැකි වී තිපබන අතර A.R.A. පලබ්පබ්පේ ප්රකාශය අනුව  

එම්.සී.එම් සහරාන් ඒ.ආර්.ඒට භාවිත කළ දුරකථන අංකයක්  A.R.A. පලබ්පබ් පෙන් පහළි කර පෙන 

ඇත. පකපස් පවතත් අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තු නිලධාරීන්ට ලබා ෙැනීමට හැකි වූපේ එම 

දුරකථන අංකයට ලැබුණු සාමාන්ය එන සහ පිටතට යන හඬ ඇමතුම් වාර්තා පිළිබඳ විස්තර ෙමණක් 

බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. M.C.M සහරන් එම දුරකථන අංකය භාවිත කර ඇත්පත් තම ෙවුපල් 

සාමාජිකයන් සමඟ ෙමණක් අදහස් හුවමාරු කර ෙැනීමට ෙමණක් බව එම හඬ ඇමතුම් වාර්තාවල 

පතොරතුරු අනුව අනාවරණය වූ බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. 
 

44. ඉහත සඳහන් දුරකථන අංකය විමර්ශනය කිරීපමන්, එම්.සී.එම්. සහරාන් ඇතුලු NTJ සාමාජිකයන් 

"ත්රීමා" නමින් විවෘත මූලාශ්ර අන්තපේ සිට අෙට සංපක්තනය කළ ක්ෂණික සබැඳි ෙණිවිඩ යැවීපම් 

සහ ඇමතුම් සහිත මුදල් පෙවන ජංෙම පයදුමක් හරහා සන්නිපේදනය කළ බව අෙරාධ ෙරීක්ෂණ 

පදොර්තපම්න්තුපේ නිලධාරීන්ට අනාවරණය කර ෙැනීමට හැකි වූ බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. එම්.සී.එම්. 

සහරාන් විසින් අන්තර්ජාලය හරහා සිදුකළ ඇමතුම් පිළිබඳ පතොරතුරු රහස් පෙොලිස් නිලධාරීන් ඉල්ලා 

ඇති බවද, පකපස් පවතත්, , විවෘත මූලාශ්ර අෙ සිට අෙට සංපක්තනයක පතොරතුරු ලබා ෙැනීමට 

ෙහසුකම් පනොමැතිකම පේතුපවන් පස්වා සෙයන්නන් ඉහත දුරකථන ඇමතුම් පිළිබඳ කිසිදු විස්තර 

සහ/පහෝ වාර්තා ඉදිරිෙත් කර පනොමැති බව පෙත්සම්කරු වැඩිදුරටත් ෙවසයි. 
 

එම්.සී.එම් සහරාන් අත්අඩංගුවට ෙැනීම සඳහා සිදුකරන විමර්ශන සම්බන්ධපයන් පෙොලිස් ෙරීක්ෂක 

මාරසිංහ සකස් කළ වාර්තාවල පිටෙත් සහ මාවනැල්ල සිද්ධිය සම්බන්ධපයන් සීඅයිඩීය විසින් සිදු කරන 

ලද ෙරීක්ෂණ P-10 (a) සහ P-10 (b) පලස සටහන් කර පෙත්සපමහි අවශ්ය පකොටසක් සහ පලස අමුණා 

ආයාචනා කර ඇත. 
 

45. අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුව ඒ.එච්.එම්. මුෆිස්පෙන් 2019.02.05, 2019.02.07, 2019.02.08 සහ 

2019.02.09 යන දිනවලදීප්රකාශ කිහිෙයක් ලබාපෙන ඇති බව සහ එම ප්රකාශවලින් එක්රැස් කරෙත් 

පතොරතුරු මත, NTJ සාමාජිකයින් විසින් ලක්පතොවත්තට පුපුරණ ද්රේය නිෂ්ොදනයට භාවිතා කරන 

ද්රේය ප්රවාහනය සඳහා පයොදාපෙන ඇති වෑන් රථයක් පිළිබඳව පසොයා ෙැනීමට රහස් පෙොලිස් 

නිලධාරීන්ට හැකිවී ඇති  අතර, එම වෑන් රථය භාන්ඩ ප්රවාහනය කිරීමක් අතරතුරදී කල්පිටිය නාවික 

හමුදා මුරපෙොපල්දී ෙරීක්ෂා කර ඇති බව පෙත්සම්කරු වැඩිදුරටත් ෙවසයි. ඉන් අනතුරුව එකී 

පතොරතුරු මත අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තු නිලධාරීන් 2019.02.15 දින එම වෑන් රථපේ 

පතොරතුරු දැනෙැනීම සඳහා කල්පිටිය නාවික හමුදා කඳවුරට ෙැමිණ ඇති බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. 

M.C.M සහරාන් ඇතුළු කණ්ඩායම විසින් භාවිතා කරන ලද අංක WP PA 2855 දරන Nissan Vanette වෑන් 

රථයක් එම නාවික හමුදා මුරපෙොපල් සිටි නිලධාරීන් විසින් සටහන් කර ඇති වාර්තා වලින් පසොයා 

ෙැනීමට CID නිලධාරීන් කණ්ඩායමට හැකි වී ඇති බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි.  
 

46. අංක WP PA 2855 දරන නිසාන් වැනට් වෑන් රථපේ හිමිකරු පසොයා ෙැනීම සඳහා CID නිලධාරීන් 

කණ්ඩායමක්18.02. 2019 සහ 19.02.2019 දිනවල කුලියාපිටිය, කැකුණපෙොල්ල, අලහිටියාව, ෙල්ලෙම, 

කෑෙල්ල, මාවනැල්ල සහ අරණායක යන ප්රපද්ශ පසෝදිසි කර ඇති බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. පමම 

පසෝදිසි කිරීපම්දී අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුපේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමට පුද්ෙලයින් 6 

පදපනකුපෙන් ෙමණ ප්රකාශ ලබා ෙැනීමට හැකි වී ඇති බවපෙත්සම්කරු ෙවසයි. 

 

47. ලබා ෙත් ප්රකාශවලින් එම්.සී.එම්. සහරාන්පේ බිරිඳට අයත් කැකුණපෙොල්පල් නිවසක් පසොයා 

ෙැනීමට රහස් පෙොලිස් නිලධාරීන්ට හැකි වූ බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. 2019.02.19 දින අෙරාධ ෙරීක්ෂණ 

පදොර්තපම්න්තුපේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් එම්.සී.එම්. සහරාන්පේ බිරිඳ වන අබ්දුල් කාදර් ෆාතිමා 



හාඩියා පහවත් සිත්තියා සහරාන්පේ ඡායාරූෙයක් පෙන්වමින් ප්රශ්න කළ බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. 

එම අවස්ථාපේදී එම ඡායාරූෙපේ සිටින පුද්ෙලයා තම සැමියා බව ඇය පිළිපෙන ඇති නමුත් ඔහු සිටින 

ස්ථානය පිළිබඳව තමා පනොදන්නා බව ප්රකාශ කළාය. ඉන් අනතුරුව අෙරාධ ෙරීක්ෂණ 

පදොර්තපම්න්තුවට ලබාදුන් ප්රකාශය සනාථ කරමින් එම ඡායාරූෙපේ පිටුෙස අත්සන පයොදන පලස 

රහස් පෙොලිස් නිලධාරීන් ඇයපෙන් ඉල්ලා තිපබ්. 
 

48. පසොපහොයුරා වන පමොපහොමඩ් අන්වර් පමොපහොමඩ් රිස්කාන් විසින් ලබාදුන් ප්රකාශය මත අෙරාධ 

ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තු නිලධාරීන්ට කැකුණපෙොල්ල ප්රපද්ශපේදී එම වැනට් වෑන් රථය 

පෙොඩෙැනීමට හැකිවූ බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. එම වැනට් වෑන් රථය අෙරාධ ෙරීක්ෂණ 

පදොර්තපම්න්තු නිලධාරීන් භාරයට ෙන්නා අවස්ථාපේදී එහි අයිතිය පවනස් කර ඇති බවද 

පෙත්සම්කරු ෙවසයි. 
  

49. M.C.M සහරාන් විසින් භාවිතා කරන ලද අංක WP PA 2855 දරන Nissan Vanette වෑන් රථය CID විසින් 

අංක බී 11330/18 දරන බී වාර්තාව යටපත් මාවනැල්ල මපේස්ත්රාත් අධිකරණයට ඉදිරිෙත් කළ අතර, 

එම වෑන් රථය මාවනැල්ල මපේස්ත්රාත් අධිකරණපේ උෙත් මපේස්ත්රාත්වරයාපේ නිපයෝෙ යටපත් 

රජපේ රස ෙරීක්ෂකවරයා පවත යවා ඇති බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි.. 
 

50. එම්.සී.එම්. සහරාන් පසොයා ෙැනීම සඳහා අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුපේ නිලධාරීන් විසින් 

ප්රපද්ශ කිහිෙයක තවදුරටත් පසෝදිසි කිරීම් සිදු කර ඇති බව පෙත්සම්කරු ෙවසන අතර ඒවා පමපස්ය; 
 

a. 2019.02.27 සිට 2019.03.02 දක්වා CID නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් කුලියාපිටිය, කැකුණපෙොල්ල, 

ෙත්තම්පිටිය, පහට්ටිපෙොළ සහ පුත්තලම යන ප්රපද්ශවල එම්.සී.එම්. සහරාන් 

අත්අඩංගුවට ෙැනීම සඳහා පසෝදිසි කරන ලදී. පඩොනල්ඩ් ප්රියංකර නමැත්පතකු මගින් 

ලබා ෙත් ප්රකාශයක් මත  එම්.සී.එම්. සහරාන්, එම්.සී.එම්. සහරාන් කුලියාපිටිපේ 

ලක්පතොවත්ත, ෙලාවිත් සහ පහට්ටිපෙොල ප්රපද්ශවල සැඟවී සිට ඇති බව අෙරාධ 

ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුපේ නිලධාරීන්ට පහළිකර ෙැනීමට හැකිව ඇති බවද 

පෙත්සම්කරු ෙවසයි 

b. 2019.03.06 සහ 2019.03.07 යන දිනවල CID නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් කල්කුඩා ොසිකුඩා 

ප්රපද්ශපේ පෙොල් වත්තක පසෝදිසි කිරීම් සිදු කරන ලදී 

c. 2019.03.19 දින අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුවට ලැබුණු පතොරතුරක් මත අෙරාධ 

ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුපේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් ග්රෑන්ඩ්ොස් පෙොලිස් බල ප්රපද්ශය 

පසෝදිසි කළහ. 
 

51. සීඅයිඩීය විසින් සිදු කරන ලද අඛණ්ඩ පසෝදිසි කිරීම් පේතුපවන් M.C.M සහරාන් නිතර නිතර ඔහු 

සිටින ස්ථානය පවනස් කර ඇති බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. 
 
 

● කාත්තන්කුඩි ප්රදේශයදේ  සිදුවූ පාපැදි පිපිරවීම සම්බන්ධදේෙන් රහස් දේපොලිස් පරීක්ෂණ 
 

52. 2019.04.16 වැනි දින පහෝ ඊට ආසන්න දිනකදී කාත්තන්කුඩි අසල ඉඩමක බයිසිකලයක් මත සවිකර 

තිබූ පබෝම්බයක් පුපුරුවා හැරීපමන් පිපිරීමක් සිදු කර ඇති බව තමා දැනෙත් බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. 

2019.04.17 දින එම ඉඩපම් හිමිකරු කාත්තන්කුඩි පෙොලිස් ස්ථානයට ෙැමිණිල්ලක් කළ බව 

පෙත්සම්කරු ෙවසයි. ඉන් අනතුරුව 2019.04.18 දින එවකට එස්ඩීඅයිජී එස්අයිඑස් නිලන්ත ජයවර්ධන 



මහතා එකී පිපිරීම සම්බන්ධපයන් එවකට එස්ඩීඅයිජී සීඅයිඑස් රවී පසපනවිරත්න මහතාට දන්වා ඇති 

බවත්, ඉන්ෙසුව එදිනම එනම් 2019.04.18 වන දින එස්.ඩී.අයි.ජී. සී.අයි.ඩී. රවී පසපනවිරත්න එවක 

පෙොලිස්ෙතිවරයාට දන්වා ඇති බවත් එම පිපිරීම සම්බන්ධපයන් සහ පෙොලිස්ෙතිවරයාපේ උෙපදස් 

ෙරිදි SDIG CID රවී පසපනවිරත්න මහතා විසින් එම සිද්ධිය සම්බන්ධපයන් විමර්ශනය කිරීම සහකාර 

පෙොලිස් අධිකාරී වික්රමපස්කර මහතා පවත ෙැවරූ බව. පෙත්සම්කරු ෙවසයි. 
 

53. කාත්තන්කුඩි ප්රපද්ශපේදී එකී පිපිරුම සිදුකළ කණ්ඩායම විසින් එකම වර්ෙපේ යතුරුෙැදි පදකක් 

මිලදී පෙන ඇති බව විමර්ශනවලට අනුව රහස් පෙොලිස් නිලධාරීන්ට අනාවරණය කර ෙැනීමට හැකි වූ 

බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. අපනක් යතුරුෙැදිය පසොයා ෙැනීම සඳහා අෙරාධ ෙරීක්ෂණ 

පදොර්තපම්න්තුපේ වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා ඉහත කී යතුරුෙැදි පදපක් ලියාෙදිංචි හිමිකරු පසොයා පදන 

පලස රහස් පෙොලිස් නිලධාරීන් SIS පෙන් ඉල්ලා ඇති බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. එකී යතුරුෙැදි පදපක් 

චැසි අංක පිළිබඳ පතොරතුරු 2019.04.20 දින එවකට එස්.ඩී.අයි.ජී. පලස කටයුතු කළ රවී පසපනවිරත්න 

මහතාට ලැබුණු බවත්, එම පතොරතුරු එවකට බස්නාහිර ෙළාපත් එස්.ඩී.අයි.ජී. නන්දන මුණසිංහ පවත 

එවකට සිටි පෙොලිස්ෙතිවරයාපේ නිපයෝෙ මත එවා ඇති බවත් පෙත්සම්කරු ෙවසයි. 

 

M.C.M සහරාන් සහ NTJ විසින් දේමදේහෙවන ලද පාස්කු ඉරිදා මරාදේෙන මැදේරන ප්රහාර 

 

54. 2019.04.21 වන දින, පමරට පේලාපවන් පෙරවරු 8.45 සිට මිනිත්තු 20 ක කාලයක් තුළ, පකොළඹ 

ජනප්රිය පහෝටල්වල සහ මීෙමුව, මඩකලපුව සහ පකොළඹ පද්වස්ථාන කිහිෙයක එකිපනකට සම්බන්ධ 

මරාපෙන මැපරන පබෝම්බ ප්රහාර මාලාවක් සිදු වූ බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. තවද, එදිනම සවස 1.40 

සිට 2.35 දක්වා කාලය තුළ තවත් මරාපෙන මැපරන පබෝම්බ ප්රහාර පදකක් එල්ල විය. ඒ අනුව 

මරාපෙන මැපරන පබෝම්බ ප්රහාර එල්ල වූ පේලාවන් සහ ස්ථාන පිළිබඳ පතොරතුරු පමපස්ය; 

     පේලාව                                                                                  ස්ථානය 

 

 පෙ.ව. 8.45 සහ පෙ.ව. 8.55 ට                       පකොළඹ ෂැංග්රිලා පහෝටලය 

පෙ.ව. 8.45 ට,                                                      ශාන්ත අන්පතෝනි පද්වස්ථානය, පකොච්චිකපඩ් 

පෙ.ව. 8.45 සිට පෙ.ව. 8.50 දක්වා                කටුවාපිටිය ශාන්ත පසබස්තියන් පද්වස්ථානය 

පෙ.ව. 8.47 ට                                                       පකොළඹ කිංේස්බරි පහෝටලය 

පෙ.ව. 9.03                                                            සිපයොන් පද්වස්ථානය, මඩකලපුව 

පෙ.ව.9.12                                                            සිනමන් ග්රෑන්ඩ්ස්, පකොළඹ 

ෙ.ව.13.40 සිට ෙ.ව. 13.45 දක්වා                  Tropical Inn - පදහිවල 

ෙ.ව.14.15 සහ ෙ.ව 14.35                               අංක 656/90, මහපවල උදයානය, පදමටපෙොඩ 
 

2019.04.21 දින මරාපෙන මැපරන ප්රහාර පිළිබඳ විමර්ශන පතොරතුරු ඇතුළත් වාර්තාපේ පිටෙත P-11 

පලස සලකුණු කර පමම පෙත්සපමහි අවශ්ය පකොටසක් සහ පලස අමුණා ආයාචනා කර ඇත. 
 

පාස්කු ප්රහාරදේෙන් පසු 

 

55. ොස්කු ඉරිදා ත්රස්ත ප්රහාරය සම්බන්ධපයන් අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුව ෙරීක්ෂණ 

ආරම්භ කර ඇති බවත්, එම ෙරීක්ෂණ හරහා ලද පතොරතුරු මත පමොපහොමඩ් සරීෆ් ඇඩම් පලබ්පබ් 



පනොපහොත් "ෙෆූර් මාමා" නමැති NTJ ක්රියාකාරිකපයකු අත්අඩංගුවට ෙැනීමට CIDය සමත් වූ බවත් 

පෙත්සම්කරු ෙවසයි. “ෙෆූර් මාමා” අත්අඩංගුවට පෙන ප්රශ්න කිරීමට රහස් පෙොලිසියට හැකි වූ බවත් 

ඔහුපේ පතොරතුරු අනුව වේනතිේ ප්රපද්ශපේ පෙොලිස් පකොස්තාෙල්වරුන් පදපදනා ඝාතනය කර 

ඇත්පත් M.C.M සහරාන් ප්රමුඛ NTJ ත්රස්ත කණ්ඩායම විසින් බව අනාවරණය වූ බවද පෙත්සම්කරු 

ෙවසයි. පෙත්සම්කරු වැඩිදුරටත් ෙවසන්පන් NTJ ක්රියාකාරී "ෙෆූර් මාමා" විසින් සෙයන ලද සාක්ෂි මත 

ෙදනම්ව; වේනතිේ සහ කල්මුපණ් ප්රපද්ශවලින් ඝාතනයට ලක් වූ පෙොලිස් පකොස්තාෙල්වරුන් 

පදපදනාපේ රිපවෝල්වර පදකක් පසොයා ෙැනීමට අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුපේ නිලධාරීන් 

සමත් විය. 
 

56. ොස්කු ඉරිදා ප්රහාරපයන් සතියකට ෙසු අම්ොර පකොට්ඨාශයට අනුයුක්ත නිලධාරීන් විසින් 

සයින්දමරුදු ප්රපද්ශපයන් පිටත පිහිටි NTJ ආරක්ෂිත නිවසක තිබී T56 රයිෆලයක් පසොයා ෙත් බව 

පෙත්සම්කරු ෙවසයි. වේනතිේ ප්රපද්ශපේ පෙොලිස් පකොස්තාෙල්වරුන් ඝාතනය කිරීමට අදාළ ටී 56 

ගිනි අවිය භාවිත කර ඇති බවට රජපේ රස ෙරීක්ෂක වාර්තාපේ පතොරතුරු මත ඇතැම් විට ෙසුව පහළි 

වූ බවද පෙත්සම්කරු ෙවසයි. වේනතිේ ඝාතන ස්ථානපේ තිබී පසොයාෙත් පෂල් පකොපු සයින්දමරුදු 

ප්රපද්ශපයන් පසොයාෙත් ගිනි අවිපයන්ම පවඩි තබා ඇති බවට රජපේ රස ෙරීක්ෂක වාර්තාපවන් ද 

තහවුරු වී ඇති බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. 

 

57. 2019.04.26 වන දින NTJ ත්රස්තවාදීන් සහ හමුදාව අතර ඇති වූ දරුණු පවඩි හුවමාරුවකින් 

කල්මුපණ් NTJ ආරක්ෂිත නිවසක අවම වශපයන් පුද්ෙලයින් 16 පදපනකු මිය ගිය බව තමා දැනෙත් බව 

පෙත්සම්කරු ෙවසයි. පමම පවඩි ප්රහාරපයන් මියගිය පුද්ෙලයන් අතර M.C.M සහරාන්පේ පියා වන 

පමොපහොමඩ් හෂීම් සහ ඔහුපේ පසොපහොයුරන් පදපදනා වන Zainee Hasheem සහ Rilwan Hasheem යන 

අයද සිටින බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. පෙත්සම්කරු වැඩිදුරටත් ෙවසන්පන් එම්.සී.එම්. සහරාන්පේ 

බිරිඳ වන අබ්දුල් කාදර් ෆාතිමා හාඩියා පනොපහොත් සිත්තිය සහ ඇයපේ දරුවා ද එම නිවස තුළ තුවාල 

ලබා සිටියදී පසොයා පෙන ඇති අතර, ෙසුව ඇය පෙොලිස් භාරයට පෙන අම්ොර මහ පරෝහලට ඇතුළත් 

කර තිපබන බවය. 

58. පෙත්සම්කරු ෙවසන්පන් අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තු නිලධාරීන් විසින් කරන ලද වැඩිදුර 

විමර්ශනවලින් පහළි වූ බව, 

a. 2019.04.21 වන දින අබ්දුල් ලතිෆ් ජමිල් නමැති NTJ ක්රියාකාරිකපයකු ටාජ් සමුද්රා පහෝටලපේදී 

සිය දිවි නසාෙත් බෑෙය පුපුරවා හැරීමට අදහස් කර ඇති නමුත්, ඇමතුමක් ලැබීපමන් ෙසු 

ඔහු ටාජ් සමුද්රපයන් පිටව පෙොස් ඇති බව සීසීටීවී දර්ශනවලින්ද සනාථ විය. 

b. ෙසුව පදහිවල ට්පරොපිකල් ඉන් නම් පහෝටලයට පෙොස් සිය දිවි නසා ෙැනීපම් බෑෙය තමා විසින් 

පවන්කර තිබූ කාමරයක දමා පෙොස් ෙසුව පදහිවල මුස්ලිම් ෙල්ලියකට යාඥා කිරීමට පෙොස් 

ඇති බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. පෙත්සම්කරු ෙවසන්පන් ඔහු මුස්ලිම් ෙල්ලිය තුළ සිටියදී එම 

ජමිල් තමන්ට නුහුරු නුපුරුදු සහ නාඳුනන අපයකු බව ෙල්ලිපේ සිටි අපනක් පිරිස දුටු බවත් 

ඒ නිසා ඔවුන් ඒ බව විශ්රාමික පෙොලිස් නිලධාරියකු වූ මුස්ලිම් ෙල්ලිපේ ආරක්ෂක 

නිලධාරියාට දැනුම් දුන් බවත්ය. 

c. ඉන්ෙසුව ආරක්ෂක නිලධාරියා එම ජමිල්පෙන් ප්රශ්න කළ විට ජමිල් ආරක්ෂක නිලධාරියාට 

දන්වා සිටිපේ ඔහු තම බිරිඳ සමඟ ඇති වූ මතපේදයකින් ෙසු නිවසින් ෙැමිණි බවත් තහවුරු 

කිරීමට අවශ්ය නම් තම බිරිඳට කතා කරන පලසත් ආරක්ෂක නිලධාරියාපෙන් ඉල්ලා සිටි 

බවයි. අනතුරුව ඉහත කී ආරක්ෂක නිලධාරියා ජමිල්පේ බිරිඳට දුරකථන ඇමතුමක් ලබාදී 

වැඩිදුර කරුණු විමසීපම්දී ජමිල්පේ බිරිඳ ආරක්ෂක නිලධාරියාට දන්වා ඇත්පත් ආරවුලකින් 

ෙසු පෙරදා රාත්රිපේ ජමිල් නිවසින් පිටව ගිය බව ද, පම් වන විට එම ජමිල් පසොයා බුද්ධි 



නිලධාරීන් කිහිෙ පදපනකු ඔහුපේ නිවපස් සිටින බවද ඇය ආරක්ෂක නිලධාරියාට දන්වා 

ඇත. 

  d. ඉන් සුළු පමොපහොතකට ෙසු ජමිල්පේ බිරිඳපේ දුරකථනපයන් ආරක්ෂක නිලධාරියාට තවත් 

දුරකථන ඇමතුමක් ලැබුණු අතර එහිදී හමුදා බුද්ධි අංශ නිලධාරිපයකු විසින් ජමිල්ව අමාත්ය 

බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් එම ෙල්ලියට ෙැමිපණන පතක් රඳවා තබා ෙන්නා පලස දන්වා ඇති අතර, 

ආරක්ෂක නිලධාරියා එය ප්රතික්පෂ්ෙ කර ඇත. 

e. පකපස් පවතත්, යුද හමුදා බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් ෙැමිණීමට පෙර ජමිල් ෙල්ලිපයන් පිටව 

Tropical Inn පවත පෙොස් ඇති බවත් ඉන් අනතුරුව Topical Inn තුළදී තම බෑෙය පුපුරුවා හැර 

ඇති බවත් පෙත්සම්කරු ෙවසයි. 

f. එම පිපිරීපමන් ෙසු එදිනම ජමිල්පේ බිරිඳපේ ජංෙම දුරකථනපයන් එම ආරක්ෂක නිලධාරියා 

සම්බන්ධ කර ෙත් එම හමුදා බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් විසින් එම ආරක්ෂක නිලධාරියා 

වැල්ලවත්ත පෙොලිසියට කැඳවා ඇත. එම හමුදා බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් හමුදා බුද්ධි අධ්යක්ෂ 

මණ්ඩලපේ අය බව ඒ පමොපහොපත් ආරක්ෂක නිලධාරියා දැන ෙන්නා බවද පෙත්සම්කරු 

ෙවසයි. 

g. එම ආරක්ෂක නිලධාරියා ොස්කු ප්රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන ජනාධිෙති පකොමිෂන් 

සභාව හමුපේ ද එපලස සාක්ෂි දී ඇති බවත්, එම පබෝම්බය සිදුවූ දිනපේ සිදුවූ සිදුවීම් දාමය 

පකොමිසම හමුපේ පහළි කළ බවත් පෙත්සම්කරු ෙවසයි. 

h. යුද හමුදා බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් ප්රථමපයන් වැල්ලම්පිටිපේ පිහිටි ජමිල්පේ මවපේ නිවසට 

පෙොස් ජමිල් සිටින ස්ථානය පසොයා පෙොස් ඇති බවත් ඉන් අනතුරුව ට්පරොපිකල් තානායම 

පිපිරීමට පෙර පදමටපෙොඩ ජමිල්පේ නිවසටද ගිපේ එම අවස්ථාපේ දී එම්.සී.එම්. සහරාන් 

සහ NTJ විමර්ශනපේ පයදී සිටි සී.අයි.ඩී.යට කිසිදා පනොදන්වා බවත් ෙසුව පහළි වූ බවද 

පෙත්සම්කරු ෙවසයි. ඉහත සඳහන් තත්ත්වයන් තුළ, M.C.M සහරාන් සිටින තැන පසොයා 

ෙැනීමට සඳහා සහය ලබා පදන පලස රහස් පෙොලිසිය විසින් නැවත නැවතත් ඉල්ලීම් කළද, 

DMI පවත අනුයුක්තව සිටි හමුදා නිලධාරීන් අබ්දුල් ලතීෆ් ජමිල්පේ අනන්යතාවය, NTJ හි 

ඔහුපේ භූමිකාව සහ ඔහු සිටින ස්ථානය පිළිබඳව කලින් දැන සිටි නමුත් තවමත් පනොදන්නා 

පේතු නිසා ඔවුන් සහරාන් අල්ලා ෙැනීමට සහ NTJ බිඳ දැමීමට උදේ කිරීමට.පමම පතොරතුරු 

CID සමඟ පබදා පනොෙැනීමට තීරණය කර ඇති බව සාධාරණ පලස අනුමාන කළ හැකිය.,   

59. ොස්කු ඉරිදා ප්රහාරපයන් ෙසු ොස්කු ප්රහාරකයන් සමඟ සම්බන්ධ ෙරිෙණක, ජංෙම උොංෙ සහ 

අන්තර්ජාල ගිණුම් විශ්පල්ෂණය කිරීපමන් M.C.M සහරාන් සමඟ නිතර සන්නිපේදනය කළ 

පුද්ෙලයකුට අයත් අන්තර්ජාල ප්පරොපටෝපකෝල (IP) ලිපිනයක් පිළිබඳව CID නිලධාරීන් ඇමරිකානු 

පෆඩරල් විමර්ශන කාර්යාංශය (FBI) හරහා දැනුවත් වූ බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. M.C.M සහරාන් පහෝ 

NTJ සමඟ ඇති සම්බන්ධය පිළිබඳ කිසිදු පතොරතුරක් ලබාදීම ප්රතික්පෂ්ෙ කළ එම පුද්ෙලයාපෙන් 

රහස් පෙොලිසිය ප්රශ්න කිරීම ආරම්භ කළ බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. ඉන් අනතුරුව ආරක්ෂක 

අමාත්යාංශය විසින් එවකට DMI අධ්යක්ෂ බ්රිපේඩියර් චූලා පකොඩිතුවක්කු හරහා එම පුද්ෙලයාපේ 

ක්රියාකාරකම් රහස් හමුදා බුද්ධි පමපහයුමක පකොටසක් බැවින් ජාතික ආරක්ෂක පේතූන් පලස 

වර්ෙ කර ඇති බවත් තහවුරු කරමින් අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුව විසින් එම පුද්ෙලයා රඳවා 

තබා ෙැනීම වැළැක්වූ බවද පෙත්සම්කරු ෙවසයි.  

 

60. ොස්කු ප්රහාරපයන් ෙසු සිදු කළ විමර්ශන තුළින් NTJ සමඟ සම්බන්ධතා ෙැවැත්වූ මාතපල් 

ප්රපද්ශපේ ජීවත් වූ “පෙොඩි සහරන්” පහවත් මාතපල් සහරාන් නැමැත්තා පිළිබඳව රහස් පෙොලිසියට 



අනාවරණය කර ෙැනීමට හැකි වූ බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. “පෙොඩි සහරන්” මාතපල් පෙොලිසියට 

අනුයුක්ත පෙොලිස් නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ෙත් බවත් ෙසුව එදිනම අෙරාධ ෙරීක්ෂණ 

පදොර්තපම්න්තුව විසින් ඔහුව නැවත අත්අඩංගුවට ෙත් බවත් පෙත්සම්කරු ෙවසයි.  

61. “පෙොඩි සහරාන්” අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුව විසින් ප්රශ්න කරන අතරතුර ඔහු 

“පසොනික් පසොනික්” නැමැත්තා සමඟ සන්නිපේදනය කර ඇති බවට අනාවරණය වූ බවත්, ෙසුව එම 

“පසොනික් පසොනික්” නමැති පුද්ෙලයාපේ සිම්ෙත IP ලිපිනයක් හරහා පසොයා ෙැනීමට රහස් 

පෙොලිසියට හැකි වූ බවත් පෙත්සම්කරු ෙවසයි. එම පහළිදරේව මත රහස් පෙොලිසිය එම “Sonic Sonic” 

භාවිත කළ සිම් කාඩ්ෙත් සහ IP ලිපිනවලට අදාළ පතොරතුරු විමර්ශනය කළ බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. 

62. "Sonic Sonic" විසින් භාවිතා කරන ලද සිම්ෙත පකොළඹ නෙරපේ රථවාහන පකොට්ඨාශයට 

අනුයුක්තව පස්වය කරන පෙොලිස් කාන්තා සැරයන්වරියකපේ නමින් ලබාපෙන ඇති බවට 

විමර්ශනවලට අනුව අනාවරණය වූ බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. ඒ අනුව අෙරාධ ෙරීක්ෂණ 

පදොර්තපම්න්තුව එම කාන්තා පෙොලිස් සැරයන්වරියපෙන් ප්රශ්න කළ බවත්, එම සිම් කාඩ්ෙත තමන් 

අනියම් සබඳතාවක් ෙැවැත්වූ බව කියන SISට අනුයුක්තව පස්වය කරන උෙ පෙොලිස් ෙරීක්ෂක 

බණ්ඩාරට ලබාදී ඇති බව පහළි කළ බවත් පෙත්සම්කරු ෙවසයි. 

63. එස්අයි බණ්ඩාර මහතාපෙන් රහස් පෙොලිසිය ප්රශ්න කිරීමට ගිය බවත්, ඒ අවස්ථාපේ SIS 

නිපයෝජ්ය පෙොලිස්ෙති සම්ෙත් ලියනපේ මහතා පෙත්සම්කරු අමතා පෙොඩි සහරාන් සමඟ එස්අයි 

බණ්ඩාර සම්බන්ධ වීම ජාතික ආරක්ෂාවට ඍජුව සම්බන්ධ වූ රහසිෙත පමපහයුමක් බැවින් එකී 

ප්රශ්න කිරීම් කරපෙන පනොයන පලසට දැනුම් දුන් බවත් පෙත්සම්කරු ෙවසයි.. පකපස් පවතත්, 

පෙත්සම්කරු එම නිපයෝජ්ය පෙොලිස්ෙතිවරයාපේ ඉල්ලීම පිළිෙැදීම ප්රතික්පෂ්ෙ කර ප්රකාශයක් ලබා 

ෙැනීමට සමත් වූ නමුත් ඉහත කී උෙ පෙොලිස් ෙරීක්ෂක බණ්ඩාර මහතා එම ස්ථාවරයම තම 

ප්රකාශපේදී පෙන එම “පෙොඩි සහරන්” සමඟ ඇති සම්බන්ධය පිළිබඳ කිසිදු පතොරතුරක් පහළි කිරීම 

ප්රතික්පෂ්ෙ කපේය.  

64. පෙොලිස් පකොස්තාෙල්වරුන් පදපදනාපේ ඝාතනවලට NTJ අණපදන ේයුහය පිළිබඳ සම්පූර්ණ 

පතොරතුරු සහ සාක්ෂි ඇතුළත් වාර්තාවක් එවක SDIG SIS නිලන්ත ජයවර්ධන විසින් ෙළමු වරට ොස්කු 

ප්රහාරපයන් ෙැය කිහිෙයකට ෙසු CID පවත යවා ඇති බව තමා දැනෙත් බව පෙත්සම්කරු වැඩිදුරටත් 

ෙවසයි. පෙත්සම්කරු ෙවසන්පන් අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුව විසින් ෙසුගිය මාස 4 තුළ බුද්ධි 

අංශවල සහය පනොමැතිව එම්.සී.එම්. සහරාන් පසොයමින් සිටි බව  සහ NTJ අණපදන ේයුහය සහ 

වේනතිේ පකොස්තාෙල්වරුන් පදපදනා ඝාතනය සම්බන්ධපයන් පමම නිශ්චිත පතොරතුරු ප්රහාර එල්ල 

කිරීමට පෙර CID පවත පහෝ ආරක්ෂක මණ්ඩලයට SDIG SIS නිලන්ත ජයවර්ධන විසින් ලබා දුන්පන් 

නම්,  ප්රහාර වැලැක්වීමට හැකි වන්නට ඇති බවයි. 

65. අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුපේ විමර්ශනවල ප්රතිඵලයක් පලස වේනතිේ, මාවනැල්ල, 

වනාතවිල්ලුව, කාත්තන්කුඩි සහ ොස්කු ඉරිදා ප්රහාරවලට අදාළ සිද්ධීන්වලට අදාළ සැකකරුවන් 

අදාළ මපේස්ත්රාත් අධිකරණයට ඉදිරිෙත් කර ඇති අතර ඇතැම් සැකකරුවන් ත්රස්තවාදය 

වැළැක්වීපම් ෙනත යටපත් අෙරාධ ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුපේ රඳවා සිටින බව පෙත්සම්කරු 

ෙවසයි. අදාළ අධිකරණවල විභාෙ වන නඩු පිළිබඳ විස්තර ෙහත ෙරිදි බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි; 

 

Incident                                                  Court                          Case No.             No. of Suspects  

සිශධිෙ                                             උසාවිෙ                    නඩු අංක          සැකකරුවන් 

                                                                                                                     සංඛ්ොව 



පෙොලිස් පකොස්තාෙල්වරුන්            මඩකලපුව                   MC/B/1077/2018        සැකකරුවන් 4 

පදපදපනකු ඝාතනය කිරීම            මපේස්ත්රාත් අධිකරණය 

                                                          

                    

මාවනැල්පල් පබෞද්ධ                        මාවනැල්ල                     MC/B/11330/2018       සැකකරුවන් 22 

ප්රතිමාවලට හානි කිරීම                මපේස්ත්රාත්                MC/B/11343/2018 

සහ ලක්පතොවත්ත,                         අධිකරණය 

වනාතවිල්ලුව, පුපුරණ  

ද්රේය පසොයාෙැනීම 

               

කාත්තන්කුඩි බයිසිකලය            මඩකලපුව                     MC/B/397/2019           සැකකරුවන් 4 

පිපිරවීම                                         මපේස්ත්රාත් අධිකරණය 

 

සයිනමර්දු පබෝම්බ පිපිරීම          කල්මුපණ්                       MC/B/397/2019          සැකකරුවන් 16 

                                                      මපේස්ත්රාත් අධිකරණය 

 

සයිනමර්දු පබෝම්බ පිපිරීම          කල්මුපණ්                       MC/B/397/2019          සැකකරුවන් 16 

                                                      මපේස්ත්රාත් අධිකරණය 

 

ොස්කු ඉරිදා ප්රහාරය                    මීෙමුව                          MC/B/95839/2019      සැකකරුවන් 25 

                                                      මපේස්ත්රාත් අධිකරණය 

 

 

කිංේස්බරි පහෝටලපේ                  පකොටුව                          MC/B/13100/2019      සැකකරුවන් 12 

පබෝම්බ   පිපිරීම                          මපේස්ත්රාත් අධිකරණය 

 

 

සිපයොන් ෙල්ලිපේ පිපිරීම         මඩකලපුව                            MC/B/401/2019         සැකකරුවන් 7 

                                                   මපේස්ත්රාත් අධිකරණය 

                                                   කල්මුපණ්                              MC/B/9924/2019           

                                                   මපේස්ත්රාත් අධිකරණය 

                                                   සමන්තුපර්                            MC/B/4595/2019           

                                                   මපේස්ත්රාත් අධිකරණය     MC/B/4596/2019 

 

 

පදමටපෙොඩ මහවිල                පකොළඹ                             MC/B/10263/8/2 019      සැකකරුවන් 3 

 පිපිරීම                                      මපේස්ත්රාත් අධිකරණය 



 

ෂැංේරිලා පහෝටලපේ                 පකොටුව                               MC/B/13099/19           සැකකරුවන් 3 

 පබෝම්බ පිපිරීම                       මපේස්ත්රාත් අධිකරණය 

 

පකොච්චිකපඩ් ශාන්ත              පකොළඹ                                   MC/B/10193/19       සැකකරුවන් 2 

අන්පතෝනි පද්වස්ථානපේ        මපේස්ත්රාත් අධිකරණය       MC/B/10262/19     

පබෝම්බ පිපිරීම                                                                          

 

පකොලඹ සිනමන් ේරෑන්ඩ්              පකොටුව                               MC/B/13101/19       සැකකරුවන් 2 

පිපිරීම                                           මපේස්ත්රාත් අධිකරණය                                                                                      

 

කටුවාපිටිය ශාන්ත                        මීෙමුව                             MC/L/95839/19       සැකකරුවන්13 

පසබස්තියන් පද්වස්ථානපේ        මපේස්ත්රාත් අධිකරණය        

පබෝම්බ පිපිරීම                                                                          

              

2019 වසදේේ සිට දේපත්සම්කරුට එදේරහිව කරන ලද අසාධාරණ සහ අසාධාරණ දේ ෝදනා 

66. පෙත්සම්කරු වැඩිදුරටත් ෙවසන්පන් ශ්රී ලංකා පෙොලිස් පදොර්තපම්න්තුපේ කීර්තිමත් සහ 

ජාත්යන්තර කීර්තිමත් ජ්පයෂ්ඨ නිලධාරිපයකු වූ පෙත්සම්කරුව 2019 පනොවැම්බර් 21 වන දින අෙරාධ 

ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුපේ අධ්යක්ෂ ධුරපයන් අත්තපනෝමතික පලස, අසාධාරණ පලස සහ ද්පේෂ 

සහෙත පලස ඉවත් කර ොලු රංපේ නිපයෝජ්ය පෙොලිස්ෙතිවරයාපේ පුද්ෙලික සහකාර,.ොල්ලට මාරු 

කර යවා ඇති බවයි. පමම ස්ථාන මාරුව අනුමත කිරීමට ජාතික පෙොලිස් පකොමිෂන් සභාව විසින් පම් 

දක්වා කිසිදු පේතුවක් ඉදිරිෙත් කර පනොමැති බව පෙත්සම්කරු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි. 

අත්තපනෝමතික වැඩ තහනම් කිරීපමන් ෙසු පෙත්සම්කරුට 501 පලස සඳහන් අසාමාන්ය අංකයකින් 

තමන්ට සහ තම ෙවුපල් අයට තර්ජනය කරමින් තර්ජනාත්මක දුරකථන ඇමතුමක් ලැබී ඇති බවත්, 

පෙත්සම්කරු ෙවසයි. 

 

67. පෙත්සම්කරුපේ අත්තපනෝමතික ස්ථාන මාරුපවන් ෙසුව, පෙත්සම්කරුපේ ආරක්ෂාව සඳහා 

එවකට පෙොලිස්ෙති එන්.පක්.ඉලංෙපකෝන් මහතා විසින් ආරක්ෂක පියවරක් පලස පෙත්සම්කරුපේ 

ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා පයොදවා තිබූ ආරක්ෂක නිලධාරීන් සහ වාහනද 8 වැනි වෙඋත්තරකරු විසින් 

අසාධාරණ පලස සහ අත්තපනෝමතික පලස ඉවත් කල බව පෙත්සම්කරු වැඩිදුරටත් ෙවසයි. 

 

68. ොර්ලිපම්න්තු මන්ත්රීවරයකු සමඟ කළ ෙටිෙත කළ දුරකථන සංවාද පේතුපවන් 2020.01.07 දින 

අත්තපනෝමතික පලස, අසාධාරණ පලස සහ තර්කානුකූල පනොවන පලස තමා පස්වපයන් තහනම් කළ 

බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. පෙත්සම්කරුට එපරහි පචෝදනා සනාථ කිරීම සඳහා කිසිදු විමර්ශනයක් සිදු 

කර පනොමැති බවත්, තමාට පචෝදනා ෙත්රයක් ඉදිරිෙත් කර පනොමැති බවත්, එම ෙටිෙත කරන ලද 

දුරකථන සංවාදය සම්බන්ධපයන් ප්රකාශයක් ලබාදීමට තමා කැඳවා පනොමැති බවත් පෙත්සම්කරු 

ෙවසයි. 



69. ප්රහාරක අවි ෙනත, ගිනි අවි ආඥාෙනත සහ පුපුරණ ද්රේය ෙනපත් ප්රතිොදනවලට අයත් වන 

ඇතැම් අවි සාවද්ය පලස හඳුන්වා දී ඇති බවට සහ පමොපහොමඩ් ෂියාම් නමැති ේයාොරිකයා 

ෙැහැරපෙන පෙොස් පකොන්ත්රාත්තුපවන් ඝාතනය කිරීපම් සිද්ධිපේ නිපයෝජ්ය පෙොලිස්ෙති වාස් 

ගුණවර්ධනට පචෝදනා එල්ල කිරීම සඳහා අසත්ය සාක්ෂි නිර්මාණය කිරීපම් පචෝදනා මත තමා 

2020.07.31 වන දින අත්අඩංගුවට ෙත් බව පෙත්සම්කරු ෙවසයි. අත්අඩංගුවට ෙැනීපමන් ෙසුව තමන් 

ෙම්ෙහ උෙත් මපේස්ත්රාත්වරයා පවත ඉදිරිෙත් කළ බවත්, 2020.08.07 දින අධිකරණ බලය 

පනොමැතිකම පේතුපවන් ඇෙ අයැදුම නිෂ්ප්රභ කරමින් නිපයෝෙයක් නිකුත් කළ බවත්, පෙත්සම්කරු 

අංක 339 දරන ඇෙ අයදුම්ෙතක් ෙම්ෙහ මහාධිකරණපේ පෙොනු කර ඇති බවත් 2020.12.09 දින ෙම්ෙහ 

උෙත් මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා එකී ඇෙ අයදුම්ෙත ප්රතික්පෂ්ෙ කර ඇති බවත් පෙත්සම්කරු 

ෙවසයි. ඉන් අනතුරුව, පෙත්සම්කරු විසින් අභියාචනාධිකරණය හමුපේ අංක CA (Rev.) අයදුම්ෙත් 

අංක CA/CPA/18/2021 දරන ප්රතිපශෝධන අයදුම්ෙතක් ඉදිරිෙත් කර ඇති අතර, 2021.06.16 දින, 

පෙත්සම්කරු. මාස 10ට වැඩි කාලයක් රිමාන්ඩ් භාරපේ  ඇෙ මත විවර්ධිත කරන ලදී. 

 

70. අභියාචනාධිකරණවේ වගෞරවනීය විනිසුරුවරයා විසින් ඔහුව ඇප මත තේවය fjනසa කරන අතරතුර, 

වපේසම්කරු පවසන්වන්; 

“වරදකරුවන් වූ මිනීමැරුම් සඳහා වපනී සිටින සහායකයින්වේ සහ ආධාරකරුවන්වේ වහෝ සහවයෝගිතාකරුවන්වේ 
m%කාශ මත, වH&ජ සාක්ෂි වගොතා වචෝදනා වගොනු කිරීවම් අමූලික උේසාහයක දී සැකකරුට එවරහිව ගම්පහ උගේ 
මවහේස්;%%&ේ අධිකරණයට බී/1536/20 හි  කරුණු වාර්තා කර ඇත. දණ්ඩ නීති සං.%හය යටවේ යැයි කියනු ලබන 
වැරදි සිදුකිරීම් සම්බන්ධවයන් සහ m%හාරක අවි සහ පුපුරණ ද %වH පනත යටවේ වරදක් වන ආකාරයට ගිනි අවි, 
පුපුරණ ද %වH සහ පවතොරම් ගබඩාවක් සන්තකවේ තබා ගැනීම සම්බන්ධවයන් කරුණු වාර්තා කර ඇත. වකවසේ 
වවතේ, වමම ස්ථාවරය සනාථ කිරීමට වහෝ m%&ථමික නඩුවක සමානකමක් විශ්වාසදායක වලස තහවුරු කිරීමට කිසිදු 
පිළිගත හැකි සාක්ෂියක් අධිකරණවේ අවධානයට වයොමු කර වනොතිබුණි.” 

2021.06.16 දිනැති නඩු අංක CA/CPA/18/2021 නඩුවේ අභියාචනාධිකරණවේ ඇප නිවයෝගවේ පිටපතක් P-12 

වලස සලකුණු කර ඇති අතර එය අමුණා ඇති අතර වපේසවමහි වකොටසක් වලස අයැද සිටී. 

71. m%කාශ ලබා දීම සඳහා වරින් වර තමාට විවශේෂ විමර්ශන ඒකකවයන් සහ රහස් වපොලිසිවයන් කැඳවා ඇති බව 

වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ සඳහන් කරයි. 2019 පාසක්ු ඉරිදා ;%ස්ත m%හාරයට හවුල් වූ බව කියන අමතර අපරාධ 

සම්බන්ධවයන් වපේසම්කරු වH&ජ වලස පැටලීවම් අරමුණින් එම විමර්ශන ඒකක විසින් දිගින් දිගටම වපේසම්කරු 

කැඳවා දීර්ඝ වලස m%ශ්න කරන බව වපේසම්කරු පවසයි. වපේසම්කරුට එවරහිව තවේ නිර්නාමික වපේසම් 

කිහිපයක් වගොනු කර ඇති බවේ, එම නිර්නාමික වපේසම්කරුවන් සම්බන්ධවයන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ පැවැේවීම 

සඳහා ඒවා වකොළඹ අපරාධ වකොට්ඨාසය වවත වයොමු කරන බවේ වපේසම්කරු පවසයි. 

2019.12.03, 2020.02.25, 25.04.2020, 14.09.2020 යන දිනවලදී වපොලිස ්නිවේදනවල පිටපේ සහ විවශේෂ විමර්ශන 

ඒකකවේ wOHlAIවරයා විසින් 2021.10.28 දින රහස් වපොලිසිය වවත වයොමු කරන ලද වාර්තාවක් P-13 (a) , P-

13(b), P-13(c), P-13(d) සහ P-13(e) වලස සටහන් කර ඇත පිළිවවලින් අමුණා ඇති අතර වපේසවම් වකොටසක් 

වලස අයැද සිටිති. 

72. වපේසම්කරු පවසන්වන් 2019 පාස්කු ඉරිදා ;%ස්තවාදී m%හාරය සම්බන්ධවයන් පාස්කු ඉරිදා m%හාරය පිළිබඳ 

ජනාධිපති විමර්ශන වකොමිෂන් සභාව (PCol) සහ පාර්ලිවම්න්තු වේරීම් කාරක සභාව ඇතුළු බහුවිධ අර්ධ අධිකරණ 

ආයතන විසින් පුළුල් විමර්ශනවලින් පසුව පවා කිසිදු වාර්තාවක් සම්පාදනය වනොකළ බවයි. වමම ආයතනවල 

සවිස්තරාේමක පරීක්ෂණවලින් පසු අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව වහෝ වපේසම්කරු විසින් කරන ලද වැරදි 

වසොයාගැනීම් ඇතුළේ කිසිදු වාර්තාවක් වපේසම්කරුට වහෝ අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවට එවරහිව ගත යුතු 

ක% sයාමාර්ගයක් නිර්වේශ කර නැත. 

නිර්නාමික පෙත්සම සම්බන්ධපයන් විපශේෂ ඒකකපේ නිලධාරීන් විමසා බැලීම: 



73. වපේසම්කරු කියා සිටින්වන් 1, 2 සහ 10 වගඋේතරකරුවන් පිළිවවළින් අධීක්ෂණ නිලධාරියා සහ විමර්ශන 

නිලධාරීන් වීම සහ වපේසම්කරු විසින් වසේවවේ සිටියදී ඔවුන්ට එවරහිව විනය ක% sයාමාර්ග කිහිපයක් වගන ඇති 

බැවින් වපේසම්කරු වකවරහි වවරයක් ඇති බවයි. 

එබැවින් වමම නිර්නාමික වපේසම සම්බන්ධවයන් වපේසම්කරුට එවරහිව පරීක්ෂණයක් පැවැේවීමට 1 වැනි, 2 

වැනි සහ 10 වැනි වගඋේතරකරුවන් නුසුදුසු බව වපේසම්කරු පවසයි. 

ෙහත සඳහන් ෙරිදි ඇත: 

1 වැනි වගඋත්තරකරු- 

* භාරත ලක්ෂ්මන් fm%aමචන්ද % ඝාතනවේ විමර්ශන නිලධාරියා වලස අංක බී 3932/11 දරන වකොළඹ මවහේස්;%%&ේ 

අධිකරණය හමුවේ අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව නිවයෝජනය කිරීමට අවපොවහොසේ වීම සම්බන්ධවයන් 

පළමු වගඋේතරකරුට වචෝදනා ප;%යක් භාර වදන ලදී. 2012.04.01 වැනි දින එම පදනම මත ඔහුව වසේවවයන් ඉවේ 

කරන ලදී.ඉන් අනතුරුව ඔහුට එවරහිව ආයතන සං.හවේ XLVIII පරිච්ව ේදය යටවේ විෂමාචාරය, වංක හා 

අසතH m%කාශ කිරීම යන වැරදි සම්බන්ධවයන් විනය පරීක්ෂණයක් පවේවා 1 වැනි වගඋේතරකරුට එවරහිව 

වචෝදනා ප;%යක් නිකුේ කරන ලද අතර එහිදී ඔහු වරදකරු බව m%කාශ කවළේය. 

* වකවසේ වවතේ, 2010.04.11 දිනැති ලිපිය මගින් 1 වැනි වගඋේතරකරු කිසිදු වහේතුවක් වනොමැතිව නැවත වසේවවේ 

පිහිටුවා ඇති බවේ, ඔහුව වපොලිස් පරීක්ෂක තනතුරට 2006.02.01 දින සිට 2001.04.01 වපර දිනට( පූර්වගාමී) උසස් 

කර තිබූ බවේ වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ පවසයි.ඉන් පසුව 1 වැනි වගඋේතරකරු 2006.01.01 දින සිට m%ධාන වපොලිස ්

පරීක්ෂක නිලයට උසස් කළ බවේ ඔහුවේ පේවීම ඇපකර වහේතූන් මත බව වපේසම්කරු තරවේ විශ්වාස කරන බව 

වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ පවසයි. 

* 2012 වසවර් වැලිකඩ බන්ධනාගාර සමූලඝාතන සිේධියට අදාළ විමර්ශනය භාර නිලධාරියා වලස වපේසම්කරු 

කටයුතු කළ නිසා එම නිර්නාමික වපේසම ඉදිරියට වගන යාමට 1 වැනි වගඋේතරකරුට වපෞේගලික අවHශතාවක් 

ඇති බව වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ සඳහන් කරයි. 

1 වැනි වගඋේතරකරුවේ සවහෝදරයා වූ එමිල් රන්ජන් එම සිේධිය සම්බන්ධවයන් වචෝදනා ලැබ සිටි එවකට 

බන්ධනාගාර වකොමසාරිස්වරයා බවද වපේසම්කරු පවසයි. 2022 ජනවාරි මාසවේදී සහ මිනීමැරුම් කිහිපයක් 

සම්බන්ධවයන් පැවති මහාධිකරණ නඩු විභාගයකින් වරදකරු විය. වපේසම්කරු තමාට එවරහිව අර්ධ පරීක්ෂණයක් 

පවේවා වH&ජ සාක්ෂි නිර්මාණය කර ඇති බවට එම එමිල් මහතා නඩු විභාගවේදී අධිකරණය හමුවේ කළ m%කාශ වේ 

සඳහන් කර ඇත. වකවසේ වවතේ, එය නඩු විභාගවේදී (87 සිට 94 පිටුව දක්වා) අධිකරණය විසින් විශ්වාස කළ 

වනොහැකි යැයි සැලවක්. ඉන් අනතුරුව වකොළඹ ස්ථීර මහාධිකරණ නඩු විභාගවේදී ඉහත කී එමිල්ට මරණ දඬුවම 

නියම විය. 

අංක HC(TAB)/493/2019 දරන නඩුවේ 2022.01.12 දිනැති නිවයෝගවේ පිටපතක් P-14 වලස සලකුණු කර අමුණා 
වමම වපේසවම් වකොටසක් වලස අයැද සිටී. 

* වපේසම්කරු පවසන්වන් 2018 වසවර් ඇවන්ගාඩ් සමුද % sය වසේවාවලට අදාළ විමර්ශනවලදී 1 වැනි වගඋේතරකරු 

විනය වහේතු මත නීතිපති වදපාර්තවම්න්තුවේ නිර්වේශය මත අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවවන් ළමා හා 

කාන්තා කාර්යාංශය වවත මාරු කළ බවයි. වකවසේ වවතේ, ඔහු 2019 දී නැවත අපරාධ පරීක්ෂණ 

වදපාර්තවම්න්තුවට පේ කරන ලද අතර, එය වේශපාලන තීන්දුවක් වලස වපේසම්කරු දැඩි වලස විශ්වාස කරයි. 

* ඇවන්ගාඩ් සමුද % sය වසේවයට අදාළ විමර්ශනවලදී වපේසම්කරුවේ නිර්වේශය මත 1 වැනි වගඋේතරකරු මාරු 

කරන වලසට වපේසම්කරුට එවරහිව වේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ ජනාධිපති පරීක්ෂණවේදී 1 වැනි 

වගඋේතරකරු පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපේ කළ බවද වපේසම්කරු පවසයි. 

2012.05.11 දිනැති එවකට වපොලිසප්තිවරයා විසින් 1 වැනි වගඋේතරකරුට නිකුේ කරන ලද වචෝදනා ප;%වේ 
පිටපතක් P-15(a) වලස සටහන් කර ඇති අතර, 2012.04.10 දිනැති තහනම් කිරීවම් ලිපිය P-15(b) වලස සටහන් 
කර ඇති අතර 2010.04.12 දිනැති උසස්වීම් ලිපි P-15(c) වලස සලකුණු කර ඇති අතර P-15(d) වලස ලකුණු කර 
ඇති 2010.04.27 දිනැති ලිපිය අමුණා වපේසවම් වකොටසක් වලස අයැද සිටී. 



 

2 වැනි වගඋත්තරකරු: 

* වපේසම්කරු අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ wOHlAIවරයා වලස වසේවවේ වයදී සිටියදී ඔහුට 2 වැනි 

වගඋේතරකරුට එවරහිව අක%මිකතා සම්බන්ධ පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබූ අතර එහිදී එම පැමිණිල්ල වපේසම්කරු 

විසින් අල්ලස් වකොමිසම වවත වයොමු කර ඇති අතර එම පැමිණිල්ල සම්බන්ධවයන් වන විමර්ශනය, අංක 

BC/2768/2019-B207 තවමේ අල්ලස් වකොමිසම හමුවේ විභාග වවමින් පවතී. 

* වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ පවසන්වන් 2020.11.10 වන දින 2 වැනි වගඋේතරකරු CIDවයන් මාතර වකොට්ඨාශයට 

මාරු කළ බවයි. වකවසේ වවතේ, 2021.11.25 දින එම නිර්නාමික වපේසම ලැබී දින කිහිපයකට පසු, 2 වැනි 

වගඋේතරකරු නැවත අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවට කැඳවා, ඉහත කී නිර්නාමික වපේසම පිළිබඳ පරීක්ෂණ 

පැවැේවීම සඳහා පවරන ලදී. 

2020.01.16 දිනැති අල්ලස් වහෝ දූෂණ වචෝදනා විමර්ශනය කිරීම සඳහා වකොමිෂන් සභාව විසින් නිකුේ කරන ලද 
ලිපිවේ පිටපත P-16(a), 2020.11.10 සහ 23.11.2021 දිනැති ස්ථාන මාරුවීම් ලිපිවේ පිටපේ P-16(b) සහ P-16(c) 
වලස සටහන් කර සහ අමුණා ඇති අතර වපේසවමහි වකොටසක් වලස අයැද සිටී. 

10 වැනි වගඋත්තරකරු: 

* 10 වැනි වගඋේතරකරුට එවරහිව විනය ක% sයාමාර්ග රැසක් ඇති බව වපේසම්කරු m%කාශ කරන අතර, ඉන් 

වපේසම්කරු පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධවයන් විනය පරීක්ෂණ පැවැේවීමට සම්බන්ධ වූ බව; 

a) පුදුකුඩි ඉරුප්පු, වේවපුරම් .%&මවේ සිදු වූ අනවසර පතල් කැණීමක් සම්බන්ධවයන් පරීක්ෂණයක් වනොපැවැේවීම 

වහේතුවවන් 10 වැනි වගඋේතරකරුට එවරහිව වපොලිස්පතිවරයාවේ නිවයෝගය මත වපේසම්කරු මූලික 

පරීක්ෂණයක් පවේවා ඇති අතර එම පරීක්ෂණයට අනුව 10 වැනි වගඋේතරකරු CIDවයන් පිටතට මාරු කරන්නට 

වපේසම්කරු විසින් නිර්වේශ ලබා දී ඇත.ඉන් අනතුරුව 10 වැනි වගඋේතරකරු මාරු කිරීමට වපේසම්කරුවේ 

නිර්වේශයට එවරහිව 10 වැනි වගඋේතරකරු විසින් SC FR 206/2017 දරණ මූලික අයිතිවාසිකම් අයදුම්පතක් 

වගොනු කර ඇති නමුේ එම අයදුම්පත සීමා සහිතව නිෂප්්රභ කර ඇත. 

2017.01.31 දිනැති පුදුකුඩි ඉරුප්පු නීතිවිවරෝධී පතල් කැණීවම් සිේධිය සම්බන්ධවයන් එවකට වපොලිස්පති පූජිේ 
ජයසුන්දර විසින් නිකුේ කරන ලද ලිපිවේ පිටපතක් P-17(a) වලස සටහන් කර, SDIG CID විසින් මූලික 
පරීක්ෂණයක් පැවැේවීම සඳහා 2017.03.23 දිනැති 10 වැනි වගඋේතරකරුට එවරහිව ලිපියක් P-17(b) වලස ලකුණු 
කර වමම වපේසවම් වකොටසක් වලස අමුණා නිකුේ කර ඇත. 

b) විමර්ශනයකදී දූෂණ සිේධියක් සම්බන්ධවයන් 10 වැනි වගඋේතරකරුට එවරහිව වගොනු කරන ලද අල්ලස් 

පැමිණිල්ලක් වපේසම්කරු විසින් ඉදිරිපේ කර ඇත. 

P-18 වලස සලකුණු කර ඇති වපේසම්කරුට අල්ලස් වහෝ දූෂණ වචෝදනා විමර්ශනය කිරීම සඳහා වකොමිසම විසින් 
නිකුේ කරන ලද 2019.03.29 දිනැති ලිපිවේ පිටපතක් අමුණා වමම වපේසවම් වකොටසක් වලස අයැද සිටී. 

c) රහස් වපොලිසිවේ ඉවර්ෂා චාන්දනී නමැති කාන්තා වපොලිස ් වකොස්තාපල්වරියක් සමඟ අනියම් සබඳතාවක් 

පැවැේවීම සම්බන්ධවයන් 10 වැනි වගඋේතරකරුට එවරහිව වගොනු කර තිබූ පැමිණිල්ලක් වපේසම්කරු විසින් 

SDIG CID රවී වසවනවිරේන වවත වයොමු කර ඇේවේ අදාළ පැමිණිල්ල විවශේෂ විමර්ශන ඒකකයට විමර්ශනය 

කරන වලස නිර්වේශ කරමිනි. ඉන් අනතුරුව එම ඉවර්ෂා චාන්දනී අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවවන් පිටතට 

මාරු කිරීමට වපේසම්කරු කටයුතු කර ඇත. 

2017.10.23 සහ 2017.11.01 දිනැති 10 වැනි වගඋේතරකරුට එවරහිව විනය පරීක්ෂණයක් පවේවන වලස ඉල්ලා 
වගඋේතරකරුවේ බිරිඳ විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලට අදාළව පැමිණිලිවල පිටපේ P-19(a) සහ P-19(b) වලස 
ලකුණු කර, වපේසම්කරු විසින් සම්පාදනය කරන ලද 2017.11.13 දිනැති වාර්තාවේ පිටපතක් P-19(c) සහ SDIG 
CID රවී වසවනවිරේන විසින් IG වවත නිකුේ කරන ලද 2017.11.20 දිනැති ලිපිවේ පිටපතක් P-19(c) වලස සටහන් 
කර වමම වපේසවමහි වකොටසක් වලස ඇමුණුම් කර අයැද සිටී. 



d) 2016.09.25 දින 10 වැනි වගඋේතරකරු තමාට එම m%හාරකයන් විසින් පහර දුන් බවට සහ මංවකොල්ල කෑ බවට 

වැලිකඩ වපොලිස ්ස්ථානයට අසේය පැමිණිල්ලක් වගොනු කවළේය. ඉන් අනතුරුව එම අසේය පැමිණිල්ල මත 10 වැනි 

වගඋේතරකරුට අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව විසින් වචෝදනා ප;%යක් නිකුේ කරනු ලැබුවා. 

එවකට fcHෂ්ඨ වපොලිස ්අධිකාරී නුවේවගොඩට නිකුේ කළ 2016.11.01 දිනැති ලිපිවේ පිටපතක්, එවකට fcHෂ්ඨ 

වපොලිස ් අධිකාරී නුවේවගොඩ විසින් බස්නාහිර පළාත භාර නිවයෝජH වපොලිස්පතිවරයාට නිකුේ කරන ලද 

2016.11.19 දිනැති ලිපිය, 2016.12.06 දිනැති ලිපියක් එවකට බස්නාහිර පළාත භාර එස්.ඩී.අයි.ජී. එවකට එස්ඩීඅයිජී 

බස්නාහිර පළාත විසින් එවකට වපොලිස්පතිවරයා වවත නිකුේ කරන ලද 2017.03.28 දිනැති එවක නිවයෝජH  

වපොලිසප්ති බස්නාහිර පළාේ දකුණු වකොට්ඨාශය, එවකට එස්ඩීඅයිජී සීඅයිඩී විසින් එවකට වපොලිස්පතිවරයාට නිකුේ 

කරන ලද ලිපිවේ පිටපතක් P-20 - P-20(e) වලස සටහන් කර වමම වපේසවමහි වකොටසක් වලස අමුණා ඇත. 

ii) 10 වැනි වගඋේතරකරු 2016 දී විනය වහේතු මත CIDවයන් මාරු කළ බව වපේසම්කරු පවසයි. වකවසේ වවතේ, 

2021.12.15 දින ඔහු යළිේ CID වවත අන්තර්.%හණය කරන ලද අතර එය වපේසම්කරුට එවරහිව පරීක්ෂණ 

පැවැේවීම සඳහා වේශපාලන පේවීමක් වලස වපේසම්කරු විශ්වාස කරයි. 

10 වැනි වගඋේතරකරු නැවත අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවට මාරු කිරීම සම්බන්ධවයන් 2021.12.15 
දිනැති නිවයෝජ්ය වපොලිසප්ති එම්.එන් සිසිර කුමාර මහතාවේ ලිපිවේ පිටපතක් P-21 වලස සලකුණු කර වපේසවම් 
වකොටසක් වලස ඇමුණුම් කර අයැද සිටී. 

74. වපේසම්කරු තවදුරටේ පවසන්වන් 1, 2 සහ 10 වැනි වගඋේතරකරුවන් වපේසම්කරු වසේවවේ සිටියදී ඔවුන්ට 

එවරහිව පියවර ගැනීම සම්බන්ධවයන් වපේසම්කරුට එවරහිව වවරයක් වගොඩනඟා ඇති බවයි. එබැවින්, 1 වන, 

2 වන සහ 10 වන වගඋේතරකරුවන් විසින් P-2 වලස සලකුණු කර ඇති නිර්නාමික වපේසම පිළිබඳව කලින් 

තීරණය කරන ලද සහ/වහෝ යටි අරමුණින් වපේසම්කරුවේ වහොඳ නම අපකීර්තියට පේ කිරීම පිළිබඳව විමසා ඇති 

බව වපේසම්කරු පවසයි. 

 

අංක. 1411/2022 දරණ පෙත්සම්කරුට එපරහිව කුලියාපිටිය මපහේස්;%%&ත් අධිකරණපේ පගොනුකර ඇති B වාර්තාව:- 

75. වපේසම්කරු විසින් සිදු කරන ලද බරපතල අතපසුවීම් වහේතුවවන් පාසක්ු ඉරිදා m%හාරයට මග පෑදුණු බවට 9 වැනි 

වගඋේතරකරු විසින් B වාර්තාවක් වගොනු කර ඇති බව 2022.02.10 වන දින වපේසම්කරු දැනගේ බව 

වපේසම්කරු පවසයි. එම B වාර්තාවට පහත වචෝදනා ඇතුළේ කර ඇති බව වපේසම්කරු පවසයි; 

a) SDIG SIS නිලන්ත ජයවර්ධන විසින් එවන ලද 2018.01.24 දිනැති වාර්තාව සම්බන්ධවයන් ක% sයා කිරීමට 

වපේසම්කරු අවපොවහොසේ වී ඇති බව. 

b) මාවනැල්ල වබෞේධ m%තිමාවලට හානි කිරීම සම්බන්ධවයන් වපේසම්කරු ජාතHන්තර වපොලිසිවයන් වතොරතුරු 

ලබා ගැනීමට අවපොවහොසේ වී ඇති බව. 

c) එකී බී වාර්තාවේ මාවනැල්ල m%වේශවේ විමර්ශන සඳහා වපේසම්කරු m%මාණවේ ශක්තියක් ලබා දී වනොමැති 

බවට වචෝදනා කර ඇත. 

d) 2019.02.19 දින රා;%sවේ වමොවහොමඩ් කාසිම් සහරාන් සහ වමොවහොමඩ් අන්වර් වමොවහොමඩ් රිස්කාන් හාදsයා, 
ඇයවේ දරුවන් සහ සාරා ජැස්මින් වහවේ මවහේන්ද %න් පුලස්ති කැකුණවගොල්වල් හාදsයාවේ නිවසින් රැවගන යාමට 

පැමිණ ඇති බව බී වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත. 

76. වපේසවම් 75(අ) වේදවේ දක්වා ඇති වචෝදනාවට අදාළව, එවකට එස්ඩීඅයිජී එස්අයිඑස් නිලන්ත ජයවර්ධන 

විසින් 2018.01.24 දිනැති කිසිඳු වාර්තාවක් තමන් වවත ලැබී වනොමැති වහෝ ඒ පිළිබඳව තමන් දැනුවේව වනොසිටි 

බව වපේසම්කරු පවසයි. වපේසම්කරු පවසන්වන් NTJ නමැති ;%ස්තවාදී සංවිධානය පිළිබඳව වපේසම්කරු 

සහ/වහෝ සීඅයිඩීය 2018.12.23 සිට 2018.12.26 දක්වා සිදුවූ මාවනැල්ල සිේධිවයන් පසුව දැනුවේ වූ බවයි. එවක 

SDIG SIS නිලන්ත ජයවර්ධන NTJ සම්බන්ධවයන් CID සමග සන්නිවේදනය කවළේ මාවනැල්වල් සිදුවීවමන් පසුව 

පමණක් බවේ, එවකට SDIG SIS නිලන්ත ජයවර්ධන විසින් CID වවත යවා ඇති මීට වපර වාර්තා කිසිවක් NTJ 



එකකට අදාළ වනොවන බවේ වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ පවසයි. අන්තවාදී ක% sයාකාරකම් සහ ;%ස්තවාදී ක% sයාකාරකම් 

සම්බන්ධවයන් ඕනෑම පරීක්ෂණයක් පැවැේවීමට ;%ස්ත විමර්ශන වකොට්ඨාශය භාර බවද වැඩිදුරටේ සඳහන් කරයි. 

වපොලිස්පතිවරයාවේ නිවයෝග මත පමණක් අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව අපරාධ පරීක්ෂණ 

වදපාර්තවම්න්තුවේ වරම තුළට වනොවැවටන පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන බවද වපේසම්කරු පවසයි. 

77. වපේසවම් 75(a) වේදවේ සඳහන් වචෝදනාව සම්බන්ධවයන් වපේසම්කරු විසින් එම වපේසමට එල්ල කර ඇති 

එම වචෝදනා m%තික්වෂේප කරන අතර වපොලිස ්අධිකාරී චාමික වික%මසිංහ මහතාවේ ඉල්ලීම මත තමා නිසි ක%sයාමාර්ග 

වගන ඇති බව වැඩිදුරටේ සඳහන් කරයි. එම B වාර්තාවේ සඳහන් පරිදි කෑගල්ල වපොලිස ් ස්ථානයට අනුයුක්ත 

සහකාර වපොලිස ්අධිකාරී කමල් වපවර්රාවගන් වපේසම්කරුට කිසිදු ලිපියක් වහෝ ඉල්ලීමක් ලැබී වනොමැති බව 

වපේසම්කරු පවසයි. 

78. වපේසවම් 75(ඇ) වේදවේ සඳහන් වචෝදනාවට අදාළව, වපේසම්කරු කියා සිටිවේ වපොලිස් පරීක්ෂක මාරසිංහ 

යටවේ නිලධාරීන් 30කට වැඩි පිරිසක් සහ සහකාර වපොලිස් අධිකාරී වික%මවසේකර යටවේ නිලධාරීන් 100කට වැඩි 

පිරිසක් සිටි බවේ එම නිලධාරීන්ට තම විමර්ශන කණ්ඩායම් වතෝරා ගැනීමට බාධාවක් වනොතිබු බවේය. එබැවින් 

එහි විමර්ශන කණ්ඩායම සහ රහස් වපොලිස ්විමර්ශන කණ්ඩායම්වල කාර්යයන් ක්ෂුද % කළමනාකරණය කිරීම අපරාධ 

පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුවේ wOHlAIවරයාවේ යුතුකම වනොවේ. මාවනැල්ල විමර්ශන සඳහා IP මාරසිංහ විසින් 

කරන ලද ලිඛිත ඉල්ලීමක් මත වදමළ භාෂාව කතා කරන නිලධාරීන් වදවදවනකු සහ අපරාධ පරීක්ෂණ 

වදපාර්තවම්න්තුවේ අවනකුේ ශාඛාවල fcHෂ්ඨ පළපුරුදු නිලධාරීන් තිවදවනකු (උප වපොලිස ්පරීක්ෂක ඩයස්, 

වපොලිස ්වකොස්තාපල් දිසානායක [රියැදුරු], සැරයන් විවජ්රේන, සැරයන් නන්දලාල්, සැරයන් පාලිත) ඇතුළු තවේ 

නිලධාරීන් 5 වදවනකු තමන් විසින් ලබා දී ඇති බව වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ පවසයි. එම විමර්ශන සඳහා වයොදවා 

ඇති කණ්ඩායම්වල ශක්තීන් සම්බන්ධවයන් වපොලිස ් පරීක්ෂක මාරසිංහ මහතා වහෝ සහකාර වපොලිස ් අධිකාරී 

වික්රමවසේකර මහතා විසින් කිසිදු වචෝදනාවක් වනොකළ බව වපේසම්කරු පවසයි. 

79. වපේසවම් 75(ඇ) වේදවේ දක්වා ඇති වචෝදනාවට අදාළව, වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ පවසන්වන් විමර්ශන 

නිලධාරි අයි.පී මාරසිංහට අමතර පිරිස ්අවHශ නම්, සහකාර වපොලිස ්අධිකාරී සී.ඩේලිේ. වික%මවසේකර නම් ඔහුවේ 

ආසන්න අධීක්ෂකවරයාවගන් ඉල්ලීමක් කළ හැකිව තිබූ බවේ එය අසාර්ථක වූවේ නම් අපරාධ පරීක්ෂණ 

වදපාර්තවම්න්තුවේ නිවයෝජH වපොලිස්පති රවී වසවනවිරේන මහතාවගන් ඉල්ලීමක් කළ හැකිව තිබූ බවේ, එවැනි 

ඉල්ලීම් සටහන් කළ යුතු බවේ වැඩිදුරටේ සඳහන් කරයි. වකවසේ වවතේ, IP මාරසිංහ මහතා විසින් අතිවර්ක පිරිස ්

සඳහා එවැනි ඉල්ලීමක් කර වනොමැති බවේ, අතිවර්ක පිරිස් ලබා වනොදීම සම්බන්ධවයන් වපේසම්කරුට එවරහිව 

පැමිණිල්ලක් කර වනොමැති බවේ, එම නිසා B/1411/2022 දරන B වාර්තාවේ ඉහත සඳහන් වචෝදනා මූලික වශවයන් 

වබොරු වචෝදනාවක් බව ඔහු පැවසීය.  

80. වපේසවම් (ඈ) වේදවේ සඳහන් වචෝදනාවට අදාළව වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ පවසන්වන් අපරාධ පරීක්ෂණ 

වදපාර්තවම්න්තුවට ලැබුණු වතොරතුරු මත එම එම්.සී.එම්. සහරාන් නැවඟනහිර පළාවේ සැඟවී ඇතැයි අනුමාන කළ 

බවේ එම නිසා රහස් වපොලිසිය විසින්  එම එම්.සී.එම්. සහරාන් වසොයා ගැනීම සඳහා නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා 

නැවඟනහිර පළාවේ m%වේශ තුළ අතිවර්ක කණ්ඩායම් වවන් කර තිබූ බව. 

81. වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ පවසන්වන් 2019.02.19 දින රහස් වපොලිසියට සහ පාස්කු ඉරිදා m%හාරය පිළිබඳ 

ජනාධිපති විමර්ශන වකොමිසමට හාඩියා ලබා දුන් m%කාශය කිසිවිවටක එම්.සී.එම්. සහරන් වහො වමොවහොමඩ් අන්වර් 

වමොවහොමඩ් රිස්කාන් 2019.02.19 වන දින කැකුණවගොල්ල m%වේශවේ පිහිටි ඇවේ නිවසට ඔහුවේ බිරිඳ, දරුවන්, 

සාරා ජැස්මින් වහවේ මවහේන්ද %න් පුලස්ති කැකුණවගොල්ල m%වේශවයන් රැවගන ඒමට පැමිණි බව සඳහන් කර නැත. 

82. සීඅයිඩීවේ රැඳවුම් නිවයෝගයක් මත එකී හාදsයා රඳවා තබා ගැනීවමන් පසු ඇය අපරාධ පරීක්ෂණ 

වදපාර්තවම්න්තුවේ වල්ඛකාධිකාරී ස්ථානාධිපතිවරයා වලස කටයුතු කළ 2 වැනි වගඋේතරකරුවේ අේඅඩංගුවේ 

පසුවන බව වපේසම්කරු වැඩිදුරටේ පවසයි. ඊට අමතරව හාඩියාවේ දරුවා වඩංගු වරෝගවයන් වපවළන විට 2 වැනි 

වගඋේතරකරුවේ රැකවරණය යටවේ සිට ඇත. 

83. 2 වැනි වගඋේතරකරු වපේසම්කරුට එවරහිව m%කාශයක් ලබාදීමට හාදsයා සාක්ෂිකාරියක් වලස වපොළඹවා බී 

වාර්තාවේ සඳහන් නිර්නාමික වපේසවම් වතොරතුරු සමපාත කිරීමට සැලසුම් කරන බව තමා විශ්වාස කටයුතු 

මූලාY%යකින් දැනගේ බවේ වපේසම්කරු පවසhs. 



පෙත්සම්කරුපේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආසන්න උල්ලංඝනය කිරීම 

84. ඉහත සඳහන් කළ තේවයන් තුළ වපේසම්කරු සඳහන් කරන්fන් වගඋේතරකරුවන්වගන් එක් අවයකු වහෝ 
වැඩි ගණනක්; 

a) NTJ සහ සහරාන්වේ විමර්ශනවලදී ඔහු සිය රාජකාරිය පැහැර හරින ලද බවට වචෝදනා කරමින් P-2 වලස 

සලකුණු කරන ලද වH&ජ සහ m%මාද වූ නිර්නාමික වපේසමක් මත පදනම්ව අපිරිසිදු, පක්ෂ.%&හී, නීති විවරෝධී සහ 

අසාධාරණ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීවමන් වපේසම්කරු වH&ජ වලස පටලවා ගැනීමට උේසාහ කිරීම; 

b) ඉහත දක්වා ඇති පරිදි ේවේශසහගත හා ක% sයාවලි අපවයෝජනවයන් අපවි;% වූ ඇපකර අරමුණු සඳහා සකස ්කර 

ඇති අංක B/1411/2022 දරණ B වාර්තාවේ වපේසම්කරු වH&ජ වලස සම්බන්ධ කර ඇත; 

c) වේමන් පාලන තන්;%වේ වපොලිසිවේ සහ සන්නේධ හමුදාවන්හි ඉහළ තනතුරු දරන ඉහත දක්වා ඇති 

පුේගලයින්ට එවරහිව විමර්ශන ඇතුළේ ඉහළ වපවළේ නඩු රාශියක් 2015 සිට 2019 දක්වා කාලය තුළ වපේසම්කරු 

පවේවා ඇති බැවින් ඔහුවගන් පළිගැනීවම් අදහසින් වපේසම්කරු වH&ජ වලස පටලවා ගැනීමට උේසාහ කර ඇත; 

d) කිසිදු සාධාරණ සැකයක් වහෝ සාධාරණ පදනමක් වහෝ සාධාරණ වහේතුවක් වනොමැති අවස්ථාවක වපේසම්කරු 

වැරදි වලස අේඅඩංගුවට ගැනීමට සහ ;%ස්තවාදය වැළැක්වීවම් පනත යටවේ ඔහු රඳවා තබා ගැනීමට වහෝ වවනේ 

ආකාරයකින් සිරගත කිරීමට උේසාහ කිරීම; 

e) වපේසම්කරුට එවරහිව මූලික නඩුවක් වහෝ සාක්ෂියක් වහෝ කිසිවක් වනොමැති වුවද ඔහු නීති විවරෝධී වලස 

අේඅඩංගුවට ගැනීමට උේසාහ කරයි; 

f) ඔහුව ;%ස්තවාදය වැළැක්වීවම් පනත යටවේ ඔහුව අේඅඩංගුවට වගන රඳවා තබා ගැනීමට සහ ඇපකර අරමුණු 

සඳහා රිමාන්ඩ් භාරවේ තබා ගැනීමට උේසාහ කරයි. 

85. තමාට එවරහිව වගොතන ලද විමර්ශනය, කුලියාපිටිය මවහේස්ත ්රාේ අධිකරණවේ බී වාර්තාව වගොනු කිරීම සහ 

සාධාරණ වහේතුවක් වනොමැතිව අසේය සහ පිළිගත වනොහැකි වචෝදනා වනොමැතිව ඔහු අේඅඩංගුවට වගන රඳවා තබා 

ගැනීමට උේසාහ කිරීම වපේසම්කරුවේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් සහ/වහෝ ළඟදීම උල්ලංඝනය 

කිරීමක් බව පහත සඳහන් පරිදි සහතික කර ඇති බව වපේසම්කරු පවසයි. 

 a) වHවස්ථාවේ 12(1) වගන්තිය නීතිය ඉදිරිවේ සමානාේමතාවය සහ නීතිවේ සමාන ආරක්ෂාව ඔහුට සහතික කරයි; 

b) ආණ්ඩුක%ම වHවස්ථාවේ 13(1) වගන්තිය අේතවනෝමතික වලස අේඅඩංගුවට fන&ගැනීවම නිදහස ඔහුට සහතික 

කරයි; 

c) ආණ්ඩුක%ම වHවස්ථාවේ 13(2) වගන්තිය අේතවනෝමතික වලස රඳවා තබා fන&ගැනීවම නිදහස ඔහුට සහතික 

කරයි. 

 

86. පහත සඳහන් අතුරු සහන ලබා වනොදුනවහොේ වපේසම්කරුට බරපතල සහ පිළිසකර කළ වනොහැකි අගතියක් 

සහ අසාධාරණයක් සිදුවන බව වපේසම්කරු m%කාශ කරන අතර වපේසම්කරු කියා සිටින්වන් ඔබතුමාවේ 

උසාවිවයන් පහත අතුරු සහන ඉල්ලා ගරු කරන බවයි;- 

a) MC කුලියාපිටිය B වාර්තාවේ 1411/2022 සහ P-2 වලස සටහන් කර ඇති නිර්නාමික වපේසවම් සඳහන් වචෝදනා 

සම්බන්ධවයන් 1 වන සිට 14 වන වගඋේතරකරුවන් සහ/වහෝ ඔවුන්වේ නිවයෝජිතයින් වපේසම්කරු වමම 

වපේසවම් අවසාන තීරණය දක්වා අේඅඩංගුවට ගැනීම සහ/වහෝ වවනේ ආකාරයකින් රඳවා තබා ගැනීම 

වළක්වාලමින් අතුරු නිවයෝගයක් නිකුේ කරන්න; 

b) MC කුලියාපිටිය 1411/2022 බී වාර්තාවේ දක්වා ඇති වචෝදනා සම්බන්ධවයන් ආරක්ෂක අමාතHවරයා වශවයන් 

අතිගරු ජනාධිපති වගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ;%ස්තවාදය වැළැක්වීවම් පනවේ 9(1) වගන්තියට අනුව සහ P-2 



වලස සලකුණු කර ඇති නිර්නාමික වපේසම අනුව රැඳවුම් නිවයෝගයක් නිකුේ කිරීම වළක්වමින් අතුරු නිවයෝගයක් 

නිකුේ කරන්න. 

c) වමම ඉල්ලුම්ප;%ය සහාය දැක්වීමට වපර වපේසම්කරු අේ අඩංගුවට වගන රඳවා තබාවගන වහෝ වවනේ 

ආකාරයකින් සිරගත කරනු ලැබුවවහොේ, වපේසම්කරු රැඳවුම් භාරවයන් වහාම නිදහස් කරන වලස අතුරු 

නිවයෝගයක් ලබා දී නිකුේ කරන්න. 

87. වපේසම්කරු පවසන්වන් මීට වපර අවස්ථාවකදී පූජH අගුළුගල්වල් Y’’%  ජිනානන්ද හිමියන් විසින් m%මාණවේ 

වතොරතුරු තිබියදී අපරාධ පරීක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව NTJ සම්බන්ධවයන් විධිමේ පරීක්ෂණ සිදු කර වනොමැති 

බවට වචෝදනා කරමින් ජාතික වපොලිස ්වකොමිෂන් සභාවට වමවැනිම වපේසමක් යවා ඇති බව. වකවසේ වවතේ, එම 

වචෝදනා පදනම් විරහිත සහ සාධාරණ සාක්ෂි වනොමැතිව ඉදිරිපේ කර ඇති බැවින් එම වපේසම ජාතික වපොලිස ්

වකොමිෂන් සභාව විසින් භාර වනොගේ බව වපේසම්කරු පවසයි. 

සහකාර වපොලිස ්අධිකාරී වික%මවසේකර විසින් රහස් වපොලිසිවේ wOHlAI වවත වයොමු කරන ලද ලිපිවේ පිටපතක් P-

22(a) වලසද 2020.10.28 දිනැති P-22(b) වලස සටහන් කර ඇති ලිපියක්ද අමුණා වපේසවම් වකොටසක් වලස අයැද 

සිටී. 

88. වපේසම්කරු පවසන්වන් 1991.04.03 දිනැති අංක 654 දරන Y’’% ලංකා වපොලිස ්ගැසට් ප;%යට අනුව තහවුරු 

වනොකළ වචෝදනා මත වපොලිස් නිලධාරීන්ට දඬුවම් වනොකළ යුතු බවයි. 

P-23 වලස සටහන් කර ඇති 1991.04.03 දිනැති අංක 654 දරන ගැසට් ප;%වේ පිටපතක් අමුණා වපේසවම් 

වකොටසක් වලස අයැද සිටී. 

89. වගඋේතරකරුවන් විසින් P-2 වලස සලකුණු කරන ලද නිර්නාමික වපේසම සලකා බැලීවමන් සහ ඔහුව 

අේඅඩංගුවට වගන රඳවා තබා ගැනීමට ගේ උේසාහයන් නිසා වපේසම්කරුට එවරහිව එල්ල කරන ලද සනාථ 

වනොකළ, ේවේෂ සහගත සහ අභූත වචෝදනා වහේතුවවන් බරපතල වලස අපකීර්තියට පේ වී ඇත. වපේසම්කරු 

වගෞරවනීය වපොලිස ්නිලධාරිවයකු වලස තමා උපයාවගන ඇති කීර්ති නාමයට සහ වහොඳ හිතට සිදු වූ හානිය 

වවනුවවන් ආණ්ඩුක%ම වHවස්ථාවේ 126(4) වගන්තිය අනුව රුපියල් මිලියන සියයක මුදලක් වහෝ ඔවේ 

ස්වාමිවරුන්වේ අධිකරණය සාධාරණ යැයි සලකන වන්දියක් ඉල්ලා සිටී.  

90. වපේසම්කරු තවදුරටේ වගෞරවාන්විතව පවසන්වන්, වමම අවස්ථාවවහිදී තමාට වනොමැති ලිපි වල්ඛන ඉදිරිපේ 

කිරීමට සහ ඔවේ ස්වාමිවරුන්වේ අධිකරණය අවශ්ය නම් සහ/වහෝ වගඋේතරකරුවන් වහළිදරේ කරන්වන් නම් 

වමම අයදුම්පතට වවනේ පාර්ශවයක් එකතු කිරීමට වපේසම්කරුට අයිතිය ඇති බවයි. 

91. වමම කාරණය සම්බන්ධවයන් වපේසම්කරු මීට වපර ඔවේ ස්වාමිවරුන්වේ අධිකරණවේ අධිකරණ බලය 

ඉල්ලා නැත. 

 

එබැවින් පෙත්සම්කරු ඔබපේ ස්වාමිවරුන්පේ අධිකරණfයන් අයැද සිටින්fන්; 

a) පළමු අවස්ථාවේ දී ඉදිරියට යාමට නිවාඩු ලබා දීම; 

b) ආණ්ඩුක%ම වHවස්ථාවේ 12(1), 13(1) සහ 13(2) වගන්ති මගින් සහතික කර ඇති පරිදි වපේසම්කරුවේ මූලික 

අයිතිවාසිකම් වගඋේතරකරුවන්වගන් එක් අවයක් වහෝ වැඩි ගණනක් වහෝ සියලු වදනාම උල්ලංඝනය කර ඇති 

බව වහෝ කඩිනමින් උල්ලංඝනය කර ඇති බව m%කාශ කිරීම; 

c) MC කුලියාපිටිය B වාර්තාවේ 1411/2022 සහ P-2 වලස සටහන් කර ඇති නිර්නාමික වපේසවම් සඳහන් වචෝදනා 

සම්බන්ධවයන් 1 වන සිට 14 වන වගඋේතරකරුවන් සහ/වහෝ ඔවුන්වේ නිවයෝජිතයින් වපේසම්කරු වමම 

වපේසවම් අවසාන තීරණය දක්වා අේඅඩංගුවට ගැනීම සහ/වහෝ වවනේ ආකාරයකින් රඳවා තබා ගැනීම 

වළක්වාලමින් අතුරු නිවයෝගයක් නිකුේ කරන්න; 



d) MC කුලියාපිටිය 1411/2022 බී වාර්තාවේ දක්වා ඇති වචෝදනා සම්බන්ධවයන් ආරක්ෂක අමාතHවරයා වශවයන් 

අතිගරු ජනාධිපති වගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ;%ස්තවාදය වැළැක්වීවම් පනවේ 9(1) වගන්තියට අනුව සහ P-2 

වලස සලකුණු කර ඇති නිර්නාමික වපේසම අනුව රැඳවුම් නිවයෝගයක් නිකුේ කිරීම වළක්වමින් අතුරු නිවයෝගයක් 

නිකුේ කරන්න. 

e) වමම ඉල්ලුම්ප;%ය සහාය දැක්වීමට වපර වපේසම්කරු අේ අඩංගුවට වගන රඳවා තබාවගන වහෝ වවනේ 

ආකාරයකින් සිරගත කරනු ලැබුවවහොේ, වපේසම්කරු රැඳවුම් භාරවයන් වහාම නිදහස් කරන වලස අතුරු 

නිවයෝගයක් ලබා දී නිකුේ කරන්න. 

f) B/1411/2022 දරණ B වාර්තාව අවලංගු කිරීමට නිවයෝගයක් ලබා දීම; 

g) එවැනි නිවයෝගයක් නිකුේ කරනු ලැබුවවහොේ වපේසම්කරුට එවරහිව නිකුේ කර ඇති රැඳවුම් නිවයෝගය අවලංගු 

කිරීවම් නිවයෝගයක් නිකුේ කිරීම; 

h) වපේසම්කරු රඳවා තබාවගන වහෝ වවනේ ආකාරයකින් සිරගත කර ඇේනම්, වපේසම්කරු වහාම අේඅඩංගුවේ 

සිට නිදහස් කරන වලසට; 

i) වපේසම්කරුට වන්දි වශවයන් රුපියල් මිලියන 100ක් වහෝ ඔවේ ස්වාමිවරුන්වේ අධිකරණය සුදුසු යැයි සලකන 

මුදලක් ලබා වදන වලසට; 

j) ආණ්ඩුක%ම වHවස්ථාවේ 126(4) වගන්තිය m%කාරව යුක්ති සහගත සහ සාධාරණ වන එවැනි වවනේ සහ වැඩිදුර 

නිවයෝග කිරීම; 

k) පිරිවැය m%දාන; 

l) ඔවේ ස්වාමිවරුන්වේ අධිකරණය හමුවේ ඇති තවේ සහන වදන වලසට; 

 

               පෙත්සම්කරු පවනුපවන් නීතිඥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


