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ජ්යෙෂ්ඨ ජ් ොලිස් අධිකොරී (වැඩතහනම්) ජී.එස්. අජ්ේජ්ස්කරජ්ේ සහ වුජ්ේ
සොමොජිකයන්ජ්ේ ජීවිත ආරක්ෂොව සැලසීම.
ආධුනික උ බ ොලිස්
රීක්ෂකවරයකු වශබයන් 1986.02.10 වන දින බ ොලිස්
බෙ ොතතබම්න්ුවට බැඳුණු මො කුරුඳුවත්ත බ ොලිස් ස්ථොනය, ිබශ්ෂ කොයත බලකොය,
නොරොබහ්න්ිට බ ොලිස් ස්ථොනය, ග්රෑන්් ොස් බ ොලිස් ස්ථොනය, මරෙොන බ ොලිස් ස්ථොනය යන
ස්ථොන වලට අනුයුක්තව බස්වය බකොට ඉන් අනුරුව අ රොධ රීක්ෂණ බෙ ොතතබම්න්ුවට
අනුයුක්තව 2007.09.27 දින ෙක්වො බස්වය කරන ලදී. අනුරුව යො නය බකොට්ඨොශයට
අනුයුක්තව 2009.04.01 දින ෙක්වො බස්වය බකොට නැවතත් අ රොධ
රීක්ෂණ
බෙ ොතතබම්න්ුවට අනුයුක්තව 2019.11.21 දින ෙක්වො බස්වය බකොට ගොල්වල දිසොව භොර
නිබයෝයෙ බ ොලිස් තිවරයොබේ පුද්ගලික සහකොර වශබයන් බස්වය කරමින් සිටියදී
2020.01.07 වන දින මොබේ රොයකොරී වැඩතහනම් කරන ලදී. ඉන් අනුරුව බකොළඹ අ රොධ
බකොට්ඨොශය මගින් මො 2020.07.31 වන දින අත්අඩංගුවට බගන එදිනම ගම් හ මබහ්ස්රොත්
අධිකරණබේ නඩු අංක බී/1536/20 ෙරන නඩුව යටබත් මහර රක්ෂිත බන්ධනොගොරගත කරන
ලදී. මො ඉහත කොලවකවොනුව ුළදී බ ොලිස් රීක්ෂක, ප්රධොන බ ොලිස් රීක්ෂක, සහකොර
බ ොලිස් අධිකොරී, බ ොලිස් අධිකොරී සහ අත්අඩංගුවට ගන්නො අවස්ථොව වන ිට බයෙෂ්ඨ බ ොලිස්
අධිකොරී තනුබත රොයකොරි කළ අතර මො 2017.09.09 වන දින සිට 2019.11.21 දින ෙක්වො
අධෙක්ෂ, අ රොධ රීක්ෂණ බෙ ොතතබම්න්ුව වශබයන් රොයකොරි කරන ලදී.
මහර බන්ධනොගොරගතව සිටියදී 2020.11.24 වන දින බකොි්-19 වවරසය ආසොධනය වීම
බහ්ුබවන් වැලිකඩ බන්ධනොගොර බරෝහලටෙ අනුරුව බ ොබලොන්නරුව ිහිටි ගල්වලෑල්වල
අතරමැදි ප්රතිකොර මධෙස්ථොනයටෙ ඉන් අනුරුව වැලිකන්ෙ බරෝහලටෙ ඉන් සු මුල්වබල්වරියොව
IDH බරෝහලටෙ ප්රතිකොර සඳහො බයොමු කරන ලදී.
මො හට Covid-19 වවරසය ආසොධනය වීමට අමතරව, අධික රුධිර පීඩනය සහ රුධිරබේ සීනි
ප්රතිශතය ඉහල අගයක ැවතීම යන බරෝග තත්වයන් ැවතියදී බකොළඹ සිට බ ොබලොන්නරුව
ෙක්වො, බන්ධනොගොර බස් රථයක Covid-19 වවරසය ආසොධිත රැඳියන් බබොබහෝ ිරිසක්
සමග 2019.11.25 වන දින රොත්රී කොලබේ ෙැඩි අ හසුකම් මධෙබේ දීර්ත ගමනක බයදීමට සිදුවීම
බහ්ුබවන්, ගල්වලෑල්වල ිහිටි අතරමැදි ප්රතිකොර මධෙස්ථොනබේදී මො හට හෘෙයොබොධයක් ඇති
ිය. එම බරෝගී තත්වයන්ට මූලික ප්රතිකොර වැලිකන්ෙ බරෝහබල්වදීෙ ඉන් අනුරුව IDH
බරෝහබල්වදීෙ සිදුකරන ලෙ අතර, මො වැඩිදුර ප්රතිකොර සඳහො 2019.12.22 දින යොතික බරෝහබල්ව
42 වන වොට්ුවට ඇුලත් බකොට ඉන් අනුරුව, 2020.01.18 වන දින හෘෙයොබොධය
සම්බන්ධබයන් එන්ජිබයෝග්රෑම් රීක්ෂණයක් යොතික බරෝහබල්ව හෘෙ බරෝග ඒකකබේදී සිදුකරන
ලදී. එම රීක්ෂණබේදී අනොවරණය වූ රිදි මොබේ හෘෙයට රුධිරය ස යනු ලබන වම් ස ප්රධොන
ධමනිය සම්පුණතබයන් අවහිරවී ඇති බවටත්, ෙකුණු ස ධමනියෙ 70% ක් අවහිර වී ඇති බවටත්
හෘෙ බරෝග ිබශ්ෂඥ වවෙෙ චන්ික බ ොන්නම්බ රුම මහතො මො හට ෙැනුම් දුන් අතර,

ඒ සඳහො ෙකුණු ස ධමනිබේ අවහිරය ිවෘත කිරීම සඳහො ස්බටන්ට් එකක් බයදීමට අවශෙ
බවටත්, වම් ස ධමනිබේ අවහිරය සඳහො ඒ අවස්ථොබේදී ප්රතිකොර කිරීමට හැකියොවක් බනොමැති
බවටත් ෙැනුම්බෙන ලදී. ඒ අනුව මොබේ හෘෙයට රුධිරය ස යනු ලබන ෙකුණු ස ධමනියට
2020.02.18 දින ස්බටන්ට් එකක් බයොෙන ලෙ අතර, එදිනට සු දිනම එනම් 2020.02.19 දින
මො වැලිකඩ බන්ධනොගොර බරෝහලට මොරුකර යවන ලදී. (අෙොළ වවෙෙ සහතික වල ිට ත්
ඇමුණුම A වශබයන් සලකුණු බකොට බම් සමග අමුණො ඇත)
මො හට ඇ ලබොගැනීම සඳහො ගම් හ මහොධිකරණය බවත ඇ අයදුම් ත් අංක
HC/BA/339/2020 යටබත් ඉදිරි ත් කරන ලෙ අතර, එම ඇ අයදුම් ත ප්රතිබෂ් කිරීම
බහ්ුබවන් ඇ ලබොගැනීම සඳහො ගරු අභියොචනොධිකරණය බවත ප්රතිබශෝධන ඇ
අයදුම් තක් අංක CA/CPA/18/2021 යටබත් ඉදිරි ත් කරන ලදී. බම් සම්බන්ධබයන්
ිභොගයක් සිදුකල අභියොචනොධිකරණය ිසින් මො හට 2021.07.16 වන දින ඇ ලබොබෙමින් ඇ
නිබයෝගයක් ප්රකොශයට ත්කරන ලෙ අතර, එම ඇ නිබයෝගය ෙනම් බකොටබගන මො ඇ මත
ෙැනට ඉහත ලිිනය ඇති මොබේ නිවබස් වවෙෙ ප්රතිකොර ලබමින් සුබවමි.
මො සක්රීය බස්වබේ බයදී සිටියදී දිවයිබන් ිිධ ප්රබද්ශ වලදී සිදුකරන ලෙ අ රොධ බබොබහෝ
ගණනක් සම්බන්ධබයන් රීක්ෂණ වත්වො, ඒ සම්බන්ධබයන් වගකිවයුු පුද්ගලයින්ට
එබරහිව ගරු නීති තිුමො ිසින් දිවයිබන් ිහිටි ිිධ අධිකරණ ඉදිරිබේ නඩු ැවරීබමන් සු
එම අ රොධ සම්බන්ධබයන් සෘජුව වගකිවයුු චූදිතයින්ට එබරහිව මරණීය ෙණ්ඩනබයන්ෙ,
ජීිතොන්තය ෙක්වො සිරෙඬුවම්ෙ ඇුළුව බර තල ෙඬුවම් ලබොදීමට කටයුුබකොට ඇත. ඊට
අමතරව බම් වනිටත් මොබේ සෘජු මැදිහත්වීම මත සිදුකරන ලෙ ඉතො සංකීණත හො ඉතො සංබේදී
අ රොධ ගණනොවක් සම්බන්ධබයන් අධිකරණ වල නඩු කටයුු වත්වොබගනයනු ලබන අතර,
තවත් අ රොධ ගණනොවක් සම්බන්ධබයන් අ රොධ රීක්ෂණ බෙ ොතතබම්න්ුව මගින් රීක්ෂණ
වත්වොබගන යනු ලබයි. (මො ිසින් සිදුකරන ලෙ ඉහත රීක්ෂණ හො සම්බන්ධ ිස්තර ඇුළත්
බල්වඛනබේ ිට තක් ඇමුණුම B වශබයන් සලකුණු බකොට බම් සමග අමුණො ඇත)
ඉහතින් මො සඳහන් කළ ිමශතන ොෙක බකොටබගන යුධ හමුෙො, නොවුක හමුෙො සහ බ ොලිස්
නිළධොරීන්ට එබරහිවෙ, සංිධොනොත්මක අ රොධ කල්වලි වල සොමොජිකයන්ට හො රස්තවොදී
සංිධොන වල සොමොජිකයන්ට එබරහිවෙ නඩු කටයුු වත්වොබගන යනු ලබන අතර, තවත්
ිරිසකට අධිකරණ මගින් ෙඬුවම් ලබොදීම බහ්ුබවන් ඔවුන් බන්ධනොගොරබේ සිරෙඬුවම් ිඳිමින්
සුබවයි. මො ිසින් සිදුකරන ලෙ ිමශතන බහ්ුබකොට බගන නිරන්තරබයන් මොබේ ජීිතයට
හො මොබේ වුබල්ව සොමොජිකයන්බේ ජීිත වලට මරණීය තයතන නිරන්තරබයන් එල්වලවී ඇති
අතර, මොබේ රොයකොරී වැඩතහනම් කරන ලෙ 2020.01.07 වන දින ැය 23:23ට මොබේ යංගම
දුරකථනය බවත අංක 501 ෙරන දුරකතනබයන් මො සහ මොබේ වුබල්ව සොමොජිකයින් ර්ොතනය
කරන බවට ලෙ මරණීය තයතනය සම්බන්ධබයන් මො ිසින් ඔබුමො බවත 2020.01.08 වන දින
ලිඛිතව ැමිණිලි කරන ලෙ බවෙ බමහිලො සඳහන් කරමි. (අෙොළ ැමිණිල්වබල්ව ිට තක් ඇමුණුම
C වශබයන් සලකුණු බකොට මීට අමුණො ඇත)
පූවතගොමි බ ොලිස් ති එන්.බක්. ඉලංගබකෝන් මහතො බවත යොතික බුද්ධි බස්වොව ිසින් මො හට
ජීිත අනුරක් ඇති බවට ඉදිරි ත්බකොට තිබූ වොතතොවක් ෙනම් බකොටබගන මො හට සහ මොබේ
නිවසට ිබශ්ෂ කොයත බලකොබේ නිලධොරීන්බේ ආරක්ෂොව සහ ආරක්ෂක කටයුු සඳහො
බයොෙොගැනීමට නිල රථයට අමතරව ජීප් රථයක් ලබොදී තිබූ අතර මො ගොල්වල දිසොව බවත
2019.11.21 වන දින ස්ථොන මොරුවීම් සිදුකිරීබමන් සු එම ආරක්ෂක ිධිිධොන සියල්වල
ඔබුමො ිසින් ඉවත් කර ඇත.

මො රොයකොරී කොලය ුළදී නිතෙොනුකුලවත්, අ ක්ෂ ොතිවත්, ිනිිධභොවබයන් යුුවත්, මො බවත
ැවරුණු රොයකොරි කටයුු කැ වීබමන් හො උනන්දුබවන් සිදුකළ අතර මොබේ රොයකොරීමය
ක්රියොකොරිත්වය බහ්ුබවන් ිිධ අ රොධ වලට වගකිවයුු ප්රභල බද්ශ ොලඥයින්බගන්, උසස්
බ ොලිස් නිලධොරීන්බගන්, යුධ හමුෙො සහ නොවුක හමුෙො උසස් නිලධොරීන්බගන්ෙ, සංිධොනොත්මක
අ රොධ කල්වලි වල සොමොජිකයින්බගන් සහ රස්තවොදී සංිධොන වල ප්රභලයින්බගන් මො හට සහ
මොබේ වුබල්ව සොමොජිකයින්බේ ජීිත වලට නිරන්තරබයන් තයතන ඇති බව ිබශ්ෂබයන් බමහි
සඳහන් කරන අතර, ඒ සම්බන්ධබයන් මො සහ බිරිඳ බමයට බ ර ින්දිතයින් හො සොක්ිකරුවන්
ආරක්ෂො කිරීබම් බකොට්ඨොශයටෙ, මොනව හිමිකම් බකොමිෂන් සභොවටෙ, බ ොලිස් බකොමිසමටෙ,
ගරු අගිනිසුරුුමොටෙ, ගරු නීති තිුමොටෙ, ඔබුමොටෙ ලිඛිතව ැමිණිලි බකොට ඇතත්
බමබතක් මො හට සහ මොබේ වුබල්ව සොමොජිකයන් හට ප්රමොණවත් ආරක්ෂොවක් ස යො බනොමැති
බව කණගොුබවන් වුවත් ෙැනුම්දීමට සිදුව ඇත.
ඉහත සඳහන් කරුණු බකබරහි ිවෘත මනසින් යුුව අවධොනය බයොමු කළබහොත්, මො ිසින්
සඳහන් බකොට ඇති තයතනයන් එල්වලවීමට බහ්ුව මො සිදුකරන ලෙ නිතෙොනුකුල රොයකොරී
ෙනම් බකොටබගන දිවයිබන් ිිධ අධිකරණ මගින් ෙඬුවම් මුණුවන ලෙ හො ෙැනට ිිධ
අධිකරණ වල ිභොග වන නඩු වලට අෙොළ චූදිතයින් මො බකබරහි ෙැඩි වවරබයන් සුවීම
බහ්ුබවන් බව ප්රකටව බ නී යන කරුණකි. ඒ අනුව මො අ රොධයක ින්දිතයින් හො
සොක්ිකරුවන් සඳහො හසුකම් සහ ආරක්ෂොව සැ යීබම් නත යටබත් ආරක්ෂොව සැලසිය යුු
සොක්ිකරුවකු බව බමහිලො ිබශ්ෂබයන් සඳහන් කරමි.
මො අත්අඩංගුවට බගන රක්ෂිත බන්ධනොගොරගත කිරීමට කටයුු කරන ලෙ බ ොලිස් නිලධොරීන්
හො ඔවුන්ව අධීක්ෂණය කරනු ලබන බ ොලිස් නිලධොරීන්බේ පූවත ක්රියොකොරකම් හො ඔවුන්
මොධෙට සිදුකරන ලෙ ප්රකොශයන් බකබරහි අවධොනය බයොමු කිරීබම්දී, මො හට සහ මොබේ වුබල්ව
සොමොජිකයන් හට ඉතො අතෙොසන්න හො ප්රබල ජීිත අවධොනමක් ඇති බව ප්රකටව බ නී යන
බහයින් මො හට සහ මොබේ වුබල්ව සොමොජිකයින්බේ ජීිත අනොරක්ිත බව වැටබහන බැින්
අ බේ ආරක්ෂොව සැලසීම සඳහො පූවතගොමීව ලබොදී තිබූ ආරක්ෂක ිධිිධොන කඩිනමින් නැවත
ලබොබෙන බලස කොරුණිකව ඉල්වලො සිටිමි. බම් සම්බන්ධබයන් කඩිනම් ියවර ඔබුමො ිසින්
ගනු ඇතැයි මො තරබේ ිශ්වොස කරමි.
බමයට,

ජි.එස්. අබේබස්කර
බයෙෂ්ඨ බ ොලිස් අධිකොරී (වැඩතහනම්)
ිට ත් -:
1. සභො තිුමො - යොතික බ ොලිස් බකොමිෂන් සභොව
2. සභො තිුමො - මොනව හිමිකම් බකොමිෂන් සභොව
3. සභො තිුමො - ින්දිතයන් හො සොක්ිකරුවන්ට ආරක්ෂොව සැ යීබම් අධිකොරිය

