2021/06/29
සභාපති,
අපරාධයක වින්දිතයන්ද සහ සාක්ෂිකරුවන්ද ආරක්ෂෂා කිරීම සඳහා වූ ජාතික අධිකාරිය,
පළමු මහල,
න ා. 428/11 A,
නෙන්දිල් නකාබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.
මහත්මයානෙනි,
ජ්යෙෂ්ඨ ජ් ොලිස් අධිකොරී ශොනි අජ්ේජ්ස්කර මහතොජ්ේ ආරක්ෂොව සම්බන්ධවයි
අපරාධ පරීක්ෂෂෙ නෙපාර්තනේන්දුනේ හිටපු අධයක්ෂෂ නජයෂ්ඨ නපාලිස් අධිකාරී ශානි
අනබ්නස්කර මහතා සහ එම පවුනල් සාමාජිකයන්දට ප්රබල ජීවිත අ ුරක්ෂ තිනබ බව
ෙන්දවමින්ද අනබ්නස්කර මහතා නපාලිස්පති චන්දෙ වික්රමරත් මහතාට ලිපියක්ෂ යවා ඇති බව
ශ්රී ලංකා තරුෙ ජ මාධයනේදීන්දනේ සංගමයට වාර්තා විය.
ජ මාධයනේදීන්දට වධහිංසා පැමිෙවීම, ඝාත ය කිරීම සහ අුරුෙන්ද කිරීම ඇුලු ිදුවීේ
ගෙ ාවක්ෂ සේබන්දධනයන්ද විමර්ශ පැවැත්වූ සහ විමර්ශ අධීක්ෂෂෙය කළ ඒ මහතානේ
ජීවිතයට යේ තර්ජ යක්ෂ ිදුවුවනහාත් එය විමර්ශ වලට ෙැඩි අගතියක්ෂ ව බව අප
සංගමනේ අෙහසයි. එබැවින්ද ඔහුනේ ආරක්ෂෂාව සේබන්දධනයන්ද අොල ආයත ෙැනුේවත්
කර නලස ඉල්ලා මීට නපර ශ්රී ලංකා මා ව හිමිකේ නකාමිෂන්ද සභාවට පැමිණිල්ලක්ෂ ිදු
කළ අතර ආයත ගෙ ාවකට අත්සන්ද 4000ක්ෂ පමෙ සහිත මහජ නපත්සමක්ෂ ෙ නයාමු
කර ලදී.
මාධයනේදී නපාද්ෙල ජයන්දත පැහැරනග නගාස් වධහිංසා පැමිෙවීම, මාධයනේදී කීත්
න ායාර් පැහැරනග නගාස් වධහිංසා පැමිෙවීම, හිටපු කර්තෘ උපාලි නතන්ද නකෝන්ද
මහතාට පහරදී ුවාල ිදුකිරීම, හිටපු කර්තෘ ලසන්දත වික්රමුංග මහතා ඝාත ය කිරීම සහ
මාධයනේදී ප්රගීත් එක්ෂ ැලිනගාෙ පැහැරනග නගාස් අුරුෙන්ද කිරීම ඇුලු ජ මාධයයට
සේබන්දධ ිදුවීේ ගෙ ාවක විමර්ශ ිදුවූනේ ශානි අනබ්නස්කර මහතානේ අධීක්ෂෂෙය
යටනත්ය.
අනබ්නස්කර මහතානේ අපරාධ පරීක්ෂෂෙ නෙපාර්තනේන්දුනවන්ද ඉවත් කරනු ලැබුනේ නමම
විමර්ශ අෙපෙ කිරීමට බව මීට නපර ෙ අප සංගමය මා ව හිමිකේ නකාමිෂන්ද සභාවට

ෙැනුේ දී තිනබ්. පවති වාතාවරෙය ුල අනබ්නස්කර මහතානේ ජීවිතයට යේ අ ුරක්ෂ
ිදුවුවනහාත් එය නමම විමර්ශ වට සෘජුවම බලපා
අතර විමර්ශ වල ප්රධා ම
සාක්ෂකිකරුවකු න ාමැතිවීම නිසා සැකකරුවන්ද නිෙහස් වීමට පවා ඉෙ තිනබ්.
එබැවින්ද නමම බරපතල තත්ත්වය සැලකිල්ලට නග ශානි අනබ්නස්කර මහතානේ
ආරක්ෂෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා අවශය පියවර කඩි මින්ද ගන්ද ා නලස ඔබ අධිකාරිනයන්ද ශ්රී
ලංකා තරුෙ ජ මාධයනේදීන්දනේ සංගමය නලස අපි ඉල්ලා ිටිමු.
අනබ්නස්කර මහතා විින්ද නපාලිස්පතිවරයාට යව
ඇත.
ස්ුතියි.
නමයට,
විශ්වාසී,

ශ්රී ලංකා තරුෙ ජ මාධයනේදීන්දනේ සංගමය
ඊනේල් - web.yjasl@gmail.com
පිට ත්
1) ශ්රී ලංකා මා ව හිමිකේ නකාමිෂන්ද සභාව
2) නජය.නපා.අ.ශානි අනබ්නස්කර මහතා
3) නීතිපතිුමා

ලෙ ලිපිවල පිටපත් ෙ නේ සමඟ අමුො

