අප්රේල් 21,් 2019,් ප්ර
පුද්ගකයන්් 450

ොළඹ,් ශ්රී් කා

ො : ජිවිත් 200් 

ට්  ඩෝ තු ොක් සිදු

රමින්් 

ට්  ඩෝ බිලිගනිමින්,් 

ප්රතෝලි

් ප්රද් ස්ථොන් 

තුනක්,් ප්ර ෝටල් තුනක්් ස ් ත ත්් ස්ථොන් කිහිපයක්් ඉකක්
දින් සිදුවූ් ප්ර ොර් ාොකො ් වි

් 

ර් අද(21)් 

ලප් ප්රතිපපත්තිප් ප්රක්න්ද්රය් විසින්් තරප්රේ් ප්ර කෝ 

දකී.් ් 
ප්රාා් දරුණු් ස ් හිත්ිත්් නැතිප් ප්ර ොරය,් ප්චාොත්් ුධ ් සාප්රේ් කා
සිදු් වූ් විශොකතා් ප්ර ොරයි.් වි

ොප්ර ් 

ලප් ප්රතිපපත්තිප් ප්රක්න්ද්රය,් තාන්ප්රේ් 

ආදර න්තයන්් නැතිප් වූ් ස ් තු ොක් කැබූ් සියලුා් පවුල ක් 
සොාොජි

යන්

ට් ප්රශෝ

ය් ප්ර

ොශ් 

රන් අතර් ප්රචා්ඩ් ්රියෝ පැතිපයායොා් 

ැළක්ීාට් ඉක්ාන්් ිය ර් ගන්නෝ ප්රකස් අදොළ් ආයතන් ් ප්ර ත් බක

ර් 

සිටි.
ත දුරටත්,් ප්රේ් ප්ර ොර්  කට් සේබන් ් පුද්ගකයන්්  ුනනොප්රගන් වවුන්ට් 
විරුද්
වි

් ්රියොාොග ග් ගන්නෝ ප්රකස් අදොළ් බක ොයාන්ප්රගන්් ඉලකෝ සි..

ලප් ප්රතිපපත්තිප් ප්රක්න්ද්රය,් පසුගිය්  සර් කිහිපය් තුක් සිදුවූ් ආගමි

් 

සිද් ස්ථොන්  කට් ප රදීේ් ස ් ආගා් ඇදහීාට් ඇතිප් වූ් බො ො න්් දිගින්් 
දිගටා් ප්ර ළොදකින් කදී.් එා් සිදුීේ්  ලින්් පසු්  රද
දඬු ේ් කබෝ ප්රනොදීාත්් වි

රු න් ට් නිසි් 

ලප් ප්රතිපපත්තිප් ප්රක්න්ද්රය් ප්ර ළොදැ

ආසන්නතා් සිද්ිය්  නුප්රේ් සතිපය

් ඇත.් මින්් 

ට් පාණ් ප්රපර,් එනේ් අප්රේල් 14්  න් 

දින් කුන්ිච්චාොන්කුකා,් අනුරො පුර් ප්රාප්රතෝදිස්ත් ප්රද් ස්ථොනය
සිදු
වි

ට් 

ළ් ප්ර ොරයි.් ් ් 
ලප් ප්රතිපපත්තිප් ප්රක්න්ද්රය,් අද(21)් දින් සිදුවූ් ප්ර ොරයන්්  ලින්් පසු

ත්් 

ප්රා ැනි් ්රියෝ  කට් සේබන් ්  න් පුද්ගකයන්ට් දවම ේ් කබොදීා් ප්ර ග ත්් 

රන් ප්රකස,්  ආ්වමප්ර න්් ් ඉලකෝ සිටි.් ත ද,් සියලුා් ආගමි
්ඩොයේ ක් ආරක්ෂො ් ස ් අිතීන්් ආරක්ෂෝ 

් සුළුතර් 

රප්රදන් ප්රකස් බක් 

ර් 

සිටි.් ් 
ප්ර ෝටල් ප්ර ත් එලකවූ් ප්ර ොර,් සාචාොර
එලක

ර් සිදු

රන් කද් 

ලින්් සැකසුේ

් 

ග ාොන්තය් ස ් ආග ය
රණ් කද් ඉතෝ භයොන

ය් 

් ප්ර ොර් 

ප්ර .් ් ත දුරටත්,් ප්රාා් සිද්ීන්් ආ්වම ට් ජනතො ට් ආරක්ෂො ් සැකසීාට් 
ඇතිප්  ැකියො ් උරග් බකෝ ඇත.් ජනතො ට් ආරක්ෂො ් සැකසීා් සඳ ෝ 
ඇතිප්  ැකියො ් ප්රදග ශනය් 

රන් ප්රකස් අප් ආ්වම ට් ඉලකෝ සිටින් අතර් 

එයට් ස ොය්  න් ප්රකස් ජනතො ප්රගන්් ඉලකෝ සිටි.් 
අද් දින් සිදුවූ් සිදුීේ්  ලින්් ප්රපනීයන්ප්රන්් සාදග ශනොත්ා
ප්රතිපසාස්

් 

රණ් ස ් සාහිදියොප්ර න්් ව්බට් ප්රගොස්් සැබ ් ්රියොාොග ග් 

ගැනීාට් ඇතිප් අතය ශයතො ි.් ජොතිප

් අසාගිය් ඇතිප් 

රන,් සො

ච්ඡො,් 

තොබ ් ස ් ව රය්  පුරන් ්රියො ලින්් අප් ්ත්් විය් ුධතුප්ර .් 
විප්ර්ෂප්රයන්් ප්රේ් ාැතිප රණ් සාප්රේ,් අප් ප්රද්ශපොකන් ස ් ආගමි
නොය

යන්ප්රගන්් ඉලකෝ සිටිය් ුධත්ප්රත්ත්් එයි.් ් 

් 

