අන්තවාදීනග
් ් පුහණ
ු ු කඳවුරු කිහිපයක් වටලයි
අන්තවාදී තරස්්තවාදී ක්ඩාාය්  ිසස්ින් ත
පුහුණු කටයුතු ස්ඳහා භාිසතා කල බවට
ස්ැකගකගෙන වාලච්ගච්න ගපාලිස්් ගකාට්ඨාස්ගය් රිදීතැන්න පරගද්යගය් අක්කෙ 25 ක ප ණ භූමි
පරගද්යයක ස්ඳුදා ( ැයි 06) දින අපොධ පරීක්ෂණ ගදපාර්තග් න්තුව, ගපාලීස්ිය ස්හ ිසගය්ෂ
කාර්ය බළකාය එක්ව ගස්ෝදිස්ි ග ගහයු ක් දියත්කෙන ලදී.
ග
ඉාග හි හිමිකරු වාලච්ගච්න ගපාලීස්ිය ිසස්ින් අගපරල
් ් 23 දා ගබෝ් බ පරහාෙගයන් පස්ුව
අත් අාං ුවට ග න වැඩිදුෙ පරීක්ෂණ ස්ඳහා අපොධ පරීක්ෂණ ගදපාර්තග් න්තුව ගවත භාෙදී
ඇත. ග
ස්ැකකරුග න් ස්ිදුකල පරය්නකිරී්  වලින් පස්ු අදාළ ගස්ෝදිස්ි ග ගහයු ස්ිදුකෙන ලදී.
ග
ඉාග හි තිබී ගෙලි ්නයිට් කූරු 231 ක්, යතුරු පැදියක් ස්හ තවත් භා්ඩා රැස්ක් ද
අත්අාං ුවට ග න ඇති බව ගපාලිස්් ාධය පරකායක ගපාලිස්් අිකකාරී රුවන් ුණගස්්කෙ
හතා ිසස්ින් අඟහරුවාදා දින ගකාල්ලුපිටිය ාධය ධයස්්ාානගය් පැවති ාධය හ ුවකදී ග් 
බව අනාවෙණය කෙන ලදී.
ශ්රී ලංකා ගපාලිස්ිය ස්හ යුද්ධ හ ුදාව එක්ව නුවෙඑළිය බ්ලැක්ෆුල් හි පිහිටි නිවාාු
නිගක්තනයක් ස්ඳුදා ( ැයි 06) දින වටලන ලදී. අන්තවාදීන් ිසස්ින් ග
ස්්ාානය පුහුණු කටයුතු
ස්ඳහා භාිසතා කෙ ඇති බවට ලැබුණු ගතාෙතුෙක් ත වැටලී ස්ිදුකෙන ලදී. අදාළ වැටලීග් 
දී ග
නිවාාු නිගක්තනගය් කළ නාකරු ද අත්අාං ුවට ග න ඇත.
පණිවුා හුව ාරු යන්තර වලට බාධා ඇතිකෙවන පපකෙණ 08 ක් ස්
පුද් ලගයකු මී ුගේ
ලස්ාොස්් ාවගතන් අත්අාං ුවට නු ලැබීය. ගපාලිස්ිය ිසස්ින් ඒ පිළිබඳව වැඩිදුෙ ිස ර්යන
ස්ිදුකෙනු ලබයි.
ත න්ග ් බෑ ,්
න්
ලු ගහෝ පාර්ස්ල් පිළබ
ි ඳව නිස්ි අවධානය ගයා ු කෙන ගලස්ත්
අතපස්ුවී කින් ඒවා
ද ා ගනායන ගලස්ත් හෙනතාවග න් ඉල්ලා ස්ිටින අතෙ එ ින්
ගපාදු ෙනතාව තුල අනවයය ියයක් ඇතිවනවා ග න් ආෙක්ෂක අංය ද අපහස්ුතාවයට පත්
ගේ.
ශ්රී ලංකා ුවන් හ ුදාගේ පපගදස්් ත, ස්ිිසල් ුවන් ගස්්වා අිකකාරිගය් අධයක්ෂ ෙනොල්වෙයා
ිසස්ින් අගපරල
් ් 21 දින ස්ිදුවූ පිපිරීග න් පස්ු ශ්රී ලංකා ුවන් කලාපය තුල ගරෝන් යානා ස්හ
මිනිස්ුන් ෙහිත ුවන් යානා ග ගහයු්  තහන්  කෙ තිගබ්. ග
තහන නැවත දැනු් ගදන තුරු
බලපැවැත්ගේ. එවැනි ගරෝන් යානා ස්හ මිනිස්ුන් ෙහිත ුවන් යානා ධාවනය කෙවී දැනට
පවතින තත්ත්වය අනුව ොතික ආෙක්ෂාවට තර්ෙනයක් වන අතෙ ොතික ආෙක්ෂාව ස්හතික
කිරී ස්ඳහා ස්ිදුකෙන ග ගහයු්  ස්ඳහා ද භාධාවකි. ග වැනි යානා ශ්රී ලංකා ුවන් කලාපය
තුල ක්රියාත් ක ගවනවාදැයි ගස්වී ට දිවයින පුො ිසගය්ෂිත ආෙක්ෂක වැාපිළිගවලක්
ක්රියාත් ක ගේ. ග වැනි යානා ක්රියාත් ක කෙ අස්ුවුන ගහාත් නීතිගයන් පපරි දඬුව්  ලබාදී ට
කටයුතු කෙන බව ුවන් හ ුදා ාධය පරකායක පප් කපිතාන් ිහාන් ගස්නිසෙත්න හතා
අඟහරුවාදා ( ැයි 07) දින ගකාල්ලුපිටිය ාධය ධයස්්ාානගය් පැවති ාධය හ ුවක දී
පැවැස්ීය.

