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එල්ට ව ප්රහ ිළිබඳ ව්්තාව්

2017 අප්ප්රේල් 15 සි ්යි 24 දක්ව්

-

ශ්රී ටාක ් ව් මිමිකම් ප්ක්ද්රය

දිව්යිප්ද් ප්රප්ශ ගන ව්ක මුසලිම් ප්ශව්සා , ව්යපාරක ක සා
්සයක කටයක පු  ප්රහ ගන ව්ක් එල්ට වී ඇා.

කටක්ක ක ගමිමිද් පාරගිගිය

2012-2014 අා කටප්ේ දී ද, මුසලිම් ව්්තගික කණ්ඩයම් හ ව්යපාරක ක සා කටක්ක ප්ක
ප්්ව්මි් ප්රචණණ්ඩ්රිය දිව්යිප්ද් ා ා ව්්තා ය.ය. අලුත්ග් දී ඇ ව ව ව්්තගික ගටුම් එමි
ක ප්රප්ති වය ය.ය. එද සිදු ව ආගමික ප්රචණණ්ඩ ්රියව්ද් හ සසදීප්ම් දී ප්ම් දක්ව් ව්්තා වී ඇ ව
ප්රචණණ්ඩ්රිය ව්ඩත් සාය. ත්්ක ඳව් ප්පාර ය යයි. ්මිද්ද ජපාරක්ර ජය ස්ප්ේ දී ප්්ද්්
'යහපාරට
ජය' ය ප්ත් ද, වව් භරව් පාර ව වී් හ ප්රහ සිදු ක
පුශගටයිද් එප් මිව්
 ය වය ්රියත්්ක ප් වී් ක ප ප්පාරප්ද්.
ශ්රී ටාක ් ව් මිමිකම් ප්ක්ද්රය ආගමික මිදහස සම්ඳද්ප්යද් පු ව්සියද් සු  අයි වය ගි ක්ර
කළ යුු  ඳව් දඩිව් අව් නය ක යි. ආග් ය. ව්සයද් ප්හේු ප්ව්ද්  පඩව් පාරත් ප් වී සිටී් ත්,
ගටුම්ව්ලිද් ආ ක්රවී් ත් ස්් පු ව්සිප්යකු ් අයි වයක් ඇා. අපාර කරුව්ද් එප් මිව්
 ය වය ්රියත්්ක රීමත්ත්, බිය සක දුරු රීමත්ත් ජප්ේ ව්ගකී්රී. කලී අව් යාව්යරී.
කප්ාෝලික ප් ව්
්රිස වයමි ආගමිකයිද්ප්ද ප්දමියය, කාගික ය , ප්දවුද්ද , ව්ව්මිය
ප්ශව්සා /්යසා රීමිපාරයක් ප්ව්ා ද, පාරගිගිය දි 40 ු ට ප්රහ එල්ටවී ඇා. 'ඳහුා ය ය.සිද්
ගිළුා ය ්ා බිය ් සිකත්ව්යක් ඇ ව රීමතප්ම් සව්භව්යක්' ප්්් ්රියව්ලිය ු ට පාරව්. .
ප්ශපාරට අටභ රීමතම්, අත් ප්ඳෝම්ඳ, ගිණි ාබීම්, ා්තජ ය රීමතම්, අයුු  ජ
පාර ව වී් මුසලිම් ජ වකයිද් කටක්ක ප්ක සිදු ව ප්රචණණ්ඩ්රිය අා මූලික ප්ව්.

ශිය, වව් ය

සිවිල් ක්රියාකාරාත්ව යාක
්මිද්ද ජපාරක්ර ජය ස්ප්ේ දී ආගමික මිාසව්ද් සිදු ව් ය. සිය.ල් ස්ජය ක්රණිකව් එය
ිළිබු රු දී ්දිහත් ය.ය.
මුත්, සිාහට-ප්ද්ළු අලුත් අවුරුදු මිව්ඩුප්ව්ද් පාරගිව් ්සක ව්ඩි කටක්
ක්රමිකව්, අඛණ්ඩව් හ ප්රචණණ්ඩත්ව්ප්ේ සව්ූපපාරය සහසික ව් ප්ාක්්, එ් සිදුවීම් ප්හළ දකී්
ප්හෝ සාය. ත්්ක ප්ටස එය ය.ප් ෝය පාරළ රීමත් සිය.ල් සාය. කදික පාරත් ප් වී් ක ප
ප්පාරනුමි.
ශ්රී ටාකව් පු  ආග් පාරද ම් ප්ක ප්ග වව්මත ආකල්පාරයද් පාර වප් මිද් ය අව්සාව්ක ස්්
ආගමිකයිද්ප්ද් මිදහස හ ආ ක්රව් ාහවුරු රීමත් ජය සු  ප්රමුඛ ව්ගකී්ක් ඳව් ශ්රී ටාක
් ව් මිමිකම් ප්ක්ද්රය අව් නය ක යි.

ශ්රී ටාක ් ව් මිමිකම් ප්ක්ද්රය | මුසලිම් ආගමික හ ව්යපාරක ක ්යසා ව්ට එල්ට ව ප්රහ ිළිබඳ ව්්තාව්

1

මුස්ලිම් ආගමිර මධයස්ථාන හා යාපාරාක ර ස්ථාන ලට පාරහරදීම්
(2017 අප්රේල් 1ස සිට මැයි 2ද දවා ා

2017.04 16
අකුරැසස, ප්ග ඩිළටිය ප්පාරෝරුව් මි මුසලිම් ජ වකයිද් අයත් කඩ 4 ක ප්පාරට්රල්
ප්ඳෝම්ඳ ප්රහ එල්ට ප්ක ඇා. ජ ්ය ්ගිද් ප්්් සිදුවී් ව්්තා ක
ා. ප්පාර ලීසිය
සිශධිය සම්ඳද්ප්යද් ්රිය ක
ා.
2017.04.16
ගලු ප්ක ටුප්ව් අධි ආ ක්ෂිා කටපාරප්ේ ිළමිටි Sheik Salih Waliyulla Shrine මි
ාප්තිපාරය/ව්
අටභ හමි ප්ක ඇා. හමුද කදවු කදික ිළ ප්්ය ිළමි  ඇා. සකකරුප්ව්ක්
අත්අඩාගුව් ප්ග
ා.

ගාලු ප්රොටුප්ේ පිහිටි ඉපාරැරණි මුස්ලි ම් රයාකකුප්ේ ප්සොප්හොන ට අලාභ හානි සිදු රර තිබූ අයුරු

2017.04. 20 අම්පාර ක ග් මි අක්ක 2 1/2 ක කඩ්ක් භික්ෂුව්ක් ය.සිද් ප්්ප්හයව කණ්ඩය්ක්
ය.සිද් අත්පාරත් ප්ක
ප්ග
ප්ග ඩ ගිල්ටක් ස්දී්
උත්සහ ද  ඇා. ප්රප්ශ ප්ේ
ප් සද්ගිද්ාව්යක් ඇ ව වී  වප්ේ.
2017.04.25 ප්ඳ දුඳට ප්සේ  කණ්ඩයප්ම් යක ගටප්ඳ ඩඅත්ප්ත් මිමි අම්පාර ක ග් සාචණ ය
කළ අා ප්රප්ශය ය ප්ල්කම්ව් ය කදික ිළ දී මුසලිම් ජ ාව් අසභය ව්චණ ප්යද් ඳ ව්දුණි.
ජ ්ය ව්්තා කප්ළේ ප්ඳ දුඳට ප්සේ ව් ටාකප්ව් අලුප්ාද් ප්ඳෞශ ය.හ 10,000 ක් ස්දී්
සටගිම් ක
ඳව්යි.
2017.05.08 ශ්රී ටාක මුහුදු මා්ප්ව් දී අත්අඩාගුව් ගනු ටබ සියළු Rohingya Muslims ව්රුද්
ටාකප්ව්ද් ිළ ්ද් ක
ටද ගටප්ඳ ඩඅත්ප්ත් මිමි ජප්යද් කල්ට සිටි අා ඔහු පුව්ත්පාරත්
සකච්ඡව්ක දී ප්රක කප්ළේ මුසලිම්ව්රුද් ටාකව් අල්ට ග ය් ක යුු  ක
ඳව්යි.
2017.05.10 අම්පාර ක ග් මුසලිම් ජ ව්සයක් ව්
ප්ව්සක් දි ස්රු්ක් සිදු ක නු ටබීය.

්යක්කලි මි දී ප්පාර ලිස ආ ක්රව් සමිාව්

ශ්රී ටාක ් ව් මිමිකම් ප්ක්ද්රය | මුසලිම් ආගමික හ ව්යපාරක ක ්යසා ව්ට එල්ට ව ප්රහ ිළිබඳ ව්්තාව්
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2017.05.14
ප්පාර ප්ට ද් රුව්, ඔප්ද්ග්
සාචණ ය කළ ගටප්ඳ ඩඅත්ප්ත් මිමි මුසලිම්
ජ වකයිද්ප්ද හ ක් ්ඩු රීමිපාරය අටභ ප්ක 'අල්ට'
එප් මි් අසභය සහ අපාරහසත්්ක
ව්චණ භය.ා ක මිද් පාරක භව් රීමත්.ප්්් පාරක භව් රීමත් මිරු ටීවී ලිකව් ය.සිද් ප්රචණ ය කප්ළේය.
2017.05.15 පාර දු පාර න ඳස්ත ය.දීප්ේ මුසලිම් පාරල්ලිය අලුය් 3
ප්රහ යක් එල්ට වී ඇා. ප්රහ ය ිළිබඳදව් රීසිප්ව්කුත් අත්අඩාගුව් ප්ග

පාර්න ප්පාරට්රල් ප්ඳෝම්ඳ
ා.

ැල්ලම්පිටියාක මුස්ලි ම් ප්ේ ස්ථානයාකට එල්ල වූ රහාරයාක

2017.05.16 දි ව්ල්ටම්ිළටිය, ප්ක මිටව්ත්ා, Al Ibraheemiya ජුම්් මුසලිම් පාරල්ලිය
1.45 පාර්න ප්රහ යක් එල්ට වී ඇා. රීසිදු සකකරුප්ව්කු අත්අඩාගුව් ප්ග
ා.

අලුය්

2017.05.16 දි ත්රිකුන්ය ප්ාෝර්ත,  ය ක්කමි මි 200 ක පාර්න ිළක සක් ආයු සහ ප්පාර ලු ප්ය ද
ගමිමිද් මිව්ස 16 ක පාරහ දී ඇා. ප්රහ ය ප්හේු ප්ව්ද් බිය ව ිළක ස ප්රප්ශ ප්යද් කව්ත්වී ඇා.
2017.05.16 ප්ඳ දු ඳට ප්සේ  කර්යටප්ේදී පාරව් ව ්ය හමුව්කදී මුසලිම් ජ ාව් සහ කසටම්
ආග් එප් මිව් වව්මත සහගාව් අදහස ප්රක කළ අා , මුසලිම්ව්රුද්ප්ද ප්දය.යද් අපාරහස
ක යිබ අදහස ප්රක ක  වබුණි.
2017.05.17 දි
පාර දු , ඔළුය.ට මුසලිම් ජ වකප්යකු
්යසා යක ප්පාරට්රල් ප්ඳෝම්ඳ ප්රහ යක් එල්ට වී ඇා.
2017.05.18 හටව්ා, දී අලුය් 2
ඇා.

අයත් ප්ේකක යක් හ සද්මිප්ව්ද

පාර්න 'ටසට් චණද්ස' ය.දුලි භණ්ඩ අප්ටය. සටක ගිණි ාඳ

2017.05.21 ්ල්ටව්ිළටිය ජුම්් මුසලිම් පාරල්ලිය ප්පාරට්රල් ප්ඳෝම්ඳ 6රීද් ප්රහ එල්ට ක  වප්ේ.
මුත් ප්පාර ලීසිය රීසිප්ව්කුත් අත්අඩාගුව් ප්ග ප් ්ා.

ශ්රී ටාක ් ව් මිමිකම් ප්ක්ද්රය | මුසලිම් ආගමික හ ව්යපාරක ක ්යසා ව්ට එල්ට ව ප්රහ ිළිබඳ ව්්තාව්
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ල ර්ස් බේ ගිණි තැබීම

2017.05.21 ගල්ට, ඇල්ිළටිය ග ප්ේ  වබ 'ටව්්තස ඳද' ප්ව්ප්ළදසටක් ගිණි ාඳ ඇා.ප්පාර ලිසිය
ප්ම් ව් ප්ාක් රීසිදු සකකරුප්ව්ක් අත් අඩාගුව් ප්ග ප් ්ා.
2017.05.23 ත් පු දිසත්රක්කප්ේ කහව්ත්ා
අයත් ප්ව්ළ සල් ප්දකක ගිණිාඳ ඇා.

ග ප්ේ ිළමිටි මුසලිම් සහ ප්ද්ළ ජ වකයිද්

මහරගම විප්ේරාම රාපාරට් අප්ලවි සැලවා ගිණි තැබීම

2017.05.22 ්හ ග්, ය.ප්ේ ් මි දී මුසලිම් ජ වකප්යකු සු  කපාරට් අප්ටය.සටක
ඇා.
2017.05.24

ය.ද්

ගිණි ාඳ

හප්ක ්තට්ස ෆ්සිය ප්රහ යක් එල්ට වී ඇා.

ශ්රී ටාක ් ව් මිමිකම් ප්ක්ද්රය | මුසලිම් ආගමික හ ව්යපාරක ක ්යසා ව්ට එල්ට ව ප්රහ ිළිබඳ ව්්තාව්
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රහ වප්ව ගිණිතැබීම

පාරානදුර පාරහරදීම

ජිත් කී්ත ව ප්ාද් ප්කෝද්
ය.යක අයක්ර

නාවින්න හාප්රොට්ස් ප්පාරරල් ප්බ ම්බ රහාරයාක

2017 ්යි ්ස 25 ව්මිද

ශ්රී ටාක ් ව් මිමිකම් ප්ක්ද්රය
100/19, ව්ලිකඩව්ත්ා පාර , ජගික ය,ශ්රී ටාකව්
Tel : +94 114 341 524 Fax: +94 112 866224
Web: www.chrsrilanka.com

ශ්රී ටාක ් ව් මිමිකම් ප්ක්ද්රය | මුසලිම් ආගමික හ ව්යපාරක ක ්යසා ව්ට එල්ට ව ප්රහ ිළිබඳ ව්්තාව්
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