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මුස්ලිම් ආගමික හා ස්ංස්ලකෘතික කටයුතු දෙපාර්තදම්න්තතුව 

180, ටී.බී.ජයා මාවත, දකාළඹ 10 

අහදියා ෙහම් පාස්ල් දතාරතුරු රැස්ලිරීම - 20............ 

 

1. අහදියා ෙහම් පාස්දල් නම (ඉංග්රීසිදයන්ත) : ................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. කාර්යාල ිපිනය (ඉංග්රීසිදයන්ත) : ................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. අහදියා ෙහම් පාස්ල පැවැත්දවන ස්ලථානදේ ිපිනය (ඉංග්රීසිදයන්ත) : ………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................. 

දුරකතන අංකය : ………………………………………… ෆැක්ස්ල : ……………………………………… 

අරඹන ලෙ දිනය : ………………………………………. 

අහදියා ස්ම්දම්ලනදේ ියාපදිංචි ෙහම් පාස්ලක් නම් එම ියාපදිංචි දිනය හා අංකය : ………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ියාපදිංචි ිපිදේ පිටපතක් ඇම්ිය යුතුය) 

4. ස්මීපදේ පවතින අහදියා ෙහම් පාස්දල් ිපිනය (ඉංග්රීසිදයන්ත) : .................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

5. ෙහම්පාස්ල අයත් ග්රාම නිලධාරි දකාට්ඨාස්ය : …………………………..     

ප්රාදේශීය දල්කම් දකාට්ඨාස්ය : ...................................      දිස්ලික්කය : ……………………………………… 

6. ඉරිො දින ෙහම් පාස්ල පැවැත්දවන දේලාව : ………………………………සිට …………………………….. ෙක්වා 

7. අහදියා ෙහම් පාස්ල පරිපාලනය පිළිබඳ දතාරතුරු : 

නම       ිපිනය/දුරකථන අංකය 

ස්භාපති : …………………………………………….   …………………………………………………………… 

 දල්කම් : …………………………………………….   ……………………………………………………………  

භාණ්ඩාගාරික : ………………………………………………  …………………………………………………………… 

ෙහම් පාස්දල් පරිපාලන ස්භාදේ ධූර කාලය : ……………………………….. සිට ……………………………….. ෙක්වා 

 (දස්සු ස්ාමාජිකයන්තදේ නාමාවිය ඇමුණුමින්ත ඉදිරිපත් කරන්තන) 

8. අහදියා ෙහම් පාස්ල් බැංකු ගිණුම් පිළිබඳ දතාරතුරු :  

I. බැංකු ගිණුදම් ෙැක්දවන නම : ..................................................................... 

II. බැංකුව හා ශාඛාව              : ……………………………………………………………….. 

III. ගිණුම් වර්ගය              : ................................................................... 

IV. ගිණුම් අංකය      : ...............................................................
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9. අහදියා ෙහම් පාස්ල් ගුරුවරුන්තදේ දතාරතුරු : (අවශය නම් දවනම දල්කනයක්  අමුණන්තන) 

 

අංකය මුලකුරු ස්මඟ නම ිපිනය වයස් දුරකතන 

අංක 

ලබාදගන ඇති ඉහළම 

අධයාපන සුදුසුකම 

ගුරුවරදයකු දලස් 

පලපුරුේෙ 

ජාතික 

හැදුනුම්පත් 

අංකය 

ස්ලී/පුරුෂ 

භාවය 

01         

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         
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10. අහදියා ෙහම් පාස්දල් ඉදගනුම ලබන සිසුන්ත පිළිබඳ දතාරතුරු : 

වස්ර/ 

දරලි ය 

භාෂා මාධය ශිෂයයන්ත ශිෂයාවන්ත මුළු සිසුන්ත 

ගණන දෙමළ සිංහල ඉංග්රීසි 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

       

එකතුව       

 

ඉහතින්ත ෙක්වා ඇති සියළුම දතාරතුරු නිවැරදි බවට තහවුරු කරමි. 

 

……………………………………………     ………………………………………… 

අත්ස්න    නිල මුද්රාව   අත්ස්න 

විදුහල්පති        ෙහම් පාස්ල් ස්භාපති 

 

දිනය : ………………………………. 
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ඉහත අහදියා ෙහම් පාස්ල මා ………………………………. දින ක්දෂලත්ර පරීක්ෂා කදළමි. ඒ අනුව නිර්දේශ කර 

ඉදිරිපත් කරමි. 

 

 

………………………………………………….. 

ක්දෂලත්ර පරීක්ෂක 

ස්ංවර්ධන නිලධාරි/ග්රාම නිලධාරි    දිනය : ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

ප්රාදේශීය දල්කම් නිර්දේශය : 

 

ඉහතින්ත ෙක්වන ලෙ දතාරතුරු නිවැරදි බවට නිර්දේශ කරමි. 

 

 

……………………………………………………. 

ප්රාදේශීය දල්කම් 

 

දිනය : ……………………………………      නිල මුද්රාව 

 

 

 

 


