
උපදෙස්:
1:  සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පපත අයදුම්පකරු විසින් අත්සන් කළ යුතුය.

2:  මව්ලවි සහතිකයේ පිටපතක් මුසලිම්ප ආගමික හා සංසලකෘතික කටයුතු යදපාර්තයම්පන්තුයව් 

ියාපදංචි අදාළ අරාබි විදයාලයේ විදුහල්පතිවරයා විසින් සහතික කළ යුතුය.

i)       අරාබි විද්යාලය විසින් දද්පාර්තදේන්ුවට ඉදිරිපත් කරන ලද් ආද්ර්ශ අත්සදනහි අයදුේපත සහතික කරන

අරාබි විදයාලයේ විදුහල්පතිවරයායේ අත්සන තිබිය යුතුය.

ii)      අයදුේකරුදේ නම අද්ාළ අරාබි විද්යාලය විසින් සපයනු ලබන නාම දේඛනදේ ඇුලත්ව තිබිය යුුය .

3:  අවශ්ය සියලුම ිපි යල්ඛන ඉදරිපත් කර ඇති බවට අයදුම්පකරු සහතික විය යුතුය.

4:  අයදුම්පකරු විසින් සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පපත අවශ්ය ිපි යල්ඛන සමඟ මුසලිම්ප ආගමික හා සංසලකෘතික 

 කටයුතු යදපාර්තයම්පන්තුව, අංක 180, ටී.බී. ජායා මාවත, යකාළඹ-10 යන ිපිනයට පැමිණ භාරදය යුතුය.

අවශ්ය ලිපි දේඛන:

1. වියේශ් ගමන් බලපත්රයේ ප්රමාණයේ ඡායාරූපයක් අයදුම්පපත්රයේ අදාළ යකාටුව තුල ඇලවිය යුතුය

2. ජාතික හැඳුනුම්පපයත් සහතික කළ පිටපතක්

3. මුසලිම්ප ආගමික හා සංසලකෘතික කටයුතු යදපාර්තයම්පන්තුයව් ියාපදංචි අරාබි විදයාලයකින් පිරිනමන

මව්ලවි සහතිකයේ සහතික කළ පිටපතක්

4. අල් ආිම්ප සහතිකයේ සහතික කළ පිටපතක් (තියේ නම්ප)

5. උප්පැන්න සහතිකයේ සහතික කළ පිටපතක්

6. ග්රාම නිලධාරී චරිත සහතිකයේ මුල්පිටපත

7. අයදුම්පකරු අධයාපානය හැදෑරු අරාබි විදයාලයයන් යහෝ තම ප්රයේශ්යේ පිහිටි මසලිදයයන් ලබාගත්

  චරිත සහතිකයක්

8. අයදුම්පකරු කිසිදු තහනම්ප කර ඇති සංවිධානයකට සම්පබන්ධ යහෝ අනුබේධ යනාවන බවට දවුරුම්ප 

    ප්රකාශ්ය (ත්රසලතවාදය වැළැක්ීයම්ප (තාවකාික විධිවිධාන) පනත, 1979 අංක. 48)

  D      D        M      M        Y     Y       Y      Y

මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තදම්න්තතුව

අයදුම්පපත් අංකය : ……………….

අංක 180, ටී.බී. ජායා මාවත, දකාළඹ-10
දුරකථන   : +94 11 2667909 කාර්යාලයීය ප්රදයෝජනය සඳහා

ෆැක්සල      : +94 11 2692147

දසලික්කය: ………………………

මව්ලවි/ මව්ලවියියා සහතික සඳහා ඉේුම් පත්රය

1. සංපූර්ණ නම

2. ස්ී/ පුරුෂ භාවය

3. උපන්තිනය
D   D    M     M   Y     Y     Y    Y 4. උපන්ත ස්ථානය: 5. පුරවැසිභාවය:

6. ජා.හැ. අංකය 

7. නිකුත් 

කළ ිනය  

(ජා.හැ.)

8. වර්තමාන රැකියාව  

සහ ලිපිනය

a) නගරය:

b) දසලික්කය:

9. ස්ීර ලිපිනය

a) ිපිනය:

b) දසලික්කය: c) ප්රායේශීය යල්කම්ප යකාට්ඨාශ්ය: d) ග්රාම නිලධාරී වසම:

10. දුරකථන අංකය

a) සලීර:
11. විෙුත් 

තැපෑලb) ජංගම:

සලී ුරුෂ

ඡායාරූපය
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1. වියේශ් ගමන් බලපත්රයේ ප්රමාණයේ ඡායාරූපයක්

2. ජාතික හැඳුනුම්පපයත් සහතික කළ පිටපත

3. ග්රාම නිලධාරී සහතිකයේ මුල්පිටපත

4. මව්ලවි සහතිකයේ සහතික කළ පිටපත

5. අල් ආිම්ප සහතිකයේ සහතික කළ පිටපත (තියේ නම්ප)

6. උප්පැන්න සහතිකයේ සහතික කළ පිටපතක්

7. අරාබි විදයාලයයන් යහෝ මසලිදයයන් ලබාගත් චරිත සහතිකය

8. දවුරුම්ප ප්රකාශ්ය

ලබා දී ඇති යල්ඛන පරීක්ෂා කර නිවැරද බව සහතික කරමි.

දනය: ………………………

යමම අයදුම්පකරුට මව්ලවි හැඳුනුම්පපත ප්රදානය කරන යලස මම නිර්යේශ් කරමි/ නිර්යේශ් යනාකරමි.

නිර්යේශ් යනාකිරීමට යහලතුව : ….....…….……………………………………………………………………...

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

දනය: …..………………………

යමම අයදුම්පකරුට මව්ලවි හැඳුනුම්පපත ප්රදානය කරන යලස මම නිර්යේශ් කරමි/ නිර්යේශ් යනාකරමි.

නිර්යේශ් යනාකිරීමට යහලතුව : ….....…….……………………………………………………………………...

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

දනය: ………………………

12. මව්ලවි සහතිකදේ විස්තර

a) අරාබි විදයාලයේ නම:

b) මුසලිම්ප ආගමික හා සංසලකෘතික කටයුතු යදපාර්තයම්පන්තුයව් අරාබි විදයාලය ියාපදංචි 

අංකය:

c) සහතික අංකය: d) සමත් වූ වර්ෂය:

යමම ඉල්ලුම්ප පත්රයේ මා විසින් සපයා ඇති ඉහත යතාරතුරු මා දන්නා තරමින් සතය සහ නිවැරද බව යගෞරවයයන් ප්රකාශ් කර සිටිමි. මා 

විසින් අසතය යතාරතුරු ඉදරිපත් කර ඇති බව අනාවරණය වුවයහාත් යහෝ මුසලිම්ප ආගමික හා සංසලකෘතික කටයුතු යදපාර්තයම්පන්තුයව් 

යරගුලාසිවලට යටත් යනාවන්යන් නම්ප, ඕනෑම අවසලථාවක මයේ හැඳුනුම්පපත අවලංගු කිරීමට මුසලිම්ප ආගමික හා සංසලකෘතික කටයුතු 

යදපාර්තයම්පන්තුවට අයිතිය ඇති බවට මම එකඟ යවමි.

දනය: …………………………….. …………………………………………………

13. අේ-ආලිම් විභාගය
a) විභාග අංකය: b) වර්ෂය:

14. අධ්යාපන සුදුසුකම් (ස්වයං 

සහතික කළ පිටපත් ඇමිණිය 

යුතුය)

c) වර්ෂය:

c) වර්ෂය:

අ
ර

ාබි
 වි

ෙය
ාල

 

වි
දුහ

ේ
ප

ති
ව

ර
ය

ා

ද
ේ

 ස
හ

ති
ක

ය යමම අයදුම්පපත ඉදරිපත් කරනු ලබන ...................................................................................................... මයා/ මිය/ යමනවිය මා 

යපෞේගිකව දන්නා හඳුනන බවත් ඔහු/ ඇය අප අරාබි විදයාලයේ අධයාපානය හැදෑරු බවත් සහතික කරමි.

අත්සන : ………………………………………………….

 නිල මුද්රාව

ිනය : ……………………………….

අධ්යක්ෂ

මුසලිම්ප ආගමික හා සංසලකෘතික කටයුතු යදපාර්තයම්පන්තුව

a) අ.යපා.ස. සාමානය යපළ: (ඔව්/ නැත) b) විභාග අංකය:

a) අ.යපා.ස. උසසල යපළ: (ඔව්/ නැත) b) විභාග අංකය:

පරීක්ෂා කයළල : …………………………………………….

නිලධ්ාරියාදේ නම සහ අත්සන

…………………………………………….

සහකාර අධ්යක්ෂ

මුසලිම්ප ආගමික හා සංසලකෘතික කටයුතු යදපාර්තයම්පන්තුව

…………………………………………….

අයදුම්කරුදේ අත්සන

a) උපාධිය/ ඩිප්යලෝමාව / යවනත්: (ඔව්/ නැත) b) සම්පූර්ණ කළ වර්ෂය:

ප්රකාශ්නය:

ක
ාර්

ය
ාල

යී
ය

 ප්ර
ද

ය
ෝජ

න
ය

 ස
ඳ

හ
ා

අ
ව

හ
ය

 ලි
පි

ද
ේ

ඛ
න

නි
ර්
ය
ේ
ශ්
ය

අ
නු
ම
ැති
ය
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