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ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු දෙපාර්තදේන්තතුව 
fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk;  

Department of Christian Religious Affairs 

 

 

 

පරිගණකගත කිරීම ස්ඳහා දමම අයදුේපත්රය ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින්ත පමනක් පිරවිය යුතුයි. / 

fzdpkag;gLj;Jk;nghUl;L ,g;gbtj;jpid Mq;fpy; nfg;gpw;wy; vOj;Jf;fspy; kl;Lk; 
epug;Gjy; Ntz;Lk;. / To be filled strictly in English in order to computerize this application  

 

(පහත අංක 1 සිට 5 ෙක්වා අයදුේකරු විසින්ත ස්ේූර්ණ කල යුතුයි / fPNo ,yf;fk; 1 njhlf;fk; 5 
tiuahd tpguq;fs; tpz;zg;gjhupahy; G+u;j;jp nra;ag;gLjy; Ntz;Lk;. / Should be 

filled from No 01 to 05 by the applicant   

01.  අයදුම්කරුගේ විස්තර / tpz;zg;gjhupfsJ tpguq;fs; / Particulars of the applicant   

(අ).  අයදුම්කරු ගේ නම    
 tpz;zg;gjhupapd; ngau;    
 Name of the applicant    

(ආ)  අයදුම්කරු ආගමික ස්ථානයට ඇති සම්බන්ධතාව  
 tpz;zg;gjhupf;Fk; kjj; jyj;jpw;Fk; cs;s njhlu;G 
 Applicant’s connection to the religious place                                              

(ඇ). ලිපිනය   
 tpyhrk; 
 Address 

(ඈ). සභාව   
 rig 
 Church 

(ඉ). ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය  
 Njrpa milahs ml;il ,yf;fk; 
 NIC number 

(ඊ). දුරකතන අංකය ස්ථාවර            ජංගම  
 epiyahd njhiyNgrp ,yf;fk;      ifj;njhiyNgrp    
 Number of the fixed line            Mobile      

02.  අනුමැිය ස්ෙහා ඉදිරිපත් කිරීමට  අදේක්ිත නව ආගමික ස්තථානදේ නව ඉදිකිරීේ ස්ේබන්තධ / 
mDkjpf;fhf rku;g;gpf;fg;gl vjpu;ghu;f;fpd;w Gjpa kjj; jyj;jpd; Gjpa epUkhzk; njhlu;gpy; 
Fwpg;gpLf. / Constructions of new religious place, which is to be submitted for approval  

(අ).  ආගමික ස්ථානගේ නම  
 kjj; jyj;jpd; ngau; 
 Name of the religious place 

(ආ)  ලිපිනය  
 tpyhrk; 
 Address 

(ඇ).  ආගමික ස්ථානය අයත් වන සභාව   
 kjj; jyk; ve;jr; rigf;FupaJ? 
 Church, to which the religious place belongs                                                

(ඈ).  පළාත් පාලන ආයතනය  
 cs;Suhl;rp epWtdk; 
 Local Government institution 

 

නව ආගමික ස්තථානයක් ඉදිකිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස් අවස්ර ලබා ගැනීදේ අයදුේ පත්රය 
Gjpa rkaj; jyq;fis epUkhzpj;jy; kw;Wk; mgptpUj;jp nra;jy; njhlu;ghf mDkjpiag; ngw;Wf; 

nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gg;gbtk;  

Application for the construction of a new religious place and renovation of an existing religious place 

 

I දකාටස් 
gFjp I  
Part I 
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(ඉ).  ප්රාගේශීය ගේකම් කාර්යාලය  
 gpuNjr nrayfk; 
 Divisional Secretary’s Division 

(ඊ).  දිස්ික්කය  
 khtl;lk; 
 District  

(උ) .  ආගමික ස්ථානය ආරම්භ කළ වසර (ෙැනට පවත්වාදගන යනු ලබන ආගමික ස්තථානයක් නේ)  
 kjj; jyk; Muk;gpf;fg;gl;l tUlk; (jw;NghJs;s kjj; jyj;jpd; ngau;)  
 Date of establishment of the religious place (In case of an existing religious place 

(ඌ).  දැනට පවතින ගගාඩනැගිේගේ / ගගාඩනැගිලි වල ස්වභාවය  

 jw;NghJs;s fl;blk; / fl;blq;fspd; ,ay;G 
 Condition of the existing building/s  

 (දගාඩනැගිලි ස්ැලැස්තදමහි පිටපතක් ඇමිණීය යුතුය./ fl;bl tiuglj;jpd; gpujpnahd;iw ,izj;jy; 
Ntz;Lk;. / A plan of the building should be attached. 

(එ)  නව ඉදිකිරීගම් ස්වභාවය  
 Gjpa epUkhzj;jpd; ,ay;G 
  Nature of new constructions 

 (දගාඩනැගිලි ස්ැලැස්තදමහි පිටපතක් ඇමිණීය යුතුය./  fl;bl tiuglj;jpd; gpujpnahd;iw 
,izj;jy; Ntz;Lk;. / A copy of the building plan should be attached. 

 (ඒ). ඉදිකිරීම් සහ පවත්වාගගන යාම සඳහා ප්රතිපාදන සපයා ගන්නා ආකාරය (ගේශීය/විගේශීය)  
 kjj; jyj;jpd; epUkhzk; kw;Wk; Ngzpr; nry;tjw;fhf xJf;Ffisg; ngw;Wf; nfhs;Sk; 

tpjk; (cs;ehL / ntspehL)   
 Method of obtaining funds for the constructions and maintenance (Local/ overseas)  

 

 

03.  නව ආගමික ස්තථානය ඉදිකිරීම හා 

පවත්වාදගන යාම තුළ ඉටු කරන කාර්යයන්ත 

හා අදේක්ිත අරමුණු  / Gjpa 
kjj;jyj;jpid epUkhzpj;Jg; Ngzpr; 
nry;Ytjd; %yk; epiwNtw;wg;gLk; 
nraw;ghLfs; kw;Wk; vjpu;ghu;f;;fg;gLk; 
Nehf;fq;fs; / Tasks and objectives to be 

achieved by the construction and 

maintenance of  the religious place  

04.  නව ආගමික ස්තථානය අයත් ස්භාව එම ස්භාදේ ප්රධානියාදේ විස්තතර / Gjpa kjj; jyk; nrhe;jkhd 
rig kw;Wk; mr;rigj; jiytupd; tpguq;fs; / Particulars of the head and the church , to which 

new religious place belongs and the  

(අ).   නම   
 ngau; 
 Name 

(ආ).  තනතුර     
 gjtp    
 Post            

(ඇ).  ලිපිනය   
 tpyhrk;    
 Address            

(ඈ).  දුරකතන අංකය / njhiyNgrp ,yf;fk; / Contact No  

 
(දමම නව ආගමික ස්තථානය අයත්වන ස්භාදේ ප්රධානියාදේ ලිඛිත එකගතාවය දේ ස්මග ඇමිණිය යුතුය. /  Gjpa kjj; jyk; 
nrhe;jkhd rigj; jiytupd; vOj;J%ykhd ,zf;fg;ghl;il ,j;Jld; ,izj;jy; Ntz;Lk;./ The written 

consent of the head of the church, to which new religious place belongs, should be attached.   
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05.  අදේක්ිත නව ආගමික ස්තථානය පවත්වාදගන යන ඉඩදේ අයිිය / vjpu;ghu;f;fg;gLk; Gjpa kjj; jyk; 
Ngzpr; nry;yg;gLk; ,lj;jpd; cupik njhlu;ghd tpguk; / Ownership of the land, where new 

religious place is expected to be located  

(අ).  රජගේ ගපෞේගලික ගවනත්  
 mur jdpahu; gpw 
 Government Private Other  

(ආ). අනුමත ඉඩගම් සැලසුම අමුණන්න / mDkjpf;fg;gl;l fhzpapd; jpl;l tiuglq;fis ,izf;fTk; 
/ Approved plan of the land should be attached 

 
(ඇ).  (අයිතිය තහවුරු කිරීමට අවශ්ය ගේඛන වල පිටපත් අමුණන්න / cupikia cWjpg;gLj;Jtjw;Fj; 

Njitahd Mtzq;fsJ gpujpfis ,izf;fTk;./ Attach the document to prove the ownership) 
 

 

ඉහත ගතාරතුරු සතය හා නිවැරදි බවට ප්රකාශ් කර සිටිමි. / NkYs;s jfty;fs; cz;iknadTk; rupnadTk; 
ntspg;gLj;Jfpd;Nwd;./ I hereby certify that the above particulars are true and correct..   
 
 
         

     
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අයදුම්කරුගේ අත්සන / tpz;zg;gjhupapd; ifnahg;gk; /  

Signature of the applicant 

නිල මුද්රාව / gjtp Kj;jpiu / Official stamp  

 

දිනය / jpfjp / Date 

 

} } 
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(පහත අංක 06 සිට 14 ෙක්වා ග්රාම නිලධාරී විසින්ත ස්ේූර්ණ කර පුද්ගලිකව ප්රා.දල්. දවත 

භාරදිය යුතුයි. / fPNo ,yf;fk; 06 njhlf;fk; 14 tiu cs;s tplaq;fs; fpuhk 
mYtyupdhy; G+u;j;jp nra;ag;gl;L jdpg;gl;l Kiwapy; gpuNjr nrayhsuplk; 

xg;gilf;fg;gly; Ntz;Lk;. / To be handed over to the Divisional Secretary by perfecting 

from no 06 to 14 by the Grama Niladhari himself. 

 

06. (අ) අයදුම්කරුගේ නම 
  tpz;zg;gjhupapd; ngau; 
  Name of the applicant 

 (ආ) ගයෝජිත ආගමික ස්ථානගේ නම 
  gpNuupf;fg;gLfpd;w kjj; jyj;jpd; ngau;  
  Name of the proposed religious place 

 (ඇ)  ගයෝජිත නව ආගමික ස්ථානය අයත් වන ග්රාම නිලධාරී ගකාට්ඨාසය 
  gpNuupf;fg;gLfpd;w Gjpa kjj; jyj;jpw;Fupa fpuhk mYtyu; gpupT 
  Grama Niladhari Division, to which the proposed new religious place belongs 

  (ඈ)  ප්රාගේශීය  ගේකම් ගකාට්ඨාසය 
   gpuNjr nrayf gpupT 
   Divisional Secretary’s Division 

  (ඉ)  දිස්ික්කය / khtl;lk;/ Distrcit 

07.  ආගමික ස්ථානයට අදාල ඉඩගම් අයිතිගේ ස්වභාවය  
  kjj;jyj;jpw;Fupa fhzpapd; cupikapd; ,ay;G 
  Nature of the land, which is to be utilized for the religious place  

08.   ගමම නව ආගමික ස්ථානගේ / සංවිධානගේ ගස්වාව ලබා ගැනීමට අගේක්ිත ගස්වාලාභීන් 

සංඛාව පිළිබඳ ගතාරතුරු /  ,e;j Gjpa kjj; jyj;jpd; / mikg;gpd; Nritiag; 
ngw;Wf; nfhs;tjw;F vjpu;ghu;f;Fk; NritngWeu;fsJ vz;zpf;if njhlu;ghd 
jfty;fs; / Particulars of the beneficiaries, who expect to obtain service from this new 

religious place/ organization   

09.   ගමම නව ආගමික ස්ථානයට අයත් ග්රාම නිලධාරී ප්රගේශ්ය තුළ ගවනත් ආගමික ස්ථාන තිගේ නම් ඒ පිළිබද 

ගතාරතුරු (වැඩිනම් ගවන ම ඇමුණුමක් වශ්ගයන් ඉදිරිපත් කරන්න) / ,e;j Gjpa kjj; jyj;jpw;Fupa 
fpuhk mYtyu; gpuptpw;Fs; NtW kjj;jyq;fs; ,Ug;gpd; mJ njhlu;ghd jfty;fs; (mjpfk; 
vdpd; ,izg;gpy; fhl;lTk;)/ Particulars of other religious place located in the Grama Niladhari Division, 

where new religious place is established, if any. (If necessary attached as a separate document) 

අයත් ආගම / cupa rkak; / Religion ලිපිනය / tpyhrk; / Address 
ගයෝජිත ස්ථානගේ සිට ඇති දුර / 

gpNuupf;fg;gl;l ,lj;jpypUe;J J}uk; /  
Distance from the proposed site 

   

   

10. එකී ප්රගේශ්ය තුළ ගයෝජිත නව ආගමික ස්ථානය අයත් වන සභාවට අයත් ගවනත් ආගමික  
ස්ථානයක් තිගේ නම් ඒ පිළිබද ගතාරතුරු (ගමහි දී නිවැරදිව අදාල සභාවට අයත් ආගමික ස්ථාන පමණක් සඳහන් කළ 

යුතුය. ගවනත් කගතෝලික/ක්රිස්තියානි සභාවන්ට අයත් ආගමික ස්ථාන 09 හි සටහන් කළ යුතුය) / mg;gpuNjrj;jpw;Fs; 
gpNuupf;fg;gl;l Gjpa kjj;jyk; cupj;jhfpd;w rigf;Fupa gpw kjj;jyq;fs; ,Ug;gpd; mJ njhlu;ghd 
jfty;fs; (,q;F rupahf cupa rigf;Fupa kjj;jyq;fis kl;Lk; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. gpw 
fj;Njhypf;f / fpwp];jt rigfSf;Fupa kjj;jyq;fis 09,y; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;) / Particulars of 

other religious places under the same church, where new religious place is located, if any (Only the name of the 

religious places belonging to the relevant church should strictly be indicated. Religious places belonging to 

other Catholic/Christian Churches should be included in 09.) 

ආගමික ස්ථානගේ නම / 
kjj;jyj;jpd; ngau; / Name of 

the religious place 

ලිපිනය / tpyhrk;/ Address 
ගයෝජිත ස්ථානගේ සිට ඇති දුර / 

gpNuupf;fg;gl;l ,lj;jpypUe;J cs;s 
J}uk; / Distance from the proposed place 

   

II දකාටස් 
gFjp II  
Part II 
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11.  ගයෝජිත නව ආගමික ස්ථානය ආසන්නගේ අවම දුරින් (සුරාබදු ආඥාපනගත් විධිවිදාන ප්රකාරව) පිහිටුවා ඇති 

මත්පැන් හේ/ මාංශ් ගවළදසැේ තිගේ නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර) / gpNuupf;fg;gLfpd;w Gjpa kjj;jyj;jpw;F 
mUfpy; Mff;Fiwe;j J}uj;jpy; (fyhy;tup fl;lisr;rl;lj;jpw;fika) mike;Js;s 
kJghdrhiyfs; / khkpr tpw;gid epiyaq;fs; ,Ug;gpd; mit njhlu;ghd tpguq;fs;) / 

Liquor shops/ meat stalls located within the minimum distance from the proposed religious place, if any  ( As 

per provisions of the Excise Act)  

  

12. නව ආගමික ස්ථානය අයත් වන සභාගේ ප්රධානියා විසින් ගයෝජිත නව ආගමික ස්ථානය පවත්වාගගන යාමට 

අයදුම්කරුට එකඟතාවය ලබා දී තිගේද ? / Gjpa kjj;jyj;jpw;Fupa rigapd; jiytuhy; 
gpNuupf;fg;gl;l Gjpa kjj;jyj;ij Ngzpr;nry;tjw;F tpz;zg;gjhupf;F ,zf;fg;ghL 

toq;fg;gl;Ls;sjh? / Whether the Head of the relevant Church has extended consent to the applicant to 

establish proposed new religious place? 

 

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

13. ගයෝජිත නව ආගමික ස්ථානය ඉදිකිරීම හා පවත්වාගගන යාම සම්බන්ධගයන් ඔබගේ නිරීක්ෂණ හා ගයෝජනා 

/ gpNuupf;fg;gl;l Gjpa kjj;jyj;ij epUkhzpj;jy; kw;Wk; Ngzpr;nry;Yjy; njhlu;gpy; 

jq;fsJ mtjhdpg;Gf;fs; kw;Wk; gpNuuizfs; / Your observations and proposals on the construction 

and maintenance of the proposed new religious place.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  ඉේුම්කරු දක්වා ඇති ගතාරතුරු පරික්ෂා කර බලා ගමම නව ආගමික ස්ථානය ඉදිකිරීම ගහෝ පවත්වාගගන 

යාම සඳහා නිර්ගේශ් කරමි / ගනාකරමි  / tpz;zg;gjhup Fwpg;gpl;Ls;s jfty;fis guprPypj;J ,e;jg; 

Gjpa kjj;jyj;ij epUkhzpj;jy; kw;Wk; Ngzpr;nry;Yjiy rpghupR nra;fpNwd; / rpghupR 

nra;atpy;iy. / I hereby examine the particulars given by the applicant and further recommend/ do not 

recommend the construction or maintenance of new religious place. 

 

 

 

    
   

 

 

 

 

මත්පැන් හේ / මාංශ් ගවළදසැේ /     
kJghdrhiyfs; / khkpr tpw;gid 
epiyaq;fs; /  Liquor shops/ meat 

stalls 

ලිපිනය /  tpyhrk; / Address ගයෝජිත ස්ථානගේ සිට ඇති දුර /    
gpNuupf;fg;gl;l ,lj;jpypUe;J cs;s 

J}uk; /   Distance from the proposed place 

   

   

   

අත්සන සහ නිල මුද්රාව /  

ifnahg;gk; kw;Wk; gjtp Kj;jpiu/ 

Signature and official stamp 

 

 

දිනය / jpfjp / Date 
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(ප්රාදද්ශීය දල්කේ දේ නිරික්ෂණ හා නිර්දද්ශ / gpuNjr nrayhsuJ mtjhdpg;Gf;fs; 

kw;Wk; rpghupRfs;  / Observations and recommendations of the Divisional Secretary) 

 

15.  ඉේුම්කරු දක්වා ඇති ගතාරතුරු හා ................................................... ග්රාම නිලධාරී ගකාට්ඨාසගේ ග්රාම 

නිලධාරී විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ගතාරතුරු පරීක්ෂා කර බලා ගමම ආගමික ස්ථානය ඉදිකිරීම හා 

පවත්වාගගන යාම සඳහා ලියාපදිංචියට නිර්දද්ශ කරමි / දනාකරමි. / tpz;zg;gjhup Fwpg;gpl;Ls;s 

jfty;fs; kw;Wk; ................................................... fpuhk mYtyu; gpuptpd; fpuhk mYtyuhy; 

rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s jfty;fis guprPypj;J ,e;j kjj;jyj;ij epUkhzpj;jy; kw;Wk; 

Ngzpr;nry;Ytij gjpT nra;tjw;F rpghupR nra;fpNwd; / rpghupR nra;atpy;iy. / I hereby 

examine the particulars given by the applicant and the Grama Niladhari of the Grama Niladhari 

Division,…………………………… and recommend/ do not recommend the construction / maintenance of this 

religious place.  

16. නිර්ගේශ් ගනාකරන්ගන් නම් ගහ්තු සඳහන් කරන්න / rpghupR nra;atpy;iynadpd; fhuzj;ijf; 
Fwpg;gpLf. / indicate reasons, if not recommended    

   

 

 

 

 
 

සැ.යු. (ප්රාගේශීය ගේකම් නිර්ගේශ් ගනාකරන්ගන් නම් පමණක් පහතින් සඳහන් දිස්ික් ගේකම්ගේ නිර්ගේශ්ය ගවත ගයාමු විය 

යුතුය.) / ftdpf;f: (gpuNjr nrayhsu; rpghupR nra;atpy;iynadpd; kl;Lk; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s khtl;lr; 

nrayhsuJ rpghuprpw;F rku;g;gpf;fg;gly; Ntz;Lk;.) / N.B.  (To be referred for the recommendation of the District 

Secretary, only if the Divisional Secretary does not make necessary.)  

(දිස්තික් දල්කේ කාර්යාලදේ නිරීක්ෂණ හා නිර්දද්ශ / khtl;l nrayfj;jpd; 

mtjhdpg;Gf;fs; kw;Wk; rpghupRfs; / Observations and recommendations of the 

District Secretariat) 

17.  ඉේුම්කරු දක්වා ඇති ගතාරතුරු හා .................................................. ප්රාගේශීය ගේකම් ගකාට්ඨාසයට 

අයත් ප්රාගේශීය ගේකම් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ගතාරතුරු පරීක්ෂා කර බලා ගමම ආගමික ස්ථානය ඉදිකිරීම 

හා පවත්වාගගන යාම සඳහා ලියාපදිංචියට  නිර්දද්ශ කරමි / දනාකරමි. / tpz;zg;gjhup Fwpg;gpl;Ls;s 

jfty;fs; kw;Wk; .................................................. gpuNjr nrayfg; gpuptpw;Fupa gpuNjr 

nrayhsuhy; rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s jfty;fs; guprPypf;fg;gl;L ,e;j kjj;jyj;jpid 

epUkhzpj;jy; kw;Wk; Ngzpr;nry;Yjy; njhlu;ghd gjptpid Nkw;nfhs;Stij rpghupR 

nra;fpNwd; / rpghupR nra;atpy;iy.  / I hereby examine the particulars given by the applicant and the 

Divisional Secretary of the relevant D. S. Division, …………………………… and recommend/ do not 

recommend the construction/ maintenance of this religious place 

 

 

 

 

අත්සන සහ නිල මුද්රාව / ifnahg;gk; kw;Wk; gjtp Kj;jpiu 

/ Signature and official stamp  

ප්රාගේශීය ගේකම් / gpuNjr nrayhsu; / Divisional Secretariat   

දිනය / jpfjp / Date 

 

අත්සන සහ නිල මුද්රාව / ifnahg;gk; kw;Wk; gjtp Kj;jpiu /  

Signature and official stamp 

දිස්ීක් ගේකම් / khtl;lr; nrayhsu; / District Secretary  

දිනය / jpfjp / Date 

 

III ගකාටස 
gFjp III  
Part III 

 

IV දකාටස් 
 gFjp IV 
Part IV 
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(අමාතාංශ දල්කේදේ අවස්න්ත අනුමැිය ලබා දීම පිණිස් අොළ දෙපාර්තදේන්තතු අධක්ෂ / 

ප්රධානියා විසින්ත ස්ේපුර්ණ කිරීම ස්ෙහා / mikr;R nrayhsupd; ,Wjp mDkjpia 

toq;Ftjw;fhf> cupa jpizf;fsg; gzpg;ghsu; / jiytuhy; G+u;j;jp nra;Ak; 
nghUl;L) / To be perfected by the Director/ Head of relevant Department  for obtaining 

final approval of the Secretary of the Ministry ) 

නව ආගමික ස්ථානයක් වශ්ගයන් අනුමැතිය සඳහා ගයෝජිත……………………………………………………………………………… 

................................................................................. නව ආගමික ස්ථානයක් වශ්ගයන් පවත්වා ගගන යාම, රාජ් 

බුද්ි අංශදේ නිර්දද්ශයට යටත්ව නිර්දද්ශ කරමි / නිර්දද්ශ දනාකරමි. / Gjpa kjj; jyj;jpw;fhd 

mDkjpf;fhfgpNuupf;fg;gLfpd;w…………………………………………………………………...................................................

. 

………………………………………………………………………………………………….. Gjpa kjj;jynkhd;whf Ngzpr; 

nry;Ytij> mur Gydha;T gpuptpd; tpjg;GiufSf;F mikthf rpghupR nra;fpNwd; / rpghupR 

nra;atpy;iy. / I hereby recommend / do not recommend the construction/ maintenance of the religious 

place………………………………., which is proposed as a new religious place, subject to the recommendation of the 

State Intelligence Service  

 

 

 

                                                                                 
 
 
 

අමාතාංශ දල්කේදේ අනුමැිය / mikr;R nrayhsupd; mDkjp  
 / Approval of the Secretary of the Ministry 
 
 

18 .  නව ආගමික ස්ථානයක් ඉදි කිරීම හා පවත්වාගගන යාම අනුමත කරමි / දනාකරමි / Gjpa kjj; 
jynkhd;iw epUkhzpf;fTk; Ngzpr; nry;yTk; mDkjp mspf;fpd;Nwd; / 
mDkjpaspf;ftpy;iy. / I hereby approve/ do not approve the construction/ maintenance of a new religious 

place  
 
19 .  නව ආගමික ස්ථානය ඉදිකිරීම හා පවත්වාගගන යාම සදහා පහත අඩුපාඩු සම්ූර්ණ කර නැවත ඉදිරිපත් 

කරන්න. / Gjpa kjj; jynkhd;iw epUkhzpf;fTk; Ngzpr; nry;yTk; fPNo fhl;lg;gl;Ls;s 
FiwghLfis eptu;j;jp nra;J kPs rku;g;gpf;fTk; / Note to re-submit the application for 

construction / maintenance of a new religious place after making necessary rectifications. 
 

(අ) ......................................................................................................................................................... 

(ආ) ......................................................................................................................................................... 

 

 

    

 

..................................................................... 
අත්සන සහ නිල මුද්රාව / ifnahg;gk; kw;Wk; gjtp Kj;jpiu / Signature and 

official stamp 
ගේකම් / nrayhsu; / Secretary 

 බුේධශ්ාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයාංශ්ය / Gj;jrhrd> rka 
kw;Wk; fyhr;rhu mYty;fs; mikr;R / බුේධශ්ාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික 

කටයුතු අමාතයාංශ්ය 

 

දිනය / jpfjp / Date 

 

V දකාටස් 
gFjp V  
Part V 

 

අත්සන සහ නිල මුද්රාව / ifnahg;gk; kw;Wk; gjtp Kj;jpiu / Signature 

and official stamp 

අධයක්ෂ / gzpg;ghsu; / Director 
ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු ගදපාර්තගම්න්තුව / fpwp];jt kj mYty;fs; 

jpizf;fsk; / Department of Christian Religious Affairs  

 

 

දිනය / jpfjp / Date 

 

VI දකාටස් 
gFjp VI  
Part VI 

 


