Collecting information on Catholic/Christian Churches and Christian
religious Places
Ministry of Tourism Development, Wildlife and Christian Religious Affairs has taken a decision
to record information on Catholic/Christian Churches and Religious Places under them.
Therefore Heads of all Churches connected to Catholic/Christian religious affairs are hereby
informed to submit information in accordance with the following specimen before 05/07/2019 to
Director, Department of Christian Religious Affairs, 155/10, Castle Street, Colombo 8
1. Name of the church
2. Name
Address
Telephone no
Email address…………………………………………of Chief of the Church
3. Religious places under the church
(Submit relevant information as an annex as per the specimen given below)
District Divisional GramaNiladhari Name of Address Telephone Name of Chief
Number
Secretary’s Division
the
number
Pastor/Father/Priest of
Division
religious
families
place

It is hereby certified that the above particulars are true and correct.
Signatureand official stamp
Head of Church




Information should be submitted separately by each Church and submission of them as
organizations should be avoided.
The churches, which have already submitted relevant information to the Department,
should submit them again in accordance with the new specimen.
Kindly note this is purely a collection of information but not a registration.

Secretary
Ministry of Tourism Development, Wildlife and Christian Religious Affairs

fj;Njhypf;f fpwp];jt rigfs; kw;Wk; fpwp];jt kjj;jyq;fs; njhlu;ghd
jfty;fisr; Nrfupj;jy;.
ehlshtpauPjpapy; jhgpf;fg;gl;Ls;sfj;Njhypf;f fpwp];jt rigfs; kw;Wk;
fpwp];jtkjj;jyq;fs; njhlu;ghd jfty;fisg; gjpT nra;tjw;F Rw;;Wyhj;Jiw
mgptpUj;jp>tdrPtuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt kj myty;fs; mikr;R jPu;khdpj;Js;sJ.
vdNt>fPNo fhl;lg;gl;Ls;s gbtj;jpw;fika cupajfty;fisg; G+u;j;jpnra;J 2019/07/05
Me; jpfjpf;F Kd;du; gzpg;ghsu;>fpwp];jt kj mYty;fs; jpizf;fsk;>155/10,காசல் வீதி,
ககாழம்பு 08 vd;w Kftupf;F mDg;gpitf;FkhW midj;J fj;Njhypf;f fpwp];jt kj
mYty;fSld; njhlu;Gila rigfsJ jiytர் fSf;F ,j;jhy; mwptpf;fg;gLfpd;wJ.
1. rigapd; ngau;:
Kftup:
njhiyNgrp ,yf;fk;:
2. rig jiytuJ ngau;:
Kftup:
njhiyNgrp ,yf;fk;:
kpd;dQ;ry; Kftup:
3. rigapd; fPo; mike;Js;s kjj;jyq;fs;:
(fPNo fhl;lg;gl;l gbtj;jpw;fika cupa jfty;fis xU ,izg;ghf rku;g;gpf;fTk;.)
khtl;lk; gpuNjr
fpuhk
kjj;jyj;jpd; Kftup njhiyNgrp gpujhd
FLk;gq;fsJ
nrayfg; mytyu; ngau;
,yf;fk;
mUl;je;ij vz;zpf;if
gpupT
gpupT
FU
Nghjfupd;
ngau;

Nkw;$wg;gl;l jfty;fs; rupahdJk; cz;ikahdJnkd cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;.
ifnahg;gKk; gjtp Kj;jpiuAk;
rigj; jiytu;.




Xt;nthU rigapdhYk; ntt;Ntwhf jfty;fs; rku;g;gpf;fg;glNtz;baJld;
mikg;G uPjpahf jfty;fis mDg;Gtijj; jtpu;f;fTk;.
VyNt jpizf;fsj;jpw;F ,j;jfty;fis mDg;gpa rigfSk; Gjpa
gbtj;jpw;fika kPsTk; jfty;fis mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

ftdpf;f: ,J ntWkNdjfty; Nrfupf;Fk; xUnraw;ghL khj;jpuNkad;wp gjpTnra;Ak;
nraw;ghL my;y vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;f.
nrayhsu;>
Rw;Wyhj;Jiw mgptpUj;jp>tdrPtuhrpfs; kw;Wk; fpwp];jt kj mYty;fs; mikr;R

කත ෝලික/ක්රිවියායි ආ මගක ක වවිල හ ශි
ක්රිවියායි ආ මගක ක විථිනල ත ොරතුරු රැවිකිරීම
දිලයින පුරි පිහිටි කත ෝලික/ක්රිවියායි ආ වවිල හ ශි ය යේතඇ ියා මගක ක විථින වබන් හධ ත ොරතුරු
තේඛනග කිරීමේ වංචිරක වංලර්ධන ලනජීවී ශි ක්රිවියායි ආ මගක ක කේයුතු අමි ිංය ණයරකය කර
ි .
එ්ැවි හ ඳශ මකෘයායේ අදිෂ ත ොරතුරු 2019/07/05 දිනේ ප්රථම අධක්ෂක, ක්රිවියායි ආ මගක ක
කේයුතු තදඳිර් තබන හතුල , 155/10, කිවේ වීදිය, තකොෂඹ 08 යන ලිපිනයේ ්ිතදන තව සියලු
කත ෝලික/ක්රිවියායි ආ මගක ක කේයුතු ශි වබන් හධ වවිල හහි ප්රධිනී හ තල දැනුබන තදක .
1

2

3

වවිතේ නම
ලිපිනය
දුරකථන අංකය
වවි ප්රධි ආයිත නම
ලිපිනය
දුරකථන අංකය
ඊතබනේ ලිපිනය
වවිල යේතඇ ියා මගක ක විථින
(ඳශ මකෘයායේ අනුල අදිෂ ත ොරතුරු ිමුණුමක්ෂ තව ඉදිරිඳඇ කර හන)
දිවිත්රික්ෂකය

ප්රිතීයය
තේකබන
තකොට්ඨිවය

ග්රිම
 ආධිරී
ලවම

මගක ක
විථිනතේ
නම

ලිපිනය

දුරක න
අංකය

ප්රධින
තීලගැයා
/පියතුමි
/පූජකතුමිත
නම

ඳවුේ
ගකන

ඉශ වශ හ ත ොරතුරු ව  ශි  ආලැරදි ්ල ප්රකි කරක .
අඇවන ශි  ආ මුද්රිල
වවි ප්රධිනී



එක්ෂ එක්ෂ වවිල මගි හ තලන තලන ම ත ොරතුරු ඉදිරිඳඇ කෂ යුතු අ ර වංවිධින ලතය හ
ත ොරතුරු ඉදිරිඳඇ කිරීතම හ ලැකිය යුතුය.
දැනේමඇ තදඳිර් තබන හතුල තල ත ොරතුරු ්ි දී ියා වවිල හ තේ නබන නල මකෘයාය යේතඇ
නැල ත ොරතුරු ්ි දිය යුතුය.

වැ.යු - තමය ත ොරතුරු රැවි කිරීමක්ෂ ඳමකක්ෂ ලන අ ර ලියිඳදිංචි කිරීමක්ෂ තනොලන ්ල කිරුණිකල
වක හන.
තේකබන
වංචිරක වංලර්ධන, ලනජීවී ශි ක්රිවියායි ආ මගක ක කේයුතු අමි ිංය

