
      

MINISTRY OF BUDDHASASANA, RELIGIOUS & CULTURAL AFFAIRS - APPLICATION 

TO OBTAIN A LETTER OF RECOMMENDATION TO EXTEND THE VISA 

 
 

 

1. Passport No: …………………………………………………………………………….. 

2. Name of the applicant: ………………………………………………………………….. 

3. Nationality: ……………………………………………………………………………… 

4. Foreign Address: ………………………………………………………………………... 

5. Religion: ……………………………………………………………………………….... 

6. Local Residence and Address: ………………………………………………………….. 

7. Visa Type :- Residence Visa Extension / Visit Visa Extension 

8. Date of Arrival: …………………………………………………………………………. 

9. Purpose for the Extension: …………………………………………………………........ 

10. Period of Extension required: (Required Maximum One year)……………………........ 

11. Expiry Date of the Present Visa: ………………………………………………………... 

12. Name of the Sponsor: ………………………………………………………………….... 
13. Permanent Residence & the Address of the Sponsor: …………………………………... 

14. Relevant Police Station: ……………………………………………………………….... 
15. Divisional Secretariat: …………………………………………………………. 

I do hereby certify that the particulars furnished by me above are true and accurate. 
         

 

Date ……………………………..   ………………………………… 
              Signature of Applicant 
 

 

වැඩ සිටින විහාරස්ථානයේ / ආරාමයේ / මධ්යස්ථානයේ / විහාරාිපතීන්  වහ් යස ය  / ්රධ්ාන සසසි් 

මාතාවය  නිර්යේශය 
 
 

ඉ්ලුම්කාර හිමිනම / සසසි් මාතාව ..................................... දින සිට ශ්රී කාකායව වැඩ වසන තව,  

................................. දින සිට අත විහාරස්ථානයේ / ආරාමයේ / මධ්යස්ථානයේ වැඩ වාසය කරු  කතන 

තව,  උ් වහ් යස ය  / සසසි්මාතාවය  සියළුම අවශයතාවය්  දසානමය  නවාතැ්   ිලකායන තස්ථාන  

සිවුරු පිරිකර  ආරක්ෂාව) පිළිතඳ වගකීම මවිසි්  සරු  කතන තව,  යමයි්  ්රකාශ කර සිටිමි. 
තවස යමම හිමිය්  / සසසි් මාතාව ශ්රීකාකායව ඳී ස සිටිමි්  .............................................. දසාමය් ර 

අධ්යාතනය කතන ත් සක / පිරියවය්  නම / උසස ් අධ්යාතන කතන ආයතනය) හි බුදුසහම / තාලි භාෂාව / 

ත්රිපිටකය / යවන, දසඳහ්  කර් න) .................................... හසාරු  කතන තව,  සහතික කරමි. 

දපිරියවනක  යහ  යවන, උසස් ආගමික ආයතනයක අධ්යාතනය හසාරන තව සහතික රීම ම සඳහා  ම 

ආයතන ්රධ්ානියා යග්  කතාග, ලිපියක් ස යම් සම  ඉදිරිත, කරමි.) 
 

සහතික කරන ආයතනාිපතතිය   
 

නම :  ..................................................  

ලිපිනය :  .............................................           

ජාතික හැඳුු ම්ත, අාකය: ........................ 

දුරකතන අාක: .......................................  

ඊ - යම්්: ............................................. 

ෆැක්ස් අාකය: ........................................ 

දිනය : ................................. ................    අ,සන:- ............................... 
                                                                                            නික මුද්රාව :- 
 



වාස වීසා ඉ්ලීම පිළිතඳව ශාසනාරක්ෂක ය්කම් ස්වාමී්  වහ් යස ය  නිර්යේශය 
 
1. වාස වීසා ඉ්කා සිටින අයය  නම හා සැනට වාසය කරන ස්ථානයේ ලිපිනය : 
............................................................................................................................ 
 
2.  ම ස්ථානයේ ආගමික කටයුතු තව,වා යගන යායම් ස්වභාවය 
 

                  විහාරස්ථානයක්                                       ආරණ්යයක් 

   පිරියවනක්                                               අධ්යාතන ඨයකයක් දවිශ්ව විසයාක ස ුතුළුව) 

   ආරාමයක් දසසසි් මාතා ුතුළුව)   යවන, 

 
3. වාස වීසා අයදුම්කරු  යමම අයදුම්තය, සඳහ් කර ුති භාරකරු යහ  අිපතීන්  වහ් යස ය  / සසසි් 

මෑණිය්  වහ් යස ය  අු  සැු ම හා විධ්ාන යටය, අසාක ස්ථානයේම ඳී ස සිටීස? ක්රියා කරයිස? 
................................................................................................................................ 
 

4. වාස වීසා ඉ්කා සිටින අය පිළිතඳව මහජන තැමිණිලි  ුයතො, ඒවා පිළිතඳ කතාග, යතොරතුරු 
............................................................................................................................... 
 

5. වාස වීසා ඉ්කා සිටින අය යතෞේධ්ාගමික කටයුතුවක නිරත වී ු,ය, යකයස ස?                                
ද උසා: ආගම හැසෑම ම  අධ්යාතනය  භාවනා  ආ ව වශයය් ) 
.............................................................................................................................. 
 
6. වාස වීසා ඉ්කා ුති අයට  ය කතා වම /  වර්ඝ රීම ම පිළිතඳ නිර්යේශය 
................................................................................................................................ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
දිනය : ..............................                             .......................................................... 
නික මුද්රාව :                                                          ශාසනාරක්ෂක මඩලඩකයේ ය්ාකාිපකාම   
                                                                                   ස්වාමී්  වහ් යස ය  අ,සන 
 

්රායේය ය ය්කම්ය  නිර්යේශය: 
 
තසුපියේ සඳහ්  කරුණු තම ක්ෂා කළ අතර  ඒවා නිවැරදි තව,  ශාසනාරක්ෂක මඩලඩකයේ 

ය්ාකාිපකාම  ස්වාමී් වහ් යස ය  වාර්තායව සඳහ්  කරුණු අු ව සෑහීමකට ත, විය හැරී / 

සෑහීමකට ත,විය යනොහැරී තව,  ඒ අු ව ................................................ නැමැති ස්වාමී්  

වහ් යස ට / සසසි් මාතාවට වාස වීසා කතා වම /  වර්ඝ රීම ම නිර්යේශ කරන තව, / යනොකරන තව,  

වාර්තා කරමි. 
 

දිනය : ..............................                             .......................................................... 
නික මුද්රාව :                                                                 ්රායේය ය ය්කම් 

 
 

 
 

කාර්යාකයීය ්රයය ජනය සඳහා 
 

ඉහත සතයා ුති යතොරතුරු තම ක්ෂා කළ අතර  ඒවා නිවැරදි තව සඳහ්  කරමි. 
 

                                                                                 ……………………………………………. 
                                                                                               විෂය ලිපිකරු 


