
 

 

 

 
 

MINISTRY OF BUDDHASASANA-SRI LANKA 

Application to obtain a letter of Recommendation for Entry Visa 

                                      බුද්ධ ාවන අමාත්ාාංය-ශ්රී ාංවාල 

පැමිණීමේ වීවා බා ගැනීම වදශා නිර්මද් ලිපි බා ගැනීමේ අයදුේපත්රය. 

 

Section 1: particulars of the applicant 

1 මවොටව : අයදුේවරුමේ මත්ොරතුරු 

1. Name in Full (වම්පූර්ණ නම): …………………………………………………………………...........................  

.…………………………………………………………………………………………. 

2. Nationality (ජළතිය)  : ………………………………………………………………………………………… 

3. Sex (වහත්රී / පුරු භළලය): ……………………………………………………………………………………………………. 

4. Religion (ආගම)  : …………………………………………………………………………………….…. 

5. Passport No (ගමන් බපත්ර ංක ය) : ……………………………………………………………………………. 

Date of Issue : ……………………………   Date of Expiry: ………………………………. 

(නිකුත්  ෂ දිනය)    (ඉකුත් ලන දිනය) 

6. Address in the country of Domicile: ………………………………………………………………………………… 

(වහථිර පදිකචිය ඇති රටේ ලිපිනය)         ………..…………………………………………………………….………..  

7. Address in Sri Lanka  : ………………………………………………………………………………….……. 

(ශ්රී ක ළටේ දී ලිපිනය)    …………………………………………………………………………………..……. 

8. Purpose of coming to Sri Lanka: …………………………………………………………………………………….. 

( ශ්රී ක ළලට පෆමිණීමට ටශේතුල)   …………………………………………………………………………………….. 

9. Expected period to be in Sri Lanka: ………………………………………………………………………………… 

(ශ්රී ක ළටේදිදි ටීමටමට ංටේක්ෂිත  ළ සීමළල)    



 
 

 

 

Section 2: Particulars of the Sponsor 

2 මවොටව : අනුග්රාශවමේ මත්ොරතුරු 
 

1. Name of the Institute : ……………………………………………………………………………………………………. 

(ආයතනටේ නම)   

2. Registration Number (If relevant) & Authority: ………………………………………………………………. 

(ලියළපදිකචි ංක ය)    

3. Name of the Sponsor / Guarantor: ………………………………………………………………………………… 

(ංනුග්රළශ ට/ /  ෆප රුට/ නම) 

4. Address of the Sponsor / Guarantor: ……………………………………………………………………………… 

(ංනුග්රළශ ට/ /  ෆප රුට/ ලිපිනය) 

5. National Identity Card No of the Sponsor/ Guarantor :........................................................  

(ංනුග්රළශ ට/   ෆප රුට/ ශෆදුනුම්පත් ංක ය) 

6. Reason if the Applicant’s Sri Lanka address is deferred from above: ……………………………... 

(ංනුග්රළශ ට/ වශ ංයදුම් රුට/ ලිපිනය ටලනවහ නම් ටයට ටශේතුල) 

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

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

7. Contact No of the Sponsor / Guarantor : ………………………………………………………………… 

(ංනුග්රළශ ට/ /  ෆප රුට/ දුර තන ංක ය) 

8. E- mail Address of the Sponsor/ Guarantor : ………………………………………….……………… 

(ංනුග්රළශ / ෆප රුට/ විද්යුත් ලිපිනය  

9. Fax No of the sponsor/ Guarantor: …………………………………………………………………………………. 

(ංනුග්රළශ ට/ සෆක්වහ ංක ය   

10.  Applicant’s Qualifications  : ………………………………………………………………………….……………. 

(ංයදුම් රුට/ සුදුසු ම්)    …………………………………………………………..……………………………. 

11. Scheme of Recruitment/Selection Centrica: ……………………………………………………………… 

(බද්යලළ ගෆනීටම්/ටතෝරළගෆනීටම් ක්රමටේද්යය)   ……………………………………………………………… 

12.  Course Period : ……………………………………………………………………………………………..………………… 

(පළඨමළළ  ළය) 



 

 

 

I take the responsibility of the above visa applicant during his/ her stay in Sri Lanka and bear the 

expenses of the applicant in the period of staying. I Certify that the above information furnished 

in section 01 and 02 are true and correct and request to recommend the granting of Entry Visa.  
ඉශත නම වඳශන් භීක්ෂුන් ලශන්ටවේ / ටමටශණින් ලශන්ටවේ ශ්රී ක ළ ටේ දිදී ටීටින  ළ සීමළල තුෂ 

ටීයලු ලගකීම් ශළ වියද්යම් ද්යෆරීටම් ලගකීම මළ භළර ගන්නළ ංතර  පෆමිණිටම්  වීවළ බළටද්යන ටව ටමයින් 

ඉල්මි. ඉශත  01 වශ 02 ට ොටවහල වද්යශන් ටීයලු ටතොරතුරු වතය ශළ නිලෆරදි බලට ද්ය වශති   රමි. 
 

 

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

     Date                                                                             Signature of the Sponsor /Guarantor 

        (ංනුග්රළශ යළට// ෆප රුට/ ංත්වන   
    (දිනය           Rubber Stamp 

                  (රබර් මුද්රළල  
 

 

Section 3: Recommendation of the most Rev. Registrar, Shasanarakshaka Mandalaya 

3 මවොටව : ාවනාරක්ව මණ්ඩමේ මේඛවාධිවාරී ව්ලාමින් ලශන්මවේමේ නිර්මද්ය 
 

I certify that the particulars furnished about the above Sponsor / Guarantor and the Institute 
are true and correct and recommend/ do not recommend granting entry Visa to the above 
applicant. 
ංනුග්රළශ යළට//  ෆප රුට/ ටීයලු ටතොරතුරු ශළ ආයතනටේ ටතොරතුරු වතය ශළ නිලෆරදි බලට මළ 
විටීන් වශති   රන ංතර ංයදුම් රුට ටමරටට පෆමිණීමට වීවළ බළ දීම නිර්ටේ  රමි./නිර්ටේ 
ටනො රමි. 

 

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

        Date                                                                             Signature of the Registrar   
                (ටල්ඛ ළධි ළරි වහලළමින් ලශන්ටවේට/ ංත්වන   

       (දිනය           Rubber Stamp 
                  (රබර් මුද්රළල  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Section 4: Divisional Secretariat 

4 මවොටව : ප්රාමද්ය ය මේවේ වාර්යාය 
 

I certify that the particulars furnished about the above Sponsor / Guarantor and the Institute 
are true and correct and recommend/ do not recommend granting of entry Visa to the above 
applicant.  
ංනුග්රළශ යළට// ෆප රුට/ ටීයලු ටතොරතුරු ශළ ආයතනටේ ටතොරතුරු වතය ශළ නිලෆරදි බලට මළ 
විටීන් වශති   රන ංතර ංයදුම් රුට ටමරටට පෆමිණීමට වීවළ බළ දීම නිර්ටේ  රමි./නිර්ටේ 
ටනො රමි. 
 

 

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

        Date                                                                                  Signature of the Divisional Secretary
                                                     (ප්රළටේය ය ටල් ම්ට/ ංත්වන   

       (දිනය           Rubber Stamp 
                  (රබර් මුද්රළල  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


