
දිවුරුම් ප්රකාශය 

………………………………………………………………………………………………

…………….....(සම්පූර්ණ නම) වන මා විදේශ ගමන් බලපත්ර අංක…………………….....දරණ 

සහ ජාතික  හැඳුනුම්පත්අංක...................................................................................................... 

දරණ........................................................................................................................................

......................................................................................(ශ්රී ලංකාදේ ස්ථීර ලිපිනය) හි පදංචි සහ 

වර්තමානදේ............................................................................................................................

.........................................(වර්තමාන ලිපිනය)හි පදංචි දබෞේධාගමිකදයකු /ක්රිස්තු භක්තිකදයකු 

/ඉස්ලාම් ආගමිකදයකු/හින්දු භක්තිකදයකු වශදයන් සතය දලසත් අවංක බහුමානදයන් යුතුව 

දමදසේ දවුරා ප්රකාශ කර සිටිමි. 

1. දමහි සිේධි ප්රකාශක මම දවමි. 

2. මම දැනට දකොරියාදවහි දසේවය කරමින් සිටින අතර නව විදේශ ගමන් බලපත්රය සඳහා 

අයදුම් කිරීමට අදේක්ෂා කරමි. 

3. මම………….…………...........................................(පැමිණිදනය) දකොරියාවට පැමිණි 

අතර ......................................................(වීසා අවසන් වූ දනය) දන දක්වා දකොරියාදවහි 

රැඳී සිටීමට වලංගු වීසාවක් හිමි විය. 

4. මම ශ්රී ලාංකික පුරවැසිදයකු බව දවුරා ප්රකාශ කර සිටින අතර  කිසිම අවස්ථාවක දී 

දකොරියානු පුරවැසිභාවය දහෝ දවනත් රටක පුරවැසිභාවය දහෝ  කිසිඳු රටක සරණාගත 

තත්වයක් සඳහා ඉල්ලුම් කර දනොමැත.  

 

මම ඉහත සඳහන් සියලු දතොරතුරු සතය හා නිවැරද බවට දවුරා ප්රකාශ කර සිටිමි. ඉහත 

දදන ලද කිසියම් දතොරතුරක් වයාජ දතොරතුරක් බවට ඔේපු වුවදහොත් එය නීතිදයන් දඬුවම් 

ලැබිය යුතු වරදක් බව මා ඉතා දහොඳින් දැනුම්වත් වී සිටිමි.  

................................ (අද දනය ලියන්න.)දන දකොරියාදේ දී දවුරා අත්සන් කරන ලදී. 

 

ඉහත නම් සඳහන්………………………………................................................(සම්පූර්ණ 

නම) වන මා විසින් ප්රකාශ කරන ලදී. 

     

දනය: ………………     අත්සන:…………………… 

 

මා ඉදරිපිට දී අත්සන් කරන ලදී. 
 

දනය:………………      …………………...... 

         අත්සන සහ නිල මුද්රාව 



AFFIDAVIT 

I,……………………………………………………………………………………………………………...

holder of Sri Lanka Passport No………………………………………….and National Identity Card 

No…………………….of……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….(Permanent address in Sri Lanka) 

and presently residing at………………………………………………….......................................... 

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

(Present address) being a Buddhist/Christian/Muslim/Hindu do hereby solemnly, sincerely and 

truly declare and affirm as follows; 

1. I am affirmant above-named. 

2. I am currently living in the …………………………(Country) and I wish to apply for a new 

Sri Lankan passport. 

3. I arrived in ………….………….(Country) on ………………..………. And I was granted 

Indefinite Leave to Retain / Settlement / Permanent Residence / Indefinite Leave to enter 

in the ………………………....(Country) on …………………………….. 

4. I confirm that I am a citizen of Sri Lanka and I have neither applied nor obtained the 

Citizenship of ……………….….(Country)  or any other country / Asylum or refugee status. 

 

I hereby affirm that the above information is true and correct. I accept that if any information 

stated above is found to be false, it would be an offence punishable by law action. 

 

Signed and affirmed to at ……………………(Country) on this .... …. Day of …………….20…. 

Declared by the above named……………………………………………………………………… 

      (Name of the declarant) 

 

 

Date- …………………………    Signature-…………………………… 

 

Signed in my presence. 

 

 

 

Date- …………………………    ……………………………………….. 

         Signature & Stamp 


