
YS% ,dxlsl fiajlhska tlai;a wrdìs tórA rdcHfhys fiajd fhdaclfhl= fj; f.kajd fok wfhl= jsiska 

iïmQrAK l, hq;= wdlD;s m;%h 

ஐக்கின அபபு எநீர் இபாச்சினத்தில் ணிபுரிவயாருக்கு ததாமிார்கள 

அிமுகப்டுத்துவயாபால் இப்டியம் ிபப்ப்டல் தயண்டும் 
 

THIS FORM SHOULD BE FILLED UP BY THE EMPLOYEE’S INTRODUCER WHO 
 INTRODUCE HIM / HER TO THE EMPLOYER OF UAE 

                                                                                                                                                                 

;dkdm;s ;=ud                           தூதுயர்     Ambassador 

Y%S ,xld ;dkdm;s ldrAhd,h    இங்ளக தூதுயபானம்   Embassy of Sri Lanka   

wnqvdì                     அபுதாி     Abu Dhabi 
                                                                         

fiajlhd f.kajd fok whf.a úia;r 
அிமுகப்டுத்துவயார் யிபம் 

Particulars of the Introducer 
iïmQrAK ku  
முழுப் பபர் 

Full Name 
.uka n,m;% wxlh  oqrl:k wxlh  
கடவுச்சீட்டு இயக்கம் ப ொலயபபசி இயக்கம் 

Passport No Telephone No 
furg ,smskh   
முகலரி (எீர் 
இொச்சிம்) 
Address in U.A.E. 
YS% ,xldfõ ,smskh    
முகலரி (இயங்லக) 

Address in Sri Lanka 
fiajd ia:dkfha ,smskh  oqrl:k wxlh  
பணிபுரியும் இடத் ின் 

முகலரி  

ப ொலயபபசி இயக்கம் 

Address at the work 

place          

Telephone No 

fiajHhd y∫qkd.;af;a 

flfiao@    
 y∫ qkk ld,h fldmuKo@  

ப ொறில் லறங்குனல 

எவ்லலகில் அமிலரீ்?       

எவ்லரவு கொயொக 

அமிலரீ்?  

How do you know the 
Employer?                                                                                                                                         

How long do you know 
the Employer? 

furg fiajd fhdaclhd ms<sn| úia;r 

ததாமில் யமங்குர் ற்ின தகயல் 

Particulars of the Employer 

iïmQrAK ku  ;k;=r  
முழுப் பபர் ப ொறில்  

Full Name Designation 
.uka n,m;% wxlh  oqrl:k wxlh  
கடவுச்சீட்டு இயக்கம் ப ொலயபபசி இயக்கம் 

Passport No Telephone No 



furg ,smskh   oqrl:k wxlh  
இந்நொட்டின் முகலரி ப ொலயபபசி இயக்கம் 

Address in U.A.E.  Telephone No 
fiajd ia:dkfha ,smskh   oqrl:k wxlh  
பணிபுரியும் இடத் ின் 

முகலரி  

ப ொலயபபசி இயக்கம் 

Address at the work 
place  

Telephone No 

 

Y%S ,dxlsl fiajlhskaf.a fiajh uSg fmr ,nd f.k ;sfnSo@ tysoS fiajlhska ms<sn| m%Yak we;s jS ;sfnSo@ 

இயங்லகல பசர்ந்  பலறு ப ொறியொரர்கள் உள்ரனொ ? ஆம் எனில், ப ொறியொரிக்கும் ப ொறில் 
லறங்குபலொருக்குிலடில் ஏ ொலது முண்பொடுகள் ஏற்பட்டதுண்டொ? 

Were there any Sri Lankans as employees? If so, were there any problems between them and their 

employers? 

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

meñKSug kshñ; fiajlhd ms<sn| úia;r 

ததாமிார் யிபம் 

Particulars of the Employee 
iïmQrAK ku  .uka n,m;% wxlh  
முழுப் பபர் கடவுச்சீட்டு இயக்கம் 

Full Name Passport No 
 

Y%S ,xldfõ ,smskh yd Ndrlref.a ku 

இயங்லக முகலரி ற்றும் பொதுகொலயர் பபர் 
Address in Sri Lanka and Name of the Guardian 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

y∫ qkajd fok wh yd fiajlhd w;r iïnkaOh@ 

அமிமுகப்படுத்துபலர் ற்றும் ப ொறியொரிக்குிலடிலுள்ர ப ொடர்பு? 

The relationship between the introducer and the employee? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

by; wxl 2 yd 3 hgf;a úia;r i|yka wh ud fyd|ska okakd w;r fuu fiajlhd fiajdfhdaclhd hgf;a 

fiajh lrk iïmQrAK ld,h ;=,oS we;s jk m%YaKj,oS ueosy;aj lghq;= lrk njg;a tlÛ fjñ” 

 

இயக்கம் 2 ற்றும் 3 ல் கூமப்பட்டுள்ர  ப்பினர்கலர நொன் நன்கு அமிபலன் என்றும் 
ப ொறியொரருக்கும் ப ொறில் லறங்குபலொருக்குிலடப ஏற்படும் பிச்சிலனகலர  ீர்த்து லலப்பது 
எனது கடலபன்பல யும் அமிந்து இ ன் கீழ் லகபொப்பிடுகிபமன். 
 

I do hereby declare that the parties subjected to article No. 2 & 3 are well known to me and aware of my 
responsibility and agree to intervene and settle any dispute which may arise between the employer and 
employee during his/her entire period of service. 
 

oskh  y∫ qkajd fok whf.a w;aik  
  ிக ி அமிமுகப்படுத்துபலரின் 

லகபொப்பம் 

Date Introducer’s Signature 

 


