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මමම අයදුම්පත ලියාපදිංචිය සදහා කාරුණිකව ඉදරිපත් කරමි. 

 

මා විසින් යමම අයදුම්පයත් සඳහන් කර ඇති ය ාරතුරු ස ය බවත් නිවැරද බවත්, සහතික කර සිටිමි. ලබායදන 

ලද  පිරිවි රයන්ට අනුව පැළ නිෂරපාදනයේ නිර වීමට එකඟ වන බවත්, අපනයන කෘෂිකර්ම 

යදපාර් යම්න්තුයේ බලයලත් නිලධාරීන්ට ඉහ  කාර්යය සිදුකරන සරථානය පරීක්ෂා කිරීමටත්, අවශ්ය 

ය ාරතුරු ලබාදීමටත්, අවශ්ය සහයයෝගය ලබාදීමටත් එකඟ යවමි.  වද යමම අයදුම්පය හි මා විසින් සපයා 

ඇති ය ාරතුරු අස ය බවට  හවුරු වුවයහාත් හා අපනයන කෘෂිකර්ම යදපාර් යම්න්තුයේ යකාන්යේසි වලට 

පටහැනිව කටයුතු කලයහාත් මායේ ලියාපදිංචිය අවලිංගු කළ හැකි බවද මා දනිමි. 

 

දනය ...................................                                                               ............................................ 
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