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1. ච? ෙ ඛ අංක 2015/02 F ෙGද අංක 5:1 ෙGදෙයF සඳහ2 2% වා]iක
ක ෙපXj අ^පාතය 4% ද වා
ෙමමI2 සංෙශ>ධනය ෙK.
2. ච? ෙ ඛ අංක 2015/02 F ෙGද අංක 2:3 ෙමමI2 ඉවB කරන අතර , lට ෙපර බැං, ණය වැඩ
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ෙමම ණය වැඩ සටහන යටෙB ණය ඉ WO ;<මට හැ;යාව ඇත. ෙකෙසm නLc ණය ෙගnO
පැහැරහැර ඇS සාමාTකය2ට ණය A,B ෙනXකළ YZය.
YZය
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ආපN ෙගnමට ලබා c2 වසර 01 ක සහන කාලය
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සහන
?මෙKදය2
මෙKදය2 අ^ගමනය කරන අතර ව ාපෘSෙ\
ා
ශක තාවය අ^ව පළLව ණය ඉ WO කරන සමාTකෙය,ට _වද උපQම ණය Lදල 0.100,000
0
අ^මත කර ලබා 5ය හැක. අපෙ` ණය සංස්කෘSෙ\ rයවරය2 අ^මනය ;<ම අවශ ෙනXෙK.
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අධ ෂ ජනරා
பணி பாள தைலைமயதிபதி
Director General
011-2872202
011-2889002

අSෙ]ක අධ ෂ ජනරා
ேமலதிக பணி பாள தைலைமயதிபதி
Additional Director General
011-2861994

අධ ෂ (පාලන)
பணி பாள (நி வாக )
Director (Administration)
011
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011
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