
රාජ්යා සේව ාා සේම ිෂන්  සවාාා ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස 

බ් ධනාගාර සමළමනාමරණ හා සසිරමරුා්  සපුනරුත්ථාපන සමටයුතු සරාජ්යා සමමා්ාාාං ශය 

බ් ධනාගාර සමූලව්ථානේේ සවහමාර සබ් ධනාගාර සමධිමාරී ්නතුර සවඳහා සබඳාා සගැනීම. 

(මාා් ්ර සබඳාා සගැනීම) 

 

බන්ධනාගාර දෙපාර්තදේන්තුදේ සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරී තනතුදරහි පවතින පුරප්පාඩු පහද ොවක් 

(15) ක් අභ්යාන්තර පෙනිනන් සේූරර්  ිරරී  සහහා අංක 02 හි සහහන් සුදුසුකේලත් ෙැනට දසේවදේ නියුතු 

ප්රධධාන දලලර්වුනන්දගන් සහ I දප  දලලර්වුනන්දගන් රාජ්යා දසේවා දකොිනෂන් සභ්යාදේ නිය ය පරිදි 

අයඳුේපත් කැහවනු ලැදේ. 

 (අ) අයදුේපත් කැහවන අවසාන දිනය :- ......2021..09..21............................................... 

 

සටහන :- අයදුේපත්රකයක් දහ    සේබන්ධිත ිපියයක් තැපලදදී නැති වූ බවට දහ  ප්රධ ාෙ 

වූ බවට දකදරන පැිනණිිප ගැන සලකා බැිපය හැිර දනොදේ. අවසාන දිනය ෙක්වා 

අයදුේපත්රක ප්රධ ාෙ ිරරීද න් ිදදුියය හැිර අලාභ්යහානි අයදුේකුනවන් ියිදන්  ියහෙරා 

ගත යුතු ය. 

 

01. බඳාා සගැනීේේ සක්රෙමය ස 

නිදේෙනදේ ෙක්වා ඇති සුදුසුකේ සේූරර්  කර ඇති අයඳුේකුනවන් අතුරින්, රාජ්යා දසේවා දකොිනෂන් සභ්යාව 

ියිදන් පත් කරනු ලබන සේමුඛ පරීක්ෂ   ණ්ඩලයක් ියිදන් පවත්වනු ලබන සේමුඛ පරීක්ෂ යක ප්රධතිලල 

 ත ඉහ   ලකුණු ලබා ගන්නා අදප්කෂකයින් පුරප්පාඩු සංඛාාව අනුව සහකාර බන්ධනාගාර 

අධිකාරී තනතුරට බහවා ගනු ලැදේ. සේමුඛ පරීක්ෂ දේී දජ්යාෂතාතාවය හා කුසලතාවය සහහා ලකුණු ලබා 

දෙනු ලැදේ.  

 

එහිී රාජ්යා දසේවා දකොිනෂන් සභ්යාව ියිදන් අනු ත කරන ලෙ (අංක 06 යටදත් සහහන්) ලකුණු ලබා ීදේ 

පටිපාටියට අනුකූලව සේමුඛ පරීක්ෂ ය පවත්වනු ලැදේ.  

 

පත්කරනු ලබන සංඛාාව සහ පත්ම   රිලයාත් ක වන දිනය රාජ්යා දසේවා දකොිනෂන් සභ්යාව ියිදන් ීරර ය 

කරනු ලැදේ. 

 

02. මාශා සුදුසුදමේ 

I. ඉදලුේපත් කැහවන දිනට වසර හයක දසේවා කාලයක් ඇති ප මු දප  දලලර්වරදයකු ම   දහ  

ප්රධධාන දලලර්වරදයකු ම  . 

II. උසසතම ේ ලබාීදේ ී වර්ත ාන තනතුදර් සහ ූරර්ව තනතුුනවල ූරර්වාසන්න වසර පහක් තු ී 

ිදයළු  වැටුප් වර්ධක උපයාදගන තිබී . 

III. අයදුේපත් කැහවන අවසාන දිනට ූරර්වාසන්න වසර 05 තු  සරිලය දසේවා කාලයක් සේූරර්  කර 

තිබී . 

IV. රාජ්යා දසේවා දකොිනෂන් සභ්යා චක්ර දදඛ 01/2020හි සහහන් ියධිියධානයන්ට අනුකූලව ෙඞුව ක් ලබා 

දනොතිබී . 

 

 



03.  ේව ාය සනියුක්් සමරවීේේ සේම ් ේේසි සහා ස සේව ාා සේම ් ේේසි 

I.  ද   තනතුර සහහා දත රාගනු ලබන අයඳුේකුනවන්, රාජ්යා දසේවදේ පත්ම ේ සහහා බලපාන දපොදු 

දකොන්දේිද  ත, සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි තනතුර සහහා වූ බහවා ගැනීදේ පටිපාටිදයහි 

දකොන්දේිදවලට යටත් ියය යුතුය. 

II.  ද   පත්ම   සතථීරය, ියශ්රා  වැටුප් සහිතය. තවෙ, වැන්ෙඹු හා අනත්ෙුන /වැන්ෙඹු පුුනෂ අනත්ෙුන, 
ියශ්රා  වැටුප් ක්ර  යට ොයක මුෙද දගියය යුතුය. රජ්යය  ගින් ියටින්ියට නිය  කරනු ලබන ආකාරයට 

  සහහා ොයක මුෙද දගියය යුතුය. 

III.  ද   පත්ම   වසරක වැඩබැලීදේ කාල සී ාවකට යටත්ය. සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරී III වන 
දශ්රේණියට බහවා දගන වසර 03 ක් ඇතු ත බහවා ගැනීදේ පටිපාටිදයහි සහහන් පරිදි ප මුවැනි 

කාර්යක්ෂ තා කඩඉේ පරීක්ෂ ය ස ත් ියය යුතුය. 

IV. 2020.10.16 දිනැති රාජ්යා පරිපාලන චක්ර දදඛ අංක 18/2020 හි සහහන් ියධිියධාන අනුව, නියිනත 
අදනක් රාජ්යා භ්යාෂාදේ/රාජ්යා භ්යාෂාවල ප්රධම  තාවය ලබා ගත යුතු ය. 

V. රාජ්යා දසේවා දකොිනෂන් සභ්යා කාර්ය පටිපාටික රීති වලට ෙ, ශ්රී  ලංකා ප්රධජ්යාතාන්්රි්ක ස ාජ්යවාී 
ජ්යනරජ්යදේ ආයතන සංග්ර හයට ෙ, රජ්යදේ මුෙද දරගුලාිදවලට ෙ, දෙපාර්තදේන්තුගත අදනකුත් 

නිදය ගවලට ෙ ද   පත්ම   යටත් දේ. 

 

04. ායව් සසීමාා. 

අො  දනොදේ. 

 

05. ාැටුප් සපරිමාණය ස 

2016.02.25 දිනැති රාජ්යා පරිපාලන චක්ර  දදඛ අංක 03/2016 ෙරන වැටුප් චක්ර දදඛයට අනුව ද   

පත්ම  ට හිින  ාිදක වැටපු පරි ා ය  ුන.47615/ - 10x1335 - 8x1630 - 17x2170 – ුන.110,895/- දේ. 

 

06. වේමුඛ සපරීක්නණය ස 

රාජ්යා දසේවා දකොිනෂන් සභ්යාව ියිදන් පත් කරනු ලබන සේමුඛ පරීක්ෂ   ණ්ඩලයක් ියිදන් සේමුඛ 

පරීක්ෂ ය පවත්වනු ලැදේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



සේමුඛ පරීක්ෂ ය සහහා පහත සහහන් ලකුණු පටිපාටිය පෙනේ කර ගනු ලැදේ..  

මනු ස

මාං මය 
වේමුඛ සපරීක්නණේේ සදී ලකුණු සප්ර්දාානය සමරනු සලබන සීර්න 

උප සීර්නය ස

යටේත් ස

උපරිම ස

ලකුණු 

උපරිම ස

ලකුණු 

01. ස ේව ාා සපළපුරුේදා සවඳහා 60 

 ඉහත අංක 02 දේෙදේ සහහන් මූිපක සුදුසුකේ සේූරර්  ක  දින 

ිදට අයදුේපත් කැහම දේ අවසාන දිනට තනතුර අනුව බර 

තැබූ දසේවා කාලය පහත පරිදි ග නය කරනු ලැදේ. 

   

+ 1.2 X 

 ස 

ඉහත පරිදි ග නය කරන ලෙ ඉහ   බර තැබූ දසේවා කාලය හිින 

අයදුේකුනට උපරි  ලකුණු ලබා ී, දසසු අයදුේකුනවන්දේ බර 

තැබූ දසේවා කාලයන්ට ඊට ස ානුපාතිකව ලකුණු ලබා දෙනු ලැදේ. 

සටහන :- ද හි  'දසේවා කාලය 'යන්දනන් සරිලය හා සතුටුොයක 

දසේවා කාලය අෙහසත දේ.  

 

 

 

 

 

02. කුවල්ාාය සවඳහා ස  40 

 

(කුසලතාවය සහහා ලකුණු ලබාදිය යුත්දත් I දප  දලලර් තනතුරට 

පත්ම ද න් පසුව ලබා ගත් සුදුසුකේ සහහා ප ණි.) 

1. මධාාපන සුදුසුදමේ සවඳහා ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස ස 

I. ියශතව ියොාල ප්රධතිපාෙන දකොිනෂන් සභ්යාව ියිදන් ියිගගත් 

ියශතව ියොාලයිරන් ියරින න උපාධියක් සහහා - ලකුණු ස05 

II. ියශතව ියොාල ප්රධතිපාෙන දකොිනෂන් සභ්යාව ියිදන් ියිගගත් 
ියශතව ියොාලයිරන් ියරින න ප්ප්දල  ාවක් සහහා 

(වසරකට දනොඅඩු)                                        - ලකුණු ස03 

(උපරි  එක් සුදුසක ක් සහහා ප  ක්  ලකුණු ලබා දෙනු ලැදේ.) 

2. ප්ර්ශාං වා සවඳහා ස 

බන්ධනාගාර දකො සාරිසත ජ්යනරාද ියිදන් දෙනු ලබන 

ප්රධශංසාවක් සහහා ලකුණු 02  

 සටහන : ප්රධසංශා සහහා ලකුණු ී ට දපොදු 230b ආකෘතිය 

අනුව තිබිය යුතුය. 

3. ක්රීුඩා ා සරිණයාමාරමේ සවඳහා ස 

I. ජ්යාතික කණ්ඩායේ නිදය ජ්යනය                   - ලකුණු 05 

II. රාජ්යා දසේවා නිදය ජ්යනය                             - ලකුණු 04 

III. දෙපාර්තදේන්තු නිදය ජ්යනය                       - ලකුණු 01 

 

 

 

 

 

 I දප  දලලර් දලලර් 
තනතුදරහි වසර 06කට 
වඩා වැප් දසේවා කාලය 

ප්රධධාන දලලර් 

තනතුදරහි දසේවා කාලය 

05 

 

 

 

 

05 

05 



03.  මේනක් ස රාජ්යා ාානා ස ප්ර්වීණ්ා ස වඳහා ස - ස සිාං හල/ ස ේදාමළ/ ස ඉාං ග්රීනසි ස (මව් ස

ාානාා සහැර) ස 

I. රජ්යදේ පුහුණු ආයතනයිරන් දහ  ියශතව ියොාල ප්රධතිපාෙන 

දකොිනෂන් සභ්යාව ියිදන් ියිගගත් ියශතව ියොාලයිරන් ලබා 

ගත් ප්ප්දල  ාවක් සහහා                              -   ලකුණු 05 

(වසරකට දනොඅඩු/ පැය 1500කට දනොඅඩු/ NVQ 5) 

 සටහන : 02.1.(II) සහහා අො  කර ගත් ප්ප්දල  ාව හැර 

දවනත් ප්ප්දල  ාවක් ියය යුතු යි.                 

II. රජ්යදේ පුහුණු ආයතනයිරන් ලබා ගත් සහතිකපත්රක 
පාා ාලාවක් (වසරකට දනොවැප් හා  ාස 06කට දනොඅඩු/ 

පැය 720කට දනොඅඩු/ NVQ 4)                      - ලකුණු 04 

III. රජ්යදේ පුහුණු ආයතනයිරන් ියරින න ලෙ සහතිකපත්රක 
පාා ාලාවක් ( ාස 06කට දනොවැප් හා සති 02කට 

දනොඅඩු/ පැය 360කට දනොඅඩු)                     - ලකුණු 03   

IV. රජ්යදේ පුහුණු ආයතනයිරන් ියරින න ලෙ සහතික පත්රක 
පාා ාලාවක් (සති දෙකකට දනොඅඩු/ පැය 72කට දනොඅඩු)                                                         

                                                                     - ලකුණු 02 

05  

 

04. 

 

පරිගණ සවාක්නර්ාා. 

I. ියශතව ියොාල ප්රධතිපාෙන දකොිනෂන් සභ්යාව ියිදන් ියිගගත් 

ියශතව ියොාලයිරන් ියරින න ලෙ ප්ප්දල  ාවක් දහ  

රජ්යදේ ියිගගත් ආයතනයිරන් ියරින න ලෙ NVQ 5 දහ  

ඊට ඉහ  සුදුසුක ක්                                        ලකුණු 05 

 සටහන : 02.1.(II) සහහා අො  කර ගත් ප්ප්දල  ාව හැර 

දවනත් ප්ප්දල  ාවක් සහහා ලකුණු ලබා දෙනු ලැදේ. 

II. රජ්යදේ ියිගගත් ආයතනයිරන් ියරින න ලෙ සහතික පත්රක 
පාා ාලාවක් (NVQ 4)                                  ලකුණු 03 

 

05 
 

05. ස ආයතනදේ සුභ්යසාධන, ආගිනක හා ක්රී ඩා ආදි සංගේවල ෙරන ලෙ 

තනතුුන හා වගකීේ දවනුදවන් (එක් තනතුරක් දහ  වගකී ක් 

සහහා ලකුණු 02 බැගින්)  

 සටහන : දෙපාර්තදේන්තු ප්රධධානියා ියිදන් නිකුත් කරන ලෙ 

ිපියයක්  ගින් සනාථ ක  යුතු දේ. 

10  

06. දපෞුනෂත්වය සහ සේමුඛ පරීක්ෂ දේී ෙක්වන කුසලතාවය  05  

මුළු සලකුණු 100 

  

 

 

 



07. මේප්ක්නමයි් ේේ සමනනා්ාාය ස: 

සේමුඛ පරීක්ෂ යට කැහවනු ලබන්දන් සල  ආකාරයිරන්  සුදුසුකේ සේූරර්  කරන ලෙ 

අයදුේපත් ඉදිරිපත් කර ඇති අදප්ක්ෂකයින් ප ණි. 

සේමුඛ පරීක්ෂ දේී ිදයලු  සහතිකවල මුද ියටපත් හා නිිද පරිදි සහතික කරන ලෙ ියටපත් 

ඉදිරිපත් ක  යුතුය. පසුව ඉදිරිපත් කරනු ලබන දදඛනවලට ලකුණු ලබා දෙනු දනොලැදේ. 

සේමුඛ පරීක්ෂ දේී ත න්දේ අනනාතාවය සහතික ිරරී  සහහා පහත සහහන් අනනාතා පත්රක 

ිය ගනු ලැදේ. 

i. පුේගලයින් ිපයා පදිංචි ිරරීදේ දකො සාරිසතවරයා ියිදන් නිකුත් කරන ලෙ වලංගු 

ජ්යාතික හැඳුනුේපත. 

ii. වලංගු ියදේශ ග න් බලපත්රකය. 

iii. වලංගු රියදුුන බලපත්රකය. 

08. මයුසේපත් සඉදිරිපත් සකිරීම ස: ස- ස 

i. අයදුේපත් කැහම දේ අවසාන දිනට එනේ, ....2021.09..21....   දිනට ඉහත සුදුසුකේ සපුරා ඇති 

නිලධරයන් ද   නිදේෙනය අවසානයට ෙක්වා ඇති ආෙර්ශ අයදුේපත් ආකෘතිය අනුව සේූරර්  

කර එදිනට ප්රධථ  දෙපාර්තදේන්තු ප්රධධානියා  ිනන්  ා දවත ලැදබන දසේ ඉදිරිපත් ක  යුතු ය. 

එදිනට පසුව ලැදබන අයදුේපත් ප්රධතික්දෂේප කරනු ලැදේ. 
 

ii.  දේ ස ග අමු ා ඇති ආෙර්ශ අයදුේපත්රකදේ අකෘතියට අනුකූල දනොවන අයදුේපත් ප්රධතික්දෂේප 

කරනු ලැදේ. අයදුේපත් නැතිම   දහ  ප්රධ ාෙම   ගැන ිරිදඳු පැිනණිදලක් භ්යාර ගනු දනොලැදේ. 
 

09. වාාදාා සේ් රතුරු සවැපීම. 

ඔබ ියිදන් එවන ලෙ අයදුේපත්රකදේ සහහන් කර ඇත්තා වූ යේ දතොරතුරක් අසතා දහ  වැරදි බව බහවා 

ගැනී ට දපර අනාවර ය වුවදහොත් ඔබදේ අදප්ක්ෂකත්වය අවලංගු කරනු ලැදේ.  

එබඳු අසතා දහ  වැරදි දතොරතුරක් බහවා ගැනීද න් පසුව අනාවර ය වුවදහොත් ඊට අො  රිලයා 

 ාර්ගයන්ට යටත්ව ඕනල  අවසතථාවක දසේවදයන් පහ ිරරී ට කටයුතු කරනු ලැදේ. 
 

10. ිරිදයේ පුරප්පාඩු සංඛාාවක් දහ  පුරප්පාඩු ිදයදල ියරම දේ දහ  දනොියරම දේ අයිතිය රාජ්යා දසේවා 

දකොිනෂන් සභ්යාව සතු දේ. 

11.  ද   නිදේෙනදේ ිදංහල, දෙ   හා ඉංග්රී ිද භ්යාෂා පාා අතර යේ අනනුකූලතාවයක් දහ  

පරසතපරතාවයක් ඇති වුවදහොත් එියට ිදංහල භ්යාෂා පාාය බලපැවැත්ියය යුතු වන්දන්ය. 

12. ද   නිදේෙනදේ සහහන් දනොවන කුන ක් සේබන්ධදයන් දහ  ද   බහවා ගැනීදේ රිලයා ාර්ගය 

තු  ිරිදයේ ගැටළුකාරී තත්වයක් ඇති වුවදහොත්   ියිගබහ රාජ්යා දසේවා දකොිනෂන් සභ්යාව ියිදන් ගනු 

ලබන ීරර ය අවසාන ීරර  දේ.  

 

රාජ්යා දසේවා දකොිනෂන් සභ්යාදේ නිය ය පරිදි,  

දදකේ, 

බන්ධනාගාර ක  නාකර  හා ිදරකුනවන් පුනුනත්ථාපන කටයුතු රාජ්යා අ ාතාාංශය,  

2021. ..08... ස...16..දින. 
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ජ්යෙ ෂ්ඨත්වය හා කාසලතාවක හා වා්ධනාගකරකදාජ්ාරකතමවජ්්ධනවජ්ේ 

ත කකදා්ධනාගකරකදාඅධිකකරී වගවදටාඋතතතාකිරී ාතඳ කා 

අහදු්ාරත්ර හා- 2021 

 
 

01. අයදුම්කරුගේ මුලකුරු සමඟ නම  : .............................................................................................. 
මුලකුරු සමඟ නම (ඉංග්රීුසියෙගය්) : .............................................................................................. 
අයදුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම   : .............................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
සම්පූර්ණ නම (ඉංග්රීුසියෙගය්)  : .............................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

02. ස්ථිර ලිපිනය     : .............................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

03. කාර්යාලීය ලිපිනය    : .............................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

04. ස්ත්රී./ පුරුෂ භාවය   : ............................................................................................... 
05. උප් දිනය     : ............................................................................................... 

අයදුම්පත් කැඳවීගම් අවස් දිනට වයස  : අවුරුදුා: ..............      කත : ................   

 

06. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය  :  

07. මුල් පත්වීගම් දිනය  : .........................................................................................................
 තනතුර    : .......................................................................................................... 

ගසේවය ස්ථිර කරන ලද දිනය    .......................................................................................................... 
08. දැනට දරණ තනතුර  : ........................................................................................................... 
             එම තනතුරට පත් වූ දිනය  : ........................................................................................................ 
09. තාක්ෂණික/වෘත්තීය/ගවනත් සුදුසුකම් : ................................................................................................. 
10. I. ඔබ කවරදාක ගහෝ කවර ගහෝ ග ෝදනාවක් සඳහා උසාවියකි් ගහෝ ගදපාර්තගම්්තු   

පරීක්ෂණයකි් දඩුවම් ලබා තිගේ ද? සහ ග ෝදනා පත්රහයක් ලබා ී ඇත්නම් ගහෝ එම 

ග ෝදනාව් සම්බ්ධව මූලික විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ විසත්ර :  ඔේ/ගැව. 
     II. “ඔේ” නම් විස්තර සඳහ් කර්න.    

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
                           ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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11. ඔබ සහභාගි වී ඇති බ්ධනාගාර ගදපාර්තගම්්තුගේ නිලධාරී් සඳහා පවත්වනු ලබන නාායාත්මක හා 

ප්රාගයෝගික වෘත්තීය පුණු    පාමාමාලා පිළිබඳ විස්තර :  

පුහුණුාරක් කාක  
කකාහ 

ා්කාඇතිාතක කතමථහ 
සිට ාක් ක 

    

    

    

    
 

 

12. පූර්වාස්න වසර 06 ක් තුළ වැටුප් වර්ධක උපයා ගැනීම සහ පූර්වාස්න වසර 05 තුළ කුසලතාවය පිළිබඳ 

විස්තරය : (කාර්ය සාධන ඇගයීම් වාර්තා සඳහා ලබා ඇති කුසලතා මට්ටම - අදාළ ගකොටුව  ලකුණ ගයොද්න.) 

 තමෂ්ඨහ 

 ැටුප්ා තමාකා

උරහකාරැනී  
කකතමහාතකාගාසලතාවක හ නි ැදදිා් ටා

වි.ලි./ප්රඇ.ලි./රරි.නි.තට ග 
ඇව ගැව විශිෂ්ඨත් 

තක කගෙ ටා

ඉ ළ 
තවටුාකහක 

2015       

2016       

2017       

2018       

2019       

2020       

2021       
 

13. අහදු්කරුජ්ේාප්රඇකකයහා:  

ගමම අයදුම්පගත් මා විසියේ සඳහ් කර ඇති ගතොරතුරු සතා හා නිවැරදි බව සහතික කරි. ගමහි 
ඇතුලත් කර ඇති ගතොරතුරුවලි් කිසියෙවක් අසතා ගහෝ වැරදි බව මා ගතෝරා ගැනීමට ගපර අනාවරණය 

වුවගහොත් මගේ අයදුම්පත අවලංගු වීමට යටත් වන බව හා පත්වීම ලැබීගම් පසුව එගසේ ඔප්පු වුවගහොත් 

පත්වීම අවලංගු වීමට යටත් වන බව දනිි.  

 

 

 

           ..................................         .................................................... 
        දිනය         අයදුම්කරුගේ අත්සන  
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14. ජ්ාරකතමවජ්්ධනව/ ආහවගාප්රඇාකනිහකජ්ේාත තිකහා:  

අයදුම්කරු විසියේ ගමම අයදුම්පත්රහගේ  සඳහ් කර ඇති සියෙයුමම ගතොරතුරු නිලධාියයාගේ ගප ්ගගලික 

ලිපිගගොනුව හා අදාළ අගනකුත් ලිපි ගල්ඛන අනුව සතා බව හා නිවැරදි බව සහතික කරි.  

 

 

 

 .........................................     ..................................................................... 
දිනය        ගදපාර්තගම්්තු/ ආයතන ප්රධානියාගේ  

අත්සන සහ නිල මුද්රාාව 


