
 මගේ අංකය: කාගවේගවේ/V16/රා.ඳරි.චක්ර./29/2019 

 රාජ්ය ඳරිඳාන, ව්ලගේ කටයුතු, 

 ඳෂාත් වභා ශා ඳෂාත් ඳාන අමාත්යාංය 

 නිදශව් චතුරශ්රය 

 ගකොෂඹ 07. 

 2020.02.18 

අමාත්යාං ග්කරුලරු  

ගදඳාර්ත්ගරු තු ප්රධාීන  

දිව්ත්රික් ල ග්කරුලරු  

 

තාලකාලික, අනියම් (දෛනික), ආදේක, දකොන්ත්රාත් හ දස  නසප නෛපම මත වාලාද ප ඇ    

දනේලකයින් නාසා රාජ්ය නිපනාප ක්රදඛ  9/2919/ යටදත් හ කාර්යා දනේලක දනේලදේ නස 

ඒකාවේධ ිපයදුරු දනේලදේ න්ථිර නත් හවීම් වා දීම නාසා දතොරතුරු වා  ැනීම 

 ලර් 2019 වැප්ත්ැරුබර් මව 18 ලැනි දිනැති රාජ්ය ඳරිඳාන චක්රග්  අංක 29/2019 ගකගරහි 

ඔබගේ කාරුණික අලධානය ගයොමු කරලමි. ඒ අනුල ඔබ අමාත්යාංගේ / ගදඳාර්ත්ගරු තුගේ 

ත්ාලකාලික, අනියරු(දදනික), ආගේක, ගකො ත්රාත් ගශ  වශන ඳදනම මත් බලා ්ත් ඒකාබේධ 

ගවේලයට බලා්ත් ශැකි ත්නතුරු වහිත් ගවේලකයි  ගලත් ව්ථිර ඳත්වීරු බා දීම  වරුබ ධගය  ඳශත් 

වශ  ඳරිදී කටයුතු කරන ගව කාරුණිකල ද ලමි. 

I. රා.ඳරි.ච. 25/2014 හි ශා රා.ඳරි.ච. 25/2014(I) හි වශ  අධයාඳන සුදුසුකරු වපුරා තිබිය යුතුය. 

II. 2019.09.01 දිනට දින 180ක අ ණ්ඩ ගවේලා කායක් ල වපුරා තිබිය යුතුය.  

III. ඒකාබේධ ගවේලයට අයත් ත්නතුරුල ගවේලය කර තිබිය යුතුය. 

IV. රියදුරු ත්නතුර වශා ත්ාලකාලික / අනියරු(දදනික) / ආගේක / ගකො ත්රාත් ගශ  වශන 

ඳදනමට ඳත්වූ දිනට, ගඳෞේ්ලික/ කුලී රථ වශ ත්ාර බර ගශොණ්ඩර 24ට අඩු ව්ගේ  ලැ්  රථ 

ඳැදවීම පිළිබල ගම ටර් රථ ප්රලාශන ගකොමවාරිව් ජ්නරා් ිසින  නිකුත් කෂ ගම ටර් රථ 

ඳැදවීගරු බඳත්රයක් ල බා තිබීම. ( අලම ලගය  සී වශ සී 1 ලාශන ඳ තිගේ බඳත්රයක් ල ගශ  

නල රියදුරු බඳත්රය අනුල බී ඳ තිගේ බඳත්රයක් ල බා ිනියය යුතුය.) 

02. ඉශත් සුදුසුකරු වෑම ආකාරගය ම වපුරන ද ගවේලකය  වශා ඳමණක් ල ත්ාලකාලිකල ඳත්වීරු 

ලිපි ආයත්න ප්රධානියා ිසින  නිකුත් කෂ යුතුය. ත්ාලකාලික ඳත්වීරු ලිපිගේ ආකෘතිය ගරු වමඟ 



අමුණා ඇත් ( කා.ගවේ.ගවේ. ඇමුණුම 01, රියදුරු ඇමුණුම 02). එක් ල එක් ල නිධාරියා ගලනුගල  ගලන 

ගලනම ග්ොනු වකව් කර ිසධිමත් ඳත්වීරු නිකුත් කිරීම වශා ගරු වමඟ අමුණා ඇති ආකෘති ඳත්රයද 

(කා.ගවේ.ගවේ. ඇමුණුම 03, රියදුරු ඇමුණුම 04) වරුපූර්ණ කර ඒකාබේධ ගවේලා අධයක් ල ජ්නරා් 

ගලත් එිසය යුතුය. ග්ොනු වැකසීගරුදී කා.ගවේ.ගවේ. ඇමුණුම 05, රියදුරු ඇමුණුම 06 හි වදශ  ලිපි 

ග් න ල වශතික පිටඳත්ද අමුණා එිසය යුතුය. 

03. ඉශත් වශ  ආකාරයට සුදුසුකරු වපුරා ගනොමැති ගවේලකය  ගලත් ිසධිමත් ඳත්වීරු බාදීමට 

ශැකියාලක් ල ගනොමැති බැිස , ත්ාලකාලික ඳත්වීරු බා දීගරුදී අදාෂ සුදුසුකරු වපුරා ඇති බලට ඔබ 

ගඳෞේ්ලිකලම වෑහීමකට ඳත් ිසය යුතුගේ. 

04. එගම ම රාජ්ය ඳරිඳාන චක්රග්  29/2019 යටගත් ව්ථිර ඳත්වීම බා දීගම  අනතුරුල ිසශ්රාම 

ලැටුප් ලයලව්ථා වං්රශය යටගත් ිසශ්රාම ලැටුඳක් ල වශා වරුපූර්ණ කෂයුතු අලයත්ා වරුපූර්ණ කෂ 

ශැකි නිධරය  වශා වථ්ිර ිසශ්රම ලැටුප් වහිත් ඳත්වීරු බා ගදන අත්ර එම අලයත්ා වරුපූර්ණ කෂ 

ගනොශැකි නිධරය  වශා රාජ්ය ගවේලක අර්ථවාධක අරමුද යටගත් ව්ථිර ඳත්වීරු බා දීමට 

කටයුතු කරනු ැගේ. 

05. ත්ාලකාලික ඳත්වීරු ලිපි නිකුත් කර මාව 03ක් ල ඉක් ලම යාමට ගඳර ිසධිමත් ඳත්වීරු ලිපි නිකුත් කිරීම 

වශා, එම ග්ොනු ඒකාබේධ ගවේලා අධයක් ල ජ්නරා් ගලත් ඉදිරිඳත් කරන ගවද  ලැිදදුරටත් 

ද ලමි. 

          

           එව්. ආග කබණ්ඩාර 

  ඒකාබේධ ගවේලා අධයක් ල ජ්නරා් 

 



ඇමුණුම 01 

තාලකාලික ඳත්වීම් ලිපිය        ඇමුණුම 01 

 

මගේ අංකය:- 

............................. අමාතාංයපගදඳාමේතගම්ුතුල 

ගකොෂඹ. 

2020.                   දින. 

 

............................................................... මඟිු, 

............................................................... මශතාපමශත්මියපගමනවිය ගලත. 

ජා.ශැ.අංකය :- ...................................................................................... 

 

කාමේයා ගවේලක ගවේලගේ III ගරේණිගේ තනතුරකට ඳත් කිරීම 

 

රා.ඳරි.චක්රගඛ  29ප2019 ප්රකාරල 2019.09.01 දින සිට ක්රියාත්මක ලන ඳරිදි ඔබ කාමේයා ගවේලක 

ගවේලගේ III ගරේණිගේ ................................ තනතුරකට ඳත් කරමි. 

 

02. ගමය තාලකාලික ඳත්වීම් ලිපියක් ලන අතර, නියමිත සුදුසුකම් වපුරා තිගේ නම් විධිමත් ඳත්වීම් ලිපියක් 

ඒකාබද්ධ ගවේලා අධක් ජනරාඛ විසිු යථා කාගේදී නිකුත් කරනු ඇත. එගවේ ගනොල ු ගු නම් ගමම 

ඳත්වීම අලංගු කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

 

03. ආයතන වංග්රශගේ විධිවිධාන ලටද, මුදඛ ගරගුාසි ලටද, ගදඳාමේතගම්ුතු නිගයෝග ලට ශා කලිු 

කෂ ආණ්ඩුල විසිු නිකුත් කරනු බන ගලනත් ගරගුාසි වශ නිගයෝග ලටද, ඔබ යටගත් විය යුතුය. 

 

04. ගමම තනතුරට හිමි මාසික ලැටුප් ඳරිමාණය  24,250 - 10 X 250 - 10 X270 - 10 X 300 - 12 X 330 – 

36,410/= කි. 2016.02.25 දිනැති අංක 03ප2016 දරණ රාජ ඳරිඳාන චක්රගඛ ගේ II ලන උඳගඛ නගේ 

වශු විධි විධාන අනුල ගගවීම් සිදු කරනු ැගේ. ඳත්වීගම් දින සිට ලවර තුනක් ඇතුදී කාමේයා ගවේලක 

ගවේලගේ III ගරේණියට නියමිත කාමේයක්මතා කඩඉම් ඳරීක් ණගයු ඔබ වමත් විය යුතුය. 

 

05. ඳෂමු ඳත්වීම ැබූ ගවේලා වථ්ානගේ අලම ලගයු ලවර 03ක් අනිලාමේගයුම ගවේලය කෂ යුතු ය.ගකගවේ 

ගලතත් ඳත්කිරීම් බධරයා විසිු තීරණය කරනු බන යම් සුවිගේෂි ගශේතු මත එම කාය අලවු වීමට 

ගඳර යම් නිධාරියකු මාරු කිරීමට අල ලුගු නම්, ඳත්කිරීම් බධරයා ශට ඒ වශා බය ඇත. 

 

06. ගමම ලිපිය ැබුණු බලත්, ගමහි දැක්ගලන ගකොුගද්සි යටගත් ඔබ ගමම තනතුර භාර ගුගුද යුන 

ගදවතියක් තුෂ දී මා ගලත දුලුන. වාධාරණ ගශේතුලක් ගනොමැතිල ඉශත වශු ඳරිදි රාජකාරියට ලාමේතා 

කිරීමට ඔබ අගඳොගශොවත් වුලගශොත් ගමම ඳත්වීම අලංගු ලනු ඇත. 

        

 

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

       අමාතාංපගදඳාමේතගම්ුතු ප්රධානියාගේ 

       අත්වන 

       මුද්රාල :- 

 

 පිටඳත :- ඒකාබද්ධ ගවේලා අධක් ජනරාඛ 



ඇමුණුම 02 

තාලකාලික ඳත්වීම් ලිපිය        ඇමුණුම 02 

 

මගේ අංකය:- 

............................. අමාතාංයපගරඳාමේතගම්ුතුල 

ගකොෂඹ. 

2020.                   දින. 

 

............................................................... මඟිු, 

............................................................... මශතාපමශත්මියපගමනවිය ගලත. 

ජා.ශැ.අංකය :- ...................................................................................... 

 

රියැදුරු III ගරේණිගේ තනතුරකට ඳත් කිරීම 

 

රා.ඳරි.චක්රගඛ  29ප2099 ප්රකාරල 2099.09.09 දින සිට ක්රියාත්මක ලන ඳරිදි ඔබ රියදුරු III ගරේණිගේ 

තනතුරකට ඳත් කරමි. 

 

02. ගමය තාලකාලික ඳත්වීම් ලිපියක් ලන අතර, නියමිත සුදුසුකම් වපුරා තිගේ නම් විධිමත් ඳත්වීම් ලිපියක් 

ඒකාබද්ධ ගවේලා අධක් ජනරාඛ විසිු යාා කාගේී  නිුතත් කරු  ඇත. එගවේ ගනොල ු ගු නම් ගමම 

ඳත්වීම අලංගු කිරීමට කටයුතු කරු  ඇත. 

 

03. ආයතන වංග්රශගේ විධිවිධාන ලටර, මුරඛ ගරගුාසි ලටර, ගරඳාමේතගම්ුතු නිගයෝග ලට ශා කලිු 

කෂ ආණ්ඩුල විසිු නිුතත් කරු  බන ගලනත් ගරගුාසි වශ නිගයෝග ලටර, ඔබ යටගත් විය යුතුය. 

 

04. ගමම තනතුරට හිමි මාසික ලැටුප් ඳරිමාණය රු. 25,790 - 10 X 270 - 10 X300 - 10 X 330 - 12 X 350 

– 38,990/= ගේ. රු. 26,600 ට ප්රාම කාමේයක්මතා කඉමමකි.   2016.02.25 දිනැති රාජ ඳරිඳාන 

චක්රගඛ  03ප2016 අු ල ) 

 

05. ඳෂමු ඳත්වීම ැබූ ගවේලා වා්ානගේ අලම ලගයු ලවර 03ක් අනිලාමේගයුම ගවේලය කෂ යුතු ය.ගකගවේ 

ගලතත් ඳත්කිරීම් බධරයා විසිු තීරණය කරු  බන යම් සුවිගේෂි ගශේතු මත එම කාය අලවු වීමට 

ගඳර යම් නිධාරියුත මාරු කිරීමට අල ලුගු නම්, ඳත්කිරීම් බධරයා ශට ඒ වශා බය ඇත. 

 

06. ගමම ලිපිය ැබුණු බලත්, ගමහි රැක්ගලන ගකොුගද්සි යටගත් ඔබ ගමම තනතුර භාර ගුගුර යුන 

ගරවතියක් තුෂ ී  මා ගලත රුලුන. වාධාරණ ගශේතුලක් ගනොමැතිල මශත වශු ඳරිදි රාජකාරියට ලාමේතා 

කිරීමට ඔබ අගඳොගශොවත් වුලගශොත් ගමම ඳත්වීම අලංගු ලු  ඇත. 

        

 

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

       අමාතාංපගරඳාමේතගම්ුතු ප්රධානියාගේ 

       අත්වන 

       මුද්රාල :- 

 

 පිටඳත :- ඒකාබද්ධ ගවේලා අධක් ජනරාඛ 



ඇමුණුම 03 

තාලකාලික, අනියම් (දදනික), ආදේක, දකොන්ත්රාත් හ දශ  වශන ඳදනම මත වලාද න ඇ    දවකලකන්න් 

වශා රාජ්ය ඳිපඳාන ක්රදඛ  9/2909/ යටදත් හ කාර්යා දවකලක දවකලදේ  වථ්ිර ඳත් හවීම් වා දීම වශා 

දතොරතුරු වා  ැනීම. 

01. නම : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

02. ජ්ා  ක ශැඳුනුම්ඳදතහි වශ  ක කරන ද පිටඳතක් 

03. දවකලක මශතා, තාලකාලික2අනියම්(දදනික)2ආදේක2දකොන්ත්රාත් හ දශ  වශන 

ඳදනම මත වලා  ත් හලිපිදේ වශ  ක කරන ද පිටඳත 

ඳත් හවීදම් දිනය ........................... ශා තනතුර ........................................ 

04. ඳත් හවීම වා දී ඇත් හදත් හ කලදරකු විසින් ද යන ල  

05. කර්යා වටශදන් (දඳොදු 996 ‘අ’) වශ  ක කරන ද පිටඳත 909/.0/.09 දිනට          ඔව්           නැත 

ලැඩ කරන දින 980 වම්පූර්ණ කර   දේද? 

06. 2019.09.01 දිනට ව්ථිර ඳත් හවීම වා දීදමන් ඳසුල, විශ්රාම ලැප් ස ව්රශය අනුල 

 විශ්රාම ලැප් ස වා  ැනීමට සුදුසුකම් වපුරා ඇත් හද?                             ඇත         නැත 

 

07. උ සඳැන්න වශ  කදේ වශ  ක කරන ද පිටඳත 

උඳන් දිනය ........................  ජ්ා  ක ශැඳුනුම්ඳත් හ අ්කය .......................... 

තනතුරට වලා  න්නා අලව්ථාදව් ......................... දිනට ලයව ............................. 

08. අධයාඳන වශ  කල වශ  ක කරන ද පිටඳත් හ 

10. ශිය කාර්ය දර්නය අනුල :- 8 දශ්රකණිය/ය2 / ලවර වමත් හද?                  ඔව්               නැත 

වමත් හව ඳාව  :- ................................................................................ 

        

11. වලා  ැනීම කෂමනාකරණ දවකලා ක්රදඛ  33 අනුල ද?  

12. ඉදිිපඳත් හ කරන වශ  ක ල නදමහි දලනවක් ඇත් හනම් ඒ වශා දිවුරුම්                           ඔව්                 නැත 

ප්රකායක්( අමුණා ඇත )  

 

රාජ්ය ඳිපඳාන ක්රදඛ  9/2909/ අනුල සුදුසුකම් වපුරා ඇ  2 දනොමැ   දශන්න් .................................. දිනට 

ඒකාවේධ කාර්යා දවකලක දවකලදේ ( ...................................... ) තනතුරකට ඳත් හ කිරීම නිිපදේ කරමි. 2 දනොකරමි. 

 

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

දදඳාර්තදම්න්තු ප්රධානියාද  නිර්දේය 

 

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

අමාතයා් දඛකම්ද  නිර්දේය 



ඇමුණුම 04 

තාලකාලික, අනියම් (දදනික), ආදේක, දකොන්ත්රාත් හ දශ  වශන ඳදනම මත වලාද න ඇ    දවකලකන්න් 

වශා රාජ්ය ඳිපඳාන ක්රදඛ  9/2909/ යටදත් හ ඒකාවේධ ිපයදුරු දවකලදේ  වථ්ිර ඳත් හවීම් වා දීම වශා 

දතොරතුරු වා  ැනීම. 

01. නම : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

02. ජ්ා  ක ශැඳුනුම්ඳදතහි වශ  ක කරන ද පිටඳතක් 

03. දවකලක මශතා, තාලකාලික2අනියම්(දදනික)2ආදේක2දකොන්ත්රාත් හ දශ  වශන 

ඳදනම මත වලා  ත් හලිපිදේ වශ  ක කරන ද පිටඳත 

ඳත් හවීදම් දිනය ........................... ශා තනතුර ........................................ 

04. ඳත් හවීම වා දී ඇත් හදත් හ කලදරකු විසින් ද යන ල  

05. කර්යා වටශදන් (දඳොදු 996 ‘අ’) වශ  ක කරන ද පිටඳත 909/.0/.09 දිනට          ඔව්           නැත 

ලැඩ කරන දින 980 වම්පූර්ණ කර   දේද? 

06. 2019.09.01 දිනට ව්ථිර ඳත් හවීම වා දීදමන් ඳසුල, විශ්රාම ලැප් ස ව්රශය අනුල 

 විශ්රාම ලැප් ස වා  ැනීමට සුදුසුකම් වපුරා ඇත් හද?                             ඇත         නැත 

 

07. උ සඳැන්න වශ  කදේ වශ  ක කරන ද පිටඳත 

උඳන් දිනය ........................  ජ්ා  ක ශැඳුනුම්ඳත් හ අ්කය .......................... 

තනතුරට වලා  න්නා අලව්ථාදව් ......................... දිනට ලයව ............................. 

08. අධයාඳන වශ  කල වශ  ක කරන ද පිටඳත් හ 

10. ශිය කාර්ය දර්නය අනුල :- 8 දශ්රකණිය/ය2 / ලවර වමත් හද?                  ඔව්               නැත 

වමත් හව ඳාව  :- ................................................................................ 

        

11. වලා  ැනීම කෂමනාකරණ දවකලා ක්රදඛ  33 අනුල ද?  

12. කඛ ඉකුත් හ වී දනොමැ   ිපයදුරු වඳත්රදේ වශ  ක කරන ද පිටඳත 

13. ඉදිිපඳත් හ කරන වශ  ක ල නදමහි දලනවක් ඇත් හනම් ඒ වශා දිවුරුම්                           ඔව්                 නැත 

ප්රකායක්( අමුණා ඇත )  

 

රාජ්ය ඳිපඳාන ක්රදඛ  9/2909/ අනුල සුදුසුකම් වපුරා ඇ  2 දනොමැ   දශන්න් .................................. දිනට 

ඒකාවේධ ිපයදුරු දවකලදේ ( ...................................... ) තනතුරකට ඳත් හ කිරීම නිිපදේ කරමි. 2 දනොකරමි. 

 

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

දදඳාර්තදම්න්තු ප්රධානියාද  නිර්දේය 

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

අමාතයා් දඛකම්ද  නිර්දේය 



ඇමුණුම 05 

තාලකාලික, අනියම් (දෛනික), ආදේක, දකොන්ත්රාත් හ දශ  වශප නෛපම මත වාලාද ප ඇ    

දවේලකයින් වාශා රාජ්ය නිපනාප ක්රදඛ  9/2909/ යටදත් හ කාර්යා දවේලක දවේලදේ  වථ්ිර නත් හවීම් 

වා දීම වාශා දතොරතුරු වා  ැනීම. 

 

1. දරජිව්ට්රාර් ජ්පරාඛ වශ  ක කරප ෛ උප්නැන්ප වශ  කදේ දෛනාර්තදම්න්තු ප්රධාානියා ිසිනන් 

වශ  ක කරප ෛ පිටනත. 

2. ජ්ා  ක ශැඳුනුම්නදතහි දෛනාර්තදම්න්තු ප්රධාානියා ිසිනන් වශ  ක කරප ෛ පිටනත. 

3. ශිය කාර්ය ෛර්පදේ දෛනාර්තදම්න්තු ප්රධාානියා ිසිනන් වශ  ක කරප ෛ පිටනත. 

4. අ.දනො.ව. වා2දනෂ ප්ර  ල දඛ පදේ දෛනාර්තදම්න්තු ප්රධාානියා ිසිනන් වශ  ක කරප ෛ 

පිටනත (දනනීිනට ඇත් හපම් නමණක්). 

5. තාලකාලික2අනියම්(දෛනික)2ආදේක2දකොන්ත්රාත් හ දශ  වශප නෛපම මත වාලා  ත් හ ලිපිදේ 

වශ  ක කරප ෛ පිටනත 

6. කර්යා වටශදන් (දනොදු 996 ‘අ’) වශ  ක කරප ෛ පිටනත ( 909/.0/.09 දිපට ලැඩ කරප දිප 

980 වම්පූර්ණ කර   බිය යුතුය) 

7. ඉදිිපනත් හ කරප වශ  ක ල පදමහි දලපවක් ඇත් හපම් ඒ වාශා දිවුරුම් ප්රකායක්. 

8. දෛනාර්තදම්න්තු ප්රධාානියාද  නිර්දේය 

9. අමාතයාාං දඛකම්ද  නිර්දේය 

 



ඇමුණුම 06 

තාලකාලික, අනියම් (දෛනික), ආදේක, දකොන්ත්රාත් හ දශ  වශප නෛපම මත වාලාද ප ඇ    

දවේලකයින් වාශා රාජ්ය නිපනාප ක්රදඛ  9/2909/ යටදත් හ ඒකාවේධ ිපයදුරු දවේලදේ  වථ්ිර නත් හවීම් 

වා දීම වාශා දතොරතුරු වා  ැනීම. 

 

1. දරජිව්ට්රාර් ජ ජ්පරාඛ වශ  ක කරප ෛ උප්නැන්ප වශ  කදේ දෛනාර් ජතදම්න්තු ප්රධානියා ිසිනන් 

වශ  ක කරප ෛ පිටනත. 

2. ජ්ා  ක ශැඳුනුම්නදතහි දෛනාර් ජතදම්න්තු ප්රධානියා ිසිනන් වශ  ක කරප ෛ පිටනත. 

3. ශිය කාර් ජය ෛර් ජපදේ දෛනාර් ජතදම්න්තු ප්රධානියා ිසිනන් වශ  ක කරප ෛ පිටනත. 

4. අ.දනො.ව. වා2දනෂ ප්ර  ල දඛ පදේ දෛනාර් ජතදම්න්තු ප්රධානියා ිසිනන් වශ  ක කරප ෛ 

පිටනත (දනනීිනට ඇත් හපම් නමණක්). 

5. තාලකාලික2අනියම්(දෛනික)2ආදේක2දකොන්ත්රාත් හ දශ  වශප නෛපම මත වාලා  ත් හ ලිපිදේ 

වශ  ක කරප ෛ පිටනත 

6. කර් ජයා වටශදන් (දනොදු 996 ‘අ’) වශ  ක කරප ෛ පිටනත ( 909/.0/.09 දිපට ලැඩ කරප දිප 

980 වම්පූර් ජණ කර   බිය යුතුය) 

7. ලංගු ිපයදුරු ව නත්රදේ නැශැදිි  පිටනතක් 

8. ඉදිිපනත් හ කරප වශ  ක ල පදමහි දලපවක් ඇත් හපම් ඒ වාශා දිවුරුම් ප්රකායක්. 

9. දෛනාර් ජතදම්න්තු ප්රධානියාද  නිර් ජදේය 

10. අමාතයාං දඛකම්ද  නිර් ජදේය 

 




