
ජාතික මුද්දර ප්රද්ශන ය - 2019 
 
තැපැල් දෙපාර්තදේන්තුදේ මුද්ෙර කාර්යාාංශය සාංවිධානය කරන ජාතික මුද්ෙර ප්රෙර්ශනය 2019 ඔක්දතෝබර් 
මස 05, 06, 07,08 සහ 09 දිනවල දී දකොළඹ 10 ඩී.ආර්.විජයවර්ධන මාවදේ අාංක 310 හි  තැපැල් මූලස්ථානදේ 
දී පැවැේවීමට කටයුතු දයොො ඇත. එම තරග, වයස් කාණ්ඩ 4 ක් යටදේ පැවැේදේ. 
 

ප්රද්ශන  ංශන - 
1. තරගකාරි අාංශය 
දමම අාංශදයන් ලැදබන ප්රෙර්ශක සහහා එක් එක් කාණ්ඩය යටදේ ප්රථම, දෙවැනි සහ දතවැනි ස්ථාන 
ලබාගන්නා ජයග්රාහක ජයග්රාහිකාවන්ට ළිවෙදවන්න් රන්, රිදී සහ දලෝකඩ පෙක්කේ ෙ වටිනා තයාග සහ 
සහතිකපේ ෙ  ළිරිනැදේ. 
2. තරගකාරි දනොවන අාංශය 
දමම අාංශදයන් ලැදබන ප්රෙර්ශක දදිරිපේ කරු  ලබන්දන් ප්රෙර්ශනය සහහා පමි.. නියිතත ප්රිතතිදයන් යුක්ත 
ප්රෙර්ශක සහහා පමකක් සහාාිේව සහතික ළිරිනැදේ. 
 
වයස් කාණ්ඩ සඳහා ප්රද්ශනක ිටු  ණන  හා ේමාා 
පහත සහහන් වයස් කාණ්ඩ යටදේ තරගකාරි සහ තරගකාරි දනොවන අාංශවන්න් ප්රෙර්ශක දදිරිපේ කළ හැියය. 

ප්රද්ශන ය ක  හකි  ද  - 
මුද්ෙර හා මුද්ෙර ආශ්රිත අතමතම පමකක් ප්රෙර්ශනය කළ හැියය. මුද්ෙර හා සේබන්ධතාවක් නැති  කාසි හා 
දනෝට්ටු ප්රෙර්ශනය කළ දනොහැියය. 
 
තරණ කාණ්ඩ (Classes of Philately)- 
1. සාේප්රොතමක  Traditional Philately) 
මුද්ෙර, සිහිවටන පත්රිකා, මුල්දින කවර එකතු ියරීමේ තැපැල් කාර්යාලදයන් ිතලදී ගැනීමට දනොහැිය  මුද්ෙර 
සහහා අඳින ලෙ චිත්ර, දසෝදුපේ ආදිය එකතු ියරීමේ ඒවා ළිවෙබහ අධයයනය ියරීමේ දමයට අොළ දේ. 
2. දේමාේමක  Thematic Philately) 
දේමාවකට අොළ වන මුද්ෙර සහ අදනකුේ ඕනෑම තැපැල් න්ළිද්රවය එකතු ියරීමේ ඒවා ළිවෙබහ අධයයනය 
ියරීමේ දමයට අොළ දේ. 
3. තැපැල් දතිහාසය  Postal History) 
තැපෑදල් දතිහාසයට අොළ වන තැපැල් ගාස්තු සහ තැපැල් ප්රවාහන මාර්ග ළිවෙබහ සාක්ි සපයන මුද්ෙර සහ 
අදනකුේ තැපැල් න්ළිද්රවය ෙ දින මුද්රා සලකුද ෙ එකතු ියරීමේ ඒවා ළිවෙබහ අධයයනය ියරීමේ දමයට අොළ 
දේ. 
4. තැපැල් න්ළිද්රවය  Postal Stationery) 
මුද්ෙර මුද්රිත න්ළිකවර, තැපැල්පේ, ගුවන්න්ළි, මුද්ෙර අලවා ාාවිත කළ  න්ළිකවර, තැපෑලට  ාාවිත කර ඇති 
පුවේපේ හා පාර්සල් ෙවටන ආදිය එකතු ියරීමේ ඒවා ළිවෙබහව අධයයනය ියරීමේ දමයට අොළ දේ. 
5. ගුවන් තැපැල්  Aerophilately) 
ගුවන් තැපෑල සහහා විදශේෂදයන් ාාවිත කළ මුද්ෙර, ගුවන් තැපෑදලන් යැවුද  තැපැල්පේ, මුද්ෙර ඇලවූ කවර 
සහ ගුවන් තැපෑලට ාාවිතා කළ දල්බල් ආදිය එකතු ියරීමේ ඒවා ළිවෙබහ අධයයනය ියරීමේ දමයට අොළ දේ. 
6. තාරකා විෙයාව  Astrophilately) 
තාරකා විෙයාව ආශ්රිත දේමාවන්න් නිකුේ දකණුද  මුද්ෙර සහ අදනකුේ සෑම තැපැල්  න්ළිද්රවයයක්ම එකතු 
ියරීමේ ඒවා ළිවෙබහ අධයයනය ියරීමේ දමයට අොළ දේ. 
7. ආොයේ  Revenue) 
ආොයේ මුද්ෙර එකතු ියරීමේ ඒවා ළිවෙබහව අධයයනය ියරීමේ දමයට අොළ දේ. 
 
 

 වයස් කාණ්ඩය   ළිටු  ගකන                    දදිරිපේ විය හැිය තරග කාණ්ඩ 

1 5,6,7දරේි.             ළිටු 04                          සාේප්රොතමක   දේමාේමක 

2 8,9,10 දරේි.            ළිටු 08                          සාේප්රොතමක   දේමාේමක 

3 11,12,13 දරේි.        ළිටු 16                          සාේප්රොතමක  දේමාේමක 

4 වැඩිහිටි   ළිටු 16 දහෝ 
32                         

සාේප්රොතමක  දේමාේමක  තැපැල් දතිහාසය   
තැපැල් න්ළිද්රවය  ගුවන් තැපැල්  තාරකා විෙයාව 
        ආොයේ                  



මුද්දර ප්රද්ශනකය - 
 
මුද්ෙර ප්රෙර්ශකයක් යු  ියසියේ කාණ්ඩයක්  Class Of Philately) යටදේ එකතු කර ඇති මුද්ෙර සහ ආශ්රිත 
අතමතම ක්රමාු ූලලව ළිවෙදවළකට දදිරිපේ කර, ප්රෙර්ශනය සහහා සකස් කර ඇති ප්රෙර්ශනයිය. දේමාවට 
අොළව සේපූර්කවූේ නිවැරදි දතොරතුණුවන්න් පරිපූර්කවූේ විස්තරයක් දමහි දදිරිපේ කර තිබිය යුතුය. දමහි 
සහහන් විස්තරය සේපූර්කදයන්ම වචනවන්න් දදිරිපේ කර දනොතිබිය යුතුය. ඒ සහහා මුද්ෙර සහ ආශ්රිත අතමතම 
ාාවිත කර තිබිය යුතුය. අවශය තැන්වලදී පමකක් දතාම දකටිදයන් වචනවන්න් පැහැදින් ියරීේ කළ යුතුය. 
මුද්ෙර ප්රෙර්ශනයක් සැකීමදේ දී අොළ දේමාව දතෝරාගැනීම ළිවෙබහ සේපූර්ක නිෙහස තරගකුටට ඇත. 
 
ප්රද්ශනකය්  සකස් ි ීමේ  ී  ාාිතත ක  හකි  ංිතතා - 
 

1. මුද්ෙර  stamps), මුද්ෙර දපොේ ළිාංච  stamp booklets), තැපැල් න්ළිද්රවය postal stationeries),   මුද්ෙර 
මුද්රිත න්ළිකවර pre stamped envelopes), තැපැල්පේ postcards), ගුවන්න්ළි aerogrammes), විසිතුුට 
තැපැල්පේ maximum cards), යාන්ත්රික තැපැල් මුද්රා metres franking), පරිගකක මුද්රිත 
දල්බල් computer vended postage), අති මුද්රිත මුද්ෙර  overprints      and surcharges) සහ සිදුණු විදින 
ලෙ මුද්ෙර perfins) 

 
2. සාමානය දින මුද්රා  postmarks), විදශේෂ දින මුද්රා, සමුට දින මුද්රා සහ ්දෙයෝග පා(  slogan 

cancellations) 
 
3. ජාතයන්තර ළිවෙතුුට ූලපන් පේ, න්යාපදිාංචි දල්බල් සහ දවනේ තැපැල් දල්බල්. 
 
4. මුද්ෙර සහ මුද්ෙර ආශ්රිත අතමතමවල කටුසටහන්  sketches) සහ දසෝදුපේ  proofs) ආදිය. 
 
5. මුද්රක දෙෝෂ සහිත අතමතම varieties) 
 
6. මුද්ෙර හඳුන්වාදීමට දපර ාාවිත කළ තැපැල් න්ළිද්රවය. 

 

ප්රද්ශනක සකකීා - 
 
ප්රද්ශනකය සකකීේ  ී  ංනුණා ය ක  යුතු ේ ොදු ීමති 
 
1. ප්රෙර්ශකය සකස් ියරීම සහහා දයොොගන්නා  සිරස් හැඩැති ළිටුවල ප්රමාකය ිත.ී 215 x  ිත.ී 295 දේ. A4 
ප්රමාකදේ ුදදු ාායා ළිටපේ කඩොසි ෙ දේ සහහා ාාවිත කළ හැියය. 
2. ප්රෙර්ශක ළිටුවල වර්කය ුදදු දහෝ ලා පැහැයක් විය යුතුය. 
3. සෑම ළිටුවක්ම අාංකනය කළ යුතු අතර සෑම ළිටුවකම පුදපස ප්රෙර්ශකද  නම, න්ළිනය, දුරකථන අාංක ආදී 
විස්තර සහහන් කළ යුතුය. 
4. ප්රෙර්ශක ළිටුවල මුද්ෙර දහෝ මුද්ෙර ආශ්රිත අතමතම ුටහවිය යුේදේ හින්ජස් දහෝ මුද්ෙර ුටහවුේපටි ආධාරදයනි. 
පාවිච්චි දනොකළ මුද්ෙර ආශ්රිත අතමතම ුටහවීම සහහා පටි ාාවිත ියරීම වඩාේ දයෝගය දේ. 
5. අවසානදේ දී ප්රෙර්ශකදේ සෑම ළිටුවක්ම අේලහරකය කරන ලෙ විනිවිෙ දපදනන ඇුදුටමක බහා විවෘතව 
ඇති දකළවර වැසිය යුතුය. 
 
ප්රෙර්ශකයියන් දකදරු දේ දතෝරාගේ දේමාවක් ළිවෙබහව පුුලල් විග්රහයක් මුද්ෙර සහ ආශ්රිත අතමතම ආරදයන් 
දදිරිපේ ියරීමය. දමහිදී දේමාවට අොළ කණුද  ියසියේ ළිවෙදවළකට  දපළගැස්විය යුතු අතර ප්රෙර්ශකදේ මුල් 
ළිටුදේ දේමාව ළිවෙබහව දකටි හැඳින්වීමක් සමග  ප්රෙර්ශනදේ සැලැස්ම, මාතෘකා සහ ්ප මාතෘකා වශදයන් 
ඊට අොළ ළිටු අාංක සහහන් කරිතන් දපොතක පටුන දසේ දදිරිපේ කළ යුතුය. 
 
  
1. දේමාදේ කුටද  දදිරිපේ ියරීම. 

 දේමාවට අොළ සෑම පැතිකඩක්ම සාකච්ාා කළ යුතුය. ්ොහරකයක් දලස ශ්රී ලාංකාදේ චිත්ර   කලාව 
යන දේමාව දතෝරාගේ විට එහි දතිහාසය, විවිධ යුගවල චිත්ර කලාදේ ුදවිදශේී  ලක්ෂක, වර්තමානය 
දතක් විකාශනය ආදී වශදයන් පුුලල් දලස සාකච්ාා කළ යුතුය. 

 ශාක, සතුන්, ක්රීඩා ආදි අීමිතත දලස පුුලල් පරාසයක විහිදෙන දේමා දතෝරා දනොගත යුතුය. 



 මුද්ෙරදයන් නිරූළිත සාංගීත ාාණ්ඩ වැනි දේමා දතෝරා දනොගත යුතුය. මන්ෙ ප්රධාන දේමාව 
මුද්ෙරදයන් නිරූළිත යන රාමුවට දකොටු වීදමන් පුුලල් සාකච්ාාවකට ාාජන ියරීදේ හැියයාවක් 
නැති බැවිනි. 

 දේමාව, මාතෘකා සහ ්ප මාතෘකා වශදයන් ක්රමාු ූලලව සැලුදේ කළ යුතුය. 
 සෑම මාතෘකාවකම සහ ්ප මාතෘකාවකම සහහන් කුටද  තුලනාේමකව දදිරිපේ කළ යුතුය.  එනේ 

එක් මාතෘකාවක විස්තර ළිටු ාාගයක දදිරිපේ කර තවේ මාතෘකාවක විස්තර ළිටු 2 ක් පුරාවට 
දදිරිපේ ියරීම වැනි ෙෑ දනොකළ යුතුය. 

 මාතෘකා දදිරිපේ ියරීදේදී අු ළිවෙදවළක් අු ගමනය කර තිබිය යුතුය. එනේ මාතෘකාවක විස්තර 
ළිටු 02 ක් පුරා දදිරිපේ ියරීම ආදිය දනොකළ යුතුය. 

 මාතෘකා දදිරිපේ ියරීදේදී අු ළිවෙදවලක් අු ගමනය කර තිබිය යුතුය. ්ොහරකයක් වශදයන් 
ෙැක්වුවදහොේ ‘ශ්රී ලාංකාදේ චිත්ර කලාව’ යන දේමාවට අොළව ප්රෙර්ශකයක් සකස් කරන්දන් නේ 
‘අු රාධපුර යුගදේ චිත්ර කලාව’ යන මාතෘකාවට පුදව ‘මහු වර යුගදේ චිත්ර කලාව’ යන  මාතෘකාව 
විග්රහ කර තිබිය යුතුය. 

 දේමාවට අොළ නව අුටේ සැපයීම, නව පැතිකඩවන්න් දේමාව දෙස බැලීම සහ නවය අතමතමයන් 
අොළව දදිරිපේ  කළ යුතුය. 
 

2. දකනුා සහ ංධ්යය ය  
 දේමාවට අොළ කුටද  පැහැදින් ියරීදේදී විස්තර දතා දකටිදයන් න්විය යුතුය. රහවු  ලබන   මුද්ෙර 

හා ආශ්රිත අතමතම තුවෙන්ම කුටද  පැහැදින් වීමට දඩ සැලැස්විය යුතුය. 
 කුටද  දදිරිපේ ියරීදේ දී අොළ තැන්වල විෙයාේමක නාම, තාක්ෂි.ක නාම ආදිය දතා නිවැරදිව 

සහහන් කළ යුතුය. 
 විග්රහ කරන කණුකට අොළ දතා නිවැරදි අතමතම, නියිතත ස්ථානදේ ුටහවිය යුතුය. ්ොහරකයක් 

දලස ෙක්වදතොේ ඩීසල් දුේරිය ළිවෙබහව පැහැදින් ියරීදේදී ගල් අඟුුට දුේරිය නිරූළිත මුද්ෙර ාාවිත 
දනොකළ යුතුය. 

 මුද්ෙර විදනෝොාංශය ළිවෙබහව ඇති ෙැු ම ප්රෙර්ශනය කළ යුතුය. එනේ මුද්ෙර වල සිදුුට විදීමේ, දිය 
සලකුද , මුද්රක ක්රම, තැපැල් ගාස්තු ආදිය අු ව දේමාවට ගැළදපන පරිදි මුද්ෙර හා ආශ්රිත අතමතම 
ප්රෙර්ශකය තුළ ප්රෙර්ශනය කළ යුතුය. 

 

3. ස්වාාවය සහ ිතරල බව  
 සියලු මුද්ෙර ආශ්රිත අතමතම දතා දහොහ තේේවදේ ළිරිුදදු ඒවා විය යුතුය. 
 දුටද , ෙැති කැඩුද  සහ දින මුද්රා තදින් වැදුද  අතමතම ාාවිත දනොකළ යුතුය. 
 විදශේෂ දහේතුවක් දනොමැේදේ නේ පාවිච්චි කළ හා දනොකළ එකම අතමතමය එකම 

තැනක  දනොුටහවිය යුතුය. 
 ප්රෙර්ශකයදේ ාාවිත කරන අතමතම පහත ආකාරදයන් වීම වඩා දයෝගය දේ. 

  
1.         නිවැරදි තැපැල් ගාස්තුව දගවූ මුද්ෙර සහිත කවර. 
2.         සාමානය තැපෑලට වඩා න්යාපදිාංචි, ශීඝ්රගාී,ගුවන් තැපැල් වැනි විදශේෂ තැපැල් දසේවා  

සහහා ාාවිත කළ කවර. 
3.         විවිධාකාර මුද්ෙර ඇලවූ කවර දවු වට එකම නිකුේ ියරීමකට අයේ මුද්ෙර ඇලවූ  

කවර. 
4.         මුද්ෙර සහ දින මුද්රාව අතර වැඩි සබැඳියාවක් ඇති කවර. 
5.         විරල අතමතම. 
6.         ප්රෙර්ශනය ියරීම අවශය වන්දන් නේ අතමතමය සමග එහි ළිටුපස ාායාළිටපේ දදිරිපේ  

ියරීම. 
  

 ෙැකුේකලු දලස දදිරිපේ කර තිබිය යුතුය. 
 ප්රෙර්ශනපේ ුදදු පැහැති දහෝ ලා පැහැති විය යුතුය. 
 මුද්ෙර සහ අදනකුේ අතමතම තුලනාේමකව ුටහවිය යුතුය. 
 ළිටුවල විස්තර ියරීම තුලනාේමකව කළ යුතුය. 
 දේමාව පරිච්දේෙ හා ්ප පරිච්දේෙ සහහා විවිධ ප්රමාකදේ අකුුට ාාවිත ියරීම දයෝගය දේ. 
 ප්රෙර්ශන පදේ මුද්රිත ොරය ඇතුළත පමකක් මුද්ෙර සහ ආශ්රිත ද්රවය ුටහවිය යුතුය. 

 
 

ආද්ශන පුද්ශනකය්  ේාා ිතස්තරේේ ංගින් ද් වා ඇත  
  



සහාාගිමවය සඳහා ේකොන්ේද්සි 
 
1. ීට දපර අවස්ථාවල දී මුද්ෙර කාර්යාාංශය මින් පවේවන ලෙ මුද්ෙර ප්රෙර්ශන සහහා දදිරිපේ කරන ලෙ 
ප්රෙර්ශක නැවත දදිරිපේ දනොකළ යුතුය. 
2. තරගකාරී අාංශය සහහා එක් පුද්ගලදයකුට දදිරිපේ කළ හැක්දක් එක් ප්රෙර්ශකයක් පමකිය.  තරගකාරි 
දනොවන අාංශය සහහා එක් පුද්ගලදයකුට ප්රෙර්ශක ඕනෑම ප්රමාකයක් දදිරිපේ කළ හැියය. 
 
ප්රද්ශන  ම 
 
ප්රෙර්ශනපේ වශදයන් A4 ප්රමාකදේ ුදදු ාායා ළිටපේ කඩොසි ාාවිත කළ හැිය අතර අවශය නේ ඒ සහහාම 
විදශේෂදයන් සකසන ලෙ පත්රිකා, මුද්ෙර කාර්යාාංශදයන් ිතලදී ගැනීමට දහෝ තැපෑදලන් දගන්වා ගැනීමට 
පුුලවන. 
 
ප්රෙර්ශනපේ සහ ඒවා බහාලන විනිවිෙ දපදනන රක්ිත ආවරක කට්ටලවල ිතල ගකන් පහත පරිදි දේ. 
 

     වයස් කාණ්ඩය      ිටු  ණන            මිල 
1.         5, 6, 7  දරේි.               ළිටු 04              ුට. 100.00 
2.         8, 9, 10 දරේි.              ළිටු 08              ුට. 200.00 
3.         11, 12, 13 දරේි.          ළිටු 16              ුට. 400.00 
4.         වැඩිහිටි                         ළිටු 16              ුට. 400.00 
5.         වැඩිහිටි   ළිටු 32              ුට. 800.00 

 
අවශය කට්ටලය  ළිටු ගකන  සහහන් කරන ලෙ න්ළියක්, විෙුේ මුෙල් ඇකවුමක් සමග එවීදමන් දේවා ලබාගත 
හැියය. අවශය නේ අමතර ළිටුෙ ිතලදී ගත හැියය. අමතර ප්රෙර්ශන පතක් සහ දසදලෝදනන් ආවරකයක් සහහා 
ුට. 25.00 ක මුෙලක් අය කරු  ලැදේ. 
 
ප්රෙර්ශනපේ සහ දසදලෝදනන් ආවරක ිතලදී ගැනීම සහහා එවු  ලබන මුෙල් ඇකවුදේ, දගවීම 
ලබන්නා දපෝස්ට් මාස්ටර් ජනරාල් යු දවන් ෙ දගවන කාර්යාලය මූලසථ්ාන තැපැල් කාර්යාලය යු දවන් ෙ 
සහහන් කර අධයක්ෂ, මුද්ෙර කාර්යාාංශය ,තැපැල් මූලස්ථානය, 310 , ඩී. ආර්. විදේවර්ධන මාවත, දකොළඹ 
10  යන න්ළිනයට න්යාපදිාංචි තැපෑදලන් එවන්න. 
 
සකස් කරන ලෙ සියලු ප්රෙර්ශක සමග පහත සහහන් අයදුේපත පුරවා  2019- 09 -16 දින දහෝ ඊට දපර ලැදබන 
දසේ විශාල ප්රමාකදේ නනකේ කවරයක බහා න්යාපදිාංචි තැපෑදලන් පහත න්ළිනයට එවීම දහෝ දගනැවිේ 
ාාරදීම දහෝ කළ යුතුය. 
  

අධයක්ෂ,  
මුද්ෙර කාර්යාාංශය,  
තැපැල් මූලස්ථානය,  
අාංක 310, ඩී.ආර්.විජයවර්ධන මාවත,  
දකොළඹ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ජාතික මුද්දර ප්රද්ශන ය 2019 

අයදුේපත 

  

වයස් කාණ්ඩය - 5, 6, 7 දරේි.  8, 9, 10 දරේි.  11, 12, 13 දරේි.  වැඩිහිටි 

  

අාංශය - තරගකාරි අාංශය   තරගකාරි දනොවන අාංශය 

1 -  සේපූර්ක නම - 

      සිාංහදලන් -                            ............................................................................................................ 

      දාංග්රිසි කැළිටල් අකුදරන් -      ............................................................................................................ 

2 - දදගු ම ලබන දරේි.ය -          ............................................................................................................ 

3 - දදගු ම ලබන පාසල -            ............................................................................................................ 

      පාසදල් න්ළිනය -                    ............................................................................................................ 

      පාසදල් දුරකථන අාංකය -       ............................................................................................................ 

4 - නිවදසේ න්ළිනය -                       ............................................................................................................ 

     නිවදසේ දුරකථන අාංකය -        ............................................................................................................ 

5 - ප්රෙර්ශකදේ දේමාව -                ............................................................................................................ 

6 - ප්රෙර්ශකදේ ළිටු ගකන -            ............................................................................................................ 

  

දමම නිර්මාකය මවිසින් කරන ලද්ෙක් බව සහතික කරිත. 

                                                                                      

                                                                                      ප්රෙර්ශකද  අේසන - ............................................ 

  

ිතදුහල් තිේේ සහතිකය 
(පාසල් ෙුටවන් සහහා  

අධයක්ෂ, 

මුද්ෙර කාර්යාාංශය, 

දකොළඹ 01000. 

  

දේ සමග දදිරිපේ කර ඇති මුද්ෙර ප්රෙර්ශකය, දමම විදුහදලහි ................... දරේි.දේ දදගු ම 

ලබන........................................................ ශිෂයයාද    ශිෂයාවද  නිර්මාකයක් බව දමතමන් සහතික කරිත. 

 

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

විදුහල්පතිද  අේසන සහ නිල මුද්රාව 

දිනය - .................................... 

වකඩි ිතස්තර සඳහා 
දුරකථන  - 011 2326 163, 011 2328 301 - 3 දිගුව 1112   ක්ෂි.ක ඇමතුේ දසේවාව - 1950 
දවේ අඩවිය  - stamps.gov.lk 
විෙුේ තැපෑල  - stamps@slpost.lk දහෝ slpostpb@gmail.com 
ද ේස් බුක් ළිටුව  - https://www.facebook.com/PhilatelicBureauSriLanka/ 


