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ශ්රී ලංකාවේ ව ලංයහේ  ලංුදල්  ලං ට ්ටු  ලං්රතිනිෂ්පේලටය ලංසම්බන්ධ ලංමේර්   ප ේශයන්. 

1) හැඳින්වීම. 

1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති ඳනතේ (මු.නී.ඳ.) 58(d) ලගන්තිය ප්රකළරල “මුදල් මණ්ඩතේ අනුමෆතියකින් 

ත ොරල කිසිඳු ආකළරයකින් ඕනම ලයලශළර මුදල් තන ්ටටුල්  ප්රතිිහඳළදනය කිරීම තශ  පිටඳේ කිරීම දඬුලම් 

ෆබිය ශෆකි ලරදකි.” 

එබෆවින්, ලයලශළර මුදල් තන ්ටටු ප්රතිිහඳළදනය වම්බන්ධ උඳමළනයන් වශ ඒ වශළ ශ්රී ංකළ මශ බෆංවේත  

(ශ්රී..ම.බෆ.) මුදල් මණ්ඩතේ අනුමෆතිය බළ ගෆනීතම් රමත දය තමම මළ්ගතග ඳතශයන් මිනන් වඳයි. 

2) ්රතිනිෂ්පේලටය ලංඅර්ථ ලංලැක්වීම. 

(අ) ප්රතිිහඳළදනය යනු වම්පූ්ගණ ලයලශළර මුදල් තන ්ටටුලක තශ  එි  තකොටවක පිිබබිුවල, අන් ්ගග ය 

තශ  තඳනුම අනුපිටඳේ කිරීම, ප්රතිලිත  කිරීම, අනුකරණය කිරීම තශ  ි්ගමළණය කිරීම යන්න ත . 

(ආ) ිද්ගන, චිත්ර, ාළයළරඳ, රඳ, විදයුේ රඳ, මුරි  තශ  විදයුේ මළධය, අන් ්ගාළය, රඳලළි නය වශ 

චිත්රඳට ශරශළ  ප්රතිිහඳළදනයකෂ ශෆකිය. 

3) ්රතිනිෂ්පේලටය ලංකිරී ම් ලංියමයන්. 
 
(අ) අලවර බළ තදනු බන අරමුණු ලනුතේ අධයළඳික, ඳ්ගතේණ, ප්රලතේති ලළ්ග ළකරණය, අිකකරණ 

විභළගයන්, තල්ඛනළගළර ග  කිරීම, වංචළරක ත ොරතුරු,  නළණක ශ්රළවහත්ර වශ තලෂ දෆන්ීමම්ය. 

(ආ) ප්රතිිහඳළදනය කරනු බන ඕනම මුදල් තන ්ටටුල්  එි  වෆබ ඳරිමළණය තනොවිය යුතුය. එය වෆබ 

ඳරිමළණයට ලඩළ වේඩළනම්, තන ්ටටුතලන් තුතනන් තදකකට ලඩළ වේඩළ විය යුතුය. එය වෆබ ඳරිමළණයට 

ලඩළ විළනම්, එකවේේ භළගයකට ලඩළ විළ විය යුතුය. ඔනම තන ්ටටුලක තකොටවක 

ප්රතිිහඳළදනයදවමළන  ේේලයන් දෆරිය යුතුය. 

(ඇ) දිය වෂවේණු කඩදළසියක තශ  තලනේ ද්රලය ම  ප්රතිිහඳළදනය තනොකෂ යුතුය. තමම ියමය 

ප්රතිිහඳළදි  තන ්ටටුල ව ය තන ්ටටුල්  තව තඳනීම ලෆෂෆ් ීමම වශළ ත . 

(ඈ) “SPECIMEN” යන ලචනය ප්රතිිහඳළදනතයි  ඇතුේ විය යුතු අ ර එය ඉ ළ තශොිනන් තඳතනන ඳරිදි 

තන ්ටටුල ම  මුද්රණය විය යුතුය. 

(ඉ) “ශ්රී ංකළ මශ බෆංවේත  අලවරය ඇතිල ප්රතිිහඳළදනය කරන ී” යන ලචන ප්රතිිහඳළදි  තන ්ටටුත  

ඇතුේ විය යුතුය. 

(ඊ) ප්රතිිහඳළදනය තන ්ටටුත  එ්  ඳෆේ ්  ඳමණ්  විය යුතුය. මුදල් තන ්ටටුලකට වමළන තඳනුම ෆතබන 

ඳරිදි තන ්ටටුත  තදඳවම එකලර මුද්රණය  තනොකෂ යුතුය. 

(උ) ප්රතිිහඳළදනතේී තන ්ටටුත  ශෆඩය, ල්ගණ, ි්ගිතතිය වශ වෂවේණු කිසිඳු ආකළරයකින් විකතති තනොකෂ 

යුතුය. 

(ඌ) අවුරුශදකට තනොලෆඩි ිය  කළ සීමළල්  ද් ලළ ඳමණ්  තමන්ම ිහචි  ඳරමළ්ගථය්  වශළ ඳමණ්  

අලවර තදනු ෆතේ. අලවරය අලුේ කිරීම වකළ බනු ෆතේ. 
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(එ) අලවර බළ ීතමන් ඳසු අදළ ප්රතිිහඳළදනය වළදන ද අයදුම්කරු විසින් ඳරිත කනය කිරීම, ාළයළ 

පිටඳේ කිරීම වශ පිිබබිුව ි්ගමළණය වශළ භළවි ළ කරන ද අි ම/ උඳකරණ ආර් ෂි ල ගබඩළ කර 

 ෆබිය යුතු අ ර අය ළ ඳරිශණය තශ  අලවරය ද අරමුණ ශෆර තලනේ අරමුණ්  වශළ භළවි ළ 

තනොකරන බලට  ශලරු කෂ යුතුය. 

(ඒ) ශ්රී ංකළ මශ බෆංවේල විසින් අලවර බළ ී දින 14 ක කළය්  ඉ් මීමම ඇතු  ලයලශළර මුදල් 

ප්රතිිහඳළදන ගබඩළ කිරීම වශ ප්රතිිහඳළදනය වශළ භළවි ළ කරනද අනුාළයළ පිටඳේ, ාළයළරඳ, අච්චු, 

 ෆටි, වංයු්    ෆටි, චිත්රඳට, ස් හම චිත්රඳට, ීමඩිතය  ඳට, රඳරළමු තශ  තලනේ ඕනම ද්රලයය්  විනළ 

කිරීම, ඉලේ කිරීම තශ  මකළ දෆමීම කෂ යුතුය. තමම ක්රියළල වශන් ප්රකළනය්  තඳොිතවහ අඳරළධ 

ඳරී් ණ තදඳළ්ග තම්න්තුත  ලළ්ග ළ වශළ ඔවුන්ට පිටඳ ්  වි  ල ශ්රී ංකළ මශ බෆංවේත  ලයලශළර 

මුදල් අිකකළරී තල  එවිය යුතුය. 

4) අනුමැතිනය ලංකබේදී ම් ලංක්රම වලය. 

 

(අ) ශ්රී ංකළ ලයලශළර මුදල් තන ්ටටුල්  ප්රතිිහඳළදනය කිරීමට බළතඳොතරොේතු ලන ඕනම ුදශගතය්  

ප්රතිිහඳළදන කිරීමට තය ානළ කරන දිනයට තඳර අුමම  රිතන් දින 30 කට තඳර ඇමුණුම I ි  ද් ලළ 

ඇති අයදුම්ඳත්රය ශ්රී ංකළ මශ බෆංවේත  ලයලශළර මුදල් අිකකළරී තල  තයොමු ක යුතු ත . 

 

(ආ) ශ්රී ංකළ මශ බෆංවේත   රණය ලයලශළර මුදල් අිකකළරී විසින් තදන ද කළ සීමළල තු අයදුම්කරු තල  

දෆනුම් තදනු ඇ . 

 

(ඇ) අලවළන අනුමෆතිය වශළ අනුම  කෂ ප්රතිිහඳළදනතයි  වළ් ෂි අයදුම්කරු විසින් ලයලශළර මුදල් අිකකළරී 

තල  වෆඳිය යුතුය. 

 

(ඈ) ලයලශළර මුදල් තන ්ටටු ප්රතිිහඳළදනය වම්බන්ධ විමසීම් එවිය යුතු ිතපිනය: 

 

   ලයලශළර මුදල් අිකකළරී 

   ලයලශළර මුදල් තදඳළ්ග තම්න්තුල 

   ශ්රී ංකළ මශ බෆංවේල 

   30, ානළිකඳති මළල  

   තකොෂඹ 01 

 

(ඉ) ලෆඩි විවහ ර වශළ :  දුරකථන  :  0112477587 / 0112398736 

  සෆ් වහ  : 0112477726 

  විදයුේ  ෆඳ : currency@cbsl.lk 

  තලේ ිතපිනය : www.cbsl.gov.lk 

 

5) අනුකූක ලංක්රියේ ලං ටිකිරීම. 

 

ඉශ  බළ ී ඇති ියමයන් ශළ ක්රියළමළ්ගග පිිබඳෆීමට අතඳො තශොවේීමම, අංක 58 දරන මුදල් නීති ඳන  යටතේ 

වශ දණ්ඩ නීති වංග්රශතේ 478අ. (1), 478ආ., 478ඇ. තශ  478ඈ. යටතේ ලරද්  ලන අ ර ලවර 20්  ද් ලළ වූ 

සිරග  කිරීමකට තශ  දඩයකට තශ  එම දඬුලම් තදකම බළ දිය ශෆකි ලරදකි (ඇමුණුම II). 
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