
 
 

 

ශ්රී ලංකාවේ 75 වන නිදහස් සැමරුම නිමිත්වෙන්  

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව කාසියක් නිකුත් කරයි. 

 

2023.02.04 දිනට යෙයෙන 75 වන නිදහස් සැමරුම නිමිත්තෙන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රුපියල් 1000 

ක වටිනාකමින් යුත් සංසරණෙ සඳහා යනොයෙදූ සමරු කාසියක් නිකුත් කරන ලදී. යෙෙ ෙහ බ ැංකුව විසින් 

නිකුත් කරන ලෙ 71 වන සෙරු කොසිෙ යේ. යෙෙ කොසිෙ පිළිබඳ විස්තර සහ පිරිවිතර පහත ෙ ක්යේ. 

 

කොසියේ මුහුණත කොසියේ පිටුපස 

  

“75” අංකය විශාල ඉලක්කමින් සහ ශ්රී ලංකා 

ජාතික ධජය ඔසවාතෙන සිටින ආකාරය කාසිය 

මධයතේ දැක්තේ. කාසිය ඉහළ දාරතේ පරිධිතේ 

ඉංග්රීසි, සිංහල සහ තදමළ භාෂාවලින් “නිදහස් 

සැමරුම” තලස දැක්තේ. “1948 - 2023” වර්ෂ 

කාසිතේ පහළ දාරතේ පරිධිතේ දැක්තේ. 

මුහුණෙ වටිනාකම “1000” විශාල ඉලක්කමින් 

කාසිතේ මධයතේ දැක්තේ. සිංහල, තදමළ සහ ඉංග්රීසි 

භාෂාවලින් “රුපියල්” යන වචන මුහුණෙ 

වටිනාකමට පහළින් දැක්තවන අෙර ශ්රී ලංකාතේ 

රාජය ලාංඡනය මුහුණෙ අෙයට ඉහළින් දැක්තේ. 

“2023” වර්ෂය කාසිතේ පහළ දාරතේ දැක්තේ. 

ඉංග්රීසි, සිංහල සහ තදමළ භාෂාවලින් “ශ්රී ලංකා” 

යන වචන කාසිතේ ඉහළ දාරතේ පරිධිතේ දැක්තේ. 

 

කොසිෙ පිළිබඳ විස්තර 

කාසිවේ සඳහන් වර්ෂය 2023 ටංකනය කළ කාසි ගණන 2,500 

වලෝහය ෙඹ - නිකල් හැඩය රවුම් 

කාසි වර්ගය 
සංසරණය සඳහා 

තනාතයදු 
නිමාව 

හිමාකාර, වර්ණ 

සහිෙ 

විෂ්කම්භය මි.මී. 38.61 බර ග්රෑම් 28.28 

   

යෙහි පළමු සෙරු කොසිෙ ශ්රී ලැංකො ෙහ බ ැංකුයේ අධිපති ආචාර්ය පී. නන්දලාල් වීරසිංහ ෙහතො විසින් ශ්රී ලැංකො 

ජනොධිපති ගරු රනිල් වික්රමසිංහ ෙ තිතුෙො යවත අෙ දින මහනුවර ජනාධිපති මන්ිරයේ දී නිල වශයෙන් 

පිළිගන්වන ලදී. 

වයවහොර මුෙල් යෙපොර්තයේන්තුව 

2023.02.02 



 

යෙෙ සෙරු කොසිෙ තථ්යතො සහතිකෙ සෙඟ ආකර්ෂණීෙ බහොලුෙක නිකුත් කරනු ලබයි. අයලවිෙ සඳහො 

සීමිත කොසි ප්රෙොණෙක් පෙණක් පවතින අතර යකොළඹ 1, ච ත ේ වීදිෙ, අැංක 54, යසන්රල් යපොයින්් 

යගොඩන ඟිල්ල ෙන සථ්්ොනයේ පිහිටි ආර්ික ඉතිහොස යකෞතුකොගොරෙ සහ අනුරොධපුරෙ, ෙොතයල්, ෙොතර, 

ත්රිකුණොෙලෙ, කිලියනොච්චිෙ හො නුවරඑළිෙ ෙන ස්ථ්ොන වල පිහිටි ශ්රී ලැංකො ෙහ බ ැංකු ප්රොයේශීෙ කොර්ෙොල 

හරහො 2023 ෙොර්තු ෙස සිට අයලවි කිරීෙට නිෙමිතෙ. කොසිෙ අයලවි කිරීෙට නිෙමිත මිල සහ දිනෙ ඉදිරියේ 

දී  මහජනොව තවෙ දැනුම් තදනු ඇත. 

ව ඩි විස්තර සඳහො: දුරකථ්ක අැංකෙ ෆ ක්ස් අැංකෙ විෙුත් ලිපිනෙ 

වයවහොර මුෙල් යෙපොර්තයේන්තුව +94 11 247 7587 +94 11 247 7726 currency@cbsl.lk 

විෙ ු ත් ලිපිනෙ currency@cbsl.lk 

ආර්ික ඉතිහොස යකෞතුකොගොරෙ 
+94 11 438 7405 

+94 11 244 4503 
- - 

ප්රොයේශීෙ කොර්ෙොල: 

 අනුරොධපුරෙ +94 25 222 2024 +94 25 222 5689 roapura@cbsl.lk 

 ෙොතයල් +94 66 222 2167 +94 66 222 2175 romatale@cbsl.lk 

 ෙොතර +94 41 222 2269 +94 41 222 2719 romatara@cbsl.lk 

 ත්රිකුණොෙලෙ +94 26 222 6965 +94 26 222 6967 po-ep@cbsl.lk 

 කිලියනොච්චිෙ +94 21 228 5914 +94 21 228 5911 rokn@cbsl.lk 

 නුවරඑළිෙ +94 52 223 5439 +94 52 222 4294 rone@cbsl.lk 

 

වයවහොර මුෙල් අධිකොරී 

වයවහොර මුෙල් යෙපොර්තයේන්තුව 

ශ්රී ලැංකො ෙහ බ ැංකුව 

අැංක 30, ජනොධිපති ෙොවත, 

යකොළඹ 1 


