
 
 

  

  
 

 

ප ොදු රාජ්ය1 ණ්ඩල  රාජ්ය1 ාාක  මුළුව  ්රීප  ා ාපප  ැ ැවීම ණ ප වෙප  ස මණ න පා්ටුවක  න කුත්වී රීමණ 

 

ප ොදු රාජ්ය  මණ්ඩල රාජ්ය  නායක සමුළුව 2013 පනොවැම්බර් මස 15 සිට 17 දක්වා ශ්රි ලංකාපේ 
 ැවැත්වීම සැමරීම නිමිත්පෙන් රුපියල් 500 ක වටිනාකමින් යුත් සමරු මුදල් පනෝට්ටුවක් ශ්රීස ලංකා ම  

බැංකුව විසින් නිකුත් කරනු ලබයි.  පමය ශ්රි ලංකා ම  බැංකුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන න්න්වන සමරු 

පනෝට්ටුවයි. 

 

පමම සමරු පනෝට්ටුව ප්රසමාණපයන්, වර්ණපයන්  ා ආරක්ෂණ සලකුණු වලින් වර්ෙමාන සංසරණ 

කාණ්ඩපේ රුපියල් 500 පනෝට්ටුව  ා පබප ෝ පසයින් සමාන වන අෙර,   ෙ ලක්ෂණ කී යකින්  මණක් 

පවනස් පේ. 

 

 පනෝට්ටුපේ මුහුණෙ :  

(අ)     වර්ෙමාන සංසරණ රුපියල් 500 පනෝට්ටුපේ පයොදා ඇති සමනල රූ ය පවනුවට 2013 ශ්රීස ලංකා ප ොදු 

රාජ්ය  මණ්ඩල රාජ්ය  නායක සමුළුපේ නිල ලාංනනය දම් වර්ණපයන් පනෝට්ටුපේ     වම් ස දැක්පේ.    

  

(ආ) වර්ෙමානපේ සංසරණය වන රු. 500 පනෝට්ටු වලින් පමම සමරු පනෝට්ටුව පවන් පකොට  ඳුනා ගැනීම 

සඳ ා  පනෝට්ටුපේ දිය සලකුණ පලස පයොදා ඇති රු. 500 වටිනාකම සඳ න් ඉලක්කම් වටා 

පමෝස්ෙරයක් පයොදා වැඩි දියුණු ක  ආරක්ෂණ සලකුණක් පලස පයොදා ඇෙ. 

   

(ඇ) පනෝට්ටුපේ දිනය : 2013.11.15 පේ. 

 

 

ව ව ාර මුදල් පද ාර්ෙපම්න්න්ව 

    2013 පනොවැම්බර් 08 



පනෝට්ටුව පිටු ස :  

වර්ෙමානපේ සංසරණ රුපියල් 500 පනෝට්ටුපේ පිටු ස ඇති පමෝස්ෙර වලට සමාන පේ. 

    

 

පමම සමරු පනෝට්ටුව මිලියන 5 ක නිකුන්වකින් සමන්විෙ වන අෙර, පනෝට්ටුවල අනුක්ර්මික අංක T/51 

000001 සිට T/55 1000000 දක්වා පේ. 

 

ශ්රීස ලංකාව ඇන් ෙ ෑන ම මුදල් ගණනක් පගවිම සඳ ා පමම පනෝට්ටුව වාවිො කිරීම නීතිපයන් වලං ව වන 

අෙර,  පමම පනෝට්ටු සංසරණපේ  වතින ොක් ඒවා ම  බැංකුපේ වගකීම් පේ. 

 

පමම නිකුන්පේ   මු සමරු පනෝට්ටුව ම  බැංකුපේ අධි තින්මා විසින් අතිගරු ජ්යනාධි ති මහින්ද රාජ්ය ක්ෂ 

මැතින්මා පවෙ පිළිගන්වනු ලබන අෙර, 2013.11.15 දින සිට බල ත්රරලාී  වාීජජ්ය බැංකු මගින් සංසරණය සඳ ා 

නිකුත් පකපර්. 

 

මුල් අනුක්ර්මික අංක සහිෙ පනෝට්ටු බ ාලු ආකර්ෂීජය ඇසුරුම් සීමිෙ ප්රසමාණයක් පකො   1, චෙැම් වීදිපේ 

අංක 54 දරණ සථ්ානපේ පිහිටි ශ්රීස ලංකා ආර්කක  ා පෙති ාසික පකෞන්කාගාරපයන්ද, අනුරාධපුර, යා නය, 

මාෙපල්, මාෙර ස  ත්රිකුණාමලය පිහිටි ශ්රි ලංකා ම  බැංකුපේ   ාත් කාර්යාල වලින්ද රුපියල් 800ක  මිලකට 

අපලවි පකපර්. 

 

වැඩිදුර විස්ෙර ව ව ාර පද ාර්ෙපම්න්න්පේ 0112477014, 0112477364 යන දුරකථන අංක මගින් ලබා ගෙ 

 ැකිය. 

 

 

ව ව ාර මුදල් අධිකාරී 

ව ව ාර මුදල් පද ාර්ෙපම්න්න්ව 

ශ්රීස ලංකා ම  බැංකුව 

පනො. 30 

ජ්යනාධි ති මාවෙ 

පකො   1. 

 


