
 
නිකුත් කළේ සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්නුව 

 

දිනය  21 අව ෝස්තු 2020 

 

ශ්රි ලංකා මහ බ ංකුළේ මූලය පාරිළ ෝගික සබඳතා ළෙපාර්තළේන්තුව 

පිහිටුවීම 

ශ්රි කා ා    බ ාකුව විසින්න 1949 අා  58 දරණ මුදල  නීති පනවේ, සාව ෝධිත, 33 වන 

ව න්නතිවේ විධිවිධාන යටවේ ියා නය  රනු කබන ආයතන සේබන්නධවයන්න ශ්රි කා ා    

   බ ාකුව (සී.බී.එස්ත.එල) වවත වයාමු   රනු කබන සියලු  ප මිණිලි, දුක්  නවිලි  ා වි සීේ 

පිලිබදව වස්තවය ස පයී  සඳ ා සේබන්නධ  ර  ත   කි  ධයස්තථානය වකස “මූකය 

පාරිව ෝගි  සබඳතා වදපාර්තවේන්නුව” නමින්න නව වදපාර්තවේන්නුවක් ශ්රි කා ා    

බ ාකුව විසින්න 2020.08.10 දින සිට ස්තථාපනය  රන කදී. 

මූකය පාරිව ෝගි යින්නවේ ප මිණිලි ස  දුක්  නවිලි ආ න්නරණය කිරී  යනු මූකය 

වවළඳවපාළ ි යා නය ස  දිගු  ාලීන මූකය පද්ධති ස්තථායිතාවවේ පර ාර්ථයකි. මූකය වස්තවා 

ස පයීවේදී මූකය වස්තවා සපයන්නනන්න අතර ව ඩි වන තරඟ ාරිේවයේ ස ඟ, මූකය වස්තවා 

 ාවිතා  රන්නනන්නවේ අයිතීන්න ආරක්ෂා කිරී ට ස  එ ඟින්න මූකය පද්ධතිවේ ස්තථායිතාව ස  

අඛණ්ඩ ප ව ේ  ආරක්ෂා කිරී ට සුදුසු යාන්නරණයක් අව ය වේ. ශ්රි කා ාවේ මූකය 

වවකඳවපාවකහි මූකය පාරිව ෝහි යින්නවේ අේද කීේ පිළිබඳ  ෑත  ාලීන වාර්තා වපන්නවා 

වදන්නවන්න, ශ්රි කා ා    බ ාකුව  විසින්න ි යා නය  රනු කබන ඇත ේ මූකය වස්තවා සපයන්නනන්න 

ව න්න  අවිධි ේ මූකය වස්තවා සපයන්නනන්න විසින්න ඉතා ඉ ක  මූකය ය සාක්ෂරතාවයකින්න යුේ 

පාරිව ෝගි යින්න පවා නුසුදුසු වවළඳපක   සිරවී ට ව ාදුරු   රව න ඇති බවයි. 

ආරේ වේදී, ශ්රි කා ා    බ ාකුව විසින්න ියා නය  රනු කබන මූකය වස්තවා සපයන 

ආයතන පිළිබඳ මූකය පාරිව ෝගි  ප මිණිලි ස  දුක්  නවිලි ව වරහි ව   මූකය 

පාරිව ෝගි  සබඳතා වදපාර්තවේන්නුව අවධානය වයාමු  රනු කබන අතර වවළඳපක 

  සිරී  අධීක්ෂණය කිරී , පාරිව ෝගි  සවිබක   න්නවී , මූකය පාරිව ෝගි  අධයාපනය, 

 
 

සන්තනිළේෙන ළෙපාර්තළේන්තුව  
30,  නාධිපති  ාවත , ව  ළ  01,   කා ාව  

දුර ථන අා  : 2477424, 2477423,  2477418 

  ක්ස්ත : 2346257,  2477739 

 -වේල : dcommunications@cbsl .lk, communications @cbsl.lk  
වව  අඩවිය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 වත්පත් නිළේෙනය 



මූකය වස්තවා සපයන ආයතන වක අසාධාරණ තරඟ ාරිේවය ියා නය කිරී  ව ි ක්වේර 

දක්වා ආවරණය පුළුල කිරී  අවේක්ෂා ව වරනු ඇත. ව   ආරේ වේ අවසාන පර ාර්ථය 

වන්නවන්න   කා ාවේ මූකය ක්වේරවේ පාරිව ෝගි යින්නවේ ස  ආවයෝ  යින්නවේ 

අයිතිවාසි ේ ආරක්ෂා කිරී  සඳ ා ස්තවාධීන අධි ාරියක් පිහිටුවී  වේ. 

ඒ අනුව ප ත සඳ න්න සන්නිවේදන  ාධය සස්තවස්ත, ශ්රි කා ා    බ ාකුව විසින්න 

ියා නය  රනු කබන ආයතනවකට අදාළ වි සීේ, ප මිණිලි ස  දුක්  නවිලි වයාමු කිරී ට 

   නතාවට අවස්තථාව ස කවසනු ඇත. 

දුර ථන   : 94 11 247 7966 

  ක්ස්ත    : 94 11 247 7744 

ත ප ල ලිපිනය  : මූකය පාරිව ෝගි  සබඳතා වදපාර්තවේන්නුව 

     අා  30,  නාධිපති  ාවත, ව ාළ  01 

විද්යුේ ත ප ල ලිපිනය : fcrd@cbsl.lk 


