
 
 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සිය 70 වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන්  

සංසරණය සඳහා තනාවන සමරු කාසියක් නිකුත් කරයි. 

 
1950 අග ෝස්තු මාස්ගේ දී සිය ගමගෙයුම් කටයුු ආරම්භ කළ ශ්රී ලංකා මෙ බ ංකුව ශ්රී ලංකාගේ ස්මෘද්ධිය උගෙස්ා 

සුවිග තෂී ො වටිනා ොයකත්වයක් ලබා ගෙමින් වස්ර 70 ක් ස්ම්ූර්ණ කර ඇත. සිය 70 වන ස්ංවත්ස්රය ස්ංගක්තවත් කරමින්, 

පෙත ස්ඳෙන් ප්රධාන ලක්ෂණ ස්හිත මුහුණත වටිනාකම රුපියල් 20 ක් වන ස්ංස්රණය ස්ඳො ගනාවන ස්මරු කාසියක් නිකුත් 

කිරීමට ශ්රී ලංකා මෙ බ ංකුව තීරණය කර ඇත.  

 

කාසිගේ මුහුණත කාසිගේ පිටුපස් 

  

කාසිගේ මුහුණගතහි ශ්රී ලංකා මෙ බ ංකුගේ ප්රධාන 

ග ාඩන ගිල්ල පිළිබිඹු කරන අතර “70” යන්න වි ාල 

ඉලක්කමින් කාසිය මධයගේ ෙ ක්ගේ. කාසිගේ ඉෙළ 

පරිිගේ ගෙමළ, සිංෙල ස්ෙ ඉංග්රීසි භාෂාවලින් “ශ්රී ලංකා 

මෙ බ ංකුව” ගලස් ෙ ක්ගේ. 1950-2020 වර්ෂයන් කාසිගේ 

ොරගේ ෙක්වා ඇත. 

කාසිගේ මුහුණත වටිනාකම “20” වි ාල ඉලක්කමින් ස්ෙ 

“රුපියල් විස්තස්යි” යන වචන සිංෙල, ගෙමළ ස්ෙ ඉංග්රීසි 

භාෂා වලින්ෙ “2020” වර්ෂය එම වචන වලට පෙළින් ෙ 

කාසිගේ පිටුපස් ෙ ක්ගේ. කාසිය පරිිගේ ඉෙළ ොරගේ 

ගෙමළ, සිංෙල ස්ෙ ඉංග්රීසි භාෂාවලින් “ශ්රී ලංකා” ගලස් 

ෙ ක්ගේ. 

කාසිය පිළිබඳ විස්තතර 

ගලෝෙය ඇලුමිනියම් - ගලෝකඩ ෙ ඩය ප ති 7 ක් ස්හිත 

කාසි වර් ය 
දිලිගස්න ස්ංස්රණය ස්ඳො 

ගනාවන  
ොරය ප තලි 

විෂතකම්භය මි.මී. 28 ඝනකම මි.මී. 2 

   

ගමහි පළමු ස්මරු කාසිය ශ්රී ලංකා මෙ බ ංකුගේ අිපති ගද්ධ මානය මෙචාර්ය ඩබ්ලලිේ. ඩී. ලක්ෂතමන් මෙතා විසින් ශ්රී ලංකා 

ජනාිපති අති රු ග ෝඨාභය රාජපක්ෂ ම තිුමා ගවත 2020.12.31 දින ජනාිපති ගල්කම් කාර්යාලගේ දී නිල ව ගයන් 

පිළි න්වන ලදී. 

 

වයවොර මුෙල් ගෙපාර්තගම්න්ුව 

2020.12.31 



 
 

ගමම ස්මරු කාසිය තථ්යතා ස්ෙතිකය ස්මඟ ආකර්ෂණීය බොලුමක නිකුත් කරනු ලබයි. ගමය කාසි 3,000 ක සීමිත 

නිකුුවක් වන අතර ගකාළඹ 1, ච ත ම් වීදිය, අංක 24, ගස්න්රල් ගපායින්් ග ාඩන ඟිල්ල යන ස්තථ්ානගේ පිහිටි ආර්ික 

ඉතිොස් ගකෞුකා ාරය ස්ෙ අනුරාධපුරය, මාතගල්, මාතර, ත්රිකුණාමලය, කිලිගනාච්චිය ො නුවරඑළිය ශ්රී ලංකා මෙ බ ංකු 

ප්රාගද්ධශීය කාර්යාල ෙරො රු.1,300 මුෙලකට විකිණීමට නියමිතය. 

 

ව ඩි විස්තතර ස්ඳො: දුරකථ්ක අංකය ෆ ක්ස්ත අංකය 

වයවොර මුෙල් අිකාරී +94 11 247 7355 +94 11 247 7726 

අතිගර්ක වයවොර මුෙල් අිකාරී +94 11 247 7152 +94 11 247 7701 

විෙ ු ත් ලිපිනය currency@cbsl.lk 

ආර්ික ඉතිොස් ගකෞුකා ාරය 
+94 11 438 7405 

+94 11 244 4503 
 

ප්රාගද්ධශීය කාර්යාල: 

 අනුරාධපුරය +94 25 222 2024 +94 25 222 5689 

 මාතගල් +94 66 222 2167 +94 66 222 2175 

 මාතර +94 41 222 2269 +94 41 222 2719 

 ත්රිකුණාමලය +94 26 222 6965 +94 26 222 6967 

 කිලිගනාච්චිය +94 21 228 5912 +94 21 228 5911 

 නුවරඑළිය +94 52 223 5439 +94 52 222 4294 

 
වයවොර මුෙල් අිකාරී 

වයවොර මුෙල් ගෙපාර්තගම්න්ුව 

ශ්රී ලංකා මෙ බ ංකුව 

අංක 30, ජනාිපති මාවත, 

ගකාළඹ 1 


