
 
 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සිය 70 වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන්  

සංසරණය සඳහා භාවිො කරනු ලබන සමරු කාසියක් නිකුත් කරයි. 

1950 අග ෝස්තු මාසගේ දී සිය ගමගහයුම් කටයුතු ආරම්භ කළ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

ශ්රී ලංකාගේ සමෘද්ධිය උගදසා සුවිගේෂී හා වටිනා දායකත්වයක් ලබා ගදමින් වසර 70 

ක් සම්පූර්ණ කර ඇත. සිය 70 වන සංවත්සරය සංගක්තවත් කරමින් මුහුණත 

වටිනාකම රුපියල් 20 ක් වන සංසරණය සහා ගනොවන සමරු කාසියක් (ඇලුමිනියම් - 

ගලෝකඩ) 2020 ගදස ම්බර් 31  ව නි දින ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් නිකුත් කරන ලදී. 

එයට සම ාමීව, සමාන නිර්මාණ ස ල ස්මක් සහිත මුහුණත වටිනාකම රුපියල් 20 ක් 

වන සංසරණය සහා භාවිතා කරනු ලබන සමරු කාසියක් (නිකල් ආගල්පිත වාගන්) 

නිකුත් කිරීමට ද ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව තීරණය කර ඇත. කාසිය පිළිබ විස්තර හා 

පිරිවිතර ඳහතින් සවිස්තරව ද ක්ගේ. 

 

කාසිගේ මුහුණත කාසිගේ පිටුඳස 

  

කාසිගේ මුහුණගතහි ශ්රී ලංකා මහ 

බ ංකුගේ ප්රධාන ග ොඩන ිලල්ල පිළිබිඹු 

කරන අතර “70” යන්න විශාල 

ඉලක්කමින් කාසිය මධයගේ ද ක්ගේ. 

කාසිගේ ඉහළ ඳරිධිගේ ගදමළ, සිංහල 

සහ ඉංග්රීසි භාෂාවන්න් “ශ්රී ලංකා මහ 

බ ංකුව” ගලස ද ක්ගේ. 1950-2020 

වර්ෂයන් කාසිගේ දාරගේ දක්වා ඇත. 

කාසිගේ මුහුණත වටිනාකම “20” විශාල 

ඉලක්කමින් සහ “රුපියල් විස්සයි” යන 

වචන සිංහල, ගදමළ සහ ඉංග්රීසි භාෂා 

වන්න්ද “2020” වර්ෂය එම වචන වලට 

ඳහළින් ද කාසිගේ පිටුඳස ද ක්ගේ. 

කාසිය ඳරිධිගේ ඉහළ දාරගේ ගදමළ, 

සිංහල සහ ඉංග්රීසි භාෂාවන්න් “ශ්රී ලංකා” 

ගලස ද ක්ගේ. 

කාසිය පිළිබ විස්තර 

කාසිතේ සඳහන් 

වර්ෂය 
2020 

ටංකනය කළ කාසි 

ගණන 
5,000,000 

තලෝහය නිකල් ආගල්පිත හ ඩය ඳ ති 7 ක් සහිත 

වයවහාර මුදල් ගදඳාර්තගම්න්තුව 

2021.02.24 



වාගන් 

කාසි වර්ගය 
සාමානය 

සංසරණය 
දාරය ඳ තන් 

විෂ්කම්භය මි.මී. 28 ඝනකම මි.මී. 2 

   

ගමහි ඳළමු සමරු කාසිය ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුගේ අධිඳති ගද්ශමානය මහචාර්ය ඩ්ලන්ේ. 

ඩී. ලක්ෂ්මන් මහතා විසින් ශ්රී ලංකා ජනාධිඳති අති රු ග ෝඨාභය රාජඳක්ෂ ම තිතුමා 

ගවත 2021.02.24 දින ජනාධිඳති ගල්කම් කාර්යාලගේ දී නිල වශගයන් පිළි න්වන ලදී. 

 

 

ගමම කාසිය බලඳත්රලාී වාණිජ බ ංකු හරහා 2021  මාර්තු 03   ව නි දින සිට 

සංසරණයට නිකුත් කරනු ලබන අතර ද නට සංසරණගේ ඳවත්නා අගනකුත් වයවහාර 

මුදල් ගනෝට්ටු සහ කාසි සමඟ ග වීම් සහා භාවිතා කළ හ කිය. 

ව ඩි විස්තර සහා: දුරකථක අංකය ෆ ක්ස් අංකය 

වයවහාර මුදල් අධිකාරී +94 11 247 7587 +94 11 247 7726 

අතිගර්ක වයවහාර මුදල් අධිකාරී +94 11 247 7152 +94 11 247 7701 

විද ු ත් න්පිනය currency@cbsl.lk 

වයවහාර මුදල් අධිකාරී 

වයවහාර මුදල් ගදඳාර්තගම්න්තුව 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

අංක 30, ජනාධිඳති මාවත, 

ගකොළඹ 1 

 


