ලයලශළර මුෙල් වෙඳළේතවම්න්තුල
2021.07.06

ශ්රී ලංකා චීන රාජ්ය ාා්ත්රික ඳතාාා 6 ව ඳර ස ඳරීම ස ඳ
චීන කකොමියුනිඳ්ට් පක්ෂකේ  000 න ඳං ්සඳර නිමි්සකා්ත
ඳසරු කාසි නිකු්ස කිම ස
ශ්රී ංකළ රජය වශ මශජන චීන වමශළණ්ඩුල අතර රළජය තළන්ත්රික වබතළවේ 65 ලන වංලත්වරය වශ චීන වකොමියුනිවහට්
ඳක්ෂවේ 100 ලන වංලත්වරය වෆමරීම නිමිත්වතන් ශ්රී ංකළ මශ බෆංකුල විසින් රුපියල් 1,000 මුහුණත ලටිනළකමින් යුත් රන්
වශ රිදී වමරු කළසි නිකුත් කරනු බයි. වෙරට අතර දිගු කළලීන මිත්රත්ලය වශ අවනයෝනය විහලළවය වශළ ව විවේ
ව ෞරලයක් වව ශ්රී ංකළ රජවේ ඉල්ලීම ඳරිදි වමම කළසි නිකුත් වකවේ. කළසි පිළිබ විවහතර ශළ පිරිවිතර ඳශතින් ෙෆක්වේ.
මුහුණත

පිටුඳව

ශ්රී ංකළවේ වශ චීනවේ ජළතික ධජ වමඟින් වනළුම්

මුහුණත ලටිනළකම “1000” විළ ඉක්කමින් ෙ, 100 ලන

වඳොකුණ මහින්ෙ රළජඳක් රඟශවල් ඉදිරිඳව රඳය කළසිය

වංලත්වරය වශ 1921-2021 ලවර යන ලචන වමඟින් “චීන

මධයවේ ෙෆක්වේ. කළසිවේ ලේය, “2022” යන්න රඟශට

වකොමියුනිවහට් ඳක්ය” යන ලචන සිංශ, වෙමෂ වශ

ඳශළින් විළ ඉක්කමින් ෙෆක්වේ. කළසිය ඳරිධිවේ

ඉංග්රීසි භළළලලින් කළසිය මධයවේ ෙෆක්වේ. කළසිය ඳරිධිවේ

ඉංග්රීසි, සිංශ වශ වෙමෂ භළළලලින් “ශ්රී ංකළල - චීනය

ඉශෂ ෙළරවේ ඉංග්රීසි, සිංශ වශ වෙමෂ භළළලලින් “ශ්රී

ලවර 65 යි” වව ෙෆක්වේ.

ංකළල” වව ෙෆක්වේ. කළසිය ඳශෂ ෙළරවේ සිංශ, වෙමෂ
වශ ඉංග්රීසි භළළලලින් “රුපියල්” වව ෙෆක්වේ.

රන් කළසිය පිළිබ විවහතර
මිශ්ර වෝශය

රන් (කෆරට් 22)

ශෆඩය

රවුම්

කළසි ලේ ය

හිමළකළර

ෙළරය

කට්ට වහිත

විහකම්භය

මි.මී. 25.4

බර

ග්රම් 12.0

නිකුතුල

කළසි 500

කළසියක විකුණුම් මි

රු. 222,000/-
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රිදී කළසිය පිළිබ විවහතර
මිශ්ර වෝශය

රිදී (0.925)

ශෆඩය

රවුම්

කළසි ලේ ය

හිමළකළර

ෙළරය

කට්ට වහිත

විහකම්භය

මි.මී. 38.61

බර

ග්රම් 28.28

නිකුතුල

කළසි 2,000

කළසියක විකුණුම් මි

රු. 17,000/-

වමහි ඳෂමු කළසිය ශ්රී ංකළ මශ බෆංකුවේ අධිඳති වේමළනය මශචළේය ඩ්ලලිේ. ඩී. ක්හමන් මශතළ විසින් ශ්රී ංකළ
ජනළධිඳති අති රු ව ෝඨළභය රළජඳක් මෆතිතුමළ වලත 2021.07.06 දින ජනළධිඳති වල්කම් කළේයළවේ දී නි ලවයන්
පිළි න්ලන දී.

වමම එක් එක් වමරු කළසිය තථ්යතළ වශතිකය වමඟ කකේීයය බශළලුමක නිකුත් කරනු බයි. වමය සීමිත රන් කළසි
නිකුතුලක් ලන අතර ඉශත වශන් මි යටවත් ලයලශළර මුෙල් වෙඳළේතවම්න්තුල ශරශළ ූරේල ණණවුම් ිරරීවමන් වකොෂඹ 1,
චෆතෆම් වීදිය, අංක 24, වවන්ට්රල් වඳොයින්ට් ව ොඩනෆඟිල් යන වහථ්ළනවේ පිහිටි කේිකක ඉතිශළව වකෞතුකළ ළරවේ විිරණුම්
කවුළුල ශරශළ ඳමණක් 2021.07.12 දින සිට විිරීයමට නියමිතය. තලෙ රිදී කළසිය ෙ 2021.07.12 දින සිට කේිකක ඉතිශළව
වකෞතුකළ ළරවේ විකුණුම් කවුළුල ශරශළ ඉශත වශන් මි යටවත් විිරීයමට නියමිතය.
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ලෆඩි විවහතර වශළ:

දුරකථ්ක අංකය

සෆක්වහ අංකය

ලයලශළර මුෙල් අධිකළරී

+94 11 247 7355

+94 11 247 7726

අතිවේක ලයලශළර මුෙල් අධිකළරී

+94 11 247 7152

+94 11 247 7701

විෙුත් ලිපිනය

currency@cbsl.lk

කේිකක ඉතිශළව වකෞතුකළ ළරය

+94 11 438 7405
+94 11 244 4503

ලයලශළර මුෙල් අධිකළරී
ලයලශළර මුෙල් වෙඳළේතවම්න්තුල
ශ්රී ංකළ මශ බෆංකුල
අංක 30, ජනළධිඳති මළලත,
වකොෂඹ 1
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