
 
  

 

ශ්රී ලංකාවේ ජන හා නිවාස සංගණනවේ 150 වන සංවත්සරය නිමිත්වෙන් ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් 

සංසරණය සඳහා භාවිො කරනු ලබන සමරු කාසියක් නිකුත් කිරීම 

 

ශ්රී ලංකාවේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ථධනයට දායකත්වය සැපයීවේ අතිශය වැදගත් අවස්ථාවක් වන ශ්රී ලංකාවේ 

ජන හා නිවාස සංගණනවේ 150 වන සංවත්සරය සනිටුහන් කිරීම නිමිත්වෙන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 

රු.20 ක මුහුණෙ වටිනාකමක් සහිෙ සංසරණය සඳහා භාවිො කරනු ලබන සමරු කාසියක් නිකුත් කරන ලදී. 

වමම කාසිය නිකුත් කිරීම ජනවේඛන හා සංඛයාවේඛන වදපාර්ථෙවේන්ුවේ ඉේීම පරිදි සිදු කරන ලදී. 

ශ්රී ලංකාවේ ප්රථම ජන හා නිවාස සංගණනය 1871 දී පවත්වන ලද අෙර 2021 වර්ථෂය එහි 150 වන සංවත්සරය 

සනිටුහන් කරයි. 15 වන ජන හා නිවාස සංගණනය 2021 වර්ථෂවේ එහි සංවත්සරයට සමගාමීව පැවැත්ීමට 

සැලසුේ කර තිබුණි. එවස් වුවද, වකෝවිඩ් - 19 වසංගෙ ෙත්ත්වය වහ්ුවවන් ජන හා නිවාස සංගණනය 2022 

- 2023 දක්වා කේ දමන ලදී. 

 

කාසිවේ මුහුණෙ කාසිවේ පිටුපස 

  

ජන හා නිවාස සංගණනවේ ලාංඡනය කාසිවේ 

මධයවේ දැක්වේ. ලාංඡනයට පහළින් “150” අංකය 

විශාල ඉලක්කමින් ද, “1871-2021” වර්ථෂ කුඩා 

ඉලක්කමින් ද, දිස් වේ. “ජන හා නිවාස සංගණනය” 

යන වචන ඉංග්රීසි, සිංහල සහ වදමළ භාෂාවලින් 

කාසිවේ පරිධිවේ දිස්වේ. 

කාසිවේ මුහුණෙ වටිනාකම “20” විශාල ඉලක්කමින් 

සහ “රුපියේ විසස්යි” යන වචන සිංහල, වදමළ සහ 

ඉංග්රීසි භාෂා වලින්ද කාසිය මධයවේද, එයට පහළින් 

“2021” වර්ථෂය ද දිස් වේ. “ශ්රී ලංකා” යන වචන 

වදමළ, සිංහල සහ ඉංග්රීසි භාෂා වලින් කාසිවේ ඉහළ 

දාරවේ පරිධිවේ දිස්වේ. 

 

කාසිය පිළිබඳ විස්ෙර 

කාසිවේ සඳහන් වර්ෂය 2021 ටංකනය කළ කාසි ගණන 2,000,000 

වලෝහය නිකේ අවේපිෙ වාවන් හ ඩය පැති 7 ක් සහිෙ 

කාසි වර්ගය 
සංසරණය සඳහා වන 

සමරු කාසි 
දාරය පැෙලි 

විෂ්කම්භය මි.මී. 28 ඝනකම මි.මී. 2 

වයවහාර මුදේ වදපාර්ථෙවේන්ුව 

2022.03.21 



 

 

 

වමහි පළමු සමරු කාසිය ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ගරු අජිත් නිවාඩ් කබ්රාේ මැතිුමා සහ ජනවේඛන 

හා සංඛයාවේඛන වදපාර්ථෙවේන්ුවේ අධයක්ෂ ජනරාේ පී.එේ.පී. අනුර කුමාර මහත්මයාවේ 

සහභාගීත්වවයන් ශ්රී ලංකා ජනාධිපති අතිගරු වගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිුමා වවෙ 2022.03.21 වන දින 

ජනාධිපති වේකේ කාර්ථයාලවේ දී නිල වශවයන් පිළිගන්වන ලදී. 

 

වමම කාසිය බලපත්රලාභී වාණිජ බැංකු හරහා ඉදිරිවේදී සංසරණයට නිකුත් කරනු ලබන අෙර සංසරණවේ 

පවතින අවනකුත් වයවහාර මුදේ වනෝට්ටටු හා කාසි සමග වගීේ සඳහා භාවිො කළ හැකි වේ. 

 

වැඩි විස්ෙර සඳහා: දුරකථක අංකය ෆැක්ස් අංකය 

වයවහාර මුදල් වදපාර්ෙවම්න්ුව 

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

අතිවර්ථක වයවහාර මුදේ අධිකාරී +94 11 247 7152 +94 11 247 7701 

විද ු ත් ලිපිනය currency@cbsl.lk 

 

වයවහාර මුදේ අධිකාරී 

වයවහාර මුදේ වදපාර්ථෙවේන්ුව 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

අංක 30, ජනාධිපති මාවෙ, 

වකාළඹ 1 
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