ශ්රී ලං කා  ලං හ ලං ංාව ව ලං සින් ක ලං

න් ලං ග

ව ලං වෙග් ක ලං කුව  ක ලං රීමේග ී අනුව න් ලං

රනු ලං කංන ක්රි් ලං

ඳටිඳටි් සහ ලං හජන ව ලංගව  ලංඒ ලංසහ ලංවු ලංඋඳගෙස
1.

න් ලං අඩාගු ලං එක් ලං ලී ගඳට්ටි්ක් ලං ගහෝ ලං ඊට ලං වඩි ලං ගඳට්ටි ලං ප්ර ය්ක් ලං කුව  ක ලං රීමේ  ලං “ න් ලං ග

ව ලං

වෙග් ක ලං කුව  ක ලංරීමේ ” ලංගකස ලංහදි කගේ.
2. ශ්රී ලං කා  ලං හ ලං ංාව ව ලං ඟි ක ලං රු.10/-, රු.5/-, රු.2/-, රු.1/- ්න ලං න් ලං ඳ ට් ලං අඩාගු ලං ලී ලං ගඳට්ටි
ඳ යක් ලං හජන ව ලංගව  ලංඳහ  ලංඳරිදි ලංකුව  ක ලං රනු ලංඇ .
න් ලංවර්ව්

එක් ලංගඳට්ටි්  ලංඇති ලං
න් ලංප්ර ය්

3.

න් ලං ග

ගඳට්ටි්  ලංඇති ලං න් ලං
වක වටින

 ලං(රු.)

රු.1/-

10,000

10,000

රු.2/-

8,500

17,000

රු.5/-

7,500

37,500

රු.10/-

6,500

65,000

ව ලං සහ ලං වන ලං ස්  ලං ඉල්ලී

 ලං අව  ලං වෙග් ක ලං රුපි්ගල් ලං න් ලං ගඳට්ටි්ක් ලං  ලං (වටින

 ලං

රු.10,000) අකුවර්්ග් ක  ලංඇතුක ක ලංසි් ලංයුතු්.
4. ්  ලං පුද්වකග්ව ට ලං ගහෝ ලං ආ් න් ට (ආ් නගේ ංක්ක ක ලං පුද්වකග්ව ට) ලං

න් ලං ග

ව ලං

වෙග් ක ලං කං ලං වනී ට ලං අවෙය ලං න , ඔවු ක ලං ඒ ලං සහ ලං ව ලං “ඉල්ලු  ලං ඳත්ර්” ලං පුරව ලං රජ රි ලං  ලං දින ලං
ගෙ

ට ලංගඳර ලංශ්රී ලංකා  ලං හ ලංංාව ගේ ලංවයවහර ලංුදෙල් ලංගෙඳර් ග  කතුගේ ලංුදෙල් ලං වුළුව ලංගව  ලංභර ලං

ී  ලංගහෝ ලංෆක්ස ලං ගි ක එවී  ලං ළ ලංහරී් ලං(ෆක්ස අා ්- 0112477705/ 0112477726).
5. රජගේ ලං ගහෝ ලං ංාව  ලං කුවඩු ලං හර ලං ස්  ලං ංෙෙ ලං සහ ලං බ්රහසඳති කෙ ලං දින් කහීී ලං න් කුව  ක ලං රීමේ  ලං න්දු ලං
ග ගර්.
6.

න් ලං අවෙය ව් ලං පිිබං ලං ඉඉල්ලු  ලං ඳත්ර්ඉ ලං ශ්රී ලං කා  ලං

හ ලං ංාව ගේ ලං වයවහර ලං ුදෙල් ලං

ගෙඳර් ග  කතුගේ ලංුදෙල් ලං වුළුගව ක ලංගහෝ ලංශ්රී ලංකා  ලං හ ලංංාව ගේ ලංකුක ලංගවබ් ලංඅඩසිග් ක ලංකං ලංව  ලං
හ .
7.

න් ලං කංව කන ලං දිනගේී ලං

 ක ලං කං ලං ව කන ලං න් ලං වකට ලං අෙළ ලං ුදෙල් ලං ශ්රී ලං කා  ලං හ ලං ංාව ගේ ලං

වයවහර ලංුදෙල් ලංගෙඳර් ග  කතුගේ ලං ලංුදෙල් ලං වුළුවට ලංගවසි් ලංයුතු ලංගේ. ග

 ලංගවවීග ී ලං

 ක ලංසින් ක ලං

න් ලං කං ලං වනී  ලං පිණිස ලං ඉදිරිඳ ක ලං රන ලං කෙ ලං ඉල්ලු  ලං ඳත්රග්ි පිටඳ ක්, ලං ජති  ලං හදුනු ඳග ි ලං
පිටඳ ක් ලංෙ ලංස ඟ ලංුදෙල් ලං වුළුවට ලංඉදිරිඳ ක ලං ක ලංයුතු්.

8. වනුගෙනු රු/ ංක්ක ක ලං පුද්වක් ලං හට ශ්රී ලං කා  ලං හ ලං ංාව ගේ ලං ුදෙල් ලං වුළුවට ලං ුදෙල් ලං ගවවු ලං ංවට ලං
ව සි  කන්්ක් ලංිමි ලංගේ.
න් ලංකං ලංවනී ට ලංඳමිගයන ලංපුද්වකයි ක ඔහු/ඇ්ගේ ජති  ලංහදුනු ඳ

9.

ආරක්ෂ  ලංඅාේ ගව

ශ්රී ලංකා  ලං හ ලංංාව ගේ ලං

භර ලංදි් ලං යුතු අ ර ලංශ්රී ලංකා  ලං හ ලංංාව ගේ ලංඅගනව  ක ලංආරක්ෂ  ලං සිධිසිධන ලං

පිිබඳදි් ලංයුතු්.
න් ලංඉල්ලු  ලං රනු ලංකංන ලංපුද්වක්ෙ ලංස ඟ ලංපුද්වක් ක ලංගෙගෙනව ට ලංඳ යක් ලංශ්රී ලංකා  ලං හ ලංංාව  ලං

10.

ඳරිශ්රගේ ලංබි  ලං හගල් ලංඳටවු  ලංඅාවන් (Loading Bay)  ලං ගව  ලං න් ලංකං ලංවනී  ලංසහ ඇතුල් ලංවී ට ලං
අවසර ලංගෙනු ලංඇ .
11. ුදෙල් ලං වුළුව ලං ඟි ක ලංකුව  ක ලං රනු ලංකංන ලංව සි  කන්්,
භර ලංීග  ක ලංඅෙළ ලං න් ලංග

න් ලංග

ව වෙග් ක ලංකුව  ක ලං රන ලංඅාේට ලං

ව ලංකං ලංව  ලංහ .

12. ශ්රී ලංකා  ලං හ ලංංාව ව ලං ඟි ක ලංගඳ.ව 10.00 ලංන්ට ලං ධයහන ලං12.00 ලංෙක්ව ලං න් ලංග

ව ලංවෙග් ක ලංකුව  ක ලං

රීමේ  ලං න්දු ලං රනු ලං කංන ලං අ ර ලං න් ලං කංව ක ලං ඳසු ලං හරී ලං ඉක් ණි ක ලං ශ්රී ලං කා  ලං හ ලං ංාව  ලං ඳරිශ්රග් ක ලං
න් ලංහ ලංවහන ලංඉව ක ලං ර ලංවනීග  ලං ටයුතු ලංවනුගෙනු රු ලංසින් ක ලංන්දු ලං ළ ලංයුතු්.
13. ආරක්ෂ ලං සි ව ලං

න් ලං රැගවන ලං ්  ලං වනුගෙනු රුව ක සතු වවකී රී. ලං ශ්රී ලං කා  ලං හ ලං ංාව ව ලං

වනුගෙනු රුට ලං න් ලං ලංකුව  ක ලං ළ ලංඳසු ලංඒ ලංපිිබං රීන්දු ලංවවකී ක් ලංභර ලංවනු ලංගන කගබ්.

වඩි ලංසිස ර ලංසහ;
ශ්රී කා  ලං හ ලංංාව ව

: ලංදුර ථන ලංඅා ් : ලං0112477371/ ලං0112477130
 ලං ලංසිෙු ක ලං ඳ්ක
: ලංcurrency@cbsl.lk

අධි රි
වයවහර ලංුදෙල් ලංගෙඳර් ග  කතුව
ශ්රී ලංකා  ලං හ ලංංාව ව
ගන . ලං30, ලංජනධිඳති ලං ව
ග

ළඹ ලං01

ශ්රී ලංකා ව.

