
ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාජපජාදප ජ ලංජාජයජා 
රුපි ල් ලංමිලි ජ ලං80,000 ලං  ලංභපණ්ඩපගපය ලංබැඳුම් ය ලංනිකුතුද

 

2018 ජූලි මස 12 වැනි දින 10.35% 2025 “A” කාණ්ඩය යටතේ රුපියල් මිලියන 35,000 ක සහ 11.20% 2033 “A” කාණ්ඩය 

යටතේ රුපියල් මිලියන 45,000 ක  භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුේ තකතේ.  තමම නිකුතුවට අදාල විස්තර පහත දැක්තේ. 

 

 පණ්ඩ  10.35% 2025 “A” 11.20% 2033 “A” 

සු.හ.ජා. අංකය (ISIN)* LKB00825J156 LKB01533A154 

තවන්තේසියට ඉදිරිපේ කරන 
ප්රමායය රුපියල් මිලියන 35,000 රුපියල් මිලියන 45,000 

කල්පිරීතම් කාලය වසර 07 මාස 03 වසර 14 මාස 06 

තපොළී අනුපාතිකය වේෂයකට සියයට 10.35 වේෂයකට සියයට 11.20 

නිකුතුතේ දිනය 2017 ඔක්තතෝබේ 15 වැනි දින 2018 ජනවාරි 15 වැනි දින 

කල් පිතරන දිනය 2025 ඔක්තතෝබේ  15 වැනි දින 2033 ජනවාරි 15 වැනි දින 

තපොළී තගවන දිනයන් අප්රේල් 15 සහ ඔක්තතෝබේ 15 වැනි දින ජනවාරි 15 සහ ජූලි 15 වැනි දින 

උපචිත තපොළිය රුපියල් 100 ක් සඳහා රු. 2.6016 රුපියල් 100 ක් සඳහා රු. 0.0304 

තවන්තේසි කරන දිනය 
2018 ජූලි මස 12 වැනි බ්රහස්පතින්දා දින 

තටන්ඩේ භාරගන්නා අවසාන දිනය 
හා තේලාව 

2018 ජූලි මස 12 වැනි බ්රහස්පතින්දා තප.ව. 11.00 ට 

තගවීම් කළ යුතු දිනය 2018 ජූලි මස 16 වැනි දින 

තටන්ඩේ සඳහා අවම මුදල රුපියල් දශ ලක්ෂ පහක් (5,000,000) සහ ඉන් අනතුරුව 

රුපියල් දශ ලක්ෂතේ (1,000,000) ගුණිතයන්තගනි 
 

ප්රාථමිමික අතලවිකරුවන්තගන් ලංසු කැඳවනු ලැත .  ලංසු ඉදිරිපේ කළ යුේතේ රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සපයනු ලැබ ිති විදුේ ලංසු 

ඉදිරිපේ කිරීතම් පහසුකම මගින් පමයකි.  තපොලිය තගවූ අවසාන දිනතේ සිට පියවීම කරනු ලබන දිනට උපචිත තපොළිය රහිත මිළ පදනම් 

කර බැඳුම්කර සඳහා ලංසු කැඳවනු ලැත .  තවතළඳතපොල තේේවයන් මත රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් එක් එක් කාණ්ඩය යටතේ 

තවන්තේසියට ඉදිරිපේ කළ ප්රමායයට ත ොවැඩි ඕ ෑම ප්රමායයක් පිළිගනු ලැබිය හැකිය. 

පහා ලං ලංාඳහ්ත ලංරපථමිමි  ලංඅප්කවි රුද්තප්ග්ත ලංාහ

අප්ජකුත් ලංබකපත්රකපී  ලංදපිජජා ලංබැාකුදලි්ත

භපණ්ඩපගපය ලංබැඳුම් ය ලංමික ජ ලංග්තජප ලංප්කා

ජහජාජාපදට ලංදැනුම් ලංප්දනු ලංකැප්ේ.

 ිකියුටි තසකියුරිටීස් ලිමිටඩ් 2206297 මහජන බැංකුව 2458935 

 එන්.එස්.බී. ෆන්ඩ් මැතන්ජ්මන්ට් කම්පැනි ලිමිටඩ් 2564601 යුනියන් බෑන්ක් ඔෆ් කලම්බු පී.එල්.සී. 2374158 

 කැපිටල් එලයන්ස් ලිමිටඩ් 2317777 ලංකා බැංකුව 2541938 

 තකොමේෂල් බෑන්ක් ඔෆ් සිතලෝන් පී.එල්.සී. 2332319 තවල්ේට්රස්ට් තසකියුරිටීස් ලිමිටඩ් 2675096 

 නැට්තවල්ේ තසකියුරිටීස් ලිමිටඩ් 4703000 සම්පේ බෑන්ක් පී.එල්.සී. 2305842 

 ෆස්ට් කැපිටල් තට්රෂරීස් පී.එල්.සී 2639883 තසලාන් බෑන්ක් පී.එල්.සී 2456340 
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එම්. ඉතෙඩ්. එම්. ආසිම් 
රාජය යය අධිකාරී/තල්ඛකාධිකාරී 

 
 

* ලංසුරැකුම්පත් හඳුජපගැනීප්ම් ජාපාය්තාය අා   

 


