ශ්රී ලංකා

ප ලංරජාපාප්ත්රි

රුපි ල් ලංමිලි ජ ලං40,000 ලං

 ලංාජපජාදප ජ ලංජාජයජා

 ලංභපණ්ඩපගපය ලංබැඳුම්

ය ලංනිකුතුද

2019 අප්රේල් මස 02 වැනි දින 10.70%2022 'A' ලං කාණ්ඩය යටප්රේ රුපියල් මිලියන 15,000 ක සහ 11.40%2027 'A' ලං
කාණ්ඩය යටප්රේ රුපියල් මිලියන 25,000 ක භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුේ ප්රකප්රේ. ප්රමම නිකුතුවට අදාල විස්තර
පහත දැක්ප්රේ.

පණ්ඩ

10.70%2022 'A'

11.40%2027 'A'

LKB00322C159

LKB00827A151

රුපියල් මිලියන 15,000

රුපියල් මිලියන 25,000

කල්පිරීප්රම් කාලය

වසර 02 මාස 11

වසර 07 මාස 09

ප්රපාළී අනුපාතිකය

වේෂයකට සියයට 10.70

වේෂයකට සියයට 11.40

නිකුතුප්රේ දිනය

2019 මාේතු 15 වැනි දින

2019 ජනවාරි 15 වැනි දින

කල් පිප්රරන දිනය

2022 මාේතු 15 වැනි දින

2027 ජනවාරි 15 වැනි දින

මාේතු 15 සහ සැප්තැම්බේ 15 වැනි දින

ජනවාරි 15 සහ ජූලි 15 වැනි දින

රුපියල් 100 ක් සඳහා රු. 0.5815

රුපියල් 100 ක් සඳහා රු. 2.4878

සු.හ.ජා. අංකය (ISIN)*
ප්රවන්ප්රේසියට ඉදිරිපේ කරන
ප්රමායය

ප්රපාළී ප්රගවන දිනයන්
උපචිත ප්රපාළිය
ප්රවන්ප්රේසි කරන දිනය

2019 අප්රේල් මස 02 වැනි අඟහරුවාදා දින

ප්රටන්ඩේ භාරගන්නා
අවසාන දිනය හා ප්රේලාව
ප්රගවීම් කළ යුතු දිනය

2019 අප්රේල් මස 02 වැනි අඟහරුවාදා ප්රප.ව. 11.00 ට
2019 අප්රේල් මස 04 වැනි දින

ප්රටන්ඩේ සඳහා අවම මුදල

රුපියල් දශ ලක්ෂ පහක් (5,000,000) සහ ඉන් අනතුරුව
රුපියල් දශ ලක්ෂප්රේ (1,000,000) ගුණිතයන්ප්රගනි

ප්රාථමිමික අප්රලවිකරුවන්ප්රගන් ලංසු කැඳවනු ලැප්ර . ලංසු ඉදිරිපේ කළ යුේප්රේ රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සපයනු ලැබ ිති
විදුේ ලංසු ඉදිරිපේ රීරීප්රම් පහසුකම මන්න් පමයරී. ප්රපාලිය ප්රග අ අවසාන දිනප්රේ සිට පියවීම කරනු ලබන දිනට උපචිත
ප්රපාළිය රහිත මිළ පදනම් කර බැඳුම්කර සඳහා ලංසු කැඳවනු ලැප්ර . ප්රවප්රළඳප්රපාල තේේවයන් මත රී ලංකා මහ බැංකුව
විසින් එක් එක් කාණ්ඩය යටප්රේ ප්රවන්ප්රේසියට ඉදිරිපේ කළ ප්රමායයට ප්රනාවැඩි ඕනෑම ප්රමායයක් පිළිගනු ලැබිය හැරීය.

පහා ලං ලංාඳහ් ලංරපථමිමි  ලංෙවකකර රුද්වග් ලංාහ
ෙවජකුත් ලංබකපත්රකපී  ලංදපිජජා ලංබැාකුදලි්
භපණ්ඩපගපය ලංබැඳුම් ය ලංමික ජ ලංග්ජප ලංවකා
ජහජාජාපදට ලංදැනුම් ලංවදනු ලංකැවේ.
ිරීයුටි ප්රසරීයුරිටීස් ලිමිටඩ්

2206297

මහජන බැංකුව

2458935

එන්.එස්.බී. ෆන්ඩ් මැප්රන්ජ්මන්් කම්පැනි ලිමිටඩ් 2425010

යුනියන් බෑන්ක් ඔෆ් කලම්ු පී.එල්.සී. 2374158

කැපිටල් එලයන්ස් ලිමිටඩ්

2317777

ලංකා බැංකුව

2541938

ප්රකාමේෂල් බෑන්ක් ඔෆ් සිප්රලෝන් පී.එල්.සී.

2332319

ප්රවල්ේරස්් ප්රසරීයුරිටීස් ලිමිටඩ්

2675096

නැ්ප්රවල්ේ ප්රසරීයුරිටීස් ලිමිටඩ්

4703000

සම්පේ බෑන්ක් පී.එල්.සී.

2305842

ෆස්් කැපිටල් ප්රරෂරීස් පී.එල්.සී

2639883

ප්රසලාන් බෑන්ක් පී.එල්.සී

2456340

* ලංසුරැකුම්පත්

හඳුජපගැනීවම් ජාපාය්ාය ො

රාජය යය ප්රදපාේතප්රම්න්තුව
රී ලංකා මහ බැංකුව
00 ,ජනාධිපති මාවත
ප්රකාළඹ 00
දුරකථමින:ෆැක්ස් 2177000 :2177647
http://www.cbsl.gov.lk

ඩී. එස්. ටී. වානගුරු
වැඩබලන රාජය යය අධිකාරීලප්රල්කකාධිකාරී

