ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාජපජාදප ජ ලංජාජයජා  ලං ලං
භපණ්ඩපගපය ලංබිල්පත් ලංනිකුත් ලංකිරීජ
2019 ලංජූලි ලං17 ලංදැනි ලංදිජ ලංරුපි ල් ලංදශ ලංකක්ෂ ලං23,500 ක් ලංදටිජප
භපණ්ඩපගපය ලංබිල්පත් ලංනිකුත් ලංකිරීමේ ලංමද්මේසි
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුතුව පිළිබඳ විස්තර පහත සඳහන් පරිදි වේ.
පරිණත කාලය
සු.හ.ජා. අංකය (ISIN)*
වවන්වේසිය සඳහා
ඉදිරිපත් කළ මුදල (රු.ද.ල.)

දිජ ලං91

දිජ ලං182

දිජ ලං364

LKA09119J180

LKA18220A176

LKA36420G177

3,000

4,000

16,500

වවන්වේසි කරන දිනය

: 2019 ජූලි 17 වැනි දින

වගවීම් කළ යුතු දිනය

: 2019 ජූලි 19 වැනි දින

නිකුතුවේ දිනය

: 2019 ජූලි 19 වැනි දින

ලංසු භාරගන්නා අවසාන
දිනය හා වේලාව
ලංසුවක් සඳහා අවම මුදල

: 2019 ජූලි 17 වැනි බදාදා වප.ව. 11.00

එ

තුද

23,500

: රුපියල් දශ ලක්ෂ පහක් (5,000,000/-) සහ ඉන් අනතුරුව
රුපියල් දශ ලක්ෂවේ (1,000,000/-) ගුණිතයන්වගනි.

රජවේ සුරැකුම්පත් පිළිබඳ ප්රාථමික ක අවලවිකරුවන්වගන් ලංසු කැඳව ල ලැවේ. ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්වත්
ලංකා මහ බැංකුව විසින් සපය ල ලැබ ඇති විදුත් ලංසු ඉදිරිපත් රීමේවම් පහසුකම මන්න් පමණරී.

ශ්රී

වවවළඳවපාල

තත්ත්වයන් මත, වමම වවන්වේසියට ඉදිරිපත් කරන ලද සම්ූර්ණ ප්රමාණය ඉක්මවා වනායන පරිදි, එක් එක්
පරිණත කාලයන්ට අදාළව ඉදිරිපත් කරන ලද ප්රමාණයන්ට වඩා අු  වහ වැි  ප්රමාණයන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
විසින් පිළිග ල ලැබිය හැරී ය.
පහා ාඳහ් රපථමික අමකවි රුද්මග් මහෝ
අමජකුත් බකපත්රකපී දපණිජා බැාකුදලි්
භපණ්ඩපගපය බිල්පත් කක ජ ග්ජප මකා
ජහජාජාපදට දැනුේ මදනු කැමේ.
ඇරීයුටි වසරීයුරිටීස් ලික ටඩ්

2206297

මහජන බැංකුව

2458935

ලංකා බැංකුව

2541938

සම්පත් බෑන්ක් පී.එල්.සී.

2305842

කැපිටල් එලයන්ස් ලික ටඩ්

2317777

වසලාන් බෑන්ක් පී.එල්.සී

2456340

වකාමර්ෂල් බෑන්ක් ඔෆ් සිවල න් පී.එල්.සී.

2332319

යුනියන් බෑන්ක් ඔෆ් කලම්ු පී.එල්.සී.

2374158

ෆස්් කැපිටල් වෙෂමේස් පී.එල්.සී.

2639883

වවල්ත්ෙස්් වසරීයුරිටීස් ලික ටඩ්

2675096

එන්.එස්.බී. ෆන්ඩ් මැවන්ජ්මන්් කම්පැනි

2425010

ලික ටඩ්

*

සුරැකුේපත් හඳුජපගැනීමේ ජාපාය්ාය අා

නිකුත් ලං යජ ලං පර් පක
රාජය ණය වදපාර්තවම්න්තුව
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
30, ජනාධිපති මාවත
වකාළඹ 01.
දුරකථමින :+94 11 2477011 ෆැක්ස් :+94 11 2477687
www.cbsl.gov.lk

එම්. ඉවසඩ්. එම්. ආසිම්
රාජය ණය අධිකාමේලවල්කකාධිකාමේ

