
 

ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාජපජාදප ජ ලංජාජයජා  
රුපි ල් ලංමිලි ජ ලං15,000 ලං  ලංභපණ්ඩපගපය ලංබැඳුම් ය ලංනිකුතුද 

 

2019 අග ෝස්තු මස 09 වැනි දින 09.00%2028'B' කාණ්ඩය යටගේ රුපියල් මිලියන 5,000 ක සහ 

10.50%2039'A'කාණ්ඩය යටගේ රුපියල් මිලියන 10,000 ක භාණ්ඩා ාර බැඳුම්කර නිකුේ ගකගේ.  ගමම නිකුුවට 

අදාල විස්තතර පහත දැක්ගේ. 

 පණ්ඩ  09.00%2028'B' 10.50%2039'A' 

සු.හ.ජා. අංකය (ISIN)* LKB01528E016 LKB02039H156 

ගවන්ගේසියට ඉදිරිපේ කරන 

ප්රමායය 
රුපියල් මිලියන 5,000 රුපියල් මිලියන 10,000 

කල්පිරීගම් කාලය වසර 08 මාස 09 වසර 20 

ගපාළී අනුපාතිකය වේෂයකට සියයට 09.00 වේෂයකට සියයට 10.50 

නිකුුගේ දිනය 2013 මැයි 01 වැනි දින 2019 අග ෝස්තු 15 වැනි දින 

කල් පිගරන දිනය 2028 මැයි 01 වැනි දින 2039 අග ෝස්තු 15 වැනි දින 

ගපාළී ග වන දිනයන් මැයි 01 සහ ගනාවැම්බේ 01 වැනි දින ගපබරවාරි 15 සහ අග ෝස්තු 15 වැනි දින 

උපචිත ගපාළිය රුපියල් 100 ක් සඳහා රු. 2.5924 රුපියල් 100 ක් සඳහා රු. 0 

ගවන්ගේසි කරන දිනය 
2019 අග ෝස්තු මස 09 වැනි සිකුරාදා දින 

ගටන්ඩේ භාර න්නා 

අවසාන දිනය හා ගේලාව 
2019 අග ෝස්තු මස 09 වැනි සිකුරාදා ගප.ව. 11.00 ට 

ග වීම් කළ යුු දිනය 2019 අග ෝස්තු මස 15 වැනි දින 

ගටන්ඩේ සඳහා අවම මුදල රුපියල් දශ ලක්ෂ පහක් (5,000,000) සහ ඉන් අනුරුව 

රුපියල් දශ ලක්ෂගේ (1,000,000) ගුණිතයන්ග නි 
 

ප්රාථමිමික අගලවිකරුවන්ග න් ලංසු කැඳවනු ලැග .  ලංසු ඉදිරිපේ කළ යුේගේ රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සපයනු ලැබ ිති 

විදුේ ලංසු ඉදිරිපේ රීරීගම් පහසුකම මන්න් පමයරී.  ගපාලිය ග  අ අවසාන දිනගේ සිට පියවීම කරනු ලබන දිනට උපචිත 

ගපාළිය රහිත මිළ පදනම් කර බැඳුම්කර සඳහා ලංසු කැඳවනු ලැග .  ගවගළඳගපාල තේේවයන් මත රී ලංකා මහ බැංකුව 

විසින් එක් එක් කාණ්ඩය යටගේ ගවන්ගේසියට ඉදිරිපේ කළ ප්රමායයට ගනාවැඩි ඕනෑම ප්රමායයක් පිළි නු 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 ගසරීයුරිටීස්ත ලිමිටඩ් 2206297 මහජන බැංකුව 2458935 

 ලංකා බැංකුව 2541938 සම්පේ බෑන්ක් පී.එල්.සී. 2305842 

 කැපිටල් එලයන්ස්ත ලිමිටඩ් 2317777 ගසලාන් බෑන්ක් පී.එල්.සී 2456340 

 ගකාමේෂල් බෑන්ක් ඔෆ් සිගලෝන් පී.එල්.සී. 2332319 යුනියන් බෑන්ක් ඔෆ් කලම්ු පී.එල්.සී. 2374158 

 ෆස්ත් කැපිටල් ගෙෂරීස්ත පී.එල්.සී 2639883 ගවල්ේෙස්ත් ගසරීයුරිටීස්ත ලිමිටඩ් 2675096 

 එන්.එස්ත.බී. ෆන්ඩ් මැගන්ජ්මන්් කම්පැනි ලිමිටඩ් 2425010   

     
 

 

 

රාජය යය ගදපාේතගම්න්ුව 

රී ලංකා මහ බැංකුව 

00  ,ජනාධිපති මාවත 

ගකාළඹ 00 

දුරකථමින:  2177000 ෆැක්ස්ත :  2177647  

http://www.cbsl.gov.lk 

* ලංසුරැකුම්පත් හඳුජපගැනීවම් ජාපාය්ාය ො   

 

එම්. ඉගසඩ්. එම්. ආසිම් 

රාජය යය අධිකාරීලගල්කකාධිකාරී 

 


