
ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය

රුපියල් මිලියන 35,000 ක භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව
 

2020 ජුනි මස 11 වැනි දින 07.90%2022 ‘A’ කාණ්ඩය යටතේ රුපියල් මිලියන 20,000 ක සහ 09.00%2026 ‘A’ කාණ්ඩය 

යටතේ රුපියල් මිලියන 15,000 ක භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුේ තකතේ.  තමම නිකුතුවට අදාල විස්තර පහත 

දැක්තේ. 

කාණ්ඩය 07.90%2022'A' 09.00%2026'A' 

සු.හ.ජා. අංකය (ISIN)* LKB00322L150 LKB01326B011 

තවන්තේසියට ඉදිරිපේ කරන 

ප්රමාණය 
රුපියල් මිලියන 20,000 රුපියල් මිලියන 15,000 

පිළිගනු ලබන උපරිම ඵලදා 

අනුපාතිකය (%) 

7.85 8.60 

කල්පිරීතම් කාලය වසර 02 මාස 06 වසර 05 මාස 8 

තපාලී අනුපාතිකය වේෂයකට සියයට 07.90 වේෂයකට සියයට 09.00 

නිකුතුතේ දිනය 2019 තදසැම්බේ 15 වැනි දින 2013 පෙබරවාරි 01 වැනි දින 

කල් පිතරන දිනය 2022 තදසැම්බේ 15 වැනි දින 2026 පෙබරවාරි 01 වැනි දින 

තපාලී තගවන දිනයන් ජුනි 15 සහ තදසැම්බේ 15 වැනි දින පෙබරවාරි 01 සහ අප ෝස්තු 01 වැනි දින 

උපචිත තපාලිය රුපියල් 100 ක් සඳහා රු. 0.00 රුපියල් 100 ක් සඳහා රු. 3.3379 

තවන්තේසි කරන දිනය 
2020 ජුනි මස 11 වැනි බ්රහස්පතින්දා දින 

තටන්ඩේ භාරගන්නා 

අවසාන දිනය හා තේලාව 
2020 ජුනි මස 11 වැනි බ්රහස්පතින්දා තප.ව. 11.00 ට 

තගවීම් කළ යුතු දිනය 2020 ජුනි මස 15 වැනි දින 

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

රුපියල් මිලියනතේ (1,000,000) ගුණිතයන්තගනි 
 

ප්රාථමික අතලවිකරුවන්තගන් ලංසු කැඳවනු ලැතේ.  ලංසු ඉදිරිපේ කළ යුේතේ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සපයනු ලැබ ඇති 

විදුේ ලංසු ඉදිරිපේ කිරීතම් පහසුකම මගින් පමණකි.  තපාලිය තගවූ අවසාන දිනතේ සිට පියවීම කරනු ලබන දිනට උපචිත 

තපාලිය රහිත මිළ පදනම් කර බැඳුම්කර සඳහා ලංසු කැඳවනු ලැතේ.  තවතළඳතපාල තේේවයන් මත ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

විසින් එක් එක් කාණ්ඩය යටතේ තවන්තේසියට ඉදිරිපේ කළ ප්රමාණයට තනාවැඩි ඕනෑම ප්රමාණයක් පිළිගනු ලැබිය හැකිය. 

පහත  සඳහන්ත්ර ප්රාථමික අලලවිකරුවන්ත්රලගන්ත්ර සහ අලනකුත් බලපත්රලාභී වාණිජ බැංකුවලින්ත්ර 

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර මිලදී ගන්ත්රනා ලලස මහජනතාවට දැනුම් ලදනු ලැලේ. 

 ඇකියුටි තසකියුරිටීස් ලිමිටඩ් 2206297 ෆස්් කැපිටල් තෙෂරීස් පී.එල්.සී 2639883 

 ලංකා බැංකුව 2541938 මහජන බැංකුව 2458935 

 කැපිටල් එලයන්ස් ලිමිටඩ් 2317777 සම්පේ බෑන්ක් පී.එල්.සී. 2305842 

 තකාමේෂල් බෑන්ක් ඔෆ් සිතලෝන් පී.එල්.සී. 2332319 තසලාන් බෑන්ක් පී.එල්.සී 2456340 

 එන්.එස්.බී. ෆන්ඩ් මැතන්ජ්මන්් කම්පැනි ලිමිටඩ් 2425010 තවල්ේෙස්් තසකියුරිටීස් ලිමිටඩ් 2675096 

     

රාජය ණය තදපාේතතම්න්තුව 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

30  ,ජනාධිපති මාවත 

තකාළඹ 01 

දුරකථන:  2477011 ෆැක්ස් :  2477687  

http://www.cbsl.gov.lk 

* සුරැකුම්පත් හඳුනාගැනීලම් ජාතයන්ත්රතර අංකය 

 
එම්. ඉතසඩ්. එම්. ආසිම් 

රාජය ණය අධිකාරී/තල්ඛකාධිකාරී 

 


