
 

 

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය 
රුපියල් මිලියන 75,000 ක භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව 

 

2020 න ොවැම්බර් මස 12 වැනි දි  06.00%2024 ‘A’ කොණ්ඩය යටනේ රුපියල් මිලිය  40,000 ක සහ 07.80%2027 ‘A’ 

කොණ්ඩය යටනේ රුපියල් මිලිය  35,000 ක භොණ්ඩොගොර බැඳුම්කර නිකුේ නකනර්.  නමම නිකුතුවට අදොල විස්තර 

පහත දැක්නේ. 

කොණ්ඩය 06.00%2024'A' 07.80%2027'A' 

සු.හ.ජො. අංකය (ISIN)* LKB01024L011 LKB00827H156 

නවන්නේසියට ඉදිරිපේ කර  ප්රමොණය රුපියල් මිලිය  40,000 රුපියල් මිලිය  35,000 

පිළිගනු ලබ  උපරිම ඵලදො අනුපොතිකය (%) 

** 

6.33 7.02 

නපොලී අනුපොතිකය වර්ෂයකට සියයට 06.00 වර්ෂයකට සියයට 07.80 

නිකුතුනේ දි ය 2014 නදසැම්බර් 01 වැනි දි  2019 අනගෝස්තු 15 වැනි දි  

කල් පිරරන දිනය 2024 රෙසැම්බර් 01 වැනි දින 2027 අරගෝස්තතු 15 වැනි දින 

නපොලී නගව  දි යන් ජුනි  01 සහ නදසැම්බර් 01 වැනි දි  නපබරවොරි  15 සහ අනගෝස්තු 15 වැනි දි  

උපචිත නපොලිය රුපියල් 100 ක් සඳහො රු. 2.7541 රුපියල් 100 ක් සඳහො රු. 1.9712 

නවන්නේසි කර  දි ය 2020 න ොවැම්බර් මස 12 වැනි බ්රහස්පතින්දො දි  

නටන්ඩර් භොරගන් ො අවසො  දි ය හො 

නේලොව 

2020 න ොවැම්බර් මස 12 වැනි බ්රහස්පතින්දො නප.ව. 11.00 ට 

රගවීම් කළ යුතු දිනය 2020 රනාවැම්බර් මස 16 වැනි දින 

නටන්ඩර් සඳහො අවම මුදල රුපියල් මිලිය  පහක් (5,000,000) සහ ඉන් අ තුරුව 

රුපියල් මිලිය නේ (1,000,000) ගුණිතයන්නගනි 

 

ප්රොථමික අනලවිකරුවන්නගන් ලංසු කැඳවනු ලැනේ.  ලංසු ඉදිරිපේ කළ යුේනේ ශ්රී ලංකො මහ බැංකුව විසින් සපයනු ලැබ ඇති 

විදුේ ලංසු ඉදිරිපේ කිරීනම් පහසුකම මගින් පමණකි.  නපොලිය නගවූ අවසො  දි නේ සිට පියවීම කරනු ලබ  දි ට උපචිත 

නපොලිය රහිත මිළ පද ම් කර බැඳුම්කර සඳහො ලංසු කැඳවනු ලැනේ.  නවනළඳනපොල තේේවයන් මත ශ්රී ලංකො මහ බැංකුව 

විසින් එක් එක් කොණ්ඩය යටනේ නවන්නේසියට ඉදිරිපේ කළ ප්රමොණයට න ොවැඩි ඕ ෑම ප්රමොණයක් පිළිගනු ලැබිය හැකිය. 

 

පහත  සඳහන්ත්ර ප්රාථමික අරලවිකරුවන්ත්රරගන්ත්ර සහ අරනකුත් බලපත්රලාභී වාණිජ බැංකුවලින්ත්ර 

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර මිලදී ගන්ත්රනා රලස මහජනතාවට ෙැනුම් රෙනු ලැරේ. 
 

 ඇකියුටි නසකියුරිටීස් ලිමිටඩ් 2206297 ෆස්් කැපිටල් නෙෂරීස් පී.එල්.සී 2639883 

 ලංකො බැංකුව 2541938 මහජ  බැංකුව 2206783 

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

 නකොමර්ෂල් බෑන්ක් ඔෆ් සිනලෝන් පී.එල්.සී. 2332319 නසලොන් බෑන්ක් පී.එල්.සී 2456340 

 එන්.එස්.බී. ෆන්ඩ් මැනන්ජ්මන්් කම්පැනි ලිමිටඩ් 2425010 නවල්ේෙස්් නසකියුරිටීස් ලිමිටඩ් 2675096 

     
 

 

 

රොජය ණය නදපොර්තනම්න්තුව 

 

 

ශ්රී ලංකො මහ බැංකුව 

30  ,ජ ොධිපති මොවත 

නකොළඹ 01 

දුරකථ :  2477011 ෆැක්ස් :  2477687  

http://www.cbsl.gov.lk 

* සුරැකුම්පේ හඳු ොගැනීනම් ජොතයන්තර අංකය 

** නමම අනුපොතිකයන්,  ප්රතිපේති තීරණයන්ට අනුකූලව නව ස් විය හැකි අතර, එම නව ස්වීම් ශ්රී ලංකො මහ බැංකු නිල 

නවේ අඩවි දැන්වීනම් නිනේද ය කරනු ලැනේ. 

එම්. ඉනසඩ්. එම්. ආසිම් 

රොජය ණය අධිකොරී/නල්ඛකොධිකොරී 

 


