ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීම
2021 අප්රේල් 12 වැනි දින රුපියල් මිලියන 45,000 ක් වටිනා
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීමේ මවන්ත්රමේසිය
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුතුව පිළිබඳ විස්තර පහත සඳහන් පරිදි වේ.
පරිණත කාලය

දින 91

දින 182

LKA09121G166

සු.හ.ජා. අංකය (ISIN)*
වවන්වේසිය සඳහා
ඉදිරිපත් කළ මුදල (රු මිලි.)
පිළිගනු ලබන උපරිම ඵලදා
අනුපාතිකය (%) **

LKA18221J159

8,000

දින 364

එකතුව

LKA36422D154***

15,000

22,000

45,000

5.15

වවන්වේසි කරන දිනය

: 2021 අප්රේල් 12 වැනි දින

වගවීම් කළ යුතු දිනය

: 2021 අවේල් 16 වැනි දින

නිකුතුවේ දිනය

: 2021 අවේල් 16 වැනි දින

ලංසු භාරගන්නා අවසාන
දිනය හා වේලාව
ලංසුවක් සඳහා අවම මුදල

: 2021 අප්රේල් 12 වැනි සඳුදා වප.ව. 11.00
: රුපියල් මිලියන පහක් (5,000,000/-) සහ ඉන් අනතුරුව
රුපියල් මිලියනවේ (1,000,000/-) ගුණිතයන්වගනි.

රජවේ සුරැකුම්පත් පිළිබඳ ප්රාථමික අවලවිකරුවන්වගන් ලංසු කැඳවනු ලැවේ. ලංසු ඉදිරිපත් කළ යුත්වත් ශ්රී ලංකා
මහ බැංකුව විසින් සපයනු ලැබ ඇති විදුත් ලංසු ඉදිරිපත් කිරීවම් පහසුකම මගින් පමණකි. වවවළඳවපාල
තත්ත්වයන් මත, වමම වවන්වේසියට ඉදිරිපත් කරන ලද සම්ූර්ණ ප්රමාණය ඉක්මවා වනායන පරිදි, එක් එක්
පරිණත කාලයන්ට අදාළව ඉදිරිපත් කරන ලද ප්රමාණයන්ට වඩා අඩු වහෝ වැඩි ප්රමාණයන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
විසින් පිළිගනු ලැබිය හැකි ය.
පහත සඳහන්ත්ර ප්රාථමික අමලවිකරුවන්ත්රමගන්ත්ර මහෝ
අමනකුත් බලපත්රලාභී වාණිජ බැංකුවලින්ත්ර
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිලදී ගන්ත්රනා මලස
මහජනතාවට දැනුේ මදනු ලැමේ.
ඇකියුටි වසකියුරිටීස් ලිමිටඩ්

2206297

මහජන බැංකුව

2206783

ලංකා බැංකුව

2541938

සම්පත් බෑන්ක් පී.එල්.සී.

2305842

කැපිටල් එලයන්ස් ලිමිටඩ්

2317777

වසලාන් බෑන්ක් පී.එල්.සී

2456340

වකාමර්ෂල් බෑන්ක් ෙෆ් සිවලෝන් පී.එල්.සී.

2332319

වවල්ත්රස්් වසකියුරිටීස් ලිමිටඩ්

2675096

එන්එස්ී ෆන්ඩ් මැවන්ජ්මන්් කම්පැනි

2425010

ෆස්් කැපිටල් වරෂරීස් පී.එල්.සී.

2639883

ලිමිටඩ්

* සුරැකුම්පත් හඳුනාගැනීවම් ජාතයන්තර අංකය
** වවන්වේසිවේදී දින 91 සහ දින 182 පරිණත කාලයන් සඳහා තිර
ිී ණය වනු ලබන ඵලදා අනුපාතිකයන්, දින 364 පරිණත
කාලයට අනුරූපව පවත්වා ගනු ඇත.
*** නිවාඩු දිනයන්ිදී සිදුවන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් පරිණතයන් සඳහා අදාල නව ක්රමවේදයට යටත් වේ. එ් අනුව. 2022 වසවර්
සිට කිසියම්, භාණ්ඩාගාර බිල්පතක් පරිණත වන දිනය බැංකු නිවාඩු දිනයක් වුවවහාත් එම පරිණතයට අදාල වගවීම් එලවෙන
පළමු රාජකාරි දිනවේදී සිදු කරනු ලැවේ.
නිකුත් කරන කාර්යාලය
රාජය ණය වදපාර්තවම්න්තුව
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
30, ජනාධිපති මාවත
වකාළඹ 01.
දුරකථන :+94 11 2477011 ෆැක්ස් :+94 11 2477687
www.cbsl.gov.lk

ඩබ්ලිව්. ජී. ප්රභාත්
වැඩබලන රාජය ණය අධිකාරී/වල්ඛකාධිකාරී

