
 

 

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය 
රුපියල් මිලියන 80,000 ක භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව 

 

2021 අප්රේල් මස 29 වැනි දින 06.30%2023'A' කාණ්ඩය යටප්රේ රුපියල් මිලියන 30,000 ක, 06.75%2026'A' කාණ්ඩය 

යටප්රේ රුපියල් මිලියන 25,000 ක සහ 09.00%2032‘A’ කාණ්ඩය යටප්රේ රුපියල් මිලියන 25,000 ක භාණ්ඩාගාර 

බැඳුම්කර නිකුේ ප්රකප්රේ.  ප්රමම නිකුතුවට අදාල විස්තර පහත දැක්ප්රේ. 

කාණ්ඩය 06.30%2023'A' 06.75%2026'A' 09.00%2032‘A’ 

සු.හ.ජා. අංකය (ISIN)* LKB00323K150 LKB00526A159 LKB02032J017 

ප්රවන්ප්රේසියට ඉදිරිපේ 

කරන ප්රමාණය 
රුපියල් මිලියන 30,000 රුපියල් මිලියන 25,000 රුපියල් මිලියන 25,000 

පිළිගනු ලබන උපරිම ඵලදා 

අනුපාතිකය (%) ** 
6.50 7.25 8.45 

ප්රපාලී අනුපාතිකය වේෂයකට සියයට 06.30 වේෂයකට සියයට 06.75 වේෂයකට සියයට 09.00 

නිකුතුප්රේ දිනය 2020 ප්රනාවැම්බේ 15 වැනි දින 2021 ජනවාරි 15 වැනි දින 2012 ඔක්ප්රතෝබේ 01 වැනි දින 

කල් පිරරන දිනය 2023 රනාවැම්බර් 15 වැනි දින 2026 ජනවාරි 15 වැනි දින 2032 ඔකරතෝබර් 01 වැනි දින 

ප්රපාලී ප්රගවන දිනයන් මැයි 15 සහ ප්රනාවැම්බේ 15 වැනි 

දින 

ජනවාරි 15 සහ ජූලි 15 වැනි දින අප්රේල් 01 සහ ඔක්ප්රතෝබේ 01 වැනි 

දින 

උපචිත ප්රපාලිය රුපියල් 100 ක් සඳහා රු. 2.9412 රුපියල් 100 ක් සඳහා රු. 2.0138 රුපියල් 100 ක් සඳහා රු. 0.7869 

ප්රවන්ප්රේසි කරන දිනය 2021 අප්රේල් මස 29 වැනි බ්රහස්පතින්දා දින 

ප්රටන්ඩේ භාරගන්නා 

අවසාන දිනය හා ප්රේලාව 

2021 අප්රේල් මස 29 වැනි බ්රහස්පතින්දා ප්රප.ව. 11.00 ට 

රගවීම් කළ යුතු දිනය 2021 මැයි මස 03 වැනි දින 

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

රුපියල් මිලියනප්රේ (1,000,000) ගුණිතයන්ප්රගනි 

 

ප්රාථමික අප්රලවිකරුවන්ප්රගන් ලංසු කැඳවනු ලැප්රේ.  ලංසු ඉදිරිපේ කළ යුේප්රේ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සපයනු ලැබ ඇති 

විදුේ ලංසු ඉදිරිපේ කිරීප්රම් පහසුකම මගින් පමණකි.  ප්රපාලිය ප්රගවූ අවසාන දිනප්රේ සිට පියවීම කරනු ලබන දිනට උපචිත 

ප්රපාලිය රහිත මිළ පදනම් කර බැඳුම්කර සඳහා ලංසු කැඳවනු ලැප්රේ.  ප්රවප්රළඳප්රපාල තේේවයන් මත ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

විසින් එක් එක් කාණ්ඩය යටප්රේ ප්රවන්ප්රේසියට ඉදිරිපේ කළ ප්රමාණයට ප්රනාවැඩි ඕනෑම ප්රමාණයක් පිළිගනු ලැබිය හැකිය. 

 

පහත  සඳහන්ත්ර ප්රාථමික අරලවිකරුවන්ත්රරගන්ත්ර සහ අරනකුත් බලපත්රලාභී වාණිජ බැංකුවලින්ත්ර 

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර මිලදී ගන්ත්රනා රලස මහජනතාවට දැනුම් රදනු ලැරේ. 
 

 ඇකියුටි ප්රසකියුරිටීස් ලිමිටඩ් 2206297 ෆස්් කැපිටල් ප්රෙෂරීස් පී.එල්.සී 2639883 

 ලංකා බැංකුව 2541938 මහජන බැංකුව 2206783 

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

 ප්රකාමේෂල් බෑන්ක් ඔෆ් සිප්රලෝන් පී.එල්.සී. 2332319 ප්රසලාන් බෑන්ක් පී.එල්.සී 2456340 

 එන්.එස්.බී. ෆන්ඩ් මැප්රන්ජ්මන්් කම්පැනි ලිමිටඩ් 2425010 ප්රවල්ේෙස්් ප්රසකියුරිටීස් ලිමිටඩ් 2675096 

     
 

 

 

රාජය ණය ප්රදපාේතප්රම්න්තුව 

 

 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

30  ,ජනාධිපති මාවත 

ප්රකාළඹ 01 

දුරකථන:  2477011 ෆැක්ස් :  2477687  

http://www.cbsl.gov.lk 

* සුරැකුම්පේ හඳුනාගැනීප්රම් ජාතයන්තර අංකය 

** ප්රමම අනුපාතිකයන්,  ප්රතිපේති තීරණයන්ට අනුකූලව ප්රවනස් විය හැකි අතර, එම ප්රවනස්වීම් ශ්රී ලංකා මහ බැංකු නිල 

ප්රවේ අඩවි දැන්වීප්රම් නිප්රේදනය කරනු ලැප්රේ. 

එම්. ඉප්රසඩ්. එම්. ආසිම් 

රාජය ණය අධිකාරී/ප්රල්ඛකාධිකාරී 

 


