
 

  
 

  

 
  

 

2022 ජුනි 28 

 

 2022 ජුනි මස 28 දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව  

ගෙවීම් කළ යුතු දිනය 2022 ජුලි  01 

 

LKB00628A153 සහ LKB00931E153 යන සු.හ.ජා. අංක සඳහා ගෙන්ගේසිගේදී තීරණය කරන ලද බරිත සාමානය 

ඵලදා අනුපාතිකයන් යටගේ පිරිනමන ලද අදාල සු.හ.ජා. අංකයන්ගෙන් 20% ක ප්රමාණයක් සඳහා සෘජු නිකුතු 

කවුළුෙක් ගෙවීම් කළ යුතු දිනයට ගපර ෙයාපාරික දිනගේ අෙසානය දක්ො (එනම්, 2022.06.30 දින ප.ෙ. 4.00 දක්ො) 

විෙෘතෙ පෙතී. ගමම සෘජු නිකුතු කවුළුෙ තුළින් අනුමත කළ ප්රමාණය අභිබො ලංසු ලැබුනගහාේ පළමු අදියර 

තුළදී අදාළ සු.හ.ජා. අංකයන් සඳහා ගෙන්ගේසියට සහභාගී වූ අයගේ සාර්ථකේෙයට සමානුපාතිකෙ ගෙන් කිරීම් 

සිදු කරනු ඇත. ගමම  නිකුතු කවුළුෙ සඳහා ඉදිරිපේ කරන ලංසු fopdd@cbsl.lk යන විදුේ තැපැල් ලිපිනයට 

නියමිත කාලසීමාෙ තුළ එවිය යුතු ය. 

 

17.00%2025’A’ යන භාණ්ඩාොර බැඳුම්කර කාණ්ඩය යටගේ ගෙන්ගේසියට සහභාගීවූෙන් විසින් ඉදිරිපේ කළ 

ලංසු ෙල ඵලදා අනුපාතික සැලකිය යුතු ඉහළ පරාසයක පැවතීම ගේතුගෙන් ගෙන්ගේසියට ඉදිරිපේ කළ 

ෙටිනාකම ෙන රුපියල් මිලියන 60,000ට සාගේක්ෂෙ, රුපියල් මිලියන 52,251 ක් පමණක් පිළිෙනු ලැබිණි. 

ගෙන්ගේසියට සහභාගීවූ ආයතන විසින් ඉහත භාණ්ඩාොර බැඳුම්කර කාණ්ඩය යටගේ ඉදිරිපේ කරන ලද ලංසු 

ෙල බරිත සාමානය ඵලදා අනුපාතිකයන් පහත පරිදි ගේ.  

 

වවන්වේසියට සහභාගීවූ පාර්ශවය 

17.00%2025 ‘A’ කාණ්ඩය සඳහා 

ඉදිරිපත් කළ ලංසු වල බරිත 

සාමානය ඵලදා අනුපාතිකය (%) 

ඇකියුටි ගසකියුරිටීස් ලිමිටඩ් 22.95 

ලංකා බැංකුෙ 23.49 

කැපිටල් එලයන්ස් ලිමිටඩ් 24.03 

ගකාමර්ෂල් බෑන්ක් ඔෆ් සිගලෝන් පී.එල්.සී. 24.07 

ෆස්් කැපිටල් ගෙෂරීස් පී.එල්.සී. 23.66 

එන්එස්ී ෆන්ඩ් මැගන්ජ්මන්් කම්පැනි ලිමිටඩ් 24.93 

මහජන බැංකුෙ 22.66 

සම්පේ බෑන්ක් පී.එල්.සී 25.87 

ගසලාන් බෑන්ක් පී.එල්.සී 22.65 

ගෙල්ේෙස්් ගසකියුරිටීස් ලිමිටඩ් 23.90 

කාණ්ඩය 17.00%2025 ‘A’ 18.00%2028 ‘A’ 18.00%2031 ‘A’ 

කල්පිගරන දිනය 2025 ජුනි 01 ෙැනි දින 2028 ජනොරි 15 ෙැනි දින 2031 මැයි 15 ෙැනි දින 

සුරැකුම්පේ හඳුනාෙැනීගම් 

ජාතයන්තර (සු.හ.ජා.) අංකය 

(ISIN) 

LKB00425F013 LKB00628A153 LKB00931E153 

කූපන් ගපාළී අනුපාතිකය 

(ොර්ික) 
17.00% 18.00% 18.00% 

ගෙන්ගේසියට ඉදිරිපේ කළ 

ප්රමාණය (රු.මිලියන) 
60,000 30,000 60,000 

ලැබුණු ලංසු ප්රමාණය 

(රු.මිලියන) 
75,681 60,695 147,118 

පිළිෙේ ලංසු 

ප්රමාණය(රු.මිලියන) 
52,251 30,000 60,000 

බර තබන ලද සාමානය ඵලදා 

අනුපාතිකය (%)  
23.77 21.18 20.74 

රාජය ණය ගදපාර්තගම්න්තුෙ 


