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සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්නුව 
30, ජනාධිපති මාවත, ක ාළඹ 01, ශ්රී කා ාව 

දුර ථන අා  : 2477424, 2477423, 2477418 

ෆැක්ස් : 2346257,  2477739 

ඊ-කේල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
කවබ් අඩවිය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

පුවත්පත් ිවේදනය 
 

නිකුත්  කේ:  කේශීය  ටයුතු කෙපාර්තකේන්තතුව 

දිනය:    2019 ජුනි 13 
 

1. එක්දින මුදල් වවවෙඳවපාෙ ගණුවදනු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ඒක්සෂණ මුෙල් 

කවළඳකපාළ 

කවළඳකපාළ ප්රතිිලකී   

ගැනුේ 

බරිත සාමානය අනුපාති ය 

(ප්රතිතතය  7.87 8.00 

අවම අනුපාති ය (ප්රතිතතය  7.83 7.85 

උපරිම අනුපාති ය (ප්රතිතතය  7.95 8.25 

සම්ත ෙළ වටිනා ම (රුපියල් ිලලියන  17,975 9,862 

සම්ත ශුේධ වටිනා ම                               

(රුපියල් ිලලියන  17,975 9,862 
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2. විවට වවෙඳ කටයුු 

 

1. එක්සදින ප්රතිිලකී ගැනුේ කවන්තකේසි 

 ඉදිරිපත් ළ  ප්රමාණය (රුපියල් ිලලියන  40,000 

 කවන්තකේසි දිනය 2019 ජුනි 13 

 පියවීකේ දිනය 2019 ජුනි 13 

 පරිණත වන දිනය 2019 ජුනි 14 

  කැබුණු මුළු කාසු ප්රමාණය (රුපියල් ිලලියන  37,300 

        පිළිගත් ප්රමාණය (රුපියල් ිලලියන  37,300 

       අවම පිළිගත් අනුපාති ය (ප්රතිතතය  7.78 

        උපරිම පිළිගත් අනුපාති ය (ප්රතිතතය  7.84 

 බරිත සාමානය ලකොව (ප්රතිතතය  7.80 

  

2. ක ටි ාලීන ප්රතිිලකී ගැනුේ කවන්තකේසි 

 ඉදිරිපත් ළ  ප්රමාණය (රුපියල් ිලලියන  10,000 

 කවන්තකේසි දිනය 2019 ජුනි 13 

 පියවීකේ දිනය 2019 ජුනි 13 

 පරිණත වන දිනය 2019 ජුනි 18 

        කාල සීමාව (දින ගණන) 5 

  කැබුණු මුළු කාසු ප්රමාණය (රුපියල් ිලලියන  6,000 

 පිළිගත් ප්රමාණය (රුපියල් ිලලියන  6,000 

        අවම පිළිගත් අනුපාති ය (ප්රතිතතය  8.00 

        උපරිම පිළිගත් අනුපාති ය (ප්රතිතතය  8.15 

 බරිත සාමානය ලකොව (ප්රතිතතය  
8.05 
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3. දිගු  ාලීන  ප්රතිිලකී ගැනුේ වවන්වේසි 

 ඉදිරිපත් ළ  ප්රමාණය (රුපියල් ිලලියන  20,000 

 කවන්තකේසි දිනය 2019 ජුනි 13 

 පියවීකේ දිනය 2019 ජුනි 14 

 පරිණත වන දිනය 
2019 ජුනි 24 

        කාල සීමාව (දින ගණන) 
10 

  කැබුණු මුළු කාසු ප්රමාණය (රුපියල් ිලලියන  10,500 

 පිළිගත් ප්රමාණය (රුපියල් ිලලියන  10,500 

        අවම පිළිගත් අනුපාති ය (ප්රතිතතය  8.12 

        උපරිම පිළිගත් අනුපාති ය (ප්රතිතතය  8.20 

 බරිත සාමානය ලකොව (ප්රතිතතය  8.16 

 

 

 

3. ශ්රී කාකා  බ ංකාවේවේ ිතය පබුකක  ාාවිතා කෙ කකායය 

 

 නිතය තැන්තපතු පසසු ම  (රුපියල් ිලලියන  11,480 

 නිතය ණය පසසු ම  (රුපියල් ිලලියන  6,477 

 

 

 

4. ශ්රී කාකා  බ ංකාවේව සුව පකව භ ාාඩාගාගාය ල්ල්පත් ර ායය 

 

 මුහුණත 

 වටිනා ම 

 (රුපියල් ිලලියන  

130,088.43 කපාත් අගය (රුපියල් 

ිලලියන  

126,745.04 

 
 

 


