
 
 

 

1. එක්දින මුදල් වෙවෙඳව ොෙ ගනුවදනු 

 

2. විෙට වෙෙඳ කටයුතු 

 

i. එක්දින ප්රතිමිලදීගැනුම් වෙන්වේසි 

 ඉිරි ත්කෙ  ප්රමොණය (රුපියල් මිලියන) 40,000 

 වෙන්වේසි ිනය 
2021 වදසැම්බර්  10 

 පියවීවම් ිනය 
2021 වදසැම්බර් 10 

         රිණත ෙන ිනය 
2021 වදසැම්බර්  13 

      ලැබුණු මුළු ලංසු ප්රමොණය (රුපියල් මිලියන) 29,600 

         පිළිගත් ප්රමොණය (රුපියල් මිලියන) 29,600 

        අෙම පිළිගත් අනු ොතිකය (ප්රතිශතය) 5.98 

        උ රිම පිළිගත් අනු ොතිකය (ප්රතිශතය) 5.99 

         බරිත සොමොනය ඵලදොෙ (ප්රතිශතය) 5.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ඒක්දෂණ මුදල් වෙෙඳව ොෙ වෙෙඳව ොෙ ප්රතිමිලදීගැනුම් 

බරිත සොමොනය අනු ොතිකය  )තිශතයප්ර(  
5.92 5.97 

අෙම අනු ොතිකය )තිශතයප්ර(  5.85 5.95 

උ රිම අනු ොතිකය )තිශතයප්ර(  5.95 6.00 

සමස්ත දෙ ෙටිනොකම )රුපියල් මිලියන(  47,100 6,320 

සමස්ත ශුේධ ෙටිනොකම )රුපියල් මිලියන(  
46,100 6,320 

වේශීය කටයුතු වද ොර්තවම්න්තුෙ 

2021.12.10 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. වකටි කොලීන  ප්රතිමිලදීගැනුම් වෙන්වේසි 

 ඉිරි ත්කෙ  ප්රමොණය (රුපියල් මිලියන) 10,000 

 වෙන්වේසි ිනය 2021  වදසැම්බර් 10 

 පියවීවම් ිනය 2021  වදසැම්බර් 10 

        රිණත ෙන ිනය 2021  වදසැම්බර් 17 

       කාල සීමාෙ (දින ගණන) 7 

     ලැබුණු මුළු ලංසු ප්රමොණය (රුපියල් මිලියන) 11,000 

       පිළිගත් ප්රමොණය (රුපියල් මිලියන) 10,000 

      අෙම පිළිගත් අනු ොතිකය (ප්රතිශතය) 5.99 

      උ රිම පිළිගත් අනු ොතිකය (ප්රතිශතය) 5.99 

      බරිත සොමොනය ඵලදොෙ (ප්රතිශතය) 5.99 

iii.ස්ීර  දනම මත භොණ්ඩොගොර බිල් ත්  විකිණීවම් වෙන්වේසි 

ඉිරි ත්කෙ ප්රමොණය (රුපියල් මිලියන) 2,000 4,000 4,000 

වෙන්වේසි ිනය 
2021 වදසැම්බර්  10 2021 වදසැම්බර්  10 2021 වදසැම්බර්  10 

පියවීවම් ිනය 
2021 වදසැම්බර්  13 2021 වදසැම්බර්  13 2021 වදසැම්බර්  13 

 රිණත ෙන ිනය 2022 ව බරෙොරි 25 2022 මොර්තු  04 2022 මොර්තු  11 

කාල සීමාෙ (දින ගණන) 74 81 88 

ලැබුණු මුළු ලංසු ප්රමොණය  (රුපියල් මිලියන) 1,000 1,000 1,000 

පිළිගත් ප්රමොණය (රුපියල් මිලියන) - - - 

අෙම පිළිගත් අනු ොතිකය (ප්රතිශතය) - - - 

උ රිම පිළිගත් අනු ොතිකය (ප්රතිශතය) - - - 

බරිත සොමොනය ඵලදොෙ (ප්රතිශතය) - - - 



3. නිතය  හසුකම භොවිතො කෙ ආකොරය 

 
 

4. ශ්රී ලංකො මහ බැංකුෙ සතුෙ  ැෙති භොණ්ඩොගොර බිල් ත්/ බැඳුම්කර ප්රමොණය 
 

මුහුණත  ෙටිනොකම )රුපියල් මිලියන(  1,392,376.24 ව ොත් අගය )රුපියල් මිලියන(  1,344,713.11 

 

 නිතය තැන් තු  හසුකම  )රුපියල් මිලියන(  
59,287 

 නිතය ණය  හසුකම  )රුපියල් මිලියන(  382,274 


