
කාගිල්ස ්බ ැංකු රූපමය කාඩ්පත (Image Card) - නිතර අසන ප්රශ්්න  

 
1. කාගිල්ස් බ ැංකු රූපමය කාඩ්පත් යන්නෙන් අදහස් කරන්නන් කුමක්ද? 

 
ඔබ ක මති පරිදි ඔබනේම ඡායාරූපයක් නහෝ කාගිල්ස් බ ැංකු ඡායාරූප ග ලරිය සතු ඡායාරූපයක් 
නහෝ භාවිතනයන් ඔබනේ කාගිල්ස් බ ැංකු නෙඩිට් ක කාඩ්පත ර්මාමා ය කර ග මේනහ හ යායා  
ප තී.  
 

2. කාගිල්ස් බ ැංකු රූපමය කාඩ්පතක් සඳහා අයදුහ කල හ ක්නක් නකනසේද? 
 
අපනේ ඕෙෑම කාගිල්ස් බ ැංකු ශාඛා ක් න ත පිවිස රූපමය කාඩ්පත් සඳහා  ෙ අයදුහපත 
සහපුමා  යාරීම මගින් කාගිල්ස් බ ැංකු රූපමය කාඩ්පතක් සඳහා පහසුන න් අයදුහ කල හ ක.  

 
3. මනේ කාගිල්ස් බ ැංකු රූපමය කාඩ්පත සඳහා නයොදා ගත හ ක්නක් කුමෙ ආකාරනේ ඡායාරූපද? 

 
ඔබට ඔබනේ ඕෙෑම ඡායාරූපයක් නයොදා ගත හ ක. 
එනමන්ම ඔබට කාගිල්ස් බ ැංකු ඡායාරූප ග ලරිය සතු ඡායාරූප අතරින් නතෝරා ග මේනහ හ යායා  
ප තී. 
කරු ාකර රූපමය කාඩ්පත් සඳහා  ෙ මාමානගෝපනේශ න ත නයොමු න්ෙ. 
 

4. මානේ රූපමය කාඩ්පත අනුමතවී නහෝ ප්රතික්නපේප වී තති බ  ද ෙ ගත හ ක්නක් නකනසේද? 
 
ඔබනේ ඡායාරූපනයහි තත් ය පිලිබඳ බ ැංකු  න තින් ඔබ න ත තහවුරු යාරීනහ තමතුමක් 
ල නබනු තත.  
 

5. මානේ රූපමය කාඩ්පත සඳහා නයදිය යුතු ඡායාරූපය අන්තමාජාලය හරහා බ ැංකු  න ත එවීනහ 
හ යායා  (upload) ප තීද? 
 
ෙ ත. 

 
6. කාගිල්ස් බ ැංකු රූපමය කාඩ්පත සඳහා අදාළ  ෙ ගාසත්ු නමොෙ ාද? 

 
ෙ  කාඩ්පත් , තමානේම ඡායාරූප - රූපමය කාඩ්පත් නසේ ා ගාස්තු රු. 750/- 
ෙ  කාඩ්පත් , ග ලරි ඡායාරූප - රූපමය කාඩ්පත් නසේ ා ගාස්තු රු. 500/- 
ඡායාරූප ආනේශෙය - ඡායාරූප ආනේශෙ ගාස්තු රු. 250/- + කාඩ්පත් ආනේශෙ ගාස්තු රු. 

500/- (ද ෙට සිටිෙ පාරිනභෝගිකයින් සඳහා පමණි) 
 

7. මානේ කාගිල්ස් බ ැංකු රූපමය කාඩ්පත අසථ්ාෙගත වී තත. මා මින් නපර නයොදා ගත් ඡායාරූපම 
නයොදා මා හට ෙ  කාඩ්පතක් ලබා ගත හ යාද? 
 
ඔව්. එම ඡායාරූපයම නයොදා ගර්මින් ඔබනේ රූපමය කාඩ්පත ආනේශෙය කල හ ක.  
 

8. රූපමය කාඩ්පත ආනේශෙය සඳහා ගාස්තු ක් අයනව්ද? 
 
ඔව්. රූපමය කාඩ්පත ආනේශෙය සඳහා රු. 500/-ක ගාස්තු ක් අය නව්.  



 
9. මානේ රූපමය කාඩ්පනතහි ඡායාරූපය න ෙස් කර ග මේනහ ක්රියා පටිපාටිය කුමක්ද? 

 
ඔබට ෙ  කාගිල්ස් බ ැංකු රූපමය කාඩ්පත් සඳහා  ෙ අයදුහපතක් සහපුමා  යාරීමට සිදු  ෙ 
අතර එය ඔබනේ ෙ  ඡායාරූපය සමගින් අපනේ බ ැංකු ශාඛා ක් න ත භාර දිය යුතුය.  
 

10.  එක් කාඩ්පතක මුද්ර ය යාරීම සඳහා ඡායාරූප යාහිපයක් ලබා දීනහ හ යායා  ප තීද? 
 
ෙ ත. එක් කාඩ්පතක් සඳහා ඡායාරූප යාහිපයක් නයොදා ගත නෙොහ ක.  
 

11. මානේ කාගිල්ස් බ ැංකු නෙබි ක කාඩ්පනතහි රූපය න ෙස් යාරීනහ හ යායා  ප තීද? 
 
රූපමය කාඩ්පත් නසේ ා  අදාළ  න්නන් කාගිල්ස් බ ැංකු නෙඩිට් ක කාඩ්පත් සඳහා පමණි.  

 
12. රූපමය කාඩ්පතක් සඳහා අයදුහපතද සමගින් ෙ  නෙඩිට් ක කාඩ්පතක් සඳහා  ෙ අයදුහපත්රය 

ඉදිරිපත් කල හ ක්නක් නකනසේද? 
 
පාරිනභෝගිකයා විසින් නෙඩිට් ක කාඩ්පත් අයදුහපත සහ රූපමය කාඩ්පත් සඳහා  ෙ අයදුහපත 
සහපූමා  කල යුතුය. බ ැංකු ශාඛා සහකාර විසින් නමම නෙඩිට් ක කාඩ්පත් අයදුහපනතහි නෙඩිට් ක 
කාඩ්පත් පිරික්සුහ ල යිස්තුන හි සඳහන් රූපමය කාඩ්පත් සඳහා  ෙ අැංශය න ත නයොමු කරනු 
තත.  

 
13. බ ැංකු ශාඛා  විසින් පාරිනභෝගිකයානේ ඡායාරූපය කාඩ්පත් මධ්යසථ්ාෙය න ත ලබා නදන්නන් 

නකනසේද? 
 
පාරිනභෝගිකයානේ ජාතික හ ඳුනුහපත් අැංකය සහ පාරිනභෝගිකයානේ ඡායාරූපය සඳහා  ෙ 
නයොමු අැංකය සමගින්, අදාළ කාඩ්පත් මධ්යසථ්ාෙ ර්නයෝිතතයා විසින් නමනහය නු ලබෙ නපොදු 
ජැංගම දුරකථෙ අැංකයක් න ත ඕෙෑම ඩිට්ිතටල් මාධ්යක් හරහා ඡායාරූපය හු මාරු කර ගනු තත.  

 
 

 


