
ක ොන්කේසි හා නියමයන් 
 

1. දීමනාව ලබා දෙන කාල සීමාව තුල එය වලංගු වන්දන් සීමාසහිත කාගිල්ස් බ ංකු දපඩිට් කාඩ්පත්හිමියන්ට 

පමණි. (මින් මතු “කාඩ්පත්හිමියා” දලස හ දින්දවන.)  

 

2. දමම දීමනාව 2019 ඔක්දතෝම්බර් මස 15 වන දින සිට 2020 ජනවාරි 31 වන දින ෙක්වා වලංගු දේ.  

 
3. දීමනාව පිලිබඳ විස්තර පහත පරිදි දේ.  

 
දසේවා සම්පාෙනය දීමනාව  දුරකථන අංකය 

A1 ට්ර වල්ස් ද්ගලිලික 
සමාිම  

 
අංක 70-1/1,ිාලු පාර, 
දෙහිවල, ශ්රී් ලංකාව. 

 

පහත චාරිකාවන් සඳහා 10% ක ඉතිරියක් 
 

a) 4N/5D බ ැංක ොක් සහ පටායා  
 

වියෙම රු.  52,560/= (එක් ද්ගලිලදයකු සඳහා)  

 10% ව්ටමින් පසු - රු. 47,304/= (එක් ද්ගලිලදයකු 
සඳහා) 

(ගුවන් ිමන් ිාස්තු ඇතුලත් දනොදේ)   

 
රාත්රීව 4ක් සඳහා දහෝටල් නවාත න් පහසුකම් (DT Hotel 

පාතුනම්) / බුද ේ උෙෑසන ආහාර දේල් 4 / Dreamworld 

චාරිකා / ිමනාිමන පහසුකම් / පටයා එක දින චාරිකාව 

සඳහා ඇතුළුවීම් සහ බුද ේ දිවා ආහාරය / Coral Island / 

ිමනාිමන පහසුකම් / බුද ේ ඉන්දියානු දිවා ආහාර දේල්1 / 

දින 2 සඳහා නිර චාරිකා / ඇතුළුවීම. 
 

b) 3N/4D ක්වාලාලම්පූර් 
 
වියෙම රු. 55,270/= (එක් ද්ගලිලදයකු සඳහා) 

10% ව්ටමින් පසු - රු. 49,743/= (එක් ද්ගලිලදයකු 
සඳහා) 

(ගුවන් ිමන් ිාස්තු ඇතුලත් දනොදේ)   

  
ක්වාලාලම්පූර් යාමට හා ඒමට ගුවන්දතොටුපල ිමන් 

පහසුකම් / ප ය 3.5 ක නිර චාරිකාවක් / Sunway 

Lagoon එක්දින චාරිකාවක් / ප ය 8ක  Genting 

Highland සම්ද්ර්ණ දිනයක් සඳහා චාරිකාවක් / රාත්රීව 3 ක් 
සඳහා උෙෑසන ආහාර සමගින් දහෝටල් නවාත න් පහසුකම් 

(Pacific Express KL) / ම දල්සියානු වීසා සහ ස කසුම් / 

Sunway Lagoon හි සියලුම උෙයාන සඳහා කටක්පත් / එක 

දිශාවකට Genting දක්බල් කාර් (Awana Sky) 
 

c) 3N/4D ඩුබායි 

 
වියෙම රු. 62,170/= (එක් ද්ගලිලදයකු සඳහා) 
10% ව්ටමින් පසු - රු. 55,953/= (එක් ද්ගලිලදයකු සඳහා) 
(ගුවන් ිමන් ිාස්තු ඇතුලත් දනොදේ)   
 
ඩුබායි ජාතයන්තර ගුවන් දතොටුපලට ප මිීමදම්දී ඉන් පිටත 
පිළිි නීදම් නිලධාරී සහය / ඩුබායි ජාතයන්තර ගුවන් 
දතොටුපදල් සිට යාමට සහ ඒමට ිමනාිමන පහසුකම් / 
හවුදල් භාවිතා කිරීදම් පෙනම මත සඳහන් කල දහෝටල් 
කාමර තුල රාත්රීව 03ක් සඳහා නවාත න් පහසුකම්  (හිහාල් 
දහෝටලය / Manar Deira) / දෙවන දිනදේ සිට දිනපතා 
උෙෑසන ආහාර / SIC පෙනම මත දින භාියක ඩුබායි නිර 

0777557447  
 
0112730330  
 
0117208823  
 
0723133144  
 
0727133144 



චාරිකාවක් / BBQ රාත්රීව ආහාර සහ Belly න ටුම් සමගින් 
සවස් භාිදයහි කාන්තාර ස ාරි / තනුරා ප්රහසංි / ඔටුවන් 
ප දීම / ව ලි මත ලිස්සා යාම් ආදිය..  / 4WD පෙනම මත 
ආසන  / SIC ිමනාිමන පහසුකම් සමගින් Dubai creek 
Dhow cruise රාත්රීව ආහාර / එක්සත් අරාබි එමීර් රාජය සඳහා 
සංචාරක වීසා / අිය එකතු කල බගලෙ 
 

d) 4N/5D GOLDEN TRIANGLE චාරි ාව 
 

වියෙම රු 70,130/= (එක් ද්ගලිලදයකු සඳහා) 

10% ව්ටමින් පසු - රු. 63,117/= (එක් ද්ගලිලදයකු 
සඳහා) 

(ගුවන් ිමන් ිාස්තු ඇතුලත් දනොදේ)   

    
සියලුම ිමනාිමන පහසුකම්, චාරිකා, රියදුරු සමගින් 

වායුසමනය කරන ලෙ වාහන වල නිරාන්තර ිමන්/ 
දහෝටලදයහි ගලවිත්ව කාමර හවුදල් භාවිතා කිරීදම් පෙනම 

මත රාත්රීව 4ක් සඳහා නවාත න් පහසුකම් / දහෝටලහි Coffee 

shop මගින් දිනපතා උෙෑසන අහාර සහ යම් නිශ්චිත 

දේලාවන්හිදී පමණක් /  

Jaipur hotel හිදී දනොමිදල් දබෝනස් ආහාර දේල් 2ක්  / 
නිර සංචාරදේදී පමණක් සෑම නිරයකදීම දගලශීය ඉංග්රීලසි 

කතා කරන ස්ථාන මාර්දිෝපදගලශ / ඉන්දියානු වීසා ිාස්තු 
ඇතුලත් දේ. 

 

 
4. දමහි ෙක්වා ඇති වාරික දිවීදම් ස ල ස්ම (ස ලසුම්) සඳහා සුදුසුකම් ල බීමට කාඩ්පත්හිමියා විසින් සීමාසහිත 

කාගිල්ස් බ ංකුව මගින් නිකුත් කරන ලෙ දපඩිට් කාඩ්පත භාවිතදයන් සම්පූර්ණ බිල්පත් වකටනාකම පියවිය 
යුතුය.  
 

5. සීමාසහිත කාගිල්ස ්බ ංකුව, කිසිඳු හිමිකම්, අලාභ,හානි දහෝ භාණ්ඩ හා දසේවාවන්හි ගුණාත්මකභාවය දහෝ 
ස පයුම්කරුවන් විසින් ලබාදෙන භාණ්ඩයන්/දසේවාවන් හා සම්බන්ධව ඇතිවිය හ කි කුමන දහෝ දවනත් 

ඕනෑම දහේතුවක් සඳහා කාඩ්පත් හිමියන්හට විකියනු දනොල දේ.   
 

6. දමම දීමනාව සඳහා අොළ වන දකොන්දගලසි හා දරගුලාසි, සිය තනි අභිමතය පරිදි කිසිඳු දපර ෙ නුම් දීමකින් 

දතොරව ඉවත් කිරීදම් හා දවනස්කිරීදම් අයිතිය සීමාසහිත කාගිල්ස් බ ංකුව සතු දේ.  

7. ප්රහවර්ධන කාල සීමාව ඇතුලත, දම් සඳහා සම්බන්ධ වී ඇති දසේවා ආයතන තුල කාඩ්පත් අවභාවිතයක් සිදු 

වුවදහොත්, බ ංකුදේ අභිමතය පරිදි ප්රහවර්ධන කාල සීමාව සඳහා අොළ කාඩ්පත භාවිතා කිරීම සීමා කිරීමට 

කටයුතු කරනු ඇත. 
 

8. සිය තනි අභිමතය පරිදි දමම දීමනාව දවනස් කිරීදම් / ඉවත් කර ි නීදම් අයිතිය බ ංකුව සතු දේ.  
 

9. දම් පිලිබඳ යම් මතදේෙයක් ඇති අවස්ථාවලදී , බ ංකුදවහි තීරණය අවසන් තීරණය දේ. 

 
10. දමම දීමනාව මුෙල් දවත හුවමාරු කර ි නීම දහෝ දසේවා සම්පාෙන ආයතනය මගින් පිරිනමනු ලබන දවනත් 

දීමනාවන් සමි ඒකාබගලධ කිරීම කල දනොහ ක. 
 

11. කාගිල්ස් බ ංකු දපඩිට් කාඩ්පත් ිනුදෙනු සඳහා වන දපොදු දකොන්දගලසි හා නියමයන් අොළ දේ. 
 

12. ‘ඕනෑම ත නකින් ින්න, මාසික වාරික වලින් දිවන්න’ ප්රහවර්ධනය (මින් මතු ‘ඕනෑම ත නකින් ින්න, 

මාසික වාරික වලින් දිවන්න’ දලස හ දින්දවන) සීමාසහිත කාගිල්ස ්බ ංකුව විසින් බ ංකුදවහි දපඩිට් 
කාඩ්පත්හිමියන් සඳහා ලබා දී ඇත. 
 



13. දපොලී රහිත ‘ඕනෑම ත නකින් ින්න, මාසික වාරික වලින් දිවන්න’ ප්රහවර්ධනය 2019 ඔක්දතෝම්බර් 15 වන 

දින සිට 2020 ජනවාරි 31 වනො ෙක්වා (“ප්රහවර්ධන කාල සීමාව”) පමණක් අොළ දේ. (සඳහන් කර ඇති දින 

දෙකෙ ඇතුලත්ව)  
 

14. දපොලී රහිත ‘ඕනෑම ත නකින් ින්න, මාසික වාරික වලින් දිවන්න’ ප්රහවර්ධනය යටදත් ප්රහවර්ධන කාල 
සීමාව තුල සීමාසහිත කාගිල්ස් බ ංකුව විසින් නිකුත් කරන ලෙ දපඩිට් කාඩ්පතක් භාවිතදයන් දගලශීය දහෝ 

විදගලශීය සථ්ානයකදී සිදු කරන ලෙ ඕනෑම ිනුදෙනුවක් (මුෙල් අත්තිකාරම් හ ර) සඳහා රු. 500/-ක ස කසුම් 

ිාස්තුව සමි කාඩ්පත්හිමියා හට මාස 3,6,12,18,24 සහ 36 ෙක්වා වූ වාරික දිවීදම් කාල සීමාවක් සෙහා 
ඉල්ලුම් කල හ ක. 
 

15. දමම දීමනාව මුෙල් අත්තිකාරම් සඳහා වලංගු දනොදේ.  
 

16. දපොලී රහිත ‘ඕනෑම ත නකින් ින්න, මාසික වාරික වලින් දිවන්න’ ප්රහවර්ධනය යටදත් ිනුදෙනුව වාරික 

දිවීම් දවත හරවා ි නීම සඳහා සුදුසුකම් ල බීමට එක ිනුදෙනුවක වකටනාකම අවම වශදයන් රු. 25,000/-
ක් දහෝ විදගලශීය ිනුදෙනු සඳහා දවනත් ඕනෑම විදගලශීය මුෙල් ඒකකයකින් ඊට සමාන අියක් විය යුතුය. 
 

17. දපොලී රහිත ‘ඕනෑම ත නකින් ින්න, මාසික වාරික වලින් දිවන්න’ සඳහා ඉල්ලුම් කරනු ලබන 

කාඩ්පත්හිමියා විසින් ඔහු/ඇය වාරික දිවීම් දවත හරවා ි නීමට අෙහස් කරනු ලබන ිනුදෙනුව, 011 7 640 
640 අංකය හරහා බ ංකු ඇමතුම් මධයස්ථානය දවත ෙ නුම්දිය යුතුය. 

18. අදේක්ෂිත ිනුදෙනුව(ිනුදෙනු) අොළ ප්රහවර්ධන කාලසීමාව තුල සිදු කල යුතු අතර ිනුදෙනුව සිදුකල දිනදේ 

සිට දින 14ක් ඇතුලත බ ංකුව දවත ෙ නුම් දිය යුතුය. ඉල්ලුම් කිරීම් භාරිනු ලබන අවසාන දිනය 2020 

දපබරවාරි 14 දේ.  
 

19. දපොලී රහිත ‘ඕනෑම ත නකින් ින්න, මාසික වාරික වලින් දිවන්න’ ප්රහවර්ධනය සඳහා වන දකොන්දගලසි හා 
නියමයන්ට අනුකූල දනොවන ආකාරයට කාඩ්පත්හිමියා විසින් සිදු කරනු ලබන වාරික දිවීම් දවත හරවා 
ි නීමට අොළ ඉල්ලුම් කිරීම් සිය තනි අභිමතය පරිදි බ ංකුව විසින් ප්රහතික්දපේප කරනු ඇත.   
 

20. ෙ නට පවතින ණය සීමාව තුල ිනුදෙනුදවහි මුළු වකටනාකම අවහිර වනු අතර අොළ වාරික මාසිකව ගිණුම් 
ප්රහකාශනය දවත ඇතුලත් වනු ඇත. එක් එක් වාරිකය දිවීමත් සමි අවහිර කරනු ල බූ මුෙල පමදයන් අඩු 
වනු ඇත.  
 

21. කාඩ්පත්හිමියාදේ දපඩිට් කාඩ්පත කුමන ආකාරදේ දහෝ ඕනෑම දහේතුවක් මත අවලංගු කර ඇත්නම්, අලුත් 
කර දනොම තිනම් දහෝ අත්හිටුවා ඇත්නම් දහෝ ‘ඕනෑම ත නකින් ින්න, මාසික වාරික වලින් දිවන්න’ 
යටදත් ඇති හිඟ මුෙල් දනොදිවීම ඇතුළු දමහි සඳහන් දකොන්දගලසි හා නියමයන් දහෝ කාඩ්පත්හිමියන් සඳහා 
වන ගිවිසුම සහ එහි සඳහන් දකොන්දගලසි හා නියමයන් උල්ලංඝනය කිරීමකදී සියලුම හිඟ වාරික මුෙල් (ගිණුම් 
ප්රහකාශනදයහි සඳහන් වී දනොම ති වාරිකයන්ෙ ඇතුළුව) වහාම සම්ද්ර්ණ වශදයන් බ ංකුව දවත පියවිය 
යුතුය.     

 
22. සිය තනි අභිමතය පරිදි දපොලී රහිත ‘ඕනෑම ත නකින් ින්න, මාසික වාරික වලින් දිවන්න’ ප්රහවර්ධන 

දීමනාව ඉවත් කර ි නීදම් දහෝ දපොලී රහිත ‘ඕනෑම ත නකින් ින්න, මාසික වාරික වලින් දිවන්න’ 
ප්රහවර්ධනයට අොල දකොන්දගලසි හා නියමයන් දවනස ්කිරීදම් අයිතිය සීමාසහිත කාගිල්ස් බ ංකුව සතු දේ.   

 

 
 


