
ක ොන්කේසි හා නියමයන් 

 

1. මෙෙ දීෙනාව ලබා මෙන කාල සීොව තුල එය වලංගු වන්මන් සීොසහිත කාගිල්ස ්බ ංකු මෙ ඩිට් 

කාඩ්පත්හිමියන්ට පෙණි. (මින් ෙතු “කාඩ්පත්හිමියා” මලස හ දින්මවන.)  

 

2. ප්රයව්ධනන දීෙනාව ිලිබබ  ිසස්ත  පහත පිදදි ම .  

මසේවා සම්පාෙනය දීෙනාව ප්රයව්ධනන කාලසීොව 

Fior Drissage - ආභරණ සියලුම දියමන්ති ආභරණ සඳහා 50% 

  ඉතිරියක්  

2019 කෙසැම්බර් 31 වනො ෙක්වා 

වලංගු කේ.  

 

3. තෑගී වවුච්ධපත් ස හා මෙෙ ව්ටෙ අොළ මනොම .  

 

4. මෙෙ ප්රයව්ධනන දීෙනාව, මුෙල් මවත හුවොරු ක  ග නීෙක් මහෝ මම් ස හා සම්බන්න වී ඇති මසේවා 

ආයතන ෙගින් ලබා මෙන මවනත් ප්රයව්ධනනයන් සෙග ඒකාබද්න කිරීෙක්  සිදු කල මනොහ ක. 

 

5. ඉහත ස හන් ප්රයව්ධනනය යටමත් ආර   මිලදී ග නීෙට අවස  ඇත්මත් ුදද්ගිබක රාිසතය ස හා 

පෙණි.  

6. රු. 25,000/- කට ව ඩිට එක ගනුමෙනුවක් ස හා රු. 500/-ක ස කසුම් ගාස්තුවක් සෙගින් 

කාඩ්පත්හිමියා හට ොස තිස් හයක් (63 ) ෙක්වා වූ මපොලී  හිත වාිදක මගවීමම් ස ලසුෙක් සෙහා 
ඉල්ලුම් කල හ ක. 

 
7. ගනුමෙනුව සිදු කිරීෙ ස හා බලය ලබා දීෙ, ඉහත ස හන් වාිදක මගවීමම් ස ල ස්ෙය අන්නුව මගවීම් 

සිදු කිරීමම් අෙහසින් එෙ අොළ ගනුමෙනුව සිදු ක න අවස්ථාම දී මෙ ඩිට් කාඩ්පමතහි ෙ නට පවතින 

ම ේෂය සහ අවස  ලබා දී ඇති  ය සීොවට යටමත් ම .  

 

8. සීොසහිත කාගිල්ස ්බ ංකුව, කිසිඳු හිමිකම්, අලාර,හානි මහෝ රාණ්ඩ හා මසේවාවන්හි ගු ාත්ෙකරාවය 

මහෝ ස පයුම්කරුවන් ිසසින් ලබාමෙන රාණ්ඩයන්/මසේවාවන් හා සම්බන්නව ඇතිිසය හ කි කුෙන මහෝ 

මවනත් ඕනෑෙ මහේතුවක් ස හා කාඩ්පත් හිමියන්හට වගකියනු මනොල මේ.   

 

9. මෙෙ දීෙනාව ස හා අොළ වන මකොන්මද්සි හා ම ගුලාසි, කිසිඳු මප  ෙ නුම් දීෙකින් මතො ව ඕනෑෙ 

අවස්ථාවකදී මවනසක්ිරීමම් අයිතිය බ ංකුව සතු ම .  

 

10. ප්රයව්ධනන කාල සීොව ඇතුලත, මම් ස හා සම්බන්න වී ඇති මසේවා ආයතන තුල කාඩ්පත් අවරාිසතයක් 

සිදු වුවමහොත්, බ ංකුම  අභිෙතය පිදදි ප්රයව්ධනන කාල සීොව ස හා අොළ කාඩ්පත රාිසතා කිරීෙ සීො 

කිරීෙට කටයුතු ක නු ඇත. 

 

11. සිය තනි අභිෙතය පිදදි මෙෙ දීෙනාව මවනස්කිරීමම් මහෝ ඉවත් ක  ග නීමම් අයිතිය බ ංකුව සතුය. 

 

12. මම් ිලිබබ  යම් ෙතමේෙයක් ඇති අවස්ථාවලදී , බ ංකුමවහි තී  ය අවසන් තී  ය ම .  



 

13. මෙෙ ප්රයව්ධනනය අොළ මසේවා ආයතනමයහි )ආයතන වල( සහ සීොසහිත කාගිල්ස් බ ංකුමවහි 

මකොන්මද්සි හා නියෙයන් හා බ ඳී පවතී.  

 

14. කාගිල්ස් බ ංකු මෙ ඩිට් සහ මඩබි් කාඩ්පත් ගනුමෙනු ස හා වන මපොදු මකොන්මද්සි හා නියෙයන් 

අොළ ම  

 

 

 

1.  


