
ක ොන්කේසි හා නියමයන් 
 

1. දීමනාව ලබා දෙන කාල සීමාව තුල එය වලංගු වන්දන් සීමාසහිත කාගිල්ස් බ ංකු දෙඩිට් 
කාඩ්පත්හිමියන්ට පමණි. (මින් මතු “කාඩ්පත්හිමියා” දලස හ දින්දවන.)  

 

2. නවාත න් පහසුකම් සඳහා දමම දීමනාව අොළ වන්දන් පහත සඳහන් සංචාරක සමාගම් සඳහා සිදු 
කරනු ලබන දගවීම් සඳහා පමණි.  

දසේවා සම්පාෙනය දුරකථන අංකය  දීමනාව  ප්රව්ධනන කාලසීමාව 

දහේමාස් ට්ර වල්ස් ද්ගලගකක 
සමාගම  

+94 114 704 705 මාස 36ක් ෙක්වා වූ දපොලී රහිත වාරික 
දගවීදම් ස ලසුම්  
 

2019 ජුක 04 වනො සිට 
2020 ජනවාරි  31  වනො 
ෙක්වා  

Gabo Travels  ද්ගලගකක 
සමාගම 

+94 114 524700 මාස 36ක් ෙක්වා වූ දපොලී රහිත වාරික 
දගවීදම් ස ලසුම්  
 

2019 ජුක 04 වනො සිට 
2020 ජනවාරි  31  වනො 
ෙක්වා 

NKAR Travels and 
Tours  ද්ගලගකක සමාගම 

+94 112 564584 මාස 36ක් ෙක්වා වූ දපොලී රහිත වාරික 
දගවීදම් ස ලසුම්  
 

2019 ජුක 04 වනො සිට 
2020 ජනවාරි  31  වනො 
ෙක්වා 

Classic Travel  ද්ගලගකක 
සමාගම 

+94 117 773300 මාස 36ක් ෙක්වා වූ දපොලී රහිත වාරික 
දගවීදම් ස ලසුම්  
 

2019 ජුක 04 වනො සිට 
2020 ජනවාරි  31  වනො 
ෙක්වා 

Rameca travel and 
Leisure  ද්ගලගකක සමාගම 

+94 117 252252 

 
මාස 36ක් ෙක්වා වූ දපොලී රහිත වාරික 
දගවීදම් ස ලසුම්  
 

2019 ජුක 04 වනො සිට 
2020 ජනවාරි  31  වනො 
ෙක්වා 

Qwest Destinations  
ද්ගලගකක සමාගම 

+94 11 4382792 මාස 36ක් ෙක්වා වූ දපොලී රහිත වාරික 
දගවීදම් ස ලසුම්  
 

2019 ජුක 04 වනො සිට 
2020 ජනවාරි  31  වනො 
ෙක්වා 

George Steuarts Travel LTD +94 777 608035 / 
+94 117 640 640 

මාස 36ක් ෙක්වා වූ දපොලී රහිත වාරික 
දගවීදම් ස ලසුම්  
 

2019 ජුක 09 වනො සිට 
2020 ජනවාරි  31  වනො 
ෙක්වා 

Aalam Tours & Travels +94 112 2081842/ 
+94 774 285122 

මාස 36ක් ෙක්වා වූ දපොලී රහිත වාරික 
දගවීදම් ස ලසුම්  
 

2019 ජුක 19 වනො සිට 

2020 ජනවාරි  31  වනො 
ෙක්වා 

Mackinnons travels +94 11 231 8600 මාස 36ක් ෙක්වා වූ දපොලී රහිත වාරික 
දගවීදම් ස ලසුම්  
 

2019  අදගෝස්තු  13 
වනො සිට 2020 ජනවාරි 

 31  වනො ෙක්වා 

Sri Lankan Holidays දගෝලීය ඇමතුම් 

මධ යස්ථාන දුරකථන 

අංකය 1979 (ශ් රී 

ලංකාව තුල පවතින 

ඕනෑම දුරකථන 

ජාලයක් හරහා) දහෝ 

+941177719879 
(ජාත් යන්තර 

දුරකථන 

මාස 36 ෙක්වා දපොලී රහිත මාසික දගවීදම් 

ස ලසුම් 
2019 දනොව ම්බ්ධ 6 වනො 

සිට 2020 ජනවාරි 31 
වනො ෙක්වා 

A1 travels (PVT) LTD +94 777557447 
+94 772730330 
+94 117208823 

මාස 36 ෙක්වා දපොලී රහිත මාසික දගවීදම් 
ස ලසුම් 

2019 ඔක්දතෝම්බ්ධ 15  

වනො සිට 2020 ජනවාරි 

31 වනො ෙක්වා 



 
 
 
 
 
 
 

3. දමහි සඳහන් වාරික දගවීදම් ස ල සම් සඳහා සුදුසුකම් ල බීම සඳහා කාඩ්පත්හිමියා විසින් 
සම්පූ්ධණ බිල්පත් දගවීම කාගිල්ස් බ ංකුව වසින් නිකුත් කරන ලෙ දෙඩිට් කාඩ්පත වාවිතදයන් 
සිදු කල යුතුය.  
 

4. සීමාසහිත කාගිල්ස් බ ංකුව, කිසිඳු හිමිකම්, අලාව,හානි දහෝ වාණ්ඩ හා දසේවාවන්හි 

ගුණාත්මකවාවය දහෝ ස පයුම්කරුවන් විසින් ලබාදෙන වාණ්ඩයන්/දසේවාවන් හා සම්බන්නව 

ඇතිවිය හ කි කුමන දහෝ දවනත් ඕනෑම දහේතුවක් සඳහා කාඩ්පත් හිමියන්හට වගකියනු 

දනොල දේ.   

 

5. දමම දීමනාව සඳහා අොළ වන දකොන්දගලසි හා නියමයන්, කිසිඳු දපර ෙ නුම් දීමකින් දතොරව 

ඕනෑම අවස්ථාවකදී දවනස්කිරීදම් අයිතිය බ ංකුව සතු දේ.  

 

6. ප්රව්ධනන කාල සීමාව ඇතුලත, දම් සඳහා සම්බන්න වී ඇති දසේවා ආයතන තුල කාඩ්පත් 

අවවාවිතයක් සිදු වුවදහොත්, බ ංකුදේ අභිමතය පරිදි ප්රව්ධනන කාල සීමාව සඳහා අොළ කාඩ්පත 

වාවිතා කිරීම සීමා කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

7. සිය තනි අභිමතය පරිදි දමම දීමනාව දවනස්කිරීදම් දහෝ ඉවත් කර ග නීදම් අයිතිය බ ංකුව 

සතුය. 

 

8. දම් පිකබඳ යම් මතදේෙයක් ඇති අවස්ථාවලදී , බ ංකුදවහි තීරණය අවසන් තීරණය දේ.  

 

9. දමම ප්රව්ධනන දීමනාව, මුෙල් සඳහා හුවමාරු කිරීම දහෝ දම් සඳහා සම්බන්න වී ඇති දසේවා 

ආයතන මගින් ලබා දෙන දවනත් ප්රව්ධනනයන් සමග ඒකාබගලන කිරීමක්  සිදු කල දනොහ ක. 

 

10. කාගිල්ස් බ ංකු දෙඩිට් කාඩ්පත් ගනුදෙනු සඳහා වන දපොදු දකොන්දගලසි හා නියමයන් අොළ දේ. 

11. ‘ඕනෑම ත නකින් ගන්න ,මාසික වාරික වකන් දගවන්න ’ව්ධනනයප්ර (මින් මතු  ‘ඕනෑම ත නකින් 

ගන්න ,මාසික වාරික වකන් දගවන්න ’ දලස හ දින්දවන) සීමාසහිත කාගිල්ස් බ ංකුව 
)‘බ ංකුව’)විසින් බ ංකුදවහි දෙඩිට් කාඩ්පත්හිමියන් සඳහා ලබා දී ඇත. 
 

12. දපොලී රහිත ‘ඕනෑම ත නකින් ගන්න ,මාසික වාරික වකන් දගවන්න ’ ප්රව්ධනනය 2019 ජුක 04 
වන දින සිට 2020 ජනවාරි  31  වනො ෙක්වා (“ප්රව්ධනන කාල සීමාව”) පමණක් අොළ දේ. (සඳහන් 
කර ඇති දින දෙකෙ ඇතුලත්ව)  
 

+94 723133144 
+94  727133144 



13. දපොලී රහිත ‘ඕනෑම ත නකින් ගන්න ,මාසික වාරික වකන් දගවන්න’  ප්රව්ධනනය යටදත් 
ප්රව්ධනන කාල සීමාව තුල සීමාසහිත කාගිල්ස් බ ංකුව විසින් නිකුත් කරන ලෙ දෙඩිට් කාඩ්පතක් 
වාවිතදයන් දගලශීය දහෝ විදගලශීය ස්ථානයකදී සිදු කරන ලෙ ඕනෑම ගනුදෙනුවක් )ම  ුෙල් 

අත්තිකාරම් හ ර  (සඳහා රු .500 /-ක ස කසුම් ගාස්තුව සමග කාඩ්පත්හිමියා හට මාස 3, 6, 12, 
18, 24, සහ 36 ෙක්වා වූ වාරික දගවීදම් කාල සීමාවක් සෙහා ඉල්ලුම් කල හ ක. 
 

14. දමම දීමනාව මුෙල් අත්තිකාරම් සඳහා වලංගු දනොදේ . 
 

15. දපොලී රහිත ‘ඕනෑම ත නකින් ගන්න ,මාසික වාරික වකන් දගව න්න ’ප්රව්ධනනය යටදත් 
ගනුදෙනුව වාරික දගවීම් දවත හරවා ග නීම සඳහා සුදුසුකම් ල බීමට එක් ගනුදෙනුවක 

වටිනාකම අවම වශදයන් රු  .25 ,000/-ක් දහෝ විදගලශීය ගනුදෙනු සඳහා දවනත් ඕනෑම විදගලශීය 
මුෙල් ඒකකයකින් ඊට සමාන අගයක් විය යුතුය. 
 

16. දපොලී රහිත ‘ඕනෑම ත නකින් ගන්න ,මාසික වාරික වල  ුන් දගවන්න ’සඳහා ඉල්ලුම් කරනු 
ලබන කාඩ්පත්හිමියා විසින් ඔහු /ඇය වාරික දගවීම් දවත හරවා ග නීමට අෙහස් කරනු ලබන 

ගනුදෙනුව , 011 7 640 640 ඇමතීම මගින් බ ංකු ඇමතුම් මනයස්ථානය දවත ෙ නුම්දිය යුතුය. 
 

17. අදේක්ෂිත ගනුදෙනුව )ගනුදෙනු (ව්ධනන කාලසීමාව තුල සිදු කල යුතු අතර ගනුදෙනුව අොළ ප්ර

සිදුකල දිනදේ සිට දින 14 ක් ඇතුලත බ ංකුව දවත ෙ නුම් දිය යුතුය  .ඉල්ලුම් කිරීම් වාරගනු 

ලබන අවසාන දිනය 2019 ජුනි 14 දේ . 
 

18. දපොලී රහිත ‘ඕනෑම ත නකින් ගන්න ,මාසික වාරික වකන් දගවන්න ’ ප්රව්ධනනය සඳහා වන 
දකොන්දගලසි හා නියමයන්ට අනුකූල දනොවන ආකාරයට කාඩ්පත්හිමියා විසින් සිදු කරනු ලබන 
වාරික දගවීම් දවත හරවා ග නීමට අොළ ඉල්ලුම් කිරීම් සිය තනි අභිමතය පරිදි බ ංකුව විසින් 
ප්රතික්දපේප කරනු ඇත  . 

19. ෙ නට පවතින ණය සීමාව තුල ගනුදෙනුදවහි මුළු වටිනාකම අවහිර වනු අතර අොළ වාරික 
මාසිකව ගිණුම් ප්රකාශනය දවත ඇතුලත් වනු ඇත  .එක් එක් වාරිකය දගවීමත් සමග අවහිර 

මදයන් අු  වනු ඇතකරනු ල බූ මුෙල ෙ .  
 

20. කාඩ්පත්හිමියාදේ දෙඩිට් කාඩ්පත කුමන ආකාරදේ දහෝ ඕනෑම දහේතුවක් මත අවලංගු කර 
ඇත්නම්  ,අලුත් කර දනොම තිනම් දහෝ අත්හිටුවා ඇත්නම් දහෝ ‘ඕනෑම ත නකින් ගන්න ,මාසික 
වාරික වකන් දගවන්න ’ යටදත් ඇති හිඟ මුෙල් දනොදගවීම ඇතුළු දමහි සඳහන් දකොන්දගලසි හා 
නියමයන් දහෝ කාඩ්පත්හිමියන් සඳහා වන ගිවිසුම සහ එහි සඳහන් දකොන්දගලසි හා නියමයන් 
උල්ලංඝනය කිරීමකදී සියලුම හිඟ වාරික මුෙල් )ගිණුම් ප්රකාශනදයහි සඳහන් වී දනොම ති 
වාරිකයන්ෙ ඇතුළුව  (වහාම සම්ද්්ධණ වශදයන් බ ංකුව දවත පියවිය යුතුය  .  
   

21. සිය තනි අභිමතය පරිදි දපොලී රහිත ‘ඕනෑම ත නකින් ගන්න ,මාසික වාරික වකන් දගවන්න ’
ප්රව්ධනන දීමනාව ඉවත් කර ග නීදම් දහෝ දපොලී රහිත ‘ඕනෑම ත නකින් ගන්න ,මාසික වාරික 
වකනු් දගවන්න ’ප්රව්ධනනයට අොල දකොන්දගලසි හා නියමයන් දවනස් කිරීදම් අයිතිය 
සීමාසහිත කාගිල්ස් බ ංකුව සතු දේ  . 
 
 

 


