
ක ොන්කේසි හා නියමයන් 

 

1. දීමනාව ලබා දෙන කාල සීමාව තුල එය වලංගු වන්දන් සීමාසහිත කාගිල්ස් බ ංකු දෙඩිට් සහ දෙබි් 

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

2. නවාත න් පහසුකම් සඳහා දමම දීමනාව අොළ වන්දන් පහත සඳහන් දහෝටල් සඳහා සිදු කරනු ලබන 
දවන්කරවා ග නීම් සඳහා පමණි.  
 

දසේවා සම්පාෙනය දුරකථන අංකය දීමනාව ප්රව්ධනන කාලසීමාව 

 Oak Ray Regency (මහනුවර)  +94812389141/+94777999252 දෙඩිට් 

කාඩ්පත්හිමියන් 

සඳහා අ්ධන හා 

සම්පු්ධණ දිනයක් 

සඳහා දවන්කරවා 

ග නීදම්දී 40%ක 

ඉතිරියක්  

 

දෙබි් 

කාඩ්පත්හිමියන් 

සඳහා අ්ධන හා 

සම්පු්ධණ දිනයක් 

සඳහා දවන්කරවා 

ග නීදම්දී 30%ක 

ඉතිරියක් 

 

 

 

 

2019 මා්ධතු 15 වන දින 

සිට ඔක්දතෝම්බ්ධ 31 වනො 

ෙක්වා වලංගු දේ.  

 

 Oak Ray Heritage Hotel (මහනුවර)  +94812203070/+94765666777 

 Oak  Ray City Hotel (මහනුවර)  +94812227757/+94777605256 

 Oak Ray Serene Garden 

(මහනුවර) 
 +94812227915/+94764420334 

 Pelwehera Village Resort  

(ෙඹුල්ල) 
 +94662284281/+94773889052 

 Fresco Water Villas (සීගිරිය)  +94662286373/+94770574444 

 Oak Ray Elephant Lake (සීගිරිය)  +94662270355/+94763156596 

 Oak Ray Summer Hill Breeze 

(නුවරඑලිය) 
 +94522234437/+94777999262 

 Oak Ray Tea Bush (රම්දබොෙ)  +94522259787/+94770572222 

 Oak Ray Haridra Beach 

Resort(වාද්දුව) 
 +94382294744/+94779550520 

 Oak Ray Ella Gap Hotel (ඇල්ල)  +9457 2228528 /+94771305305 

Oak Ray La Ella Breeze (ඇල්ල) (+94 57 222 5527 

 Oak Ray Wild Yala 

(තිස්සමහාරාමය) 
 +94 472239401 /+94763882338 

 

3. දවන්කරවා ග නීම් සිදු කරනු ලබන්දන් ප මිදණන අනුපිලිදවලට වන අතර, දසේවාව ලබා දීදම් හ කියාවට 

සහ තහවුරු කිරීමට තරදේ යටත් දේ.  
 

4. සියලුම දවන්කරවා ග නීම් සඳහා 25%ක අත්තිකාරම් ගාස්තු ත න්පතුවක් (න වත ලබා දනොදෙන) අවශ්ය දේ.   
 

5. දමම දීමනාව වාරික / විදශ්ේෂ දීමනාවන් දහේතුදවන් කාමරදයහි ව්ධගය ඉහල නංවා ග නීම් සහ වවුච්ධපත් සඳහා වලංගු 
දනොදේ. 
 

6. දමම දීමනාව, කිසිදු ආකාරයක අමතරව ලබා ගන්නා දසේවාවන් සඳහා අොළ දනොවන අතර අමතරව ලබා 

ගන්නා දසේවාවන් සඳහා පිටව යන අවස්ථාදේදී පාරිද ෝගිකයා විසින් අොළ දහෝටලය දවත ඒ සඳහා සෘජුව 

දගවීම් සිදු කල යුතුය.   

 



7. නියමිත දුරකථන අංකය ඇමතීම මගින් කල් තබා තම දවන් කරවා ග නීම් සිදු කරගත යුතුය. දමම දීමනාව 

මගින් ලබා දෙනු ලබන ඉතිරිය, දීමනාදවහි ආරම් ක දිනයට දපර දවන් කරවා දගන තහවුරු කරනු ල බූ 

දසේවාවන් සඳහා අොළ දනොදේ.  

 

8. අන්තරජාලය හරහා සිදු කරනු ලබන දවන්කරවා ග නීම් සඳහා දමම දීමනාව වලංගු දනොදේ.  

 

9. දගවීම් සිදු කිරීදමන් පසුව නම් දවනස් කිරීම් පිළිගනු දනොලබන අතර දහෝටලදයහි නවාත න් ගන්නා කාල 

සීමාව තුල කාඩ්පත්හිමියාෙ එහි රැඳී සිටිය යුතුය.  

 

10. දීමනාව හරහා දවන් කරවා ගනු ලබන කාමර ව්ධගය, ද්විත්ව/ත්රිත්ව කාමර විය යුතු අතර එම දහෝටල් වලට 

දවන් දවන්ව අොළ සම්මත ප්රතිපත්තීන්ට අනුූලලව අ්ධන හා සම්පු්ධණ දිනයන් දවන් කරවා ග නීදම් පෙනම 

මත දීමනාව පිරිනමනු ල දේ. 

 

11. දමම ඉතිරිය, ප්රකාිතත දද්ීයය ුදෙල් අනුපාතිකයට අනුව අොළ වන අතර දීමනාව ්රී ලාංකිකන්න් සහ 

දන්වාසික වීසා සහිත විදද්ිතකන්න් සඳහා අොළ දේ.  

 

12. සීමාසහිත කාගිල්ස් බ ංකුව, කිසිඳු හිමිකම්, අලා ,හානි දහෝ  ාණ්ෙ හා දසේවාවන්හි ගුණාත්මක ාවය දහෝ 

දහෝටලය විසින් ලබාදෙන  ාණ්ෙයන්/දසේවාවන් හා සම්බන්නව ඇතිවිය හ කි කුමන දහෝ දවනත් ඕනෑම 

දහේතුවක් සඳහා කාඩ්පත් හිමියන්හට වගකියනු දනොල දේ.   

 

13. දමම දීමනාව සඳහා අොළ වන දකොන්දද්සි හා දරගුලාසි, කිසිඳු දපර ෙ නුම් දීමකින් දතොරව ඕනෑම 

අවස්ථාවකදී දවනස්කිරීදම් අන්තිය බ ංකුව සතු දේ.  

 

14. ප්රව්ධනන කාල සීමාව ඇතුලත, දම් සඳහා සම්බන්න වී ඇති දසේවා ආයතන තුල කාඩ්පත් අව ාවිතයක් සිදු 

වුවදහොත්, බ ංකුදේ අභිමතය පරිදි ප්රව්ධනන කාල සීමාව සඳහා අොළ කාඩ්පත  ාවිතා කිරීම සීමා කිරීමට 

කටයුතු කරනු ඇත. 

 

15. සිය තනි අභිමතය පරිදි දමම දීමනාව දවනස්කිරීදම් දහෝ ඉවත් කර ග නීදම් අන්තිය බ ංකුව සතුය. 

 

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

 

17. දමම ප්රව්ධනන දීමනාව, දම් සඳහා සම්බන්න වී ඇති දසේවා ආයතන මගින් ලබා දෙන දවනත් ප්රව්ධනනයන් 

සමග ඒකාබද්න කිරීමක්  සිදු කල දනොහ ක. 

 

18. කාගිල්ස් බ ංකු දෙඩිට් සහ දෙබි් කාඩ්පත් ගනුදෙනු සඳහා වන දපොදු දකොන්දද්සි හා නියමයන් අොළ දේ 

 


