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ංසු සහා ආරාධනයයි. 
 

මහානගර හා බස්නාහිර සංලර්ධන අමාත්ාංය 
නාගරික සංලර්ධන අධිකාරිය.  

 
මහනුලර, ගැටඹේ ක්රියාමකමක වාලාස ලාඳියේඹස සැසුකරකර,ය, ිකිරීම,ම, මූනය 

ඳදනම මත් ඹකොන්ත්රාමකකවෙඹල / ස සංලර්ධකඹය / ඹත්ාරා ගැම.ම.  

 
01. වභාපති, කැබිනට් මණ්ඩය පත්කෂ ව්ථාලර ප්රව්පපානන කිටුවල, මශානරර ශා සව්නාිරර වවල්ධනන 

අමාත්ාවය ින් නා නාරික වවල්ධනන අධිකාිය වලනුවලනා මශනුලර, රැටවේ පිිරටි ඉඩම තුෂ 
ක්රියාත්මක රීමටමට යමයිටත් මශ න යමලාව වවර්්ධේවඉ ඉකිරීමට්ප කටතුතු වාශා දුසුදුක්ප වරාරා ඇති 
පිළිරත් වදුකරුලනාවරනා වැදු්පකරේය, ඉකිරීමට්ප ශා මූනය පනනම මත් වදු කැාලනු ැවේ.  

 
 
ලාපිතිවඉ අරණේ :- 
 

යමලාව ඒකක 120 රීනා වමනාිනත් මීට්ධ 45 ක උපිම උවරීනා තුක්ත්වූ පශත් අවවරෝපාවරයනාවරනා 
තුත් යමලාව ලාපිතියක් ඉකිරීමටම. 
 
ප්රනාන මාකිි  ල්ධර, 

  මාකිි ය A - වෑම යමලාව ඒකකයක්ම වරබි්ප ප්රමාේය අලම ලවයනා ල්ධර අඩි 750 
ක් ිනය තුතුය.  (ව්පපූ්ධේ යමලාව ඒකක ප්රමාේවයනා 20  ක් 
යමවයෝජනය වේ.) 
යමනන කාමර 02, නාන කාමර 02, ණළුත්ැනාවරය, ින් ත්ත් කාමරය කෑම 
කාමරය, රසඩාල (අතිව්ධක ලවයනා) සැ නකයමය.  
 

  මාකිි ය B   - වෑම යමලාව ඒකකයකම වරබි්ප ප්රමාේය අලම ලවයනා ල්ධර අඩි 950 
ක් ිනය තුතුය.  (ව්පපූ්ධේ යමලාව ඒකක ප්රමාේවයනා 50  ක් 
යමවයෝජනය වේ.) 
යමනන කාමර 03, නාන කාමර 02, ණළුත්ැනාවරය, ින් ත්ත් කාමරය, කෑම 
කාමරය රසඩාල ශා සැ නකයමය. 
 

  මාකිි ය C   - වෑම යමලාව ඒකකයකම වරබි්ප ප්රමාේය අලම ලවයනා ල්ධර අඩි 1050 
ක් ිනය තුතුය.  (ව්පපූ්ධේ යමලාව ඒකක ප්රමාේවයනා 30  ක් 
යමවයෝජනය වේ.) 
යමනන කාමර 03, නාන කාමර 03, කෑම කාමරය, ණළුත්ැනාවරය, ින් ත්ත් 
කාමරය, සැ නකයමය. 

 
 

02. වමම වදු කැාවීම ජාතික ත්රඟකාමට වදු ක්රමයට ් සුකරනු ැවේ. 
 
03. වකොනාත්රාත්තුල පිිනැමීම වාශා වදුකරුලනා අපව නයනය (Black Listed) වනොවී තිබිය තුතු අත්ර, 

වයෝර වදුකරුලනා පශත් වාශනා දුසුදුක්ප වරාරා තිබිය තුතු වේ.  
 

i. ඉකිරීමට්ප ක්ධමානාත් වවල්ධනන අධිකාිවඉ (CIDA) ි යාපකිවචි කෂ C1 වශෝ ඉශෂ මට්ටව්ප 
දුසුදුක්ප ඇති වේශීය වකොනාත්රාත්කරුලනා / වවල්ධනකයනා 

වශෝ 
ii. වදුකරුලනා ිනවේශීය වකොනාත්රාත්කරුවල ව වහලවශොත් පශත් වකොනාවේ්  වරාරාි ය තුතුය. 

- ිනවේශීය වකොනාත්රාත්කරු ින් නා රී වකාල තුෂ ඉකිරීමට්ප කටතුතුල යමරත්ල තිබිය තුතු අත්ර, 

ත්ාලකාි ක වව වශෝ ඉකිරීමට්ප ක්ධමානාත් වවල්ධනන අධිකාිවඉ (CIDA) ි යාපකිවචිවී තිබිය 
තුතුය. 
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- උක්ත් කරුේ ඉකිරීමට්ප කටතුතු වාශා ් මට වකා රජය ශා ගිිනදු්පරත් ිනවේ 
වකොනාත්රාත්කරුලනාට අනාෂ වනොවේ. 

වශෝ 
iii. ඉශත් දුසුදුක්ප වනොමැති වදුකරුලනා වයෝජිත් යමලාව ලාපිතිය ක්රියාත්මක රීමටම වාශා 

ප්රමාේලත් මූ කත්ාලයක් ඇත්න්ප වකා සැි ය ශැරීය.  වලැයම අලව්ථාලකී 

වවල්ධනකයනා / ආවයෝජකයනා ඉකිරීමට්ප ක්ධමානාත් වවල්ධනන අධිකාිවයනා C1 මට්ටමට වශෝ 
ඉශෂ මට්ටව්ප ි යාපකිවචි වේශීය වකොනාත්රාත්කරුවල ව වමඟ ශවහ නල ඉකිිපත් ිනය තුතු වේ. 

වමඟ  
iv. අලම ලවයනා රු. බිි යන 1.35 ක වාමාන ලා්ධිකක ලටිනාකමරීනා තුත් ඉකිරීමට්ප ලාපිති 

පදුගිය අවහරුසු 05 තුෂ ් සුකර තිබීම ශා  (අලම ලවයනා G + 10 තුත් යමලාව ලාපිතියක් ඉකිරීමට්ප 
පිළිසා පදුගිය අවහරුසු 05 තුෂ පෂරාරුේනක් තිබීම) 

වශ 
v. අලම ලවයනා වකොනාත්රාත් ලටිනාකිටනා 50  ක් වවල්ධනනකරු ින් නා ආවයෝජනය කෂතුතු 

අත්ර, වම ආවයෝජනය කරන ණන යමලාව ලාපිතිය ඉකිකර නාරික වවල්ධනන අධිකාියට 
භාරීවමනා පදුල මාව 06 ක් ඇතුෂත් වරලනු ැවේ.  

 
04. වකොනාත්රාත් කාය කින 730 රී. 

 
05. වටනාඩ්ධ ආකිති වනශා අල ලැඩි ිනව්ත්ර අනක්ෂ(මනම ආනාය්ප යමලාව ලාපිතිය), නාරික 

වවල්ධනන අධිකාිය, 6 ලන මශ, වවත්් ිපාය, සත්ත්රණ න ි පිනයවයනා වශෝ සුරකථන අවක 011-
2875907 අමත්නාන.  (වතිවඉ කිනල කා්ධයා වේාලනාිර වප.ල. 9.00 ් ට ප.ල. 3.00 නක්ලා 
ිනමවනාන) 

 
06. ඉවග්රී්  ස් නා වකව් කරන න ව්පපූ්ධේ වටනාඩ්ධ පත්ර සාරැීමම වාශා ි ිනන ඉ නුම්ප පත්ක් 

අනක්ෂ(මනම ආනාය්ප යමලාව ලාපිතිය), නාරික වවල්ධනන අධිකාිය, 6 ලන මශ, වවත්් ිපාය, 
සත්ත්රණ න යන ි පිනයට 2017.10.23 කින ් ට 2017.12.15  කින නක්ලා කා්ධයා වේාලනා තුෂ 
වප.ල. 9.00 ් ට ප.ල. 3.00 නක්ලා ඉකිිපත් රීමටවමනා ශා රු. 20,000/-  (රුපිය න ින්  නශවක් + ලැට්)  
නැලත් වනොවරලන ණනක් වභාපති, නාරික වවල්ධනන අධිකාිය වලත් වරවීවමනා සාරත් ශැරීවේ. 

 
07. ව්පපූ්ධේ කරන න වටනාඩ්ධ පත්රිකා අනු පිටපත්ක් විරත්ල 2017.12.21 කින ප.ල. 2.00 ට වශෝ වකිනට 

වපර පශත් ි පිනයට වයොණ කෂතුතු වේ.   
 

   වභාපති, 
   කැබිනට් මණ්ඩය පත්කෂ ව්ථාලර ප්රව්පපානන කිටුවල, 
   මශානරර ශා සව්නාිරර වවල්ධනන අමාත්ාවය, 
   17 මශ,දුහුරුපාය,සත්ත්රණ න.   
 

යමයිටත් වේාලට පදුල ඉකිිපත් කරනු සන වටනාඩ්ධ පත්ර ප්රතික්වේප කරනු ැවේ. වටනාඩ්ධ පත්ර  
කැාවීම අලවනාවූ ලශාම වටනාඩ්ධ පත්ර ිනලිත් රීමටමට කටතුතු කරනු සන අත්ර, වම අලව්ථාලට අනාෂ 
ඉ නුම්පකරුට වශෝ ඔහුවේ සයත් යමවයෝජිත්වය වට වශභාගී ිනය ශැරීය. 

 
08. වදු 2018.04.21 කින නක්ලා ලවගු වේ. 
 
09. ් යලූම වදු රී වකා මශ සැව වල මගිනා පිළිරත් ලාණිජ සැව වලක් මගිනා රු. ිටි යන 30 ක ආරක්ක 

ත්ැනාපතුලක් වශෝ ඉකිරීමට්ප ආරක්ක අරණනවනා සාරත් ත්ැනාපතුලක් වමඟ ඉකිිපත් කෂතුතු අත්ර, 
වය ඕනෑම අලව්ථාලක වවේලා වයෝජකවේ ි ිනත් ඉ නලීම මත් සාරත් ශැරී වකොනාවේ්  ිනරිරත්, 
අලවගු කෂ වනොශැරී ආරක්ක ත්ැනාපතුලක් ිනය තුතුය.  2018.05.19 නක්ලා ආරක්ක ත්ැනාපතුල 
ලවගු වේ. 

 
10. අයසු්පපත් වකව් රීිම පිළිසා පූ්ධල උපවනව් රැව්වීම (Pre-Bid meeting) 2017.11.09 කින මශනුලර 

නාරික වවල්ධනන අධිකාිවඉ ප්රාවේශීය කා්ධයාවඉී වප.ල. 11.30 ට පැලැත්වේ. 
 
 

වභාපති, 
නාරික වවල්ධනන අධිකාිය, 
7 මශ, වවත්් ිපාය,  
සත්ත්රණ න. 

 


