
“ල ගණ” කැඳ•ම”
මහානගර හා බ—නා“ර සංව•ධන අමා“ාංශය

නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ය
මර—න ”ෙපා• සංව•ධන ”ාපෘ“ය සඳහා 

“ල“ෙගන ඉ“’ව ඇ“ හා ප’හරණය කරන ලද
(නැවත “ෙය–ජනයට ගත හැ•) භා–ඩ ෙතාග ”•’ම සඳහා 

“ල ගණ” කැඳ•ම

01.  නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ෙ“ ඉඩ’ හා ෙ–පළ බැහැර •“ම සඳහා අමා“ාංශය ප’කළ 
ෙට”ඩ• ම–ඩලෙ“ සභාප“ ”’” නාග’ක සංව•ධන අ“කා’යට අය’ මර—න ”ෙපා• 
සංව•ධන ”ාපෘ“ය සඳහා “ල“ෙගන ඉ“’ව ඇ“ භා–ඩ සහ ප’හරණය කරන ලද එෙහ’, 
නැවත “ෙය–ජනයට ගත හැ• පහත ”—තර කර ඇ“ භා–ඩ ෙතාග ”•’ම සඳහා “ල ගණ” 
කැඳව• ලැෙ•.

භා–ඩ ව•ගය පදන’ “ල (”.)

ෙගාඩනැ“• ”” 6,125,000.00

ඇ—““ය’ භා–ඩ 1,260,000.00

ෙසර“” භා–ඩ 770,000.00

ය”– හා උපකරණ 900,000.00

ය”– හා උපකරණ (හා“—) 490,000.00

•.•.“. අ”තම 695,000.00

”––’ අ”තම 880,000.00

””ත ආෙ”ප අ”තම 150,000.00

“” එක“ව 11,270,000.00

02.  ඉහත එ” එ” භා–ඩ ව•ග සඳහා නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ය බලාෙපාෙරා’“ වන අවම 
“ල ඉහත ව•ෙ“ සඳහ” ෙ“. එම “” භා–ඩ ෙතාගය ෙහ– එ” එ” භා–ඩ ව•ග සඳහා ෙව” 
ෙව”ව “ල ගණ” ඉ”’ප’ කළ හැ• අතර, ඒවාෙ“ පදන’ “ලට වඩා ඉහළ “ල” ඉ”’ප’ 
කළ –“ය. ෙට”ඩරය ”’නම• ලබ•ෙ“ පදන’ “ලට වඩා ලැෙබන ඉහළම “ල ගණන 
අ•වය. ෙකෙ— –වද ස’—•ණ භා–ඩ ෙතාගය “ල“ ගැ”මට ඉ”’ප’ වන ෙට”ඩ•ක”ව” 
ෙවත ““ඛතාවය ““ ෙ“.

03.  ෙට”ඩරය සඳහා ආප” ෙනාෙගව• ලබන ”. 5000/- ක ගා—“ව” ඊට අ—ළ රජෙ“ බ” “ද” 
සමග බ’තර“”ල, ෙස’’’පාය, 6 වන මහල, නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ෙ“ ඉඩ’ සංව•ධන 
හා කළමනාකරණ අංශය ෙවත ෙගවා අ—ළ ෙට”ඩ• ෙප–රම 2017 ෙදසැ’බ• මස 04 වැ“ ”න 
’ට 2017 ෙදසැ’බ• මස 28 ”න ද”වා ෙප.ව. 9.00 ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා ස“ෙ“ වැඩකරන 
”නවල ලබාගත හැ• අතර, “ල ගණ” ඉ”’ප’ කළ –’ෙ’ එෙ— ලබාග’ ෙප–රම ම“” 
පම—.

04.  ෙ’ ස’බ”ධව උන””ව” ද”වන අය”’ක”ව”හට නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ෙ“ ඉඩ’ 
සංව•ධන හා කළමනාකරණ අංශෙ“ “ලධා“ මහෙත— හට ’•’ “ ඉහත කාල “මාව 
“ළ ෙයෙදන සෑම ’—රා— ”නකම ෙප.ව. 10.00 ’ට ප.ව. 3.00 ද”වා කාලය “ළ ෙ“ලාව” 
ෙව”ෙකාට ෙගන භා–ඩ ෙතාග ප“”ෂා කළ හැක.

05.  “ල ගණ” ඉ”’ප’ •“ෙ’“ ෙට”ඩරය සඳහා ආප” ෙගව• ලබන ”. 250,000/- ක ඇප 
“දල” නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ය ෙවත ෙගවා එම —”තා”’ය “ල ගණ” ඉ”’ප’ කරන 
ෙප–රමයට අ“ණා  එ”ය –“ය.

06.  අය”’ක”ව” ”’” ෙග•මට බලාෙපාෙරා’“ වන “ල ගණ” සඳහ” කර“” ස’—•ණ 
කරන ලද ෙට”ඩ• අය”’පත භාර ගැ”ම 2017.12.29 ”න ප.ව. 2.00 ට අවස” වන අතර, 
““ තබන ලද “ල ගණ” “ය“ත ෙ“ලාවට ෙපර බ’තර“”ල "ෙස’’’පාය", 6 වන මහෙ” 
නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ෙ“ ”“ අංශෙ“ තබා ඇ“ ෙට”ඩ• ෙප”“ෙය“ බහා–මට ෙහ– 
එ”නට ෙපර ලැෙබන ප’” •යාප”ං— තැපෑෙල” එ”ය –“ය.

07.  “ල ගණ” ඉ”’ප’ කරන කවරෙ“ ඉහළ ෙකළවෙ• "”ෙපා• සංව•ධන ”ාපෘ“ෙ“ භා–ඩ 
ෙතාග “ල“ ගැ”ම" ය•ෙව” සඳහ” කළ –“ය. “ය“ත ෙ“ලාවට ප”ව ඉ”’ප’ කරන “ල 
ගණ” ““”ෙ’ප කර• ලැෙ•. “ල ගණ” කැඳ•ම අවස” — වහාම ෙට”ඩ•ප’ ”වෘත කර• 
ලබන අතර, එම අව—ථාවට අ—ළ ඉ”—’ක” ෙහ– ඔ“ෙ” බලයල’ “ෙය–“තෙය—ට ඉ”’ප’ 
”ය හැ•ය.

ෙ’ ””බඳ වැ•මන’ ”—තර බ’තර“”ල, ෙස’’’පාය, 6 වන මහෙ” ”““ නාග’ක සංව•ධන 
අ“කා’ෙ“ ඉඩ’ සංව•ධන හා කළමනාකරණ අංශෙ“ අ–”ෂ ෙව“” ලබාගත හැක. ”රකථන 
අංක 011-3357363 හා 0112875431

සභාප“,
ආ—ය’ ෙට”ඩ• ම–ඩලය (””),
නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ය,
6 වන මහල, ෙස’’’පාය, බ’තර“”ල.


