නාගරික සංවර්ධන, අපද්රවය බැහැරලීම හා ප්රජා පවිත්රත්ා කටයුතු රාජය අමාත්යාංයය

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
ආගයෝජන ගයෝජනා කැඳීමයි. (RFP)

නුවරඑළිය, ඉහල වැව පාර
නිවාස ඉදිකිරීම (cottage type houses) හා ඩන් බංගලාව
ප්රතිසංස්කරණය, කළමනාකරණය හා පවත්වාගගනයාම

ඉඩම් ප්රමාණය : 12A 2R 16.90P (5.1014 ha)
ආගයෝජන අවස්ථාව : 99 අවුරුදු බදු පදනම
පදනම් මිල : ඉදිරිපත් කරන ඉහළම ලංසු මුදල සලකා බැගේ
ඇප බැඳුම්කරය : රු. 17,000,000/- (රු. මිලි. 17)
මේ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකකරුවන්දට (ආම ාජකයින්ද/ සංවර්ධනකරුවන්ද) අදාළ විස්තර ඇතුලත් ආම ෝජන
ම ෝජනා කැඳවීමේ මේඛණ ආපසු මනාමෙවනු ලබන රු.100,000/-ක මුදල (බු ඇතුලත්ව) බත්තරමුේල, මසත්ිරිපා
- අදි ර 1, 6 වන මහමේ පිහිටි නාෙරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ මුදේ අංශ මවත මෙවා, 8 වන මහමේ පිහිටි එම
අධිකාරිමේ මේපල කළමනාකරණ හා සංවර්ධන අංශ මවතින්ද 2021 ගදසැම්බර් මස 06 දින සිට 2021 ගදසැම්බර් මස 17
දින දක්වා සතිමේ වැඩකරන දින වල ගප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 2.30 දක්වා කාල තුළ දී ලබාෙත හැක.
සංවර්ධන ම ෝජනා භාරෙැනීම 2021 ගදසැම්බර් මස 24 වන දින ගප.ව. 11.00 ට අවසන්ද මේ. මිල ෙණන්ද භාර ෙැනීම
අවසන්දවීමත් සමඟම මිල ෙණන්ද විවෘත කිරීම බත්තරමුේල, “සුහුරුපා ” 17 වන මහමේ පිහිටි, නාෙරික සංවර්ධන,
අපද්රවය බැහැලීම හා ප්රජා පවිත්රතා කටයුතු රාජය අමාතයාංශමේ අධයක්ෂ ජනරාේ (නාෙරික සංවර්ධන) කාර් ාලමේ දී ිු
කරනු ලැමේ. ඒ සදහා ලංසුකරුට මහෝ ඔහුමේ බල ලත් නිම ෝජිතම කුට සහභාගී වි හැක.
පූර්ව ලංසු රැස්ීම 2021 ගදසැම්බර් මස 10 වන දින ගප.ව. 11.00 ට මසත්ිරිපා , අදි ර 1, 9 වන මහමේ පිහිටි
නාෙරික සංවර්ධන අධිකරිමේ ශ්රවනාොරමේ දී ඉහත දින න්ද තුලදී පැවැත් මේ.
වැඩිදුර විස්ත්ර : අධයක්ෂ (ගේපල සංවර්ධන), ගේපල සංවර්ධන හා කළමනාකරණ අංයය,නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 8
වන මහල, ගසත්සිරිපාය අදියර 1,බත්ත්රමුේල . ුරකථන අංක 0112875921, 01123611950 මහෝ 011-2875916 -18, 20
දිගුව - 2960- 2967 , 070-6450470 ෆැක්ස් 011- 2875900
විදුත් තැපෑල : realestatedivisionuda@gmail.comමවේ අඩවි : www.uda.gov.lk

සභාපති, අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් පත්කරනලද ස්ථාවර සාකච්ජා සම්මුති කමිටුව,
17 වන මහල, නාගරික සංවර්ධන, අපද්රවය බැහැරලීම හා ප්රජා පවිත්රත්ා කටයුතු රාජය අමාත්යාංයය
“සුහුරුපාය” බත්ත්රමුේල.

