
නාගරික සංවර්ධන, අපද්රවය බැහැරලීම හා ප්රජා පවිත්රතා කටයුතු රාජය අමාතයංශය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ටටන්ඩර් දැන්ීමයි 

මහනුවර, ටබෝගම්බර පිහිටි නීකරණය කරන ලද බන්ධනාගාර අධිකාරී ටගාඩනැගිල්ල ටතාරතුරු  මධයස්ථානයක් 

ටහෝ අවන්හලක් (Information Center or Restaurant) ටලස මාසික කුලී පදනම මත වසර 05 කාලයක් සඳහා ලබා දීම. 

   

 

  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් පැරණි බබෝගම්බර සිරකදවුරු භූමිබයහි 

ඉදිරිපස පිහිටි නවීකරනය  කරන ලද බන්ධනාගාර අධිකාරී බගාඩනැගිල්ල 

බ ාරතුරු  මධයස්ථානයක් බ ෝ අවන් ලක් (Information Center or 

Restaurant) බලස මාසික කුලී පදනම ම  අවුරුදු 05 ක කාලයක් සඳ ා ලබා දීම 

සඳ ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ. 
 

සාර්ථක බටන්ඩර්කරු බ ෝරා ගනු ලබන්බන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන මිල ගණන් 

අ රින් ඉහලම මාසික කුලී වටිනාකම   ා බටන්ඩර් බල්ඛනබේ සඳ න් ලංසු 

ඇගයීම් නිර්ණායක සලකා බැලීබමන් අනතුරුව වන අ ර අයදුම්කරු අවන් ල් 

බ ෝ බ ාරතුරු මධයස්ථාන (Information Center or Restaurant)   ා ඒ ආශ්රි  

භාවි යන් සම්බන්ධව මනා පළපුරුද්දක් ඇති අබයක් විය යුතුය. 

බම් සඳ ා උනන්දුවක් දක්වන අයදුම්කරුවන්  ට අදාළ විස් ර ඇතුලත් 

අයදුම්පත් ආපසු බනාබගවනු ලබන රු.2500.00 ක මුදල  ා ඊට අදාළ එකතුකළ 

වටිනාකම ම  බදු (VAT ) බගවා බත් රමුල්ල, "බසත්සිරිපාය" 8 වන ම බල් 

පිහිටි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිබේ බද්පළ කළමනාකරණ  ා සංවර්ධන අංශය 

බවතින් බ ෝ ම නුවර , කැප්බපටිබපාළ මාව  ,  අංක 18 දරණ ස්ථානබේ  පිහිටි 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිබේ මධයම පළාත්  කාර්යාලබයන් 2021.12.06 දින 

සිට 2021.12.24 දින දක්වා සතිබේ වැඩකරන දිනවල බප.ව .9.00 සිට ප.ව.2.30 

දක්වා කාලය තුල ලබා ග   ැකිය. 
 

සභාපති,  

අදායම් ටටන්ඩර් මණ්ඩලය (සුළු) 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

6 වන මහල," ටසත්සසිරිපාය"බත්සතරමුල්ල. 

නීකරණය කරන ලද බන්ධනාගාර  අධිකාරී ටගාඩනැගිල්ලට අදාළ  ටතාරතුරු 

ටගබිම් ප්රමාණය (වර්ග අඩි) කාලසීමාව පදනම් මාසික කුලිය 
(රු.) 

ඇප බැඳුම්කරය 
(රු.) 

ටතාරතුරු  මධයස්ථානය ටහෝ 

අවන්හල (Information Center or 

Restaurant) - 2647 

මහජන වැසිකිලි පරිශ්රය - 1076 

වසර 05 කි 135,000.00 

+ සහ රජටේ බදු 

200,000/- 

 

➢ ටතාරතුරු  මධයස්ථානය ටහෝ අවන්හල භාවිතා කරනු ලබන පාරිටභෝගිකයන් හට ටවන්කරන ලද   

රථ ගාල් 20 ක් ඇත.  

➢ තවද ටතෝරාගනු ලබන ක්රියාකරු විසින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ලබා ටදනු ලබන උපටදස් අනුව 

පහත සඳහන් ස්ථාන  මනාව නඩත්සතු කල යුතුය.  

▪ අලංකාර වතුර මල්, ටපාකුණ හා ඊට අදාල උපකරණ  

▪ මහජන වැසිකිලිය, ටස්වා ටගාඩනැගිල්ල හා විදුලි ජනක යන්ත්රය  

▪ පිටත භූ දර්ශන ප්රටේශය 

2021.12.30 දින ප .ව. 2.00 ට මිල ගණන් භාර ගැනීම අවසන් වන අ ර ඒ සමගම බත් රමුල්ල"බසත්සිරිපාය" 6 

වන ම බල් පිහිටි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිබේ මුදල් අංශබේ දී මිල ගණන් විවෘ  කරනු ලැබේ. බම් සඳ ා 

උනන්දුවක් දක්වන අයදුම්කරුවන්  ට අදාළ විස් ර බත් රමුල්ල, "බසත්සිරිපාය" 8 වන ම බල් පිහිටි නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිබේ බද්පළ කළමනාකරණ  ා සංවර්ධන අංශය (දුරකථන අංක -011-2875916-20                        

දිගුව 2965-2968, 011-2875921, 011-3611950, ෆැක්ස් - 011-2875900, ජංගම දුරකථන අංක - 070-6450470  ) 

විදුත්  ැපෑල: realestatedivisionuda@gmail.com, බවේ අඩවිය : www.uda.gov.lk බවතින් බ ෝ 

ම නුවර,කැප්බපටිබපාළ මාව , අංක 18 දරණ ස්ථානබේ  පිහිටි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිබේ මධයම පළාත්  

කාර්යාලය බවතින්  ලබා ග   ැකිය. ( දුරකථන අංක: 081-2223898, 081-2223851). 

Province: Central 

District: Kandy 

7°17'28.43"N 

80°38'04.72"E 

mailto:realestatedivisionuda@gmail.com

