
නාගරික සංවර්ධන, අපද්රවය බැහැරලීම හා ප්රජා පවිත්රතා කටයුතු රාජය අමාතයාංශය

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

ආයයෝජන යයෝජනා කැඳවීමයි (RFP)

යකාළඹ යකාටුයේ පිහිටි පැරණි ලංයේසි යරෝහයේ සහ අයලවිකරණ යෙපාර්තයේන්තතු යගාඩනැගිලිවල 

ස්ථාපිත සාප්පු හා ය ෝජනාගාර සංකීර්ණයන්තහි කළමනාකරණය වසර 10 ට බදුදීම
යාපනයේ, කයරයිතිේ පායර්, අංක 09 හි පිහිටි ඉඩම සඳහා තානායේ සංවර්ධන වයාපෘතියක්  සඳහා 

ආයයෝජන යයෝජනා කැඳවීමයි 

මිල ගණන් කැඳවීමේ ප්රධාන අරමුණු  :

 මෙෙ පරිශ්රය, ජාත්යන්ත්ර වශමයන් පිළිගත් සංචාරක ෙධයස්ථානයක් මලස

පවත්වාමගන යාෙ.

 මේශීය හා ජාත්යන්ත්ර මවළඳ සන්නාෙ සෙඟ උසස් ත්ත්වමේ ම ෝජනාගාර පහසුකේ,

උසස් ත්ත්වමේ විලාසිත්ා, සන්නාෙ, සහ සුම ෝපම ෝගී නිෂ්පාදන හඳුන්වා දීෙ.

 මකාළඹ නගරය තුළ ඇති සංචාරක ස්ථානයන් අත්ර එහි ඉහළෙ ස්ථානය මලස

පවත්වාමගන යාෙ.

 මවළඳ සංකීර්ණමේ මවළඳනාෙ ප්රතිරූපය නිර්ොණය කිරීෙ හා දියුණු කිරීෙ මකමරහි

නවය අමලවිකරණ උපාය ොර්ග පිළිබඳ අවධානය මයාමු කිරීෙ.

 මෙෙ පරිශ්රයට මේශීය හා විමේශීය පාරිම ෝගිකයින්මේ පැමිණීමේ ප්රවනත්ාවය

වැඩිකිරීෙ

 පාරිම ෝගිකයින් සඳහා නවය ම ෝජන පහසුකේ සහිත් ස්ථානයන් මලස වැඩ දියණු

කිරීෙ.

වාර්ික බදු කුලිය (රු.) ඇප බැදුේකරය (රු.) ආයයෝජන අවස්ථාව :

ඉදිරිපත් කරන ඉහළම ලංසු

මුෙල සලකා බැයේ 

රු. 20,000,000.00 

(රු. මිලියනය විස්සක් පමණි.) 
10 අවුරුදු බදු පෙනම 

භුමි ප්පරමාණය පෙනේ මිල (රු.) ඇප බැදුේකරය (රු.) ආයයෝජන අවස්ථාව :

02A  00R 09.42P

(0.8332 Ha)

රු. 45,500,000.00 

(රු. මිලියන 45.5ක් පමණි)

රු. 900,000.00

(රු. මිලියන 0.9ක් පමණි )

30 අවුරුදු බදු පෙනම 

1. මේ සඳහා උනන්ුවක් දක්වන අයුේකරුවන් හට අදාළ විස්ත්ර ඇතුලත් අයුේපත් ලබාගැනීෙ සදහා එකතු කල වටිනාකෙ ෙත් බු (VAT) ඇතුළත් ආපසු මනාමගවනු ලබන රු. 25,000/-ක මුදල නාගරික සංවර්ධන

අධිකාරිය නමින් ලංකා බැංකුමේ 1534 දරන ගිණුේ අංකයට “ස ාපති, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය” යන නමින් ඕනෑෙ ලංකා බැංකු ශා ාවක් හරහා මුදල් ත්ැේපත් කර, එෙ ලුපමත් පැහැදිලි ජයාරූපයක්/

පරිමලෝකනය කරන ලද පිටපත්ක් realestatedivisonuda@gmail.com යන විේයුත් ත්ැපෑල හරහා එවීෙ ෙගින් අයුේපත් ලබාගත් යුතුය.

2. ඉහත් ආකාරයට “ආමයෝජන මයෝජනා කැඳවීේ අයුේපත්” 2021 මනාවැේබර් ෙස 29 සිට 2021 මදසැේබර් ෙස 20 වන දින දක්වා සතිමේ වැඩ කරන දින වල මප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 2.30 දක්වා කාලය තුළ බත්ත්රමුල්ල,

මසත්සිරිපාය- අදියර I, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ 8 වන ෙහමල් පිහිටි මේපල කළෙනාකරණ හා සංවර්ධන අංශය මවතින් මිලදී ගත් හැකිය. (“ආමයෝජන මයෝජනා කැඳවීේ අයුේපත්" දෘඩ පිටපත්, මිල ගණන්  ාර

ගැනීෙ අවසන්වීෙට දින 07කට මපර ලබාගත් යුතුය.)

 මිල ගණන්  ාර ගැනීෙ අවසන්වීෙත් සෙඟෙ ත්ාක්ෂණික මයෝජනා විවෘත් කිරීෙ බත්ත්රමුල්ල, “සුහුරුපාය”, 17 වන ෙහමල් පිහිටි නාගරික සංවර්ධන, අපද්රවය බැහැරලීෙ හා ප්රජා පවිත්රත්ා කටයුතු රාජය අොත්යාංශමේ

අධයක්ෂ ජනරාල් (නාගරික සංවර්ධන) මේ කාර්යාලමේදී සිු කරන අත්ර ඒ සදහා ලංසුකරුට මහෝ ඔහුමේ බලයලත් නිමයෝජිත්මයකුට සහ ාගී විය හැක.

 මේ සේබන්ධමයන් වැඩිෙනත් මත්ාරතුරු මහෝ පැහැදිලි කර ගැනීෙත් අවශය වුවමහාත් බත්ත්රමුල්ල, “මසත්සිරිපාය”, අදියර I, 8 වන ෙහමලහි පිහිටි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ මේපල කළෙනාකරණ අංශය මවතින්

ලබාගත් හැක. ු.ක. 011-2875921, 011-3611950 හා 011-2875916 – 20, දිගුව : 2960-2967 සහ ජංගෙ ු.ක. 070-6450470, ෆැක්ස් අංකය:011-2875900,විදුත් ලිපිනය : realestatedivisonuda@gmail.com

 පූර්ව ලංසු රැස්වීෙ 2021 යෙසැේබර් මස 13 වන දින යප.ව. 10.00 ට බත්ත්රමුල්ල,

මසත්සිරිපාය, අදියර I, 9 වන ෙහල පිහිටි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ

ශ්රවනාගාරමේදී පැවැත්මේ.

 මිල ගණන්  ාර ගැනීෙ 2022 ජනවාරි මස 12 වන දින යප.ව. 11.00 ට අවසන් මේ.

 පූර්ව ලංසු රැස්වීෙ 2021යෙසැේබර් මස 14 වන දින යප.ව. 10.00 ට බත්ත්රමුල්ල,

මසත්සිරිපාය, අදියර I, 9 වන ෙහල පිහිටි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ශ්රවනාගාරමේදී

පැවැත්මේ.

 මිල ගණන්  ාර ගැනීෙ 2022 ජනවාරි මස 13 දින යප.ව. 11.00 ට අවසන් මේ.

ස ාපති

අමාතය මණ්ඩලය විසින්ත පත්කරනලෙ  ස්ථාවර සාකච්ජා සේමුති කමිටුව
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