
ක ොළඹ 13

බ්ලුමැන්ඩල්හි
නිමමොණය - ඉදිකිරිම - මූල්යනය -

ක්රියොත්ම  කිරීම හො පැවරීම 

යටකත්
සැපයුම් පහසු ම් (Logistic) සහ ඒ ආශ්රිත

සංවර්මනය වයොපෘතියක්

සඳහො 

සුවික ේෂී ආකයෝජන අවසේථොවක්

ඉඩම් ප්රමොණය : අක්.12 රූඩ් 02 පම.02.22

( කහක් 5.0642 )

ආකයෝජන අවසේථොව : 50 අවුරුදු බදු පදනම 

පදනම් මිල් : රු. 5,423,695,000/-

ඇප බැදුම් රය : රු.      55,000,000/-

සභොපති, අමොතය මණ්ඩල්ය විසින් පත්  රන ල්ද සේථොවර සමොකල්ෝචන මිටුව,

නොගරි සංවර්මන හො නිවොස අමොතයොං ය, 17 වන හො 18 වන මහල්, “සුහුරුපොය”, බත්තරමුල්හල්. 

කම් සඳහො උනන්දුවක් දක්වන ල්ංසු රුවන්ට (ආකයෝජ යින් / සංවර්මන රුවන්) අදොළ කතොරතුරු ඇතුළත්

ආකයෝජන කයෝජනො  ැඳවීකම් කල්හඛන ආපසු කනොකගවනු ල්බන රු. 100,000/-  මුදල්ක් (බදු ඇතුළත්)

බත්තරමුල්හල්, කසත්සිරිපොය - අදියර 1, 6 වන මහකල්හ පිිටි නොගරි සංවර්මන අධි ොරිකේ මුදල්හ අං යට කගවීම්

 ර, 8 වන මහකල්හ පිිටි එම අධි ොරිකේ කේපළ  ළමනො රණ හො සංවර්මන අං ය කවතින් 2022 කනොවැම්බම 10

දින සිට 2022 කදසැම්බම 22 දින දක්වො සතිකේ වැඩ  රන දින වල් කප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 2.30 දක්වො  ොල්ය තුළ දී

ල්බොගත හැ .

පූවම ල්ංසු රැසේවීම 2022 කදසැම්බම 05 මස කදසැම්බම වන දින කප.ව. 10.00 ට කසත්සිරිපොය, අදියර 1, 9 වන

මහකල්හපිිටිනොගරි සංවර්මන අධි ොරිකේ ශ්රවණොගොරකේ දී පැවැත් කේ.

සංවර්මන කයෝජනො භොරගැනීම 2023 ජනවොරි 12 දින ප.ව. 12.00 ට අවසන් වන අතර ල්ැබී ඇති තොක්ෂණි 

කයෝජනො එසැණින් විවෘත කිරීම බත්තරමුල්හල්, “සුහුරුපොය ” 18 වන මහකල්හ පිිටි, නොගරි සංවර්මන හො නිවොස

අමොතයං කේ අර්යක්ෂ ජනරොල්හ (තොක්ෂණි )  ොයමොල්කේදී සිදු  රන අතර, ඒ සඳහො ල්ංසු රුට කහෝ ඔහුකේ

බල්යල්ත් නිකයෝජිතකයකුට සහභොගී විය හැ .

අතිකම කතොරතුරු අර්යක්ෂ, කේපළ  ළමනො රණ හො සංවර්මන අං ය, 8 වන මහල්, නොගරි සංවර්මන

අධි ොරිය, කසත්සිරිපොය අදියර I, බත්තරමුල්හල් යන ලිපිනකයන් කහෝ ක්ෂණි ඇමතුම් අං ය: 011-2875921, 011-

2875916-20 දිගුව: 2960-2967, ජංගම දුර ථන: 071 1775076, ෆැක්සේ: 0112875900 විදුත් තැපෑල්:

directorred@uda.gov.lkකවතින්ල්බො ගත හැ .

අධිකේගී 

මොගම පිවිසුම් 

කදොරටු

වරොය පිවිසුම් මොගමය

වරොය නගරය දක්වො වූ  අධිකේගී

මොගමය

 ටුනොය  අධිකේගී 

මොගමය

වරොය සහ ප්රර්ොන දුම්රිය මොගම 

දක්වො වූ දුම්රිය මොගමය 

ශ්රී ල්ං ො වරොය අධි ොරිය මගින් ගුදම් හො ඒ ආශ්රිත

ප්රවර්මන  ල්ොපයක් කල්ස ප්ර ො යට පත්  ර ඇති

කයෝජිත බහු විර් ප්රවොහන මර්යසේථොනයට යොබදව

පිිටො ඇත.


