
නාග’ක සංව•ධන හා “වාස අමා“ාංශය

 
නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ය

“ල ගණ” කැඳ•ම”
නාග’ක සංව•ධන අ“කා’යට අය’ ෙකාළඹ 11 ”““

 “ෙකාළඹ ර” ම–—ථානෙ“” (Colombo Gold Center)                                     
“— කඩ කාමර සහ අව”හල වසර 5 ක කාලය” සඳහා 

මා’ක —– පදනම මත ලබා “ම.
01.  නාග’ක සංව•ධන අ“කා’යට අය’ “ෙකාළඹ ර” ම–—ථානෙ“” (Colombo Gold Center) ”““ පහත සඳහ” “— කඩ කාමර 
සහ අව”හල මා’ක —– පදනම මත වසර 5 ක කාලයකට බ”“ම සඳහා ““ තබන ලද “ල ගණ” කැඳව• ලබ”.

පළ“ ව•ව
අ• 
අංකය

කඩ කාමර 
අංකය

මහල කඩ කාමරෙ“ ෙග–’ 
“මාණය (ව•ග අ•)

පදන’ මා’ක —– 
ව“නාකම

ඇප බැ“’කරය 
(”.)

01 02 –’ මහල 261.00 45,700/= 50,000/=
02 07 –’ මහල 109.14 21,800/= 25,000/=
03 10 –’ මහල 104.00 20,800/= 22,000/=
04 11 –’ මහල 110.00 22,000/= 25,000/=
05 17 –’ මහල 102.00 20,400/= 22,000/=
06 35 –’ මහල 312.00 54,600/= 65,000/=
07 36 –’ මහල 623.00 93,450/= 110,000/=
08 37 –’ මහල 300.00 52,500/= 60,000/=
09 38 –’ මහල 477.00 71,600/= 85,000/=
10 40 –’ මහල 616.00 92,300/= 110,000/=
11 42 –’ මහල 537.43 80,600/= 95,000/=
12 43 –’ මහල 542.25 80,600/= 95,000/=
13 44 –’ මහල 542.25 80,600/= 95,000/=
14 45 –’ මහල 375.00 60,000/= 70,000/=
15 46 –’ මහල 590.00 88,500/= 105,000/=
16 50/1 –’ මහල 86.24 17,200/= 18,000/=
17 50/2 –’ මහල 86.24 17,200/= 18,000/=
18 50/3 –’ මහල 86.24 17,200/= 18,000/=
19 50/4 –’ මහල 88.14 17,600/= 20,000/=
20 52 අතරමැ” මහල 768.00 115,200/= 135,000/=
21 56 අතරමැ” මහල 494.50 74,200/= 85,000/=
22 60 අතරමැ” මහල 122.96 24,600/= 27,000/=
23 61 අතරමැ” මහල 575.00 86,250/= 100,000/=
24 69 අතරමැ” මහල 112.52 22,500/= 25,000/=
25 82 අතරමැ” මහල 460.00 69,000/= 80,000/=
26 83 අතරමැ” මහල 460.00 69,000/= 80,000/=
27 88 අතරමැ” මහල 375.00 60,000/= 70,000/=
28 89 අතරමැ” මහල 590.00 88,500/= 105,000/=

ෙදවන ව•ව  (අව”හල)
අ• 
අංකය

කඩ කාමර 
අංකය

මහල ෙය–“ත 
භා”තය

කඩ කාමරෙ“ ෙග–’ 
“මාණය (ව•ග අ•)

මා’ක                               
—– ව“නාකම

ඇප බැ“’කරය 
(”.)

01 72 අතරමැ” මහල ෙහ–ට” 968 ඉහළම ලං”ව සඳහා 265,000.00

2.  ඉහත පළ“ ව•ෙ“ ’”ෙවන කඩ කාමර අ–”” 05 ක කාලයකට බ” “ම සඳහා එ” එ” කඩ කාමරෙ“ මා’ක —– “දල සඳහා “ල 
ගණ” කැඳව• ලැෙ•.  බ”ක” ෙත–රා ග• ලබ”ෙ” ඉහත සඳහ” එ” එ” කඩ කාමරය සඳහා ලැෙබන “ල ගණ” අ“’” ඉහළම 
මා’ක —– ව“නාකම අ•වය.

3.   ඉහත ෙදවන  ව•ෙ“ ’”ෙවන අව”හල අ–”” 05 ක කාලයකට බ” “ම සඳහා අව”හෙ” මා’ක —– “දල සඳහා “ල ගණ” කැඳව• 
ලැෙ•.  බ”ක” ෙත–රා ග• ලබ”ෙ” ඉහත සඳහ” අව”හල සඳහා ලැෙබන “ල ගණ” අ“’” ඉහළම මා’ක —– ව“නාකම අ•වය.

4.  එ” අය”’ක”ෙව—ට  එ” කඩ කාමරය” සඳහා ඉ”’ප’ කළ හැ”ෙ” එක අය”’පත” පම—.
5.  එ” එ” කඩ කාමරය සඳහා ”’නම• ලබන ඉහළම මා’ක —– ව“නාකම, වසර 05ක කාල“මාව සඳහා එ” එ” කඩ කාමරෙ“ 
මා’ක —•ය ෙලස සැලෙ”.

6.  ෙ’ සඳහා උන””ව” ද”වන පා•ශව ඉහත පළ“ ව•ෙ“ එ” එ” කඩ කාමරය සඳහා ද”වා ඇ“ පදන’ මා’ක —– ව“නාකමට 
වඩා වැ• ව“නාකම” ලං” තැ–ය –“”.

7.  ලං”ක”  ”’” “ල ගණ” ඉ”’ප’ කර• ලබන පළ“ ව•ෙ“ කඩ කාමර සඳහා තමාෙ” ”ාපාරය (ෙය–“ත භා”තය)ෙට”ඩ• 
අය”’ ප–ෙ“ සඳහ” කළ–“ අතර එ““ නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ය ”’” අ—ළ ලං”ක”ව” ෙය–ජනා කර• ලබන භා”තය”  
ඇග•ෙම” අන“”ව වඩා’ ””” භා”තය ”රණය කර• ලබ”.

8.  සා•ථක බ”ක” ”’” ආප” ෙනාෙගවන ”•ක “දල (Non-Refundable Key Money) වශෙය”, තමා ”’” ඉ”’ප’කරන 
ලද —– “දල ෙම” මාස 03ක —•යට සමාන “දල” අ—ළ බ” සමග ෙග”ය –“ය.

9.  ආප” ෙගව• ලබන ආර“ක තැ”ප“ (Security Deposit)” ෙලස මාස 03 ක මා’ක —•යට සමාන “දල” සා•ථක බ”ක” 
”’” ෙග”ය –“ය.

10.  ෙ’ සඳහා උන””ව” ද”වන අය”’ක”ව” හට අ—ළ ”—තර ඇ“ළ’ අය”’ප’, ආප” ෙනාෙගව• ලබන ”. 3,500.00 ක “දල 
හා ඊට අ—ළ ’ය—ම බ” ෙගවා බ’තර“”ල, "ෙස’’’පාය", 8 වන මහෙ” ”““ නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ෙ“ ෙ–පළ කළමනා 
කරණ හා සංව•ධන අංශය ෙව“” 2022.11.14 ”න ’ට 2022.12.14 ”න ද”වා ස“ෙ“ වැඩ කරන ”නවල ෙප. ව. 9.00 ’ට ප.ව. 
2.30 ද”වා කාලය “ළ ලබාගත හැ• අතර, ඉහත සඳහ” ෙ“ලාව” “ළ •’“ ෙග•ම•” ෙතාරව නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ෙ“ 
ෙ–පළ කළමනාකරණ හා සංව•ධන අංශෙය” ෙහ– ෙකාළඹ ර” ම–—ථානෙ“ පහ”ක’ කළමනාක” ම“” ෙට”ඩ• ප’ ප“”ෂා 
කර බැ•ය හැ•ය. “ල ගණ” ඉ”’ප’ •“ෙ’“ ඉහත ව•ෙ“ එ” එ” කඩ කාමරය සඳහා අ—ළ වන ප’” සඳහ” කර ඇ“ ඇප “දල 
නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ෙ“ “ද” අංශය ෙවත ෙගවා එම ’’”පතද (Customer Copy), අය”’පතට අ“ණා ඉ”’ප’ කළ 
–“ ෙ“. එම ඇප “දල ”””ක’ල’ පා•ශවය” ෙත–රාග’ ප” “දහ— කර• ලැෙ•.

11.  “ල ගණ” භාරගැ”ම 2022.12.19 ”න ප.ව. 2.00 ට අවස”ෙ“.  ““ තැ“ ස’—•ණ කරන ලද ෙට”ඩ• ප—කා “ය“ත ෙ“ලාවට 
ෙපර සභාප“, ආ—ය’ ෙට”ඩ• ම–ඩලය (””), නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ය, 6 වන මහල, “ෙස’’’පාය” අ”යර I, බ’තර“”ල 
යන •”නයට •යාප”ං— තැපෑෙල” ෙහ– නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ෙ“ –’මහෙ” ”““ ආර”ෂක —“ය අසල තබා ඇ“ ෙට”ඩ• 
ෙප”“යට බහා•ය –“ය. •–’ කවරෙ“ ඉහළ ව’ ෙකළවෙ•  “ෙකාළඹ ර” ම–—ථානෙ“” (Colombo Gold Center) කඩ 
කාමර අංක………. සඳහා “ල ගණ” ඉ”’ප’ •“ම” ය•ෙව” සඳහ” කළ –“ෙ“.

12.  අය”’ප’ භාර ග”නා ෙ“ලාව අවස” •ම’ සමග බ’තර“”ල, “ෙස’’’පාය” අ”යර I, 6 වන මහෙල“ නාග’ක සංව•ධන 
අ“කා’ෙ“ “ද” අංශෙ““ “ල ගණ” ”වෘත කර• ලැෙ•. අය”’ක”ව” ෙහ– ඔ–”ෙ” බලයල’ “ෙය–“තය” හට ෙ’ සඳහා 
සහභා“ ”ය හැක.“ය“ත ෙ“ලාෙව” ප”ව ලැෙබන අය”’ප’ සලකා බල• ෙනාලැෙ•.

13.   ෙ’ ස’බ”ධෙය” වැ•මන’ ෙතාර“” ෙහ– පැහැ”• කරගැ”ම” අව“ –වෙහා’ බ’තර“”ල "ෙස’’’පාය " අ”යර I, 8 වන 
මහෙල“ ”““ නාග’ක සංව•ධන අ“කා’ෙ“, ෙ–පළ කළමනාකරණ හා සංව•ධන අංශය (” .ක . 011-2875921, 011-2875916-
20: ”•ව 2960-2967) ෙකාළඹ ර” ම–—ථානෙ“ පහ”ක’ කළමනාක” (” .ක.011 232 3945) ෙව“” ”ම’ය හැ•ය.

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


