
ය ෝජිත ව්යාපෘති කට අදාළව් 2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයේ අයිතිව්ාසිකේ පනයේ 9 ව්න 

ව්ගන්තති   ටයේ ප්රකාශ ට පේ කරන ලබන දැන්තීම 

දිනය: 2021 ජනවාරී 19 

අමාත්ාාංශය / දෙපාර්ත්දේන්තුව / ආයත්නය: අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්ත්දේන්තුව 

ක්රියාත්මක කිරීදේ ආයත්නය: අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්ත්දේන්තුව  

 

A. ය ෝජිත ව්යාපෘතියේ විස්තර 

 
1. දයෝජිත් වාපෘතිදේ විස්ත්රය: 

අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්ත්දේන්තුදේ ප්රධාන කාර්යාලදේ ශ්රවණාගාරය, සාංවර්ධන අාංශය, 
ආයත්න අාංශය ( අධක්ෂකවරුන්තදේ කාර්යාල කාමර ඇුළු ) තිරදරදි සපයා සවි කිරීම 

 

2. වාපෘති පිහිටීම (පළාත්, දිස්ික්කය, දකාට්ඨාශය, පිහිටීම අනුව වාපෘති ක්රියාකාරකේ සිදුවන 
ස්ථානය (ස්ථාන) ෙක්වන්තන - සීමාව පැහැදිලිව දවන්ත කළ දනාහැකි නේ අමත්ර විස්ත්රයක් 
සපයන්තන): 

මධම පළාත් , මහනුවර දිස්ික්කය, ගඟවට දකෝරළය ප්රාදේශීය දේකේ දකාට්ඨාශදේ 
දෙපාර්ත්දේන්තු ප්රධාන කාර්යාලය පිහිටි භූමිය      
  

 
3. වාපෘතිය ආරේභ කිරීමට දයෝජිත් දිනය: 

2020.09.28 

 
4. වාපෘතිය අවසන්ත කිරීමට ප්රක්දෂප්ිත් දිනය: 

2020.12.31 

 

B. ව්යාපෘතියේ තාර්කිකේව්  [සාංවර්ධන ප්රතිඵල කළමනාකරණ රාමුවක් (MfDR) වාපෘතිය සඳහා සකස් 
කර ඇත්නේ, එය අනාවරණය කරන්තන] 
 
5. වාපෘති අරමුණු / ඉලක්ක 

දස්වා නියුක්ති නිලධාරින්තට හා දස්වා ලාභීන්ත සඳහා  හිත්කාමී පරිසරයක් දගාඩනැඟීම  
    

 
6. අදේක්ෂිත් වාපෘති නිමැවුේ / ප්රතිලාභ: 

කාර්යාල අභන්තත්ර පරිසරය අලාංකාර කිරීම   

 
7. ඉලක්කගත් ප්රතිලාභීන්ත / පාර්ශවකරුවන්ත: 

දෙපාර්ත්දේන්තු නිළධාරීන්ත හා දස්වා ලාභීන්ත  

 
8. දයෝජිත් වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීදමන්ත කිසියේ පුරවැසිදයකු පීඩාවට පත්ීදේ සේභාවිත්ාවක් තිදේෙ 

(නිෙසුනක් වශදයන්ත, වාපෘතිය සඳහා දපෞේගලික දේපළ අත්පත් කර ගැනීම, ජීවදනෝපායට හානි 

විය හැකි අය, දවනත් ඕනෑම පුේගලදයකුදේ අයිතිවාසිකේවලට බලපානු ලැදේ)? - නැත 
9. ඔේ නේ, ඔවුන්තට ප්රමාණවත් ෙැනුේ දීමක් ලබා දී තිදේෙ සහ / දහෝ වාපෘතිය සේබන්තධදයන්ත 

ඔවුන්තදගන්ත උපදෙස් ලබාදගන තිදේෙ? - ඔව්/නැත 
10. එදස් දනාදේ නේ, එම මඟ හැරීමට දහ්ු පැහැදිලි කරන්තන. 

අොළ දනාදේ 

 
11. බලපෑමට ලක්ූ පාර්ශ්වයන්තට වන්තදි / හානිපූරණ ලබා දීමට ගනු ලබන පියවර පිළිබඳ දත්ාරුරු / 

විස්ත්ර සපයන්තන, අොළ වන්තදන්ත නේ, වන්තදි ඉේුේපත් සැකසීම සඳහා වගකිව යුු ආයත්නදේ 
විස්ත්ර. 

අොළ දනාදේ 

 
12. සාධාරණීකරණය (එනේ මූල පිරිවැය ප්රතිලාභ, සමාජ පිරිවැය ප්රතිලාභ ආදිය): 

හිත්කාමී කාර්යාලීය පරිසරයක් ස්ථාපිත් කිරීම 

 
 
 



 

C. ව්යාපෘති අ ව්ැ  සහ මූලය යතාරතුරු 
13. වාපෘතිදේ මුළු ඇස්ත්දේන්තුගත් පිරිවැය 

මිලියන 0.889 

 
14. එකඟ ූ මුෙේ [ශ්රී ලාංකා රුපියේ වලින්ත] 

889,200.00 

 
15. මූල ප්රභවය (විදේශීය / දේශීය / දවනත් - උොහරණයක් දලස රාජ දපෞේගලික හවුේකාරිත්වය) - 

වාපෘතියට මුෙේ දයෙීමට සේබන්තධ විදේශීය දහෝ දේශීය ආයත්න / ආයත්න හඳුනා ගන්තන. 

දේශීය 

 
16. දයෝජිත් වාපෘතිය රාජ-දපෞේගලික හවුේකාරිත්වදේ පෙනම මත් ක්රියාත්මක කිරීමට නේ, දකාටස් 

හා ලාභ දකාටස් පෙනේ, මූල දත්ාරුරු වැනි රජය සහ දපෞේගලික අාංශය අත්ර ගිවිසුදේ ප්රධාන 
නියමයන්ත සහ දකාන්තදේසිසහ රජදේ අවසරය යටදත් පුේගලික අාංශදේ පාර්ශවයන්ත විසින්ත එකු කළ 
හැකි ගාස්ු, බදු දහෝ දවනත් ආකාරදේ ආොයේපිළිබඳ විස්ත්ර සපයන්තන. 

අොළ දනාදේ 

 
17. දයෝජිත් වාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීදේදී ශ්රී ලාංකා ආණ්ඩුදේ / රජදේ පිරිවැදයන්ත / වියෙමින්ත 

දකාන්තරාත්කරුට දහෝ දපෞේගලික පාර්ශවයන්තට ලබා දී ඇති සියුම අමත්ර ප්රතිලාභ / සහන 
ලැයිස්ුගත් කරන්තන. උොහරණයක් දලස, බදු නිවාු, බදු සහන, සහන මිලට / මිල ගණන්ත යටදත් 
ඉඩේ විකිණීම / බදු දීම යනාදිය. 

අොළ දනාදේ 

 

D. අව්ශය නිෂක්ාශන 

 
18. දයෝජිත් වාපෘතිය සඳහා ජාතික සැලසුේ දෙපාර්ත්දේන්තුව / ආර්ික සාංවර්ධන කමිටුව / කැබිනට් 

මණ්ඩඩලය / ආදයෝජන මණ්ඩඩලය / පළාත් සභාව / ප්රාදේශීය සභාව / අොළ අධිකාරිය දවතින්ත 
අනුමැතිය ලැබුණ දිනය සඳහන්ත කරන්තන. 

අොළ දනාදේ 

 
19. (අොළ වන පරිදි) පහත් සඳහන්ත ෙෑ සිදු කර ඇත්ෙ?; 

කාරණ  සිදුකර ඇේද  න ව්ග (ඔව්/නැත) දින  

ශකත්ා අධනය  
 
                   ඔේ 

 
2020.11.18 ලාංසු ඇගයීේ 

ත්ාක්ෂණික ඇගයීේ 

මූල ඇගයීේ 

(ඉහත් වාර්ත්ා වල දිනයන්ත සපයන්තන.විදශ්ෂදයන්ත ප්රසේපාෙන කමිටු වාර්ත්ා, ලාංසු ඇගයීේ කමිටු 
වාර්ත්ා, ත්ාක්ෂණික ඇගයීේ කමිටු වාර්ත්ා) 

20. දභෞතික, ජීව විොත්මක, සමාජ-සාංස්කෘතික දහෝ දසෞන්තෙර්යාත්මක ත්ත්ත්වය සඳහා පාරිසරික 
බලපෑේ ඇත්නේ ඒවා විස්ත්ර කරන්තන? 

අොළ දනාදේ 

 

21. අොළ අවස්ථාවලදී පාරිසරික බලපෑේ ත්ක්දස්රුවක් සිදු කර තිදේෙ? නැත 
22. එදස් නේ, පාරිසරික බලපෑේ ත්ක්දස්රු කිරීම සිදු කළ ආයත්නය / අස්ිත්වය පිළිබඳ දත්ාරුරු සහ 

වාර්ත්ාදේ (වල) දිනය (යන්ත) සපයන්තන. 

අොළ දනාදේ 

 
23. දනාමැති නේ, බැහැර ීමට දහ්ු සපයන්තන. 

පාරිසරික බලපෑේ ත්ක්දස්රුවක් සිදු කළයුු වාපෘතියක් දනාදේ  

 

24. අොළ නියාමන ආයත්නවලින්ත අනුමැතිය ලබාදගන තිදේෙ? - නැත 
25. ඔේ නේ, කුමන ආයත්නවලින්ත කවර දිනයන්ත හි ෙ? 

අොළ දනාදේ 

 
26. ලැබීමට නියමිත් අනුමත් කිරීේ දමානවාෙ? 

අොළ දනාදේ 

 

 



E. සැපයුේකරු / විකුණුේකරු / යකාන්තරාේකරු 

27. වාපෘතිය ලබා ගැනීම සඳහා ඉේලීමක් කර තිදේෙ?ඔව්  
28. ඉේලීමක් දනාකරන ලෙ වාපෘතියක් නේ කරුණාකර වාපෘති දයෝජකයා, වාපෘති දයෝජනාව, 

එවැනි දයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ දිනය පිළිබඳ විස්ත්ර සපයන්තන; 

අොළ දනාදේ 

 
29. ඉේුේ දනාකළ වාපෘති සඳහා අරමුෙේ බාහිරව ලබා ගන්තදන්ත නේ; 

a. අරමුෙේ සපයන්තනාදේ නම? 

අොළ දනාදේ 

 
b. මූලකරණ දකාන්තදේසි? 

අොළ දනාදේ 

 
30. වාපෘතිය ක්රියාත්මක කරන සැපයුේකරු / විකුණුේකරු / දකාන්තරාත්කරුදේ දත්ාරුරු සපයන්තන 

අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්ත්දේන්තුදේ ප්රසේපාෙන ඒකකය - ගැටදේ, දේරාදෙණිය මඟින්ත 
BANDARA HOME DÉCOR ආයත්නය දවත් දකාන්තරාත් ප්රොනය කරන ලදි. 

 

31. දකාන්තරාත්ුවප්රොනයකර ඇත්ෙ?ඔව් 
32. ඔේ නේ, දකාන්තරාත්ුවක්රියාත්මක කළ දිනය කුමක්ෙ? 

2021.11.23 

 
33. එදස් දනාදේ නේ, දකාන්තරාත්ුව ක්රියාත්මක කිරීමට දයෝජිත් දිනය කුමක්ෙ? 

 

 
34. වාපෘතිය සඳහා ලාංසු ඉදිරිපත් කළ ලාංසුකරුවන්ත සාංඛ්ාව සහ ඔවුන්තදේ නේ සහ සේබන්තධත්ා 

දත්ාරුරු සඳහන්ත කරන්තන. 

03කි.  
1.BANDARA HOME DÉCOR – 0773045468 
2.Eminent Interlors  
3.Induwara Homes - 0776182277 
 

 
35. ඉහත් සියේලට අොළව, මහජනයාට ප්රදේශ විය හැකි සාධාරණත්වය සහ විනිවිෙභාවය පිළිබඳ පිළිගත් 

ප්රමිතීන්තට අනුකූල වන පැමිණිලි හැසිරීදේ යාන්තරණයක් තිදේෙැයි කරුණාකර සඳහන්ත කරන්තන. 

ඔේ 

 

වැඩිදුර විමසීේ සහ පැහැදිලි කිරීේ අවශ වන්තදන්ත නේ …නිදයෝජ අධක්ෂ ( සැලසුේ ) 

 (වාපෘතිය පිළිබඳ දත්ාරුරු මහජනයාට සැපයීම භාරව සිටින නිලධාරියාදේ නිල නාමය) දවත් දයාමු කරනු 

ලැබිය හැක.  

දුරකථන අාංකය:- 0812068376 

විෙුත් ත්ැපෑල:- chamilran@gmail.com 

 


