
නාගරික සංවර්ධන, අපද්රවය බැහැරලීම හා ප්රජා පවිත්රතා කටයුතු රාජය අමාතයාංශය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

යයෝජනා කැඳවීමයි.  (RFP) 

•     බදු අයිතිය උකස ්කිරීමේ හැකියාව 

• හිතකර සංවර්ධන මරගුලාසි 

• නම්යශීලි බදු මකොන්මේසි 

• අනුම්ත කටයුතු සදහා දීර්ඝකාලීනව බදු දිම් 

• කඩිනේ සැලසුේ නිරාකරණ හා අනුම්ැතින්  සදහා  වෘත්තිම්ය සහය 

• මුලික යටිතල පහසුකේ පහසුමවන් ලබාගත හැකි වීම් 

• ඉඩේ අයිතිය පිළිබද රජය සහතික වීම් 

ශ්රි ලංකා ආමයෝජන ම්ණ්ඩලමේ (BOI) ලියාපදිංචි වන ආමයෝජකයන් සදහා 

ලබාමදනු ලබන අදාල දිරිදීම්නා සහ බදු සහන භුක්ති විදිම්ට හැකියාව ඇත. 

අපමේ සහය 

වැඩිදුර විස්තර :  

මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතිය 

වරිපනම් අංක  38, 
ඩී.ආර්.වියේවර්ධන මාවත, 

යකොළඹ 10 

ඉඩම් ප්රමාණය : 0A 2R 34.04P (0.2884 Ha)  
ආයයෝජන අවස්ථාව : 99 අවුරුදු බදු පදනම්  

පදනම් මිල : රු. 1,388,840,000/- (රු. බිලි. 1.38) 
ඇප බැඳුම්කරය : රු. 14,000,000/- (රු. මිලි. 14) 
පූර්ව ලංසු රැස්වීම :2021/10/07 දින ප.ව 2.00 
සංවර්ධන යයෝජනා භාරගැනීම :2021/10/28  
   දින ප.ව 2.00 
 
 
 

බහු මහල් රථගාල සහ මිශ්ර 

සංවර්ධන වයාපෘතිය 

යනොරිස ්ඇළ පාර, යරෝහල් 

චතුරශ්රය යකොළඹ 10 
 
 

ඉඩම් ප්රමාණය : 0A  3R   0.35P 
ආයයෝජන අවස්ථාව : 30 අවුරුදු බදු පදනම්  

පදනම් මිල : රු. 925,000,000/- (රු. මිලි. 925) 
ඇප බැඳුම්කරය : රු. 18,500,000/- (රු. මිලි. 18.5) 
පූර්ව ලංසු රැස්වීම :2021/10/07 දින මප.ව 11.00 
සංවර්ධන යයෝජනා භාරගැනීම :2021/10/28  
   දින මප.ව 11.00 
 

 මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතිය 

වරිපනම් අංක  3A සහ 05, මිහිදු 

මාවත කුරුණෑගල 

ඉඩම් ප්රමාණය : 0 A  3 R 13.48 P (0.3333 Ha) 
ආයයෝජන අවස්ථාව : 99 අවුරුදු බදු පදනම්  

පදනම් මිල : රු. 1,200,000,000/- (රු. බිලි. 1.2) 
ඇප බැඳුම්කරය : 12,000,000/- (රු. මිලි. 12) 
පූර්ව ලංසු රැස්වීම :2021/10/08 දින ප.ව 2.00 
සංවර්ධන යයෝජනා භාරගැනීම :2021/10/29  
   දින ප.ව 2.00 
 
 
 

 මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතිය 

වරිපනම් අංක  12, 
ඩී.ආර්.වියේවර්ධන මාවත, 

යකොළඹ 10 

ඉඩම් ප්රමාණය : 01 A 3 R 17.52 P (0.7525 Ha) 
ආයයෝජන අවස්ථාව : 99 අවුරුදු බදු පදනම  

පදනම් මිල : රු. 3,703,580,000/- (රු. බිලි. 3.7) 
ඇප බැඳුම්කරය : රු.37,000,000/- (රු. මිලි. 37)  
පූර්ව ලංසු රැස්වීම :2021/10/07 දින ප.ව 2.00 
සංවර්ධන යයෝජනා භාරගැනීම :2021/10/28  
   දින ප.ව 2.00 
 
 
 නුවරඑළිය, ඉහල වැව පාර නිවාස 

ඉදිකිරීම (cottage type houses) හා 

ඩන් බංගලාව ප්රතිසංසක්රණය, 
කළමනාකරණය හා පවත්වායගනයාම  

ඉඩම් ප්රමාණය : 13A 0R 1.13P (5.2639 ha) 
ආයයෝජන අවස්ථාව : 99 අවුරුදු බදු පදනම්  

පදනම් මිල : උපරිම ලංසු මුදල 
ඇප බැඳුම්කරය : රු 17,000,000/- (රු. මිලි.  17 ) 
පූර්ව ලංසු රැස්වීම :2021/10/08 දින මප.ව 11.00 
සංවර්ධන යයෝජනා භාරගැනීම :2021/10/29  
   දින මප.ව 11.00 
 
 
 

 මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතිය 

වරිපනම් අංක  40, 
ඩී.ආර්.වියේවර්ධන මාවත, 

යකොළඹ 10 

ඉඩම් ප්රමාණය : 0A 3R 13.85P (0.3385 Ha)  
ආයයෝජන අවස්ථාව : 99 අවුරුදු බදු පදනම්  

පදනම් මිල : රු1,673,000,000/- (රු. බිලි. 1.67) 
ඇප බැඳුම්කරය : රු. 17,000,000/- (රු. මිලි. 17) 
පූර්ව ලංසු රැස්වීම :2021/10/07 දින ප.ව 2.00 
සංවර්ධන යයෝජනා භාරගැනීම :2021/10/28  
   දින ප.ව 2.00 
 
 
 

බහු මහල් රථගාල සහ මිශ්ර 

සංවර්ධන වයාපෘතිය 

යබෝගම්බර, මහනුවර 

 

ඉඩම් ප්රමාණය : 01A  0R  16.60P 
ආයයෝජන අවස්ථාව : 30 අවුරුදු බදු පදනම්  

පදනම් මිල. : රු. 706,000,000/- (රු. මිලි.706) 
ඇප බැඳුම්කරය : රු.14,000,000/- (රු. මිලි.14) 
පූර්ව ලංසු රැස්වීම :2021/10/07 දින මප.ව 11.00 
සංවර්ධන යයෝජනා භාරගැනීම :2021/10/28  
   දින මප.ව 11.00 
 
 
 

ලැබී ඇති තාක්ෂණික මයෝජනා එසැණින් විවෘත කිරීම් 

බත්තරමුල්ල, “සුහුරුපාය” 17 වන ම්හමල් පිහිටි, නාගරික 

සංවර්ධන, අපද්රවය බැහැලීම් හා ප්රජා පවිත්රතා කටයුතු රාජය 

අම්ාතයාංශමේ අධයක්ෂ ජනරාල් (නාගරික සංවර්ධන) 

කාර්යාලමේ දී සිදු කරනු ලැමේ . 
පූර්ව ලංසු රැස්වීම් මසත්සිරිපාය, අදියර 1,  

9 වන ම්හමල් පිහිටි නාගරික සංවර්ධන අධිකරිමේ 

ශ්රවනාගාරමේ දී පැවැත් මේ 

 
අධයක්ෂ (මේපල සංවර්ධන),  
මේපල සංවර්ධන හා කළම්නාකරණ අංශය, 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 8 වන ම්හල, මසත්සිරිපාය අදියර 1, 
බත්තරමුල්ල  
 
දුරකථන අංක 0112875921, 01123611950 මහෝ  011- 2875916 -18, 20 

දිගුව - 2960- 2967 , 070-6450470  
ෆැක්ස ්  011- 2875900 

විදුත් තැපෑල : realestatedivisionuda@gmail.com  
යවබ් අඩවිය : www.uda.gov.lk 

සභාපති, අමාතය මණ්ඩලය විසින් පත්කරනලද  ස්ථාවර 

සාකච්ජා සම්මුති කමිටුව / අමාතය මණ්ඩලය විසින් 

පත්කරනලද  සාකච්ජා සම්මුති කමිටුව 

18 වන මහල, නාගරික සංවර්ධන, අපද්රවය බැහැරලීම හා 

ප්රජා පවිත්රතා කටයුතු රාජය අමාතයාංශය “සුහුරුපාය” 

බත්තරමුල්ල 

අයදුේ කිරීමේ ක්රියාවලිය 

මේ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකකරුවන්ට (ආමයාාජකයින්/ 

සංවර්ධනකරුවන්) අදාළ විස්තර ඇතුලත් එක් ආමයෝජන මයෝජනා කැඳවීමේ 

මල්ඛණයක් සදහා ආපසු මනොමගවනු ලබන රු. 100,000/- ක මුදල (බදු 

ඇතුලත්ව) නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය නමින් ලංකා බැංකුමේ 1534 දරන ගිණුේ 

අංකයට “සභාපති, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය” යන නමින් ඕනෑම් ලංකා බැංකු 

ශාඛාවක් හරහා මුදල්  තැේපත් කර, එම් ලදුපමත් පැහැදිලි ජයාරූපයක්/ 

පරිමලෝකනය කරන ලද පිටපතක් විදුත් තැපෑල හරහා අයදුේපත ලබාගැනීම්ට 

අදාල ඉල්ලුේ කිරීමේ ලිපිය සම්ග අමුණා එවීම් ම්ගින් අයදුේපත් ලබාගත යුතුය.  

 

ඉහත ආකාරයට “විස්තර ඇතුලත් අයදුේපත්” ඔමේ විදුත් තැපෑල් ලිපිනය හරහා 

වන 2021 සැප්තැම්බර් 23 දින  සිට  2021 ඔක්යතොම්බර් 22 දින  දක්වා සතිමේ 

වැඩ කරන දින වල මප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 2.30 දක්වා කාලය තුළ ඉල්ලුේකර  

ලබා ගත හැක.(මකොවිඩ් වසංගතය මහේතුමවන් රජය ම්ගින් පනවා ඇති සංචරණ 

සීම්ා ඉවත්කල පසුව මයෝජනා කැදවීමේ මල්ඛනමේ මුද්රිත පිටපත , 

“මසත්සිරිපාය”, අදියර I, 8 වන ම්හමලහි පිහිටි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ 

මේපල කළම්නාකරණ අංශය මවතින් ඉහත දිනයන් තුලදී ලබාගත හැක.) 

 

සැලසුම් කිරීම, යගොඩනැගීම, මූලයකරණය,  ක්රියාත්මක  
කිරීම සහ මාරු කිරීයම් (DBFOT) පදනම යටයත් ක්රියාත්මක 

කිරීමට යයෝජිත වයාපෘතිය   
ඒකල , ජා - ඇල  

ඉඩම් ප්රමාණය  : 36A-1R-27.60P  (මහක්ටයාර් 14.7397) 
ආයයෝජන අවස්ථාව :  50 අවුරුදු බදු පදනම්  

පදනම් මිල : රු. 690,000,000/- (රු. මිලි.690) 
ඇප බැඳුම්කරය : රු. 10,000,000/-(රු. මිලි. 10) 

2021.08.23 දින ලංකාදීප ඊ පත්රිකාමේ සඳහන් කාලය දීර්ඝ කර ඇත. 
ආයයෝජන යයෝජනා කැඳවීයම් යල්ඛණය  

2021 ඔක්යතෝබර් 08 දක්වා 
සංවර්ධන යයෝජනා භාරගැනීම 2021 ඔක්යතෝබර් මස 

  21 වන දින ප.ව.2.00 ට අවසන් යේ. 

ශ්රී ලංකායේ ප්රධාන නගර මධයන්හි අගනා ආයයෝජන අවස්ථා  


