
 

සමාගම් වතු ප්රතිසසසසකරණ,  ේ  හා  ණබ් ආශ්රිත ේබෝග වගා 

සහ ර්මාන්ත ශාලා නවීරණ, හා ේ  හා ණබ් අපනයන 

ප්රව්නන ණාජ්ය අමාතයාසශය 
 

ශ්රී ලසරා ණබ් ප්ේණෂ,ායතනය 

RRISL/PRO/EST/2021 (89)     

ප්රසම්පානන නනන්වීමි 

කුරුවිට උප මනයසකාානේණ   999  0 45 ha,) ණබ් ගසක විකිණීම සඳහා මිළ ග,න් රනඳවීම4  

ශ්රී ලංකා ර ලංර් ප ලං් පෂණායරනයටනඅ ලංතන  ලං ලංකුරුවිඅ ලංඋ් ලංමධ්යස්ථාරටෂණ ලං( 1990 /0.45ha.) ්හය ලංස්ඳහන් ලං

ර් ප ලංගස්ථ ලංප්රමරයනන් ලං ලංගකාර ලංවා  ලංිරීමම ලංස්ඳහර ලංුද්ර ලංය්ට ලංකම ලංල ක ලංගයන් ලංෂමන්න් ලං වඳානු ලංකවෂ . 

ේගොණු අසරය ේරොටස ක්ේෂේත්රය භූමිය මුඵ ගසක 

ප්රමා,ය 

ආපසු 

ේනොේගවනු 

ලබන ලසසු 

මුනල  රු4) 

ආපසු 

ේගවනු 

ලබන ලසසු 

මුනල  රු4) 

RRISL/PRO/

EST/2021/89 

කුරුවිඅ ලංඋ් ලං

මධ්යස්ථාරටන 
1990 0.45ha 170 1,000.00 10,000.00 

 
1. ල ක ලංගයන් ලංවදිරි්  ලංිරීමමඅ ලංෂ්ර ලංස්තිෂණ ලංාවඩ ලං රට ලංදිටනන් ලංහිදී ලංෂ්.ා. ලං9.00 ලංසිඅ ලං්.ා. ලං3.45 ලං රකන ලං

තුළදී ලං තගකා ෂ , ලං ශ්රී ලං කා ර ලං ර් ප ලං ් පෂණායරනයටෂණ ලං ෂ්ාථව ලං ාතු ලං  ළමයර රු ලං හුද අ ලං තමරක ලං ගස්ථ ලං

්ීමක්ාර ලං ළ ලංහවිරන.  

2. ුදමල් ලංයවන්්තුා  ලංරිසීට් ලං්යක් ලංවදිරි්  ලංිරීමෂමන් ලංතමරක ලංෂල්ඛය ලං ලංතගකා ය, ඩර පඅන්ෆීල්ඩ්හි ලංශ්රී ලංකා ර ලං

ර් ප ලං් පෂණායරනයටෂණ ලංප්රස්්ප්රමට ලංක  ෂනන් ලංහර ලංකුරුවිඅ ලංඋ් ලංමධ්යස්ථාරටෂනදී ලංස්තිෂණ ලංදිටාකදී ලං

ක්රගය ලංහවිරන. 

3. ඔ්ෂේ ලං ල ළ ලං ගයන් ලං ්  ලං තගකා ය, ලං ඩර පඅන්ෆීල්ඩ් ලං හී ලං ශ්රී ලං කා ර ලං ර් ප ලං ් පෂණායරනයටෂණ ලං ස්පර්ති ලං

ෂම්ර පයෂ්පන්තු ලංප්රස්්ප්රමට ලං ල ුා ෂාය ලං2021.12.22 දිට ලංෂ්.ා.10.30අ ලංෂ්ර ලංෂල්ඛයගය ලංයව්ෑෂකන් ලං

කවබීමඅ ලං ෂහෝ ලං ගිණු්ප ලං ෂම්ර පයෂ්පන්තුෂේ ලං ය්ර ලං ඇති ලං ෂ්ට්ටිනඅ ලං ්හරලීමඅ ලං ෂහෝ ලං හවිර ලං තයර, ලං ලිපි ලං

 ාරෂනහි ලං ාම ලං ෂ ළාෂරහි ලං “කුරුවිට උප මනයසකාානේණ ණබ් ගසක  විකිණීම සනහා මිළ ග,න් 

රනඳවීම” ලංනන්ට ලං්වහවදිලිා ලංස්ඳහන් ලං ක ලංයුතුන.                                                                                                                                                                                                                    

4. ල ළ ලං ගයන්්  ලං විාෘය ලං ිරීමම ලං එදිටම ලං ල ළ ලං ගයන් ලං ්රර ලං ගවනීම ලං තාස්න් ලං වූ ලං ාහරම ලං තගකා ෂ  ලං

ඩර පඅන්ෆීල්ඩ්හී ලං ශ්රී ලං කා ර ලං ර් ප ලං ් පෂණායරනයටෂණ ලං ගිණු්ප ලං ෂම්ර පයෂ්පන්තුෂේ ලං දී ලං සිදු ලං  රනු ලං කවෂ . ලං

සිනලු ලංවල්ලු්ප රුාටඅ ලංෂහෝ ලංඔවුන්ෂේ ලං්කනක  ලංනිෂනෝජියන්ටඅ ලංඑදිටඅ ලංස්හපරගී ලංවින ලංහව . 

5. ප්රස්්ප්රමට ලං ල ුෂේ ලංීරරයන ලංතාස්න් ලංහර ලංනි්ථයනර ම  ලංාන්ෂන්න. 

 

සභාපතිස ලං         

ේනපා්තේම්න්තු ප්රසම්පානන රමිුව (සුළු)      

ශ්රී ලසරා ණබ් ප්ේණෂ,ායතනය 

ඩා්ටන්ෆීල්ඩ්  අගලව ත ලං      දු.  ලං- ලං034-2247426 

2021.92.08                 034-2247383 

 


