්රං්හරලනසෘඳහීම
බුද්ධ්ශරංන,සයගමිෘසතරසංසංකෘතිකෘසෘෙයුතුසරමර යරසශයයස/සුදලල්සරමර යරසශයය
මධ්යමසංසංකෘතිකෘසරමුදල
මධ්යමසංසංකෘතිකෘසරමුදල සිසින් සහත සංහත් සෘර්යයයය් සංහතරසනන් දුවක් සල් කනසයයය නසෙකික් ස්රං්හරලනසෘඳහකු ස ඳෙ.
ඇස්තටේන්ු
අංකය

ටෙන්ඩර් අංකය

මුදල

විස්තරය

රුපියල්

ආකෘති පත්ර
අටේක්ෂිත සුදුසුකේ

ගාස්ුව හා
නිකුත් කිරීේ

මිලියන

ලංසු භාර

ලංසු බැඳුේකර
වටිනාකම හා

ලංසු ලියවිලි

වලංගු විය යුු

නිකුත් කිරීම

කාලය

ගැනීටේ
අවසන් දිනය /

පූ්කස සසුසංරෘච්ඡරක

ටේලාව හා
ස්ථානය

රබලිසකරතනස03ස් ස
ෙේ ඩ්සමඟි් ස
1

CCF/HO/ Works/
23-2019

එ් ස

ිසකිණීම (17-4391,ස17-

රු 500 00

කරතනයයෘෙස

2021 11 08

(එ් සකරතනයයෘෙස

රු 5000ස

-

රු 500සබඳගි් )

බඳගි් 

2021.11.29

කයරහරමසලියයරහදිසචියය

රුස 500 00ස

_

මිලියයනස03

ICTAD (CIDA)
Em -4
Or above

රු 2,500 00

රු 30,000 00

මිලියයනස6 6

කයරහරමසලියයරහදිසචියය

රු 2,500 00

රු 75,000 00

මිලියයනස03

කයරහරමසලියයරහදිසචියය

රු 2,000 00

රු 50,000 00

-

4393සබජරජ්සත්රීසෙම ලස

-

මථස02ස/ස136-8491ස-

2021 11 30
හ ක 2 00

ෙතර් ඩරසයයතුරුසහඳදිස

යෘතිකහත්රක සස
ංහත් සංකථරනෙේදීමස
2021 11 29සදිනසස
ල් කරසහරි් ෂරසෘමස
බඳලියයසතඳකියය

01)ස
2

CCF/HO/Service/082021

2022 කංමසංහතරස
ංඳහයු්ෘරුක් ස
ලියයරහදිසචිසකිරීම

ස-

2021.11.08
2021 12 31

2021.12.31
හ ක 2 00

-

මසගිරිසලඹුලුසමජමතරස
3

CCF/HO/Works/04-

ිසතරමෙේසචිත්රසුහතරසරසෘස

2021

02සිසදුවලිසහද්ධ්ිකයයසංෘංකස
කිරීමස

4

5

CCF/HO/Goods/13-

ුදද්රණ සෘඩලරිනසතරසය්ටස

2021

ෙබ ්්සමිළෙසගඳනීම

CCF/HO/Goods/14-

ෙයය්ස,සටියු.සතරස

2021

ෙෘර ්සමිළෙසගඳනීම

2021.11.08සස 2021.11.30
හ ක 2 00
2021 11 26
2021.11 8
2021 11 29
2021.11 08
2021 11 29

2021 11 17ස
ෙහ ක 10 00සලඹුල් ස
කයරහතිකෙේසදි
066-2784760

2021.11 30
හ ක 2 00

2021.11 30
හ ක 2 00

1. ලංසු ලියවිලි පරීක්ෂෂාව හා මුදල් ටගවා ලබා ගැනීම - අබලි වාහන 03 ක්ෂ ටෙන්ඩර් මඟින් විකිනීමෙ අදාල ලංසු ලියවිලි ටනා.212/1, ටබෞද්ධාටලෝක මාවත, ටකාළඹ 07 මධයම
සංස්කෘතික අරමුදල පුධාන කාර්යාලටයහි සරේ අංශය ටවතින් හා වයාපෘති කළමකාකරු මධයම සංස්කෘතික අරමුදල අභයිරියය වයාපෘතිය, ටවතවන වයාපෘතිය හා බෙය ය අරූ
නිටක්ෂතනය ටවතින් 2021/11/08 දින සිෙ 2021/11/29 දින දක්ෂවා සතිටේ දිනවල ටප.ව 9.00 සිෙ ප.ව 3.00 දක්ෂවා සිදු කළ හැකිය.
2022 වසර සඳහා සැපයුේකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමෙ අදාල ලංසු ලියවිලි මධයම සංස්කෘතික අරමුදල ්රධාන කාර්යාලටයහි සරේ අංශය ටවතින් හා සියුමම වයාපෘතිවල සරේ අංශ
ටවතින් 2021/11/08 දින සිෙ 2021/12/31 දින දක්ෂවා සතිටේ දිනවල ටප.ව 9.00 සිෙ ප.ව 3.00 දක්ෂවා සිදු කළ හැකිය.

දඹුල්ල රජමහා විහාරටේ චිත්ර ගුහා අංක 02 විදුලි ආටලෝකකරකයෙස රලරළස සසුස ලියයිසලිස මධයම සංස්කෘතික අරමුදල ්රධාන කාර්යාලටයහි සරේ අංශය ටවතින් හා දඹුල්ල
වයාපෘතිටේ සරේ අංශය ටවතින් 2021/11/08 දින සිෙ 2021/11/26 දින දක්ෂවා සතිටේ දිනවල ටප.ව 9.00 සිෙ ප.ව 3.00 දක්ෂවා සිදු කළ හැකිය.
ුදද්රණ සෘඩලරිනසතරසය්ටසෙබ ්්සමිළෙසගඳනීමස,සෙයය්ස,සටියු.සතරසෙෘර ්සමිළෙසගඳනීමෙසරලරළස සසුසලියයිසලිසමධයම සංස්කෘතික අරමුදල ්රධාන කාර්යාලටයහි සරේ අංශය ටවතින්
2021/11/08 දින සිෙ 2021/11/29 දින දක්ෂවා සතිටේ දිනවල ටප.ව 9.00 සිෙ ප.ව 3.00 දක්ෂවා සිදු කළ හැකිය.
2. ලංසු ඇපකරය සඳහා ඉහත පියදි ටමම කාර්යාලවල සරේ ටවතෙ මුදලින් ටගවූ ලදුපතක්ෂ මඟින් ටහෝ ශ්රී ලංකාටේ රියාත්මක වාජ ජ බැංකුවක්ෂ ටවතින් ටහෝ ඉදිකිරී්සයම් ෂණ ස
රමුදල සෙකික් සඉදිරිහත්කසඇිකසයෘතිකයයෙසරු කූ කස බරගත්ස සසුසඇහෘමයය් ස සසුසමි සගණ ් සංමඟසඉදිරිහත්සෘළසයුතුයය
3 සඒසරු කසං්පූ්ණ සෘමනස ලසඔබෙේස සසුසමි සගණ ් සහත්ස2021/11/30සකනසදිනසහ කස2 00සෙසෙහමස ඳෙබනසෙංකසංභරහික,ස්රං්හරලනසෘමිුවක,සෙනර 212/1,සෙබෞද්ධ්රෙ ෘසමරක ,ස
ෙෘරළඹස 07සමධ්යමසංසංකෘතිකෘස රමුදල ස ්රධ්රනස ෘර්යයර යයසෙක සලියයරහදිසචිස ඳහෑ ස මඟි් ස සඑීමෙස ෙත සුදද්රරස බනස දුවකසරික් සෙගනඳිසත්සඑමස ෘර්යයර ෙේසංඳහයු්සරසශෙේස ඒස
ංහතරසෙක් සෘමසඇිකසෙේ ඩ්සෙහටටියයෙසබතරලීමසෘළසතඳකියය
4 ස සසුස ිසකත ස කිරීමස 2021/11/30ස කනස දිනස හ කස 2 00ස ඉ් මස වූස ිසගංස ්රධ්රනස ෘර්යයර ෙේස දීස ිනදුවස ෘමු ස
නිෙයය ජි ෙයයකුතෙසංතභරගීසිසයයසතඳකියය ස

බනස ර ම,ස ඒස ංහතරස

සසුෘරුෙස ෙත ස න්ෘමනස ලස ඔහුෙේස
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