இலங் கை சனநாயை சசாசலிசை் குடியரசு
உள் நாட்டலுவல் ைள் அகைச்சு
ஆர்வத்கத ததரிவிப் பதற் ைான சைாரல்
ைருத்திட்டத்திற் ைான ஆசலாசைரின் சசகவகயை்
தைாள் முதல் தசய் தல் - "யாழ் ப் பாணை் இன்குசபட்டர்ைள் /
முடுை்கிைளுை்ைான வணிை கையத்கத அகைத்தல் ைற் றுை்
தசயற் படுத்துதல் '
ஒப் பந் த இலை்ைை் : HA/F/PRO-RAR/Business Center -Jaffna
உள் நாட்டலுவல் கள் இராஜாங் க அமைச்சகத்தின் சார்பில் அமைச்சக
ஆலலாசகர்கள் ககாள் முதல் குழு, இங் கு விவரிக்கப்பட்ட லசமவகமள
வழங் குவதில் தங் கள் ஆர்வத்மதத் கதரிவிக்க தகுதியான தனிப்பட்ட
ஆலலாசகர்கமள அமழக்கிறது.
யாழ் ப்பாணத்தில் தகவல் கதாடர்பாடல் கதாழில் நுட்ப இன் குலபட்டர்கள்
/ முடுக்கிகளுக்கான வியாபார நிமலயத்மத ஸ்தாபித்தல் , வியாபார
ைாதிரிகமளத் தயாரித்தல் , உயர் ைட்ட காலவரிமசகமள வழங் குதல் ,
மைய முகாமைத்துவத்திற் கான வமரபடத்மத தயாரித்தல் ைற் றுை்
ஒட்டுகைாத்த திட்டத்மத வழங் குவதன் மூலை் வாடிக்மகயாளருக்கு
உதவுதல் உட்பட முழு கருத்திட்டத்திற் குை் ஆலலாசமன வழங் குதல் .
ஆர்வமுள் ள தனிப்பட்ட ஆலலாசகர்கள் தகுதிகள் , இலத லபான் ற
பணிகள் ,
கதாழில் நுட்ப
திறன் கள்
ைற் றுை்
கபாருத்தைான
நிபுணத்துவத்மத லைற் ககாள் வதில் முந்மதய அனுபவை் ஆகியவற் மற
நிரூபிக்க
ஆவண
ஆதாரங் களுடன்
லதமவயான
விவரங் கமள
சைர்ப்பிப்பதன்
மூலை்
இந்த
லகாரிக்மகக்கு
பதிலளிக்குைாறு
லகட்டுக்ககாள் ளப்படுகிறார்கள் ;
"குறிப்பு விதிமுமறகள் " ைற் றுை்
"EOI தகவல்
தாள் " இத்துடன்
இமணக்கப்பட்டுள் ளது.
ஆர்வமுள் ளவர்கள்
இந்த
ஆவணங் கமள
https://www.moha.gov.lk/procurement/ வமலத்தளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கை்
கசய் யலாை் .
லதசிய
ககாள் முதல்
முகவராண்மையால்
ஆலலாசகர்கமளத்
லதர்ந்கதடுப்பதற் குை்
லவமல

கவளியிடப்பட்ட
வாய் ப்பதற் குை்

வழிகாட்டுதல் களில் கூறப் பட்டுள் ள நமடமுமறகளுக்கு இணங் க ஒரு
ஆலலாசகர் லதர்ந்கதடுக்கப்படுவார்.
ஆர்வமுள் ள ஆசலாசைர்ைள் ைணை்ைாளர் (தைாள் முதல் ), தைாள் முதல்
பிரிவு, உள் நாட்டலுவல் ைள் இராஜாங் ை
அகைச்சைத்தில் 2022.02.03
இலிருந் து 2022.02.17 வகர ைாகல 9:00 ைணி முதல் 15:00 ைணி வகர
சைலுை் தைவல் ைகளப் தபறலாை் .
ததாகலசபசி : +94 112 050 420 [Ext: 1612]
ததாகலநைல் : +94 112 369 181
மின்னஞ் சல் : procurement.ha@gmail.com
விண்ணப்பங் கமள கீலழ ககாடுக்கப்பட்டுள் ள முகவரிக்கு 14:00 ைணிக்கு
2022.02.17க்கு முன் பு வழங் கப்பட லவண்டுை் .
தமலவர்,
அமைச்சு ஆலலாசகர் ககாள் முதல் குழு,
ககாள் முதல் பிரிவு,
உள் நாட்டலுவல் கள் இராஜாங் க அமைச்சகை்
16 வது ைாடி, "நில கைதுர",
எல் விட்டிகல ைாவத்மத,
நாரலேன் பிட்ட ,
ககாழுை் பு 05

