c

ނަންބަރު(IUL)196-C/1/2021/3 :

ންް ް
އިޢުލާ ް
ް

އ ްގޯތިތެރެ ްފޮޅާް
ފހުގެ ްތ.ގޮފި ްހިންގަމުންދާ ްޢިމާރާތާ ިް
މި ްއޮފީހުން ް(ް 2ދޭއް) ްއަހަރު ްދުވަހުގެ ްމުއްދަތަށްް ،މިއޮ ީ
ށދޭނެްފަރާތެއްްހޯދުމަށްް
ސާފުކުރުމާއިްގޮފިންްބަހަންޖެހޭްސިޓީްފަދަްތަކެތިްބަހައިދުމާއިްއެހެނިހެންްމަސައްކަތްްކޮ ް
އވެް .
ބޭނުންވެއްޖެ ެ
މއިްމަޢުލޫމާތުްދިނުންް25ް:ޖަނަވަރީްް14:00ް،2021އަ ްް
ށ
 ބީލަމުގައިްރެޖިސްޓަރީވު ާ
ށ ް
 ބީލަންްހުށަހެޅުމާއިްހުޅުވުންް02ް:ފެބުރުވަރީްް14:00 ،2021އަ ްް
ް
އށް ްމިއޮފީހުގެް
ގޑި ަ
ވް ަ
ފއި ާ
ވ ްފަރާތްތަކުން ްމަތީގައި ްދެންނެވި ަ
ސއްކަތް ްކުރުމަށް ްޝަޢުޤުވެރި ާ
ވީމާް ،މި ްމަ ަ
އވެް).
ތް .ގޮތްޕަށް ް(އޮފީހުގެ ްތް .ގޮފި ްހިނގަމުންދަނީ ްތް .އަތޮޅު ްކައުންސިލްގެ ްއިދާރާގެ ްޢިމާރާތުގެ ްތެރޭގަ ެ
މވެް .
ޑއިގެންްމަޢުލޫމާތުްސާފުކުރުމަށްފަހުްއަންދާސީްހިސާބުްހުށަހެޅުއްވުންްއެދެ ެ
ވަ ަ
ގއި ްރެޖިސްޓަރ ްނުވާ ްފަރާތްތަކަށް ްއަންދާސީ ްހިސާބު ްހުށަހެޅުމުގެ ްފުރުސަތުް
އަދި ްދަންނަވަމެވެް .ބީލަމު ަ
އވާ ްއަންދާސީ ްހިސާބާއިް
ގ ް14:30ގެ ްފަހުން ްހުށަހަޅު ް
ހ ެ
ނުދެވޭނެއެވެް .އަދި ްއަންދާސީ ްހިސާބު ްހުށަހަޅުއްވާ ްދުވަ ު
ލަމާގުޅޭްމަޢުލޫމާތުްކަރުދާސްް
މަޢުލޫމާތުްފުރިހަމަނުވާްއަންދާސީްހިސާބުތައް ްބާޠިލުކުރެވޭނެްވާހަކަްދެންނެވީމެވެް .ބީ ް
އެޓޭޗްްކުރެވިފައިވާނެވެް ް.
ނނަވާ ްދުވަހަކީް
އގަ ް
ވޑަ ި
ސބު ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ް ަ
ވމަށް ްނުވަތަ ްއަންދާސީ ްހި ާ
ނޯޓުް :މަޢުލޫމާތު ްސާފުކުރެއް ު
އވުމަށްްނުވަތަްއަންދާސީްހިސާބުްހުށަހެޅުއްވުމަށްް
ފކުރެ ް
މގައިްވާނަމަް،މަޢުލޫމާތުްސާ ު
ހއްްކަ ު
ސަރުކާރުްބަންދުްދުވަ ެ
ނނަްރަސްމީްދުވަހުއެވެް .
ނވާނީްޖެހިގެންްއަ ް
ޑއިގަން ަ
ވަ ަ
ް04ޖުމާދަލްއާޚިރާްް 1442

ް17ޖަނަވަރީްް 2021

ޞަފްޙާ  1ގެ 1

0.

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

( 2ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ތ.ގޮފި ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތާއި
ގޯތިތެރެ ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި ގޮފިން ބަހަންޖެހޭ ސިޓީ ބަހައިދިނުން.

އިޢުލާން ނަންބަރ:

)IUL)196-C/1/2021/03

އިޢުލާން ތާރީޚް:

 17ޖަނަވަރީ 2021

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ތ .ގޮފި ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތުގެ ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި އޮފީސް ދިދަނެގުމާއި
އޮފީހުން ބަހަންޖެހޭ ސިޓީފަދަ ތަކެތި ބަހައިދިނުމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް:
1

މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް

1.1

ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުން
މި މަސައްކަތް ކޮށްދެންޖެހޭ ދުވަސް އަދި ގަޑި:


ހގެ  12:00އާއި  13:00ދެމެދުގެ
ރަމަޟާންމަހު – އާދިއްތަ ،އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަ ު
ވަގުތެއްގައެވެ.

ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެންމަސްތަކުގައި މިމަސަކަތް ކުރަންވާނީ އާދިއްތަ ،އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި
ދުވަހުގެ  14:00އާއި  15:00އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.


ނކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށްދިނުން.
އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިއޮފީހުގެ ތ.ގޮފި ހިންގަމުންދާ ޢިމާރާތުގެ ކު ި



ބއްލޫރި ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި އޮފީހުގައިވާ
މިގޮތުން ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުދޮރާއި ،ކުޑަދޮރުތަކާއި ،ދޮރުފަތްތަކުގެ ި
ހުރިހާ މޭޒުތަކާއި ،ގޮނޑިތަކާއި ،ކަބަޑުތައް (ފަރުނީޗަރުތައް) ފޮޅާ ސާފުކުރުން.



އޮފީސް ތެރެ ފޮޅާ ،ކުނިކަހާ ،މޮޕްލުން (ތަޅުންގަނޑާއި ،ފާރުތަކާއި ،ސީލިންގ) އަދި ޢިމާރާތައް
ވަންނަން އޮންނަ ގޯޅި ކުނިކަހާ ސާފުކުރުން.

1.2



ކުނި ކަހާއިރު ނެގޭ ކުނިތައް އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށް ދިނުން.



ޓން.
ފާޚާނާ ދޮވެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއް ު



އޮފީހުގައި ހުންނަ ބޮކި ،ހޮޅިބުރި ،ފަންކާ ފަދަތަކެތި ފޮހެ ސާފުކުރުން.

ސިޓީ ބެހުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުން
މި މަސައްކަތް ކޮށްދެންޖެހޭ ދުވަސް އަދި ގަޑި:


މި މަސައްކަތް ކޮށްދެންޖެހޭނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައިއެވެ.



ގޮފިން ބަހަންޖެހޭ އެންމެހާތަކެތި ތަންތަނަށް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުން.



އޮފީހުގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފެރީއަށް ނުވަތަ ލޯންޗަށް ގެންގޮސްދިނުން.


1.3

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓަށް ގެންދަންޖެހޭ ތަކެތި ގެންގޮސްދިނުން.

ކޮންމެ ދުވަހަކު ގޮފީގެ ދިދަނެގުމާއި ދިދަ ތިރިކުރުން.
މި މަސައްކަތް ކޮށްދެންޖެހޭ ގަޑި:
ދިދަ ނެގުން :ހެދުނު  7:30ގެ ކުރިން
ދިދަ ތިރިކުރުން 17:30 :ގެ ފަހުން

2
2.1

ބިލް ހުށަހެޅުން

މަސައްކަތުގެ އަގު ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ބިލް ހުށަހެޅުމުން
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތަކާއި
ސޓްރީ އޮފް
ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ( .ހަވާލުކުރުން މާނަ ކުރަނީ ފައިސާ ޖަމާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިއޮފީހުން މިނި ް
ތއް ފޮނުވުމަށެވެ).
ނ ަ
ފިނޭންސަށް ފޮނުވަންޖޭ ލިޔު ް

2.2

ށ މިއޮފީހުގެ
މސައްކަތް ނިމުނުކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
މަސައްކަތުގެ އަގު ދޭންވާނީ މަސް ނިމުމުން އެމަހެއްގެ ބިލާއިަ ،
ނ މަހަށެވެ.
ތ .ގޮފީގެ މުވައްޒަފު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޝީޓް ހުށަހެޅުމުން އެނިމު ު

3
3.1

މަސައްކަތު އެއްބަސްވުން ބާތިކުރުން
ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ،މަސައްކަތް
މ ( 02ދޭއް)
ނވަތަ އެފަރާތުން އެއްބަސްވުން ބާޠިލް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަ ަ
ޖނަމަު ،
ހުއްޓާލަން ބޭނުންވެއް ެ
ލކުރެވިދާނެއެވެ.
ބޠި ް
މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ލިޔުމުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް ދިނުމަށްފަހު އެއްބަސްވުން ާ

3.2

އެއްބަސްވުމުގެ

މުއްދަތުގެ

ވތަ
ޖނަމަ ،ނު ަ
ބޭނުންނުވެއް ެ
މަސްދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

މަސައްކަތް

އފަރާތުން
ެ

ޙަވާލުކުރާ

މިއެއްބަސްވުން

ފަރާތުން ،މަސައްކަތް

އިތުރަށް

ޖނަމަ
ޠލް ކުރަން ބޭނުންވެއް ެ
ބ ި
ާ

ނ
ކުރުވަ ް

( 02ދޭއް)

ޠލްކުރެވިދާނެއެވެ.
ބ ި
އބަސްވުން ާ
ދނުމަށްފަހު މިއެ ް
މން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް ި
ނޯޓިސް ލިޔު ު

ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިދާނެވެ.

ސެކްޝަން  :1ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
ބީލަމަށް

ނބަރ )18/2014 :ގެ
ނނު ނަ ް
ޔފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާ ޫ
ވނީ ،ވި ަ
ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައި ަ

ކުރިމަތިލެވޭނެ

ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ފަރާތްތައް
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް. ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް. ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިއަކުން ގިންތިއެއްގައިރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތައް.
 -އަމިއްލަ ފަރުދުން.

ތަފްސީލް

#

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި
ނވާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ
ވާނަމަ ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަން ަ
ދުވަހުއެވެ.
1
1.2

ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރވުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން.
ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.


ވން 25 :ޖަނަވަރީ  2021ގެ  14:00ގައި
ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރވުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލު ު



ހޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެވެ.
ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަ ެ



އީމެއިލްprocurement@pgoffice.gov.mv :



ގުޅުއްވާނީ  3003287, 3003291ފޯނަށެވެ.

ދނީ ތ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައެވެ.
މިއޮފީހުގެ ތ .ގޮފި ހިނގަމުން ަ
2
2.1

ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން.
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން:
ތާރީޚް 02 :ފެބުރުވަރީ 2021
ގަޑި 14:00 :ގައި
ދނީ ތ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައެވެ.
މިއޮފީހުގެ ތ .ގޮފި ހިނގަމުން ަ

3
3.1

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
ތން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ
ފރާތުން ކަނޑައެޅިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވަންވާނެވެ .އަދި މިގޮ ު
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ަ
ހިސާބާއި

ބެހޭ

ގޮތުން

ލމާތެއް
މަޢު ޫ

ސާފުކުރަން

އޖެ
ބޭނުންވެ ް

ނަމަ

އެފަދަ

މަޢުލޫމާތެއް

ދެވޭވަރުގެ

މީހަކު

ހާޟިރުވާންވާނެވެ .އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން
ށހެޅޭނީ
މ ފަރާތަކަށް ހު ަ
ކން ެ
ބ ހުށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާ ޮ
ފކުރަންވާނެވެ .އަންދާސީ ހިސާ ު
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާ ު
އެންމެ އަންދާސީ ހިސާބެކެވެ.

3.2

ތއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
އީމެއިލް އަދި ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު ަ

3.3

ގ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ
ގ ގޮތުގައި ހިއްސާކުރާ ނަންބަރަކީ ބީލަން ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ބީލަމު ެ
އަންދާސީބުގައި ގުޅޭ ނަންބަރެއް ެ
ފަރާތުގެ ނަންބަރު ކަމުގައިވާން ވާނެވެ.

3.4

ރޚުން ފެށިގެން ( 45ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ
ބލަން ހުޅުވާ ތާ ީ
ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީ
މުއްދަތަށެވެ.

3.5

އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެވެ .އަގު ފޯމު ތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި
ނުވާނަމަ އެ އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެވެ.

3.6

ބންދު ކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ .ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔެފައި
ބީލަން ހުށަހަޅަންވާނީ ަ
ނމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަމްބަރު ލިޔެފާ އޮންނަން
އޮންނަންވާނެއެވެ .ސިޓީ އުރައިގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ަ
ވާނެއެވެ .މިނޫންގޮތަކަށް އޮންނަ ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

3.7

ހ ރުފިޔާ އިންނެވެ .އަދި
ވނީ ދިވެ ި
އވެ .އަގު އޮންނަން ާ
ވނެ ެ
ނ އޮންނަން ާ
ސފުކޮށް އެނގެ ް
ާ
އ އަގުތައް
ހުށަހަޅާ ބީލަމުގަ ި
ރންވާނެއެވެ.
ޖަދުވަލް  1ގައިވާ ފޯމުގެ އަގު ހުށަހަޅާ ޝީޓުގެ ބައި ފުރިހަމަކު ަ

3.8

ލންތައް
ނގަނެވޭނެއެވެ .ބީ ަ
ޅ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ު
ށހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަ ާ
ބީލަން ހު ަ
ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ
ހޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ
ލން ު
ބދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ .ބީ ަ
ގށް ަ
ށފަހު ،އަ ަ
ބލަން ހުށަހެޅުމަ ް
ފަރާތްތަކެއްގެ ހާޟިރުގައެވެީ .
ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

3.9
4
4.1

ނޑްމެންޓެއް ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.
އމެންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެއެމެ ް
މިބީލަމާއި ގުޅިގެން މިއޮފީހުން ެ
އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި


ނމަ އެފަރާތުގެ
ނތެއް ަ
ވނީ ޖަދުވަލް  1ގައިވާ ގޮތަށް ،ކުންފުނި /އިންވެސްޓްމެ ެ
ނން ާ
ކޓޭޝަން ހުން ަ
ކޯޓޭޝަން ( ޯ
ލެޓަރހެޑްގައެވެ.



ޓގެ ކޮޕީ  /އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނަމަ ދިވެހި
ފރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެ ް
ހށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަ ާ
ބީލަން ު
ރައްޔިތެއްކަން އަންގާދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.



ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި)



ގ ހުރިހާބައެއް
ރދާސް ކުރެވިފައިވާ ޖަދުވަލް  1ގައިވާ ފޯމު (މި ފޯމު ެ
މި މައުލޫމާތު ޝީޓާ އެއްކަ ު
ރހަމަ ކުރެވިފައެވެ).
ހުންނަންވާނީ ފު ި



ޔފާރީގައި
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވި ަ
ޑެވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ރަޖިސްތްރީ

ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް

އިކޮނޮމިކް

ސެކްޝަން  :2ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން.
ތަފްސީލް

#

ކްރައިޓީރިއާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަނުވާ ނުވަތަ ލިޔުންތަށް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެ
އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލްވާނެވެ.
1

މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ އަގު ( 90ޕޮއިންޓް)


މ ކުޑަ އަގަށް
ގށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެން ެ
ށހެޅި އަގު × ( 90އަ ަ
ހ ަ
ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގުު /
ޝއޯގެ އުޞޫލުންނެވެ).
ފުލް ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭ ި

2

ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް ( 10ޕޮއިންޓް)
 ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ފުލް
އޞޫލުންނެވެ.
ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ ު
 ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވައްތަރެއްގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.
ގއި ގުނާނީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުވި ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި މަސައްކަތް ކުރި
މަސައްކަތްތައް ތަޖުރިބާގެ ގޮތު ަ
ވ ލިޔުންތަކަށެވެ.
ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައި ާ
ވ ދިޔަ  5އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށެވެ.
 ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭތު ެ

ޖަދުވަލް 1

 .1ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުގެ ބައި:
ށހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން( :އައީ.ޑީ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް)
ބީލަން ހު ަ
...........................................................................................................................................................
މ ،ވެރިފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން:
ނ ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނަ ަ
ށހަޅާ ފަރާތަކީ ކުންފު ި
ބީލަން ހު ަ
..........................................................................................................................................................
ނޓެއް ނަމަ ވެރިފަރާތުގެ އެޑްރެސް:
މ ް
ކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެސްޓް ަ
....................................................................................................................................................
ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު.........................................................................................................................:
އީމެއިލް އެޑްރެސް.............................................................................................................................:

 . 2ވިޔަފާރިއާއި ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ބައި:
މީރާގައި ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަން:
........................................................................................................................................................
ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓި ފިކޭޝަން ނަންބަރު............................................................................................ :
އއް ވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.
ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސަ ެ
ޖެހޭ
ނުޖެހޭ

 -3އަގު ހުށަހަޅާ ޝީޓުގެ ބައި:
އަންދާސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު...................................................................................................... :
މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު( :ބަންދު ދުވަސް ހިމަނާގެން) ...........................................................................
މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން) މަހަކަށް ...............................................................................:
އޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ.
މިފޯމުގައި މަތީގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދުމަޢުލޫމާތު ކަމަށް ަ
ނަން:
އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު:
ތާރީޙް:

ސޮއި:

