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   ޞަފްޙާ 1 ގެ 1

 C-196(IUL)/1 2021/85/ންބަރު:ނަ

   ލާން އިޢު
 

  ފޮޅާ  ޯގތިތެރެ  .ޮގފި ހިންަގމުންދާ ޢިމާރާތާއިރ)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުެގ މުއްދަތަށް، މިއޮފީހުެގ    ށްމި އޮފީހަ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ސާފުކުރުމާއި ޮގފިން ބަހަންޖެހޭ ސިޓީ ފަދަ ތަކެތި ބަހައިދުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  

 196-C/1/2021/84(IUL)އަދި  (  2021  އޮކްޓޫބަރު  27) 196-C/1/2021/69(IUL)ކުރެވުނު ނަންބަރު  
 ޢިއުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލަމެވެ.    (2021ޑިސެންބަރު  12)

 
 އަށް  11:00، 2021 ޑިސެންބަރު 20ވުާމއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން: ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރީ •
 އަށް  11:00، 2021 ސެންބަރުޑި 28 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން:ބީލަން  •
 

ަގޑިައށް   ދެންނެވިފައިާވ  މަތީަގއި  ފަރާތްތަކުން  ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިާވ  މަސައްކަތް  މި  މިއޮފީހުެގ  ވީމާ، 
 ވަޑަިއެގން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން ެއދެމެވެ.ތްޕަށް ޮގ .ރ

ދަންނަވަމެވެ.   ރެޖިސްޓަރއަދި  ފުރުސަތު   ބީލަމުަގއި  ހުށަހެޅުމުެގ  ހިސާބު  އަންދާސީ  ފަރާތްތަކަށް  ނުވާ 
ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބާއި    ެގ  11:00އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުެގ  ނުދެވޭނެއެެވ. އަދި  

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް    ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.  ތައްމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު
 އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެވެ.  

 

ދުވަހަކީ   ަވޑަިއަގންނަވާ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހިސާބު  އަންދާސީ  ނުވަތަ  ސާފުކުރެއްުވމަށް  މަޢުލޫމާތު  ނޯޓު: 
ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަުމަގިއ ވާނަމަ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެްއވުމަށް ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު  

 ވަޑައިަގންނަވާނީ ޖެހިެގން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުއެވެ. 

 1443 ޢޫލާޖުމާދަލް 09

 2021 ޑިސެންބަރު 13
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 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

      

އަހަރުދޭއް(  2 މުއްދަތަށްދުވަހު   )  ގޮފި މިއޮފީހުގެ    ގެ    މަށްހިންގު  ރ. 

އޮފީސް ސިޓީ  ސާފުކުރު   ފޮޅާ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ބަހަންޖެހޭ  ގޮފިން  މާއި 

 ބަހައިދިނުން. 

 : ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 

IUL)196-C/1/2021/85(  އިޢުލާން ނަންބަރ: 

 :އިޢުލާން ތާރީޚް    2021 ޑިސެންބަރު 13

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

  އޮފީސް   ސާފުކުރުމާއި   ފޮޅާ    ހަމަޖެހިފައިވާ އޮފީސް މަށް ހިންގު   ރ. ގޮފި   އޮފީހުގެ   ޖެނެރަލްގެ   ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ކަރުދާސް:   މަޢުލޫމާތު   ގުޅޭ   ބަހައިދިނުމާއި   ތަކެތި   ސިޓީފަދަ   ބަހަންޖެހޭ   އޮފީހުން   ދިދަނެގުމާއި 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް  1

   ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުން  1.1 

 މި މަސައްކަތް ކޮށްދެންޖެހޭ ދުވަސް އަދި ގަޑި: 

ދުވަހުގެ    –ރަމަޟާންމަހު   • ުބރާސްފަތި  އަދި  އަންގާރަ  ދެމެދުގެ   13:00އާއި    12:00އާދިއްތަ، 

 ގައެވެ.ވަގުތެއް

އެހެން • ފިޔަވައި  އަދި   މިމަސަކަތް  މަސްތަކުގައި  ރަމަޟާންމަސް  އަންގާރަ  އާދިއްތަ،  ކުރަންވާނީ 

 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. 15:00އާއި  14:00ުބރާސްފަތި ދުވަހުގެ 

 

 ސާފުކޮށްދިނުން. ޅާފޮ  ހަމަޖެހިފައިވާ އޮފީސްމަށްހިންގު ރ. ގޮފިއަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިއޮފީހުގެ  •  

ސާފުކުރު  އޮފީހުގެން  މިގޮތު • ފޮޅާ  ިބއްލޫރި  ދޮރުފަތްތަކުގެ  ކުޑަދޮރުތަކާއި،  އޮފީހުގައިވާ މާއި  ޮބޑުދޮރާއި، 

 .ހުރިހާ މޭޒުތަކާއި، ގޮނޑިތަކާއި، ކަަބޑުތައް (ފަރުނީޗަރުތައް) ފޮޅާ ސާފުކުރުން

  ކާއި، ސީލިންގ)އޮފީސް ތެރެ ފޮޅާ، ކުނިކަހާ، މޮޕްލުން (ތަޅުންގަނޑާއި، ފާރުތަ •

 .ދިނުންކުނި ކަހާއިރު ނެގޭ ކުނިތައް އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށް •

 ފީހުގައި ހުންނަ ޮބކި، ހޮޅިުބރި، ފަންކާ ފަދަތަކެތި ފޮހެ ސާފުކުރުން.އޮ •

 

 ޓީ ބެހުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުން ސި  1.2 

 : މި މަސައްކަތް ކޮށްދެންޖެހޭ ދުވަސް އަދި ގަޑި 

 . ވަސްތަކުގައިއެވެދު މި މަސައްކަތް ކޮށްދެންޖެހޭނީ ރަސްމީ •

 .ކޮށްދިނުން މަސައްކަތް  ބެހުމުގެ ތަންތަނަށް އެންމެހާތަކެތި ބަހަންޖެހޭ ގޮފިން  •  

 . ގެންގޮސްދިނުން  ލޯންޗަށް  ނުވަތަ ފެރީއަށް  ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވާ ކޯޓުތަކަށް  ތޮޅުގެ އަ ފަރާތުން  އޮފީހުގެ •

 

 ދިދަނެގުމާއި ދިދަ ތިރިކުރުން.   ހަކު ގޮފީގެ ކޮންމެ ދުވަ  1.3 

 މި މަސައްކަތް ކޮށްދެންޖެހޭ ގަޑި: 

 ގެ ކުރިން  7:30ދިދަ ނެގުން: ހެދުނު 

  ގެ ފަހުން  17:30ދިދަ ތިރިކުރުން: 

 

 ބިލް ހުށަހެޅުން  2

 ބިލް ހުށަހެޅުމުން  ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން 10އަގު ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  މަސައްކަތުގެ 2.1

ކުރާ ފަރާތަކާއި  ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަންމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް 

(ހަވާލުކުރުން މާނަ ކުރަނީ ފައިސާ ޖަމާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިއޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ) ފޮނުވުމަށެވެ.ފިނޭންސަށް ފޮނުވަންޖޭ ލިޔުންތައް 

 



 

  

 ށް ަބޔާންކޮށް މިއޮފީހުގެމަސް ނިމުމުން އެމަހެއްގެ ބިލާއި، މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަ ނީދޭންވާމަސައްކަތުގެ އަގު  2.2

  ކޮށްފައިވާ ޝީޓް ހުށަހެޅުމުން އެނިމުނު މަހަށެވެ.. ގޮފީގެ މުވައްޒަފު ސޮއިރ

 

 މަސައްކަތު އެއްބަސްވުން ބާތިކުރުން  3

ކާމިޔާ 3.1 އެއްަބސްވުމުގެ  ފަރާތާއެކު  ުބކުރާިބޑް  މަސައްކަތް    ވެވޭ  ފަރާތުން،  މަސައްކަތްކުރާ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ 

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  ހުއްޓާލަން ކުރަން  ބާޠިލް  އެއްަބސްވުން  އެފަރާތުން  ނުވަތަ  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،  )  ދޭއް(  02 

 ނުމަށްފަހު އެއްަބސްވުން ާބޠިލްކުރެވިދާނެއެވެ.މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ލިޔުމުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް ދި

 

ޙަވާލު 3.2 މަސައްކަތް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ފަރާތުންއެއްަބސްވުމުގެ  ކުރުވަން ،  ކުރާ  އިތުރަށް  މަސައްކަތް 

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ   ކުރަން  ާބޠިލް  މިއެއްަބސްވުން  އެފަރާތުން  ނުވަތަ  އް)  ދޭ(  02ބޭނުންނުވެއްޖެނަމަ، 

ލިޔުމުން    މަސްދުވަހުގެ   ާބޠިލްކުރެވިދާނެއެވެ. ނޯޓިސް  މިއެއްަބސްވުން  ދިނުމަށްފަހު  ފަރާތަށް  މަސައްކަތްކުރާ 

 .އިތުރުކުރެވިދާނެވެ މުއްދަތު ސްވުމުގެއެއްަބ ނުވަތަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު :  1  ސެކްޝަން 

ބީލަމަށް  

ކުރިމަތިލެވޭނެ  

 ތްތައް ފަރާ 

  އިކޮނިމިކް  އޮފް  މިންސްޓްރީ  ދަށުން  ގެ)  6/ 2013  ނަންބަރު  ޤާނޫނު(   ޤާނޫނު  ވިޔަފާރީގެ   ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި

  ކުރުމުގެ   ރަޖިސްޓްރީ   ވިޔަފާރި  ، ފަރާތްތަކަށާއި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ   ގޮތުގައި  ވިޔަފާރިއެއްގެ  ޑިވެލެޕްމަންޓްގައި

 އް ވިޔަފާރިތަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ  9 އަދި 7 ގެ)  2014/18 ނަންބަރު ޤާނޫނު(  ޤާނޫނު

   

 

 ތަފްސީލް  #

އް ކަމުގައި ވާނަމަ، އަންދާސީ ހިސާުބ  އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެ

 . އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުއެވެހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ޖެހިގެން

 

 . ބައްދަލުވުން   ދިނުމުގެ   މަޢުލޫމާތު   ރެޖިސްޓަރވުމާއި   މުގައި ބީލަ  1

1.

2 

ޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ   ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ، މަ

   އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.  އެވާތިރީގައި ،މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

 ގައި 11:00، 2021 ޑިސެންަބރު 20 ދިނުމުގެ ަބއްދަލުވުން: މަޢުލޫމާތުވުމާއި ރެޖިސްޓަރބީލަމުގައި  •

 ރުޞަތު ނުދެވޭނެވެ. ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ ފު •

 vprocurement@pgoffice.gov.m އީމެއިލް: •

 ފޯނަށެވެ.   3003287, 3003291 ނީ ގުޅުއްވާ •

  ފީހުގެ ރ.ގޮފީގައެވެ. އޮމިބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރވުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ަބއްދަލުވުން އޮންނާނީ 

 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން. ބީލަން   2

2.

1 

 އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން: 

  2021 ސެންަބރުޑި  28ތާރީޚް: 

 ގައި   11:00: ގަޑި

 ފީހުގެ ރ.ގޮފީގައެވެ. އޮމި އޮންނާނީ ހުށަހަޅެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން ސީ ހިސާުބއަންދާ

 

 ކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު ޅާ ފަރާތްތަ ބީލަން ހުށަހަ  3

3.

1 

އަންދާސީ  ހުށަހަޅާ  މިގޮތުން  އަދި  ހާޟިރުވަންވާނެވެ.  ގަޑިއަށް  ކަނޑައެޅިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  ހިސާުބ  އަންދާސީ 

މަޢުހި ގޮތުން  ބެހޭ  ނަމަސާާބއި  ބޭނުންވެއްޖެ  ސާފުކުރަން  ދެވޭވަރުގެ  ލޫމާތެއް  މަޢުލޫމާތެއް  މީހަކު    އެފަދަ 

ހުހާޟިރުވާންވާނެ ހިސާުބ  އަންދާސީ  ކަމެއް  ވެ.  އެއްވެސް  އޮޅުންއަރާ  ނުވަތަ  އުފެދޭ  ޚިލާފު  ކުރިން  ށަހެޅުމުގެ 

ޅުމަށް ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް  އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންވާނެވެ.  

 ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީ ހިސާެބކެވެ.

 

3.

2 

 ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.  ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ދިއީމެއިލް އަ

3.

3 

ބީލަން ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ބީލަމުގެ ކަންކަން  އަންދާސީުބގައި ގުޅޭ ނަންަބރެއްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާކުރާ ނަންަބރަކީ

 ންަބރު ކަމުގައިވާން ވާނެވެ.ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ނަ 

 

mailto:procurement@pgoffice.gov.mv


 

  

3.

4 

ހުގެ ދުވަ ) ފަސްދޮޅަށް( 60 އޮންނަންވާނީ ީބލަން ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

  މުއްދަތަށެވެ.

3.

5 

 އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެވެ. 

3.

6 

ހ) ގައި ގެ ( 1.02ޤަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތު ލަތުގެ ގުޅުމެއް (ދަޢުފަރާތަކީ މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާ ހުށަހަޅާ ބީލަން

 ) އޮތްކަމުގައިފަދަ ގުޅުމެއްށްފައިވާ" ކަމުގައި ަބޔާންކޮސިއޭޓިވް" ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯރިލޭޓިވް ރާ "ކްލޯޒްކުަބޔާން

 ވެ. ން ވާނެއެހުށަހަޅަ އިކޮށް ނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮނގޭއެމާތު މަޢުލޫ ސާފު ، އެކަމުގެވާނަމަ

3.

7 

ކޮ  ށަހަޅަންވާނީހު   ންބީލަ އުރައެއްގައެވެ.  ބަންދު  ސިޓީ  އުރައިގެށްފައިވާ  ޭބރުގައިސިޓީ  ނަން      ޔެފައި  ލިބީލަމުގެ 

ފާ އޮންނަން  ޔެލި  އަދި ފޯނު ނަމްަބރު  ނަމާއި އެޑްރެސް  ރާތުގެ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފައި  ރައިގަ ވާނެއެވެ. ސިޓީ އުއޮންނަން

  ވާނެއެވެ.

 

3.

8 

ޖީއެސްޓީ   ހުށަހަޅުވަންވާނީ  ރުފިޔާ އަގު  ދިވެހި  އޮންނަންވާނީ  އަގު  އެނގޭނެހެންނެވެ.  ވަކިން  އަގު  ޖުމްލަ  އާއި 

 އެވެ.ހަޅާ ަބއި ފުރިހަމަކުރަންވާނެގައިވާ ފޯމުގެ އަގު ހުށަ 1އިންނެވެ. އަދި ޖަދުވަލް 

 

3.

9 

ހުށަހަޅަން ހުށަހަ  ބީލަން  ފާއިތުވުމަށްފަހު  ގަޑި  ަބއެއްވެސް    ޅާކަނޑައެޅިފައިވާ  ނުބީލަމެއް   ގަނެވޭނެއެވެ. ލައެއް 

 ހުރިހާ ހުށަހަޅާ  ބީލަންަބންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި    ބީލަންތައް

ހާޟިރު ނުގެނެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުމަށްފަހު،  ބީލަންގައެވެ.  ފަރާތްތަކެއްގެ  ބަދަލެއް  ހުޅުވަން    އަގަށް  ބީލަން 

ޖެ ގަޑި  ހުށަހަޅާ ކަނޑައެޅިފައިވާ  ބީލަން  ކުރުމަކީ  ކަށަވަރު  ގަޑި  ތަނާއި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުޅުވަން  ކުރިން  ހުމުގެ 

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 

4.

0 

 ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.މެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެއެމެންޑްމެންޓެއް އެމެންޑް މިއޮފީހުންއި ގުޅިގެން މިބީލަމާ

 ހޭ ތަކެތި އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެ  5

5.

1 

 )ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައެވެ.ހުށަހަޅާ ކޯޓޭޝަން (ކޯޓޭޝަން ހުންނަންވާނީ  •

 ސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ  ލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރެޖިީބ •

މެ • އަދި  ރަޖިސްޓްކުދި  ވިޔަފާރީގައި  ކުރެވިފައިވާދުފަންތީގެ  މިނިސްޓްރީ   ފަރާތްތައްކަމުގައިވާނަމަ  ރީ  ކަމަށް 

 ންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަ

 ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. މަންޓުއިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕް  އް ކަމުގައުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފްޏެކުންފުން •

 ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި)  •

ކުރެވިފަ • އެއްކަރުދާސް  ޝީޓާ  މައުލޫމާތު  ފޯމު  1ޖަދުވަލް  އިވާ  މި  (މި  ފޯމު  ހުރިހާ  ގައިވާ  ަބއެއް ގެ 

 ހުންނަންވާނީ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ.)
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 ސާާބއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަށް ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ. ހިއަންދާސީ

 

 ން. ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރު :  2ސެކްޝަން  

 ސީލް ތަފް  #

ނުވާނަމަ   ހުށަހަޅާފައި  ފުރިހަމައަށް  ލިޔުންތަށް  ނުވަތަ  ހަމަނުވާ  ޝަރުތުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެ ކްރައިޓީރިއާގައި     

 އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލްވާނެވެ. 

   ޕޮއިންޓް)   90މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ އަގު (  1

ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަށް   ޓްޕޮއިން އަގަށް  (  90  ×ށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު  ހު • 

 ) ލިޭބ ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުންނެވެ. ޕޮއިންޓްފުލް 

 ޕޮއިންޓް)   10ދޭނެ ގޮތް (   ންޓް ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއި  2

ދޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ފުލް   ޕޮއިންޓްތަޖުރިާބއަށް   • 

 ލިޭބ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުންނެވެ.  ޕޮއިންޓް

އެއްވައްތަރެ  ޕޮއިންޓްތަޖުރިާބއަށް   • ގުޅޭ  މަސައްކަތާއި  މި  ބަލާނީ  މަދިނުމުގައި   ކަތްތަކަށެވެ.ސައްއްގެ 

މަސައްކަތްތައް ތަޖުރިާބގެ ގޮތުގައި ގުނާނީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުވި ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި މަސައްކަތް ކުރި 

 ށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ. ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް ހު

 އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބއަށެވެ.  5ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭތުވެ ދިޔަ  ޕޮއިންޓް •

 



 

  

   1ލް ދުވަ ޖަ
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  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން:
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 ނަން:

 

 ޑީ ކާޑް ނަންަބރު: އައި

 

 ސޮއި:                             ތާރީޙް:  
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