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   ޞަފްޙާ 1 ގެ 1

 23/2320C/1/-(IUL)196 ނަންބަރު:

 އިޢުލާން  

 

.ޮގފި ހިންަގމުންދާ ޢިމާރާތާއި ޯގތިތެރެ  ތ) އަހަރު ދުވަހުެގ ުމއްދަތަށް، މިއޮފީހުެގ  ތިނެއް(  03  މި އޮފީހަށް

މަސަްއކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  މާއި އެހެނިހެން  ނުފުކުރުމާއި ޮގފިން ބަހަންޖެހޭ ސިޓީ ފަދަ ތަކެތި ބަހައިދިފޮޅާ ސާ

 ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

 އަށް  10:00، 2023  މާރިޗު 22ރީވުާމއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން: ޖިސްޓްބީލަމުގައި ރަ •

 އަށް  10:00،  2023 އެޕްރީލް 04ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން:  •

އިޢުލާނުެގ ނަންބަރު ޖެއްސެވުމަށްފަހު، ކުންފުނީގެ   ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ:  •

ޖެއްސެވުމަށްފަހު   އެޑްރެސް  އީމެއިލް  ފޯނު ނަންބަރު، އަދި  ފުރިހަމަ ނަމާއި  ފަރާތެްއެގ  ުގޅޭނެ  ނަމާއި، 

procurement@pgoffice.gov.mv   .ެއަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވ 

 

 .ސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް މިއޮފީހުެގ ތމި މަވީމާ، 

ޮގފި ހިނަގމުންދަނީ ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާެގ ޢިމާރާތުެގ ތެރޭަގެއވެ.) ވަޑަިއެގން   .ޮގތްޕަށް (އޮފީހުެގ ތ

 ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  ސާފުކުރުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު މަޢުލޫމާތު

ރެޖިސްޓް ބީލަމުަގިއ  ދަންނަވަމެވެ.  ހިސާބު  ނުވާ  ރީއަދި  އަންދާސީ  ފުރުފަރާތްތަކަށް  ތު ޞަހުށަހެޅުމުެގ 

ެގ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބާއި    10:00ނުދެވޭނެއެެވ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުެގ  

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.  މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލު

 އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެވެ.  

ދުވަހަކީ   ަވޑަިއަގންނަވާ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހިސާބު  އަންދާސީ  ނުވަތަ  ސާފުކުރެއްުވމަށް  މަޢުލޫމާތު  ނޯޓު: 

ސާފުކުރެްއވުމަށް ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަުމަގިއ ވާނަމަ، މަޢުލޫމާތު  

 ވަޑައިަގންނަވާނީ ޖެހިެގން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުއެވެ. 

 1444 ޝަޢުބާން 22

 2023 މާރިޗު   14
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 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

      

  ޢިމާރާތާއި ހިނގަމުންދާ ގޮފި ތ.  ގެ މުއްދަތަށްދުވަހު ) އަހަރުދޭއް( 3

 މާއި ގޮފިން ބަހަންޖެހޭ ސިޓީ ބަހައިދިނުން. ސާފުކުރު   ފޮޅާ ގޯތިތެރެ
 : ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 

IUL)196-C/1/2023/23(  އިޢުލާން ނަންބަރ: 

 :އިޢުލާން ތާރީޚް    2023މާރިޗު    14

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

  ދިދަނެގުމާއި   އޮފީސް   ސާފުކުރުމާއި   ފޮޅާ   ކުނިކަހާ   ޢިމާރާތުގެ   ހިނގަމުންދާ   ގޮފި   ތ.   އޮފީހުގެ   ޖެނެރަލްގެ   ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ކަރުދާސް:   މަޢުލޫމާތު   ޅޭ ގު   ބަހައިދިނުމާއި   ތަކެތި   ސިޓީފަދަ   ބަހަންޖެހޭ   އޮފީހުން 

 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، 

 އެވެ.ގަވަގުތެއް

އެހެންމަސްތަކުގައި  ފިޔަވައި  ުބރާސްފަތި   މިމަސަކަތް  ރަމަޟާންމަސް  އަދި  އަންގާރަ  އާދިއްތަ،  ކުރަންވާނީ 

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

 ގޮފި ހިންގަމުންދާ ޢިމާރާތުގެ ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށްދިނުން..އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިއޮފީހުގެ ތ •  

އޮފީހުގައިވާ މާއި  ޢިމާރާތުގެ ޮބޑުދޮރާއި، ކުޑަދޮރުތަކާއި، ދޮރުފަތްތަކުގެ ިބއްލޫރި ފޮޅާ ސާފުކުރުން  މިގޮތު •

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

ސީލިންގ) • ފާރުތަކާއި،  (ތަޅުންގަނޑާއި،  މޮޕްލުން  ކުނިކަހާ،  ފޮޅާ،  ތެރެ  ޢިމާރާތައް ދިއަ އޮފީސް   

 ވަންނަން އޮންނަ ގޯޅި ކުނިކަހާ ސާފުކުރުން.

 .ކުނި ކަހާއިރު ނެގޭ ކުނިތައް އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށް ދިނުން •

 ފާޚާނާ ދޮވެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. •

 އޮފީހުގައި ހުންނަ ޮބކި، ހޮޅިުބރި، ފަންކާ ފަދަތަކެތި ފޮހެ ސާފުކުރުން. •

 ވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުން އި ސިޓީ ބެހުމުގެ ގޮތުން ތިރީގަ  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  އަތޮޅުގެ  ފަރާތުން  އޮފީހުގެ •

   މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓަށް ގެންދަންޖެހޭ ތަކެތި ގެންގޮސްދިނުން. •

 ކޮންމެ ދުވަހަކު ގޮފީގެ ދިދަނެގުމާއި ދިދަ ތިރިކުރުން.  1.3 

 މި މަސައްކަތް ކޮށްދެންޖެހޭ ގަޑި: 

 ގެ ކުރިން  7:30ދިދަ ނެގުން: ހެދުނު 

  ގެ ފަހުން  17:30 :ދިދަ ތިރިކުރުން 

 ބިލް ހުށަހެޅުން  2

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

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތަކާއި 

(ހަވާލުކުރުން މާނަ ކުރަނީ ފައިސާ ޖަމާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިއޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ންވާނެއެވެ.ރަޙަވާލުކު

 ފިނޭންސަށް ފޮނުވަންޖޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވުމަށެވެ.) 

 މަސް ނިމުމުން އެމަހެއްގެ ބިލާއި، މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަށް ަބޔާންކޮށް މިއޮފީހުގެ ނީދޭންވާމަސައްކަތުގެ އަގު  2.2

  ކޮށްފައިވާ ޝީޓް ހުށަހެޅުމުން އެނިމުނު މަހަށެވެ.. ގޮފީގެ މުވައްޒަފު ސޮއިތ



  

 މަސައްކަތު އެއްބަސްވުން ބާތިކުރުން  3

ކާމިޔާުބކުރާ 3.1 އެއްަބސްވުމުގެ  ފަރާތާއެކު  ިބޑް  މަސައްކަތް    ވެވޭ  ފަރާތުން،  މަސައްކަތްކުރާ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ 

ނުވަ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ    ތަހުއްޓާލަން  ކުރަން  ބާޠިލް  އެއްަބސްވުން  )  ދޭއް(  02އެފަރާތުން 

 މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ލިޔުމުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް ދިނުމަށްފަހު އެއްަބސްވުން ާބޠިލްކުރެވިދާނެއެވެ.

ފަރާތުން 3.2 ޙަވާލުކުރާ  މަސައްކަތް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ކުރުވަން   ތްމަސައްކަ،  އެއްަބސްވުމުގެ  އިތުރަށް 

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

ާބޠިލްކުރެވިދާނެއެވެ.  މިއެއްަބސްވުން  ދިނުމަށްފަހު  ފަރާތަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ލިޔުމުން  ނޯޓިސް  މަސްދުވަހުގެ  

 .ރެވިދާނެވެކުއިތުރު މުއްދަތު އެއްަބސްވުމުގެ ނުވަތަ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު :  1  ސެކްޝަން 

ބީލަމަށް  

ކުރިމަތިލެވޭނެ  

 ފަރާތްތައް 

ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ނަންަބރ:    ،ބީލަން  (ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ރަޖިސްޓުރީ  ގެ 18/2014ވިޔަފާރި   (

  ތިރީގައި ަބޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ވާދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައި

 

 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.  -

 ާޕޓްނަރޝިްޕ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ާޕޓްނަރޝިްޕތައް. -

 އިވާ ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް. ފަކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވި -

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް. -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިއަކުން ގިންތިއެއްގައި   -

 ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތައް.   ރީރަޖިސްޓް

 . އަމިއްލަ ފަރުދުން -

 

 ތަފްސީލް  #

  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި 

ހިސާުބ އަންދާސީ  ނުވަތަ  ސާފުކުރެއްވުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ރަސްމީ   ވާނަމަ،  އަންނަ  ޖެހިގެން  ވަޑައިގަންނަވާނީ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

 ދުވަހުއެވެ.

 . ބައްދަލުވުން   ދިނުމުގެ   މަޢުލޫމާތު   ރެޖިސްޓަރވުމާއި   ބީލަމުގައި  1

ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ    1.2 މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ  ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ  ބީލަމާއި 

   އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.  އެވާތިރީގައި ،ދަތުގެ ތެރޭގައިއްމު

 ގައި 10:00ގެ  2023މާރިޗު  22 ދިނުމުގެ ަބއްދަލުވުން: މަޢުލޫމާތުބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރވުމާއި  •

 ުބ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެވެ. ސީ ހިސާދާއަން ފަރާތްތަކަށްބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރ ނުވާ  •

 procurement@pgoffice.gov.mv އީމެއިލް: •

 ފޯނަށެވެ.  6780080 ގުޅުއްވާނީ  •

 .ތެރޭގައެވެ ޢިމާރާތުގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު. ތ ހިނގަމުންދަނީ ގޮފި. ތ މިއޮފީހުގެ

 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން. ލަން  ބީ  2

 ޅުވުން:  ބީލަން ހުހަޅެޅުމާއިއަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަ 2.1

   2023އެޕްރީލް  04ތާރީޚް: 

 ގައި   10:00ގަޑި: 

 .ތެރޭގައެވެ ޢިމާރާތުގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު. ތ ހިނގަމުންދަނީ ގޮފި. ތ މިއޮފީހުގެ

 ދު ޝާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރު  3

ނެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބާއި ހާޟިރުވަންވާ  ވާ ގަޑިއަށްއަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅި 3.1

ނަމަ ބޭނުންވެއްޖެ  ސާފުކުރަން  މަޢުލޫމާތެއް  ގޮތުން  ދެވޭވަރުގެ  ބެހޭ  މަޢުލޫމާތެއް  ހާޟިރުވާންވާނެވެ.    އެފަދަ  މީހަކު 

ންވެއްޖެނަމަ  ސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުވެއެއްއަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ  

އަންދާސީ   އެންމެ  ހުށަހެޅޭނީ  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  ހާޟިރުވާ  ހުށަހެޅުމަށް  ހިސާުބ  އަންދާސީ  ސާފުކުރަންވާނެވެ.  އެކަމެއް 

 ވެ.ހިސާެބކެ

 ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.  ދި ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިންއީމެއިލް އަ 3.2



  

އަންދާސީުބގައި ގުޅޭ ނަންަބރެއްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާކުރާ ނަންަބރަކީ ބީލަން ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ބީލަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ   3.3

 ފަރާތުގެ ނަންަބރު ކަމުގައިވާން ވާނެވެ.

ދުވަހުގެ  )ސާޅީސް ފަހެއް( 45ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީބލަން ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  3.4

  މުއްދަތަށެވެ.

އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެވެ. އަގު ފޯމު ތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި   3.5

 ންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެވެ. ނުވާނަމަ އެ އަ 

ކޮ  ހުށަހަޅަންވާނީ  ންބީލަ 3.6 އުރައެއްގައެވެ. ަބންދު  ސިޓީ  އުރައިގެ  ށްފައިވާ  ޭބރުގައިސިޓީ  ނަން      ޔެފައި  ލިބީލަމުގެ 

އުރައިގައޮންނަން ފަރާތުގެއި  ވާނެއެވެ. ސިޓީ  ހުށަހަޅާ  އެޑްރެސް   ބީލަން  ނަމްަބރު  ނަމާއި  ފޯނު  އޮންނަންޔެލި  އަދި   ފާ 

 މިނޫންގޮތަކަށް އޮންނަ ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.  ވާނެއެވެ.

އޮންނަންވާނެއެވެ.  އަގުތައްބީލަމުގައި  ހުށަހަޅާ   3.7 އެނގެން  އިންނެވެ.  ސާފުކޮށް  ރުފިޔާ  ދިވެހި  އޮންނަންވާނީ    އަދި   އަގު 

  .ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ ގެ ަބއިޝީޓުއަގު ހުށަހަޅާ  ގައިވާ ފޯމުގެ 1ޖަދުވަލް 

 ބީލަންތައް  ނުގަނެވޭނެއެވެ.ލައެއް  ބީލަމެއް ަބއެއްވެސް    ޅާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަ  ބީލަން ހުށަހަޅަން 3.8

ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ    ބީލަންބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި  

ޖެހުމުގެ ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި    އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުމަށްފަހު،  ބީލަންއެވެ.  ހާޟިރުގަ

 ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.ންޓެއް ދެވޭނަމަ އެއެމެންޑްމެންޓެއް އެމެންޑްމެ މިއޮފީހުންމިބީލަމާއި ގުޅިގެން  3.9

 ޖެހޭ ތަކެތި އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަން  4

 އް ނަމަ އެފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައެވެ.ކުންފުނި /އިންވެސްޓްމެއްޓެކޯޓޭޝަން (ކޯޓޭޝަން ހުންނަންވާނީ  • 4.1

ރެޖިސްޓްރޭޝަީބ • ވިޔަފާރި  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  ދިވެހި  ލަން  ނަމަ  ފަރުދެއް  އަމިއްލަ   / ކޮޕީ  ސެޓްފިކެޓްގެ  ން 

 ރައްޔިތެއްކަން އަންގާދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި) ޖީއެސްޓީ  •

ކުރެވިފައިވާ   • އެއްކަރުދާސް  ޝީޓާ  މައުލޫމާތު  ފޯމު  1ޖަދުވަލް  މި  (މި  ފޯމު  ަބއެއް ހުރިހާގެ    ގައިވާ 

 ހުންނަންވާނީ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ.)

ކުރެ • ރަޖިސްތްރީ  ވިޔަފާރީގައި  މެދުފަންތީގެ  އަދި  އިކޮނޮމިކް ކުދި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަމަށް  ވިފައިވާ 

 ޑެވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ން. ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރު :  2ސެކްޝަން  

 ތަފްސީލް  #

އެ  ގަ ކްރައިޓީރިއާ   ނުވާނަމަ  ހުށަހަޅާފައި  ފުރިހަމައަށް  ލިޔުންތަށް  ނުވަތަ  ހަމަނުވާ  ޝަރުތުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އި 

 ދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލްވާނެވެ. ން އަ 

   ޕޮއިންޓް)   90މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ އަގު (  1

 އެންމެ ކުޑަ އަގަށް ވާދޭނީ ހުށަހަޅާފައި  ޕޮއިންޓްއަގަށް  (  90  ×ށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު  ހު • 

 ) ލިޭބ ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުންނެވެ. ޕޮއިންޓްފުލް 

 ޕޮއިންޓް)   10ގޮތް (   ނެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭ 2

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

 ޞޫލުންނެވެ. އު ލިޭބ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ  ޕޮއިންޓް

އެއްވައްތަރެ  ޕޮއިންޓްތަޖުރިާބއަށް   • ގުޅޭ  މަސައްކަތާއި  މި  ބަލާނީ  މަސައްކަ ދިނުމުގައި    ތަކަށެވެ. ތްއްގެ 

މަސައްކަތްތައް ތަޖުރިާބގެ ގޮތުގައި ގުނާނީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުވި ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި މަސައްކަތް ކުރި 

 ށެވެ. ކަތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަ

 އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބއަށެވެ.  5ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭތުވެ ދިޔަ  ޕޮއިންޓް •

 



  

   1ޖަދުވަލް 

 ގެ ބައި: . ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 1

 ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް)  (އައީ.ޑީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން:

 ................................... .. .................................................................................................. .. ............... ... 

 ވެރިފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން: ،ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނަމަ 

.......................................................................................................................................................... 

 ކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނަމަ ވެރިފަރާތުގެ އެޑްރެސް: 

.................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރު:......

 .......................................................................................................އީމެއިލް އެޑްރެސް:......................

 ގެ ބައި: . ވިޔަފާރިއާއި ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 2

 ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަން: މީރާގައި

 ...................................... .. .................................................................................................. .. ............ 

 ............................................................................................ ނަންަބރު:ސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓި ފިކޭޝަން ޓެކް

 ތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސައެއް ވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން. ލަދައު

 ޖެހޭ              

 ނުޖެހޭ              

 ގެ ބައި: ގު ހުށަހަޅާ ޝީޓު އަ  -3

 ..............އަންދާސީ ހިސާުބގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: ........................................................................................

 ...............................................މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު: (ބަންދު ދުވަސް ހިމަނާގެން) ............................

 ...............................................................................މަހަކަށް : މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

 ޑު އިޤުރާރުވަމެވެ. ނމިފޯމުގައި މަތީގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދުމަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަޅުގަ

 

 ނަން:

 

 އައިޑީ ކާޑް ނަންަބރު: 

 

 ާތރީޙް:                                     ސޮއި: 

 


	8 - Th Gofi Folhaa Saafukurun
	Iulaan with Info Sheet
	8 - Th Gofi Folhaa Saafukurun
	Info Sheet


