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   ޞަފްޙާ 1 ގެ 1

 10/23C/1/20-(IUL)196 ނަންބަރު:

   ލާން އިޢު

 

އޮފީހަ މިއޮފީހުެގ  ތިނެއް(  03  ށްމި  ުމއްދަތަށް،  ދުވަހުެގ  އަހަރު  ޢިމާރާތާއި ގއ)  ހިންަގމުންދާ   .ޮގފި 

މާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  ނުސާފުކުރުމާއި ޮގފިން ބަހަންޖެހޭ ސިޓީ ފަދަ ތަކެތި ބަހައިދި  ފޮޅާ  ޯގތިތެރެ

ހޯދުމަށް   ގުޅިެގން،  )2023ޖަނަވަރީ    196-C/1/2023/10  )03(IUL)ނަންބަރު    ކުރިފަރާތެއް    އިޢުލާނާ 

 ހުޅުވާލަމެވެ.    ތުއެ ޢިއުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން ެއފުރުޞަކީ ެއކަށީެގންވާ ައގެއް ކަމުަގއި ނުވާތީ  ުގތަކަ ލިބިފައިވާ އަ 

 

 އަށް   10:00، 2023 ފެުބރުވަރީ  09ވުާމއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން: ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރީ •

 އަށް 10:00، 2023 ފެުބރުވަރީ 21 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން:ބީލަން  •

 

ޝަޢުޤުވެރި ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި  ަގޑިއަށް    ވެލަްއވާވީމާ،  ދެންނެިވފައިވާ  މަތީގައި  ފަރާތްތަކުން 

 މަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެެމވެ. ްއވު ވަޑައިެގން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެތްޕަށް  ޮގ .އގމިއޮފީހުެގ 

 

ދަންނަވަމެވެ.   ރެޖިސްޓްއަދި  ހުށަހެޅު  ވެވަޑައިނުަގންނަވާރީބީލަމުަގިއ  ހިސާބު  އަންދާސީ  މުެގ އްވުފަރާތްތަކަށް 

ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ   ެގ  10:00އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުެގ  ތު ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި  ޞަފުރު

މާތު  ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫ   ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީެމެވ.  ތައްހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު

 ކަރުދާސް އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެވެ.  

 

ދުވަހަކީ ސަރުކާރު    ނޯޓު: ވަޑައިަގންނަވާ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހިސާބު  އަންދާސީ  ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 

ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހިސާބު  އަންދާސީ  ނުވަތަ  ސާފުކުރެއްވުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ާވނަމަ،  ކަމުގައި  ދުވަހެއް  ބަންދު 

 ވަޑައިަގންނަވާނީ ޖެހިެގން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުއެވެ. 

 1444ރަޖަބު  10

 2023ފެބުރުވަރީ  01

 



04 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

      

  ޢިމާރާތާއި ހިނގަމުންދާ ގޮފި .އގ  ގެ މުއްދަތަށްދުވަހު  ) އަހަރުތިނެއް(  03

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

IUL)196-C/1/2023/10(  އިޢުލާން ނަންބަރ: 

 :އިޢުލާން ތާރީޚް    2023  ރުވަރީފެބު  01

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

  އޮފީސް   ސާފުކުރުމާއި   ފޮޅާ   ކުނިކަހާ   ޢިމާރާތުގެ   ހިނގަމުންދާ   ގޮފި   . އ ގ  އޮފީހުގެ   ޖެނެރަލްގެ   ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ކަރުދާސް:   މަޢުލޫމާތު   ގުޅޭ   އި މާ ނު ދި ބަހައި   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   ގެ ދެމެދު  13:00އާއި    12:00އާދިއްތަ، 

 ތެއްގައެވެ.ގުވަ

އެހެން • ފިޔަވައި  ުބރާސްފަތި   މިމަސަކަތް  މަސްތަކުގައި   ރަމަޟާންމަސް  އަދި  އަންގާރަ  އާދިއްތަ،  ކުރަންވާނީ 

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

 ނުން. ދިށްކޮގޮފި ހިންގަމުންދާ ޢިމާރާތުގެ ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފު.އގއަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިއޮފީހުގެ  •  

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

 .މޭޒުތަކާއި، ގޮނޑިތަކާއި، ކަަބޑުތައް (ފަރުނީޗަރުތައް) ފޮޅާ ސާފުކުރުން

ފާރުތަކާއި، • (ތަޅުންގަނޑާއި،  މޮޕްލުން  ކުނިކަހާ،  ފޮޅާ،  ތެރެ  ވަންނަން   ގ)ންލިސީ  އޮފީސް  ޢިމާރާތައް  އަދި 

 ކުނިކަހާ ސާފުކުރުން. އާއި ގޯތި ތެރެއާއި މަގު އޮންނަ ގޯޅި

 .ކުނި ކަހާއިރު ނެގޭ ކުނިތައް އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށް ދިނުން •

 ފާޚާނާ ދޮވެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. •

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

 ސިޓީ ބެހުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުން  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 ންތުރާފަ އޮފީހުގެ •

   މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓަށް ގެންދަންޖެހޭ ތަކެތި ގެންގޮސްދިނުން. •

 ކޮންމެ ދުވަހަކު ގޮފީގެ ދިދަނެގުމާއި ދިދަ ތިރިކުރުން.  1.3 

 މި މަސައްކަތް ކޮށްދެންޖެހޭ ގަޑި:

 ގެ ކުރިން 7:30 ނުދުހެދިދަ ނެގުން: 

  ގެ ފަހުން 17:30ދިދަ ތިރިކުރުން: 

 ބިލް ހުށަހެޅުން  2

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

ޔަން ކުރާ ފަރާތަކާއި އްއަ ންމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަރާތު

(ހަވާލުކުރުން މާނަ ކުރަނީ ފައިސާ ޖަމާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިއޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ފިނޭންސަށް ފޮނުވަންޖޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވުމަށެވެ.) 



 

 

. އގ ކަމަށް ަބޔާންކޮށް މިއޮފީހުގެނުމުނި މަސް ނިމުމުން އެމަހެއްގެ ބިލާއި، މަސައްކަތް ނީދޭންވާމަސައްކަތުގެ އަގު  2.2

  ކޮށްފައިވާ ޝީޓް ހުށަހެޅުމުން އެނިމުނު މަހަށެވެ.ގޮފީގެ މުވައްޒަފު ސޮއި

 މަސައްކަތު އެއްބަސްވުން ބާތިކުރުން  3

ކާމިޔާުބކުރާ 3.1 އެއްަބސްވުމުގެ  ފަރާތާއެކު  ިބޑް  މަސައްކަ  ވެވޭ  ފަރާތުން،  މަސައްކަތްކުރާ  ތެރޭގައި   ތްމުއްދަތުގެ 

ޭބނުންވެއްޖެނަމަ  އްހު ކުރަން  ބާޠިލް  އެއްަބސްވުން  އެފަރާތުން  ނުވަތަ  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،  )  ދޭއް(  02ޓާލަން 

 މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ލިޔުމުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް ދިނުމަށްފަހު އެއްަބސްވުން ާބޠިލްކުރެވިދާނެއެވެ.

މަސަ 3.2 ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ފަރާތުން  ތްކައްއެއްަބސްވުމުގެ  ކުރުވަން  ، ޙަވާލުކުރާ  އިތުރަށް  މަސައްކަތް 

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

 އެއްަބސްވުމުގެ  ތަވަނު ނޯޓިސް ލިޔުމުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް ދިނުމަށްފަހު މިއެއްަބސްވުން ބާޠިލްކުރެވިދާނެއެވެ.  

 .އިތުރުކުރެވިދާނެވެ މުއްދަތު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު :  1  ސެކްޝަން 

ބީލަމަށް  

ކުރިމަތިލެވޭނެ  

 ފަރާތްތައް 

ގިން   - ވިޔަފާރީގެ  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  ން ކުއަތިމިނިސްޓްރީ 

 އެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތައް.ގިންތި

   

 

 ތަފްސީލް  #

ހިސާުބ  އަންދާސީ  ވާނަމަ،  ކަމުގައި  ދުވަހެއް  ބަންދު  ސަރުކާރު  ދުވަހަކީ  ވަޑައިގަންނަވާ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހިސާުބ  އަންދާސީ 

 ވަހުއެވެ.ދު މީ ރަސްހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ޖެހިގެން އަންނަ

 . ބައްދަލުވުން   ދިނުމުގެ   މަޢުލޫމާތު   ވުމާއި ރީ ރެޖިސްޓް   ބީލަމުގައި  1

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

   .ށެވެއީމެއިލް އެޑްރެހަ  އެވާތިރީގައި ،މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

 ގައި 10:00ގެ  2023 ފެުބރުވަރީ 09 ދިނުމުގެ ަބއްދަލުވުން: މަޢުލޫމާތުވުމާއި ރީޖިސްޓްމުގައި ރެލަީބ •

 ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެވެ.  ރީބީލަމުގައި ރެޖިސްޓް •

 office.gov.mvpg@tenremprocu އީމެއިލް: •

 ފޯނަށެވެ.   3003269, 3003291 ގުޅުއްވާނީ  •

 .ގޮފީގައެވެ. އގވުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ަބއްދަލުވުން އޮންނާނީ މިއޮފީހުގެ ރީބީލަމުގައި ރެޖިސްޓް

 ޑްރެސް: އެ

 ރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްޕް

 . ގޮފި،ގއ

 ލިނގިލި މީޑިއާ ޕްރޮޑަކްޝަން ސެންޓަރގއ. ވި

 ލި ނގިވިލިގއ. 

 3023196ފޯނު ނަންަބރު 

 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން. ބީލަން   2

 ވުން: ޅުހުން އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅެޅުމާއި ބީލަ 2.1

   2023ފެުބރުވަރީ  21ތާރީޚް: 

 ގައި   10:00ގަޑި: 

 . ގޮފީގައެވެ.އގ މިއޮފީހުގެ އޮންނާނީ ހުށަހަޅެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އަންދާސީ ހިސާުބ

 ޑްރެސް: އެ

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އުޓަރކިރޮސެޕް

 . ގޮފި،ގއ

 ލިނގިލި މީޑިއާ ޕްރޮޑަކްޝަން ސެންޓަރގއ. ވި

 ގއ. ވިލިނގިލި 

 3023196ފޯނު ނަންަބރު 

 

 

mailto:procurement@pgoffice.gov.mv


 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު  3

ކަނޑައެ 3.1 ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  ހިސާުބ  މިގޮގަޑިއަވާ  ޅިއަންދާސީ  އަދި  ހާޟިރުވަންވާނެވެ.  ހުށް  އަންދާސީ  ށަތުން  ހަޅާ 

މަ ގޮތުން  ބެހޭ  ނަމަހިސާާބއި  ބޭނުންވެއްޖެ  ސާފުކުރަން  ދެވޭވަރުގެ  ޢުލޫމާތެއް  މަޢުލޫމާތެއް  މީހަކު   އެފަދަ 

ސާފުކުރަން  މެއް  ކަސްވެހާޟިރުވާންވާނެވެ. އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއް

އެ ހުށަހެސާ  ކަމެއްބޭނުންވެއްޖެނަމަ  ހިސާުބ  އަންދާސީ  ހުށަހެޅޭނީ  ފުކުރަންވާނެވެ.  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  ހާޟިރުވާ  ޅުމަށް 

 އެންމެ އަންދާސީ ހިސާެބކެވެ.

 ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.  ދި ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިންއީމެއިލް އަ 3.2

ލަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ  ކުރާ ނަންަބރަކީ ބީލަން ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ީބސާއި ހިއްސީުބގައި ގުޅޭ ނަންަބރެއްގެ ގޮތުގަދާއަން 3.3

 ފަރާތުގެ ނަންަބރު ކަމުގައިވާން ވާނެވެ.

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

  މުއްދަތަށެވެ.

ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެވެ. އަގު ފޯމު ތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި    ގައި ބީލަން ވެރިޔާ މު ޅާ ފޯ އަގު ހުށަހަ  3.5

 ނުވާނަމަ އެ އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެވެ. 

އުރައެއްގައެވެކޮ ބަންދު  ހުށަހަޅަންވާނީ  ންބީލަ 3.6 ސިޓީ  އުރައިގެސި.  ށްފައިވާ  ޭބރުގައި ޓީ  ނަން      ފައި ޔެލިބީލަމުގެ 

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

  ވާނެއެވެ.

ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ. ނަންއަގު ހުށަހަޅުވަންވާނީ ޖީއެސްޓީ އާއި ޖުމްލަ އަގު ވަކިން އެނގޭނެހެންނެވެ. އަގު އޮން 3.7

 ގައިވާ ފޯމުގެ އަގު ހުށަހަޅާ ަބއި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 1ވަލް އަދި ޖަދު

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

ކެނޑު އުރަ  ކަނޑައެޅިފަމަ ބަންދުކޮށްފައިވާ  އެކަމަށް  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ގަޑީގައި  ށް  ހުރިހާ    ބީލަންއިވާ  ހުށަހަޅާ 

ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ   އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުމަށްފަހު،  ބީލަންފަރާތްތަކެއްގެ ހާޟިރުގައެވެ.  

 ޒިންމާއެކެވެ. ވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެކަށަގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި 

 ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.އެމެންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެއެމެންޑްމެންޓެއް  މިއޮފީހުންމިބީލަމާއި ގުޅިގެން  3.9

މުވައްޒަފަކާ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން 3.10 މިއޮފީހުގެ  (ދަޢު ފަރާތަކީ  ގުޅުމެއް  (  1.02ވާއިދުގެ  ޤަ  ޔަތުމާލިއް  ލަތުގެ  ގައި  ގެ  ހ) 

"ކްކުަބޔާން އެސޯ ރިލޭޓިވް  ލޯޒްރާ  "ކްލޯޒް  ނުވަތަ  ކަމުގައިވްސިއޭޓި"  އޮތްކަމުގައިގުޅުމެއްފަދަ  ށްފައިވާަބޔާންކޮ  "   (  

 ވެ. ން ވާނެއެހުށަހަޅަ އިކޮށް ނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮނގޭއެ ތު މާމަޢުލޫ ސާފު ، އެކަމުގެވާނަމަ

  ށީގެންވާ އެކަ   އަގަކީ   ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތްތަކުން   ހުށަހަޅާ  ބިޑު   ، ކުރެވޭނީ   ހަވާލު   ދިނުމަށް  ދުމަތް ޚި   ނުވަތަ   މަސައްކަތް   މި  3.11

 . ނިއްޖެނަމައެވެ ފެ  އޮފީހަށް މި   އްކަމަށް އަގެ 

 އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  4

  .)ލެޓަރހެޑްގައެވެ ލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެީބން ހުންނަންވާނީ ކޯޓޭޝަން (ކޯޓޭޝަ  • 4.1

 ގެ ކޮޕީ.ފިކެޓްސްޓްރޭޝަން ސެޓްޖިވިޔަފާރި ރެ ލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެީބ •



 

 

 .ޕީރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮ މަވެސްމަންޓެއް ނަނުވަތަ ލޯކަލް އިން ކުންފުޏެއް •

 އިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި) ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފަ •

  ލިޔުން.މަ އެކަން އަންގައިދޭފަރާތެއްނަ ޖެހޭ ޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަން ނުސެ ޓްރޭޝަންޓެކްސް ރެޖިސް •

ަބއެއް ހުންނަންވާނީ  ގެ ހުރިހާ  ގައިވާ ފޯމު (މި ފޯމު  1ދުވަލް  ޖަ  ށްފައިވާސް ކޮމި މައުލޫމާތު ޝީޓާ އެއްކަރުދާ •

 ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ.)

މަންޓުން  ޕްވެލޮއިކޮނޮމިކް ޑިމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކައިވާރީ ކޮށްފަޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްދުފަންތީގެ ވިކުދި އަދި މެ •

 ފައިވާ ލިޔުން.ދޫކޮށް

 މިދާއިރާއިން   ، ރޭގައިދުވަހުގެ ތެ  ރު އަހަ  5ދިޔަ  ނީ ވޭތުވެގުނާ  ތުގައިޖުރިާބގެ ގޮން (ތަތަޖުރިާބ ދައްކައިދޭ ލިޔު •

ރަ ނުވަތަ  އިދާރާއަކުން  ޙިދައުލަތުގެ  ސަރުކާރުގެ  ކުޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ    ތަކުން ނިންފުންއްސާވާ 

 ލިޔުމެވެ.)ދީފައިވާ ންގައިދީ ކޮށްނިންމާ އެކަން އަތްމަސައްކަ

ހ)  ގެ (  1.02ޤަވާއިދުގެ    މާލިއްޔަތު  ލަތުގެ ގުޅުމެއް (ދަޢުވައްޒަފަކާ މުހުގެފަރާތަކީ މިއޮފީ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން •

ަބޔާން "ކްލޯޒްކުގައި  "ކްރިލޭޓިވް  ރާ  އެ" ނުވަތަ  ަބޔާންކޮށްފަ"  އޭޓިވްސިސޯލޯޒް  ގުޅުމެއްއިވާކަމުގައި  )  ފަދަ 

 .ންނެ ލިޔުނގޭއެމާތު މަޢުލޫ ސާފު ގެމު، އެކަވާނަމަ އިކަމުގަފަރާތެއް  އޮތް

 ންދާސީ ހިސާާބއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަށް ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.އަ 4.2

 

 ން. ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރު :  2ސެކްޝަން  

 ތަފްސީލް  #

ޝަރުތު ކް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ރައިޓީރިއާގައި  ހަމަނުވާ  ނު ތައް  ހުށަހަޅާފައި  ފުރިހަމައަށް  އެ  ލިޔުންތަށް  ވާނަމަ 

 އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލްވާނެވެ. 

   ޕޮއިންޓް)   90މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ އަގު (  1

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

 ) ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުންނެވެ.ލިޭބ ގޮތަށް  ޕޮއިންޓްފުލް 

 ޕޮއިންޓް)   10ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް (   ތަޖުރިބާއަށް  2

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

 ށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުންނެވެ. ލިޭބ ގޮތަ ޕޮއިންޓް

ަބ  އިންޓްޕޮތަޖުރިާބއަށް   • އެއްވައްތަރެދިނުމުގައި  ގުޅޭ  މަސައްކަތާއި  މި  މަސައްކަތްތަކަށެވެ. އްލާނީ    ގެ 

މަސައްކަތްތައް ތަޖުރިާބގެ ގޮތުގައި ގުނާނީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުވި ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި މަސައްކަތް ކުރި  

 ވާ ލިޔުންތަކަށެވެ. ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައި

 އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބއަށެވެ.  5ބަލާނީ ވޭތުވެ ދިޔަ  ދިނުމުގައި ޕޮއިންޓް •
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 ނަން:

 

 އައިޑީ ކާޑް ނަންަބރު: 

 

 ާތރީޙް:                                     ސޮއި: 
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