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   ޞަފްޙާ 1 ގެ 1

 11/3C/1/202-(IUL)196  ނަންަބރު:

   ލާން އިޢު 

 

ގެންދާ   ބޭނުންކުރަމުން  ސޮމައިކްރޯސޮފްޓްމިއޮފީހުގައި  ން ހޯދަ  ފަރާތެއް  ކޮށްދޭނެއު ރިނުލައިސެންސް    ގެތަކުފްޓްވެއަރގެ 

 ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

 ގެ ކުރިން 10:00، 2023ފެުބރުވަރީ   15 ން:ވު ރީ ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓް  •

 އަށް 10:00، 2023ފެުބރުވަރީ  16 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން:ބީލަން   •

ކު ބީލަމުގައި   • ފަރާތެއްގެ   :މަށް ރު ރެޖިސްޓްރީ  ގުޅޭނެ  ކުންފުނީގެ ނަމާއި،  ޖެއްސެވުމަށްފަހު،  އިޢުލާނުގެ ނަންަބރު 

ޖެއްސެވުމަށްފަހު  އެޑްރެސް  އީމެއިލް  އަދި  ނަންަބރު،  ފޯނު  ނަމާއި  ފުރިހަމަ 

procurement@pgoffice.gov.mv  ެވެ.އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމ 

 

ގަޑިއަށް   ދެންނެވިފައިވާ  މަތީގައި  ފަރާތްތަކުން  ޝަޢުޤުވެރިވާ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި  ރެޖިސްޓްރީ  ބީލަމުގައި  ވީމާ، 

  ވަނަ ފަންގިފިލާ)   12(ވެލާނާގެ،    ށްމިއޮފީހަ  އަށް  10:00ދުވަހުގެ   ސްފަތިރާވާ ުބ  16ވަރީ  ފެުބރު  2023  ،މައްފަހުކުރެއްވު

  ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާުބ 

 

ތު ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި ޞަފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރު  ނުވާ  ރީއަދި ދަންނަވަމެވެ. ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓް

ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާާބއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ   ގެ  10:00އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުގެ  

 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެވެ.   ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ތައްހިސާުބ

 

ވަޑައި ގަންނަވާ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު  ނޯޓު: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ 

 ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުއެވެ.
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 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

      

ގެންދާ   ބޭނުންކުރަމުން  ސޮމައިކްރޯސޮފްޓްމިއޮފީހުގައި  ލައިސެންސް    ގެތަކުފްޓްވެއަރގެ 

 ން ހޯދު ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެއުރިނު
 : ރޮޖެކްޓްގެ ނަން ޕް 

IUL)196-C/1/2023/11( ިލާން ނަންބަރ ޢު އ: 

 :ޚް ރީން ތާ ޢުލާއި  2023 ރުވަރީފެުބ 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  މަޢުލޫމާތު   ގުޅޭ ނުމާ ކޮށްދި އު ރިނު   ލައިސެންސް   ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ   މައިކްރޯސޮފްޓްގެ   ގެންދާ   ބޭނުންކުރަމުން   މިއޮފީހުގައި 

 ކަރުދާސް: 

 ލޫމާތު:ޢުމަ 

 އެވަނީއެވެ.  ބަލްގައިޓޭާވ  ތިރީގައިތައް ފްޓްވެއަރގެ ތަފްސީލުސޮއުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ރިނުލައިސެންސް  •

 ފީހުގެ ނަންމަތީގައެވެ. ރަންވާނީ މިއޮކު ޖިސްޓަރ ސެންސް ރައިލަ •

 ދަތަށެވެ. ހަރު ދުވަހުގެ މުއް(އެކެއް) އަ  1ލައިސެންސް ރިނުއުކުރަންވާނީ  •

 

 

 
License Renewal  
• Licenses to be registered under our organization name: Prosecutor General’s Office of the Maldives  

QTY  DETAILS  

210  Microsoft 365 Business Basic 1 Year Plan  

6  Microsoft 365 Business Standard 1 Year Plan  

2  Power BI Pro 1 Year Plan  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 އިރުޝާދު ދެވޭ    ކަށް ޅާ ފަރާތްތަ ބީލަން ހުށަހަ :  1  ސެކްޝަން 

ބީލަމަށް  

ކުރިމަތިލެވޭނެ  

 ފަރާތްތައް 

ހުޅުބީލަން • ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  މި  ،ވާލެވިފައިވަނީ  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  ކުދި،  ނިސްޓްރީ    ދުމެ  އަދި  ދިކު އެންމެ 

 ވެ. ށެ ކަދިވެހި ވިޔަފާރިތަ އިވާ ރެވިފަރީ ކު އްގައި ރަޖިސްޓައަކުން ގިންތިއެތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިފަން

 

ކުދިކު   "އެންމެ • މެންދުފަ  ދި،  ގޮތުއަދި  ތަކުގެ  ވިޔަފާރި"  އަ  ގައިންތީގެ  ކުދި  ފަންތީގެ  ބެލެވޭނީ  މެދު  ދި 

ނަންބަރު   (ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައިމި  ށުންދަ   ގެ)  6/ 2013ވިޔަފާރީގެ  އިކޮނެމިކް  އޮފް    ނިސްޓްރީ 

 ކެވެ. ސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަރަޖިއި ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގަ

 

 ލް ސީ ތަފް  #

 

 ން މާއި މައުލޫމާތު ސާފުކުރު ރަޖިސްޓަރީވު   ބީލަމުގައި  1

ގުޅިގެން 1.2 މަ  ބީލަމާއި  ފޮނުސާފުކުރަންޖެހޭ  ސުވާލެއް  އެ  ވާނަމަ  މަޢުލޫމާޢުލޫމާތެއް  ދެވިފައިވާ    މަށްކުރުފުސާތު  ވަންވާނީ، 

   .އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ ވާ އެރީގައިރޭގައި، ތިގެ ތެމުއްދަތު

 މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކުރިން ގެ 10:00ދުވަހުގެ  ބުދަ ،2023ރުވަރީ ފެުބ 15 :ންވުރީޓަޖިސްމުގައި ރަލަީބ •

 ނުދެވޭނެވެ. ޞަތު  ފުރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެރީބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަ •

 gov.mvficeprocurement@pgof.: އިލްމެއީ •

 ފޯނަށެވެ. 3003287 ގުޅުއްވާނީ •

  ހުޅުވުން. ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން   2

 ބީލަން ހުޅުވުން:  އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅެޅުމާއި 2.1

 އި.ގަ 10:00ދުވަހުގެ  ރާސްފަތިުބވާ ،  2023ރުވަރީ ފެުބ 16ތާރީޚް: 

 ސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް،ޕްރޮ

 ވަނަ ފަންގިފިލާ  12ވެލާނާގެ، 

 އިރުޝާދު ށް ދެވޭ  ތަކަތް ރާ ޅާ ފަ ށަހަ ން ހުލަ ބީ  3

ޅިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވަންވާނެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާާބއި އެތުން ކަނޑަރާ ޅާ ފަހައަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަ 3.1

ސީ ދާން. އަވާންވާނެވެރު ހާޟިހަކުމީ  ގެތެއް ދެވޭވަރުއެފަދަ މަޢުލޫމާ  މަނަ  މާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެލޫބެހޭ ގޮތުން މަޢު

ހު ނުކުރިގެ  ށަހެޅުމުހިސާުބ  އުފެދޭ  ޚިލާފު  އޮވަން  އެޅުތަ  އެކަމެއް   ވެސްއްންއަރާ  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  ސާފުކުރަން  ކަމެއް 

 ސާފުކުރަންވާނެވެ. 

  ތަށް ގު އަ   ޝަން ޕް އޮ  (ކެވެ. ެބސާހިމެ އަންދާސީ  ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅޭނީ އެންށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާއަންދާސީ ހިސާުބ ހު 3.2

މިއޮފީހުން ބަލައިގަންނާނީ އެންމެ ކުޑަ    ހުށަހެޅި އަގުތަކުން   ، މަވެސް ނަ ހިމަނާފައިވީ   އިން) ގިނަ ރެ  ގަށް ވު އެކެއް) އަ (  01( 

 )  . ވެ އަގެ 

 އެވެ. ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ޔާއިންދި ފެކްސްގެ ޒަރިއް އީމެއިލް އަ 3.3

ީބލަމުގެ ކަންކަން  ތަވަގެ ނު ބީލަން ވެރިޔާރަކީންަބކުރާ ނައި ހިއްސާގޮތުގަ ގެރެއްންަބޅޭ ނައި ގުގަުބހިސާ ސީދާންއަ 3.4

 ނެވެ.ގެ ނަންަބރު ކަމުގައިވާން ވާތުރާބަލަހައްޓާ ފަ
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  .ތަށެވެދަމުއް ގެހުދުވަ )ފަސްދޮޅަސް( 60ޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރީޚް އޮންނަންވާނީ ީބލަން ހުބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާ 3.5

 އޮންނަންވާނެވެ.    ހާފައި ޖަ   ޓޭޕް ސް   ނީގެ ކުންފު   ސޮއިކޮށް   ރިޔާ  ވެ  ބީލަން  ފޯމުގައި ށަހަޅާ ހު  އަގު  3.6

ކޮ  ހުށަހަޅަންވާނީ  ންބީލަ 3.7 އުރައެއްގައެވެ.  ަބންދު  ސިޓީ  ޭބރުގައި ގެއުރައިސިޓީ  ށްފައިވާ  ނަން      ޔެފައި  ލިބީލަމުގެ 

އުރައިއެވާނެއޮންނަން ސިޓީ  ފޯ  އެޑްރެސްއި  މާނަ  ތުގެ ފަރާ  ހަޅާހުށަ  ންބީލަ  އިގަވެ.  ނައަދި  އޮންޔެލި  ރުމްަބނު    ނަން ފާ 

  .އެވެނެވާ

  އަދި   ނެވެ.ދިވެހި ރުފިޔާ އިން  އަގު އޮންނަންވާނީ  ހެންނެވެ.ވަކިން އެނގޭނެ  ގުއައެސްޓީ އާއި ޖުމްލަ  ވަންވާނީ ޖީއަގު ހުށަހަޅު 3.8

  .ނެއެވެ ންވާކުރަހަމަފުރި އިަބއަގު ހުށަހަޅާ  ގެގައިވާ ފޯމު 1 ޖަދުވަލު

  އިސާއެއް ފަ  އެއްވެސްދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ    ،ށްއެވޯޑުވާފަރާތަލަން  ީބ  ންކުރިއި ކުރުމުގެ   ސޮ ގައިމުވުއްަބސްކަތު އެއްމަސަ 3.9

ދެއްކުމަށް   އެފައިސާއެއް  މު  07ވާނަމަ  ދެދުވަހުގެ  ފަވޭނެވެ.  އްދަތެއް  ދައްކައަދި  ޖެހޭފަރާތެއްއިސާއެއް   ނަމަން 

 ންވާނެވެ.ޅަށަހަހު އްމެލިޔު ގޭނެއެނ ންކަފަރާތެއް ދާމުންކަދަށްފައިސާ

ހުށަހަ  ޅަންށަހަހު  ލަންީބ 3.10 ފާއިތުވުމަށްފަހު  ގަޑި  ަބީބއެއްވެސް    ޅާކަނޑައެޅިފައިވާ  ނުގަނެވޭނެއެވެލަމެއް    އް ންތަބީލަ  .ލައެއް 

ހަމަޖެހިފައިވަ ކެނޑުމަށް  އުރަ  ކަނޑަބަންދުކޮށްފައިވާ  އެކަމަށް  ފަރާހުހަޅާ  ށަހު  ބީލަން  ގަޑީގައި   ވާފައިޅިއެނީ   ގެއްތްތަކެރިހާ 

ނުގެނެވޭނެއެވެ. ޅުމަށްފަހު،ހެށަހު  ންބީލަޟިރުގައެވެ.  ހާ ބަދަލެއް  ކަނޑަ  އަގަށް  ހުޅުވަން  ޖެހުއެބީލަން  ގަޑި  މުގެ  ޅިފައިވާ 

 .އެކެވެމާން ޒިގެތުލަން ހުށަހަޅާ ފަރާކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ީބން ވަޅުހު ކުރިން

 ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.ންޓެއް އެމެންޑްމަ އެ ވޭނަމަންޓެއް ދެންޑްމަމެއެ  ންއޮފީހުމިޅިގެން މާއި ގުލަމިީބ 3.11

  ން ކު ޖެނަމަ، އެ ފަރާތަނިކޮށް އެ ފަރާތަކުން އެ ކޮންޓްރެކްޓާއި ޙަވާލް ނުވެއްވަ  ވަކިފަރާތަކަށް ދޭންނިންމާފައި  ޓެއްކްކޮންޓްރެ 3.12

އަންހަށަހު ހިސާުބޅާ  މަދުތަދާސީ  މުވަހުމަސްދު  6ގެން  ވެއް  މިއްދަގެ  ިބޑް  ލައެަބ  ފީހުންއޮތަށް  އަދި  ނުގަނެވޭނެވެ.  އް 

 ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭނެވެ.  ށް ބެހެއްޓިގެ ިބޑް ސެކިއުރިޓީއަކޮންޓްރެކްޓެއްއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ސެކިއުރިޓީއެ

އަގުދެވޭކަތުމަސައް 3.13 ގުއްކަމަސަމި  ނީގެ  ކުރެންގެޅިތާ  ގޮތަށްންޓުގައިމަގުރީއެ   ވޭ   ނިމުމު  ،ވާ  މަސަމަސައްކަތް  ކަތް އްން 

 ންމުންނެވެ. ވޮއިސް ހުށަހެޅު ފަރާތުން ލިޔުން ދިނުމުން، މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން އިން މިއޮފީހުގެބަލައިގަތްކަމަށް

މަސަ 3.14 މި  ކުރާފަރާތުން،  ކާމިޔާުބ  ނަ  ޑުޮބ  ށްވުރެޔާއަފިރު  500,000.00  އަގަކީ  ވާ އިފަވާއްހުށަހަޅުއްކަތައް  ިބޑް    މަ، އަގެއް 

ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން   (ދޭއް އިންސައްތަ)  2ބީލަމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ %  ގޮތުގައި   ގެޓީޕަރފޯމަންސް ގެރެން

ފަ ގެއަޝިންއިނޭނުވަތަ  ދޫކޮށްފައިވާ  މިމަސަކަތަށް  އިންސްޓިޓިއުޝަންއަކުން  ހުލް  ސް  ން ޕަރފޯމަ   ވާނެވެ.ށަހަޅަންރެންޓީއެއް 

 ރާތުންނެވެ. ފަ މިޔާބުކުރާ  ބިޑް ކާ   ނީ ޖެހޭ   ހުށަހަޅަން   ންޓީ ރެ ގެ 

ދޭވަކިފަރާތަކަ  މަސައްކަތް 3.15 ފަރާތަކުންފަންމާންނިށް  އެ  ވަނިކޮށް  ނުވެއްޖެ  އި  ޙަވާލު  ކޮންޓްރެކްޓާއި  ފަރާއެ  އެ    ތަކުން ނަމަ، 

 .ނެވެއެއް ނުގަނެވޭއޮފީހުން ބަލަ  މުއްދަތަށް މިދުވަހުގެމަސް 6ވެގެން ދުހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް މަށަހު

  ބީލަން   ފަރާތަށް  ކުރާކާމިޔާުބ  ބީލަން  ނުވަތަ  މަކިވެއްޖެނަވަ   ންބީލަމު  ފަރާތަކުން  ހުށަހެޅި  ބީލަން  ށްފަހުމަހުޅުވު  ލަންީބ 3.16

 ހުށަހަޅާފައިވާ  ންއެފަރާތު  ޖެނަމަ ލުނުވެއްހަވާ  ބީލަމާ   ންކުރިފަރާތު  ކާމިޔާުބ  ީބލަން  ،ހުލިުބމަށްފަ  ލިޔުން  މުގެކާމިޔާުބވިކަ

 . ނެގޭނެއެވެ ތަށްލަޢުދަ ޓީސެކިއުރި

ރާ  ކުަބޔާންހ) ގައި  ގެ (  1.02ޤަވާއިދުގެ    ޔަތުމާލިއް  ލަތުގެ ގުޅުމެއް (ދަޢުފަރާތަކީ މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން 3.17

އެސޯރިލޭޓިވް  "ކްލޯޒް "ކްލޯޒް  ނުވަތަ  ކަމުގައިވްސިއޭޓި"  އޮތްކަމުގައިގުޅުމެއްފަދަ  ށްފައިވާަބޔާންކޮ  "  އެކަވާނަމަ  )   މުގެ، 



 

  

 ވެ.ން ވާނެއެހުށަހަޅަ އިކޮށްނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮނގޭއެ ތުމާމަޢުލޫ ސާފު

  ށީގެންވާ އެކަ  އަގަކީ   ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތްތަކުން   ހުށަހަޅާ   ބިޑު   ، ކުރެވޭނީ   ހަވާލު   ދިނުމަށް   ދުމަތް ޚި   ނުވަތަ   މަސައްކަތް   މި  3.18

 . ނިއްޖެނަމައެވެ ފެ  އޮފީހަށް މި   އްކަމަށް އަގެ 

 . ތަކެތި  ހޭ އެކު ހުށަހަޅަންޖެ އަންދާސީ ހިސާބާ  4

 ) ން ހުންނަންވާނީ އެފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައެވެ.ޓޭޝަ ކޯޓޭޝަން (ކޯ • 4.1

 ގެ ކޮޕީ.ފިކެޓްޓްރޭޝަން ސެޓްޖިސްވިޔަފާރި ރެ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލަންީބ •

 އިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި) ފަޖިސްޓަރ ކޮށްކޮޕީ (ރެޓްފިކެޓްގެ ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެ •

  ލިޔުން.ފަރާތެއްނަމަ އެކަން އަންގައިދޭޖެހޭ ކެޓް ހުށަހަޅަން ނުފިޓްޓްރޭޝަން ސެޖިސްޓެކްސް ރެ •

ންވާނީ  ނަބައެއް ހުންގެ ހުރިހާ  އިވާ ފޯމު (މި ފޯމު ގަ   1  ދުވަލްޖަކުރެވިފައިވާ    ކަރުދާސްއެއް  ތު ޝީޓާމި މައުލޫމާ •

 ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ.)

ދައް • (ތަ ތަޖުރިާބ  ލިޔުން  ގޮކައިދޭ  ވޭތުވެ ގުނާ   އިތުގަޖުރިާބގެ  ދައުލަތުގެ    މިދާއިރާއިން  ،ރުތެރޭގައިއަހަ  5ދިޔަ  ނީ 

ރަ ނުވަތަ  ޙިސަރުކާރުވާ  ކޮށްފައިޓްރީ ޖިސްއިދާރާއަކުން  ކުގެ  އެކަން   ކޮށްތްމަސައްކަ  ތަކުންންފުންނިއްސާވާ  ނިންމާ 

 ލިޔުމެވެ.)ވާ ދީފައި ދީއަންގައި

(ދަޢު ގުޅުމެފަރާތަކީ މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން • ހ) ގައި ގެ (  1.02ޤަވާއިދުގެ    މާލިއްޔަތު  ލަތުގެއް 

ފަރާތެއް    ) އޮތްފަދަ ގުޅުމެއްއިވާކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފަ"  އޭޓިވްސިސޯލޯޒް އެ" ނުވަތަ "ކްރިލޭޓިވް  ރާ "ކްލޯޒްކުަބޔާން

 ވެ.ން ވާނެއެހުށަހަޅަ އިކޮށްނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮނގޭއެމާތު މަޢުލޫ  ސާފު މުގެ، އެކަމަވާނަ ކަމުގައި

 ން. ރު އިވޭލުއޭޓް ކު   ލަންތައް ބީ :  2ސެކްޝަން  

 ލް ތަފްސީ  #

  ށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެ އަންދާސީ ރިހަމައަށް ހު  ނުވަތަ ލިޔުންތަށް ފު ހަމަނުވާ   ތައް  ޝަރުތުށްފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގައި ބަޔާންކޮ  

 ލްވާނެވެ. ބާތި   ބެއް ސާ ހި 

   ޕޮއިންޓް)   90ތައް ހުށަހަޅާ އަގު ( ސައްކަ މަ  1

ފުލް   އަގަށް  ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑައަގަށް މާކްސް  (  90  ×ޅި އަގު  ހުށަހެ  /ޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގުށަހެހު • 

 ) ންނެވެ.ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުލިޭބ  ޓްއިންޕޮ

 ންޓް) ޕޮއި   10(    ގޮތް  ޕޮއިންޓް ދޭނެ އަށް ތަޖުރިބާ  3

ލިޔުންތަކަށްހު  ދޭނީ  ންޓްޕޮއި  ާބއަށްތަޖުރި •  އެ ށަހަޅާ  ބަލައިގެން  ހުށަހަޅާ    ލިޔުން  ގިނަ  ފުލްފަރާތަކަންމެ   ށް 

  ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުންނެވެ. ލިޭބ ޕޮއިންޓް

އްކަތްތައް މަސަ(  ވެ.ތަކަށެއްގެ މަސައްކަތްރެއްވައްތަތާއި ގުޅޭ އެމި މަސައްކަދިނުމުގައި ބަލާނީ    ޕޮއިންޓްޖުރިާބއަށް  ތަ •

ގޮރިާބގެތަޖު ގު  އިދާރާނީ  ނާތުގައި  ނުވަތަދައުލަތުގެ  ސަރުކާ ރަ  އަކުން  ޙިޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  އްސާވާ  ރުގެ 

 ދީފައިވާ ލިޔުމެވެ.)އަންގައިދީ ކޮށްނިންމާ އެކަން މަސައްކަތް ންންފުންނިތަކު ކު

 ާބއަށެވެ.  ތަޖުރިކަތުގެއަހަރުގެ މަސައް  5 ތުވެ ދިޔައި ބަލާނީ ވޭދިނުމުގަ އިންޓްޕޮ •

 



 

  

   1ދުވަލް ޖަ

 އި: ގެ ބަ ޢުލޫމާތު ށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ މަ ހު   . ބީލަން 1

 )ން ނަރީރި ރަޖިސްޓަވިޔަފާ(  ގެ ނަން:ށަހަޅާ ފަރާތުބީލަން ހު

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

 އެޑްރެސް: ގެ ލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުީބ

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

 ހަމަ ނަން:ރިފު  ގެތުން ބަލަހައްޓާ ފަރާކަންކަ ގެ ލަމުީބ ރާތުގެފަން ހުށަހަޅާ ލަީބ

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

 .........................................................................................................................:ނު ނަންަބރުގުޅޭނެ ފޯ

 ..................................................................................................................ރެސް:...........އީމެއިލް އެޑް

 : ގެ ބައި ތު ސްޓްރޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާ ސް ރެޖި އި ޓެކް . ވިޔަފާރިއ2ާ

 :ވިފައިވާ ނަންރެޖިސްޓްރީ ކުރެރި ވިޔަފާ މީރާގައި

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

 ............................................................................................ ނަންަބރު:ޑެންޓި ފިކޭޝަން ޔަރ އައިސް ޕޭކްޓެ

 ވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން. ލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސައެއް ދައު

 ޖެހޭ              

 ހޭ ނުޖެ             

 : ގެ ބައި ހުށަހަޅާ ޝީޓު   ގު އަ  -3

 .....................................................................................................ދަތު: .ދާސީ ހިސާުބގެ ވެލިޑިޓީ މުއްއަން

 .......................................................................... ގެން)އިމަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު: (ބަންދު ދުވަސް ހިމަނަ

 ............................................................................................:ޔާއިން)ރުފިދިވެހި ޅާ އަގު (ހައް ހުށަމަސައްކަތަ

 ބީލަން ވެރިޔާގެ:

 

 ނަން:

 

 ނަންަބރު:  އައިޑީ ކާޑް

 

 އި: ސޮ                            ތާރީޙް:    

 

ންޓް ސްޓޭމްޕް މަޓްއިންވެސް/ކުންފުނި  
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