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 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ  
 

      
 :ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ   ފޯމު ތައ ޔާުރޮކށ ދޭނެ ފަރާތެއ  ހޯދުނ  އެކ ިޓވިޓީ ޔުނީ

38/2022/W-016 :ުޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ ބަރ 

(IUL)38-AD/38/2023/24 އިޢުލާނ  ނަނ ބަރ: 

 :އިޢުލާނ  ތާރީޚ    2023 ޖަނަވަރީ 17

 

 ނ ޖެހޭނީ:ހުށަހަޅަ  ބީލަނ   

 ތަނ :  ވަނަ ފަނ ގިފިލާ،ޕީ.ޭއކޮމ ޕ ލެކ ސ ،ހިލާލީމަގު،މާލެ. 5އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ،

 ތާރީޚ :  އަނ ގާރަ() 2023 ފެބ ރުއަރީ 07

 ގަޑި  11:30
 
 
 

 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  
 މާލެ، ދިވެހިރާއ ޖެ 
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 ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތ ތަކަށ  ދެވޭ އިރުޝާދު 

( ގެ ދަށުނ  ވިޔަފާރި 18/2014ފައިަވނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ާޤނޫނު ަނނ ބަރ މި ބީލަނ  ހުޅުވާލެވި

 ރަޖިސ ޓ ރީކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާނ ކުރާ ފަރާތ ތަކަށެވެ. 

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ކުނ ފުނ ޏާއިބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ ކުނ ފުނިތައ .  •

 ގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓ ނަރޝިޕ ތައ .ޓ ނަރޝިޕ  ޤާނޫނުޕާ •

 .ކޯޕަރޭޓިވ  ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވ  ސޮސައިޓީތައ  •

 .އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ގެ ވިޔަފާރިތައ  •

)ކޮމިޝަނުގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ އެކ ޓިވިޓީ ޔުނީފޯމު  2ެއނެކ ސ   ބީލަނ ކަރުދާހުގެ ބީލަނ  ހުަށހަޅާ ފަރާތަކީ މި މީގެ އިތުރުނ  •

 ވާނ  ވާނެއެވެ. ށ ގޮތަށ  ސާނ ޕަލ  ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ތައ ޔާރުކުރަނ ޖެހޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ ( ގައި 

ކެއ  ކުރިޔަށ ދާނީ ދަޢުލަތުެގ މާލިއ ޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާނ ޮކށ ފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫުލތަކުގެ މި ބީލަމުގެ އެނ މެހަިއ ކަނ ތައ ތަ

 .މަތީނ ނެވެ

 

 ނ  ބީލަމާއި ގުޅިގެނ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރު  -1

ގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށ  ދެވިަފއިވާ މުއ ދަތު ފޮނުއ ވާީނ، ބީލަމާއި ގުޅިގެނ  ސާފުކުރަނ ޖެޭހ މަޢުލޫމާތެއ  ވާނަމަ 1.1

މި އީމެއިލ  އެޑ ރެހަށެވެ. އަދި ގުޅުއ ވާނީ  procurement@elections.gov.mv: ތެރޭގައި

 އަށެވެ.  3004461,3004460
 

 ބީލަނ  ތައ ޔާރުކުރުނ   -2

ބީލަނ  ހުަށހަޅާ ފަރާތުނ  ީބލަނ  ތައ ޔާރު ކުރަނ ވާނީ ބީލަާމއިއެކު ދީފައިވާ  -:ބީލަމުގައި ބޭނުނ  ކުރެވޭ ބަސ   2.1

 ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ރިފަރެނ ސ  ލިޔުނ ތައ  އިގިރޭސި ބަހުނ  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ވެ. އަދި ބީަލމާއިއެކުނަމޫނާއާ އެއ ގޮތަށެ

ޖީއެސ ޓީއަށ   މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުނ ނަނ ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިނ  -:ބީލަމުގައި ބޭނުނ  ކުރާ ފައިސާ  2.2

 ދައ ކާ އަދަދު ހިމަނައިގެނ ނެވެ.

 120މުގެ މުއ ދަތު ހަމަވާ ތާރީޚ  އޮނ ނަނ ވާނީ ބީލަނ  ހުޅުވާ ތާރީޚުނ  ފެށިގެނ  ބީލަ -: ބީލަމުގެ މުއ ދަތު 2.3

 ދުވަހުގެ މުއ ދަތަށެވެ.
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 ބީލަނ  ހުށަހެޅުނ   -3
. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ހުނ ނަނ ވާނީ ސިޓީ އުަރއެއ ގައި ބަނ ދުކުރެވިފައެވެ ބީލަނ  3.1

 ނ  އެގެނ  އޮނ ނަނ ވާނެއެވެ.އ ކަބީލަމެކޮނ ކަމަކަށ  ހުށަހެޅޭ 

 .ޖީ.އެސ .ޓީ ނެގޭ މުދަލެއ  / ިހދުމަތެއ ނަމަ އަގު ުހށަހަޅަނ ވާީނ ޖީ.އެސ .ޓީ ހިމަނައިގެނ  ދިވެިހ ރުފިޔާއިނ ނެވެ 3.2
އަގުތައ  ާސފުކޮށ  އެނގެނ  އޮނ ަނނ ވާނެއެެވ. އަގު ހުށަހެޅުމަށ  ދެވިފައިވާ ުހރިހާ ބައިތަކަށ  ބީލަމުގައި ހުށަހަޅާ 
  ށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.އަގު ހު

. ނުގަނެވޭނެއެވެ ބަލައެއ  ބީލަމެއ  އެއ ވެސ   ހުށަހަޅާ ފާއިތުވުމަށ ފަހު ގަޑި ކަނޑައެޅިަފއިވާ ހުށަހެޅުމަށ  ބީލަނ  3.3
 ހުށަހަޅާ ބީލަނ  ގަޑީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ެއކަމަށ  ހަމަޖެހިފައިަވނީ ކެނޑުމަށ  އުރަ  ބަނ ދުޮކށ ފައިވާ ބީލަނ ތައ 

 ހުޅުވަނ   ބީލަނ . ނުގެނެވޭނެއެވެ ބަދަލެއ  އަގަށ  ،ހުށަހެޅުމަށ ފަހު  ބީލަނ . ހާޟިރުގައެވެ އ ގެފަރާތ ތަކެ ހުރިހާ
 ހުށަހަޅާ  ބީލަނ  ކުރުމަކީ ކަށަވަރު ގަޑި ތަނާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުޅުވަނ  ކުރިނ  ޖެހުމުގެ ގަޑި ކަނޑައެޅިފައިވާ

 .ޒިނ މާއެކެވެ ފަރާތުގެ

 ބީލަމާބެހޭ ހުށަހަޅާ މިގޮތުނ  އަދި . ވާނެއެވެ ހާޟިރުވާނ  ގަޑިއަށ   ފައިވާކަނޑައެޅި ފަރާތުނ  ހުށަހަޅާ ބީލަނ  3.4
 ހާޟިރުވާނ  ީމަހކު ދެވޭވަރުގެ މަޢުލޫމާތެއ  އެަފދަ ހިނދެއ ގައި ބޭނުނ ވެއ ޖެ  ސާފުކުރަނ   މަޢުލޫާމތެއ  ގޮތުނ 

 ސާފުކުރަނ  މެއ ކަ އެއ ވެސ  އޮޅުނ އަރާ ނުަވތަ އުފެދޭ ޚިލާފު ކުރިނ  ހުަށހެޅުމުގެ ބީަލނ . ވާނެއެވެ
 ހުށަހެޅޭނީ  ފަރާތަކުނ  ކޮނ މެ ހާޟިރުވާ ުހށަެހޅުމަށ  ބީލަނ . ސާފުކުރަނ ޖެހޭނެއެވެ އެކަމެއ  ބޭނުނ ވެއ ޖެނަމަ

 . ބީލަމެކެވެ އެނ މެ

 މިކޮމިޝަނުގެ  އެމެނ ޑ މެނ ޓެއ  އެ ދެވޭނަމަ އެމެނ ޑ މެނ ެޓއ  ކޮމިޝަނުނ  އިލެކ ަޝނ ސ  ގުޅިގެނ  މިބީލަމާއި 3.5
 . ކުރެވޭނެއެވެ އަޕ ލޯޑ  ގައިވެބ ސައިޓު

 އެކަމަށ ހުށަހެޅި  ހިނދެއ ގައި ނުވެއ ޖެ ޭބނުނ  އިދާރާއިނ  މި ،ހޯދުމަށ  ތަކެތި /ޚިދުމަތ  އިޢުލާނުކޮށ ފައިވާ 3.6
 ކުރެވިއ ޖެނަމަ ބާތިލ   ީބލަނ ތައ  މިގޮތުނ . ލިބިގެނ ވެެއވެ މިއިދާރާއަށ  އިޚ ތިޔާރު ކުރުމުގެ ބާތިލ   ބީލަނ ތައ 

 .އިޢުލާނ ކުރެވޭެނއެވެ އާއ މުކޮށ  އިުތރުނ  އެނ ގުމުގެ ށ ބީލަނ ވެރިނ ނަ 

 

 ބާޠިލ ކުރުނ   ބީލަނ   -4
 4 އެނެކ ސ  ކަރުދާހުގެ  މަޢުލޫމާތު މި ނުވަތަ ނެތ ނަމަ  އިނގޭގޮތަށ  ސާފުކޮށ  މުއ ދަތު އަދި އަގު މަސައ ކަތުގެ 4.1

 ހުށަހަޅާ  އަގު. ާބޠިލ ކުރެވޭނެއެވެ ލަނ ބީ ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި ލިޔުމެއ  ެތރެއިނ  ލިޔުނ ތަކުގެ ބުނެފައިވާ ގައި
 ވެރިޔާ ބީލަނ  ތަކުގައި  ފޯމު އަގު. ވާނެއެވެ އޮނ ަނނ  ތައ ގަޑު ކުނ ފުނީގެ ޮސޔާއި ވެރިޔާގެ ބީލަނ  ފޯމ ތަކުގައި

 .ކުރެވޭނެެއވެ ބާތިލު ބީލަމެއ  އެ ތައ ގަޑުނެތ ނަމަ ކުނ ފުނީގެ ސޮޔާއި
 

 ތަކެތި  ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ  ބީލަމާއެކު  -5
 ލިޔުނ ތައ   ބުނެފަިއވާ ހުށަހަޅަނ  ބީލަމާއެކު މި ތެރެއިނ  ލިޔުނ ތަކުގެ ބުނެފައިވާ ގައި  4 ނެކ ސ އެ 5.1

 . ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ
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 ތެރޭގައި ައހަރުގެ 3 ވޭތުވެދިޔަ ،ތަނ ތަުނނ  މަސައ ކަތ ކޮށ ދީފަިއވާ ގޮތުނ  ހާމަކުރުމުގެ މިނ ވަރު ހުރި ތަޖުރިބާ 5.2
  ވާނ ވާނީ  ލިޔުމެއ  މި. ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ ލިޔުނ ތައ  ކަމުގެ މިނިނ  މަސައ ކަތ  ދޫކޮށ ފައިވާ

 ލިޔުނ ތަކުގައި މި ،މިގޮތުނ . ލިޔުމަކަށެވެ ގުޅުނ ހުރި  މަސައ ކަތާއި ކުރަނ ޖެހޭ ގުޅިގެނ  އިޢުލާނާއި މި
  އަދި  ތާރީޚު ނިނ މި މަސައ ކަތ  ،ތާރީޚު ހަވާލުކުރެވުނު ،ތާރީޚު ނިނ މަނ ޖެހޭ  ،މުއ ދަތު ،ތަފ ޞީލ  މަސައ ކަތު
 . އޮނ ނަނ ާވނެއެވެ އެނގެނ  ސާފުކޮށ  އަގު ޖުމ ލަ މަސައ ކަތުގެ

 

 3 އެނެކ ސ  ޢަދަދު ލިޔުމުގެ ހުށަހަޅާ ،ހުށަހަޅާނަމަ ލިޔުނ  ގޮތުނ  ކުރުމުގެ ހާމަ މިނ ވަރު ހުރި ތަޖުރިބާ 5.3
 5-އެނެކ ސ  އަދިވާނެއެވެ.  ތެރޭގައި ހިމަނަނ ޢަދަދުގެ ތަޖުރިބާގެ މަސައ ކަތު ( ގެކަރުދާސ  އަގުހުށަހަޅާ)
 ގައި ހިމެނިފައިވާނ ާވނެއެވެ.   (ތަފ ސީލ  މަސައ ކަތ ތަކުގެ ގުޅުނ ހުރި ކޮށ ަފއިވާ ފަރާތުނ  ުހށަހަޅާ ބީލަނ )

 
 ޓީޝާޓެއ ގެ  އަތ ދިގު  ކުލައިގެ އަޅި އަދި ،އަޅި މަޑު ،ކަޅު އެއ ގޮތަށ  ތާވަލާ ކޯޑު ކުލަ ގައިވާ 2 އެނެކ ސ  5.4

 . ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ ޕޯސަލާއެކީޕ ރޮ  ސާމ ޕަލ އެއ 
  

 ކުރުނ   އިވޭލުއޭޓ   ބީލަނ ތައ   -6
 ދެވިފަިއވާ  ހުަށހެޅުމަށ  ީބލަނ  ،ވަޒަނ ކޮށ  ބީލަނ ތައ   ،ބަލައިަގނެ ީބލަނ ތައ  ކޮމިޝަނަށ  އިލެކ ޝަނ ސ  6.1

 ރިހަމަކޮށ ފައިވާފު ބަލައިގެނ  މިނ ގަޑަށ  ކުރާނެ ބޭނުނ  ވަޒަނ ކުރުމަށ  ީބލަނ  ޝަރުތުތަކާއި މައުލޫމާތަށާއި
 .ދެޭވނެއެވެ މާރކ ސ  ބައިތަކަށ  ބީލަމުގެ

 މާކ ސ ލިބޭ  ަމތިނ  އެނ މެ ތެރެއިނ  ފަރާތ ތަކުގެ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠު ަކނޑައަޅާނީ ފަރާތެއ  ހަވާލުކުާރނެ ބީލަނ  6.2
 . ފަރާތަކަށެވެ

 
 ކުރުނ   ސޮއި  އެއ ބަސ ވުމުގައި  -7

 ސޮއިކުރުމަށ ފަހު  އެއ ބަސ ވުމުގައި ނުވަތަ ދޫކޮށ ލައިިފނަމަ ކަތ މަސައ  ސޮއިކުރުމަށ ފަހު އެއ ބަސ ވުމުގައި 7.1
 ގައ10.76ި ޤަވާއިދުގެ  މާލިއ ޔަތުގެ ަދއުލަތުގެ ދޫކޮށ ލައިފިނަމަ މަސައ ކަތ  ނުކޮށ  ފުރިހަމަ މަސައ ކަތ 

 .ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ ގޮތުގެމަިތނ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ
 

 ނ  ކުރު  ބާތިލ   އެގ ރީމަނ ޓ   ކުރުމާއި  ޖޫރިމަނާ  -8
 މާއ ދާއާ  ވަނަ 10.71 ޤަވާއިދުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ނުނިމޭނަމަ މަސައ ކަތ  މުއ ދަތަށ  އެގ ރީމަނ ޓ ގައިވާ 8.1

 . ކެނޑޭނެއެވެ ޑެމޭޖަސ  ލިކުއިޑޭަޓޑ  ގޮތުގެމަތިނ  އެއ ގޮތ ވާ
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 މިނ ގަޑުތައ   ބޭނުނ ކުރާނެ  ކުރުމަށ   އިވެލުއޭޓ   ބީލަނ   -9

  އަގު
 ޕޮއިނ ޓ ( 60)

މެދަށ  އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާަތށ  އެނ މެ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިޭބ ގޮތަށ  ރޭޝިއޯ އުސޫލުނ ނެވެ. އެނ މެ އެނ 
މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުނ  އެހެނ  ފަރާތ ތަކަށ  ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ 

 ގޮތަށެވެ.

        × 60ބީލަމުގެ އަގަށ  ލިބޭ ޕޮއިނ ޓ  = 
 ދަށ  އަގު އެނ މެ

  ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު

 މުއ ދަތު 
 ޕޮއިނ ޓ ( 10)

އެނ މެ ކުރު މުއ ދަތެއ  ހުށަހަޅާ ފަރާތަށ  އެނ މެ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭ ގޮތަށ  ރޭޝިއޯ އުސޫލުނ ނެވެ. 
އެނ މެ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިޭބފަރާތުގެ އިތުރުނ  އެެހނ  ަފރާތ ތަކަށ  ޕޮއިނ ޓ  ދެޭވނީ ތިރީގައިއެވާ 

 ލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.ފޯމިއު

 × 10ބީލަމުގެ މުއ ދަތަށ  ިލބޭ ޕޮއިނ ޓ  = 
 އެނ މެ ކުރު މުއ ދަތު 
  ހުށަހަޅާފައިވާ މުއ ދަތު 

މެޓީރިއަލ ގެ 
 ފެނ ވަރު

 ޕޮއިނ ޓ ( 10)

ގޮތަށ  ފަރާތަކަށ  އެނ މެ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ިލބޭ  ކޮމިޝަނުނ  ބޭުނނ ވާ ފެނ ވަުރގެ މެޓީރިއަލ  ހުށަހަޅާ
ލުނ ނެވެ. އެނ މެ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭފަާރތުގެ އިުތރުނ  އެހެނ  ފަރާތ ތަކަށ  ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭނީ ރޭޝިއޯ އުސޫ

އަދި މެޓީރިއަލ ގެ ފެނ ަވރު ބަލާނީ އެކަމަށ  ޙާއ ސަކުރެވިފައިވާ  ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.
އިނ   3.1ގެ  2އި ބެލެވޭނީ އެނެކ ސ  ކޮމިޓީއަކުނ ނެވެ. މެޓީރިއަލ ގެ ެފނ ވަރު ބެލުމުގައި ޖުމ ލަ ގޮތެއ ގަ

 އަށެވެ.  3.2

 × 10ލިބޭ ޕޮިއނ ޓ  =  މެޓީރިއަލ ގެ ފެނ ވަރަށ 

އެނ މެ ފެނ ވަރު ރަގަޅު މެޓީރިއަލ  
 އަށ  ލިބުނު ޕޮއިނ ޓ  

ހުށަހަޅާފައިވާ މެޓީރިއަލ ގެ 
  ފެނ ވަރަށ  ލިބުނު ޕޮއިނ ޓ  

އެކ ޓިވިޓި 
ޔުނީފޯމ ގައި 

ފުރިހަމަވާނ ޖެހޭ 
ހެނ  އެހެނި

 ކަނ ކަނ  
 ޕޮއިނ ޓ ( 10)

ޮގތަށ  ރޭޝިއޯ އުސޫލުނ ނެވެ. ެއނ މެ މަތިނ  އެނ މެ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ިލބޭ ަފރާތަކަށ  ފުލ  މާރކ ސ  ިލބޭ 
 ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުނ  އެހެނ  ފަރާތ ތަކަށ  ޕޮއިނ ޓ  ެދވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 2ޗެކ ކުރުމުގައި ޖުމ ލަ ގޮތެއ ގައި ބެލެވޭީނ އެެނކ ސ  އެކ ޓިވިޓި ޔުނީފޯމ ގައި ފުރިހަމަާވނ ޖެހޭ އެހެނިެހނ  
ގައި ހިމެނިފައިވާ ކަނ ކަމަށެވެ. މިކަނ ކަނ  ޗެކ ކުރާނީ އެކަމަށ  ޙާއ ސަކުރެވިފައިވާ  3.6އިނ   3.2ގެ 

 ކޮމިޓީއަކުނ ނެވެ.
  

 × 10ނ ޓ  = މެޓީރިއަލ ގެ ފެނ ވަރަށ  ލިބޭ ޕޮއި 
 އެނ މެ މަތިނ  ލިބުނު ޕޮއިނ ޓ  

  ބުނު ޕޮއިނ ޓ  ލި

މަސައ ކަތުގެ 
  ތަޖުރިބާ

 ޕޮއިނ ޓ ( 10)

ގައިވާގޮތަށ  ލިޔުނ   5.4އަދި  5.3، 5.2މަސައ ކަތު ތަޖުރިބާއަށ  މާކ ސ ދޭނީ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 
 ލިޔުނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތަށ  އެނ މެ މަތިނ  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތ ތަކުގެ ތެެރއިނ  އެނ މެ ގިނަ ތަޖުރިބާގެ

ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭ ގޮތަށ  ރޭޝިޯއ އުސޫލުނ ނެވެ. އެނ މެ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭފަރާތުގެ އިތުުރނ  އެހެނ  
 ފަރާތ ތަކަށ  ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭނީ ތިީރގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 × 10ބީލަމުގެ މުއ ދަތަށ  ިލބޭ ޕޮއިނ ޓ  = 
  ތަޖުރިބާ ހުށަހަޅާފައިވާ

  އެނ މެ ގިނަ ތަޖުރިބާ 
 

 ޕޮއިނ ޓ   ލިބޭ ބަޔަށ  5 މަތީގައިވާ ތެރެއިނ  ފަރާތ ތަކުގެ  ފުރިހަމަވާ ޝަރުތު ހޯާދނީ  ފަރާތ  ކާމިޔާބުކުރާ ބީލަނ   9.1
 .  ފަރާތަަކށެވެ ލިބޭ ޕޮއިނ ޓ  ގިނަ އެނ މެ ޖުމ ލަކުރުމުނ 
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 )އަނ ދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު( 1-އެނެކ ސ  
ދާސީ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު  އަނ   1  

 ފޯމު ތައ ޔާރުކޮށ ދޭނެ ފަރާތެއ  ހޯދުނ  އެކ ޓިވިޓީ ޔުނީ ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ : 1.1
 W-016/38/2022 ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ ބަރު: 1.2
 38-AD/38/2023/24(IUL) :އިޢުލާނ  ނަނ ބަރ 1.3
 2023ޖަނަވަރީ  17 :އިޢުލާނ  ތާރީޚ  1.4
ގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތު  2  
   ވިޔަފާރީގެ ނަނ :  2.1

   ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ނަމ ބަރު: 2.2

  ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވުނު ތާރީޚ :  2.3
ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސ ޓ ރީ 2.4

 އެޑ ރެސ : 
 

  ފޯނު ނަނ ބަރު:  2.5

  އީމެއިލ  އެޑ ރެސ : 2.6

 : ވިޔަފާރީގެ ބާވަތ  2.7

 އ ލަ ފަރުދުނ ގެ ވިޔަފާރިއަމި  
 ކުނ ފުނި              
 ޕާޓ ނަރޝިޕ              
 ކޯޕަރޭޓިވ              

3 
 މަޢުލޫމާތު، ޕާޓ ނަރޝިޕެއ ނަމަ ޕާޓ ނަރުނ ގެ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިނ ގެ މަޢުލޫމާތު )ކުނ ފުއ ޏެއ ނަމަ ހިއ ސާދާރުނ ގެ 
 މަޢުލޫމާތު، އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ގެ ވިޔަފާރިއެއ ނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު(

 މަޤާމ  ނަނ   #
   
   
   
   
   
 އަނ ދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު  4
 ޢުލޫމަަތކީ ޙަޤީޤަތާ އެއ ގޮތަށ  ހުށަހަޅާަފއިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.މި މަސައ ކަތަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ އަނ ދާސީ ހިސާބުގައިވާ މަ 
 

 ސޮއި:                                               ވިޔަފާރި ތައ ގަނޑު:
 

 ނޯޓ : މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއ  ފުރިހަމަ ކުރުމަށ ފަހު ބީލަމާއެުކ ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. 
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 2-އެނެކ ސ  
 ވައ ޒަފުނ ގެ އެކ ޓިވިޓީ ޔުނީފޯމު ތައ ޔާރުކުރަނ ޖެހޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ  ކޮމިޝަނުގެ މު 

 
މި ކަރުދާހުގައިވާ ކުލަ ކޯޑު ތާވަލާ އެއ ގޮތަށ  ކަޅު، މަޑު އަޅި، އަދި އަޅި ކުލައިގެ އަތ ދިގު ޓީޝާޓެއ ގެ  .1

 ޝީޓުގައި ހިމެނިފައިވީނަމަވެސ  ހުށަހަޅާ ސާމ ޕަލ އެއ  ޕ ރޮޕޯސަލާއެކީ ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.  އަދި ތިނ  ކުލަ މަޢުލޫމާތު

 ކުލަ ނިނ މާނީ ކޮމިޝަނުނ ނެވެ. 2ސާމ ޕަލ ތަކަށ  ބަލައި ޓީޝާޓ  ަތއ ޔާރުކުރަނ ޖެހޭ 

ީޓޝާޓު ަތއ ޔާރުކޮށ ދޭނ  ވާނެއެވެ. އަދި ކޮނ މެ ކުލައަކުނ   2500ކުލަިއނ  ޖުމ ލަ  2ކޮމިޝަނުނ  ިނނ މާ  .2

 ވަނަ ސަފ ޙާގައި އެވަނީއެވެ. 21ތައ  މި މަޢުލޫމާތުކަރުދާހުގެ ތައ ޔާރުކުރަނ ޖެހޭ އަދަދުތަކާއި ސައިޒ 

 އެކ ޓިވިޓީ ޔުނީފޯމު ހުނ ނަނ ޖެހޭ ގޮތ   .3

 Synthetic Cotton“އެކ ޓިވިޓީ ޔުނީފޯމު ތައ ޔާރުކުރަނ ވާނީ ސިނ ތެޓިކ  ކޮޓަނ  / ޑ ރައި ފައިބަރ  3.1

/ Dry Fibre” .ެއިނ ނެވ 

، ކުރީގައި އަޅާ ފޮތި، އަރިމަތީގައި ހަރުކުރާ ލޫޕ ގެ ފޮތި، އަތ ގެ ފޮތިއެކ ޓިވިޓީ ޔުނީފޯމުގެ ގިރުވާނު 3.2

ފޮތީގެ މެޓީރިއަލ  ފަިއނަލ  ކުރެވޭނީ ހުށަހަޅާ މެޓީިރއަލ އަށ  ގެ ފޮތި އަދި ުޔނީފޯމު ސ ލިޓ  ބޭނ ޑ 

 ބަލާފައެވެ.

 ތައ އެކ ޓީވިޓީ ޔުނީފޯމުގެ ކުލަ ކޯޑު 3.3

 CMYK RGB ކުލަ
 45,45,45 70,64,63,64 ކަޅު

 226,226,226 10,7,8,0 މަޑު އަޅި 
 185,185,185 0 ,21.85 ,21.45 ,21.17 ގަދަ އަޅި

 

 ގޮށ ފަތި ހުނ ނަނ ވާނީ ޓީާޝޓާއި އެއ  މެޓީރިއަލ އަކުނ  ޑަބަލ  ފޮިތލާފައެވެ.  3.4

 (Sublimation Printing)އެކ ޓިވިޓީ ޔުނީފޯމުގެ ލޯގޯ ހުނ ަނނ ވާނީ ސަބ ލިމޭޓ  ކޮށ ފައެވެ.  3.5

 ކުލަ، ގޮށ ފަށ ޗާއި ގޮށުގެ ުކލަ، އަތ ކުރީގައި އަޅާފޮތިކޮޅުގެ ކުލަ، އެކ ޓިވިޓީ ޔުނީފޯމުގެ ގިރުވާނުގެ  3.6

ލޯގޯގެ ކުލަ، ޓެގ ކޮޅުގެ ކުލަ، އެކ ޓީވިޓީ ޔުނީފޯމުގެ އަރީމަތިގައި އަޅާފޮތިކޮޅުގެ ކުލަ އަދި އެކ ޓީވިީޓ 

ވަނަ  8 ހިމެނޭ ކުރެހުނ  މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ތައ ޔުނީފޯމުގެ ޕެޓަރނ  ޑިޒައިނ ގެ ކުލައާއި މިނ 

 ވަނަ ސަފ ޙާގައި އެވަނީއެވެ. 20ސަފ ޙާއިނ  
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 ސައިޒ  ޗާޓ  އަދި ތައ ޔާރުކުރަނ  ބޭނުނ ވާ އަދަދުތައ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Polo T-Shirt 

Size 

(Unisex) 

Size (inch) Quantity 

Width / 

Chest 

Height 

length 

Sleeve 

(short) 

Sleeve 

(long) 

Black 

(Short 

Sleeve) 

Black (Long 

Sleeve) 

Grey / Dark 

Grey (Short 

Sleeve) 

Grey / Dark 

Grey (Long 

Sleeve) 

Task force 

(Short 

Sleeve) 

Task force 

(Long 

Sleeve) 

XS 16 23 8.5 21 10 25 20 50 20 20 

S 18 23.8 8.5 21 10 30 20 80 20 20 

M 20 25.5 9 22 60 150 80 100 60 60 

L 22 27 9 22 100 150 200 100 80 80 

XL 24 27.9 9.5 22 80 110 85 80 70 70 

2XL 26 30.7 9.5 23.5 30 60 55 50 40 40 

3XL 28 31.4 10 23.5 35 50 60 20 10 10 

Total 325 575 520 480 300 300 

Total 2500 
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 ޓީޝާޓުގެ ޑިޒައިނ  
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 ކޮމިޝަނުގެ ލޯގޯ 
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 (ސ  ކަރުދާ  )އަގުހުށަހަޅާ 3-އެނެކ ސ  

ޖުމ ލަ އަގު )ޖީ.އެސ .ޓީ 
 ހިމަނައިގެނ (

 އަދަދު  ރޭޓ  
 # ތަފ ސީލު 

  އަތ ކުރު ޓީޝާޓ  

  50 XS 1 

  50 S 2 

  200 M 3 

  380 L 4 

  235 XL 5 

  125 2XL 6 

  105 3XL 7 

  ޓީޝާޓ   އަތ ދިގު 

  95 XS 8 

  130 S 9 

  310 M 10 

  330 L 11 

  260 XL 12 

  150 2XL 13 

  80 3XL 14 

 ޖުމ ލައަގު  
 

   

 15 މަސައ ކަތ  ނިނ މަނ  ހުށަހަޅާ ުމއ ދަތު: 

 16 (:ހުށަހަޅާނަމަމަސައ ކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ އަދަދު ) 

 17 ވެލިޑިޓީ މުއ ދަތު: ބީލަމުގެ 
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 (އަދި ޗެކ ލިސ ޓ  ތަކެތި ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުނ  ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ) 4-އެނެކ ސ  

 ކުރެވޭނެއެވެ. ލިޔުނ ތަކުގެ ތެރެިއނ  ލިޔެކިޔުމެއ  ހުށަނާޅާނަމަ ބީަލނ  ބާތިލު ޅަނ ޖެހޭހުށަހަ #
ހުށަހަޅަނ  
ޖެހޭ 
 ލިޔުނ ތައ 

ލިޔުނ ތައ  
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 
އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި 

.ެފާހަގަ ޖަހާށެވ 
   ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕ ރޮފައިލ  1
  ޔު. ނުވަތަ އަނ ދާސީ ހިސާބު(ހުށަހަޅާ އެސ ޓިމޭޓ  )ކޯޓޭޝަނ ، ބީ.އޯ.ކި 2
   ރެޖިސ ޓ ރީގެ ކޮޕީ ވިޔަފާރި ކުނ ފުނި/ޕާޓ ނަރޝިޕ /ކޯޕަރޭޓ  ސޮސައިޓީ/އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ގެ  3
   ކުދި އަދި މެދުފަނ ތީގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސ ޓ ރީ 4

5 
ހާ ތާރީޚު ގުނާނީ ިބޑު ހުޅުވަނ  އޮނ ނަ ދުވަ (މަސ ހަމަނުވާ 2) ޓެކ ސ  ކ ލިއަރެނ ސ  ރިޕޯޓު

 ހަމައަށ .
  

 X ބޭނ ކ  ގެރެނ ޓީ  6

7 
ބީަލނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ) ފޯމ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުގައިވާ،  1އެނެކ ސ  

 ތައ ގަނޑުއޮތުނ ( އެފަރާތުނ  އައ ޔަނ  ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުނ ފުނީގެ
 

   ގައިވާ، އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސ   3އެނެކ ސ   8
  ޓ  ސާމ ޕަލ ޓީޝާ 10
  ދުވަސ  އޮތުނ  120ކޯޓޭޝަނ  ވެލިޑިޓީގެ މުއ ދަތު ަމދުވެގެނ   11

12 
ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފ ހާއެއ ގައި ީބލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ެއފަރާތުނ  އައ ޔަނ  ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި 

 ތައ ގަނޑުއޮތުނ   ކުނ ފުނީގެ
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Elections Commission 

PA Complex, 5th Floor, Malé 
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 ކޮށ ފައިވާ ގުޅުނ ހުރި މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތަފ ސީލ (ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުނ  ) 5-ސ  އެނެކ  

 މަސައ ކަތ /ފޯރުކޮށ ދިނ  ތަކެތީގެ ތަފ ޞީލު  ވާ ކޮށ ފައި  #
ފޯރުކޮށ ދިނ   މަސައ ކަތ  /ތަކެތި 

 ފަރާތ  
 މަސައ ކަތ  ތަކެތި/

 ފޯރުކޮށ ދިނ  އަހަރު 
 އަގު  މަސައ ކަތުގެ ތަކެތި/

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 


