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 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ  
 

      
 ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ : ވަނަ ފަނ ގިފިލާ މަރާމާތުކުރުނ 2ޕޯޓ ސ  ކޮމ ޕ ލެކ ސ ގެ  މޯލ ޑިވ ސ 

38/2023/W-005 :ުޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ ބަރ 
(IUL)38-AD/38/2023/93 އިޢުލާނ  ނަނ ބަރ: 

 :އިޢުލާނ  ތާރީޚ   2023މާރިޗު  01
 

 :މާތު ސާފުކުރުނ  މަޢުލޫ  

 ތަނ :  ވަނަ ފަނ ގިފިލާ،ޕީ.ޭއކޮމ ޕ ލެކ ސ ،ހިލާލީމަގު،މާލެ. 5އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ،
 ތާރީޚ :  )ހޯމަ( 2023މާރިޗު  06

 ގަޑި  އަށ   15:00ނ  އި 13:00
 

 ބީލަނ  ހުށަހަޅަނ ޖެހޭނީ: 

 ތަނ :  ގު،މާލެ.ވަނަ ފަނ ގިފިލާ،ޕީ.ޭއކޮމ ޕ ލެކ ސ ،ހިލާލީމަ 5އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ،
 ތާރީޚ :  (ހޯމަ) 2023މާރިޗު  13

 ގަޑި  11:00
 
 

 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  
 މާލެ، ދިވެހިރާއ ޖެ 
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 ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތ ތަކަށ  ދެވޭ އިރުޝާދު 
މި ކަރުދާހުގައި ހިމެނޭނީ ގަނ ަނނ  ބޭނުނ ވާ މުދަލާއި ޚިދުމުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ީބލަނ  ހުށަހަޅާެނ  ތަޢާރަފު  .1

 ތުގެ އުޞޫލުތަކާއި، ީބލަނ ތައ ޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދެވެ. ގޮ
 
ބީލަމަށ   .2

ކުރިމަތިލެވޭ 
ފަރާތ ތަކުގައި 
ހުނ ނަނ ޖެހޭ 
 ޝަރުޠުތައ  

 މި ބީލަނ  ހުޅުވާލެވިފަިއވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު 
އި ބަޔާނ ކުރާ ކުދިއަިދ ( ގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓ ރީކޮށ ފައިވާ، ތިރީގ18/2014ަ)ޤާނޫނު ނަނ ބަރ 

 މެދުފަނ ތީގެ ވިޔަފާރި ތަކަށެވެ.
  

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

 ޕާޓ ނަރޝިޕ  ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓ ނަރޝިޕ ތައ . -
  

އިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވ  ކޯޕަރޭޓިވ  ސޮސަ -
 .ސޮސައިޓީތައ 

  

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

  

ވަނަ  17ތުެގ ގަވާއިދުގެ މީގެ އިތުރުނ  ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، ދައުލަތުގެ މާލިއ ޔަ -
ބާބުގައިވާގޮތުގެ ަމތިނ  ދައުލަތުގެ ބީލަމެއ ަގއި ބައިވެރިނުވެވޭގޮތަށ  

 ސަސ ޕެނ ޑ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށ  ނުވުނ . 
  

ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގޮތަށ  ބީލަނ  ހުށަހަާޅ  2އަދި، މި ބީލަނ ކަރުދާހުގެ އެނެކ ސ   -
 ފަރާތަކަށ ވުނ .

 

ލަމުގެ އެނ މެހައި ކަނ ތައ ތަކެއ  ކުރިޔަށ ދާނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއ ޔަތު ގަވާއިދުގައި މި ބީ
 .ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޫޞލުތަކުގެ މަތީނ ނެވެ

 
ބީލަމާއި ގުޅިގެނ   .3

މަޢުލޫމާތު 
 ސާފުކުރުނ 

ސާފުކުރުމަށ   ބީލަމާއި ގުޅިގެނ  ސާފުކުރަނ ެޖހޭ މަޢުލޫމާތެއ  ާވނަމަ ފޮނުއ ާވނީ، މަޢުލޫާމތު
މި އީމެއިލ   procurement@elections.gov.mvދެވިފައިވާ މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި :

 އަށެވެ. 3004428ނޫނީ  3004461އެޑ ރެހަށެވެ. އަދި ގުޅުއ ވާނީ 
 
ބީލަނ   .4

 ތައ ޔާރުކުރުނ 
 ވާނީ ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާުތނ  ބީަލނ  ތައ ޔާރު ކުރަނ  -ބީލަމުގައި ބޭނުނ  ކުރެވޭ ބަސ : 4.1

ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫާނއާ އެއ ގޮތަށެވެ. އަދި ބީަލމާއިއެކު ހުށަހަޅަނ ޖެޭހ 
 ރިފަރެނ ސ  ލިޔުނ ތައ  އިނގިރޭސި ބަހުނ  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

  

މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުނ ނަނ ވާނީ ދިެވިހ  -ބީލަމުގައި ބޭނުނ  ކުރާ ފައިސާ: 4.2
 އ ކާ އަދަދު ހިމަނައިގެނ ނެވެ.ށ  ދަޖީއެސ ޓީއަ ރުފިޔާއިނ 

  

ބީލަމުގެ މުއ ދަތު ހަމަވާ ތާރީޚ  އޮނ ނަނ ވާނީ ބީލަނ  ހުޅުާވ  -ބީލަމުގެ މުއ ދަތު: 4.3
 ދުވަހުެގ މުއ ދަތަށެވެ. 120ތާރީޚުނ  ފެށިގެނ  

  

ޔަނ  އައ  ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފ ހާއެއ ގައި ބީލަނ  ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަަތ އެފަރާތުނ  4.4
 ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުނ ފުނީގެ ތައ ގަނޑު އޮނ ނަނ ވާނެއެވެ. 
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 ބީލަނ  ހުަށހެޅުނ   .5
 

. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަނ  ހުނ ނަނ ވާނީ ސިޓީ ުއރައެއ ގައި ބަނ ދުކުރެވިފައެވެ 5.1
 ވެ.ނެއެއ ކަނ  އެނެގނ  އޮނ ނަނ ވާބީލަމެހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮނ ކަަމކަށ  ހުށަހެޅޭ 

  

ޖީ.އެސ .ޓީ ނެގޭ މުދަލެއ  / ޚިދުމަތެއ ނަމަ އަގު ހުށަހަޅަނ ވާނީ ޖީ.އެސ .ޓީ ހިމަނައިގެނ   5.2
ހުަށހަޅާ ބީލަމުގައި އަގުތައ  ސާފުކޮށ  އެނގެނ  އޮނ ަނނ ވާނެއެވެ.  .ދިވެހި ރުފިޔާއިނ ނެވެ

 ވެ. ާވެނއެއަގު ހުށަހެޅުމަށ  ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކަށ  އަގު ހުށަހަޅަނ 
  

ބީލަނ  ހުށަހެޅުމަށ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށ ފަހު ހުށަހަޅާ އެއ ވެސ  ބީލަމެއ   5.3
ބަލައެއ  ނުގަނެޭވނެއެވެ. ބީަލނ ތައ  ބަނ ދުކޮށ ފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

ގެ ހާޞިރުގައެވެ. ތަކެއ އެކަމަށ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތ 
ބީލަނ  ުހށަހެޅުމަށ ފަުހ، އަގަށ  ބަދަލެއ  ނުެގނެވޭނެއެވެ. ބީލަނ  ހުޅުވަނ  ކަނޑައެޅިފައިވާ 
ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިނ  ހުޅުވަނ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަނ  

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިނ މާއެކެވެ.
  

ނ  ކަނަޑއެޅިފައިވާ ގަޑިއަށ  ހާޞިރުވާނ  ވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުނ  ރާތުބީލަނ  ހުަށހަޅާ ފަ 5.4
ހުށަހަޅާ ބީލަމާބެހޭ ގޮތުނ  މަުޢލޫމާތެއ  ސާފުކުރަނ  ބޭނުނ ވެއ ޖެ ހިނދެއ ގައި އެފަދަ 
މަޢުލޫމާތެއ  ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ާހޞިރުވާނ  ވާނެއެވެ. ބީލަނ  ުހަށހެޅުމުގެ ކުރިނ  ޚިލާފު 

އެއ ވެސ  ކަމެއ  ސާފުކުރަނ  ބޭނުނ ވެއ ޖެނަމަ އެކަމެއ   އަރާއުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުނ 
ސާފުކުރަނ ޖެހޭނެއެވެ. ބީލަނ  ުހށަހެޅުމަށ  ހާޞިރުވާ ކޮނ މެ ފަާރތަކުނ  ހުށަހެޅޭނީ އެނ ެމ 

 ބީލަމެކެވެ. 
  

 މިބީލަމާއި ގުޅިގެނ  އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނުނ  އެމެނ ޑ މެނ ޓެއ  ދެވޭނަަމ  5.5
 ކުރެވޭނެއެވެ. ޝާއިޢު ގައި ގެޒެޓު އަދި މިކޮމިޝަނުގެ ވެބ ސައިޓު ޓެއ އެ އެމެނ ޑ މެނ 

  

އިޢުލާނުކޮށ ފައިވާ ޚިދުމަތ /ތަކެިތ ހޯދުމަށ ، މި އިދާރާއިނ  ބޭުނނ  ނުވެއ ޖެ ހިނދެއ ގަިއ  5.6
އެކަމަށ ހުށަހެޅި ބީލަނ ތައ  ާބިތލ  ކުރުމުގެ އިޚ ތިޔާރު މިއިދާރާއަށ  ލިބިގެނ ވެއެވެ. 

މުކޮށ  ނ އާއެނ ގުމަށ  ބާތިލ  ުކރެވިއ ޖެނަމަ ބީލަނ ވެރިނ ނަށ  ނ  ބީލަނ ތައ  މިގޮތު
 އިޢުލާނ ކުރެވޭނެއެވެ.

 
ބީލަނ   .6

 ބާޠިލ ކުރުނ  
ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާކަމެއ   6.1.5އަދި  6.1.4، 6.1.3، 6.1.2، 6.1.1މި މާއ ދާގެ  6.1

 ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ އެ ބީލަމެއ  ާބޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
  

(ގެ ޖުމ ލަ އަގާއި ހުށަހަޅާ އެސ ޓިމޭޓ  3-އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސ  )އެނެކ ސ   6.1.1
 )ކޯޓޭޝަނ ، ބީ.އޯ.ކިޔު. ނުވަތަ އަނ ދާސީ ހިސާބު( ޖުމ ލަ އަގު ދިމާނުވުނ . 

  

(ގެ ޖުމ ލަ އަގު އަދި މުއ ދަތު ސާފުކޮށ  3-އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސ  )އެނެކ ސ   6.1.2
 ުތނ .ށ  ނެނގޭގޮތައެ

  

ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުނ ތަކުގެ  4މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެެނކ ސ   6.1.3
 ތެރެއިނ  ލިޔުމެއ  ހުށަހަޅާފައި ނުވުނ .

  

އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމ ތަކުގައި ބީަލނ  ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުނ ފުނީގެ ތައ ގަނޑު  6.1.4
 ނެތުނ . 
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 ހަމަވާ ތާރީޚަށ ، ބީލަނ  ހުޅުވާ ތާރީޚުނ  ފެށިގެނ  ދަތު ބީލަމުގެ މުއ  6.1.5
 ދުވަސ ދީފައިނުވުނ . 120

 
ބީލަމާއެކު  .7

ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ 
 ތަކެތި 

ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުނ ތަކުގެ ތެރެއިނ  މި ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަނ   4އެނެކ ސ   7.1
 ބުނެފައިވާ ލިޔުނ ތައ  ހުަށހަޅަނ ާވނެއެވެ. 

  

ރި މިނ ވަރު ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުނ  މަސައ ކަތ ކޮށ ދީފައިވާ ތަނ ތަނުނ  ލިޔުނ  ބާ ހުތަޖުރި 7.2
 7.2.6އަދި  7.2.5، 7.2.4، 7.2.3، 7.2.2، 7.2.1ހުށަހަޅާއިރު މި މާއ ދާގެ 

 ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާކަމެއ  ފުރިހަމަވާނ ޖެހޭނެއެވެ. 
  

 އ ކަތެއ ގެ ލިޔުމެއ ކަމުގައިވުނ .  މަސައަހަރުގެ ތެރޭގައިކޮށ ފައިވާ 2ވޭތުވެދިޔަ  7.2.1
  

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެނ  ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތާއި ގުޅުނ ހުރި  7.2.2
 ލިޔުމެއ ކަމުގައިވުނ .

  

 މަސައ ކަތ  ފުރިހަމަކުރުމުނ  ދީފައިވާ ލިޔުމެއ ކަމުގައިވުނ . 7.2.3
  

، މަސައ ކަތ  ނިނ މާފައިވާކަނ  އެނގޭނެ ތަށ މަސައ ކަތ  ނިނ މަނ ޖެހޭ މުއ ދަ 7.2.4
 ލިޔުމެއ ކަމުގައިވުނ . 

  

މިގޮތުނ  ހުށަހަޅާ ލިޔުނ ތަކުަގއި މަސައ ކަތު ތަފ ޞީލ ، ުޖމ ލަ އަގު،  7.2.5
މުއ ދަތު، މަސައ ކަތ  ހަވާލުުކރެވުނު ތާރީޚު، ނިނ ަމނ ޖެހޭ ތާރީޚު އަދި 

 ނެއެވެ. ނ ވާމަސައ ކަތ  ނިނ މި ތާރީޚު އެނގެނ  އޮނ ނަ
  

އަދި ތަޖުރިބާ ހުރި މިނ ވަރު ހާމަ ކުރުމުގެ ގޮތުނ  ލިޔުނ  ހުށަހަޅާނަމަ،  7.2.6
 ހިމަނަނ ވާނެއެވެ.  ގައ3ިހުށަހަޅާ ލިޔުމުގެ އަދަދު އެނެކ ސ  

 
ބީލަނ ތައ   .8

އިވޭލުއޭޓ  ކުރުމާއި 
ބީލަމުގައި 
ބައިވެރިވި 

ބީލަނ ވެރިނ ަނށ  
 މަޢުލޫމާތު ދިނުނ  

ކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަށ  ީބލަނ ތައ  ބަލައިގަެނ، ބީަލނ ތައ  ވަޒަނ ކޮށ ، ބީލަނ  އިލެ 8.1
ހުށަހެޅުމަށ  ދެވިފައިވާ މައުލޫާމތަށާއި ޝަރުތުތަކާއި ބީލަނ  ވަޒަނ ކުރުމަށ  ބޭނުނ  
ކުރާނެ މިނ ގަނޑަށ  ބަލައިގެނ  ފުރިހަމަކޮށ ފައިވާ ބީލަމުގެ ބައިތަކަށ  މާރކ ސ  

 ދެވޭނެއެވެ.
  

ލަނ  ހަާވލުކުރާނެ ފަރާތެއ  ަކނޑައަޅާނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތ ތަކުގެ ތެރެއިނ  ބީ 8.2
 އެނ މެ މަތިނ  މާކ ސ ލިބޭ ފަރާަތކަށެވެ. 

  

ގައި 10.53މާލިއ ޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ބީލަމުގައި ބައިވެރިވި ބީލަނ ވެރިނ ނަށ  8.3
 ނެއެވެ. ރެވޭބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގޮތުގެމަިތނ  މަުޢލޫމާތު ހާމަކު

 
އެއ ބަސ ވުމުގައި  .9

 ސޮއި ކުރުނ  
 

އެއ ބަސ ވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށ ފަހު މަސައ ކަތ  ދޫކޮށ ލައިފިނަމަ ުނވަތަ އެއ ބަސ ވުމުގައި  9.1
ސޮއިކުރުމަށ ފަހު މަސައ ކަތ  ފުރިހަމަ ނުކޮށ  މަސައ ކަތ  ދޫކޮށ ލައިފިނަމަ ދައުލަުތެގ 

 ނ ކޮށ ފައިވާ ގޮތުގެމަތިނ  ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ ބަޔާ ގައ10.76ިމާލިއ ޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 
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ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި  .10

އެގ ރީމަނ ޓ  
 ބާތިލ  ކުރުނ  

އެގ ރީމަނ ޓ ގައިވާ މުއ ދަތަށ  ަމސައ ކަތ  ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  10.1
 މޭޖަސ  ކެނޑޭނެއެވެ.ޑ  ޑެވަނަ މާއ ދާއާ އެއ ގޮތ ވާ ގޮތުގެމަތިނ  ލިކުއިޑޭޓަ 10.71

 
 
ބީލަނ  އިވެލުއޭޓ   .11

ކުރުމަށ  
ބޭނުނ ކުރާނެ 

ކ ރައިޓީރިއާ އާއި 
 މިނ ގަނޑުތައ  

ބީލަނ  ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތ  ހޯާދނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތ ަތކުގެ ތެރެއިނ  ތިރީގައި  11.1
އިނ ޓ  ލިބޭ ނަ ޕޮބަޔަށ  ލިޭބ ޕޮއިނ ޓ  ޖުމ ލަކުރުމުނ  އެނ މެ ގި 3ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ 

 ފަރާތަކަށެވެ.

  

 ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭގޮތުގެ ތަފ ސީލު  ޕޮއިނ ޓ   ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭ ބައިތައ  

 އަގު 
 

70 

އެނ މެދަށ  އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށ  އެނ މެ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭ ގޮތަށ  ރޭޝިއޯ 
އުސޫލުނ ނެވެ. އެނ މެ މަިތނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭފަާރތުގެ އިުތރުނ  އެހެނ  

 ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭނީ ތިީރގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.ކަށ  ފަރާތ ތަ

        × 70ބީލަމުގެ އަގަށ  ލިބޭ ޕޮއިނ ޓ  = 
 އެނ މެ ދަށ  އަގު
  ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު

މަސައ ކަތ  
ކުރިއަށ ދާނެގޮތުގެ ތާވަލ  

 )ދުވަސ  އެނގޭގޮތަށ (
 

20 

ތެއ  ހުށަހަާޅ އ ދަނ މެ ކުރު މުމަސައ ކަތ  ކުރިއަށ ދާނެގޮތުގެ ާތވަލ އަށ  ބަލަިއ އެ
ފަރާތަށ  އެނ މެ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭ ގޮތަށ  ރޭޝިއޯ އުސޫލުނ ނެވެ. އެނ މެ 
މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭފަާރތުގެ އިތުރުނ  އެހެނ  ފަރާތ ތަަކށ  ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭީނ 

 ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަެށވެ.

 × 20ބީލަމުގެ މުއ ދަތަށ  ިލބޭ ޕޮއިނ ޓ  = 
 ތު މުއ ދައެނ މެ ކުރު 

  ހުށަހަޅާފައިވާ މުއ ދަތު 

އިމާރާތ ކުރުމާއި މަރާމާތު 
ކުރުމުގެ މަސައ ކަތުގެ 

  ތަޖުރިބާ 
 

10 

  5.3 އަދި 5.2ހުގެ ކަރުދާމަސައ ކަތު ތަޖުރިބާއަށ  މާކ ސ ދޭނީ މި މަޢުލޫމާތު 
ތަޖުރިބާެގ ގައިވާގޮތަށ  ލިޔުނ  ހުށަހަޅާފައިާވ ފަރާތ ތަކުގެ ތެރެިއނ  އެނ މެ ިގނަ 

ޯއ ލިޔުނ  ހުށަހަޅާ ފަރާަތށ  އެނ މެ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭ ޮގތަށ  ރޭޝި
އުސޫލުނ ނެވެ. އެނ މެ މަިތނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭފަާރތުގެ އިުތރުނ  އެހެނ  

 ވޭނީ ތިީރގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.ޓ  ދެފަރާތ ތަކަށ  ޕޮއިނ 

 × 10ލިބޭ ޕޮއިނ ޓ  = ތަޖުރިބާއަށ  
 ވާ ތަޖުރިބާ ހުށަހަޅާފައި

  އެނ މެ ގިނަ ތަޖުރިބާ 
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 )އަނ ދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު( 1-އެނެކ ސ  
 އަނ ދާސީ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު   1
 ވަނަ ފަނ ގިފިލާ މަރާމާތުކުރުނ 2ޕޯޓ ސ  ކޮމ ޕ ލެކ ސ ގެ  މޯލ ޑިވ ސ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ : 1.1
 W-005/38/2023 ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ ބަރު: 1.2
 38-AD/38/2023/93(IUL) :ނަނ ބަރ ނ ލާއިޢު 1.3
 2023 މާރިޗު 01 :އިޢުލާނ  ތާރީޚ  1.4
 ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  2
   ވިޔަފާރީގެ ނަނ :  2.1

  ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ނަމ ބަރު:  2.2

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

 އެޑ ރެސ : 
 

  ނ ބަރު: ނު ނަފޯ 2.5

  އީމެއިލ  އެޑ ރެސ : 2.6

 : ވިޔަފާރީގެ ބާވަތ  2.7

 އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ގެ ވިޔަފާރި  
 ކުނ ފުނި              
 ޕާޓ ނަރޝިޕ              
 ކޯޕަރޭޓިވ              

3 
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިނ ގެ މަޢުލޫމާތު )ކުނ ފުއ ޏެއ ނަމަ ހިއ ސާދާރުނ ގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓ ނަރޝިޕެއ ނަމަ ޕާޓ ނަރުނ ގެ 

 މަޢުލޫމާތު، އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ގެ ވިޔަފާރިއެއ ނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު(
 މަޤާމ  ނަނ   #
   
   
   
   
   
 އަނ ދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު  4
 މި މަސައ ކަތަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ އަނ ދާސީ ހިސާބުގައިވާ މަޢުލޫމަަތކީ ޙަޤީޤަތާ އެއ ގޮތަށ  ހުށަހަޅާަފއިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. 
 

 ސޮއި:                                               ވިޔަފާރި ތައ ގަނޑު:
 

  ހުރިހާ ބައިތަކެއ  ފުރިހަމަ ކުރުމަށ ފަހު ބީލަމާއެުކ ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. ނޯޓ : މި ފޯމުގެ
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 2-އެނެކ ސ  

 ވަނަ ފަނ ގިފިލާ މަރާމާތުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުނ  ދެވޭ މަޢުލޫމާތު  2ޕޯޓ ސ  ކޮމ ޕ ލެކ ސ  އިމާރާތުގެ 
 

 މަރާމާތުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުނ  ދެވޭ މަޢުލޫމާތެވެ. ) އަކަފޫޓު 2267.30 (ވަނަ ފަނ ގިފިލާ  2މިއީ، ޕޯޓ ސ  ކޮމ ޕ ލެކ ސ  އިމާރާތުގެ 

 
 ކުރަނ ހުރި މަރާމާތުތައ   -1

ފޫޓު އުސ މިނުގެ  8ފޫޓު ފުޅާ  5ފަނ ގިފިލާގެ މެއިނ  އެނ ޓ ރެނ ސ ގައި ދޮރެއ  ހަރުކުރެވޭނެ ގޮތަށ  ހުރި ވަނަ  2 1.1

ރެއ  ތަޅާ ތަޅުފަތާއެކު ހަރުކުރުނ . ފޫޓ  އުސ މިނުގެ ލަކުޑި ދޮ 7ފޫޓ  ފުޅާ  4ހުސ ޖާގަ ރާނާ، ސިމެނ ތިޖަހާ ބައ ދާ، 

 އަދި ދޮރުފަތ  އަދި ދޮރުކަނީގައި ހުދުކުލައިގެ ދަވާދުލުނ . 

ފޫޓު  6.9ފޫޓު ފުޅާ  2.8ފަނ ގިފިލާ އަށ  ހުޅަނގުފަރާތުނ  ވަދެވޭގޮތަށ  ހުިރ ދެވަނަ އެނ ޓ ރެނ ސ ، ވަނަ  2 1.2

ބޭރު ބައިގައި ހުރި ދޮރާއި ދޮރުަކނި ނައ ޓައި އެަތނަށ   އުސ މިނުގެ ޖާގަ، ސިމެނ ތި ޖަާހ އެއ ކޮށ  ބައ ދާލުނ . އަދި އޭގެ

 ވަދެވޭގޮތަށ  ސިމެނ ތިޖަހައި އެއ ވަރުކުރުނ . 

ފޫުޓ  13ދޮރުގެ ބޭރުނ  އޮތ ، ތަޅާ ތަޅުފަތ ހަރުކުރުނ  އަދި ހުޅަނގުފަރާތުނ  ވަދެވޭގޮތަށ  ުހރި ބޮޑުދޮރު ރަނގަޅުކޮށ   1.3

 ތޭރި ޖަހައި ބައ ދާލުނ .ވާގޮތަށ ( ، )ކުރެހުމުގައިފޫޓު އުސ މިނުގެ ހުސ ޖާގަ 8ފުޅާ 

 ތަފ ސީލާ އެއ ގޮތަށ  ބައ ދާލުނ  ބިއ ލޫރި ދޮރުތައ  ރަނގަޅުކޮށ ،  1.4

 ތަފ ސީލު އުސ މިނ  ފުޅާމިނ  އަދަދު
  އެމ އެމ  ފުލައިވުޑ  ޖަހައި ބަނ ދު ކުރުނ  6 ކުޑަ ދޮރު  56'' 45'' 2

  ދު ކުރުނ އެމ އެމ  ފުލައިވުޑ  ޖަހައި ބަނ  6 ކުޑަ ދޮރު  98'' 62'' 4

  އެމ އެމ  ފުލައިވުޑ  ޖަހައި ބަނ ދު ކުރުނ  6 ފެނ ލައިޓ   22'' 117'' 1

  އެމ އެމ  ފުލައިވުޑ  ޖަހައި ބަނ ދު ކުރުނ  6 ފެނ ލައިޓ   22'' 88'' 1

  އެމ އެމ  ފުލައިވުޑ  ޖަހައި ބަނ ދު ކުރުނ  6 ފެނ ލައިޓ   22'' 120'' 2

  އިވުޑ  ޖަހައި ބަނ ދު ކުރުނ އެމ އެމ  ފުލަ 6 ބިއ ގަނޑު 111'' 145'' 1
 

 ހުޅާއި އަތ ގަނޑު ބަދަލުކުރުނ .ގެ ކުޑަދޮރު 46 1.5

 ކުޑަދޮރުގައި ބ ލައިނ ޑ  ހަރުކުރުނ .  11ހުޅަނގު ފަރާތުގެ  1.6

ގެ ޖާގާގައި ހުރި މުށިތައ  ނެއ ޓުމަށ ފަހު ހުދު މުށިޖެހުނ . އަދި ފޫޓު 4 ފޫޓު 25ޑުނ  މުށިތައ  ހަލާކުެވފައިވާ ނތަޅުނ ގަ 1.7

 ނޑުގައި ހަޑިވެފައިހުރި ތަނ ތަނ  ސާފުކުރުނ . ތަޅުނ ގަ

 ފާރުތަކުގައި ކުލަކަހާ ކުލަލުނ . )ވޮޝަބަލ ، އޮޑަރލަސ ، ހުދުކުލަ( 1.8
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1.9 ''147 X ''234 ިނ ބޯޑުތައ  ނައ ޓައި، ސިމެނ ތި ފިލާ ހަރުކުރުނ .ފ ޝަސީލިނ ގ ގައި ޖަހާފައިވާ ޖ 

 ލުނ . )ވޮޝަބަލ ، އޮޑަރލަސ ، ހުދުކުލަ( ސީލިނ ގގައި ހަލާކުވެފައިވާ ތަނ ތަނުގައި ޕުޓީއަޅައި ކުލަ 1.10

 ރ ހަރުކުރުނ . ޝަދިމާލުގައި ފަޔަރ އެސ ޓިނ ގގުއި 2ކުރެހުމުގައިވާގޮތަށ   1.11

 ނެ ހަރުކުރުނ .އެއަރ ކޮނ ޑިޝަނަރސ  ގަ 9ބީޓީޔޫގެ  18000ދީފައިވާ ކުރެހުމުގައިވާގޮތަށ   1.12

 ކުޑަދޮރުގައި ބ ލައިނ ޑ  ހަރުކުރުނ .  11ހުޅަނގު ފަރާތުގެ  1.13

 ތަފ ސީލު އުސ މިނ  ފުޅާމިނ  އަދަދު
 އަށެވެ.  6ސ ގެ ދިގުމިނ  ހުނ ނަނ ވާނީ ދޮރުގެ ތިރިނ  ''ޑ ބ ލައިނ  5' 5' 11

 

 ފާހާނާ ހެދުނ   -2
 ފާހާނާ ތައ ޔާރުކުރުނ .  4ދީފައިވާ ކުރެހުމާއި އެއ ގޮތަށ  އިމާރާތުގެ އުތުރުކޮޅުގައި  2.1

  ޝަވަރ ހަރުކުރުނ .ކޮނ މެ ފާހާނާއެއ ގައި އުސ ތަށި، އެގ ޒޯސ ޓ  އަދި މުސ ލިމ  2.2

 ލެޑ ލައިޓ  ހަރުުކރުނ . ކުެރހުމުގައިވާގޮތަށ  ފާހާނާ ސީލިނ ގކޮށ  ކޮނ މެ  2.3

އަނ ހެނ  އަދި ފިރިހެނ  ފާހާނާ ބަރީގެ ބޭރުނ  އޮނ ނަ ޖާގާގައި މޫނުދޮނ ނަ ތަށި އަދި ވުޟޫކުރެވޭގޮތަށ  ތިރީގައި  2.4

 އިސ ކުރު ހަރުކުރުނ .  2ކޮނ މެ ބައެއ ގައި 

 ކަތ  ކަރަނ ޓ ގެ މަސައ  -3
 -ކުރެހުމުގައިވާގޮތަށ :

 ޑީބޯޑ  ހަރުކޮށ ، ޑީބޯޑުނ  ކަރަނ ޓ ނެގުނ .   1ތ ރީފޭސ   3.1

 އިނ ޗި ތިރީގައި ހަރުކުރުނ .  12ސިނ ގަލ  ސޮކެޓ ، ސީލިނ ގ އިނ ފެށިގެނ   9އެމ ޕަޔަރުގެ  15 3.2

 ނ . އިނ ޗި މަތީގައި ހަރުކުރު 12ޑަބަލ  ޕަވަރ ސޮކެޓ ، ފ ލޯއިނ  ފެށިގެނ   48އެމ ޕަޔަރު  13 3.3

އިނ ޗި ތިރީގައި ހަރުކުރުނ . )އެމެޖެނ ސީ ލައިޓ   12ސިނ ގަލ  ސޮކެޓ ، ސީލިނ ގ އިނ ފެށިގެނ   8އެމ ޕަޔަރުގެ  13 3.4

 .(މަށ ހަރުކުރު

 ސ ޓެލ ކޯގެ ސ ޓޭނ ޑަޑަށ  ކަރަނ ޓ ގެ މަސައ ކަތ ކޮށ ފައިހުރުނ .  3.5

 ފ ލޯކޭސިނ އަށ ވުނ . (Half-moon PE white)ބިނ މަތީގައި ހަރުކުރާ ސޮކެޓ ތަަކށ  އަޅާ ކޭސިނ އަކީ  3.6

 ބޭނުނ ކުރާ ކަރަނ ޓ  އާލާތުގެ ސ ވިޗ ތައ  ތަނުގެ ތެރޭގައި ހަރުކުރެވިފައިހުރުނ .  3.7

 ލެޑ ލައިޓ  މުޅި ތަނުގެ ތެރޭގައި ހަރުކުރުނ .  36ވޮޓުގެ 18ސީލިނ ގ މައުނ ޓ   3.8

 އެމެޖެނ ސީ ލައިޓ  ހަރުކުރުނ .  8 3.9



 
 

  

 

Page 9 of 19 

 
Elections Commission 

PA Complex, 5th Floor, Malé 

20307, Republic of Maldives  

T (960) 332 2241  

F (960) 332 3997 

www.elections.gov.mv 

 ނެޓ ވާރކ   -4
 އިނ ޗި ތިރީގައި ހަރުކުރުނ . 18އެފ ، ސީލިނ ގ އިނ ފެށިގެނ  ދީފައިވާ ކުރެހުމުގައިވާގޮތަށ  އައިޑީ 4.1

ދީފައިވާ ކުރެހުމުގައިވާގޮތަށ  ެނޓ ވާރކ ގެ ޕޮއިނ ޓ  ހަރުކުރުނ . ނެޓ ވާރކ ގެ ޕޮއިނ ޓ  އަޅާއިރު ހުނ ނަނ ވާނީ ަޑބަލ   4.2

RJ45    އިނ ޗި މަތީގައި. 12ސޮކެޓ ، ފުލޯއިނ  ފެށިގެނ 

މޭކޮޅު އައި.ޑީއެފ . އާހަމައަށ ގެނ ގޮސ  އެކޭބަލ ތައ  ގުޅުމަށ  ވާ ދިގުމިނާއި އެކު، ހުރިހާ ކޭބަލ ގެ ޕޮއިނ ޓ  ތަކުެގ ނި 4.3

 އިތުރު ތިނ ފޫޓުގެ ކޭބަލ  ދޫޮކށ ާބއ ވާ، ޕެޗ ޕެނަލ އަށ  ޓާރމިނޭޓ ކޮށ  ލޭބަލ ކުރުނ .

4.4 CAT6  . ކޭބަލ  އަދި ކީސ ޓޯނ  ނެޓ ވާރކ  އަޅާއިރު ބޭނުނ ކުރުނ 

  ކުރެވިފައި ހުރުނ . ކޮނ މެ ކޭބަލެއ  ދެކޮޅުގައި ލޭބަލ   4.5

 ނެޓ ވާރކ  ޕޮއިނ ޓ  ބޮކ ސ ތައ  އަދި ފޭސ  ޕ ލޭޓ ތައ  ހަރުކުރުނ .  4.6

 އިތުރު މަސައ ކަތ ތައ   -5
 މަސައ ކަތ ތައ  ނިމި ތަނ  ހަވާުލކުރުމުގެ ކުރިނ  ތަނ ފޮޅައި ސާފުކޮށ  ކުނި އުކާލުނ . 5.1

 ޑައަޅާ މުވައ ޒަފަކާއި ހަވާލުކުރުނ .ހަރުކުރެވޭ ހުރިހާ ތަޅެއ ގެ ތަޅުދަނޑިތައ  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިނ  ކަނ 5.2

 އައިޑީއެފ  ރިކ އަރމަނ ޓ   -6
 

Network Cabinet Wall Mountable Item 

9U, 19” Size 

Minimum 480*600*370 Dimensions (WidthxHeightxDepth) (mm) 

2U, 48 Port Cat6 Patch Panel x1 
1U, 24 Port Cat6 Patch Panel x1 Must Include 

1U, Cable Management Panel x2 
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 )އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސ ( 3-އެނެކ ސ  
 ޖުމ ލަ އަގު 

 )ޖީ.އެސ .ޓީ ހިމަނައިގެނ (
 އަދަދު  ރޭޓ  

 # ތަފ ސީލު 

  

1 

 8ފޫޓު ފުޅާ  5މެއިނ  އެނ ޓ ރެނ ސ ގައި ދޮރެއ  ހަރުކުރެވޭނެ ގޮތަށ  ހުރި 
 7ޫފޓ  ފުޅާ  4ގަ ރާނާ، ސިމެނ ތިޖަހާ ބައ ާދ، މިނުގެ ހުސ ޖާފޫޓު އުސ 

ފޫޓ  އުސ މިނުގެ ލަކުޑި ދޮރެއ  ތަޅާ ތަޅުފަތާއެކު ހަރުކޮށ  ދޮރުފަތ  އަދި 
 ދޮރުކަނީގައި ހުދުކުލަލުނ .  

1 

  

1 

ފޫޓު ފުޅާ  2.8ހުޅަނގުފަރާތުނ  ވަދެވޭގޮތަށ  ުހރި ދެވަނަ އެނ ޓ ރެނ ސ ، 
ހާ އެއ ކޮށ  ބައ ދާުލނ . އަދި އޭގެ ަގ، ިސމެނ ތި ޖަފޫޓު އުސ މިނުގެ ޖާ 6.9

ބޭރު ބައިގައި ހުރި ދޮރާއި ދޮރުކަނި ނައ ޓައި އެތަނަށ  ވަދެވޭގޮތަށ  
 ސިމެނ ތިޖަހައި އެއ ވަރުކުރުނ . 

2 

  

1 

ތަޅާ ހުޅަނގުފަރާތުނ  ވަދެވޭގޮަތށ  ހުރި ބޮޑުދޮރު ރަނގަުޅކޮށ  
ފޫޓު  8 ފޫޓު ުފޅާ 13، ދޮރުެގ ބޭރުނ  އޮތ ތަޅުފަތ ހަރުކުރުނ  އަދި 

ބޮކ ސ  ޭތރި ޖަހައި އުސ މިނުގެ ހުސ ޖާގާ، )ކުރެހުމުގައިވާގޮތަށ ( 
 ބައ ދާލުނ .

3 

 4 ބިއ ލޫރި ދޮރުތައ  ރަނގަޅުކޮށ ، ތަފ ސީލާ އެއ ގޮތަށ  ބައ ދާލުނ   11  

 5 ކުޑަދޮރުތައ  ހުޅާއި އަތ ގަނޑު ބަދަލުކުރުނ . 46  

 6 ރުކުރުނ .ބ ލައިނ ޑ  ހަ ހުޅަނގު ފަރާތުގެ ކުޑަދޮރުގައި 11  

  
1  

ފޫޓުގެ ޖާާގގައި ހުރި  4ފޫޓު  25ތަޅުނ ގަޑުނ  މުށިތައ  ހަލާކުެވަފއިވާ 
މުށިތައ  ނެއ ޓުމަށ ފަހު ހުދުުމށި ޖަހައި ތަޅުނ ގަނޑުގައި ހަޑިވެފައިހުރި 

 ތަނ ތަނ  ސާފުކުރުނ . 
7 

 8 ދުކުލަ(ފާރުތަކުގައި ކުލަކަހާ ކުލަލުނ . )ވޮޝަބަލ ، އޮޑަރލަސ ، ހު  1  
  

1  
'147 X ''234 ިނ ބޯޑުތައ  ނައ ޓައި، ފ ޝަސީލިނ ގ ަގއި ޖަހާފައިވާ ޖ

 ސިމެނ ތި ފިލާ ހަރުކުރުނ .
9 

  
1  

ސީލިނ ގގައި ހަލާކުވެފައިވާ ތަނ ތަނުގައި ޕުޓީއަޅައި ކުލަލުނ . )ވޮޝަބަލ ، 
 އޮޑަރލަސ ، ހުދުކުލަ( 

10 

 11  ޑ  ހަރުކުރުނ .ހުޅަނގު ފަރާތުގެ ކުޑަދޮރުގައި ބ ލައިނ  11  

 12 ދީފައިވާ ކުރެހުމާއި އެއ ގޮތަށ  ފާހާނާ ހެދުނ   4   

 13 ފަޔަރ އެސ ޓިނ ގގުއިޝަރ ހަރުކުރުނ  2  
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ޖުމ ލަ އަގު )ޖީ.އެސ .ޓީ 
 ހިމަނައިގެނ (

 # ތަފ ސީލު  އަދަދު  ރޭޓ  

 14 އެމެޖެނ ސީ ލައިޓ  8  

51 ގަނެ ހަރުކުރުނ  ބީޓީޔޫގެ އެއަރ ކޮނ ޑިޝަނަރސ  18000 9    

61 ރީފޭސ  ޕަވަރ ޑީ ބޯރޑ  ތ  1    

  9 A15  71 ސިނ ގަލ  ސޮކެޓ  

  48 A13   81 ޑަބަލ  ޕަވަރ ސޮކެޓ  

  8 A13  91 ސިނ ގަލ  ސޮކެޓ  

 20 ލައިޓ   ލެޑ  ވޮޓުގެ 18ސީލިނ ގ މައުނ ޓ   36  

 21  (Half-moon PE white)ފ ލޯ ކޭސިނ     

22   މަސައ ކަތުގެ އަގު ކަރަނ ޓ ގެ     

32  އައި.ޑީ.އެފ  1    

42 ޕޮއިނ ޓ ސ  ނެޓ ވޯރކ      

52 އަގުޕޮއިނ ޓ ތައ  އެޅުމުގެ ނެޓ ވާރކ       

 ޖުމ ލައަގު  

 
   

 މަސައ ކަތ  ނިނ މަނ  ހުށަހަޅާ ުމއ ދަތު: 

 މަސައ ކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ އަދަދު )ހުށަހަޅާނަމަ(: 

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

 ލިޔުނ ތަކުގެ ތެރެިއނ  ލިޔެކިޔުމެއ  ހުށަނާޅާނަމަ ބީަލނ  ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.  ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ #
ތައ  
ޔުނ 

 ލި
ޖެހޭ
ޅަނ 

ުށަހަ
ހ

މަ  
ވާނަ

ފައި
ހަޅާ
ހުށަ
އ  
ުނ ތަ

ލިޔ
އި 
މާގަ

 ދި
މަކާ
ލިޔު

އެ 
ވެ.
ަހާށެ
 ޖ
ހަގަ
ފާ

 

  ޅާ ފަރާތުގެ ޕ ރޮފައިލ  ހުށަހަ 1

  ހުށަހަޅާ އެސ ޓިމޭޓ  )ކޯޓޭޝަނ ، ބީ.އޯ.ކިޔު. ނުވަތަ އަނ ދާސީ ހިސާބު( 2

  ކުނ ފުނި/ޕާޓ ނަރޝިޕ /ކޯޕަރޭޓ  ސޮސައިޓީ/އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސ ޓ ރީގެ ކޮޕީ  3

  ކުދި އަދި މެދުފަނ ތީގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސ ޓ ރީ 4

  ތާރީޚު ގުނާނީ ިބޑު ހުޅުވަނ  އޮނ ނަ ދުވަހާ ހަމައަށ . މަސ ހަމަނުވާ( 2އަރެނ ސ  ރިޕޯޓު )ސ  ކ ލިޓެކ  5

  ބޭނ ކ  ގެރެނ ޓީ  6

7 
 ގައިވާ، ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމ   1އެނެކ ސ  

 ގަނޑުއޮތުނ (ގެ ތައ )ބީލަނ  ުހށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަަތ އެފަރާތުނ  އައ ޔަނ  ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުނ ފުނީ
 

  ގައިވާ، އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސ   3އެނެކ ސ   8
 

 ފުރިހަމަވާނ ޖެހޭ އެހެނިހެނ  ަކނ ކަނ 
ފުރިހަމަކޮށ ފައިވާނަމަ 

.ެފާހަގަ ޖަހާށެވ 
  ދުވަސ  އޮތުނ  120ކޯޓޭޝަނ  ވެލިޑިޓީގެ މުއ ދަތު ަމދުވެގެނ  

  ނ ފުނީގެ ތައ ގަނޑުއޮތުނ ޔާއި ކުއަގު ހުށަހަޅާ ފޯމ ތަކުގައި ބީލަނ  ވެރިޔާގެ ސޮ 
  (ގެ ޖުމ ލަ އަގު ދިމާވުނ  3-އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސ  )އެނެކ ސ 
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 )ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުނ  ކޮށ ފައިވާ ގުޅުނ ހުރި މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތަފ ސީލ ( 5-އެނެކ ސ  

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

 ފަރާތ  
ތަކެތި/މަސައ ކަތ  
 ފޯރުކޮށ ދިނ  އަހަރު 

 ތަކެތި/މަސައ ކަތުގެ އަގު 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 


