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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  2ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  9ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު 

މިިނސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެޮލޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ަފންތީގެ ބީލަން ހުޅުވާލެިވފައިވަނީ،  ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް 
 ރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.އްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތިއެ 

 ތަފްސީލް  #
  ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު  1

1.1 

 ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެޭހ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާެލއް ފޮނުވަންވާނީ، މަޢުލޫމާތު ާސފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ  މުއްދަތުގެ

 އަށެވެ.  3004461,3004470އަދި ގުޅުއްވާނީ  ޑްރެހަށެވެ.ތެރޭގައި ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެ

 procurement@elections.gov.mvއީމެއިލް:

1.2 

 :ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ  ބީލަން 
 ވަނަ ފަންގިފިލާ،ޕީ.އޭ ކޮމްޕްލެކްސް،ހިލާލީމަގު،މާލެ. 5ތަން: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،

 (ހޯމަ) 2021 ބަރުނޮވެން 22ތާރީޚް: 
 10:30ގަޑި: 

 ން ތައްޔާރުކުރުން ބީލަ  2

2.1 
 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް 

ޖެހޭ ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުން ބީަލން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަން
 ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

2.2 
 ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ ބީލަމުގައި 

 ީޖއެސްޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ. ނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންމި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުން

2.3 
 ބީލަމުގެ މުއްދަތު 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 120ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީބލަން ހުޅުވާ ތާީރޚުން ފެށިގެން 

 ލަން ހުށަހެޅުން ބީ 3

3.1 
. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް ހުަށހެޅޭ ހުްނނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ ބީލަން
 އްކަން އެގެން އޮންަނންވާެނއެވެ.ބީލަމެ

3.2 
އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން ބީލަމުގައި ވެ. ހުށަހަޅާ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެ

ފޯމް އަގު ހުށަހަޅާ އަދި  އޮންނަންވާނެއެވެ. އަގު ހުށަެހޅުމަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.  

3.3 

 ބީލަްނތައް ލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ބީލަމެއް ބަ އެއްވެސް  ޅާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަކަނޑައެޅިފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅަން
ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަެކއްގެ  ބީލަންބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި 

ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން  ބީލަން އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެެނވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުަމށްފަހު، ބީލަންހާޟިރުގައެވެ. 
 ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

3.4 

 މަުޢލޫާމތެއް ބެހޭ ޮގތުންބީލަމާުހށަހަޅާ ފަރާތުން ަކނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުަށހަޅާ  ބީލަން
ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު  ބީލަންސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެްއގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. 

ޅުަމށް ހުށަހެ ބީަލންއުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 
 ބީލަމެކެވެ. ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުަށހެޅޭނީ އެންމެ 

 
 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  3ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  9ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

3.5 
އެމެންޑްމެންޓެއް މިކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި  މިބީލަމާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެމެންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެ

  .އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ

3.6 
ރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަގު ފޯމު ތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮޔާއި އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކުގައި ބީލަން ވެ

 ކުރެވޭނެއެވެ. ބާތިލު ީބލަމެއްކުންފުނީގެ ތައްގަޑުނެތްނަމަ އެ 

 އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ބީލަމާ  4

  ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔުްނތަްއ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ބީލަމާއެކު  4އެނެކްސް  4.1
 ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން  5

5.1 
ީބަލންތައް ބަލައިގަެނ، ީބލަންތައް ަވޒަންކޮށް، ބީަލން ހުށަހެޅުމަށް ެދވިފައިވާ މައުލޫމާތަށާއި ޝަރުތުަތކާއި  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް

  މިންގަޑަށް ބަލައިގެން ފުިރހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަމުގެ ބަިއތަކަްށ މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ޭބނުން ުކރާނެ

 މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.  މަތިން އެންމެޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ 5.2

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން  6

6.1 
ފުރިހަމަ ނުޮކށް  މުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ުނވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތްއެއްބަސްވު

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.10.76މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 

 ރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުން މަނާ ކު ރި ޖޫ  7

7.1 
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ  10.71އެގްރީމަންޓްގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 

 ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  4ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  9ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުތައް ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަ
 

 އަގު 
އަގަށް މާކްސް ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަށް ) 60 ×ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު 

 (ފުލް މާކްސް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިޯއގެ އުޞޫލުންނެވެ.
60 

 މުއްދަތު 
 ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ.އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ފުލްމާރކްސް ލިބޭ 
 މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެގޮތުގެ ތާވަލް )ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

20 

މަސައްކަތުގެ 
 ތަޖުރިބާ 

އިމާރާތްކުރުމާއި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ )ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުގައި ކޮށްފައިވާ މިފަދަ 
 މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް(

20 

 100 ޖުމްލަ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  5ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  9ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

  (ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ) 1–އެނެކްސް               
 ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި  ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ) ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން
   :ވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިއަކަށް ވުން(ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެ 

 އެޑްރެސް: ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ

 އީމެއިލް އެޑްރެސް: ގުޅޭނެ ފޯނު ނަމްބަރު:

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު:

 (އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިނި ނުަވތަ ކުންފު)

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް: 

 (އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިނި ނުަވތަ )ކުންފު

 

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު:ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ 

 

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް: ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ 

 ނި ތަމްސީލް ކުރާފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: ކުންފު

 )ބީލަން ުހށަހަޅަން އަންނަ ފަރާުތގެ(

 ކުންފުނި ތަމްސީލް ކުރާފަރާތުގެ ނަން: 

 )ބީލަން ުހށަހަޅަން އަންނަ ފަރާުތގެ(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  6ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  9ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 )މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް( 2-އެނެކްސް 

 
 ޕޯޑިއަމް އެއް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން 

 ސްޓްރަކްޗަރ .1

މްގެ މައި ސްޓްރަކްޗަރ ހަދަންވާނީ ކުރެހުމުގައި ވާގޮތަށް ސްޓީލް )ލުއި ވަރުގަދަ މައުދަނަކުން ނުވަތަ އެލުމީނިއަލް( ޕޯޑިއަ •

ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. އަދި ތަނބުގެ މަތީގައި ހަރުކުރާ ސްޓީލް )ލުއި ވަރުގަދަ މައުދަނަކުން ނުވަތަ އެލުމީނިއަލް(  ޕްލޭޓް 

 ރިކުރެވިފައެވެ.ޑިގްރީއަށް ތި  20ހުންނަންވާނީ 

 އެމް.އެމް  އުސްމިނުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 914.4ސްޓީލް ސްޓަރަކްޗަރގެ ތަނބުގެ އެތެރެއަށްވާ ފަޅީގައި  •

 ސްޓީލް ސްޓްރަކްޗަރ އަދި ބޭސްގެ ބޭރުން ހުންނަންާވނީ  މެޓް ހުދުކުލައިގެ އެސިރިލިކް ތަތްކުރެވިފައެވެ. •

ޓީްލ )ލުއި ަވރުގަދަ މައުދަނަކުން ނުަވތަ އެުލމީނިއަލް(  ޕްލޭޓެކެވެ. ައިދ އެމް.އެމް ބޯމިނުގެ ސް 18ބޭސް ހުންނަންާވނީ   •

އެމް.އެމް ބޯމިނުެގ ސްޓީލް )ލުއި ވަރުގަދަ މައުދަނަކުން ނުވަތަ އެލުމީނިއަްލ(   6ތަނބާއި މަތީ ޕްލޭޓްގެ ބޭސް ުހންނަންވާނީ 

 ޕްލޭޓެކެވެ. 

 ގެ ޓްރާންސްޕޭރަންޓް އެސިރިލިކް ފްރޮންޓް ޕްލޭޓެްއ އެމް.އެމް 466*722ސްޓްރަކްޗަރގެ ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް  •

 އެމް.އެމް ބޯމިނުެގ ކްލިއަރ އެސިރިލިކް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 18ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. މި ޕްލޭޓް ހަދަންވާނީ 

 ސްޓިކްރ އެމް.އެމް ގެ ބޮޑިމިނުގައި މެޓް އަޅި )ކުރެހުމުގައިވާ ކުލަ ކޯޑުގައި(  ކުލައިގެ 366*654ފްރޮންޓް ޕްލޭޓްގައި  •

 އެއް ނުވަތަ އެކުލައި ދަވާދެއް ލެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ފްރޮންޓް ޕްލޭޓް ހުންނަާވނީ ވަކިން ނައްޓާލެވޭ ގޮތަށް މައި ސްްޓރަކްޗަގައި ނުޖެހޭގޮތަށެވެ. •

.އެމް ގެ އެމް 609*467އެމް.އެމް ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ޕްލޭޓް ހަދަންވާީނ  24ޕޯޑިއަމްގެ މަތީ ޕްލޭޓްގެ ބޯމިނުގައި  •

 ފްރޮސްޓް އެސިރިލިކް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އަދި މަތީ ޕްލޭޓް ސްޓީލް ބޭސްގައި ރަގަޅަށް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.

 ލޯގޯ  .2

އަދި ލޯޯގ އާިއ  އެމް.އެްމ ބޯމިނުގެ އެސިރިލިކް ބޭނުންކޮްށގެންނެވެ. 6ލޯގޯ އާއި އަކުރުތައް ފަރުމާ ކުެރވިފައި ހުންަނންވާނީ  •

 ންނަންވާނީ  ކުރެހުމުގައި ދެވިފައިވާ ކުލަ ކޯޑުގައި އެވެ.އަކުރުތަކުގެ ކުލަ ހު

 އެމް.އެމް ހުންނަންވާނެއެވެ. 124 ލޯގޯގެ އުސްމިނުގައި )ކޮމިޝަނުގެ ނަން ހިމެނޭގޮތަްށ( •

 

 ވަޔަރލެސް މައިކް ސިސްޓަމް  .3

 .ވަޔަރލެސް މައިކް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ 2ގޫސްނެކް ކަޅުކުލައިގެ  12ޕޯޑިއަމްގެ ޓޮޕް ޕްލޭޓްގައި " •

ޖެުކ ހަރުކުރެވިފައި ހުންަނން  2ޕިން ެއކްސް.އެލް.އާރ ފީމޭލް 3ޕޯޑިއަމްގެ ޓޮޕް ޕްލޭޓްގައި މައިކް ހަރުކުރުމަށްޓަކައި  •

 ވާނެއެވެ. އަދި މި މައިކް ޖެކުގެ އަނެތް ކޮޅު ހުންނަންވާނީ މައިްކގެ ޓްރާންސްމިޓަރ ޖެހޭގޮތަށެވެ.

 

ލޭޓްއާއި ސްޓީލް ސްޓްރަކްޗަރއާއި ދެމެދު )ކުރިމަތިން ނުފެންނަގޮަތށް( މައިކުގެ ޓްރާންސްމިޓަރު ހުންނަވާނީ ފްރޮންޓް ޕް •

 ފަސޭހައިން ނެގޭގޮތައް ހަރުކުރެވިފައެވެ.

 ރީޑިންގ ލޭމްޕް  .4

 މައިކުގެ މެދަށްވާގޮތަށެވެ. 2ރީޑިންގ ލޭމްޕް ހަރުކުރަންވާނީ  •



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  7ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  9ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 އިންވިއަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ. 6ލޭމްޕްގެ ފުޅާމިން  •

 ބެޓެރީއިން ދިއްލޭ ވަޔަރލެސް ލޭމްޕަކަށްވާންވާނެއެވެ.ރީޑީންގ ލޭމްޕަކީ  •

 ކުލައިން )ވާމް އަދި ޑޭލައިޓް( ދިއްލެންވާނެެއވެ. އަދި ލައިޓް އިންޓެންސިޓީ ޮކންޓްރޯލް ކުރެވެންވާނެއެވެ. 2ރީޑިންގެ ލޭމްޕް  •

 
 
 
 
 



Proposed Podium Design

Transparent design with adjustable / replacable front plate, 

white Base and Support column

Designed for an Acrylic Build. 

Colors: Clear | White

Clear Acrylic and Ma�e Grey S�cker
used for front plate

5mm Purple Acrylic used for Logo

6mm

1
2

4
m

m

Mockup Design with Dimensions
466mm

609mm467mm

24mm

7
2

2
m

m

366mm

6
4

5
m

m

Wireless Microphones

Reading Lamp

100×100mm

18mm

545mm

363mm

18mm

CMYK: 65.33, 100, 16.5, 3.67

RGB: 102, 45, 120

CMYK: 21.17, 21.45, 21.85, 0

RGB: 185, 185, 185



Steel Base plate

Steel Box Pipe

Steel Plate

Steel Structure  ( Structure with Cover)White Acrylic 

Pillar & Base Cover 

20



Wireless Microphone

Reading Lamp

LED (Warm & Day Light )

(Ba�ery Powered)

TRANSMITTER

6 Inches

(Maximum Width)

12 Inches



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  9ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 

 )ކަރުދާސް  )އަގުހުށަހަޅާ 3-އެނެކްސް 

 

ކެތީގެ ތަފްސީލް ތަ  ހުށަހަޅާއަގު )ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން(  އަދަދު  

 01 ޕޯޑިއަމް ސަޕްލައިކުރުން  

 

 

 ކޯޓޭޝަންގެ މުއްދަތު................... ދުވަސް

 ޑެލިވަރީ މުއްދަތު....................... ދުވަސް

 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  9ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  9ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 
 4-އެނެކްސް 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް 

 ކުރެވޭނެއެވެ. ގެ ތެރެިއން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީަލން ބާތިލުލިޔުންތަކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ #
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ލިޔުންތައް

ލިޔުންތައް 
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 
އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި 

.ެފާހަގަ ޖަހާށެވ 

   ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަްނ، ބީ.އޯ.ކިޔު. ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު( 1

  ދުވަސް އޮތުން 120މުއްދަތު ަމދުވެގެން  ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީގެ 2

   ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 3

   ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  ކުންފުނި/ 4

   (މަސްހަމަނުވާ 2) ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު 5

6 
މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަ 

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
 

  X މާލީ ދަލީލު )ބޭންކް ގެރެްނޓީ(  7

   މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  8

9 
އައްޔަން ކުރާ  ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ީބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ެއފަރާތުން

 ތައްގަނޑުއޮތުން  ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ
  

   ފޯމް  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ،ގައިވާ 1އެނެކްސް  10

   ގައިވާ، އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް  3އެނެކްސް  11

 

 

 

 
 


