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  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 2ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  10ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު 

ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ 
 ފަރާތްތައް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް މިކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގައި ބައިވެރިވާ އަދި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، 
ރެވިފައިވާ ދިވެހި ގައި ކުދި އަދި މެުދ ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ިގންތިތަުކން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކު ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.
  ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު  1

1.1 
އިވާ  މުއްދަތުގެ ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެޭހ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާެލއް ފޮނުވަންވާނީ، މަޢުލޫމާތު ާސފުކުރުމަށް ދެވިފަ

 އަށެވެ.  3004461,3004499އަދި ގުޅުއްވާނީ  ތެރޭގައި ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
 procurement@elections.gov.mvއީމެއިލް:

1.2 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން:
 ވަނަ ފަންގިފިލާ،ޕީ.އޭ ކޮމްޕްލެކްސް،ހިލާލީމަގު،މާލެ. 5ތަން: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،

 އާދީއްތަ() 2022ފެބްރުއަރީ  13ޚް: ތާރީ
 10:30ގަޑި: 

1.3 

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

 ހޯމަ() 2022ފެބްރުއަރީ  21ތާރީޚް: 
 10:30ގަޑި: 

 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން  2

2.1 
 ވޭ ބަސް ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެ 

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

2.2 
 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ 

 ީޖއެސްޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ. ނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންއި ހުންމި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފަ

2.3 
 ބީލަމުގެ މުއްދަތު 

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

 ބީލަން ހުށަހެޅުން  3

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

3.2 
ން އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެ ބީލަމުގައި އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. ހުށަހަޅާ 

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 

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

 

 

 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 3ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  10ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

3.4 

ބެހޭ ޮގތުން މަުޢލޫާމތެއް ބީލަމާުހށަހަޅާ ފަރާތުން ަކނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުަށހަޅާ  ބީލަން
ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު  ބީލަންްއގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެ

ހުށަހެޅުަމށް  ބީަލންއުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 
 ބީލަމެކެވެ. ނީ އެންމެ ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުަށހެޅޭ

3.5 
އެމެންޑްމެންޓެއް މިކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި  މިބީލަމާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެމެންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެ

  .އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ
 ބީލަން ބާޠިލްކުރުން  4

4.1 

ގައި ބުނެފައިވާ  4މަ ނުވަތަ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް މަސައްކަތުގެ އަގު އަދި މުއްދަތު ސާފުކޮށް އިނގޭގޮތަށް ނެތްނަ
 ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ބީަލން ބާޠިްލކުރެވޭނެއެވެ. 

ން ވެރިޔާ ސޮޔާއި އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަގު ފޯމު ތަކުގައި ބީލަ
 ކުރެވޭނެއެވެ. ބާތިލު ީބލަމެއްކުންފުނީގެ ތައްގަޑުނެތްނަމަ އެ 

 އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ބީލަމާ  5

 ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ބީލަމާއެުކ ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔުްނތަްއ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  4އެނެކްސް  5.1

5.2 

ދޫކޮށްފައިވާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  3ވޭތުވެދިޔަ  ،މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވާ ތަންތަުނންންވަރު ހާމަުކރުމުގެ ގޮތުން ތަޖުރިބާ ހުރި މި
ާސުފޮކްށ ެއނެގްނ ިމ ިލުޔްނަތުކަގިއ ެދްނެނިވަފިއވާ ަބިއަތްއ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ތައްލިޔުންަމަސްއަކްތ ިންނިމ ަކުމެގ 

 ޮއްނަންނވާެނެއެވ. 

 ީޞލް  ަތފް ަމަސްއަކތު  -

 ުމްއަދތު  -

 ަހާވުލުކެރުވުނ ާތީރޚު  -

 ިންނަމްނެޖޭހ ާތީރޚު  -

 ިންނިމ ާތީރޚު  -

 ަމަސްއަކުތެގ ުޖްމަލ ައުގ  -

 .ިލުޔަމަކެށވެ  ައިދ ެއަފަދ ިލުޔެމްއ ާވްނާވީނ ިމ ިއުޢާލާނިއ ުގިޅެގްނ ުކަރްނެޖޭހ ަމަސްއަކާތިއ ުގުޅްނުހރި 

5.3 
ށަހަޅާނަމަ، ުހށަހަޅާފައިވާ ލިުޔމުގެ ޢަދަދު ީބލަން ކަރުދާހުަގއި ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަުރ ހާަމ ކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔުްނ ހު 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
 ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން  6

6.1 
ީބަލންތައް ބަލައިގަެނ، ީބލަންތައް ަވޒަންކޮށް، ބީަލން ހުށަހެޅުމަށް ެދވިފައިވާ މައުލޫމާތަށާއި ޝަރުތުަތކާއި  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް

 ޒަންކުރުމަށް ޭބނުން ުކރާނެ މިންގަޑަށް ބަލައިގެން ފުިރހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަމުގެ ބަިއތަކަްށ މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.ބީލަން ވަ

 މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.  މަތިން އެންމެޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ 6.2

 އި ކުރުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮ  7

7.1 
ފުރިހަމަ ނުޮކށް  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ުނވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.10.76މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 

 މަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުން ރި ޖޫ  8

8.1 
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ  10.71ލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ އެގްރީމަންޓްގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުަލތުގެ މާ

 ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ. 
 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 4ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  10ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުތައް 
 

 އަގު 

ންމެ އެ ިލބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ. އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް އެންމެދަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާަތށް 
އިވާ ގަ ލިޭބފަރާތުގެ އިުތރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިްނޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާއިންޓް ޕޮ މަތިން

 ގޮތަށެވެ.

 އެންމެ ދަށް އަގު × 50އަގަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް = ބީލަމުގެ 
 ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު

 

50 

 މުއްދަތު 

 ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ. މަތިން ޕޮއިންޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް 
އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭަފރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ 

 ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

  ކުރު މުއްދަތުއެންމެ  × 30ބީލަމުގެ މުއްދަތަށް ިލބޭ ޕޮއިންްޓ = 
  މުއްދަތު ހުށަހަޅާފައިވާ 

30 

މަސައްކަތުގެ 
 ތަޖުރިބާ 

ގައިވާގޮތަށް ލިޔުން  5.3އަދި  5.2މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް މާކްސްދޭނީ 
އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާގެ ލިުޔން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ ަމތިން ފަރާތްތަކުގެ ތެރެިއން  ހުށަހަޅާފައިވާ

އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭފަރާތުގެ އިތުުރން އެހެްނ  ނެވެ.ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުން ޕޮއިންޓް
 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިީރގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 

 ށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާ ހު × 20ބީލަމުގެ މުއްދަތަށް ިލބޭ ޕޮއިންްޓ = 
  އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާ 

20 

 100 ޖުމްލަ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 5ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  10ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

  (ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ) 1-އެނެކްސް               
 

 ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

  ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން 1
 

 

  އެޑްރެސް: ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ 2

  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަމްބަރު: 3

  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 4

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ންފުނި ނުވަތަ ކު 

  ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:  5

   ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު: 6

 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި 

  ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:  7

   ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު: 8

  ކުންފުނި ތަމްސީލް ކުރާފަރާތުގެ ނަން:  9

  ނި ތަމްސީލް ކުރާފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: ކުންފު 10

  ވިޔަފާރީގެ ތައްގަނޑު: 11
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 6ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  10ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 )މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް( 2-އެނެކްސް 
 

 ކާއި މަސައްކަތް ނިމިފައި ހުންނަންވީ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ތަނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަ  މަރާމާތު ކުރަންޖެހޭ 
ތަޅުން ފުކޮށް އެތަނުގައި ހުރި ހޮޅިތަކުގައި ކެޕްޖަހައި ފެންލީކްނުވާގޮތަށް ހެދުމަށްފަހު ަތން ސާ މިހާރު ހުރި މުށިތައް ނައްޓައި •

 އެޅުން.
 އެޕްރޫވް ކުރާނީ ކޮމިޝަނުން(ކުލަ )މުށީގެ  . ހުދު މުށި ޖެހުންފޫޓުގެ 1×1ގައި އަކަ ފޫޓުގެ ސަރަހައްދު 230 •
 އެޅުން.ސާފުކޮށް އައު ސީލިންގއެއް  އި ތަންމިހާރު ހުރި ސީލިންގ ނައްޓަ •
 ދޮރުފަތް ހަރުކުރުން. 3ފެންލައިޓްތަކުގައި ދޮރުފަތް ބަދަުލކޮށް އައު  •
 ފާރުގައި ސިމެންތި ޖަހަންޖެހޭ ަތންތަނުގައި ސިމެންތިޖަހާ ފާރު ެއއްވަރުކޮށް ޕުޓީއަޅާ ގާނައި، ހުދު ކުލަލުން. •
 ކޮޓަރި ހެދުން. 2ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް  •
ހުދުކުލައިގެ ވޮޓުގެ  24 ައދި ސީލިންގ މައުންޓް 06ޖެހޭ ތަނުގެ ކަރަންޓް ވަޔަރުކޮށް، ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް މަރާމާތު ކުރަން •

  .ލެޑް ލައިޓް ހަރުކުން އަލިހުންނަ
 24 އަދި ސީލިންގ މައުންޓް 06ކަރަންޓް ވަޔަރުކޮށް،  އެމްޕަޔަރުގެ 13އި ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް މަރާމާތު ކުރަންޖެހޭ ތަނުގަ •

  .ެލޑް ލައިޓް ހަރުކުން ންނަވޮޓުގެ ހުދުކުލައިގެ އަލިހު
 ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް ނެޓްވޯކް އެޅުން. •

 ހަދައި ނިންމަންވީގޮތުގެ ތަފްޞީލް  ކޮޓަރި  02
އެމް.އެމް  04ހުދު ކުލައިގެ އެލްމިނިއަމް އިން މައި ފްރޭމް ހެދުމަށްފަހު ހުދު ކުލައިގެ ކޮޓަރިތައް ހެދިފައި ހުންނަންާވނީ،  •

 ވެ.ބޭނުން ކޮށްގެްނނެ ކްލެޑިންގ
 ންވާނެއެވެ. ފޫޓުގެ ކްލިއަރ ބިއްލޫރި ގަނޑެއް ހަރުކުރަ 5×2ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް  •
 ގެންނެވެ. ހުންަނންވާނީ އެލްމިނިއަމް ފްރޭމް ހެުދމަށްފަހު ކްލިއަރ ބިއްލޫރި ހަރުކޮށް ފަތްތައްދޮރު ކޮޓަރިތަކުގެ •
 ހުންނަން ވާނެއެވެ.ފޫޓު  6.5ގައި މިނު އުސް، 2.5ފުޅާ މިނުގައި ފަތްތަކުގެ ދޮރު •
 ކުރަންވާނެއެވެ. ގައި ޑޯކްލޯޒަރ ހަރު އްދޮރެ ކޮންމެ •
 އެވެ. ހަރުކުރަންވާނެ ޑޯ ލޮކްއަތްގަނޑުލީ  ދޮރުތަކުގައި •

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 7ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  10ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  10ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 9ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  10ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 
 )ކަރުދާސް  )އަގުހުށަހަޅާ 3-އެނެކްސް 

 # ތަފްސީލު  އަގު 

 1 ނައިގެން()ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު  

 2 މަސައްކަތް ނިންމަން ހުށަހަޅާފަިއވާ މުއްދަތު: 

 3 (:ހުށަހަޅާނަމަމަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ އަދަދު ) 

 4 ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: ބީލަމުގެ 

 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  10ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  10ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 (ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް ) 4-އެނެކްސް 

 ކުރެވޭނެއެވެ. ތަކުގެ ތެރެިއން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީަލން ބާތިލުލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ #
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ލިޔުންތައް

ލިޔުންތައް 
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 
އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި 

.ެފާހަގަ ޖަހާށެވ 
   ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަްނ، ބީ.އޯ.ކިޔު. ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު( 1
  ދުވަސް އޮތުން 120ޓީގެ މުއްދަތު ަމދުވެގެން ކޯޓޭޝަން ވެލިޑި 2
   ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 3
   ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  / ކުންފުނި 4
   (މަސްހަމަނުވާ 2) ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު 5

6 
ވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
 

  X މާލީ ދަލީލު )ބޭންކް ގެރެްނޓީ(  7
  ލީމީ ފެންަވރު އެނގޭނެ ލިޔުންތައްހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަޢު 8

9 
ޔަން ކުރާ ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ީބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ެއފަރާތުން އައް

 ތައްގަނޑުއޮތުން  ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ
  

   ފޯމް  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ،ގައިވާ 1އެނެކްސް  10
   ގައިވާ، އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް  2އެނެކްސް  11

 

 

 

 
 


