
Secretariat of the North Maalhosmadulu Innamaadhoo Council                                  ީއިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރ  

Bodumagu, Raa. Innamaadhoo, Republic of Maldives                                                                               ެބޮޑުމަގު، ރ. އިންނަމާދޫ، ދިވެހިރާއްޖ 
Telephone, Fax:  +960 658 0052, Mobile: +960 658 0052                                               +960 658 0052 :ްފެކްސް: ، ފޯން  0052 658 960+      މޮބައިލ  

E-mail: info@innamaadhoo.gov.mv          admin@innamaadhoo.gov.mv                                                                                                                                  

 c      

 

 މާޮޅްސަމޑުލު ުއތުުރުބރީ އިްނަނމާޫދ ަކުއްނިސލްގެ އިާދރާ 
                                    ރ. އިްނަނމާޫދ، ދިެވހިާރްއޖެ 

SECRETARIAT OF NORTH MAALHOSMADULU INNAMAADHOO COUNCIL 
R. INNAMADHOO, REPUBLIC OF MALDIVES    

 
         /307/INDIV/2022(IUL)23ނަންބަރު:

 ީބަލްނ ުހަށެހޅުމުގެ ަދުޢަވތު 
 

ީބލަން ހުށަހެޅުމަށް  ( އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް  2022މެއި    11) 307/INDIV/2022/31(IUL)މިއިދާރާގެ ނަންަބރު  
  ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ. 

ވީމާ، ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ    މިރަށުގައި އަލަށް ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުނިކޮށީގެ ވަށާފާރުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
 އްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލަ

ރމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ފޯީބލަމުގައި ަބއިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މިއިއުލާނާއި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ ިބޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން   .1
އަށް ކޮޕީ    finance@innamaadhoo.gov.mvމެއިލް ކޮށް އަދި    އަށް  info@innamaadhoo.gov.mv:  މެއިލް-އީ

ީބލަމުގައި ކުރެވޭނެއެވެ.  މެއިލް  ސްލިޕް  ރަޖިސްޓްރީވިކަމުގެ  ީބލަމުގައި  ކުރަންވާނީ  ފޮނުވުމުން  ޔަގީން  ވިކަމަށް  ރަޖިސްޓްރީ   
 ރަޖިސްޓްރީ ނަންަބރު ލިުބމުންނެވެ.

އެވެ. ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީ    14:00ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ވާ    24މެއި    2022ރަޖިސްޓްރީ ވެވޭނެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ    ީބލަމުގައި .2
 .ކުރަން ދެވިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ލިޭބ އެއްވެސް ފޯރމެއް ަބލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ބީލަންވެރިންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ

ަބއްދަލުވުމެއް  މިޕް .3 ޕްރީިބޑް  ގުޅިގެން  ބުދަ   25މެއި    2022ރޮޖެކްޓާއި  އުތުރުބުރީ    13:00ދުވަހުގެ    ވާ  މާޅޮސްމަޑުލު  ގައި 
 އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ. 

( ގެ 18/2014:  ނަމްަބރ  ޤާނޫނު)  ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ރަޖިސްޓްރީ  ވިޔަފާރި  ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ބީލަން .4
( ގެ ދަށުން  19/2014ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނުނު )ޤާނޫނު ނަމްަބރ  

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ގައި މިކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.  ީބލަންތައް    13:00ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ    2ޖޫން    2022  އޮންނާނީ  ހުޅުވުން  ބީލަން .5

ޭބރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ.  
ށަހަޅާ ބީލަންތައް ަބލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ  އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު ހު

 ދަންނަވަމެވެ.  މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި 
ފޯރމު   އެދި  ވުމަށް  ރެޖިސްޓްރީ  ބީލަން  މުއްދަތުގައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ަބއިވެރިވެވޭނީ  ަބއްދަލުވުމުގައި  އޮންނަ  ހުޅުވުމަށް  ިބޑް .6

 ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.ހުށަހަޅައި ީބލަމުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ސްލިޕް 
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ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް   23:59ވަނަ ދުވަހުގެ    23މެއި    2022އެއްވެސް ސުވާލެއް ވާނަމަ    ގުޅޭގޮތުން  ޕްރޮޖެކްޓާއި .7
 މެއިލް ކުރަންވާނެއެވެ. އީ

 :ތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީމައުލޫމާ އިތުރު .8
 އިމްރާން ޝަރީފް –އުންސިލް އެގްޒެކެޓީވް ކަ •
 9122102ފޯން:  •
 info@innamaadhoo.gov.mvއީމެއިލް:  •
 finance@innamaadhoo.gov.mvކޮޕީ:  •

 
 މިހެންވެ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

11 J 1443  
 2022 މެއި 12
 
 
 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް
 

 

 
 

 
 

    ކުރެިވފައިާވނެއެެވ. އަދި މިއިދާރާެގ ނޯޓިސްބޯޑްަގއި ބެހެއްޓިފައި ާވެނއެެވ. ސާއިއުއިޢުލާން ދިެވހި ސަރުކާރުެގ ެގޒެޓްަގއި  ނޯޓް: މި

                                                                 އަޙްމަދު އަޒުމީނު 
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