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  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  2ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު 

( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި 18/2014މި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާޫނނު ނަންބަރ 

 ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 އިބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ •

 ޕާޓްނަރޝިޓް ޤާނޫނުގެ ދަުށން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޓްތައް. •

 .ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް •

 .ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައްރީގެ ޤާނޫނުދުންގެ ވިޔަފާއަމިއްލަ ފަރު •

ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި  2ޑޮކިއުމަންޓުގެ އެނެކްސް މީގެ އިތުރުން ބީލަން ހުށަހަާޅ ފަރާތަކީ މި ބިޑް  •

 ވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުިރހަމަވާ ފަރާތަކަށް ވާން ވާނެއެ

 މި ބީލަމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަށްދާނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ 

 .ތީންނެވެމަ

 

 ލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުން ބީލަމާއި ގުޅިގެން މަޢު  1

1.1 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިަފއިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޮފނުއްވާނީ، އް ވާނަމަބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެޭހ މަޢުލޫމާތެ

:procurement@elections.gov.mv  ިއަށެވެ 3004461,3004460ގުޅުއްވާނީ މި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. އަދ . 

1.2 

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

 (އަންގާރަ) 2022 ލައިޖު 05ތާރީޚް: 
 10:30ގަޑި: 

 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން  2

2.1 
 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް 

 ރު ކުރަންވާނީ ބީލަާމއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކުބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުން ީބަލން ތައްޔާ
 ފަރެންސް ލިޔުްނތައް އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިާދނެއެވެ.ންޖެހޭ ރިހުށަހަޅަ

2.2 
 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ 

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

2.3 
 ބީލަމުގެ މުއްދަތު 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 120ތާީރޚުން ފެށިގެން  ޚް އޮންނަންވާނީ ީބލަން ހުޅުވާބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީ

 

 

 

 

 

 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  3ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ބީލަން ހުށަހެޅުން  3

3.1 
 ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް . ސިޓީ އުރައިގެހުންަނންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ ބީލަން

 .ްނނަންވާނެއެވެއްކަން އެގެން އޮބީލަމެހުށަހެޅޭ 

3.2 
ހުށަހަޅާ  .ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދަލެއް / ހިދުމަތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވާީނ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެިހ ރުފިޔާއިންނެވެ

އޮންނަންވާނެއެވެ. އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކަށް އަުގ އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން ބީލަމުގައި 
  ވާނެއެވެ.ހުށަހަޅަން

3.3 

 ބީލަްނތައް ލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ބީލަމެއް ބައެއްވެސް  ޅާ  ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަކަނޑައެޅިފައިވާ ޅުމަށްބީލަން ހުަށހެ
ގެ ހުަށހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ބީލަންފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަްށ ހަމަޖެހި

ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ  އަގަށް ބަަދލެއް ނުގެެނވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުަމށްފަހު، ބީލަންހާޟިރުގައެވެ. 
 މަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެެކވެ.ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރު

3.4 

ބެހޭ ގޮުތްނ ބީލަމާރުވާން ވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑަ ބީލަން
 ބީލަންވާން ވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ޭބނުްނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ަމުޢލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ާހޟިރު

 ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަަމ އެކަމެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ ެއއްވެސް
 ީބލަމެެކވެ. ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ުހށަހެޅުމަށް  ބީލަންނެއެވެ. ސާފުކުރަންޖެހޭ

3.5 
އެެމންޑްމެންޓެއް މިކޮމިޝަނުެގ  ކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން އެމެންޑްެމންޓެއް ދެވޭނަމަ އެމިބީލަމާއި ގުޅިގެން އިލެ

  .ވެބްސައިޓުގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ

3.6 
ާބތިލް  ބީލަންތައްބޭނުްނ ނުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމަށްހުށަހެޅި  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް/ތަކެިތ ހޯދުމަށް، މި އިދާރާއިން

އެންގުމުގެ ލަންވެރިންނަްށ ބީ ާބތިލް ކުރެވިއްޖެނަމަ ބީަލންތައް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން  މިއިދާރާއަށް ޚްތިޔާރުއިކުރުމުގެ 
 .އިތުރުން އާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ

 ބީލަން ބާޠިލްކުރުން  4

4.1 

ގައި  4 މާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސްމަސައްކަތުގެ އަގު އަދި މުއްދަތު ސާފުކޮށް އިނގޭގޮތަށް ނެތްަނމަ ނުވަތަ މި މަޢުލޫ
 ފައި ނުވާނަމަ ީބލަން ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާ

އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަގު ފޯމު ތަކުގައި ބީލަން 
 ކުރެވޭނެއެވެ. ބާިތލު ބީލަމެއްންފުނީގެ ތައްގަޑުނެތްނަމަ އެ ވެރިޔާ ސޮޔާއި ކު

 ޖެހޭ ތަކެތި އެކު ހުށަހަޅަން ބީލަމާ  5

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

5.2 

އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ  3 ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްީދފައިވާ ތަންަތނުން، ޭވތުވެދިޔަ ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަރު ހާމަުކރުމުގެ
މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  ވާންވާނީ ލިޔުމެއް މިމުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަދޫކޮށްފަ

 މުއްދަތު،  ،މަސައްކަތު ތަފްޞީލް ތަކުގައިމި ލިޔުންމިގޮތުން،  .ލިޔުމަކަށެވެ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި
ސާފުކޮށް  މަސައްކަތުެގ ޖުމްލަ އަގު  އަދި ިންނމި ތާރީޚު، މަސައްކަތް ހަވާލުކުެރވުނު ތާރީޚު، ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚު

 އެނގެން އޮންނަންާވނެއެވެ. 

5.3 
)އަގުހުށަހަޅާ  3 އެނެކްސްލިޔުމުގެ ޢަދަދު  ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަރު ހާމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔުން ހުށަހަޅާަނމަ، ހުށަހަޅާ

 ހިމަނަންވާެނއެވެ. އި  ތެރޭގަޢަދަދުގެމަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ގެ )ކަރުދާސް
 

 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  4ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން  6

6.1 
މާތަށާއި ބީަލންތައް ބަލައިގަނެ، ބީލަންތައް ވަޒަންކޮށް، ބީލަން ހުަށހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ މައުލޫ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް

ޝަރުތުތަކާއި ބީަލން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުްނ ކުރާނެ މިންގަޑަށް ބަލައިގެން ފުރިހަމަކޮްށފައިވާ ބީަލމުގެ ބައިތަކަށް މާރކްްސ 
 ދެވޭނެއެވެ.

6.2 
މާކްސްލިޭބ  މަތިން އެްނމެޝަރުޠު ފުރިހަަމވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެްއ ކަނޑައަޅާނީ

 ކަށެވެ. ފަރާތަ
 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން  7

7.1 
 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް 

ށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގައި ބަޔާންކ10.76ޮ ފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ
 ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

 މަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުން ރި ޖޫ  8

8.1 
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ  10.71އެގްރީމަންޓްގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 

 އެވެ.  ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް
 

 
 ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުތައް 

 

 މާރކްސް  ތަފްޞީލް 

 އަގު 

އެންމެދަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ. 
 ތިރީގައިއެވާ ށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީއެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަ

 ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 އެންމެ ދަށް އަގު × 70ބީލަމުގެ އަގަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް = 
 ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު

 

70 

 މުއްދަތު 

އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮަތށް ރޭޝިއޯ 
ރާތުގެ އިތުރުްނ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ން ޕޮއިންޓް ލިބޭފައުސޫލުންނެވެ. އެންމެ މަތި

 ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 އެންމެ ކުރު މުއްދަތު  × 10ބީލަމުގެ މުއްދަތަށް ިލބޭ ޕޮއިންްޓ = 
  ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު 

10 

މަސައްކަތުގެ 
 ތަޖުރިބާ 

 5.4އަދި  5.3، 5.2ކަރުާދހުގެ  ދޭނީ މި މަޢުލޫމާތުމަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް މާްކސް
ގައިވާގޮތަށް ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިާވ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާެގ ލިޔުން ުހށަހަޅާ 
ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންްޓ ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ. އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް 

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގަިއއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.ހެން ފަާރތްތަކަށް ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެ
 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާ  × 20ބީލަމުގެ މުއްދަތަށް ިލބޭ ޕޮއިންްޓ = 
  އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާ 

20 

 100 ޖުމްލަ 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  5ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

  )އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު( 1-އެނެކްސް                 
 

ސީ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު  އަންދާ  1  
 ހޯދުން  ފަރާތެއް މަރާމާތުކުރާނެ ޑިވިޜަން ޓީ.ސީ.އައި ކޮމިޝަނުގެ :ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 1.1
 W-011/38/2022 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު: 1.2
 38-AD/38/2022/189(IUL) :އިޢުލާން ނަްނބަރ 1.3
 2022ޖޫން  23 :އިޢުލާން ތާރީޚް 1.4
  ރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަ  2
    :ނަންފާރީގެ ވިޔަ 2.1

   ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު: 2.2
 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:  2.3

 ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް:  ރަޖިސްޓްރީ 2.4

  ފޯނު ނަންބަރު:  2.5

  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 2.6

 : ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް 2.7

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  
 ކުންފުނި              
 ޕާޓްނަރޝިޕް             
            ކޯޕަރޭޓިވް  

3 
އްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ ޕެ ންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު )ކުންފުއްޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރު 

 މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު(
 މަޤާމް ނަން  #
   
   
   
   
   
 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު  4
 ގޮތަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.އްވާ މަޢުލޫމަަތކީ ޙަޤީޤަތާ އެމި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި 
 

 ސޮއި:                                               ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު:
 
 

 ނޯޓް: މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެްއ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބީލަމާއެުކ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 
 





 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  6ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

(ތު ކަރުދާސް މަޢުލޫމާ ) 2-އެނެކްސް   
 

ށް ތަޅުންގަނޑު ތަން ސާފުކޮ ،ފްލޯގައި މިހާރު ހުރި ހޮޅިތައް ބުރިކޮށް ކެޕް ޖެހުމަށްފަހުނައްޓައިހުރި މުށިތައް  މިހާރު •

 އަކަ ފޫޓު( 260) އެޅުން

ކޮލިީޓ  )މުށީގެފޫޓުގެ ހުދު މުށި ޖެހުން  1x1އަކަ ފޫޓުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި  260ޓައިލްސް އަދެސިވް ބޭނުންކޮށްގެން  •

 އެޕްރޫވް ކުރާނީ ކޮމިޝަނުން(

 އަކަފޫޓު( 300ރުން. )ފާރު އެއްވަރުކު ، ޕުޓީ އަޅާ ގާނައިސިމެންތި ޖަހަންޖެހޭ ަތންތަނުގައި ސިމެންތިޖަހާ  ފާރުގައި •

 އަކަ ފޫޓު( 450ފާރުގައި ހުދު ކުލަލުން ) •

 260) އައު ސީިލންގއެއް އެޅުން. ، ޕީވީސީ ސީލިންގ ޕެނަލް ބޭުނންކޮށްގެންސީލިންގ ނައްޓާ ސާފުކޮށް މިހާރު ހުރި •

 އަކަ ފޫޓު(

 ލެޑްލައިޓް )ސީލިންގ މައުންޓް( ހަރުކުރުން. 6ވޯޓުގެ ހުދު އަލިހުންނަ  24 •

 ދޮރުފަތް ހަރުކުރުން. 3 ފޫުޓގެ އައު 2.5x2.5ށް ޮދރުފަތް ބަދަލުކޮހުރި ފެންލައިޓްތަކުގައި  މިހާރު •

 

 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  7ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

(ކަރުދާސް  )އަގުހުށަހަޅާ 3-އެނެކްސް   
 

 # ތަފްސީލު  އަގު 

 1 ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން(މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ) 

 2 މަސައްކަތް ނިންމަން ހުށަހަޅާފަިއވާ މުއްދަތު: 

 3 (:ހުށަހަޅާނަމަމަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ އަދަދު ) 

 4 :ތުވެލިޑިޓީ މުއްދަ ބީލަމުގެ 

 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

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

 ކުރެވޭނެއެވެ. ލިޔުންތަކުގެ ތެރެިއން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީަލން ބާތިލު ހުށަހަޅަންޖެހޭ #
ހުށަހަޅަން 
ޖެހޭ 
 ލިޔުންތައް

ލިޔުންތައް 
އިވާނަމަ ހުށަހަޅާފަ

 އިއެލިޔުމަކާ ދިމާގަ
.ެފާހަގަ ޖަހާށެވ 

   ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 1
  ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަްނ، ބީ.އޯ.ކިޔު. ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު( 2
   ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ވިޔަފާރި ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭޓް ސޮސައިޓީ/އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ  3
   ޖިސްޓްރީރެދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުދި އަ 4

5 
ިބޑު ހުޅުވަން އޮންނަ ދުވަހާ  ތާރީޚު ގުނާނީ (މަސްހަމަނުވާ 2) ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު

 ހަމައަށް.
  

 X ބޭންކް ގެރެންޓީ  6

7 
ބީަލން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ) ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުގައިވާ،  1އެނެކްސް 

 ތައްގަނޑުއޮތުން( ގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެތުފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާއެ
 

   ގައިވާ، އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް  3އެނެކްސް  8
  ދުވަސް އޮތުން 120ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު ަމދުވެގެން  9

10 
އި ޔާއައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮ ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ީބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ެއފަރާތުން

 ތައްގަނޑުއޮތުން  ކުންފުނީގެ
 

 

 

 

 
 


