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  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  2ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  9ބިޑިންގ 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. ހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާވެދި •

 ޕާޓްނަރޝިޓް ޤާނޫނުގެ ދަުށން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޓްތައް. •

 .ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް •

 .ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައްރީގެ ޤާނޫނުގެ ވިޔަފާންދުއަމިއްލަ ފަރު •

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

  .ވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުިރހަމަވާ ފަރާތަކަށް ވާން ވާނެއެ

 މި ބީލަމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަށްދާނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ 

 .ތީންނެވެމަ

 ބީލަމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުން  1

1.1 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިަފއިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޮފނުއްވާނީ، މަވާނަ ތެއްބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެޭހ މަޢުލޫމާ

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

1.2 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ: ބީލަން 
 ލެކްސް،ހިލާލީމަގު،މާލެ.މްޕް ކޮވަނަ ފަންގިފިލާ،ޕީ.އޭ 5ތަން: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،

 (އަންގާރަ) 2022ޖުލައި  05ތާރީޚް: 
 13:30ގަޑި: 

 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން  2

2.1 
 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް 

 ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުން ބީަލން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކު
 ރިފަރެންސް ލިޔުްނތައް އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިާދނެއެވެ.ހޭ ންޖެހުށަހަޅަ

2.2 
 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ 

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

2.3 
 ބީލަމުގެ މުއްދަތު 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 120ނަންވާނީ ީބލަން ހުޅުވާ ތާީރޚުން ފެށިގެން އޮންޚް ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީ
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3.1 
. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް ހުންަނންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ ބީލަން

 ންވާނެއެވެ.ނައްކަން އެގެން އޮން ބީލަމެހުށަހެޅޭ 

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

އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކަށް އަުގ ބީލަމުގައި 
  އެވެ.ނެހުށަހަޅަންވާ

3.3 

 ބީލަްނތައް ލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ބީލަމެއް ބައެއްވެސް  ޅާ  ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަކަނޑައެޅިފައިވާ ޅުމަށްބީލަން ހުަށހެ
 ހުަށހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ  ބީލަންބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި 

ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ  އަގަށް ބަަދލެއް ނުގެެނވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުަމށްފަހު، ބީލަންޟިރުގައެވެ. ހާ
 ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެެކވެ.

3.4 

ބެހޭ ގޮުތްނ ބީލަމާޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެ ބީލަން
 ބީލަންމަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ޭބނުްނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ަމުޢލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ާހޟިރުވާން ވާނެއެވެ. 

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

3.5 
އެެމންޑްމެންޓެއް މިކޮމިޝަނުެގ  މިބީލަމާއި ގުޅިގެން އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން އެމެންޑްެމންޓެއް ދެވޭނަމަ އެ

  .ސައިޓުގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެވެބް

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

އެންގުމުގެ ންވެރިންނަްށ ީބލަާބތިލް ކުރެވިއްޖެނަމަ ބީަލންތައް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން  މިއިދާރާއަށް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ 
 .އިތުރުން އާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ

 ބީލަން ބާޠިލްކުރުން  4

4.1 

ގައި  4 މަސައްކަތުގެ އަގު އަދި މުއްދަތު ސާފުކޮށް އިނގޭގޮތަށް ނެތްަނމަ ނުވަތަ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް
 އި ނުވާނަމަ ީބލަން ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފަ

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

 ހޭ ތަކެތި އެކު ހުށަހަޅަންޖެ ބީލަމާ  5

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

5.2 

އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ  3ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަރު ހާމަުކރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްީދފައިވާ ތަންަތނުން، ޭވތުވެދިޔަ 
މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  ވާންވާނީ ލިޔުމެއް މިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ދޫކޮށްފައި

 މުއްދަތު،  ،މަސައްކަތު ތަފްޞީލް މި ލިޔުންތަކުގައިމިގޮތުން،  .ލިޔުމަކަށެވެ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި
ސާފުކޮށް  މަސައްކަތުެގ ޖުމްލަ އަގު  އަދި ިންނމި ތާރީޚުމަސައްކަތް  ،ހަވާލުކުެރވުނު ތާރީޚު، ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚު

 އެނގެން އޮންނަންާވނެއެވެ. 

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

 ހިމަނަންވާެނއެވެ. ތެރޭގައި ޢަދަދުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ގެ )ކަރުދާސް
 

 

 

 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  4ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  9ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން  6

6.1 
ބީަލންތައް ބަލައިގަނެ، ބީލަންތައް ވަޒަންކޮށް، ބީލަން ހުަށހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތަށާއި  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް

ހަމަކޮްށފައިވާ ބީަލމުގެ ބައިތަކަށް މާރކްްސ ފުރިޝަރުތުތަކާއި ބީަލން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުްނ ކުރާނެ މިންގަޑަށް ބަލައިގެން 
 ދެވޭނެއެވެ.

6.2 
މާކްސްލިޭބ  މަތިން އެްނމެޝަރުޠު ފުރިހަަމވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެްއ ކަނޑައަޅާނީ

 ފަރާތަކަށެވެ. 
 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން  7

7.1 
 އްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް މަސައެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 10.76ފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 
 ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

 ކުރުން ލް މަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތި ރި ޖޫ  8

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

 ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ. 
 

 

 ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުތައް 
 

 މާރކްސް  ތަފްޞީލް 

 އަގު 

އެންމެދަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ. 
އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ 

 ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

  ދަށް އަގުއެންމެ × 70ބީލަމުގެ އަގަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް = 
 ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު

 

70 

މަސައްކަތުގެ 
 ތަޖުރިބާ 

 5.4އަދި  5.3، 5.2މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް މާްކސްދޭނީ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުާދހުގެ 
ގައިވާގޮތަށް ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިާވ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާެގ ލިޔުން ުހށަހަޅާ 

ން ޕޮއިންްޓ ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ. އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ންމެ މަތިފަރާތަށް އެ
 ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަާރތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގަިއއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާ  × 30ބީލަމުގެ މުއްދަތަށް ިލބޭ ޕޮއިންްޓ = 
  ރިބާ އެންމެ ގިނަ ތަޖު

30 

 100 ޖުމްލަ 

   
 
 
 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  5ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  9ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

  )އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު( 1-އެނެކްސް              
 

 އަންދާސީ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު   1
 ހޯދުން  ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ މެއިންޓެއިން މޮޑިއުލް ސެންޓަރ ޑޭޓާ :ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 1.1
 W-012/38/2022 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު: 1.2
 38-AD/38/2022/191(IUL) :ލާން ނަްނބަރއިޢު 1.3
 2022 ޖޫން 23 :އިޢުލާން ތާރީޚް 1.4
  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  2
    :ނަންވިޔަފާރީގެ  2.1

   ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު: 2.2
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު  2.3

 ތާރީޚް: 
 

ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ 2.4
 އެޑްރެސް: 

 

  ންބަރު: ނަފޯނު  2.5

  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 2.6

 : ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް 2.7

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  
 ކުންފުނި              
 ޕާޓްނަރޝިޕް             
            ކޯޕަރޭޓިވް  

3 
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު )ކުންފުއްޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ 

 މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު(
 މަޤާމް ނަން  #
   
   
   
   
   
ންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު އަ  4  
 މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ މަޢުލޫމަަތކީ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. 
 

 ސޮއި:                                               ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު:
 
 

 ރިހާ ބައިތަކެްއ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބީލަމާއެުކ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހުނޯޓް: މި ފޯމުގެ 

 





 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  6ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  9ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

(މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ) 2-އެނެކްސް   
Introduction 

Election commission of Maldives (herein referred as ECM) invites vendors to submit 

proposal for “Datacenter Maintenance Contract”. ECM requires consulting services to 

complete all components of this project including implementation, configuration, etc. 

 

Purpose 

1. The purpose behind issuing this RFP is to provide information for technical and 

commercial bids from the eligible bidders for the above purpose. 

Requirement 

1. Maintenance and Local Support for the Small Datacenter Huawei Fusion Module 

800 

2. Maintenance and Local Support for the UPS5000-E 40kVA 

Scope of Work 

1. Scheduled Site visit every month. 

2. Attending to alarms upon requests. 

3. Maintenance Checks on the following systems 

a. Data Centre Power Systems and switchgear 

i. Electrical systems components i.e. Ring Main Unit, transformers, Automatic 

Voltage Regulator, Electrical switchgears. 

ii. Device Grounding 

b. UPS and Battery System 

i. Electrical connections 

ii. Input power distribution 

iii. Output power distribution 

iv. Battery circuit breaker 

v. Cable insulation 

vi. Battery health status 

c. HVAC 

i. Heating Ventilation and Air Conditioning 

ii. Mechanical Installations 

d. Fire Suppression Systems 

i. Fire detection Check 

ii. Suppression System Check 

iii. Water Leak detection 

e. Racks, containment and communication services 

i. Datacenter structured cabling 

ii. Sensor Network 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  7ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  9ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

iii. Central Patching Zone 

iv. Racks and Containment 

 

 

Minimum Vendor Requirements 

• Service provider must be an authorized Huawei Certified CSP Partner to service 

Huawei Data Center Facility products. 

• Service should be provided by Huawei Data Center Facility Certified Engineers 

 

Specifications 

1 Year 24/7 Local support Including Critical Spares. 

• Locally Maintained Spare Parts: 

• Smart cooling product control unit 

• Fluorine pump 

• Sensor-NTC Temperature Sensor 

• Sensor-Non-positioning water immersion sensor-12VDC-NO/NC-Standard 5m 

immersion rope, maximum extension to 50m 

• Temperature and humidity sensor 

• Signal Cable, standard network cable,5m, (MP8-I), (CC4P0.5GY), (MP8-I), Power 

supply 

• Gateway link cable, 3m 

• Energy Storage Module, ESM-48100B1, 48V, 100Ah 

Maintenance Contract Period 

12 Months 

 

 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  9ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

(ކަރުދާސް  )އަގުހުށަހަޅާ 3-އެނެކްސް   
 

 # ތަފްސީލު  އަގު 

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

 2 (:ހުށަހަޅާނަމަގެ ލިޔުމުގެ އަދަދު )މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ 

 3 ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: ބީލަމުގެ 

 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  9ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  9ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

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

 ކުރެވޭނެއެވެ.  ބާތިލުލިޔުންތަކުގެ ތެރެިއން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީަލން ހުށަހަޅަންޖެހޭ #
ހުށަހަޅަން 
ޖެހޭ 
 ލިޔުންތައް

ލިޔުންތައް 
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 
އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި 

.ެފާހަގަ ޖަހާށެވ 
   ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 1
  ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަްނ، ބީ.އޯ.ކިޔު. ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު( 2
   ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ޔަފާރި ވި  ސޮސައިޓީ/އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭޓް 3
   ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ 4

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

 ހަމައަށް.
  

 X ބޭންކް ގެރެންޓީ  6

7 
ބީަލން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ) ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ގައިވާ، 1އެނެކްސް 

 ތައްގަނޑުއޮތުން( އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ
 

   ގައިވާ، އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް  3އެނެކްސް  8
  ހުއާވޭ އޮތޮރައިޒްޑް ޕާޓްނަރކަން އެނގޭ ލިޔުން 9

10 
ރ ފެސިލިޓީ ސަރޓިފައިޑް އިންޖިނިއަރުންކަން ޖިނިއަރުންނަކީ ުހއާވޭ ޑާޓާ ސެންޓަޚިދުމަތްދޭ އިން
 އެނގޭ ލިޔުން

 

  ދުވަސް އޮތުން 120ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު ަމދުވެގެން  11

12 
ސޮޔާއި ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ީބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ެއފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ 

 ތައްގަނޑުއޮތުން  ކުންފުނީގެ
 

 

 

 

 
 


