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ބރު198-F/2021/97 :
ނަން ަ

އިޢުލާން

މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު  26( 198-F/2021/93އެޕްރީލް  )2120އިޢުލާނުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ
މަޢުލޫމާތު ޝީޓު އިސްލާޙް ކުރުމާއި ގުޅޭ.
ރ198-
ނ މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަ ު
ވ އޭސީ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފާރާތެއް ހޯދަ ް
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ބޭނުން ާ
ވ
 26( F/2021/93އެޕްރީލް  )2120އިޢުލާނުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ  0ވަނަ މާއްދާ ހޯދަންބޭނުން ާ
ތ
ޚިދުމަތާއި އޭގެ ފެންވަރަށް ބަދަލު އައިސްފައި ވާތީ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު އިސްލާޙް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ .މަޢުލޫމާ ު
އ
ޢލާނާ ި
ނޓް ނޯޓިސްބޯޑުގެ އި ު
ވބްސައިޓް  www.judiciary.gov.mvގެ ނޯޓިސްބޯޑުގެ ޕްރޮކިއުމަ ް
ޝީޓު މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ެ
ވޑައިގަންނަވާނެއެވެ .އަދި މި އިޢުލާނާ އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
އން ލިބި ަ
މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ ބަ ި
ކއި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.
މިހެންވެ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަ ަ
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ށ
ބނުންވާ އޭސީ ފޯރުކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަ ް
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ޭ
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އބުރުޒު ހިނގުން
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  /ތީމުގެ (ގޭޓް ާ ،)7

 .0ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި އޭގެ ފެންވަރު
ވ އޭސީ ފޯރުކޮއްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ނން ާ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ބޭ ު
-

ޓޭބަލް0-
ތަފްސީލް

އަދަދު

އެއަރކަންޑިޝަނަރ (  9111ބީޓީޔޫ ) އިންވާޓަރ (ވޯލް މައުންޓް)

17

އެއަރކަންޑިޝަނަރ (  02111ބީޓީޔޫ ) އިންވާޓަރ (ވޯލް މައުންޓް)
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އެއަރކަންޑިޝަނަރ (  01111ބީޓީޔޫ ) އިންވާޓަރ (ވޯލް މައުންޓް)

13

އެއަރކަންޑިޝަނަރ (  27111ބީޓީޔޫ ) އިންވާޓަރ (ވޯލް މައުންޓް)

17

 0.0ޓޭބަލް 0-ގައިވާ ތަކެއްޗަށް  0އަހަރުގެ ވޮރެންޓީ ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ވޮރެންޓީގެ މަޢުލޫމާތު ތަފްސީލުކޮށް
ވ ހުރިހާ މައްސަލައެއް އިތުރު އަގަކާއި ނުލާ
ނޓީގެ މުއްދަތުގައި ތަކެއްޗަށް ދިމާ ާ
ހިމަނަންވާނެއެވެ .ވޮރެ ް
ހައްލުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
 0.2ކޮންމެ އެއަރކޮންޑިޝަންއަކާއެކު ބްރެކެޓަކާއި  01ފޫޓުގެ ހޮޅިބައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ޕލައިކޮށްދިނުމިގެ
ހށަހަޅުއްވަންވާނީ ހަމައެކަނި ސަ ް
ގ ު
ށ އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަ ު
 0.7ޓޭބަލް 0-ގައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަ ް
ނޑް އަދި ސްޕެސިފިކޭޝަން އަންދާސީހިސާބާއެކު
އަގެވެ .އަދި ވިއްކަން ގަސްދުކުރާ އައިޓަމްތަކުގެ އަގާއި ،ބްރޭ ް
ވ
ހުށަހަޅަންވާނެއެ ެ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ތީމުގެ ،އާބުރުޒުހިނގުން ،21202 ،މާލެ .ފޯން7771331 :
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 0.7މުޅި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރެވޭނީ އެއް ފަރާތަކާއެވެ .ބައިބަޔަށް މަސައްކަތް ޙަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 0.1ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ވުރެ ދަށް ސްޕެސިފިކޭޝަނުގެ ނުވަތަ އޭގައިވާ އެއްވެސް ބައެއް އުނިކޮށް
ށ އިވޭލުއޭޓް ކުރާ މަރްޙަލާގައި ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ނތަކަ ް
ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ހުށަހެޅު ް
 .2ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަޖެހޭ ޝަރުތުތައް:
މވާ ފަރާތަކަށް ވާން ވާނެއެވެ .މި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ
 2.1ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަ ަ
އ
ލއޭޝަން މަރުހަލާގަ ި
ނ ކަމަށް ،ބިޑް އިވެ ު
ނ ހުށަހަޅާ ބިޑަކީ "ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންސިވް" ބިޑެއް ނޫ ް
ނުވާ ފަރާތަކު ް
ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.
ށން
ރތަކީ ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ނަންބަރު  01/2107ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ހށަހަޅާ ފަ ާ
ު
 2.0.0ބީލަން
ވނެއެވެ.
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވާން ާ
 .7ބީލަން ހުށަހެޅުން
މދުވެރިކޮށެއެވެ .މި ފޯމުގައި
ނދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް ެ
ނ މި ކަރުދާހާއެކު ދީފައިވާ އަ ް
ވ ީ
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ާ
ބއިތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހަޅާ ބިޑެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ .ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ަ
ހން އެ ފޯމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
ބައިތައް ވަކިން އެނގޭނޭ ެ
ތކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ ( 0އެކެއް) ބީލަމެވެ .އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ރ ަ
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަ ާ
ކރެވޭނެއެވެ.
ޅފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ު
ހށަހަ ާ
ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ު
 .7ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
ޝން
 7.0އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ އިވެލުއޭ ަ
މަރުހަލާގައި އަންދާސީ ހިސާބު ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.
ބލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް.
(ހ) ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ީ
ޓނަރޝިޕް /ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ /އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.
(ށ) ކުންފުނި/ޕާ ް
(ނ) އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.
ވޔަފާރި ޕްރޮފައިލް.
ލން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ި
(ނ) ބީ ަ
(ރ) ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ) ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް
އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިއުމެއް.
ކސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިފަހުން 7
ނ ދޫކުރާ ޓެ ް
ރވެނިއު އޮތޯރިޓީ ް
މލްޑިވްސް އިންލަންޑް ެ
(ބ) ޯ
މަސް ހަމަނުވާ)
ށފައުވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ.
ނބަރު ގައި ބަޔާންކޮ ް
(ރ) މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ( 11ފަހެއް) ނަ ް
މ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.
 7.2ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަ ަ
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ޔންކުރާ ތަޖްރިބާގެ ލިއުން.
(ހ) މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ( 12ހައެއް) ނަންބަރު ގައި ބަ ާ
 .1ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީ އަދި ގެރެންޓީތައް
 1.0ބިޑް ސެކިއުރިޓީ
(ހ)

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ އަދަދަކީ ޖުމްލަ އަގުގެ  0%އެވެ .ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް

ވގެން ( 71ތިރީސް) ދުވަސް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދު ެ
(ށ) ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުގެ ޖުމްލަ އަގު ( 500,000.00ފަސް ލައްކަރުފިޔާ) އަށް ވުރެ ބޮޑުވާކަމުގައިވާނަމަ
ގ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދު ެ
ބންކަކުން ނުވަތަ
ވހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޭ
(ނ) ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރާނީ ދި ެ
ނ މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ލިޔުމެކެވެ .އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ
އޓަކު ް
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓި ު
ނއެވެ.
ގޮތުގައި ޗެކް ބަލައެއް ނުގަނެވޭ ެ
ގ
ވ ބިޑް ސެކިޔުރީޓީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމު ެ
ނމަ ،މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހަޅާފައި ާ
(ރ) މަސައްކަތާ ހަވާލުނުވެއްޖެ ަ
ނވެއެވެ.
ހައްގު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެ ް
 1.2އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ
(ހ) މި ޕްރޮޖެކްޓަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވެއެވެ.

 1.7ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ.
ތން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ ( 111،111.11ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ) އަށްވުރެއް ބޮޑު
ބލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާ ު
(ހ) ީ
ނސައްތަ) އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތާ
އަގެއްނަމަ ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ( 4%ހަތަރު އި ް
ހަވާލުވާ ދުވަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ތ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
(ށ) ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަ ަ
ކން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ
ލ އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަ ު
ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަ ް
ލިޔުމެކެވެ .އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ޗެކް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
(ނ) ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީ މުއްދަތަކީ ،އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަސައްކަތުގެ މުޅި މުއްދަތަށްވުރެ
ކުރު މުއްދަތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ .ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަނާޅާފި ނަމަ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ހަވާލުނުވީ ކަމަށެއެވެ.
އަދި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
ތލްކުރަން މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ނިންމައިފި ނަމަ ،ނުވަތަ އެއްވެސް
(ރ) އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާ ި
ސަބަބަކާހުރެ މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމ ފަފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު މި
ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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 .2ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އާއި އެވޯޑްކުރުން
ނބަރުގައި ވާ ގޮތަށް ލޯވެސްޓް
ގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  01.72ގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ނަ ް
ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭނީ ،ދައުލަތު ެ
އިވެލުއޭޓެޑް ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންސިވް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ .އެގޮތުން ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މާކްސް ދެވޭނެ
ގޮތްތަކަކީ؛
 2.0އަގު 80%
އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސް.
 2.2މުއްދަތު 10%
އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ޑެލިވަރ ކުރަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެމަތީ މާކްސް.
 2.7ތަޖުރިބާ 10%
ގން ،ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށާއި ދައުލަތުގެ ކޯޕަރޭޝަންތަކަށާއި ސްޓޮކް-އެކްސްޗޭންޖްގައި
 2101ވަނަ އަހަރުން ފެށި ެ
ކށް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާ މިފަދަ ތަކެތީގެ ޖުމްލައަގު (30,000.00ތިރީސް ހާސް) ރުފިޔާ
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަ ަ
ކށްފައިވާ
ޅފައިވާ ފަރާތަށް ދޫ ޮ
ތން ބިޑް ހުށަހަ ާ
ބނު ފަރާ ު
މތް ލި ު
ތއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް ޚިދު ަ
އަށްވުރެއް ކުޑަނޫން މަސައްކަތް ަ
ނ 01
ވނީ އެންމެގިނަވެގެ ް
ކ) މާކްސްގެ މަގުންނެވެ .އަދި މާކްސް ދެ ޭ
ހމަވާ ލިއުމަކަށް ( 0އެ ެ
ރތު ފުރި ަ
ލިޔުން .އެގޮތުން ޝަ ު
ނވޭނެއެވެ.
ގ ެ
ލިއުމަށެވެ .މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ތަރީޙާއި ޖުމްލަ އަގު އެނގެން ނެތް ލިއުންތައް ބަލައެއް ނު ަ
އިތުރު މަޢުލޫމާތު
(ހ) ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑްކުރެވޭ ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ .އަދި އެކަން އަންގާތާ އެންމެ ލަސްވެގެން ( 0އެކެއް)
ހަފުތާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތާ ހަވާލުވާން ވާނެއެވެ.
އމަލާތުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
(ށ) ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މު ާ
(ނ) މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތްހަވާލުވުމާއެކު ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމު މެދުވެރިކޮށް މި ކޮންޓްރެކްޓަށް
ތައްޔާރުކުރާ ޕަރޗޭސް އޯޑަރު ދޫކުރެވޭނެއެވެ .މަސައްކަތަށް ފައިސާދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ،މި ޑިޕާޓްމަންޓުން މަސައްކަތް
ނވޮއިސް ހުށަހެޅުމުން ޕަބްލިކް
އ ް
ވނު ޕަރޗޭސް އޯޑަރާ ހަވާލާދީ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ި
ނނެ ު
ބަލައިގަތުމާއެކު ،އިސްވެދެ ް
އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ހުށަހަޅައިގެންނެއެވެ.
(ރ) ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ޖަހަންވާނީ ތަކެތި ގެނެސް މި ޑިޕާޓްމެންޓަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތެކެވެ.
ސތައް ހިމަނައިގެންނެއެވެ.
އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މުއްދަތު ގުނާނީ ބަންދުދުވަ ް
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ގތުމަށް
ށން ވަކިވަކިން ތަކެތި ބަލައި ަ
ނނެވެ .އަދި ބީލަމުގެ ދަ ު
ނ މި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް ނިމުމު ް
(ބ) މަސައްކަތުގެ އަގު ދޫކުރެވޭ ީ
ހަމަޖެހިފައެއްނުވެއެވެ.
(ޅ) ބިޑް ހުށަޅާ ފަރާތަކީ ޝަރުއީ ހުކުމެއް ރައްދުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާ ނަމަ ،ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި އެކަން
ށ
މއުލޫމާތު ވެސް އެ ގޮތަ ް
ފދަ މައްސަލައެއް ޝަރުއީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ އެ ަ
ހާމަކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ަ
ހާމަކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން
ތ
ބލުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ،އެ ފަރާތަކީ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރު ު
ބޑުކަމަށް މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގަ ޫ
ނުކުޅެދިދާނެކަމުގެ އިހްތިމާލު ޮ
ބގެންވެއެވެ.
ހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލި ި
 22އޭޕްރީލް 2120
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`

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް
މަސައްކަތުގެ ނަން

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ބޭނުންވާ އޭސީ އަދި ފެން ޕަންޕް ހޯދުމާއި ގުޅޭ.

:

ބ ހުށަހަޅާ ފަރާތް:
ސ ހިސާ ު
އަންދާ ީ
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ :


ތާރީޚް  00 :މޭ 0001



ގަޑި 110:: :



ތަން  :ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން



އިޢުލާން ނަމްބަރ198-F/2021/93 :

ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އަގުތައް:
) ތިރީގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ).
މުއްދަތު
(ހުކުރުދުވަ
އަދަދު

ސްތަކާއި

ތަފްސީލް

ބްރޭންޑް

ޖުމްލަ އަގު

މޮޑެލް

(ޖީއެސްޓީއާއެކު)

ވ
ބަންދުދު ަ
ސްތަކާއެކު)
03

ޝނަރ
އެއަރކަންޑި ަ

(

9000

ބީޓީޔޫ

)

މއުންޓް)
ނވާޓަރ (ވޯލް ަ
އި ް

00

ޝނަރ
އެއަރކަންޑި ަ

(

 10000ބީޓީޔޫ )

މއުންޓް)
ނވާޓަރ (ވޯލް ަ
އި ް

00

ޝނަރ
އެއަރކަންޑި ަ

( 18000

ބޓީޔޫ )
ީ

މއުންޓް)
ނވާޓަރ (ވޯލް ަ
އި ް

00

ޝނަރ
އެއަރކަންޑި ަ

( 24000

ބޓީޔޫ )
ީ

މއުންޓް)
ނވާޓަރ (ވޯލް ަ
އި ް

މުޅި ޖުމްލަ އަގު:
މި މަސައްކަތްތައް މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އަގުތަކަށް ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ :
ސޮއި :
ނަން :

ދާއިމީއެޑްރެސް :

ނބަރު:
މޮބައިލް ނަ ް

މަޤާމް:

އައިޑީކާޑު ނަމްބަރު :

މޯބައިލް ނަމްބަރު :

ޞަފުޙާ ( 1ޖުމްލަ  1ޞަފުޙާ)

( ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުންނަމަ )

މ
ހޅާ ފޯ ް
ސބު ހުށަ ަ
ދސީ ހި ާ
އަން ާ

