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   F/2021/154-198ނަންބަރު:         

 އިޢުލާން 

 މަސައްކަތްތައްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ 

ހާ ޖަސްޓިސް ބިލްިޑންގް އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ުޖޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކުނިކަތީމުގޭ ބަގީޗާ، 
 ފަރާތެއް ހޯދުަމށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެ. ކޮށްދޭނެ )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 1 ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އްކަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް އަދި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް މި މަސަ
www.judiciary.gov.mvެުން ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސް ބޯޑްގެ އިއުލާނާއި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބައިގެ ނޯޓިސްބޯޑ

 .ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

މަުއލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެއިލް ޝަުއގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  މިމަސައްކަތްކޮށް ދިނުމަށް
ގެ ކުރިން  00:13ވަނަދުވަހުގެ  2021 ސެޕްޓެމްބަރ 19އަށް  procurement@judiciary.gov.mvއެޑްރެސް 

 މިޑިޕާޓްމަންޓަށްއަށް  11:00ވަނަދުވަހުގެ  2020 ސެޕްޓެމްބަރ 23އަންދާސީހިސާބު  މެއިލް ކުރެއްވުންއެދެމެވެ.
 ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 އާއްމުކޮށް އެންުގމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.މިކަން މިހެންވެ 
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  ްޓްރޭޝަން މިނިސްއޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑް ތީމުގޭ ބަގީޗާ، ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގް އަދި ޑިޕާޓްމަންޓ
  )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮށްދިނުން 1ހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުނިކަ

 198-F/2021/154  

  23 (11:00) 2020 ސެޕްޓެމްބަރ 

   ްނގުން ާއބުރުޒު ހި (،3ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / ތީމުގެ )ގޭޓ 

 ފެންވަރު  ންބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި އޭގެ ހޯދަ .1

 ފޮޅާ ހާނިކަތީމުގޭ ބަގީޗާ، ޖަސްޓިސް ިބްލޑިންގް އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކު
ގައި ތަފްސީލް ތިރީ )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތުގެ 1ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 އެވަނީއެވެ.
  ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް : 1.1

 ބޭރުގޯތި  -
o ްތީމުގޭ ގޯތިތެރެ އާއި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ޕޯޓިކޯ ކުނި ކަހާ ސާފުކުރުނ 

o  ްހަޑިވެފައިވާ ތަންތަން ދޮވެ ސާުފކުރުނ 

o ްސްވިމިންޕޫލް އޭރިޔާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރުނ 

o ްސްވިމިންޕޫލް އޭރިޔާގެ ގްރައުންޑް ފްލޯ ކުނިކަހާ މޮޕްޖަހާ ސާފުކުރުނ 

 ފާޚާނާތައް  -
o  ްދޮވެ ސާފުކުރުނ 

o  ްފެންލީކުވާތަްނތަން ހުރިތޯ ަބލައި ޗެކް ކުރުނ 

o  ްފާޚާނާތަކުގެ ފްލޯރ ހިއްކާފައި ެބހެއްޓުނ 

 ބަގީޗާ  -
o ްންދިނުން ށް ފެޑިންގގެ ބަގީޗާ ސާފުކޮށް ކުނިތައް އުކާލާ ގަސްތަކަތީމުގެ އާއި ޖަސްޓިސް ބިލ 
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  ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް : 1.2
 ބޭރުފާރު  -

o  ްސާފުކޮށް ދޮވެ ހެދުނ 
 ބޭރުކުޑަދޮރު  -

o   ްސާފުކޮށް ދޮވެ ހެދުނ 
 ބަގީޗާ  -

o  ްމި އޭރިއާގައި ހުރި މުށިތައް ދޮވެ ސާފުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުނ 
o  ްވެލި އެޅުނ 

 ގޯތިތެރެ  -
o ްތީމުގެ ގޯތިތެރެ ތަޅުންގަނޑު ދޮެވސާފުކުރުނ 
o ްޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ކުނިއަޅާތަން ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ސާުފކުރުނ 

 
 

 : މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  މަހަކު  ކޮންމެ  1.3
o ިހެދުން ނާއަޅާކާ ގަސްތަކަށް ކޮށާ  ގަސްތައް އިންދާ އާގަސް ބިލްޑިންގގައި ޖަސްޓިސް ތީމުގެއާއ 

o ްޑިޕާޓްމަންޓާއި ޖަސްޓިސްގެ ޕޯޓިކޯގެ ބިއްލޫރިތައް ސާފުކުރުނ 

o ިދޮވިތައް  ދިޔަތީމުގޭ ޓެރަސްމައްޗާއި ފުރާޅު ސާފުކޮށް ކުނިތައް ނަާގ އުކާުލމާއެކު ގޭޓްތަކާއ 

 ސާފުކުރުން

o ްޕޮޓްތަކުގެ ވެލިބަދަލުކޮށް މޫތައް ސާފުކުރުނ 

 
 މަސައްކަތްތައް :ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރަންޖެހޭ  1.4

 ބަގީޗާ  -
o  ްވެލިގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ވެލިއެޅުނ 
 

 އެހެނިހެން ބައިތައް  (1
 ވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. ގައި ބަޔާންކޮށްފައި( 1 ކުނިކަހައި ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ -1

ވާލުވާ ޙަ ކުރުމާ އްކަތްހޯދަންވާނީ މަސަތީމުގޭގައި ގަސްއިންދަންވާނީ ޕޮޓްގައެވެ. ގަސްއިންދުމަށް ބޭނުންވާ ޕޮޓް  -2

 ފަރާތުންނެވެ.

އި އަދި އެހެންވެސް މިފަަދ އެންމެހަިއ ގަސްތަކަށް ޖަހާބޭހާއެްނމެހައި ސާމާނާއި  މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ  -3

 ހޯދަންވާނީ މަސައްކަތް ުކރުމާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ. ތަކެތި

އާއި  18:00އިން ހަވީރު  7:30އްކަތްތައް ކުރުމަށް ހެނދުނު ކުނިކަހައި ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސަ -4

 ދެމެދު ދެމީހުން ބައިތިްއބަން ވާެނއެވެ. 
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ރިހަމަ މް ފުފޯއަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ، މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއެކު ދީފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ  -5

 އެވެ.ގަނެވޭނެއެއް ނުއަންދާސީހިސާބުތައް ބަލަމި ފޯމް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުށަހަޅާ  ކުރުމަށްފަހު، އެފޯމުންނެވެ.

ގު އަދި ކަތުގެ އަސައްފޯމް ފުރިހަމަ ކުރާއިރު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި، ތަކެތީގެ އަގާއި، މަ

  ތަންަތން ކޮށްފަިއވާހަގަޖުމްލަ އަގު ޖެހުމަށް ފާހަގަ ކޮްށފައިވާ ތަންަތނާއި، މަސައްކަތުެގ މުއްދަތު ޖެހުމަްށ ފާ

ކުރުމުގެ ގައި ސޮއިތަކުފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ތަނުގެ ަފރާތުން އަންދާސީހިސާބު

ސިއްކަ  ންުފނީގެމަ، ކުހުއްދަ އޮންނަ ފަރާްތތެއްގެ ނަާމއި މަޤާމް އަދި ސޮއި އޮންނަންާވނެއެވެ. ކުންފުންޏެއްނަ

ށަހެޅޭ ލް އަދި ހު އުޞޫކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭނެމަަސއްކަތް ޙަވާލުޖަހާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

  ނެވެ.އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން

 ވެ. ބަލަންވާނެއެ ށަހެޅުމުގެ ކުރީން، ޢިމާރާތާއި ގޯތި ތެރެ ޗެކުކޮށްމި މަސައްކަތަށް އަގުހު -6

 އަގު ނެ ގޮތަށްއެނގޭ ށް ގަސްއިންދާދޭނެ އަގާއި ބަގީޗާ ބަލަހައްޓައިޭދނެ މަހަކަށް ޖެހޭވަރުބަގީޗާ ތައްޔާރުކޮ -7

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަޖެހޭ ޝަރުތުތައް  .2
ްއ ޝަރުތުތަ . މިބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށް ވާން ވާނެއެވެ.2.1

ބިްޑ ، މަށްކަ ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތަކުން ހުަށަހޅާ ބިޑަކީ "ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންސިވް" ބިޑެއް ނޫން 
 އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.   

  ވާނެއެވެ.ވާން ބިޑްހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިއަކަށް .2.1.1
ކޮށްޭދ ން ސާބިތުންކަމަތީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާަކން ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި ބަޔާންކުރުމާއެކު، އެކަ .2.2

 ލިޔެކިޔުންތައް އެ ޕްރޮފައިލްއާއެކު އޮންނަންވާނެއެވެ. 
 ބިޑް ހުށަހެޅުން  .3

ށެއެވެ. ދުވެރިކޮމް މެއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާީނ މި ކަރުދާހާއެކު ދީފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯ .3.1
ވޭނެއެވެ. އް ނުަގނެލައެބަމި ފޯމުގައި ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިތައް ފުރިހަމަނުޮކށް ހުށަހަޅާ ބިޑެއް 
 ނެއެވެ. ވާފައި ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ަބއިތައް ވަކިން އެނގޭނޭހެން އެ ޯފމުގައި ފާހަގަކުރެވި

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރަން ވާނީ، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި  .3.2
ބިޑްހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސޮއިކުރުމުގެ ގާނޫނީ ހަިއސިއްޔަތު އޮތް ފަރާތެކެވެ. އެކަން އެނގޭޭނ 

ެއ ފަރާތުގެ ، ނަމަ ކުންފުންޏެއްޅާ ފަރާތަކީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަިދ، އަންދާސީ ހިސާބު ުހށަހަ
. މިކަންކަން ުފރިހަމަ ނުވާ ރަސްމީ ތައްގަނޑު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 ބިޑެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. 
ްއ ާވ ބިޑްތަމަނުކެތި ހައަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯާމއެކު ތިރީގައި ވާ ތަކެތި ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ. މިތަ .3.3

 ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. 
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 1އަގުގެ % މުލަޖުމި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ އަދަދަކީ ހުށަހަޅާ ބިޑްގެ  ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ: .3.3.1
ގެން ން މަދުވެ ށިގެ)އެކެއް އިންސައްތަ(އެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެ

 އެވެ.ދުވަސް ކަމުގައި ވާންވާނެ( )ތިރީސް 30

ރެ އަށް ވު ރުފިޔާ()ފަސް ލައްކަ ރ.500,000.00ޅާ އަންދާސީހިސާބުގެ ޖުްމލަ އަގު ހުށަހަ .3.3.2
 .ވާނެއެވެޅަންހުށަހަ އެއްބިޑް ސެކިއުރީ ގެބޮޑުވާކަމުގައިވާނަމަ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދު

3.3.3. GST  ީރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕ 
 ކްލައަރެންސް ރިޕޯޓް އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްސް  .3.3.4
ފައި ޔާންކޮށްބަގައި ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް: އެހެން ގޮތަކަކަށް މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް މި ކަރުދާހު .3.3.5

 ނުވާ ކޮންމެ ކަމެއް ހުށަހަޅާނީ ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގެ ތެރޭގައެއެވެ. 
 

 ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އާއި އެވޯޑްކުރުން  .4
( ވަނަ 2)ގެ )ހ( ގެ  10.46ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ، ކުރެވޭނީކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް  .4.1

ވެ. ރާތަކަށެފަހަޅާ ނަންބަރުގައި ވާ ގޮަތށް ލޯވެސްްޓ އިވެލުއޭޓެޑް ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރިސްޕޯންސިވް ބިޑް ހުށަ
 އެގޮތުން ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މާކްސް ދެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ؛

  80%އަގު  4.1.1
 .ގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސްއެންމެކުޑަ އަ

 
   %20ތަޖުރިބާ  4.1.2

ގެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ދައުލަތުެގ އޮފީސްތަކަށާއި ދައުލަތު 3ވޭތުވެދިޔަ 
 ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަަކށްއެކްސްޗޭންޖް-ކޯޕަރޭޝަންތަކަށާއި ސްޓޮކް

ސާސް ހާސް( )ދެލައްކަ ފަން 250،000ޖުމްލައަގު  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މިފަދަ ޚިދުމަތްަތކުގެ 
ްނ ނު ފަރާތު ލިބުރުފިޔާއަށްވުރެއް ކުޑަނޫން މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަްށ ޚިދުމަތް

ންމެ ވާ ކޮން ޝަރުތު ފުރިހަމަބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. އެގޮތު
 .ތީ މާކްސްށް އެންމެމަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަލިޔު 10މާރކްސް ގެ ގޮތުގައި  02ލިޔުމަކަށް 

 
ވެގެން ންމެ ަލސްގާތާ އެކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑްކުރެވޭ ފަރާތަްށ އެކަން ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ. އަދި އެކަން އަން.4.2

 )ދޭއް( ހަފުތާ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މަސައްކަތާ ހަވާލުވާން ވާނެއެވެ.  2
ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ދުވަހު ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތުެގ ޖުމުލަ .4.3

ގައި އެްއަބސްވުމު، )ަހތަރު އިންސައްަތ( ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ޕަފޯމަްނސް ގެރެންޓީ މުއްދަތަކީ 4%އަގުގެ 
ށްވުެރ ކުރު މުއްދަތަކަށް ވެެގން ުނވާނެއެވެ. ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ަމސައްކަތުގެ މުޅި މުއްދަތަ

 ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަނާޅާފި ނަމަ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ހަވާުލނުވީ ކަމަށެއެވެ. 
ފައިވާ  ހުށަހަޅާކްޓަށްމަސައްކަތާ ހަވާލުނުވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ހަވާލުނުވީ ކަމަށް ބެލެވިއްޖެ ނަމަ، މި ޕްރޮޖެ.4.4

 .  ވެއެވެމްދަނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ިލބިގެންބިޑް ސެކިޔުރީޓީ ދައުލަތުގެ އާ
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 މި ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑްކުރެވޭނީ އެއް ކޮންޓްރެކްޓުގެ ގޮތުގައެވެ..4.5
ވެސް  އެއްއަދި، އެގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކުރަން މި ޑިޕާޓްމަންޓުްނ ނިންމައިފި ނަމަ، ނުވަތަ.4.6

ޓީެގ ސް ގެރެންފޯަމން، އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ފަސަބަބަކާހުރެ މަސައްކަތް ދޫކޮށްަލއިފިނަމަ
 ެވ. ބިގެންވެއެށް ލިގޮތުގައި ބެހެއްޓި އެއްޗެއް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްުގ މި ޑިޕާޓްމަންޓަ

 މި ކޮންޓްރެކްޓަށް އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. .4.7
 

 އިތުރު އިރުޝާދު  .5
އިލްގައި ގެ ޕްރޮފަފާރީބިޑް ހުށަޅާ ފަރާތަކީ ޝަރުއީ ހުކުމެއް ރައްދުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާ ނަމަ، ވިޔަ .5.1

ތު  މައުލޫމާއެނަމަ އެކަން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަދަ މައްސަލައެއް ޝަރުއީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާ
ރުމަށް ހަމަކުމެއްެގ ސަބަބުން ކޮްނޓްރެކްޓް ފުރި ވެސް އެ ގޮތަށް ހާމަކުރަންާވނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަ

ރެވިއްޖެ ގަޫބލުކު ޓަށްމަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ނުކުޅެދިދާނެކަމުގެ އިހްތިމާލު ޮބޑުކަމަށް މި ޑިޕާޓްމަން
ންަޓްށ  ޑިޕާޓްމަރު މިނަމަ، އެ ފަރާތަކީ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާ

 ބިގެންވެއެވެ. ލި
 ަނންވާނެއެވެ.ފައި އޮންކޮށްބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މުއާމަލާުތކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި ބަޔާން .5.2
 .މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މުއްދަތު ގުނާނީ ބަންުދދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެއެވެ .5.3
ށް މި ދުވެރިކޮމު މެމި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތްހަވާލުވުމާއެކު ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަ .5.4

 ރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަށް ތައްޔާރުކުރާ ޕަރޗޭސް އޯޑަރު ދޫކުރެވޭނެއެވެ. މަސައްކަތަށް ފައިސާދޫކު
އޯޑަރާ  ރޗޭސްޕައިސްވެދެންނެވުނު ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މި ޑިޕާޓްމަންޓުން މަސައްކަތް ބަލައިގަތުމާއެކު، 

ސްޓަމްގެ ގ ސިހަވާލާދީ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުުމން ޕަބްލިކް އެކައުންޓިން
 ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އަށް ހުށަހަޅައިގެންނެއެވެ. 

ގައި އްޖޭލުކުރާނީ ދިވެހިރާބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައްޔާއި ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ގަބޫ .5.5
ވާ ބިޑް ކޮށްަފއިދޫޓަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންަޝލް އިންސްޓިިޓއުޓަކުން މި ޕްރޮޖެކް

 ސެކިޔުރިޓީގެ ޗެކެއް ނުވަތަ ލިޔުމެކެވެ.
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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް.

 

  : ްޅާ ކުނިކަހާ ފޮ  ރޭޝަން ތީމުގޭ ބަގީޗާ، ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގް އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓް މަސައްކަތުގެ ނަނ
  ( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮށްދިނުން )އެކެއް  1 މަސައްކަތް  ސާފުކުރުމުގެ 

 
  :ްއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތ 
 

 ެއަގު :  ޖުމްލަ އްޗާއި މަސައްކަތުގެތަކ 

     

 : ު154/2021   އިޢުލާން ނަމްބަރF/-198 

 ކުރުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ،ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އަގުތަކަށްމަތީގައި މި މަސައްކަތްތައް  
 2021ސެޕްޓެމްބަރ  12ތާރީޚް :                        

 : ެއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތުގ  
 

  ސޮއި : 
 އެޑްރެސް :ދާއިމީ    ނަން :    

 ންފުންޏެއްގެ ފަރާތުންނަމަ (މަޤާމް              ) ކު    މިހާރުގެ އެޑްރެސް: 
 މޯބައިލް ނަމްބަރު :   އައިޑީކާޑު ނަމްބަރު : 

 

  

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި، އެ މަސައްކަތް ތަކަށް ހުށަހަޅާ އަގުތައް :

 މަސައްކަތް #
ހޭ މަހަކަށް ޖެ
 އަގު

 ޖީއެސްޓީ

1 
 ތީމުގޭ ބަގީޗާ އަދި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ބަގީޗާ ބެހެލެއްޓުމުގެ 

ހާ ނިކަ މަސައްކަތާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކު
 ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

  

  :)އަހަރަށް( މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގު

 : އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ޖެޭހ 
 : ް2020 ޕްޓެމްބަރސެ  23 ތާރީޚ 
  : ި11:00ގަޑ 
 ްތަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭަޝނ   


