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 F/2021/157-198 ނަންބަރު:                                     

 ހޯދުމާއި ގުޅޭ  ފާރާތެއް  ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް  މި 

 ދަން ބޭުނންވެއެވެ.ހޯފާރާތެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ  ޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ޮފޓޯޮކޕީ މެޝިނެއްމި ޑި

ގެ ގެ ނޯޓިސްބޯޑު www.judiciary.gov.mvމިކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް 
 ލިބެންހުްނނާނެއެވެ.  ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސްބޯޑުގެ އިޢުލާނާއި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ ބައިން 

ިމޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭުނންވާނަމަ،  ލޫމާުތ ސާފުކުރުމަށް މަޢުމިތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝައުގުވެރިެވލައްވާ ފަރާތްތަކުްނ 
ެގ  00:14ދުވަހުގެ  ަވނަ 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 19އަްށ  judiciary.gov.mvprocurement@މެއިލް އެޑްރެސް 

 މިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަށް 11:00ދުވަހުގެ  ވަނަ 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 21ހިސާބު  އަންދާސީ ކުރިން މެއިލް ކުރެއްވުންއެދެމެވެ.

 ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 މިހެންވެ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަަކއި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.
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 ިގުޅޭ  ހޯދުމާއި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފާރާތެއް ޮފޓޯކޮޕީ މެޝިނެއްޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ  މ 

  198-F/2021/157  (12  2021ސެޕްޓެމްބަރ) 

  21 (00:11) 2021 ސެޕްޓެމްބަރ 

   ް(، ާއބުރުޒު ހިނގުނ3ްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / ތީމުގެ )ގޭޓ  

 ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި އޭގެ ފެންވަރު  .1

 އެވަނީއެވެ.  ތަފްޞީލް ތިރީގައި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭުނންވާ ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިންގެ
 

A3 MFC Specifications 

All-in-One Monochrome Laser Type 

Yes, Touchscreen LCD Display 

Print, Copy, Scan Standard Functions 

28ppm (A4) Print Speed 

600 dpi maximum Print Resolutions 

Yes, Automatic Duplex Printing 

Yes, ADF Duplex scanning and photocopy 

Flatbed and ADF Scanner Type 

25ppm 300dpi (minimum) ADF Scanner Speed 

BW, monochrome and colour Scan Capability 

SMP and FTP Network scanning 

600 dpi maximum (flat-bed) 
300 dpi maximum (ADF) 

Scan resolution 

Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, B5, 
Envelope 

Scan and copy paper handling size 

for ADF and flatbed 
Letter, Legal, Executive, A3, A4, A5, B5 Paper handling size – paper tray 

3 with each adjustable sizes to A3, A4, and A5 
(minimum) 

Number of trays 
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HTTP Web management 

YES ID Copy 

2 in 1 and 4 in 1 N in 1 Functions 

80 GSM 500 Sheets (minimum) Paper Capacity per tray 

USB, Ethernet  Connectivity 

220 ~ 240 v AC Power input 

Type G UK Power Connector type 

Windows 10, Windows 7 OS Compatibility 

YES Service center in Town 

YES Authorization from manufacturer 

YES Locally Well-known brand 

1 Year Warranty 

 

 

އަދި ތަކެތީގެ  ނެއެވެ.ހުށަހަޅާ ތަކެއްޗަކީ ކޮން ބްރޭންޑެއްގެ އަދި ކޮން މޮޑެލްއެއްގެ ތަކެތިކަން އެނގެން އޮންނަންވާ .1.1
އި ވާނަމަ ބީލަްނ ސްޕްސިފިކޭޝަން ޝީޓް ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިމަޢުލޫމާތު ބީލަމުގައި ނެތްކަމުގަ

 އި ކުރުމުގެ އިޙުތިޔާރު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޑިސްކޮލިފަ
ނީ އެއް ފަރާތަކާއެވެ. މުޅި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރެވޭލިސްޓްގައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗައް އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި  .1.2

 ބައިބަޔަށް މަސައްކަތް ޙަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 

 ހުންނަޖެހޭ ޝަރުތުތައް:ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތަކުގައި  .2
ތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ އަންަނނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަާރތަކަށް ވާން ވާނެއެވެ. މި ޝަރު 

 މަރުހަލާގައި ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ބިޑަކީ "ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންސިވް" ބިޑެއް ނޫން ކަމަށް، ބިޑް އިވެލުއޭޝަން
 އެވެ. ކަނޑައެޅޭނެ

ޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ރަ 2014/18ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ނަންބަރު  ،ބީލަން ުހށަހަޅާ ފަރާތަކީ 2.1
 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.   

 

 ބީލަން ހުށަހެޅުން  .3

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންާވީނ މި ކަރުދާހާއެކު ދީފައިވާ އަްނދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް ެމދުވެރިކޮށެއެވެ. މި ފޯމުގައި 
ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ަބއިތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހަޅާ ބިޑެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 އެނގޭނޭެހން އެ ފޯމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.  ބައިތައް ވަކިން

އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން  )އެކެއް( ބީލަމެވެ. 1ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަާރަތކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ 
 ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ުހށަހަާޅގައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ުކރެވޭނެއެވެ.

 ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  .4
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އިވެލުއޭަޝން  ނެތްނަމަ ނުވަތަ މަދު ލިޔުންތައް އަދި ލިޔުމެއް އަދި މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިމިވާ ހުށަހަޅާއިރުއަންދާސީ ހިސާބު  4.1
 މަރުހަލާގައި އަންދާސީ ހިސާބު ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.

 ފޯމް.ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ީބލަން ހުށަހަޅާ )ހ( 
 .ކޮޕީ ރެޖިސްޓްރީގެ )ށ( ކުންފުނި/ޕާްޓނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ

 )ނ( އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.
 )ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތު އެގޭގޮތައް(. ޕްރޮފައިލްިވޔަފާރި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބީަލން )ނ( 
ުނވަތަ މޯލްޑިވްސް  ކޮށްފައިވާނަމަ( ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީ ގެސެޓްފިކެޓްން ރެޖިސްޓްރޭޝަޓީ .އެސް.ޖީ )ރ(

 އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިއުމެއް.
 3ކުރިފަހުން )ބ( ޯމލްޑިވްސް އިންލަންޑް ެރވެނިއު އޮތޯރިޓީްނ ދޫކުރާ ޓެްކސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ )ދޫ

 މަސް ހަމަނުވާ(
  ސެކިއުރިޓީ.އް( ނަްނބަރު ގައި ބަޔާންކޮްށފައުވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބިޑްފަހެ) 05ލޫމާތު ކަރުދާހުގެ މަޢު)ރ( 
 

 މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.މަ ވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަ ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިބީލަން  4.2
 )ހައެއް( ނަންބަރު ގައި ބަާޔންކުރާ ތަޖްރިބާގެ ލިއުން.  06ލޫމާތު ކަރުދާހުގެ މި މަޢު)ހ( 
 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީ އަދި ގެރެންޓީތައް  .5

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 5.1

 ބިޑް . އެވެ(އިންސައްތަ އެކެއް ) 1% އަގުގެ ޖުމުލަ ބިޑްގެ  ހުށަހަޅާ ސެކިޔުރިޓީގެ ބިޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ  މި(  ހ)
  .ވާންވާނެއެވެ އިކަމުގަ ދުވަސް( ތިރީސް) 30 މަދުވެގެން  ފެށިގެން ތާރީޚުން ހުށަހަޅާ ބިޑް މުއްދަތަކީ ސެކިޔުރިޓީގެ

އަށް ވުރެ ބޮޑުވާކަމުގައިވާނަމަ  ލައްކަރުފިޔާ()ފަސް  ރ.500,000.00)ށ( ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުގެ ޖުމްލަ އަގު 
 އެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ށްފައިވާ އަދަދުެގ ބިޑް ސެކިއުރިޓީމަތީގައި ބަޔާންކޮ

ކުން ނުވަތަ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރާނީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޭބންކަ)ނ( 
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ އަދި   ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ލިޔުމެކެވެ.ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަކުން މި
 ގޮތުގައި ޗެކް ބަލައެއް ނުގަނެވޭެނއެވެ.

ަނމަ، މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިޔުރީޓީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުެގ )ރ( މަސައްކަތާ ހަވާލުނުވެއްޖެ
 ހައްގު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.  

 އަދި އެްޑވާންސް ފައިާސގެ ގެރެންޓީ  އެޑްވާންސް ފައިސާ 2.5

  ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވެއެވެ.މި ޕްރޮޖެކްޓަށް އެޑްވާންސް  )ހ(
 

 ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ. 5.2
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ށްވުރެއް ބޮޑު )ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ( އަ ރ.500،000.00ީބލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާުތްނ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ )ހ( 
ސައްކަތާ މަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް)ހަތަރު އިްނސައްތަ(  4%އަގެއްނަމަ ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.ހަވާލުވާ ދުވަހު 
ވެހިރާއްޖޭގައި ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަަތ ދިޕާރފޯމަންސް )ށ( 

ގެރެންޓީ ސް ޕާރފޯމަންގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަްލ އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަުކން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
 ގެ ގޮތުގައި ޗެކް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ގެރެންޓީސް ލިޔުމެކެވެ. އަދި ޕާރފޯމަން

ގެ މުޅި މުއްދަތަށްވުރެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަސައްކަތު، ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީ މުއްދަތަކީ)ނ(  
ހަވާލުނުވީ ކަމަށެއެވެ.  މަސައްކަތްކުރު މުއްދަތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަނާޅާފި ނަމަ ބެލެވޭނީ 

ޕާޓްމަންޓަށް އަދި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު މި ޑި
 .ލިބިގެންވެއެވެ

އެއްވެސް ތަ ކޮންޓްރެކްޓް ބާިތލްކުރަން މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ނިންމައިފި ނަަމ، ނުވައެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ  )ރ(
މުގެ ހައްގު މި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުގެރެންޓީގެ ޕާރފޯމަންސް ސަބަބަކާހުރެ މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

 ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
 އެވޯޑްކުރުން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އާއި  .6

( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ވާ ގޮތަށް ލޯވެސްޓް 2ގެ )ހ( ގެ ) 10.46ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ، އެވޯޑް ކުރެވޭނީ ބީލަން
ސްޕޯންސިވް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ. އެގޮތުން ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މާކްސް ދެވޭނެ ސްޓޭންޝަލީ ރެއިވެލުއޭޓެޑް ސަބް

 ގޮތްތަކަކީ؛

  7%0އަގު  6.1

 އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސް.

  20%މުއްދަތު  6.2

 އެންމެ ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސް.
 
 
   10% ތަޖުރިބާ 6.3

އެކްސްޗޭންޖްގައި -ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށާއި ދައުލަތުގެ ކޯޕަރޭޝަންތަކަށާއި ސްޓޮކް، ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2018
ރުފިޔާއަށްވުރެއް  ދިހަ ހާސް()10,000.00 ޖުމްލައަގު  ތަކެތީގެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މިފަދަ 

ލިބުނު ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.  ކުޑަނޫން މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް ޚިދުމަތް
 10އް( މާކްސްގެ މަގުންނެވެ. އަދި މާކްސް ދެވޭނީ އެންމެގިނަވެގެން އެކެ) 1އެގޮތުން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ލިއުމަކަށް 

 ބަލައެއް ނުަގެނވޭނެއެވެ. ލިއުމަށެވެ. މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ތަރީޙާއި ޖުމްލަ އަގު އެނގެން ނެތް ލިއުންތައް

 ލޫމާތު އިތުރު މަޢު .7

)އެކެއް(  1ންމެ ލަސްވެގެން ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑްކުރެވޭ ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ. އަދި އެކަން އަންގާތާ އެ)ހ( 
 މަސައްކަތާ ހަވާލުވާން ވާނެއެވެ.ތާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަފު
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މުއްަދތެކެވެ.  ކޮށްދެވޭނެ ތަކެތި ގެނެސް މި ޑިޕާޓްމެންޓަށް ޑެލިވަރީ  މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ަޖހަންވާނީ ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމުގެ( ށ)
 މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މުއްދަތު ގުނާނީ ބަންދުދުވަްސތައް ހިމަނައިގެންނެއެވެ.އަދި 

ކިން ތަކެތި ބަލައިަގތުމަށް އަދި ބީލަމުގެ ަދށުން ވަިކވަ ނިމުުމންނެވެ. ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް( މަސައްކަތުގެ އަގު ދޫކުރެވޭނީ މި ނ)
 ހަމަޖެހިފައެއްނުވެއެވެ.

ރޮފައިލްގައި އެކަން ( ބިޑް ހުށަޅާ ފަރާތަކީ ަޝރުއީ ހުކުމެއް ރައްދުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާ ނަމަ، ވިޔަފާރީގެ ޕްރ)
ސް އެ ގޮތަްށ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ އެ ަމއުލޫމާތު ވެހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ަފދަ މައްސަލައެއް ޝަރުއީ 

ވާ ފަރާތުން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ހަވާލު
 ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުުތ ކީ ބިޑްއެ ފަރާތަ، ނުކުޅެދިދާނެކަމުގެ އިހްތިމާލު ޮބޑުކަމަށް މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގަޫބލުކުރެވިއްޖެ ނަމަ

 ހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

 ންނަންވާނެއެވެ.އޮ( ބިޑް ހުަށހެޅި ފަރާތާއި މުއާމަލާތުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ބ)

ރިކޮށް މި ކޮންޓްރެކްޓަްށ އްކަތްހަވާލުވުމާއެކު ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމު މެދުވެމި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށް މަސަ( ޅ)
ޕާޓްމަންޓުން މަސައްކަތް ތައްޔާރުކުރާ ޕަރޗޭސް އޯޑަރު ދޫކުރެވޭނެއެވެ. މަސައްކަތަށް ފައިސާދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މި ޑި

ސް ހުށަހެޅުމުން ޕަބްލިކް ހަވާލާދީ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ިއްނވޮއިބަލައިގަތުމާއެކު، އިސްވެދެްނނެުވނު ޕަރޗޭސް އޯޑަރާ 
 އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ހުށަހަޅައިގެންނެއެވެ. 
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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ،
 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

 ގުޅޭ ހޯދުމާއި ފާރާތެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ މެޝިެނއް ފޮޓޯކޮޕީ ޭބނުންވާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް މި: މަސައްކަތުގެ ނަން 

 
 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް: 
 

 ލައިކޮށްދިނުމުގެ މުއްދަތު: ތަކެތި ސަޕް
 
 
 
 

 
 

 
 މެވެ.ކުރުމަށް ހުށަހަޅައެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ،ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އަގުތަކަށްމަތީގައި މި މަސައްކަތްތައް 

 
 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ :
  ސޮއި : 

 އެޑްރެސް :ދާއިމީ    ނަން :    
 ) ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުންނަމަ (              :މަޤާމް    : މޮބައިލް ނަްނބަރު

 މޯބައިލް ނަމްބަރު :   :އައިޑީކާޑު ނަމްބަރު  

 ތަފްސީލް
ބޭނުންވާ 
 އަދަދު

 އެކަތީގެ އަގު
 )ޖީއެސްޓީ އާއެކު(

އަގު  ޖުމްލަ
 )ޖީއެސްޓީއާއެކު(

   01 ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިން 
  :ޖުމްލަ އަގު 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ :
 : ް2021 ސެޕްޓެމްބަރ 21 ތާރީޚ  
  : ި00:11ގަޑ 
  ްތަން : ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ 
 198  :އިޢުލާން ނަމްބަރ-F/2021/157 


