0.

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ،ބީލަންޝީޓް ،ބީލަމުގެ
ޖަދުވަލުތައް
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ
އިންތިޚާބު  2020ގެ ވޯޓާ ގުޅިގެން މާލޭސަރަހައްދުގައި  202ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް
ނ
ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު ް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު:

38/2021/W-012

އިޢުލާން ނަންބަރ:

(IUL)38-AD/38/2021/118

އިޢުލާން ތާރީޚް:

 23މާރޗް 2021

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
ދ
ނސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެ ު
ވނީ ،މި ި
ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައި ަ
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް

ފަންތީގެ

ވިޔަފާރީގެ

ގިންތިތަކުން

ގިންތިއެއްގައި

ރަޖިސްޓްރީ

ކުރެވިފައިވާ

ދިވެހި

ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން  2021އޭޕްރިލް  09ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ  17:00ގެ ކުރިން ވޯޓްލާ
މަރުކަޒުތަށް ތައްޔާރުކޮށްދެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

#
1

ތަފްސީލް
ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ

1.1

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .އަދި ގުޅުއްވާނީ  3004470,3004461އަށެވެ.
އީމެއިލްprocurement@elections.gov.mv:
ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ:

1.2

ތަން :އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 5،ވަނަ ފަންގިފިލާ،ޕީ.އޭ ކޮމްޕްލެކްސް،ހިލާލީމަގު،މާލެ.
ތާރީޚް 01 :އޭޕްރިލް ( 2021ބުރާސްފަތި)
ގަޑި10:00 :

2

ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން
ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް

2.1

ލން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ .އަދި ބީލަމާއިއެކު
ށހަޅާ ފަރާތުން ބީ ަ
ބީލަން ހު ަ
ދނެއެވެ.
ނތައް އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅި ާ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔު ް

2.2
2.3
3
3.1

ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ
ނ ޖީއެސްޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ.
މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއި ް
ބީލަމުގެ މުއްދަތު
ރޚުން ފެށިގެން  120ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
ބލަން ހުޅުވާ ތާ ީ
ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީ
ބިޑް ސެކިއުރިޓީ
އވެ.
ށހަޅާ ފަރާތުން  3.2ގައި ބަޔާން ކުރާ އަދަދު ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެ ެ
ބީލަން ހު ަ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ( 5,900/-ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ) ރުފިޔާ ،މިބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގެ އެނެކްސް 4
ނ
ހށަހަޅަންވާނެވެ .ހުށަހަޅަންވާނީ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ އޮރިޖިނަލްއެވެ .ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ވާންޖެހޭ ީ
ގައިވާ ފޯމެޓަށް ު

3.2

ޤއިމުކުރެވިފައިވާ) އަކުން
ނސްޓިޓިއުޓް (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ާ
އ ް
އނޭންޝަލް ި
ކން ނުވަތަ ފަ ި
ސަރުކާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަ ު
އެޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީއަކަށެވެ .ބިޑް

ތރީޚުން ފެށިގެން 120
ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ާ

ބލުކުރެވޭނެއެވެ.
ދުވަހެވެ .ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި "ބެންކް ގެރެންޓީ ސިޓީ" އަދި "ބެންކް ގެރެންޓީ ޗެކް" ޤަ ޫ
ނ
ނ ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް ބީލަ ް
ކވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަ ް
ނ ވަ ި
ހށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމު ް
ހ ބީލަން ު
ށފަ ު
ބީލަން ހުޅުވުމަ ް
3.3

ށ
މ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަ ް
ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލްކޮށްފިނަ ަ
ނެގޭނެއެވެ.

3.4

ގ
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތު ެ
ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ބެންކް ގެރެންޓީ ސިޓީ ނުވަތަ ބެންކް ގެރެންޓީ ޗެކްގައި ީ
ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އޮންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  10ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  2ވަނަ ޞަފުހާ

3.1
4
4.1

އވެ.
ށހަޅާ ފަރާތުން  3.2ގައި ބަޔާން ކުރާ އަދަދު ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެ ެ
ބީލަން ހު ަ
ބީލަން ހުށަހެޅުން
ނންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި
ބީލަން ހުން ަ
ނ އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
ކޮންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ ބީލަމެއްކަ ް
ނ
ތއް ސާފުކޮށް އެނގެ ް
ބލަމުގައި އަގު ަ
ނނެވެ .ހުށަހަޅާ ީ
ޓ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއި ް
އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސްީ .

4.2

ވ
މށް ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައި ާ
އޮންނަންވާނެއެވެ .އަގު ހުށަހެޅު ަ
ތލްކުރެވޭނެވެ.
ތށް ބާ ި
ފއިނުވާ ބީލަން ަ
ހުރިހާ ބައިތަކަށް އަގު ހުށަހަޅާ ަ
އ
ތ ް
ލން ަ
ނގަނެވޭނެއެވެ .ބީ ަ
ހށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ު
ހށަހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ު
ބީލަން ު

4.3

ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ
ހޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ
ލން ު
ބދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ .ބީ ަ
ށހެޅުމަށްފަހު ،އަގަށް ަ
ބލަން ހު ަ
ފަރާތްތަކެއްގެ ހާޟިރުގައެވެީ .
ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ނ
ތ ް
ށހަޅާ ބީލަމާބެހޭ ގޮ ު
ށހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ހު ަ
ބީލަން ހު ަ

4.4

ނ
ވއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ .ބީލަ ް
މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުން ެ
ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް
ކވެ.
ބލަމެ ެ
ހށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ީ
ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .ބީލަން ު

4.5
4.6
5
5.1

މިބީލަމާއި

ގުޅިގެން

އިލެކްޝަންސް

ކޮމިޝަނުން

އެމެންޑްމެންޓެއް

ދެވޭނަމަ

އެއެމެންޑްމެންޓެއް

ގ
މިކޮމިޝަނު ެ

ވެބްސައިޓުގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
ނ
އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އޮންނަން ވާނެއެވެ .އަގު ފޯމު ތަކުގައި ބީލަ ް
ތލު ކުރެވޭނެއެވެ.
ވެރިޔާ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑުނެތްނަމަ އެ ބީލަމެއް ބާ ި
ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
އ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނތަ ް
ކ ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔު ް
އެނެކްސް  4ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ބީލަމާއެ ު
ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން
އ
ދވިފައިވާ މައުލޫމާތަށާ ި
ލން ހުށަހެޅުމަށް ެ
ވޒަންކޮށް ،ބީ ަ
ލންތައް ަ
ލންތައް ބަލައިގަނެ ،ބީ ަ
ބ ަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ީ

5.2

ށ
ކ ް
އވާ ބީލަމުގެ ބައިތަ ަ
ގޑަށް ބަލައިގެން ފުރިހަމަކޮށްފަ ި
ޒންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިން ަ
ޝަރުތުތަކާއި ބީލަން ވަ ަ
މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.

5.3
6

ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާރކްސްލިބޭ
ފަރާތަކަށެވެ.
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
ތ
އބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަ ް
މ ނުވަތަ އެ ް
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަ ަ

6.1

ނ
ތގެ ޤަވާއިދުގެ 10.76ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
ފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ު
ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

7
7.1

ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުން
އ
ތގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  10.71ވަނަ މާއްދާ ާ
އެގްރީމަންޓްގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަ ު
ޓޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ.
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭ ަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  10ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  3ވަނަ ޞަފުހާ

ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުތައް
އަގު

ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު × ( 80އަގަށް މާރކްސް ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ
އެންމެ ކުޑަ އަގަށް ފުލް މާރކްސް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުންނެވެ).


 80މާރކްސް

ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ ލިޔުން
ނވެ.
ނ ެ
ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ފުލް މާކްސް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލު ް


ތަޖުރިބާ

ގއި ބަލާނީ މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވައްތަރު
ތަޖުރިބާއަށް މާރކްސް ދިނުމު ަ
މސައްކަތެއް ކުރުވި
މަސައްކަތަށެވެ .މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގޮތުގައި ގުނާނީ އެ ަ

 10މާރކްސް

ވ
ފަރާތުގެ ލެޓަރ ހެޑްގައި މަސައްކަތްކުރި ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައި ާ
ލިޔުންތަކަށެވެ.

ވޯކްފޯސް
ކެޕޭސިޓީ

ވ ދިޔަ  3އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއަށެވެ.
މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭތު ެ

މަސައްކަތުގައި ޚަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުން
މިބަޔަށް މާރކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ މި މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ

 10މާރކްސް

ޞލުންނެވެ.
ޢަދަދަށް ބަލައި ރޭޝިއޯގެ އު ޫ

ޖުމްލަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

 100މާރކްސް

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  10ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  4ވަނަ ޞަފުހާ

އެނެކްސް–( 1ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ށހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން (ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ
ބީލަން ހު ަ
ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިއަކަށް ވުން):

ށހަޅާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް:
ބީލަން ހު ަ
އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަމްބަރު:

ނގެ ވިޔަފާރި)
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް( :ކުންފުނި ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދު ް

ނފުނި ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި)
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު( :ކު ް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު:

ނ ފަރާތުގެ)
ލން ހުށަހަޅަން އަން ަ
ކުންފުނި ތަމްސީލް ކުރާފަރާތުގެ ނަން( :ބީ ަ

ހށަހަޅަން އަންނަ ފަރާތުގެ)
ކުންފުނި ތަމްސީލް ކުރާފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު( :ބީލަން ު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  10ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  5ވަނަ ޞަފުހާ

އެނެކްސް( 2-ރިކުއަރމަންޓް)
މާލެ ،ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ޤާއިމުކުރާ  202ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު
ކަރުދާސް
-1

އ
އންތިޚާބުގައި މާލޭގަ ި
ފއިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ި
ށ ހަމަޖެހި ަ
ހރު ދުވަހު ބޭއްވުމަ ް
ނ ި
 2021އޭޕްރިލް  10ވާ ހޮ ި
ޤާއިމުކުރާ  202ވޯޓުލާ މަރުކަޒު (މާލޭގައި  166މަރުކަޒު ،ހުޅުމާލޭގައި  26މަރުކަޒު ،ވިލިމާލޭގައި  10މަރުކަޒު)
ތައްޔާރުކޮށްދިނުން.

-2

ނން ދޭ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ތައްޔާރުކުރަންވާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ު
(މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުކުރަންވީ ގޮތުގެ ކުރެހުން މިކަރުދާހުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ).

-3

ނ 2021 ،އެޕްރީލް  8ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު  22:00އިން
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ލިބޭ ީ
ފެށިގެން  2021އެޕްރީލް  9ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ  17:00އާއު ހަމައަށެވެ.

-4

ނންދީފައިވާ ކުރެހުމާއި
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް  2021އޭޕްރީލް  9ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ  17:00ހުންނަންވާނީ މި ކޮމިޝަ ު
އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ.

-5

ދންޖެހޭ
ތނެއް ސާފުކޮށް އެތަނުން ގެން ަ
ނން އެންގުމުން ،އެ ަ
ތތައް ނިމިއްޖެކަމަށް ކޮމިޝަ ު
ވޯޓުލުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަ ް
އެއްޗެއް ހުރިނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަކަށް ގިނަވެގެން  5ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ގެންދަންވާނެއެވެ.

-6

މި މިސައްކަތް ކުރުމަށް މަދުވެގެން  80މީހުންގެ ވޯރކް ފޯސްއަކާއި  10ސްޕަވައިޒަރުން ހަރަކާތްތެރިވާންވާނެއެވެ.

-7

ށހަޅާފައިވާ އަގުގައި ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ.
ލތެއްގައި ހު ަ
މޭޒު ،ގޮނޑި އަދި ފަންކާ އިތުރަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހާ ަ

-8

މަރުކަޒުތަކުގެ ތަފްޞީލް
މަރުކަޒުތައް

ތައްޔާރުކުރުން

ނ
ތަކެތި ކުއްޔައް ފޯރުކޮށްދިނު ް

129





x

12
61




ނނާނެއެވެ.
ކތި އެތަނަކުން ލިބެން ހު ް
 129މިމަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަ ެ
 129މަރުކަޒު ހުންނާނެތައް

ތ
ކ ި
ބޭނުންވާ ތަ ެ

މަރުކަޒުގެ
ޢަދަދު

ފަންކާ

ގޮނޑި

މޭޒު ( 4ފޫޓް  2ފޫޓް)

މާލެ

107

-

-

-

ހުޅުމާލެ

18

-

-

-

ވިލިމާލެ

4

-

-

-

ތކެއްޗާއެކުގައެވެ.
 12މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުކޮށްދޭންވާނީ އެމަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ަ
 12މަރުކަޒު ހުންނާނެތައް

ތ
ކ ި
ބޭނުންވާ ތަ ެ

މަރުކަޒުގެ
ޢަދަދު

ފަންކާ

ގޮނޑި

މޭޒު ( 4ފޫޓް  2ފޫޓް)

11

20

660

132

ހުޅުމާލެ

-

-

-

-

ވިލިމާލެ

1

-

60

12

މާލެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  10ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  6ވަނަ ޞަފުހާ

ކއެވެ.
ފން ާ
 61މި މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުކުމުގައި ބޭނުންވާނީ ހައެކަނި ަ
 61މަރުކަޒު ހުންނާނެތައް

ތ
ކ ި
ބޭނުންވާ ތަ ެ

މަރުކަޒުގެ
ޢަދަދު

ފަންކާ

ގޮނޑި

މޭޒު ( 4ފޫޓް  2ފޫޓް)

މާލެ

47

101

-

-

ހުޅުމާލެ

9

23

-

-

ވިލިމާލެ

5

18

-

-

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  10ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  7ވަނަ ޞަފުހާ

މަރުކަޒުތައް ތައްޔާރުކުރަންވީ ގޮތުގެ ކުރެވުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  10ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ވަނަ ޞަފުހާ

އެނެކްސް( 3-އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް)
އަދަދު
202
144
144

720

ރޭޓު

ތަކެތީގެ ތަފްސީލް

ހުށަހަޅާ ޖުމްލައަގު (ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން)

ވޯޓްލާ މަރުކަޒެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ އަގު
 4ފޫޓު  2ފޫޓުގެ މޭޒު ކުއްޔައް ފޯރުކޮށްދޭނެ އަގު
( 8އޭޕްރީލް އިން  11އޭޕްރީލް )2021
ސްޓޭންޑް ފޭން ކުއްޔައް ފޯރުކޮށްދޭނެ އަގު
( 8އޭޕްރީލް އިން  11އޭޕްރީލް )2021
ގޮނޑި ކުއްޔައް ފޯރުކޮށްދޭނެ އަގު
( 8އޭޕްރީލް އިން  11އޭޕްރީލް )2021

އިތުރު މަރުކަޒެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ އަގު (މަރުކަޒަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ތަކެއްޗާއެކެ)
ޖުމްލަ އަގު

ކޯޓޭޝަންގެ މުއްދަތު ...................ދުވަސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  10ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  9ވަނަ ޞަފުހާ

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

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ލން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.
ހ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީ ަ
ހުށަހަޅަންޖެ ޭ

ލިޔުންތައް

1

ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން ،ބީ.އޯ.ކިޔު .ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު)

2

މދުވެގެން  120ދުވަސް އޮތުން
ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު ަ

3

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް



4

ކުންފުނި /އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

5

ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު ( 2މަސްހަމަނުވާ)




6

ލޔުން
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ި



7

ނޓީ)
މާލީ ދަލީލު (ބޭންކް ގެރެ ް



8

އޮތޮރައިޒް ޑީލަރޝިޕް ލިޔުން

9

އފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑުއޮތުން
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ެ
ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ީ

ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި ފާހަގަ
ޖަހާށެވެ.








މ
 10އެނެކްސް  1ގައިވާ ،ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯ ް



 11އެނެކްސް  3ގައިވާ ،އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް



މި ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަ ކޮށް ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  10ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  10ވަނަ ޞަފުހާ



