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ު ހާޑްވެއަރތައް ގަތުމާބެހޭ މައުލޫމާތ.ީޓ.ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފަށް ބޭނުންވާ އައ
(IUL)433-AFI/433/2022/13

:ުބރ
ަ ްއިޢުލާން ނަނ

ު ގަންނަން ބޭނުންވާ ލެޕްޓޮޕްތަކުގެ މައުލޫމާތ-1 ްލޮޓ

.ެއ މިވަނީއެވ
ި ގ
ަ ީގ ސްޕެސިފިކޭޝަންސް ތިރ
ެ ުގންނަން ބޭނުންވާ ލެޕްޓޮޕް ތަކ
ަ ްމިމުއައްސަސާއަށް އަލަށ

Intel 10th Gen Desktop Computer System
•
•
•
•
•
•
•
•

Processor: Intel© Core™ i5 (11th Generation or newer) or equivalent Intel© Core™ i7
Memory: 16GB DDR4 2666MHz Ram or higher
3.5 inch 1TB 7200rpm SATA Hard Disk Drive and 512GB internal SSD
Graphics: Intel Integrated Graphic 4GB
Display: 14” LCD Monitor Resolution of 1600x900 or better
Network Adapter: 802.11ac 2.4/5GHz Wireless adapter
Operating System: Pre-Installed MS windows 10 professional x64 bit or above (Genuine
and activated)
Pre-Installed MS Office 2019 or later version (Activated)
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ު ގަންނަން ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ތަކުގެ މައުލޫމާތ-2 ްލޮޓ
.ެއ މިވަނީއެވ
ި ގ
ަ ީގ ސްޕެސިފިކޭޝަންސް ތިރ
ެ ުގންނަން ބޭނުންވާ ލެޕްޓޮޕް ތަކ
ަ ްމިމުއައްސަސާއަށް އަލަށ

Intel 10th Gen Desktop Computer System
•
•
•
•
•
•
•
•

Processor: Intel© Core™ i5 (11th Generation or newer) or equivalent Intel© Core™ i7
Memory: 16GB DDR4 2666MHz Ram or higher
3.5 inch 1TB 7200rpm SATA Hard Disk Drive and 512GB internal SSD
Graphics: Intel Integrated Graphic 4GB
Display: 27” LED Monitor
Operating System: Pre-Installed MS windows 10 professional x64 bit or above
(Genuine and activated)
Pre-Installed MS Office 2019 or later version (Activated)

ުގެ މައުލޫމާތ.ީވ.ީގެ ސްމާރޓް ޓ85" ާ – ގަންނަން ބޭނުންވ3 ްލޮޓ
.ެއވ
ެ ީގއި މިވަނ
ަ ީގ ސްޕެސިފިކޭޝަންސް ތިރ
ެ .ީވ.ީގ ޓ
ެ 85" ާގންނަން ބޭނުންވ
ަ ްމިމުއައްސަސާއަށް އަލަށ
1. HDMI and other connection Ports
•

MI 2.0a, 2.0b, and 4.0. TV Screen resolution of 4K or higher

•

USB Connections, USM 2.0, or support USB 3.0, which can be for our laptops
and computers.

2. Screen Resolution: Full HD, between 4K and 8K
3. Refresh Rate: Refresh between 60 and 120fps (or frames per second)
4. HDR Compatibility: HDR (or High Dynamic Range) HDR 10 or higher
5. Screen Size: 85 inch.
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 .1އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
ބލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.
ީ
ބލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު )2
 1.1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ީ
 1.2ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް /ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ /އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.
ބނެފައިވާނަމަ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ ).އަދި
ބލަން ޝީޓްގައި ު
 1.3ކޯޓޭޝަން /ބީ .އޯ .ކިޔު( .ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ީ
އެނެކްސް  1ގައިވާ އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު )3
 1.4ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ީ
 1.6ޖީ .އެސް .ޓީ .ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ޖީ .އެސް .ޓީ .އަށް ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ)
 1.7މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިފަހުން  3މަސް
ހަމަނުވާ)
ބޑް ސެކިއުރިޓީ.
ބލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ި
ބޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ީ
ި 1.8
ބނެއެވެ.
ބލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލި ޭ
ީ
ބގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު  5ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު
ބލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި ާ
ީ 1.8
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .2މާލީ ގޮތުން ޤާބިލް ފަރާތަކަށްވުން
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ދަލީލު އަދި ޖަދުވަލު  4ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ީ 2.1
ބލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ބންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތަކީ ީ
(ހ) ޭ
ފަރާތްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.
ބލަން ހުށަހަޅާނަމަ ،އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްގެ
(ށ) އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ދަށުން ީ
ބލުކުރެވޭނެއެވެ.
ބންކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް ގަ ޫ
ޭ
ބންކު ސްޓޭޓްމަންޓް
ބންކް ރިފަރެންސް ސިޓީ އެއް ނުވަތަ ޭ
ބލެންސް އަދަދު އިނގޭނެހެން ޭ
ބންކް ެ
(ނ) ފާއިތުވި މަހުގެ ޭ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 2.2ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް ސިޓީތައް :ހުށަހަޅާ ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް ސިޓީތަކުގައި ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.
ބންކަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިއުމެއްކަމުގައި
(ހ) ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނުވަތަ ހިންގަމުންދާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޭ
ވާންވާނެއެވެ.
(ށ) ހުށަހެޅޭ ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް އަކީ ޚާއްސަކޮށް މިޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ސިޓީއެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
(ނ) މިރެފަރަންސްގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން ،ފައިސާގެ /ކްރެޑިޓްގެ ޢަދަދު ،ސިޓީ ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް ،ކްރެޑިޓްގެ ސިޓީގެ
މުއްދަތު ހަމަވާނެ ތާރީޚް އަދި ރެފަރަންސް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
(ރ) މިރެފަރަންސް ވާންވާނީ ރެފަރަންސް ދޫކުރިފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮރިޖިނަލް ރެފަރަންސްއަކަށެވެ .މިފަދަ
ބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ރެފަރަންސްތަކުގެ ކޮޕީ ަ
ބލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
(ބ) އަމިއްލަ ފަރުދުން ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ރިފަރެންސް ަ
ހ .ކެލިތިޔާ 2 ،ވަނަފަންގިފިލާ ،ހަކުރާކަލޭފާނުމަގު  | ،20097މާލެ| ،
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ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
އެއް ަ
 2.3ގަވާއިދުން ޕެންޝަން ފައިސާ ދައްކާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ (މުވައްޒަފުން ނެތްނަމަ ނެތްކަމަށް ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިވާ
ލިޔުން) (ދޫކުރިފަހުން  3މަސް ހަމަނުވާ).
ނޯޓް:
•

ބޑު
ބލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ އަގު ( 500000.00ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ޮ
ބޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ީ
ި
ވާނަމައެވެ.

•

ބލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ އަގު ( 250000.00ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް)
ޕާރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ީ
ބޑު ވާނަމައެވެ.
ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ޮ

•

ކުންފުންޏެއްނަމަ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވިނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް
ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ކޮޕީ .ނުވަތަ

•

އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓެއްނަމަ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ނުވަތަ އިންކަމް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ރިޕޯޓް
ބންކް ސްޓޭޓްމަންޓް (އެންމެ ފަހު  6މަހުގެ)
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ނުވަތަ ޭ

ޕޮއިންޓް  1އަދި  2ގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެ
އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ލޮޓް  – 1ގަންނަން ބޭނުންވާ ލެޕްޓޮޕްތަކުގެ މައުލޫމާތު
އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑު
ވނެ ދާއިރާ
ޕޮއިންޓް ދެ ޭ

ގ
ޕޮއިންޓް ެ

ގ ތަފްސީލް
ގތު ެ
ވނެ ޮ
ޕޮއިންޓް ދެ ޭ

އަދަދު

ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު × ( 50އަގު ކުޑަވީ ވަރަކަށް ލިބޭ

ގ
އަ ު

ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ).

50

ގއި ބެލޭނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު
ގ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓްދިނުމު ަ
މަސައްކަތު ެ
ވ .މުއްދަތު )
ގނަ ޕޮއިންޓްލިބޭ އުޞޫލަކުންނެ ެ
ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ި

މުއްދަތު

30

ހުށަހެޅި އެންމެ ކުރު މުއްދަތު  /ހުށަހެޅު ފަރާތުގެ މުއްދަތު × 30
ވ ރަސްމީ ލިޔުންތަކަށް
ވ ތަންތަނުން ދީފައި ާ
ވނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ާ
ބެލެ ޭ
ގ ލިޔުމަކަށް
ނންމި ކަމު ެ
ގތުން އެލިޔުމަކީ މަސައްކަތް ި
ނވެ .އެ ޮ
ގން ެ
ބަލައި ެ
ވނެއެވެ.
ނ ާ
ވ ް
ާ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

އަދި

އެ

ގއި
ލިޔުމު ަ

ކުރި

މަސައްކަތާއި،

މަސައްކަތް

ގން އޮތުމާއި ) މުއްދަތު
ގ މުއްދަތު އެ ެ
ވނު ތާރީޚާއި ،މަސައްކަތު ެ
ވލުކުރެ ު
ހަ ާ
ނންމި ތާރީޚް އޮތުން
ވތަ މަސައްކަތް ި
ނ ަ
ވތަ މަސައްކަތް ނިންމަޖެހޭ ތާރީޚް ު
ނު ަ

10

ވނެއެވެ .އަދި އެފަދަ
ނނަން ާ
ގންއޮ ް
ގ އެ ެ
ގ މުޅި ޖުމްލަ އަ ު
(އަދި މަސައްކަތު ެ
ގޅުންހުރި
ގން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި ު
ގޅި ެ
ނއި ު
ވނީ މި އިޢުލާ ާ
ވން ާ
ލިޔުމެއް ާ
ވ.
ގން ބަލާނީ  10ލިޔުމަށެ ެ
ވ ެ
ނ ެ
ގ ަ
ލިޔުމަކަށެވެ .އަދި ި
ހ .ކެލިތިޔާ 2 ،ވަނަފަންގިފިލާ ،ހަކުރާކަލޭފާނުމަގު  | ،20097މާލެ| ،

H. Kelithia, 2nd floor | hakuraa kaleyfaanu Magu, 20097, Male’, Republic of Maldives

 (+960) 3010930 ✉ info@archives.gov.mv, fb: National Archives of Maldives

ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަދަދު  /އެންމެ ގިނައިން
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަދަދު × 10
ގ ބެލެންސް އަށް
ނޓް ެ
ގ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަ ް
ވދިޔަ  3މަހު ެ
ވތު ެ
ޭ
މާލީ ޤާބިލުކަން

ހުށަހެޅި ވެލިޔު  /ހުށަހެޅި އެންމެ މަތީ ވެލިޔު × 10

10

ޖުމްލަ

100

ލޮޓް  - 2ގަންނަން ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ތަކުގެ މައުލޫމާތު
އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑު
ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު × ( 50އަގު ކުޑަވީ

ގ
އަ ު

ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ).

50

ގއި ބެލޭނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު
ގ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓްދިނުމު ަ
މަސައްކަތު ެ
ވ .މުއްދަތު )
ގނަ ޕޮއިންޓްލިބޭ އުޞޫލަކުންނެ ެ
ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ި

މުއްދަތު

30

ހުށަހެޅި އެންމެ ކުރު މުއްދަތު  /ހުށަހެޅު ފަރާތުގެ މުއްދަތު × 30
ވ ރަސްމީ ލިޔުންތަކަށް
ވ ތަންތަނުން ދީފައި ާ
ވނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ާ
ބެލެ ޭ
ގ ލިޔުމަކަށް
ނންމި ކަމު ެ
ގތުން އެލިޔުމަކީ މަސައްކަތް ި
ނވެ .އެ ޮ
ގން ެ
ބަލައި ެ
ވނެއެވެ.
ނ ާ
ވ ް
ާ

އަދި

އެ

ގއި
ލިޔުމު ަ

ކުރި

މަސައްކަތާއި،

މަސައްކަތް

ގން އޮތުމާއި ) މުއްދަތު
ގ މުއްދަތު އެ ެ
ވނު ތާރީޚާއި ،މަސައްކަތު ެ
ވލުކުރެ ު
ހަ ާ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ނންމި ތާރީޚް އޮތުން
ވތަ މަސައްކަތް ި
ނ ަ
ވތަ މަސައްކަތް ނިންމަޖެހޭ ތާރީޚް ު
ނު ަ
ވނެއެވެ .އަދި އެފަދަ
ނނަން ާ
ގންއޮ ް
ގ އެ ެ
ގ މުޅި ޖުމްލަ އަ ު
(އަދި މަސައްކަތު ެ

10

ގޅުންހުރި
ގން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި ު
ގޅި ެ
ނއި ު
ވނީ މި އިޢުލާ ާ
ވން ާ
ލިޔުމެއް ާ
ވ.
ގން ބަލާނީ  10ލިޔުމަށެ ެ
ވ ެ
ނ ެ
ގ ަ
ލިޔުމަކަށެވެ .އަދި ި
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަދަދު  /އެންމެ ގިނައިން
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަދަދު × 10
ގ ބެލެންސް އަށް
ނޓް ެ
ގ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަ ް
ވދިޔަ  3މަހު ެ
ވތު ެ
ޭ
މާލީ ޤާބިލުކަން

ހުށަހެޅި ވެލިޔު  /ހުށަހެޅި އެންމެ މަތީ ވެލިޔު × 10

ޖުމްލަ

10
100

ހ .ކެލިތިޔާ 2 ،ވަނަފަންގިފިލާ ،ހަކުރާކަލޭފާނުމަގު  | ،20097މާލެ| ،

H. Kelithia, 2nd floor | hakuraa kaleyfaanu Magu, 20097, Male’, Republic of Maldives

 (+960) 3010930 ✉ info@archives.gov.mv, fb: National Archives of Maldives

ލޮޓް  – 3ގަންނަން ބޭނުންވާ "85ގެ ސްމާރޓް ޓީ.ވީ.ގެ މައުލޫމާތު
އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑު
ވނެ ދާއިރާ
ޕޮއިންޓް ދެ ޭ

ގ
ޕޮއިންޓް ެ

ގ ތަފްސީލް
ގތު ެ
ވނެ ޮ
ޕޮއިންޓް ދެ ޭ

އަދަދު

ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު × ( 50އަގު ކުޑަވީ ވަރަކަށް ލިބޭ

ގ
އަ ު

ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ).

50

ގއި ބެލޭނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު
ގ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓްދިނުމު ަ
މަސައްކަތު ެ
ވ .މުއްދަތު )
ގނަ ޕޮއިންޓްލިބޭ އުޞޫލަކުންނެ ެ
ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ި

މުއްދަތު

30

ހުށަހެޅި އެންމެ ކުރު މުއްދަތު  /ހުށަހެޅު ފަރާތުގެ މުއްދަތު × 30
ވ ރަސްމީ ލިޔުންތަކަށް
ވ ތަންތަނުން ދީފައި ާ
ވނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ާ
ބެލެ ޭ
ގ ލިޔުމަކަށް
ނންމި ކަމު ެ
ގތުން އެލިޔުމަކީ މަސައްކަތް ި
ނވެ .އެ ޮ
ގން ެ
ބަލައި ެ
ވނެއެވެ.
ނ ާ
ވ ް
ާ

އަދި

އެ

ގއި
ލިޔުމު ަ

ކުރި

މަސައްކަތާއި،

މަސައްކަތް

ގން އޮތުމާއި ) މުއްދަތު
ގ މުއްދަތު އެ ެ
ވނު ތާރީޚާއި ،މަސައްކަތު ެ
ވލުކުރެ ު
ހަ ާ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ނންމި ތާރީޚް އޮތުން
ވތަ މަސައްކަތް ި
ނ ަ
ވތަ މަސައްކަތް ނިންމަޖެހޭ ތާރީޚް ު
ނު ަ
ވނެއެވެ .އަދި އެފަދަ
ނނަން ާ
ގންއޮ ް
ގ އެ ެ
ގ މުޅި ޖުމްލަ އަ ު
(އަދި މަސައްކަތު ެ

10

ގޅުންހުރި
ގން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި ު
ގޅި ެ
ނއި ު
ވނީ މި އިޢުލާ ާ
ވން ާ
ލިޔުމެއް ާ
ވ.
ގން ބަލާނީ  10ލިޔުމަށެ ެ
ވ ެ
ނ ެ
ގ ަ
ލިޔުމަކަށެވެ .އަދި ި
ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަދަދު  /އެންމެ ގިނައިން
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަދަދު × 10
ގ ބެލެންސް އަށް
ނޓް ެ
ގ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަ ް
ވދިޔަ  3މަހު ެ
ވތު ެ
ޭ
މާލީ ޤާބިލުކަން

ހުށަހެޅި ވެލިޔު  /ހުށަހެޅި އެންމެ މަތީ ވެލިޔު × 10

10

ޖުމްލަ

100

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މި އިދާރާގެ ނަމްބަރު  3010925ގުޅުން ނުވަތަ

ބޢުލްއައްވަލް
 14ރަ ީ
10

އޮކްޓޯބަރ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފް
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

އެނެކްސް 1

އަގުހުށަހަޅާ ފޯމް
ބރު:
އިއުލާން ނަން ަ
ރޭޓް

ތަފްސީލް

ޖުމްލަ (ޖީ.އެސް.ޓީއާއެކު)

ބނުންވާ ލެޕްޓޮޕްތަކުގެ މައުލޫމާތު
ލޮޓް  – 1ގަންނަން ޭ
ބނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ތަކުގެ
ލޮޓް  - 2ގަންނަން ޭ
މައުލޫމާތު
ބނުންވާ "85ގެ ސްމާރޓް ޓީ.ވީ.ގެ މައުލޫމާތު
ލޮޓް  – 3ގަންނަން ޭ
ވިޔަފާރީގެ ނަން:
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން:

ސްޓޭމްޕް

މަޤާމް:
ސޮއި:

ނޯޓް :ބީލަމުގެ އަގު އިވެލުއޭޓްކުރާނީ ކޮންމެ ލޮޓެއް ވަކިވަކިންނެވެ.
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ޖަދުވަލު – 1
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

#

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.
1

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު ) 2

2

ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން  /ބީ.އޯ.ކިޔު)

3

އަގުހުށަހަޅާ ފޯމު (އެނެކްސް )1

4

ޕރޮފައިލް (ޖަދުވަލު )3
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ް

4

ޕ
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީ /އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮ ީ
ޕޓްނަރޝިޕް /ކޯ ަ
ކުންފުނިާ /

5

ޕ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ)
ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮ ީ

6

7

ޕމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮ ް
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން (އެސް.އެމްއީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް
ޕ (ދޫކުރިފަހުން  3މަސް
ޕޓްގެ ކޮ ީ
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރި ޯ
ހަމަނުވާ)

8

ޕވަރ އޮފް އެޓަރނީ)
ބީލަމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިޔުން ( ަ

9

 6.1ވަނަ މާއްދާގައިވާ ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެލިޔުން.

10

ޕރޮޖެކްޓްތަކަށް)
ބޭންކު ގެރެންޓީ (ބޭންކު ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ް

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.
11

12

ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު  5ފުރިހަމަކޮށް
ހުށަހަޅާފައި
މާލީ ދަލީލު (ބޭންކް ގެރެންޓީއާއި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީފަދަ) ގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު  4ފުރިހަމަކޮށް
ހުށަހަޅާފައި

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލި
ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
13

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރީ މިލިސްޓުގައި ވާ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކުރެވިފައި

14

ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި (ކިތައް ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށް)

15

ޞަފްހާތަކުގައި ހުރީ ސޮއިކޮށްފައި

16

ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ހުރީ ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮށް  /ހީރަސްޖަހާފައި

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
17

ޕ (އެންމެފަހުން ދެއްކި މަހުގެ އަދި މުވައްޒަފުން ނެތްނަމަ
ޕންޝަން ފައިސާ ދައްކާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮ ީ
ގަވާއިދުން ެ
ޕންސަން އޮފީހުންދީފައިވާ ލިޔުން) (ދޫކުރިފަހުން  3މަސް ހަމަނުވާ)
ނެތްކަމަށް ެ
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ޖަދުވަލު – 2
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް
.1

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

1.1

ނަން

1.2

އެޑްރެސް

.2

ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު

2.1

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން

2.2

ބރު
އިޢުލާން ނަން ަ

.3

ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު

3.1

ހުށަހަޅާ އަގު
ޖީ.އެސް.ޓީ
ޖުމްލަ އަގު:

3.2

ޖުމްލަ އަގު )ތާނައިން ލިޔުމަށް(

3.3

ބންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން)
މުއްދަތު ( ަ

.4

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު

ގ މާއްދާތައް
މންޓް ެ
ގރީ ަ
އ ް
އކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއިެ ،
ވ މަސަ ް
ގއިބަޔާންކޮށްފައި ާ
މަތީ ަ
4.1

ގށް މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު
އ ަ
ގއި ދެންނެވިފައިވާ ަ
ގޅަށް ބެލުމަށް ފަހު ،މަތީ ަ
ރަނ ަ
 /އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.
ގންވާ
އޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ ،އެކަށީ ެ
އަޅުގަނޑުަ /

4.2

އކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ގއި މަސަ ް
އވާ މުއްދަތު ަ
ގ ި
ގއި މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށާއިަ 3.3 ،
ގ ތެރޭ ަ
މުއްދަތެއް ެ
ހުށަހަޅަމެވެ.
ގތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
އ ޮ
އއާއި އެ ް
މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ  30ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށްެ ،

4.3

އކުރުމަށް
ގއި ސޮ ި
ގއި އެއްބަސްވުމު ަ
ގ ތެރޭ ަ
މވެ .މިމުއްދަތު ެ
އއްބަސްވަ ެ
އަޅުގަނޑު  /އަޅުގަނޑުމެން ެ
ގތަށް މަސައްކަތް
އ ޮ
އކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެ ް
ގއި ސޮ ި
ގންފިނަމަ ،އެއްބަސްވުމު ަ
ވޑައި ެ
ވެރިފަރާތުން އެދި ަ
އއްބަސްވަމެވެ.
ކުރުމަށްވެސް ެ

.5

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން
ސޮއި
ނަން
މަޤާމު
ތާރީޚް
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ޖަދުވަލު – 3
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް
 .1ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
 -1.1ނަން
 -1.2ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް
 -1.3ވިޔަފާރީ އެޑްރެސް
ބރު
 -1.4ރަޖިސްޓްރީ ނަން ަ
ބރު
 -1.5ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަން ަ
ބރު
 -1.6ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަން ަ
ބރު
 -1.7ފޯނު ނަން ަ
 -1.8އީމެއިލް އެޑްރެސް
.2

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ،ޕާޓްނަރޝިޕެންނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ
މަޢުލޫމާތު ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)

#

މަޤާމު

ނަން
މެޖޭނިންގ ޑިރެކްޓަރ
ޑިރެކްޓަރ
ޑިރެކްޓަރ

.3

އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް
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ޖަދުވަލު – 4
މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ފާއިތުވި މަހުގެ ބެލެންސް (ދިވެހި

އެކައުންޓްގެ ބާވަތް

ރުފިޔާއިން)

އެކައުންޓް ނަންބަރު

#

ޖުމްލަ
ކްރެޑިޓް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ފައިސާގެ އަދަދު (ދިވެހި
ރުފިޔާއިން)

ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު

ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް

ކުރެޑިޓް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަން

#

ޖުމްލަ
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ޖަދުވަލު – 5
ފާއިތުވި ( 3ތިނެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް
މަސައްކަތުގެ އަގު
(ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

މަސައްކަތްކުރި އަހަރު

މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް

މަސައްކަތުގެ ނަން

#
1
2
3

ޖުމްލަ:
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