
1 

 

` 

` 
 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ދިވެހިރާއްޖެ  ،އައްޑޫ     

 
 

 ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ކާރަކާއި ވޭނެއް ގަތުމަށް ކުރެވުނު 
 ލޫމާތު ޢު މަ އިޢުލާނާއި ގުޅޭ    AA/426/2017/121-(IUL)426 ރު ނަންބަ 

 
މިއިދާރާއަށް މި ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވާތީ  ވެހިލަކް  2ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް  ޑޫބީލަމަކީ އައް މި

 ށް ހުޅުވާލެވޭ ބީލަމެކެވެ. ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަ
މިބާވަތުގެ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދައޮންނަ ފަރާތްތަކާއި، ޤާނޫނީ ގޮތުން  ހުށަހަޅާނީ،ސައްކަތަށް ބީލަން މި މަ

  ފަރާތްތަކުންނެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އަދި މީރާގައި ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް 
 

 ގަންނަން ބޭނުންވާތަކެތި: .1

 

 
 

 

 ތަކެތި ވިއްކާފަރާތުގެ ޒިންމާ: .2
  ިނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ތަކެތ  ހޯދައި ޙަވާލުކުރުން އެއްބަސްވުމާއިއެއްގޮތަށް ކަ
  ިނުވަތަ އެހެންވެސް ތަނެއްގައި އެއްވެސް ޑެމޭޖެއް ހުރިނަމަ އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުން ބޮޑީގައ 
  ޭވެހިކަލްތަކަކީ ރަނގަޅު ކަންޑިޝަންގެ ތަކެތި ކަމާއިސަޕްލައިކޮށްދ A/C  ިއާއި ބޮކިތަކާއި ބްރެކް ސިސްޓަމާއި އިންޖީނުފަދަ ތަކެތ

 ބަރާބަރަށް މަސައްކަތްކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
  ެނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ތަކެތި ހޯދައިނުދެވޭގޮތް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރ ވަގުތުފާއިތުނުކޮށް ކައުންސިލަށް ކަ

ށް އެކަންއެންގުން. )ކައުންސިލާއިއެކުވެވޭ މިބާވަތުގެ އެއްބަސްވުންތަކަށް ފަރުވާކުޑަކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުނުކޮ
ނޑައަޅާފައިވާގޮތުގެމަތިން ވަކިމުއްދަތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެ(ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކާއިމެދު   ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކަ

  ްކައުންސިލް އިދާރާއަށް ތަކެތި ގެނެސް ޗެކްކޮށް ތަކެތި ޙަވާލުކުރުނ 

Specification  Item Qty 

- Type :   Passenger Van 
 Color :  (  -            - 

- Seating capacity: 8 Seat  

- Power steering  

- Right hand-drive 

- Millage: below 30000km 

- A/C  

Van   

 (Japan Recondition) 
01 

Specification  Item Qty 

- Type :   Luxury Car 
 Color :  (  -            - 

- Seating capacity: -  

- Power steering  

- Right hand-drive 

- Millage: below 30000km 

- A/C  

Car   
 (Japan Recondition) 

01 
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 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާ: .3
  ޭއެއްބަސްވުމާއިއެއްގޮތަށް ދެފަރާތުގެ ޙައްޤުތައްވެސް ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެހެން އެއްބަސްވުމަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުން ތަކެތި ގަތުމަށްވެވ 
  ްހަތެއް( ދުވަހުގެތެރޭގައި  7ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށްފަހު އިތުރު މައްސަލައެއްނެތްނަމަ، ބިލްހުށަހަޅާތާ ލަސްވެގެނ(

 ދިނުން  ބިލަށް ފައިސާ
 % ެއަށްވާފައިސާ އެޑްވާންސް  15ތަކެތިގަތުމަށް ޙަވާލުކުރެވޭފަރާތުން އެޑްވާންސަށް ފައިސާހޯދުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ޖުމްލަ ޢަދަދުގ

 ންކް ގެރެންޓީއެއް ހުށަހެޅުމުންކޮށް ދިނުން. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ފައިސާ ދޫކުރާނީ ދޫކުރެވޭ ފައިސާއާއި އެއްވަރުގެ ބޭ
 

 :  ހުށަހެޅުން އަގު  .4
ނޑަށްފެތޭގޮތަށް ސަބްޓޯޓަލް،  އެސްޓިމޭޓު/ކޯޓޭޝަން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ )ހ(   ޖުމްލަ  ،ޖީ.އެސް.ޓީޓެކްސް އިންވޮއިސްގެ މިންގަ

 ގޮތަށް ދޭންވާނެއެވެ. އެނގޭ ގައި ސާފުކޮށް މު ފޯއަގު ބިޑް ހުށަހަޅާއަގު ފެންނަގޮތަށް ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ. 
ތަކުންނެވެ. އަގު ހުށަހަޅާނީ އަގު އެބީލަމެއް ތައްޔާރުކުރާ ފަރާ ރަދެއް ކުރާނީޚަކުރާ އެއްމެހައި ތައްޔާރުކުރުމަށް  ލަންބީ )ށ( 

  ދިނުމުގެ އަގެވެ.ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ޙަވާލުކޮށް ތަކެތި ގެނެސް ރަދުގައި ޚަހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ 
އައިޓަމްގެ އަގު  2އައިޓަމްގެ އަގު ވަކިން އެގޭގޮތަށް އަގު ޖަހަންވާނެއެވެ.   2)ނ( ހުށަހަޅާ ކޯޓޭޝަންގައި ތިރީގައިމިވާ 

 ވަކިން އެގޭގޮތަށް ޖަހާފައިނުވާނަނަ އެއީ ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއްކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
 

 އަގުހުށަހަޅަންވީ ބައިތަކާއި އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް 
 އަގު ރޭޓު  ތަފްޞީލު  ޢަދަދު 
 00.00  ވޭން ޖަޕާން ރީކަންޑިޝަން  1
 00.00  ކާރު ޖަޕާން ރީކަންޑިޝަން  1
 00.00  ސަބްޓޯޓަލް  
 00.00  6ޖީ.އެސް.ޓީ % 
 00.00  ޖުމްލަ 

 
 އައިޓަމްގެ އަގު ވަކިން އެގޭގޮތަށް ކޯޓޭޝަންގައި ޖެހިނަމަވެސް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބަލާނީ  ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ އަގަށެވެ.  2ގޮތަށް މި  ނޯޓް:

 
 

 :  ލިޔެކިޔުން  ންޖެހޭ ބީލަމުގައި ހިމަނަ .5
އަށް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު  9އިން ފެށިގެން  ނަންބަރ  01ރ ނަންބަމިވާފަދައިން ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި )ހ( 

 ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ބިޑްއެކުލެވޭ ގޮތަށް 
 

 . ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާފޯމް 1
 (ތައްޔާރުކުރާނީ އެތަނެއްގެ ލެޓަރހެޑް ކަރުދާހުގައެވެ. /ކޯޓޭޝަންއެސްޓިމޭޓް) ކޯޓޭޝަންއެސްޓިމޭޓް/ . 2
ނޑު މަޢުލޫމާތުތަކަކީ 3  . ޕްރޮފައިލް : ޕްރޮފައިލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މައިގަ

 )ހ( ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ނަން 
 )ށ( ފުރިހަމަ އެޑްރެސް 

  ފޯނު ނަންބަރު )ނ(
 )ރ( އީމެއިލް 

 މަތީގެ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި މަޤާމް  )ބ( ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރި ފަދަ ތަންތަނުގެ މެނޭޖަރުން ފެށިގެން
ނޑު މަސައްކަތްތައް  ފަރާތުން)ޅ( ބީލަން ހުށަހަޅާ   ޢާންމުކޮށް ކުރާ މައިގަ

 )ކ( ރަޖިސްޓްރީ/ ވިޔަފާރި ނަންބަރ 
  ޚްންފުނި/ވިޔަފާރި އުފެދުނު ތާރީ)އ( ކު

 އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރަންޓީ ދޭންވާނެއެވެ.   1މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބުނެފައިވާ ތަކެއްޗަށް މަދުވެގެން )ރ ވޮރަންޓީ ލެޓަ . 4
 (ތަފުޞީލުކޮށް ސިޓީގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ވޮރަންޓީގެދަށުން ކަވަރުކުރާނެކަންކަން އަދި ވޮރަންޓީ ޕީރިއަޑުގައި،    



3 

 

 
 )އުފެއްދިފަހުން ވީ މުއްދަތާއި މައިލޭޖު އެގެން އޮންނަންވާނެ( ސިފިކޭޝަން އާއި ސްޕެ ފޮޓޯ ތަކެތީގެ އަގުހުށަހަޅާ. 5
 ތަޖުރިބާ ބަޔާންކުރާ ލިޔުން )މީގެކުރިން މިބާވަތުގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް  . 6

 އެފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުން. އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ކުރިން ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާނަމަ، ލިޔުމަކުން އެކަން  ފޯރުކޮށްދީފައިވާނަމަ،    
 ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުން(   

  ނުވަތަ ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓްމަހުގެ  3ފާއިތުވި  ނުވަތަ)ބޭންކް ކްރެޑިޓް ސިޓީ  ތަނަވަސްކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުންމާލީ  .7
   ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެންމެފަހުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް(ކުންފުނި    
  . ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕ8ީ
 . ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ 9
 

ންވާނީ    އަދި ހުރިހާ ގަނޑެއް ހުންނަ ޖަހަންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅާ ބީލަމުގެ ކޮންމެ ސަފްޙާއެއްގައި ސަފްޙާ ނަންބަރު )ށ( 
ނޑު ވަކިނުކުރެވޭގޮތަށެވެ.ހީރަސްޖަހައި   ނުވަތަ ބައިންޑްކޮށް ނުވަތަ މި ނޫންވެސް ގޮތަކުން ގަ

 
 :  ސަމާލުކަންދޭންވީ މުހިންމު ކަންކަން ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރާއިރު  .6

ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު  އަށް 14ފެށިގެން ނަންބަރ  އިން 01 ނަންބަރ ކަރުދާހުގެ މަޢުލޫމާތު މި ތައްޔާރުކުރާއިރު ބީލަން)ހ( 
ރަނގަޅަށް ކިޔައި އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމާއި ، ބީލަމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ހުރިހާ 

 ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކޮށްގެން ބީލަން ތައްޔާރުކޮށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ބީލަމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ ، ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ބީލަމުގައި  ކުން ކްޓަރ ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަމެނޭޖިންގ ޑިރެ  ކުންފުނީގެ( ށ)

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.)ޕަވަރއޮފް އެޓާނީ( ތިޔާރު ދީފައި އޮތްކަމުގެ ލިޔުން ޚްސޮއިކުރުމުގެ އި
 އެހެންފަރާތަކުން  ފަރާތްނޫންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވާ އެފަދަ ތަން  ތަންތަނުންންޓް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ފަދަ އިންވެސްޓްމަ( ނ)

 ތިޔާރު ދީފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ޚްބީލަމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ އި،  ބީލަމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ
 ވާނެ ކަންކަން :ލު ޠި ބީލަން ބާ  .7

ބީލަންތަކާއި މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައި ދީފައިވާ  ވާފުރިހަމަ ނުލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުވާ ބީލަންތަކާއި މަޢުލޫމާތު )ހ(. 
 ލުވާނެއެވެ.ޠިލާފަށް ހުށަހަޅާ ބީލަމާއި އަދި މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަނޫން ބީލަންތައް ބާޚި އިންސްޓްރަކްޝަނާއި 

ރާތްތަކުގެ ބީލަމާއި އެހެން އެއްބީލަމެވެ. އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަ  ހުށަހެޅޭނީ(. ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ށ)
 ކުރެވޭނެއެވެ. ލުޠި ބީލަމެއްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްގެ ބީލަން ބާ

ކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތު ބަޔާން  އަށް  9އިން ފެށިގެން  01،  ތެރެއިން ކަންކަމުގެ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  6(. ނަންބަރ ނ)
 ކުރެވޭނެއެވެ. ލުޠިފާހަނގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ ބީލަން ބާފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް އިވެލުއޭޝަންގައި 

 : ދެވޭނެގޮތް  މާރކްސް  ރުމުގައި ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކު  .8
 

 އެންމެުކޑަައގު ހުށަހަޅާ ަފރާތަށް ިގނަ ާމކްސް ލިބޭގޮތަށް ްފރެކްޝަން ުއޞޫލުން  60% އަގު:
  ިގނަ މާކްސް ލިޭބގޮތަށް ްފރެކްޝަން ުއޞޫލުންއެންމެ ކުުރމުްއދަތު ހުށަަހޅާ ފަރާތަށް އެކަށީެގންވާ  10% މުްއދަތު :

 ލިޔުންތަކުގެ ެތރެއިން ހުަށހަޅާ ލިުޔންތަކަށް ބަލާފައި ވާ ބުނެަފއި  ގައި 07ވަނަ ނަންބަުރގެ  05 15% މާލީ ޤާބިލުކަން :
 މާކްސް  5 ދަށްަނމަ،          ލައްކައިން  1ހުށަހަޅާ ލިޔުުމގަިއވާ ފަިއސާެގމިްނވަރު  -
 މާކްސް  10  ލައްކައާއި ަހމައަށް  2 ލައްކައިން 1ހުށަހަޅާ ލިޔުުމގަިއވާ ފަިއސާެގމިްނވަރު  -
 މާކްސް 15ލައްކައިން މަތިަނމަ            2ހުށަހަޅާ ލިޔުުމގަިއވާ ފަިއސާެގމިްނވަރު  -

ތަކެިތ މީގެކުރިން ރަސްމީ އެއްވެްސ މިބާވަތުގެ މިބަޔަށް މާކްސް ދޭނީ ) ގަިއވާ ލިޔުން  6ވަނަ ނަްނބަުރގެ  05 5% : ތަޖުިރބާ
އެފަރާަތކުން ދީފައިވާ ިލޔުމަށް ބަލައިގެން ތިރީގައިމިވާ  އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ކުންފުންަޏކަށް ސަޕްަލއިކޮށްދީފައިވާނަމަ

 ގޮތަށެވެ.(
 މާކްސް  1       އިްނ ދަށްނަމަ ކޮންމެ ވެހިކަލަކަށް  5ވެހިކަލްގެ ަޢދަދު ސަޕްލައިކުރި  -
 މާކްސް  5                         އަށްުވރެ އިތުުރވާަނމަ ުޖމްލަ 5މިޢަަދދު  -

 ވެހިކަލްގެ ކަންިޑޝަން:
 

10% 
 
 

 
 މާކްސް 5ލިޭބގޮަތށް(        އެްނމެ ކުުރ މުއްދަަތށް އެްނމެިގނަ މާކްސްއުފެްއދިފަހުން ވީ މުްއދަތު )

 މާކްސް 5              ) އެްނމެ ދަށް ަޢދަދަށް ެއންެމގިނަ މާްކސް ލިބޭގޮަތށް(     މައިލޭޖް
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  ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުން: .9

އިން  www.adducity.gov.mvއައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް  ބިޑްފޯމް  ހާއި މަޢުލޫމާތުކަރުދާ މި  )ހ(
ހުށަހަޅާއިރު މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި ބިޑުފޯމު ބީލަން ޑޮކިއުމަންޓް ތަކާއިއެކު  ބީލަންޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.  

 ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ. 
ނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޟިރުގައެވެ.)ށ(   ބީލަން ހުޅުވާނީ ނުވަތަ ބަލައިގަންނާނީ އިޢުލާނުގައި ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އަދި ބިޑް މު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ބިޑު ފޯ (ނ)  ހުޅުވުމަށް ކަ
 ވަގުތަށްވުރެ ފަހުން ލިބޭ ބީލަންތައްވެސް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެވެ.

 
 ބީލަމަށްވުރެ  ތިން ފަހަރަށްވެސް ދެވަނަ . ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ ބީލަމަށް އަލުން ކެންސަލްކޮށް އެބީލަން ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ މަދުން ބީލަމަށްވުރެ ންތި .10

ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ތަކެތިގެނެސްދިނުމަށް ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް  ނަމަ ، އެހުށަހެޅުނުހުށަހެޅިއްޖެ މަދުން
 ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަކެތި އެގްރިމަންޓް ކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފިނަމަ، އެއަގުތަކަށް މި  ގައިވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭ ދު  30އިވާ އަގަށް ހުށަހަޅާ ބީލަމުގަ .11
 ބީލަން ހުށަހެޅިފަރާތުން އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ. ގެނެސްދިނުމަށް

މުއްދަތު ދެއްވާއިރު )ވެރިފަރާތުން ވަކިމުއްދަތެއް ދީފައިނުވާނަމަ( އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް   ދޭންވާނެއެވެ.  ކެތި ޑެލިވަރީ ކޮށްދެވޭނެ ތަ .12
އަޅާބަލާއިރު އެކަށީގެން ނުވާވަރުގެ ކުރު، ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތެއް ދެއްވައިފިނަމަ، ލިބޭ ޕޮއިންޓް  ކުރަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއިޑެލިވަރީ 

ނޑައަޅާނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނެވެ. ކޮށްދެވޭނެ ތަކެތި ފޯރުމަދުވާނެއެވެ.  ތަކެތި ޑެލިވަރ ކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު ބިޑް  މުއްދަތެއް ކަ
ބީލަމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި  ތަކެތި މި އިދާރާ އާއި ހަމައަށް ލިބޭނެކަމަށް އަދި ފޯމުގައި ސާފުކޮށް އެގޭގޮތަށް އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 )ވަރަށް ޙާއްސަ ހާލަތެއްގައިމެނުވީ( މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމެއް ނޯންނާނެއެވެ. ދެވިގެން ތަކެތި ފޯރުކޮށްނު 
ކަން ދުމަތް/މަސައްކަތް އެވޯޑްކުރަން ބިޑް ކޮމެޓީން ނިންމައި އެކަން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެންގުމުން އެޚިއިވެލުއޭޓްކޮށް  ބީލަންއިވާ ހުށަހަޅާފަ .13

އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރަން ނައުން ނުވަތަ ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ބުނުން ނުވަތަ 
ދުމަތް ނުކުރުން ފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ، ހަމަހާއި އެއް ޚިއެއްގޮތަކަށްވެސް ޚަބަރެއް ނުވުން ނުވަތަ މަސައްކަތް/

 ތިޔާރު މި އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚްނުކުރުމުގެ އި މަސައްކަތް ޙަވާލު އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް
ކާއި ބީލަން ހުށަހަޅާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ހުށަހަޅާ ކަމަ  .14

 އި ގަޑި އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. ޚާހުށަހަޅާ ތާރީ
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