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ތް ކަ އް މަސައްކަތްމަސަ
(IUL)339-CAA/339/2023/29 :ުނަންބަރ

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 ފެބުރުވަރީ 2023

ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 22:54

ސުންގަޑި: 18 ފެބުރުވަރީ 2023 10:00

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
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: ން ގެ ނަ މު ލަ :ބީ ން ގެ ނަ މު ލަ ބީ
ކައުންސިލް އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މޮނީޓަރ

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޕްރޮޖެކްޓްޕްރޮޖެކްޓް
: ރު ބަ :ނަން ރު ބަ ނަން

(PROJ)339/2023/6

: ރު ބަ ނު ނަން ލާ ޢު :އި ރު ބަ ނު ނަން ލާ ޢު :339-CAA/339/2023/29(IUL)އި ނަ ގެ ވަ :އިޢުލާނު ނަ ގެ ވަ 1 ވަނައިޢުލާނު

ށް މަ ޅު ހެ ށަ ން ހު ލަ ށްބީ ޅުމަ ހެ ށަ ން ހު ލަ ބީ
ރަޖިސްޓަރީވުންރަޖިސްޓަރީވުން

ގެ 10:0010:00 ގެ ކުރިން ބަންދުނޫން ކޮންމެ ހު ވަ ތަ ދު އް ގެ  ވާ އާދީ ހު ވަ ތަ ދު އް ރީ 2626 ވާ އާދީ ވަ ރީ  ފެބުރު ވަ ބީލަންހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް، 20232023 ފެބުރު
ދުވަހަކު މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މިބީލަމުގެ "ބީލަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޝީޓް" ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެއެވެ. ދެންނެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި

projects@!oddoo.gov.mv  ިއިއުލާނާ އެއްހީރަސްކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު ފުރުއްވައ
mail":projects@!oddoo.gov.mv))  މެއިލް ކުރެއްވުމުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރާނެއެވެ. މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ

އް ތަ ތް ވާ ފަރާ އި ފަ ރީ ކުރެވި ޓަ ތްތައްރަޖިސް ވާ ފަރާ އި ފަ ރީ ކުރެވި ޓަ ން) ގެ ދަށުންރަޖިސް ށު : 18/201418/2014) ގެ ދަ ރު ބަ ނު ނަން ނު (ޤާނޫ ގެ ޤާނޫ މު ރީ ކުރު ޓަ : ރަޖިސް ރު ބަ ނު ނަން ނު (ޤާނޫ ގެ ޤާނޫ މު ރީ ކުރު ޓަ ވިޔަފާރިވިޔަފާރިރަޖިސް
ން ރަޖިސްޓަރީ ށު ރީ) ގެ ދަ ޓަ ން ރަޖިސް ށު : 19/201419/2014) ގެ ދަ ރު ބަ ނު ނަން ނު (ޤާނޫ : ޤާނޫ ރު ބަ ނު ނަން ނު (ޤާނޫ ގެ ވިޔަފާރީގެޤާނޫ ލަ ފަރުދުން އް ތަ އަމި ވަ ގެ ވިޔަފާރީގެނު ލަ ފަރުދުން އް ތަ އަމި ވަ ނު

ށް،، ކަ ތް ތަ ފަރާ ރީ ނުވާ ޓަ ށް ރަޖިސް މަ ޅު ހެ ށަ ން ހު ލަ ށްބީ ތް ތަކަ ފަރާ ރީ ނުވާ ޓަ ށް ރަޖިސް މަ ޅު ހެ ށަ ން ހު ލަ ފައިވާވިޔަފާރިތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ. ބީ ފައިވާކުރެވި ކުރެވި
. ވެ މެ ވީ ކަ ދެންނެ ހަ ނެ ވާ ބޭ ތު ނުލި ގެ ފުރުޞަ މު ޅު ހެ ށަ ން ހު ލަ .ބީ ވެ މެ ވީ ކަ ދެންނެ ހަ ނެ ވާ ބޭ ތު ނުލި ގެ ފުރުޞަ މު ޅު ހެ ށަ ން ހު ލަ ބީ

ތު ގެ މާޢުލޫމާ މު ލަ ތުބީ ގެ މާޢުލޫމާ މު ލަ ބީ
ގެ ސެޝަން މު ގެ ސެޝަންދިނު މު ދިނު

މަސައްކަތުގެ ޕްރީބިޑް / މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ނުވާއްވާނެއެވެ.

ން ހުޅުވުން ލަ ޅުވުންބީ ން ހު ލަ ބީ

ޑޫ ކައުންސިލް އް އި ތޮ ލް ގަ ޑޫ ކައުންސި އް އި ތޮ ގެ 10:0010:00 ގަ ހު ވަ މަ ދު ގެ  ވާ ހޯ ހު ވަ މަ ދު ރީ 2727 ވާ ހޯ ވަ ރީ  ފެބުރު ވަ ކީ 20232023 ފެބުރު އަ ކީ ސުންގަޑި އަ މި ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި
.  ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަން ވެ އެ ގަ ގެ ޖަލްސާކުރާމާލަމު .އިދާރާ ވެ އެ ގަ ގެ ޖަލްސާކުރާމާލަމު އިދާރާ

އް މޮނީޓަރ ކުރުމުގެ ތަ ހާ ޕްރޮޖެކްޓް މެ ހޭ އެން ޖެ ހައްޓަން ން ބަލަ އި ލް އިދާރާ އް މޮނީޓަރ ކުރުމުގެކައުންސި ތަ ހާ ޕްރޮޖެކްޓް މެ ހޭ އެން ޖެ ހައްޓަން ން ބަލަ އި ލް އިދާރާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އަދި ""ކައުންސި
ތް""މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެ އެވެ. ކަ އް މަސައްކަތްމަސަ

ރު މަޢުލޫމާތު ތު ތުއި ރު މަޢުލޫމާ ތު މި ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލުމާތު ހޯދުމަށް ގުޅުއްވާނީ 9636345 މިނަންބަރު ފޯނަށެވެ.އި

18 ފެބުރުވަރީ 2023
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