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 4 ،މް 
(IUL) 

ކަ 

ައދި ބީަލން 

  (ުނވަިދަހ) 

މޯލްޑިވްސް 

ާވ  2021

ޒިުރވެ ިތިބ 

 13:00 ގެ 

.  ނާވނެެއވެ

 2 ޞަފްޙާގެތެރެ

      +960 3323

  މަށް 

ޕިއުޓަރ ސިސްޓަ
) 165/1/202

އަށް ބީލަން 
ވިފައިވާނެ ވާހަކަ

ލން ނަންބަުރ ައ

90ނ ފެިށގެްނ 

 އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯ

އޮކްޓޯަބރ  19

 ެއވަުގތަުގިއ ހާޒި

ެގުދަވހު ރާސްަފތި 

ިލަޔންމުެގ ނަން 

3344      

ރވާ ގަތުމަ

ކޮމްޕި 19ތަށް 
1/04ނަންބަރު: 

 11:00ވަހުގެ 
އކަރުދާސް ކުރެވ

އިޢުލާާވ ަނން، 

ހުަށހަާޅ ާތީރޚުްނ

އުނިކޭޝަންސް

9ަވނީ  ޖެހިަފއި 

ތަކުގެ ތެެރއިން

 .   ަގއެވެ

ބުރާާވ  2021 ރ

ންަބރާިއ ީބލަމުނަ

  

 

       secretariat@

 އަދި ސާރ

ޝަންއާއި އެއްގޮ
ރި އިޢުލާން (ނަ

  ވ.

ދުވަ ވާ އަންގާރަ
ލާނާއި އެކު އްެއ

ލަމަށް ެދވިފައިާވ

ހު ބީަލންގޮުތގަިއ

ކޮމިއުގެ ުކރިން 

 ހުުޅވުމަްށ ަހމަޖެ

ފަރާތްތަށހަޅުްއވާ

ރާތްތަުކގެ ހާޒިރުަގ

އޮކްޓޯބަރ 14ީނ

ޓްަގއި އިޢުލުާނ ނ

`

 

@cam.gov.mv 

، ލެޕްޓޮޕް

ޅާ ސްޕެސިފިކޭޝ
ވަނަ ދުަވހު ކު
އިޢުލާން ކުރަމެެވ

ވާ 2021 ޓޯބަރ
ރުދާސް މި އިޢުލާ

. ބޭުރަގއި ބީލ ވެ

ެގ ުމއްަދތުެގ ގޮ

ެ 11:00ހުގެ ަވ

. ބީލަންެނއެވެ

ީސ ހިާސބު ހުަށ

ނަޑައޅާ ފަރާ ނ ކަ

މެއިލް ުކރައްާވީނ

ވާއިރު ަސބްޖެކްޓް

`

ވްސް

(IU

ސިސްޓަމް،

ްސ އިން ހުށަހަޅާ
2021ޓެމްބަރ

ުނވާތީ އަލުން އި

އޮކްޓޯ 19ތަކުން
ޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރު

 ބަްނދުުކރެވިަފއެވެ

ލަުމނވާެނއެެވ. ބީ

ުދަވ އަްނާގރަވާ

ށ ބަލަިއުނަގނެވޭނ

އްަކތަްށ އަްނދާސސ

ިއ ެއ ަފރާތަކުްނ

މެ- ެލްއާވަނމަ، ީއ

ާ ވ. އީެމިއލްކުރައް

adm 

ޓީ އޮފް މޯލްޑިވް

www.cam.gov

L)165/1/202

މޕިއުޓަރ ސ

ޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސ
ސެޕްޓެ 28މަށް
ލިބިފައި ނ ރުހީބު

ވެލައްވާ ފަރާތްތަ
 އިޢުލާނާއި ގުޅޭ

  ހުޅުވުން

ިސޓީއުަރއެްއގަިއ

ޔވިަފިއ ޮއްނނަން

ވާ 2021ޓޯަބރ

ްށަށހަާޅ ބީލަންތަ

ަގއި، މި މަސަ

ވރިްނެގ ބަދަުލގައ

 ރން 

 ެއްއެވސް ުސވާލ

އިްލ ެއޑްރެހަށެވެ

in@cam.gov

ޓރި ޝަންސް އޮތޯ 
.  ހިރާއްޖެ

v.mv 

21/08  ނންބަރު:

ކޮމް

ޝަންސް އޮތޯރިޓީ
ގަތުމަދި ސާރވާ 

ގެންވާވަރަށް ތަރު

މަށް ޝައުގުވެރި
ން އެދެމެވެ. މި

  ވ.

ޑިޓީ އަދި ބީލަން

ުހންަނންވާނީ ސ

ލިޔެރާތުެގ ަންނ 

.ނނަްނވާެނއެވެ

އޮކްޓޯ 19ހަާޅީނ 

ިޖެުހަމށްފަުހ ހުަށ

11:00ުހެގ ދވަ

ނ ނުަވތަ ީބލަންެވ

ސާފުކުރުލޫމާތު 

ބެހޭގޮތުްނ ތާއި 

މެ- ތިީރަގއިާވ އީ 

 v.mvޑްރެސް:

 

ކޮމިއުނިކޭޝ
ދިވެހ މާލެ،

ޢުލާން ނައި  
 
 

  

ކޮމިއުނިކޭޝ
އަދ ލެޕްޓޮޕް

އަށް އެކަށީގެ

ވީމާ، މިކަމަ
ހުށަހެޅުއްވުން
ދަންނަވަމެވެ

ބީލަން ވެލިޑ

ބީލަންަތއް ުހ

ހުށަހަާޅ ަފާރ

ދުވަްސ ޮއްނ

ބީލަން ުހށަހަ

.އަ ގަިޑ ށެވެ

ުދ އަްނގާރަ

ބީލަންެވރިްނ

އިތުރު މަޢުލޫ

މަސައްަކމި 

ގެ ކުިރން،

އީމެއިލް އެޑް
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  އެވެ.

ލޑިވްސްއަްށ 

ށަހަޅާފައިާވ 

 2 ޞަފްޙާގެތެރެ

      +960 3323

އެޑްރެސް ކޮށްފައެ

ޓީ އޮފް މޯލް

ހާލަތެއްގައި ހުށަ

3344      

ންނަވާ ގޮތަށް އެ

ޝަންސް އޮތޯރިޓ

ޓީއިން ނިންމާ ހާ

       secretariat@

ތިރީގައި މިދަންއި

ކޮމިއުނިކޭޝަރ

ދމަށް މިއޮތޯރިޓީ

20

@cam.gov.mv 

ސިޓީ އުރައެއްގައި

ރހަމަ ިއޚްތިޔާރު

ހ ތަކެތި ނުހޯދު

ލިބިގެންވެއެވެ.

021 އޮކްޓޯބަރ

ނދުކޮށްފައިވާ ސި

ލުކުރުމުގެ ފުރި

ން ގަންނަންޖެހޭ

އަށްމިއޮތޯރިޓީރ

10 

www.cam.gov

ބަންއްވަން ވާނީ

:   ން

 ބިޑުތައް ބާތިލު

ބީލަމާއި ގުޅިގެން

ރމުގެ އިޚްތިޔާރު

v.mv 

ހިސާބު ހުށަހަޅުއް

:   ން

			:ންބަުރ

ަހޅާ ަފރާތުެގ ނަން

 ފުރިހަމަނޫން

އަދި މި ބީވެ. 

ތިލުކުުރބާ ންތައް 

 

 

އަންދާސީ ހި

ބީލަމުެގ ނަން

އިޢުލާުނ ަނން

ބީލަން ުހށަަހ

  

  ނޯޓް:	

މަޢުލޫމާތު

ލިބިގެންވެއެ

ހުރިހާ ބީލަން

 



  

Co 

   ގުޅޭ 

 ޖެިހެގން 

 ޖެިހެގން 

 ތަފްސީލުކޮްށ 

 ފަރާްތަތކުގެ 

ވ ަމުއލޫމާތު 

 ފަހު  އްުވަމށް

ommunication Authority

ޓް ތު ޝީ  މާ

ކޮމްޕިއުޓަރ  
ަފރާތެްއ ޯހުދމާއި

ވސް ަބްނދުަނމަ،
 

ވސް ަބްނދުަނމަ،
 

ގަިއ 1ލ 

ުހށަހެުޅއްވި ބީަލން

.  ޭވެނއެވެ

ްނަނވާިމ ދަ އި 

ލިުޔއް ޭބރުގައި  ނ

y of Maldives, Telecom

ގެ  ތީ ކެ ލޫތަ ޢު މަ

ކާރުެގ ެގޒެޓް 
 19އަށްލޑިވްސް

ަސޕްލައިޮކށްޭދނެ 
  ލޑިވްސް 

ސަބަބަކާެހދި މިުދވަސ
 ނ ޮއންާނނެެއެވ.

  ލޑިވްސް 

ސަބަބަކާެހދި މިުދވަސ
 ނ ޮއންާނނެެއެވ.

ޖަދުވަލުރާދހުެގ 

ބީ ވވަޑަިއަގންަނވާ

ޭ އ  ބަލަެއއް ނުަގނެ

ޓީއުަރިއގެ ބޭުރގައ

(" މިެހން  ަނން

m building, Male’ Rep

 ަނ ސަފްާޙ

 

  

ށް މަ ނު ދާ ތަ ޭ ހޯ

(IU
ިދވެހި ސަރުކާ –2

އތޯރިޓީ އޮފް މޯލް
ސސާރވާ  ައދިްޕ

އތޯރިޓީ އޮފް މޯލް

ެއއްެވސް ސަ–2
ގަިއ ބިޑް ހުުޅވުްނ

އތޯރިޓީ އޮފް މޯލް

ެއއްެވސް ސަ–2
ގަިއ ބިޑް ހުުޅވުްނ

ތަްފސީލު، މިކަުރ

ހާޟިުރެވ ލުުވމަްށ

ތަްއހަށހަާޅ ބީލަން 

. އަދި ސިޓީ އވެ

ހުަށހަޅާ ފަާރތުެގ

| public of Maldives  

ވަނ 1ސަފްާހިއން
 

`

ސް ވް ޑި ލް ގެ ބޭމޯ

L)165/1/2021
2021އޮކްޓޯބަރ

ޯ އނިކޭޝަންސް އޮ
ލެޕްޓޮްޕ4  ސްޓަމް،

ޯ އނިކޭޝަންސް އޮ

 ކމް ބިލްޑިްނގ

2021އޮކްޓޯބަރ
ނަ ަރސްީމ ުދވަުހގަ

11

ޯ އނިކޭޝަންސް އޮ

 ބިލްޑިްނގކމް

2021އޮކްޓޯބަރ
ނަ ަރސްީމ ުދވަުހގަ

11 

ަމސައްކަުތގެ ތަ

ަބްއދަލު އްާސަފއިވާ

ވުަމށްފަުހ ހުި ަހަމ

 ސިީޓއުރަެއއްަގެއ

ު" ނަންބަރު ން "

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  ބިލްޑިން،

ސ 13

ފް މޯ ޓީ އޮ ރި ތޯ

1/08 

10ޮ ރި ާތރީޚް
ކޮމިއު ން 

ސިސް
ކޮމިއު

ޓެލެކޮ

އ19ޮ
އަްނނަ
1:00

ކޮމިއު

ޓެލެކޮ

އ19ޮ
އަްނނަ
1:00

ކަރންބޭުނންާވ ަމ

ހަަމޖްައ ހުުޅވަން

ޅާަފިއވާ ުސްނގަޑި

ދ ުކރެވިަފއިާވ

އިއުާލން" " ަނން

ޓެލެކޮމް ރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް،

ސް އޮ ން ކޭޝަ ނި

 ލމާތު 

 ނަންބަރު 
އިޢުލާްނ ކުރި
ބީލަމުެގ ަންނ

 ތަން  ނ 

 އެޑްރެްސ

 ތާރީްޚ

 ގަޑި 

 ތަން   

 އެޑްރެްސ

 ތާރީްޚ

 ގަޑި 

  ލ

ަދށުްނ ކުނެގ 

.  ިއވާެނއެވެ

ބީަލން ހުުޅވާނީ 

.ާހޟިރުަގެއވެ 

ނަޑއަޅާ ހެުޅަމށް ކަ

ހަުޅްއވާނީ ަބްނދު

 . ބީލަމުގެ("އެވެ

 .ެއދެެމވެ ނ 

ތ ޝީްޓ

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރި

ނި އު މި ކޮ

ލަމާިއ ބެހޭ މަުޢލޫ

  އިއުާލން 

ބީލަން ުހށަެހޅުްނ

ބީލަން ުހޅުުވން 

މަލުކުާރނޭ އުޫސލު

މި އިއުާލނު .2

ާ ބަޔާންކޮްށފަިއ

ބީލަްނތައް މި .2

މަްނދޫބުްނގެ

ބީލަްނ ހުަށހެ  .2

ުހށަހަ ބީލަން .2

ެނއެހިމަަންނވާ

ހުށަހެުޅްއވުްނ

މަޢުލޫމާތު 

ބީލަ .1

1.1.

1.2.

1.3.

  

އަމަ .2

.1

.2

.3

.4
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ޓެލެކޮމް ރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް،

ތ ޝީްޓ

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރި

 

މަޢުލޫމާތު 



  

Co 

މި ބީަލންތަްއ 

 ެއންމެ  މުން،

ްތނަމަ ބީަލން 

ޕިސފިކޭޝަްނ 

 ރަިޖސްޓްީރ 

.ޓީއަްށ  .ެއސް ޖީ

 )ަމުނވާ

 ދެިމގެްނދާނެ  

ommunication Authority

 

ެވ. ައދި މިނެއެ 

ާމކްސްދިުނމު ތަށް 

 ަމދު ުނވަުތ ނެްތ

 ެޓކްނިކަލް ސްޕެ

ން ިގންތިެއްއގައި

 

ޓިފކެޓް ކޮޕީ (ޖީ
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y of Maldives, Telecom
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ބާިތލްާވނ ަލންަތއް

ެއްއގޮތަ ޓީިރއާ އާ

ތ ައދި ލިުޔންަތއް

ޖެޭހ ބީލަންތަކަށް

 .ޝީޓް

ާފރީެގ ިގންތިތަުކން

( .އީ ރަޖިސްޓްރީ މް

ސްޓރޭޝަްނ ސެޓް

ދޫކުިރފަހު( .ކޮޕީ  ގ 

ވެލ ބިޑް( އޙަަކން

m building, Male’ Rep

 ަނ ސަފްާޙ

ައށް ބެުލރަިއޓީރިއާ

ބީަލ ުނވާ ިރހަަމ

ކްަރއިޓީ ލޭއަޝން

. ލޫާމުތމަޢުެނއެވެ

 .ޅާފޯމު

ަޝްނ ހުށަހަަޅން ޖެ

ޝީ ޕްޮރފައިލް ގެ

ދ ަފންީތގެ ވިޔަާފ

.އެމް ޓްތަަކށް ެއސް

.ޓީ ރެޖިސް .ެއސް

ިރޕޯޓްެގ އަެރްނސް

ަޞްއ ބީަލމެްއގެ

.  ) ުދަވހެވެ

| public of Maldives  
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ކތް ަޙވާލުކުރުން 

ކްރ ކޮިލފިކޭޝަން 

ފުރ ކަްނަތއްތަށް 

ިއވެލު ބެެލވޭނީ  ިއ

ނތަްއ ހުަށހަަޅްނވާނ

ުހށަަހޅާ ީބލަން ވާ

ލް ސްޕެސިފިކޭަޝ

ގެވިަޔފާރީ ކށްފަިއވާ

އި ުކދި ައދި މެުދ

ް ަޅން ޖެހޭ ޕްޮރޖެކް

ޖީޫދކޮށްފަިއވާ 

ކްލިއަ ޓެކްސް ކުރާ

އެ ނޓްެރކްޓުގައި
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އ ޮހަވއި މަސަްއކަ

ހަަމޖެހިފަިއަވނީ

ިހމަނާަފއިވާ  އި

. ނުެގންެދވޭެނެއވެ

ޮހވުުމގަިއ ފރާެތްއ

 .ކށެވެ

ލމާތު އަދި ިލުޔން

ާ ވ ުފރިހަމަކޮްށފަިއ

ަޝން (ޓެކްނިކަލް

ދޫޮކ ޑިވެޮލްޕމަންްޓ

ޕްަމންޓްަގއި ޑިެވލޮ
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ަމރުހަލާއަކަްށ ނު ނ
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ފަރާތަަކ ލިބޭ ސް

 ތިީރގަިއވާ ަމޢުލޫ

 .  ެނއެވެ

ަގއިާވ 2 ަޖުދވަލު

ހޅާ ފަރާުތގެ ކޯޓޭ
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( ކޮށްަފއިާވނަމަ

ެރެވނިުއ ިއންަލންޑް

ބީލަްނފޮާތ ދކުެރވޭ

ސްީމ ބަްނދު ުދވަ

ތ ޝީްޓ

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރި

ލަންަތއް އިވެުލއޭޓް
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ކޮލިފިކޭޝަން .3

ަޝންއިވެުލއޭ

މިމަަސއްކަތް .3

ާމރކް މަތިން 

ލަން ހުަށހަާޅިއރު

ސްކޮލިފައި ކުެރވޭނ

 ކަރުާދހުގެ މި .4

ބީލަން ހުަށަހ .4

( އާިއ އެކު

މިނިސްްޓރީ އޮ .4

4. ޮ މިނިސްްޓރީ

ކުރެވިފަިއާވ ދ

މޯލްޑިވްސް  .4

ރެޖިސްޓަރ ކޮ

ިއ މޯލްޑިވްސް  .4

ދޫ ބީލަމުަގއި .4

މުްއދަތަކީ ރަސ

މަޢުލޫމާތު 

ލަބީ .3

.1

.2

.3

ބީލަ .4
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.1
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.4
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 ަނންބަުރގައި ަބާޔ

.  ވީނެއވެ

20 ×ދުދ 

) އަހަުރ ެތރޭ ަގއް
 ދޫކޮށްަފއިާވ ލިުޔނ

 .    

y of Maldives, Telecom

ވަަނ 4ުރާދހުގެ 

ތިރީަގއި ެއވަ ގޮތް 

ު  ޕްރޮޖެކްްޓެގ ައދަ

ް 5ތުެވދިަޔ  (ަފެހ
ާވލުކުރި ފަާރތުްނ

 

ނކޮށްަފއި ވާެނއެވެ

m building, Male’ Rep

 ަނ ސަފްާޙ

މިކަުރ  ެގންެދވޭނީ 

ގޮ ވާށ ަހމަޖެހިަފއި 

80 × ައގު

ހެޅި އެްނމެ ގިަނ

ާފިއތގަިއ ުގނާީނ 
ްށ މަަސއްކަތް ހަާވ

. ރުަމށްަފހުަގއެވެ

.   ފެިށގެްނނެވެ

ގަިއ ބަާޔްނ 3ުލ

| public of Maldives  
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ަޝްނ މަރުހަާލއަްށ

.    ތަކެވެ

ާމކްސް ިދނުަމށް

/ ުހށަހެިޅ ޔޮ އަގު

ގެ އަަދދު / ުހަށހެ

ތު ަތޖުރިާބގެ ގޮުތ
ކަްށްޕރޮޖެކްްޓތަރި

.  ގާެނެއވެ

ްސވުުމަގއި ޮސއިކު

ުދވަުހންށްަފއިާވ

 މާްއާދތައް ަޖދުވަުލ
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ރެިއން ިއވެުލއޭަޝ

ތަކުެގ ޕްޮރޕޯޒަލް 

ނ ްކރައިޓީިރއާަގއި

ތަފްސީލު

ހށަހެިޅ ެއންެމ ެހޔޮ

ހށަހެިޅ ޕްރޮޖެކްްޓގެ

) : މަަސއްަކތުނޯޓް
ފަިއވާ ގުުޅންުހކޮށް

).އކަނި

އަްނގާ ިލޔުުމންން

ަދ ެދޭވނީ އެއްބަްސ

މންްޓގަިއ ބަާޔންކޮ

ތްއ ައދި ާޚއްސަ

ޓެލެކޮމް ރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް،

  އިޓީިރއާ 

ޅާަފރާތްތަުކގެ ެތރެ

ފުރިަހމަާވ ފަާރތްތަ

ަތއް އިވެުލއޭަޝން

މަރކްސް

ހ80%ު

ހ20%�ު

ކޮ
އެ

  ން 

ޔުބވާަފރާތަްއ އެަކން

ުހއްަދ ރ ކުރުމަްށ

ެއގްރިަމނންަފށާނީ

ގެ ާޢންުމ މާްއާދަތ

ތ ޝީްޓ

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރި

ވެުލއޭަޝން ްކރައި

5. ާ ބީލަން ުހށަހާ

ު ޝަރުުތތަްއ 

މި ަމސައްކަަތ .5
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6. ު ބީލަން ކާިމޔާ

ތަކެތި ޑެިލވަރ .6

މުްއދަުތ ުގނަނ .6

އެއްބަްސވުުމގެ .6

މަޢުލޫމާތު 

އިވެ .5

.1

.2
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 ކުރުމަށް ޖަދު

(ބަދަލެއް  ސް

 ހިދުމަތް ދޭ

ރިމަންޓްގެ މުއްަދ

1ޖަދުވަލު ގ

ކތެއް ކުރަން ޖެ

ކޯޕް ލިޔުމުން ފޯރު

އިވާ ކަންކަމަށް،

 ބަޔާންކޮށް ލިޔު

. 

ރެވޭ މަސައްކަތެއް

މުގައި ސޮއިކުރުމ

ހާލަ ނުވެވޭ 

އބަސްވުން ހެދުމު

.   ވެއެވެ
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ފަރާތުން ނިންމު

މަސައްކަތް ހަވާ

. އަދި ވާނެއެވެ

ށ ނިންމަންވާނެއެ

 މަސައްކަތްތަކު

. ރެވިފައިވާނެއެވެ

 ވަގުތަށް ނިންމަ

ފައިވާ މުއްދަތު

ދ ރަނގަޅު ެފ

 ފަރާތާ ޙަވާލު ކު

އބަސްވުމުގައި

އެއްވެސް ތތަކަށް

 ޖެހިއްޖެ ނަމަ

ިލޔުމަކުން އެގްރި

 އެއްބަސްވުމުގެ

ތުރުން މަސައަްކ

ަސއްކަތުގެ ސްކޯ

ސްކޯޕް ކަރުދާހުގަ

ނގާނެ ޚަރަދު

. ަށހަޅަންވާނެއެވެ

ގޮތުން އިތުރުކުރެ

ދައި އެއްބަސްވުމު

ގަށް އެއްބަސް

ަސއްކަތުގެ އްެއ

ފރާތަށް ލިބިގެންވެ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  ބިލްޑިން،

ސ 13

ހަވާލުކުރިފަ

އަސްލު، މ

ހުށަހަޅަންވާ

ޚަލާސްކޮށް

ކުރަންޖެހޭ   .7

ބަޔާން ކު

ފެންވަރާއި

ނޑައަ   .7 ޅާކަ

ކުރެވޭފަދަ

ޙަވާލުކުރި

މި އެއް   .8

ސައްކަްތމަ

ގެންނަން

ފަރާތުން ލ

މި (ހ)

އިތު

މަސ

ސް (ށ)

ހިނ

ހުށަ

ޮ (ނ) މި

ހަދަ

ަ (ރ) އަ

މަސ

ފަރާ

ޓެލެކޮމް ރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް،

  ނ

7.1ތާއި 

7.2

.  

8.1

 

 

 

 

ތ ޝީްޓ

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރި

ފައިސާދެއްކުން

ާ ިނންމަންވީ ގޮ

  ފެންވަރު

 

މަސައްކަތަށް 

. ބަދަލުގެނައުން

 

 

 

 

މަޢުލޫމާތު 

7.   

  

8.   

  

  

  

  



  

Co 

މަސައްކަތް

މަސައްކަތް 

 ލިޔުމުން

އއްބަސްވާ

އާއި 10

އްކަމުގައި

ޤަވައިދާއި

ިމއްޖެނަމަ

ވާ ކޮންމެ

ކުރެވެމުން

 ފައިާސ

ހެއް) އާ

 އަދަދާ

 ފައިސާ

) އާ ފހެއް

 އަދަދާ

  ތައް

ommunication Authority

ިނންމުމަށް މަ

ބަޔާންކޮށް މަ

ކު ދުރާލައި

 ދެފަރާތުން އެ

0.55ޤަވައިދާގެ 

  ވެ.

ް ބާރުނުފޯރާ ކަމެ

މާލިއްޔަތު  

.   ބިގެންވެއެވެ

ަސއްކަތް ނުނިމ

ވ ގޮތުން އިތުރުވާ

 އަގުން އުނިކު

 ބީލަމެއްނަމަ

އ ސުމެއް ފަހެ

 ދުވަސްތަކުގެ

ތީގެ ބީލަމެއްނަމަ

ސުމެއް ދެއެއް ފަ

 ދުވަސްތަކުގެ

 

ިއތުރުވާ ދުވަސްތަ

y of Maldives, Telecom

 މަސައްކަތް ނ

ބަ  ސަބަބު

  ހެއްކާއިއެކު

ނ ކަމާގުޅޭގޮތުން

މާލިއްޔަތު ޤަ ހ

ބއެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ިއހުމާލެއްނެތި ބާ

 އިޚްތިޔާރު

ލކުރިފަރާތައް ލިބި

 މުއްދަތުގައި މަސ

ނަ މާއްދާ ގައިވާ

 އެއްބަސްވުމުގެ

އަށްވުރެ ދަށުގެ

ޕއިންޓް ސުމެއް

ށވުރެ އިތުރުވާ

C  

ފިޔާއަށްވުރެ މަތީ

ންޓް ސުމެއް ސު

ށވުރެ އިތުރުވާ

CP  

 ގެ ޖުމްލަ އަގު

 މުއްދަތަށްވުރެ އ

m building, Male’ Rep

 ވަަނ ސަފްާޙ

 މުއްދަތަށް

 ދަތިވާނަމަ

 ބަޔާންކުރާ

 

އ ގެންނަންވާނީ

 ސޮއިކުރުމަށްފަހު

  ވ.

އއްބަސްވުމުގެ ބަ

ވާލުވިފަރާތުގެ އ

ތރުކޮށްދިނުމުގެ

މސައްކަތް ހަވާލު

ނޑައަޅާފައިވާ

ވަނަ 10.71ދގެ

ގޮތުގެ މަތިން

ރުފިޔާއ5,00ަ

(ޕޮ 0.005

ދަދާ މުއްދަތަްށ

.    ކވެ

CP*0.005*LD

ރުފ5,000,0ި 

(ޕޮއިން 0.0025

ދަދާ މުއްދަތަްށ

.     ކވެ

P*0.0025*LD

ސ): ކޮންޓްރެކްޓް

 ކޮންޓްރެކްޓްގެ
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ނޑައެޅިފައިވާ

ވާލުވިފަރާތައް

ވާލުކުރިފަރާތުން

ްނގަންވާނެއެވެ.

 ގެންނަ ބަދަލެއް

 މައްޗަށް ލިޔެ

ވެނެގޮތުގެ މަތިްނ

 ހިމެނޭނީ މި އެ

 މަސައްކަތް ހަވާ

 މުއްދަތު އިުތ

މަ ގޮތުގެ މަތިްނ

 އުޒުރެއްނެތި ކަ

ލިއްޔަތު ގަވާއިުދ

 ތިރީގައިވާ ގޮ

 

-/00,000އަގު

 ޖުމްލަ އަގު

ން ޖެހޭ އަދަ

ން ޖެހޭ އަދަދެކެ

ޑް ޑެމޭޖަސް =

-/000ލަ އަގު

5ލަ އަގު  ޖުމް

ން ޖެހޭ އަދަ

ން ޖެހޭ އަދަދެކެ

ޑް ޑެމޭޖަސް =

ނޓްކެޓް ޕްރައިސް

:(  ޑިއުރޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  ބިލްޑިން،

ސ 13

ކަނ (ބ)

ހަވާ

ހަވާ

އަނ

މިގޮތުން   .8

ގޮތެއްގެ

އެއްގޮތްވާގޮ

މި ލިޔުން   .8

މިގޮތުން   .9

ވާނަމަ

އެއްގޮތްވާގޮ

މަޤުބޫލު    .9

ަނމަ، މާލި

ދުވަހަކަށް

. ދާނެއެވެ

ޖުމްލަ އަ   .9

ނޑާނީ، ކަ

ގުނަކުރުމުނ

ގުނަކުރުމުނ

ލިކުއިޑޭޓެޑް

އަދި ޖުމް

ނޑާނީ، ކަ

ގުނަކުރުމުނ

ގުނަކުރުމުނ

ލިކުއިޑޭޓެޑް

CP ކްޮނ)

LD ްލޭޓ)

ޓެލެކޮމް ރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް،

 

8.2

8.3

ވާ 

ސައްކަތް

9.1

9.2

9.3

ތ ޝީްޓ

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރި

 

 

 

ނޑައެޅިފައިވާ ކަ

މުއްދަތަށް މަސ

  ނިންމުން.
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9.   

  

  



  

Co 

ދުވަހެއްގެ

ޓްރެކްޓްުނ

ރކްޓުގެ 

( ންސައްތަ

ކުރެވިއުނި 

ރ ޚިލާފުިވ

 ދޫނުކޮށް

ޑެމޭޖަސް 

ނިމުމަކަށް

ބސްވުމާއި

އްލުކުރާނީ

އެފަދައިން

 ފަރާތެއް

ހޭ ކޯޓަށް

މަށް މި

ގން އެއް

ގޮތެއްގައި

ommunication Authority

ު ކޮންމެ ްސވާ

ކޮންޓް) އަދަދު

ް ރު މުޅި ކޮންޓްރެ

  އެވެ. 

(ފަނަރަ އިން 1

އު ކންޓްރެކްޓްގެ

ދި ކޮންޓްރެކްޓަރ

އރިޓީއެއް ވާނަމަ

ހޭ ލިކުއިޑޭޓެޑް

 އެއްބަސްވުން ނ

މިއެއްަބ ނުވަތަ 

ކަންތައްތައް ހައް

. އެ އިގެންނެވެ

މެ އައްޔަންކުރާ

ޭ ހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެ

އްސަލަ ނިންމު

ްސވުމާއި ގުޅިގެ

ޮ ނގުންތައް އާއްމު

y of Maldives, Telecom

ލަސ ބަލާއިރު 

 ފައިސާގެ( 

ށް ދޭންޖެހޭ ވަރު

ޑުވެގެން ނުވާނެއެ

15ގ އަގުގެ %

ޮކ، ރުވެއްޖެނަމަ

. އަދި ރވިދާނެއެވެ

ތ އެހެން ސެކިއު

ޭ ކޓަރ ދައްކަންޖެ

ވަންދެން ނުވަތަ

  .ންނާނެއެވެ

ވުމުގެ ސަބަބުން

ޔންކޮށްފައިނުވާ 

ވހަކަ ދައްކައި

ގައި ދެފަރާތުންމެ

.  

ދިއްޖެނަމަ، ދިވެހި

ގެތެރެއިން މައް

ތަކުން މިއެއްބަސ

 އެންމެހައި އެން

m building, Male’ Rep

 ވަަނ ސަފްާޙ

އަގަށްސްވުމުގެ

ޮގތުގައި ގ

 ލަސްވުމުގެ އަގަށް

ތަ) އަށްވުރެ ބޮޑު

ޅި ކޮންޓްރެކްޓުގެ

ޑެމޭަޖސް އިތުރު

 އަތުން ވަކިކުރެ

ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ

ރޭގައި ކޮންޓެރެކް

ންކަން ހާސިލްވަ

ްސވުން ދެމި އޮން

ގައި މިއެއްބަސްވު

ްސވުމުގައި ބަޔާ

ރިކަމާއެކު ވާ

ގޮތެއް ނިންމުމުގަ

ވރިކުރެވިދާނެއެވެ

އސަލައަށް ނުހޯދި

ަޝރުއީ ނިޒާމު

  ަޅއެވެ.

ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަ

ށ އަންގަންޖެހޭ
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އެއްބަސްމިން

ޑެމޭޖަސްެގ ޑް

  .ެނއެވެ

 ގޮތުގެ މަތިން

ފަނަރަ އިންސައް

 ހާލެއްގައި މުޅި

 ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެ

ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ

ޕަރފޯމަންސް ސެ

. މީގެ ތެރޭ ނެއެވެ

  ނއެވެ.

ްސވުމުގައިވާ ކަނ

 ދެން މި އެއްބަސ

ސވުމުގެ މުއްދަތުގަ

 ނުވަތަ މިއެއްބަސ

ނމެ ސުލްޙަވެ

ކުމުގައި އަދި ގޮ

ތަކެއް ބައިވެރާތް 

ރި ނިމުމެއް މައްސ

 ހުށަހަޅައި ޝ

ވން ހުރަހެއް ނާ

ބސްވުމުގައި ޝާ

 އަނެއް ފަރާތަށް

 ލިޔުމުންނެވެ.
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ގޮތުންމި   .9

ލިކުއިޑޭޓަޑް

އުނިކުރެވޭނ

މަތީގައިވާ   .9

(ފަ 15%

އެއްވެސް   .9

އަށްވުރެ

އޮތްބައި ކޮ

ފަރާތުގެ ޕަ

ހިފެހެއްޓޭނެ

ުނހިމެނޭނެ

މި އެއްބަސ   .9

ގެންނަން

މިއެއްބަސް.10

ގުޅިގެން ނ

ދެފަރާތުންމ

ވާހަކަދެއްކު

ުނވަތަ ފަރާ

ސުލްޙަވެރި.11

މައްސަލަ

އެއްބަސްުވ

މި އެއްބަ.12

ފަރާތުން

އަންގާނީ ލ

ޓެލެކޮމް ރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް،

9.4

9.5

9.6

9.7

0.1 މުއްދަތު

ލަ 

  ގޮތް 

1.1

2.1  ން.

ތ ޝީްޓ

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރި

 

 

 

 

އެއްބަސްވުމުގެ

ދިމާވާ މައްސަ

ހައްލުކުރާނެ ގޮ

މުއާމަލާތްކުރުން

މަޢުލޫމާތު 

 

 

 

 

10.   

11.   

12.   

 

 



  

Co 

 ދެފަރާތުން 

 

 

 

ommunication Authority

ދުވަހު ދުވަސް)

y of Maldives, Telecom

(ދުވީ  (ތާރީޙް)

  ރާތް
  ރާތުގެ ނަން)

  ތްރާ

m building, Male’ Rep

 ވަަނ ސަފްާޙ

(އބަސްވުމުގައި 

ތާއި ހަވާލުވި ފަރާ
ފަރާތާ ހަވާލުވި 

 

 

ތާއި ހަވާލުވި ފަރާ

 

 
: 
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ބަސްވެ މި އެއް

މަސައްކަތާ
(މަސައްކަ

 

:ނަން 

މަާގމް :

މަސައްކަތާ
:  ސޮއި
  
 

ނަްނ :
އައިޑި ކާްޑ
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 މައްޗަށް އެއްބަ

 

ޓެލެކޮމް ރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް،

 ކަންތައްތަކުގެ

  ފަރާތް 
 ފަރާތުގެ ނަން)

ތ ޝީްޓ

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރި

އިވާ އެންމެހައި
  ީރމެވެ.

ކަތް ހަވާލުކުރި
އކަތް ހަވާލުކުރި

 

: 

 
 

 
  ކާްޑ : 

މަޢުލޫމާތު 

 

މަތީގައި
ސޮއިކުރ

  

މަސައްކަ
(މަސައް

 
  
  

:ނަން 

މަާގމް :

ހެކިން:
: ސޮއި
  
  

:ނަން
އައިޑި ކާ

  


