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 ލ ޔުންތައް ހުށައަޅަން ޖެހޭ 

ހުށަހަޅާ ފަރާތުން 
 ޗެކްކުރ  
 

އ ދާރާއ ން 
 ޗެކްކުރ  
 

   ފޯމް  އަންދާސ  ހ ސާބު ހުށައަޅާ 1

   ސްޕެސ ފ ކޭޝަން  އާއ  ކުލަ ފޮޓޯ ތަކެތ ގެ އަގުހުށަހަޅާ 2

   (1)ޖަދުވަލު  ޕްރޮފައ ލް ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ބ ލަން 3

   (4ވޮރެންޓ  ލެޓަރ )ޖަދުވަލު  4

   (5)ޖަދުވަލު  ކޯޓޭޝަން 5

   (2ން )ޖަދުވަލު ތަޖުރ ބާ ބަޔާންކުރާ ލ ޔު 6

   (3)ޖަދުވަލު  މާލ  ތަނަވަސްކަން ބަޔާންކުރާ ލ ޔުން 7

   ކުންފުނ  ނުވަތަ ވ ޔަފާރ ގެ ރަޖ ސްޓްރ  ކޮޕ  8

   ސެޓްފ ކެޓް ކޮޕ  /ބ .ޕ .ޓ  ރަޖ ސްޓްރ ޖ .އެސް.ޓ  9

ފައ ސާއެއް ނެތްކަމުގެ ލ ޔުމެއް )މޯލްޑ ވެސް ދަޢުލަތައް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް  10
 އ ންލެންޑް ރެވެނ އު އޮތޯރ ޓ ގެ(

  

ހުރ ތޯ ޗެކްކުަރއްވާ ލ ސްޓް ކުެރވ ފައ ވާ ތަރުތ ބުން ލ ުޔންތައް ބެެހއްޓެުވމަްށ އަށް އ  މ ހ މެނޭ ލ ޔުންތައް ަހމަބ ލަން ހުށަހަޅާއ ުރ، މ ަބއ ގަ ނޯޓު:
ހުރ ކަން ޔަޤ ންކުުރަމށް "ހުށަހަޅާފަރާތުން ޗެކްކުރ " ޮގޅ ަގއ  ފާހަގަޖަްއސަވާ އެކަްނ  އަށްލ ޔުންތައް ހަމަ ދެެމވެ. އަދ  ސަމާލުކަން ދެްއވުން އެ 

ާބތ ލުކުރުުމގެ އ ޚްތ ާޔރު  އަންާދސ  ހ ާސބުކަށަވަރު ކުެރއްުވން އެެދމެވެ. މ ބައ ަގއ  މ ހ މެނޭ ެއްއވެސް ލ ޔުެމއް/މަޢުލ ާމތެއް މަުދވާަނމަ 
އ ާދރާއަށް ލ ބ ެގންެވެއވެ. ހުަށއަޅަްނޖެހޭ ލ ޔުންތަާކއ  ެބހޭގޮުތން އ ުތރުމަޢުލ މާތު މ ބ ަލމުެގ  ބުރ  އަތޮޅު ަކއުްނސ ލްގެމ ލަދުްނމަޑުލުއުުތރު 

 ވަނަ ބައ ަގއ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާެނެއވެ.  6މަޢުލ މާތު ކަުރދާހުގެ 
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 )ކުންފުނ /އ ންވެސްޓްމަންޓްގެ ނަން(

  )އެޑްރެސް(
 ދ ވެހ ރާއްޖެ

 00/000/000ނަންބަރު:    

 މ ލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ  އަތޮޅު ކައުންސ ލްގެ ރައ ސް އަލްފާޟ ލް މުޙައްމަދު އާރ ފްއަށް  

 ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.  

( އ ޢުލާނާއ  ގުޅ ގެްނ 2019 އޮކްޓޯބަރ 14) 227-ID/227/2019/6(IUL)ތ ޔަ އ ދާރާގެ ނަންބަރު:   

ތ ރ ގައ ވާ ގޮތުގެ މަތ ން ވޮރެންޓ  ދ ނުމަށް ތުން ސަޕްލައ ކުރުމަށް ހުށައަޅާ ތަކެއްޗަށް މ ކުންފުނ /އ ންވެސްޓްމަންޓްގެ ފަރާއަޅުގަނޑު/

 މ ކުންފުނ /އ ންވެސްޓްމަންޓްއ ން އެއްބަސްވަމެވެ.އަޅުގަނޑު/

 ރެންޓ  ދެވޭ ތަކެތ  ވޮ  .1

# 

 ނަންބަރު 

 ޢަދަދު ތަފްޞ ލް 
 (Port Gigabit Managed 24ނެޓްވޯކް ސްވ ޗް ) 1

 

03 

 26 އައ .ޕ  ފޯން 2

 1 (9U)ސާވާރ ރެކް  3

 1 (4U) ރެކް ސާވާރ 4

 2 (CAT 6ކޭބަލް ރޯލް ) 5

 45 ކ ސްޓޯން ވޯލް ޕްލޭޓް  6ކެޓް  6

  

 ވޮރެންޓ ގެ މުއްދަތު  .2

މަތ ގައ  ދެންނެވ ފައ ވާ ތަކެތ ގެ ވޮރެންޓ ގެ މުއްދަތަކ  ތަކެތ  ތ ޔަ ފަރާތުން ޤަބ ލުކުރައްވާ އަންގަވާ ތާރ ޚުން  .2.1

 މަސް ދުވަހެވެ. _____ ދުވަސް() __ފެށ ގެން 
 

 ގައ  ކަވަރުކުރާނެ ކަންތައްތައް ވޮރެންޓ ގެ މުއްދަތު  .3

 ގެ ތެރޭގައ  އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްދެވޭނެއެވެ.ދުވަސް( ________) ___ޖެހޭ މައްސަލަ ލ ޔުމުން އަންގާތާ  ތަކެތ ގައ  .3.1

ގެ ތެރޭގައ  އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށް ދުވަސް( _______) ___ޖެހޭ މައްސަލަ ލ ޔުމުން އަންގާތާ ތަކެތ ގައ   .3.2

އެސްޕެސ ފ ކޭޝަންގެ( އް )ބަޔާންކުރެވ ފައ ވާ ބްރޭންޑްގެ އަދ  އެމޮޑެލްގެ ނުވަތަ އެއްޗެ ނުދެވ އްޖެނަމަ ބަދަލުގައ  އައު 

 ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 



 / ދ ވެހ ރާއްޖެުފަނޫދ ،  ކައުންސ ލްގެ އ ދާރާ އަތޮޅު  ލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ  މ  
 secretariat@shaviyani.gov.mvއ މެއ ލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައ ޓް: 

 ވޮރެންޓ ގައ  ނުހ މެނޭ ކަންތައްތައް  .4

އުފުލުމުގައ  އަދ  އ ންސްޓޯލްކުރުމުގެ ތަކެތ  ތ ޔަ އ ދާރައ ން ބަލައ ގަންނަ ފަހުން  މަތ ގައ  ބަޔާންކުރެވ ފައ ވާ ތަކެތ   .4.1

 މާއެއް ނުވާނެއެވެ.ތެރޭގައ  ލ ބޭ ގެއްލުންތަކަށް މ ކުންފުނ /އ ންވެސްޓްމަންޓްއ ން ޒ ން

ތ ޔަ އ ދާރައ ން ބަލައ ގަންނަ ފަހުން ޤުދުރަތ  ގޮތުން ނުވަތަ ފަރުދެއްގެ އ ހުމާލުން  ތަކެތ  ބަޔާންކުރެވ ފައ ވާ މަތ ގައ  .4.2

 ލ ބޭ ގެއްލުންތަކަށް މ ކުންފުނ /އ ންވެސްޓްމަންޓްއ ން ޒ ންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.

އ ން ބަލައ ގަންނަ ފަހުން ފެން އެޅުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހ ރަފުސް ތ ޔަ އ ދާރަ ތަކެތ  ބަޔާންކުރެވ ފައ ވާ މަތ ގައ  .4.3

 ވަދުމުގެ ސަބަބުން ލ ބޭ ގެއްލުންތަކަށް މ ކުންފުނ /އ ންވެސްޓްމަންޓްއ ން ޒ ންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.

އ  ނުވަތަ ކަރަންޓު ގުޅުމުގަތަކެއްޗަށް ތ ޔަ އ ދާރައ ން ބަލައ ގަންނަ ފަހުން  ތަކެތ  ބަޔާންކުރެވ ފައ ވާ  މަތ ގައ  .4.4

ބޭނުންކުރާތަނުގެ ކަރަންޓްގެ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ލ ބޭ ގެއްލުންތަކަށް މ ކުންފުނ /އ ންވެސްޓްމަންޓްއ ން 

 ޒ ންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.

ރ ޅުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ  އޭގެން އެއްޗަކަށްތ ޔަ އ ދާރައ ން ބަލައ ގަންނަ ފަހުން  ތަކެތ  ބަޔާންކުރެވ ފައ ވާ މަތ ގައ  .4.5

ކަނެކްޓްކުރާ ކޭބްލްއެއް/ޑ ވައ ސްއެއްގެ ސަބަބުން ލ ބޭ ގެއްލުންތަކަށް މ ކުންފުނ /އ ންވެސްޓްމަންޓްއ ން ޒ ންމާއެްއ 

 ނުވާނެއެވެ.

 އ ޙްތ ރާމް ގަބ ލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
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 ޚާދ މްކުމް                           

 
 )  ނަން (                          
 )     މަޤާމް    (                       

 
 މ ލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ  އަތޮޅު ކައުންސ ލްގެ އ ދާރާ 

      ށ.ފުނަދ / ދ ވެހ ރާއްޖެ

 

 

 

 

 



 / ދ ވެހ ރާއްޖެުފަނޫދ ،  ކައުންސ ލްގެ އ ދާރާ އަތޮޅު  ލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ  މ  
 secretariat@shaviyani.gov.mvއ މެއ ލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައ ޓް: 

 

 

 ކޯޓޭޝަން 

 (ކުންފުނ ގެ ނަން )

 ަނންބަރު()ކޯޓޭޝަން 

 

 ލ ބެންވ  : މ ލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ  ށ.އަތޮޅު ކައުންސ ލްގެ އ ދާރާ 

 އަދަދު  ތަފްސ ލް  ރޭޓް  ޖުމްލަ

 3 (Port Gigabit Managed 24ސްވ ޗް ) ނެޓްވޯކް    

 26 ފޯން އައ .ޕ     

 1 (9Uރެކް ) ސާވާރ    

 1 (4Uރެކް ) ސާވާރ    

 2 (CAT 6ރޯލް ) ކޭބަލް    

 45 ކ ސްޓޯން ވޯލް ޕްލޭޓް  6 ކެޓް    

   ޖ .އެސް.ޓ   

 ޖުމްލް:      
 

 ކޯޓޭޝަން މުއްދަތު: 


