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 226-F/PRIV/2021/24(IUL) ނަންބަރު:

 އިޢުލާނު 
 

 

ްނަޝލް  އަދި  ން ޕްލ   ަރްއޤީގެ ތަ  ނެ   ކްޮނަސްލޓްެނސީ  ލޯކަލް  އެކުލަާވލުމަށް  ޕްލ ން  ފައިނ  ހޯުދން  ފާަރތެއް  ދ   

 

ކައުންސިލްެގ   އަތޮޅު  އަހަރުއޮ  އަށްރިކު ހދ.  ފަސް  ތަރަތް  ޕްލޭން  ެގ  ފައިނޭންޝަލް  އަދި  ޕްލޭން  އްޤީ 

ފަރާތެއް   ންސީ ދޭނެލޯކަލް ކޮންސަލްޓެށްޓަކައި  ހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަބޭނުންވާ ފަންނީ އެއްޔާރުކުރުމަށް  ލާ ތައެކުލަވާ

ބޭ މަސައްކަތްމާ ވީޖެއެވެ.  ންވެއްނުހޯދަން  މި  ޝަ،  ކުރުމަށް  ފަރާތްތަޤުވެރިެވއްޢު  "ލަްއވާ  އޮފްރެކްސްޕްއެކަށް   ޝަން 

 ވަތު އަރުވަމެވެ. ޢު" ހުށަހެޅުމުެގ ދަ ސްޓްރެއިންޓަ

   ރީވުން ސްޓް ރަޖި 

 05ެގން  ން ފެށި  18:00  ހުެގދުވަ (  ތައާދީއް)  2021އޯަގސްޓް    29ން  ވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުއްހުށަހެޅުރޮޕޯސަލް  ޕް
ދެމެދު    14:00ދުވަހުެގ    )އާދީްއތަ(  2021ންބަރު  ސެޕްޓެ އިދާރާާއއި  ތީމި  ނުވަތަ  ވަޑައިެގން،  ލިންރީަގއިއަށް  ކް ާވ 

 ރވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ޓަމެދުވެރިކޮށް ރަޖިސް

 /:register-www.haadhaal.gov.mv/bid/httpsލިންކް: 

 ކިޔުންތައްލުމަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެ  ކުރިމަތި ސައްކަތަށް މަ މި  

 ޓްރެސްޓް( ން އޮފް އިންސިޓީ )އެކްސްޕްރެޝަ •

 ސަލްޕްރައިސް ޕްރޮޕޯ •

 (ހެންތަކުެގ ތަފްސީލް އެނޭގނެތަޖުރިބާ)  ފަރާތުެގ ވަނަވަރުޤުވެރިވާ ޢުތަށް ޝައްކަސަމި މަ •

 ރިބާެގ ލިޔުންތައް ދީފައިވާ ތަޖުން ތަންތަނުށްދީފައިވާ ތައް ފޯރުކޮތްމަޚިދުފަދަ  މި •

 ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުެގ ކޮޕީ /  ހުށަހަލާފަރާތުެގ ދިވެހި ރައްޔިތެ  •

  އޭޓްެވެގން ކަޒަކާއި އެފިލި ޢުލީމުދޭ މަރުތަބޭރުެގ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ ބޭރުެގ  ލީމީ ސެޓްފިކެޓްެގ ކޮޕީ )ޢުތަ •
 ޓް ކޮށްފައި( ޑިހިންާގ ކޯހެްއެގ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ އެކްރެ

https://www.haadhaal.gov.mv/bid-register
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 ރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް ޓާ 

މަސައްކަތަ ތަޢުޤުޝަ  އްމި  ހުންނަންޖެހޭ  ކިބަިއަގއި  ފަރާތްތަކުެގ  ތަވެރިވެލަްއވާ  މި ޢުލީމާއި  އަދި  ފެންވަރު،  ޖުރިބާެގ 
ޗް ޓޭ އެކު އެއްދަތު މި އިޢުލާނާންޖެހޭ މުމަސަްއކަތް ކުރަ   ޒިންމާތަްއ އަދިރާތެްއެގ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ށް ހޮޭވ ފަމަސައްކަތަ

އަށް   އިލްފަރަންސް ތިރީަގިއވާ މެ މްސް އޮފް ރިފަރަންސްަގއި ބަޔާން ކުރެވިފަިއވާނެެއވެ. ޓަރކުރެވިފަިއވާ ޓަރމްސް އޮފް ރެ 

 ެއވެ.  ަގންނަވާނެއިވަޑަ ލިބިވަޑަ   ވެސްްއވުމުންކުރެ  ރިކުއެސްޓް

 11:00ދުވަހުެގ  )އަންާގރަ(    2021ސެޕްޓެންބަރު    7  ނީމާއި ހުޅުވުން އޮންނާހުށަހެޅުއް  ތަޕްރޮޕޯސަލް  އްކަތަށްސަމި މަ
ކޮށްފައިާވ ސްޓްރީޖިކަމަށް ރަ، މިޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅޭނީންސް ހޯލްަގެއވެ.  އިދާރާެގ ކޮންފަރެ  ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ަގއި  

ކޮށް ންވާފަރާތް ބަޔާ، ބަދަލުަގއި ފޮނުފަރާތެއް ފޮނުވާނަމައެހެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ބަދަލުގައި .ޏެވެފަރާތްތަކަށް އެކަން
ބޭރުަގއި މި އެވެ. އެްއަގއި ބަންދުކުރެވިފައި ނީ ސިޓީއުރަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާށަހު ހުށަހަޅަން ވާނެެއވެ.  ސިޓީއެއް

 އެވެ.  ނެ ވާއޮންނަން  ހުށަހަޅާފަރާތުެގ ނަން ލިޔެވިފައި، އަދި ށް ދެވިފައިވާ ނަންކަތައްމަސަ

 ވެ.  ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވަމެފޯން އަދި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް  ތިރީަގިއވާ  އިތުރު މައުލޫމާތު

 ލްެގ އިދާރާ ތޮޅުކައުންސިމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތިލަދުން
 އަމީނީމަުގ، ކުޅުދުއްފުށި ، ދިވެހިރާއްޖެ  

 6521643 ފޯން:
 al.gov.mvjects@haadhaproއީމެއިލް: 
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 ސިރާޖު މުޙައްމަދު   
 ރައީސްގެ ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް 
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