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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް

Ministry of Housing and Urban Development

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

Male’, Republic of Maldives

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
އިޢުލާނުގެ ސުރުޙީ :ގދ.ތިނަދޫގައި އިމާރާތްކޮށް ނިމިފައިވާ  120ހައުސިންގ ޔުނިޓު ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑްސްކޭޕް މަސައްކަތް
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ
އިޢުލާން ނަންބަރު :ނަންބަރު(IUL)138-AS6/1/2019/47 :
ތާރީޚް 10 :ޖުލައި 2019
 .1މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް

ދގެ ލޭންޑްސްކޭޕް
ލ ހައުސިންގ ޔުނިޓު ސަރަހައް ު
އ އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ ސޯޝަ ް
މި މަސައްކަތަކީ ގދ .ތިނަދޫގަ ި
ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.
 1.1މި މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު އެނެކްސް  1ގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 1.2މި މަސައްކަތުގެ ކުރެހުމުގެ ލޭއައުޓް މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
 1.3މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅުއްވާ ބިޑްތަކުގެ ވެލިޑިޓީއަކީ  120ދުވަހެވެ.
 .2އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް
 1.2އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ މަސައްކަތުގެ އަގާއި ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަގު ( ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާނަމަ) އެނގޭ
ގޮތަށެވެ.
 1.1ޖީ.އެސް.ޓީ ނުވަތަ ބީ.ޕީ.ޓީ ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ގެ ކޮޕީ
 1.2އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ /ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
 1.3އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބޭރުގައި ހުށަހެޅިފަރާތާއި އަންދާސީ ހިސާބު
ހުށަހެޅިފައިވާ މަސައްކަތް އެނގޭ ގޮތަށެވެ.
 1.4މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅުއްވާ ޖުމްލަ އަގު ( 250,000/-ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ ،މި
މަސައްކަތަށް ބިޑް ސެކިޢުރިޓީގެ ގޮތުގައި ،ހުށަހަޅުއްވާ އަގުގެ  0.5%ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް  120ދުވަހުގެ ބޭންކް
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ގެރެންޓީ އާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ،ހުށަހަޅުއްވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ވާންވާނީ ސަރުކާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްއުޓް (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ) އަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއަށެވެ.
 1.5ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުކަން އެނގޭނެލިޔުމެއް ހުށަޅަންވާނެއެވެ.
 1.6ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރަކު ސޮއިކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 1.7މީރާއިން ދެވިފައިވާ ޓެކްސް ކްލިއަރރެންސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
 1.8މި މަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހަޅަން ވާނީ ،މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި އެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ ބީ.އޯ.ކިއުގައެވެ.
1.22

އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް މަދުނަމަ އެ ޕްރޮޕޯސަލެއް ބާތިލްވާނެއެވެ.

 .3މަސައްކަތާ ބެހޭ މައުލޫމާތު
 2.2މިމަސައްކަތްކުރަންވާނީ މިމައުލޫމާތާއެކުގައިވާ ކުރެހުމާއި ،ކުރެހުމުގައިވާ މިންތަކަށެވެ.
 2.1މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހައި ތަކެއްޗެއްވެސް ހޯދަނީ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ.
 2.2ގާއެޅުމަށް ދޮންވެލި ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ .ދެންހުރި ހުރިހާކަމަކަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ ހިލަވެއްޔެވެ.
 2.3މިމައުލޫމާތުޝީޓްގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކުރަންވާނީ ވެރިފަރާތުން އަންގާ ގޮތަކަށެވެ.
 2.4މަ ސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ނުނިމިވާ ކޮންމެދުވަހަކަށް މުޅިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ  0.5%އަގުން
އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
 2.5މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓާއި ފެން ހަމަޖެއްސުމަކީ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 2.6މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ މެޓީރިއަލާއި ،ގަސްތަކާއި ފަރުނީޗަރު ހޯދުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން
އެޕްރޫވްކުރަން ވާނެއެވެ.
 2.7މަ ސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ލޮނުގެ އަސަރުކުރި ނަމަވެސް ގިނަ ދުވަހު ހަލާކު ނުވެ ހުންނާނެ ފަދަ
ތަކެތިކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
 2.8މި މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ މަގު ބައްތިތަކަކީ  6މީޓަރު އުސް ހޮޅިދަނޑީގައި  45ވޯޓްގެ  1ބޮކި ނުވަތަ  2ބޮކި
ހަރުކުރެވި  30ފޫޓަށް ވުރެ ދުރުނުވާނެހެން ޖަހާފައިވާ ބައްތިތަކަށެވެ.
2.22

މި މަސައްކަތުގައި ޖަހާދޭ ހިޔާދޭ ގަސްތަކާއި އޮފި އެލޭ ގަސްތައް ހުންނަންވާނީ ރޫޓް-ބޯލް ކުރެވި ،ހަވާލުކުރެވޭ

އިރު ބިމުން މައްޗަށް  14ފޫޓަށް ވުރެ އުސްކޮށް ހެދިފައެވެ.

ޙ 2
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 6ޞަފްޙާ ެ
ރއްޖެ.
ވހި ާ
ނނު ،މާލެ ،20392 ،ދި ެ
މފަ ް
މނީމަގުާ ،
އަ ީ

secretariat@housing.gov.mv
www.twitter.com/HousingGovMV

Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 300 4 301
www.facebook.com/housing.gov.mv

+(960) 300 4 300
www.housing.gov.mv

 .4މަސައްކަތުގެ އަގުދިނުން
 .4.1ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތުގެ އަގުދެވޭނެއެވެ.

 .5މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު
 4.2މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި /ބީލަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތެވެ.
 4.1މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ދުވަހެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެދުވަހެއް މަސައްކަތުގެ
މުއްދަތަކަށް ނުގުނޭނެއެވެ .އެއީ-:
 ވިއްސާރަ ވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭދުވަސްތައް. ގުދުރަތީ ކާރިސާއެއްގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ދުވަސްތައް. 4.2މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ގުނަންފަށާނީ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުންފެށިގެންނެވެ.
 .6ތަކެއްޗާއި ހުއްދަހޯދުން
 5.2މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ތަކެތި ހޯދުމަކީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 5.1އަދި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭނަމަ އެފަދަ ހުއްދައެއް ހޯދުމަކީވެސް
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދަނީ ،ކަމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި

ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
 5.2މަސައްކަތްކުރަންވާނީ އަމިއްލަ ތަކެތީގައެވެ.
 5.3މަސައްކަތް ކުރުމަފް ބޭދުދްވާ ކަރަދްޓާއި ފެދް ހަމަޖައްސަދް ޖެހޭދީ މަސައްކަތް ކުރާފަރާތުދްދެވެ.

 .7މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދިނުން
 6.2މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މީހުންގެ ފުރާނައަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ބޭނުންކުރާ މެޝިނަރީޒް އާއި އެހެނިހެން
އާލަތްތަކަކީ

އެމަސައްކަތާއި

އެކަށީގެންވާ

ރައްކާތެރި ތަކެއްޗަށް

ވާންވާނެއެވެ .އަދި

އެފަދަތަކެތި ބޭނުންކުރަންވާނީ

ތަމްރީންލިބިފައިވާ ފަރާތަކުންނެވެ.
 6.1މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދޭފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ތިމާވެށީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް
ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.
 6.2މަ ގުމަތީގައި ދުއްވާ ތަކެއްޗަށާއި ހިނގާ މީހުންނަށް އުދަގޫނުވާނޭ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

 .8ސަބުކޮންޓްރެކްޓް ކުރުން
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8.1

މި މަސައްކަތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ސަބްކޮންޓްރެކްޓްކުރާނަމަ އެކަން ކުރަންވާނީ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ

ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

 .9އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
 8.2މަ ސައްކަތް ކުރުމުގައި އުފެދޭ ކުނިފަދަތަކެތި އުކާލުމަކީ މަސައްކަތް ކުރާފަރާތުގެ ކަމެކެވެ .މިގޮތުން އުކާލަންޖެހޭތަކެތި
އުކާލަންވާނީ އެފަދަ ކުނި އުކުމަށް ވެރިފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނަކަށެވެ.

 .10މަ ސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ މިންގަނޑުތައް
22.2

މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނީ ޕޮއިންޓްދޭ އުސޫލުން އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.

މާރކްސްދެވޭ

ލ
މާކްސް ތަފްޟީ ް

ކްރައިޓީރިޔާ
އަގު

70

ށ
މ ް
ފަންނީގާބިލްކަ ަ

10

މުއްދަތު

20

 ހުށަހެޅި އެންމެ ކުޑައަގު  /ހުށަހެޅި އަގު  Xކަޑައެޅިފައިވާ މާކްސް
ގ
 އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ ކޮށްފައިވާ މިބާވަތު ެ
މަސައްކަތްތަކުގެތެރެއިން  25000ރ އިން މަތީގެ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް  5މާކްސް
ވ
ރ ފަރާތުން ދީފައި ާ
 މިބަޔަށް މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ މަސައްކަތް ހަވާލުކު ި
މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުމަށެވެ.
 ހުށަހެޅި އެންމެ ކުޑަމުއްދަތު  /ހުށަހެޅި މުއްދަތު  Xކަޑައެޅިފައިވާ މާކްސް

 .11މަސައްކަތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރުން
 11.1މި މަސައްކަތައް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މުޅިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ 15%
 11.2އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތް ހަވާލުވާފަރާތުން މިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
 11.3އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާއިރު މަސައްކަތުގެ އަގުގެ 15%ގެ ބޭންކް ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 11.4އެ ޑްވާންސްޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ ފައިސާ ރިކަވަރ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކަޓަރ ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބިލަކުން  10%ފައިސާ
އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
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 .12މަސައްކަތުގެ އަގު
21.2

މި މަސައްކަތަކަކީ ލަމްޕްސަމް ކޮންޓްރެކްޓެކެވެ .މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ ތާރީހުން ފެށިގެން  10މަސައްކަތު

ދުވަހުގެ ތެރޭ ،މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ވާރކް ބްރޭކްޑައުން ޝެޑިއުލެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އެ
ޝެޑިއުލުން ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގެ އަގާއި ،ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތު އިނގެންވާނެއެވެ .އެ ވާރކް
ބްރޭކްޑައުން ޝެޑިއުލުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ވަޒަންކޮށް އިންޓަރިމް ޕޭމަންޓުތަކަށް ފައިސާ
ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
21.1

މި މަސައްކަތަށް ހޮވޭ ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ނިމޭ ތާރީޙުން ފެށިގެން  6މަސް ދުވަހުގެ ރިޓެންޝަން މުއްދަތަކަށް

ލޭންޑްސްކޭޕް ބަލަހައްޓާދޭންވާނެއެވެ.

 .13އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލްކުރުން
22.2

މިކަމަށް މަދުވެގެން  3ފަރާތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނާޅާނަމަ ،އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާތިލްކޮށް  2ވަނަ

ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި  2ވަނަ ފަހަރު ކުރުމުންވެސް  3ފަރާތަކުން އަގު ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ،މާލިއްޔަތު
ގަވާއިދުގެ  10.31ގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތައް މިމަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވިދާނެއެވެ.
22.1

އ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  2ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަ ް

ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ އެފަރާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
 .14ނޯޓް
23.2

އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ހޮވުނު އަންދާސީ ހިސާބެއް ހުށައެޅިފަރާތަކަށް އެކަން ލިޔުމަކުން

އެންގޭނެއެވެ.
23.1

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށްފަހު އެމަސައްކަތަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އެކަން އެންގުމަށްފަހު އެ

މަސައްކަތުން ވަކިވެއްޖެނަމަ،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކުރުވާ އެއްވެސް

މަސައްކަތެއްގައި  1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށް ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
23.2

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތަށް ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކުން ޕޮއިންޓް ދިން އުސޫލު ބަލަން

ބޭނުންނަމަ ،އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅި ދުވަހުން ފެށިގެން  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުން ހުށައެޅުމުން
ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތް ބެލޭނެއެވެ.
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23.3

އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރުމަށް އަންގާތާ  02ދުވަސް ތެރޭގައި ސޮއިކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާނަމަ ދެވަނަ

ފަރާތަކަށް އެވޯޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
23.4

ބިޑް އެވޯރޑް ވުމަށްފަހު  14ދުވަސްތެރޭގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުގެ  5%ގެ ޕާފޯމެންސް ގެރެންޓީއެއް އެވޯޑްވި

ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން ،ހުށަހަޅުއްވާ ޕާފޯމެންސް ގެރެންޓީ ވާންވާނީ ސަރުކާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓްއުޓް (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ) އަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއަށެވެ.
23.5

ބިޑް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ކަމަކަށް އަގުގެ ރޭޓް ވަކިން އެނގޭނޭ ގޮތަށެވެ.

23.6

މަސައްކަތައް ފަހުން އަންނަ އުނިއިތުރު ގެ އަގު ކުރެވޭނީ ބިޑް ހުށައަޅުއްވާއިރު ހުށައަޅާ ރޭޓުންނެވެ.

23.7

ބިޑް ހުށަހަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

23.8

ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމަށް ފަހު ސަބް ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން އިތުރު ބަޔަކާއި ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

23.22

މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ޝީޓާއި ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުވާ

ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.
 .15މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  2019ޖުލައި  11ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  08:00އިން ފެށިގެން  2019ޖުލައި
 18ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  14:00ގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
 .16އިތުރު

މަޢުލޫމާތު

ހޯއްދެވުމަށް

17

ޖުލައި

2019

ވާ

ބުދަ

ދުވަހުގެ

ގެ

13:00

ކުރިން

 procurement@housing.gov.mvއަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.
 .17ބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  21ޖުލައި  2019ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު  11:00ގައެވެ.
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