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│  ސަފްހާ  

 

  

 ޯނޓިސް  ޕްރޮކިޔުަމްނޓް 

 ކުރުން ގެޒެޓް ޗާޕު ޔުނިވަރސިޓީ ނަން: 

 MNU-PAMD/PN/2023/2 ނަންަބރު: 

 2023ޖަނަވަރީ  22 ތާރީޚް:
 

 

 ކޮށްދޭންޔުނިވަރސިޓީއަށް    މަސައްކަތްވީމާ، މި  ގެ ގެޒެޓް ޗާޕުކުރުމަށް ޭބނުންވެއެވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ .1

 ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.  

ކުރެވޭނީ  މަސައްކަތް  މި   .2 މަސައްކަތެއް  ަބޔާންކޮށްފައިވާއެވޯރޑް  އަގު   އެއްކޮށެވެ.  ތަކެތި/    ހުރިހާ  މިހެންކަމުން 

)ހުށަހަޅަ މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މިންންވާނީ  ނިންމޭނެޔުނިވަރސިޓީގެ  ކޮށް  އެއްގޮތަށް(  /   ގަނޑާ 

 އަގެކެވެ.   ސަޕްލައިކުރެވޭނެ

  ކުރިން   ގެ  14:00  ދުވަހުގެ  ވަނަ  2023ޖަނަވަރީ    23  ފަރާތްތަކުން  ޝައުޤުވެރިވާ  ސަޕްލައިކުރުމަށް  މިތަކެތި  ވީމާ، .3 .3

procurement@mnu.edu.mv  ްއިތުރު   ގުޅޭގޮތުން  ނޯޓިސްއާ  މި.  އެދެމެވެ   ދިނުންއީމެއިލްކޮށް  ކޯޓޭޝަން  އަށ  

 ގުޅުއްވުން  އަށް  3345148  ނުވަތަ  3345111  ،3345110  ،3345109  ޭބނުންފުޅުވާނަމަ  ސާފުކުރުމަށް  މައުލޫމާތު

  .އެދެމެވެ

ދެވޭ   .4 ގުޅިގެން  އާ  ނޯޓިސް  އެޓޭޗްކޮށްފައިވާއިރުޝާދުއާންމު  ޕްރޮކިޔުމަންޓް  ނޯޓިސްއާ  މި  ގައި    2ލު  ޖަދުވަ  ، 

  ކުރުމަށް ކުރިމަތިލާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުންނުވަތަ މަސައްކަތް    ވިއްކުމަށްނޯޓިސް އާ ގުޅިގެން ތަކެތި  ަބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  

 އެ އިރުޝާދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ  

 އިދާރީ މަރުކަޒު  

ދެބައި ހިނގުން، މައްޗަންގޮޅި އްރަ  

(، ދިވެހިރާއްޖެ 20371މާލެ )  

( 960)  3345101ފޯނު:  

 admin@mnu.edu.mv: މެއިލް-އީ
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│  ސަފްހާ  

 

 ކުރުމާ ުގޅޭޮގތުން ދެޭވ މައުލޫމާތުނިަވރސިޓީ ެގޒެޓް ޗާޕުޔު 1ޖަދުަވލު 

 

• Number of pages: 91 Pages  

• Paper: A4; White, 

• Cover page 200gram/m² (White)  

• Inside pages 80gram/m² (White) 

• Number of copies: 200 

• Finishing: Glue binding  
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│  ސަފްހާ  

 އިރުޝާދު  އާންމު ުގޅޭ ނޯޓިސްއާ  ޕްރޮކިޔުމަންޓް 2ޖަދުަވލު 

 

 

ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ކުންފުންޏާއި  .1 އަގު ވަކިން  އަދި ޖުމްލަ  އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ކޯޓޭޝަންގައި ރޭޓް، ޖީ.އެސް.ޓީ 

 ނުވަތަ އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތާއި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރަކާއި އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 އްކާ ތަކެތި ނުވަތަ ހުށަހަޅުއްވާ މަސައްކަތެއްގެ އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ކްރެޑިޓަށް އެކަން ކޮށްދެވޭނެ އަގެވެ. ވި .2

 ވޮރަންޓީ ޭބނުންވާނަމަ އެކަން ަބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި އިންސްޓޮލޭޝަން/އެސެމްބްލިންގ ޭބނުންވާނަމަ އެކަންވެސް .3

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެ މައުލޫމާތުވެސް ކޯޓޭޝަންގައި  މި   ަބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިހެންކަމުން

 ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  

 ނޯޓިސްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުން ލިޭބ އެއްވެސް ކޯޓޭޝަނެއް މި ޔުނިވަރސިޓީން ަބލައިނުގަންނާނެއެވެ.   .4

 ތަކެތި ގަތުމަށް ކުންފުންޏެއް އިޚްތިޔާރުކުރެވޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތައް ވަޒަންކުރުމަށްފަހުއެވެ.  .5

ވޭ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޕާރޗޭސް އޯޑަރ  ހޮނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ތަކެތި ގަތުމަށް   .6

ސަޕްލައިކުރަންވާނީ  ތަކެތި  އެޑްރެހަށެވެ.  އީމެއިލް  އީމެއިލްކުރި  ކޯޓޭޝަން  ފޮނުވާނީ  އޯޑަރ  ޕާރޗޭސް  ފޮނުވާނެއެވެ. 

 ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ލިބުމުންނެވެ. 

އްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނެއެވެ. އަދި ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ވެސް  ޔުނިވަރސިޓީން އެ  ހޮވޭ ފަރާތަކާއެކުމަސައްކަތެއްކުރުމަށް   .7

 ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ.  ދެފަރާތުން ދެވޭނެއެވެ. މަސައްކަތް ފަށަންވާނީ އެއްަބސްވުމުގައި 

 ތަކެތި ސަޕްލައިކުރާނަމަ ތަކެއްޗާއެކު ޑެލިވަރީ ނޯޓްގައި ޕާރޗޭސް އޯޑަރގެ ނަންަބރު ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  .8

ަބ .9 ޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން އެދިއްޖެނަމަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ތިރީގައި 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. 

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ  •

 އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ  •

 ވޮރަންޓީ ސެޓްފިކެޓް  •

 ސޯލްޑިސްޓްރިިބއުޓަރޝިޕް / އޮތޯރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިިބއުޓަރޝިޕް ގެ ކޮޕީ  •

 

 ޝުކުރިއްޔާ! 

 




