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   ޞަފްޙާ 1 ގެ 1

 90/2320C/1/-(IUL)196 ނަންބަރު:

   ލާން އިޢު

 

ން  ހޯދަ  ފަރާތެއްމެނޭޖްކުރާނެ  އްދަތަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް  ދުވަހުގެ މު  4އޮފީހުން    މި

 ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

 ގެ ކުރިން 10:00، 2023ފެުބރުވަރީ  05ން: ވުބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރީ •

 އަށް 10:00، 2023ފެުބރުވަރީ  06 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން:ބީލަން  •

އިޢުލާނުގެ ނަންަބރު ޖެއްސެވުމަށްފަހު، ކުންފުނީގެ ނަމާއި، ގުޅޭނެ ފަރާތެއްގެ  ރެޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް މިބީލަމުގައި   •

ޖެއްސެވުމަށްފަހު  އެޑްރެސް  އީމެއިލް  އަދި  ނަންަބރު،  ފޯނު  ނަމާއި  ފުރިހަމަ 

procurement@pgoffice.gov.mv  .ެއަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވ 

 

ގަޑިއަށް   ދެންނެވިފައިވާ  މަތީގައި  ފަރާތްތަކުން  ޝަޢުޤުވެރިވާ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި  ރެޖިސްޓްރީ  ބީލަމުގައި  ވީމާ، 

ވަޑައިގެން   ވަނަ ފަންގިފިލާ)  12(ވެލާނާގެ،    ށްމިއޮފީހަ  އަށް  10:00ވަނަ ދުވަހުގެ    2023ވަރީ ފެބުރު  06  މައްފަހު،ކުރެއްވު

  އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި    ނުވާ  އަދި ދަންނަވަމެވެ. ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރ

ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާާބއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ   ގެ  10:00އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުގެ  

 ކަރުދާސް އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެވެ.    ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ތައްހިސާުބ

 

ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، އަންދާސީ   ވަޑައިގަންނަވާ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު  ނޯޓު: އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

 ހިސާުބ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުއެވެ.

 

 1444 ރަޖަބު 02

 2023 ޖެނުއަރީ 24
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 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

      

 : ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން  ނުން މޭނޭޖްކޮށްދި ޕްރޮގްރާމް ޓްރޭނިންގް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިންގުމަށް މިއޮފީހުން

IUL)196-C/1/2023/09(  ްނަންބަރ  ޕްރޮޖެކްޓ: 

 :ޚް ތާރީ  2023 ޖަނަވަރީ 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 ކަރުދާސް:  މަޢުލޫމާތު   ގުޅޭ ހޯދުމާ  ރާތެއް ފަ   ކޮށްދޭނެ ގް ޕްރޮގްރާމް މޭނޭޖް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރޭނިން ންގުމަށް  ހި ހުން  މިއޮފީ 

 

ތިރީގައި    ބޭނުންވެއެވެ.  މެނޭޖްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން  އްދަތަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޓްރެއިނިންގ ްޕރޮގްރާމް  ދުވަހުގެ މު  4މިއޮފީހުން    މަސައްކަތް: 

ހަމަޖެހިފައިވަނީ    މެނޭޖްކުރާ ްޕރޮގްރާމް  ޓްރެއިނިންގ  މިވަނީ   ބޭއްވުމަށް  ްޕރޮގްރާމް  ޓްރެއިނިންގ  މަސްއޫލިއްޔަތެވެ.    20ފަރާތުގެ 

 ތަރެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. (ހަ 4ްށ  އަ 2023ބްރުވަރީ ފެ 23އިން  2023ބްރުވަރީ ފެ

 

  ތައްޔާރުކުރުން: އްވާނެ ހޯލް އިނިންގ ބާ ޓްރެ  1.0

 ތަފްސީލް  ންއައިޓަމް ނަ ޓަމް ނަންބަރު އައި

ހޯލެއް   ޝަންކޮށްފައިވާއެއަރ ކޮންޑި  ގެގައި މީހުންގެ ޖާ 35 - ލެއް ހަމަޖެއްސުންހޯ ބާއްވާނެ  ޓްރެއިނިންގ 1.1

 ހަމަޖެއްސުން

މީހުންގެ   5އެރޭންޖްމެންޓްއަށް ޓޭބަލެއްގައި  ޑް ޓޭބަލް(ރައުން -

 ޖާގައިގެ) 

 ކުޑަދޮރުތައް ފޮރުވުން. ފޮތިދަމައި ގައި ކުޑަ ދޮރުވާނަމަ، ހޯލް -

ތައްޔާރުކުރުން  (ރައުންޑް ޓޭބަލް)  މޭޒު 6ދި ގޮޑި އަ  30 - މޭޒު ތައްޔާރުކުރުން ގޮޑި  1.2

 ) އާއެކުކްލޯތްސްބަލް (ޓޭ

 ތައްޔާރުކުރުން    ބަލްރސް ޓޭނަށް ޓްރެއިނަންމީހު 5 -

އަދި ްޕރޮޖެކްޓަރ  ހޯލްއަށް އެކަށޭނެ ްޕރޮޖެކްޓަރ ޓްރެއިންގ  - ްޕރޮޖެކްޓަރ ސެޓަްޕ 1.4

 ން.މަޖެއްސުހަސްކްރީން  

  އިކް ހަމަޖެއްސުންމަ 1އެކު ޕޯޑިއަމްއާ - ްޕޓަސައުންޑް ސެ 1.5

 މައިކް ހަމަޖެއްސުން 2ޔަރލެސް ވަ -

 ކުން ސައުންޑް ނެގޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސުންލެްޕޓޮްޕ އަ -

ކުރުން  ގައި ހޯލްގެ ލައިޓް ދަށް  ގަޑީްޕރެޒެންޓޭޝަން ދޭ  - ޓަްޕ ލައިޓިން ސެ 1.6

 . ނެ އިންތިޒާމް ހުރުންނުވަތަ ނިންވޭ 

 ސް ހުރުން.  އެކަށޭނެ މިންވަރަކަށް ލައިޓްއާއިލްހޯ -

  އި ޓްރެއިނިންގ ފެށުމުގެއްގަ ޓްރެއިނިންގ އޮންނަކޮންމެ ދުވަހެ - ހޯލް ސާފުކުރުން  1.7

ފަހު ހޯލް  ނިންމުމަށްއިނިންގ ޓްރެކުރިން އަދި އެދުވަހެއް  

 ން. ސާފުކުރު

 އްސުން.ޖެހަމަ ކަރަންޓްގެ ހިދުމަށް ނުންވާނެހޯލަށް ބޭ  - ހަމަޖެއްސުން.ހޯލަށް ބޭނުންވާނެ ކަރަންޓްގެ ހިދުމަށް  1.8

 ޓް އަދި ްޕލިްޕ ޗާޓް ސްޓޭޑް ޗާ ފްލިްޕ - ނަން ޖޭހޭނެ އިތުރު ތަކެތި ންހޯލްގައި ހު 1.9

 ކުލައިގެ މާކަރު  3 -

 ރީމް ހުދު ކަރުދާސް A4އް) އެކެ( 1 -

 ކޮފީ މެޓާ   ރަށްވަބައިވެރިންނަށް ބޭނުންވާ  35 -

 



 

  

 ތައްޔާރުކުރުން:   ފްރެޝްމެންޓް ރި  2.0

 ތަފްސީލް  އައިޓަމް ނަން  ނަންބަރު މްޓައައި

ވެރިވާ  ގައި ބައިޓްރޭނިން   ކުއިނިންގ ބާއްވާކޮންމެ ދުވަހަޓްރެ - ހަމަޖެއްސުން ދުރުގެ ކެއުން ންމެ 2.1

 ން.ންނަށް މެދުރުގެ ކެއުން ހަމަޖައްސުބައިވެރި 35

ރައިސްގެ ބާވަތަކާ ޕާސްޓާގެ  ދެވައްތަރެއްގެ މީޓް،  މިކެއުމުގައި

  ޒަރޓްޑެ 2، ސެލަޑެއް އަދި ޑިޝް ޑްއިސަ 2، ބާވަތެއް

  އަދި ކޮންމެސް ވައްތަރެއްގެ ޖޫސް  އިތުރުން  މީގެރުން. ހު

ހަމަޖައްސާ ކެއުމުގެ މެނޫ    .ންރުހު  އެއްޗެހި ދުފާ ފެނާއި

 އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ދޭއް) ކޮފީ ބްރޭކް   2،  ކުއިނިންގ ބާއްވާކޮންމެ ދުވަހަޓްރެ - ރޭކް ކޮފީ ބް  2.2

 ން. އްސުޖެހަމަ

އަށް އަދި   11:00އިން   10:30ތަކަކީ ކޮފީ ބްރޭކްގަޑި -

 އަށް  15:15އިން  15:00

  03 ، ސޭންޑްވިޗް ވައްތަރުގެ )  ދޭއް(  02 ކުގައިބްރޭކް ގަޑިތަ  -

ފޮނި    ވައްތަރުގެ) އްދޭ (  02ކާ ހެދި   ވައްތަރުގެ)  ތިނެއް(

  އެއްޗެހި ދުފާ  ފެނާއެކު ، ކޮފީ/ސައި  އަދިހިމެނުން 

 . ހުންނަންވާނެއެވެ

ްސ  ހިނގަމުންދާ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެ ޓްރެއިނިންގމި  - ގަމުންދާ ވަގުތުތަކުގައިނ ޓްރެއިނިންގ ހި 2.3

މީހުންނަށް ކޭޓަރ ކުރެވޭ   35ތެރޭގައި  ޓްރެއިނިންގ

ގައި   ހޯލްފެންވަރުގެ ކޮފީ/ސައި ސްޓޭންޑެއް 

 އެވެ. ހުންނަންވާނެ

 . ވެހުންނަންވާނެއެ  މި ސްޓޭންޑްގައި ފެނާއި، ދުފާ އެއްޗެހި -

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 އިރުޝާދު ދެވޭ    ކަށް ޅާ ފަރާތްތަ ބީލަން ހުށަހަ :  1  ޝަން ސެކް 

ބީލަމަށް  

ނެ  ކުރިމަތިލެވޭ 

 ފަރާތްތައް 

ތީގެ   ފަން ދު މެ  އަދި  ދިކުއެންމެ ކުދި،  ނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  މި  ، ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ •

 ކަށެވެ. ދިވެހި ވިޔަފާރިތަ އިވާ ރެވިފަކު  ރީސްޓަ ރަޖިއިގަ އްއަކުން ގިންތިއެވިޔަފާރީގެ ގިންތި

 

ކުދިކު   "އެންމެ • މެންދުފަ  ދި،  ވިޔަފާއަދި  ތަކުގެ  ންތީގެ  އަ   ގައިގޮތު ރި"  ކުދި  ފަންތީގެ  ބެލެވޭނީ  މެދު  ދި 

ނަންބަރު   (ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައިނިމި  ށުންދަ   ގެ)  6/ 2013ވިޔަފާރީގެ  އިކޮނެމިކް  އޮފް    ސްޓްރީ 

 ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. ރީ ސްޓަރަޖިއި ގަގޮތު އެއްގެ  ފާރިވިޔަ

 

 ލް ސީ ތަފް  #

 ން ރަޖިސްޓަރީވު   ބީލަމުގައި  1

ގުޅިގެން 1.2 މަ  ބީލަމާއި  ފޮނުސާފުކުރަންޖެހޭ  ސުވާލެއް  އެ  ވާނަމަ  މަޢުލޫމާތެއް  މުއްދަތު   މަށްކުރު ފު ސާތު  ޢުލޫމާވަންވާނީ،  ގެ  ދެވިފައިވާ  

   .ޑްރެހަށެވެ އެ ލްއިމެއީ ވާ އެ އިރީގަ، ތި ރޭގައިތެ

 ވެ. މެއިލް މެދުވެރިކޮށެ  ގެ ކުރިން 10:00ވަހުގެ ދު  އާދީއްތަ ވާ 05ފެބުރުވަރީ   2023 ން:ވު ރީޓަ ޖިސްބީލަމުގައި ރަ •

 ނުދެވޭނެވެ. ޞަތު  ފުރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެރީބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަ  •

 gov.mvprocurement@pgoffice.: އިލްމެއީ •

 ފޯނަށެވެ.  3003287 ގުޅުއްވާނީ •

 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން. ްނ  ލަ ބީ  2

 ބީލަން ހުޅުވުން:  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅެޅުމާއި 2.1

 ގައި  10:00ދުވަހު ހޯމަ   ވާ  06ފެބުރުވަރީ   2023ތާރީޚް: 

 ރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްްޕރޮސިއުޓަ

 ންގިފިލާ. ވަނަ ފަ  12ވެލާނާގެ، 

 ދު އިރުޝާ ށް ދެވޭ  ތަކަ ތް ރާ ޅާ ފަ ށަހަ ން ހު ލަ ބީ  3

ޅިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވަންވާނެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބާއި ބެހޭ ގޮތުން  ހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެބު ހުށަ ދާސީ ހިސާންއަ 3.1

ބޭނުންވެއްޖެލޫމަޢު މަޢުއެފަދަ   މަނަ  މާތެއް ސާފުކުރަން  ދެ އް ތެލޫމާ  ހާޟިހަކު މީ  ގެ ވޭވަރު  އަވާންވާނެވެރު   ހުސީ  ދާން.  ގެ  މު ށަހެޅުހިސާބު 

 ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންވާނެވެ.   ވެސްވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްފެދޭ ނުޚިލާފު އު  ންރިކު

  01(   ތަށް ގު އަ   ޝަން ޕް އޮ   (ކެވެ. ބެ ސާހިންދާސީ އަ މެހެޅޭނީ އެން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ހުށަށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާއަންދާސީ ހިސާބު ހު 3.2

 )  . ވެ މިއޮފީހުން ބަލައިގަންނާނީ އެންމެ ކުޑަ އަގެ   ހުށަހެޅި އަގުތަކުން   ނަމަވެސް،   ފައިވީ ހިމަނާ   ން) އި ނަ ގި ެރ  ވު ގަށް  އެކެއް) އަ ( 

 ވެ. އެނުގަނެވޭނެހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައި ޔާއިން ދި ފެކްސްގެ ޒަރިއްއީމެއިލް އަ 3.3

ެގ  ތު ރާބީލަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަވަތަ ގެ ނު  ވެރިޔާ  ބީލަންރަކީ ބަންރާ ނަކުއި ހިއްސާގޮތުގަ ގެރެއްންބަޅޭ ނައި ގުގަބު ހިސާ ސީދާންއަ 3.4

 ނެވެ. ނަންބަރު ކަމުގައިވާން ވާ 

   . ތަށެވެދަމުއް  ގެހުދުވަ   )ސްދޮޅަސް ފަ(  60ށިގެން  ޅުވާ ތާރީޚުން ފެ ރީޚް އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާ 3.5

 އޮންނަންވާނެވެ.    ހާފައި  ސްޓޭޕް ޖަ ކުންފުނީގެ   ށް ސޮއިކޮ   ރިޔާ ވެ   ބީލަން    ފޯމުގައި ށަހަޅާ ހު   އަގު  3.6
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ވެ. ސިޓީ  އެ ވާނެންނަންޔެފައި އޮލި ބީލަމުގެ ނަން     ބޭރުގައިގެއުރައިސިޓީ  ށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ.  ބަންދު ކޮ  ހުށަހަޅަންވާނީ  ންބީލަ 3.7

   ވާނެއެވެ.  ފާ އޮންނަންޔެލި ރު މްބަނަ ނުދި ފޯ އަ އެޑްރެސްއި މާނަ  ތުގެފަރާ  ހަޅާހުށަ  ންބީލަ އިގައުރައި

  1 ޖަދުވަލު އަދި ނެވެ.ދިވެހި ރުފިޔާ އިން އަގު އޮންނަންވާނީ ހެންނެވެ.ވަކިން އެނގޭނެ ގުއައެސްޓީ އާއި ޖުމްލަ ވަންވާނީ ޖީއަގު ހުށަހަޅު  3.8

   .ނެއެވެންވާކުރަ ހަމަފުރި އިބައަގު ހުށަހަޅާ  ގެ ފޯމުއިވާގަ

އެއްމަސަ 3.9 ސޮގައިމުވުއްބަސްކަތު  ކު  ކުރިރުމުއި  ދައްކަންޖެހޭ    ، ށްއެވޯޑުވާފަރާތަބީލަން  ން  ގެ  ވާނަމަ   އިސާއެއްފަ  އެއްވެސްދައުލަތަށް 

 ންކަފަރާތެއް  ދާމުން ކަދަށްފައިސާ  ނަމަފަރާތެއްޖެހޭ  ންއްކައް ދައިސާއެއަދި ފަވޭނެވެ.  އްދަތެއް ދެދުވަހުގެ މު  07އެފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް  

 ންވާނެވެ. ޅަހަށަހު އްމެލިޔު  ގޭނެއެނ

ބަންދުކޮށްފައިވާ    އްންތަބީލަ  .ލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ ލަމެއް ބަބީއެއްވެސް    ޅާކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަ  ޅަންހުށަހަ  ބީލަން 3.10

ހަމަޖެހިފައިވަ ކެނޑުމަށް  ކަނޑަ  ނީ އުރަ  ފަރާ ހު ހަޅާ  ށަ ހު  ބީލަން   ގަޑީގައި   ވާ ފައިޅިއެއެކަމަށް    ބީލަން ވެ.  ޟިރުގައެހާ   ގެ އްތްތަކެރިހާ 

ނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި  ކަ ން ވަޅު ހު މުގެ ކުރިންޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުއެބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑަ  އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ށަހެޅުމަށްފަހު، ހު

 . އެކެވެމާން ޒިގެތު ލަން ހުށަހަޅާ ފަރާގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީ

ދޭންވަކިފަރާތަކަ   ޓެއްކް ކޮންޓްރެ 3.12 ނުވެއްވަ  އިނިންމާފަށް  ޙަވާލް  ކޮންޓްރެކްޓާއި  ފަރާތަކުން އެ  އެ  ފަރާތަނިކޮށް  އެ  ޅާ  ހަ ށަހު   ންކު ޖެނަމަ، 

ހިސާބުއަން މަދުތަދާސީ  މުވަހުދު މަސް  6ގެން  ވެ އް  މިއްދަގެ  ބަލައެއޮފީހުންތަށް  ނުގަނެ  ސެކިއުރިޓީއެއް  ބިޑް  އަދި  އް  ވޭނެވެ. 

 ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭނެވެ.   ށް ބެހެއްޓިރިޓީއަގެ ބިޑް ސެކިއުކޮންޓްރެކްޓެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ 

އަގުދެވޭކަތުމަސައް 3.13 ގުއްކަމަސަމި  ނީ ގެ  ކުރެ ންގެޅި ތާ  ގޮ ންޓުގައިމަގުރީއެ   ވޭ  ބަލައިގަ  ، ށްތަވާ  މަސައްކަތް  ނިމުމުން    ތްކަމަށް މަސައްކަތް 

 ންމުންނެވެ. ހެޅުވޮއިސް ހުށައިން   ފަރާތުން ލިޔުން ދިނުމުން، މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުންމިއޮފީހުގެ

ަޕރފޯމަންސް    މަ، ގެއް ނައަ  ޑުބޮ   ށްވުރެ ޔާއަފިރު  500,000.00  އަގަކީ   ވާއި ފަވާއްހުށަހަޅުއްކަތައް  ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތުން، މި މަސަ 3.14

ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ %ބީ   ގޮތުގައި  ގެރެންޓީގެ  ބޭންކަކުން ނުވަ   (ދޭއް އިންސައްތަ)  2ލަމުގެ  ލް  އަޝިން އިނޭތަ ފަސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ 

ގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  މިމަސަކަތަށް  ހު އިންސްޓިޓިއުޝަންއަކުން  ގެ ން ޕަރފޯމަ   ވާނެވެ. ށަހަޅަންރެންޓީއެއް  ބިޑް    ނީ ޖެހޭ   ޅަން ށަހަ ހު   ންޓީ ރެ ސް 

 ކުރާ ފަރާތުންނެވެ. މިޔާބު ކާ 

ދޭ ވަކިފަރާތަކަ   މަސައްކަތް 3.15 ވަނިފަންމާންނިށް  ފަރާތަކުންއި  އެ  ކޮންޓްރެކްޓާއި  ކޮށް  ނުވެއްޖެ  އެ  ފަރާޙަވާލު  އެ  ހަޅާ  ށަހު  ތަކުންނަމަ، 

 . ނެވެގަނެވޭ އް ނު އެއޮފީހުން ބަލަ ށް މި މުއްދަތަދުވަހުގެމަސް 6ވެގެން  ދުއަންދާސީ ހިސާބުތައް މަ 

  މުގެ ކާމިޔާބުވިކަ  ން ބީލަ  ފަރާތަށް  ކުރާ ކާމިޔާބު   ބީލަން   ތަނުވަ   މަކިވެއްޖެނަ ވަ   ންބީލަމު  ފަރާތަކުން   ހުށަހެޅި  ބީލަން   ހުޅުވުމަށްފަހު   ލަންބީ 3.16

 . އެވެނެގޭނެ ތަށްލަ ޢުދަ  ޓީއުރިސެކި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ންފަރާތުއެ ޖެނަމަލުނުވެއްހަވާ  ބީލަމާ ން ކުރިފަރާތު ކާމިޔާބު   ބީލަން ، ހުލިބުމަށްފަ  ލިޔުން

މުވައްޒަފަކާ  ށަހަޅާހު   ބީލަން 3.17 (   1.02ޤަވާއިދުގެ    ޔަތުމާލިއް  ލަތުގެ (ދަޢު   ގުޅުމެއްފަރާތަކީ މިއޮފީހުގެ  "ކްލޯޒް ކުބަޔާން ހ) ގައި  ގެ    ރާ 

އެސޯރިލޭޓިވް "ކްލޯޒް  ނުވަތަ  ކަމުގައިވްސިއޭޓި"  އޮތްކަމުޅުމެއްގުފަދަ  ށްފައިވާ ބަޔާންކޮ  "  އެކަމުގެ ވާނަމަ  ގައި)  މާތު  ޢުލޫމަ   ސާފު  ، 

 ވެ. ން ވާނެއެ ހުށަހަޅަ އިކޮށް މެއްގައި ސޮނެ ލިޔުނގޭއެ

  އްކަމަށް އަގެ   ށީގެންވާ އެކަ   އަގަކީ   ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތްތަކުން   ހުށަހަޅާ   ބިޑު   ، ކުރެވޭނީ   ވާލު ހަ   ދިނުމަށް   ދުމަތް ޚި   ނުވަތަ   މަސައްކަތް   މި  3.18

 . އްޖެނަމައެވެ ނި ފެ   ށް އޮފީހަ މި

 

 . ހޭ ތަކެތި ޅަންޖެ ންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަ އަ  4



 

  

 ) ލެޓަރހެޑްގައެވެ.ން ހުންނަންވާނީ އެފަރާތުގެ ޓޭޝަ ކޯޓޭޝަން (ކޯ  • 4.1

 ގެ ކޮީޕ. ފިކެޓް ޓްރޭޝަން ސެޓްޖިސްވިޔަފާރި ރެ   ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލަންބީ •

 ނި) އެކަ ވާ ފަރާތްތަކުންއި ފަށްޖިސްޓަރ ކޮކޮީޕ (ރެޓްފިކެޓްގެ  ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެ •

 ން.  ލިޔުފަރާތެއްނަމަ އެކަން އަންގައިދޭޖެހޭ ން ނުޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަ ސެ ޓްރޭޝަންޓެކްސް ރެޖިސް •

ހުރިހާ  އިވާ ފޯމު (މި ފޯމުގަ  1  ދުވަލްޖަ ވިފައިވާ  ކުރެ   ކަރުދާސް އެއް  ތު ޝީޓާމި މައުލޫމާ • ރިހަމަ  ފު ވާނީ  ބައެއް ހުންނަންގެ 

 ކުރެވިފައެވެ.) 

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން    ދާއިރާއިންމި  ، ގައިރުތެރޭ އަހަ  5ދިޔަ  ނީ ވޭތުވެ ގުނާ  ތުގައިރިބާގެ ގޮޖު(ތަޔުން  ކައިދޭ ލިތަޖުރިބާ ދައް •

ރަ ޙިސަރުކާރު ވާ  ކޮށްފައިޓްރީޖިސްނުވަތަ  ކުގެ  އަންގައިދީ    ކޮށްތް މަސައްކަ  ތަކުން ންފުންނިއްސާވާ  އެކަން    ވާ ދީފައި ނިންމާ 

 ލިޔުމެވެ.) 

ރާ  ކުހ) ގައި ބަޔާން ގެ (  1.02ދުގެ  ޤަވާއި   މާލިއްޔަތު  ލަތުގެ ގުޅުމެއް (ދަޢު ޒަފަކާވައްހުގެ މުފަރާތަކީ މިއޮފީ  ހުށަހަޅާ   ބީލަން •

، ވާނަމަ  ކަމުގައިފަރާތެއް    ) އޮތްފަދަ ގުޅުމެއްއިވާއި ބަޔާންކޮށްފަކަމުގަ"  އޭޓިވްސިސޯލޯޒް އެ" ނުވަތަ "ކް ރިލޭޓިވް   "ކްލޯޒް

 ވެ. ން ވާނެއެހަޅަ ހުށަ ކޮށް އިނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮނގޭއެމާތު މަޢުލޫ ސާފު  ގެމުއެކަ

 ން. ރު އޭޓް ކު އިވޭލު   ލަންތައް ބީ :  2ސެކްޝަން  

 ލް ތަފްސީ  #

ބަޔާންކޮ   ނުވަ ހަމަނުވާ   ތައް  ޝަރުތު ށްފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގައި  ފު   ލިޔުންތަށް  ހު ތަ  ހި ރިހަމައަށް  އަންދާސީ  އެ  ނުވާނަމަ    ބެއް ސާ ށަހަޅާފައި 

 ލްވާނެވެ. ބާތި 

   ޓް) އިން ޕޮ   90( ތައް ހުށަހަޅާ އަގު  ސައްކަ މަ  1

ލިބޭ    ޓް އިންޮޕފުލް    އަގަށް   ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަގަށް މާކްސް  އަ(  90  ×   ޅި އަގުހުށަހެ  /ށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގުހު • 

 ) ންނެވެ.  ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުގޮތަށް

 ންޓް) ޕޮއި   10(    ގޮތް  ޕޮއިންޓް ދޭނެ އަށް ތަޖުރިބާ  3

ލިޔުދޭނީ ހު  ންޓްޕޮއި  ބާއަށްތަޖުރި •  ހުށަ   ންތަކަށް ށަހަޅާ    ލިބޭ   ޕޮއިންޓް  ށް ފުލް ކަފަރާތަ   ހަޅާބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ ލިޔުން 

 ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުންނެވެ. 

  ރިބާގެ އްކަތްތައް ތަޖުމަސަ (  ވެ. ތަކަށެ އްގެ މަސައްކަތްރެއްވައްތަތާއި ގުޅޭ އެމި މަސައްކަބަލާނީ  ދިނުމުގައި   ޕޮއިންޓް ޖުރިބާއަށް  ތަ •

ގުނާނީގޮ އިދާރާދައުލަތު   ތުގައި  ރަގެ  ނުވަތަ    ން ންފުންނިތަކުކުއްސާވާ  ޙިރުގެ  ކާ ސަރުޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  އަކުން 

 ދީފައިވާ ލިޔުމެވެ.) އަންގައިދީ ކޮށްނިންމާ އެކަން މަސައްކަތް

 ބާއަށެވެ.  ތަޖުރިކަތުގެއަހަރުގެ މަސައް 5 ތުވެ ދިޔައި ބަލާނީ ވޭދިނުމުގަ އިންޓްޮޕ •

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   1ވަލް ދުޖަ

 ގެ ބައި: ޢުލޫމާތު . ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ މަ 1

 )ން ނަރީރި ރަޖިސްޓަވިޔަފާ(  ގެ ނަން:ށަހަޅާ ފަރާތުބީލަން ހު
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 ވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.  ލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސައެއްދައު
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 ބީލަން ވެރިޔާގެ:

 

 ނަން:

 

 ނަންަބރު:  ޑީ ކާޑްއައި

 

 އި: ސޮ                            ތާރީޙް:    
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