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 PC-227/2020/W-02  ޕްރޮޖެކްޓް ނަންަބރ:

 

މިއިދާރާގެ  ކުރެވުނު ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްދޭނެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި  މަސައްކަތް  މަރާމާތުކުރުމުގެމިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ  އީމި
އި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް (އާދަޢުވަތުބީލަން ހުށައެޅުމުގެ އިޢުލާން ) (2020 ނޮވެމްބަރ 05) 227-ID/227/2020/15(IUL)ރ: ނަންބަ

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ:  ،ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ މިބީލަން ކަރުދާހެކެވެ.ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު 
 ( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.18/2014

  ާކުންފުނިތައް.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވ 
 .ްޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައ 
 .ްކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައ 
 ުންގެ ވިޔަފާރިތައް.އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދ 

 ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ މަތީންނެވެ. ގެންދެވޭނީމި ބީލަމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަށް
 .ބައެކެވެ ކަރުދާހުގެ މިމަޢުލޫމާތުކީ ހުންތަކަ ޖަދުވަލުތައް އަދި ކުރެ، ންސްޕެސިފިކޭޝަ ޓެކްނިކަލް ކުވާ ކަރުދާހާއިއެ މިމަޢުލޫމާތު

 

 ދެވިފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  .2.1
 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

 :ްއީމެއިލ project@shaviyani.gov.mv 
 :ީކޮޕ  Ibrahim.nazim@shaviyani.gov.mv 
 ައެވެ. އަދި މެއިލް ލިބުނުކަމަށް ރަސްމީ އެންގޭނެން މެއިލްކުރި ފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މެއިލްކުރެއްވުމުން މެއިލް ލިބުނުކ

އަށް ގުޅައި އެކަން  6540400މިއިދާރާގެ ނަންބަރު ރަސްމީގަޑީގައި )އެކެއް( ދުވަސްތެރޭގައި ޖަވާބު ލިބިނުލައްވާނަމަ  1މަސައްކަތު 
  އަންގަންވާނެއެވެ.

 

 އެވަނީއެވެ.ނެ ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައި އޮންނާމަސައްކަތުގެ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން  .2.2
 :ްއަންގާރަ() 2020ނޮވެމްބަރ  10 ތާރީޚ 
 :ި13:00 މެންދުރު ފަހު  ގަޑ 
 :ްކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީޓިންގް ރޫމް ށ.އަތޮޅު   ތަނ 

 

 އެވަނީއެވެ.އެޅުން އަދި ހުޅުވުން އޮންނޭނެ ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަ  .2.3
 :ްށ.ފުނަދޫ.، ން މިނިވަންހިނގު  / ންސިލް އިދާރާ ކައު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ  މިލަދުންމަޑުލު   ތަނ 
 :ްބުދަ 2020 ނޮވެމްބަރ 18 ތާރީޚ() 
 :ި13:00 ފަހު މެންދުރު  ގަޑ 



PC-227/2020/W-02 ޖެކްޓް ަނންބަރު:ރޮޕް  
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މިކަރުދާހާއި އެކުގައިވާ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރަށާއި ފެންވަރަށް މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ 
 ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައްކުރުމެވެ.

 ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިއާ މަރަމާތުކުރުން   :1ލޮޓް 
 މަސައްކަތް  ރޫޅާލުމުގެ  ޕާޓިޝަންތައް  އަދި  ފާރުތަޅައި، ތަޅުންގަނޑުނަގައި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް  ހުރި  މިހާރު  .1.1

 އޭރިއާގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އެއަރކޯންތައް އައުޓްޑޯ ޔުނިޓާއިއެކު ނައްޓުވައި، ރިސެޕްޝަން އޭރިއާގެ  ރިސެޕްޝަން .1.1.1
 ންއުކާލު ތަޅައި ގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ބިއްލޫރި ކުޑަދޮރު ނަގައި، ފާރުއިރުމަތީފާރު

 ނެއްޓުވުން  ދޮރު އެލެމެނިއަމް ބިއްލޫރިތަކާއި ،ޕާޓިޝަންތަާކއި އެލްމެނިއަމް ބައިގެ އިތުރުކުރެވޭ ރިސެޕްޝަންއަށް  .1.1.2
 ފާރުގައި ފަރާތު ދެކުނު ކަބަޑާއި ފަހަތުގައިޖަހާފައިވާ ކައުންޓަރ އަދި ޕާޓިޝަންއާއިއެކު ކައުންޓަރ ރިސެޕްޝަން .1.1.3

 ނެއްޓުވުން  ދޮރުފަތް ދޮރާއި ހަރުކޮށްފައިވަ ފަރާތުގައި އިރުމަތީ އަދި ފިލާތައް ޖަހާފައިވާ
 ބެއްދުން  ތިޖަހައިސިމެން ރާނައި ނަގައި ދޮރު ކުޑަ އުތުރު ފަރާތު ބައިގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިއާއަށް އިތުރުކުރެވޭ .1.1.4
 ރިސެޕްޝަން އޭރިއާގެ އިރުމަތީ ފާރުގެ ދެފަރާތް ސިމެންތި ޖަހައި އޮމާންކުރުން .1.1.5

 
 މަސައްކަތް  ތަޅުމާއި މުށިޖެހުމުގެ  .1.2

 އުކާލުން ތަޅައިނަގައި މުިށތައް ބައިގެ އިތުރުކުރެވޭ ރިސެޕްޝަނަށް އަދި އޭރިއާ ރިސެޕްޝަން .1.2.1
 އެޅުން ތަުޅން ބައިގެ އިތުރުކުރެވޭ ރިސެޕްޝަނަށް އަދި އޭރިއާ ރިސެޕްޝަން .1.2.2
 '(2'*2) މުށިޖެހުން ތަުޅމުގައި ބައިގެ އިތުރުކުރެވޭ ރިސެޕްޝަނަށް އަދި އޭރިއާ ރިސެޕްޝަން .1.2.3
 ވަރުނީސް ލުންއަޅައި ބޯޑަރުގައި ބޯޑަރު  ަލކުޑިބައިގައި  އިތުރުކުރެވޭ ރިސެޕްޝަނަށް އަދި އޭރިއާ ރިސެޕްޝަން .1.2.4

 
 ރިސެޕްޝަނަށް އިތުރުކުރޭބައިގެ ލަކުޑި ޕާޓިޝަންތައް ޖެހުން  .1.3

 ޕާޓިޝަން ޖަހައި ދެފަރާތުން ފިލާޖެުހންރިސެޕްޝަނަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައިގައި ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް  .1.3.1
 ތަތްކުރުން ވޯލްޕޭޕަރ ތަކުގެ އެތެރެފަރާތުަގއިޕާޓިޝަންރިސެޕްޝަނަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައިގެ  .1.3.2
  ހަރުކުރުން ދޮރުފަތް އަދި ޕާޓިޝަންގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ޮދރު .1.3.3

 
 ކައުންޓަރ ދެފަރާތު ޕާޓިޝަން ޖެހުން ޖެހުމާއި  ކައުންޓަރ .1.4

 ކައުންޓަރ ޖެހުން ރިސެޕްޝަން ކުރެހުމާއި އެއްގޮތައް  .1.4.1
 ކައުންޓަރ ދެފަރާތުގައި ޕާޓިޝަްނ ޖަހައި ދެކުނު ފަރާތު ޕާޓިޝަްނގައި ދޮރުފަތް ހަރުކުރުން .1.4.2
 ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް އެކްޒާމް އޭރިއާގައި ވޯކްސްޓޭޝަން ހެދުން .1.4.3

 
 ސީލިންގް ކުރުން  .1.5

ށްފައިވާ ސީލިންގްގެ ފިލާތައް އަދި ފަތިތައް ސީލިންގްގައި ކޮ އަދި އިތުރުކުރެވޭ ބައިގެ މިހާރުރިސެޕްޝަން އޭރިއާ  .1.5.1
 ހަރުކޮށްފައިވާ ލައިޓްތަކާއި ފަންާކތަކާއިއެކު ނެއްޓުވުން 

 ކޮށް ބޯޑަރު އެޅުންސީލިންގްރިސެޕްޝަން އޭރިއާ އަދި އިތުރުކުރެވޭ ބައިގެ ޑު ހަދައި އަލުން ގިއުނގަ .1.5.2
މިހާރު ކޮށްފައިވާ ސީލިންގް ބުރިކުރާ ހިސާބުން ޕާޓިޝަން ކައިރި ރިސެޕްޝަން އޭރިއާއަށް އިތުރުކުރެވޭބައިގައި  .1.5.3

 އެޅުން  ލަުކޑި ބޯޑަރުއަދި  ސީލިންގް ދެލައިޓް ބަދަލުކުރުން، ސީލިންގް ރަނގަޅުކޮށް
 

 ކުލަކެހުމާއި، ޕުޓީ، ވޯލްސީލް އަދި ކުލަލުން  .1.6
 ކުލަކެހުންއިތުރުކުރެވޭ ބައި އަދި އެގްޒާމް އޭރިއާގެ ފާރުތަކުން ރިސެޕްޝަން އޭރިއާ، ރިސެޕްޝަން  .1.6.1



PC-227/2020/W-02 ޖެކްޓް ަނންބަރު:ރޮޕް  

 3ގެ  10ފްޙާ: ސަ  

ރިސެޕްޝަން އޭރިއާއާއި، ރިސެޕްޝަނަށް އިތުރުކުރެވޭ އޭރިއާ އަދި އެކްޒާމް އޭރިއާގެ ފާރުތަކުން ކުލަކެހުމަށް ަފހު  .1.6.2
 ޕުޓީލައި ގާނާ އޮމާންކުރުން

ރިސެޕްޝަން އޭރިއާ، ރިސެޕްޝަން އޭރިއާއަށް އިތުރުކުރެވޭ އޭރިއާ އަދި އެކްޒާމް އޭރިއާގެ ފާރުތަކުގައި ވޯލްސީލް އަދި  .1.6.3
 ކުލަލުން 

 ރިސެޕްޝަން އޭރިއާއަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައިގެ ޕާޓިޝަންތަކުގެ ބޭުރ ފަރާތުގައި ވޯލްސީލްލައި ކުލަލުން .1.6.4
ގައި އަދި ސީލިންގް ބޯޑަރުތަކު އާ، ރިސެޕްޝަން އޭރިއާއަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައިގެ ސީލިންގްރިސެޕްޝަން އޭރި .1.6.5

 ކުލަލުން ވޯލްސީލްލައި 
 

 ވައިރުކުރުން  ކަރަންޓް  .1.7
  ރިސެޕްޝަން އޭރިއާއަށް ކަރަންޓް ވައިރުއެޅުން .1.7.1
 ތައް ހަރުކޮށް ގުޅުންސޮކެޓް އަދި ބޯޑް ސްވިޗް .1.7.2
 (ލައިޓް  10)  ހަރުކުރުން ލައިޓް .1.7.3
 ބަދަލުކުރުން ޑީބޯޑު ރިސެޕްޝަން އޭރިއާގެ .1.7.4
 ަހރުކުރުން ކޮންޓިޝަނަރއެއްއެއާ 02 ބީޓީޔޫގެ ސީލިންގްމައުންޓް 18000 .1.7.5

 

 2ލޮޓް 

 ގުދަން މަރާމާތުކުރުން  .2.1
 ސިމެންތިޖެހުންހުރިހާ ފާރެއްގައި ދި ފާރުތަކުން ކުލަކަހައި ބިއްތަކުގައި ހުރި މުށިތައްނައްޓުަވއި އަ .2.1.1
 މުށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތްތަޅުން އަޅައި  .2.1.2
 ނަގައި ގިއުގަނޑު ރަނގަޅުކޮށް އަލުން ސީލިންގްކޮށް ބޯޑަރު އެޅުން މިހާރު އޮތް ސީލިންގް .2.1.3
 ކަރަންޓް ވައިރުކުރުން .2.1.4
 ގުދަނުގެ ބޮޑުދޮރާއި ދޮރުފަތް ބަަދލުކުރުން .2.1.5
 ދޮރާއި ދޮރުފަތުގައި ވަރުނީސްލުން .2.1.6
 ފެންލައިޓްތަކގައި ފިލާަޖހައި ބެްއދުން .2.1.7
 ސީލިންގްގައި ކުލަލުންފާރާއި  .2.1.8
 އެއަރކޯން ހަރުކުރުން .2.1.9

 އޮފީސް އިމާރާތުގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ދިޔަދޮވި މަރާމާތުކުރުން  .2.1.10
 

 

 ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު  ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ 

 އަގު  .4.1
 ލިބޭގޮތަށް  ޕޮއިންޓް ގިނަ އެންމެ ގޮތުން އަގުގެ ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ ކުޑައަގެއް އެންމެ

 އުޞޫލުން  ފްރެކްޝަން 
 70 ×އެންމެ ހެޔޮ އަގު / ހުށައެޅި ފަރާތުގެ އަގު 

70 

 މުއްދަތު  .4.2
 ޕޮއިންޓް  ގިނަ  އެންމެ  ގޮތުން މުއްދަތުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ  މުއްދަތެއް  ކުރު  އެންމެ

 އުޞޫލުން  ފްރެކްޝަން ލިބޭގޮތަށް
 20 × މުއްދަތު / ހުށައެޅި ފަރާތުގެ  ކުރު މުއްދަތު އެންމެ 

20 

 5 ސަރުކުރާގެ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަހަރު )އަހަރު(3 ދިޔަ ވޭތުވެ ދެވޭނީ  ޕޮއިންޓް  މިބަޔަށް ތަޖުރިބާ  .4.3

SAMPLE 



PC-227/2020/W-02 ޖެކްޓް ަނންބަރު:ރޮޕް  

 4ގެ  10ފްޙާ: ސަ  

 ޕްރޮޖެކްތައް  )މަރާމާތުކުރުމާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ( މިފަދަ  ކޮށްދީފައިވާ އިދާރާއަކަށް
މި ބީލަމުގައިވާ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ކޮންމެ  ،ބަލައި ލިޔުމަށް ނިންމިކަމުގެ

 ލިޔުން  އިތުރަށް ނުވަތަ އެޔަށްވުރެ ލިޔުން  ޕޮއިންޓް އަދި ފަސް 01ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 
 ނުވަތަ  ޖޫރިމަނާވެފައިވާ. ދެވޭނެއެވެ ޕޮއިންޓް ފުލްކޮށް މިބަޔަށް ފަރާތްތަކަށް ހުށައަޅާ

 ،ލިޔުންތަކަށާއި ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާކަމަށް  މުމުގައިނިން ޕްރޮޖެކްޓް
 ޕޮއިންޓްއެއް ލިޔުންތަކަށް  ކަތްތަކުގެމަސައް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމިއްލަ

ތަޖުރިބާއަށް ލިޔުން ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް މިބަޔަށް ޕޮއިންޓްއެއް  .ނުދެވޭނެއެވެ
)ތިރީސް ފަސް ހާސް( ރުފިޔާއިން  35,000އަދި މަސައްކަތުގެ އަގު  ނުދެވޭނެއެވެ.

 ދަށުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށްވެސް ޕޮއިންޓްއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
 

 ކަން ލު މާލީ ޤާބި  .4.4

 ސްޓޭޓްމަންޓްއަށްބަލައި  ބޭންކް ހުށަހެޅި ބީލަމާއިއެކު ވޭނީދެ  ޕޮއިންޓް ޤާބިލުކަމަށް މާލީ
 5 ހުރިނަމަ ޤާބިލްކަން އެއްވަރުގެ އާއި 50% މަދުވެގެން ވެލިޔުގެ ބީލަމުގެ ހުށަހެޅި
 އާއި 30% ،ޕޮއިންޓް 4 ޤާބިލްކަންހުރިނަމަ  އެއްވަރުގެ  އާއި 40% ،ޕޮއިންޓް

 އެއްވެސް ދަށްނަމަ އަށްވުރެ 30% އަދި ،ޕޮއިންޓް 3 ހުރިނަމަ ޤާބިލްކަން އެއްވަރުގެ
ގައި 18.5އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިކަރުދާހުގެ  .ނުދެވޭނެއެވެ ޕޮއިންޓެއް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

5 

 100 ޖުމްލަ 
 

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުން  .5
 ށް ނުޖެހޭނެއެވެ.މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެލައްވާކަ  .5.1

 

  އަގު  މަސައްކަތުގެ  .6
 ލޮޓްތައް  ވަކި  ވަކި އަދި. ވަކިންނެވެ އިވެލުއޭޓްކުރެވޭނީ  ލޮޓެއްވެސް ކޮންމެ  މިގޮތުން . ވަކިންނެވެ ދެލޮޓަށް ހުށައަޅުއްވަންވާނީ އަގު .6.1

 .ލިބިގެންވެއެވެ މިކައުންސިލަށް އިޚްތިޔާރު  އެވާޑްކުރުމުގެ ފަރާތްށް ލިބުން ޕޮއިންޓް މަތިން އެންމެ އިވެލުއޭޝަންއިން އެލޮޓްތަކުގެ
 .ފަރާތަކުންނެވެ ތައްޔާރުކުރާ އެބީލަމެއް ކުރާނީ ޚަރަދެއް އެންމެހާ ކުރާ ތައްޔާރުކުރުމަށް  ލަންބީ .6.2
. ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންނެވެ  ސްޕެސިފިކޭޝަންއަށް ޓެކްނިކަލް ދެވިފައިވާ ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ހިސާބު އަންދާސީ ބީލަމާއި ގުޅިގެންމި  .6.3

ނިންމުމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މިގޮތުން ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށާއި ފެންވަރަށް މަސައްކަތްތައް
ދާނޭ  މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރަށް މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭނަމަ ނުވަތަ ޚަރަދެއް ދާނަމަ އަންދާސީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރަންވާނީ އެކަންކަމަށް 

 އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.
 އަންދާސީ  ހުށަހަޅާ  .ރުފިޔާއިންނެވެ ދިވެހި ހިމަނައިގެން ޓީ.އެސް.ޖީ ޅަންވާނީހުށަހަ އަގު ހިދުމަތެއްނަމަ/  މުދަލެއް ނެގޭ  ޓީ.އެސް.ޖީ .6.4

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އަގު  ބައިތަކަށް ހުރިހާ ދެވިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އަގު. އޮންނަންވާނެއެވެ އެނގެން ސާފުކޮށް އަގުތައް ހިސާބުގައި
 

 މުއްދަތު  މަސައްކަތުގެ  .7
 .ހިމަނައިގެންނެވެ ދުވަސްތައް ބަންދު  ސަރުކާރު މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ޖަހާނީ  .7.1
 ކޮންމެ ލޮޓަކަށްވެސް މުއްދަތު ހުށައަޅާނީ ވަކިންނެވެ. .7.2
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 ލަޙަތު ފުށުއެރުން މަސް  .8
 ގައި ( ހ) ގ1.02ެ ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ) ގުޅުމެއްއި މުވައްޒަފަކާއިދާރާގެ މި ފަރާތާއި  ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު .8.1

 އެކަމުގެ  ،ވާނަމަ އޮތްކަމުގައި (ގުޅުމެއް ފަދަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމުގައި"އެސޯސިއޭޓިވް  ކްލޯޒް " ނުވަތަ" ރިލޭޓިވް ކްލޯޒް " ބަޔާންކުރާ 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ސޮއިކޮށް ލިޔުމެއްގައި އެނގޭނޭ  ތު މަޢުލޫމާ ސާފު

 ހުށަހަޅާފައި  ލިޔުމެއް އެފަދަ ފާހަގަކުރެވި މިކައުންސިލަށް މި ފަރާތެއްކަމަށް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދ8.1ަ .8.2
 . ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ އަންދާސީހިސާބެއް އެ ،ނުވާނަމަ

 

 ޕްރީބިޑް މީޓިންގް  .9
 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.2.2ޕްރީބިޑް މީޓިންގްއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިކަރުދާހުގެ  .9.1
 ފަރާތްތަކަށްވެސް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.ޕްރީބިޑް މީޓިންގްގައި ބައިވެރިވެނުލައްވާ  .9.2

 

 އަންދާސީހިސާބާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ ފައިސާ  .10
 .މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ މި ބިޑާ ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހާ .10.1

 

 ޢަދަދު  އަންދާސީހިސާބުގެ  ހުށަހެޅޭ  .11
 .ނޭޅޭނޭއެވެ ހުށައެއް އޮޕްޝަން ގިނަ ވުރެ އޮޕްޝަނަށް އެއް  އަދި .އަންދާސީހިސާބެކެވެ އެންމެ ހުށަހެޅޭނީ  ށްވެސް ންމެ ފަރާތަކަ ކޮ .11.1

 

 ވެލިޑިޓީ  އަންދާސީހިސާބުގެ  .12
 މުއްދަތެއް   ވެލިޑިޓީ  ދުވަހުގެ (  ފަސްދޮޅަސް )60  މަދުވެގެން  އަންދާސީ ހިސާބުގައި  ހުށަހަޅާ  ގުޅިގެންބީލަމާއި  މި .12.1

 ވެ.އޮންނަންވާނެއެ 
 

  ޑިއުޓީތައް  ޓެކްސްތަކާއި  .13
 ވާނަމަ  ވެސް ޚަރަދެއްއެނޫން އަދި ޓެކްސްތައް ޑިއުޓީއާއި ކަސްޓަމް ދައްކަންޖެހޭ  ބޭރުގައި ރާއްޖޭން ރާއްޖެއާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައި މި .13.1

 .ފަރާތުންނެވެ ހަވާލުވާ މަސައްކަތް ދައްކަންޖެހޭނީ  ފައިސާއެއް އެ
 

  ސާފުކުރާނެ ގޮތް އަންދާސީހިސާބާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  .14
 ވެ.މި ބިޑާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ލިޔުމުން )ސިޓީ/އީމެއިލް( އިންނެ .14.1
ހިނދެއްގައި  ބީލަން ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ .14.2

 ބައެކެވެ. އަދި އެ އުނިއިތުރު  ކަރުދާހުގެ މިގޮތުން ދޫކުރާ އެމެންޑްމަންޓަކީ މަޢުލޫމާތު .)އުނި/އިތުރު( ގެނެވޭނެއެވެ އެމެންޑްމަންޓެއް 
 .ގެޒެޓުގައި އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެމިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އަދި 

 

  ހުށައެޅުމާއި ހުޅުވުން  އަންދާސީހިސާބު  .15
 ބަޔާންކޮށްފައިވާނެވެ. ގައި 2.3އޮންނާނޭ ތާރީޚާއި، ގަޑި އަދި ތަން މިކަރުދާހުގެ  މާއި ހުޅުވުންއަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅު  .15.1
 . ނުގަނެވޭނެއެވެ ބަލައެއް އަންދާސީހިސާބެއް  އެއްވެސް ހުށަހަހުށަހެޅޭ ފަހުން  ސުންގަޑީގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އަންދާސީހިސާބު .15.2
 ހުށަހަޅާ  އަންދާސީހިސާބު ގަޑީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ށް ކެނޑުމަ އުރަ ބަންދުކޮށްފައިވާ  އަންދާސީހިސާބުތައް .15.3

 .ހާޟިރުގައެވެ ފަރާތްތަކެއްގެ  ރިހާހު
 . ނުގެނެވޭނެއެވެ އަގަށް ބަދަލެއް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހިސާބު އަންދާސީ .15.4
އަންދާސީ  ކުރުމަކީ ކަށަވަރު ގަޑި ތަނާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުޅުވަން ކުރިން ޖެހުމުގެ  ގަޑި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުޅުވަން އަންދާސީ ހިސާބު .15.5

 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ހިސާބު
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 . ވާނެއެވެ ހާޟިރުވާން ގަޑިއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު .15.6
 އެކަމެއް  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ސާފުކުރަން  ކަމެއް އެއްވެސް އޮޅުންއަރާ ނުވަތަ އުފެދޭ ޚިލާފު ކުރިން ހުށަހެޅުމުގެ  އަންދާސީ ހިސާބު .15.7

 . ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ
 .ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ފޮނުވާ  ޒަރީއާއިން ފެކްސްގެ  އާއި އީމެއިލް .15.8
 ވެ.ބަހުންނެ އިނގިރޭސި ނުވަތަ ބަހުން  ދިވެހި ހުންނަންވާނީ ލިޔުންތައް ހުރިހާ ގުޅޭ ބީލަމާއި މި .15.9

 ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ބީލަން ހުށައެޅުމަށް ދުރުވާ ބޭފުޅުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް  19-ކޯވިޑް  .15.10
  ްރޯގާ އަދި ހުމުގެ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ހުރި ބޭފުޅަކު ބީލަން ހުށައެޅުމަށް ނުދުރުވުމާއި، އެފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ބީލަނ

އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް، އަދި އައި.ޑި ކާޑު ، ހުށައެޅުމަށް ބަދަލުގައި އެހެން ބޭފުޅަކު ދުރުވާނަމަ
 ނަންބަރު( ހިމެނޭގޮތަށް ވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތުގެ ލިޔުމެއް ބީލަމާއިއެކު ހުށައެޅުން 

  ްބެހެއްޓުން ބީލަން ހުށައަޅުއްވަން ދުރުވާއިރު އެޗް.ޕީ.އޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮތަށް މާސްކު އެޅުމާއި ގައިދުރުކަނ 
 

 އަންދާސީހިސާބުތައް  ކޮލިފައިވާ  .16
 .ފަރާތްތަކަށެވެ ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިމަތިލެވޭނީ ށްބީލަމަ މި .16.1
 ފަރާތެއްކަމުގައި   ހިނގަމުންދާ  ސަސްޕެންޝަނެއް  ބީލަމާގުޅޭ  ޕްރޮކިއުމެންޓް  ދައުލަތުގެ  ފަރާތަކީ  ކުރިމަތިލާ ބީލަމަށް މި .16.2

 .ނުވާނެއެވެ ވެގެން
 
 

 

 އަދި އެމާއްދާގައި  .ބަހައްޓަންވާނެއެވެ އަމަލުތައް  ބީލަންވެރިންގެ ގައިވާގޮތަށް  10.33 ނަމްބަރު  ބާބުގެ ވަނަ  10 ޤަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތު .17.1
 .ލިބިގެންވެއެވެ އިޚްތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ވަކިކުރުމުގެ ބީލަމުން  ފަރާތްތައް ނުބެހެއްޓޭ އަމަލުތައް ގޮތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  .18
  ުއަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާނަމަ އަންދާސީހިސާބ

 ރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކު ބާޠިލު
 (ޗެކްލިސްޓްފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ފޯމް )މިއިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ފޯމު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ .18.1
 ބީ.އޯ.ކިއު .18.2
 (1)ޖަދުވަލު  ޕްރޮފައިލް ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ބީލަން .18.3
 ލިޔުންތައް  ސާބިތުކޮށްދޭ އެކަން ވާނަމަ ޚިދުމަތެއް މިފަދަ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް މީގެކުރިން .18.4

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  )ތިނެއް( 3ވެދިޔަ ފާއިތު ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ލެޓަރ ރިފަރެންސް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
ލިޔުން ހުށަހެޅުއްވިދާނެއެވެ. ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމަށްވުރެ ގިނަނޫން ޢަދަދަކަށް )ފަހެއް( 5މަސައްކަތްތަކުގެ 

 ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެއެވެ. މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރިކަމުގެ އެއްބަސްވުންތައް ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.
 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު( 2)ޖަދުވަލު 

ނގޭނެހެން ބޭންކް ރިފަރެންސް ބޭންކް ބެލެންސް އެ (2020)ނޮވެމްބަރ  ވި މަހުގެ ފާއިތުމާލީ ޤާބިލުކަން ސާބިތުކުރުމަށް  .18.5
ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ  ސިޓީ އެއް ނުވަތަ ބޭންކު ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ބީލަން  ދަށުން ވިޔަފާރީގެ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ފަރާތްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތަކީ
 ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް  ނުވަތަ  ލެޓަރ ރެފަރެންސް ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ހުޅުވާފައިވާ ނަމުގައި އަމިއްލަ  އެފަރާތުގެ ،ހުށަހަޅާނަމަ

 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު( 3)ޖަދުވަލު  .ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ
  ނުވަތަ ބީ.ޕީޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ )ޖީއެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ(ޖީ.އެސް.ޓީ  ކުންފުނީގެ/ވިޔަފާރި .18.6
 ދަޢުލަތައް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް )މޯލްޑިވެސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ(  .18.7
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ލިޔުން ބީލަމާއިއެކު ހުށައެޅުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ބީލަން  ނެތްކަމުގެ ފައިސާއެއް އެއްވެސް ދައްކަންޖެހޭ ދަޢުލަތައް ނޯޓް:
އެވޯޑް ކުރެވޭ ފަރާތުން މިއިދާރާއި އަންގާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިލިޔުން ހުށައަޅުއްވަންވާނެއެވެ. މިކަމާއިބެހޭ އިތުރު 

 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 19.6ތަފްޞީލު މިކަރުދާހުގެ  

 

 ސޮއިކުރުން  އެއްބަސްވުމުގައި އެވޯޑްކުރުމާއި  ބީލަން  .19
 ބީލަން  އެ، ފަރާތްތަކަކަށް ބައިވެރިވިހުރިހާ ބީލަމުގައި ،ކުރިން ޙަވާލުކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ފަރާތަށް ކާމިޔާބުކުރި ބީލަން .19.1

 ވިދިގެން  އަންގާއެންގުމާއި މިގޮތަށް. އެންގޭނެއެވެ ކޮބައިކަން ފަރާތްތަކަކީ ނުވާ ކާމިޔާބު ،ކޮންފަރާތެއްކަމާއި ކާމިޔާބުކުރީ 
 ދުވަހުގެ ( ފަހެއް)5ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލައެއް އެފަދަ އޮތްނަމަ މައްސަލައެއް ފަރާތްތަކަށްބީލަމާގުޅޭ ވިކާމިޔާބުނު ބީލަން

 ބީލަން  ހިނދެއްގައި އެދިއްޖެ ނުވާފަރާތަކުން  ކާމިޔާބު ބީލަން ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ މި އަދި. ދެވޭނެއެވެ މުއްދަތެއް
  ފަރާތަކަށް   ލިބޭ  ޕޮއިންޓް ގިނަ  އެންމެ އިވެލުއޭޝަންއިން ،އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު. އަނގައިދެވޭނެއެވެ ސަބަބު ކާމިޔާބުނުވި 

 ނުވި  ބީލަންކާމިޔާބު  ސޮއިކުރާނީ  އެއްބަސްވުމުގައި  އަދި  .އަންގާނެއެވެ  އަކުންސިޓީ  އެވޯޑްކުރިކަން   އަންދާސީހިސާބު
. އެންގުމަށްފަހުގައެވެ  އެފަރާތަށް ނިންމިގޮތް  މައްސަލަ ބަލައި ސަލައެއްއެމައް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ މައްސަލައެއް ފަރާތްތަކުން 

 ލިޔުމެއް އެނގޭނެ ފަރާތެއްކަން އަންނަ ފަރާތުން ކުންފުންޏެއްގެ އެ ފަރާތަކީ އަންނަ ސޮއިކުރަން އެއްބަސްވުމުގައި
 . ހުށަހަޅަންވާއެވެ

 ސިޓީގައިވާ . ފޮނުވޭނެއެވެ ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ ސޮއިކުރާ  އެއްބަސްވުމުގައި ސިޓީއާއިއެކު  އެވޯޑްވިކަމުގެ ބީލަން .19.2
 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ ތެރޭގައި އިދާރާއިން އެދޭ މަޢުލޫމާތުތައް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން މުއްދަތުގެ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3 ފޮނުވާތާ ޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުމުގެ. ފޮނުވޭނެއެވެ ޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުމުގެ ފަރާތަށް އެވޯރޑްވި ބީލަން .19.3
 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ ކޮމެންޓާއިއެކު ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުގެ

 . ކުރަންވާނެއެވެ  ސޮއި އެއްބަސްވުމުގައި ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 3 ފެށިގެން ތާރީހުން އަންގާ ސޮއިކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި .19.4
 އެވޯރޑްވިކަމުގެ  ނުކޮށްފިނަމަ  ފުރިހަމަ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަންތައްތައް ވިފައިވާ ބަޔާންކުރެ މިމާއްދާގެދަށުން .19.5

 މިއިދާރާއަށް  އިޚްތިޔާރު އެވޯރޑުކުރުމުގެ  ދެވަނައަށް އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް ބާތިލުކުރުމަށްފަހު ސިޓީ
 .ލިބިގެންވެއެވެ

 ކަށަވަރު  ބަލާ މިއިދާރާއިން ފައިސާއެއްވޭތޯ އެއްވެސް ދައްކަންޖެހޭ ދައުލަތަށް ކުރިން ރުމުގެކު އެވޯޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް ބީލަން .19.6
 އެވޯޑު  ޕްރޮޖެކްޓު ،ފަރާތެއްނަމަ ޖެހޭ ދައްކަން ފައިސާއެއް އެއްވެސް ދަޢުލަތަށް ،ބެލުމުން ބަލާ އެގޮތުން. ކުރެވޭނެއެވެ

 އަދި . ހުށަހެޅުމުންނެވެ ލިޔުން ކުރިކަމުގެ ޚަލާސް ދައްކާ އެފައިސާ ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ ކަނޑައަޅާ އިންމިއިދާރާ ކުރެވޭނީ
 ލިބިފައިވާ  ޕޮއިންޓް މަތިން އެންމެ ދެން ،ހުށަނާޅައިފިނަމަ ލިޔުން ޚަލާސްކުރިކަމުގެ ދައްކާ ފައިސާ ތެރޭގައި މިމުއްދަތުގެ

 .ވެއެވެ ލިބިގެން މިއިދާރާއަށް  އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ  އެވޯޑު މަސައްކަތް ފަރާތަށް 
 ބުނެ  ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޚިދުމަތް ހިސާބަކުން އެއްވެސް ނުވަތަ ނުކޮށްފިނަމަ  ސޮއި ކުރުމަށްފަހު  އެވޯރޑް  ދިނުމަށް ޚިދުމަތެއް .19.7

 ނުހޯދުމުގެ  ޚިދުމަތެއް އެއްވެސް  މިފަދަ އެފަރާތަކުން މުއްދަތަކަށް ކުރުނޫން  އަހަރަށްވުރެ )އެކެއް( 1 ،ދޫކޮށްލައިފިނަމަ
 .މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ އިޚްތިޔާރު

 

  ،

 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  .20.1
  ސަރުކާރު   ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  ބީލަން އަގެއްނަމަ މަތީ އަށްވުރެން  ރުފިޔާ ފަސް ލައްކަ() -/500,000 އަގަކީ ބީލަންހުށަހަޅާ .20.1.1

 ޕްރޮޖެކްޓަށް  މި އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން  ފައިނޭންޝިއަލް  ޤާޢިމުކޮށްފައިވާ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ޤަބޫލުކުރާ 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ގޮތުގައި  ބިޑްސެކިއުރިޓީއެއް ގެރެންޓީއެއް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ ދޫކޮށްފައިވާ 

 .މުއްދަތެވެ ވެލިޑިޓީގެ ބިޑްގެ  މުއްދަތަކީ ސެކިއުރިޓީގެ ބިޑް .20.1.2
 ބީލަން  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ)ހަތެއް(  07 ބަންދުނޫން ރަސްމީ ފެށިގެން ތާރިޚުން އަންގާ އެކަން ކުރާފަރާތަށް ކާމިޔާބު ބީލަން .20.1.3

 .ދެންނެވޭނެއެވެ ޙަވާލުވުމަށް  ސެކިއުރިޓީ ބިޑް ފަރާތުގެ  ކާމިޔާބުނުވާ 



PC-227/2020/W-02 ޖެކްޓް ަނންބަރު:ރޮޕް  

 8ގެ  10ފްޙާ: ސަ  

  ބީލަން  ކާމިޔާބުކުރާފަރާތަށް ބީލަން ނުވަތަ ވަކިވެއްޖެނަމަ ބީލަމުން ހުށަހެޅިފަރާތަކުން ބީލަން  ހުޅުވުމަށްފަހު  ބީލަން .20.1.4
 ދަޢުލަތަށް  ބިޑްސެކިއުރިޓި ހުށަހަޅާފައިވާ އެފަރާތުން  ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ   ބީލަން ލިބުމަށްފަހު  ލިޔުން  ކާމިޔާބުވިކަމުގެ

 ވެ.ނެގޭނެއެ
 

 އެޑްވާންސް ފައިސާ  .20.2
 ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.މިބީލަމަށް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް  .20.2.1

 
 ގެރެންޓީ  ޕާރފޯމަންސް  .20.3

ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ހުށައެޅި ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ފަސް ލައްކަ( ) -/500,000ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ  .20.3.1
ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އަށްވާ ފައިސާ،  %2ޖުމުލަ އަގުގެ 

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަތެއް) 7 ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ން ފެށިގެން ޚު އަންގާ ތާރީ އެކަން ފަރާތަށް  ކުރާ ކާމިޔާބު ބީލަން .20.3.2
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ މި

ފިނަމަ، ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައި  .20.3.3
ބާތިލްކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް  ނިންމުން ނިންމާފައިވާ ހަވާލުކުރުމަށް މިމަސައްކަތް
 ނެގޭނެއެވެ.

ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕާރފޯމަންސް  .20.3.4
 .ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ

 
 ރިޓެންޝަން  .20.4

 ،5% އަގުގެ ޖުމުލަ ބިޑުގެ ހުށަހަޅާ ،ބޮޑުވާނަމަ އަށްވުރެ )ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ -/250,000 އަގު ގެބީލަމު .20.4.1
-/5,000,000  އަގު ބިޑްގެ އަދި. ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ ވަންދެން މަސްދުވަސް)ހައެއް(  06 ފެށިގެން ތާރީޚުން ނިންމާ މަސައްކަތް

 12  ފެށިގެން ތާރީޚުން ނިންމާ މަސައްކަތް ،5% އަގުގެ ޖުމުލަ ބިޑުގެ ހުށަހަޅާ ،ބޮޑުވާނަމަ އަށްވުރެ )ފަސް މިލިޔަން( ރުފިޔާ
 ވެ.ހިފެހެއްޓޭނެއެ ވަންދެން  މަސްދުވަސް)ބާރަ( 

 ރަނގަޅުކޮށްދެން  އެފަރާތުން މައްސަލަތައް ދިމާވާ މަސައްކަތުގައި ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ހަވާލުވާ މަސައްކަތް ތެރޭގައި މުއްދަތުގެމި .20.4.2
 ވެ.ކޮށްދިނުމުންނެ  ރަނގަޅު  މައްސަލަތަކެއް ހުރިހާ ދިމާވާ ތެރޭގައި މިމުއްދަތުގެ ދެވޭނީ އަނބުރާ ފައިސާ ރިޓެންޝަން. ވާނެއެވެ

 

 ޑެމޭޖަސް  ޑް ލިކުއިޑޭޓެ  .21
 ކޮންމެ  ލަސްވާ ނުނިމި  ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުނިންމައިފިނަމަ، މަސައްކަތް މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން  .21.1

ވާގޮތުގެ މަތީން ފައިސާ ގައި 10.71ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  ތިރީގައިވާ ގޮތުގައި ޑެމޭޖަސްގެ  ލިކުއިޑޭޓަޑް  ދުވަހަކަށް
 ކެނޑޭނެއެވެ.

 ނުވާ   ބޮޑު  ވުރެ  އަށް %15 ކޮންޓްރެކްޓްގެ  މުޅި  ކެނޑޭނީ  ގިނަވެގެން  ގޮތުގައި  ޑެމޭޖަސްގެ  ލިކުއިޑޭޓެޑް .21.2
 ވަކިކުރެވޭނެއެ  މަސައްކަތް އެފަރާތުން އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެމިންވަރަށްވުރެ. މިންވަރެކެވެ

 

 ދޫކުރުން ނިމުނުކަމުގެ  މަސައްކަތް  .22
 ރިކުއަރމަންޓާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް  މިއިދާރާގެމަސައްކަތް ނިމުމުން، ކުރިމަސައްކަތް ބަލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު،  .22.1

 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ، މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ ލިޔުން 
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PC-227/2020/W-02 ޖެކްޓް ަނންބަރު:ރޮޕް  

 9ގެ  10ފްޙާ: ސަ  

 ފަރާތުގެ  ބަލަހައްޓާ  ކަންކަން ބީލަމުގެ  ނުވަތަ ވެރިޔާގެ  ބީލަން  ނަންބަރަކީ މޮބައިލް ދީފައިވާ  ކުރާއިރު ނަންނޯޓު  ޕްރޮޖެކްޓުގައި  .23.1
 .ވާންވާނެއެވެ ކަމުގައި ނަންބަރު

 އަންދާސީ  އެކަމަށްހުށަހެޅި ހިނދެއްގައި ނުވެއްޖެ ބޭނުން  މިއިދާރާއިން ،ހޯދުމަށް ޚިދުމަތެއް ހޯދި އަންދާސީހިސާބުތައް .23.2
 ޖެނަމަ ކުރެވިއް ބާތިލް އަންދާސީހިސާބުތައް މިގޮތުން . ލިބިގެންވެއެވެ މިއިދާރާއަށް ހައްޤު ކުރުމުގެ ބާތިލް ހިސާބުތައް

 . އަދި ގެޒެޓްގައި އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ.އެންގޭނެއެވެ ކުރެވިފައިވާކަން ބާތިލް އަންދާސީހިސާބު ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ
 މައްސަލައެއް ހިގަމުންދާ ކޯޓެއްގައި ޝަރުޢީ އެއްވެސް ރާއްޖޭގެ މެދު ކުންފުންޏާއި/  ފަރާތާއި ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު .23.3

 އެފަދަ  ނަމަ  ވެފައިވާ ސާބިތު  ގެންދެވި  ކުރިއަށް  މައްސަލައެއް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަހަރު)ފަހެއް(  5 ދިޔަ  ވޭތުވެ  ނުވަތަ 
 .ވެއެވެ ލިބިގެން މިއިދާރާއަށް އިޙްތިޔާރު ނުކުރުމުގެ ޑްވޯއެ ބިޑް  ފަރާތްތަކަށް

ބީލަން ތައްޔާރުކުރާއިރު މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ކިޔައި އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް  .23.4
ސާފުކުރަން ބޭނުންނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމާއި، ބީލަމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކޮށްގެން ބީލަން 

 .ބީލަން ހުށަހެޅުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ  ތައްޔާރުކޮށް 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް  17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  .23.5

 K/CIR/2018/01-13ބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާ  ރަންވާނީޢަމަލުކު މުގައިބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅު
ގައިވާ "ބީލަމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ  17ގެ ޖަދުވަލު 

ނެވުނު އުޞޫލާއި އަދި މިގޮތައް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައިވެސް އަމަލުކުރަމުންދާނީ ދެން  އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތަށެވެ.
 އެއްގޮތަށެވެ.
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