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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،ލ.ފޮނަދޫ

 

 ަމުޢލާޫމުތ ަކުރާދްސ ީބަލާމިއުގޭޅ  
 ތަޢާރަފް  .1

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު    ޖަހައިދޭންއި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުތަކަށް ބޭނުންވާ ގޮނޑި )ބެންޗު(  މިއީ ކައުންސިލުން ރަށުގަ -1.1

ގުޅިގެން  2022  އޭްޕރީލް  401-E/401/2022/153 (10(IUL)މިއިދާރާގެ   އާއި  ދަޢުވަތު(  ހުށަހެޅުމުގެ  )ބީލަން  އިޢުލާން   )

 މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެވެ. 

( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ  2014/18ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި   -1.2

 ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 . ކުންފުނިތައް  ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓުރީ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ ކުންފުންޏާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ -1.2.1

 .ާޕޓްނަރޝިްޕތައް ކުރެވިފައިވާ   ރަޖިސްޓްރީ ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  ާޕޓްނަރޝިްޕ -1.2.2

 .ސޮސައިޓީތައް ކޯަޕރޭޓިވް  ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ސޮސައިޓީގެ ކޯަޕރޭޓިވް -1.2.3

 .ވިޔަފާރިތައް ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ -1.2.4

ންތައްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ  މިބީލަމުގެ އެންމެހައި ކަ  -1.3

 މަތިންނެވެ. 

 ީބލަމުގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 

މުއަދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި  އިޢުލާނުގައި ދެވިފައިވާ  ނަމަ އެސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ،  ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްވާ  -2.1

 އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. 

 projects@fonadhoo.gov.mv އީމެއިލް:

ލިބުނުކަމަށް ރަސްމީ  މެއިލް ކުރެއްވުމުން މެއިލް ލިބުނުކަން މެއިލްކުރި ފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގޭނެއެވެ. އަދި މެއިލް    (

ފޯނަށް ގުޅައި    6800082)އެކެއް( ދުވަސްތެރޭގައި ޖަވާބު ލިބިނުލައްވާނަމަ ރަސްމީ ގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު    1މަސައްކަތު  

 )އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

 މިބީލާމާ ގުޅިގެން ްޕރީބިޑް ބައްދަލުވުމެއް ނޯންނާނެއެވެ.  -2.2

 ވުން އޮންނާނެ ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅު -2.3

 ގެ މީޓިންގ ރޫމްހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތަން:  

mailto:projects@fonadhoo.gov.mv
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 އެވެ.  11:00( ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި) 2022 އޭްޕރީލް 28އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިޔަކީ   ތާރީޚް:

ގައި އަންދާސީހިސާބު    11:00( ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި)  2022  އޭްޕރީލް   28އަންދާސީހިސާބުތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ   

   ހުށަހެޅުމަށް ދުރުވާ ބީލަންވެރިންގެ ޙާޟިރުގައެވެ.

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ވަގުތު   -2.4

 0013: ދުވަހުގެ( ހޯމަ)  2022 އޭްޕރީލް 18 ތާރީޚް:ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވެވޭ އެންމެ ފަހު 

  ޑޮކިއުމެންޓް   ބިޑު )  ބައިވެރިވުމަށް  ބީލަމުގައި  ފުރިހަމަކޮށް  ފޯމް  ގޫގްލް  ގައިވާ  ލިންކް  ތިރީގައިމިވާ  ރަޖިސްޓަރީވުމަށްޓަކައި  ބީލަމުގައި -2.5

 . ކޮށްދެވޭނެއެވެ  ރަޖިސްޓަރީ  ބީލަމުގައި ފޮނުވުމުން  ކުރިން މުއްދަތުގެ ގައިވާ   2.4 އާއެކު ސްލިްޕ ދެއްކި  ފައިސާ( ގަތުމަށް

  ރަޖިސްޓަރީ   އެފަރާތުގެ  ސްލިްޕގައި .  ލިބުމުންނެވެ  ސްލިްޕ  ކަމުގެ   ރަޖިސްޓަރީވި  ކުރަންވާނީ   ޔަޤީން  ރަޖިސްޓަރީވިކަމަށް  ބީލަމުގައި

 .  އޮންނާނެއެވެ ނަންބަރު

 https://bit.ly/3rcouta: ވުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ

 : ގޮތްތައް   ދެއްކޭނެ   ފައިސާ  -2.6

 . ކޮށްގެންނެވެ  ޓްރާންސްފަރ އެކައުންޓަށް ބޭންކް ތިރީގައިވާ  މުއްދަތުގައި ދީފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީވުމަށް  ބީލަމުގައި

 .  ކުރަންވާނެއެވެ ސަބްމިޓް ފޯމާއެކު  ހުށަހަޅާ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ސްލިްޕ  ފައިސާގެ ކުރާ ޓްރާންސްފަރ

 : ތަފްޞީލް އެކައުންޓްގެ  ބޭންކް

 7707700292001: ނަންބަރު

 1 ރެވެނިއު 1452: ނަން

ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގެ ސްލިްޕ ލިބުމުންނެވެ. މި ސްލިޕް   ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވި ކަމަށް ބަލަންވާނީ މި   -2.7

 ފޮނުވާނީ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. 

 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ފޮނުވާ ފޯމް މި ކައުންސިލަށް ލިބުނުކަން ޔަޤީން ކުރެއްވުމަކީ  -2.8

 ހޯދަން ޭބނުންވާ ތަކެތި / ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް .3

  ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުތަކުގައި ބަހައްޓާނެ ގޮނޑި )ބެންޗު( ހަދާ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތަކީ   -3.1

 ގައި އެވަނީއެވެ.   1ގޮނޑި ހަދަން ޖެހޭ މެޓީރިއަލްސް އާއި ހަދަން ޖެހޭ ގޮތުގެ ކުރެހުން މިކަރުދާހުގެ އެނެކްސް  
 

 ީބލަން ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު   .4

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ  

 ދާއިރާ 

  ގެ ޕޮއިންޓް 

 ޢަދަދު 

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އަގުގެ ގޮތުން އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް ފްރެކްޝަން އުޞޫލުން އެންމެކުޑަ އަގު   80 އަގު    - 4.1

https://bit.ly/3rcouta


 5ގެ    12| ޞަފްޙާ   401-E/401/2022/153(IUL)ކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  | އިޢުލާން ނަންބަރު:  ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުތަކަށް ބެންޗު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 

ލިބޭގޮތަށް   10 މުއްދަތު   - 4.2 ޕޮއިންޓް  ގިނަ  އެންމެ  މުއްދަތުގެ ގޮތުން  އެންމެ ކުރުމުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް  އެކަށީގެންވާ 

 ފްރެކްޝަން އުޞޫލުން 

ވޮރެންޓީގެ ދަށުން   10 ވޮރެންޓީ   - 4.3 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑް ގައި ވޮރެންޓީ ލެޓަރ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ސިޓީގައި 

ވޮރެންޓީ    އަހަރު ދުވަހުގެ   01ކަވަރުކޮށްދޭނެ ކަންތައްތައް ބަޔާން ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މަދުވެގެން  

ނުދެވޭނެ  އަހަރަށް  01ދޭންވާނެއެވެ.   ޕޮއިންޓް  ކުރުނަމަ  ކާރިޘާއަކުން   އެވެ. ވުރެ  ގުދުރަތީ  ވޮރެންޓީގައި 

މައްސަލަތައް   ދިމާވާ  ފިޔަވާ  ކަންތައްތަކުން  ފަދަ  އެކްސިޑެންޓް  އިހުމާލުންނާއި  ފަރާތުގެ  ވެރި  ނުވަތަ 

 ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. މިނޫން ގޮތަކަށް ހުށަހަޅާ ވޮރެންޓީ އަށް މާކްސް ނުލިބޭނެއެވެ. 

 މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް.އެންމެ ދިގު 

 

 ީބލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުން .5

( 2022  އޭްޕރީލް   10)  401-E/401/2022/153(IUL)  ނަންބަރު   މިއިދާރާގެ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ   ރަޖިސްޓަރީވުމުގައި   ބީލަމުގައި -5.1

 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  2.5ކަރުދާހުގެ އިޢުލާނުގައި އަދި މި މަޢުލޫމާތު  

ތް  އަންދާސިހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވި ބީލަންފޮ -5.2

 ރ އެވެ.150/- ން ޖެހޭނީ ބީލަން ފޮތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދައްކަ ގަތުމަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ސްލްިޕ އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  -5.3

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމަށް ބަލަންވާނީ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ސްލިްޕ ލިބިލެއްވުމުންނެވެ.  -5.4

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.   މެއިލްކުރާލިބުނުކަން ޔަޤީން ކުރެއްވުމަކީ   މެއިލްމެއިލް ކުރައްވާނަމަ، އިދާރާއަށް މާ ގުޅިގެން ބީލަ -5.5

 މަސައްކަތުގެ އަގު   .6
 

އަގު  -6.1   ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެބީލަމެއް ތައްޔާރުކުރާ / ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނެވެ. އަގު ހުށަހަޅާނީ 

 . ފޮނަދޫ ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރުމަށް ދާނޭ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެންނެވެހަދާ ލ.  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ތަކެތި  

ހުށަހަޅާ   -6.2 އިންނެވެ.  ރުފިޔާ  ދިވެހި  ހިމަނައިގެން  ޖީ.އެސް.ޓީ  ހުށަހަޅަންވާނީ  އަގު  ޚިދުމަތެއްނަމަ   / މުދަލެއް  ނެގޭ  ޖީ.އެސް.ޓީ 

އަގު   ބައިތަކަށް  ހުރިހައި  ދެވިފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް  އަގު  އޮންނަންވާނެއެވެ.  އެނގެން  ސާފުކޮށް  އަގުތައް  އަންދާސީހިސާބުގައި 

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު  .7

 . ހިމަނައިގެންނެވެ  ދުވަސްތައް  ބަންދު ހުށަހަޅާނީ  މުއްދަތު މަސައްކަތު -7.1



 6ގެ    12| ޞަފްޙާ   401-E/401/2022/153(IUL)ކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  | އިޢުލާން ނަންބަރު:  ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުތަކަށް ބެންޗު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 

 މަސްލަހަތު ފުށުއެރުން  .8

ޤަވާޢިދުގެ   -8.1 މާލިއްޔަތު  )ދައުލަތުގެ  ގުޅުމެއް  މުވައްޒަފަކާއި  މިއިދާރާގެ  ފަރާތާއި  ހުށަހަޅާ  ގައި    10.02އަންދާސީހިސާބު  )ހ(  ގެ 

'ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓިވް' ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގުޅުމެއް( އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ، އެކަމުގެ  ބަޔާންކުރާ   'ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް' ނުވަތަ 

 ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މިކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވި އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި  ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތެއްކަމަށް    8.1 -8.2

 ނުވާނަމަ، އެއަންދާސީހިސާބެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ޕްރީިބޑް މީޓިން .9

  .ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ  ގައި  2.2 މިކަރުދާހުގެ   މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ މީޓިންއާއި ްޕރީބިޑް -9.1

 ބައިވެރިވެނުލައްވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.ްޕރީބިޑް މީޓިންގގައި  -9.2

 އަންދާސީހިސާާބއި ގުޅިގެން ޭބނުންކުރާ ފައިސާ .10

 މިބީލާމާ ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހައި މުޢާމަލާތެއްގައިވެސް ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.  -10.1

 އަންދާސީހިސާުބގެ ޢަދަދު ޅޭ ހުށަހެ .11

 ސް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ. އަދި އެއް އޮްޕޝަނަށްވުރެ ގިނަ އޮްޕޝަން ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ. ފަރާތަކަށްވެ ކޮންމެ -11.1

 އަންދާސީހިސާުބގެ ވެލިޑިޓީ .12

 . އޮންނަންވާނެއެވެ މުއްދަތެއް ވެލިޑިޓީ  ދުވަހުގެދުވަހުގެ   90 މަދުވެގެން އަންދާސީހިސާބުގައި ހުށަހަޅާ ގުޅިގެން  މިބީލަމާއި -12.1

 ޓެކްސްތަކާއި ޑިއުޓީތައް .13

ޚަރަދެއްވާނަމަ    އެނޫންވެސް  އަދި  ޓެކްސްތައް  ޑިއުޓީއާއި  ކަސްޓަމް  ދައްކަންޖެހޭ   ބޭރުގައި  ރާއްޖޭން ރާއްޖެއާއި  ކުރުމުގައި  މިމަސައްކަތް -13.1

  އެފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ. 

 އަންދާސީހިސާާބއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނެ ގޮތް .14

 . އިންނެވެ އީމެއިލް ޖެހޭނީ ހުށަހަޅަން ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ގުޅިގެން މިބީލާމާ -14.1

  ހިނދެއްގައި   ފެނިއްޖެ  ގެނައުމަށް   ބަދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން   ލަމަށް ބީ  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  ހުށަހެޅުމުގެ   ބީލަން -14.2

ތުރު  އުނިއި  އެ   އަދި .  ބައެކެވެ  ކަރުދާހުގެ  މަޢުލޫމާތު   އެމެންޑްމަންޓަކީ   ގެންނަ   މިގޮތުން .  ގެނެވޭނެއެވެ (  އިތުރު /    އުނި )  އެމެންޑްމެންޓެއް

 ގެޒެޓްގައި އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ. 

 އަންދާސީހިސާުބ ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން .15

 ގައި އެވަނީއެވެ.  2.3އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން އޮންނާނޭ ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ތަން މިކަރުދާހުގެ  -15.1

 އެވެ. ންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް އަންދާސީހިސާބެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސު -15.2

ގަޑީގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި  -15.3 އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ    އަންދާސީހިސާބުތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ 

 ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައެވެ. 

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.  -15.4
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ކަނޑައެ -15.5 ހުޅުވަން  ކުރުމަކީ  އަންދާސީހިސާބު  ކަށަވަރު  ގަޑި  ތަނާއި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުޅުވަން  ކުރިން  ޖެހުމުގެ  ގަޑި  ޅިފައިވާ 

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.  -15.6

ކުރިން   -15.7 ހުށަހެޅުމުގެ  އެކަމެއް  އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  ސާފުކުރަން  ކަމެއް  އެއްވެސް  އޮޅުންއަރާ  ނުވަތަ  އުފެދޭ  ޚިލާފު 

 ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. 

 އީމެއްލް އާއި ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިން ފޮނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.  -15.8

  ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ބީލަންފޮތް ގަނެފައިވާ ހުރިހާ -15.9

 މިބީލާމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.  -15.10

 ކޮލިފައިވާ އަންދާސީހިސާުބތައް  .16

 ފަރާތްތަކަށެވެ. މިބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ   -16.1

 . މިބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ދައުލަތުގެ ްޕރޮކިއުމެންޓް ބީލަމާގުޅޭ ސަސްެޕންޝަނެއްގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ -16.2

 ބީލަންވެރިންގެ ޢަމަލުތައް ަބހައްޓަންޖެހޭ ގޮތް  .17

ގޮތަށް ބީލަންވެރިންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެމާއްދާގައި  ގައިވާ    10.33ވަނަ ބާބުގެ ނަންބަރު    10މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ   -17.1

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުތައް ނުބެހެއްޓޭ ފަރާތްތައް ބީލަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 އަންދާސީހިސާާބއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  .18

ބާޠިލް  އަންދާސީހިސާބު  ހުށަނާޅާނަމަ  ލިޔުންތައް  ދަންނަވާފައިވާ  ތިރީގައި  ތެރޭގައި  ލިޔުންތަކުގެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ކުރުމުގެ  އަންދާސީހިސާބާއެކު 

 އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ، 

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ސްލްިޕ -18.1

 ކޮށްފައިވާ ފޯމް، ޗެކުލިސްޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު( އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް )މިއިދާރާއިން ދޫ -18.2

 ވޮރެންޓީ ލެޓަރ )ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލެޓަރ ހެޑްގައި ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކޮށްފައި(  -18.3

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ްޕރޮފައިލް  -18.4

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވިޔަފާރި / ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮީޕ   -18.5

 ވިޔަފާރި / ކުންފުނީގެ ޖީ.އެސް.ޓީ )ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާނަމަ( ނުވަތަ ބީ.ީޕ.ޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮީޕ  -18.6

)ޓެކްސް ކުލިއަރެންސް ރިޯޕޓް( މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު    ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން -18.7

ތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ބީލަމާއެކު ހުށައެޅުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް  އޮތޯރިޓީ އިން ނޯޓް: ދައުލަ

 ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭ ފަރާތުން މިއިދާރާއިން އަންގާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިލިޔުން ހުށައަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 
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 ނުންބީލަން އެވޯޑްކުރުމާއި އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރު .19

ކޮންޓްރެކްޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރީ  ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް   -19.1

ޔާބު ނުވި  ކޮންފަރާތެއްކަމާއި، ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އެންގޭނެއެވެ. މިގޮތުން އަންގާ އެންގުމާއި ވިދިގެން ބީލަން ކާމި

 )ފަހެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވޭނެއެވެ. އަދި މި   5ފަރާތްތަކަށް ބީލަމާގުޅޭ މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް 
 

ލުއޭޓް  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބީލަން ކާމިޔާބުނުވި ސަބަބު އަންގައިދެވޭނެއެވެ. އިވެ

އެވޯޑްކުރިކަން   ބީލަން  ފަރާތަކަށް  ލިބޭ  ޕޮއިންޓް  ގިނަ  އެންމެ  އިވެލުއޭޝަންއިން  އަދި  ކުރުމަށްފަހު،  އަންގާނެއެވެ.  ސިޓީއަކުން 

ބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރާނީ ބީލަން ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެ މައްސަލައެއް ބަލައި މައްސަލަ އެއް

 ނިންމި ގޮތް އެފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހުގައެވެ.  

ދުމަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. ސިޓީގައިވާ މުއްދަތުގެ  ބީލަން އެވޯޑްވި ކަމުގެ ސިޓީއާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯ  -19.2

 ތެރޭގައި މި އިދާރާއިން އެދޭ މަޢުލޫމާތުތައް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   3ބީލަން އެވޯޑްވި ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް ފޮނުވޭނެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް ފޮނުވާތާ   -19.3

 ކުރި ފަރާތުގެ ކޮމެންޓާއެކު ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ބީލަން ކާމިޔާބު 

 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.   03އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  -19.4

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ އެވޯޑްވި ކަމުގެ ސިޓީ  މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް   -19.5

 . ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް އެވޯޑް ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މި އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ވޭތޯ މި އިދާރާއިން ބަލާ ކަށަވަރު ކުރެވޭނެއެވެ.  ބީލަން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުމުގެ ކުރިން ދައުލަ  -19.6

އިދާރާއިން   މި  ކުރެވޭނީ  އެވޯޑް  ްޕރޮޖެކްޓް  ފަރާތެއްނަމަ،  ޖެހޭ  ދައްކަން  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ދައުލަތަށް  ބަލާބެލުމުން،  އެގޮތުން 

 ޚަލާސް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ  އެފައިސާ ދައްކާ    ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި

ދައްކާ ޚަލާސް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ދެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް މަސައްކަތް އެވޯޑު ކުރުމުގެ  

 އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުރު -19.7 ފޯރުކޮށް  އެވޯޑު  ޚިދުމަތް  ހިސާބަކުން(  )އެއްވެސް  ކުރުމަށްފަހު  ސޮއި  ނުވަތަ  ނުކޮށްފިނަމަ  ސޮއި  އެއްބަސްވުމުގައި  މަށްފަހު 

މިކައުންސިލަށް   އިޚުތިޔާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  މަތިން  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދުގައިވާ  މާލިއްޔަތު  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،  ބުނެ  ނުދެވޭނެކަމަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީތައް، އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި ރިޓެންޝަން ފައިސާހުށަހަޅަ .20

 ސެކިއުރިޓީ   ބިޑު  -20.1

 މިްޕރޮޖެކްޓަށް ބިޑް ސެކިއުރީ އެއް ނަގާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.  -20.1.1

 ގެރެންޓީ ޕާފޯމަންސް -20.2

އިންސައްތަ( އަށްވާ    ފަހެއް)  5%  ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން   -20.2.1

ފައިސާ، ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން  



 9ގެ    12| ޞަފްޙާ   401-E/401/2022/153(IUL)ކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  | އިޢުލާން ނަންބަރު:  ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުތަކަށް ބެންޗު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 

މިގެރެންޓީގެ     ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މި ްޕރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ާޕފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި

 ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.   30މުއްދަތު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް މަދުވެގެން 

ތެރޭގައި މި  )ހަތެއް( ދުވަހުގެ    07ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން   -20.2.2

 ްޕރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ާޕފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ާޕފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ާޕފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، މި  -20.2.3

ކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް  މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލް 

 ނެނގޭނެއެވެ. 

 ފައިސާ   އެޑްވާންސް  .20.3

މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  ރ )ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( އަށްވުރެ މަތީ އަގެއްނަމަ  250،000.00ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ   -20.3.1

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.   10.67

 ރިޓެންޝަން  .20.4

 ނިކޮށް އެފައިސާ އަނބުރާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.ގައިވާ ގޮތަށް ރިޓެންޝަން ފައިސާ އު  10.68މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  -20.4.1

 ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް  .21

  މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުނިންމައިފިނަމަ، ނުނިމި ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  -21.1

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ކެނޑޭނެއެވެ،   10.71ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 

ކޮންޓްރެކްޓްގެ % -21.2 މުޅި  ކެނޑޭނީ  ގިނަވެގެން  ގޮތުގައި  ޑެމޭޖަސްގެ  ބޮޑުނުވާ    15ލިކުއިޑޭޓެޑް  އަށްވުރެ  އިންސައްތަ(  )ފަނަރަ 

 މިންވަރަށެވެ. އެ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 

 މުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން މަސައްކަތް ނި  .22

މަސައްކަތް ނިމުމުން، ކުރި މަސައްކަތް ބަލާ ޗެކު ކުރުމަށްފަހު، މި އިދާރާގެ ރިކުއަރމަންޓާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަ   -22.1

 ކޮށްފައިވާނަމަ، މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރެވޭނެއެވެ. 

 މުހިންމު އެންގުން / މަޢުލޫމާތު  .23

ކަންކަން  ބީލަމުގަ -23.1 ބީލަމުގެ  ނުވަތަ  ބީލަންވެރިޔާ  ނަންބަރަކީ  މޯބައިލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  ރަޖިސްޓަރީވުމަށް  އި 

އެޑްރެހަކީ ބީލަންވެރިޔާ ގެ އީމެއިލް އެޑްރެސްކަމުގައި   ވާންވާނެއެވެ. އަދި އަދި އީމެއިލް  ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ނަންބަރުކަމުގައި 

 ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ހުށަހެޅި   -23.2 އެކަމަށް  ނުވެއްޖެހިނދެއްގައި  ބޭނުން  މިއިދާރާއިން  ކުރުމަށް،  މަސައްކަތް  ނުވަތަ  ޚިދުމަތް  ހޯދި  އަންދާސީހިސާބު 

ލިބިގެންވެއެވެ. މިއިދާރާއަށް  ޙައްޤު  ބާޠިލްކުރުމުގެ  ކުރެވިއްޖެނަމަ    އަންދާސީހިސާބުތައް  ބާޠިލް  އަންދާސީހިސާބުތައް  މިގޮތުން 

 ތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރެވިފައިވާކަން އެންގޭނެއެވެ. އަދި ގެޒެޓްގައި އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތް
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ބީލަން ތައްޔާރުކުރާއިރު މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ކިޔައި އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން   -23.3

އެމަ ޖެހޭނަމަ  ނުވަތަ  ބީލަން  ބޭނުންނަމަ  ހަމަކޮށްގެން  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުރިހާ  ޖެހޭ  ހިމަނަން  ބީލަމުގައި  ހޯދުމާއި،  ޢުލޫމާތެއް 

 ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

ށްކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަ  17:09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ   -23.4

ނަންބަރު   ސަރކިއުލަ  މާލިއްޔަތާބެހޭ  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޢަމަލުކުރަންވާނީ   ހުށަހެޅުމުގައި  -13މައްސަލަ 

K/CIR/2018/01    ުގައިވާ 'ބީލަމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ    17ގެ ޖަދުވަލ

 އި އެއްގޮތަށެވެ. އުޞޫލު' އާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދާނީ މި އުޞޫލާ  ގޮތުގެ
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 1 -އެނެކްސް
 ބެންޗު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ މެޓީރިއަލްގެ މަޢުލޫމާތު  -1

 

 ( ދަގަނޑު ފުރޭމް ހެދުމަށް) ހޮލޯޕައިޕް  1"×2" •
• 2mm ްއަށްވުރެ ތުނި ނޫން ހޮލޯ ޕައިޕް ބޭނުންކުރުމަށ 
 ދުލުންވާފުރޭމްގައި ރެޑް އޮކްސައިޑް ލާ، ކަޅު ދަ ދަގަނޑު •
 ހުސްޖާގަ ހުންނަވަރަށް  1ހޮލޯފައިޕް އަޅަންވާނެއެވެ. ދެ ހޮލޯ ޕައިޕް ދޭތެރެއިން " 5ގެ  1"×2 "ލެގޭަބއިގައި •
 ފަތިގަނޑު. 5. ޖުމްލަ ހެދުމަށް(އިށީނަަބއި )  އޮރިމަސް ލަކުޑި ފަތި 1"×2" •
 ހުންނަ ވަރަށް   ހުސްޖާގަގެ  1ފަތި ހަރުކުރަންވާނީ ދެ ފަތިގަނޑު ދޭތެރޭގައި " •
 ދާރަޖެހުން  މަތީ ޭބރު ފަރާތުގެ  ގޮނޑިއެއްގެވެސް ފުރަތަމަ ފަތިގަނޑުގެކޮންމެ  •
 އިސްކުރު(  2ފަތިގަނޑުގެ ދެކޮޅަށް އިސްކުރުޖަހާ ދަގަނޑު ފްރޭމްގަނޑުގައި ހަރުކުރުން )ކޮޅަކަށް އެސްއެސް  •
 އަށެވެ. ހުންނާނެހެން ޓްރީޓް ކުރެވިފައިވާ އޮރިމަސް ލަކުޑި އޮރިމަސް ލަކުޑި ވާންޖެހޭނީ ދިގުމުއްތަށް •

 
 

 ހުންނަން ޖެހޭ ގޮތުގެ ކުރެހުމާއި މިންތައް ޗު  ބެން  -2
 )އަނެއް ޞަފްޙާ ގައި(
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