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 ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،ލ.ފޮނަދޫ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ަމުޢޫލާމުތ ަކުރާދްސ   ީބަލާމ ުގޭޅ 
 

 
 ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުން  ނަން:ބީލަމުގެ    / ޕްރޮޖެކްޓްގެ  

 IUL)401-E/401/2022/196 އިޢުލާން ނަންބަރު:

 )ހޯމަ(  2022އޮކްޓޯބަރ  24 އިޢުލާން ތާރީޚް:

 14:00 )އާދީއްތަ( ދުވަހުގެ  2022ނޮވެމްބަރ  06 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ސުންގަޑި:

 12:30 ދުވަހުގެ (، ބުރާސްފަތި ) 2022ނޮވެމްބަރ  10 ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި:

 https://t.ly/9Ld2 ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމްގެ ލިންކް:

 
 
 
 
 
 
 
 

 ދިވެހިރާއްޖެ، 15080ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، ލ.ފޮނަދޫ، 
 info@fonadhoo.gov.mv| އީމެއިލް:    www.fonadhoo.gov.mv| ވެބްސައިޓް:   +(  960)6800082:  ފޯނު | +( 960)7970214ހޮޓްލައިން: 

 

 

https://t.ly/9Ld2
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 ބައިތައް 
 

 3 ތަޢާރަފް  -1

 3 މަޢުލޫމާތު  ީބލަމުގެ -2

 4 ތަފްޞީލް  ރުއްތަކުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ދޫކުރުމަށް ކުއްޔަށް -3

 5 ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް ޕޮއިންޓް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ފަރާތެއް ކާމިޔާުބކުރާ ބީލަން -4

 5 ރަޖިސްޓަރީވުން ީބލަމުގައި -5

 6 ޚަރަދު  -6

 6 މުއްދަތު ދޫކުރާ ކުއްޔަށް/  އަދި ކުލި -7

 6 ފުށުއެރުން  މަސްލަހަތު -8

 6 ަބއްދަލުވުން  މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ/  މީޓިން ޕްރީިބޑް -9

 6 ފައިސާ ބޭނުންކުރާ ގުޅިގެން އާއި  ޕްރޮޕޯޒަލް / އަންދާސީހިސާުބ -10

 6 ޢަދަދު ޕްރޮޕޯޒަލްގެ/  އަންދާސީހިސާުބ ޅޭހުށަހެ -11

 6 ގޮތް ސާފުކުރާނެ މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ ީބލަމާ -12

 6 ހުޅުވުން ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން -13

 7 ީބލަންތައް  ކޮލިފައިވާ -14

 7 ގޮތް  ަބހައްޓަންޖެހޭ ޢަމަލުތައް ީބލަންވެރިންގެ -15

 7 ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެކު އަންދާސީހިސާާބއި -16

 8 ނުންސޮއިކުރު އެއްަބސްވުމުގައި އެވޯޑްކުރުމާއި ބީލަން -17

 8 މަޢުލޫމާތު /  އެންގުން މުހިންމު -18
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___________________________________________________________________________________________________________ 

 ަމުޢލާޫމުތ ަކުރާދްސ ީބަލާމިއުގޭޅ  
 ތަޢާރަފް  -1

/  ގައި  ފޮނަދޫ ލ.  މިއީ   -1.1 ވަރުވާއަށް  ރުއްތައް  ސައުޤުވެރިވާ ރައްޔިތުންގެ  ހިފުމަށް  މިއިދާރާގެ  ކުއްޔަށް  ކުރެވުނު  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް 

(IUL)401-E/401/2022/196 (24   މަޢުލޫމާތު  2022  އޮކްޓޯބަރ ގުޅިގެން  އާއި  ދަޢުވަތު(  ހުށަހެޅުމުގެ  )ބީލަން  އިޢުލާން   )

 ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެވެ. 

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

 އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށެވެ. އި ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށާ

 ެކުންފުނިތައް  ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓުރީ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ ކުންފުންޏާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގ . 

 ާޕޓްނަރޝިްޕތައް ކުރެވިފައިވާ   ރަޖިސްޓްރީ ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  ާޕޓްނަރޝިްޕ. 

 ްސޮސައިޓީތައް ކޯަޕރޭޓިވް  ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ސޮސައިޓީގެ ކޯަޕރޭޓިވ. 

 ައްވިޔަފާރިތަ ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ އަމިއްލ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލު -1.3 ގެންދެވޭނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި  ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަށް  ތަކުގެ  މިބީލަމުގެ އެންމެހައި 

 މަތިންނެވެ. 

 ީބލަމުގެ މަޢުލޫމާތު  -2
 

ދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި  އިޢުލާނުގައި ދެވިފައިވާ މުއްނަމަ އެސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ،  ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްވާ -2.1

 އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. 

  :ްއީމެއިލprojects@fonadhoo.gov.mv 

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

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

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

 ބައްދަލުވުމެއް ނޯންނާނެއެވެ.  ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ/ ބީލަމާ   މިބީލާމާ ގުޅިގެން ްޕރީބިޑް -2.2

 ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން އޮންނާނެ ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. ލް ްޕރޮޯޕޒަ /  ބީލަން -2.3

 ގެ މީޓިންގ ރޫމްހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތަން:  

 12:30  ދުވަހުގެ   (، ބުރާސްފަތި )   2022ނޮވެމްބަރ    10އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިޔަކީ    ތާރީޚް:

 12:30  ދުވަހުގެ   (، ބުރާސްފަތި )   2022ނޮވެމްބަރ    10 )ސުންގަޑި ހަމަވުމުން(   އަންދާސީހިސާބުތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ

mailto:projects@fonadhoo.gov.mv
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 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ވަގުތު   -2.4

 14:00  )އާދީއްތަ( ދުވަހުގެ   2022ނޮވެމްބަރ    06  ތާރީޚް:

ރަޖިސްޓަރީވުމަށްޓަކައި   -2.5 ފޯމް  ތިރީގައިވާބީލަމުގައި  ގޫގްލް  ގައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ    ލިންކް  ބީލަމުގައި  ކުރުމުން  ސަބްމިޓް  ފުރިހަމަކޮށް 

ފޮނުވޭނެއެވެ.    ކުރެވުނުކަމު އެޑްރެހަށް  އީމެއިލް  ފޯމުގައިވާ  މަސައްކަތު  ސްލިްޕ  ސްލިޕް    1ރަސްމީ  ދުވަސްތެރޭގައި  )އެކެއް( 

 ފޯނަށް ގުޅައި އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.   6800082ލިބިނުލައްވާނަމަ ރަސްމީގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 

 https://t.ly/9Ld2  ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް: -

 ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރި ސްލިްޕ އެޓޭޗު ކުރަންވާނެއެވެ.    ސަބްމިޓް ކުރާއިރުފޯމް -2.6

ލިބުމުންނެވެ  -2.7 ސްލިްޕ  ކަމުގެ  ރަޖިސްޓަރީވި  ކުރަންވާނީ  ޔަޤީން  ރަޖިސްޓަރީވިކަމަށް  ރަޖިސްޓަރީވުމަށް  ބީލަމުގައި  ފޮނުވޭނީ  ސްލިްޕ   .

 ސްލިޕްގައި އެފަރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު އޮންނާނެއެވެ.   ފޮނުވާ ފޯމުގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. 

 ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތްތައް:  -2.8

ކަރުދާހުގެ   -2.8.1 ކުރިން    2.4މި  ގަޑިހަމަވުމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފައިސާ  ގައި  އެކައުންޓަށް  ބޭންކް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި 

 ޓްރާންސްފަރ ކޮށްގެން )އިންޓަނެޓް ބޭންކިން / އޭޓީއެމް ޓްރާންސްފަރ( 

 ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލް: 

 7707700292001ނަންބަރު: 

 1ރެވެނިއު  1452ނަން: 

ކުރާ   -2.8.2 ދެއްކިޓްރާންސްފަރ  މެދުވެރިކޮށް  ރަސީދު    ކަމުގެ  ފައިސާ  ވައިބަރ  ނުވަތަ  އީމެއިލް  އިދާރާއިން  ކައުންސިލް 

 ހޯދަންވާނެއެވެ. ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. އަދި ރަސީދު ނުލިބޭނަމަ ކައުންސިލަށް ގުޅައިގެން ރަސީދު 

ލިބުނުކަން ޔަޤީން ކުރެއްވުމަކީ ބީލަމުގައި    ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޯމް މަށްފަހު  ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް ސަބްމިޓް ކުރު -2.9

 ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

ފައިސާއެއް އޮތް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މި ބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެނޭނެއެވެ. އަދި ބައިވެރިވި  ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ   -2.10

 ކަމުގައިވީނަމަވެސް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި އެ ބީލަމެއް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ތަފްޞީލް  ރުއްތަކުގެކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  -3

 ރުއްތައް ކުއްޔަށް ދޫކާ  -3.1

 ޢަދަދު  ތަން  #

 5 ސިރާޖުއްދީނުމަގު ކުރިގަމުއަވަށް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު  . 3

 107 ސިރާޖުއްދީނުމަގު ބަރާސިލުއަވަށް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު  2

 4 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ބަރާސިލުއަވަށް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު  3

 21 މަގު  2ކުރިގަމުކޮޅު ކަތި  4

 8 ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު  5

https://t.ly/9Ld2


 5ގެ    9| ޞަފްޙާ    401-E/401/2022/196(IUL)މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް |އިޢުލާން ނަންބަރު: ގުޅޭ  ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމާލ. ފޮނަދޫގައި 

 14 އަތިރިމަތި ސަރަހައްދު ސްކޫލް )ލ.އ.ތ.މ(ގެ ހުޅަނގު ފަރާތު  6

 12 )ބަނދަރު ސަރަހައްދު(   އުތުރު ާޕކު 7

 5 ( ސަރަހައްދު  ބަނދަރު)  ދެކުނު ާޕކު 8

 14 އަބަދަށްހިޔާމަގު  9

 190 ރުފިޔާ(   ނުވަދިހަ އެއްސަތޭކަ  ޖުމްލަ: ) 
 

އުނިއިތުރު  -3.2 އަންނަ  ޢަދަދަށް  ރުއްތަކުގެ  މުއްދަތުގައި  އެއްބަސްވުމުގެ  ފަހުން  ސޮއިކުރާ  އެއްބަސްވުމުގައި  ދިނުމުގެ  ކުއްޔަށް    ރުއްތައް 

އެހެން  ފަރާތުގެ އިހުމާލުން ނޫން  ނަގާ  ހުށަހަޅާ ކުއްޔަށް ބަދަލު ގެނައުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމޭނެއެވެ. މިގޮތުން ކުއްޔަށް    ކައުންސިލަށް 

ވާހަކަ  ގޮތަ  ދެފަރާތުން  އުނިކުރުމަށް  އަގު  ޖެހޭ  އެރުކަކަށް  ކުލިން ނިސްބަތުން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބެލުމަށްފަހު  ޢަދަދު  މަދުވާ ރުކުގެ  ކަށް 

 ދައްކާ އެއްބަސްވާންނާނެއެވެ. 

 ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް ޕޮއިންޓް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ފަރާތެއް ކާމިޔާުބކުރާ ބީލަން -4

 / މާކްސްދެވޭ ބައިތައް އިވެލުއޭޓް  ކުރާ ބައިތައް  -4.1
 މާކްސް )%(  ތަފްޞީލް 

 ( / ވަރުވާ   )ކުލި   އަގަށް  -4.1.1

ހުށަހަޅަްނާވނީ   ޮގތުަގއި  ހުށަހަޅާ)ކުލީެގ  ދައްކަން  ޮގތުގައި  ަވރުާވެގ  ރުއްތަކަށް  ހުށަހަޅާީނ    މަހަކަށް  ކުލި  އަދި  އަެގކެެވ. 

އަހަރުން އަހަރަށް ކުލީެގ ޢަދަދަށް ބަދަލު އަންަނޮގތަށް ކަމަށްާވަނމަ އެ ތަފްޞީލް އެނޭގޮގތަށް އަދި ކުލީެގ މަހުންމަހަށް ނުަވތަ  

ަވކި ޝީޓެއްަގއި ތައްޔާރުކޮށް   މިޮގތަށް ހުށަހެޅި   ހިމަނަްނާވެނއެެވ.  ބީލަމާއެކުޖުމްލައާއި މަހަކަށްޖެހޭ އެްވރެޖް  އެނޭގޮގތަށް 

މަހަ އެއްެވސް  އެހުށަހެޅުމެއް  ކަމުަގއިީވނަމަެވސް  ކުރެވިއްޖެަނމަ  ފާހަަގ  ހުށަހަޅާފައިާވކަން  ކުޑަކުއްޔެއް  ނުާވ  އެކަށީެގން  ކަށް 

 ( ބާޠިލް ކުރެޭވެނއެެވ،

 ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެްނމެ ިގން ޕޮއިންޓް ދެޭވނެއެެވ.)ކުލި( އެްނމެ މަތީ އަުގ މަހަކަށް 

100% 

 

ފަރާތްތަކަށެވެ. )މިކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް  މާކްސް ދެވޭނީ އިވެލުއޭޝަން އިން ފާސްވާ   -4.2

 ( . ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޝަން ގައި ފެއިލް ވާނެއެވެ

ސަރަހައްދުގެ ބީލަންވެރިންނަށް  ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ޢާންމުކޮށް ފައިވާ  -4.3

 އިސްކަން ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ބެލޭނެއެވެ.

 ީބލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުން -5

(  2022  އޮކްޓޯބަރ  24) 401-E/401/2022/196(IUL)  ނަންބަރު   މިއިދާރާގެ  ގޮތް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ރަޖިސްޓަރީވުމުގައި  ބީލަމުގައި -5.1

 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  2.5ކަރުދާހުގެ އިޢުލާނުގައި އަދި މި މަޢުލޫމާތު  

ކުރެވި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ    ބީލަން -5.2 ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަމަށް ރަޖިސްޓަރީ 

ޖެހޭ  ފަރާތްތަކަށެވެ. ޢަދަދކީ  ދައްކަން  ރުފިޔާރ  150/ -  ފައިސާގެ  ފަންސާސް  ގޮތް    އެވެ.(  )އެއްސަތޭކަ  ޖެހޭ  ދައްކަން  )ފައިސާ 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ،(  2.8އަދި  2.5މިކަރުދާހުގެ 



 6ގެ    9| ޞަފްޙާ    401-E/401/2022/196(IUL)މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް |އިޢުލާން ނަންބަރު: ގުޅޭ  ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމާލ. ފޮނަދޫގައި 

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ސްލްިޕ އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  -5.3

 ލިބިލެއްވުމުންނެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމަށް ބަލަންވާނީ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ސްލިްޕ  -5.4

 ޚަރަދު   -6
 

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

 މުއްދަތު  ކުއްޔަށް ދޫކުރާކުލި އަދި /  -7

 ( އަހަރު ދުވަހަށެވެ. އެއް)ދެ 02ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ މީލާދީ  ރުއްތައް  -7.1

 މަސްލަހަތު ފުށުއެރުން  -8

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

ނަމަ، އެކަމުގެ ސާފު  ބަޔާންކުރާ 'ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް' ނުވަތަ 'ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓިވް' ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގުޅުމެއް( އޮތްކަމުގައި ވާ

 މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

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

 ލް ކުރެވޭނެއެވެ. ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، އެއަންދާސީހިސާބެއް ބާޠި

 / މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ަބއްދަލުވުން  ޕްރީިބޑް މީޓިން -9

  .ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ ގައި  2.2 މިކަރުދާހުގެ މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ  ގ / މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމާމީޓިން ްޕރީބިޑް -9.1

 ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ ފައިސާ  / ޕްރޮޕޯޒަލް އާއިއަންދާސީހިސާުބ -10

 މިބީލާމާ ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހައި މުޢާމަލާތެއްގައިވެސް ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.  -10.1

 ޢަދަދު / ޕްރޮޕޯޒަލްގެ ޅޭ އަންދާސީހިސާުބހުށަހެ -11

  ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ. އެއްފަރާތަކުން    ޒަލްްޕރޮޯޕގިނަ    ލަށްވުރެޒަްޕރޮޯޕއަދި އެއް    .ބީލަމެކެވެހުށަހެޅޭނީ އެންމެ    ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް -11.1

 ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.  ބީލަންމިގޮތަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި 

 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނެ ގޮތްީބލަމާ  -12

   .އިންނެވެ އީމެއިލްގައިވާ ގޮތަށް  2.1މިކަރުދާހުގެ  ޖެހޭނީ ހުށަހަޅަން ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ގުޅިގެން މިބީލާމާ -14.1

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

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

 އަދި ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ.  ގެޒެޓްގައި އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.

 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން ބީލަން -13

 އެވެ. ގައި އެވަނީ  2.3ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން އޮންނާނޭ ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ތަން މިކަރުދާހުގެ  ބީލަން -13.1

 ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ބީލަމެއްންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސު ބީލަން -13.2



 7ގެ    9| ޞަފްޙާ    401-E/401/2022/196(IUL)މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް |އިޢުލާން ނަންބަރު: ގުޅޭ  ރައްޔިތުންގެ ރުއްތައް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމާލ. ފޮނަދޫގައި 

 ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައެވެ.  ބީލަންބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި  ބީލަން -13.3

 ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.  ބީލަން -13.4

ކަނޑައެޅިފަ  ބީލަން -13.5 ހުޅުވަން  ކުރިން  ޖެހުމުގެ  ގަޑި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ފަރާތުގެ  ހުޅުވަން  ހުށަހަޅާ  ކުރުމަކީ  ކަށަވަރު  ގަޑި  ތަނާއި  އިވާ 

 ޒިންމާއެކެވެ. 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.  ބީލަން -13.6

 ރަންވާނެއެވެ. ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާފުކު ބީލަން -13.7

 ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.  ބީލަންތައްއީމެއްލް އާއި ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިން ފޮނުވާ  -13.8

 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ބީލަންފޮތް ގަނެފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.  -13.9

 ނީ ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. މިބީލާމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާ -13.10

 ީބލަންތައް ކޮލިފައިވާ  -14

އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެހި    18ށާއި ޢުމުރުން  މިބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަ -14.1

 ރައްޔިތުންނަށެވެ. 

 ފަރާތަކީ ދައުލަތުގެ ްޕރޮކިއުމެންޓް ބީލަމާގުޅޭ ސަސްެޕންޝަނެއްގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ   -14.2

 ބީލަންވެރިންގެ ޢަމަލުތައް ަބހައްޓަންޖެހޭ ގޮތް  -15

ނެއެވެ. އަދި އެމާއްދާގައި  ގައިވާ ގޮތަށް ބީލަންވެރިންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާ  10.33ވަނަ ބާބުގެ ނަންބަރު    10މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ   -15.1

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުތައް ނުބެހެއްޓޭ ފަރާތްތައް ބީލަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 އަންދާސީހިސާާބއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  -16

ްޕރޮޯޕޒަލް އާއަންދާސީހިސާބު ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާނަމަ އަންދާސީހިސާބުއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ   /  ދަންނަވާފައިވާ  ތެރޭގައި ތިރީގައި  /    ލިޔުންތަކުގެ 

 . ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ ްޕރޮޯޕޒަލް

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ސްލްިޕ -16.1

 ވާ ފޯމް، ޗެކުލިސްޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު( ހުށަހަޅާ ފޯމް )މިއިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިްޕރޮޯޕޒަލް  /އަންދާސީހިސާބު   -16.2

   މަހުންމަހަށް ނުވަތަ އަހަރުން އަހަރަށް ކުލި ތަފާތުވާނަމަ ކުލި ހުށަހަޅާ ގޮތުގެ ތާވަލް -16.3

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ްޕރޮފައިލް  -16.4

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވިޔަފާރި / ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮީޕ   -16.5

 ސެޓްފިކެޓް ގެ ކޮީޕ ނުވަތަ މީރާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުމުގެ ކޮީޕ ޖީ.އެސް.ޓީ -16.6

 އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ސާފު ކޮީޕ  -16.7

ލިޔުން  -16.8 ނެތްކަމުގެ  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ދައްކަންޖެހޭ  ރެވެނިއު  )ޓެކްސް  ދައުލަތަށް  އިންލެންޑް  މޯލްޑިވްސް  ރިޯޕޓް(  ކުލިއަރެންސް   

ވެސް  އޮތޯރިޓީ އިން ނޯޓް: ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ބީލަމާއެކު ހުށައެޅުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ނަމަ 

 މިލިޔުން ހުށައަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭ ފަރާތުން މިއިދާރާއިން އަންގާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 
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 ނުންބީލަން އެވޯޑްކުރުމާއި އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރު -17

ފަރާތަށް   -17.1 ކާމިޔާބުކުރި  ކާމިޔާބުކުރީ  ބީލަން  ބީލަން  އެ  ފަރާތްތަކަށް،  ހުރިހާ  ބައިވެރިވި  ބީލަމުގައި  ކުރިން،  ޙަވާލުކުރުމުގެ  ކޮންޓްރެކްޓް 

ނު  ކާމިޔާބު  ބީލަން  ވިދިގެން  އެންގުމާއި  އަންގާ  މިގޮތުން  އެންގޭނެއެވެ.  ކޮބައިކަން  ފަރާތްތަކަކީ  ނުވާ  ކާމިޔާބު  ވި  ކޮންފަރާތެއްކަމާއި، 

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

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

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

މައްސަލަ ބަލައި  މައްސަލައެއް  އެ  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  މައްސަލައެއް  ފަރާތްތަކުން  ކާމިޔާބުނުވި  ބީލަން  ކުރާނީ   އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި 

 ށްފަހުގައެވެ.  ނިންމި ގޮތް އެފަރާތަށް އެންގުމަ

ތުގެ  ބީލަން އެވޯޑްވި ކަމުގެ ސިޓީއާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. ސިޓީގައިވާ މުއްދަ -17.2

 ތެރޭގައި މި އިދާރާއިން އެދޭ މަޢުލޫމާތުތައް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން    3އެވޯޑްވި ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް ފޮނުވޭނެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް ފޮނުވާތާ  ބީލަން   -17.3

 ކުރި ފަރާތުގެ ކޮމެންޓާއެކު ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ކާމިޔާބު

 ރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެ  03އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  -17.4

 ސިޓީ  މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ އެވޯޑްވި ކަމުގެ -17.5

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

ކަށަވަރު   -17.6 ބަލާ  އިދާރާއިން  މި  ވޭތޯ  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ދައްކަންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ކުރިން  އެވޯޑްކުރުމުގެ  އިވެލުއޭޓްކޮށް  ބީލަން 

ފަރާތެ ޖެހޭ  ދައްކަން  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ދައުލަތަށް  ބަލާބެލުމުން،  އެގޮތުން  އިދާރާއިން  ،  އްނަމަކުރެވޭނެއެވެ.  މި  ކުރެވޭނީ  އެވޯޑް 

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

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

 މިއިދާރާ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

)އެއް -17.7 ކުރުމަށްފަހު  ނުވަތަ ސޮއި  ހިސާބަކުން(  އެވޯޑު ކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކޮށްފިނަމަ  އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް  ވެސް 

 ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 މުހިންމު އެންގުން / މަޢުލޫމާތު  -18

ބައިލް ނަންބަރަކީ ބީލަންވެރިޔާ ނުވަތަ ބީލަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ  ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މޯ -18.1

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

ބާޠިލްކުރުމުގެ ޙައްޤު މިއިދާރާއަށް    ބީލަންތައްމިއިދާރާއިން ބޭނުން ނުވެއްޖެހިނދެއްގައި އެކަމަށް ހުށަހެޅި  ކުއްޔަށް ދިނުމަށް    ރުއްތައް -18.2

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ    ބީލަންތައްމިގޮތުން    ލިބިގެންވެއެވެ.  ކުރެވިއްޖެނަމަ  ބާޠިލްކުރެވިފައިވާކަން އެންގޭނެއެވެ.    ބީލަންތައް ބާޠިލް 

   ޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.އަދި ގެޒެޓްގައި އި 
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ސާފުކުރަން   -18.3 މަޢުލޫމާތެއް  އިތުރު  އަދި  ކިޔައި  ރަނގަޅަށް  މަޢުލޫމާތު  ދީފައިވާ  ކަރުދާހުގައި  މަޢުލޫމާތު  މި  ތައްޔާރުކުރާއިރު  ބީލަން 

 ބީލަން ތައްޔާރުކޮށް  ބޭނުންނަމަ ނުވަތަ ޖެހޭނަމަ އެމަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމާއި، ބީލަމުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކޮށްގެން

 ހުށަހެޅުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

ޤަވާޢިދުގެ   -18.4 މާލިއްޔަތު  ބެލުމަށް    17:09ދައުލަތުގެ  ކަންތައްތައް  ޚިލާފަށްކުރާ  ޤަވާޢިދާ  ބީލަމެއްގައި  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 
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