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 ބީލަން ފޮތް 
 

 
  އޮޓ   ޓަނުގެ  1.5  ބޭނުމަށް  އ ދާރާގެ  ކައުންސ ލް   ސ ޓީ   ކުޅުދުއްފުށ   : ނަން   ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

  ފަރާތެއް   ސަޕްލައ ކޮށްދޭނެ  ވޭނެއް   މ ނީ   އަދ   ކާރެއް   ، ލޮރީއެއް  ގ އާ
 ހ ދުން 

 Supply of Lorry, Car and Van 
 G/3266/202-PC-10 : ނަންބަރ   ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
 71PR/266/2023/-(IUL)266 : ނަންބަރު   އ ޢުލާން 

35PR/266/2023/-(IUL)266 
 2023ޖަނަވަރީ    23 : އ ޢުލާން ކުރެވ ފައ ވާ ތާރީޚް 

 2ވާޝަން   ބީލަންފޮތުގެ ވާޝަން:  

 
             2023ފެބްރުއަރީ    05ކުރެވ ފައ ވާ ތާރީޚް:  އ ސްލާޙު ބީލަން ފޮތް  

 
 

 ކުޅުދުއްފުށީ ސ ޓީ ކައުންސ ލްގެ އ ދާރާ 
 ކުޅުދުއްފުށ  ، ދ ވެހ ރާއްޖެ 
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   1ސެކްޝަން 
 ބީލަން ޝީޓް 

 ބީލަމާއ  ގުޅޭ ރ ފަރަންސްތައް 
ރ ފަރަންސް  
 ނަންބަރު 

 ކާރެއް ،ލޮރީއެއް ގ އާ އޮޓ  ޓަނުގެ 1.5 ބޭނުމަށް އ ދާރާގެ ކައުންސ ލް ސ ޓީ ކުޅުދުއްފުށ   ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:
 ހ ދުން  ފަރާތެއް ސަޕްލައ ކޮށްދޭނެ ވޭނެއް މ ނީ އަދ 

 71PR/266/2023/-(IUL)266އ ޢުލާން ނަންަބރު: 

 35PR/266/2023/-(IUL)266އ ޢުލާން ނަންަބރު: އ ޞްލާޙު ގެނެވ ފައ ވާ 
 ()ހ މަ 2023 ޖަނަވަރީ 23 އ ޢުލާން ކުރ  ތާރީޚް:

1.1 

ގެ   ()ުބދަ 2023 ފެްބރުއަރީ 15ން    ()ހ މަ 2023 ޖަނަވަރީ 23ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖ ސްޓްރީކުރުން: 
 ށް 10:15

 އެޑްރެސް : ކުޅުދުއްފުށީ ސ ޓީ ކައުންސ ލްގެ އ ދާރާ
 6527166ނުވަތަ  6527177ފ ނު ނަންަބރު : 

8.1 

 : ސުންގަޑ  ކުރައްވަންވީ އީމެއ ލް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް
 ނަން: ޝ ފާނާ ޢަްބދުއްރަޙީމް )ކައުންސ ލް އޮފ ސަރ( އަދ  މުޙައްމަދު ޖަޢުފަރު )ކައުންސ ލް އޮފ ސަރ( 

 6527166ނުވަތަ  6527177ގުޅޭނެ ނަންަބރު: 
  ()ހ މަ 2023 ފެްބރުއަރީ 13ތާރީޚް:  
 10:15ގަޑ :  

 bids@kulhudhuffushicity.gov.mvއީމެއ ލް އެޑްރެސް: 
 އޮފީސް: ކުޅުދުއްފުށީ ސ ޓީ ކައުންސ ލްގެ އ ދާރާ

9.2 

 13.1 އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: ޖުމްލަ އަގު )ދ ވެހ  ފައ ސާއ ން( 
  :ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑ 

  (ުބރާސްފަތ ) 2023 ފެްބރުއަރީ 16ތާރީޚް:     
 10:15ގަޑ :     

 މާލަމުގައ  ޖަލްސާކުރާ އޮތ ރ ޓީގެ ގަވަރމަންޓް ލ ކަލް އަދ  ކުޅުދުއްފުށީ ސ ޓީ ކައުންސ ލްގެ އ ދާރާ     ތަން:

.171 

 :ބީލަން ހުޅުވުން
  (ުބރާސްފަތ ) 2023 ފެްބރުއަރީ 16ތާރީޚް:     
 10:15ގަޑ :     

 މާލަމުގައ  ޖަލްސާކުރާގެ އޮތ ރ ޓީ ގަވަރމަންޓް ލ ކަލް އަދ  ކުޅުދުއްފުށީ ސ ޓީ ކައުންސ ލްގެ އ ދާރާ     ތަން:

.119 

 122. ގައ  އެވަނީއެވެ.  6ީބލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މ ންގަނޑު ޖަދުވަލު 

  )އެއް ހާސް ފަންސާސް ރުފ ޔާ )  1050.00ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީގެ ގޮތުގައ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 
 30.1 ފައ ނޭންސ އަލް އ ންސްޓ ޓ އުޝަނަކުން ދޫކޮށްފައ ވާ ލ ޔުމުގެ އަސްލު 

 32.1 52.ހުށަހަޅާ އަގުގެ % ޕާރފ މަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 
 

mailto:bids@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 އ ރުޝާދު   ފަރާތްތަކަށްދެވޭ   ހުށަހަޅާ   ބީލަށް   -   2ސެކްޝަން 
 މަޢުލޫމާތު   )ހ( އާންމު 

 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .1

 

1.1.  
 

  ގ އާ   އޮޓ   ޓަނުެގ  1.5  ބޭނުމަށް  އ ދާރާެގ  ކަުއންސ ލް  ސ ޓީ  ކުޅުދުއްފުށ   މ އީ
ހުޅުވާލެވުނު ހ ދުމަށް    ފަރާތެއް   ސަޕްލައ ކޮށްދޭނެ  ޭވނެއް  މ ނީ  އަދ   ކާރެއް  ،ލޮރީއެއް

 މ  ބީލަމުެގ މަޢުލޫމާތު ބީލަން ޝީޓުގައ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާނެެއވެ.   ބީލަމެކެވެ.
ބީލަމަށް ކުރ މަތ ލެވޭނެ   .2

 ފަރާތްތައް 
ރީ ކުރުމުެގ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ:  ވ ޔަފާރ  ރަޖ ސްޓް  ،ހުޅުވާލެވ ފައ ވަނީ   ބީލަން  .2.1

ރަޖ ސްޓ18/2014ު ވ ޔަފާރ   ދަށުން  ެގ  ކުރެވ ފައ ާވ  (  ބަޔާންކުރާ  ރީ  ތ ރީަގއ  
  ފަރާތްތަކަށެވެ.

ކުރެވ ފައ ާވ    2.1.1  ރަޖ ސްޓުރީ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ކުންފުންޏާބެހޭ  ދ ވެހ ރާއްޖޭެގ 
 ކުންފުނ ތައް.

 ޕާޓްނަރޝ ޕް ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖ ސްޓުރީ ކުރެވ ފައ ވާ ޕާޓްނަރޝ ޕްތައް.  .22.1 

ކ ޕަރޭޓ ވް ސޮސައ ޓީެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖ ސްޓުރީ ކުރެވ ފައ ވާ ކ ޕަރޭޓ ްވ    .32.1  
 ސޮސައ ޓީތައް. 

ވ ޔަފާރީެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖ ސްޓުރީ ކުރެވ ފައ ާވ    .42.1   އަމ އްލަ ފަރުދުންެގ 
 އަމ އްލަ ފަރުދުންެގ ވ ޔަފާރ ތައް. 

ފަރާތްތަކަކަށް    2.1މ މާއްދާެގ    .2.2  އެހެން  އ ތުރުން  ފަރާތްތަކުެގ  ބަޔާންކުރާ   ަގއ  
 ކޮށްފައ ވާނެއެެވ. ބީލަމަށް ކުރ މަތ ލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްަގއ  ބަޔާން  

  އޮންނަންވާނެގޮތާއ    ބީލަން  .3
 ސޮއ ކުރުން   ބީލަމުގައ  

 ފަރާތްތަކުގެ   ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ،ަގއ ވާ   1  ޖަދުވަލު  ލ ޔުމުެގ  މ   އޮންނަންވާނީ  ބީލަންތައް  .3.1
ހީރަސްޖަހާ    ތަރުތީބުން  ހ މެނޭޮގތަށް  ތައްޑޮކ އުމަންޓު  ލ އުންތަކާއ    ަގއ ވާ  ޗެކުލ ސްޓު

 . ކުރެވ ފަެއވެ ބައ ންޑު ނުވަތަ

  ފަރުމާ)  ފޮންޓަކުން  އެނޭގ  ކ ޔަން  ފަސޭހައ ން ،ދ ވެހ ބަހުން  އޮންނަންވާނީ  ބީލަން  .3.2
ނުވަތަ އަތުން ލ ޔާނަމަ ލ ޔެފައ  ހުންނަންވާނީ ކުރެވ ފައެވެ.    ޓައ ޕު(  ފަދަ  ފޮންޓް

ޮގތަށެވެ.   އެނޭގެގ   ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ސަފްހާއެއްަގއ   ހުރ ހާ  ބީލަމުެގ  ައދ ކ ޔަން 
 އޮންނަން  އ  ކުރެވ ފައ ވާސޮ   ފަރާތުެގ  ކުރާ  ައއްޔަން  އެފަރާތުން  ނުވަތަ  ފަރާތުެގ
 ތެރެއ ން   ހާެގޞަފު  ތައްކ   އެއީ  ެވސް  ޙާއެްއގައ ޞަފު  ކޮންމެ  ބީލަމުެގ  އަދ .  ވާނެެއވެ
 ނަންބަރުވެސް   ޙާޞަފު  ތަރުތީބުން  އެނޭގޮގތަށް  ޙާކަންޞަފު  ވަނަ  ކ ތައް

 . ޖަހަންވާނެއެވެ
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ޑ ރެކްޓަރ  3.3.1  .3.3 މެނޭޖ ންގ  ކުންފުނ ތަކުން  ލ މ ޓެޑް   އެހެން  ނޫން  ޕްރައ ވެޓް 
ބީލަމުގައ    ހުއްދަ   ކުރުުމެގ  ސޮއ   ފަރާތަކަށް  އެ  ސޮއ ކުރާނަމަ  ފަރާތަކުން 

  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން  ެގ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"  އޮފް "ޕަަވރ ދެވ ފައ ވާކަން ބަޔާންކުރާ

 ފަރާތަކުން ބީލަމުަގއ    އެހެން   ނޫން  ޕާޓްނަރޝ ޕްތަކުެގ މެނޭޖ ންގ ޕާޓްނަރު  .23.3
  "ޕަަވރ   ދެވ ފައ ވާކަން ބަޔާންކުރާ  ހުއްދަ  ކުރުމުެގ  ސޮއ   ފަރާތަކަށް  އެ  ސޮއ ކުރާނަމަ

 .ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"  އޮފް
  ފަރާތަކުން ބީލަމުަގއ    އެހެން  ނޫންތަކުެގ ޗެއަރޕާރސަން  ކ ޕަރޭޓ ވް ސޮސައ ޓީ  .23.3

  "ޕަަވރ   ދެވ ފައ ވާކަން ބަޔާންކުރާ  ހުއްދަ  ކުރުމުެގ  ސޮއ   ފަރާތަކަށް  އެ  ސޮއ ކުރާނަމަ
 .ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"  އޮފް

ހުށަހަޅާ   .43.3 ބީލަމަށް  ފަރާތެއް  ނޫން  ވެރ ފަރާތް  ވ ޔަފާރ ތަކުަގއ   ފަރުދީ 
ހުއްދަ ސޮއ ކުރުމުެގ  އެފަރާތަކަށް  ސޮއ ކުރާނަމަ  ދެވ ފައ ވާކަން    ލ ޔުންތަކުަގއ  

 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީއެއްއެޓާރނީ" އޮފް  "ޕަވަރ ބަޔާންކުރާ

ބީލަމުެގ   .53.3   ކުންފުނ ތަކުން  ލ މ ޓެޑް  ޕަބްލ ކް  ކުންފުނ ތަކާއ ،  ސަރުކާރު 
 ލ ޔުންތަކުަގއ  ސޮއ ކުރާއ ރު، ޒ ންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްެވސް ސޮއ  ކުރެވ ދާނެެއވެ. 

ެއްއ   )އެކެއް( ބީލަމެވެ.   1ބީލަމަށް ކުރ މަތ ލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ    .4.1 އަދަދު   ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅޭނެ  .4
އެފަރާތުން  ހުށަހަޅާފ ނަމަ  ފަރާތަކުން  ެއއްވެސް  ބީލަށް  ގ ނަ  ބީލަމަށްވުރެ 

 ހުށަހަޅާަގއ ވާ ހުރ ހާ ބީލަމެއް ބާތ ލް ކުރެވޭނެެއވެ. 

  ކުރުމުގެ   ތައްޔާރު   ބީލަން  .5
 އަގު 

ހުށަހެޅުމަށް  ބީލަން  .5.1 ބީލަން   ކުރާނީ   ޚަރަދެއް  އެންމެހައ   ކުރާ  ތައްޔާރުކުރުމަށާއ  
މ ކަމަށް ހ ނާގ އެއްެވސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް    .ފަރާތަކުންނެވެ  ހުށަހަޅާ  އެބީލަމެއް

 ހުޅުވާލ  ފަރާތުން ޒ ންމާއެއް ނުނަާގނެއެެވ. 
އ ދާރާއާއ  ކައުންސ ލްގެ    ގެ ސ ޓީ ކައުންސ ލް   ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، ކުޅުދުއްފުށީ   .6.1 އުސޫލްތައް  އެހެނ ހެން  .6

ފަރާތެއް    ގުޅުންހުރ    މުވައްޒަފަކާ   އ ދާރާއެއްގެ   އެއްވެސް   ހ ނގަމުންދާ   ދަށުން   އ ދާރާގެ 
  ސޮއ ކޮށް   ލ ޔުމެއްގައ   އެނގޭނެ   މަޢުލޫމާތު   ސާފު   އެކަމުގެ ކަމުގައ ވާނަމަ  
 .  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

  ތަނެއްކަމަށް   ގުޅުންހުރ    މުވައްޒަފަކާ   ބަޔާންކޮށްފައ ވާ   ގައ    6.1  މާއްދާގެ   މ    .6.2 
  ކްލ ޒް "   ނުވަތަ "  ރ ލޭޓ ވް   ކްލ ޒް"   ، ގައ   35.6  ގަވާއ ދުގެ   މ   ، ބެލެވޭނީ 

 . ތަނަކަށެވެ   ފަރާތެއްގެ   އެފަދަ   ނުވަތަ   ފަރާތަކަށް   ބުނެފައ ވާ   ކަމަށް " އެސ ސ އޭޓް 
 

 



 

 5ގެ   36ޞަފްޙާ:  
 
 

 

   266-PR/266/2023/17(IUL)  ހ ދުން ފަރާެތއް ސަޕްލައ ކޮްށދޭނެ ވޭނެއް  މ ނީ އަދ  ކާރެއް ،ލޮރީއެއް ގ އާ އޮޓ   ޓަނުގެ 1.5 ބޭނުމަްށ އ ދާރާގެ ކައުންސ ލް ސ ޓީ ކުޅުދުއްފުށ  5

 )ށ( ބީލަމާގުޅޭ ލ ޔުންތައް 

  ހ މެނޭ   ގައ    ފޮތު   ބީލަން  .7
 ބައ ތައް 

ލ ޔުންތަކާއ ،    .7.1 ލ ސްޓްަގއ ވާ  ތ ރީގައ ވާ  ހ މެނެނީ  ލ ޔުންތަކުަގއ   ބީލަމާުގޅޭ 
 އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ. 

 ( 1-ސެކްޝަން) ޝީޓް ބީލަން 7.1.1 

 (2-ސެކްޝަން)ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އ ރުޝާދު  7.1.2 

 ( 3-ސެކްޝަން)  ެއއްބަސްވުުމެގ އާންމު އަދ  ހާއްސަ މާއްދާތައް .37.1  

 (4-ސެކްޝަން) ޖަދުވަލުތައް .47.1  

 (5 -ސެކްޝަން )ން ޝަކ ޓޭ 7.1.5  

 (6–)ސެކްޝަން މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތާބެހޭ 7.1.6  

ބީލަމުގައ  ރަޖ ސްޓްރީ   .8
 ކުރުން 

އ ޢުލާނުގައ ވާ ުމއްދަތުެގ ތެރޭަގއ  އ ޢުލާނުަގއ ވާ ލ ންކް  ޖ ސްޓްރީވުމަށް  ބީލަމުަގއ  ރަ  .8.1
މެދުވެރ ކޮށް ރަޖ ސްޓަރވާންާވނެއެވެ. ނުވަތަ އ ޢުލާނުަގއ ާވ ނަންބަރަށް ުގޅައ ެގން 
ބީލަން   ކަށަވަރުކުރުމަކީ  ރަޖ ސްޓަރވ ކަން  ބީލަމުަގއ   ރަޖ ސްޓަރވާންވާނެއެވެ. 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޒ ންމާއެކެވެ. 
  މުއްދަތުގެ  ދެވ ފައ ވާ ކުރުމަށް ރަޖ ސްޓަރީ އ ޢުލާނުގައ  ހުށަހެޅޭނީ ސާބުއަންދާސީހ   .8.2

 . ފަރާތްތަކަށެވެ ނ ޓްކުރެވ ފައ ވާ ނަން މ އ ދާރާގައ  ތެރޭގައ 
  ގުޅޭގޮތުން   ބީލަމާ  .9

 ސާފުކުރުން    މައުލޫމާތު 

ތާރީޚާއ  ަގޑ  "ބީލަން ޝީޓް" ަގއ     ނަމައޮންނަ  މީޓ ން  ޕްރީބ ޑް  މާއ  ުގޅޭ މ  ބީލަ  .9.1

 ބަޔާންކޮށްފައ ވާނެެއވެ. 
ބީލަމާުގޅޭޮގތުން އ ތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ބީލަން ޝީޓްަގއ ާވ    .9.2

އެޑްރެހަށް ލ ޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދ ނުމަށްފަހު ހުރ ހާ  
 ފޮނުވޭނެެއވެ. ބީލަންވެރ ންނަށް ލ ޔުމުން 

  އ ތުރަށް   ުގޅޭޮގތުން  ބީލަމާ  މ   ނުވަތަ  ުގޅ ެގން   މަޢުލޫމާތާއ   ފޮތުަގއ ވާ  ބީލަން  މ   .9.3
 ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ހ ދުމަކީ  ަމއުލޫމާތު  ކަމެއްެގ  އެ  ނަމަ  އޮތް  ކަމެއް  ސާފުނުވާ
 . އެކެވެ ޒ ންމާ

މ އ ދާރާެގ    .9.4 ފ މެޓްަގއ   ސޮފްޓްކޮޕީ  ލ ޔެކ ޔުންތައް  އެންމެހާ  ބެހޭ  މ މަސައްކަތާއ  
ކުރެވެން    https://kulhudhuffushicity.gov.mvވެބްސައ ޓް   ޑައުންލ ޑް 

މަޢު އެންމެފަހުެގ  ދޫކުރެޭވ  ުގޅ ެގން  މ ބީލަމާއ   އަދ   ލޫމާތުތައް ހުންނާނެއެވެ. 
 ވެބްސައ ޓް މެދުވެރ ކޮށް ހ ދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރ މަތ ލާ ފަރާތުެގ ޒ ންމާއެކެވެ. 

 

https://kulhudhuffushicity.gov.mv/
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  ެގންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ބީލަމަށް  ކުރ ން  ހަމަވުމުެގ  މުއްދަތު  ހުޅުވުމުެގ  ބީލަން  .10.1 ބީލަމަށް ބަދަލު ގެނައުން  .10
(  އ ތުރު/އުނ )   އެމެންޑްަމންޓެއް  ،ހ ދެއްަގއ    ފެނ ްއޖެ  ެގނައުމަށް  ބަދަލެއް

 .   ެގނެވޭނެއެވެ
 އުނ އ ތުރު  އެ  އަދ . ބައެކެވެ ބީލަމުެގ ެއމެންޑްމަންޓަކީ ދޫކުރާ ޮގތަށް ަގއ ވާ  0.11  .10.2 

  މެދުވެރ ކޮށް   އީމެއ ލް  ފަރާތްތަކަށް   ޙާޟ ރުވ   ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ބީލަމުެގ
 . ޙަވާލުކުރަންާވނެއެވެ އެލ ޔުން އެފަރާތަކާ  ނުވަތަ. ފޮނުވަންވާނެެއވެ

 )ނ( ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން 
ބީލަމުގައ  ބޭނުން ކުރެވޭ   .11

 ބަސް 
ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއ ެއކު ދީފައ ާވ ނަމޫނާާއ ބީލަން    .11.1

އެްއޮގތަށް ދ ވެހ ބަހުންނެވެ. ައދ  ބީލަމާއ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރ ފަރެންސް ލ ޔުންތަްއ  
 އ ގ ރޭސ  ބަހުން ހުށަހެޅ ދާނެެއވެ.  

ބީލަމުގައ  ބޭނުން ކުރާ   .12
 ފައ ސާ 

 ންނެވެ.  ކުރެވ ފައ  ހުންނަންވާނީ ދ ވެހ  ރުފ ޔާއ މ  ބީލަމުަގއ  ައުގ   .12.1

ޝީޓްަގއ    .13.1 އަގު ހުށަހެޅުން  .13 ބީލަން  އެކަން  ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ  ައުގ  ޮގތަކަށް  ވަކ   ބީލަމަށް 
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފ މްަގއ  ޖުމްލަ އަުގ )ހ ސާބު   –  2ޖަދުވަލު   ބަޔާންކޮށްފައ ވާނެެއވެ.

 )ތާނައ ން( ޖަހާފައ ާވ އަާގއ  ދ މާނުވާނަމައަކުރުން( ލ ޔެފައ ވާ ައުގ ޖުމްލަ އަުގ  
 ހުށަހެޅ  އަުގެގ ޮގތުަގއ  ބެލޭނީ ޖުމްލަ އަުގ )ތާނައ ން( ޖަހާފައ ވާ އަަގށެވެ.  

 90  ފެށ ެގން  ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  އޮންނަންވާނީ  ތާރީޚް  ހަމަވާ  މުއްދަތު  ބީލަމުެގ  .14.1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .14
 . މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުެގ

ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ   .15
 ލ ޔުންތައް 

ސެކްޝަން    .15.1 ލ ޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ޖަދުވަލު    4ބީލަމާއެކު  ަގއ     1ަގއ ، 
ަގއ  ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާން    1ބަޔާންކުރެވ ފައ ވާނެއެވެ. ) ޖަދުވަލު  

 ޑ ސްކޮލ ފައ    ތްނަމަނެ  ނުވަތަ  މަދު  ލ ޔުންތައް  ނުވަތަ  ކޮށްފައ ވާ މަޢުލޫމާތު، ލ ޔުމެއް
 ( .ކުރެވޭނެެއވެ

 )ރ( ބީލަން ހުށަހެޅުން 
ެއވެ. މ ނޫންޮގތަކަށް ޮއންނަ ބީލަމެއް ބަލައެއް އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވ ފަ  ންބީލަ  .16.1 ބީލަން ބަންދު ކުރާނެ ގޮތް  .16

 ނުަގނެވޭނެެއވެ.  
 ވާނެއެވެ.  ޔެފައ  އޮންނަންލ ބީލަމުެގ ނަން   ބޭރުަގއ ސ ޓީ އުރައ ެގ  .16.2 

ކަނާ  .16.3  އުރައ ެގ  ފަރާތުެގކަނުަގއ     މަތީ  ންތްފަރާތުސ ޓީ  ހުށަހަޅާ  ނަާމއ     ބީލަން 
 ފާ އޮންނަން ވާނެެއވެ. ޔެލ   އަދ  ފ ނު ނަމްބަރު  އެޑްރެސް

ބީލަން    އުރައ ގައ   ސ ޓީ  ކުރެވ ފައ ވާ  ބަންދު  ހުންނަންވާނީ  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  .16.4 
 . ކުރެވ ފަެއވެ  އެޑްރެސް ޮގތަށް  ޝީޓްަގއ ވާ
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ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ   .17
 ސުންގަޑ  

ހުށަހަޅަންވީ ސުން ަގޑ     ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  އެދ   މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚ ދުމަތަށް  މ   .17.1
 ބީލަން ޝީޓްަގއ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާނެއެވެ. 

  ދުވަހެއްގެ   ބަންދު  ސަރުކާރު  ތާރީޚަކީ  ކުރެވ ފައ ވާ  ބަޔާން  ގައ   18.1  މާއްދާެގ  މ   .17.2
 ތާރީޚަކަށް   އެންމެފަހު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ބީލަން  ހަމަޖައްސައ ފ ނަމަ  ސަރުކާރުން  ޮގތުަގއ 
ދުވަހެްއެގ ބީލަން ޝީޓްަގއ ވާ ަގއ ާވ    ރަސްމީ  އަންނަ  ޖެހ ެގން އެންމެ ައވަހަށް  ވާނީ

 ސުންަގޑީަގެއވެ. 

 ަގނެވޭނެެއވެ. އީމެއ ލް އަދ  ފެކްސް އ ން ފޮނުވާ އަންދާސީ ހ ސާބުތައް ބަލައެއް ނު  .17.3 

  ހުށަހެޅޭ   ފަހުން   މުއްދަތުގެ  .18
  އަމަލު   މެދު   ތަކާއ    ބީލަން 

 : ކުރާނެގޮތް 

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހ ފައ ވާ ސުންަގޑީެގ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެްއ   .18.1
 ނުަގނެވޭނެެއވެ. 

 )ބ( ބީލަން ހުޅުވުމާއ  އ ވޭލުއޭޓް ކުރުން 
 ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ވަނީ  ހަމަޖެހ ފައ   ހުޅުވުމަށް  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  މަސައްކަތަށް  މ   .19.1 ބީލަން ހުޅުވުން  .19

 ފޮނުވާ  ތަނަށް  ހަމަޖެހ ފައ ވާ  ހުޅުވުމަށް  ބީލަން  އެފަރާތުން  ނުވަތަ  ފަރާތްތަކުެގ
 ހާޒ ރުަގއ  ބީލަން ޝީޓްަގއ ވާ ތާރީޚްަގެއވެ.  ފަރާތެއްެގ

 . އެޑްރެހުަގެއވެ  ޝީޓްަގއ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާބީލަން  އޮންނާނީ ހުޅުވުން ބީލަން  .19.2 

  ސަރުކާރުން   ހުރެ  ސަބަބަކާ  ެއްއވެސް  ތާރީޚަކީ  ހަމަޖައްސާފައ ވާ  ހުޅުވުމަށް  ބީލަން  .19.3 

 ޖެހ ެގން  އޮންނާނީ  ހުޅުވުން  ބީލަން  ހަމަޖައްސައ ފ ނަމަ  ޮގތުަގއ   ދުވަހެއްެގ  ބަންދު
 ސުންަގޑީަގެއވެ. ބީލަން ޝީޓްަގއ ވާ ަގއ ވާ  ދުވަހުެގ ރަސްމީ އަންނަ

ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައ ވާ   .20
 ކުށްތައް އ ސްލާޚްކުރުން 

ޝަރުތު ފުރ ހަމަވާ ބީލަންތަކުެގ ހ ސާބުކުރުމުެގ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ތ ރީަގއ  މ ާވ    .20.1
 ޮގތްތަކުެގ މަތ ން އ ސްލާޚް ކުރެވޭނެެއވެ. 

ލ ޔެފައ ވާ    .20.2 ބަހުން  ދ ވެހ   އަދަދާއ   ފައ ސާެގ  އަދަދު  ބީލަމުގައ ާވ  ފައ ސާެގ 
 ތަފާތުވާނަމަ، ރަަގޅު އަދަދުކަުމަގއ  ބަލާނީ ދ ވެހ  ބަހުން ލ ޔެފައ ވާ ފައ ސާ އަދަދެވެ. 

ބީލަންތައް ޗެކްކުރުމާއ    .21
ބީލަންތަކުގެ  

ރެސްޕޮންސ ވްނަސް  
 ކަނޑައެޅުއް 

 ބީލަންތައް އ ވެލުއޭޓްކުރުުމެގ ކުރ ން ތ ރީަގއ ވ މާ ކަންކަން ފުރ ހަމަވޭތ  ބެލޭނެއެވެ.   .21.1

 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރ ހަމަވާ ފަރާތެއްކަން.  21.1.1 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލ ޔުންތައް ހުށަހަޅާފައ ވާ ފަރާތެްއކަން  21.1.2 

ކަނޑައެޅުން    22.1.3  ބ ޑެއްތ   ެއކަށީެގންވާ  ުއސޫލްތަކަށްބަލައ   ބީލަމުަގއ ވާ 
 )ރެސްޕޮންސ ވްނަސް( 

  އ ވޭލުއޭޓް  ބީލަންތައް  .22
 ކުރުން 

ަގއ ވާ ކަންކަން ފުރ ހަމަާވ   21.1ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުެގ ތެރެއ ން އ ވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ    .22.1
 ބީލަންތަކެވެ. 
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ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް    ބީލަން  .23
 ކަނޑައެޅުން 

 

  ކުރާނެ   ބޭނުން  ވަޒަންކުރުމަށް  ބީލަން  ،ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ   .23.1
 އެންމެގ ނަ މާކްސްލ ބޭ ފަރާތަކަށެވެ.    ބަލައ ެގން މ ންަގނޑަށް

  ފަރާތްތަކާއ    ވަކ ވަކ   .24

  ދާއ ރާތަކަށް 
އ ސްކަންދ ނުން )އުސޫލު  

 (23-2022ނަންބަރު  

(  ފަސްލައްކަ   މ ލ ޔަން   ދެ)  2،500،000  ކުރ ޔަށްގެންދާ   އ ދާރާތަކުން   ދައުލަތުގެ   .24.1

  ޕްރޮކ އުމަންޓްތައް  ދެމެދުގެ   ރުފ ޔާއާ(  މ ލ ޔަން   ފަސް)  5،000،000  ރުފ ޔާއާއ 
 .ކުރަންވާނެއެވެ އަމަލު ގޮތަށް ތ ރީގައ ވާ ،ހަވާލުކުރުމުގައ 
  ހ މެނޭކަމުގައ   ފަރާތެއް  ނ ސްބަތްވާ   ރަށަކަށް  އެ  ތެރޭގައ   ބީލަންވެރ ންގެ   )ހ( ފާސްވ  

  ކުރެވޭ  ރޭންކް  މަތ ން  އެންމެ  ތެރެއ ން  ބީލަންވެރ ންގެ   ނ ސްބަތްވާ   ރަށަށް  އެ  ،ވާނަމަ 
  ކުރެވ ފައ ވާ   ރޭންކް  މަތ ން  އެންމެ  ބީލަމުގައ    މުޅ   ،އަގާއ   ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ    ފަރާތުން 
  އަށްވުރެ(  އ ންސައްތަ  ދ ހައެއް)  10%  ފަރަގު  އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ    ފަރާތުން 
  ހަވާލުކުރަން   ބީލަން  ފަރާތާ  ނ ސްބަތްވާ   ރަށަކަށް   އެ  ، ވާނަމަ   ކަމުގައ    ބޮޑުނުވާ 

 .ނ ންމަންވާނެއެވެ
 

  ،ނަމަ   ނެތް  ބީލަމެއް   ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައ ވާ   ގައ (  ހ)  އަކުރުގެ  )ށ( މ 
  ހ މެނޭތ    ފަރާތެއް  ނ ސްބަތްވާ   އަތޮޅަކަށް   އެ  ތެރޭގައ    ބީލަންވެރ ންގެ   ފާސްވ 

  އެންމެ ތެރެއ ން  ބީލަންވެރ ންގެ  ނ ސްބަތްވާ  އަތޮޅަށް  އެ ،އެގޮތުން . ބަލަންވާނެއެވެ 
  އެންމެ  ބީލަމުގައ    މުޅ   ،އަގާއ   ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ   ފަރާތުން   ކުރެވޭ  ރޭންކް  މަތ ން
  ފަހެއް)  5%  ފަރަގު   އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ    ފަރާތުން   ކުރެވ ފައ ވާ   ރޭންކް  މަތ ން

  ފަރާތާ  ނ ސްބަތްވާ   އަތޮޅަކަށް  އެ  ،ވާނަމަ   ކަމުގައ   ބޮޑުނުވާ   ވުރެ  އަށް(  އ ންސައްތަ 
 .އެވެނ ންމަންވާނެ ހަވާލުކުރަން ބީލަން
 

  ބީލަމެއް  ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައ ވާ   ގައ (  ށ)  އަދ (  ހ)  އަކުރުގެ  )ނ( މ 
  ހަވާލުކުރަން   ބީލަން   ފަރާތާ  ދ ވެހ    ކުރެވ ފައ ވާ   ރޭންކް  މަތ ން  އެންމެ  ، ނެތްނަމަ 

 .ނ ންމަންވާނެއެވެ
 

  ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައ ވާ   ގައ (  ނ)  އަދ (  ށ)،    (ހ)  އަކުރުގެ  )ރ( މ 
  ހަވާލުކުރަން   ބީލަން  ފަރާތާ  ކުރެވ ފައ ވާ   ރޭންކް  މަތ ން  އެންމެ  ، ނެތްނަމަ   ބީލަމެއް 

 .ނ ންމަންވާނެއެވެ



 

 9ގެ   36ޞަފްޙާ:  
 
 

 

   266-PR/266/2023/17(IUL)  ހ ދުން ފަރާެތއް ސަޕްލައ ކޮްށދޭނެ ވޭނެއް  މ ނީ އަދ  ކާރެއް ،ލޮރީއެއް ގ އާ އޮޓ   ޓަނުގެ 1.5 ބޭނުމަްށ އ ދާރާގެ ކައުންސ ލް ސ ޓީ ކުޅުދުއްފުށ  9

(  ފަސްލައްކަ   މ ލ ޔަން   ދެ)  2،500،000  ކުރ ޔަށްގެންދާ   އޮފީސްތަކުން   ދައުލަތުގެ   .24.2 
  އަމަލު  ގޮތަށް   ތ ރީގައ ވާ   ހަވާލުކުރުމުގައ     ޕްރޮކ އުމަންޓްތައް  ކުދ   ރުފ ޔާއަށްވުރެ 

 .ވާނެއެވެ ކުރަން
އެންމެ   ރަޖ ސްޓަރީ  ގޮތުގައ    ވ ޔަފާރ އެއްގެ   މެދުފަންތީގެ   އަދ   ކުދ   ،ކުދ   )ހ( 
 އެ  ، ވާނަމަ   ކަމުގައ   ހ މެނޭ   ތެރޭގައ    ބީލަންވެރ ންގެ   ފާސްވ   ފަރާތެއް  ކޮށްފައ ވާ 
  ކުރެވ ފައ ވާ   ރޭންކް  މަތ ން  އެންމެ  ބީލަމުގައ    މުޅ   ،އަގާއ   ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ    ފަރާތުން 
  އަށްވުރެ(  އ ންސައްތަ   ފަނަރަ )  15%  ފަރަގު   އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ    ފަރާތުން 
  ވ ޔަފާރ އެއްގެ   މެދުފަންތީގެ   އަދ   ކުދ   ،ކުދ   އެންމެ  ،ވާނަމަ   ކަމުގައ   ބޮޑުނުވާ 
 .ނ ންމަންވާނެއެވެ ހަވާލުކުރަން ބީލަން ފަރާތާ ކޮށްފައ ވާ ރަޖ ސްޓަރީ ގޮތުގައ 
  ،ނެތްނަމަ   ބީލަމެއް  ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައ ވާ   ގައ (  ހ)  އަކުރުގެ  މ  )ށ(  
  ކަމުގައ   ހ މެނޭ   ފަރާތެއް  ނ ސްބަތްވާ   ރަށަކަށް  އެ  ތެރޭގައ   ބީލަންވެރ ންގެ   ފާސްވ 
  ކުރެވޭ  ރޭންކް  މަތ ން  އެންމެ  ތެރެއ ން  ބީލަންވެރ ންގެ   ނ ސްބަތްވާ   ރަށަށް  އެ  ،ވާނަމަ 

  ކުރެވ ފައ ވާ   ރޭންކް  މަތ ން  އެންމެ  ބީލަމުގައ    މުޅ   ،އަގާއ   ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ    ފަރާތުން 
  އަށްވުރެ(  އ ންސައްތަ  ދ ހައެއް)  10%  ފަރަގު  އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ    ފަރާތުން 
  ހަވާލުކުރަން   ބީލަން  ފަރާތާ  ނ ސްބަތްވާ   ރަށަކަށް   އެ  ، ވާނަމަ   ކަމުގައ    ބޮޑުނުވާ 

 .ނ ންމަންވާނެއެވެ

 
  ނެތް  ބީލަމެއް   ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައ ވާ   ގައ (  ށ)  އަދ (  ހ)  އަކުރުގެ  )ނ( މ 
  ހ މެނޭތ    ފަރާތެއް  ނ ސްބަތްވާ   އަތޮޅަކަށް   އެ  ތެރޭގައ    ބީލަންވެރ ންގެ   ފާސްވ   ،ނަމަ

  އެންމެ ތެރެއ ން  ބީލަންވެރ ންގެ  ނ ސްބަތްވާ  އަތޮޅަށް  އެ ،އެގޮތުން . ބަލަންވާނެއެވެ 
  އެންމެ  ބީލަމުގައ    މުޅ   ،އަގާއ   ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ   ފަރާތުން   ކުރެވޭ  ރޭންކް  މަތ ން
  ފަހެއް)  5%  ފަރަގު   އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ    ފަރާތުން   ކުރެވ ފައ ވާ   ރޭންކް  މަތ ން

  ފަރާތާ  ނ ސްބަތްވާ  އަތޮޅަކަށް   އެ  ، ވާނަމަ ކަމުގައ  ބޮޑުނުވާ   އަށްވުރެ ( އ ންސައްތަ 
 .ނ ންމަންވާނެއެވެ ކުރަންހަވާލު ބީލަން
 

  ފެތޭ  ހާލަތަށް   ށްފައ ވާ   ބަޔާންކޮ  ގައ (  ނ)  އަދ (  ށ)  ،(  ހ)  އަކުރުގެ  )ރ( މ 
  ބީލަން  ފަރާތާ  ދ ވެހ    ކުރެވ ފައ ވާ   ރޭންކް  މަތ ން  އެންމެ  ،ނެތްނަމަ   ބީލަމެއް 

 .ނ ންމަންވާނެއެވެ ހަވާލުކުރަން
 



 

 10ގެ   36ޞަފްޙާ:  
 
 

 

   266-PR/266/2023/17(IUL)  ހ ދުން ފަރާެތއް ސަޕްލައ ކޮްށދޭނެ ވޭނެއް  މ ނީ އަދ  ކާރެއް ،ލޮރީއެއް ގ އާ އޮޓ   ޓަނުގެ 1.5 ބޭނުމަްށ އ ދާރާގެ ކައުންސ ލް ސ ޓީ ކުޅުދުއްފުށ  10

  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައ ވާ  ގައ (  ރ)އަދ  (  ނ)  ،(  ށ)  ،(  ހ)  އަކުރުގެ   )ރ( މ 
  ބީލަން  ފަރާތާ  ކުރެވ ފައ ވާ   ރޭންކް  މަތ ން  އެންމެ  ، ނެތްނަމަ   ބީލަމެއް   ފެތޭ

 .ނ ންމަންވާނެއެވެ ހަވާލުކުރަން
 

ބީލަންވެރ ން ނ ސްބަތްވާ   .25
ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާނެ  

 މ ންގަނޑު 

މ  އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް، ވަކ  ސަރަހައްދަކަށް ނ ސްބަތްވާ ވ ޔަފާރ އެއްގެ ގޮތުގައ     .25.1
 .މ ވަނީއެވެބެލެވޭނެ ގޮތްތައް، ތ ރީގައ  ބަޔާންކޮށްފައ  

އެޑްރެހަށް   ދާއ މީ  ފަރާތެއްގެ  އެ  ނަމަ،  ފަރުދެއް  އަމ އްލަ  ބީލަންވެރ އަކީ  )ހ( 
 ؛ބަލައ ގެން. ނުވަތަ

 
ވ ޔަފާރ އެއް   އެ  ނަމަ،  ވ ޔަފާރ އެއް  ނުވާ  ފަރުދަކަށް  ބީލަންވެރ އަކީ  )ށ( 

 .ރަޖ ސްޓަރީކޮށްފައ ވާ ރަށަށް ބަލައ ގެން
ންކޮށްފައ ވާ ވ ޔަފާރ އެއް ނ ސްބަތްވާ  )ނ( މ  މާއްދާގެ )ހ( އާއ  )ށ( ގައ  ބަޔާ

 .ސަރަހައްދުގެ ގޮތުގައ  ބަލަންވާނީ، އަންނަނ ވ  ގޮތަށެވެ
އަހަރުގެ  1 އ އުލާނުކުރ   ބީލަން  ނަމަ،  ފަރުދެއް  އަމ އްލަ  ބީލަންވެރ އަކީ   .

؛ ވަނަ ދުވަހު އެ ފަރާތް ރަޖ ސްޓަރީކޮށްފައ ވާ ދާއ މީ އެޑްރެހަށް   1ޖަނަވަރީމަހުގެ  
 ނުވަތަ

މަށް އ އުލާނުކުރ  އަހަރުގެ ކުރ ން ރަޖ ސްޓަރީވެފައ ވާ ވ ޔަފާރ އެއް ނަމަ،  . ބީލ2ަ
ޖަނަވަރީމަހުގެ   އަހަރުގެ  އ އުލާނުކުރ   ވ ޔަފާރ     1ބީލަން  އެ  ދުވަހު  ވަނަ 

 ނުވަތަ؛ ރަޖ ސްޓަރީކޮށްފައ ވާ ރަށަށް
ވ ޔަފާރ އެއް  3 ތެރޭގައ  ރަޖ ސްޓަރީ ކޮށްފައ ވާ  ބީލަމަށް އ އުލާނުކުރ  އަހަރުގެ   .

 ނަމަ، އެ ވ ޔަފާރ އެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ރަޖ ސްޓަރީކޮށްފައ ވާ ރަށަށެވެ.
 

ބީލަމެއް ނ ސްބަތްވާ   .26
ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާނެ  

 މ ންގަނޑު 

މ  އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް، ބީލަމެއް ނ ސްބަތްވާ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާނީ، އަންނަނ ވ     .26.1
 .ގޮތަށެވެ

 .ހުޅުވައ ލާ ބީލަން އެ ރަށަކަށް ނ ސްބަތްވުން)ހ( ވަކ  ރަށަކަށް ނ ސްބަތްކޮށް 
 

 .)ށ( ވަކ  ރަށަކަށް މަންފާވާގޮތަށް ހުޅުވައ ލާ ބީލަން އެ ރަށަކަށް ނ ސްބަތްވުން
 

)ނ( އަތޮޅުތެރޭގައ  ގާއ މުވެފައ  ހުރ  ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ހުޅުވައ  ލާ ބީލަންތައް  
 .އެ އޮފީސް ގާއ މުވެފައ  ހުރ  ރަށަކަށް ނ ސްބަތްވުން
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   266-PR/266/2023/17(IUL)  ހ ދުން ފަރާެތއް ސަޕްލައ ކޮްށދޭނެ ވޭނެއް  މ ނީ އަދ  ކާރެއް ،ލޮރީއެއް ގ އާ އޮޓ   ޓަނުގެ 1.5 ބޭނުމަްށ އ ދާރާގެ ކައުންސ ލް ސ ޓީ ކުޅުދުއްފުށ  11

)ރ( އެއް ރަށަކަށްވުރެ ގ ނަ ރަށްތަކަށް ނ ސްބަތްކޮށް ހުޅުވައ ލާ ބީލަންތަކުގައ  އެ 
 ބީލަމުގައ  ހ މެނޭ އަދ  އެ ބީލަމަކުން މަންފާކުރާ ހުރ ހާ ރަށަކަށް ނ ސްބަތްވުން.

 
ފުރ މަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އ ޢުލާނާ ުގޅ ެގން ބީލަން ހުށަހަޅާއ ރު    .27.1 ބީލަންތަން ކެންސަލްކުރުން  .27

ލ ޔުންތައް ހުށަހަޅާފައ ނުވާނަަމ ބީލަންތައް ބަލައ ނުަގތުމުެގ އ ޚްތ ޔާރު ވެރ ފަރާތަށް 
ބީލަންތައް  ފުރ ހަމަނުވާ  ބަލައ ަގތުމަށްފަހުވެސް  ބީލަންތައް  އަދ   ލ ބ ެގންެވއެވެ. 

ލ ބ ެގ ވެރ ފަރާތަށް  އ ޚްތ ޔާރުެވސް  ބީލަންތަްއ  ބާތ ލްކުރުމުެގ  އަދ   ންވެެއވެ. 
ނުވަތަ   ައުގތަކެއްނަމަ  އެކަށީެގންނުާވ  އަުގތަކަކީ  ހުށަހަޅާފައ ވާ  ބަލައ ަގތުމަށްފަހު 
ކެންސަލްކުރުުމެގ   ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާފައ ނުވާނަމަ  ބީލަން  އަދަދަކަށް  އެކަށީެގންވާ 

 އ ޚްތ ޔާރު މަސަްއކަތުެގ ވެރ ފަރާތަށް ލ ބ ެގންވެެއވެ. 
  ފަރާތް   ބުކުރާ ކާމ ޔާ   ބީލަން  .28

 އެންގުން   އެކަން   ހޮވައ ، 
 ލ ޔުމުން އަންާގނެެއވެ. ބީލަން ކާމ ޔާބުވ  ފަރާތަށާއ ، ކާމ ޔާބުނުވ  ފަރާތްތަކަށް   .28.1

އެއްބަސްވުމުގައ  ސޮއ    .29
 ކުރުން 

 05  ބަންދުނޫން  ގ ނަެވެގން  ފޮނުވާތާ  ލ ޔުން  އެކަމުެގ  ކާމ ޔާބުކުރ ފަރާތަށް  ބީލަން  .29.1
 މަސައްކަތު   ދެމެދު  ފަރާތާއ   ކާމ ޔާބުކުރ   ބީލަން  ތެރޭަގއ   ދުވަހުެގ(  ފަހެއް)

 . ކުރަންވާނެެއވެ ސޮއ  އެއްބަސްވުމުަގއ 
  ސޮއ    ަގއ އެއްބަސްވުމު  މުއްދަތުަގއ   އެ  ޮގތުެގމަތ ން  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ  ަގއ   29.1  .29.2 

 ނ ންމުން  ނ ންމާފައ ވާ  ހަވާލުކުރުމަށް  މ މަސައްކަތް  ،ނުކުރައްަވއ ފ ނަމަ
 . ބާތ ލްކުރެވޭނެެއވެ

 ނުވަތަ  ދޫކޮށްލައ ފ ނަމަ  މަސައްކަތް  ސޮއ ކުރުމަށްފަހު  އެއްބަސްވުމުަގއ   .29.3 
  މަސަްއކަތް   ނުކޮށް  މަސައްކަތްފުރ ހަމަ  ސޮއ ކުރުަމށްފަހު  އެއްބަސްވުމުަގއ 
  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ   ގައ   17.19  ޤަވާއ ދުެގ  މާލ އްޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ  ދޫކޮށްލައ ފ ނަމަ
 . ފ ޔަވަޅުެއޅޭނެެއވެ ޮގތުެގމަތ ން

 )ޅ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކ ޔުރ ޓީތައް 
ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީ ހުށައަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބީލަން ޝީޓްަގއ  ބަޔާން ކޮށްފައ ވާނަަމ،    .30.1 ބ ޑް ސެކ ޔުރ ޓީ  .30

 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ެގ ައސްލުބަޔާންކޮށްފައ ވާ އަދަދުެގ ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީ 
ބޭންކަކުން  ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީެގ    .30.2  ަގބޫލުކުރެވޭ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން  ޮގތުަގއ  

ނުވަތަ ދ ވެހ ރާއްޖޭަގއ  ގާއ ްމކުރެވ ފައ ވާ ފައ ނޭންޝަލް އ ންސްޓ ޓ އުޝަނަކުން މ  
ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީ    ެގ ައސްލެވެ.ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައ ވާ ސެކ އުރ ޓީ ނުވަތަ ެގރެންޓީ

 ަގއ  ވާނެއެވެ.  7ދުވަލު  ޖަ އޮންނަންވާނެ ޮގތުެގ ނަމޫނާއެްއ 
  ރަސްމީ ބަންދު ނޫން   ން ފެށ ެގންޚުއެކަން އަންާގ ތާރީ  ށްބީލަން ކާމ ޔާބު ކުރާ ފަރާތަ  .30.3 

  ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީ   ތަކުެގ)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއ  ބީލަން ކާމ ޔާބު ނުވާ ފަރާތް   7
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   266-PR/266/2023/17(IUL)  ހ ދުން ފަރާެތއް ސަޕްލައ ކޮްށދޭނެ ވޭނެއް  މ ނީ އަދ  ކާރެއް ،ލޮރީއެއް ގ އާ އޮޓ   ޓަނުގެ 1.5 ބޭނުމަްށ އ ދާރާގެ ކައުންސ ލް ސ ޓީ ކުޅުދުއްފުށ  12

ރަސްމީ   ފޮޓ ޖެހ   އެނޭގނެ  ކާކުކަން  އެފަރާތްތަކުން  ހ ފައ ެގން  ބަލާ  ލ ޔުމެއް 
 އަންނަންވާނެެއވެ. 

ބީ  ޅ ހުށަހެ  ލަންބީޅުވުމަށްފަހު  ހު  ބީލަން  .30.4  ވަކ ވެއްޖެފަރާތަކުން    ނުަވތަ   ނަމަލަމުން 
ފަރާތަ  ލަންބީ ބީލަން  ކާމ ޔާބުކުރާ  ލ ބުމަށްފަހު  ލ ޔުން  ކާމ ޔާބުވ ކަުމެގ  ބީލަން  ށް 

ދައުލަތަށް   އެފަރާތުން  ކޮށްފ ނަމަ  ކެންސަލް ސެކ އުރ ޓީ  ބ ޑް  ހުށަހަޅާފައ ވާ 
 ނެޭގނެެއވެ.  

 . ދުވަހެވެ 90 ފެށ ެގން ންޚުތާރީ ހުށަހަޅާ ބ ޑް މުއްދަތަކީ ސެކ އުރ ޓީެގ ބ ޑް  .30.5 

އެޑްވާންސް ފައ ސާ އަދ    .31
އެޑްވާންސް ފައ ސާގެ  

 ގެރެންޓީ 

  ަގވާއ ދާ   މާލ އްޔަތުެގ  ދައުލަތުގެ   ،ހުށަހަޅައ ފ ނަމަ  ެއދ   ހ ދުމަށް  ފައ ސާ  އެޑްވާންސް  .31.1
 . ދޫކުރެވ ދާނެެއވެ ފައ ސާ  ެއޑްވާންސް އެްއޮގތަށް

)ދެލައްކަ   /250,000-އެޑްވާންސް ފައ ސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮކ އުމަންޓްެގ ޖުމްލަ އަުގ    .31.2
 ފަންސާސް ހާސް( ދ ވެހ  ރުފ ޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ. 

)ސާޅީސް    45އެޑްވާންސް ފައ ސާ ހ ދުމަށްެއދ  ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުވާތާ    .31.3
 ފަހެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއ  އެޑްވާންސް ފައ ސާއަށް އެދ  ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ެގރެންޓީެގ ޮގތުަގއ     ހ ދުމަށް  ފައ ސާ   އެޑްވާންސް  .31.4 
ާގއ މްކުރެވ ފައ ާވ   ދ ވެހ ރާއްޖޭަގއ   ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ަގބޫލުކުރެވޭ  ސަރުކާރުން 
ސެކ އުރ ޓީ  ދޫކޮށްފައ ވާ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  މ   އ ންސްޓ ޓ ުއޝަނަކުން  ފައ ނޭންޝަލް 

 ނުވަތަ ެގރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  
)ފަނަރަ   %15އެޑްވާންސް ފައ ސާެގ ޮގތުަގއ  ދޫކުރެވޭނީ މަސަްއކަތުެގ ޖުމްލަ އަުގެގ    .31.5 

އ ންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮޑުނުާވ އަދަދެކެވެ. އަދ  ެއޑްވާންސްެގ ޮގތުަގއ  ދެވޭ ފައ ސާ  
ބ ލްތަކުން،  ހުށަހަޅާ  ހ ދަމުންދާއ ރު  ޚ ދުމަތް  ނުވަތަ  ކުރަމުންދާއ ރު  މަސައްކަތް 

 އުނ ކުރެވޭނެއެވެ. ލަ އަުގެގ ނ ސްބަތުން ކޮންޓްރެކްޓްެގ ޖުމް

އަަގކީ    .32.1 ގެރެންޓީ   ޕާރފ މަންސް  .32 ހުށަހަޅާ  ައގެއްނަމަ    0,000/50-ބީލަމަށް  މަތީެގ  ބީލަން  ރުފ ޔާއަށްވުރެ 
ފަރާތުން   ދ ވެހ ރާއްޖޭަގއ   ކާމ ޔާބުކުރ   ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ަގބޫލުކުރާ  ސަރުކާރު 

ގާއ މްކުރެވ ފައ ވާ ފައ ނޭންޝަލް އ ންސްޓ ޓ އުޝަނަކުން މ  ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައ ާވ  
އަސްލު   ެގރެންޓީއެްއެގ  ނުވަތަ  ޮގތުަގއ   ސެކ އުރ ޓީ  ެގރެންޓީެގ  ޕާރފ މަންސް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
ޕާރފ މަންސް ެގރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމ ޔާބުކުރ  ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުަގއ     .32.2 

 ނ ންމާފައ ވާ  ހަާވލުކުރުމަށް  މ މަސައްކަތްޕާރފ މަންސް ެގރެންޓީ ނުބަހައްޓައ ފ ނަމަ،  
ބާތ ލްކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައ ވާ ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީ ދައުލަތަށް   ނ ންމުން

   ނެޭގނެެއވެ.



 

 13ގެ   36ޞަފްޙާ:  
 
 

 

   266-PR/266/2023/17(IUL)  ހ ދުން ފަރާެތއް ސަޕްލައ ކޮްށދޭނެ ވޭނެއް  މ ނީ އަދ  ކާރެއް ،ލޮރީއެއް ގ އާ އޮޓ   ޓަނުގެ 1.5 ބޭނުމަްށ އ ދާރާގެ ކައުންސ ލް ސ ޓީ ކުޅުދުއްފުށ  13

ެގރެންޓީެގ ޮގތުަގއ  ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ަގބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ޕާރފ މަންސް    .32.3 
ނުވަތަ ދ ވެހ ރާއްޖޭަގއ  ާގއ ްމކުރެވ ފައ ވާ ފައ ނޭންޝަލް އ ންސްޓ ޓ އުޓަޝަނަކުން  

   ެގ އަސްލެވެ.މ  ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައ ވާ ސެކ އުރ ޓީ ނުވަތަ ެގރެންޓީ 
  ތާރީޙުންެގރެންޓީ ހުށަހަޅާ  ޕާރފ މަންސް    އަކީ  މުއްދަތަކީ  ެގެގރެންޓީޕާރފ މަންސް    .32.4 

 އެްގރީމަންޓްެގ މުއްދަތެވެ.  ފެށ ެގން
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއ    .33

 މައްސަލަ ބެލުން 
ަގއ  ބަޔާންކޮށްފައ ާވ ފަދައ ން ބީލަމެއްަގއ     17.09ދައުލަތުެގ މާލ އްޔަތުެގ ަގވާއ ދުެގ    .33.1

ހުށަހެޅޭ  ހުށަހެޅުމާއ ،  މައްސަލަ  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚ ލާފަށް  ަގާވއ ދާ 
ސަރކ އުލަރ   މާލ ްއޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ޢަަމލުކުރެވޭނީ،  ބެލުމުަގއ   މައްސަލަތައް 

ަގއ ވާ "ބީލަމަކާ ުގޅ ެގން މައްސަލަ    17ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ނަންބަރު  
ާއ   އުޞޫލު"  ޢަމަލުކުރާނެޮގތުެގ  ބެލުމުަގއ   މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ހުށަހެޅުމާއ ، 

 އެްއޮގތަށެވެ. 
ަގއ  ބަޔާންކޮށްފައ ާވ ފަދައ ން ބީލަމެއްަގއ     17.09ދައުލަތުެގ މާލ އްޔަތުެގ ަގވާއ ދުެގ    .33.2 

ަގާވއ ދާ ޚ ލާފަށް ކުރާ ކަންތަްއތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުެގ މާލ އްޔަތާބެހޭ 
ނަންބަރު   ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކ އުލަރ  "ބީލަން    18ެގ  ަގއ ވާ 

ބީލަންވެރ  އޮފ ސަރަށް  ޕްރޮކ ުއމަންޓް  އޮފީހުެގ  ހުށަހަޅާ އ ޢުލާންކުރ   މައްސަލަ  ޔާ 
 ފ މުންނެވެ. PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" -ފ މް

ަގއ  ބަޔާންކޮށްފައ ާވ ފަދައ ން ބީލަމެއްަގއ     17.09ދައުލަތުެގ މާލ އްޔަތުެގ ަގވާއ ދުެގ    .33.3 
ހުށަހަޅާ   މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުން،  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚ ލާފަށް  ަގާވއ ދާ 

)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއ ، މައްސަލަ    7ންދު ނޫން  ތާރީޚުން ފެށ ެގން ސަރުކާރު ބަ 
ނ ންމައ ، މައްސަލަ ނ ންމ ޮގތް ލ ޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅ  ފަރާތަށް، ދައުލަތުެގ 

ަގއ ވާ   19ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13މާލ އްޔަތާބެހޭ ސަރކ އުލަރ ނަންބަރު  
ފ މުން   PR-14ރުދޭ ޖަވާބު"  "ބީލަމުެގ މައްސަލައާއ  ުގޅ ެގން ޕްރޮކ އުމަންޓް އޮފ ސަ

 ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އަންާގނެެއވެ. 
  ބީލަމެއްަގއ    ފަދައ ން  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ   ަގއ   17.09  ަގވާއ ދުެގ  މާލ އްޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ  .33.4 

  އޮފ ސަރުދޭ   ޕްރޮކ އުމަންޓް  ،ހުށަހެޅުމުން  ބެލުމަށް  ކަންތަްއތައް  ކުރާ  ޚ ލާފަށް  ަގާވއ ދާ
ބ ޑް   ބެލުމަށް  އަލުން  މައްސަލަ   ބަޔާންކޮށް  އެކަން  ނުޖެހޭނަމަ   ހ ތްހަމަ  ޖަވާބާމެދު
 . ހުށަހެޅ ދާނެއެވެ ކޮމ ޓީއަށް

މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް   .34
މުސްތަޤ އްލު ރ ވ އު  
 ކޮމ ޓީއަށް ހުށަހެޅުން 

ބާބު    .34.1 ަގާވއ ދުެގ  މާލ އްޔަތުެގ  ފަދައ ން    17.11ދައުލަތުެގ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ  ަގއ  
ބެލުމަށް  އަލުން  އ ދާރީކަންކަން  ުގޅ ެގން  މައްސަލައަކާއ   ދ ާމވާ  ބީލަމެއްަގއ   
މާލ އްޔަތާބެހޭ   ދަުއލަތުެގ  ހުށަހެޅުމުަގއ ،  އަށް  ކޮމެޓީ"  ރ ވ ޔު  "މުސްތަޤ އްލު 

  ަގއ ވާ "ބީލަންވެރ ޔާ   21ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކ އުލަރ ނަންބަރު  



 

 14ގެ   36ޞަފްޙާ:  
 
 

 

   266-PR/266/2023/17(IUL)  ހ ދުން ފަރާެތއް ސަޕްލައ ކޮްށދޭނެ ވޭނެއް  މ ނީ އަދ  ކާރެއް ،ލޮރީއެއް ގ އާ އޮޓ   ޓަނުގެ 1.5 ބޭނުމަްށ އ ދާރާގެ ކައުންސ ލް ސ ޓީ ކުޅުދުއްފުށ  14

ބަލާ  އަލުން  މައްސަލަ  "ބީލަމުެގ  އެދ   ބަލައ ދ ނުމަށް  އަލުން  މައްސަލަ  ބީލަމުެގ 
PR-އެޕީލް މަރުހަލާ"    –މުސްތަޤ އްލު ރ ވ ޢު ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފ މު"  

 ފ މުން ހުށަހަޅ ދާނެއެވެ.  16
 
 

  



 

 15ގެ   36ޞަފްޙާ:  
 
 

 

   266-PR/266/2023/17(IUL)  ހ ދުން ފަރާެތއް ސަޕްލައ ކޮްށދޭނެ ވޭނެއް  މ ނީ އަދ  ކާރެއް ،ލޮރީއެއް ގ އާ އޮޓ   ޓަނުގެ 1.5 ބޭނުމަްށ އ ދާރާގެ ކައުންސ ލް ސ ޓީ ކުޅުދުއްފުށ  15

 3  - ސެކްޝަން  

 މާއްދާތައް   ހާއްސަ   އަދ   އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް

  .35.1 މާނަކުރުން  .35

 

"މަސައްކަތުެގ ވެރ ފަރާތް" ކަަމށް ބުނެފައ  އެވަނީ، އެ މަސަްއކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

   އ ދާރާއަށެވެ.

"މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައ  އެވަނީ، އެ ަމސައްކަތެއް ކޮށްދ ނުމަށް   .35.2 
 އެދ  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ.

"މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައ ެއވަނީ ބީލަން ޝީޓްަގއ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ޚ ދުމަތް ނުވަތަ   .35.3 
 މަސައްކަތަކެވެ. 

"މަސައްކަތުެގ ައުގ ނުވަތަ ކުލ " ކަމަށް ބުނެފައ އެވަނީ ެއއްބަސްވުާމއ  އެްއޮގތަށް    .35.4 
ހަވާލުކު މަސައްކަތް  ނުވަތަ  ހަވާލުވާ  މަސައްކަތް  ފުރ ހަމަކުރުމުން  ރާ  މަސައްކަތް 

 ފަރާތަށް ދައްކާ ފައ ސާއަށެވެ.  

ވެރ ފަރާތާއ ،    .35.5  މަސަްއކަތުެގ  އެވަނީ،  ބުނެފައ   ކަމަށް  "އެއްބަސްވުން" 
ވެވޭ   ޮގތުން  މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ހަވާލުާވ  މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 އެއްބަސްވުމަށެވެ. 

  އުޅޭ   ކައ ވެނ ކޮށްެގން  ުމވަްއޒަފަކު  އެ  ،ެއވަނީ  ބުނެފައ   ކަމަށް"  ރ ލޭޓ ވް  ކްލ ޒް"  .35.6 
  އެއްބަނޑު  ،މީހުންނާއ   އެއްބަފާ  ،މީހުންނާއ   ެއއްބަނޑު  ،ދަރ ންނާއ   ،މީހާއާއ 
  މުަވއްޒަފަކު   އެ  ،ދޮންދަރ ންނާއ   ،މައ ންބަފައ ންނާއ   ،މީހުންނާއ   އެއްބަފާ

  އެއްބަނޑު  ،މީހުންނާއ  ެއއްބަފާ  ،މީހުންނާއ   ެއއްބަނޑު މީހާެގ  އުޅޭ  ކައ ވެނ ކޮށްެގން
 .މައ ންބަފައ ންނަށެވެ މީހާގެ  އެ ،މީހުންނާއ  އެއްބަފާ

  ހ އްސާ  ވ ޔަފާރީެގ  މުަވްއޒަފަކާ  އެ  ،އެވަނީ   ބުނެފައ   ކަމަށް"  އެސ ސ އޭޓް  ކްލ ޒް"
 .ފަރާތްތަކަށެވެ އޮންނަ ުގޅުން ވ ޔަފާރީެގ ނުވަތަ
 

 ާގނޫނު  ،ބެލެވޭނީ  ޮގތުގައ   ތަކުެގ"  ވ ޔަފާރ   މެދުފަންތީެގ  އަދ   ކުދ   ،ކުދ   އެންމެ"  .35.7 
 ދަށުން  ެގ(  ާގނޫނު  ވ ޔަފާރީެގ  މެދުފަންތީެގ  އަދ   ކުދ )  06-2013  ނަންބަރު

 ވ ޔަފާރ ތަކަށެވެ.  ރަޖ ސްޓަރީކޮށްފައ ވާ  ޑ ވެލޮޕްމަންޓުގައ   އ ކޮނޮމ ކް  އޮފް  މ ނ ސްޓްރީ
 

 ފަރާތުން   އެއް   ުގޅ ެގން  މ އެއްބަސްވުާމއ    ފަރާތްތަކުން  ޝާމ ލުވާ   އެއްބަސްވުމުަގއ   މ   .36.1 ލ ޔެކ ޔުން ބަދަލުކުރުން  .36
 ދ ވެހ   އަންާގނީ  އާއްމުޮގތެއްަގއ   އެންުގންތައް  ެއންމެހައ   އަންަގންޖެހޭ  ފަރާތަށް  އަނެއް
 .ލ ޔުމުންނެވެ ،ބަހުން
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  ނުވަތަ   އަތަށް  އަތުން  ރައްދުކުރާނީ   ލ ޔުން  ފޮނުވާ  ފަރާތަށް  އަނެއް  އެއްފަރާތުން  .36.2 
ބީލަމުަގއ  ބަޔާން ކޮށްފައ ވާ    ،ކަނޑައެޅ ފައ ވާއީމެއ ލަށް   ނުވަތަ   ،ފ ސްޓުން  ރަޖ ސްޓްރީ
 އެޑްރެހަށެވެ. 

  ބޭނުންވާ  ކުރާން  ބަދަލު  ،ބޭނުންވާނަމަ  ބަދަލުކުރާން  ެއޑްރެސް   މ އެއްބަސްވުމުަގއ ވާ   .36.3 
 . އަންަގންވާނެެއވެ ލ ޔުމުން ފަރާތަށް އަނެއް ފަރާތުން

ތ ންވަނަ ފަރާތަކާއ    .37
 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން 

  އެހެންފަރާތަކާއ    ެއްއވެސްބައެއް  މަސައްކަތުެގ  ދަށުންކުރެވޭ  މ އެއްބަސްވުމުެގ  .37.1
 ، ފަރާތުން  ޙަވާލުވާ  މަސައްކަތް  ބަޔާންކޮށް  އެކަން  ބޭނުންވާނަމަ  ކުރަން  ޙަވާލުކޮށްެގން
 ހުއްދަހ ދަށްވާނެއެވެ.  ހުށަހަޅާ ލ ޔުމުން ވެރ ފަރާތަށް

  ބަެއއް   ެއްއވެސް  މަސައްކަތުެގ  ފަރާތަކާ  އެހެން  ޮގތުެގމަތ ން  ަގއ ވާ  137.  .37.2
  ފަރާތުން   ޙަވާލުވާ   މަސައްކަތް   ހަވާލުކުރ ކަމުަގއ ވ ޔަސް 

 އުފުލަން ވާނެެއވެ.  ޒ ންމާ ފުރ ހަމައަށް މ އެއްބަސްވުމުަގއ ާވޮގތުެގމަތ ން
ޚ ދުމަތާއ   ތަކެއްޗާއ    .38

 ހަވާލުވުން 
ލ ބ ފައ ވޭތ   .38.1 ތަކެތ /ޚ ދުމަތް  ޮގތަށް   މ އ ދާރާއާބަލާނީ    އެއްބަސްވުމުަގއ ވާ 

މަސަްއކަތް ކޮލ ޓީ ބެލުމަށްފަހު ސްޕެސ ފ ކޭޝަނާއ  އެްއޮގތަށް    ެއވެ.ޙަވާލުވުމަށްފަހު
އެްއޮގތަށް   އެްގރީމަންޓާ  ވާނަމަ  ތަކެތ /ޚ ދުމަތް  ނ ންމާފައ ވާކަމަށް 

ޚ ދުމަތް/ތަކެތ     ލ ބުނުކަމަށްބެލޭނެއެވެ. ފ ރުކޮށްދީފައ ވާ  ޚ ލާފަށް  އެއްބަސްވުމާ  އަދ  
 އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެެއވެ. 

ތެރޭަގއ     .38.2 މުއްދަތުެގ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ  ތަކެތ /ޚ ދުމަތް  އެއްބަސްވުމުަގއ  
 ފ ރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ 

  ކާރ ޘާެއއް/ ޙާދ ސާއެއް  ޤުދުރަތީ  ނުވަތަ  ކަމެއް  ބާރުނުފ ރާ  ހަވާލުވ ފަރާތުގެ   މަސައްކަތް  .38.3 
  އ ތުރުކުރުމަށްޓަކައ   މުއްދަތު  ކުރ މަތ ެވއްޖެނަމަ  ުގޅޭކަމެއް  މެނ ފެކްޗަރ ންއާއ   ނުވަތަ

  ުގޅޭކަމާ  ނުވަތަ  ރަސްމީ)  އެޭގފަދަ  ދ މާވ ކަން  އެކަމެއް  ނުވަތަ   ކާރ ޘާއެއް/އެޙާދ ސާެއއް
 ކުރ ން  ހަމަވުމުެގ  މުއްދަތު  ނ ންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ލ ޔުންތަކާއެކު  (ފަރާތްތަކުެގ

   ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. މަސައްކަތުެގ ވެރ ފަރާތަށް
 މުއްދަތު  ހުށަހެޅ ނަމަވެސް  ކޮށްދ ނުމަށްރުއ ތު  މުއްދަތު  ހުރެ  ސަބަބަކާއ   އެްއވެސް  .39.1 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  .39

  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ  ގައ "  އުޞޫލު  އ ތުރުކޮށްދ ނުމުެގ  މުއްދަތު"  އ ތުރުކޮށްދޭނީ
 ޮގތުެގމަތ ން ބ ޑް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައ ެގންނެވެ. 

މާލ ްއޔަތުެގ    .39.2 ދައުލަތުެގ  ނުނ މޭނަމަ  މަސައްކަތް  މުއްދަތަށް  އެއްބަސްވުމުަގއ ވާ 
ޑެމޭޖަސް    10.71ޤަވާއ ދުެގ   ލ ކުއ ޑޭޓަޑް  ޮގތުެގމަތ ން  އެްއޮގތްވާ  މާއްދާއާ  ވަނަ 

 ކެނޑޭނެެއވެ.  
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އަުގ    .39.3  ކަނޑާނީ،  00,000/0,5-ޖުމްލަ  ފައ ސާ  ބީލަމެްއނަމަ  ދަށުެގ  ރުފ ޔާއަށްވުރެ 
)ޕޮއ ންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާ ުގނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ  0.005ޖުމްލަ އަުގ 

 މުއްދަތަށްވުރެ އ ތުރުވާ ދުވަސްތަކުެގ އަދަދާ ުގނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ. 
 CP*0.005*LDލ ކުއ ޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = 

CP ްރައ ސް(: ކޮންޓްރެކްޓްެގ ޖުމްލަ އަގު )ކޮންޓްކެޓް ޕ 
LD  ްލޭޓް ޑ އުރޭޝަން(: ކޮންޓްރެކްޓްެގ މުއްދަތަށްވުރެ އ ތުރުވާ ދުވަސްތައ( 

  ކުރުމާއ    ޖުރ މަނާ  .40
 ކުރުން   ބާތ ލް   އެގްރީމަންޓް 

 

މުއްދަތަށް    .40.1 ލަސްވާ  ނުނ މ   ފަރާތުންމަސައްކަތް  ޙަވާލުވ   ފައ ސާ   މަސައްކަތް 
ހުށަހަޅާ ބ ލަށް ފައ ސާ ދޫކުރެވޭނީ   މަސައްކަތް ޙަވާލުވ  ފަރާތުންދޭންޖެހ އްޖެނަމަ،  

މަސައްކަތް ނުނ މ  ލަސްވީ ުމއްދަތަށްވާ ފައ ސާ ބ ލްަގއ ވާ އަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު 
 ބާކީ ފައ ސާެއވެ. 

އަުގެގ    .40.2 ޖުމްލަ  ޑެމޭޖަސް    15%މަސައްކަތުެގ  ލ ކުއ ޑޭޓަޑް  އަށްވުރެ  އ ންސައްތަ 
 ބޮޑުެވއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތ ލްކުރެވޭނެެއވެ. 

ފާހަަގ   .40.3  ނުދާކަމަށް  ކުރ ޔަށް  މަސަްއކަތް  ބަޔާންކޮށްފައ ާވޮގތަށް  އެއްބަސްވުމުަގއ  
ބާތ ލްކުރުމުެގ   ބައެއް  އެއްބަސްވުމުެގ  ނުވަތަ  އެއްބަސްވުންެއއްކޮށް  ކުރެވ އްޖެނަމަ 

 ފުރ ހަމަ އ ޚްތ ޔާރު މަސައްކަތުެގ ވެރ ފަރާތަށް ލ ބ ެގންވެެއވެ. 
ބަންދުނޫން  އެްއވެސް    .40.4  ބާތ ލްކޮށްފ ނަމަ  އެްއބަސްވުން  ދުވަހުެގ   3ސަބަބަކާހުރެ 

ތެރޭަގއ ، އެހާތަނަށް ނ މ ފައ ވާ މަސަްއކަތާއ ، ނުނ މ ހުރ  މަސައްކަތުެގ ތަފްސީލް  
އަާގއެކު ލ ޔެ، ދެފަރާތުން އެލ ޔުމުަގއ  ސޮއ ކުރަން ވާނެެއވެ. އަދ  މަސައްކަތް ހ ނާގ  

ކޮންޓްރެކްޓަ ހުންނަ  އެތަކެތ    ސައ ޓްަގއ   ނަަގއ   ލ ސްޓް  ތަކެތީެގ  ހުރ ހާ  ެގ  ރ 
މ އ ން   3ބަނދުނޫން   ފަހުން  މުއްދަތުެގ  މ   ެގންދަންވާނެެއވެ.  ތެރަޭގއ   ދުވަހުެގ 

 ނެއެވެ. އެްއޗަކަށް ދ މާވާ އެްއވެސް ަމއްސަލަައކަށް ޒ ންމާެއއް ނުެވވޭ 
ޤާނޫނެްއ    އެްއވެސް  ސަރުކާރުެގ  ސޮއ ކުރުމަށްފަހު  ދެފަރާތުން  އެއްބަސްވުމުަގއ   މ   .41.1 އެގްރީމަންޓް ބާތ ލްކުރުން  .41

 އެފަދަ  ނުވަތަ އެނގ އްޖެނަމަ  ވާކަން  ތަޢާރުޟު ެއއްބަސްވުމާއ  މ  ދަކާަގވާއ ނުވަތަ 
  މ އެއްބަސްވުން   މުޅ   ސަބަބުން  އެކަމެއްެގ  ހެދ އްޖެނަމަ   ަގވާއ ދެއްޤާނޫނެއް ނުވަތަ  

  އެ  ހ މެނޭޮގތްވެއްޖެނަމަ  އެއްބަސްވުމުަގއ   މ   ާމއްދާެއއް  އެފަދަ.  ނުވާނެެއވެ  ބާޠ ލެއް
 ދެމެހެއްޓުމަށް  އުވާނުލައ   އެއްބަސްވުން  މ   ނަމަވެސް  އ ސްލާހްކޮށްެގން  މާއްދާއެއް

 . ޤަބޫލުކުރަމެވެ އެއްބަސްވެ ދެފަރާތުންވެސް

ޑ ޔުޓީތަކާއ ،    .41.2  ކަސްޓަމްސް  ޓެކްސްތަކާއ ،  ދަްއކަންޖެހޭ  ުގޅ ެގން  މ މަސައްކަތާއ  
ފީއެްއ   ދައްކަންޖެހ އްޖެނަމަ  ފީެއއް  އެހެނ ހެއް  އަދ   ފީތަްއ  ލައ ސަންސް  އ މްޕ ޓް 

 ދައްކާނީ މަސައްކަތް ހަވާލުވ  ފަރާތުންނެވެ.
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  މެދުަގއ    ދެފަރާތުެގ  ެގނެވޭނީ  ބަދަލެއް  މާއްދާއަކަށް  އެްއެވސް  އެއްބަސްވުމުަގއ ވާ  މ   .42.1 އެހެނ ހެން ކަންކަން  .42
 . ެއއްބަސްވުމަކުންނެވެ ސޮއ ކުރެވޭ

ޓެކްސް އަދ  އެހެނ ހެން   .43
 ފީތައް 

  ޤާނޫނުތަކާއ   ދ ވެހ ރާއްޖޭެގ  ކުރާނީ  ތަންފީޛު  އަދ   ، ހ ންާގނީ  އެއްބަސްވުން  މ   .43.1
 . ެއްއޮގތަށެވެ ޤަވާއ ދުތަކާއ 

އެއްބަސްވުމަށް   .44
 ބަދަލުގެނައުން 

 ދައްކައ ެގން  ވާހަކަ   މެދުަގއ   ދެފަރާތުެގ  ދެބަސްވުން  އުފެދޭ  އ މެދުމ އެއްބަސްވުމާ  .44.1
  ހުށަހަޅައ ެގން   އްސަލަމަ  ކ ޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ދ ވެހ ރާއްޖޭެގ  ،ހައްލުނުކުރެވ އްޖެނަމަ

 . ނ ންމާނީއެވެ
އެއްބަސްވުމަށް ހ ނގާނެ   .45

 ޤާނޫނު 
ތުެގ  ދެފަރާ  ހަްއލުކުރާނީވެސް  ެއކަމެއް  ދ މާވެއްޖެނަމަ  ނެތްކަމެއް   ަގއ މ އެއްބަސްވުމު  .45.1

  ކ ޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ދ ވެހ ރާއްޖޭެގ  ،ހައްލުނުެވއްޖެނަމަ.  ދަްއކައ ެގންނެވެ  ވާހަކަ  މެދުގައ 
 . ނ ންމާނީއެވެ ހުށަހަޅައ ެގން މައްސަލަ
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 4  - ސެކްޝަން  
 ޖަދުވަލުތައް 

 1 –   ޖަދުވަލު 
 ޗެކްލ ސްޓް   އަދ    ލ ޔުންތައް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ފަރާތުން   ހުށަހަޅާ   ބީލަން 

 އޮފީސް  ލ ޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ   #
ހުށައަޅާ  
 ފަރާތް  

   ޑ ސްކޮލ ފައ  ކުރެވޭނެއެވެ.   ނެތްނަމަ   ނުވަތަ   މަދު   ލ ޔުންތައް   އަދ    ލ ޔުމެއް   އަދ    މަޢުލޫމާތު   ތ ރީގައ މ ވާ   ބީލަން ހުށަހަޅާއ ރު 

   (  2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފ މް )ޖަދުވަލު   .1

2.  
)މ ނ ސްޓްރީ އޮފް އ ކޮނޮމ ކް ޑ ވެލޮޕްމަންޓް    ޝީޓް  ްޕރޮފައ ލް  ކ ަޕރޭޓްނުވަތަ  ރެޖ ސްޓްރީގެ ކޮީޕ    ވ ޔަފާރީގެ

 އ ން ދޫކޮށްފައ ވާ( 
 

 

   ( 3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ްޕރޮފައ ލް  .3

4.  
"ބީލަން ހުށައަޅާ ފ މު"ގައ  ސޮއ ކުރާ ފަރާތުގެ ދ ވެހ ރައްޔ ތެއްކަން އަންގައ ދޭ ކާޑުގެ ކޮީޕ ނުވަތަ ޕާސްޕ ޓުގެ  

 ކޮީޕ
 

 

   ސެޓްފ ކެޓް ކޮީޕ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާނަމަ( ރެޖ ސްޓްރޭޝަން ޖީއެސްޓީ   .5

    ( އެޓާރނީ އޮފް ަޕވަރ) ލ ޔުން  ހުއްދަ ސޮއ ކުރުމުގެ ބީލަމުގައ   .6

    . އެލ ޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ ލ ޔުން  ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައ ވާ ވަނަ 6.1  .7

8.  
  ހ މެނ ފައ ވާ  ގައ   5  ސެކްޝަން   ، ވީނަމަވެސް  ކަމުގައ   ހުށަހަޅާ  ކ ޓޭޝަން  އަމ އްލަ  އެފަރާތެއްގެ)  ކ ޓޭޝަން

 .( ވާނެއެވެ ހުންނަން   އެނގެން ވަކ ން ވަކ   އަގު  ބައ ތަކަށްވާ ހުރ   ކ ޓޭޝަންގައ 
 

 

9.  
  އެނގޭނެހެން  އަހަރު  އުފެއްދ   ވެހ ކަލް   އަދ    ކޭޝަން ސްެޕސ ފ   ، ނަންބަރ  މޮޑެލް   ވެހ ކަލެއްގެ  ހުރ ހާ  ފ ރުކޮށްދޭ 

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 

 

   ފޮޓ  ކުލަ ވަށައ ގެން އުޅަނދު ފ ރުކޮށްދޭ  .10

   ވޮރެންޓީގެ ދަށުން ހައްލުކޮށްދޭނޭ ކަންތައްތައް އެނގޭނޭ ތަފްސީލީ ލ ޔުން  .11

 . ނުލ ބޭނެއެވެ   މާރކްސް   ނެތްނަމަ   ނުވަތަ   މަދު   ލ ޔުންތައް   އަދ    ލ ޔުމެއް   އަދ    މަޢުލޫމާތު   ތ ރީގައ މ ވާ   ހުށަހަޅާއ ރު   ބީލަން 

   (ކޮށްފައ ވާނަމަ  ރަޖ ސްޓަރ) ކޮފީ   ސެޓްފ ކެޓްގެ ރަޖ ސްޓްރޭސަން އީ.އެމް.އެސް  .12

13.  
 ހުށަހަޅާފައ   ފުރ ހަމަކޮށް  5  ޖަދުވަލު  އަދ   ލ ޔުންތައް  ތަޖްރ ބާގެ  މަސައްކަތުގެ  މަސައްކަތާގުޅުންހުރ   ހުށަހަޅާ  ބީލަން
 ( ހަމަޖެހ ފައ ވާނަމަ ދ ނުމަށް  މާރކްސް ގައ   6 ޖަދްވަލު ) 

 
 

ވާ އ ރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައ ނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އ ޙްތ ޔާރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލ  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާއ ރު ތ ރީގައ މ  ބީލަން  
 ލ ބ ގެންވެއެވެ. 

   ތަރުތީބުކުރެވ ފައ     މ ލ ސްޓުގައ  ވާ ތަރުތީބުންހުރީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލ ޔުންތައް    .14

   ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައ  )ކ ތައް ޞަފްޙާގެ ތެރެއ ން ކ ތައްވަނަ  ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށް(   .15

   ސޮއ ކޮށްފައ   ހުރީ ޞަފްހާތަކުގައ    .16

   ވަކ ނުވާނެހެން ބައ ންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަހާފައ   ހުރީ  ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް  .17

 ލ ޔުންތައް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ކުރ ން   ސޮއ ކުރުމުގެ   އެއްބަސްވުމުގައ  

18.  
 މަސް 3  ދޫކުރ ފަހުން)  ކޮީޕ ރ ޕ ޓްގެ  ކްލ އަރެންސް   ޓެކްސް  ދޫކުރާ  އޮތ ރ ޓީން ރެވެނ އު އ ންލަންޑް މ ލްޑ ވްސް
 ގެރެންޓީގެ އަސްލު  ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަން ބަޔާންކޮށްފައ ވާނަމަ ާޕރފ މަންސް  އަދ  ާޕރފ މަންސް ( ހަމަނުވާ
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 2 –   ޖަދުވަލު 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފ މް 
 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަން   .1
 1.1 ނަންވ ޔަފާރީގެ  

 1.2 އެޑްރެސް  

 މަޢުލޫމާތު ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ   .2
 2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 
 2.2 އ ޢުލާން ނަންަބރު 

 އަގު ހުށަހަޅާ   .3
 އަގުހުށަހަޅާ  

3.1 
 ޖީ.އެސް.ޓީ 

 ހ ސާުބ އަކުރުން() އަގުޖުމްލަ  

 )ތާނައ ން ޖެހުމަށް(  އަގުޖުމްލަ  

 2.3 މުއްދަތު ޑެލ ވަރީ 

 3.3 : އުޅަނދުމުއްދަތު ވޮރަންޓީ 

 3.4 : އ ންޖީނު މުއްދަތު ވޮރަންޓީ 
 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އ ގްރާރު  .4

މާއްދާތައް  އެގްރީމަންޓްގެ  މަޢުލޫމާތާއ ،  ދީފައ ވާ  ފ ރުކޮށްދ ނުމަށް  ޚ ދުމަތް  ނުވަތަ  ތަކެތ   މަސައްކަތް/    މަތީގައ ބަޔާންކޮށްފައ ވާ 
މ    އަގަށް  ދެންނެވ ފައ ވާ  މަތީގައ   ފަހު،  ބެލުމަށް  /  ރަނގަޅަށް  އަޅުގަނޑު  ފ ރުކޮށްދ ނުމަށް  ޚ ދުމަތް  ނުވަތަ  މަސައްކަތް/ތަކެތ  

 އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ. 
4.1 

ނ ންމައ ފ ނަމަ،   ހަވާލުކުރަން  ފ ރުކޮށްދ ނުމަށް  ޚ ދުމަތް  ނުވަތަ  މަސައްކަތް/ތަކެތ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގައ ވާ    3.2އަޅުގަނޑު/ 
 މުއްދަތުގައ  މަސައްކަތް/ ތަކެތ  ނުވަތަ ޚ ދުމަތް ފ ރުކޮށްދ ނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ. 

4.2 

ޤަބޫލުކޮށް، އެއާއ  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަސް ހަމަވަންދެން މ ބީލަން  90މ ބީލަން ހުށަހަޅާތާ 
އެއްބަސްވަމެވެ. މ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައ  އެއްބަސްވުމުގައ  ސޮއ ކުރުމަށް ވެރ ފަރާތުން އެދ ވަޑައ  ގެންފ ނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައ  

 މަތް ފ ރުކޮށްދ ނުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.  ސޮއ ކޮށް އެއްބަސްވުމާއ  އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް/ތަކެތ  ނުވަތަ ޚ ދު
4.3 

   ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .5

 

 ސޮއ  

 ނަން  

 މަޤާމު 

 ތާރީޚް 
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 3 –   ޖަދުވަލު 
 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައ ލް 

 

 

 

 

 މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ   .1
  -1.1 ނަންވ ޔަފާރީގެ  

  -1.2 ރަޖ ސްޓްރީ ކުރެވ ފައ ވާ އެޑްރެސް 

  -1.3 ރަޖ ސްޓްރީ ނަންަބރު 

  -1.4 ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައ ޑެންޓ ފ ކޭޝަން ނަންަބރު  

  -1.5 ނަންަބރު  ޖީ.އެސް.ޓީ ޓ ން 

  -1.6 ފ ނު ނަންަބރު  

  -1.7 އީމެއ ލް އެޑްރެސް  

)ކުންފުންޏެއްނަމަ ހ އްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝ ޕެންނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ  ވެރ ންގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ   .2
 މަޢުލޫމާތު، އަމ އްލަ ފަރުދުންގެ ވ ޔަފާރ އެއްނަމަ ވެރ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު( 

 # ނަން  މަޤާމު 

   

   

   

   

 އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް  .3
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 4 –   ޖަދުވަލު 
 މާލީ ތަނަވަސްކަމާއ  ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 

 

 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
)ދ ވެހ     ފާއ ތުވ  މަހުގެ ބެލެންސް 
 ރުފ ޔާއ ން( 

 # އެކައުންޓް ނަންބަރު  އެކައުންޓްގެ ބާވަތް 

    

    

    

 ޖުމްލަ  

 ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކްރެޑ ޓް ދޫކުރާ  

)ދ ވެހ     ފައ ސާގެ އަދަދު 
 ރުފ ޔާއ ން( 

 # ކުރެޑ ޓް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަން  ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް  ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު 

     

     

     

 ޖުމްލަ  
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 5 –   ޖަދުވަލު 
 އަހަރުގެ ތެރޭގައ  ކޮށްފައ ވާ ގުޅުންހުރ  މަސައްކަތްތައް   ( ފަހެއް )   5ފާއ ތުވ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައ ވާ ގުޅުންހުރ  މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް 

މަސައްކަތުގެ އަގު  
 )ދ ވެހ  ރުފ ޔާއ ން( 

 # މަސައްކަތުގެ ނަން  މަސައްކަތުގެ ވެރ ފަރާތް  މަސައްކަތްކުރ  އަހަރު 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ޖުމްލަ: 
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 ޖަދުވަލު  6
 ބީލަން އ ވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް  ބޭނުން ކުރާނެ މ ންގަނޑު 

 
  އ ންޓް ދެވޭނެ ޕޮ 

 ދާއ ރާ 
 ޕޮއ ންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް 

ޕޮއ ންޓްގެ  

 އަދަދު 

   85  × އަގު ހުށަހެޅ  / އަގު ހެޔޮ އެންމެ ހުށަހެޅ  އަގު

 .( ގ ނަވާނެއެވެ ޕޮއ ންޓް ލ ޭބ ވަރަކަށް ކުޑަވ  އަގު)

58 

 ޑެލ ވަރީ މުއްދަތު

  10 × މުއްދަތު ހުށަހެޅ /  މުއްދަތު ކުރު އެންމެ ހުށަހެޅޭ
ޕޮއ ންޓެއް މ ދާއ ރާއަށް )ޑެލ ވަރީ މުއްދަތު ަބޔާންކޮށްފައ  ނުވާ ީބލަންތަކަށް 

ނުދެވޭނެއެވެ. މުއްދަތު ކުރުނަމަ ލ ޭބ ޕޮއ ންޓް ގ ނަވާނެއެވެ. އަދ  ޑެލ ވަރީ މުއްދަތަކީ  
އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްކަމަށް ބ ޑު ކޮމ ޓީއަށް ޤަޫބލުކުރެވޭނަމަ  

 ނޑައެޅ ފައ ވާ މާރކްސް ނުލ ބޭނެއެވެ.( މ ަބޔަށް ކަ

10 

ވެހ ކަލް އުފެއްދ  

 އަހަރު

ަބޔާންކޮށްފައ ވާ މުއްދަތުގެ ތެރެއ ން އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައ    މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައ 
ހުށަހެޅޭ  މޮޑެލް  ފަހުގެ  އެންމެ  ތެރެއ ން  ީބލަންތަކުގެ  ހުށަހެޅޭ  ވެހ ކަލް.  އުފައްދާފައ ވާ 

 ފަރާތްތަކަށް.  
5 

 100 ޖުމްލަ 
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 ޖަދުވަލު  7
 )ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީ ނަމޫނާ( 

 

F o r m  o f  B i d  S e c u r i t y  ( B a n k  G u a r a n t e e )  
 

WHEREAS, ………………………………………………..[name of Bidder] (hereinafter called “the Bidder”) 

[company registration number] has submitted his Bid for the Project no……….issued by the Secretariat of 

Kulhudhuffushi City Council on ………………………………… …………..for construction of 

…………………………… …….[name of Contract] (hereinafter called “the Bid”)  under Invitation of bidders No. 

………………….. [Announcement Number] 
 

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We ………………………………………. [name of Bank] of ……… 

…………………… [name of country] having our registered office at 

………………………………………………………………………………….. (hereinafter called “the Bank”) are 

bound unto …………………………….[name of Purchaser] (hereinafter  called “the Purchaser”) in the sum of  

*…………………………………………..  for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the 

Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.  
 

SEALED with the Common Seal of the said Bank this ……..day of  …………….20……………..  
 

THE CONDITIONS of this obligation are: 

  

(1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form 

of Bid; 

           or 

(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the  period of Bid 

validity: 

 (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, 

if required; or 

 (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to 

Bidders; or 

 (c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,  

* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian 

Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 30.1 of the Instructions to Bidders.  

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the 

Purchaser’s having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount 

claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred 

condition or conditions. 
 

This Guarantee will remain in force up to and including the date ………………………. days after the deadline for 

submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by the Purchaser, 

notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach 

the Bank not later than the above date.  

 

DATE…………………………… SIGNATURE OF THE BANK  

      

WITNESS ……………………… SEAL  
 

[signature, name, and address]  

 

 

  



 

 26ގެ   36ޞަފްޙާ:  
 
 

 

   266-PR/266/2023/17(IUL)  ހ ދުން ފަރާެތއް ސަޕްލައ ކޮްށދޭނެ ވޭނެއް  މ ނީ އަދ  ކާރެއް ،ލޮރީއެއް ގ އާ އޮޓ   ޓަނުގެ 1.5 ބޭނުމަްށ އ ދާރާގެ ކައުންސ ލް ސ ޓީ ކުޅުދުއްފުށ  26

 ސެކްޝަން  –  5
 ކޮޓޭޝަން ސީޓް 

 

# Qty Description Rate Total 

1 1 Lorry 1.5 Ton, auto gear   

1.1 1 Wheel   

1.2 1 Brake Master Cylinder   

1.3 4 Front brake wheel cylinder or Brake repair kit    

1.4 4 Brake pads (if Applicable)   

1.5 4 Rear brake wheel cylinder (if Applicable)    

1.6 1 Wheel wrench set    

1.7 1 Gear change cable (if Applicable)   

1.8 1 Gear shift cable (if Applicable)   

1.9 2 Maintenance set (Filter Set) – Fuel, oil, and air filter   

     

2 1 Car   

2.1 1 Spare Wheel   

2.2 4 Brake pads    

2.3 1 Wheel wrench set    

2.4 2 Maintenance set (Filter Set) – Fuel, oil, and air filter   

2.5 1 Car jack/scissor lift   

     

3 1 Mini Van   

3.1 1 Spare Wheel   

3.2 4 Brake pads    

3.3 1 Wheel wrench set    

3.4 2 Maintenance set (Filter Set) – Fuel, oil, and air filter   

3.5 1 Car jack/scissor lift   

 Sub Total  

GST  

Net Total  

 
  



 

 27ގެ   36ޞަފްޙާ:  
 
 

 

   266-PR/266/2023/17(IUL)  ހ ދުން ފަރާެތއް ސަޕްލައ ކޮްށދޭނެ ވޭނެއް  މ ނީ އަދ  ކާރެއް ،ލޮރީއެއް ގ އާ އޮޓ   ޓަނުގެ 1.5 ބޭނުމަްށ އ ދާރާގެ ކައުންސ ލް ސ ޓީ ކުޅުދުއްފުށ  27

 6  –   ސެކްޝަން 
 މަސައްކަތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 މަސައްކަތު ތަފްޞީލް 

ޓަނުގެ އޮޓ  ގ އާ ލޮރީއެއް، ކާރެއް އަދ  މ ނީ ވޭނެއް ހ ދުމަށް ބޭނުންވާތީ އެކަމަށް    1.5ބޭނުމަށް    އ ދާރާގެ   ކައުންސ ލް ސ ޓީ  މ އީ، ކުޅުދުއްފުށ  

 ވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެކެވެ. ޝައުޤުވެރ ވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދ ނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވ ފައ 

 މަސައްކަތާއ  ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒ ންމާ  .1

  ޓް  އ ންސްޕެކް  ތައްސަޕްލައ ކުރުމަށްފަހު ވެހ ކަލް  ތައްކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. ވެހ ކަލްތަކީ ބްރޭންޑް ނ އު ވެހ ކަލަތަ ސަޕްލައ  ކުރެވޭ ވެހ ކަލް .1.1
ކަމާބެހޭ   ކަށް ނުވާނަމަ، އެމައްސަލަ ތަހުގީގް ކުރުމަށްޓަކައ ތަކަކީ ބްރޭންޑް ނ އު ވެހ ކަލްތަކަ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދ  ސަޕްލައ ކުރެވޭ ވެހ ކަލަ

 .ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ
ހަވާލުވާފަރާތާ .1.2 މަސައްކަތް  ތަކަކީ  މަސައްކަތް  އެންމެހާ  ކުރެވޭ  ހަވާލުވުމަށްފަހު  މަސައްކަތާއ   ހ ނގާ  މ   ދެމެދު  އ ދާރާއާއ   މ   އ  

އްވެސް  މުއާމަލާތްތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ. މަސައްކަތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ތ ންވަނަ ފަރާތަކާއ  ހަވާލުކޮށްގެން ކުރ އަށް ގެންދ އުމުން ލ ބޭ އެ 
 ގެއްލުމަކަށް މ އ ދާރާ ޒ ންމާ ނުވާނެއެވެ.  

 ފަރާތުގެ ނަންމަތީގައެވެ. ވެހ ކަލްތައް އެތެރެ ކުރުމަށްފަހު ރަޖ ސްޓްރީ ކުރަނީ  ވެހ ކަލްތައް އެތެރެ ކުރަންވާނީ މަސައްކަތާއ  ހަވާލުވާ .1.3
 މ އ ދާރާގެ ނަންމަތީގައެވެ. 

މ     ތައްހ ކަލްވެ .1.4 ވެހ ކަލް  ބެލެވޭނީ  ވެހ ކަލް  އ ދާރާސަޕްލައ ކުރ ކަމަށް  މ ގޮތުން  ޑެލ ވަރކުރުމުންނެވެ.  ހަމަޔަށް  ގަނެގެން    ތައްއާ 
ހަމަޔަށް ގެނެސްދ ނުމަކީ މަސައްކަތާ    އ ދާރާ އާއ ޝ ޕް ކުރުމާއ ، ކަސްޓަމްސް އ ން ކްލ އަރ ކުރުމާއ  މ  ހަމަޔަށްޓާއ   ށްކުޅުދުއްފު

 ޒ ންމާއެކެވެ.   ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ
ހ ންގާފައ   .1.5 ކަމެއް  އެއްވެސް  ޚ ލާފަށް  ކަރުދާހާއ   މަޢުލޫމާތު  ނުވަތަ  އެއްބަސްވުން  މުއްދަތުގައ ،  ރ ޓެންޝަންގެ  ވާކަން  މަސައްކަތުގެ 

އެންގޭތާ   ފަރާތަށް  ކުރ   މަސައްކަތް  އެކަމެއް  ބެލުމުގެދަށަށް    24ފާހަގަވެއްޖެނަމަ  ފަރާތުގެ  ކުރ   މަސައްކަތް  ތެރޭގައ   ގަޑ އ ރުގެ 
 ވެހ ކަލްތައް ގެންދަންވާނެއެވެ. 

އ  އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއް ނުވަތަ  މ އ ދާރއ ން މަސައްކަތް ނ ންމ  ކަމުގެ ލ ޔުން ހަވާލުކުރުމަށް ފަހުވެސް ހުށައެޅ  އެއްވެސް ލ ޔުމެއްގަ .1.6
އަދ  އެކަމުގެ ޒ ންމާ    .ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ އެމައްސަލަ ތަހުގީގް ކުރުމަށްޓަކައ ފ ރޖަރީއެއް ފާހަގަ ކުރެވ އްޖެނަމަ   

 މަސައްކަތާއ  ހަވާލުވ  ފަރާތުން ނަގާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މ އ ދާރާއަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ. 
ހަވާލުވާ  ވެހ ކަލްތައް  .1.7 މަސައްކަތާއ   ކުރަންވާނީ  ކަންކަން  އެންމެހާ  ކުރުމުގެ  ރަޖ ސްޓަރީ  މައްޗަށް  ކައުންސ ލްގެ  ކުޅުދުއްފުށ  ސ ޓީ   

ރީ  ފަރާތަކުންނެވެ. އަދ  އެކަމަށް ހ ނގާ އެންމެހާ ހަރަދުތަކަށް ޒ ންމާވާނީ މަސައްކަތާއ  ހަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ. ވެހ ކަލްތައް ރެޖ ސްޓް
މ އެންމެހާ  ކުރެވެންދެން ބާ ހަވާލުވާނީ  ވެހ ކަލާތަކާއ   އ ން  ކައުންސ ލް  ބެލުމުގެދަށުގައެވެ.  ހަވާލުވާފަރާތުގެ  މަސައްކަތާއ   އްވަންވާނީ 

 ކަންކަން ފުރ ހަމަ ވުމުންނެވެ. މ ކަމަށް ހ ނގާ ވަގުތު މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައ  ހ މެނޭނެއެވެ. 
ޑޮކ  .1.8 އެންމެހާ  ހުށަހެޅޭ  ކުރުމަށް  އަށް  ރަޖ ސްޓަރީ  ރަޖ ސްޓްރޭޝަން  ތަކެއްކަން ސާފުކުރުމަށް  ޑޮކ އުމެންޓް  ތަކަކީ ސައްހަ  އުމެންޓް 

ޅ   ހުށަހެޅުމުގެ ކުރ ން އެންމެހާ ޑޮކ އުމަންޓްތައް މ  އ ދާރާއާއ  ހ އްސާ ކުރަންވާނެއެވެ. ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހުވެސް ހުށައެ
ކަމާބެހޭ   އެމައްސަލަ ތަހުގީގް ކުރުމަށްޓަކައ  ތަ ފ ރޖަރީއެއް ފާހަގަ ކުރެވ އްޖެނަމަ  އެއްވެސް ލ ޔުމެއްގައ  އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއް ނުވަ

 އަދ  އެކަމުގެ ޒ ންމާ މަސައްކަތާއ  ހަވާލުވ  ފަރާތުން ނަގާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މ އ ދާރާއަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ.  .ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ
 .ހަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ ޑެލ ވަރ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ހަރަދެއް ކުރަންޖެހޭނީ މަސައްކަތާ  އާހަމަޔަށްއ ދާރާގަތުމާއ  މ   ތައް ވެހ ކަލް .1.9

ފަރާތުގެ   .1.10 ހަވާލުވާ  މަސައްކަތާއ   ހުށައެޅުމަކީ  މާފުކުރުމަށް  ޑ އުޓީ،  އ މްޕ ރޓް  ޖެހޭ  ދައްކަން  އެތެރެކުރުމުގައ   ވެހ ކަލްތައް 
 ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައ  އެލ ޔުމެއް މަސައްކަތާއ  ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ފ ރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.  ޒ ންމާއެކެވެ. މ ކަމަށް ކައުންސ ލުން ލ ޔުމެއް



 

 28ގެ   36ޞަފްޙާ:  
 
 

 

   266-PR/266/2023/17(IUL)  ހ ދުން ފަރާެތއް ސަޕްލައ ކޮްށދޭނެ ވޭނެއް  މ ނީ އަދ  ކާރެއް ،ލޮރީއެއް ގ އާ އޮޓ   ޓަނުގެ 1.5 ބޭނުމަްށ އ ދާރާގެ ކައުންސ ލް ސ ޓީ ކުޅުދުއްފުށ  28

ވޭ  އ ންޕ ރޓް ޑ އުޓީ މާފުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުމަކީ، މަސައްކަތާއ  ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒ ންމާއެކެވެ. އެތެރެ ކުރެ
 ރެވޭ ވެހ ކަލަކަށްވަށްވާތީ އަގުހުށައަޅުއްވާއ ރު އ ންޕ ރޓް ޑ އުޓީއަށްވާ ފައ ސާ އުނ ކުރަންވާނެއެވެ. ވެހ ކަލަތަކަކީ އ މްޕ ރޓް ޑ އުޓީ މާފުކު

ހުރެގެން އ ދާރާމ  .1.11 ޑެމޭޖެއް  ނުވަތަ  ކޫރުމެއް  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  ވެހ ކަލްގައ   ކުރާއ ރު  ޑެލ ވަރ  ވެހ ކަލް  ހަމަޔަށް   އާ 
 .ކަމެއް ވަގުތުން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތާ ހަވާލުވ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެނުވާނެއެވެ. މ ފަދަ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އެ 

ފަރާތުން   .1.12 ހަވާލުވާ  މަސައްކަތާއ   މަދުވެގެން    ތައް ވެހ ކަލްމ   އ ންޝުއަރެންސް  އަދ   ރ ޑްވާދ ނަސް  ކުރުމާއ   ރެޖ ސްޓްރީ 
 ކަށް ހެއްދ ފައ  އޮންނަން ވާނެއެވެ. ނުވަތަ ރަޖ ސްޓްރީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުއްދަތައަހަރު ދުވަހަށް  ( )އެކެއ1ް
ވޮރެންޓީގެ  .  އް ދޭންވާނެއެވެމުއްދަތެ   އަހަރު  2އަދ  އ ންޖީނަށް    އަހަރު  1މ  މަސައްކަތުގެ ވޮރަންޓީގެ ގޮތުގައ  މަދުވެގެން   .1.13

މުއްދަތުގައ    ވޮރެންޓީގެ  މ ކަންކަން  އަދ   ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.  ބީލަމާއ އެކު  ލ ޔުމެއް  އެނގޭނޭ  ކަންތައްތައް  ހައްލުކޮށްދޭނޭ  ދަށުން 
 މަސައްކަތާއ  ހަވާލުވާ ފަރާތުން ހައްލުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.  

ސަޕްލައ ކޮށްދެއްވާ   ހ ސާބު   ންދާސީ އަ .1.14 ފަރާތުން  ޓެކްނ ކަލް    އްވެހ ކަލްތަހުށަހަޅާ  އާއ   ފޮޓ ތަކާއ   ކުލަ  ވަށައ ގެން 
ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.ބ   މެއްލ ޔު ތަފްޞީލީ ގެ  ސްޕެސ ފ ކޭޝަންސް އެކު  ސްޕެސ ފ ކޭޝަން    ޑާއ   ޓެކްނ ކަލް  ތަކެތީގެ  ބޭނުންވާ 

ގެ އ ތުރުން ބ ޑް ހުށަހަޅާ  ތަކެތީގެ ސްޕެސ ފ ކޭޝަންސް ވާނެއެވެ. މ  ޓެކްނ ކަލް ސްޕެސ ފ ކޭޝަން ޝީޓުގައ  ބޭނުންވާއެނެކްސްގައ 
ބޭނުންވާ ފުރ ހަމަ މަޢުލޫމާތު   ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށެހެޅުން ޓެކްނ ކަލީ އ ވެލުއޭޓްކުރާނީ މ ބައ ތަކުގެ މައްޗަށްކަމަށްވާތީ މ ބައ ތަކަށް 

 ށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. އަދ  ސަޕްލައ  ކުރާ ވެހ ކަލްގެ ސާރވ ސް މެނުއަލް އަދ  ޕާރޓްސް ކެޓަލޮގް ހު .ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ
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 1އެނެކްސް  
 އެންމެ ދަށްވެގެން ހުންނަންޖެހޭ ސްޕެސ ފ ކޭޝަން   ލޮރީގައ  ވ އްކަންބޭނުންވާ   .2

 

  

Brand  Toyota/Isuzu/Mitsubishi or equivalent (Japanese Made) 

Capacity 1.5 Ton  

Year of Manufacture 2019 or Later 

Condition Brand New 

Warranty period Minimum 1 Year – 2 years for Engine  

 

Wheels 

Single front 

Dual Rear 

Cab 
Type Standard Tilt type cab 

Capacity 1 Driver & 2 Passengers 

Standard Equipment Standard Silicone-fitted cab mount, A/C, power 

window, Central Door lock and Power Steering 

Color  White  

Dimensions and Weight Power Gate 

Overall Length / Width / 

Height mm 

4685 / 1695 / 1980 Conventional Tail Lift 

Wheelbase mm 2545 Lifting Capacity 500 kg or more 

Thread Front / Rear mm 1440 / 1250 Operation Standards Standard Slim control panel  

Deck Length / Width / 

Height mm 

3100 / 1600 / 380  

Min. Turning Radius m 4.8 

Ground Clearance mm 155 Fuel Tank Capacity liter 60 

Gross Vehicle Weight kg 3700  

Kerb Weight kg 1780 

Payload kg 1920 

Engine and Transmission Chassis 

Engine Type Diesel, Turbocharger 

& Intercooler, 

Vertical, 

4-Cyl., In-Line, 

Overhead Valve 

(DOHC) 

Suspension Front / 

Rear 

Torsion Bar Springs with 

Double Wishbone and 

Stabilizer / 

Semi-Elliptic Leaf Springs 

with Shock Absorbers 

Capacity 2755 Brakes Type Front / 

Rear 

Hydraulic System with Disc 

Brake / Drum Brake Acting 

on All Wheels 

Max System Output kW / 

rpm 

106 / 3,400   

Max Torque Nm / rpm 300 / 1,200-3,200   

Fuel System Direct Fuel Injection   

Transmission 6-Speed Automatic   

Accessories and Manual - Standard Toolkit 

- Operation Manual in English 

- Spare Parts Catalogue 

- Workshop Manual in English 

 

Spare parts Should be locally available or available within 

South Asian region   
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Additional Spare/Toolkit to be delivered with the vehicle 
 

1 1 No Wheel 

2 1 No Brake Master Cylinder 

3 4 Nos Front brake wheel cylinder or Brake repair kit  

4 4 Nos Brake pads (if Applicable) 

5 4 Nos Rear brake wheel cylinder (if Applicable)  

6 1 No Wheel wrench set  

7 1 No Gear change cable (if Applicable) 

8 1 No Gear shift cable (if Applicable) 

9 2 Nos Maintenance set (Filter Set) – Fuel, oil, and air filter 
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SAMPLES 
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Brand Nissan Altima/ Toyota/ Honda Or Equivalent (Japanese Made) 

Year Of Manufacture 2021 Or Later 

Condition  Brand New Only 

Driving Type Front Wheel Drive 

Cylinders 4 Inline  Dimensions 

Fuel Petrol Wheelbase 2825 

Transmission Continuously Variable 

Automatic Transmission 

Overall Length 4900 

 Overall With Without 

Mirrors 

1851.6 

No. Of Doors  Safety And Security 

Mirror  Srs Airbag, Frontal, Driver And Passenger 

Interior Color Light / Black Abs + Ebd 

Fuel Tank Capacity 61.3 Liter Parking Assist System With Rear View Camera 

Seating Capacity 5 Tyre Pressure Monitoring System 

Color Solid Black Kh3   

Warranty 1 Year And 2 Years For Engine 

Suspension Four Wheel Independent Suspension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visibility 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rear Screen Fixed (Glass) Green (W/ Defogger 

 

Exterior Rearview Mirror 

 

Outside Mirrors 

N-Pv2 + Body Colored + Manual 

Folding 

+ Electric Adjustment 

N-Pv2 + Body Colored + Electric 

Folding 

+ Electric Adjustment + Turn Signal 

Headlamps Type Halogene Headlamps Projector Halogen Low Beam 

+ Halogen High Beam + Signature 

Finisher 

(Chromed) W/O Manual Levelizer 

Auto Light System Auto Light System W/ Smart Auto Light +Auto Hazard 

+ Delay Timer 

Auto Light System Auto Light System W/ Smart Auto Light +Auto Hazard 

+ Delay Timer 

Front Windscreen Wiper Front Windscreen 

Wipers Variable Speed 

W/ Mist Wipe + Adjustable 

Intermittent 

+ Speed Sensing 

Shift Lever Knob Urethane 0  

Front Window Opening 

System 

Power + Dr One Touch 

+ Auto Reverse + Timer 

 

Rear Window Opening 

System 

Power Window  

Type Of Door-Opener 

Remot 

I-Key (Panic + Trunk 

Opener) / Remote 

 

Engine Start Type W/ Push Engine Start 

Sw (Illuminated) 

 

Cruise Control Ascd  

Intelligent Cruise 

Control 

 

Driver/Pass. Sun Visor Vanity Mirror + Light + 

Extension 

 

    

Steering Power Steering Electric Powered  

 

 

Audio. 

Types Of Radios 7’’ Da (Am/Fm + Rbds + 

Usb*1 (Type-A) + Aux + 

Bthf 
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Additional Spare/Toolkit to be delivered with the vehicle 

 
1 1 No Spare Wheel 

2 4 Nos Brake pads  

3 1 No Wheel wrench set  

4 2 Nos Maintenance set (Filter Set) – Fuel, oil, and air filter 

5 1 No Car jack/scissor lift 

Navigation + Btsa + Vr (W/Siri + 

Android) + Touch) 

Speaker / Radio 6 Speaker (Type B)  

 

Exterior 

Roof Opening Sunroof  

Rear Bumpers Rear Bumper Hidden Exhaust 

Grill Type Grill Standard 

Outside Door Handle 

Type 

Chrome  

Mechanism Rear Suspension Type Normal Rear 

Suspension 

Normal 

 

 

 

 

Seat 

 

 

 

 

5 Seats 

Front Seats Type Cloth-A + Manual (Slide 

+ Reclining + Lifter) 

+ Seatback Pocket 

 

Front Headrest Separated *2 + 2-Way 

(Up+Down) 

 

Rear Headrest Integrated *3  

Front Passenger Seat(S) Reclining Seatback Manual (Slide + Reclining) + Seatback 

Pocket 

2nd Row Seats Cloth-A + Folding (60:40 

Split Type) 

 

 

 

 

 

 

 

Interior Trim 

Front/Rear Door Storage Front Door Storage Fixed Type Door Pocket + Bottle 

Holder 

Centre Console With 

Storage 

W/ Ctr Console (W/ Arm 

Rest) 

 

   

Assist Grip 3 Assist Grip As + Rr *2 (Rh/Lh) + Coat Hook (Lh) 

Room Lighting Room Lamp Fr Room Lamp (Bulb) + Rr Room 

Lamp (Bulb) 

Luggage Room Lighting Lighted Luggage Room  

Interior Illumination Interior Illumination 

Type A 

W/ Welcome (Lighting Ctrl + Heart 

Beat) 

Inside Door Handle Inside Handle 2 Matt Chrome 

 

Amenity 

Socket Accessory With Accessory Socket 

5 

W/ Power Outlet 12v *1 @Fr + Usb 

For Charge *2 

(1: Type-A, 1: Type-C) @Rr 

 

 

Air Conditioner 

Air Conditioning And 

Heating 

  

Ventilator Fr Side Vent (W/ Shut) 

*2 + Fr Ctr Vent *2 

(W/O Shut) + Rr Ctr 

Vent (W/Shut) *2 

 

    

 

Tire, Wheel 

Type Of Tyres Summer Tire Summer Tire 60/215r16 

Wheel Rims 16 Metal Wheel Rims/  

16 Aluminium Wheel 

Rims 

16”/17” Steel Wheel + Wheel Cover/  

16” 17”Alloy Wheel 

Spare Wheel Spare Wheel W/ Full Size Tire +Steel Wheel /W/ Full 

Size Tire + Alloy Wheel 
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SAMPLES 
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Additional Spare/Toolkit to be delivered with the vehicle 

 

1 1 No Spare Wheel 

2 4 Nos Brake pads  

3 1 No Wheel wrench set  

4 2 Nos Maintenance set (Filter Set) – Fuel, oil, and air filter 

5 1 No Car jack/scissor lift 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brand Nissan / Toyota/ Honda Or Equivalent (Japanese Made) 

Year Of Manufacture 2021 Or Later 

Vehicle Type  Mini Van 

Condition  Brand New Only 

No. Of Seats 7-Seater 

Color Black Or Navy Blue   

Cylinders 4 Cylinder – Direct Fuel 

Injection 

 

Fuel Petrol  

Transmission Continuously Variable 

Automatic Transmission 

 

Max Power Kw (Ps)/Rpm 110 (150) 6000 

Max Torque Nm (Kg-M) / Rpm 200(20.4) / 4400 

 

Wheel Size 15/16 Inch Alloy Safety 

Tyre 195/65 R15 Or          

205/55 R16 

6 Srs Airbags Front Airbag X 2, Side Airbag X 

2 & Full-Length Curtain Airbag X 

2 

Interior 
Anti-Lock Braking System 

(Abs) With Electronic Brake 

Force Distribution (Ebd) & 

Brake Assist (Ba) 

Single Or Dual Channel (Front + 

Rear) Driving Video Recoder 

(Dvr) 

Lether Wrapped 

Steering Wheel 

With Advanced Drive 

Assist Display, Audio & 

Cruise Control And 

Handsfree Phone 

Switches 

Vehicle Dynamic Control 

(Vdc) With Traction Control 

System (Tcs) 

Blind Spot Warning (Bsw) 

Air Conditioning Front: Dual Zone Auto 

Climate Control, Rear: 

Digital Switches For 2nd 

& 3rd Row Vents 

 Intelligent Around View Monitor 

(Iavm) Intelligent Moving Object 

Detection (Imod) 

Zero Gravity Inspired 

Seats 

Driver, Passenger & 2nd 

Row 

Exclusive 2nd Row Captain 

Seats With Armrest & Long 

Slide Function 
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