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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް އޮފީސް 

 

 ބީލަން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 
 

 ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް  .1

 

a)  ްއިންޓް ޕޮ 90     އެންމެ އަގު ކުޑަ ފަރާތަކަށ 

b)  ްއަހަރު( 5ޕޮއިންޓް ) 5     މަސައްކަުތގެ ތަޖުރިބާއަށ 

c)  ުލިޔުން( 5ޕޮއިންޓް ) 5   ލިޔުން()ރިފަރެންސް މަސައްކަުތގެ ފެންވަރ 

d) ުދުަވސް  30ގިނަެވގެން        މުއްދަތ 

e)  ީއަހަރު  1މަދުވެގެން        ވޮރަންޓ 

 

  ޕޮއިންޓް ދޭނޭ އުސޫލް .2

 

 ފޮއިންޓް  90ފަރާތަކަށް އެންމެ އަގު ކުޑަ  2.1
 

ށް ށް، އަގައުސޫލަކީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތަ ނެ އަގަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގަިއ ބަލާ

     ދޭނީ  އެހެނިހެން ހުށަހެޅުންތަކަށް ޕޮއިންޓްޕޮއިްނޓް އެްއކޮށް ލިބޭގޮތަށެވެ.  90 އަޅާަފިއވާކަނޑަ

މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދޭނީ ތިރީގައިމިވާ ފޯމިއުލާ ގެ ިނސްބަތުން ޖެހޭ ޕޮއިންޓަށެވެ. ހުށަހެޅުމެއްަގއިވާ އަގު  އެ

 ބޭނުންކޮށްގެނެވެ.

 

 90 ×ހުށަހެޅި އަގު(  / އަގު  = )ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ ފޯމިއުލާ 
 

އެވެ. ހުށަހެޅި އަގު ކުޑަވީ ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް  90އަގަށް ލިބޭނެ އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓަކީ 

 ގިނަވާނެއެވެ.
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 ޕޮއިންޓް  5 ރިބާއަށް މަސައްކަތުގެ ތަޖު  2.2
 

ބާވަތުެގ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލަކީ، ރަޖިސްޓްރީ ކޮްށގެން މި ރިބާއަށްމަސައްކަުތގެ ތަޖު

އެއަށްވުެރ ތަޖުރިބާ ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށެވެ.  5ވެފައިވާނަމަ  ( އަހަރުފަހެއް) 5މަސައްކަުތގައި އުޅޭތާ 

ތަޖުރިބާއަށް ޮޕއިްނޓް ދިނުމުގައި  ރިބާައށް ލިބިފައިާވ އަހަރަށް ޮޕއިންްޓ ދީގެނެވެ.ތަޖުމަދުވާ ނިސްބަތުން، 

ވަތަ ލޯކަްލ އިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓަީރަގއިާވ ތާރީޚަށް ބަލާނީ ހުށަހަޅާފައިވާ، ިވޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނު 

 މިގޮތުން ޕޮއިްނޓް ދޭނީ ތިރީގައިމިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެނެވެ. ބަލައިގެންނެެވ.
 

 5 ×އަހަރު(  5 / = )ވިޔަފާރީގައިވީ އަހަރު ފޯމިއުލާ 
 

، ގުނާނެ އެންމެ ގިނަ އަދަދަކީ ވީ ނަމަވެސް އަހަރު ވިޔަފާރީަގއިށްވުރެ ގިނަ އަހަރަ 5ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި 

ވިޔަފާީރގައި ެވފައިވާ އަހަރުެގ ށްވުރެ މަދުވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ އަހަރަ 5ވެ. އަހަރެ )ފަހެއް(  5

 ނިސްބަތުންނެވެ.

 

 (ރިފަރެންސް ލިޔުން ) ޕޮއިންޓް  5މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް  2.3
 

މިާބވަތުގެ މަަސއްކަތް ެއކިެއކި އުސޫލަކީ، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މަސައްކަުތގެ ފެންވަރަށް 

ލިޔުން ( ަފހެއް) 5 ދޭގައިފަިއާވަކން އަންފެންވަރުަގއި ކޮށްދެްއވާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު

ހުށަހެޅުންތަކަށް މިނިސްބަތުން  ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށެެވ. އެއަްށުވރެ ދަށުގެ 5 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާނަމަ

ިމގޮތުން ޕޮއިންޓް ދޭނީ ތިރީގަިއމިވާ ފޯމިއުލާ  ނެވެ.ޕޮއިންޓް ދީގެމަސައްކަުތގެ ފެންވަރަށް 

 ބޭނުންކޮށްގެނެވެ.
 

 5 ×= )ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ އަދަދު / ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމުގެ އަދަދު( ފޯމިއުލާ 
 

ިލޔުަމށްވުރެ ގިނަ ިލޔުން ހުށަހަޅާފައިވީ ނަަމވެސް، ގުނާނެ އެންެމ ގިނަ އަދަދަކީ  5ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި 

ލިޔުމަށްވުރެ މަދުން ހުށަހަޅާފައިާވ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ  5ލިޔުމެވެ.  )ފަހެއް( 5

 ނިސްބަތުންނެވެ.
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 ގައި ބަޔާންކުރެވޭ މުއްދަތު (މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހު  ) ބިޑު  މުއްދަތު  2.4
 

ރާތުން ހުށަހަޅާނަމަ   ހުށަހަޅާފައޮފީހުން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ދުވަހަްށވުރެ އިތުުރ ދުވަސް ބިޑު މި މުއްދަތަށް

 ޑު ޑިްސކޮލިފައިކުެރވޭނެެއވެ.ފަރާތެއްގެ ބި  އެ

 

 ވޮރަންޓީ )ބިޑު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައި( 2.5
 

ވޮރަންޓީއަށް މި އޮފީހުން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ުމއްދަތަށް ުވރެ ކުރު މުއްދަތެއް ިބޑު ހުށަހަޅާފަރާތުން 

 ލިފަިއކުރެވޭެނއެވެ.ހުށަހަޅާނަމަ އެ ފަރާތެއްގެ ބިުޑ ޑިސްކޮ

  

 ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓް  .3
 

 ީހިސާބުއަންދާސ 

 ްޕްރޮފައިލ 

 ްސަމަރީ ޝީޓ 

 ަކޮޕީ  ރީވިޔަފާރި ރަޖިސްޓ 

 ެކޮޕީ ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގ 

 ްރީ ކޮށްަފިއވާކަމުގެ ތިތަކުން ގިންިތއެްއގަިއ ރަޖިސްޓަކުދި އަދި މެދު ފަންީތގެ ިވޔަފާރީގެ ގިނ

 ން.ލިޔު

 ެމަސަްއކަތް ކުރުވި  މަަސއްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ބާވަތުގ 

 ފައިވާ ލިޔުން ދީ ންފަރާތްތަކު

 ަލޫމާތު.ޢުމިހާރު ކުރަމުންދާ މިބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މ 

  ުތުގެ ރުފިޔާއަްށވުރެ ބޮޑުނަމަ، މަސަްއކަ 500,000.00ބިޑް ސެކިއުރިޓީ )މަސަްއކަުތގެ ައގ

 (1އަުގގެ %

  ުރުފިާޔއަށްވުރެ  250,000.00މާލީ ޤާބިލްކަން އަންގައިޭދ ލިޔުމެއް )މަސައްކަުތގެ އަގ

 ބޮޑުނަމަ(
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 ޑިސްކޮލިފައިކުރުން  .4
 

  ްކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތެްއވާނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ބިޑ 

 ަފަރާތެއްގެ ބިޑް  އެގެ ކޮޕީ ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތެްއވާނަމަ، ރީވިޔަފާރި ރަޖިސްޓ 

 ްޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ހުށަނާޅުއްާވ ފަރާތެއްވާނަމަ، އެ ފަރާތެްއެގ ބިޑ 

  ެބަޔާންކޮށްފަިއވާ މިނިމަން ރިކްއަރމަންޓަށް ނުފެތޭ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާނަމަ، އ

 ފަރާތެއްގެ ބިޑް 

 ،ަފަރާތެއްގެ ިބޑް އެ ސަމަރީ ޝީޓް ހުށަނާޅުއްވާ ަފރާތެއްވާނަމ 

  ުފެންވަރުަގއި ކޮށްެދއްވާަފއިާވކަން  މިބާވަތުގެ މަަސއްކަތް އެިކއެކި ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅ

 އެ ފަރާތެްއގެ ބިޑް ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތެްއވާނަމަ، ލިޔުން މަދުވެެގން  2އަންަގއިދޭ 

 ްރީ ކޮށްަފިއވާކަމުގެ ތިތަކުން ގިންިތއެްއގަިއ ރަޖިސްޓަކުދި އަދި މެދު ފަންީތގެ ިވޔަފާރީގެ ގިނ

 ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތެްއާވނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ިބޑް  ލިޔުން

  ުބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަނާުޅްއވާ ފަރާތެްއވާނަމަ، އެ ަފރާތެއްގެ ބިޑް )މަަސއްކަުތެގ އަގ

 ރުފިޔާއަްށވުެރ ބޮޑުނަމަ( 500,000.00

 ،ައެ ފަރާތެްއެގ ބިޑް  މާލީ ޤާބިލުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތެއްވާނަމ

 ރުފިޔާއަްށވުރެ ބޮޑުނަމަ( 250,000.00)މަސައްކަުތގެ ައގު 

 ަފަރާތެްއގެ ބިޑް ލޫމާތެއްކަން އެނިގއްޖެނަމަ، އެޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަނޫން މަޢުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މ 

  ްމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، އެ ފަރާތެްއގެ ބިޑ 

 

 ޕްރޮފައިލް  .5
 

އެތަަނކާ ބެހޭ ޕްރޮފައިލްއެއް ަތއްޔާރުޮކްށ ، އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް މަސައްކަތަށް މި

 ލޫމާތު ހިމަނާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ޢުޅުއްވަންވާެނއެެވ. މިގޮތުްނ އެ ޕްރޮފައިލްަގއި ތިރީަގއި މިދަންނަވާ މަހަހުށަ

 ޞާއެއް ލާތަނާބެހޭ ކުރު ޚު 

 ކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސަރވިސް ސެންޓަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތަ 

 ޕްރޮފައިލް ދާއިދަޢަމުވަްއޒަފުންގެ  



 5 

ެގ ދޭ ސެޓްފިކެޓް ފަންނީ ޤާބިލުކަން އަންަގއި ފުންގެޒަުމވައް  ސަރވިސް ސެންޓަރުަގއި ަމސައްކަތްކުަރްއވާ 

 ކޮޕީ

 .މީގެ ކުރިން ކޮށްފަިއވާ މިބާވަުތގެ މަސައްކަތް ހިނގާފަިއވާގޮާތއި މަސައްކަުތގެ ުކޑަބޮޑުމިން ޚުލާސާކޮށް 

 މިހާރު ކުރަމުންދާ މިބާވަތުގެ މަސައްކަތާއި ައގު ޚުލާޞާކޮށް. 

 

 ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކުށްތަކަށްދެވޭ އަދަބު  .6
 

 ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކުށްތަކަށްދެވޭ އަދަބުަތއް ތިރީަގއި މިވަނީެއވެ:

ހަމަނުކޮށް ހ. މަސައްކަތާ ޙަވާލުެވ އެ މަސައްކަތް ވަކި ހިސާބަކަށް ގެންދިއުމަށްފަހު، ފުރި

އޮފީހަށް  އަހަރުގެ މުއްދަަތށް މި 1ހިސާބުތައް މަދުވެގެން ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ، އެދޫކޮށްލައިފިނަމަ

 ބަލައެއް ނުގަެނވޭނެެއވެ.

މަސަްއކަތް ނުފަށާ އެ ކޮންޓްރެކްޓް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ށ. މަސައްކަތުގެ ެއއްބަސްވުުމގައި ޮސއިކުރުމަށްފަހު 

އޮފީހަށް ބަލައެއް  މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި 6ހިސާބުތައް މަދުވެގެން ހުށަހަޅާ އަންދާސީފަރާތަކުން  އެ

 ނުގަނެވޭެނވެ.

ފަރާތުން އެ ކޮންޓްރެކްޓާއި ޙަވާލު  ނ. ކޮންޓްރެކްޓެއް ވަކިފަރާަތކަށް ދޭންނިންމާފައި ވަނިކޮން، އެ

     މަސްުދަވހުގެ މުއްދަތަށް  6ގެން ހިސާބުތައް މަދުވެ ފަރާތަކުްނ ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ނުވެއްޖެނަމަ، އެ

އޮފީހަށް ބަލައެއް ނުގަނެޭވނެވެ. އަދި، ބިޑް ެސކިއުރިީޓއެއް ހުށަހަޅާފަިއވާނަމަ، އެ ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ  މި

 ބިޑް ސެކިއުރިީޓއަށް ބެހެއްޓި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭނެެއވެ.

 

 ވެލިޑިޓީ  .7
 

ުދވަހުގެ ުމއްދަތު  30އަާޅނަމަ، މަދުވެގެން މުއްދަތެއް ކަނޑަ  ަގއި ެވލިޑިޓީހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

 

 

 

 



 6 

 އެހެނިހެން  .8
 

  ެވަނަ  1)ހ( ގެ  10.68މި މަސައްކަުތގެ ައގު އަާދ ކުރެވޭނީ ދަޢުލަުތގެ މާލިްއޔަތު ޤަވާޢިުދގ

)ފަހެއް  5%ނަންބަރުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، މަސައްކަތާ ޙަވާުލވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާބިލުގެ ޖުމުލަ އަގުެގ 

އިންސައްތަ( ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުަގއި އުނިކުރުމަްށފަހުއެވެ. އަދި މިގޮތުން އުިނކުރެވޭ ފައިސާ 

މަސައްކަތާ ަޙވާލުވި ފަރާތަްށ އަނބުރާ ދޫކުެރވޭނީ، ދަޢުަލތުގެ މާލިއްޔަުތ ޤަވާޢިުދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ސާ ހޯދުމަށް އެދި މަސައްކަތާ ަޙާވލުވި ފަރާތުން ފައި )ހަެއއް( ަމސްދުވަްސވުމުން، އެ  6ގޮތުެގ މަތިން 

 ބިލް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 ާޚިދުމަތްތަކާއި، )ކޮންސަލްޓެްނސީ ނުހިމަނައި(،  ހޯދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތާިއ، ދައުލަތުން ކުރިއަށްގެންދ

 ބިޑް ން،)އ( ަގިއވާ ގޮުތެގ މަތި 10.43 އަދި، ހޯދާ ތަކެީތގެ ޕްރޮޖެކްްޓތަކަށް މާލިއްޔަުތގެ ަގާވއިދުގެ 

ބިޑް ސެކިއުރިީޓއެއް ެނގޭނެެއވެ. އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެެރންޓީގެ ގޮުތގައި  1ސެކިއުރިީޓގެ ގޮުތަގއި %

ަގިއވާ  10.67ގެރެންޓީ ެއއްވެްސ ނެޭގނެއެވެ. އަދި މީެގއިތުރަށް ދަުޢލަތުގެ މާލިއްޔަތު ަގވާއިުދގެ  2%

ފަރާތުން،  ތި ފޯރޮކޮށްދޭ ފަރާތަށް ދޭނަމަ އެދުމަތް ނުވަތަ ތަކެޚިއެްޑވާންސް ފައިސާ، މަސަްއަކތް ނުވަތަ 

މި ގޮތުން ނެގޭ ބިޑު  އެ އެްޑވާންސް ޕޭމަންޓްއާއި އެްއވަރުގެ ޕޭމަންޓް ގެރެންީޓެއއް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.

ސެކިއުރިީޓ، ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ އަދި އެްޑވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރަށް 

ނުަވތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓް )ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ޤާިއމްކުރެވިފަިއވާ(  ގަބޫލުކުެރވޭ ބޭންކަކުން

 އަކުން އެ ޕްރޮޖެކްަޓކަށް ދޫކޮްށފައިވާ ެސކިއުރިޓީ ުނވަތަ ގެެރންޓީ އަކަށެެވ.

 ޭނީ، ކޮންޓްރެކްްޓ ލިބޭ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ދައްކަންެޖހޭ އެްއވެްސ ކޮންޓްރެކްޓް ަޙވާލުކުެރވ

 އިސާ ަދއްކާ ޚަލާޞްކުރުމުންނެވެ.ފަ ޓެކުހެއްވާނަމަ، އެ

 ުދަތު ރީކުުރމަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ފޮނުވާފައިނުާވ އަދި މުއްަގއި ރަޖިސްޓައެސްޓިމޭޓ

 އެސްޓިމޭޓެއް ބަލައެއް ނުގަެނވޭނެެއވެ.ރީވާ ފަރާތްތަކުގެ ހަމަވުމުގެ ފަހުން، ރަޖިސްޓަ

 ާެއއް ނުގަނެވޭެނެއވެ.އެސްޓިޭމޓެއް ބަލަ ގަޑިޖެހިގެން ހުށަހަޅ 
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` 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް އޮފީސް 
 

 ބިޑް ސަމަރީ ޝީޓް 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ވިޔަފާރީގެ ނަން:  .1
--- 

----------------------------------ރު: ފޯނު ނަންބަ .2
-- 

------------------------: ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު އިމްޕޯޓްމުދާ .3
-- 

---------ވިޔަފާރީގައި ވީ އަހަރު: ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން  .4
- 

----------------------------------- ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: .5
-- 

------------------: ބޮޑުމިންސަރވިސް ސެންޓަރުގެ  .6
-- 

--------------------------------------: ޖީ.އެސް.ޓީ. ޓިން ނަންބަރު .7
-- 

-------------------------މުއްދަތު:  ގެނެސްދެއްވޭނެ  .8
-- 

-----------------------------------------------މުއްދަތު:  ވޮރަންޓީ .9
-- 

     އަށް  10:30، 2021އޮކްޓޫބަރު  26ބިޑު ހުށަހަޅާ ތާރީޚް:  -                  :މަސައްކަތުގެ އަގު  .10
 

 

 ލޫާމތުޢުމަ ޞައްޙަނޫން ،ކުެށއްކަމަށާއި ދިނުމަކީ ލޫމާތުޢުމަ ޞައްޙަނޫން. ތަކެކެވެ ލޫމާތުމަޢު ޞައްޙަ ލޫމާތުތަކަކީޢުމަ ޝީޓްގައިވާ މި
 .ޑިސްކޮލިފައިކުރެވޭނެއެވެ ިބޑެއް އެ ނަމަގިއްޖެނއެ ދީފައިވާކަން
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 ------------------------------ސޮއި:

 ------------------------------ނަން:

 -----------------------------ތާރީޚް:

 

 

Total with GST GST Rate Qty Details No 

 
  1 Total Cost of All Items 1 


