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1.1 
ތު ާސފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ  މުއްދަތުގެ ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެޭހ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާެލއް ފޮނުވަންވާނީ، މަޢުލޫމާ

 އަށެވެ.  3004461,3004499އަދި ގުޅުއްވާނީ  ތެރޭގައި ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
 procurement@elections.gov.mvއީމެއިލް:

1.2 

 ބީލަން ހުށަހެޅުން:
 ލީމަގު،މާލެ.ވަނަ ފަންގިފިލާ،ޕީ.އޭ ކޮމްޕްލެކްސް،ހިލާ 5ތަން: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،

 (ބުދަ) 2022މާރިޗު  16ތާރީޚް: 
 10:30ގަޑި: 

 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން  2

2.1 
 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް 

ޖެހޭ ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުން ބީަލން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަން
 ލިޔުންތައް އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ރިފަރެންސް

2.2 
 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ 

 ީޖއެސްޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ. ނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންމި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުން

2.3 
 ބީލަމުގެ މުއްދަތު 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 120ލަން ހުޅުވާ ތާީރޚުން ފެށިގެން ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ބީ 

 ބީލަން ހުށަހެޅުން  3

3.1 
. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް ހުަށހެޅޭ ހުްނނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ ބީލަން
 އްކަން އެގެން އޮންަނންވާެނއެވެ.ބީލަމެ

3.2 
އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން ބީލަމުގައި ގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. ހުށަހަޅާ އަ

ފޯމް އަގު ހުށަހަޅާ އަދި  އޮންނަންވާނެއެވެ. އަގު ހުށަެހޅުމަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.  

3.3 

 ބީލަްނތައް ލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ބީލަމެއް ބަ އެއްވެސް  ޅާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަކަނޑައެޅިފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅަން
ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަެކއްގެ  ބީލަންބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި 

ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން  އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެެނވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުަމށްފަހު، ލަންބީހާޟިރުގައެވެ. 
 ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

3.4 

ބެހޭ ޮގތުން މަުޢލޫާމތެއް ބީލަމާ ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުަށހަޅާ ުހށަހަޅާ ފަރާތުން ަކނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ބީލަން
ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު  ބީލަންސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެްއގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. 

ހުށަހެޅުަމށް  ބީަލން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން
 ބީލަމެކެވެ. ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުަށހެޅޭނީ އެންމެ 

3.5 
އެމެންޑްމެންޓެއް މިކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި  މިބީލަމާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެމެންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެ

  .ޑް ކުރެވޭނެއެވެއަޕްލޯ
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4.1 

ގައި ބުނެފައިވާ  4މަސައްކަތުގެ އަގު އަދި މުއްދަތު ސާފުކޮށް އިނގޭގޮތަށް ނެތްނަމަ ނުވަތަ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް 
 ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ބީަލން ބާޠިްލކުރެވޭނެއެވެ. 

ށަހަޅާ ފޯމްތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަގު ފޯމު ތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮޔާއި އަގު ހު
 ކުރެވޭނެއެވެ. ބާތިލު ީބލަމެއްކުންފުނީގެ ތައްގަޑުނެތްނަމަ އެ 

 އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ބީލަމާ  5

 ންތަކުގެ ތެރެއިން މި ބީލަމާއެުކ ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔުްނތަްއ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔު 4އެނެކްސް  5.1

5.2 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދޫކޮށްފައިވާ  3ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަރު ހާމަުކރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވާ ތަންތަުނން، ވޭތުވެދިޔަ 
ލިޔުމެއް ވާންވާނީ މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި  މިންވާނެއެވެ. މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަ

 މި ލިޔުންތަކުގައި ދެންނެވިފައިާވ ބައިތައް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން،  .ލިޔުމަކަށެވެ ގުޅުންހުރި
 މަސައްކަތު ތަފްޞީލް -
 މުއްދަތު -
 ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚު  -
 ނިންމި ތާރީޚުއި މަސައްކަތް  ތާރީޚާހަވާލުކުރެވުނު -
 މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު -

5.3 
ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަުރ ހާަމ ކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔުްނ ުހށަހަޅާނަމަ، ުހށަހަޅާފައިވާ ލިުޔމުގެ ޢަދަދު ީބލަން ކަރުދާހުަގއި 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
 ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން  6

6.1 
ީބަލންތައް ބަލައިގަެނ، ީބލަންތައް ަވޒަންކޮށް، ބީަލން ހުށަހެޅުމަށް ެދވިފައިވާ މައުލޫމާތަށާއި ޝަރުތުަތކާއި  ނަށްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ

 ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ޭބނުން ުކރާނެ މިންގަޑަށް ބަލައިގެން ފުިރހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަމުގެ ބަިއތަކަްށ މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.

 މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.  މަތިން އެންމެޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ތެއް ކަނޑައަޅާނީބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާ 6.2

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން  7

7.1 
ފުރިހަމަ ނުޮކށް  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ުނވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.10.76މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 

 މަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުން ރި ޖޫ  8

8.1 
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ  10.71ލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ އެގްރީމަންޓްގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުަލތުގެ މާ

 ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ. 
 

 
 
 
 
 



 

  ންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ވަނަ ޞަފުހާ  4ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  7ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުތައް 
 

 އަގު 

 .ލިބޭ ޮގތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ  އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް  އެންމެދަށް އަގު ހުަށހަޅާ ފަރާތަށް 
ލިޭބފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެްނ ަފރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެޭވީނ އިންްޓ ޕޮ އެންމެ މަތިން

 އިވާ ގޮތަެށވެ.ގަތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާ

 އެންމެ ދަށް އަގު × 70އަގަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް = ބީލަމުގެ 
 ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު

 

70 

 މުއްދަތު 

ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިޯއ  ންމެ މަތިން ޕޮއިންޓްހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެއެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް 
އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންްޓ  އުސޫލުންނެވެ.

 ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

  ކުރު މުއްދަތުއެންމެ  × 15ބީލަމުގެ މުއްދަތަށް ިލބޭ ޕޮއިންްޓ = 
  ދަތު މުއްހުށަހަޅާފައިވާ 

15 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

ގައިވާގޮތަށް  5.3އަދި  5.2މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް މާކްސްދޭނީ 
އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިާބގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާަތްށ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން  ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާ

އެންމެ މަތިން ޕޮއިންްޓ  ސޫލުންނެވެ.ލިޭބ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އު އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް
ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެްނ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ 

 ގޮތަށެވެ.
 

 ށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާ ހު × 10ބީލަމުގެ މުއްދަތަށް ިލބޭ ޕޮއިންްޓ = 
  އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާ 

10 

އޮތޮރައިޒްޑް 
ޕާޓްނަރުކަން 

 އިދޭ ލިޔުން އަންގަ 
 5 ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ. 5ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަްށ  ލިޔުން އަންގައިދޭ ޕާޓްނަރުކަން އޮތޮރައިޒްޑް

 100 ޖުމްލަ 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

  ންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ވަނަ ޞަފުހާ  5ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  7ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 )އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު( 1-އެނެކްސް 
 

 އަންދާސީ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު   1
1.1 

 :ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން
3CX ްދުވަހުގެ އަހަރު 1 ސަޕޯޓް ލޯކަލް އަދި އިސަންސްލަ މެއިންޓަނެންސް  އެނުއަލ 

 ހޯދުން ފަރާތެއް  މުއްދަތަށް ރިނިއުކޮށްދޭނެ
 W/38/2022-006 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު: 1.2
 AD/38/2022/68-(IUL)38 :އިޢުލާން ނަްނބަރ 1.3
 2022މާރިޗު  06 :އިޢުލާން ތާރީޚް 1.4
 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  2
    :ނަންވިޔަފާރީގެ  1.1

   ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު: 1.2

  ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:  1.3

  ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް:  ރަޖިސްޓްރީ 1.4

  ފޯނު ނަންބަރު:  1.5

  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 1.6

 : ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް 1.7

 ޔަފާރިއަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވި  
 ކުންފުނި              
 ޕާޓްނަރޝިޕް             
 ކޯޕަރޭޓިވް             

3 
ނަރޝިޕެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު )ކުންފުއްޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓް 
 ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު(

 މަޤާމް ނަން  #
   
   
   
   
   

 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު  4
 ތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ މަޢުލޫމަަތކީ ޙަޤީޤަ 
 

 ސޮއި:                                               ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު:
 
 

 ނޯޓް: މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެްއ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބީލަމާއެުކ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 





 

  ންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ވަނަ ޞަފުހާ  6ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  7ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 
 )ކަރުދާސް  )އަގުހުށަހަޅާ 2-އެނެކްސް 

 # ތަފްސީލު  އަގު 

 1 ހުށަހަޅާއަގު )ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން(މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ) 

 2 މަސައްކަތް ނިންމަން ހުށަހަޅާފަިއވާ މުއްދަތު: 

 3 (:ހުށަހަޅާނަމަމަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ އަދަދު ) 

 4 ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: ބީލަމުގެ 

 
 

ޓަކައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ލައިސަންސް ކޯޑު ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި އަގު ހުށަހެޅުމަށްމި ބީލަމަށް ނޯޓް: 
procurement@elections.gov.mv ްއެދެމެވެ.  އަށް މެއިލްކުރެއްވުނ 

mailto:procurement@elections.gov.mv


 

  ންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ވަނަ ޞަފުހާ  7ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  7ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 (ތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުން ) 3-އެނެކްސް 

# 
ލިޔުންތަކުގެ ތެރެިއން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީަލން  ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 ކުރެވޭނެއެވެ. ބާތިލު
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ލިޔުންތައް

ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 
އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި 

.ެފާހަގަ ޖަހާށެވ 
   ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު(ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަްނ، ބީ.އޯ.ކިޔު.  1
  ދުވަސް އޮތުން 120ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު ަމދުވެގެން  2
    ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 3
   ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  / ކުންފުނި 4

5 
މަށް މިނިސްޓްރީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަ 

 އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
  

  މަސްހަމަނުވާ( 2) ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު 6
  X ބޭންކް ގެރެންޓީ  7

8 
ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ީބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ެއފަރާތުން އައްޔަން 

 ތައްގަނޑުއޮތުން  ފުނީގެ ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުން
  

   ފޯމް  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުގައިވާ،  1އެނެކްސް  9
   ގައިވާ، އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް  2އެނެކްސް  10

 

 

 
 


