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 ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ



 

  ންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ވަނަ ޞަފުހާ 2ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު 

) 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންަބރ  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ އިތުރުން  މި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ،  

 ކަށެވެ.  ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ަބޔާންކުރާ ފަރާތްތަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.   •

 ޕާޓްނަރޝިޓް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޓްތައް.  •

 .ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް •

 .އްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައްއަމި •

އުޞޫލުތަކުގެ  ހަމަތަކާއި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޤަވާޢިދުގައި  މާލިއްޔަތު  ދަޢުލަތުގެ  ކުރިޔަށްދާނީ  ކަންތައްތަކެއް  އެންމެހައި  ބީލަމުގެ   މި 

 .މަތީންނެވެ

 ގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުން ބީލަމާއި ގުޅި  1

1.1 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ފޮނުއްވާނީ،   ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ

:procurement@elections.gov.mv  ިއަށެވެ.  3004461,3004460ގުޅުއްވާނީ މި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. އަދ 

1.2 

 ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ:

 ވަނަ ފަންގިފިލާ،ޕީ.އޭ ކޮމްޕްލެކްސް،ހިލާލީމަގު،މާލެ.  5ތަން: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، 

 )އަންގާރަ( 2022ޖުލައި  05ތާރީޚް: 

 11:30ގަޑި: 

 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން  2

2.1 

 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް 

 ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކުބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

2.2 

 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ 

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

2.3 

 ބީލަމުގެ މުއްދަތު 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.  120ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީބލަން ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 
 
 
 
 



 

  ންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ވަނަ ޞަފުހާ 3ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ބީލަން ހުށަހެޅުން  3ޗ 

3.1 

. ސިޓީ އުރައިގެ ޭބރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް އެވެހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފަ  ބީލަން

 އްކަން އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. ބީލަމެހުށަހެޅޭ 

3.2 

ހުށަހަޅާ   .ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދަލެއް / ހިދުމަތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ

އަގު އަގުތައްބީލަމުގައި   ަބއިތަކަށް  ހުރިހާ  ދެވިފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް  އަގު  އޮންނަންވާނެއެވެ.  އެނގެން  ސާފުކޮށް   

   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

3.3 

 ބީލަންތައް  ލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ބީލަމެއް ަބއެއްވެސް    ޅާ  ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަކަނޑައެޅިފައިވާ  ޅުމަށްބީލަން ހުށަހެ

ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ   ބީލަން ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި  ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ

ނުގެނެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުމަށްފަހު،  ބީލަންހާޟިރުގައެވެ.   ބަދަލެއް  ޖެހުމުގެ    އަގަށް  ގަޑި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުޅުވަން  ބީލަން 

 ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި

.4 

ހުށަހަޅާ    ބީލަން މިގޮތުން  އަދި  ވާނެއެވެ.  ހާޟިރުވާން  ގަޑިއަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ފަރާތުން  ގޮތުން ބީލަމާހުށަހަޅާ  ބެހޭ 

ދެވޭވަރު މަޢުލޫމާތެއް  އެފަދަ  ހިނދެއްގައި  ޭބނުންވެއްޖެ  ވާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން  ހާޟިރުވާން  މީހަކު    ބީލަންގެ 

އެކަމެއް  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  ސާފުކުރަން  ކަމެއް  އެއްވެސް  އޮޅުންއަރާ  ނުވަތަ  އުފެދޭ  ޚިލާފު  ކުރިން  ހުށަހެޅުމުގެ 

 ީބލަމެކެވެ. ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ހުށަހެޅުމަށް  ބީލަންސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

3.5 

މިކޮމިޝަނުގެ  މިބީލަމާ އެމެންޑްމެންޓެއް  އެ  ދެވޭނަމަ  އެމެންޑްމެންޓެއް  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ގުޅިގެން  އި 

 ވެްބސައިޓުގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. 

3.6 

ތިލް  ބާ  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި ހޯދުމަށް، މި އިދާރާއިން ބޭނުން ނުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމަށްހުށަހެޅި ބީލަންތައް

އެންގުމުގެ    އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ   ީބލަންވެރިންނަށް  ކުރެވިއްޖެނަމަ  ާބތިލް  ބީލަންތައް  މިގޮތުން  ލިިބގެންވެއެވެ.  މިއިދާރާއަށް 

 .އިތުރުން އާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ

 ބީލަން ބާޠިލްކުރުން  4

4.1 

ނެތްނަމަ   އިނގޭގޮތަށް  ސާފުކޮށް  މުއްދަތު  އަދި  އަގު  އެނެކްސްމަސައްކަތުގެ  ކަރުދާހުގެ  މަޢުލޫމާތު  މި  ގައި    4  ނުވަތަ 

 ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ީބލަން ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.  

ބީލަން  ތަކުގައި  ފޯމު  އަގު  ވާނެއެވެ.  އޮންނަން  ތައްގަޑު  ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ  ބީލަން  ފޯމްތަކުގައި  ހުށަހަޅާ  އަގު 

 ރިޔާ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑުނެތްނަމަ އެ ބީލަމެއް ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.ވެ

 
 
 
 
 



 

  ންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ވަނަ ޞަފުހާ 4ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  5

 ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   4އެނެކްސް  5.1

5.2 

ހުރި   ވޭތުވެދިޔަ  ތަޖުރިާބ  ތަންތަނުން،  މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވާ  ގޮތުން  ހާމަކުރުމުގެ  ތެރޭގައި   3މިންވަރު  އަހަރުގެ 

ގުޅިގެން  އިޢުލާނާއި  މި  ވާންވާނީ  ލިޔުމެއް  މި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ލިޔުންތައް  ކަމުގެ  ނިންމި  މަސައްކަތް  ދޫކޮށްފައިވާ 

ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާއި  ލިޔުންތަކުގައި  .ލިޔުމަކަށެވެ ކުރަންޖެހޭ  މި  ތަފްޞީލް،  މިގޮތުން،    މުއްދަތު،   މަސައްކަތު 

އަގު   ޖުމްލަ  މަސައްކަތުގެ  އަދި   ތާރީޚު  ނިންމި  މަސައްކަތް  ތާރީޚު،  ހަވާލުކުރެވުނު  ތާރީޚު،  ސާފުކޮށް  ނިންމަންޖެހޭ 

 އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. 

5.3 

ހުށަ ލިޔުން  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ހާމަ  މިންވަރު  ހުރި  ހުށަހަޅާތަޖުރިާބ  ޢަދަދު   ހަޅާނަމަ،   ލިޔުމުގެ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. ގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިާބގެ ޢަދަދުގެ ތެރޭގައި )(އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް 3 އެނެކްސް

 ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން  6

6.1 

ހުށަހެޅުމަ ބީލަން  ވަޒަންކޮށް،  ބީލަންތައް  ބަލައިގަނެ،  ބީލަންތައް  ކޮމިޝަނަށް  މައުލޫމާތަށާއި އިލެކްޝަންސް  ދެވިފައިވާ  ށް 

ޝަރުތުތަކާއި ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަޑަށް ބަލައިގެން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަމުގެ ަބއިތަކަށް މާރކްސް 

 ދެވޭނެއެވެ.

6.2 

މަތި އެންމެ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠު  ކަނޑައަޅާނީ  ފަރާތެއް  ހަވާލުކުރާނެ  މާކްސްލިޭބ  ބީލަން  ން 

 ފަރާތަކަށެވެ. 

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން  7

7.1 

މަސައްކަތް   ސޮއިކުރުމަށްފަހު  އެއްަބސްވުމުގައި  ނުވަތަ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  މަސައްކަތް  ސޮއިކުރުމަށްފަހު  އެއްަބސްވުމުގައި 

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  10.76ގެ  ފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު

 ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ. 

 ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުން  8

8.1 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ    10.71އެގްރީމަންޓްގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  

 ޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ.  ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭ

 

 

 

 

 



 

  ންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ވަނަ ޞަފުހާ 5ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުތައް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މާރކްސް  ތަފްޞީލް 

 އަގު 

މަދުވެގެން   2-އެނެކްސްއެންމެދަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް (މި ކަރުދާހުގެ   ދޭ އިމާރާތުގައި  ގައި ކުއްޔަށް 

ފަރާތްތަ ފުރިހަމަވާ  ކަންކަން  ރޭޝިއޯ އް)  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ގޮތަށް  ލިޭބ  މާރކްސް  މަތިން  އެންމެ 

ދެވޭނީ  މާރކްސް  ފަރާތްތަކަށް  އެހެން  އިތުރުން  ލިބޭފަރާތުގެ  މާރކްސް  މަތިން  އެންމެ  އުސޫލުންނެވެ. 

 ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 އެންމެ ދަށް އަގު × 70ބީލަމުގެ އަގަށް ލިޭބ މާރކްސް = 

 ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު
 

70 

ތަނުގެ  

 ޖާގަ 

 ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ަބއިތަކަށް މާރކްސް ދޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް 

 އިމާރާތަށް ވަދެ ނިކުމެ ހަދާ މަގަށް މާރކްސް ދޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށެވެ.   •

ލިބޭނީ މާރކްސް    5ފުޅާނަމަ، މިަބޔަށް ލިޭބ    ޓަނުގެ ޕިކަޕް ދުއްވޭ ވަރަށް މަގު  2.5ދަތިކަމެއްނެތި   -

 މަގުގެ ފުޅާ މިނަށްބަލައި، އެންމެ ފުޅާ މަގަށް ގިނަ މާރކްސް ލިޭބގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ.

 މާރކްސް) 5(

 )ކްސް ރމާ 5( ހުރި ނަމަ (ހޯލުގެ މެދުގައި ތަނުބ ނެތުން) ޢިމާރާތުގެ އެތެރެ ސިންގަލް ހޯލެއްގޮތަށް •

ންގ ސްޕޭސް ހުށަހަޅާ ޮބޑުމިނަށް ަބލައި ޢިމާރާތުގެ ޕާކިންގ ސްޕޭސް (މިަބޔަށް މާރކްސް ދެވޭނީ ޕާކި •

 ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ.)

  މާރކްސް) 10ވެހިކަލް ޕާރކް ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން ( 1ފުރޮޅުލީ  4 -

20 

ޢިމާރާތުގެ  

 ފެންވަރު 

ޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް  ހުށަހަ އަދި  ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭނީ އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި ހެދޭ އިންސްޕެކްޝަން

 .ދިނުމުގައި ބެލޭނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށެވެ ކްސްރފަހުގައެވެ. މިަބޔަށް މާރުމަށް ދިރާސާކު

ކުޑަދޮރުތަފާރުތައްފިނިޝިން (ފްލޯރިން،   • ،  ، އިލެކްޓްރިކަލް ފިކްސްޗާސް، ފެންއް، ސީލިން، ދޮރާއި 

 )ކްސްރމާ 5( ންކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް ހުރު ނާ)ފާހާ

 އިމާރާތުގެ އުމުރު •

 )ކްސްރމާ 5( ވުރެ މަދުނަމަ އަހަރަށް 5 -

 )ކްސްރމާ 2(އަހަރާއި ދެމެދު ނަމަ  10އަހަރާއި  5 -

 )ކްސްރމާ 1(އަހަރާއި ދެމެދު ނަމަ  12އަހަރާއި  10 -

10 

 100 ޖުމްލަ 



 

  ންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ވަނަ ޞަފުހާ 6ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 (އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު)  1-އެނެކްސް 

 އަންދާސީ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު  1

 ހޯދުން  ފަރާތެއް ދޭނެ  ކުއްޔަށް އިމާރާތެއް އޮފީސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: 1.1

 W-010/38/2022 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންަބރު: 1.2

 38-AD/38/2022/190(IUL) :އިޢުލާން ނަންަބރ 1.3

 2022 ޖޫން 23 :އިޢުލާން ތާރީޚް 1.4

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  2

 ނަން:  ފަރުދެއްނަމަ އަމިއްލަ 2.1

 ަބރު: ނަމްދ.ރ.އ ކާޑު  2.2

  : ނަންވިޔަފާރީގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ  2.3
 

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްަބރު: 2.4

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:   2.5

 ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް:   ރަޖިސްޓްރީ 2.6

  ފޯނު ނަންަބރު:   2.7

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  2.8

 : ވިޔަފާރީގެ ާބވަތް 2.9

 
 

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި

 
 

 ކުންފުނި             

 
 

 ޕާޓްނަރޝިޕް            

 
 

             ކޯޕަރޭޓިވް

3 
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުއްޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ  

 މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު) 

 މަޤާމް ނަން  #

   

   

   

   

   

 ގެ އިޤުރާރު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތު  4

 މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާުބގައިވާ މަޢުލޫމަތަކީ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.  

 

 ސޮއި:                                               ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު: 

 

 

 ރުމަށްފަހު ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ނޯޓް: މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ަބއިތަކެއް ފުރިހަމަ ކު

 

 



 

  ންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ވަނަ ޞަފުހާ 7ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 (މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް)   2-އެނެކްސް 

 ކުއްޔަށް ދޭ އިމާރާތުގައި މަދުވެގެން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން 

ނިމިފައި ހުންނަ ތަނަކަށް   އްމަސައްކަތެ ހުރިހާއަށް   01ޑިސެންަބރު  2022ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ހުށަހަޅާ ތަނަކީ  .1

 ވާންވާނެއެވެ. 

އާއި ކައިރީގައި ހުރި   އަދި އެތަނަކީ ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް ކުއްޔަށް ދޫކުރާތަނަކީ މާލޭގައި ހުރި ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. .2

 ތަނެއްނަމަ އެތަނަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

 އަކަފޫޓުގެ ޖާގައިގެ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.  12000 މަދުވެގެންކުއްޔައް ދޫކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ތަނަކީ  .3

ޔަށް ދޫކުރާތަނުގެ ފެނާއި ކަރަންޓް ހުންނަންވާނީ އިމާރާތުގެ އެހެން ފަންގިފިލާތަކާއި ވަކިކޮށް ވަކި މީޓަރު ކުއް .4

 ހަރުކޮށްފައެވެ.

ކޮންމެ ފަންގިފިލާއެއްގައި މަދުވެގެން   ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުށަހަޅަނީ އެއް ފަންގިފިލާއަށްވުރެ ގިނަ ފަންގިފިލާނަމަ .5

އަކަފޫޓު  12000ފަންގިފިލާއެއް އެއްކޮށްލުމުން މަދުވެގެން  ކުއްޔަށްދޭ ހުރިހާ އިތުރުން ވުމުގެއަކަ ފޫޓު ހަމަ 3000

 ވާން ވާނެއެވެ. ހަމަ

 ވާންވާނެއެވެ.ލޯއާ ހަމައަށް ހުރި ތަނަކަށް ފް  ދެވަނަކުއްޔަށް ދޭ ތަނަކީ ގްރައުންޑް ފްލޯއިން ފެށިގެން  .6

 ހުރި ތަނަކަށްވާންވާނެއެވެ.  ށްލިކަން ލިޭބގޮތައިރުގެ އައާންމުކޮށް ޔަށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ތަނަކީ އްކު .7

 ހުރި ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އްގައިކުއްޔަށް ދޫކުރަން ހުށަހަޅާ ތަނަކީ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ވަދެ ނުކުމެވޭ މަގެ .8

  ވާންވާނެއެވެ. ގޮތަށް ހުރިތަނަކަށް ތަނުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯއަކީ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ވަދެ ނުކުމެވޭ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ .9

ކުއްޔަށްދޭތަނުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލް ޕާކްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ އެތަނަކަށް   .10

  އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

 6މަދުވެގެން ( ވާންވާނެއެވެ. ހުންނަންލިފްޓް ހަރުކޮށްފައި އިމާރާތުގައި ނަމަ ންޑްފްލޯ ނޫންކުއްޔަށް ދޫކުރާތަނަކީ ގްރައު .11

 ) ލިފްޓެއް ހުރުން  މީހުންގެ ޖާހައިގެ

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އިމާރާތުގައި، މުދާ އަރުވާ ބޭލުމަށް ވަކި ޙާއްސަ ލިފްޓެއް ހަރުކޮށްފައިވާނަމަ އެ ތަނަކަށް  .12

 އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

 އެމަޖެންސީ ޮބކި، ޮބކި، ހުންނަ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަލިކުރެވޭ އަދި ހުދު އަލި ،ލައި ކުލަ ހުދު ކީތަނަ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ .13

  ޑޯ ކްލޯޒަރ ހަރުކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި ފަންކާ، ދޮރު، ތަޅު



 

  ންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ވަނަ ޞަފުހާ 8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

ކީ، ތަނުގެ ޖާގައާއި އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ކެޕޭސިޓީ ހުރި އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ހަރުކުރެވިފައިވާ ތަނަ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ .14

 ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

 ނުވަތަ ޕާކޭ ޖަހާފައެވެ. މުށިތަޅުމުގައި ހުންނަން ވާނީ  ތަނުގެ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ .15

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ތަނެއް  5ކުއްޔަށް ދޫކުރާތަނަކީ އިމާރާތްކުރަން ފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން މީލާދީގޮތުން  .16

ތަނުގެ ކުރިން ހަވާލުކުރުމުގެ  ނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް ކަހަލަ މަރާމާތެއް ކުރަންޖެހޭ ތަނެއް ނަމަ ކޮމިޝަނަށް ތަން 

 އާބާތުރަ ފިލުވައި މަރާމާތުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

 ފްލޯ ޕްލޭން ދޭން ހުށަހަޅާ ތަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކުރާ އިރު ހުންނާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ށް ކުއްޔަ .17

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ޕޯސަލްއާއެކު ޕްރޮ ކުރެހުން ނުވަތަ ފޮޓޯޑީ 3އަދި  (މިންތައް އެނގޭގޮތަށް)

 އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ދޭންވާނެއެވެ.  ތަނަށް ބަދަލުގެނައުމުގެކުއްޔަށްދޭ ތަނުގެ ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަދަލު ނާންނާނެހެން  .18

ށް އަދި އެއް ފަންގިފިލާއަށްވުރެ ގިނަ ފަންގިފިލާ ކުއްޔަ ންނަންވާނެއެވެ.ނާ ހުޚާފާ 6މަދުވެގެން ކުއްޔަށްދޭ ތަނުގައި  .19

ގެ ޖުމްލަ ފާޚާނަ ހުރުމުގެ އިތުރުން ހުރިހާ ފަންގިފިލާއެއް 2ދިނުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ ކޮންމެ ފަންގިފިލާއެއްގައި މަދުވެގެން 

 އަށްވުރެ މަދުވެގެން ނުވާނެއެވެ.  6ފާޚާނައިގެ އަދަދު 

ސް ފުރިހަމައަށް ހުރި ތަނަކަށް  ސާފުތާހިރު އެޕްލަޔަންހަރުކުރެވި،  އަދި ހުދު އަލި ހުންނަ ޮބކި އެގްޒޯސްޓްނާތަކަކީ ޚާފާ .20

 ވުމާއެކު ވަގުތުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ޙާލަތުގައި ހުރި ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.  ސްކުޑަ ދޮރުތަކުގައި ބްލައިންޑްކުއްޔަށް ދޫކުރާތަނުގެ  .21

ކަށް އިތުރު ކޭބަލް އަޅަން ޖެހޭނަމަ އާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަނެޓްވޯކްކުއްޔަށްދޭން ހުށަހަޅާ އިމާރާތުގައި  .22

ކޭސިންއަޅައިގެން ކޭބަލް އެޅުމަށް އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން އިޢުތިރާޒްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އިމާރާތަކީ ކޭސިން 

 . ނާޅައި އިތުރު ކޭބަލް އެޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނެއްނަމަ އެތަނަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ

ން  އެއް ފަންގިފިލާއި ހުށަހަޅާ ތަނަކީ އެއް ފަންގިފިލާއަށްވުރެ ގިނަ ފަންގިފިލާ ހިމެނޭ އިމާރާތެއް ނަމަ ކުއްޔަށް ދޭން .23

 ންނަންވާނެއެވެ. ވޭނެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ހުގެންދެ  ތައްކޭަބލް ށްފަންގިފިލާއަ އަނެއް

 ފޭސް ކަރަންޓެވެ. 3ހުންނަންވާނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގައި  .24

 ދޫކުރާތަނުގައި ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ ވަރަށް ކަރަންޓް އައުޓްލެޓް ނެތްނަމަ ކޭސިން އަޅައިގެން އައުޓްލެޓް  ކުއްޔަށް .25

 އިތުރުކުރުމާމެދު އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން އިޢުތިރާޒުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ނެއްނަމަ ކޮންމެ ފަންގި ފިލާއެއްގައި އެއް ފަންގިފިލާއަށްވުރެ ގިނަ ފަންގިފިލާ ހިމެނޭ ތަ ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ހުށަހަޅާތަނަކީ .26

އަދި ވަކި ވަކި ފަންގިފިލާތަކުގެ ކަރަންޓު އައުޓްލެޓްތައް ހުންނަންވާނީ   ހުންނަންވާނީ ވަކި ޑީ ޯބޑު ހަރުކުރެވިފައެވެ.

 ވީހާވެސް ޮބޑަށް އެކަތި އަނެކައްޗާ ވަކިކުރެވިފައެވެ. 



 

  ންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ވަނަ ޞަފުހާ 9ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

ވައްތަރަށް ހުރި ތަނެއް ނަމަ އެތަނަކަށް   ރަށްވުރެ ޮބޑަށް ހޯލުކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ތަނަކީ އެޕާޓްމަންޓް ވައްތަ .27

 އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

 ފަދަގޮތަކަށް ފަރުމާކުރެވިފައެވެ. ން އިވޭ އަޑުތަށް އެތެރެއަށް ގަދަނުވާނެކުއްޔަށް ދޫކުރާތަނުގެ އެތެރެ ހުންނަންވާނީ ޭބރު .28

 ޖާގައަކީޖާގަ ހުންނަން ވާނެއެވެ. މި  ނެގޭނެ     ހޯލެއްއަކަފޫޓުގެ   600  މަދުވެގެން  ންކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ތަނު  .29

ފަރާތަ  އަނެއް  އެއްފަރާތުން  ހޯލުގެ  މަދު  ތަނބުތައް  ގޮތަކަ  ށްވީހާވެސް  ފެންނާނެ  ނެތި  ތަނަކަށް   ށްހުރަހެއް  ހުރި 

 ވާންވާނެއެވެ. 

ޤަބޫލުކުރާ  ޓްރަކްޗަރ އިންމިނިސްޓްރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް ހައުސިންގް އެންޑް އިންފްރާސްކުއްޔަށް ދޫކުރާތަނަކީ   .30

 ފެންވަރަށް ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަނަކަށްވާން ވާނެއެވެ. 

ދޫކުރާ   .31 އަލިފާނުން ކުއްޔަށް  ފެންވަރުގައި،  ޤަބޫލުކުރާ  އިން  ފޯސް  ޑިފެންސް  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތަނުގައި 

 ރައްކާތެރިވުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ދުމަތްތައް ހޯދަން އަންނަ ޢާންމު ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ހުރަހަކާ ނުލާ ޚިތަނަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ  ކުއްޔަށް ދޭ .32

 ރަސްމީގަޑީގައި ވަދެނުކުމެވެން ހުންނަ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

 ވެ.ޖެހިފައި ހުންނަން ވާނެއެމަހަ އްކުއްޔަށް ދޫކުރަން ހުށަހަޅާތަނުގައި ކުނި ނެރެ ބެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެ  .33

 ކުއްޔަށް ދޫކުރާތަނަކީ ސައި ކޮޓަރިއެއް ހުރި ނުވަތަ ސައި ކޮޓަރިއެއް ހެދޭގޮތަށް ހުރި ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.  .34

އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީއާއެކު  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ  ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ނަމަ   .35

ންވާނެއެވެ. އަދި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ  ތަނުގެ  އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުން ހުށަހަޅަ

އެތަން   ކޮމިޝަނަށް  އިލެކްޝަންސް  ނަމަ  ނޫން  ދިނުމާމެދު    05ވެރިފަރާތް  ކުއްޔަށް  މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  އަހަރު 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ރީ ކޮޕީއާއެކު، އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްވެރިފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަން އެނގޭނެ ލިޔުން

 

 ނޯޓު:

ަބޔާންކޮށްފައި މަތީގައި  ހުށަހަޅާއިރު  ޕްރޮޕޯސަލް  އެދި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ޕްރޮޕޯސަލްގައި    ތައްކަންތައް  ވާމި 

އަދި   ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  ފަރާތުން  ތަފްޞީލުކޮށް  ކޮމިޝަނުގެ  ެބލުމަށް  ފުރިހަމަވޭތޯ  ކަންކަން  ތަން  މަތީގައިވާ 

 އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް ޓީމެއް ދާނެއެވެ.



 

  ންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ވަނަ ޞަފުހާ  10ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ) (އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް  3-އެނެކްސް 

 # ތަފްސީލު  އަގު 

އަހަރު   05ކުއްޔަށްދޭ އަގު (ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކަށް އަދި މީލާދީ   

 (ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން)  ދުވަހަށްވާ އަގު ވަކިން އެނގޭގޮތަށް

1 

 3 އަދަދު (ހުށަހަޅާނަމަ): މަސައްކަތު ތަޖުރިާބގެ ލިޔުމުގެ  

 4 ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު:  

 



 

  ންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ވަނަ ޞަފުހާ  11ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ) ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް (  4-އެނެކްސް 

 ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީލަން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.   ހުށަހަޅަންޖެހޭ #

ހުށަހަޅަން 

ޖެހޭ 

 އްލިޔުންތަ

ލިޔުންތައް 

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  

އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި  

 .ެފާހަގަ ޖަހާށެވ 

   ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 1

   ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން، ީބ.އޯ.ކިޔު. ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު) 2

3 
/    ޓްރީގެ ކޮޕީކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭޓް ސޮސައިޓީ/އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސް

 އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ 
  

   ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ 4

   މަސްހަމަނުވާ) 2ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު ( 5

   ބޭންކް ގެރެންޓީ   6

7 
(ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ  ފޯމް  ގައިވާ، ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 1އެނެކްސް 

 އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑުއޮތުން) 
  

   ގައިވާ، އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް  3އެނެކްސް  8

   އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ  9

  ދުވަސް އޮތުން 120ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު މަދުވެގެން  10

11 
ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ީބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި  

 ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑުއޮތުން 
 

 

 

 

 

 


