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 އިދާރާ   ކައުންސިލްގެ   ނައިފަރު   ފާދިއްޕޮޅު 
 ،ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު

 . ދިވެހިރާއްޖެ
 

ްޕިރްނިޓްނގ ިޚުދަމްތ ޯފުރޮކްށޭދެނ  ިއާދާރައްށ ީޕ.ީވ.ީސ ކްާޑ  ެގ  ަކުއްނިސްލ   ަނިއަފުރ   ާފިދްއޮޕުޅ 
 މުަޢޫލާމުތ ަކުރދްާސ   ެގ ީބަލުމ ަފާރެތްއ ޯހުދާމިއ ުގޭޅ  

 ރަފު ޢާ ތަ .1

ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ    ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   ޚިދުމަތް   ްޕރިންޓްކޮށްދިނުމުގެ  ކާޑް  ސީ.ވީ.ީޕއަށް  މިއީ، ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކަރުދާހެކެވެ. މަޢުލޫމާތު 

ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެންމެ ކުދި، ކުދި  )ކުދި އަދި މެދު   2013/6މިބީލަން ހުޅުވާލެވިފައި ވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރ  
 ރާތްތަކަށެވެ. އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން، ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ    96/10ޤާނޫނު ނަންބަރ  •
 ވިޔަފާރިތައް  

 އް  )ާޕޓްނަރޝިްޕ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން، ާޕޓްނާރޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަ  2011/13ޤާނޫނު ނަންބަރ   •
)ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން، ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ    2007/3ޤާނޫނު ނަންބަރ   •

 ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް  
ވާ  ގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި)އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރިއެއް  2004/19ޤާނޫނު ނަންބަރ   •

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް  

ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގައި  ދަޢުލަތުގެ  ގެންދެވޭނީ  ކުރިޔަށް  ކަންކަން  އެންމެހައި  ބީލަމުގެ  ކުގެ  މި 
 މަތިންނެވެ.  

 

 

 ޚިދުމަތް  ހޯދަން ބޭނުންވާ   .2

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން    ްޕރިންޓްކޮށްދިނުމުގެށް ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ލޭއައުޓްތަކަށް  ކާޑަ   ސީ .ވީ.ީޕ  CR-80ނަންބަރ   .2.1.1

 މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ  ގައި ބަޔާންކުރާ  2ބީލަން ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް   .2.1.2

 

 

 

 



 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު ބީލަމުގެ  ގުޅޭ  ހޯދުމާއި ފަރާތެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ  ޚިދުމަތް ޕްރިންޓިންގ  ކާޑް  ސީ.ވީ.ޕީ  އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު
 

 

 ބީލަން ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު )ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއަރ(   .3

 ބުރަދަން ވެއިޓޭޖް /   ކްރައިޓީރިއަރ  #

 )ކާޑެއް ޕްރިންޓްކޮށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފޯރުކޮށްދެޭވނެ އަުގ(  ހުށަހަޅާ އަުގ  .3.1

x 45% 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑠 =
Minimum Price

Proposed Price
 

45% 

)ކާޑް ޕްރިންޓިްނގ އަށް އޯޑަރު ދިުނމުން ޚިދުމަތް  މުއްދަތު  ފޯރުކޮށްދެޭވނެ ޚިދުމަތް  .3.2

 ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ަނާގނެ އެްނމެ ލަސް މުއްދަތު( 

x 30% 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑠 =
Minimum Duration

Proposed Duration
 

30% 

 ހުށަހަޅާފައިާވ ކާޑްެގ ޕްރިންޓިްނގ ކޮލިޓީއަށް   .3.3

 5 - 1ދިއުމުގެ ކަންކަން ، ކުލަ އޮމާން ސާރފޭސް އެއްގައި ކާޑު ގާނާލީމާ •
 5 -  1ކާޑް ޕްރިންޓް ކުރި އިރު ޕްރިންޓް އޯވަރ ކޯޓިން ދުއްވާފައިވާނަމަ   •
 5- 1ކާޑްގެ ޕްރިންޓްގެ ކޮލިޓީ އަްށ )ރިޒޮލިޔުޝަން(  •
   10ކާޑު ލެމިނޭޝަންގައި ކައުންސިލް ލޯގޯ ލާފައިވާނަމަ  •

25% 

 

 ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު   .4

އިޢުލާނުގައި   .4.1 ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ފޮނުވަންވާނީ،  ސުވާލެއް  އެ  ވާނަމަ  މަޢުލޫމާތެއް  ސާފުކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ބީލަމާއި 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނުގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސް އަށެވެ.  

ކުރި ފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގޭނެއެވެ. އަދި މެއިލް ލިބުނުކަމަށް  * މެއިލް ކުރެއްވުމުން މެއިލް ލިބުނުކަން މެއިލް 
އާއި ގުޅައި އެކަން    6620126ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބް ލިބި ނުލައްވާނަމަ، މިއދާރާގެ ނަންބަރ    1ރަސްމީ މަސައްކަތު  

 ށަވަރުކުރުމަކީ މެއިލް ފޮނުއްވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  އަންގަންވާނެއެވެ. މެއިލްކުރެއްވުމަށްފަހު އިދާރާއަށް މެއިލް ލިބުނުކަން ކަ

 މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމާއި، ހުޅުވުން އޮންނާނެ ތާރީޚާއި، ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.   .4.2

 * ތަން: ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީޓިން ރޫމް )މަލްޓިާޕަޕސް ބިލްޑިންގ(  

   ބުދަ()  2022ޖުލައި  06ޚް: * ތާރީ

 13:00 މެންދުރު * ގަޑި:

 

 ޕްރީބިޑް މީޓިންގ  .5

 މިމަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ްޕރީބިޑް މީޓިންގ އެއް ނޯންނާއެވެ.   .5.1

ްޕރީބިޑް މީޓިންގ ނުބޭއްވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ކަންކަން، ބިޑް އިޢުލާނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން   .5.2
 ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.  

 

 

 



 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު ބީލަމުގެ  ގުޅޭ  ހޯދުމާއި ފަރާތެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ  ޚިދުމަތް ޕްރިންޓިންގ  ކާޑް  ސީ.ވީ.ޕީ  އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު
 

 

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުން  .6

 އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަންވާނެއެވެ.  ންމުކޮށްފައިވާ ބީލަމާއި ގުޅިގެން ޢާ .6.1

  1މެއިލް ލިބުނުކަން މެއިލްކުރި ފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގޭނެއެވެ. އަދި މެއިލް ލިބުނުކަމަށް ރަސްމީ މަސައްކަތު   .6.2
 އަށް ގުޅުއްވާ އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.   6620126ދުވަސް ތެރޭގައި ޖަވާބް ލިބިނުލައްވާނަމަ މިއިދާރާގެ ނަންބަރ 

 ލިބުނުކަން ޔަޤީންކޮށް ކަށަވަރުކުރުމަކީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  މެއިލް ފޮނުވުމަށްފަހު، މެއިލް   .6.3

 

 މަސައްކަތުގެ އަގު  .7

 ގެ ރޭޓުންނެވެ.  އަގު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  އިދާރާއަށް ކައުންސިލް ްޕރިންޓްކޮށް  ކާޑެއްޚިދުމަތުގެ އަގު ހުށަހަޅާނީ،   .7.1

 

 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު  .8

، ކައުންސިލާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދީ  ޚިދުމަތް  ދިނުމުން  އޯޑަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން    އަށް  ްޕރިންޓިންގ  ކާޑްމުއްދަތު ބަލާނީ،   .8.1
 ންނެވެ. މުއްދަތު  ލަސް  އެންމެ ނަގާނެ  ކާޑް/ކާޑްތައް ޑެލިވަރކޮށް ނިމުމަށް

 

 މަސްލަހަތު ފުށުއެރުން  .9

ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ  1.02ގެ މުވައްޒަފަކާއި ގުޅުމެއް )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މިއިދާރާ  .9.1
"ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓިވް" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގުޅުމެއް( އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ، އެކަމުގެ ސާފު  

 ޅަންވާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ސޮއިކޮށް ހުށަހަ

ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތެއްކަމަށް މި ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވި އެފަދަ ލިޔުމެއް    8.1މި ކަރުދާހުގެ   .9.2
 ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، އެ އަންދާސީހިސާބެއް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.  

 

 އަންދާސީހިސާބާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ ފައިސާ  .10

 ގައި ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އެވެ.  ބިޑާއި ގުޅިގެން ހިނގާ ފައިސާގެ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް މި  .10.1

 

 ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުގެ ޢަދަދު  .11

 ފަރާތަކުން ވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ.   މެކޮން .11.1

 

 އަންދާސީހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ  .12

 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތެއް އޮންނާނެއެވެ.   60އަންދާސީހިސާބުގައި މަދުވެގެން މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ  .12.1

 



 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު ބީލަމުގެ  ގުޅޭ  ހޯދުމާއި ފަރާތެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ  ޚިދުމަތް ޕްރިންޓިންގ  ކާޑް  ސީ.ވީ.ޕީ  އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު
 

 

 ޓެކްސްތަކާއި ޑިޔުޓީ  .13

މި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްތައް އަދި އެނޫންވެސް ޚަރަދެއް ވާނަމަ އެ ފައިސާއެއް  .13.1
 ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ.  

 

 އަންދާސީހިސާބާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނެ ގޮތް  .14

 މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ބީލަމާއި ގުޅޭ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.   .14.1

  ބީލަން ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ  .14.2
  ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވޭ ލިޔެކިޔުމަކީ   ތައް އެންގުމަށްގެނެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ގެނެވޭ ބަދަލުއިތުރެއް( ބަދަލެއް    /)އުނި  

 އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.  ވެސް މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ބައެކެވެ. އަދި ގެނެވޭ އުނި އިތުރު ގެޒެޓްގައި  

 

 ން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވު  .15

 ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ.   2.3އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން އޮންނާނެ ތާރީޚާއި، ގަޑި އަދި ތަން މި ކަރުދާހުގެ  .15.1

 ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.   ހިސާބެއްއަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް އަންދާސީ .15.2

ކަނޑައެ .15.3 އެކަމަށް  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ކެނޑުމަށް  އުރަ  ބަންދުކޮށްފައިވާ  އަންދާސީހިސާބު  ޅިއަންދާސީހިސާބުތައް  ގަޑީގައި،  ފައިވާ 
 ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ހާޟިރުގައެވެ.  

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެއެވޭނެއެވެ.   .15.4

ޖަހާފައި  އަ .15.5 ފުރިހަމައަށް  އަގުތައް  ބައިތަކުގެ  އަގުގެ  އަދަދާއި،  ޖުމްލަ  ޖަހާފައިވާ  ފޯމުގައި  ދޫކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް  ގު 
 އޮންނަންވާނެއެވެ.  

ހު .15.6 ކުރިން  ށައަންދާސީހިސާބު  އެކަމެއް  ހެޅުމުގެ  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  ސާފުކުރަން  އެއްވެސްކަމެއް  އޮޅުންއަރާ  ނުވަތަ  ހިލާފުއުފެދޭ 
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ސާފު

 އީމެއިލް އާއި ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ އެވެ.   .15.7

 

 ކޮލިފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް  .16

 ގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.    1މި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް މިކަރުދާހުގެ  .16.1

ޝަނެއް ހިނގަމުންދާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެން  ންކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ދަޢުލަތުގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ބީލަމާއި ގުޅޭ ސަސްެޕމި ބީލަމަށް   .16.2
 ނުވާނެއެވެ.  

 



 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު ބީލަމުގެ  ގުޅޭ  ހޯދުމާއި ފަރާތެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ  ޚިދުމަތް ޕްރިންޓިންގ  ކާޑް  ސީ.ވީ.ޕީ  އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު
 

 

 ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތް  ބީލަންވެރިންގެ ޢަމަލުތައް   .17

ބާބުގެ ނަންބަރ    10މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ   .17.1 ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި    10.33ވަނަ  ގައިވާ ގޮތަށް ބީލަންވެރިންގެ 
ޢަމަލުތައް ނުބެހެއްޓޭ ފަރާތްތައް ބީލަމުން ވަކިކުރުމުގެ އި ތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެން  ޚްއެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

 ވެއެވެ.  

 

 ހިސާބާއިއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް   އަންދާސީ  .18

 
# 

 
 ހުށައަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް 

ހުށަހަޅާ  
ފަރާތުން  
 ޗެކްކުރި 
 

އިދާރާއިން  
 ޗެކްކުރި 
 

   ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު(   1އެނެކްސް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ފޯމް )  .1

   ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު(  2)އެނެކްސް  ކޯޓޭޝަން    .2

   މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮީޕ   .3

   ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮީޕ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ(   .4

   ދަޢުލަތައް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް    .5

މޯލްޑީވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް   .6
 ރިޯޕޓުގެ ކޮީޕ 

  

ބީލަމާއި އެކު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޓެމްްޕލޭޓާއި އެއްގޮތަށް ްޕރިންޓް ކޮށްފައިވާ   .7
 ސާމްަޕލް ކާޑް  

  

އްޓެުވމަށް  ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު، މިބައިގައި މިހިމެނޭ ލިޔުންތައް ހަމައަށްހުރިތޯ ޗެކްކުރައްާވ ލިސްޓް ކުރެިވފައިާވ ތަރުތީބުން ލިޔުންތައް ބެހެ   ނޯޓު:
ހަގަޖައްސަާވ އެކަްނ  ސަމާލުކަން ދެއްުވން އެދެމެެވ. އަދި ލިޔުންތައް ހަމައަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރުމަށް "ހުށަހަޅާފަރާތުން ޗެކްކުރި" ޮގޅީަގއި ފާ
ލިޔުމެއް/މަޢުލޫމާތެއް މަދުާވަނމަ އަންދާސީ ހިސާބު ބާ  ކުރެއްުވން އެދެމެެވ. މިބައިަގއި މިހިމެނޭ އެއްެވސް  ލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ޠިކަށަވަރު 

ތު މިބީލަމުެގ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުަގއި ކައުްނސިލްެގ އިދާރާއަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި ބެހޭޮގތުން އިތުރުމަޢުލޫމާ  ނައިފަރު 
 ބަޔާންކޮށްފައިާވެނއެެވ. 

 

އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާނަމަ އަންދާސީހިސާބު   •
 ތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.  ޚްބާޠިލްކުރުމުގެ އި

 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު(   1އެނެކްސް )އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު   .18.1

ބީލަން ހުށަހަޅާ ވިޔަފާރީގެ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،    2އެނެކްސް  )، ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނދައަޅާފައިވާ ފޯމް  ގައި  2  އެނެކްސް .18.2
 ފައި( ތައްގަނޑުޖަހާ ސޮއިކޮށްލެޓަރހެޑް ގައި  

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކޮީޕ   .18.3

 ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކުންފުނި ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ ކީޮޕ .18.4



 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު ބީލަމުގެ  ގުޅޭ  ހޯދުމާއި ފަރާތެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ  ޚިދުމަތް ޕްރިންޓިންގ  ކާޑް  ސީ.ވީ.ޕީ  އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު
 

 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް )މޯލްޑިވްސް   .18.5 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް  އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީދައުލަތަށް  ގެ 
 ލިޔުން(  

ލިޔުން   • އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ  ދައުލަތަށް ދަންކަންޖެހޭ  ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް  ނޯޓް:  ބީލަމާއެކު ހުށަހެޅުން 
ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު  ބީލަން އެވޯޑްކުރެވޭ ފަރާތުން މިއިދާރާއިން އަންގާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިލިޔުން  

 ގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.   19.6ތަފްޞީލް މިކަރުދާހުގެ 

 

 ބީލަން އެވޯޑްކުރުމާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން   .19

ފަރާތްތަކަށް އެބީލަން ކާމިޔާބުކުރީ  ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ބީލަމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ   .19.1
 ވިދިގެން ބީލަން ކާމިޔާބު  ގޭނެއެވެ. މިގޮތުން އަންގާ އެންގުމާއިކޮން ފަރާތެއްކަމާއި، ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން އެން

ވަހުގެ މުއްދަތެއް  )ފަހެއް( ދު  5ނުވި ފަރާތްތަކަށް ބީލަމާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ، އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް  
ދެވޭނެއެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ސަބަބު  
އަންދާސީހިސާބު   ފަރާތަކަށް  ލިބޭ  ޕޮއިންޓް  ގިނަ  އެންމެ  އިން  އިވެލުއޭޝަން  ފަހު  އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް  އަންގާދެވޭނެއެވެ. 

ކުރިކަން ސިޓީއަކުން އަންގާނެއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނީ ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ފަރާތްތަކުން މައްސަލައެއް  އެވޯޑް
  މަށް ހުށަހަޅާފައި ވާނަމަ، އެމައްސަލައެއް ބަލައި ނިންމި ގޮތް އެފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހުގައެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރު

 ންޏެއްގެ ފަރާތުން އަންނަ ފަރާތެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އަންނަ ފަރާތަކީ އެކުންފު

ބީލަން އެވޯޑްކުރިކަމުގެ ސިޓީއާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. ސިޓީގައިވާ   .19.2
 ޔާބު ކުރި ފަރާތުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިދާރާއިން އެދޭ މަޢުލޫމާތުތައް ބީލަން ކާމި

ޑްރާފްޓް ފޮނުވޭ  .19.3 ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމުގެ  ތެރޭގައި    3އެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް ފޮނުވާތާ  ނެބީލަން އެވޯޑްވި  ދުވަހުގެ 
 ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ ކޮމެންޓާއެކު ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.  

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.    10ރީޚުން ފެށިގެން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އަންގާ ތާ  .19.4

މިމާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަނުކޮށްފިނަމަ، އެވޯޑްވިކަމުގެ   .19.5
ތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެން  ޚްޓް ލިބުނު ފަރާތަށް އެވޯޑްކުރުމުގެ އިވަނައަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިން  2ސިޓީ ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު،  

 ވެއެވެ. 

ތޯ މިއިދާރާއިން ބަލައި ކަށަވަރު  ބީލަން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުމުގެ ކުރިން ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ވޭ .19.6
ކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ބަލާ ބެލުމުން ދަޢުލަތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތެއް ނަމަ، ްޕރޮޖެކްޓް އެވޯޑްކުރެވޭނީ، 

. އަދި މުއްދަތުގެ  މިއިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، އެފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ
ހުށަނާޅާއިފިނަމަ،   ލިޔުން  ޚަލާސްކުރިކަމުގެ  ދައްކާ  ފައިސާ  ފަރާތަށް  ތެރޭގައި  ލިބިފައިވާ  ޕޮއިންޓް  މަތިން  އެންމެ  ދެން 

 ތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.  ޚްމަސައްކަތް އެވޯޑްކުރުމުގެ އި

 

 

 



 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު ބީލަމުގެ  ގުޅޭ  ހޯދުމާއި ފަރާތެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ  ޚިދުމަތް ޕްރިންޓިންގ  ކާޑް  ސީ.ވީ.ޕީ  އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު
 

 

 ސް ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖް  .20

މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުނިމި ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ލިކުއިޑޭޓެޑް   .20.1
 ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ކެނޑޭނެއެވެ.  ގައިވާ    10.71ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔާތު ޤަވާއިދުގެ 

ކޮންޓްރެކްޓްގެ   .20.2 ކެނޑޭނީ މުޅި  ގިނަވެގެން  ގޮތުގައި  ގެ  ޑެމޭޖްސް  މިންވަރެކެވެ.    %15ލިކުއިޑޭޓެޑް  ބޮޑުނުވާ  ވުރެން  އަށް 
 ވަރަށް ވުރެން އިތުރު ވެއްޖެނަމަ، އެފަރާތް މަސައްކަތުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  ންއެމި

 

 އެޕްރޫވް ކުރުން   ޚިދުމަތް  .21

 ކައުންސިލް އިދާރާއިން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.    ޚިދުމަތްނުފެތޭ    ކޮލެޓީއަށްއެޅިފައިވާ  ކަނޑަ  ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅާ ކޯޓޭޝަނުގައި .21.1

 ންނެވެ.  ވްކުރާނީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކުއެްޕރޫ  ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ  .21.2

 

 މުހިއްމު އެންގުން / މަޢުލޫމާތު  .22

ކަންކަން   .22.1 ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ބީލަމުގެ  ބީލަން  ފޯނު ނަންބަރަކީ  ދޭ  ހުށަހަޅާއިރު  ބީލަން   / ކުރާއިރު  ްޕރޮޖެކްޓްގައި ނަންނޯޓް 
 ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ނަންބަރު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.  

އެކަމަށް ހުށަހެޅި އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރުމުގެ ހައްޤު  ބޭނުން ބަދަލުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި،  ހިސާބުތައް ހޯދި    އަންދާސީމި .22.2
މިއިދާރާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. މިގޮތުން އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރެވިއްޖެނަމަ، ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު  

 ދި ގެޒެޓްގައި އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.  ބާޠިލްކުރެވިފައި ވާކަން އެންގޭނެ އެވެ. އަ

އެއްވެސް   .22.3 ހިނގަމުންދާ  ކޯޓެއްގައި  ޝަރުޢީ  އެއްވެސް  ރާއްޖޭގެ  މެދު  ކުންފުންޏާއި   / ފަރާތާއި  ހުށަހަޅާ  އަންދާސީހިސާބު 
ވޭތުވެދިޔަ   ނުވަތަ  ވާނަމަ  5މަސައްލައެއް  ގެންދެވި ސާބިތުވެފައި  ކުރިޔަށް  މައްސަލައެއް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އެފަދަ    އަހަރު 

 ތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.  ޚްފަރާތްތަކަށް ބިޑް އެވޯޑް ނުކުރުމުގެ އި

ބީލަން ތައްޔާރުކުރާއިރު މިމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ކިޔައި، އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން   .22.4
ހޯދުމާއި، ބީލަމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކޮށްގެން ބީލަން ތައްޔާރުކޮށް ބީލަން    ބޭނުންނަމަ އެމަޢުލޫމާތެއް 

 ހުށަހެޅުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް    17.09ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ   .22.5
 K/CIR/2018/01-13ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ވާނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތާއި ގުޅޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރ  

ގައި ވާ "ބީލަމަކާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ    17ގެ ޖަދުވަލު  
ށެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ވެސް ޢަމަލުކުރަމުން ދާނީ ދެންނެވުނު އުޞޫލާއި  އުޞޫލު" އާއި އެއްގޮތަ

 އެއްގޮތަށެވެ.  

 

  



 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު ބީލަމުގެ  ގުޅޭ  ހޯދުމާއި ފަރާތެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ  ޚިދުމަތް ޕްރިންޓިންގ  ކާޑް  ސީ.ވީ.ޕީ  އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު
 

 

Annex 1 

 އަންދާސީހިސާބު ހުށައަޅާ ފޯމު 
 

 - ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ:   މަސައްކަތް: .1

 - އިޢުލާންެގ ަނމްބަރ:  ްނގ ސަރިވސް  ޕީ.ީވ.ސީ ކާޑް ޕްރިންޓި ޕްރޮޖެކްޓްެގ ަނން: 

 13:00|   2022ޖުލައި  5 މުއްދަތު ހަމަާވ ތާރީޚް:  )ބުރާސްފަތި( 2022 ޖޫން 23 އިޢުލާން ތާރީޚް: 

 
 ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .2

  ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ:   ިވޔަފާރި/ކުންފުނީެގ ަނން: 

  ކުރެިވފައިާވ ރަޖިސްޓްރީ

 : އެޑްރެސް
  : އެޑްރެސް ިވޔަފާރި 

  އީމެއިލް:   ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

  އިންކަމް ޓެކްސް
 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ަނންބަރު: 

 
ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން 

 ނަންބަރ: 
 

 
 

 އަގާއި މުއްދަތު   ޚިދުމަތުގެ  .3
 ރޭޓް ހުށައަޅާ އަގުގެ   

 (ޕްރިންޓް ކުރާ ކާޑެއްެގ ރޭޓް)
(Rate per card) 

 މުއްދަތު 
ތާރީޚުްނ ފެށިެގން ކާޑް ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ފޮުނާވ )

 (ކައުންސިލްެގ އިދާރާއަށް ޑެލިަވރ ކުރުމާއި ހަމައަށް

   ހިސާބު އަކުރު 

   ތާނަ އަކުރު 

 

 ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު  .4
އް ދީފައިާވ ނަމަ،  މަތީަގއި އެާވ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އަޅުަގނޑު / މިކުންފުނިން ދީފައިާވ ތެދު މަޢުލޫމާތެެވ. މިބިޑްގައި ޞައްޙަޫނން އެއްެވސް މަޢުލޫމާތެ •

 ޢުލޫމާތު ލިބިފައެެވ. މިބިޑް ބާޠިލް ާވނެކަން މިޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ މާޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން އަޅުަގނޑަށް / މިކުންފުންޏަށް /ިވޔަފާރިއަށް ަވނީ މަ
ޔައި ކަށަވަރުކޮށްފައެެވ. މިބީލަން މިހުށައަޅަނީ މަތީަގއި ބަޔާންކުރެިވފައިާވ އިޢުލާުނެގ ދަށުން ފޯރުކޮށްދީފައިާވ ބީލަމާއިގުޅޭ އެްނމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ކި •

 ( ދުަވހެެވ. )ފަސްދޮޅަސް 60އަދި މިބީލަމުެގ ެވލިޑިޓީ މުއްދަތަކީ ބީލަން ހުށައަޅާ ތާރީޚުން ފެށިެގން 
 

އައި.ޑީ ކާޑު   އެޑްރެސް  ނަން 

 ނަންބަރު 

 ތައްގަނޑު  ސޮއި 

 
 

    

   ޔަފާރީގެ ވެރިފަރާްތ ނޫންނަމަ ސޮއިކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު ދީފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ހުަށއަޅަންވާނެއެވެ.އެވެ. ވިސޮއިކުރަނީ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ ނޯޓް: 
 

  



 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު ބީލަމުގެ  ގުޅޭ  ހޯދުމާއި ފަރާތެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ  ޚިދުމަތް ޕްރިންޓިންގ  ކާޑް  ސީ.ވީ.ޕީ  އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު
 

 

Annex 2 

 ކޯޓޭޝަން 

# Service Material Quality of Print 
Delivery 
Duration 

Rate Per 
Card 

1 
PVC Card Printing 
Service 

CR-80 RF/ID 
Card 

• Dual side printed 

• With Print over Coating 

• Card type: RF/ID 

• Card size: CR80 

• YMCFK full color printing 

                                              

 
 

 :ވިޔަފާރީގެ ނަން    ތާރީޚް:   

 :ނަން    :މަޤާމް  

   

 

 :ސޮއި

    

 ތައްގަނޑު: 

 
 


