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 މަސައްކަތް  ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ  ޕިކަޕެއް  ޕަވަރގޭޓް  ޓަނުގެ  02: ނަން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ▪
  395-02/395/2022/65(IUL): ނަންބަރު  އިޢުލާން  ▪
 2022 ޖުލައި  04: ތާރީޚް  އިޢުލާން  ▪
   13:00ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  2022 ޖުލައި  19 :ގަޑި ސުން  ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ  ▪
 13:00ދުވަހުގެ  ހޯމަ  2022 ޖުލައި  25: ސުންގަޑި  ހުށަހެޅުމުގެ  ބީލަން  ▪
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އިދާރާ ކައުންސިލްގެ އިސްދޫ އްދުންމަތީހަ  
ދިވެހިރާއްޖެ ،އިސްދޫ.ލ  

 
 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު ބީލަމާއިގުޅޭ

 ތަޢާރަފް  .1
 ސަޕްލައި  ޕިކަޕް ބޭނުްނވާ މަސައްކަތަށް ކުރުމުގެ މެޭނޖު ކުނި ދެުމންގެންދާ ރައްޔިތުންނަށް ރަށުގެ ކައުންސިލުން އީމި .1.1

 395 (04(IUL)-02/395/2022/65 މިއިދާރާގެ ކުރެވުނު ހޯދުމަށް ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމުގެ
ކަށް ދެވޭ ޭބނުްނވާ ފަރާތްތައިޢުލާން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު) އާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  2022 ޖުލައި

 .މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެވެ
(ގެ ދަށުން ވިޔަފާިރ  2014/18މިބީލަން ހުޅުވާލެިވފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .1.2

 .ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ
 .ކުންފުނިތައް ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓުރީ ަދށުން ގެޤާނޫނު ކުންފުންޏާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 1.2.1
 .ޕާޓްނަރޝިޕްތައް ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ޕާޓްނަރޝިޕ1.2.2ް
 .ސޮސައިޓީތައް  ކޯޕަރޭޓިވް ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ސޮސައިޓީގެ ކޯޕަރޭޓިވް 1.2.3
 .ްޓރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައްރަޖިސް ދަށުން ޤާނޫނުގެ ވިޔަފާރީގެ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ 1.2.4

ބީލަމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަެކއް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި މި .1.3
 .އުޞޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ

 މަޢުލޫމާތު  ބީލަމުގެ .2
ދަތުގެ މުއް ދެިވފައިވާ އިޢުާލނުގައި ފޮނުވަންވާނީ، އެސުވާލެއް ނަމަ މަޢުލޫމާތެއްވާ ސާފުކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން ލަމާއިބީ .2.1

 ތެރޭގައި ތިރީގައިއެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
 idhara395@gmail.com އީމެއިލް: 

                މެއިލް ކުރެއްވުމުން މެއިލް ލިބުނުކަން މެއިލްކުރި ފަާރތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންޭގނެއެވެ. އަދި މެއިލް  )      
 ދުވަސްތެރޭގައި ޖަވާބު ލިބިނުލައްވާނަމަ ަރސްމީ ގަޑީގައި މިއިދާރާގެ  () އެކެއ1ްލިބުނުކަމަށް ރަސްމީ މަސައްކަތު        
 އިއެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.(ފޯނަށް ގުޅަ  6800709،6800920ނަންބަރު         
  .ބީލާމާ ގުޅިގެން ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުމެއް ނޯންނާނެއެވެމި .2.2
 .އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން އޮންނާނެ ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައިއެވަނީއެވެ .2.3

  ރޫމް ކޮންފަރެސްކައުްނސިލްގެ އިދާރާ ގެ  އިސްދޫތަން: ހައްދުންމަތީ 
            13:00ދުވަހުގެ  ހޯމަ  2022 ޖުލައި  25ތާރީޚް: އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިޔަކީ 

  13:00ދުވަހުގެ  ހޯމަ  2022 ޖުލައި  25އަންދާސީހިސާބުތައް ހުޅުވުމަށް ަހމަޖެހިފައިވަނީ 
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 ވަގުތު  ފަހު އެންމެ ކުރެވޭނެ ރަޖިސްޓަރީ ބީލަމުގައި .2.4
 13:00ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  2022 ޖުލައި  19: ރީޚްތާ

ބިޑު (ރިހަމަކޮށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފު'ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފޯމް' ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށްޓަކައި   .2.5
ގައި ރަޖިސްޓަރީ ގައިވާ މުއްދަތުގެ ކުރިން ފޮނުވުުމން ީބަލމު 2.4ފައިސާ ދެްއކި ސްލިޕް އާއެކު  )ޑޮކިއުމެންޓްގަތުމަށް

 ސްލިޕްގައި . ލިބުމުންނެވެ ސްލިޕް  ކަމުގެ  ރަޖިސްޓަރީވި ކުރަންވާނީ ޔަޤީން ރަޖިސްޓަރީވިކަމަށް ބީލަމުގައި .ކޮށްދެވޭނެއެވެ
 .ނަންބަރު އޮންނާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ އެފަރާތުގެ

 : ގޮތްތައް ފައިސާ ދެއްކޭނެ  .2.6
ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަްށ ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ތިީރގައިވާ ބޭންކް އެކައުންަޓށް ޓްރާންސްފަރ  

ޓްރާންސްފަރ ުކރާ ފައިސާގެ ސްލިޕް ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ސަބްމިޓް  ވެ.ކޮށްގެންނެ
 .ކުރަންވާނެއެވެ

 :ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ތަފްީޞލް
 7707700385001 :ނަންބަރ  

 1446 1ރެވެނިއު  :ނަން  

ލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވި ކަމަށް ބަލަންވާނީ މި ކައުންސިލުްނ ދޫކުރާ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގެ ސްލިޕް ބީ .2.7
 .ލިބުމުންނެވެ. މިސްލިޕް ފޮނުވާީނ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ފޮނުވާ ފޯމް މި ކައުންސިލަށް ލިބުނުކަން ޔަޤީްނ ކުރެއްވުމަކީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތުގެ  .2.8
 .ޒިންމާއެކެވެ

 ހޯދަން ބޭުނންވާ ތަކެތި / ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް .3
ތިރީގައި  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އިސްދޫ. ލ މަސައްކަތަކީ ބޭނުންވާ ކުރަން ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓްގެ މި .3.1

  .ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ ފިލާ ޖެހުމަށް ފަހު އެސް.އެސް. ބަޔާންކުރެވިފައިވާސްޕެސިފިކޭޝަންގެ ޕިކަޕެއް

1 (One) Quantity 

TOYOTA, NISSAN, ISUZU, MAZDA, 
MITSUBISHI, HINO, (or equivalent Japanese make) 

Accepted Brands 

White  Color 

3660 CC or Higher Engine Capacity 

Diesel  Fuel 

Manual Gear Transmission Type 

Right Hand Drive Steering Position 

2000Kg or above Loading Capacity 

Dual  Rear 
Wheel 
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16 Drum Size 

2017 and later Age of 
Vehicle 

Reconditioned Condition 

Made in Japan Origin 

Pickup (Power Gate) Body Type 

Air Condition with Heater Blower Other Features 

 
 އެސް.އެސް ފިލާޖެހުން:

 އެސް.އެސް ފިލާ ޖަހަންވާނެއެވެ.  mm3ކޮށިގަނޑު ފުލުގައި ޕިކަޕްގެ  -
  ޖަހަންވާނެއެވެ.  mm3އަދި ބޯބުރީގެ ކޮށިގަނޑުފަރާތުގައި  mm3އަރިމަތީގެ ފިލާތަކުގައި ޕިކަޕްގެ  -
 .ހުންނައްވާނެއެވެ އަރިމަތީތުންފަތާހަމައަށް ފިލާތަކުގެ ބޭރަށްލަބައި ފިލާތަކުގެމަތިން ޕިކަޕުގެ  ފިލާޖަހާއިރު  ކޮށިގަނޑުގައި -
 ޖަހައިގެންނެވެ.ރު އިސްކު އެސް.ފިލާޖަހާއިރު ފިލާހަރުކުރާނީ އެސް އެސް.ބޯބުރީގެ ކޮށިގަނޑުފަރާތުގައި އެސްޕިކަޕްގެ  -
 އެސް ރިވެޓުޖަހައިގެންނެވެ..ވިފައި ހުންނަންވާނީ އެސްފިލާހަރުކުރެ އެސް.އަރިމަތީފިލާތަކުގައި އެސްޕިކަޕްގެ  -
 ބޯލްޓްރޮޑު ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. އެސް.އެސް ފިލާހަރުކުރާއިރު ފިލާތަށް ފިޓުކުމަށް ވެސް އެސް.އެސްޕިކަޕްގައި  -

 
 . ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުން  އިސްދޫ  ޕިކަޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭ ދަށުން ގެ  މިޕްރޮޖެކްޓް .3.2
 ).ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ފުރަތަމަ އަހަރީ ފީ ގެ ހުރިހައި ޚަރަދެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭ ފަރާތުން ކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ)     

 
 ބީލަން ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު  .4

 ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް  ޕޮއިންޓް  ޢަދަދު  ޕޮއިންޓް ގެ  ދާއިރާ  އިންޓް ދެވޭނެ ޕޮ 

ންމެކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އަގުގެ ގޮތުން އެންމެގިނަ އެ 75 އަގު  -4.1
 ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް ފްރެކްަޝން އުޞޫލުން 

އެކަށީގެންވާ އެންމެ ކުރުމުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް މުއްދަތުގެ  10 މުއްދަތު -4.2
 ފްރެކްޝަން އުޞޫލުން  ގޮތުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިޭބގޮތަށް

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑް ގައި ވޮރެންޓީ ލެޓަރ  5 ވޮލެންޓީ 4.3
ކަވަރުކޮށްދޭެނ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ސިޓީގައި ވޮރެންޓީގެ ދަށުން

 6ކަންތައްތައް ބަޔާން ކޮށްފައި އޮްނނަންވާނެއެވެ. މަދުވެގެން 
މަހަށް ވުރެ ކުރުނަމަ  6ދޭންވާނެެއވެ.  މަސްދުވަހުގެ ވޮރެންޓީ

 ދެވޭނެއެވެ. ވޮރެންޓީަގއި ގުދުރަތީ ކާރިޘާއަކުން ނުވަތަޕޮއިންޓް ނު
ވެރި ފަރާތުގެ އިހުމާލުންނާއި އެކްސިޑެންޓް ފަދަ ކަންތައްތަކުން 

ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަން  ފިޔަވާ ދިމާވާ މައްސަލަތައް
ޖެހޭނެއެވެ. މިނޫން ގޮތަކަށް ުހަށހަޅާ ވޮރެންޓީ އަށް މާކްސް 
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 މުއްަދތެއް ހުށަހަޅާފަރާތަކަށް އެންމެ އެންމެ ދިގު .ނުލިބޭނެއެވެ
  .ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް 

 ވެހިކަލް އުފެއްދި ތާރީޚަށް ބަލައިގެން 10 -4.4
  ޕޮއިންޓް 10ވަނަ އަހަރު ނަމަ  2022
 ޕޮއިންޓް  8ވަނަ އަހަރު ނަމަ  2021
 ޕޮއިންޓް  6ވަނަ އަހަރު ނަމަ  2020
 ޕޮއިންޓް  4ވަނަ އަހަރު ނަމަ  2019

 ޕޮއިންޓް  2ވަނަ އަހަރު ނަމަ 2018 
 ޕޮއިންޓް  0ވަނަ އަހަރު ނަމަ  2017

 
 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުން .5

 395-02/395/2022/65 (04(IUL) ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް މިއިދާރާގެ ނަންބަރު ލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގައިބީ .5.1
 .ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ 2.5އިޢުލާނުގައި އަދި މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  2022 ޖުލައި

 ރަޖިސްޓަރީ ބީލަމަށް ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ދެވިފައިވާ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ އިުޢލާނުގައި ހުށަހެޅޭނީ އަންދާސިހިސާބު .5.2
-ގަތުމަށް ފަިއސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ބީލަން ފޮތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭނީ  ބީލަންފޮތް ކުރެވި

 .ރ އެވ150ެ/
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އަންދާސީހިސާބާއެކު ސްލިޕް ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ބީލަމުގައި .5.3
 .ލިބިލެއްވުމުންނެވެ ސްލިޕް ރަޖިސްޓަރީިވކަމުގެ ބީލަމުގައި ަބލަންވާނީ ރަޖިސްޓަރީވިކަމަށް ބީލަމުގައި .5.4
އި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ފޯމު މެއިލް ކުރައްވާނަމަ، އިދާރާއަށް ފޯމް ލިުބނުކަން ޔަޤީން ކުރެއްވުމަކީ ފޯމު ހުށަހައަާޅ ބީލަމުގަ .5.5

 .ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ
 މަސައްކަތުގެ އަގު .6

ތުންނެވެ. އަގު ފަރާ ހުށަހަޅާ/  ތައްޔާރުކުރާ އެބީލަމެއް  ކުރާނީ ޚަރަދެއް އެންމެހައި ކުރާ ތައްޔާރުކުރުމަށް ލަންބީ .6.1
ކައުންސިލާއި  އިސްދޫ އަށް ގެނެސް ލ.  އިސްދޫހުށަހަޅާނީ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ތަކެތި ލ. 

 .ޙަވާލުކުރުމަށް ދާނޭ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ
 ނެގޭ މުދަލެއް / ޚިދުމަތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ީޖ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ. ޖީ.އެސް.ޓީ .6.2

ހުށަހަޅާއަންދާސީހިސާބުގައި އަގުަތއް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންާވނެއެވެ. އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފަިއވާ ހުރިހައި 
 .ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ  ބައިތަކަށް އަގު

 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު .7
 .ަބންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ  ހުށަހަޅާނީ މުއްދަތު ސައްކަތުމަ .7.1

 މަސްލަހަތު ފުށުއެރުން  .8



 

 އަލިރަްސގެފާުނަމގު، ިއސްދޫ / ިދވެިހާރއްޖެ   8 | 6
 6800920 960+ފޯން: 

 

 ގެ  10.02 ޤަވާޢިދުގެ މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ) ގުޅުމެއް މުވައްޒަފަކާއި މިއިދާރާގެ ފަރާާތއި ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު .8.1
 (ގުޅުމެއް ފަދަ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަމުގައި' އެޯސސިއޭޓިވް ކްލޯޒް' ނުވަތަ' ރިލޭޓިވް ކްލޯޒް' ބަޔާންކުރާ ގައި )ހ(

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ސޮއިކޮށް ލިޔުމެއްަގއި އެނގޭނެ މަޢުލޫމާތު ސާފު އެކަމުގެ ،ވާނަމަ އޮތްކަމުގައި
 ލިޔުމެއް އެފަދަ ފާހަގަކުރެވި މިކައުންސިލަށް ފަރާތެއްކަމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ކުރެވިފައިވާފަދަ ބަޔާން ގައި .8.2

 .ކުރެވޭނެއެވެ ބާޠިލް އެއަންދާސީހިސާބެއް ،ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ 
 ޕްރީބިޑް މީޓިން .9

 . ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ 2.2ރީބިޑް މީޓިންއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިކަރުދާހުގެ ޕް .9.1
 .ފަރާތްތަކަށްވެސް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޮއންނާނެއެވެޕްރީބިޑް މީޓިންގގައި ބައިވެރިވެނުލައްވާ  .9.2

 އަންދާސީހިސާބާއި ގުޅިގެން ބޭުނންކުރާ ފައިސާ .10
 .ރުފިޔާއެވެ ދިވެހި ބޭނުންކުރާނީ މުޢާމަލާތެއްގައިވެސް ހުރިހައި ހިންގާ ގުޅިގެން މިބީލާމާ 10.1

 ޢަދަދު  އަންދާސީހިސާބުގެ ހުށަހެޅޭ .11
އަންދާސީހިސާބެކެވެ. އަދި އެއް އޮޕްޝަނަށްވުރެ ގިނަ އޮޕްޝަން ހުށައެއް  އެންމެ ހުށަހެޅޭނީ ފަރާތަކަށްވެސް ކޮންމެ 11.1   

 .ނޭޅޭނެއެވެ
 އަންދާސީހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ .12

ޓީ ދުވަހުގެ ވެލިޑި ސަތޭކަ ވިހި(އެއް)ދުވަހުގެ  120މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ހުށަަހޅާ އަންދާސީހިސާބުގައި މަދުވެގެން  12.1
 .މުއްދަތެއްއޮންނަންވާނެއެވެ

 ޓެކްސްތަކާއި ޑިއުޓީތައް .13
މިމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމް ޑިއުޓީއާއި ޓެކްސްތައް އަދި  13.1

 .އެނޫންވެސް ޚަރަދެއްވާނަމަ އެފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ
 ޚަރަދުގައި ފަރާތުގެ ޙަވާލުވާ މަސައްކަތް ޚަރަދެއްވެސް އެންމެހައި  ކުރުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ އަށް ކައުންސިލް އިސްދޫ ވެހިކަލ13.2ް

 .ޖެހޭނެއެވެ ކޮށްދޭން
 އަންދާސީހިސާބާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނެ ގޮތް .14

 .އިންނެވެއީެމއިލް ހޭނީ މިބީލާމާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅަން ޖ14.1ެ
 ފެނިއްޖެ ެގނައުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ބީލަމަށް ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ހުށަހެޅުމުގެ ބީލަނ14.2ް

ލޫމާތު ކަރުދާހުގެ މަޢު  އެމެންޑްމަްނޓަކީ ގެންނަ މިޮގުތން. ގެނެވޭނެއެވެ(އިތުރު/  ުއނި) އެމެންޑްމެންޓެއް ހިނދެއްގައި
 .ބައެކެވެ. އަދި އެއުނިއިތުރު ގެޒެޓްގައި އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން .15
  .އެވަނީއެވެ ގައ2.3ި މިކަރުދާހުގެ ތަން އަދި ގަޑި ތާރީޚާއި އޮންނާނޭ ހުޅުވުން ހުށަހެޅުމާއި އަންދާސީހިސާބު .15.1
ންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް އަންދާސީހިސާބެއް ބަލައެއް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސު .15.2

 .ނުގަނެވޭނެއެވެ
އަންދާސީހިސާބުތައް ބަންދުކޮްށަފއިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި  .15.3

 .ތްތަުކގެ ޙާޟިރުގައެވެއަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅިފަރާ
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 .އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ  .15.4
އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު  .15.5

  .އެކެވެއަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ ކުރުމަކީ
 .އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުްނ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ .15.6
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން  .15.7

 .ސާފުކުރަންވާނެއެވެ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް
 .ގެ ޒަރީއާއިން ފޮނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައެއް ނުަގނެވޭނެއެވެ އީމެއްލް .15.8
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ރަޖިސްަޓރީކޮށް ބީލަންފޮތް ަގނެފައިވާ ހުިރހާ ފަރާތްތަކަށް ބީަލން ހުށަހެޅުުމގެ ފުރުޞަތު  .15.9

 .އޮންނާނެއެވެ
 . ދިެވހިބަުހން ނުވަަތ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެމިބީލާމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ .15.10

 ކޮލިފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް  16
 .މިބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެިހރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ 16.1
ސަސްޕެންޝަނެއްގައި ހުރި މިބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ަދއުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ބީލަމާގުޅޭ 16.2

 .ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެެއވެ
 ބީލަންވެރިންގެ ޢަމަުލތައް ބަހަްއޓަންޖެހޭ ގޮތް . 17

 ޢަމަލުތައް  ބީލަްނވެރިންގެ ގޮތަށް ގައިވާ 10.33 ަނންބަރު ބާބުގެ ވަނަ 10 ޤަވާޢިދުގެ މާލިއްޔަތު 17.1
ފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުތައް ނުބެހެއްޓޭ ފަރާތްތައް ބީލަމުން ވަކިކުރުމުގެ އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް އަދި. ބަހައްޓަންާވނެއެވެ

 .އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 އަންދާސީހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި . 18

 ލިޔުންތައް ހުަށާނޅާނަމަ އަންދާސީހިސާބު އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެޭހ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި  (ކޮންމެ ގަނޑެއްގައި)އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ހުަށހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި  ބާޠިލްކުރުމުގެ

ށަހަޅާފައިވާނަމަ އެބީލަމެއް ބީލަމާއެކު ހު (ގަނޑެއް)އޮންަނންވާނެއެވެ. ސޮއި ކޮށްފައި ނުވާ ލިޔުމެއް  އަދި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި
ލިބިގެންވެއެވެ. ބީލަމުގެ ަގނޑުތަކުގައި ޞަފްޙާ ނަންބަރު ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  ބާޠިލް ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާއަށް

  .ޞަފްޙާކަން އެނގޭ ގޮތަށެވެ ޞަފްޙާ ނަންބަރު ޖަހަންވާނީ ކިެތއް ޞަފްޙާގެ ކިތައްވަނަ
 ސްލިޕް ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ބީލަމުގައ18.1ި
 )މިއިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ފޯމް، ޗެކުލިސްޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު)އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް 18.2
 ސްލިޕްބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވިކަމުގެ 18.3
 (ސޮއިކޮށްފައި ތައްޔާރުކޮށް ހެޑްގައި ލެޓަރ ފަާރތުގެ ހުށަހަޅާ ީބލަން) ކޯޓޭޝަނ18.4ް
 )ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާުތ ހިމެނޭގޮތަށް)އަގުތައް ހުށަހަޅާތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން 18.5

Brand | Color | Engine Capacity | Fuel | Transmission Type | Steering Position | Loading 
Capacity | Age of Vehicle (Manufactured Date) | Country of Origin | Body Type | Drum 
Size | Rear Wheel Type | Others Features 
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 )ބީަލން ހުށަހަާޅ ފަރާތުގެ ލެޓަރ ހެޑްގައި ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކޮށްފައި)ވޮރެންޓީ ލެޓަރ 18.6
 ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލ18.7ް
 ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ މުއްދަުތ ހަމަނުވާ ވިޔަފާރި / 18.8
ނުވަތަ ބީ.ޕީ.ޓީ ރަޖިސްޓަރީ  (ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާނަމަ) ޓީ.އެސް.ޖީ ކުންފުނީގެ/  ވިޔަފާރ18.9ި

 ކޮޕީ
 މޯލްޑިވްސް (ރިޕޯޓް ކުލިއަރެންސް  ޓެކްސް) ލިޔުން ނެތްކަމުގެ  ފައިސާއެއް އެއްވެސް ދައްކަންޖެހޭ ދައުލަތަށ18.10ް
އޮތޯރިީޓ ިއން ނޯޓް: ދައުަލތަށް ދައްަކންޖެޭހ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ބީލަމާއެކު  ންޑް ރެވެނިއުއިންލެ

ނަމަެވސް ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭ ފަރާުތން މިއިދާރާއިން އަންގާ މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި މިލިޔުން .ހުށައެޅުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ
 .ހުށައަޅުއްވަންވާނެއެވެ

 ން އެވޯޑްކުރުމާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުނުންބީލަ. 19
 އެ  ަފރާތްތަކަށް، ހުރިހާ ބައިވެރިވި ބީލަމުގައި ކުރިން، ޙަވާލުކުރުމުގެ ޮކންޓްރެކްޓް ފަާރތަށް ކާމިޔާބުކުރި ބީލަނ19.1ް

. މިގޮތުން އަންާގ ކޮންފަރާތެްއކަމާއި، ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްަތކަކީ ކޮބައިކަން އެންގޭނެއެވެ ކާމިޔާބުކުރީ ބީލަން
ފަރާތްތަަކށް ބީލަމާުގޅޭ މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެފަދަ މައްސަލައެއް  އެންގުމާއި ވިދިގެން ީބލަން ކާިމޔާބު ނުވި

ދުަވހުގެ މުއްދަތު ދެވޭނެއެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކުްނ  (ފަހެއް )5ހުށަހެޅުމަށް 
އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު، އިެވލުއޭޝަންއިން .އި ީބލަން ާކމިޔާބުނުވި ސަބަުބ އަންގައިދެވޭެނއެވެއެދިއްޖެ ހިނދެއްގަ

އަދި އެއްބަސްވުމުގައި  .އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށް ބީލަން އެވޯޑްކުރިކަން ސިޓީއަކުން އަންގާނެއެވެ
މައްސަލަ  ހުަށހަޅާފައިވާނަމަ އެ މައްސަލައެއް ބަލައިސޮއި ކުރާނީ ބީލަން ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކުން މައްސަލައެއް 

 .ނިންމި ގޮތް އެފަރާތަށް އެންގުަމްށފަހުގައެވެ
ބީލަން އެވޯޑްވި ކަމުގެ ސިޓީއާިއއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ ހޯދުމަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. 19.2

 .އެދޭ މަޢުލޫމާތުތައް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ޮފނުވަންވާނެއެވެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި އިދާރާއިން  ސިޓީގައިވާ
 (ތިނެއް ) 3ބީލަން އެވޯޑްވި ފަރާތަށް އެްއަބސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް ފޮނުވޭނެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް ފޮނުާވތާ 19.3

 .ބީލަން ކާމިޔާުބ ކުރި ފަރާތުގެ ކޮމެންޓާއެކު ފޮނުވަންވާނެއެވެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި  () ތިނެއ03ްއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 19.4

 .ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަަމ ނުކޮށްފިނަަމ 19.5

ސިޓީ ބާޠިލް ުކރުމަށްފަހު ދެވަނައަށް ެއންމެ ަމތިން ޕޮއިންޓް ިލބުނު ފަރާަތށް އެވޯޑް ކުރުމުގެ  ކަމުގެ އެވޯޑްވި
 .ލިބިގެންވެއެވެ އިޚުތިޔާރު މި އިދާރާއަށް

ބަލާ ބީލަން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުމުގެ ކުރިން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ވޭތޯ މި އިދާރާއިން 19.6
ކަށަވަރުކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ބަލާބެލުުމން، ދައުަލތަށް އެއްެވސް ފައިސާއެއް ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ، 
ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑް ކުރެވޭނީ މިއިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރިކަމުގެ 

ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ،  ގެލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އަދި ިމ މުއްދަތު
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އެވޯޑު ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާ އަށް  ދެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް މަސައްކަތް 
 .ލިބިގެންވެއެވެ

ޚިދުމަތް  (އެއްވެސް ހިސާަބކުން) ކުރުމަށްފަހު އެވޯޑު ކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމުަގއި ސޮއި ނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ޮސއ19.7ި
ނުދެވޭނެކަމަށް ބުނެ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު  ފޯރުކޮށް

 .ލިބިގެންވެއެވެ މިކައުންސިލަށް
 ޝަން ފައިސާހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީތައް، އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި ރިޓެން . 20

  ސެކިއުރިޓީ  ބިޑު  20.1
  .މިޕްރޮޖެކްޓަށް ބިޑް ސެކިއުރީ އެއް ނަގާގޮތަށް ހަމަޖެހިަފއެއް ނުވެއެވެ 20.1.1

 ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ - 20.2.1
ފަހެއް ) 5ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ % 20.2.1

 އަށްވާ ފައިސާ، ަސރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ޭބންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިްމ ކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް)އިންސައްތަ
 އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި

 ދުވަސް 30ތު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް މަދުވެގެން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގެރެން ޓީގެ މުއްދަ
 .އޮންނަންވާނެއެވެ

ދުަވހުގެ ތެރޭގައި  (ހަތެއް)07ބީަލން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް އެކަން ައންގާ ތާރީޚުްނ ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުޫނން - 20.2.2
 .ސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މިޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާފޯމަން

ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީަލން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ  20.2.3 
ބިޑު  ނުބަހައްޓައިިފނަމަ،މި މަސައްކަްތ ޙަވާލު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާިޠލްކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ

 .ސެކިއުރިޓީދައުލަތަށް ނެނގޭނެއެވެ 
 އެޑްވާންސް ފައިސާ  20.3

 އަށްވުރެ މަތީ އަގެއްނަމަ މާލިއްޔަތު (ދެލައްކަ ފަްނސާސްހާސް ރުފިޔާ) 250،000.00ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަީކ  20.3.1
 .ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެއެވ10.67ެޤަވާޢިދުގެ 

 ރިޓެންޝަން  20.4
 .ގައިވާ ގޮތަށް ރިޓެންޝަން ފައިސާ އުނިކޮށް އެފައިސާ އަނބުރާ ދޫކުރެވޭނެއެވ10.68ެމާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  20.4.1

 ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް . 21
 މި ލަސްވާ ކޮންމެމި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުނިންމައިިފނަމަ، ނުނި- 21.1

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ކެނޑޭނެއެވެ،10.71ދުވަހަކަށް ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 
އަްށވުރެ  (ފަނަރަ އިންސައްތަ)15ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެްނ ކެނޑޭީނ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ % 21.2

 .ރަށެވެ. އެ މިންވަަރށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވޭނެއެވެބޮޑުނުވާމިންވަ
 މަސައްކަތް ނިމުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން. 22

މަސައްކަތް ނިމުމުން، ކުރި މަސައްކަތް ބަލާ ޗެކު ކުުރމަށްފަހު، ިމ އިދާރާގެ ރިކުއަރމަންޓާއި އެއްގޮތަްށ މަސައްކަތް -22.1
 .ފައިވާނަމަ، މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރެވޭނެއެވެފުރިހަމަކޮށް
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 މުހިންމު އެންގުން / މަޢުޫލމާތު. 23
 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަްށ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މޯބައިލް ނަްނބަރަކީ ބީލަންެވރިޔާ ނުވަތަ ބީލަމުގެ ކަންކަން 23.1

 ނަްނބަރުކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. އަދި އަދި ީއމެއިލް އެޑްރެހަކީ ބީލަންވެރިޔާ ގެ އީމެއިލް އެޑްރެސްކަމުގައި ބަލަހައްޓާ ފަާރތުގެ 
 .ވާންޖެހޭނެއެވެ

 އަންދާސީހިސާބު ހޯދި ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް، މިއިދާރާއިން ބޭނުން ނުވެއްޖެިހނދެއްގައި އެކަމަށް ހުށަހެޅ23.2ި
 އް ބާޠިލްކުރުމުެގ ޙައްޤު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން އަންދާސީހިސާބުތަްއ ބާޠިލް ކުރެވިއްޖެނަމަ އަންދާސީހިސާބުތަ

 .ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންާދސީހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރެވިފައިވާަކން އެންގޭނެއެވެ. އަދި ގެޒެޓްގައި އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ
މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ދީަފއިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ކިޔައި އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް  ބީލަން ތައްޔާރުކުރާއިރު-23.3

ބޭނުންނަމަ ނުވަތަ ޖެހޭނަމަ އެމަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމާއި، ބީލަމުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކޮށްގެން  ސާފުކުރަން
 .ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންާމއެކެވެތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަކީ ީބލަމަށް ބީލަން
ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ަޤވާޢިދާ ޚިލާފަށްކުރާ ކަންތައްތައް  17:09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ަޤވާ ޢިދުގެ - 23.4
-އުލަ ނަންބަރު މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކި ބެލުމަށް
1301/2018/CIR/K  ުގައިވާ 'ބީލަމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ  17ގެ ޖަދުވަލ 

 ވެ.އެއްގޮތަށެ ގޮތުގެ އުޞޫލު' އާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް ބެލުމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދާނީ މި އުޞޫލާއި
 
 


