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  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  2ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު 

( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި 18/2014މި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާޫނނު ނަންބަރ 
 ތްތަކަށެވެ. ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއިބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.  •
 ޕާޓްނަރޝިޓް ޤާނޫނުގެ ދަުށން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޓްތައް. •
 .ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައްކޯ •
 .އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް •

 މި ބީލަމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަށްދާނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ 
 .މަތީންނެވެ

 ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުން  ބީލަމާއި  1

1.1 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިަފއިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޮފނުއްވާނީ، ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެޭހ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ

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

1.2 

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

 އާދީއްތަ() 2022 ސެޕްޓެންބަރު 04ތާރީޚް: 
 13:30ގަޑި: 

 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން  2

2.1 
 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް 

 ތުން ބީަލން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކުބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާ
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުްނތައް އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިާދނެއެވެ.

2.2 
 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ 

 ީޖއެސްޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ. އިންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާމި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުން

2.3 
 ބީލަމުގެ މުއްދަތު 

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

 ބީލަން ހުށަހެޅުން  3

3.1 
. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް އެވެހުންަނންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފަ ބީލަން

 އްކަން އެގެން އޮްނނަންވާނެއެވެ.ބީލަމެހުށަހެޅޭ 

3.2 
ހުށަހަޅާ  .ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދަލެއް / ހިދުމަތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވާީނ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެިހ ރުފިޔާއިންނެވެ

ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކަށް އަުގ  އަގުތައްބީލަމުގައި 
  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

3.3 

 ބީލަްނތައް ލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ބީލަމެއް ބައެއްވެސް  ޅާ  ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަކަނޑައެޅިފައިވާ ޅުމަށްބީލަން ހުަށހެ
ހުަށހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ  ބީލަންކެނޑުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި  ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ

ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ  އަގަށް ބަަދލެއް ނުގެެނވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުަމށްފަހު، ބީލަންހާޟިރުގައެވެ. 
 ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެެކވެ.ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި 

 

 

 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  3ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

3.4 

ބެހޭ ގޮުތްނ ބީލަމާހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ  ބީލަން
 ބީލަންރުގެ މީހަކު ާހޟިރުވާން ވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ޭބނުްނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ަމުޢލޫމާތެއް ދެވޭވަ

ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ ެއއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަަމ އެކަމެއް 
 ީބލަމެެކވެ. ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ުހށަހެޅުމަށް  ބީލަންސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

3.5 
އެެމންޑްމެންޓެއް މިކޮމިޝަނުެގ  މާއި ގުޅިގެން އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން އެމެންޑްެމންޓެއް ދެވޭނަމަ އެމިބީލަ

  .ވެބްސައިޓުގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ

3.6 
ާބތިލް  ބީލަންތައްބޭނުްނ ނުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމަށްހުށަހެޅި  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް/ތަކެިތ ހޯދުމަށް، މި އިދާރާއިން

އެންގުމުގެ ީބލަންވެރިންނަްށ ާބތިލް ކުރެވިއްޖެނަމަ ބީަލންތައް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން  މިއިދާރާއަށް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ 
 .އިތުރުން އާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ

 ބީލަން ބާޠިލްކުރުން  4

4.1 

ގައި  4 ރުދާހުގެ އެނެކްސްމަސައްކަތުގެ އަގު އަދި މުއްދަތު ސާފުކޮށް އިނގޭގޮތަށް ނެތްަނމަ ނުވަތަ މި މަޢުލޫމާތު ކަ
 ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ީބލަން ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. 

އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަގު ފޯމު ތަކުގައި ބީލަން 
 ކުރެވޭނެއެވެ. ބާިތލު ބީލަމެއް ތައްގަޑުނެތްނަމަ އެ ވެރިޔާ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ

 އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ބީލަމާ  5

 ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ބީލަމާއެުކ ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔުްނތަްއ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  4ކްސް އެނެ 5.1

5.2 

އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ  3ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަރު ހާމަުކރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްީދފައިވާ ތަންަތނުން، ޭވތުވެދިޔަ 
މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  ވާންވާނީ ލިޔުމެއް މި ކަމުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި

މި ލިޔުންތަކުގައި ދެންނެވިފައިވާ ަބއިތައް ސާފުކޮށް އެނގެން މިގޮތުން،  .ލިޔުމަކަށެވެ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި
 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 މަސައްކަތު ތަފްޞީލް -
 މުއްދަތު -
 ންޖެހޭ ތާރީޚު ނިންމަ -
 ނިންމި ތާރީޚުއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚާ -
 މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު -

5.3 
)އަގުހުށަހަޅާ  3 އެނެކްސްލިޔުމުގެ ޢަދަދު  ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަރު ހާމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔުން ހުށަހަޅާަނމަ، ހުށަހަޅާ

 ހިމަނަންވާެނއެވެ. އި ޢަދަދުގެ ތެރޭގަމަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ގެ )ކަރުދާސް
 ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން  6

6.1 
ބީަލންތައް ބަލައިގަނެ، ބީލަންތައް ވަޒަންކޮށް، ބީލަން ހުަށހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތަށާއި  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް

ްށފައިވާ ބީަލމުގެ ބައިތަކަށް މާރކްްސ ޝަރުތުތަކާއި ބީަލން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުްނ ކުރާނެ މިންގަޑަށް ބަލައިގެން ފުރިހަމަކޮ
 ދެވޭނެއެވެ.

6.2 
މާކްސްލިޭބ  މަތިން އެްނމެޝަރުޠު ފުރިހަަމވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެްއ ކަނޑައަޅާނީ

 ފަރާތަކަށެވެ. 
 

 

 

 

 

 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  4ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން  7

7.1 
 ތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 10.76ފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 
 ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

 ން މަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރު ރި ޖޫ  8

8.1 
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ  10.71އެގްރީމަންޓްގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 

 ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ. 
 

 
 ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުތައް 

 

 މާރކްސް  ތަފްޞީލް 

 އަގު 

 ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ. އެންމެދަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް
އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ 

 ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 އެންމެ ދަށް އަގު × 80ބީލަމުގެ އަގަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް = 
 ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު

 

80 

މަސައްކަތުގެ 
 ތަޖުރިބާ 

 5.4އަދި  5.3، 5.2މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް މާްކސްދޭނީ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުާދހުގެ 
ގައިވާގޮތަށް ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިާވ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާެގ ލިޔުން ުހށަހަޅާ 

އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް  ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ. މަތިން ޕޮއިންޓް  ފަރާތަށް އެންމެ
 ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަާރތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގަިއއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާ  × 20ބީލަމުގެ މުއްދަތަށް ިލބޭ ޕޮއިންްޓ = 
  އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާ 

20 

 100 ޖުމްލަ 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  5ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

  )އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު( 1-އެނެކްސް               
 

 އަންދާސީ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު   1
 ކޮށްދިނުން ސަރވިސް ކޮންޑިޝަންތައް އެއަރ މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު އެއް :ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 1.1
 W-007/38/2022 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު: 1.2
 38-AD/38/2022/257(IUL) :އިޢުލާން ނަްނބަރ 1.3
 2022އޯގަސްޓް  23 :އިޢުލާން ތާރީޚް 1.4
  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  2
    :ނަންވިޔަފާރީގެ  1.1

   ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު: 1.2
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު  1.3

 ތާރީޚް: 
 

ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ 1.4
 ރެސް: އެޑް

 

  ފޯނު ނަންބަރު:  1.5

  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 1.6

 : ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް 1.7

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  
 ކުންފުނި              
 ޕާޓްނަރޝިޕް             
            ކޯޕަރޭޓިވް  

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

 މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު(
 މަޤާމް ނަން  #
   
   
   
   
   
 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު  4
 މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ މަޢުލޫމަަތކީ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. 
 

 ސޮއި:                                               ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު:
 
 

 ނޯޓް: މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެްއ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބީލަމާއެުކ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 





 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  6ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

  2-އެނެކްސް 
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ ން ގެ އެއަރ ކަންޑިޝަނަރތައް ސާރވިސް  / މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމު ގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

ސަރވިސް / ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ގެ އިންޑޯ ޔުނިޓްތަކާއި އައުޓް ޑޯ ޔުނިޓްތައް އެއަރ ކޮންޑިޝަންތަކު .1
 ގެ ބްރޭންޑް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އިންޑޯ ޔުނިޓާއި އައުޓް ޑޯ ޔުނިޓް  112. މިގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭނީ މަރާމާތުކުރުން

މައަށެވެ. ނަމަވެސް އެއަރކަންޑިޝަނަރ ތަކުގެ ހަ އިއާ 2022 ޓްއޯގަސް  23ނީ ދު މިވަ ލަ އަދަ މްޝަނަރތަކުގެ ޖުޑި ކަން އެއަރ .2
 އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.  ދަދަށާއި ޢިމާރާތުގެ ޢަދަދަށް ބަދަލު ޢަ

ލަެއްއ މައްސަ އެދުވަސްތެރޭގައި  2ދިމާވެގެން މި ކޮމިޝަނުން އަންގައިފިނަމަ، ގިނަވެގެން އަކަށް މައްސަލައެއް  ކަންޑިޝަނަރ އެއަރ .3
 އަދި މައްސަލަ ހައްލުނުކުރެވޭނަމަ، ހައްލުކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ވަގުތު ލިޔުމުން ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ންވާނެއެވެ.ޙައްލު ކުރަ 

ރަކަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އެއްޗެއް ކަންޑިޝަނަ އެއަރމައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ނައްޓައިގެން ގެންދާ  .4
 ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، ކޮމިޝަނުން ހުއްދަ ލިބިގެން ބިލްކުރާގޮތަށް އެއިރަކު މާރކެޓްގައި އެ އެއްޗެއް ލިބެންހުރި އަގަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން ބަދަލު 

 އަގެއްގައި އެ އެއްޗެއް ހޯދައި އަވަހަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 
އެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ލަސްނުކޮށް އެކަން ލިޔުމުން މި ކޮމިޝަނަށް ، ސަރވިސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި އިތުރު މައްސަލަކަންޑިޝަނަރ އެއަރ .5

 އަންގަންވާނެއެވެ. 
 އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ގަނެގެން މަރާމާތު ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިންނާއި އަދި އެފަދަ އެއްޗެއް .6

 ގަތުމުގެ ކުރިން ލިޔުމުން ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. 
އެއްޗެއް ނެގުމަށްފަހު އެ ކަންޑިޝަނަރއެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެނަމަ  މިކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ އެއަރ .7

ކަންޑިޝަނަރ ދިނުމުން މިކޮމިޝަނުން ދައްކާތަނެއްގައި  މިކޮމިޝަނުން ދައްކާތަނެއްގައި ބަހައްޓައި ދިނުމާއި، މިކޮމިޝަނުން އެއަރ
 ވެ. ހަރުކޮށްދޭންވާނެއެ 

ސައިޓް ބަލަހައްޓާނެ ދިވެހި ސްޓާފަކު ން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާނަމަ، ކަންޑިޝަނަރ އެއަރ .8
 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

އް އެއާއި ގުޅިގެން ކުރާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރާ  )ޕަވަރ ޕޮއިންޓެ އި އަދިކަންޑިޝަނަރ ސާރވިސްކުރުމުގަ އެއަރ .9
( މާ ތޮރުފުމުގެ ޑުމާއި ހުޅުވުނއެޅުމާއި، ޕަވަރ ޕޮއިންޓެއްބަދަލުކުރުން، ޑަކްޓު، ސީލިންގ، ތަޅުން އަދި ފާރު ފަދަ އެންމެހާ ތަންތައް ކެ 

 ސާފުކުރުމަކީ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ތަން  އެކުމަސައްކަތް ކުރުމާ
ކަތް ދެވަނަ ފަރާތަކަށް )ސަބް ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް( ދީގެން ކުރުވާކަން މި ކޮމިޝަނަށް  މަސައްސާރވިސްކުރުމުގެ ،ކަންޑިޝަނަރ އެއަރ .10

 އެނގިއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިދިއެވެ. 
 ތަކުގެ ސްޕެއަރޕާޓްސްގެ އަގު ލިސްޓެއް ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންވާއެވެ. ކަންޑިޝަނަރ އެއަރ .11
 ގުތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު އަގަކާނުލައި ކޮށްދެވޭނެ ކަންތައް ބީލަމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްގައި އޮންނަންވާނެއެވެ ހުށަހަޅުއްވާ އަ  .12
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6  1       2  3   9000 
27 4 8   2 1 1  1 4 5 1  12000 
55  11 1 3 1  3 1 3 26 3  3 18000 
24  1   5  11    3 4  24000 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  7ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

(ކަރުދާސް  )އަގުހުށަހަޅާ 3-އެނެކްސް   
 

 # ތަފްސީލު  އަގު 
 100g 1ގޭސް ފިލްކުރުން  
 200g 2  ގޭސް ފިލްކުރުން  
 500g  3 ގޭސް ފިލްކުރުން 
 1000g  4 ންގޭސް ފިލްކުރު 
 5 )ފޫޓެއް( ހޮޅި ¼ 
 6 )ފޫޓެއް( ހޮޅި 8/3 
 7 )ފޫޓެއް( ހޮޅި ½ 
 8 )މީޓަރެއް( އެމް އެމް ކޭބަލް 2.5ކޯރ  4 
 9  ބީ.ޓީ.ޔޫގެ އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރއެއް ސާރވިސް ކޮށްދޭނެ އަގު  9000 
 10 ބީ.ޓީ.ޔޫގެ އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރއެއް ސާރވިސް ކޮށްދޭނެ އަގު 12000 
 11 ބީ.ޓީ.ޔޫގެ އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރއެއް ސާރވިސް ކޮށްދޭނެ އަގު 18000 
 12 ބީ.ޓީ.ޔޫގެ އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރއެއް ސާރވިސް ކޮށްދޭނެ އަގު 24000 
 13 އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރއެއް ނެއްޓުމަށް 
 14 އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރއެއް ހަރުކުރުން 
 15 )ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން(މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު  
 16 (:ހުށަހަޅާނަމަމަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ އަދަދު ) 
 17 ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: ބީލަމުގެ 

 

އަގު ހުށަހަޅާއިރު ވަކި އައިޓަމްތަކަށްވެސް އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި ޖުމްލަ ނޯޓް: 
ހިމެނުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވުން އެދެމެވެ.ފަހަރަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނު 2ގަށް އަ



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

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

 ރެވޭނެއެވެ. ކުލިޔުންތަކުގެ ތެރެިއން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީަލން ބާތިލު ހުށަހަޅަންޖެހޭ #
ހުށަހަޅަން 
ޖެހޭ 
 ލިޔުންތައް

ލިޔުންތައް 
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 
އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި 

.ެފާހަގަ ޖަހާށެވ 
   ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 1
  ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަްނ، ބީ.އޯ.ކިޔު. ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު( 2
   ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ވިޔަފާރި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ /ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭޓް ސޮސައިޓީ 3
   ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ 4

5 
ތާރީޚު ގުނާނީ ިބޑު ހުޅުވަން އޮންނަ ދުވަހާ  (މަސްހަމަނުވާ 2) ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު

 ހަމައަށް.
  

 X ބޭންކް ގެރެންޓީ  6

7 
ވަތަ ބީަލން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނު) ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުގައިވާ،  1އެނެކްސް 

 ތައްގަނޑުއޮތުން( އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ
 

   ގައިވާ، އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް  3އެނެކްސް  8
  ދުވަސް އޮތުން 120ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު ަމދުވެގެން  9

10 
ފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ީބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ 

 ތައްގަނޑުއޮތުން  ކުންފުނީގެ
 

 

 

 

 
 


