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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީގެ 
މުލީއާގެ، މާލެ

ބީލަން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް  .1

އެންމެ އަގު ކުޑަ ފަރާތަކަށް       90 ޕޮއިންޓް .1

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް       5 ޕޮއިންޓް (5 އަހަރު) .2

3. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު (ރިފަރެންސް ލިޔުން)     5 ޕޮއިންޓް (5 ލިޔުން)

 75 ދުވަސް (ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން)4.    މުއްދަތު 

ރަންޓީ  ވޮ އަހަރު  1މަދުވެެގން  5. 

 ޕޮއިންޓް ދޭނޭ އުސޫލް .2

2.1 އެންމެ އަގު ކުޑަ  ފަރާތަކަށް  90 ފޮއިންޓް 

އަގަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނެ   އުސޫލަކީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތަށް، އަގަށް 

ކަނޑައަޅާފައިާ   90 ޕޮއިންޓް އެއްކޮށް ލިބޭގޮތަށެވެ.  އެހެނިހެން ހުށަހެޅުންތަކަށް ޕޮއިންޓް  ދޭނީ

އެހުށަހެޅުމެއްގައިވާ އަގުގެ ނިސްބަތުން ޖެހޭ ޕޮއިންޓަށެވެ.  މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދޭނީ ތިރީގައިމިވާ ފޯމިއުލ 

ބޭނުންކޮށްގެނެވެ.  

ފޯމިއުލާ  = ( ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު   /   ހުށަހެޅި   އަގު ) × 90 

ގިނަވާނެއެވެ.   އަގަށް ލިބޭނެ އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓަކީ 90  އެވެ. ހުށަހެޅި އަގު ކުޑަވީ ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް 
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ޕޮއިންޓް   5  ރިބާއަށް މަސައްކަތުގެ ތަޖު  2.2

ތަޖު މިބާވަތުެގ    ރިބާއަށްމަސައްކަތުެގ  ކޮށްެގން  ރަޖިސްޓްރީ  އުސޫލަކީ،  ބަލާނެ  ދިނުމުަގއި  ޕޮއިންޓް 

އުޅޭތާ  މަސައް އަހަރުފަހެއް)  5ކަތުަގއި  ދޭޮގތަށެވެ.    5ވެފައިވާނަމަ    (  އެއަށްވުރެ  ތަޖުރިބާ  ޕޮއިންޓް 

ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުަގއި    ރިބާައށް ލިބިފައިާވ އަހަރަށް ޕޮއިންޓް ދީެގނެވެ. ތަޖުމަދުވާ ނިސްބަތުން،  

ވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓަރީަގއިާވ ތާރީޚަށް ބަލާނީ ހުށަހަޅާފައިވާ، ިވޔަފާރީެގ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ލޯކަލް އިން

 މިޮގތުން ޕޮއިންޓް ދޭނީ ތިރީަގއިމިވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްެގނެވެ.  ބަލައިެގންނެެވ.

5  × އަހަރު(   5  /   = )ވިޔަފާރީގައިވީ އަހަރު ފޯމިއުލާ  

ިގނަ އަދަދަކީ   ވީ ނަމަވެސް، ުގނާނެ އެންމެއަހަރު ވިޔަފާރީަގއިށްވުރެ ިގނަ  އަހަރަ  5ޕޮއިންޓް ދިނުމުަގއި  

ވިޔަފާރީަގއި ެވފައިވާ އަހަރުެގ  ށްވުރެ މަދުވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ  އަހަރަ  5ވެ.  އަހަރެ )ފަހެއް(    5

 ނިސްބަތުންނެވެ.

( ރިފަރެންސް ލިޔުން )   ޕޮއިންޓް   5މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް   2.3

ފެންވަރަށް   އުސޫލަކީ،  މަސައްކަތުެގ  ބަލާނެ  ދިނުމުަގއި  ެއކިެއކި މިބާވަޕޮއިންޓް  މަސައްކަތް  ތުެގ 

ރަނަގޅު ކޮށްދެްއވާ  ފަރާތްތަކަށް  އަންފެންވަރުަގއި  ލިޔުން (  ފަހެއް)  5  ދޭގައިފަިއާވކަން 

ދަށުެގ  5  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާނަމަ އެއަށްުވރެ  ދޭޮގތަށެެވ.  މިނިސްބަތުން    ޕޮއިންޓް  ހުށަހެޅުންތަކަށް 

ފެންވަރަށް   ދީެގނެވެ.މަސައްކަތުެގ  ޕޮ ޕޮއިންޓް  ފޯމިއުލާ ިމޮގތުން  ތިރީަގިއމިވާ  ދޭނީ  އިންޓް 

 ބޭނުންކޮށްެގނެވެ. 

5  × = )ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ އަދަދު / ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމުގެ އަދަދު( ފޯމިއުލާ  

ލިޔުަމށްވުރެ ިގނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވީ ނަަމވެސް، ުގނާނެ އެންެމ ިގނަ އަދަދަކީ    5ޕޮއިންޓް ދިނުމުަގއި  

މަށްވުރެ މަދުން ހުށަހަޅާފައިާވ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ލިޔު  5)ފަހެއް( ލިޔުމެވެ.    5

 ނިސްބަތުންނެވެ.
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) ބިޑް މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައި ބަޔާންކުރެވޭ މުއްދަތު (   މުއްދަތު  2.4

 ހުށަހަޅާފަރާތުން ހުށަހަޅާނަމަ  އޮފީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ދުވަސް ބިޑް  މި މުއްދަތަށް
 ފަރާތެއްެގ ބިޑް ޑިސްކޮލިފައިކުރެވޭނެއެވެ. އެ

ވޮރަންޓީ )ބިޑު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައި(  2.5

ހުށަހަޅާފަރާތުން   ބިޑު  މުއްދަތެއް  ކުރު  ުވރެ  މުއްދަތަށް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އޮފީހުން  މި  ވޮރަންޓީއަށް 
 ހުށަހަޅާނަމަ އެ ފަރާތެއްެގ ބިޑު ޑިސްކޮލިފަިއކުރެވޭނެއެވެ. 

ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ޑޮކިއުމަންޓް  .3

 ީހިސާބުއަންދާސ 

 ްޕްރޮފައިލ 

 ްސަމަރީ ޝީޓ 

 ަކޮޕީ  ރީވިޔަފާރި ރަޖިސްޓ 

 ކޮޕީ  ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްެގ 

 ްިގނ ިވޔަފާރީެގ  ފަންތީެގ  މެދު  އަދި  ރަޖިސްޓަކުދި  ިގންތިއެްއަގިއ  ކޮށްފަިއވާކަމުެގ  ތިތަކުން  ރީ 

 ލިޔުން.

 ަންފަރާތްތަކު  މަސަްއކަތް ކޮށްފައިވާނަަމ، އެމަސައްކަތް ކުރުވި  ޅާފަިއވާ ބާަވތުެގއެސްޓިމޭޓް ހުށަހ 

 ފައިވާ ލިޔުން ދީ

 ަލޫމާތު.ޢުމިހާރު ކުރަމުންދާ މިބާވަތުެގ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މ 

  ެމަސައްކަތުެގ މަރުޙަލާތަކާއި، ކޮންމެ މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތު އެނޭގނ

 ރީޚު ހިމަނައިެގން ހަދާފައިވާ މަސަްއކަތުެގ ތާވަލެއް. ޮގތަށް ތާ

   ެގ ބިޑް   1ޑުނަމަ، މަސައްކަތުެގ އަުގެގ %ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮ  500,000.00މަސައްކަތުެގ އަުގ

 ދުވަހުެގ ވެލިޑިޓީާއއެކު(  30ސެކިއުރިޓީ )

   އަުގ )މަސައްކަތުެގ  ލިޔުމެއް  އަންގައިދޭ  ޤާބިލްކަން  ރެ  ރުފިޔާއަށްވު  250,000.00މާލީ 

 ބޮޑުނަމަ(
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ޑިސްކޮލިފައިކުރުން  .4

  ްކުންފުނީެގ ޕްރޮފައިލް ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތެްއވާނަމަ، އެ ފަރާތެއްެގ ބިޑ

 ަފަރާތެއްެގ ބިޑް  ެގ ކޮޕީ ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތެްއވާނަމަ، އެރީވިޔަފާރި ރަޖިސްޓ

♦      ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ބިޑް

 ♦      ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިނިމަމް ރިކްއަރމަންޓަށް ނުފެތޭ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާނަމަ، އެ

ފަރާތެއްެގ ބިޑް 

 ެފަރާތެއްެގ ބިޑް ސަމަރީ ޝީޓް ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، އ 

  ުރަނަގޅ ފަރާތްތަކަށް  އެކިއެކި  މަސައްކަތް  ކޮށްދެއްވާފަ   މިބާވަތުެގ  އިާވކަން ފެންވަރުަގއި 

 އެ ފަރާތެްއެގ ބިޑް ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތެްއވާނަމަ، ލިޔުން މަދުވެެގން  2އަންަގއިދޭ 

 ްިގނ ިވޔަފާރީެގ  ފަންތީެގ  މެދު  އަދި  ރަޖިސްޓަކުދި  ިގންތިއެްއަގިއ  ކޮށްފަިއވާކަމުެގ  ތިތަކުން  ރީ 

 ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތެްއާވނަމަ، އެ ފަރާތެއްެގ ބިޑް  ލިޔުން

 ާހުށަނ ސެކިއުރިޓީ  އަުގ  ބިޑް  )މަސައްކަތުެގ  ބިޑް  ފަރާތެއްެގ  އެ  ފަރާތެްއވާނަމަ،  ޅުްއވާ 

 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ( 500,000.00

  ްބިޑ ފަރާތެްއެގ  އެ  ފަރާތެއްވާނަމަ،  ހުށަނާޅުއްވާ  ލިޔުން  އަންގައިދޭ  ޤާބިލުކަން  މާލީ 

 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ(  250,000.00)މަސައްކަތުެގ ައުގ 

 ަފަރާތެްއެގ ބިޑް ލޫމާތެއްކަން އެނިގއްޖެނަމަ، އެޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަނޫން މަޢުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މ 

  ްމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، އެ ފަރާތެްއެގ ބިޑ 

ޕްރޮފައިލް  .5

ފަރާތްތަކަކުންވެސް  މި ހުރިހާ  ހުށަހަޅުއްވާ  އަުގ  ތައްޔާރުކޮށް  ، މަސައްކަތަށް  ޕްރޮފައިލްއެއް  ބެހޭ  އެތަނަކާ 

ވަންވާނެއެެވ. މިޮގތުން އެ ޕްރޮފައިލްަގއި ތިރީަގއި މިދަންނަވާ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޅުއްހަހުށަ

 ލާޞާއެއް  ތަނާބެހޭ ކުރު ޚު

ސަރވިސް ސެންޓަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ޕްރޮފައިލް ދާއިދަޢަމުވަްއޒަފުންެގ 
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ަމސައްކަތްކުރަްއވާ އަންަގއި  ފުންެގޒަުމވައް   ސަރވިސް ސެންޓަރުަގއި  ޤާބިލުކަން  ެގ  ދޭ ސެޓްފިކެޓް ފަންނީ 

 ކޮޕީ

 މީެގ ކުރިން ކޮށްފަިއވާ މިބާވަތުެގ މަސައްކަތް ހިނާގފަިއވާޮގތާއި މަސައްކަތުެގ ކުޑަބޮޑުމިން ޚުލާސާކޮށް.

 މިހާރު ކުރަމުންދާ މިބާވަތުެގ މަސައްކަތާއި ައުގ ޚުލާޞާކޮށް. 

ށްދެވޭ އަދަބު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކުށްތަކަ  .6

 ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކުށްތަކަށްދެވޭ އަދަބުތައް ތިރީަގއި މިވަނީެއވެ: 

ފުރިހަމަނުކޮށް   ެގންދިއުމަށްފަހު،  ހިސާބަކަށް  ވަކި  މަސައްކަތް  އެ  ޙަވާލުެވ  މަސައްކަތާ  ހ. 

އޮފީހަށް    ދަތަށް މިއަހަރުެގ މުއް  1ހިސާބުތައް މަދުވެެގން  ، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީދޫކޮށްލައިފިނަމަ

 ބަލައެއް ނުަގނެވޭނެެއވެ. 

މަސަްއކަތް ނުފަށާ އެ ކޮންޓްރެކްޓް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ށ. މަސައްކަތުެގ ެއއްބަސްވުުމަގއި ސޮއިކުރުމަށްފަހު  

އޮފީހަށް ބަލައެއް   މަސްދުވަހުެގ މުއްދަތަށް މި  6ހިސާބުތައް މަދުވެެގން  ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ  އެ

 ވެ. ނުަގނެވޭނެ 

އެ ވަނިކޮން،  ދޭންނިންމާފައި  ވަކިފަރާތަކަށް  ކޮންޓްރެކްޓެއް  ޙަވާލު    ނ.  ކޮންޓްރެކްޓާއި  އެ  ފަރާތުން 

އެ އަންދާސީ  ނުވެއްޖެނަމަ،  ހުށަހަޅާ  މަދުެވެގން  ފަރާތަކުން  މުއްދަތަށް   6ހިސާބުތައް  މަސްދުަވހުެގ 

ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެ  މި އަދި،  ނުަގނެޭވނެވެ.  ބަލައެއް  ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ  އޮފީހަށް  އެ  ހުށަހަޅާފަިއވާނަމަ،  އް 

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީއަށް ބެހެއްޓި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެޭގނެެއވެ. 

ވެލިޑިޓީ  .7

އެސްޓިމޭޓް ެވލިޑިޓީހުށަހަޅާ  މަދުވެެގން    ަގއި  ކަނޑައަޅާނަމަ،  ުމއްދަތު   30މުއްދަތެއް  ދުވަހުެގ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 
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އެހެނިހެން  .8

   މަސައްކަތުެގ ޤަވާޢިދުެގ  މި  މާލިްއޔަތު  ދަޢުލަތުެގ  ކުރެވޭނީ  އަދާ  ެގ    10.68ައުގ  ވަނަ    1)ހ( 

)ފަހެއް   5ނަންބަރުަގިއވާ ޮގތުެގ މަތީން، މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާބިލުެގ ޖުމުލަ އަުގެގ %

އުނިކުރެ މިޮގތުން  އަދި  އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ.  ޮގތުަގއި  ފައިސާެގ  ރިޓެންޝަން  ފައިސާ  އިންސައްތަ(  ވޭ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤަވާޢިދުަގއި  މާލިއްޔަތު  ދަޢުލަތުެގ  ދޫކުރެވޭނީ،  އަނބުރާ  ފަރާތަށް  ޙަވާލުވި  މަސައްކަތާ 

ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި މަސައްކަތާ ޙަާވލުވި ފަރާތުން   )ހަެއއް( ަމސްދުވަސްވުމުން، އެ   6ޮގތުެގ މަތިން  

 ބިލް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 ާކުރިއަށްެގންދ މަސައްކަތާިއ،  ދައުލަތުން  ނުހިމަނައި(،   ހޯދާ  ބޮޑެތި  )ކޮންސަލްޓެންސީ  ޚިދުމަތްތަކާއި، 

 ބިޑް  )އ( ަގިއވާ ޮގތުެގ މަތިން،  10.43  އަދި، ހޯދާ ތަކެތީެގ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް މާލިއްޔަތުެގ ަގާވއިދުގެ 

ޮގތުަގއި % ޮގ  1ސެކިއުރިޓީެގ  ެގރެންޓީެގ  ޕާރފޯމަންސް  އަދި  ނެޭގނެެއވެ.  ސެކިއުރިޓީއެއް  ތުަގއި  ބިޑް 

ަގިއވާ    10.67ެގރެންޓީ ެއއްވެސް ނެޭގނެއެވެ. އަދި މީެގއިތުރަށް ދަޢުލަތުެގ މާލިއްޔަތު ަގވާއިދުެގ    2%

ފަރާތުން،    ދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރޮކޮށްދޭ ފަރާތަށް ދޭނަމަ އެޚިއެޑްވާންސް ފައިސާ، މަސަްއކަތް ނުވަތަ  

މި ޮގތުން ނެޭގ ބިޑު   ޓީެއއް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.އެ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްއާއި އެްއވަރުެގ ޕޭމަންޓް ެގރެން

ސަރުކާރަށް  ވާންޖެހޭނީ  ެގރެންޓީ  ޕޭމަންޓް  އެޑްވާންސް  އަދި  ެގރެންޓީ  ޕާރފޯމަންސް  ސެކިއުރިޓީ، 

ޤާިއމްކުރެވިފަިއވާ(   )ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އިންސްޓިޓިއުޓް  ފައިނޭންޝަލް  ނުަވތަ  ބޭންކަކުން  ަގބޫލުކުރެވޭ 

 ށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ެގރެންޓީ އަކަށެެވ. އަކުން އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަ

   ްއެްއވެސ ދައްކަންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ފަރާތުން  ލިބޭ  ކޮންޓްރެކްޓް  ހަވާލުކުރެވެނީ،  ކޮންޓްރެކްޓް 

 ޓެކުހެއްވާނަމަ، އެ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކުރުމުންނެވެ.  

 ުރަޖިސްޓައެސްޓިމޭޓ ފުަގއި  މަޢުލޫމާތު  ފޮނުވަންޖެހޭ  މުއްރީކުރުމަށް  އަދި  ފޮނުވާފައިނުާވ  ދަތު ރިހަމައަށް 

އެސްޓިމޭޓެއް ބަލައެއް ނުަގނެވޭނެެއވެ. ރީވާ ފަރާތްތަކުެގ  ހަމަވުމުެގ ފަހުން، ރަޖިސްޓަ

 ާއެސްޓިޭމޓެއް ބަލަެއއް ނުަގނެވޭނެެއވެ.  ަގޑިޖެހިެގން ހުށަހަޅ

25 އޮގަސްޓް 2022
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީގެ
މުލީއާގެ، މާލެ

ބިޑް ސަމަރީ ޝީޓް 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ވިޔަފާރީގެ ނަން:  .1
---

----------------------------------ފޯނު ނަންބަރު:  .2
-- 

------------------------: ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު  އިމްޕޯޓްމުދާ .3
-- 

---------ވިޔަފާރީގައި ވީ އަހަރު: ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން   .4
- 

-----------------------------------  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: .5
-- 

------------------:  ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ބޮޑުމިން .6
--

--------------------------------------: ޖީ.އެސް.ޓީ. ޓިން ނަންބަރު .7
-- 

----------------------------------------މުއްދަތު:  .8
--- 

-----------------------------------------------މުއްދަތު:   ވޮރަންޓީ .9

ބީލަން ހުށައަޅާ ތާރީޚް: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2022 / 11:30  : މަސައްކަތުގެ އަގު  .10

 ލޫމާތުޢުމަ ޞައްޙަނޫން ،ކުށެއްކަމަށާއި ދިނުމަކީ ލޫމާތުޢުމަ ޞައްޙަނޫން. ތަކެކެވެ ލޫމާތުމަޢު ޞައްޙަ  ލޫމާތުތަކަކީޢުމަ ޝީޓްގައިވާ މި

 . ޑިސްކޮލިފައިކުރެވޭނެއެވެ ިބޑެއް އެ ނަމަގިއްޖެނއެ ދީފައިވާކަން

 21 ސެޕްޓެންބަރު 2202

------------------------------:ސޮއި

------------------------------ނަން:

-----------------------------ތާރީޚް:

Total with GST GST Rate Qty Details No

1  Van 1

1 Pickup 1
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މީހުން

އުފުލޭ ބަރުދަން
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