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 67/1202C/1/-(IUL)196 ނަންަބރު:

 

 ލާން އިޢު

  
އެއްގޮތަށް  މިއޮފީހުންދޭ   ސިޓީގައި  މަޢުލޫމާތާ  ދަތުރުތައްމިއޮފީހުގެ  މާލެ  )ހަތަރެއް(   04  ،އެއްގަމު 

( 2021  ނޮވެންަބރު  02)   196-C/1/2021/71(IUL)  ނަންަބރު  ވުނުކުރެ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް

 ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ީބލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ނުވާތީ އިޢުލާން ާބޠިލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އެފުރުޞަތު  އިޢުލާނާ

  ހުޅުވާލައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ދުވަހުގެ   ހޯމަ ވާ    22  ނޮވެންަބރު  2021،  ފަރާތްތަކުން ވަޑައިގަންނަވާ    މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވީމާ،  

ވާ   29  ނޮވެންަބރު  2021  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު،   ީބލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ  ވަޑައިގެން  ށްމިއޮފީހައަށް    11:30

މިއޮފީހަ   11:30ދުވަހުގެ    ހޯމަ ހިސާުބ،  އަންދާސީ  އަދި  ށްއަށް  އެދެމެވެ.  ީބލަމުގައި .  ދަންނަވަމެވެ  ހުށަހެޅުއްވުން 

   .ދެންނެވީމެވެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ހަކަނުދެވޭނެވާ ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ހިސާުބ އަންދާސީ ފަރާތްތަކަށްރަޖިސްޓްރީނުވާ 

ބަންދު   ނޯޓު: ސަރުކާރު  ދުވަހަކީ  ވަޑައިގަންނަވާ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހިސާުބ  އަންދާސީ  ނުވަތަ  ސާފުކުރެއްވުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

ދުވަހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ޖެހިގެން  

 އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުއެވެ.  

 

 1443ރަބީޢުލްއާޙިރު  09
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 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ  

      
 04 އެއ ގަމު ދަތުރުތައ މިއޮފީހުގެ  އިސިޓީގަ މާލެމަޢުލޫމާތާ އެއ ގޮތަށ  އޮފީހުނ ދޭ މި
 : ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ   ނ . ކޮށ ދޭނެ ފަރާތެއ  ހޯދު މުއ ދަތަށ  އަހަރުގެ( އ ރެހަތަ)

IUL)196-C/1/2021/76) ިލާނ  ނަނ ބަރ ޢު އ: 

 :ޚ  ނ  ތާރީއިޢުލާ  2021 ރުނޮވެނ ަބ 14
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 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް 

   މަސައްކަތް: •
 .ދަތުރުތައް ކުރުންރަސްމީ އެއްގަމު ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ  މާލެ ސިޓީގައި މުވައްޒަފުން ގޮވައިގެންމިއޮފީހުގެ  .1
  ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ރަސްމީ ދަތުރުތައް ކުރުން. ކޯޓުތަކަށް މާލެ ސިޓީގެ ގޮވައިގެން ވަކީލުންމިއޮފީހުގެ  .2
 .ކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ ދަތުރުތައް ކުރުން ތަންތަނަށްފުން އެކި ަބއްދަލުވުންތަކަށާ އޮފީހުގެ މުވައްޒަ .3
 އޮފީހުން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ރަސްމީ ދަތުރުތަށް ކުރުން. .4

 
 އިތުރު ތަފްޞީލް:  މަސައްކަތާއި ވެހިކަލްގެ   •

 )އެކެއް(   01ވެހިކަލް ގެ އަދަދު:  .1
 މީހުންގެ ޖާގަ   07ވެހިކަލްގެ ޖާގަ:  .2
 .ކޮށްފައިހުރުމާއި އެއަރކޯން ރަގަޅަށް މަސައްކަތްކުރުން އެއަރކޯން ވެހިކަލް .3
 އަހަރަށްވުރެއް ގިނަދުވަސް ވެފައިނުވާ ވެހިކަލްއަކަށް ވުން. 5ބޭނުންކުރާތާ  .4
މަރާމާތުތައް(   ވެހިކަލް .5 އެކި  އޭގެ  އެޅުމާއި  ތެޔޮ  )އުޅަނދަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  އެންމެހާ  ކުރަންޖެހޭ  ބެލެހެއްޓުމަށް 

  މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުން.ކުރަންވާނީ
 . ، އެއަރފްރެޝްނާއެއް ެބހެއްޓުންއެތެރެ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމާއި ވެހިކަލްގެ .6
ކުރިންމަސައްކަތު   .7 މިއޮ  ،އެއްަބސްވުމުގެ  ހާލަތު  ބޭނުންވެއްޖެވެހިކަލްގެ  ޗެކުކުރަން  އިންތިފީހުން  އެ  ޒާމް  ނަމަ 

 ދިނުން.ހަމަޖައްސަވައި
ސާފުތާހިރުކޮށް   ދުއްވާ ޑްރައިވަރު ވާންވާނީ ދިވެހި ަބހުން ރަނގަޅަށް އަދަުބވެރިކަމާއެކު މުޢާމަލާތު ކުރެވޭ  ވެހިކަލް .8

 .ހެދުން އަޅާ މީހަކަށް
ޑްރައިވަރެއްގެ ގޮތުގައި އިންނަވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ ރަނގަޅަށް ދިވެހިަބހުން މުޙާތަުބކުރަން ދަންނަ   .9

 މީހަކަށްވުން. 
 ހަމަޖައްސައި މިއޮފީހަށް އެންގުން.  ޑްރައިވަރުންނާ ގުޅޭނެ ނަންބަރުގެ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޅަނދުދަތުރުކުރު .10
 . ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ރިޕޯޓެއް ިބލާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެ ިބލް ހުށަހަޅާއިރު އެމަހު .11
 އަށް   17:00ން ހަވީރު    08:00ކޮންމެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  ދަތުރު ކުރާގަޑި:   .12
 އިދިނުން.ދަތުރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަކޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމެންދެން  .13
އެކްސިޑެންޓެއް  .14 ގެއްލުމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ  ކުރާ ފަރާތުގެ ވެހިކަލަށް  ދަތުރުކުރަންޖެހޭ ވަގުތުގައި މަސައްކަތް 

 ނުން.އި ދިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެހެންވެސް މައްސަލައެއް ވެހިކަލަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެހެން ވެހިކަލެއް ހަމަޖައްސަ
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ދަތުރުތަކަށް ހަމަޖައްސާ އުޅަނދަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ދަތުރު ނުކުރެވޭ ހާލަތަކަށް ގޮސްފިނަމަ އިތުރުވެހިކަލެއް  .15
 ހަމަޖައްސާދީ، ހަމަޖެއްސި ވެހިކަލްގެ މައުލޫމާތު މިއޮފީހާ ހިއްސާކޮށްދިނުން. 

މިއޮފީހުގެ އުޅަދުތަކެއް  އް ނުވަތަ  ވެހިކަލެ  މީހުންގެ ޖާގައިގެ  7އަަބދުވެސް    މިއޮފީހުގެ ދަތުރުތަކަށް މެދުނުކެޑޭނެގޮތަކަށް .16
 ދަތުރުތަކަށް ޚާއްސަ ކުރެވި ހަމެޖައްސާދިނުން.

އެއްބަސްވުމަށް  .17 މިއޮފީހަށް    ފަހު މަސައްކަތު  އެކަން  ކުރާނަމަ  ބަދަލް  ވެހިކަލްއަކަށް  އެހެން  ވެހިކަލް  ބޭނުންކުރަމުންދާ 
 އަންގަންވާނެވެ.  

 އަހަރު   04  މުއްދަތު:  ބޭނުންވާ   ޚިދުމަތް  •
 

   އަގު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ގޮތް:  •
 

 ށް.މަހަކައަުގ ހުށަހަޅާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިެގން  .1
   .އަދަދުެގ ަގޑީެގ ރޭޓަށް ބަލައިެގން ދުވަހަށްޖެހޭ 30ރަސްމީ ަގޑީެގ ފަހުން ހިނާގ ވަުގތުތަކަށް ބިލްކުރާނީ  .2



 

  

 

 ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތ ތަކަށ  ދެވޭ އިރުޝާދު :  1  ސެކ ޝަނ  

ބީލަމަށ   
ކުރިމަތިލެވޭނެ  

 ފަރާތ ތައ  

( ގެ ދަށުނ  މިނ ސ ޓ ރީ އޮފ  އިކޮނިމިކ   2013/6ކުދި އަދި މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަނ ބަރު  
ށާއި، ވިޔަފާރި ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު  ރާތ ތަކަވާ ފަމަނ ޓ ގައި ވިޔަފާރިއެއ ގެ ގޮތުގައި ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިޑިވެލެޕ 

 ވަނަ މާއ ދާގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.   9އަދި  7( ގެ  2014/18)ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 

 
 ތަފ ސީލ   #
 
 ރަޖިސ ޓަރީވުނ     ބީލަމުގައި  1
ސުވާލެއ  ފޮނުވަނ ވާނީ، މަޢުލޫމާތު  ގުޅިގެނ   ީބލަމާއި   1.2 މަޢުލޫމާތެއ  ވާނަމަ އެ  ކުރުމަށ  ދެވިފައިވާ   ފުސާސާފުކުރަނ ޖެހޭ 

   އީމެއިލ  އެޑ ރެހަށެވެ. ވާ އެތިރީގައިތެރޭގައި، ތުގެ ދަމުއ 
 ގައި 11:30ދުވަހުގެ  ހޯމަވާ  2021 ނޮވެނ ަބރު 22 : ދަލުވުނ މާއި މައުލޫމާތު ަބއ ީބލަމުގައި ރެޖިސ ޓަރވު •
 ނުދެވޭނެވެ. ީބލަމުގައި ރެޖިސ ޓަރ ނުވާ ފަރާތ ތަކަށ  އަނ ދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  •
 procurement@pgoffice.gov.mv: އިލ މެއީ •
 ފޯނަށެވެ. 3003287 ގުޅުއ ވާނީ  •

 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުނ . ބީލަނ    2
 ނ ދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅެޅުމާއި ީބލަނ  ހުޅުވުނ : އަ 2.1

 ގައި. 11:30ދުވަހުގެ  ހޯމަވާ  2021 ނޮވެނ ަބރު 29ތާރީޚ : 

 ތަކަށ  ދެވޭ އިރުޝާދު ހަޅާ ފަރާތ  ހުށަ   ނ  ބީލަ  3

ސީ ހިސާބާއި އަނ ދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅާ ފަރާތުނ  ކަނޑައެޅިވާ ގަޑިއަށ  ހާޟިރުވަނ ވާނެވެ. އަދި މިގޮތުނ  ހުށަހަޅާ އަނ ދާ 3.1
މަޢު ގޮތުނ   ބޭނުނ ވެއ ޖެ ެބހޭ  ސާފުކުރަނ   ދެވޭވަރު  މަނަ  ލޫމާތެއ   މަޢުލޫމާތެއ   ހާ  ގެއެފަދަ  ވެ.  ނެނ ވާވާޟިރުމީހަކު 

ކަމެއ  ސާފުކުރަނ  ބޭނުނ ވެއ ޖެނަމަ    ނ  ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުނ އަރާ އެއ ވެސ ކުރިގެ  އަނ ދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމު
 ވެ. އެކަމެއ  ސާފުކުރަނ ވާނެ

  ޕ ޝަނ  އޮ  (ެބކެވެ. ސާހިއަނ ދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމަށ  ހާޟިރުވާ ކޮނ މެ ފަރާތަކަށ  ހުށަހެޅޭނީ އެނ މެ އަނ ދާސީ  3.2
މިއޮފީހުނ  ބަލައިގަނ ނާނީ    ހުށަހެޅި އަގުތަކުނ    ހިމަނާފައިވީ ނަމަވެސ ،   އިނ ( ގިނަ ރެ  )އެކެއ ( އަގަށ  ވު   01އަގުތަށ  ) 

 )  . ވެ އެނ މެ ކުޑަ އަގެ 

 ހުށަހަޅާ އަނ ދާސީ ހިސާުބތައ  ަބލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.  ދި ފެކ ސ ގެ ޒަރިއ ޔާއިނ އީމެއިލ  އަ 3.3

ީބލަމުގެ ކަނ ކަނ   ބީލަނ  ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ރަކީނ ަބރެއ ގެ ގޮތުގައި ހިއ ސާކުރާ ނަަބނ ނަ ޅޭ ގުުބގައިހިސާ ދާސީނ އަ 3.4
 ނެވެ.ގެ ނަނ ަބރު ކަމުގައިވާނ  ވާތުރާބަލަހައ ޓާ ފަ

  ވެ.ށެމުއ ދަތަ ގެހުދުވަ (ފަސ ދޮޅަސ ) 60ގެ މުއ ދަތު ހަމަވާ ތާރީޚ  އޮނ ނަނ ވާނީ ީބލަނ  ހުޅުވާ ތާރީޚުނ  ފެށިގެނ  މުީބލަ 3.5

 އޮނ ނަނ ވާނެވެ.    ކުނ ފުނީގެ ސ ޓޭޕ  ޖަހާފައި   ސޮއިކޮށ    ރިޔާ  ވެ އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބީލަނ   3.6

ކޮ  ހުށަހަޅަނ ވާނީ  ނ ީބލަ 3.7 ސިަބނ ދު  އުރައެއ ގަށ ފައިވާ  އުރައިގެއެވެ.  ޓީ  ޭބރުގައިސިޓީ  ނަނ       ޔެފައި  ލިބީލަމުގެ 
އުރައިއޮނ ނަނ  ފަހުށަބީލަނ     އިގަވާނެއެވެ. ސިޓީ  އެޑ ރެސ    ރާތުގެހަޅާ  ފޯ  ނަމާއި  ނައަދި  އޮނ ނަނ  ޔެލި  ރުމ ަބނު  ފާ 
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  ވާނެއެވެ.

އަގު އޮނ ނަނ ވާނީ ދިވެހި    .ކަށ  ޖެހޭވަރަށެވެ މަހަހެނ ވަކިނ  އެނގޭނެ  ގު އައެސ ޓީ އާއި ޖުމ ލަ  ވަނ ވާނީ ޖީއ އަގު ހުށަހަޅު 3.8
  ވެ.ނ ވާނެއެކުރަފުރިހަމަ އިަބ އަގު ހުށަހަޅާ ގައިވާ ފޯމުގެ 1ޖަދުވަލ   އަދި ރުފިޔާ އިނ ނެވެ.

އެ 3.9 ސޮގައިމުވުއ ަބސ މަސައ ކަތު  ކުރިނ     ކުރުމުގެ  ދައ ކަނ ޖެހޭ    ،ށ އެވޯޑުވާފަރާތަބީލަނ   އި    އެއ ވެސ  ދައުލަތަށ  
 ނަމައިސާއެއ  ދައ ކަނ  ޖެހޭފަރާތެއ އަދި ފަވޭނެވެ.  އ ދަތެއ  ދެދުވަހުގެ މު  07ވާނަމަ އެފައިސާއެއ  ދެއ ކުމަށ     ސާއެއ އިފަ

 ނ ވާނެވެ.ޅަށަހަހު އ ލިޔުމެ އެނގޭނެ ނ ތެއ ކަރާފަ ދާނ ކަމުދަށ ފައިސާ

 ބީލަނ ތައ   .ލައެއ  ނުގަނެވޭނެއެވެލަމެއ  ަބީބވެސ   އެއ   ޅާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށ ފަހު ހުށަހަ  ބީލަނ  ހުށަހަޅަނ  3.10
  ގެ އ ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތ ތަކެ  ނ ލަީބއި  ގަޑީފައިވާ ގަޅިއެ ނޑަބަނ ދުކޮށ ފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށ  ކަ

މުގެ ޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުއެ  ކަނޑަބީލަނ  ހުޅުވަނ   އަގަށ  ަބދަލެއ  ނުގެނެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުމަށ ފަހު،  ބީލަނ ޟިރުގައެވެ.  ހާ
 ވެ.ކެ އެ ޒިނ މާގެތުފަރާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަނ  ހުށަހަޅާޅުވަނ  ހު ކުރިނ 

 ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.އެމެނ ޑ މެނ ޓެއ   ނ ޑ މެނ ޓެއ  ދެވޭނަމަ އެމެއެ  ނ މިއޮފީހުމިީބލަމާއި ގުޅިގެނ   3.11

އެ   ޓެއ ޓ ރެއ ނ ކޮ 3.12 ނުވެއ ޖެނަމަ،  ޙަވާލ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓާއި  އެ  ފަރާތަކުނ   އެ  ވަނިކޮށ   ދޭނ ނިނ މާފައި  ވަކިފަރާތަކަށ  
އޮފީހުނ  ަބލައެއ  ނުގަނެވޭނެވެ. އަދި ތަށ  މިއ ދަގެ މުވަހުމަސ ދު  6ގެނ   ހިސާުބތައ  މަދުވެ  ސީއަނ ދާ  ހުށަހަޅާ  ނ ކުރާތަފަ

 ފައިސާ ދައުލަތަށ  ނެގޭނެވެ.  ގެ ިބޑ  ސެކިއުރިޓީއަށ  ެބހެއ ޓިކޮނ ޓ ރެކ ޓެއ ވާނަމަ، އެ އ  ހުށަހަޅާފައިިބޑ  ސެކިއުރިޓީއެ

އަގުދެމަސައ ކަތު 3.13 ކުރެނ ގެގުޅި  އ ކަތާމަސަ މި  ނީވޭގެ  ގޮތަށ   އެގުރީމަނ ޓުގައިވާ  މަސައ ކަތ    ،ވޭ  ނިމުމުނ   މަސައ ކަތ  
 ވޮއިސ  ހުށަހެޅުނ މުނ ނެވެ. މަސައ ކަތ  ކުރި ފަރާތުނ  އިނ  ފަރާތުނ  ލިޔުނ  ދިނުމުނ ، ަބލައިގަތ ކަމަށ  މިއޮފީހުގެ

  މަ، ޮބޑު އަގެއ  ނަ  ރުފިޔާއަށ ވުރެ  500,000.00  ގަކީއަ  ވާފައިވާއ ޅުހަހުށަިބޑ  ކާމިޔާުބ ކުރާފަރާތުނ ، މި މަސައ ކަތައ    3.14
ގެރެނ ޓީގެ %  ގޮތުގައި  ޕަރފޯމަނ ސ   އަގުގެ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓ   އިނ ސައ ތަ  2ީބލަމުގެ  ޤަޫބލުކުރާ   ()ދޭއ   ސަރުކާރުނ  

ގެ ދޫކޮށ ފައިވާ  މިމަސަކަތަށ   އިނ ސ ޓިޓިއުޝަނ އަކުނ   ފައިނޭޝިލ   ނުވަތަ    ވެ.ނެވާހުށަހަޅަނ   އެއ ރެނ ޓީ ޭބނ ކަކުނ  
 މިޔާބުކުރާ ފަރާތުނ ނެވެ. ބިޑ  ކާ   ނީ ޖެހޭ   ނ ސ  ގެނެރެނ ޓީ ހުށަހަޅަނ  މަ ރފޯ ޕަ 

 އެ ކޮނ ޓ ރެކ ޓާއި ޙަވާލު ނުވެއ ޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކުނ     ފަރާތަކުނ  ކޮށ  އެ އި ވަނިފަނ މާނ ނި ށ  ދޭވަކިފަރާތަކަ  މަސައ ކަތ  3.15
 . އޮފީހުނ  ަބލައެއ  ނުގަނެވޭނެވެށ  މިމުއ ދަތަ މަސ ދުވަހުގެ 6ނ  ދުވެގެހަޅާ އަނ ދާސީ ހިސާުބތައ  މަށަހު

 ބީލަނ   ފަރާތަށ   ކުރާކާމިޔުާބ  ބީލަނ   ތަނުވަ  މަކިވެއ ޖެނަވަ  ނ ީބލަމު  ފަރާތަކުނ   ހުށަހެޅި  ބީލަނ   ހުޅުވުމަށ ފަހު  ލަނ ީބ 3.16
 ހުށަހަޅާފައިވާ   ނ ރާތުއެފަ  ހަވާލުނުވެއ ޖެނަމަ  މާީބލަ  ނ ކުރިފަރާތު   ކާމިޔާުބ  ީބލަނ   ،ހުލިުބމަށ ފަ  ލިޔުނ   ކާމިޔާުބވިކަމުގެ

 . ނެގޭނެއެވެ ތަށ ލަޢުދަ ސެކިއުރިޓީ

  އަގަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތ ތަކުނ    ހުށަހަޅާ   ޑު ބި   ، ކުރެވޭނީ  ހަވާލު   ދިނުމަށ    ޚިދުމަތ    ނުވަތަ   މަސައ ކަތ    މި  3.17
 . ފެނިއ ޖެނަމައެވެ   އޮފީހަށ  މި   އަގެއ ކަމަށ    އެކަށީގެނ ވާ 

މުވައ ޒަފަކާ  ފަރާތަކީ  ހުށަހަޅާ  ބީލަނ  3.18 ހ( ގައި  ގެ )  1.02ޤަވާއިދުގެ    މާލިއ ޔަތު  ލަތުގެ ގުޅުމެއ  )ދަޢު މިއޮފީހުގެ 
"ކ ލޯޒ ކުަބޔާނ  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާސިއޭޓިވ ކ ލޯޒ  އެސޯ" ނުވަތަ "ރިލޭޓިވ   ރާ  ކަމުގައި  އޮތ ކަމުގައިފަދަ ގުޅުމެއ "   ) 
 ވެ. ނ  ވާނެއެހުށަހަޅަ ށ  އިކޮލިޔުމެއ ގައި ސޮނެ ނގޭއެމާތު މަޢުލޫ ސާފު އެކަމުގެ ،ވާނަމަ

ހ( ގައި  ގެ )  1.02ގެ  ޤަވާއިދު  މާލިއ ޔަތު  ލަތުގެ ގުޅުމެއ  )ދަޢުފަރާތަކީ މިއޮފީހުގެ މުވައ ޒަފަކާ  ކާމިޔާުބކުރި  ބީލަނ  3.19
ފަރާތެއ     ( އޮތ އ ގުޅުމެ  ފަދަ " ކަމުގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާސިއޭޓިވ " ނުވަތަ "ކ ލޯޒ  އެސޯރިލޭޓިވ   ރާ "ކ ލޯޒ ކުަބޔާނ 



 

  

ކާމިލަބީ ނ   އެފަރާތު  ،ވާނަމަ  މުގައިކަ ނަމަވެސ ނ   ހަވާލ ކުރެއެފަރާތަކާ  ،ޔާުބކުރި  މަސައ ކަތ    މާލިއ ޔަތު  ،ވޭނީ 
 .ޔާއެކުއެވެގެ ލަފައެނ ޓިކޮރަޕ ޝަނ  ކޮމިޝަނ   ކޮށ ފައިވާ ފަދައިނ ަބޔާނ  ޤަވާއިދުގެ

 . ހޭ ތަކެތި އަނ ދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަނ ޖެ  4

 ( ހުނ ނަނ ވާނީ އެފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑ ގައެވެ. ނ ކޯޓޭޝަނ  )ކޯޓޭޝަ  • 4.1
 ބޭނުނ ކުރައ ވާ ވެހިކަލ ގެ ރަޖިސ ޓ ރީގެ ކޮޕީ މިމަސައ ކަތުގައި  •
ހާލަތު • ޭބރު(  ވެހިކަލ ގެ  އާއި  ފޮޓޯ    )އެތެރެ  ކުލަ  ވެހިކަލ ގެ އަނ ގައިދޭ  ހިނދެއ ގައި  ޭބނުނ ވެއ ޖެ  )އޮފީހުނ  

 .( ހަމަޖައ ސައިދިނުނ ނ ތިޒާމ ހާލަތު ޗެކުކުރެވޭނެ އި
 ގެ ކޮޕީ.ފިކެޓ ޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެޓ ވިޔަފާރި ރެ ލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެީބ •
 އިވާ ފަރާތ ތަކުނ  އެކަނި( ޖީއެސ ޓީ ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެޓ ފިކެޓ ގެ ކޮޕީ )ރެޖިސ ޓަރ ކޮށ ފަ •
  ލިޔުނ .ފަރާތެއ ނަމަ އެކަނ  އަނ ގައިދޭޖެހޭ ޓ ފިކެޓ  ހުށަހަޅަނ  ނުޓ ރޭޝަނ  ސެޖިސ ޓެކ ސ  ރެ •

ޝީޓާ • މައުލޫމާތު  ކުއެއ ކަރު   މި  ފޯމު  1  ދުވަލ ޖަރެވިފައިވާ  ދާސ   )މި  ފޯމު  ހުރިހާ  ގައިވާ  ަބއެއ  ގެ 
 ހުނ ނަނ ވާނީ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ.(

ދައުލަތުގެ    މިދާއިރާއިނ   ،ރުތެރޭގައިއަހަ  5ދިޔަ  ނީ ވޭތުވެގުނާ  އިތުގަޖުރިާބގެ ގޮކައިދޭ ލިޔުނ  )ތަތަޖުރިާބ ދައ  •
ކޮށ ނިނ މާ އެކަނ  ތ މަސައ ކަ  ތަކުނ ނ ފުނ ނިއ ސާވާ ކުޙިކާރުގެ  ޖިސ ޓ ރީކޮށ ފައިވާ ސަރުއިދާރާއަކުނ  ނުވަތަ ރަ

 ލިޔުމެވެ.(ދީފައިވާ އަނ ގައިދީ 

 ނ . ރު އިވޭލުއޭޓ  ކު   ބީލަނ ތައ  :  2ސެކ ޝަނ   
 ލ  ތަފ ސީ  #

ބަޔާނ ކޮ   ނުވާނަމަ ކ ރައިޓީރިއާގައި  ހުށަހަޅާފައި  ފުރިހަމައަށ   ލިޔުނ ތަށ   ނުވަތަ  ހަމަނުވާ  ޝަރުތުތައ   އެ    ށ ފައިވާ 
 ލ ވާނެވެ. ބެއ  ބާތި ދާސީ ހިސާ އަނ  

   ޕޮއިނ ޓ (   90ތައ  ހުށަހަޅާ އަގު ) ސައ ކަ މަ  1

އަގަށ  ފުލ    ހުށަހަޅާފައިވާ އެނ މެ ކުޑަ  ދޭނީއަގަށ  މާކ ސ   )  90  ×ޅި އަގު  ށަހެޅި އެނ މެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެހު • 
 ( ލިޭބ ގޮތަށ  ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުނ ނެވެ. ޕޮއިނ ޓ 

 ނ ޓ ( ޕޮއި   10)   ގޮތ   ދޭނެ  ތަޖުރިބާއަށ  ޕޮއިނ ޓ   2

ަބލައިގެނ  އެނ މެ ގިނަ ލިޔުނ  ހުށަހަޅާ  ދޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔުނ ތަކަށ   ޕޮއިނ ޓ   ާބއަށ ތަޖުރި •  ށ  ފުލ  ފަރާތަކަ 
 ށ  ރޭޝިއޯ އުޞޫލުނ ނެވެ. ތަ ގޮލިޭބ ޕޮއިނ ޓ 

އެއ ވައ ތަރެ  ޕޮއިނ ޓ ޖުރިާބއަށ   ތަ • ގުޅޭ  މަސައ ކަތާއި  މި  ބަލާނީ  މަސަ ދިނުމުގައި    ވެ.ކަށެއ ކަތ ތައ ގެ 
ތަޖުއ ކަތ މަސަ ގުނާނީ  ރިާބގެތައ   ގޮތުގައި  އިދާރާ  ރަދައުލަތުގެ  ނުވަތަ  ސަރުކާއަކުނ   ރުގެ  ޖިސ ޓ ރީކޮށ ފައިވާ 
 ދީފައިވާ ލިޔުމެވެ.(އަނ ގައިދީ ނިނ މާ އެކަނ   ކޮށ ސައ ކަތ މަ ނ އ ސާވާ ކުނ ފުނ ނިތަކުޙި

 ާބއަށެވެ. ރި ތަޖުތުގެގެ މަސައ ކައަހަރު 5ދިނުމުގައި ަބލާނީ ވޭތުވެ ދިޔަ  އިނ ޓ ޕޮނ  މިގޮތު •

 



 

  

   1ދުވަލ  ޖަ

 ގެ ބައި: ޢުލޫމާތު . ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ މަ 1

 (ނ  ނަރީސ ޓަވިޔަފާރި ރަޖި)  ގެ ނަނ :ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތު
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 އެޑ ރެސ : ގެ ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތު

.......................................................................................................................................................... 

 ފުރިހަމަ ނަނ : ގެނ  ބަލަހައ ޓާ ފަރާތުކަނ ކަ ގެ މުލަީބ ތުގެފަރާށަހަޅާ ލަނ  ހުީބ
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 ..................................................................................................................:.......ގުޅޭނެ ފޯނު ނަނ ަބރު
 ............................................................................................................ ރެސ :.................އީމެއިލ  އެޑ 

 ގެ ބައި: ސ ޓ ރޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޖި ސ  ރެ ޓެކ    ޔަފާރިއާއި . ވ2ި

 ރެޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ ނަނ :ރި ވިޔަފާ މީރާގައި

 ........... ...................... . ..... ............................... ............................................................. ........ .. ....... .... 
 ............................................................................................ ނަނ ަބރު:ޑެނ ޓި ފިކޭޝަނ  އައިޔަރ ސ  ޕޭޓެކ 

 ވާކަނ  ނުވަތަ ނޫނ ކަނ . ލަތަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ފައިސައެއ  ދައު
 ޖެހޭ              
 ހޭ ނުޖެ             

 : ބައި   ގެ ޅާ ޝީޓު  ހުށަހަ ގު އަ  -3

 ...................................................................................ދާސީ ހިސާުބގެ ވެލިޑިޓީ މުއ ދަތު: ...................ނ އަ

 

 ..................................................................................:(މަހަކަށ  ޔާއިނ ރުފިދިވެހި ހަޅާ އަގު )މަސައ ކަތައ  ހުށަ

 ބީލަނ  ވެރިޔާގެ:
 

 ނަނ :
 

 އައިޑީ ކާޑ  ނަނ ަބރު: 
 

 ސޮއި:                          ތާރީޙ :       

 

ނ ޓ  ސ ޓޭމ ޕ  ކުނ ފުނި/އިނ ވެސ ޓ މަ  
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