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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ     

 

 އަންދާސީހިސާބު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 
 

ޭބނުންވާ   މިމަސައްކަތް:     އް( ކެ)އެ  01މިނިސްޓްރީއަށް 
1500cc  ްހޯދުމަށްއަށްވުރެ ދަށް އޮޓޯ ސައިކަލެއ 

 10-F/10/2022/176(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު 

 2022 ނޮވެންަބރު 17 ތާރީޚު 

 

 ތައާރަފް:   .1
 ހުޅުވާލެވޭ ީބލަމެކެވެ.  ހޯދުމަށް އިކަލެއް ސައަށްވުރެ ދަށް އޮޓޯ  1500cc އް(ކެ)އެ 01މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ  މި

 

 :  ރިކުއަރމަންޓް/ ސްޕެސިފިކޭޝަން  .2
1500cc   ްއަށްވުރެ ދަށް އޮޓޯ ސައިކަލެއ 

ކަންކަން   ކުރުުމެގ  ސަރވިސް  އަދި  އިންޝިއުރެންސް  ވާދިނަސް،  ރޯޑު  ކޮށްދިނުމާއި،  ރަޖިސްޓްރީ  ސައިކަލު 
 ކުރަންވާނީ ސަިއކަލް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުންނެވެ. 

ނަަގ މެދުވެރިކޮށް  ޓްރާންސްޕޯޓް  އޮފް  ފޯރުކޮށްދޭ މިނިސްޓްރީ  ސައިކަލު  ނަަގންވާނީ  ހުއްދަތައް  އެންމެހައި  ންޖެހޭ 
 ފަރާތުންނެވެ. 

 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް:  .3
 

ކުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ަބއިވެރިވެވޭނީ  ީބލަމުގައި  ފަރުދެއްނަމަ ފުމި  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ންޏަކަށް 
ސަސްޕެންޑްކުރެވިފައިވާ  ދިވެހިރައްޔިތަކަށެވެ ގުޅިގެން  ީބލަމަކާ  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ދައުލަތުގެ  ފަރާތަކީ،  ކުރިމަތިލާ  ބީލަމަށް  މި   .

 ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
 

 : ހުށަހަޅާނެގޮތް   އަގު ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމާއި،  .4
 

ހުރިހާ   ީބލަމުގައިވާ  ފަރާތުންނެވެ.  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ކުރަންޖެހޭނީ  ޚަރަދެއް  ހުރިހާ  ހިނގާ  ތައްޔާރުކުރުމަށް  ބީލަން  )ހ( 
 ލިޔުންތަކެއް ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ަބހުންނެވެ.  

 

އާއެކު މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ހިސާބު އަކުރުންނެވެ. އަދި    ޓީ . އެސް . ( އަގު ހުށަހަޅާނީ މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ފޯމުގައި ޖީ ށ )
ހިސާބު   އޮންނަންވާނެއެވެ.އަ ޖުމްލަ  ލިޔެފައި  ބަހުން  ދިވެހި  ހުށަނާ  ދަދު  ލިޔެ  ަބލައި    ޅާ މިގޮތަށް  ޕްރޮޕޯސަލްތައް  ިބޑް 
 ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

 

 ރުފިޔާއިންނެވެ. ދިވެހި  ީބލަމުގެ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ( ނ)
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 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު:  .5
 

މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި    ،މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ޖަހާނީ، މިކަމަށް ހިނގާނެ ޖުމްލަ މުއްދަތެވެ. ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތެއް ނުވަތަ ރޭންޖެއް
 ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެއެވެ. މުއްދަތު ަބލާނީ ސަރުކާރު ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.  

 : ވޮރަންޓީ  .6
    ލިބެންވާނެއެވެ.   ވޮރަންޓީ ސާރވިސް  އަހަރު ދުވަހުގެ    )އެކެއް(  01ސައިކަލަށް މި ީބލަމާއި ގުޅިގެން ހޯދާ 

 އަންދާސީހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ:  .7
 

ހުރިހާ   ހުށަހަޅާ  ގުޅިގެން  ީބލަމާއި  މުއްދަތު   60މަދުވެގެން    ލިޔެކިޔުންތަކެއްގައިމި  ވެލިޑިޓީ  ދުވަހުގެ  )ފަސްދޮޅަސް( 
 އޮންނަންވާނެއެވެ.  

 
 ޓެކްސްތަކާއި ޑިއުޓީތައް:  .8

 

ޓެކުހާއި އެނޫންވެސް ފީއެއް ވާނަމަ މި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިންޭބރުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީއާއި  
 އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނީ، މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ.

 
 

 އަންދާސީހިސާބާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން:  .9
 )ހ( މި ީބލަމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ލިޔުމުން )ސިޓީ/އީމެއިލް( އިންނެވެ.

 

)ށ( ބީލަން ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި، 
ކަރުދާހުގެ   މަޢުލޫމާތު  މި  އުނިއިތުރަކީ  ގެނެވޭ  މިގޮތުން  ގެނެވިދާނެއެވެ.  އުނިއިތުރެއް  އެފަދަ  އިޢުލާންކުރުމާއެކު  ގެޒެޓްގައި 

 ަބއެކެވެ. 

 ) އިދާރީ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް( 3031534 ▪

 
 

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް:  .10
 

ން އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިއަންދާސީހިސާުބ ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގަނީ  ހިސާުބ ހުށަހަޅާ  ( އަންދާސީހ)
 ާބއްވާ ަބއްދަލުވުމުގައެވެ. 

ަބލައެއް  )ށ(    އަންދާސީހިސާެބއް  އެއްވެސް  ހުށަހެޅޭ  ފާއިތުވުމަށްފަހު  ގަޑި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް  އަންދާސީހިސާުބ 
 މެއިލްއާއި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީހިސާުބތައް ަބލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.-އީއަދި ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

 

ބަންދުކުރެވިފަ  އަންދާސީހިސާުބ)ނ(   ފޯމާއެކު،  ހުށަހަޅާ  އަންދާސީހިސާުބ  ސިޓީއުރައިގެ  ސިޓީއުރައެއްގައެވާ  ހުންނަންވާނީ  ވެ. 
އެނގެން  އަންދާސީހިސާެބއްކަން  ހުށަހެޅޭ  ކޮންކަމަކަށް  ނަންަބރާއި،  އިޢުލާން  ނަމާއި،  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  ޭބރުގައި 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 
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އަންދާސީހިސާުބ ހުށަހަޅާ ފޯމު  " ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުއެވެ.  އަންދާސީހިސާުބ ހުށަހަޅާ ފޯމު"  ހުށަހަޅަންވާނީ)ރ( އަންދާސީހިސާުބ  
 ފޯމު ޤަޫބލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.ނުކޮށް ހުށަހަޅާ ފުރިހަމަ

 

ހިސާާބއި ެބހޭގޮތުން    ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީހިސާެބކެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ)ބ(  
 ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ. ޭބފުޅަކުމަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ޭބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ 

 : ހުޅުވުން އަންދާސީހިސާބު   .11
 

ަބއްދަލުވުމުގައި )ހ(   ާބއްވާ  މިނިސްޓްރީން  ޚާއްޞަކޮށްގެން  އެކަމަށް  އޮންނާނީ،  ހުޅުވުން  އަންދާސީހިސާުބ 
 އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އަގަށް ަބދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. އަންދާސީހިސާބުހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ޙާޒިރުގައެވެ. 

 

މި ަބއްދަލުވުމަށް ޙާޒިރުނުވާ ފަރާތަކަށް އަންދާސީހިސާުބ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ.  )ށ(  
އޮންނާނީ ަބއްދަލުވުން  މި  ނުދެވޭނެއެވެ.  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ     ުބރާސްފަތި ވާ    0222  ނޮވެންަބރު  24،  އަންދާސީހިސާުބ 

  ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައެވެ. ފަންގިފިލާގެ 10ވެލާނާގެ  /މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގައި  11:00ދުވަހުގެ 
 
 
 : ން ހޮވު   ފަރާތެއް  ހަވާލުކުރާނެ   މަސައްކަތް  .12

 

ބަލާނެ  އިވެލުއޭޝަންގައި  މި  އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހުއެވެ.  މިނިސްޓްރީން  ީބލަންތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެވޯޑުކުރެވޭނީ  ބީލަން 
 ތައްތަކާއި، ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މާކްސް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ކަން

 

ދޭނީ    މިަބޔަށް) 05% އަގު  • ކުޑަޕޮއިންޓް  ދީ  އަގު  އެންމެ  ޕޮއިންޓް  ގިނަ  އެންމެ  ގޮތުން  އަގުގެ  ފަރާތަށް  ،  ހުށަހަޅާ 
 އުސޫލުންނެވެ.( އެނިސްބަތަށް ަބލައިގެން ދެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭ 

 

ޕޮއިންޓްދޭނީ  ) 20%  ތަޖުރިބާ  • ވޭތިވެދިޔަ  ތަޖުރިާބއަށް  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ކުރި  އިޢުލާން  މަސައްކަތަށް  އަހަރު   5މި 
ވިއްކާމިާބވަތުގެ  ދުވަހުގެތެރޭގައި   ފުރިހަމަ  ތަކެތި  މަސައްކަތް  ަބލައިގެންނެވެ.  ތަކަށް  ލެޓަރ  ރެފަރެންސް  ކަމުގެ  ފައިވާ 

ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ތަޖުރިާބގެ ގޮތުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓްދީ، އެއަށްވުރެ މަދުން ތަޖުރިާބގެ ލިޔުން    5ކުރިކަމުގެ  
އެނިސްބަތުންނެވެ. ަބލައިގެން  އަދަދަށް  ލިޔުންތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  ހުށަނާޅާނަމަ    ތަޖްރިާބގެ  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  ލިޔުންތައް 

ޕޮއިންޓެ  ތަޖުރިާބގެ ހުށަހަޅާފަރާތުގެ  ނުދެވޭނެއެވެ  އްަބޔަށް  އެދި  ީބލަމަށް  ޤަޫބލުކުރާނީ،  ގޮތުގައި  ލިޔުމުގެ  ތަޖުރިާބގެ   .
ބުނެފައިވާފަދަ   މައުލޫމާތުގައި  ދެވިފައިވާ  މަތީގައި  ވިއްކުމުގެ  ނަމުގައި،  ފުރިހަމަކުތަކެތި  އެ  މަސައްކަތް  ރުމަށްފަހު، 

ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިކަމުގެ    ،ރިއެއް ސޮއިކޮށްމަސައްކަތެއް ކުރުވިފަރާތުގެ ރަސްމީ ލެޓަރހެޑްގައި ވެ 
 ސިޓީއާއި، އެއްަބސްވުންތައް ތަޖުރިާބގެ ގޮތުގައި ނުެބލެވޭނެއެވެ.( 

 

ގޮތުން އެންމެ ގިނަ   މުއްދަތުގެހުށަހަޅާ ފަރާތަށް  މުއްދަތެއް    ކުރުއެންމެ  މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ  ) 30% މުއްދަތަށް  •
 ، އެނިސްބަތަށް ަބލައިގެން ދެން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ދޭ އުސޫލުންނެވެ.( ޕޮއިންޓް ދީ

 
 

 އަގު އަދާކުރާނެ ގޮތް:  .13
ލިޔުން   ފަރާތުން  މަސައްކަތްކުރުވި  ަބލައިގަތްކަމަށް  މަސައްކަތް  ނިމުމުން  މަސައްކަތް  ދެވޭނީ  އަގު  ދިނުމުން،  މަސައްކަތުގެ 

 މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުން ިބލު ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 
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 މަސައްކަތް ނިމުނުކަމުގެ ލިޔުން:  .14
މަސައްކަތް   އެއްގޮތަށް  ރިކުއަރމަންޓާ  މިނިސްޓްރީގެ  ޗެކުކުރުމަށްފަހު  ަބލާ  މަސައްކަތް  ކުރި  ނިމުމުން،  މަސައްކަތް 

 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން މިނިސްޓްރީން ދޭނެއެވެ.ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ، މަސައްކަތް 
 

 ކޮލިފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް:  .15
)16އަންދާސީހިސާާބއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތަކުގެ ތެރޭގައި، މިކަރުދާހުގެ   )ހ( އިން  ( ގެ ނިޔަލަށް  ފވަނަ ނަންަބރުގެ 

ޗެކުކުރާއިރު،   ރިކުއަރމަންޓް  މިނިމަމް  ބަލައިގަތުމަށްފަހު  އަންދާސީހިސާުބ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ލިޔެކިއުންތައް  ުބނެފައިވާ 
ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެ އަންދާސީހިސާުބ އިވެލުއޭޝަން ނުވަތަ ިބޑް ކޮމެޓީގެ މަރުހަލާގައި  

 ތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.  ާބ
 

 ރިކުއަރމަންޓް/ ސްޕެސިފިކޭޝަން ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާުބތައް މިނިމަމް  .1
 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަންދާސީހިސާުބތައް .2
 

 : ތަކެތި   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   އަންދާސީހިސާބާއެކު  .16
 

 އަންދާސީހިސާުބ ހުށަހަޅާ ފޯމު. )ހ(
 
 

ޗެކުކޮށް  )ށ(   ހުށަހަޅާފަރާތުން  އަންދާސީހިސާުބ  ހުންނާނެކަމަށް،  ހަމައަށް  ލިޔެކިއުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އަންދާސީހިސާާބއެކު 
 ފާހަގަޖަހާފައިވާ ޗެކުލިސްޓު.

 
 

 . ޕްރޮޕޯސަލް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިމެނޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު  ބުނެފައިވާ ގައި ސްޕެސިފިކޭޝަން /ރިކުއަރމަންޓް)ނ( 
 
 

 ވަކިވަކި އައިޓަމްތަކުގެ އަގު އެނގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޯޓޭޝަން. ، ( އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ އިތުރުން)ރ
 
 

 ނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުވަތަ ީބ.ޕީޓީ ރަޖިސްޓަރީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ ( ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތެއްބ )
 
 

 މަސް ނުވާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު 6މަސައްކަތަށް އިޢުލާންކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ( މި ޅ)
 
 

 ވިޔަފާރި/ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ އެސް.އެމް.އީ/ވިޔަފާރި/ކުންފުންޏެއް ނަމަ )ކ( 
 
 

 . ނަމަ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ކޮޕީއްފަރުދެއަމިއްލަ ( އ)
 
 

ފަރުދެއް(  ވ) ނަމައަމިއްލަ  ކުންފުންޏެއް  ނުވަތަ  )ސީވީ(  ވަނަވަރު  ކުންފުނީގެ  ،  ނަމަ  )ޕްރޮފައިލްގައި  ޕްރޮފައިލް  ކުންފުނީގެ 
 ތަޢާރަފް، މަޤްޞަދު، އޮނިގަނޑު، މާލީ ޤާބިލުކަން، ކުރަމުންދާ އަދި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް(

( މަސައްކަތު ތަޖުރިާބގެ ލިޔުންތައް: ތަޖުރިާބގެ ލިޔުމުގެގޮތުގައި ހުށަހަޅާނީ، މީގެކުރިން ސަރުކާރަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  މ)
ވާނަމަ އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔުންތަކެވެ. މިގޮތުން ފާއިތުވެދިޔަ   ތެރޭގައި    5ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މިފަދަ ޚިދުމަތެއް  އަހަރުދުވަހުގެ 

ދަދަކަށް ލިޔުން ހުށަހެޅުއްވިދާނެއެވެ. )ތަޖުރިާބ ވަޒަންކުރުމަށް  އަ ލިޔުމަށްވުރެ ގިނަނޫން    5ށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ  ފުރިހަމަކޮ
މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕް، މަސައްކަތުގެ އަގު، މުއްދަތު،  ،  ހުށަހަޅާ ރެފަރެންސް ލެޓަރގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތް، ކުރި މަސައްކަތް

 އްދަތު އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ަބޔާންކޮށްފައި އޮތުން.( މަސައްކަތަށް ހޭދަވި މު

 ވޮރަންޓީ  ސާރވިސް)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ  01 ސައިކަލުގެ  މި ީބލަމާއި ގުޅިގެން ހޯދާ   ()ފ
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 ތައް: ރުޝާދު މުހިންމު އި  .17

އެކަމެއް  )ހ(   ޭބނުންވެއްޖެނަމަ  ސާފުކުރަން  ކަމައެއް  އެއްވެސް  އޮޅުންއަރާ  ކުރިން  ހުށަހެޅުމުގެ  އަންދާސީހިސާުބ 
ގުޅިގެން   މިކަމާއި  ޭބނުންފުޅުވެއްޖެނަމަ ޓެކްނިކަލް  ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.  ކުރައްވާނީ   މަޢުލޫމާތެއް  މެއިލް  އީ 

@homeaffairs.gov.mvbids    ީކުރައްވާނ އީމެއިލް  ބޭނުންފުޅުވާނަމަ  ސާފުކުރަން  ކަމެއް  އިދާރީ  އަދި  އަށެވެ. 
procurement@homeaffairs.gov.mv    .ެޓެކްނިކަލް މާއުލޫމާތު ސާފުކުރަން  އަށެވެ.     3031429ގުޅުއްވާނީއަށެވ

 bids@homeaffairs.gov.mv އިރު ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަންގެ  މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އީ.މެއިލް ކުރާ  ނަމަ އެޭބނުންވާ
   ކޮޕީ ކުރަންވާނެއެވެ.

 

ކޮށް ނުދެވޭނެކަމަށް ުބނެ  )ށ( ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އެވޯޑުކުރުމަށްފަހު، ސޮއިނުކޮށް ނުވަތަ އެއްވެސް ހިސާަބކުން ޚިދުމަތް ފޯރު
ނުހޯދުމުގެ    1ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،   ޚިދުމަތެއް  އެއްވެސް  ހުށަހަޅާ  އެފަރާތަކުން  މުއްދަތަކަށް  ދިގުނޫން  އަހަރަށްވުރެ  )އެކެއް( 

 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 
 

އެދި   ޚިދުމަތަށް  ތަކެއްޗާއި  ނުވަތަ )ނ(  ޚިދުމަތެއް  އެ  ހޯމްއެފެއާޒުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ަބލައިގަތުމަށްފަހު،  އަންދާސީހިސާުބ 
އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޙައްޤު  ބާޠިލުކުރުމުގެ  އަންދާސީހިސާުބތައް  ހުށަހެޅި  އެކަމަށް  ހިނދެއްގައި  ނުވެއްޖެ  ބޭނުން  ތަކެއްޗެއް 

އިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު އް ބާޠިލު ކުރެވިއްޖެނަމަ ހުށަހަޅާފަހޯމްއެފެއާޒަށް ލިިބގެންވެއެވެ. މިގޮތުން އަންދާސީހިސާުބތަ
 ާބޠިލުކުރެވިފައިވާކަން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.

 

ގަވާއިދުގެ  )ރ(   މާލިއްޔަތު  ފަދަ،    1.02ދައުލަތުގެ  ުބނެފައިވާ  ގައި  )ހ(  ގުޅުގެ  ހުށަހަޅާފަރާތާއި    ންހުރިއަންދާސީހިސާުބ 
މީހެއް   އެސޯސިއޭޓިވް(  ކްލޯޒް  ނުވަތަ  ރިލޭޓިވް  ވަޒީފާ)ކްލޯޒް  ހޯމްއެފެއާޒްގައި  އޮފް  އެކަން   މިނިސްޓްރީ  އަދާކުރާނަމަ، 

ަބޔާންކޮށް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތެއްކަމަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަކުރެވި އެފަދަ  
ހުށަހަޅާ ގުޅުންހުރިކަމަށް  ލިޔުމެއް  ޢާއިލީގޮތުން  ނަންަބރުގައި  މި  ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.  އަންދާސީހިސާެބއް  އެ  ނުވާނަމަ،  ފައި 

 މާނަކޮށްފައި ވަނީ، އަނިބމީހާ، ފިރިމީހާ، މަންމަ، ަބއްޕަ، ދަރިން، އެއްަބނޑު/އެއްަބފާ، އެއްަބނޑުއެއްަބފާ މީހުންނެވެ. 
 

ނީގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ މާލީ ޤާިބލުކަން ހުރި މިންވަރު އަންގައި ދިނުމަށް  )ބ( އަންދާސީހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގައި ކުންފު
ފާއިތުވި   ހުށަހަޅުއްވާނަމަ،  ސްޓޭޓްމަންޓެއް  ތައްގަނޑުޖެހި(    3ޭބންކު  )ޭބންކުގެ  ސްޓޭޓްމަންޓް  ޭބންކު  މަސްދުވަހުގެ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

މިނިސްޓްރީއަށް   މި  ލިސްޓު  )ޅ(  ްބލެކް  ޚިލާފުވެގެން  އެއްަބސްވުމަކާއި  އެއްވެސް  ވެފައިވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް/ތަކެތި 
ކުރާ   އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން  ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ނުވަތަ  ްބލެކް ލިސްޓު  ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް، 

ުބ ހުށަހެއް ނޭޅޭނެއެވެ. އަދި ހުށަހެޅިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ އަންދާސީހިސާުބ އެއްވެސް އިޢުލާނަކާއި ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާ
 ބާޠިލުކުރުމުގެ ޙައްޤު މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

 

ވަނަ ނަންަބރުގައި ބުނެފައިވާ    2)ކ( މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާުބ ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް މި ކަރުދާހުގެ  
 ސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.އް ހުށަހަޅާފައި ނެތްނަމަ އެ އަންދާސީ ހިސާުބ ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިލިޔުމެ

 
 

)އ( މި އިޢުލާނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާުބތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި ޕޮއިންޓުދޭނެ މިންގަނޑުތަކާއި، ހޯދަން ޭބނުންވާ  
 ވާނެއެވެ.  ގައިކަރުދާހުމަޢުލޫމާތު މި ޚިދުމަތް/ތަކެތީގެ ތަފުޞީލު 

_________________________________________________ 
 2022  ނޮވެންބަރު  17

 
 

mailto:bids@homeaffairs.gov.mv
mailto:procurement@homeaffairs.gov.mv
mailto:bids@homeaffairs.gov.mv
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ             

 އަގުހުށަހަޅާ ފޯމް 
  (2220 ނޮވެންަބރު  17) 10-F/10/2022/176(IUL): އިޢުލާން ނަންބަރު 

 ހޯދުމަށް (އަށްވުރެ ދަށް އޮޓޯ ސައިކަލެއް 1500cc) ސައިކަލު އް(ކެ)އެ 01މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ  މި  : މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު 

 މަޢުލޫމާތު އަގުހުށަހަޅާފަރާތުގެ    / ކުންފުނި «

 ނަންބަރު ފޯނު  ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު   /ޑީ ކާޑު.އައި އެޑްރެސް ނަން
    
 

 މަސައްކަތުގެ އަގާއި މުއްދަތު «
 މުއްދަތު:    ދިވެހި ރުފިޔާއިން   (ނައިގެން ޓީ ހިމައެސް..ޖީ މަސައްކަތުގެ އަގު)ހުށަހަޅާ އަގުގެ ޖުމްލަ 

  
 

 ރިބާ ތަޖު «
 ގުޅޭނެ ނަންބަރު  ކުންފުނި / އޮފީސް  ތާރީޚު  (ރ)މަސައްކަތުގެ އަގު  މަސައްކަތް #
01      
02      
03      
04      
05      
06      
07      
08      
09      
10      

 . ގަނޑެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ މި ލިސްޓްގެ އިތުރުން އެހެން  
 

 : މަތީގައިވާ މައުލޫމާތު ދެއްވި ފަރާތް «
 ސްޓޭމްްޕ ސޮއި ޑީ ކާޑު ނަންބަރު .އައި އެޑްރެސް ނަން
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އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ހުންނާނެކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތުން  
 ފާހަގަޖަހާފައިވާ ޗެކުލިސްޓު ޗެކުކޮށް  

 އަންދާސީހިސާބު ކޮލިފައިވުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް 
  އަންދާސީހިސާުބ ހުށަހަޅާ ފޯމު 
  ވިޔަފާރި/ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީއެސް.އެމް.އީ/ވިޔަފާރި/ކުންފުންޏެއް ނަމަ 
  ރަޖިސްޓަރީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ ނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުވަތަ ީބ.ޕީޓީ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތެއް

  މަސް ނުވާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު  6މި މަސައްކަތަށް އިޢުލާންކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން 
  . އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނަމަ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ކޮޕީ

  ކޯޓޭޝަން.  ްބރޭކްޑައުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެނގޭގޮތަށް އަގު އައިޓަމްތަކުގެ ވަކިވަކި އަގުހުށަހަޅާފޯމުގެ އިތުރުން
  ސްޕެސިފިކޭޝަން އެނގޭނެ ލިޔުން.

  އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރަންޓީ    )އެކެއް(   01  ގެސައިކަލުމި ީބލަމާއި ގުޅިގެން ހޯދާ 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔުންތަކާއި ބީލަން ހުށަހަޅާނެ ގޮތް 
  މަސައްކަތު ތަޖުރިާބގެ ލިޔުންތައް

  ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް، އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނަމަ ވަނަވަރު )ސީވީ( ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް ނަމަ 
  ަބރުނަން ޢިއުލާން ޭބރުގައި އުރައިގެ ،އުރައެއްގައި ސިޓީ ަބންދުކޮށްފައިވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހިސާުބތައް އަންދާސީ

 . ޖަހަންވާނެއެވެ
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