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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

    ދިއްދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު  ބީލަމާގުޅޭ 

 

  ފްތަޢާރު .1

ހިނގަމުންދާ ޢިމާރާތާ ގުޅުވައިގެން އެ އިމާރާތުގެ ދެކުނު ފަރާތަށް  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްމިމަސައްކަތަކީ، 

 ޙަވާލުކުރެވޭއުޞޫލުން  ކޮންޓްރެކްޓް މުމަށްންނިމަސައްކަތްކޮށް  (ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން) ގެއަލަށް އިތުރުކުރެވޭބައި

 މި މަސައްކަތް ކުރާނީ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައެވެ.މަސައްކަތެކެވެ.  
 

 

 އަގު މަސައްކަތުގެ .2

ޖީ.އެސް.ީޓއަްށ  ބީލަމަށް ވަކި ގޮތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވނެއެވެ.
ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ަދއްާކ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާެތްއނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވީ ޖީ.ެއސް.ޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ. އަިދ 

  އަދަދު ވަކިން އެނގެން އޮންަނންވާނެެއވެ.

 
 ތުމުއްދަ މަސައްކަތުގެ .3

 ެހިމަނައިގެންނެވެ ދުވަސްތައް ބަންދު ސަރުކާރު ޖަހާނީ މުއްދަތު މަސައްކަތުގ . 
 

 ވެލިޑިޓީސެކިއުރިޓީ އާއި  ބިޑް .4

   ބިޑް ސެކިއުރިީޓގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުެރވޭ ބޭންކަކުން ުނވަަތ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ

ވާ ސެކިއުރިޓީ ުނވަަތ ގާއިމްކުެރވިފަިއވާ ފައިނޭންަޝލް އިންސްޓިޓިއުޓަޝަަނކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައި

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތެއް  60ގުޅިގެން މަދުވެގެން މި މަސައްކަތާ ގެރެންޓީެއކެވެ. 

  އޮންނަންވާނެއެވެ.



  

 

 ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ .5

  ްގެ ގެރެންޓީއެއް  10އަގުގެ %ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި، ހުށަހަޅާބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތުން ޕަރފޯމަންސ

ށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ ވާންވާނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ހު

ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަކުން )ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ( ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީއަކަށެވެ. 

އްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްބަސްވުމުގެ އެ، ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު ގެރެންޓީގެޕަރފޯމަންސް 

  ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ. 60މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްގެ އިތުރުން އިތުރު 

 

 ސާފުކުރާނެގޮތް މަޢުލޫމާތު .6

  ިނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެގެން  މަސައްކަތާމ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ކަ
 ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.މަޢުލޫމާތު  ވެބްސައިޓުން ކައުންސިލްގެވަތަ މި ނު ސާފުކުރުން މަޢުލޫމާތު

 
 ންޖެހޭ ގޮތްހުށަހަޅަ ބިޑް .7

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި  ،ހުށަހަޅާނީ ބިޑް .1  ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. ގައިންސިލް ކައުމި ހުށަހެޅުމަށް ކަ
 ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ބިޑްތައްހުށަހަޅާ  ހުންގަޑީގެފަނޑައެޅިފައިވާ ސުންހުށަހެޅުމަށް ކަ ބިޑް .2
މީގެ އިތުރުން ބީއޯކިޔު ކޮންމެ ބަޔަކަށް  ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. އި ބީއޯކިޔުހުށަހަޅާ ފޯމާ ބިޑްހުށަހަޅަންވާނީ " ބިޑް .3

 ވެ.ވޭނެއެކުރެބާޠިލްއިވެލުއޭޓް މަރުޙަލާގައި  ،ބިޑްފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާ  ފުރިހަމަނުކޮށް އަގުޖަހަންވާނެއެވެ.
 

 ފަރާތްތައް ޅޭނެހުށަހެ ބިޑް .8

 ީ4ގެ  18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު:  މި މަސައްކަތަށް އެދި ބިޑް ހުށަހެޅޭނ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ 

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގށާއި، ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަ
"ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޤަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ 

ކާއި އް )ރަޖިސްޓްރީ(ގެ ކޮޕީއަލިޔުމެވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީ  ކެވެ.ފަރާތްތަ
 ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރާފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ ލިޔުން

 

 ހުޅުވުން ބީލަން .9

 ްގައެވެ.ގައި އަތޮޅު ކައުންސި 11:00ވަނަ ދުވަހު  23ޑިސެންބަރު  2021އޮންނާނީ ހުޅުވުން  ބީލަނ 
 



  

 

ނޑުއިވެލުއޭޓް ބިޑް  .10  ކުރާނެ މިންގަ

 ުބިޑްތައްތެރެއިން ފުރިހަމަނުވާ  ބިޑްތަކުގެ ހުށަހަޅާފައިވާމުގެކުރިން އިވެލުއޭޓް ކުރު ބިޑްތައްރުމަށް ހުށަހަޅާ މިމަސައްކަތްކ 
 ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. 

 ްލުއޭޓް ކުރުމުގައި ޕޮއިންޓްދޭނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.އިވެ ބިޑ 
ޕޮއިންޓް އެވެ. )މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ  50އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިބޭނީ  ޕޮއިންޓް: 50އަގު  .1

 ޝިއޯދެވޭނީ ރޭއެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު އެއަށްފަހު ޕޮއިންޓް 
 (.އިންނެވެ

ޕޮއިންޓް އެވެ. )މިގޮތުން ޕޮއިންޓް  25ލިބޭނީ ށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހު :ޕޮއިންޓް 25މުއްދަތު  .2
ދެވޭނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު އެއަށްފަހު ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ 

 އިންނެވެ.( ރޭޝިއޯ
ންސްޓަރަކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަޖުރިބާ ކަމުގައި ބަލާނީ ބިލްޑިންގ ކޮ :ންޓްޕޮއި 15ތަޖުރިބާ  .3

( އިން މަތީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރުފިޔާ )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ 50000.00ފައިވާ ޅާށް ހުށަހަބަޔާންކޮ
 ރުފިޔާ 50000.00އިމިވާ ގޮތަށެވެ. އަދި ލިބިފައިވާ ލިޔުން ތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގަ

 އިން ދަށުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ. )ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( 
 

  ލިބޭ ޕޮއިންޓް ތަފްޞީލް

 ބަލައި ދެވޭ ޕޮއިންޓްބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް 

ރ އާއި ދެމެދުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ 99999.00ރ އިން ފެށިގެން 50000.00
 ލިޔުމަކަށް

2.5  

ގިނަވެގެން 
މިބަޔަށް ލިބޭނީ 

 ޕޮއިންޓް  15
ރ އާއި ދެމެދުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ 499999.00ރ އިން ފެށިގެން 100000.00

 ކަމުގެ ލިޔުމަކަށްމަތީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް
5 

 10 އިން މަތީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކަށްރ 500000.00
 

 ޕޮއިންޓް: 10މާލީ ޤާބިލްކަން  .4

  ލިބޭޕޮއިންޓް ފްޞީލްތަ

ފައިނޭންސް ލިބެން ހުރި ކަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް  2/1ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް ވުރެ 
މިސްޓޭޓްމަންޓަކީ މި ސްޓޭޓްމަންޓް ފުދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް  )މިގޮތުން ކުންފުނީގެ ބޭންކް

ފަނަރަ( ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ނުވާ  15ޕްރޮޖެކްޓް ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓަކަށް ވާން ވާނެއެވެ.

 

5 

 

 

 

މިބަޔަށް 
 5ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީސް ލިބެން ހުރިކަމަށް ހުށަހަޅާ އަށްވާ  2/1ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ 



  

 

ގިނަވެގެން ލިބޭނީ  އަހަރު ވެފައިނުވާ ލިޔުންތައް( 1ލިޔުންތަކަށް )ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ހުށަހަޅާފައިވާ  އަގާ އެއްވަރުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީސް ލިބެން ހުރި ކަމަށް ހުށަހަޅާ  ޕޮއިންޓް 10

 ހަރު ވެފައި ނުވާ ލިޔުންތައް(އަ 1ލިޔުންތަކަށް. )ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
10 

ހުރި ކަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް. ގާ އެއްވަރުގެ ފައިނޭންސް ލިބެންހުށަހަޅާފައިވާ އަ
)މިގޮތުން ކުންފުނީގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ފުދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ސްޓޭޓްމަންޓަކީ މި 

 ހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ނުވާފަނަރަ( ދުވަ 15ޕްރޮޖެކްޓް ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓަކަށް ވާން ވާނެއެވެ.

 

10 

ވާނެއެވެ. ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ  ހަޅަންމަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޑޮކިޔުމެންޓްތައް ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަ
އައިޓަމަކަށް ޕޮއިންޓް  ތަކަށް އެފަރާތް ނުވާނަމަ އެ އިޅާފަތަކަށެވެ. އަދި ޑޮކިޔުމެންޓް ހުށަހަފައިވާ ޑޮކިޔުމެންޓްޅާހުށަހަ

 ނުލިބޭނެއެވެ. 

ވެއްޖެނަމަ އެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ގެ ބިޑް ތުރާއިރު ޞައްޙަ ނޫން ކަމަށް ސާބިފައިވާ ޑޮކިޔުމެންޓްތައް ޗެކްކުޅާކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަ
 ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ. 

 

 ންއެވޯޑްކުރުމާއި  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރު ބިޑް .11

ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް، އެ ބީލަށް  ބިޑު .1
 ނެއެވެ.އަންގާކީ ކޮބައިކަން ކަތައް ކަމާއި، ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްކާމިޔާބުކުރީ ކޮންފަރާތެ

ހިސާބު އެވޯޑްކުރިކަން  އިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށް އަންދާސީޕޮއެންމެ ގިނަ  ނުންޝަބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު، އިވެލުއޭ .2
 ލިޔުމަކުން އަންގާނެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން އަންނަ ފަރާތަކީ، އެކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއްނަމަ އެފަރާތަކުން  .3
ވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ދެފަރާތުން ޙާޟިރުވެ އެއްބަސް ންވާނެއެވެ.ނެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅައަންނަ ފަރާތެއްކަން އެނގޭ

  އެއްވަގުތެއްގައި ތަފާތެއްނެތް ދެކޮޕީގައެވެ.
 

 މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ވަގުތު ފެނާ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުން .12
 މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ފެނާއި ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރާނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައެވެ.

 

 އަދާކުރާނެގޮތް ފައިސާ .13
 ުންނެވެ. އަދިއެކު މި ކައުންސިލަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމުމަސައްކަތް ނިމުމާ އަދާކުރެވޭނީމަސައްކަތުގެ އަގ 

އިންވޮއިސް ކޮންޓްރެކްޓަރ ފަރާތުން ލިޔުން ދިނުމުން،  މި ކައުންސިލުގެމަސައްކަތް ބަލައިގަތްކަމަށް 
 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.



  

 

 ސްޑެމޭޖަ ލިކުއިޑޭޓް .14
 ްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސ

ނޑޭނެއެވެ.  ކެ
 0.005 X CP X LD  ްލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސ = 
 CP ްރައިސް()ކޮންޓްރެކްޓް ޕ 
 LD ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން( ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ( 
 ްނޑޭނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ %ލިކުއިޑެޓް ޑެމޭޖަސ ށް ވުރެ ބޮޑުނުވާ އަ 15ގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ކެ

 އެވެ.މަސައްކަތް ވަކިކުރެވޭނެ ފަރާތުންއެ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެ މިންވަރަކަށެވެ.

 

 ންޖެހޭ ލިޔުންތައްއެކު ހުށަހަޅަފޯމާ ބީލަން .15
  ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމް .1
ހަޅާއިރު ބީ.އޯކިއު ގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް ވަކީން އަގު ޖަހަންވާނެއެވެ. )ބީ.އޯ.ކިއު ހުށަ ބީ.އޯ.ކިއު .2

 ބީ.އޯކިއުގެ އެއްވެސް އައިޓަމަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެ ބީލަމެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.(
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ .3
 ޕްރޮފައިލް ބިޑްހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ .4
 ގެ ކޮޕީޓްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޖީ.އެސް.ޓީ.ރެޖިސް .5
 ކޮޕީ ގެވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން .6
ނޭޝަނަލް ކޮންޓެކްޓަރސް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެން.ސީ.އާރުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި  .7

 ހިމެނިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން.
 މަސްހަމަނުވާ(  3އަރެންސް ރިޕޯޓް ) ހުށަހަޅާ ތާރީޚަށް ޓެކްސް ކްލި .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 1 – ލު ޖަދުވަ 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1

 1.1 ނަން 

 1.2 އެޑްރެސް 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން  

 2.2 އިޢުލާން ނަންބަރު  
 ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު  .3

 3.1  :ހުށަހަޅާ އަގު  

   :ޖީ.އެސް.ޓީ 

  ޖުމްލަ އަގު: 

 3.2 )ތާނައިން ލިޔުމަށް (ޖުމްލަ އަގު  
 3.3 މުއްދަތު )ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން( 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު  .4
ބެލުމަށް މަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އެގްރީމަންޓްގެ މާއްދާތައް ރަނގަޅަށް 

ނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ. ނޑު / އަޅުގަ  ފަހު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަ
4.1 

ނޑު/ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ  ތެރޭގައި އަޅުގަ
 މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ. މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށާއި، 

2.4 

ނޑުމެން  06މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ  ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށް، އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަ
އްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން އެދިވަޑައި ގެންފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި އެއްބަސްވަމެވެ. މިމު

 ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ. 
4.3 
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