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 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

 ތަޢާރަފް .1

ވިއްކާނެ  ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްއޮފީސް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މިއީ، އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ 

މަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެވެ. ފަރާތެއް ހޯދު

 ރިކުއަރމަންޓް .2

 ތަފްޞީލް ކެޓެގަރީ

 "ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްސް" 1އެނެކްސް  07

 "މޮނީޓަރ" 1އެނެކްސް  01

 "ލެޕްޓޮޕް" 2އެނެކްސް  05

 ގައި އެޓޭޗް ކުރެވިފައި 2އަދި  1 ސް*މިނިމަމް ރިކުއަރމެންޓް އެނެކް

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް އަގު .3

 އައިޓަމް އަށްީމގެއިތުރުން އިނގޭެނ ގޮތައް އެއް ކޯޓޭޝަންގައެވެ. ައދަދު، ރޭޓް އަިދ އަގު  ގެއަގު ހުށަހަޅަންވާީނ އައިޓަމް

ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން އަދި ޖީއެސްޓީ ނުހިމަނާ ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ އަގު ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް މުއްދަތު .4

 ، ކޮންމެ ކެޓެގަރީއަކަށް ހުށަހަޅާ ކޯޓޭޝަނުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއްގައިވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ މުއްދަތު

 ނެވެ.) ދުވަުހން( ތައް ހިމަނައިގެންމުއްދަތު ޖަހާނީ ސަރުކާރު ބަންދުދުވަސް

c
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 ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް .5

ގެ (ހ) ގައި  1.02މުވައްޒަފަކާ ގުޅުމެއް (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  އޮފީހުގެ  ފަރާތާއި މިއަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ 

 ،ބަޔާންކުރާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓިވް" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގުޅުމެއް) އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ

 ގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް

 

 ޕްރީބިޑް މީޓިންގ .6

 އެއް ނޯންނާނެއެވެ.ބިޑް މީޓިންގ -މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ޕްރީ

 

 ސައިޓް ވިޒިޓް   -7

 އެއް ނޯންނާނެެއވެ.މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ސައިޓް ވިޒިޓް މީޓިންގ 

 

 އަންދާސީހިސާބާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ ފައިސާ -8

 ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޭބނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. އަންދާސީހިސާބާމި 

 

 ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބުގެ ޢަދަދު -9

. އެއް އޮޕްޝަނަށް ވުރެ ގިނަ އޮޕްޝަން އަންދާސީހިސާބެވެމި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއް 

 ވަކި ކޯޓޭޝަނެއްކޮންމެ ކެޓެގަރީއަކަށްވެސް ހުށައެއް ނޭޅޭނޭއެވެ. އެއް ކެޓެގަރީއަށްވުރެ ގިނަ ކެޓެގަރީއަށް ހުށަހަޅާނަމަ 

ބަލައެއް  އަންދާސީހިސާބުހުށަހަޅާފައިވާނަަމ  ކޯޓޭޝަން 1ކެޓަގަރީ އަށް  2އަދި  އޮޕްޝަން އެއް 2ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 

 އަންދާސީހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ  -10

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީ  60ގައި މަދުވެގެން ހިސާބެއް އަންދާސީޅިގެން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ އަންދާސީހިސާބާ ގުމި 

 މުއްދަތެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 
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 ޓެކްސްތަކާއި ޑިއުޓީތައް -11

މި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމް ޑިއުޓީއާއި ޓެކްސްތައް އަދި އެނޫން ޗާރޖަސްއެއް 

 ވާނަމަ އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ. 

 

 އަންދާސީހިސާބާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނެ ގޮތް -12

 ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންެޖހޭނީ ލިޔުމުން (ސިޓީ/އީމެއިލް) އިންނެވެ.  އަންދާސީހިސާބާމި  •

ބީލަން ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ެގންނަން ޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި  •

ކީ މަޢުލޫާމތު ކަރުދާުހގެ ބައެކެވެ. އަދި އެ ތުްނ ދޫކުރާ އެެމންޑްމަންޓައެމެންޑްމަންޓެއް (އުނި/އިތުރު) ެގނެވޭނެއެވެ. މިގޮ

  މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި އަދި ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ. ނިއިތުރު އު

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް -13

 އޮފީހުގައި ބާްއވާ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.ހަޅާނީ އަންާދސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި މި އަންދާސީހިސާބު ހުށަ •

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އޮްނނަ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައި ނުަގނެވޭނެއެވެ.  •

  އަދި ުހށަހަޅަންޖެހޭ އެނޫން ލިޔުންތަކާއެކުއަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ މި މަޢުލޫމާތު ީޝޓުގައިވާ ގޮތަށް ކޯޓޭޝަންއާ •

 ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ. 

 މި މަޢުލޫމާތު ީޝޓުގައިވާ ގޮތަށް ކޯޓޭޝަންއާ އަދި ުހށަހަޅަންޖެހޭ އެނޫން ލިޔުންތަކާއެކުއަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ  •

އަންދާސީހިސާބުތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ހަމަޔަށް ހުށަނާޅާނަމަ ގަެއވެ.ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއް

 ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. 

 މި ބިޑާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ދިެވހި ބަހުން ނުަވތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.  •

 

 ހުޅުވުން އަންދާސީހިސާބު -14

މިބައްދަލުވުމަްށ އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވުން އޮންނާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މި އޮފީހުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގަެއވެ.  •

ފެބްރުވަރީ  21  ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ
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ލީތިއާ / ކެސް (އިންތިޤާީލ ިއންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރޗަން އޮފީސް، ހ.ގައި މި އޮފީ 11:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2022

 ގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ. ހަކުރާގޯޅި) 

އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވާ ބައްދަލުވުމުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާއި، އެފަރާތްތަކުން ހުަށހެޅި އަގު، މުއްދަތު  •

ށް އަދި އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ޝީޓެއް ތައްޔާރުކޮ

 ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަުކން ސޮއިކޮށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެޝީޓްގެ ކޮޕީ ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. 

 

 ކޮލިފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް -15

  ީޕާޓްނަރޝިޕް،  ،މިނިްސޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން (ކުްނފުނިމި ބިޑަށް ކުރިމަތިލެވޭނ

އަދި ސޯލްޕްރެޕަރޭޓަރ ފަދަ) ވިޔަފާރީކުރާ ދިވެހި ވިޔަފާރިއަކަށެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަަކީކ ، ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް 

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވެސް ވާންޖެހޭނެއެވެ. މީެގ 

ރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުްނ އިތުރުން އެފަ

 ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. •

މަތިލާ ފަރާތަކީ ަދއުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ބީލަމާގުޭޅ ސަސްޕެންޝަނެއް ހިނގަމުންދާ  ފަރާތެއްކަމުގައި މި ބިޑަށް ކުރި •

 ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިލޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ  25ކަމަށް މިކަރުދާހުގެ އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންެޖހޭ •

 ފަރާތްތައް 

 

 އިވެލުއޭޓްކުރާނެ މިންގަޑު ތައްއަންދާސީހިސާބު -16

ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭޯތ  ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައިވާ ރިކުއަރމެންޓްއިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން  •

 ބެލުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ނުވާ އަންާދސީހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. 

 މި އަންދާސީހިސާބު އިވެލުއޭޓްކުރާނީ ކޮންމެ ކެޓެގަރީއެއް ވަކިންނެވެ.  •

 އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ މިންގަނޑު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  •

 ޕޮއިންޓް   65   އަގު •
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 ޕޮއިންޓް   25  މުއްދަތު •

 ޕޮއިންޓް  5ތަޖުރިބާ       •

 ޕޮއިންޓް 5މާލީ ޤާބިލުކަން   •

 

ޕޮއިންޓްދީ އެނިސްބަތަށް ބަލައި ދެްނ ހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް  65އަގަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް  •

 ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ. 

އެނިޞްަބތަްށ ބަލައި ދެންހުށަހަާޅ  ،ޕޮއިންޓްދީ 25މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ އެންމެ ކުރުމުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް  •

 ތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ. މުއްދަތު

މީގެ ކުރިން މިފަދަ ތަކެތި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށްށާއި އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ، ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ  •

ސަރުކާރު ހިއްސާވަ ކުންފުނިތަކަށް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާ  ލިޔުންތަކަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. މިގޮތުން ުހަށއަޅާ ކޮންމެލިޔުމަކަށް 

އެފަރާތުގެ ތައްގަޑާއި ސޮއި  ޕޮއިންޓެެވ. އަދި އެލިޔުންތަކުގައި 5ޕޮއިންޓެވެ. އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބޭނީ  1ލިބޭނީ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން މިފަދަ ތަކެތި  ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ އަދި، މާލީ ޤާބިލުކަމަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ •

ގެ ތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށްށާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވަ ކުންފުނިތަކަށް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާ  ލިޔުންތަކު

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮްށފައިވާ ސަޕްލައިކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަަސއްކަތުގެ އަގު ބީލަމުެގ  2

ޤާބިލުކަްނ  އާއި އެއްވަރުގެ %40ޕޮއިންޓް،  05އާއި އެއްވަރުގެ ޤާބިލުކަން ހުރިނަމަ  %50 ވެލިއުގެ މަދުވެގެން

އަށްވުރެ ދަށްނަަމ  %30ޕޮއިންޓް އަދި  01 އާއި އެއްވަރުގެ ޤާބިލުކަން ުހރިނަމަ %30ޕޮއިންޓް،  02ހުރިނަމަ 

  އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 

 އަންދާސީހިސާބު އެވޯޑްކުރުމާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން -17

ތު ކަރުދާހުގައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު އިވެލުއޭޓްކުރާ މިންގަނޑުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ ތެރެއިން މި މަޢުލޫމާ

ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވިހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަްށ  އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ

ތަކަކީ ކޮބައިކަން އެންޭގނެއެވެ. މިގޮތަށް އަންގާ އެންުގމާއި އެ ބީަލން ކާމިޔާބުކުރީ ކޮންަފރާތެއްކަމާއި، ކާމިޔާބު ނުވާ ފަާރތް، 

(ފަހެއް)  5ވިދިގެން ބީލަން ކާމިޔާބުނުވި ަފރާތްތަކަށް ބީލަމާގުޅޭ މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް 
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ވާފަރާތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބީލަން ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނު

ކާމިޔާބުނުވި ސަބަބު އަނގައިދެވޭނެއެވެ. އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު، އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށް 

ކުރާނީ ބީލަންކާމިޔާުބ އަންދާސީހިސާބު އެވޯޑްކުރިކަން "ވޯކް އެވޯޑިންގ ނޯޓް" އަކުން އަންގާނެއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި

ނުވި ފަރާތްތަކުން މައްސަލައެއް ުހށަހަޅާފައިވާނަމަ އެމައްސަލައެއް ަބލައި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް އެފަާރތަށް އެންގުމަްށފަހުގައެވެ. 

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން އަންނަ ފަރާތަކީ އެ ކުންފުންެޏއްގެ ފަރާތުން އަންނަ ފަރާތެްއކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް 

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ދެފަރާތުން ހާޒިރުވެ އެއްވަގުތެއްގައި ތަފާތެއް ނެްތ ދެ ކޮޕީގައެވެ.ހުށަހަޅަންވާއެވެ. 

 

 އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް -18

އަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން  (ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާ  250,000ބިޑުގެ އަގު  •

(ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަސްތެރޭގައި ސަޕްލަޔަރ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްއަށް އެދުމުން ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ  45ފެށިގެން 

ށްވާ މިންވަރުެގ ދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ދޫކުރެވޭނީ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ޢަދަދަ 15އަގުގެ %

 ބޭންކް ގެރެންޓީ އެއް "ބޭންކް ެގރެންޓީ ފޯ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް" އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓަށް އެދޭ އިރު ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

 

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ -19

 މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެެވ. •

 

 ޕަރފޮމެންސް ސެކިއުރިޓީ  -20

އަްށވުރެން މަތީ އަގެއްނަމަ ީބލަން ާކމިޔާބުކުރި ފަރާތުން  ފަސް ލައްކަ) ރުފިޔާ(  -/500,000ބީލަން ުހށަހަޅާ އަގަކީ  •

ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުްނ ނުވަތަ ފައިޭނންޝިއަލް އިްނސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފަިއާވ 

 ގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ. ގެރެންޓީއެއް ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީއެއްގެ ގޮތު

(ހަތެއް) ދުވަސް  7ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަްށ ބީލަންކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ދެޭވ މުއްދަތު ކަމުގައިވާ ރަސްމީ  •

ތެރޭގައި ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިިފނަމަ މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމައިފާވާ ނިންމުން ާބތިލުޮކްށ 

  ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދަޢުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.އެފަރާތުގެ

 %6ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މިންވަރު: ހުށަހަޅާ އަގުގެ  •
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 ރިޓެންޝަން -21

 ،އަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ(ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ)   -/500,000ބިޑުގެ އަގު ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުން ފިޔަވައި ކުރުވާ މަސައްކަތުގެ 

މަސްދުވަސް ވަންދެން ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. އަދި  06ފެށިގެން  މަސައްކަތް ނިންމާ ތާރީޚުން ،5ހުށަހަޅާ ބިޑުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ %

މަސައްކަތް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،5ރ އަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، ހުށަހަޅާ ބިޑުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ %-/5,000,000ބިޑްގެ އަގު 

ހިފެެހއްޓޭނެއެވެ. މި މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުްނ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގަިއ މަސްދުވަސް ވަންދެން  12

ދިމާވާ މައްސަލަތައް އެފަރާތުން ރަނގަޅުކޮށްދެން ވާނެއެވެ. ރިޓެންޝަން ފައިސާ އަނބުރާ ދެވޭނީ މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ 

 ނެވެ.  ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ރަނގަޅު ކޮށްދިނުމުން

 

 ފައިސާ އަދާކުރާނެ ގޮތް -22

މަސައްކަތުގެ އަގުދެވޭނީ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް ބަލައިގަތްކަމަށް މަސައްކަތްކުރުވި ފަރާތުން ލިޔުން ދިނުމުން، 

 މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 

 ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަރސް -23

މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވާ ޮކންމެ ދުވަހަކަށް ލިކުއިޑޭޓަޑް ެޑމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ  •

 ކެނޑޭނެއެވެ. 

• 0.005 x CP x LD  ްިލކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސ = 

• CP  (ްކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސ)– ުކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގ 

• LD  (ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަނ)–  ެމުއްދަތަށްވުރެ އިތުުރވާ ދުވަސްތައްކޮންޓްރެކްޓްގ 

އަށް ވުރެ ޮބޑު ނުވާ މިންވަރެކެވެ.  %15ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ކެނޑޭނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ  •

 އެމިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 
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 ންމަސައްކަތްނިމުނުކަމުގެ ލިޔުން ދިނު -24

ތަކެތި ޗެކްކުރުމަށްފަހު، ރިކުއަރމަންޓާއި އެއްގޮތަށް  ސަޕްލައިކުރި ތަކެތިނިމުމުން، ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް  •

ދޭނެއެވެ. އޮފީހުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ސަޕްލައިކޮށްފައިވާނަމަ، 

 އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: -25

o  ްބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލ 

o (ްކޮންމެ ކެޓެގަރީއަކަްށ ވަކި ކޯޓޭޝަނެއ) ްކޯޓޭޝަނ 

o  ްމޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ "ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް" (އިޢުލާނު ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެނ

 ވެ.)މަސްތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެއެ 03ވޭތުވެދިޔަ 

o ްކަްނ ނަމަ އެފުނިތަކަށް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާކުރިން މިފަދަ ތަކެތި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވަ ކުނ

 (ލިޔުން ދޫކުރި ފަރާތުން ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑުޖަހާފައި) ރިފަރެންސް ލެޓަރތައްއެނގޭނެ 

o  ްމޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް  ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ފަރާތެއްނަމަ،އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓ

 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ 

o ީވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕ 

o ްކޮޕީ އެސްއެމްއީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓ 

o /ޯޓަލޮގް ކެހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން އަދި ފޮޓ 

 ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޑްރެސް -26

 އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަްޑސްޕަރސަންގެ އޮފީސް

 ލީތިއާ، ހަކުރާ ގޯޅިހ. ކެ

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ރަސްމީ  އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ otj.gov.mvprocurement@ ތުރުމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްއި -27

 އަށް ގުޅުއްވާ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 9829889/9922800މަސައްކަތު ގަޑީގައި 

mailto:procurement@otj.gov.mv
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 "ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްސް" 1އެނެކްސް 

Minimum Requirement 

 ,DELL, ACER, HPހުށަހަޅާ ބްރޭންޑް ވާންވާނީ ވެލްނޯން ބްރޭންޑަކަށެވެ. އެގޮތުން މިއޮފީހުން ގަބޫލުކުރާ ބްރޭންޑް ތަކަކީ  - ނޯޓް:  

ASUS  ިއަދ LENOVO

Brand new 07 Computer Systems 

Intel Core i5 10th generation or later processor 
8 GB DDR4 RAM 

256 GB SSD 
 1 x HDMI output 

 1 x USB 3.0 interface 
 1 x Gigabit network interface 

  Wi-Fi ac protocol 
   Genuine Windows 10 64bit professional edition operating system. 

Keyboard and mouse 
 24 inch LED screen (Monitor) 

  1920 x 1080 resolution (Monitor) 
   Inputs VGA, HDMI, Display Port (Monitor) 

01 Monitor 

 24 inch LED screen (Monitor) 
  1920 x 1080 resolution (Monitor) 

   Inputs VGA, HDMI, Display Port (Monitor) 

Brand new
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 "ލެޕްޓޮޕް" 2އެނެކްސް 

Laptop 05Brand new  

Minimum Requirement 

Intel Core i5 10th generation or later processor  

• 8 GB DDR4 RAM

• 256 GB SSD

• 1 x HDMI output

• 1 x USB 3.0 interface

• 1 x Gigabit network interface

• Wi-Fi ac protocol

• Genuine Windows 10 64bit professional edition operating system.

• 15 - 17 inch screen (Monitor)

• Wireless Mouse
• Laptop Bags (Backpack)

 ,DELL, ACER, HPނޯޓް: ހުށަހަޅާ ބްރޭންޑް ވާންވާނީ ވެލްނޯން ބްރޭންޑަކަށެވެ. އެގޮތުން މިއޮފީހުން ގަބޫލުކުރާ ބްރޭންޑް ތަކަކީ 

ASUS  ިއަދLENOVO  


