ސ ެއ ްނ ްޑ ެއ ެ
ަފއ ޭިނ ްނ ް
ސ ްޓ ެމ ޭނ ްޖ ަމ ްނ ްޓ

ސރވ ް
ިސ ަ
ސ ޮޕލ ް
ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ިސ

ބޑ ްިނގ ޮޑ ކ ުިޔ ަމ ްނ ްޓ
ި

ަމ ުއ ޫލ ާމ ުތ ަކ ުރ ާދ ް
ސ 01
އިޢުލާން ނަންބަރ:
އިޢުލާން ތާރީޚް:

171-G1(b)/PS/IUL/2019/006
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ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރPC-171/2019/W- L023 :

މަސައްކަތް:

ލިިޕޮލިސްިސްޓޭޝަންގައިިބޭނުންކުރާިއެއްގަމުިއުޅަނދުފަހަރާއިިގއ.އަތޮޅުގައިި
ގއ.ވިލިނގި ި

ން
ބޭނުންކުރާިޕޮލިސްިކަނޑުއުޅަނދުިފަހަރަށްިބޭނުންވާިޕެޓްރޯލްިއަދިިޑީސެލްިހޯދު ި
Project name: Fuel for vehicels and vessles of Ga.Vilingili police fuel.

ބ ަީލ ްނ ުހ ަށ ަހ ާޅ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ެދ ޭވ އ ުިރ ާ
ޝ ުދ
އ ުިރ ާ
ޝ
ުދ
ަނ ްމ ަބ ުރ
1.0
1.1

ަތ ްފސ ްީލ

ބ ަީލ ުމ ެގ ަމ ުޢ ޫ
ލ ާމ ުތ
ސ ާވ ެލ ްއ ޮފ ުނ ަވ ްނ ާވނީަ ،މ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ާ
ސ ުފ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަމ ުޢ ޫލ ާމ ެތ ްއ ާވ ަނ ަމ ެއ ު
ބ ަީލ ާމއި ުގޅ ެިގ ްނ ާ
ސ ުފ ުކ ުރ ަމ ްށ
ތރ ަީގއި ެއ ާވ އ ެީމއ ްިލ ެއ ްޑ ެރ ަހ ެށ ެވ.
ެދވ ަިފއ ާިވ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ި
އީމެއިލްzh_C1337@police.gov.mv :
ޮކޕީprocurement@police.gov.mv :

1.2

ަމ ަ
ތރ ަީގއި ެއ ާވ ާތރ ުީޚ ަގއި އ ުިޢ ާލ ުނ ަގއި ެދވ ަިފއ ާިވ ެއ ްޑ ެރ ުހ ަގ ެއ ެވ.
ނ ި
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ ްޕރީބ ްިޑ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ްނ ޮއ ްނ ާނ ީ

1.3

ތާރީޚް :މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުމެއް ނޯންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.
ތރ ަީގއ ާިވ ުދ ަވ ުހ ެގ ެއ ަގޑ ަިއ ްށ އ ް
ސ ހ ާ
ިސ ަކ ްނ ަދ ުރ ޮކށި ަ 1އ ްށ ެށ ެވ.
ނ ި
ިސ ުބ ުހ ަށ ަހ ަޅ ްނ ެޖ ޭހ ީ
ައ ްނ ާދ ީ
ާތރ ްީޚ:
ަގ ޑި11:00 :

 06ފެބްރުއަރީ 2019

1.4

ބ ަީލ ުމ ަގއި ަރޖ ް
ތރ ަީގއި ެއ ަވނ ެީއ ެވ.
ިސ ްޓރީ ުކ ެރ ޭވ ެނ ެއ ްނ ެމ ަފ ުހ ަވ ުގ ުތ ި
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ތާރީޚް:
ަގ ޑި23:59 :
1.5

ިސ ެގ ެވ ްބ ަ
ސރވ ް
ަ
ސ ޮޕލ ް
ިސ ްޓރީ ުވ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ބ ަީލ ުމ ަގއި ަރޖ ް
ސ އ ްިޓ ަގއި މިއ ުިޢ ާލ ުނ ެގ ަދ ުށ ްނ
ިސ
ޯފ ުރ ޮކ ްށދ ަީފއ ާިވ " ު " Bid Registration Formފރ ަިހ ަމ ުކ ެރ ްއ ުވ ަމ ްށ ަފ ުހ ަ 1.1ގއ ާިވ ެއ ްޑ ެރ ް
ސ ަތ ަކ ްށ ޮފ ުނ ުވ ުމ ްނ
ސލ ްިޕ ަރޖ ް
ިސ ްޓރީވ ަިކ ުމ ެގ ް
ބ ަީލ ުމ ަގއި ަރޖ ް
ިސ ްޓރީ ަނ ްމ ަބ ާރއ ެިއ ުކ ަ 24ގ ިޑއ ުިރ ެތ ޭރ ަގއި ެމއ ްިލ ުކ ެރ ޭވ ެނ ެއ ެވ.
ިސ ްޓރީވި ަކ ުމ ެގ ް
ނ ަރޖ ް
ބ ަީލ ުމ ަގއި ަރޖ ް
ސލ ްިޕ ލ ުިބ ުމ ްނ ެނ ެވ.
ިސ ްޓރީވ ަިކ ަމ ްށ ަޔގީ ްނ ުކ ަރ ްނ ާވ ީ

2.0

ބ ަީލ ްނ ުހ ަށ ެހ ުޅ ްނ

2.1

ިސ ުބ ުހ ަށ ެހ ޭޅނީ އ ުިޢ ާލ ުނ ަގއި ަރޖ ް
ސހ ާ
ިސ ަޓރީ ުކ ުރ ަމ ްށ ެދވ ަިފއ ާިވ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ބ ަީލ ަމ ްށ
ައ ްނ ާދ ީ
ސހ ާ
ަރޖ ް
ނ ސިޓީ ުއ ަރ ެއ ްއ ަގއި ަބ ްނ ުދ ުކ ެރވ ަިފ ެއ ެވ.
ިސ ުބ ަތ ްއ ުހ ްނ ަނ ްނ ާވ ީ
ިސ ްޓރ ުީކ ެރވ ަިފއ ާިވ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ެށ ެވަ .އ ްނ ާދ ީ
ސހ ާ
ިސ ެބ ްއ ަކ ްނ ެއ ެގ ްނ
ސިޓީ ުއ ަރއ ެިގ ޭބ ުރ ަގއި ުހ ަށ ަހ ާޅ ަފ ާރ ުތ ެގ ަނ ާމއި ޮކ ްނ ަކ ަމ ަކ ްށ ުހ ަށ ެހ ޭޅ ައ ްނ ާދ ީ
ސހ ާ
ިސ ުބ ަތ ްއ ަބ ަލއި ުނ ަގ ެނ ޭވ ެނ ެއ ެވ.
ޮއ ްނ ަނ ްނ ާވ ެނ ެއ ެވ .މ ާިއއި ހ ާިލ ަފ ްށ ުހ ަށ ަހ ާޅ ައ ްނ ާދ ީ

2.2

ިސ ްޓރ ުީވ ަމ ްށ ޮފ ުނ ާވ ަފއ ާިވ " ަ " Bid Registration Formއދި ބ ަީލ ުމ ަގއި ަރޖ ް
މިބ ަީލ ުމ ަގއި ަރޖ ް
ިސ ްޓރީވ ަިކ ުމ ެގ
ސހ ާ
ް
ިސ ާބ އ ެިއ ުކ ުހ ަށ ަހ ަޅ ްނ ާވ ެނ ެއ ެވ.
ސލ ްިޕ ައ ްނ ާދ ީ

2.3

ސ.ޓީ ހ ަިމ ަނ އ ެިގ ްނ ެ
ީ.އ ް
ސ.ޓީ ެނ ޭގ ުމ ަދ ެލ ްއ  /ހ ުިދ ަމ ެތ ްއ ަނ ަމ ައ ުގ ުހ ަށ ަހ ަޅ ްނ ާވނީ ޖ ެ
ީ.އ ް
ޖ ެ
ދިވހި ުރފ ާިޔއ ްިނ ެނ ެވ.
ސ ުފ ޮކ ްށ ެއ ެ
ިސ ުބ ަގ އި ައ ުގ ަތ ްއ ާ
ސ ހ ާ
ނގ ްނ ޮއ ްނ ަނ ްނ ާވ ެނ ެއ ެވަ .އ ުގ ުހ ަށ ެހ ުޅ ަމ ްށ ެދވ ަިފއ ާިވ
ުހ ަށ ަހ ާޅ ައ ްނ ާދ ީ
ސ ހ ާ
ސ ހ ާ
ިސ ުބ
ލޑިޓ ަީއކީ ައ ްނ ާދ ީ
ިސ ުބ ެގ ެވ ި
ުހރ ާިހ ަބ އ ަިތ ަކ ްށ ައ ުގ ުހ ަށ ަހ ަޅ ްނ ާވ ެނ ެއ ެވަ .އދި ުހ ަށ ަހ ާޅ ައ ްނ ާދ ީ
ުހ ަށ ަހ ާޅ ާތރ ުީހ ްނ ެފށ ެިގ ްނ ު 60ދ ަވ ުހ ެގ ުމ ްއ ަދ ެތ ެކ ެވ.

2.4

ސހި ާ
ނޑ ެއޅ ަިފއ ާިވ ަގ ިޑ ާފއ ުިތ ުވ ަމ ްށ ަފ ުހ ުހ ަށ ެހ ޭޅ ެއ ްއ ެވ ް
ިސ ުބ ުހ ަށ ެހ ުޅ ަމ ްށ ަކ ަ
ސހ ާ
ސ ެބ ްއ ަބ ަލ ެއ ްއ
ސ ައ ްނ ާދ ީ
ައ ްނ ާދ ީ
ނ ެއ ަކ ަމ ްށ ަކ ަ
ިސ ުބ ަތ ްއ ަބ ްނ ުދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ުއ ަރ ެކ ު
ސހ ާ
ނޑ ެއޅ ަިފއ ާިވ
ނޑ ަމ ްށ ަހ ަމ ެޖހ ަިފއ ަިވ ީ
ުނ ަގ ެނ ޭވ ެނ ެއ ެވަ .އ ްނ ާދ ީ
ސ ހ ާ
ސހ ާ
ިސ ުބ ުހ ަށ ެހ ުޅ ަމ ްށ ަފ ުހަ ،އ ަގ ްށ
ޞ ުރ ަގ ެއ ެވަ .އ ްނ ާދ ީ
ިސ ުބ ުހ ަށ ަހ ާޅ ުހރ ާިހ ަފ ާރ ްތ ަތ ެކ ްއ ެގ ާހ ި
ަގ ޑ ަީގއި ައ ްނ ާދ ީ
ަބ ަދ ެލ ްއ ުނ ެގ ެނ ޭވ ެނ ެއ ެވ.
ނޑ ެއޅ ަިފއ ާިވ ަގ ިޑ ެޖ ުހ ުމ ެގ ުކރ ްިނ ުހ ުޅ ަވ ްނ ަކ ަ
ބ ަީލ ްނ ުހ ުޅ ަވ ްނ ަކ ަ
ކ
ނޑ ެއޅ ަިފއ ާިވ ަތ ާނއި ަގ ިޑ ަކ ަށ ަވ ުރ ުކ ުރ ަމ ީ
ބ ަީލ ްނ ުހ ަށ ަހ ާޅ ަފ ާރ ުތ ެގ ޒ ްިނ ާމ ެއ ެކ ެވ.

2.5

ިސ ުބ ުހ ަށ ަހ ާޅ ަފ ާރ ުތ ްނ ަކ ަ
ސހ ާ
ނޑ ެއޅ ަިފއ ާިވ ަގ ޑ ަިއ ްށ ާހޞ ުިރ ާވ ްނ ާވ ެނ ެއ ެވަ .އދި މ ޮިގ ުތ ްނ ުހ ަށ ަހ ާޅ
ައ ްނ ާދ ީ
ސ ުފ ުކ ަރ ްނ ޭބ ުނ ްނ ެވ ްއ ެޖ ހ ެ
ާ
ސހ ާ
ިނދ ްއ ަގއި ެއ ަފ ަދ ަމ ުޢ ޫލ ާމ ެތ ްއ
ިސ ާބ އި ެބ ޭހ ޮގ ުތ ްނ ަމ ުޢ ޫލ ާމ ެތ ްއ
ައ ްނ ާދ ީ
ސހ ާ
ިސ ުބ ުހ ަށ ެހ ުޅ ުމ ެގ ުކރ ްިނ ޚ ާިލ ުފ ުއ ެފ ޭދ ުނ ަވ ަތ ޮއ ުޅ ްނ ައ ާރ
ެދ ޭވ ަވ ުރ ެގ މ ަީހ ުކ ާހޞ ުިރ ާވ ްނ ާވ ެނ ެއ ެވަ .އ ްނ ާދ ީ
ސހ ާ
ސ ުފ ުކ ަރ ްނ ޭބ ުނ ްނ ެވ ްއ ެޖ ަނ ަމ ެއ ަކ ެމ ްއ ާ
ސ ަކ ެމ ްއ ާ
ެއ ްއ ެވ ް
ިސ ުބ ުހ ަށ ެހ ުޅ ަމ ްށ
ސ ުފ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ެނ ެއ ެވަ .އ ްނ ާދ ީ
ސހ ާ
ިސ ެބ ެކ ެވ.
ާހޞ ުިރ ާވ ޮކ ްނ ެމ ަފ ާރ ަތ ުކ ްނ ުހ ަށ ެހ ޭޅނީ ެއ ްނ ެމ ައ ްނ ާދ ީ

2.6

ސހ ާ
އ ެީމއ ްިލ ާއއި ެފ ްކ ް
ިސ ުބ ަތ ްއ ަބ ަލ ެއ ްއ ުނ ަގ ެނ ޭވ ެނ ެއ ެވ.
ސ ެގ ަޒރ ާީއއ ްިނ ޮފ ުނ ާވ ައ ްނ ާދ ީ

2.7

ބ ަީލ ުމ ަގއި ަބ އ ެިވރ ާިވ ްނ ަނ ްނ ޯނ ުޓ ުކ ާރ ުހރ ާިހ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ބ ަީލ ްނ ުހ ަށ ެހ ުޅ ުމ ެގ ުފ ުރ ަ
ސ ުތ ޮއ ްނ ާނ ެނ ެއ ެވ.
ސ ބ ަީލ ްނ ުހ ަށ ެހޅ ާިދ ެނ ެއ ެވަ .ނ ަމ ެވ ް
ްޕރީބ ްިޑ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ަމ ްށ ާހޞ ުިރ ުނ ެވ ޭވ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ެވ ް
ސ ެއ ަބ ްއ ަދ ުލ ުވ ުމ ަގއި
ެދ ޭވ ަމ ުޢ ޫލ ާމ ެތ ްއ ުނ ަވ ަތ އ ުިރ ާ
ޝ ެދ ްއ ބ ަީލ ްނ ުހ ަށ ެހ ުޅ ުމ ެގ ަވ ުގ ުތ ަހ ަމ ުވ ުމ ެގ ުކރ ްިނ ޯހ ާދ ބ ަީލ ްނ ުހ ަށ ެހ ުޅ ަމ ްށ
ާވ ްނ ެޖ ޭހ ަތ ްއ ާޔރ ަީތ ްއ ުވ ަމކީ ބ ަީލ ްނ ެވރ ާިޔ ެގ ޒ ްިނ ާމ ެއ ެކ ެވ.

2.8

ސރވ ް
ަ
ސ ޮޕލ ް
ްޕ ޮރ ެޖ ްކ ާޓއި ުގޅ ެިގ ްނ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ިސ އ ްިނ ެއ ެމ ްނ ްޑ ެމ ްނ ެޓ ްއ ެދ ޭވ ަނ ަމ ެއ ެއ ެމ ްނ ްޑ ެމ ްނ ެޓ ްއ
ިސ
ސ އ ުިޓ ަގއި ައ ްޕ ޯލ ްޑ ުކ ެރ ޭވ ެނ ެއ ެވެ .ވ ްބ ަ
ިސ ެގ ެވ ްބ ަ
ިސރވ ް
މ ަ
ރ
ސ އ ްިޓ ަގއި ައ ްޕ ޯލ ްޑ ުނ ުކ ެރ ޭވ ާޙ ަލ ެތ ްއ ެމ ުދ ެވ ި
ެވ ްއ ެޖ ަނ ަމ ެއ ެމ ްނ ްޑ ެމ ްނ ްޓ އ ެީމއ ްިލ ުކ ެރ ޭވ ެނ ެއ ެވަ .އދި އ ެީމއ ްިލ ުނ ުކ ެރ ޭވ ާޙ ަލ ެތ ްއ ެމ ުދ ެވރ ެިވ ްއ ެޖ ަނ ަމަ ،ނ ްނ ޯނ ުޓ
ުކ ެރ ުވ ުނއ ުިރ ެދވ ަިފއ ާިވ ަނ ްނ ަބ ަރ ްށ ުގ ަޅއި ެއ ެމ ްނ ްޑ ެމ ްނ ްޓ ޫދ ުކ ުރ ުމ ެގ ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ ަހ ަމ ަޖ ްއ ަ
ސ އ ެިދ ޭވ ެނ ެއ ެވ.

2.9

ްޕ ޮރ ެޖ ްކ ުޓ ަގއި ަނ ްނ ޯނ ުޓ ުކ ާރއ ުިރ ދ ަީފއ ާިވ ޮމ ަބއ ްިލ ަނ ްނ ަބ ަރކީ ބ ަީލ ްނ ެވރ ާިޔ ެގ ުނ ަވ ަތ ބ ަީލ ުމ ެގ ަކ ްނ ަކ ްނ
ަބ ަލ ްއ ާޓ ަފ ާރ ުތ ެގ ަނ ްނ ަބ ުރ ަކ ުމ ަގއި ާވ ްނ ާވ ެނ ެއ ެވ.

2.10

ިސރވ ް
މި ބ ަީލ ަމ ްށ ައ ުގ ުހ ަށ ަހ ަޅ ްނ ާވނީ މ ަ
ިސ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ޭދ ައ ުގ ުހ ަށ ަހ ާޅ ޯފ ުމ ަގ ެއ ެވަ .އދި ައ ުގ
ުހ ަށ ަހ ާޅ

ޯފ ްމ

ޯފ ުރ ޮކ ްށ ުނ ޭދ

ާހ ަލ ްތ ަތ ުކ ަގއި

ުހ ަށ ަހ ަޅ ްނ ާވ ެނ ެވ.
(ހ) ޯކ ޭޓ ަ
ޝ ްނ ަނ ްމ ަބ ާރއި ާތރ ްީހ

ތރ ަީގއި ާވ
ި

ަކ ްނ ަތ ްއ ަތ ްއ

ުފރ ަިހ ަމ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ

ޯކ ޭޓ ަ
ޝ ެނ ްއ

(ށ) ްޕ ޮރ ެޖ ްކ ްޓ ަނ ްމ ަބ ުރ
ި/މ ަ
(ނ) ަތ ެކތ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ ައ ަދ ުދަ ،ތ ްފސ ުީލ ައދި ޭރ ްޓ
(ރ) ޖ ެީއ ް
ސޓީ
(ބ) ުޖ ުމ ަލ (ޖ ެީއ ް
ސޓީ ާއއ ެިއ ުކ)
(ޅ) ެޑލ ަިވރީ ުމ ްއ ަދ ުތ
/ކ ްނ ުފނ ެީގ ަނ ްނެ ،އ ްޑ ެރ ް
ިސ ުބ ުހ ަށ ަހ ާޅ ަފ ާރ ްތ ު
ސ ހ ާ
ސ ައދި ޯފ ުނ ަނ ްމ ަބ ުރ
(ކ) ައ ްނ ާދ ީ
(އ) ުކ ްނ ުފނ ެީގ ް
ސ ޭޓ ްމ ްޕ
އ ( ބ ަީލ ްނ ެވރ ާިޔ ެގ ޮ
(ވ) ބ ަީލ ްނ ެވރ ާިޔ ެގ ޮ
އ ެނ ްތ ަނ ަމ ބ ަީލ ްނ ާބތ ްިލ ާވ ެނ ެވ )
ސ ި
ސ ި
2.11

ޮ
ު
ސ ހ ާ
އ ުނ ޮކ ްށފ ަިނ ަމ ުނ ަވ ަތ ެއ ްއ ެވ ް
ދިނ ަމ ްށ ެއ ޯވ ް
ިސ ަބ ުކ ްނ ޚ ުިދ ަމ ްތ
ސ ި
ރޑ ުކ ުރ ަމ ްށ ަފ ުހ
ޚ ުިދ ަމ ެތ ްއ
ުނ ުކ ެރ ޭވ ެނ ަކ ަމ ްށ ުބ ެނ ޫދ ޮކ ްށ ަލއިފ ަިނ ަމެ ( 1 ،އ ެކ ްއ ) ައ ަހ ަރ ްށ ުވ ެރ ުކ ުރ ޫނ ްނ ުމ ްއ ަދ ަތ ަކ ްށ ެއ ަފ ާރ ަތ ުކ ްނ
ސރވ ް
ިސ ަ
ސ ޮޕލ ް
ސ ޚ ުިދ ަމ ެތ ްއ ުނ ޯހ ުދ ުމ ެގ އ ްިޚތ ާިޔ ުރ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ުހ ަށ ަހ ާޅ މ ަިފ ަދ ެއ ްއ ެވ ް
ލބ ެިގ ްނ ެވ ެއ ެވ.
ިސ ައ ްށ ި

2.12

ިސއ ްިނ ޭބ ުނ ްނ ުނ ެވ ްއ ެޖ ހ ެ
ސރވ ް
ިސ ަ
ސ ޮޕލ ް
ދ ޚ ުިދ ަމ ެތ ްއ ޯހ ުދ ަމ ްށޯ ،މ ްލޑ ްިވ ް
ސހ ާ
ިނދ ްއ ަގއި
ިސ ުބ ަތ ްއ ޯހ ި
ައ ްނ ާދ ީ
ސރވ ް
ިސ ަ
ސ ޮޕލ ް
ިސ ުބ ަތ ްއ ާބތ ްިލ ުކ ުރ ުމ ެގ ަހ ްއ ުޤ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ހ ާ
ލބ ެިގ ްނ ެވ ެއ ެވ.
ިސ ައ ްށ ި
ެއ ަކ ަމ ްށ ުހ ަށ ެހޅި ައ ްނ ާދ ީ
ސހ ާ
ިސ ުބ ަތ ްއ
މ ޮިގ ުތ ްނ ައ ްނ ާދ ީ

ާބތ ްިލ

ުކ ެރވ ްިއ ެޖ ަނ ަމ

ުހ ަށ ަހ ާޅ ަފއ ާިވ

ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ

ސހ ާ
ިސ ުބ
ައ ްނ ާދ ީ

ާބތ ްިލ

ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ަކ ްނ ެއ ްނ ޭގ ެނ ެއ ެވ.
2.13

ސ ަ
ިސ ުބ ުހ ަށ ަހ ާޅ ަފ ާރ ާތއި ު /ކ ްނ ުފ ްނ ާޏއި ެމ ުދ ާރ ްއ ޭޖ ެގ ެއ ްއ ެވ ް
ސހ ާ
ޝ ުރޢީ ޯކ ެޓ ްއ ަގއި ހ ަިގ ުމ ްނ ާދ
ައ ްނ ާދ ީ
ސ ަލ ެއ ްއ ުކރ ަިއ ްށ ެގ ްނ ެދވި ާ
އ ަމ ްއ ަ
ަމ ްއ ަ
ސބ ުިތ ެވ ަފއ ާިވ
ސ ަލ ެއ ްއ ުނ ަވ ަތ ޭވ ުތ ެވ ދ ަިޔ ަ 5އ ަހ ުރ ުދ ަވ ުހ ެގ ެތ ޭރ ަގ ި
ސރވ ް
ިސ ަ
ސ ޮޕލ ް
ރޑ ުނ ުކ ުރ ުމ ެގ އި ްޙތ ާިޔ ުރ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ަނ ަމ ެއ ަފ ަދ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ބ ްިޑ ެއ ާވ ް
ލބ ެިގ ްނ
ިސ ައ ްށ ި
ެވ ެއ ެވ.

3.0
3.1

ސ ހ ާ
ިސ ާބ އި ެއ ުކ ުހ ަށ ަހ ަޅ ްނ ެޖ ޭހ ަތ ެކތި
ައ ްނ ާދ ީ
ޝ ްނ ޯފ ް
ިސ ްޓ ޭރ ަ
(ހ) ަ 2.2ގއ ާިވ ޮގ ަތ ްށ ބ ްިޑ ަރޖ ް
ރމ
ސ ހ ާ
ިސ ުބ ުހ ަށ ަހ ާޅ ަފ ާރ ުތ ެގ ސިޓީ
(ށ) ައ ްނ ާދ ީ
/ކ ޭޓ ަ
(ނ) ަ 2.10ގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ައ ުގ ުހ ަށ ަހ ާޅ ޯފ ްމ ޯ
ޝ ްނ
(ރ) ބ ަީލ ްނ ުހ ަށ ަހ ާޅ ަފ ާރ ުތ ެގ ްޕ ޮރ ަފއ ްިލ
"ބ ްނ ްކ ރ ަިފ ެރ ްނ ް
ޭ
(ބ) ބ ްިޑ ަގއި ަރޖ ް
ސ
ިސ ްޓރ ޮީކ ްށ ަފއ ާިވ ަފ ާރ ުތ ެގ ަނ ުމ ަގއ ާިވ ެއ ަކ ުއ ްނ ެޓ ްއ ެގ
ސ ަވކ ަިވކ ްިނ އ ޭ
ވ ަ 03މ ުހ ެގ ެއ ްވ ެރ ްޖ ަ 03މ ް
ެލ ަޓރ" ާ
ިނގ ެނ ެހ ްނ) ުނ ަވ ަތ ާފއ ުިތ ެވދ ަިޔ
(ފއ ުިތ ި
ަ 02އ ަހ ުރ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ޮއޑ ްިޓ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ޮއޑ ަިޓ ްޑ ަފއ ޭިނ ްނޝ ަިއ ްލ ް
ސ ޭޓ ްޓ ަމ ްނ ްޓ ެގ ޮކ ީޕ (
ސ ާޓ ަނ ްލ ޮއޑ ަިޓ ުރ ެގ ޮ
ސ އި ައދި ް
ެއ ްކ ް
ސ ޭޓ ްމ ްޕ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ )
ިސ ުބ ަގ އި ުހ ަށ ަހ ާޅ ަފއ ާިވ ަމ ުއ ޫލ ާމ ުތ ެގ ަ
ސ ހ ާ
ސ ްއ ަޚ ަކ ްނ ެއ ޭގ ޭނލ ުިޔ ްނ ަތ ްއ
(ޅ) ައ ްނ ާދ ީ

ޝ ްނ ެ
ިސ ްޓ ޭރ ަ
(ކ) ބ ަީލ ްނ ުހ ަށ ަހ ާޅ ަފ ާރ ުތ ެގ ވ ަިޔ ާފރި ަރޖ ް
ސ ްޓފ ެިކ ްޓ ެގ ޮކ ީޕ
ިސ ްޓ ޭރ ަ
ސ.ޓީ ެރޖ ް
ީ.އ ް
ިސ ަޓރީ ުކ ަރ ްނ ެޖ ޭހ ަފ ާރ ެތ ްއ ަނ ަމ ޖ ެ
ސ.ޓީ ައ ްށ ަރޖ ް
(އ) ޖީ ެއ ް
ޝ ްނ
ެ
ސ ްޓފ ެިކ ްޓ ެގ ޮކ ީޕ
(ވ) އ ްިމ ޯޕ ް
ރޓ ުމ ާދ ވ ްިއ ުކ ުމ ެގ ުހ ްއ ަދ
ިސ ުބ ުހ ަށ ަހ ާޅ ަފ ާރ ުތ ެގ ައއި.ޑީ ާކ ް
ސ ހ ާ
ރޑ ޮކ ީޕ
(މ) ައމ ްިއ ަލ ަފ ާރ ަތ ުކ ްނ ަނ ަމ ައ ްނ ާދ ީ
ސ ުރ ާކ ަރ ާށއި ައމ ްިއ ަލ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ްށ ޯފ ުރ ޮކ ްށ ެދ ްއ ާވ ަފއ ާިވ މ ަިފ ަދ ަމ ަ
(ފ) މ ެީގ ުކރ ްިނ ަ
ސ ްއ ަކ ެތ ްއ
ުކ ުރ ުމ ެގ

ާޤ ބ ްިލ ަކ ްނ

ައ ްނ ަގއ ޭިދ

ެއ ެހނ ެިހ ްނ

ލ ުިޔ ްނ ަތ ްއ

(

ލ ުިއ ްނ

ޫދ ުކ ާރ ަފ ާރ ުތ ެގ

ރހ ްޑ ަގ އި ޮ
އ ައދި ް
ެލ ާޓ ެ
ސ ޭޓ ްމ ްޕ ުކ ެރވ ަިފއި )
ސ ި
ސ ހ ާ
އޓީރ ާިއ ަގއި ުހ ަށ ެހ ުޅ ަމ ްށ
ިސ ުބ ުހ ަށ ަހ ުޅ ްއ ާވ ަފ ާރ ްތ ަތ ްއ އ ެިވ ުލ ޭއ ްޓ ުކ ެރ ޭވ ްކ ަރ ި
(ދ) ައ ްނ ާދ ީ
ެއދ ަިފއ ާިވ އ ުިތ ުރ ލ ެިޔކ ުިޔ ްނ ަތ ްއ
4.0

ސ ހ ާ
ިސ ާބ އި ެއކ ަީގއި ުހ ަށ ަހ ާޅ ލ ެިޔކ ުިޔ ްނ ަތ ްއ
ައ ްނ ާދ ީ
އަންދާސީ ހިސާބާއިއެކީގައި ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ (އެންމެ ފަހު  03މަހުގެ ބެލެންސް އެނގޭނެހެން)

4.1

ނުވަތަ ފާއިތުވެދިޔަ  02އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓްކުރެވިފައިވާ އޮޑިޓަޑް ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ކޮޕީ
(އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުގެ ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ކުރެވިފައިވާ) ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ
ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާންވާނެއެވެ .މިމައުލޫމާތު ހުށަނާޅާނަމަ އެފަރާތެއް އިވެލުއޭޝަނުން
ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވިދާނެއެވެ.


ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރގައިވާ އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތަކީ ބިޑްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ފަރާތްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.



ކުންފުންޏަކުން

ހިންގާ

ކާންދިނުމުގެ

ހޮޓާ/ރެސްޓޯރަންޓް/ކައްކާ

ފޯރުކޮށްދޭ

ޚިދްމަތް

ފަރާތެއް/އެފަދަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނަމުގައި ބިޑް ހުށަހަޅާނަމަ ކުންފުނީގެ ނަމުގައިވާ އެކައުންޓުގެ
ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ .އަދި އެ ހޮޓާ/ރެސްޓޯރަންޓް/ކައްކާ ކާންދިނުމުގެ
ޚިދްމަތް

ފޯރުކޮށްދޭ

ފަރާތެއް/އެފަދަ

ވިޔަފާރިއެއްގެ

ނަމުގައި

އެކައުންޓެއް

ވާނަމަ

އެއެކައުންޓެއްގެ ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

4.2

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ ،ހުށަހަޅަންވާނީ އެފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓްގެ

ބޭންކް ރެފަރެންސް ލެޓަރއެވެ.
އ ާކ ްނ ު
ިސރވ ް
މ ަ
ސ
ދިނ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ުހ ަށ ެހ ޭޅ ައ ްނ ާދ ީ
ިސ ެގ ަފ ާރ ުތ ްނ ުކ ާރ އ ުިޢ ާލ ްނ ަތ ުކ ެގ ެތ ެރއ ްިނ ަކ ްއ ަކ ި
ސ ަކ ްނ ާހ ަމ ޮކ ްށ ު
ދިނ ަމ ްށ ަޓ ަކއި ްކ ެރޑ ްިޓ ރ ަިފ ަރ ްނ ް
ިސ ުބ ަތ ާކއ ެިއ ާކއ ެިއ ުކ ާމލ ަީތ ަނ ަވ ް
ހ ާ
ސ ސިޓީ ުހ ަށ ެހޅ ާިދ ެނ ެއ ެވ.
ތރ ަީގއ ާިވ ަ
ޝ ުރ ުތ ަތ ްއ ަހ ަމ ާވ ްނ ެޖ ޭހ ެނ ެއ ެވ.
ެއސިޓ ަީގއި ި


ަރޖ ް
ިސ ްޓރ ޮީކ ްށ ަފއ ާިވ

ވ ަިޔ ާފރ ެިއ ްއ ެގ

ުނ ަވ ަތ

ހ ްިނ ަގ ުމ ްނ ާދ

ުކ ްނ ުފ ްނ ަޏ ުކ ްނ

ުނ ަވ ަތ

ޭބ ްނ ަކ ުކ ްނ

ޫދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ލ ުިއ ެމ ްއ ަކ ުމ ަގއި ާވ ްނ ާވ ެނ ެއ ެވ.


ސ ައކީ ާޚ ްއ ަ
ުހ ަށ ެހ ޭޅ ްކ ެރޑ ްިޓ ެރ ަފ ެރ ްނ ް
އ
ސ ޮކ ްށ މ ްިޕ ޮރ ެޖ ްކ ަޓ ްށ ޫދ ުކ ެރވ ަިފއ ާިވ ސިޓ ެީއ ްއ ަކ ުމ ަގ ި

ާވ ްނ ާވ ެނ ެއ ެވ.


ސ ސިޓީ ަގއި ްޕ ޮރ ެޖ ްކ ްޓ ެގ ަނ ްނަ ،ފއ ާ
މި ެރ ަފ ަރ ްނ ް
ިސ ެގް /ކ ެރޑ ްިޓ ެގ ަޢ ަދ ުދ ،ސިޓީ ޫދ ުކ ެރ ުވ ުނ ާތރ ްީޚ،
ސ ޫދ ުކ ާރ ަފ ާރ ުތ ެގ ަނ ާމއި ޮ
އ ައދި ް
ްކ ެރޑ ްިޓ ެގ ުމ ްއ ަދ ުތ ަހ ަމ ާވ ެނ ާތރ ްީޚ ައދި ެރ ަފ ަރ ްނ ް
ސ ޭޓ ްމ ްޕ
ސ ި
ސ ުފ ޮކ ްށ ެއ ެ
ާ
ނގ ްނ ޮއ ްނ ަނ ްނ ާވ ެނ ެއ ެވ.



ސ ޫދ ުކރ ަިފ ާރ ުތ ްނ ޫދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ޮއރިޖ ަިނ ްލ ެރ ަފ ަރ ްނ ް
ނ ެރ ަފ ަރ ްނ ް
މި ެރ ަފ ަރ ްނ ް
ސ ައ ަކ ެށ ެވ.
ސ ާވ ްނ ާވ ީ
މ ަިފ ަދ ެރ ަފ ަރ ްނ ް
ސ ަތ ުކ ެގ ޮކ ީޕ ަބ ަލ ެއ ްއ ުނ ަގ ެނ ޭވ ެނ ެއ ެވ.


4.3

ައމ ްިއ ަލ ަފ ުރ ުދ ްނ ޫދ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ްކ ެރޑ ްިޓ ރ ަިފ ެރ ްނ ް
ސ ަބ ަލ ެއ ްއ ުނ ަގ ެނ ޭވ ެނ ެއ ެވ.

ސ ްއ ަކ ްތ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ަނ ަމ ެއ ަފ ާރ ެތ ްއ ެގ ަމ ަ
ސ ުރ ާކ ުރ ެގ މ ަިފ ަދ ްޕ ޮރ ެޖ ްކ ެޓ ްއ ަގއި ަމ ަ
ބ ްިޑ ުހ ަށ ަހ ާޅ ަފ ާރ ުތ ްނ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ
ެފ ްނ ަފ ުރ ައ ްނ ަގއ ޭިދ ލ ުިޔ ެމ ްއ ްޕ ޮރ ެޖ ްކ ްޓ ަޙ ާވ ުލ ުކރި ަފ ާރ ުތ ްނ ޯހ ުދ ަމ ްށ ަފ ުހ ުހ ަށ ަހ ަޅ ްނ ާވ ެނ ެއ ެވ.

4.4

ުހ ަށ ަހ ާޅބ ަީލ ުމ ެގ ައ ަގކީ ުނ ަވ ަތ މ ްިޕ ޮރ ެޖ ްކ ްޓ ެގ ަދ ުށ ްނ ެހ ޭދ ެނ ެއ ްއ ަބ ް
މލ ަިއ ްނ
ސ ުވ ުމ ެގ ައ ަގކީ ައ ަހ ަރ ުކ ި 1
ފިޔ ައ ްށ ުވ ެރ އ ުިތ ުރ ައ ަދ ެދ ްއ ަނ ަމ ބ ަީލ ްނ ުހ ަށ ަހ ާޅ ަފ ާރ ްތ ަތ ަކ ކީ ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ުރ ާ
ރޓ ަީގއި
ސ އ ްިނ ެލ ްނ ްޑ ެރ ެވނ ުިއ ޮއ ޯތ ި
ޝ ްނ ެ
ިސ ްޓ ޭރ ަ
ިސ ްޓރ ޮީކ ްށ ަފއ ާިވ ަފ ާރ ެތ ްއ ަކ ުމ ަގއި ާވ ްނ ާވ ެނ ެއ ެވަ .އދި ބ ްިޑ ަގއި މ ަިރޖ ް
ވ ަިޔ ާފރި ަރޖ ް
ސ ްޓފ ެިކ ްޓ ެގ ޮކ ީޕ
ހ ެިމނ ަިފއި ޮއ ްނ ަނ ްނ ާވ ެނ ެއ ެވ.

4.5

ސ ހ ާ
ިސ ުބ ުހ ަށ ަހ ާޅއ ުިރ މ ަިމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ަކ ުރ ާދ ުހ ަގއި ުހ ަށ ެއ ުޅ ަމ ްށ ެއދ ަިފއ ާިވ
އ ުގޅ ެިގ ްނ ައ ްނ ާދ ީ
މިއ ުިޢ ާލ ާނ ި
ސ ހ ާ
ިސ ުބ ަބ ަލއި ުނ ަގ ުތ ުމ ެގ އ ްިޚތ ާިޔ ުރ
ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ައދި ލ ުިޔ ެމ ްއ ައދި ލ ުިޔ ްނ ަތ ްއ ަމ ުދ ުނ ަވ ަތ ެނ ްތ ަނ ަމ ައ ްނ ާދ ީ
ލބ ެިގ ްނ ެވ ެއ ެވަ .އދި ަބ ަލއ ަިގ ުތ ަމ ްށ ަފ ުހ ެވ ް
ސރވ ް
ިސ ަ
ސ ޮޕލ ް
ޯމ ްލޑ ްިވ ް
ސ ަމ ުއ ޫލ ާމ ުތ ުފރ ަިހ ަމ ުނ ާވ ަނ ަމ
ިސ ައ ްށ ި
ސ ހ ާ
ލބ ެިގ ްނ ެވ ެއ ެވ.
ިސ ުބ ާބތ ްިލ ުކ ުރ ުމ ެގ އ ްިޚތ ާިޔ ުރ ި
ެއ ަފ ަދ ަފ ާރ ަތ ުކ ްނ ުހ ަށ ަހ ާޅ ައ ްނ ާދ ީ

5.0

ބ ަީލ ްނ ެވރ ްިނ ެގ ައ ަމ ުލ ަތ ްއ ަބ ަހ ްއ ަޓ ްނ ެޖ ޭހ ޮގ ްތ

5.1

ާމލ ްިއ ަޔ ުތ ަޤ ާވއ ުިދ ެގ ަ 10ވ ަނ ާބ ުބ ެގ ަނ ްމ ަބ ުރ ަ 10.33ގއ ާިވ ޮގ ަތ ްށ ބ ަީލ ްނ ެވރ ްިނ ެގ ައ ަމ ުލ ަތ ްއ ަބ ަހ ްއ ަޓ ްނ ާވ ެނ ެއ ެވ.
މ ާިމ ްއ ާދ ެގ ަ 5.1ގއި ަބ ާޔ ްނ ޮކ ްށ ަފއ ާިވ ޮގ ަތ ްއ ައ ަމ ުލ ަތ ްއ ުނ ެބ ެހ ްއ ޭޓ ަފ ާރ ްތ ަތ ްއ ބ ަީލ ުމ ްނ ަވކ ުިކ ުރ ުމ ެގ އ ްިޚތ ާިޔ ުރ
ިސވ ް
މ ަ
ލބ ެިގ ްނ ެވ ެއ ެވ.
ިސ ައ ްށ ި

6.0

ެއ ޯވ ް
ރޑ ުކ ުރ ްނ

6.1

ސ ުވ ުމ ަގއި ޮ
ރޑވ ަިކ ުމ ެގ ސިޓ ާީއއ ެިއ ުކ ެއ ްއ ަބ ް
ބ ަީލ ްނ ެއ ޯވ ް
ސ އ ުިކ ާރ ަފ ާރ ްތ ަތ ުކ ެގ ަމ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ޯހ ުދ ަމ ްށ ެއދި ޯފ ުމ
ޮފ ުނ ޭވ ެނ ެއ ެވަ .މ ުޢ ޫލ ާމ ުތ ޯފ ްމ ުފރ ަިހ ަމ ުކ ުރ ަމ ްށ ަފ ުހ ސިޓ ަީގއ ާިވ ުމ ްއ ަދ ުތ ެގ ެތ ޭރ ަގއި ޮފ ުނ ަވ ްނ ާވ ެނ ެއ ެވ.
ސ ުވ ުމ ެގ ްޑ ާރ ްފ ްޓ ޮފ ުނ ޭވ ެނ ެއ ެވެ .އ ްއ ަބ ް
ވ ަފ ާރ ަތ ްށ ެއ ްއ ަބ ް
ބ ަީލ ްނ ެއ ޯވ ް
ސ ުވ ުމ ެގ ްޑ ާރ ްފ ްޓ ޮފ ުނ ާވ ާތ ު 3ދ ަވ ުހ ެގ
ރޑ ި

5.2

6.2
6.3
6.4

ެތ ޭރ ަގއި ެއ ޯވ ް
ރޑވި ަފ ާރ ުތ ެގ ޮކ ެމ ްނ ާޓއ ެިއ ުކ ޮފ ުނ ަވ ްނ ާވ ެނ ެއ ެވ.
ޮ
ޮ
އ ެއ ްއ ަބ ް
ެއ ްއ ަބ ް
ސ އި
ސ ުވ ުމ ަގ ި
އ
ސ އ ުިކ ުރ ަމ ްށ ައ ްނ ާގ ާތރ ުީހ ްނ ެފށ ެިގ ްނ ު 3ދ ަވ ުހ ެގ ެތ ޭރ ަގ ި
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