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  ,SECRETARIAT OF FAADHIPPOLHU ATOLL COUNCIL ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އަތޮޅު ފާދިއްޕޮޅު 

 ,Faadhippolhu Naifaru ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު 

  Rep of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ.

 Infrastructure and Economic Development          އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް       

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 
 ބީލަން ހުށަހަޅާ ބޭނުން  -1

 ،ފުރުޞަތުގައި ހުޅުވައިލި ޕްރޮގްރާމްއަށް އެހީދިނުމުގެ މާލީ އަހަރުގެ ވަނަ 9102 ކަުއންސިލްގެ އަތޮޅު ފާދިއްޕޮޅު މި ބީލަމަކީ
 އޮޅުވެލިފުށި  އަދި ކުރެންދޫ ،ހިންނަވަރު ފާދިއްޕޮޅު ،ޕްރޮޕޯރސަލްތަކާގުޅިގެން ހުށަހެޅި ރަށުކައުންސިލްތަކުން އަހަރު ވަނަ 9102

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ަތރުބިއްޔަތު ހުނަރާއި ލިބެންޖެހޭ  ހެދިބޮުޑވުމުގައި ކުދިން އުމުރުގެ ާނސަރީ ބޭބީ  ގުޅިގެން ކައުންސިލާއި
ހުޅުވައިލެވޭ  ހޯދުމަށް ޕްލޭހައުސް 3 ،ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިންގާ  އެކައުންސިލްތަކުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ވަޞީަލތް ބޭނުންވާ

 ބީލަމެކެވެ. 
 

 މަޢުލޫމާތު:  ޕްލޭހައުސްގެ ގަންނަން ބޭނުންވާ 
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 އް( ތިނެ) 30 އަދަދު 

 ކޯޓޭޝަންގައި ބަޔާންކުރައްވާ! އުމުރުފުރާ ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ 

 ހިމެނިފައިވުން ޕައިޕެއް  ސްލައިޑިންގ  ޕްލޭހައުސްގެ ޑިޒައިން 

 ހިމެނިފައިވުން ސްޕައިރަލްއެއްއޯޕަން  ސްލައިޑިންގ. 
 30 ްކުރެވެންވާނެ ބޭނުން ގިނައިން ވުރެ ފީޗާރސްއަށ. 

 ްއަކަށްވާންވާނެ ގުޅޭ ޑިޒައިން ކުޑަކުދިންނާއި ،ރައްކާތެރި ކުޑަކުދިންނަށ. 

ެމޓީރިއަްލ  އަވީގައި ގިނަދުވަހަށް ހުންނަ ޙާއްޞަ އަށް އައުޓްޑޯރ ގުޅޭ ކުޑަކުދިންނާއި މެޓީރިއަލް
 .އަކަށްވާންވާނެ

 .ބޭނުންކުރެވެންވާނެ އެއްފަހަރާ ގިނަކުދިންނަށް  ކުދިންނަށްވުރެ 5 ކެޕޭސިޓީ 

 .އުޅަނދަކަށްމާލޭ ބަނދަރުގައި އޮންނަ  ޑެލިވަރީ ކުރަންޖެހޭ ތަން 

 ހިމަނައިގެން. އަދި ޑެލިވަރ ކޮށްދިނުމުގެ އަގު ޓީ.އެސް.ޖީ ހުށަހަޅަންވާނީ އަގު އަގު 

 ޕްލޭހައުސް. އައު މުޅިން ބޭނުންކޮްށފައިނުވާ ކޮންޑިޝަން 

 
 ބީލަން ހުޅުވައިލި އިޢުލާންގެ ނަމްބަރާއި ތާރީޚް: .2

 އެވެ.  (9102 ޖުލައި  17) 231-ED/231/2019/53(IUL)ބީލަން ހުޅުވާލެވޭ އިޢުލާން ނަމްަބރަކީ: 
 
 ހުށަހެޅުން  ކޯޓޭޝަން  ހިސާބު  އަންދާސީ  .3

 00033ދުވަހުގެ  (ހޯމަ)ވާ  92ޖުލައި  9302 ހުަށހަޅާނީ ފުރިހަމަކޮްށ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރަެއއްގައި ކޯޓޭޝަން
 ހޯލްގައި އޮންނަ ބިޑް އޯޕަން މީޓިންގައެވެ.ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީޓިންގ  ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުގައި 
 
 
 



 

 ހިސާބުކުރާގޮތް  މާރކްސް  ގޮތް:އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭ  .4

 
މާރކްސް  މާރކްސް ކަލްކިއުލޭޓްކުރާނެ ގޮތް  ކުރައިޓީރިއާ 

% 

 x 00% 30 (Lowest Price / Proposed Price) ހުށަހަޅާ އަގު

 x 20% 20 (Proposed Height / Maximum Height) އުސްމިން

ނީ ޕްލޭހައުސް ހެދިފައިވާ މެޓީރިައލްގެ ބޯމިްނ މިބަޔަށް މާކްސްދިނުމިގައި ބެލެވޭ  މެޓީރިއަލް
ށް މަޢުލޫމާތަހުށަހަޅާ  ދެވިގެންދާނީމާރކްސް  ،މިގޮތުންއަށެވެ. އަދި ޑިއުރެބިލިޓީ

ަބލައި  (މަޢުލޫާމަތށް ގައިވާބްރައުޝަރ)މެނުފެކްޗަރަރގެ ކެޓަލޮގް ނުަވތަ 
 ާވ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ކުރުމަށްފަހު ތިރީގައިއިވެލުއޭޓް 

 ީމާރކްސް  93 - ބިޑަށް ރަނގަޅުއެންމެ  މެޓީރިއަލް ކޮލިޓ 
 ަމާރކްސް  05 - ބިޑަށް ރަނގަޅުއަށް ދެވަނ 
 ްމާރކްސް 03 - އެހެން ބިޑްތަކަށ 

  ޭމާރކްސް 33 –މަޢުލޫމާތު ހުށަަހޅާފައި ނުވާނަމަ މެޓީރިއަލްއާގުޅ 

20 

 ފީޗަރސް ގިނަ އެންމެ
 އައިޓަމަށް  ހުރި( ބައިތައް)

(Proposed Number of Features / Maximum Number of 

Features) x 93% 
93 

ޑެލިވަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 
 މުއްދަތު

(Shortest Delivery Date / Proposed Delivery Date) x 10% 10 

 
 ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް: ކޯޓޭޝަން  ހިސާބު  އަންދާސީ  .5

a.  ީވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނުެގ ދިެވހިރާއްޖޭގެ މިމަސައްކަތަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނ
ކޯޕަރޭޓިވް  ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕްއި، ކުންފުނި، ވިޔަފާރިތަކަށާއަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ 

 ސޮސައިޓީ ތަކަށެވެ.

b.  ަވިޔަފާރީގެ ނަމަ، ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއް، ކުންފުންޏެއް، ޕާރޓްނަރޝިޕެއްއަމިއްލ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ 

c. ަކައުންސިލްއަށް  ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު އިޚްތިޔާރު ރިޖެކްޓް ކުރުމުގެ  ކޯޓޭޝަންތައްއް ފުރިހަމަ ނުވާ މަޢުލޫމާތުތ
 ލިބިގެންވެއެވެ.

d.  ުހުަށހަޅުއްވަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ.ކޯޓޭޝަން އަންދާސީ ހިސާބ 

e.  ުއަގުތަކާ، ޓެކްސްއާ އެހެނިހެން ޗާރޖްތައް ވަކިން އެނގެން  ވަކިވަކި ގައިކޯޓޭޝަން އަންދާސީ ހިސާބ
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

f. ަމެއިލް / ފޯން ނަމްބަރ ( ހިމެނިަފއި ވާންވާނެއެވެ. ށް ގުޅާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުދި ޑެލިވަރީ މުއްދަތާއި، ސަޕްލަޔަރައ ( 

 
  ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައިގާ ހިމަނަން ޖެހޭ ތަކެތިއަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .6

a.  ްއެސްޓިމޭޓް / ކޯޓޭޝަނ 

b.  ިބްރައުަޝރ ފަދަތަކެތި ،ސްޕެސިފިކޭޝަން )ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުން(އަގުހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ފޮޓޯ އާއ 

c.  ީވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕ 

 



 
ހޯއްދެވުމަށް   އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 ގުޅުއްވާނީ: 

 ޙަސަން އިޔާސް 
 ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް 

  ޔުނިޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ސްޓްރަކްޗަރ އިންފްރާ
 ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ޅ. ނައިފަރު، ދިވެހިރާއްޖެ،
 8301032މޮބައިލް: |  6620108ނުވަތަ  3391330ފޯން: 

 iyaas@lhaviyani.gov.mvއީމެއިލް: 

 


