
  

c 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ބީލަން ފޮތް 
 

 

  މުބާރާތް   ފުޓްބޯޅަ"  2022  ޗެންޕ އަންޝ ޕް   ކުޅުދުއްފުށ  "  : ނަން   ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
 ހޯދުން  ފަރާތެއް   ދޭނެ   ހ ންގައ   ރާވާ 

 "Kulhudhuffushi  Organizing
”Championship 2022 

 W266/2022/-PC-18 : ނަންބަރ   ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
 50PR/266/2022/1-(IUL)266 : ނަންބަރު   އ ޢުލާން 

 2022އޮކްޓޯބަރ    13 : ތާރީޚް އ ޢުލާން ކުރެވ ފައ ވާ  

            2022އޮކްޓޯބަރ  13ރީޚް: ބީލަން ފޮތް ތައްޔާރުކުރެވ ފައ ވާ ތާ 

 
 

 ކުޅުދުއްފުށީ ސ ޓީ ކައުންސ ލްގެ އ ދާރާ 
 ކުޅުދުއްފުށ  ، ދ ވެހ ރާއްޖެ 

 
 

 



 

 2ގެ   35ޞަފްޙާ:  
 
 

 

      501PR/266/2022/-(IUL)266                                  ހޯދުން ފަރާެތއް ދޭނެ  ހ ންގައ  ރާވާ މުބާރާްތ ފުޓްބޯޅަ" 2022 ޗެންޕ އަންޝ ޕް ކުޅުދުއްފުށ " 2

  

   1ސެކްޝަން 
 ބީލަން ޝީޓް 

 ބީލަމާއ  ގުޅޭ ރ ފަރަންސްތައް 
ރ ފަރަންސް  
 ނަންބަރު 

  ފަރާތެއް   ދޭނެ   ހ ންގައ    ރާވާ   މުބާރާތް   ފުޓްބޯޅަ "  2022  ޗެންޕ އަންޝ ޕް   ކުޅުދުއްފުށ  "  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:
 ހޯދުން 

   501PR/266/2022/-(IUL)266އ ޢުލާން ނަންަބރު: 

 (ުބރާސްފަތ ) 2022 އޮކްޓޯަބރ 13 އ ޢުލާން ކުރ  ތާރީޚް:

1.1 

  ކުޅ ވަރު ޖަމްޢ އްޔާފައ ވާ ކުރެވ ދ ވެހ ރާއްޖޭގައ  ރަޖ ސްޓްރީ  ބީލަމަށް ކުރ މަތ ލެވޭ އ ތުރު ފަރާތްތައް:
 2.2 ތްތަކަށެވެ. ޢަޖަމާ

 ށް :3010ގެ  2022އޮކްޓޯަބރ  23 ން 2022އޮކްޓޯަބރ  31ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖ ސްޓްރީކުރުން: 
 ކައުންސ ލްގެ އ ދާރާ ސ ޓީ އެޑްރެސް : ކުޅުދުއްފުށީ

 6527166ނުވަތަ  6527177ފޯނު ނަންަބރު : 
8.1 

 :އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ޕްރީ ބ ޑް މީޓ ންގ
 (އަންގާރަ)  2022 އޮކްޓޯަބރ 18ތާރީޚް:  
 10:30ގަޑ :  

 އޮފީސް: ކުޅުދުއްފުށީ ސ ޓީ ކައުންސ ލްގެ އ ދާރާ

9.1 

 ސާފުކުރުމަށް ލ ޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: މަޢުލޫމާތު 
  (އޮފ ސަރ ( އަދ  މުޙައްމަދު ޖަޢުފަރު )ކައުންސ ލްއޮފ ސަރ ޝ ފާނާ ޢަްބދުއްރަޙީމް )ކައުންސ ލްނަން: 

 6527166ނުވަތަ  6527177ގުޅޭނެ ނަންަބރު: 
 bids@kulhudhuffushicity.gov.mvއީމެއ ލް އެޑްރެސް: 
 ކައުންސ ލްގެ އ ދާރާ ސ ޓީއޮފީސް: ކުޅުދުއްފުށީ 

9.2 

 13.1 އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: ޖުމްލަ އަގު )ދ ވެހ  ފައ ސާއ ން( 
 ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑ 

  (ހޯމަ) 2022 އޮކްޓޯަބރ 24ތާރީޚް:     
 10:30ގަޑ :     

 ކުޅުދުއްފުށީ ސ ޓީ ކައުންސ ލްގެ އ ދާރާގައ      ތަން:

.171 

 ބީލަން ހުޅުވުން 
  (ހޯމަ) 2022 އޮކްޓޯަބރ 24ތާރީޚް:     

 10:30   ގަޑ :  
 ކުޅުދުއްފުށީ ސ ޓީ ކައުންސ ލްގެ އ ދާރާގައ      ތަން:

.119 

 122. ގައ  އެވަނީއެވެ.  6ީބލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މ ންގަނޑު ޖަދުވަލު 

 30.1 -ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީގެ ގޮތުގައ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 

 32.1 -ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 
 

mailto:bids@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 އ ރުޝާދު   ފަރާތްތަކަށްދެވޭ   ހުށަހަޅާ   ބީލަށް   -   2ސެކްޝަން 

 މަޢުލޫމާތު   )ހ( އާންމު 

 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .1

 

1.1.  

 

  ކުޅުދުއްފުށ  "  ކުރާ  އ ންތ ޒާމް  އ ދާރާއ ން  ކަުއންސ ލް  ސ ޓީ  ކުޅުދުއްފުށީމ އީ  

ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ދޭނެ  ހ ންަގއ   ރާވާ  މުބާރާތް  ފުޓްބޯޅަ"  2022  ޗެންޕ އަންޝ ޕް
ބީލަމެކެވެ. ޝީޓުަގއ   ހުޅުވާލެވުނު  ބީލަން  މަޢުލޫމާތު  ބީލަމުެގ  މ  
 ބަޔާންކޮށްފައ ވާނެެއވެ.  

ބީލަމަށް ކުރ މަތ ލެވޭނެ   .2
 ފަރާތްތައް 

ރީ ކުރުމުެގ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ:  ވ ޔަފާރ  ރަޖ ސްޓް  ،ހުޅުވާލެވ ފައ ވަނީ   ބީލަން  .2.1
ރަޖ ސްޓ18/2014ު ވ ޔަފާރ   ދަށުން  ެގ  ކުރެވ ފައ ާވ  (  ބަޔާންކުރާ  ރީ  ތ ރީަގއ  

  ފަރާތްތަކަށެވެ.

ކުރެވ ފައ ާވ    2.1.1  ރަޖ ސްޓުރީ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ކުންފުންޏާބެހޭ  ދ ވެހ ރާއްޖޭެގ 
 ކުންފުނ ތައް.

 ޕާޓްނަރޝ ޕް ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖ ސްޓުރީ ކުރެވ ފައ ވާ ޕާޓްނަރޝ ޕްތައް.  .22.1 

ކޯޕަރޭޓ ވް ސޮސައ ޓީެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖ ސްޓުރީ ކުރެވ ފައ ވާ ކޯޕަރޭޓ ްވ    .32.1  
 ސޮސައ ޓީތައް. 

ވ ޔަފާރީެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖ ސްޓުރީ ކުރެވ ފައ ާވ    .42.1   އަމ އްލަ ފަރުދުންެގ 
 އަމ އްލަ ފަރުދުންެގ ވ ޔަފާރ ތައް. 

ފަރާތްތަކަކަށް    2.1މ މާއްދާެގ    .2.2  އެހެން  އ ތުރުން  ފަރާތްތަކުެގ  ބަޔާންކުރާ   ަގއ  
 ކޮށްފައ ވާނެއެެވ. ބީލަމަށް ކުރ މަތ ލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްަގއ  ބަޔާން  

  އޮންނަންވާނެގޮތާއ    ބީލަން  .3
 ސޮއ ކުރުން   ބީލަމުގައ  

 ފަރާތްތަކުގެ   ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ،ަގއ ވާ   1  ޖަދުވަލު  ލ ޔުމުެގ  މ   އޮންނަންވާނީ  ބީލަންތައް  .3.1
ހީރަސްޖަހާ    ތަރުތީބުން  ހ މެނޭޮގތަށް  ތައްޑޮކ އުމަންޓު  ލ އުންތަކާއ    ަގއ ވާ  ޗެކުލ ސްޓު

 . ކުރެވ ފަެއވެ ބައ ންޑު ނުވަތަ

  ފަރުމާ)  ފޮންޓަކުން  އެނޭގ  ކ ޔަން  ފަސޭހައ ން ،ދ ވެހ ބަހުން  އޮންނަންވާނީ  ބީލަން  .3.2
ނުވަތަ އަތުން ލ ޔާނަމަ ލ ޔެފައ  ހުންނަންވާނީ ކުރެވ ފައެވެ.    ޓައ ޕު(  ފަދަ  ފޮންޓް

ޮގތަށެވެ.   އެނޭގެގ   ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ސަފްހާއެއްަގއ   ހުރ ހާ  ބީލަމުެގ  ައދ ކ ޔަން 
 އޮންނަން  އ  ކުރެވ ފައ ވާސޮ   ފަރާތުެގ  ކުރާ  ައއްޔަން  އެފަރާތުން  ނުވަތަ  ފަރާތުެގ
 ތެރެއ ން   ހާެގޞަފު  ކ ތައް  އެއީ  ެވސް  ޙާއެްއގައ ޞަފު  ކޮންމެ  ބީލަމުެގ  އަދ .  ވާނެެއވެ
 ނަންބަރުވެސް   ޙާޞަފު  ތަރުތީބުން  އެނޭގޮގތަށް  ޙާކަންޞަފު  ވަނަ  ކ ތައް

 . ޖަހަންވާނެއެވެ
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ޑ ރެކްޓަރ  3.3.1  .3.3 މެނޭޖ ންގ  ކުންފުނ ތަކުން  ލ މ ޓެޑް   އެހެން  ނޫން  ޕްރައ ވެޓް 
ބީލަމުގައ    ހުއްދަ   ކުރުުމެގ  ސޮއ   ފަރާތަކަށް  އެ  ސޮއ ކުރާނަމަ  ފަރާތަކުން 

  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން  ެގ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"  އޮފް "ޕަަވރ ދެވ ފައ ވާކަން ބަޔާންކުރާ

 ފަރާތަކުން ބީލަމުަގއ    އެހެން   ނޫން  ޕާޓްނަރޝ ޕްތަކުެގ މެނޭޖ ންގ ޕާޓްނަރު  .23.3
  "ޕަަވރ   ދެވ ފައ ވާކަން ބަޔާންކުރާ  ހުއްދަ  ކުރުމުެގ  ސޮއ   ފަރާތަކަށް  އެ  ސޮއ ކުރާނަމަ

 .ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"  އޮފް
  ފަރާތަކުން ބީލަމުަގއ    އެހެން  ނޫންތަކުެގ ޗެއަރޕާރސަން  ކޯޕަރޭޓ ވް ސޮސައ ޓީ  .23.3

  "ޕަަވރ   ދެވ ފައ ވާކަން ބަޔާންކުރާ  ހުއްދަ  ކުރުމުެގ  ސޮއ   ފަރާތަކަށް  އެ  ސޮއ ކުރާނަމަ
 .ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"  އޮފް

ހުށަހަޅާ   .43.3 ބީލަމަށް  ފަރާތެއް  ނޫން  ވެރ ފަރާތް  ވ ޔަފާރ ތަކުަގއ   ފަރުދީ 
ހުއްދަ ސޮއ ކުރުމުެގ  އެފަރާތަކަށް  ސޮއ ކުރާނަމަ  ދެވ ފައ ވާކަން    ލ ޔުންތަކުަގއ  

 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީއެއްއެޓާރނީ" އޮފް  "ޕަވަރ ބަޔާންކުރާ

އ ސްފަރާތް   3.3.5 އެންމެ  ބީލަމުަގއ    އެހެން   ނޫން  ޖަމ އްޔާެގ    ފަރާތަކުން 
  "ޕަަވރ   ދެވ ފައ ވާކަން ބަޔާންކުރާ  ހުއްދަ  ކުރުމުެގ  ސޮއ   ފަރާތަކަށް  އެ  ސޮއ ކުރާނަމަ

 .ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"  އޮފް
ލ މ ޓެޑް    .63.3   ޕަބްލ ކް  ކުންފުނ ތަކާއ ،  ބީލަމުެގ ސަރުކާރު  ކުންފުނ ތަކުން 

 ލ ޔުންތަކުަގއ  ސޮއ ކުރާއ ރު، ޒ ންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްެވސް ސޮއ  ކުރެވ ދާނެެއވެ. 

ެއްއ   )އެކެއް( ބީލަމެވެ.   1ބީލަމަށް ކުރ މަތ ލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ    .4.1 އަދަދު   ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅޭނެ  .4
ެއއްވެސް   ބީލަށް  ގ ނަ  އެފަރާތުން ބީލަމަށްވުރެ  ހުށަހަޅާފ ނަމަ  ފަރާތަކުން 

 ހުށަހަޅާަގއ ވާ ހުރ ހާ ބީލަމެއް ބާތ ލް ކުރެވޭނެެއވެ. 

  ކުރުމުގެ   ތައްޔާރު   ބީލަން  .5
 އަގު 

ހުށަހެޅުމަށް  ބީލަން  .5.1 ބީލަން   ކުރާނީ   ޚަރަދެއް  އެންމެހައ   ކުރާ  ތައްޔާރުކުރުމަށާއ  
މ ކަމަށް ހ ނާގ އެއްެވސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް    .ފަރާތަކުންނެވެ  ހުށަހަޅާ  އެބީލަމެއް

 ހުޅުވާލ  ފަރާތުން ޒ ންމާއެއް ނުނަާގނެއެެވ. 
އ ދާރާއާއ  ކައުންސ ލްގެ    ގެ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، ކުޅުދުއްފުށީ ސ ޓީ ކައުންސ ލް   .6.1 އުސޫލްތައް  އެހެނ ހެން  .6

ފަރާތެއް    ގުޅުންހުރ    މުވައްޒަފަކާ   އ ދާރާއެއްގެ   އެއްވެސް   ހ ނގަމުންދާ   ދަށުން   އ ދާރާގެ 
  ސޮއ ކޮށް   ލ ޔުމެއްގައ   އެނގޭނެ   މަޢުލޫމާތު   ސާފު   އެކަމުގެ ކަމުގައ ވާނަމަ  
 .  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

  ތަނެއްކަމަށް   ގުޅުންހުރ    މުވައްޒަފަކާ   ބަޔާންކޮށްފައ ވާ   ގައ    6.1  މާއްދާގެ   މ    .6.2 
  ކްލޯޒް "   ނުވަތަ "  ރ ލޭޓ ވް   ކްލޯޒް"   ، ގައ   35.6  ގަވާއ ދުގެ   މ   ، ބެލެވޭނީ 

 . ތަނަކަށެވެ   ފަރާތެއްގެ   އެފަދަ   ނުވަތަ   ފަރާތަކަށް   ބުނެފައ ވާ   ކަމަށް " އެސޯސ އޭޓް 



 

 5ގެ   35ޞަފްޙާ:  
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 )ށ( ބީލަމާގުޅޭ ލ ޔުންތައް 

  ހ މެނޭ   ގައ    ފޮތު   ބީލަން  .7
 ބައ ތައް 

ލ ޔުންތަކާއ ،    .7.1 ލ ސްޓްަގއ ވާ  ތ ރީގައ ވާ  ހ މެނެނީ  ލ ޔުންތަކުަގއ   ބީލަމާުގޅޭ 
 އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ. 

 ( 1-ސެކްޝަން) ޝީޓް ބީލަން 7.1.1 

 (2-ސެކްޝަން)ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އ ރުޝާދު  7.1.2 

 ( 3-ސެކްޝަން)  ެއއްބަސްވުުމެގ އާންމު އަދ  ހާއްސަ މާއްދާތައް .37.1  

 (4-ސެކްޝަން) ޖަދުވަލުތައް .47.1  

 (5 -ސެކްޝަން )ން ޝަކޯޓޭ 7.1.5  

 (6–)ސެކްޝަން މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތާބެހޭ 7.1.6  

ބީލަމުގައ  ރަޖ ސްޓްރީ   .8
 ކުރުން 

ޖ ސްޓްރީވުމަށް އ ޢުލާނުގައ ވާ ުމއްދަތުެގ ތެރޭަގއ  އ ޢުލާނުަގއ ވާ ލ ންކް  ބީލަމުަގއ  ރަ  .8.1
ުގޅައ ެގން މެދުވެރ ކޮށް ރަޖ ސްޓަރވާންާވނެއެވެ. ނުވަތަ އ ޢުލާނުަގއ ާވ ނަންބަރަށް  

ބީލަން   ކަށަވަރުކުރުމަކީ  ރަޖ ސްޓަރވ ކަން  ބީލަމުަގއ   ރަޖ ސްޓަރވާންވާނެއެވެ. 
 ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޒ ންމާއެކެވެ. 

  މުއްދަތުގެ  ދެވ ފައ ވާ ކުރުމަށް ރަޖ ސްޓަރީ އ ޢުލާނުގައ  ހުށަހެޅޭނީ އަންދާސީހ ސާބު  .8.2
 . ފަރާތްތަކަށެވެ ނޯޓްކުރެވ ފައ ވާ ނަން މ އ ދާރާގައ  ތެރޭގައ 

  ގުޅޭގޮތުން   ބީލަމާ  .9

 ސާފުކުރުން    މައުލޫމާތު 

ބީލަ  .9.1 ުގޅޭ މ   ަގއ     މީޓ ން  ޕްރީބ ޑް  މާއ   ޝީޓް"  "ބީލަން  އެކަން  އޮންނަނަމަ 

 ބަޔާންކޮށްފައ ވާނެެއވެ. 
ޝީޓްަގއ ާވ  ބީލަމާުގޅޭޮގތުން އ ތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ބީލަން    .9.2

އެޑްރެހަށް ލ ޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދ ނުމަށްފަހު ހުރ ހާ  
 ބީލަންވެރ ންނަށް ލ ޔުމުން ފޮނުވޭނެެއވެ. 

  އ ތުރަށް   ުގޅޭޮގތުން  ބީލަމާ  މ   ނުވަތަ  ުގޅ ެގން   މަޢުލޫމާތާއ   ފޮތުަގއ ވާ  ބީލަން  މ   .9.3
 ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ހޯދުމަކީ  ަމއުލޫމާތު  ކަމެއްެގ  އެ  ނަމަ  އޮތް  ކަމެއް  ސާފުނުވާ
 . އެކެވެ ޒ ންމާ

  ެގންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ބީލަމަށް  ކުރ ން  ހަމަވުމުެގ  މުއްދަތު  ހުޅުވުމުެގ  ބީލަން  .10.1 ބީލަމަށް ބަދަލު ގެނައުން  .10
(  އ ތުރު/އުނ )   އެމެންޑްަމންޓެއް  ،ހ ދެއްަގއ    ފެނ ްއޖެ  ެގނައުމަށް  ބަދަލެއް

 .   ެގނެވޭނެއެވެ
 އުނ އ ތުރު  އެ  އަދ . ބައެކެވެ ބީލަމުެގ ެއމެންޑްމަންޓަކީ ދޫކުރާ ޮގތަށް ަގއ ވާ  0.11  .10.2 

  މެދުވެރ ކޮށް   އީމެއ ލް  ފަރާތްތަކަށް   ޙާޟ ރުވ   ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ބީލަމުެގ
 . ޙަވާލުކުރަންާވނެއެވެ އެލ ޔުން އެފަރާތަކާ  ނުވަތަ. ފޮނުވަންވާނެެއވެ
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 )ނ( ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން 
ބީލަމުގައ  ބޭނުން ކުރެވޭ   .11

 ބަސް 
ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއ ެއކު ދީފައ ާވ ނަމޫނާާއ ބީލަން    .11.1

އެްއޮގތަށް ދ ވެހ ބަހުންނެވެ. ައދ  ބީލަމާއ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރ ފަރެންސް ލ ޔުންތަްއ  
 އ ގ ރޭސ  ބަހުން ހުށަހެޅ ދާނެެއވެ.  

ބީލަމުގައ  ބޭނުން ކުރާ   .12
 ފައ ސާ 

 ންނެވެ.  ކުރެވ ފައ  ހުންނަންވާނީ ދ ވެހ  ރުފ ޔާއ މ  ބީލަމުަގއ  ައުގ   .12.1

ޝީޓްަގއ    .13.1 އަގު ހުށަހެޅުން  .13 ބީލަން  އެކަން  ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ  ައުގ  ޮގތަކަށް  ވަކ   ބީލަމަށް 
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމްަގއ  ޖުމްލަ އަުގ )ހ ސާބު   –  2ޖަދުވަލު   ބަޔާންކޮށްފައ ވާނެެއވެ.

 )ތާނައ ން( ޖަހާފައ ާވ އަާގއ  ދ މާނުވާނަމައަކުރުން( ލ ޔެފައ ވާ ައުގ ޖުމްލަ އަުގ  
 ހުށަހެޅ  އަުގެގ ޮގތުަގއ  ބެލޭނީ ޖުމްލަ އަުގ )ތާނައ ން( ޖަހާފައ ވާ އަަގށެވެ.  

 90  ފެށ ެގން  ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  އޮންނަންވާނީ  ތާރީޚް  ހަމަވާ  މުއްދަތު  ބީލަމުެގ  .14.1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .14
 . މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުެގ

ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ   .15
 ލ ޔުންތައް 

ސެކްޝަން    .15.1 ލ ޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ޖަދުވަލު    4ބީލަމާއެކު  ަގއ     1ަގއ ، 
ަގއ  ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާން    1ބަޔާންކުރެވ ފައ ވާނެއެވެ. ) ޖަދުވަލު  

 ޑ ސްކޮލ ފައ    ތްނަމަނެ  ނުވަތަ  މަދު  ލ ޔުންތައް  ނުވަތަ  ކޮށްފައ ވާ މަޢުލޫމާތު، ލ ޔުމެއް
 ( .ކުރެވޭނެެއވެ

 )ރ( ބީލަން ހުށަހެޅުން 
ެއވެ. މ ނޫންޮގތަކަށް ޮއންނަ ބީލަމެއް ބަލައެއް އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވ ފަ  ންބީލަ  .16.1 ބީލަން ބަންދު ކުރާނެ ގޮތް  .16

 ނުަގނެވޭނެެއވެ.  
 ވާނެއެވެ.  ޔެފައ  އޮންނަންލ ބީލަމުެގ ނަން   ބޭރުަގއ ސ ޓީ އުރައ ެގ  .16.2 

ކަނާ  .16.3  އުރައ ެގ  ފަރާތުެގކަނުަގއ     މަތީ  ންތްފަރާތުސ ޓީ  ހުށަހަޅާ  ނަާމއ     ބީލަން 
 ފާ އޮންނަން ވާނެެއވެ. ޔެލ   އަދ  ފޯނު ނަމްބަރު  އެޑްރެސް

ބީލަން    އުރައ ގައ   ސ ޓީ  ކުރެވ ފައ ވާ  ބަންދު  ހުންނަންވާނީ  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  .16.4 
 . ކުރެވ ފަެއވެ  އެޑްރެސް ޮގތަށް  ޝީޓްަގއ ވާ

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ   .17
 ސުންގަޑ  

ހުށަހަޅަންވީ ސުން ަގޑ     ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  އެދ   މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚ ދުމަތަށް  މ   .17.1
 ބީލަން ޝީޓްަގއ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާނެއެވެ. 

  ދުވަހެއްގެ   ބަންދު  ސަރުކާރު  ތާރީޚަކީ  ކުރެވ ފައ ވާ  ބަޔާން  ގައ   18.1  މާއްދާެގ  މ   .17.2
 ތާރީޚަކަށް   އެންމެފަހު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ބީލަން  ހަމަޖައްސައ ފ ނަމަ  ސަރުކާރުން  ޮގތުަގއ 
ދުވަހެްއެގ ބީލަން ޝީޓްަގއ ވާ ަގއ ާވ    ރަސްމީ  އަންނަ  ޖެހ ެގން އެންމެ ައވަހަށް  ވާނީ

 ސުންަގޑީަގެއވެ. 
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 ބަލައެއް ނުަގނެވޭނެެއވެ. އީމެއ ލް އަދ  ފެކްސް އ ން ފޮނުވާ އަންދާސީ ހ ސާބުތައް   .17.3 

  ހުށަހެޅޭ   ފަހުން   މުއްދަތުގެ  .18
  އަމަލު   މެދު   ތަކާއ    ބީލަން 

 : ކުރާނެގޮތް 

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހ ފައ ވާ ސުންަގޑީެގ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެްއ   .18.1
 ނުަގނެވޭނެެއވެ. 

 )ބ( ބީލަން ހުޅުވުމާއ  އ ވޭލުއޭޓް ކުރުން 
 ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ވަނީ  ހަމަޖެހ ފައ   ހުޅުވުމަށް  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  މަސައްކަތަށް  މ   .19.1 ބީލަން ހުޅުވުން  .19

 ފޮނުވާ  ތަނަށް  ހަމަޖެހ ފައ ވާ  ހުޅުވުމަށް  ބީލަން  އެފަރާތުން  ނުވަތަ  ފަރާތްތަކުެގ
 ހާޒ ރުަގއ  ބީލަން ޝީޓްަގއ ވާ ތާރީޚްަގެއވެ.  ފަރާތެއްެގ

 . އެޑްރެހުަގެއވެ  ޝީޓްަގއ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާބީލަން  އޮންނާނީ ހުޅުވުން ބީލަން  .19.2 

  ސަރުކާރުން   ހުރެ  ސަބަބަކާ  ެއްއވެސް  ތާރީޚަކީ  ހަމަޖައްސާފައ ވާ  ހުޅުވުމަށް  ބީލަން  .19.3 
 ޖެހ ެގން  އޮންނާނީ  ހުޅުވުން  ބީލަން  ހަމަޖައްސައ ފ ނަމަ  ޮގތުަގއ   ދުވަހެއްެގ  ބަންދު
 ސުންަގޑީަގެއވެ. ބީލަން ޝީޓްަގއ ވާ ަގއ ވާ  ދުވަހުެގ ރަސްމީ އަންނަ

ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައ ވާ   .20
 ކުށްތައް އ ސްލާޚްކުރުން 

ޝަރުތު ފުރ ހަމަވާ ބީލަންތަކުެގ ހ ސާބުކުރުމުެގ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ތ ރީަގއ  މ ާވ    .20.1
 ޮގތްތަކުެގ މަތ ން އ ސްލާޚް ކުރެވޭނެެއވެ. 

ލ ޔެފައ ވާ    .20.2 ބަހުން  ދ ވެހ   އަދަދާއ   ފައ ސާެގ  އަދަދު  ބީލަމުގައ ާވ  ފައ ސާެގ 
 ތަފާތުވާނަމަ، ރަަގޅު އަދަދުކަުމަގއ  ބަލާނީ ދ ވެހ  ބަހުން ލ ޔެފައ ވާ ފައ ސާ އަދަދެވެ. 

ބީލަންތައް ޗެކްކުރުމާއ    .21
ބީލަންތަކުގެ  

ރެސްޕޮންސ ވްނަސް  
 ކަނޑައެޅުއް 

 ބީލަންތައް އ ވެލުއޭޓްކުރުުމެގ ކުރ ން ތ ރީަގއ ވ މާ ކަންކަން ފުރ ހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.   .21.1

 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރ ހަމަވާ ފަރާތެއްކަން.  21.1.1 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލ ޔުންތައް ހުށަހަޅާފައ ވާ ފަރާތެްއކަން  21.1.2 

ކަނޑައެޅުން    22.1.3  ބ ޑެއްތޯ  ެއކަށީެގންވާ  ުއސޫލްތަކަށްބަލައ   ބީލަމުަގއ ވާ 
 )ރެސްޕޮންސ ވްނަސް( 

  އ ވޭލުއޭޓް  ބީލަންތައް  .22
 ކުރުން 

ަގއ ވާ ކަންކަން ފުރ ހަމަާވ   21.1ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުެގ ތެރެއ ން އ ވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ    .22.1
 ބީލަންތަކެވެ. 

ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް    ބީލަން  .23
 ކަނޑައެޅުން 

 

  ކުރާނެ   ބޭނުން  ވަޒަންކުރުމަށް  ބީލަން  ،ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ   .23.1
 އެންމެގ ނަ މާކްސްލ ބޭ ފަރާތަކަށެވެ.    ބަލައ ެގން މ ންަގނޑަށް
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  ފަރާތްތަކާއ    ވަކ ވަކ   .24
  ދާއ ރާތަކަށް 

އ ސްކަންދ ނުން )އުސޫލު  
 (23-2022ނަންބަރު  

(  ފަސްލައްކަ   މ ލ ޔަން   ދެ)  2،500،000  ކުރ ޔަށްގެންދާ   އ ދާރާތަކުން   ދައުލަތުގެ   .24.1
  ޕްރޮކ އުމަންޓްތައް  ދެމެދުގެ   ރުފ ޔާއާ(  މ ލ ޔަން   ފަސް)  5،000،000  ރުފ ޔާއާއ 

 .ކުރަންވާނެއެވެ އަމަލު ގޮތަށް ތ ރީގައ ވާ ،ހަވާލުކުރުމުގައ 
  ހ މެނޭކަމުގައ   ފަރާތެއް  ނ ސްބަތްވާ   ރަށަކަށް  އެ  ތެރޭގައ   ބީލަންވެރ ންގެ   )ހ( ފާސްވ  

  ކުރެވޭ  ރޭންކް  މަތ ން  އެންމެ  ތެރެއ ން  ބީލަންވެރ ންގެ   ނ ސްބަތްވާ   ރަށަށް  އެ  ،ވާނަމަ 
  ކުރެވ ފައ ވާ   ރޭންކް  މަތ ން  އެންމެ  ބީލަމުގައ    މުޅ   ،އަގާއ   ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ    ފަރާތުން 
  އަށްވުރެ(  އ ންސައްތަ  ދ ހައެއް)  10%  ފަރަގު  އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ    ފަރާތުން 
  ހަވާލުކުރަން   ބީލަން  ފަރާތާ  ނ ސްބަތްވާ   ރަށަކަށް   އެ  ، ވާނަމަ   ކަމުގައ    ބޮޑުނުވާ 

 .ނ ންމަންވާނެއެވެ
 

  ،ނަމަ   ނެތް  ބީލަމެއް   ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައ ވާ   ގައ (  ހ)  އަކުރުގެ  )ށ( މ 
  ހ މެނޭތޯ   ފަރާތެއް  ނ ސްބަތްވާ   އަތޮޅަކަށް   އެ  ތެރޭގައ    ބީލަންވެރ ންގެ   ފާސްވ 

  އެންމެ ތެރެއ ން  ބީލަންވެރ ންގެ  ނ ސްބަތްވާ  އަތޮޅަށް  އެ ،އެގޮތުން . ބަލަންވާނެއެވެ 
  އެންމެ  ބީލަމުގައ    މުޅ   ،އަގާއ   ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ   ފަރާތުން   ކުރެވޭ  ރޭންކް  މަތ ން
  ފަހެއް)  5%  ފަރަގު   އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ    ފަރާތުން   ކުރެވ ފައ ވާ   ރޭންކް  މަތ ން

  ފަރާތާ  ނ ސްބަތްވާ   އަތޮޅަކަށް  އެ  ،ވާނަމަ   ކަމުގައ   ބޮޑުނުވާ   ވުރެ  އަށް(  އ ންސައްތަ 

 .އެވެނ ންމަންވާނެ ހަވާލުކުރަން ބީލަން
 

  ބީލަމެއް  ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައ ވާ   ގައ (  ށ)  އަދ (  ހ)  އަކުރުގެ  )ނ( މ 
  ހަވާލުކުރަން   ބީލަން   ފަރާތާ  ދ ވެހ    ކުރެވ ފައ ވާ   ރޭންކް  މަތ ން  އެންމެ  ، ނެތްނަމަ 

 .ނ ންމަންވާނެއެވެ
 

  ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައ ވާ   ގައ (  ނ)  އަދ (  ށ)،    (ހ)  އަކުރުގެ  )ރ( މ 
  ހަވާލުކުރަން   ބީލަން  ފަރާތާ  ކުރެވ ފައ ވާ   ރޭންކް  މަތ ން  އެންމެ  ، ނެތްނަމަ   ބީލަމެއް 

 .ނ ންމަންވާނެއެވެ
(  ފަސްލައްކަ   މ ލ ޔަން   ދެ)  2،500،000  ކުރ ޔަށްގެންދާ   އޮފީސްތަކުން   ދައުލަތުގެ   .24.2 

  އަމަލު  ގޮތަށް   ތ ރީގައ ވާ   ހަވާލުކުރުމުގައ     ޕްރޮކ އުމަންޓްތައް  ކުދ   ރުފ ޔާއަށްވުރެ 
 .ވާނެއެވެ ކުރަން

އެންމެ   ރަޖ ސްޓަރީ  ގޮތުގައ    ވ ޔަފާރ އެއްގެ   މެދުފަންތީގެ   އަދ   ކުދ   ،ކުދ   )ހ( 
 އެ  ، ވާނަމަ   ކަމުގައ   ހ މެނޭ   ތެރޭގައ    ބީލަންވެރ ންގެ   ފާސްވ   ފަރާތެއް  ކޮށްފައ ވާ 
  ކުރެވ ފައ ވާ   ރޭންކް  މަތ ން  އެންމެ  ބީލަމުގައ    މުޅ   ،އަގާއ   ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ    ފަރާތުން 
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  އަށްވުރެ(  އ ންސައްތަ   ފަނަރަ )  15%  ފަރަގު   އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ    ފަރާތުން 
  ވ ޔަފާރ އެއްގެ   މެދުފަންތީގެ   އަދ   ކުދ   ،ކުދ   އެންމެ  ،ވާނަމަ   ކަމުގައ   ބޮޑުނުވާ 
 .ނ ންމަންވާނެއެވެ ހަވާލުކުރަން ބީލަން ފަރާތާ ކޮށްފައ ވާ ރަޖ ސްޓަރީ ގޮތުގައ 
  ،ނެތްނަމަ   ބީލަމެއް  ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައ ވާ   ގައ (  ހ)  އަކުރުގެ  މ  )ށ(  
  ކަމުގައ   ހ މެނޭ   ފަރާތެއް  ނ ސްބަތްވާ   ރަށަކަށް  އެ  ތެރޭގައ   ބީލަންވެރ ންގެ   ފާސްވ 
  ކުރެވޭ  ރޭންކް  މަތ ން  އެންމެ  ތެރެއ ން  ބީލަންވެރ ންގެ   ނ ސްބަތްވާ   ރަށަށް  އެ  ،ވާނަމަ 

  ކުރެވ ފައ ވާ   ރޭންކް  މަތ ން  އެންމެ  ބީލަމުގައ    މުޅ   ،އަގާއ   ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ    ފަރާތުން 
  އަށްވުރެ(  އ ންސައްތަ  ދ ހައެއް)  10%  ފަރަގު  އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ    ފަރާތުން 
  ހަވާލުކުރަން   ބީލަން  ފަރާތާ  ނ ސްބަތްވާ   ރަށަކަށް   އެ  ، ވާނަމަ   ކަމުގައ    ބޮޑުނުވާ 

 .ނ ންމަންވާނެއެވެ
 

  ނެތް  ބީލަމެއް   ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައ ވާ   ގައ (  ށ)  އަދ (  ހ)  އަކުރުގެ  )ނ( މ 
  ހ މެނޭތޯ   ފަރާތެއް  ނ ސްބަތްވާ   އަތޮޅަކަށް   އެ  ތެރޭގައ    ބީލަންވެރ ންގެ   ފާސްވ   ،ނަމަ

  އެންމެ ތެރެއ ން  ބީލަންވެރ ންގެ  ނ ސްބަތްވާ  އަތޮޅަށް  އެ ،އެގޮތުން . ބަލަންވާނެއެވެ 
  އެންމެ  ބީލަމުގައ    މުޅ   ،އަގާއ   ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ   ފަރާތުން   ކުރެވޭ  ރޭންކް  މަތ ން
  ފަހެއް)  5%  ފަރަގު   އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅ    ފަރާތުން   ކުރެވ ފައ ވާ   ރޭންކް  މަތ ން

  ފަރާތާ  ނ ސްބަތްވާ  އަތޮޅަކަށް   އެ  ، ވާނަމަ ކަމުގައ  ބޮޑުނުވާ   އަށްވުރެ ( އ ންސައްތަ 
 .ނ ންމަންވާނެއެވެ ކުރަންހަވާލު ބީލަން
 

  ފެތޭ  ހާލަތަށް   ށްފައ ވާ   ބަޔާންކޮ  ގައ (  ނ)  އަދ (  ށ)  ،(  ހ)  އަކުރުގެ  )ރ( މ 
  ބީލަން  ފަރާތާ  ދ ވެހ    ކުރެވ ފައ ވާ   ރޭންކް  މަތ ން  އެންމެ  ،ނެތްނަމަ   ބީލަމެއް 

 .ނ ންމަންވާނެއެވެ ހަވާލުކުރަން
 

  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައ ވާ  ގައ (  ރ)އަދ  (  ނ)  ،(  ށ)  ،(  ހ)  އަކުރުގެ   )ރ( މ 
  ބީލަން  ފަރާތާ  ކުރެވ ފައ ވާ   ރޭންކް  މަތ ން  އެންމެ  ، ނެތްނަމަ   ބީލަމެއް   ފެތޭ

 .ނ ންމަންވާނެއެވެ ހަވާލުކުރަން
 

ބީލަންވެރ ން ނ ސްބަތްވާ   .25
ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާނެ  

 މ ންގަނޑު 

މ  އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް، ވަކ  ސަރަހައްދަކަށް ނ ސްބަތްވާ ވ ޔަފާރ އެއްގެ ގޮތުގައ     .25.1
 .މ ވަނީއެވެބެލެވޭނެ ގޮތްތައް، ތ ރީގައ  ބަޔާންކޮށްފައ  

އެޑްރެހަށް   ދާއ މީ  ފަރާތެއްގެ  އެ  ނަމަ،  ފަރުދެއް  އަމ އްލަ  ބީލަންވެރ އަކީ  )ހ( 
 ؛ބަލައ ގެން. ނުވަތަ
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ވ ޔަފާރ އެއް   އެ  ނަމަ،  ވ ޔަފާރ އެއް  ނުވާ  ފަރުދަކަށް  ބީލަންވެރ އަކީ  )ށ( 

 .ރަޖ ސްޓަރީކޮށްފައ ވާ ރަށަށް ބަލައ ގެން
ންކޮށްފައ ވާ ވ ޔަފާރ އެއް ނ ސްބަތްވާ  )ނ( މ  މާއްދާގެ )ހ( އާއ  )ށ( ގައ  ބަޔާ

 .ސަރަހައްދުގެ ގޮތުގައ  ބަލަންވާނީ، އަންނަނ ވ  ގޮތަށެވެ
އަހަރުގެ  1 އ އުލާނުކުރ   ބީލަން  ނަމަ،  ފަރުދެއް  އަމ އްލަ  ބީލަންވެރ އަކީ   .

؛ ވަނަ ދުވަހު އެ ފަރާތް ރަޖ ސްޓަރީކޮށްފައ ވާ ދާއ މީ އެޑްރެހަށް   1ޖަނަވަރީމަހުގެ  
 ނުވަތަ

މަށް އ އުލާނުކުރ  އަހަރުގެ ކުރ ން ރަޖ ސްޓަރީވެފައ ވާ ވ ޔަފާރ އެއް ނަމަ،  . ބީލ2ަ
ޖަނަވަރީމަހުގެ   އަހަރުގެ  އ އުލާނުކުރ   ވ ޔަފާރ     1ބީލަން  އެ  ދުވަހު  ވަނަ 

 ނުވަތަ؛ ރަޖ ސްޓަރީކޮށްފައ ވާ ރަށަށް
ވ ޔަފާރ އެއް  3 ތެރޭގައ  ރަޖ ސްޓަރީ ކޮށްފައ ވާ  ބީލަމަށް އ އުލާނުކުރ  އަހަރުގެ   .

 ނަމަ، އެ ވ ޔަފާރ އެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ރަޖ ސްޓަރީކޮށްފައ ވާ ރަށަށެވެ.
 

ބީލަމެއް ނ ސްބަތްވާ   .26
ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާނެ  

 މ ންގަނޑު 

މ  އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް، ބީލަމެއް ނ ސްބަތްވާ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާނީ، އަންނަނ ވ     .26.1
 .ގޮތަށެވެ

 .ހުޅުވައ ލާ ބީލަން އެ ރަށަކަށް ނ ސްބަތްވުން)ހ( ވަކ  ރަށަކަށް ނ ސްބަތްކޮށް 
 

 .)ށ( ވަކ  ރަށަކަށް މަންފާވާގޮތަށް ހުޅުވައ ލާ ބީލަން އެ ރަށަކަށް ނ ސްބަތްވުން
 

)ނ( އަތޮޅުތެރޭގައ  ގާއ މުވެފައ  ހުރ  ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ހުޅުވައ  ލާ ބީލަންތައް  
 .އެ އޮފީސް ގާއ މުވެފައ  ހުރ  ރަށަކަށް ނ ސްބަތްވުން

 
)ރ( އެއް ރަށަކަށްވުރެ ގ ނަ ރަށްތަކަށް ނ ސްބަތްކޮށް ހުޅުވައ ލާ ބީލަންތަކުގައ  އެ 
 ބީލަމުގައ  ހ މެނޭ އަދ  އެ ބީލަމަކުން މަންފާކުރާ ހުރ ހާ ރަށަކަށް ނ ސްބަތްވުން.

 
އ ޢުލާނާ ުގޅ ެގން ބީލަން ހުށަހަޅާއ ރު ފުރ މަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ    .27.1 ބީލަންތަން ކެންސަލްކުރުން  .27

ލ ޔުންތައް ހުށަހަޅާފައ ނުވާނަަމ ބީލަންތައް ބަލައ ނުަގތުމުެގ އ ޚްތ ޔާރު ވެރ ފަރާތަށް 
ބީލަންތައް  ފުރ ހަމަނުވާ  ބަލައ ަގތުމަށްފަހުވެސް  ބީލަންތައް  އަދ   ލ ބ ެގންެވއެވެ. 

ބީލަންތަްއ  ބާތ ލްކުރު އަދ   ލ ބ ެގންވެެއވެ.  ވެރ ފަރާތަށް  އ ޚްތ ޔާރުެވސް  މުެގ 
ނުވަތަ   ައުގތަކެއްނަމަ  އެކަށީެގންނުާވ  އަުގތަކަކީ  ހުށަހަޅާފައ ވާ  ބަލައ ަގތުމަށްފަހު 
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ކެންސަލްކުރުުމެގ   ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާފައ ނުވާނަމަ  ބީލަން  އަދަދަކަށް  އެކަށީެގންވާ 
 ރާތަށް ލ ބ ެގންވެެއވެ. އ ޚްތ ޔާރު މަސަްއކަތުެގ ވެރ ފަ 

  ފަރާތް   ކާމ ޔާބުކުރާ   ބީލަން  .28
 އެންގުން   އެކަން   ހޮވައ ، 

 ލ ޔުމުން އަންާގނެެއވެ. ބީލަން ކާމ ޔާބުވ  ފަރާތަށާއ ، ކާމ ޔާބުނުވ  ފަރާތްތަކަށް   .28.1

އެއްބަސްވުމުގައ  ސޮއ    .29
 ކުރުން 

 30  ބަންދުނޫން  ގ ނަެވެގން  ފޮނުވާތާ  ލ ޔުން  އެކަމުެގ  ކާމ ޔާބުކުރ ފަރާތަށް  ބީލަން  .29.1
  މަސައްކަތު   ދެމެދު  ފަރާތާއ   ކާމ ޔާބުކުރ   ބީލަން  ތެރޭަގއ    ދުވަހުެގ(  ތ ރީސް)

 . ކުރަންވާނެެއވެ ސޮއ  އެއްބަސްވުމުަގއ 
  ސޮއ    ަގއ އެއްބަސްވުމު  މުއްދަތުަގއ   އެ  ޮގތުެގމަތ ން  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ  ަގއ   29.1  .29.2 

 ނ ންމުން  ނ ންމާފައ ވާ  ހަވާލުކުރުމަށް  މ މަސައްކަތް  ،ނުކުރައްަވއ ފ ނަމަ
 . ބާތ ލްކުރެވޭނެެއވެ

 ނުވަތަ  ދޫކޮށްލައ ފ ނަމަ  މަސައްކަތް  ސޮއ ކުރުމަށްފަހު  އެއްބަސްވުމުަގއ   .29.3 
  މަސަްއކަތް   ނުކޮށް  މަސައްކަތްފުރ ހަމަ  ސޮއ ކުރުަމށްފަހު  އެއްބަސްވުމުަގއ 
  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ   ގައ   17.19  ޤަވާއ ދުެގ  މާލ އްޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ  ދޫކޮށްލައ ފ ނަމަ
 . ފ ޔަވަޅުެއޅޭނެެއވެ ޮގތުެގމަތ ން

 )ޅ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކ ޔުރ ޓީތައް 
ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީ ހުށައަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބީލަން ޝީޓްަގއ  ބަޔާން ކޮށްފައ ވާނަަމ،    .30.1 ބ ޑް ސެކ ޔުރ ޓީ  .30

 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ެގ ައސްލުސެކ އުރ ޓީ ބަޔާންކޮށްފައ ވާ އަދަދުެގ ބ ޑް  
ބޭންކަކުން    .30.2  ަގބޫލުކުރެވޭ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން  ޮގތުަގއ   ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީެގ 

ނުވަތަ ދ ވެހ ރާއްޖޭަގއ  ގާއ ްމކުރެވ ފައ ވާ ފައ ނޭންޝަލް އ ންސްޓ ޓ އުޝަނަކުން މ  
ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީ    ެގ ައސްލެވެ.ެގރެންޓީޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައ ވާ ސެކ އުރ ޓީ ނުވަތަ  

 ަގއ  ވާނެއެވެ.  7ޖަދުވަލު  އޮންނަންވާނެ ޮގތުެގ ނަމޫނާއެްއ 
  ރަސްމީ ބަންދު ނޫން   ން ފެށ ެގންޚުއެކަން އަންާގ ތާރީ  ށްބީލަން ކާމ ޔާބު ކުރާ ފަރާތަ  .30.3 

  ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީ   ތަކުެގ)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއ  ބީލަން ކާމ ޔާބު ނުވާ ފަރާތް   7
ހ ފައ ެގން   ލ ޔުމެއް  ރަސްމީ  ފޮޓޯޖެހ   އެނޭގނެ  ކާކުކަން  އެފަރާތްތަކުން  ބަލާ 

 އަންނަންވާނެެއވެ. 
ބީ  ޅ ހުށަހެ  ލަންބީޅުވުމަށްފަހު  ހު  ބީލަން  .30.4  ވަކ ވެއްޖެފަރާތަކުން    ނުަވތަ   ނަމަލަމުން 

ފަރާތަ  ލަންބީ ބީލަން  ކާމ ޔާބުކުރާ  ލ ބުމަށްފަހު  ލ ޔުން  ކާމ ޔާބުވ ކަުމެގ  ބީލަން  ށް 
ދައުލަތަށް   އެފަރާތުން  ކޮށްފ ނަމަ  ކެންސަލް ސެކ އުރ ޓީ  ބ ޑް  ހުށަހަޅާފައ ވާ 

 ނެޭގނެެއވެ.  
 . ދުވަހެވެ 90 ފެށ ެގން ންޚުތާރީ ހުށަހަޅާ ބ ޑް މުއްދަތަކީ ސެކ އުރ ޓީެގ ބ ޑް  .30.5 
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އެޑްވާންސް ފައ ސާ އަދ    .31
އެޑްވާންސް ފައ ސާގެ  

 ގެރެންޓީ 

  ަގވާއ ދާ   މާލ އްޔަތުެގ  ދައުލަތުގެ   ،ހުށަހަޅައ ފ ނަމަ  ެއދ   ހޯދުމަށް  ފައ ސާ  އެޑްވާންސް  .31.1
 . ދޫކުރެވ ދާނެެއވެ ފައ ސާ  ެއޑްވާންސް އެްއޮގތަށް

)ދެލައްކަ   /250,000-އެޑްވާންސް ފައ ސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮކ އުމަންޓްެގ ޖުމްލަ އަުގ    .31.2
 ފަންސާސް ހާސް( ދ ވެހ  ރުފ ޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ. 

)ސާޅީސް    45އެޑްވާންސް ފައ ސާ ހޯދުމަށްެއދ  ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުވާތާ    .31.3
 ފަހެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއ  އެޑްވާންސް ފައ ސާއަށް އެދ  ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ެގރެންޓީެގ ޮގތުަގއ     ހޯދުމަށް  ފައ ސާ   އެޑްވާންސް  .31.4 
ާގއ މްކުރެވ ފައ ާވ   ދ ވެހ ރާއްޖޭަގއ   ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ަގބޫލުކުރެވޭ  ސަރުކާރުން 
ސެކ އުރ ޓީ  ދޫކޮށްފައ ވާ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  މ   އ ންސްޓ ޓ ުއޝަނަކުން  ފައ ނޭންޝަލް 

 ނުވަތަ ެގރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  
)ފަނަރަ   %15އެޑްވާންސް ފައ ސާެގ ޮގތުަގއ  ދޫކުރެވޭނީ މަސަްއކަތުެގ ޖުމްލަ އަުގެގ    .31.5 

އ ންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮޑުނުާވ އަދަދެކެވެ. އަދ  ެއޑްވާންސްެގ ޮގތުަގއ  ދެވޭ ފައ ސާ  
ބ ލްތަކުން،  ހުށަހަޅާ  ހޯދަމުންދާއ ރު  ޚ ދުމަތް  ނުވަތަ  ކުރަމުންދާއ ރު  މަސައްކަތް 

 އުނ ކުރެވޭނެއެވެ. ލަ އަުގެގ ނ ސްބަތުން ކޮންޓްރެކްޓްެގ ޖުމް

އަަގކީ    .32.1 ގެރެންޓީ   ޕާރފޯމަންސް  .32 ހުށަހަޅާ  ައގެއްނަމަ    0,000/50-ބީލަމަށް  މަތީެގ  ބީލަން  ރުފ ޔާއަށްވުރެ 
ފަރާތުން   ދ ވެހ ރާއްޖޭަގއ   ކާމ ޔާބުކުރ   ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ަގބޫލުކުރާ  ސަރުކާރު 

ގާއ މްކުރެވ ފައ ވާ ފައ ނޭންޝަލް އ ންސްޓ ޓ އުޝަނަކުން މ  ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައ ާވ  
އަސްލު   ެގރެންޓީއެްއެގ  ނުވަތަ  ޮގތުަގއ   ސެކ އުރ ޓީ  ެގރެންޓީެގ  ޕާރފޯމަންސް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
ޕާރފޯމަންސް ެގރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމ ޔާބުކުރ  ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުަގއ     .32.2 

 ނ ންމާފައ ވާ  ހަާވލުކުރުމަށް  މ މަސައްކަތްޕާރފޯމަންސް ެގރެންޓީ ނުބަހައްޓައ ފ ނަމަ،  
ބާތ ލްކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައ ވާ ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީ ދައުލަތަށް   ނ ންމުން

   ނެޭގނެެއވެ.

ެގރެންޓީެގ ޮގތުަގއ  ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ަގބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ޕާރފޯމަންސް    .32.3 
ނުވަތަ ދ ވެހ ރާއްޖޭަގއ  ާގއ ްމކުރެވ ފައ ވާ ފައ ނޭންޝަލް އ ންސްޓ ޓ އުޓަޝަނަކުން  

   ެގ އަސްލެވެ.މ  ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައ ވާ ސެކ އުރ ޓީ ނުވަތަ ެގރެންޓީ 
  ތާރީޙުންެގރެންޓީ ހުށަހަޅާ  ޕާރފޯމަންސް    އަކީ  މުއްދަތަކީ  ެގެގރެންޓީޕާރފޯމަންސް    .32.4 

 އެްގރީމަންޓްެގ މުއްދަތެވެ.  ފެށ ެގން
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއ    .33

 މައްސަލަ ބެލުން 
ަގއ  ބަޔާންކޮށްފައ ާވ ފަދައ ން ބީލަމެއްަގއ     17.09ދައުލަތުެގ މާލ އްޔަތުެގ ަގވާއ ދުެގ    .33.1

ހުށަހެޅޭ  ހުށަހެޅުމާއ ،  މައްސަލަ  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚ ލާފަށް  ަގާވއ ދާ 
ސަރކ އުލަރ   މާލ ްއޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ޢަަމލުކުރެވޭނީ،  ބެލުމުަގއ   މައްސަލަތައް 
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ަގއ ވާ "ބީލަމަކާ ުގޅ ެގން މައްސަލަ    17ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ނަންބަރު  
ާއ   އުޞޫލު"  ޢަމަލުކުރާނެޮގތުެގ  ބެލުމުަގއ   މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ހުށަހެޅުމާއ ، 

 އެްއޮގތަށެވެ. 
ަގއ  ބަޔާންކޮށްފައ ާވ ފަދައ ން ބީލަމެއްަގއ     17.09ދައުލަތުެގ މާލ އްޔަތުެގ ަގވާއ ދުެގ    .33.2 

ަގާވއ ދާ ޚ ލާފަށް ކުރާ ކަންތަްއތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުެގ މާލ އްޔަތާބެހޭ 
ނަންބަރު   ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކ އުލަރ  "ބީލަން    18ެގ  ަގއ ވާ 

ބީލަންވެރ  އޮފ ސަރަށް  ޕްރޮކ ުއމަންޓް  އޮފީހުެގ  ހުށަހަޅާ އ ޢުލާންކުރ   މައްސަލަ  ޔާ 
 ފޯމުންނެވެ. PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" -ފޯމް

ަގއ  ބަޔާންކޮށްފައ ާވ ފަދައ ން ބީލަމެއްަގއ     17.09ދައުލަތުެގ މާލ އްޔަތުެގ ަގވާއ ދުެގ    .33.3 
ހުށަހަޅާ   މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުން،  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚ ލާފަށް  ަގާވއ ދާ 

)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއ ، މައްސަލަ    7ންދު ނޫން  ތާރީޚުން ފެށ ެގން ސަރުކާރު ބަ 
ނ ންމައ ، މައްސަލަ ނ ންމ ޮގތް ލ ޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅ  ފަރާތަށް، ދައުލަތުެގ 

ަގއ ވާ   19ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13މާލ އްޔަތާބެހޭ ސަރކ އުލަރ ނަންބަރު  
ފޯމުން   PR-14ރުދޭ ޖަވާބު"  "ބީލަމުެގ މައްސަލައާއ  ުގޅ ެގން ޕްރޮކ އުމަންޓް އޮފ ސަ

 ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އަންާގނެެއވެ. 
  ބީލަމެއްަގއ    ފަދައ ން  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ   ަގއ   17.09  ަގވާއ ދުެގ  މާލ އްޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ  .33.4 

  އޮފ ސަރުދޭ   ޕްރޮކ އުމަންޓް  ،ހުށަހެޅުމުން  ބެލުމަށް  ކަންތަްއތައް  ކުރާ  ޚ ލާފަށް  ަގާވއ ދާ
ބ ޑް   ބެލުމަށް  އަލުން  މައްސަލަ   ބަޔާންކޮށް  އެކަން  ނުޖެހޭނަމަ   ހ ތްހަމަ  ޖަވާބާމެދު
 . ހުށަހެޅ ދާނެއެވެ ކޮމ ޓީއަށް

މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް   .34
މުސްތަޤ އްލު ރ ވ އު  
 ކޮމ ޓީއަށް ހުށަހެޅުން 

ބާބު    .34.1 ަގާވއ ދުެގ  މާލ އްޔަތުެގ  ފަދައ ން    17.11ދައުލަތުެގ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ  ަގއ  
ބެލުމަށް  އަލުން  އ ދާރީކަންކަން  ުގޅ ެގން  މައްސަލައަކާއ   ދ ާމވާ  ބީލަމެއްަގއ   
މާލ އްޔަތާބެހޭ   ދަުއލަތުެގ  ހުށަހެޅުމުަގއ ،  އަށް  ކޮމެޓީ"  ރ ވ ޔު  "މުސްތަޤ އްލު 

  ަގއ ވާ "ބީލަންވެރ ޔާ   21ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކ އުލަރ ނަންބަރު  
ބަލާ  އަލުން  މައްސަލަ  "ބީލަމުެގ  އެދ   ބަލައ ދ ނުމަށް  އަލުން  މައްސަލަ  ބީލަމުެގ 

PR-އެޕީލް މަރުހަލާ"    –މުސްތަޤ އްލު ރ ވ ޢު ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު"  

 ފޯމުން ހުށަހަޅ ދާނެއެވެ.  16
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 3  - ސެކްޝަން  

 މާއްދާތައް   ހާއްސަ   އަދ   އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް

  .35.1 މާނަކުރުން  .35

 

"މަސައްކަތުެގ ވެރ ފަރާތް" ކަަމށް ބުނެފައ  އެވަނީ، އެ މަސަްއކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

   އ ދާރާއަށެވެ.

"މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައ  އެވަނީ، އެ ަމސައްކަތެއް ކޮށްދ ނުމަށް   .35.2 
 އެދ  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ.

"މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައ ެއވަނީ ބީލަން ޝީޓްަގއ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ޚ ދުމަތް ނުވަތަ   .35.3 
 މަސައްކަތަކެވެ. 

"މަސައްކަތުެގ ައުގ ނުވަތަ ކުލ " ކަމަށް ބުނެފައ އެވަނީ ެއއްބަސްވުާމއ  އެްއޮގތަށް    .35.4 
ހަވާލުކު މަސައްކަތް  ނުވަތަ  ހަވާލުވާ  މަސައްކަތް  ފުރ ހަމަކުރުމުން  ރާ  މަސައްކަތް 

 ފަރާތަށް ދައްކާ ފައ ސާއަށެވެ.  

ވެރ ފަރާތާއ ،    .35.5  މަސަްއކަތުެގ  އެވަނީ،  ބުނެފައ   ކަމަށް  "އެއްބަސްވުން" 
ވެވޭ   ޮގތުން  މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ހަވާލުާވ  މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 އެއްބަސްވުމަށެވެ. 

  އުޅޭ   ކައ ވެނ ކޮށްެގން  ުމވަްއޒަފަކު  އެ  ،ެއވަނީ  ބުނެފައ   ކަމަށް"  ރ ލޭޓ ވް  ކްލޯޒް"  .35.6 
  އެއްބަނޑު  ،މީހުންނާއ   އެއްބަފާ  ،މީހުންނާއ   ެއއްބަނޑު  ،ދަރ ންނާއ   ،މީހާއާއ 
  މުަވއްޒަފަކު   އެ  ،ދޮންދަރ ންނާއ   ،މައ ންބަފައ ންނާއ   ،މީހުންނާއ   އެއްބަފާ

  އެއްބަނޑު  ،މީހުންނާއ  ެއއްބަފާ  ،މީހުންނާއ   ެއއްބަނޑު މީހާެގ  އުޅޭ  ކައ ވެނ ކޮށްެގން
 .މައ ންބަފައ ންނަށެވެ މީހާގެ  އެ ،މީހުންނާއ  އެއްބަފާ

  ހ އްސާ  ވ ޔަފާރީެގ  މުަވްއޒަފަކާ  އެ  ،އެވަނީ   ބުނެފައ   ކަމަށް"  އެސޯސ އޭޓް  ކްލޯޒް"
 .ފަރާތްތަކަށެވެ އޮންނަ ުގޅުން ވ ޔަފާރީެގ ނުވަތަ
 

 ާގނޫނު  ،ބެލެވޭނީ  ޮގތުގައ   ތަކުެގ"  ވ ޔަފާރ   މެދުފަންތީެގ  އަދ   ކުދ   ،ކުދ   އެންމެ"  .35.7 
 ދަށުން  ެގ(  ާގނޫނު  ވ ޔަފާރީެގ  މެދުފަންތީެގ  އަދ   ކުދ )  06-2013  ނަންބަރު

 ވ ޔަފާރ ތަކަށެވެ.  ރަޖ ސްޓަރީކޮށްފައ ވާ  ޑ ވެލޮޕްމަންޓުގައ   އ ކޮނޮމ ކް  އޮފް  މ ނ ސްޓްރީ
 

 ފަރާތުން   އެއް   ުގޅ ެގން  މ އެއްބަސްވުާމއ    ފަރާތްތަކުން  ޝާމ ލުވާ   އެއްބަސްވުމުަގއ   މ   .36.1 ލ ޔެކ ޔުން ބަދަލުކުރުން  .36
 ދ ވެހ   އަންާގނީ  އާއްމުޮގތެއްަގއ   އެންުގންތައް  ެއންމެހައ   އަންަގންޖެހޭ  ފަރާތަށް  އަނެއް
 .ލ ޔުމުންނެވެ ،ބަހުން
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  ނުވަތަ   އަތަށް  އަތުން  ރައްދުކުރާނީ   ލ ޔުން  ފޮނުވާ  ފަރާތަށް  އަނެއް  އެއްފަރާތުން  .36.2 
ބީލަމުަގއ  ބަޔާން ކޮށްފައ ވާ    ،ކަނޑައެޅ ފައ ވާއީމެއ ލަށް   ނުވަތަ   ،ފޯސްޓުން  ރަޖ ސްޓްރީ
 އެޑްރެހަށެވެ. 

  ބޭނުންވާ  ކުރާން  ބަދަލު  ،ބޭނުންވާނަމަ  ބަދަލުކުރާން  ެއޑްރެސް   މ އެއްބަސްވުމުަގއ ވާ   .36.3 
 . އަންަގންވާނެެއވެ ލ ޔުމުން ފަރާތަށް އަނެއް ފަރާތުން

ތ ންވަނަ ފަރާތަކާއ    .37
 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން 

  އެހެންފަރާތަކާއ    ެއްއވެސްބައެއް  މަސައްކަތުެގ  ދަށުންކުރެވޭ  މ އެއްބަސްވުމުެގ  .37.1
 ، ފަރާތުން  ޙަވާލުވާ  މަސައްކަތް  ބަޔާންކޮށް  އެކަން  ބޭނުންވާނަމަ  ކުރަން  ޙަވާލުކޮށްެގން
 ހުއްދަހޯދަށްވާނެއެވެ.  ހުށަހަޅާ ލ ޔުމުން ވެރ ފަރާތަށް

  ބަެއއް   ެއްއވެސް  މަސައްކަތުެގ  ފަރާތަކާ  އެހެން  ޮގތުެގމަތ ން  ަގއ ވާ  137.  .37.2
  ފަރާތުން   ޙަވާލުވާ   މަސައްކަތް   ހަވާލުކުރ ކަމުަގއ ވ ޔަސް 

 އުފުލަން ވާނެެއވެ.  ޒ ންމާ ފުރ ހަމައަށް މ އެއްބަސްވުމުަގއ ާވޮގތުެގމަތ ން
ޚ ދުމަތާއ   ތަކެއްޗާއ    .38

 ހަވާލުވުން 
ލ ބ ފައ ވޭތޯ  .38.1 ތަކެތ /ޚ ދުމަތް  ޮގތަށް   މ އ ދާރާއާބަލާނީ    އެއްބަސްވުމުަގއ ވާ 

މަސަްއކަތް ކޮލ ޓީ ބެލުމަށްފަހު ސްޕެސ ފ ކޭޝަނާއ  އެްއޮގތަށް    ެއވެ.ޙަވާލުވުމަށްފަހު
އެްއޮގތަށް   އެްގރީމަންޓާ  ވާނަމަ  ތަކެތ /ޚ ދުމަތް  ނ ންމާފައ ވާކަމަށް 

ޚ ދުމަތް/ތަކެތ     ލ ބުނުކަމަށްބެލޭނެއެވެ. ފޯރުކޮށްދީފައ ވާ  ޚ ލާފަށް  އެއްބަސްވުމާ  އަދ  
 އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެެއވެ. 

ތެރޭަގއ     .38.2 މުއްދަތުެގ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ  ތަކެތ /ޚ ދުމަތް  އެއްބަސްވުމުަގއ  
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ 

  ކާރ ޘާެއއް/ ޙާދ ސާއެއް  ޤުދުރަތީ  ނުވަތަ  ކަމެއް  ބާރުނުފޯރާ  ހަވާލުވ ފަރާތުގެ   މަސައްކަތް  .38.3 
  އ ތުރުކުރުމަށްޓަކައ   މުއްދަތު  ކުރ މަތ ެވއްޖެނަމަ  ުގޅޭކަމެއް  މެނ ފެކްޗަރ ންއާއ   ނުވަތަ

  ުގޅޭކަމާ  ނުވަތަ  ރަސްމީ)  އެޭގފަދަ  ދ މާވ ކަން  އެކަމެއް  ނުވަތަ   ކާރ ޘާއެއް/އެޙާދ ސާެއއް
 ކުރ ން  ހަމަވުމުެގ  މުއްދަތު  ނ ންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ލ ޔުންތަކާއެކު  (ފަރާތްތަކުެގ

   ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. މަސައްކަތުެގ ވެރ ފަރާތަށް
 މުއްދަތު  ހުށަހެޅ ނަމަވެސް  ކޮށްދ ނުމަށްރުއ ތު  މުއްދަތު  ހުރެ  ސަބަބަކާއ   އެްއވެސް  .39.1 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  .39

  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ  ގައ "  އުޞޫލު  އ ތުރުކޮށްދ ނުމުެގ  މުއްދަތު"  އ ތުރުކޮށްދޭނީ
 ޮގތުެގމަތ ން ބ ޑް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައ ެގންނެވެ. 

މާލ ްއޔަތުެގ    .39.2 ދައުލަތުެގ  ނުނ މޭނަމަ  މަސައްކަތް  މުއްދަތަށް  އެއްބަސްވުމުަގއ ވާ 
ޑެމޭޖަސް    10.71ޤަވާއ ދުެގ   ލ ކުއ ޑޭޓަޑް  ޮގތުެގމަތ ން  އެްއޮގތްވާ  މާއްދާއާ  ވަނަ 

 ކެނޑޭނެެއވެ.  
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އަުގ    .39.3  ކަނޑާނީ،  /2,500,000-ޖުމްލަ  ފައ ސާ  ބީލަމެްއނަމަ  ދަށުެގ  ރުފ ޔާއަށްވުރެ 
)ޕޮއ ންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާ ުގނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ  0.005ޖުމްލަ އަުގ 

 މުއްދަތަށްވުރެ އ ތުރުވާ ދުވަސްތަކުެގ އަދަދާ ުގނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ. 
 CP*0.005*LDލ ކުއ ޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = 

CP ްރައ ސް(: ކޮންޓްރެކްޓްެގ ޖުމްލަ އަގު )ކޮންޓްކެޓް ޕ 
LD  ްލޭޓް ޑ އުރޭޝަން(: ކޮންޓްރެކްޓްެގ މުއްދަތަށްވުރެ އ ތުރުވާ ދުވަސްތައ( 

  ކުރުމާއ    ޖުރ މަނާ  .40
 ކުރުން   ބާތ ލް   އެގްރީމަންޓް 

 

މުއްދަތަށް    .40.1 ލަސްވާ  ނުނ މ   ފަރާތުންމަސައްކަތް  ޙަވާލުވ   ފައ ސާ   މަސައްކަތް 
ހުށަހަޅާ ބ ލަށް ފައ ސާ ދޫކުރެވޭނީ   މަސައްކަތް ޙަވާލުވ  ފަރާތުންދޭންޖެހ އްޖެނަމަ،  

މަސައްކަތް ނުނ މ  ލަސްވީ ުމއްދަތަށްވާ ފައ ސާ ބ ލްަގއ ވާ އަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު 
 ބާކީ ފައ ސާެއވެ. 

އަުގެގ    .40.2 ޖުމްލަ  ޑެމޭ  15%މަސައްކަތުެގ  ލ ކުއ ޑޭޓަޑް  އަށްވުރެ  ޖަސް  އ ންސައްތަ 
 ބޮޑުެވއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތ ލްކުރެވޭނެެއވެ. 

ފާހަަގ   .40.3  ނުދާކަމަށް  ކުރ ޔަށް  މަސަްއކަތް  ބަޔާންކޮށްފައ ާވޮގތަށް  އެއްބަސްވުމުަގއ  
ބާތ ލްކުރުމުެގ   ބައެއް  އެއްބަސްވުމުެގ  ނުވަތަ  އެއްބަސްވުންެއއްކޮށް  ކުރެވ އްޖެނަމަ 

 ފުރ ހަމަ އ ޚްތ ޔާރު މަސައްކަތުެގ ވެރ ފަރާތަށް ލ ބ ެގންވެެއވެ. 
ބަންދުނޫން  އެްއވެސް    .40.4  ބާތ ލްކޮށްފ ނަމަ  އެްއބަސްވުން  ދުވަހުެގ   3ސަބަބަކާހުރެ 

ތެރޭަގއ ، އެހާތަނަށް ނ މ ފައ ވާ މަސަްއކަތާއ ، ނުނ މ ހުރ  މަސައްކަތުެގ ތަފްސީލް  
އަާގއެކު ލ ޔެ، ދެފަރާތުން އެލ ޔުމުަގއ  ސޮއ ކުރަން ވާނެެއވެ. އަދ  މަސައްކަތް ހ ނާގ  

ކޮންޓްރެކްޓަ ހުންނަ  އެތަކެތ    ސައ ޓްަގއ   ނަަގއ   ލ ސްޓް  ތަކެތީެގ  ހުރ ހާ  ެގ  ރ 
މ އ ން   3ބަނދުނޫން   ފަހުން  މުއްދަތުެގ  މ   ެގންދަންވާނެެއވެ.  ތެރަޭގއ   ދުވަހުެގ 

 ނެއެވެ. އެްއޗަކަށް ދ މާވާ އެްއވެސް ަމއްސަލަައކަށް ޒ ންމާެއއް ނުެވވޭ 
ޤާނޫނެްއ    އެްއވެސް  ސަރުކާރުެގ  ސޮއ ކުރުމަށްފަހު  ދެފަރާތުން  އެއްބަސްވުމުަގއ   މ   .41.1 އެގްރީމަންޓް ބާތ ލްކުރުން  .41

 އެފަދަ  ނުވަތަ އެނގ އްޖެނަމަ  ވާކަން  ތަޢާރުޟު ެއއްބަސްވުމާއ  މ  ދަކާަގވާއ ނުވަތަ 
  މ އެއްބަސްވުން   މުޅ   ސަބަބުން  އެކަމެއްެގ  ހެދ އްޖެނަމަ   ަގވާއ ދެއްޤާނޫނެއް ނުވަތަ  

  އެ  ހ މެނޭޮގތްވެއްޖެނަމަ  އެއްބަސްވުމުަގއ   މ   ާމއްދާެއއް  އެފަދަ.  ނުވާނެެއވެ  ބާޠ ލެއް
 ދެމެހެއްޓުމަށް  އުވާނުލައ   އެއްބަސްވުން  މ   ނަމަވެސް  އ ސްލާހްކޮށްެގން  މާއްދާއެއް

 . ޤަބޫލުކުރަމެވެ އެއްބަސްވެ ދެފަރާތުންވެސް

ޑ ޔުޓީތަކާއ ،    .41.2  ކަސްޓަމްސް  ޓެކްސްތަކާއ ،  ދަްއކަންޖެހޭ  ުގޅ ެގން  މ މަސައްކަތާއ  
ފީއެްއ   ދައްކަންޖެހ އްޖެނަމަ  ފީެއއް  އެހެނ ހެއް  އަދ   ފީތަްއ  ލައ ސަންސް  އ މްޕޯޓް 

 ދައްކާނީ މަސައްކަތް ހަވާލުވ  ފަރާތުންނެވެ.
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  މެދުަގއ    ދެފަރާތުެގ  ެގނެވޭނީ  ބަދަލެއް  މާއްދާއަކަށް  އެްއެވސް  އެއްބަސްވުމުަގއ ވާ  މ   .42.1 އެހެނ ހެން ކަންކަން  .42
 . ެއއްބަސްވުމަކުންނެވެ ސޮއ ކުރެވޭ

ޓެކްސް އަދ  އެހެނ ހެން   .43
 ފީތައް 

  ޤާނޫނުތަކާއ   ދ ވެހ ރާއްޖޭެގ  ކުރާނީ  ތަންފީޛު  އަދ   ، ހ ންާގނީ  އެއްބަސްވުން  މ   .43.1
 . ެއްއޮގތަށެވެ ޤަވާއ ދުތަކާއ 

އެއްބަސްވުމަށް   .44
 ބަދަލުގެނައުން 

 ދައްކައ ެގން  ވާހަކަ   މެދުަގއ   ދެފަރާތުެގ  ދެބަސްވުން  އުފެދޭ  އ މެދުމ އެއްބަސްވުމާ  .44.1
  ހުށަހަޅައ ެގން   އްސަލަމަ  ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ދ ވެހ ރާއްޖޭެގ  ،ހައްލުނުކުރެވ އްޖެނަމަ

 . ނ ންމާނީއެވެ
އެއްބަސްވުމަށް ހ ނގާނެ   .45

 ޤާނޫނު 
ތުެގ  ދެފަރާ  ހަްއލުކުރާނީވެސް  ެއކަމެއް  ދ މާވެއްޖެނަމަ  ނެތްކަމެއް   ަގއ މ އެއްބަސްވުމު  .45.1

  ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ދ ވެހ ރާއްޖޭެގ  ،ހައްލުނުެވއްޖެނަމަ.  ދަްއކައ ެގންނެވެ  ވާހަކަ  މެދުގައ 
 . ނ ންމާނީއެވެ ހުށަހަޅައ ެގން މައްސަލަ
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 4  - ސެކްޝަން  
 ޖަދުވަލުތައް 

 1 –   ޖަދުވަލު 
 ޗެކްލ ސްޓް   އަދ    ލ ޔުންތައް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ފަރާތުން   ހުށަހަޅާ   ބީލަން 

 އޮފީސް  ލ ޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ   #
ހުށައަޅާ  
 ފަރާތް  

   ޑ ސްކޮލ ފައ  ކުރެވޭނެއެވެ.   ނެތްނަމަ   ނުވަތަ   މަދު   ލ ޔުންތައް   އަދ    ލ ޔުމެއް   އަދ    މަޢުލޫމާތު   ތ ރީގައ މ ވާ   ބީލަން ހުށަހަޅާއ ރު 

   ( 2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު   .1

2.  
 އ ކޮނޮމ ކް ޑ ވެލޮޕްމަންޓް އ ން ދޫކޮށްފައ ވާ( )މ ނ ސްޓްރީ އޮފް  ރެޖ ސްޓްރީގެ ކޮޕީ  ވ ޔަފާރީގެ

 ޖަމ އްޔާ ރަޖ ސްޓްރީގެ ކޮޕީ )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އ ދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައ ވާ( 
 

 

   ( 3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައ ލް  .3

4.  
ދ ވެހ ރައްޔ ތެއްކަން އަންގައ ދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ  "ބީލަން ހުށައަޅާ ފޯމު"ގައ  ސޮއ ކުރާ ފަރާތުގެ 

 ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ 
 

 

   ސެޓްފ ކެޓް ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާނަމަ( ރެޖ ސްޓްރޭޝަން ޖީއެސްޓީ   .5

   ( އެޓާރނީ އޮފް  ޕަވަރ) ލ ޔުން ހުއްދަ ސޮއ ކުރުމުގެ ބީލަމުގައ   .6

   . އެލ ޔުން  ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ ލ ޔުން  ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައ ވާ ވަނަ 6.1  .7

8.  
  ހ މެނ ފައ ވާ   ގައ    5  ސެކްޝަން   ،ވީނަމަވެސް  ކަމުގައ    ހުށަހަޅާ   ކޯޓޭޝަން   އަމ އްލަ  އެފަރާތެއްގެ)  ކޯޓޭޝަން 

  .(ވާނެއެވެ ހުންނަން  އެނގެން  ވަކ ން   ވަކ  އަގު ބައ ތަކަށްވާ ހުރ  ކޯޓޭޝަންގައ 
 

 

   ވެރ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައ  އެހެން ފަރާތެއް އަންނަނަމަ އެލ ޔުން ގެ ، ޖަމ އްޔާހުށަހަޅަން ވ ޔަފާރ ބީލަން   .9

 . ނުލ ބޭނެއެވެ   މާރކްސް   ނެތްނަމަ   ނުވަތަ   މަދު   ލ ޔުންތައް   އަދ    ލ ޔުމެއް   އަދ    މަޢުލޫމާތު   ތ ރީގައ މ ވާ   ހުށަހަޅާއ ރު   ބީލަން 

10.  
  ފުރ ހަމަކޮށް  5  ޖަދުވަލު  އަދ   ލ ޔުންތައް  ތަޖްރ ބާގެ  މަސައްކަތުގެ  މަސައްކަތާގުޅުންހުރ   ހުށަހަޅާ  ބީލަން

 (ހަމަޖެހ ފައ ވާނަމަ  ދ ނުމަށް މާރކްސް  ގައ   6 ޖަދްވަލު)  ހުށަހަޅާފައ 
 

 

   ( ކޮށްފައ ވާނަމަ ރަޖ ސްޓަރ) ކޮފީ ސެޓްފ ކެޓްގެ ރަޖ ސްޓްރޭސަން އީ. އެމް.އެސް  .11

ވާ އ ރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައ ނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އ ޙްތ ޔާރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލ   ހުށަހަޅާއ ރު ތ ރީގައ މ  ބީލަން  
 ފަރާތަށް ލ ބ ގެންވެއެވެ. 

   ތަރުތީބުކުރެވ ފައ    މ ލ ސްޓުގައ  ވާ ތަރުތީބުންހުރީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލ ޔުންތައް   .12

   ނަންބަރު ޖަހާފައ  )ކ ތައް ޞަފްޙާގެ ތެރެއ ން ކ ތައްވަނަ  ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށް( ޞަފްހާ   .13

   ސޮއ ކޮށްފައ   ހުރީ ޞަފްހާތަކުގައ    .14

   ވަކ ނުވާނެހެން ބައ ންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަހާފައ   ހުރީ ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް  .15

 ލ ޔުންތައް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ކުރ ން   ސޮއ ކުރުމުގެ   އެއްބަސްވުމުގައ  

16.  
 3 ދޫކުރ ފަހުން )  ކޮޕީ  ރ ޕޯޓްގެ ކްލ އަރެންސް ޓެކްސް ދޫކުރާ އޮތޯރ ޓީން  ރެވެނ އު އ ންލަންޑް މޯލްޑ ވްސް

 ( ހަމަނުވާ މަސް
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 2 –   ޖަދުވަލު 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަން   .1
 1.1 ނަންވ ޔަފާރީގެ ޖަމްޢ އްޔާ/ 

 1.2 އެޑްރެސް  

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 
 2.2 އ ޢުލާން ނަންަބރު 

 އަގު ހުށަހަޅާ   .3
 އަގުހުށަހަޅާ  

3.1 
 ޖީ.އެސް.ޓީ 

 ހ ސާުބ އަކުރުން() އަގުޖުމްލަ  

 )ތާނައ ން ޖެހުމަށް(  އަގުޖުމްލަ  

 2.3  މުއްދަތު ދުވަސް 20

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އ ގްރާރު  .4
މާއްދާތައް  އެގްރީމަންޓްގެ  މަޢުލޫމާތާއ ،  ދީފައ ވާ  ފޯރުކޮށްދ ނުމަށް  ޚ ދުމަތް  ނުވަތަ  ތަކެތ   މަސައްކަތް/    މަތީގައ ބަޔާންކޮށްފައ ވާ 

މަތީގައ    ފަހު،  ބެލުމަށް  /  ރަނގަޅަށް  އަޅުގަނޑު  ފޯރުކޮށްދ ނުމަށް  ޚ ދުމަތް  ނުވަތަ  މަސައްކަތް/ތަކެތ   މ   އަގަށް  ދެންނެވ ފައ ވާ 
 އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ. 

4.1 

ނ ންމައ ފ ނަމަ،   ހަވާލުކުރަން  ފޯރުކޮށްދ ނުމަށް  ޚ ދުމަތް  ނުވަތަ  މަސައްކަތް/ތަކެތ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގައ ވާ    3.2އަޅުގަނޑު/ 
 މުއްދަތުގައ  މަސައްކަތް/ ތަކެތ  ނުވަތަ ޚ ދުމަތް ފޯރުކޮށްދ ނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ. 

4.2 

ދުވަސް ހަމަވަންދެން މ ބީލަން ޤަބޫލުކޮށް، އެއާއ  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން   90މ ބީލަން ހުށަހަޅާތާ 
އެއްބަސްވަމެވެ. މ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައ  އެއްބަސްވުމުގައ  ސޮއ ކުރުމަށް ވެރ ފަރާތުން އެދ ވަޑައ  ގެންފ ނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައ  

 މަސައްކަތް/ތަކެތ  ނުވަތަ ޚ ދުމަތް ފޯރުކޮށްދ ނުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.    ސޮއ ކޮށް އެއްބަސްވުމާއ  އެއްގޮތަށް 
4.3 

   ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .5

 

 ސޮއ  

 ނަން  

 މަޤާމު 

 ތާރީޚް 
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 3 –   ޖަދުވަލު 
 ޕްރޮފައ ލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  

 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1
  -1.1 ނަންވ ޔަފާރީގެ ޖަމްޢ އްޔާ/ 

  -1.2 ރަޖ ސްޓްރީ ކުރެވ ފައ ވާ އެޑްރެސް 

  -1.3 ރަޖ ސްޓްރީ ނަންަބރު 

  -1.4 ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައ ޑެންޓ ފ ކޭޝަން ނަންަބރު  

  -1.5 ނަންަބރު  ޖީ.އެސް.ޓީ ޓ ން 

  -1.6 ފޯނު ނަންަބރު  

  -1.7 އީމެއ ލް އެޑްރެސް  

ވެރ ންގެ މަޢުލޫމާތު )ކުންފުންޏެއްނަމަ ހ އްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝ ޕެންނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ   .2
 މަޢުލޫމާތު، އަމ އްލަ ފަރުދުންގެ ވ ޔަފާރ އެއްނަމަ ވެރ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު( 

 # ނަން  މަޤާމު 

   

   

   

   

 މަސައްކަތްތައް އާންމުކޮށްކުރާ   .3
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 4 –   ޖަދުވަލު 
 މާލީ ތަނަވަސްކަމާއ  ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 

 

 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
)ދ ވެހ     ފާއ ތުވ  މަހުގެ ބެލެންސް 
 ރުފ ޔާއ ން( 

 # އެކައުންޓް ނަންބަރު  އެކައުންޓްގެ ބާވަތް 

    

    

    

 ޖުމްލަ  

 ކްރެޑ ޓް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

)ދ ވެހ     ފައ ސާގެ އަދަދު 
 ރުފ ޔާއ ން( 

 # ކުރެޑ ޓް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަން  ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް  ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު 

     

     

     

 ޖުމްލަ  
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 5 –   ޖަދުވަލު 
 އަހަރުގެ ތެރޭގައ  ކޮށްފައ ވާ ގުޅުންހުރ  މަސައްކަތްތައް   ( ފަހެއް )   5ފާއ ތުވ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައ ވާ ގުޅުންހުރ  މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް 

މަސައްކަތުގެ އަގު  
 )ދ ވެހ  ރުފ ޔާއ ން( 

 # މަސައްކަތުގެ ނަން  މަސައްކަތުގެ ވެރ ފަރާތް  މަސައްކަތްކުރ  އަހަރު 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ޖުމްލަ: 
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 ޖަދުވަލު  6
 ބީލަން އ ވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް  ބޭނުން ކުރާނެ މ ންގަނޑު 

 
  އ ންޓް ދެވޭނެ ޕޮ 

 ދާއ ރާ 
 ގޮތުގެ ތަފްސީލް ޕޮއ ންޓް ދެވޭނެ  

ޕޮއ ންޓްގެ  

 އަދަދު 

   100  ×  ހުށަހެޅ  އެންމެ ޮބޑު އަގު ÷ ހުށަހެޅ  އަގު އަގު
 .( ގ ނަވާނެއެވެ ޕޮއ ންޓް ލ ޭބ ވަރަކަށް ކުޑަވ  އަގު)

100 

 100 ޖުމްލަ 
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 ޖަދުވަލު  7
 )ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީ ނަމޫނާ( 

 

F o r m  o f  B i d  S e c u r i t y  ( B a n k  G u a r a n t e e )  
 

WHEREAS, ………………………………………………..[name of Bidder] (hereinafter called “the Bidder”) 

[company registration number] has submitted his Bid for the Project no……….issued by the Secretariat of 

Kulhudhuffushi City Council on ………………………………… …………..for construction of 

…………………………… …….[name of Contract] (hereinafter called “the Bid”)  under Invitation of bidders No. 

………………….. [Announcement Number] 
 

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We ………………………………………. [name of Bank] of ……… 

…………………… [name of country] having our registered office at 

………………………………………………………………………………….. (hereinafter called “the Bank”) are 

bound unto …………………………….[name of Purchaser] (hereinafter  called “the Purchaser”) in the sum of  

*…………………………………………..  for which payment well and truly to be made to the said Purchaser,  the 

Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.  
 

SEALED with the Common Seal of the said Bank this ……..day of  …………….20……………..  
 

THE CONDITIONS of this obligation are: 

  

(1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form 

of Bid; 

           or 

(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid 

validity: 

 (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, 

if required; or 

 (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to 

Bidders; or 

 (c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,  

* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian 

Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 30.1 of the Instructions to Bidders.  

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the 

Purchaser’s having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount 

claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred 

condition or conditions. 
 

This Guarantee will remain in force up to and including the date ………………………. days after the deadline for 

submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as i t may be extended by the Purchaser, 

notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach 

the Bank not later than the above date.  

 

DATE…………………………… SIGNATURE OF THE BANK  

      

WITNESS ……………………… SEAL  
 

[signature, name, and address]  
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 ސެކްޝަން  –  5
 ކޮޓޭޝަން ސީޓް 

 

# Description Qty Rate Total 

1 Draw Ceremony    

2 Ball boys, officials, and referee fee    

3 Decorations / Maintenance    

4 Football ground preparation work (painting)    

5 Tournament song preparation    

6 Tournament Administration works    

7 Balls    

8 Official Jersey (Officials/ball boys/Referees)    

9 Commentary for Final Match    

10 Photo shooting, and editing    

11 Facebook live     

12 Ad boards 3x8ft with frame    

13 Handshake Backdrop (Annex)    

14 Match Ball Stand 3.5 ft height    

15 Winners Banner 10x2.5ft    

16 Man of the Match backdrop 8x8ft    

17 Main Banner 4x24ft with back plywood    

18 Championship Flag Banners (2x5ft)    

19 Stadium Entry Gate    

20 Refreshments (Officials/ball boys/First 

Aid/Chief Guest 

   

21 Trophies / Medals    

22 Pickup Trips    

23 Closing ceremony arrangements    

24 Miscellaneous (Specify)    

Sub Total  

GST  

Net Total  
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 6  –   ސެކްޝަން 
 މައުލޫމާތު ޝީޓް 

 ތައާރަފް 

އަމާޒުކޮށް  ޖަމ އްޔާތަކަށް  ކްލަްބ  ކުޅުދުއްފުށީގެ  އ ންތ ޒާމްކޮށް،  ކައުންސ ލުން  ސ ޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ޗެމްޕ އަންޝ ޕަކީ،   ކުޅުދުއްފުށ  

 ހުޅުވާލެވ ގެން ކުރ ޔަށްގެންދެވޭ ފުޓްޯބޅަ މުާބރާތެކެވެ.  

 މަސައްކަތު ތަފްޞީލް 

" ރާވާ ހ ންގައ  ދޭނެ ފަރާތެއް 2022އ ދާރާއ ން އ ންތ ޒާމް ކުރާ "ކުޅުދުއްފުށ  ޗެންޕ އަންޝ ޕް    ކައުންސ ލް  ސ ޓީ  މ އީ، ކުޅުދުއްފުށީ

 ހޯދުމަށް ޭބނުންވާތީ އެކަމަށް ޝައުޤުވެރ ވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދ ނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައ ވާ ކަރުދާހެކެވެ.

 ކުޅުދުއްފުށ  ޗެމްޕ އަންޝ ޕްގެ މަޢުލޫމާތު   .1

 މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް  .1.1

 )މުާބރާތް ފަށާ ތާރީޚް ަބދަލުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ( 2022ނޮވެމްަބރު  18އަހަރު / މަސް:  

 ދުވަހަށްވުރެ ދ ގު ނުވާ ގޮތަށް  20މުާބރާތުގެ މުއްދަތު: 

 މުބާރާތް ބާއްވާ ދަނޑު  .1.2

 ދަނޑު: ކުޅުދުއްފުށީ ސ ޓީ ސްޓޭޑ އަމް

 މ68 ×މ 105ދަނޑުގެ ސައ ޒް: 

 ޗޭންޖ ން ރޫމް: ދެޓީމަށާއ  މެޗު އޮފ ޝަލުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް 

 މުބާރާތުގެ ފޯމެޓް  .1.3

 1ޓީމަށްވުރެ އ ތުރަށް ަބއ ވެރ  ވެއްޖެނަމަ  5މުާބރާތް ކުޅޭނީ ކަޕް ފޯމެޓަށް )ަބއ ވެރ ވާ ޓީމްތަކުގެ އަދަދަށް ަބލާފައ ، 

ތުގައ  ަބއ ވެރ ވުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ަބއ ވެރ ވުމަށް ގްރޫޕަށްވުރެ ގ ނަ ގްރޫޕްތަކަކަށް ބަހާލައ ގެން، މުާބރާ

 ޓީމަށް(  8އެދ  ފޯރމް ހުށަހަޅާ 

 ސ ޓީ ކައުންސ ލުގެ މަސައްކަތާއ  ފޯރުކޮށްދެވޭ ތަކެތ   .2

 މެޗްތަކުގެ ޝަރަފްވެރ  މެހެމާނުން ހަމަޖެއްސުން .2.1

 މުާބރާތުގެ ޤަވައ ދު ތައްޔާރުކުރުން .2.2

 އ  ޓީމުތަކުގެ އެޕްލ ކޭޝަން ޕްރޮސަސްކުރުންމުާބރާތް އ އުލާން ކުރުމާ .2.3

 ރާވާ ހ ންގުން  ރަސްމ އްޔާތު މުާބރާތުގެ ފ ކްސްޗަރސް އެކުލަވާލުމާއ  ގުރުއަތުލުމުގެ .2.4

 މުާބރާތުގެ ެބނާތައް، ޓުރޮފީ ލޭަބލް، ސީލްޑް ލޭަބލް އަދ  މެޑަލްގެ އާރޓްވޯކް ފޯރުކޮށްދ ނުން.  .2.5

 .މެޑ ކަލް ޓީމް ހަމަޖެއްސުން މުާބރާތުގެ ހޮސްޕ ޓަލް މެދުވެރ ކޮށް ރީޖަނަލް ކުޅުދުއްފުށީ އަދ  ކްރެސެންޓް ރެޑް ދ ވެހ  .2.6
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 .މެޗް ހ ގަމުންދާ ވަގުތު ސެކ އުރ ޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ދ ވެހ  ފުލުހުންގެ އެހީތެރ ކަން ހޯދުން .2.7

 ( ފްލެގް 50ސްޓޭޑ އަމްގައ  ޖެހުމަށް ސ ޓީ ކައުންސ ލްގެ ދ ދަ އަދ  ދަނޑ  ފޯރުކޮށްދ ނުން. ) .2.8

 . މުާބރާތުގެ ޗެމްޕ އަން ޓްރޮފީ ތައްޔާރުކުރުން .2.9

 ކޯނަރ ފުލެގް ތައްޔާރުކުރުން. .2.10

މުާބރާތް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހ ފައ ވާ ދަނޑު ތައްޔާރުކުރުން )މީގެ ތެރޭގައ  ދަނޑު އެއްވަރުކުރުން، ދަނޑަށް ފެންޖެހުން ކޯނަރ   .2.11

 ފޯރުކޮށްދ ނުން ހ މެނެއެވެ.( ފްލެގް ޖެހުން، ގޯލް ދާގަނޑު އަދ  ސްކޯރ ޯބޑް 

ރަށުންޭބރުން ވަޑައ ގަންނަވާ މެޗް އޮފ ޝަލުންގެ ހުރުމުގެ އ ންތ ޒާމް ހަމަޖެއްސުން )މ ގޮތުން ކައުންސ ލްއ ން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ   .2.12

 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްއެކެވެ.( 2

 ޕޯސްޓްތައް އަޕްލޯޑްކުރުން(މީޑ އާ މެނޭޖުކުރުން )ސޯޝަލް މީޑ އާގައ  ޕޯސްޓް ކުރަންޖެހޭ ފޮޓޯއާއ  އެހެނ ހެން  .2.13

 މުާބރާތުގެ ސައުންޑް ހަމަޖައްސައ ދ ނުން.  .2.14

 ޖ ންގ ރޫމް ހަމަޖެއްސުން.ޗޭން .2.15

 މުާބރާތުގެ ނ ންމުމުގެ ރަސްމ އްޔާތު ހުށަހޭޅުމަށް އެމްސީ ހަމަ ޖެއްސުން. .2.16

 މުާބރާތް ނ ންމުމުގެ ރަސްމ އްޔާތުގެ ސީޓ ން އެރޭންޖްމަންޓް ހެދުން. .2.17

  

 މަސައްކަތާއ  ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒ ންމާ  .3

 . ެބނަރތައް ޕްރ ންޓްކުރުމާއ  ތައްޔާރުކުރުމާއ  ހަރުކުރުމުގެ އެންމެހާކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނީ މަސައްކަތާއ  ހަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ .3.1

 ގައ ( 2ކްސް ސ ޓީ ކައުންސ ލުން ފޯރުކޮށްދޭނީ ހަމައެކަނ  ބެނަރތަކުގެ ޑ ޒައ ނެވެ. )ބެނަރތަކުގެ ޑ ޒައ ން އެނެ

 ފޫޓް( 24ފޫޓް،  4މުާބރާތުގެ މެއ ން ބެނާ ) .3.1.1

 ފޫޓް(  8ފޫޓް،  8މޭން އޮފް ދ  މެޗް ެބކްޑްރޮޕް ) .3.1.2

 މެޗް ހޭންޑްޝޭކް ެބކްޑްރޮޕް   .3.1.3

ފޫޓް(، ސްޕޮންސަރުން ލ ޭބ އަދަދަށް. މ ޯބޑުތައް ހުންނާނީ ދަނޑުވަށައ   8ފޫޓް،  3އ ސްތ ހާރު ޯބޑުތައް ) .3.1.4

 ަބއުންޑްރީއެއްގެ ގޮތުގައ 

 ފޫޓް(   5،  ފޫޓް 2މުާބރާތު ލޯގޯ( ) 50ފްލެގް ޭބނާސް )  .3.1.5

 ކައުންސ ލް ެބނަރ )ކައުންސ ލުން ދ ދަ އާއ  ދަނޑ  ދ ނުމުން ހަރުކުރުން(  50 .3.1.6

 ފޫޓް ދ ގު( 8ފޫޓް ފުޅާ،  3ސްޓޭންޑ ން ބެނާ،  2ސްޓޭޑ އަމް އެންޓްރީ ގޭޓް ) .3.1.7

 އުސް(  އ ންޗ  6ފޫޓް  3މެޗް ޯބލް ސްޓޭންޑް ) .3.1.8
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 ފޫޓް( 2.5ފޫޓް،  10ޭބނުންވާ ވ ނަރސް ބެނާ )  ނ ންމުމުގެ ރަސްމ އްޔާތަށް .3.1.9

މުާބރާތް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހ ފައ ވާ ދަނޑު މުާބރާތް ފެށުމުގެން ކުރ ން ފެވުމާއ ، މުާބރާތް ހ ނގަމުންދާ މުއްދަތުގައ  ކުލަ  .3.1.10

 ފަނޑުވެއްޖެނަމަ އަލުން ފެވުން. 

ޯބލް   10ޯބލް ޯބއީސް ހަމަޖެއްސުމަކީ މަސައްކަތާއ  ހަވާލުވާފަރާތުގެ ޒ ންމާއެކެވެ. )މަދުވެގެން  މުާބރާތުގެ އޮފ ޝަލުން އަދ    .3.2

އޯގަނައ ޒ ން  މެނޭޖްކުރުމަށް  ކަންކަން  ދ މާވާ  ވަގުތު  މެޗުހ ނގަމުންދާ  އަދ   ކުރުމަށާއ އެކު،  އަޕްޑޭޓް  ސްކޯރޯބޑް  ޯބއ ސް 

 އޮފ ޝަލުން( 

ސް .3.3 ޖަޖުން،  ޯބލްޯބއ ސް،  އޮފ ޝަލުން،  މަސައްކަތާއ   މެޗް  ހަމަޖެއްސުމަކީ  ކ ޓް  ޓީމްގެ  އޯރގަނައ ޒ ން  އަދ   ޓީމް  ޓްރެޗަރ 

 ހަވާލުވާފަރާތުގެ ޒ ންމާއެކެވެ. 

ހަވާލުވާ    .3.4 މަސައްކަތާއ   ފަރުމާކުރުމަކީ  ހ މަނައ ގެން  ލޯގޯ  ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސ ލުން  ކ ޓެއް،  ހުރ ހާ  ބޭނުންކުރާ  މުާބރާތުގައ  

 އްޔާރުކުރުމުގެ ކުރ ން ޑ ޒައ ން ކައުންސ ލުން އެޕްރޫވްކުރަން ވާނެއެވެ. ފަރާތުގެ ޒ ންމާއެކެވެ. ކ ޓްތައް ތަ

  އަދ   ރެފްރީން  ،ކަމ ޝަނަރ  މެޗް)  ތ ބެންވާނެއެވެ.  އޮފ ޝަލުން  ފުޓުޯބޅަ މެޗެއް ކުރ އަށް ގެންދ ޔުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް މެޗް .3.5

 ( ލައ ންސްމަނުން

ންނަންވާނެއެވެ. އަދ  ރެފްރީންގެ ތެރޭގައ  މަދުވެގެން ރަށުން ޭބރުގެ  އޮ  ލައ ސަންސް  ރެފްރީންގެ  އެސ ސްޓެންޓް  ރެފްރީންނާއ  .3.6

 ރެފްރީ ހ މެނެންވާނެއެވެ.    1ފެންވަރު ރަނގަޅު 

 ތ ބެންވާނެއެވެ.  ޖަޖުން 3އ ތުރުން  އޮފ ޝަލުންގެ މެޗް .3.7

ކީ މަސައްކަތާއ  ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ މުާބރާތުގައ  ހަރަކާތްތެރ ވާ އޮފ ޝަލަކަށް އެއްވެސް ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ އެފީއެއް ދެއްކުމަ .3.8

 ޒ ންމާއެކެވެ. އަދ  މީގެތެރޭގައ  ރަށުން ޭބރުން ގެންނަ ރެފްރީގެ ދަތުރު ޚަރަދާއ  ކެއުންވެސް ހ މަނަންވާނެއެވެ. 

  އެޕާރޓްމަންޓް ހަމަޖައްސައ  ދެވޭނެއެވެ.  ޣަނީމާމުާބރާތަށް ރަށުން ޭބރުން ގެންނަ ރެފްރީން ހުރުމަށް .3.9

  އަދ  ޖަޖުންގެ ޕެނަލް ފައ ނަލް ކުރަންވާނީ ކައުންސ ލްއަށް ހުށައަޅާ ހުއްދަ ލ ުބމަށް ފަހުއެވެ. މުާބރާތުގެ ރެފްރީން .3.10

 މެންަބރުންގެ  6  މެޗުހ ނގަމުންދާ ވަގުތު ދ މާވާ ކަންކަން މެނޭޖްކުރުމަށް އޯގަނައ ޒ ން އޮފ ޝަލުންގެ ގޮތުގައ  މަދުވެގެން .3.11

 ތ ެބންވާނެއެވެ. ސްޓޭޑ އަމްގައ  ޓީމެއް

ކުޅުމުގެ ތެރޭގައ  ކުޅުންތެރ އަކަށް ދ މާވެދާނޭ ހާލަތަކަށް އެހީތެރ ވުމަށް ސްޓެރެޗަރ އާއ  ސްޓްރެޗަރ އުފުލުމަށް މަދުވެގެން  .3.12

 އޮފ ޝަލުން މެޗު ކުޅެވެމުންދާ ވަގުތު ތ ބެންވާނެއެވެ.  4

ރ  މެހުމާނުންނަށް ރ ފްރެޝްމެންޓް މުާބރާތުގެ އޮފ ޝަލުން، ޯބލް ޯބއީސް، ފަސްޓް އެއ ޑް ޓީމް އަދ  ކޮންމެ މެޗެއްގެ ޝަރަފުވެ .3.13

އެމްއެލްގެ ފެންފުޅ އެއް   330އެމްއެލް ގެ ޖޫސް ޕެކެޓަކާއ     200ހަމަޖައްސައ ދޭންވާނެއެވެ. މ ގޮތުން އެންމެ މަދުވެގެން  

 ރ ފްރެޝްމަންޓްގެ ގޮތުގައ  ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 
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ޯބޅަ   10އު ޯބޅައެވެ. އަދ  މުާބރާތް ކުޅުމަށް މަދުވެގެން  ނަންަބރ އަ  5މުާބރާތުގައ  ކުޅުމަށް ޭބނުންކުރަންވާނީ ްބރޭންޑެޑް   .3.14

 ހަމަޖައްސަވަންވާނެއެވެ. ޯބޅަ ގަތުމުގެ ކުރ ން ޕްރޮޑަކްޓް ކައުންސ ލުން އެޕްރޫވްކުރަން ވާނެއެވެ.

 3ނަވެގެން  މުާބރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅެމުންދާއ ރު ފޮޓޯ ނެގުމުގެ އ ންތ ޒާމް ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ. ކޮންމެ މެޗެއް ނ މޭތާ ގ  .3.15

 ގަޑ އ ރު ތެރޭގައ  ފޮޓޯތައް މ އ ދާރާއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  

 މުާބރާތުގެ ކޯޗުންނާއ  ޓީމްތަކުގެ ކެޕްޓަނުންގެ ޕްރީމެޗް އ ންޓަވ އު ނަގާ އެ ވީޑ އޯތައް ކައުންސ ލާއ  ހ އްސާ ކުރަންވާނެއެވެ.  .3.16

 ކޮށްދޭ ވޯޓަރމާރކް ޭބނުންކޮށްފައ  ހުންނަންވާނެއެވެ. މުާބރާތުގެ ހުރ ހާ މީޑީއާ މެޓީރ އަލްއެއްގައ  މ އ ދާރާއ ން ފޯރު .3.17

މުާބރާތުގެ ހުރ ހާ މެޗެއްވެސް ފޭސްުބކް މެދުވެރ ކޮށް ލައ ވް ކުރުމުގެ އ ންތ ޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އަދ  ލައ ވް ފީޑް   .3.18

ޭބނުންކުރެވ ފައ  ހުންނަންވާނެއެވެ.    މ އ ދާރާއަށް ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. ލައ ވް ފީޑްގައ  މ އ ދާރާއ ން ފޯރުކޮށްދޭ ވޯޓަރ މާރކް

އަދ  ލައ ވް ފީޑުގައ  މެޗްގެ ސްކޯރ އަދ  މެޗް ހ ގަމުންދާ ގަޑ ، ކައުންސ ލާއ  މުާބރަތުގެ ްބރޭންޑ ންގ އެގެން ހުންނަންވާނެއެވެ.  

 އެވެ. މެޗްތައް ލައ ވްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާ  ފޯރުކޮށްދ ނުމުގެ އ ންތ ޒާމް ކައުންސ ލުން ހަމަޖައްސައ ދެވޭނެ

 ފައ ނަލް މެޗްގެ ލައ ވްގައ  ކޮމެންޓްރީ ދ ނުމުގެ އ ންތ ޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. .3.19

މުާބރާތައް ހާއްސަ ލަވައެއް ތައްޔާރުކުރުން. ލަވައ ގެ ރާގާއ  ޅެން ފައ ނަލް ކުރުމުގެ ކުރ ން ކައުންސ ލްގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދަން  .3.20

 ވާނެއެވެ.

ހަފްތާ ކުރ ން އާރޓްވޯރކެއް    1މްލ ސްޓް އ އުލާންކުރުމަށް މުާބރާތް ފެށުމުގެ މަދުވެގެން  މުާބރާތް ފެށުމުގެ ކުރ ން ޓީމް ތަކުގެ ޓީ .3.21

 ހަދައ  ކައުންސ ލާއ  ހ އްސާކުރަންވާނެއެވެ. 

މުާބރާތުގެ މެޗް ފ ކްސްޗަރސް އެކުލަވާލެވ ، ގުރުއަތުލުން ނ މުމުން، މުާބރާތުގެ ތާވަލް އ އުލާން ކުރުމަށް އާރޓްވޯކް ހަދައ    .3.22

 ހ އްސާކުރުން.   ކައުންސ ލާއ 

 މުާބރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ މެޗްގައ  ަބއްދަލުކުރާ ދެޓީމާއެކު ގައުމީސަލާމުން ފެށުން  .3.23

 ކޮންމެ މެޗެއްގައ ވެސް ޓީމްތައް ދަނޑައް ނުކުންނަ ވަގުތު އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ރާގުކޮޅެއް ޖަހަންވާނެއެވެ.  .3.24

 ގަޑ އ ރު ތެރޭގައ  ކައުންސ ލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  3ރކެއް ހަދައ  ކޮންމެ މެޗެއްވެސް ނ މުމުން، މެޗް ސަމަރީ އާރޓްވޯ .3.25

ޓޮޕް  .3.26 މ ގޮތުން  ހެދުން.  އާރޓްވޯރކް  ހ މެނޭ  ތަފާސްހ ސާުބ  އެކ އެކ   މުާބރާތުގެ  ތެރޭގައ ،  މުއްދަތު  ހ ނގަމުންދާ  މުާބރާތް 

މެޗަކުން އަދާހަމަކޮށް ކައުންސ ލާއ    3  ސްކޯރަރ އަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރ ން ަބދަލުވަމުން އަންނަ ގޮތް މަދުވެގެން ކޮންމެ

 ހ އްސާކުރަންވާނެއެވެ. އަދ  ހަމަ މ ގޮތައް ޕޮއ ންޓް ޓޭަބލް އަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އަދާހަމަކޮށް ކޮންމެ މެޗަކަށްފަހު ކައުންސ ލާއ  

 ހ އްސާކުރަންވާނެއެވެ.
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      501PR/266/2022/-(IUL)266                                  ހޯދުން ފަރާެތއް ދޭނެ  ހ ންގައ  ރާވާ މުބާރާްތ ފުޓްބޯޅަ" 2022 ޗެންޕ އަންޝ ޕް ކުޅުދުއްފުށ " 30

 ތީމާއ  އެއްގޮތައް ޑ ޒައ ން ކުރެވ ފައެވެ. މުާބރާތުގެ  މުާބރާތުގައ  ބޭނުންކުރާ ހުރ ހާ އާރޓްވޯކެއްވެސް ހުންނަންވާނީ މުާބރާތުގެ .3.27

ތީމް އެނެކްސްތަކުގައ ވާ ކުރެހުންތަކުން ފެންނާނެއެވެ. އާރޓްވޯކްގެ ޓެމްޕްލޭޓް ފައ ނަލް ކުރަންވާނީ ކައުންސ ލްގެ އެޕްރޫވަލް  

 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. 

ތަކަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފީ، ސީލްޑް، ރަމްޒީ ޗެކް އަދ  މެޑެލް  މުާބރާތުގައ  ހޮވުމަށް ހަމަޖެހ ފައ ވާ ހުރ ހާ މަގާމްތަކަކާއ  ވަނަ .3.28

މަސައްކަތާއ  ހަވާލުވާފަރާތުން ހޯދަންވާނެއެވެ. )ކައުންސ ލުން ފޯރުކޮށްދޭނީ މުާބރާތުގެ ޗެމްޕ އަން ޓްރޮފީ އެކަނ ( މ ތަކެތ  

ާބރާތުގައ  ހޮވުމަށް ހަމަޖެހ ފައ ވާ ވަނަ  ގަތުމުގެ ކުރ ން މ ތަކެތީގެ ޑ ޒައ ން މ އ ދާރާއަށް ހުށައަޅާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. މު

 ތަކަކީ

ޓްރޮފީ( މުާބރާތުގައ  ަބއ ވެރ ވާ ޓީމްގެ އަދަދަށް ަބލައ  ޓްރޮފީގެ އަދަދަށް  15މޭން އޮފްދަ މެޗް ޓްރޮފީ ) .3.28.1

 ބަދަލުއައުން އެކަށީގެންވެއެވެ.  

 މުާބރާތުގެ ފެއަރޕްލޭ ޓީމް )ޝީލްޑް( .3.28.2

 ރ ހ  މެޑެލް( 28ރަން މެޑެލް އަދ   28 )ޗެމްޕ އަން ޓީމް އަދ  ރަނަރއަޕް ޓީމް މެޑަލް .3.28.3

 މުާބރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރ ޔާ )ޓްރޮފީ( .3.28.4

 އަހަރުންދަށް )ޓްރޮފީ(  21 –މުާބރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރ ޔާ  .3.28.5

 މުާބރާތުގެ އެންމެ ގ ނަ ލަނޑުޖެހ  ކުޅުންތެރ ޔާ )ގޯލްޑަން ޝޫ( .3.28.6

 )ގޯލްޑަން ގްލޯވް( މުާބރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރ  .3.28.7

 މުާބރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ޑ ފެންޑަރ )ޓްރޮފީ(  .3.28.8

 މުާބރާތުގެ އެންމެ މޮޅު މ ޑްފީލްޑަރ )ޓްރޮފީ(  .3.28.9

 މުާބރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ސްޓްރައ ކަރ )ޓްރޮފީ(  .3.28.10

 މުާބރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗް )ޓްރޮފީ( .3.28.11

  ހަނދާނީ (10ފަރާތްތަކަށް) ދެއްވ އެހީތެރ ވެ އަދ  (10ސްޕޮންސަރސް) ،ޯބލްޯބއީސް  ،ޖަޖުން މުާބރާތުގެ ރެފްރީން، .3.28.12

 ތައްޔާރުކުރުން. ހަނދާނީފ ލާ ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރ ން ޑ ޒައ ން ކައުންސ ލުން އެޕްރޫވް ކުރަންވާނެއެވެ.  ފ ލާ

އ  މުާބރާތް ކުރ އަށްދާ މުއްދަތުގައ  ހ ންގުމަށް ޭބނުންކުރާ އެންމެހާ ތަކެއްޗާއ  ތަނުގެ ސެކ އުރ ޓީ ބެލެހެއްޓުމަކީ މަސައްކަތާ .3.29

 ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒ ންމާއެކެވެ. މީގެތެރޭގައ  މެޗް ނޯންނަ ގަޑ ތައްވެސް ހ މެނޭނެއެވެ.

 މުާބރާތް ނ ންމުމުގެ ރަސްމ އްޔާތުގެ އެންމެހާ އ ންތ ޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.  .3.30

އ ންޗ  އުސްމ ނުގެ ޕެލެޓް ސްޓޭޖެއް ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ.    6   ,ފޫޓްގެ  X  8  16މުާބރާތް ނ ންމުމުގެ ރަސްމ އްޔާތަށް   .3.31

ޕ ކަޕް   ގެނައުމުގެ  ގެންދ އުމާއ   ކާޕެޓް  ރެޑް  ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.  މ އ ދާރާއ ން  ކާޕެޓް  ރެޑް  އެޅުމަށް  ސްޓޭޖްގައ  

 ހަމަޖައްސަވަންވާނީ މަސައްކަތާއ  ހަވާލުވާފަރާތުންނެވެ. 
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ތުއެރުވޭ ޭބފުޅުން ތ ުބމަށް ގޮނޑ ޖެހުމުގެ އ ންތ ޒާމް ހަމަޖައްސަވަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތާއ  ނ ންމުމުގެ ރަސްމ އްޔާތަށް ދަޢުވަ  .3.32

 ހަވާލުވާ ފަރާތުން ގޮނޑ  ޭބނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައ  މ އ ދާރާއ ން ގޮނޑ  ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

ފޯރުކޮށްދ ނުމަކީ މަސައްކަތާއ  ހަވާލުވާ    މަންޓްރ ފްރެޝްގެ   މެޗަށް ދައުވަތު އެރުވ ގެން ވަޑައ ގަންނަވާ ހުރ ހާޭބފުޅުން ފައ ނަލް  .3.33

 40ދަޢުވަތުއެރުވޭ ޭބފުޅުންގެ އަދަދަކީ ގާތްގަނޑަކަށް  މެޗް އޮފ ޝަލުންނަށް ދޭ ފެންވަރުގެ ރ ފްރެޝްމަންޓެއް،  ފަރާތުންނެވެ. )

 ޭބފުޅުންނެވެ.( 

 ޕްއެވެ. ެބކްޑްރޮ ހޭންޑްޝޭކް މެޗް ބޭނުންކުރާނީ ނ ންމުމުގެ ރަސްމ އްޔާތުގެ ެބކްޑްރޮޕަށް .3.34

މުާބރާތުގެ ނ ންމުމުގެ ރަސްމ އްޔާތު ހުށަހަޅައ ދޭނީ ކައުންސ ލުން ހަމަޖައްސާ އެމްސީއެކެވެ. ނަމަވެސް އެމްސީގެ ސްކްރ ޕްޓް   .3.35

ތައްޔާރުކޮށް ސްކްރ ޕްޓް ކާޑު ޕްރ ންޓްކުރުމަކީ މަސައްކަތާއ  ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒ ންމާއެކެވެ. ސްކްރ ޕްޓް ކާޑު ޕްރ ންކޮށްފައ  

މުާބރާތުގެ ތީމްއާއެކު ލޯގޯ ފެންނަން   5ނީ އޭހުންނަންވާ އަދ  ކާޑުތަކުގެ ފަހަތުގައ   ސައ ޒް ގަނޑަށް ލޭންޑްސްކޭޕްކޮށެވެ. 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 ކޮންފެޓީ އަރުވަންވާނެއެވެ.  5ޗެމްޕ އަން ޓީމް އ ޢުލާން ކުރާ ވަގުތު މަދުވެގެން  .3.36

  ދަފ ނެގުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރ އަށް ގެންދ އުން.ފައ ނަލް މެޗް ނ މުމަށްފަހު ރަސްމ އްޔާތާއ  ދެމެދު ސަގާފީ .3.37

 މަސައްކަތާއ  ހަވާލުވާފަރާތަށް އެއްވެސް ތަނެއްގެ ސްޕޮންސަރ އެއް މުާބރާތުގައ  ޭބނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.  .3.38

  ކުދ ކުދ  ކަންކަމަށް   ދ މާވެދާނެ   ގެންދ އުމުގައ    ކުރ އަށް   ކަމެއް   މ ފަދަ   ފަރާތްތަކުން   ހުށައަޅުއްވާ   އަގު   މަސައްކަތަށް   މ   .3.39

  އަގު   މަސައްކަތައް .  އޮންނަންވާނެއެވެ  ރ އާޔަތްކުރެވ ފައ    އެޖަސްޓްމެންޓްތަކަށް   ގެންނަންޖެހޭ   ފަހުވަގުތުގައ    ވ ސްނާ 

 ހުށައަޅާފަރާތުން މ ފަދަ ހަލާތްތަކަށް ބޭނުންވާނެ ކޮންޓ ންޖެންސީއެކު އަގު ހުށައެޅުމަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.  
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 1އެނެކްސް  

1.1 Football Tournament Breakdown 

# Description Qty Rate Total 

1 Draw Ceremony    

2 Ball boys, officials, and referee fee    

3 Decorations / Maintenance    

4 Football ground preparation work (painting)    

5 Tournament song preparation    

6 Tournament Administration works    

7 Balls    

8 Official Jersey (Officials/ball boys/Referees)    

9 Commentary for Final Match    

10 Photo shooting, and editing    

11 Facebook live     

12 Ad boards 3x8ft with frame    

13 Handshake Backdrop (Annex)    

14 Match Ball Stand 3.5 ft height    

15 Winners Banner 10x2.5ft    

16 Man of the Match backdrop 8x8ft    

17 Main Banner 4x24ft with back plywood    

18 Championship Flag Banners (2x5ft)    

19 Stadium Entry Gate    

20 Refreshments (Officials/ball boys/First 

Aid/Chief Guest 

   

21 Trophies / Medals    

22 Pickup Trips    

23 Closing ceremony arrangements    

24 Miscellaneous (Specify)    

Sub Total  

GST  

Net Total  
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 2އެނެކްސް  
 ފޫޓް(   24ފޫޓް،    4މުބާރާތުގެ މެއ ން ބެނާ )   2.1

 

 

 

 

 ފޫޓް(   8ފޫޓް،    8މޭން އޮފް ދ  މެޗް ބެކްޑްރޮޕް )   2.2
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 މެޗް ހޭންޑްޝޭކް ބެކްޑްރޮޕް    2.3

 
 

 ( ފޫޓް  5،    ފޫޓް   2( ) ލޯގޯ  މުބާރާތު   50)    ބޭނާސް   ފްލެގް   2.4
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 ފޫޓް ފުޅާ ބޮކްސް(   1އ ންޗ  އުސް،    6ފޫޓް    3މެޗް ބޯލް ސްޓޭންޑް )   2.5

 

            

 

 ފޫޓް(   2.5ފޫޓް،    10ވ ނަރސް ބެނާ )   2.6

 

        

 

 

 

 

 

  

 
 

 


