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 ބީލަން ފޮތް
 

 
    ކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުްނލ.ާމެމްނދޫ ބަނދަރު ސެ ޕްރޮެޖކްޓުގެ ަންނ:

 PROJ/2022/9/403 ޕްރޮެޖކްޓު ަންނބަރު:

 403-A/403/2022/176(IUL) އިޢުލާްނ ަންނބަރާއި ތާރީޚް:

 2022 އޮކްޓޫބަރު 23 

 (ވަަނ އިޢުލާްނ 2) 
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 ބީލަން ޝީޓް ،    1  –ސެކްޝަން  
ރިފަރެންސް  

 ނަންބަރ  
 ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރެންސްތައް 

 ލ.މާމެންދޫ ބަނދަރު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން  މަސައްކަތުގެ ނަން:        1.1
 403-A/403/2022/176(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު: 

 2022  އޮކްޓޫބަރު   23 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 
1.2 
 

  

 ބީލަން ރެޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ސުންގަޑި:
 

ދުވަހުގެ    ބުދަ ވާ    2022  ނޮވެންބަރު   02މި ބީލަމުގެ ބީލަން ރެޖިސްޓްރޭޓް ކުރުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ  
 އެވެ.   13:00

   
 :ތަނާއި ތާރީޚް   ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ  1.3

 

 މިީބލަމުގެ ޕްރީިބޑް މީޓީންއެއް ނޯންނާނެއެވެ. 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: 1.4
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މާމެންދޫއޮފީސް: ހައްދުންމަތީ 

 6800705ގުޅޭނެ ނަންަބރު: 
 council.maamendhoo@gmail.comއީމެއިލް: 

 އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް:   1.5
   (   ޅާ ފޯމް ބީލަން ހުށަހަ   -  2ޖަދުވަލު     ) އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ ކަރުދާހުގައި 

1.6 
 

 :ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ތަނާއި، ސުންގަޑި 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މާމެންދޫތަން: ހައްދުންމަތީ 

 13:00 ގަޑި:   އަންގާރަ ދުވަސް: 2022 ނޮވެންަބރު 08ތާރީޚް: 
 

ސަރުކާރުން   ގޮތުގައި  ދުވަހެއްގެ  ަބންދު  ސަރުކާރު  ތާރީޚް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހުށަހަޅަން  ބީލަން 
އަންނަ   އަވަހަށް  އެންމެ  ޖެހިގެން  ވާނީ  ތާރީޚަކަށް  ފަހު  އެންމެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ީބލަން  ހަމަޖައްސަވައިފިނަމަ، 

   ދުވަހެއްގެ ީބލަން ޝީޓްގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ.ރަސްމީ 
ލ.މާމެންދޫ ބަނދަރު     "ޭބރުގައިއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ  ބީލަން ހުށަހަޅަންވާނީ ަބންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެ 1.7

   މިގޮތަށް ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ." ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

 :ބީލަން ހުޅުވުން  1.8
ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ބީލަން   ހާ   1.6ހުޅުވުމަށް  ހުށަހަޅަން  ބީލަން  ގަޑީގައި  ފަރާތްތަކުގެ    ޟިރުވި ގައިވާ 

 ކުރިމަތީގައެވެ. 

 ގައި އެވަނީއެވެ.   5ބީލަންތައް ވަޒަން ކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު   1.9

 0.05ހުށަހަޅާ ޢަދަދު: % ޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނަމަ  ބިޑް ސެކިއުރި  1.10

 2: %ދުއަދަ  ނަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ 1.11
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 ( ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު  )   2  –ސެކްޝަން 

 އާއްމު މަޢުލޫމާތު   -  )ހ( 
ބީލަމުގެ    –  2.1

 ތަޢާރަފް 
ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މި    2.1.1 ޝީޓުގައި  ީބލަން  ފަރާތެއް ީބލަމަކީ  ފޯރުކޮށްދޭނެ  ތަކެތި  ނުވަތަ  ޚިދުމަތް 

މަޢުލޫމާތު  މަސައްކަތުގެ    ޚިދުމަތް ނުވަތަހުޅުވާލެވިފައިވާ ީބލަމެކެވެ. މި ބީލަމުން ހޯދަންބޭނުންވާ  ހޯދުމަށް  
 .ވާނެއެވެ  ީބލަން ޝީޓުގައި ަބޔާންކޮށްފައި

ބީލަމަށް    –  2.2
ކުރިމަތި ލެވޭނެ  

 ފަރާތްތައް 

( 18/2014  ނަންަބރ  ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު  2.2.1
 ށެވެ. ކަފަރާތްތަ ރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ަބޔާންކުރާގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަ

 . ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައްދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާެބހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  -1
 .ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް -2
 . ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް -3
ދަށުން   -4 ޤާނޫނުގެ  ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ އަމިއްލަ  ކުރެވިފައިވާ   ރަޖިސްޓްރީ 

  .ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް
ބީލަން    –  2.3

އޮންނަން  
ވާނެގޮތާއި  
ބީލަމުގައި  
 ސޮއިކުރުން 

ގައިވާ، ބީލަން ހުށަހަޅާ  1ޖަދުވަލް ،   4 –ސެކްޝަން ީބލަންތައް އޮންނަންވާނީ މި ލިޔުމުގެ  2.3.1
 ަބއިންޑު ހިމެނޭގޮތަށް ތަރުތީުބންކާއި ޑޮކިއުމެންޓަތައް ތަޗެކްލިސްޓު ގައިވާ ލިއުން ފަރާތްތަކުގެ
 ނުވަތަ ތަރުތީުބން ހީރަސްޖެހިފައެވެ. .ކުރެވިފައެވެ

( ފޮންޓުން  ީބލަން އޮންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން، ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭ ފޮންޓަކުން )ފަރުމާ 2.3.2
 ގޮތަށެވެ. އަދި ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އެނގޭނެޓައިޕު ކުރެވިފައެވެ. ނުވަތަ އަތުން ލިޔާނަމަ 

އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ  އެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުންޙާފްޞަީބލަމުގެ ހުރިހާ 
އެއީ ކިތައް ޞަފުޙާއެއްގައި ވެސް  އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ީބލަމުގެ ކޮންމެ ސޮޔާއި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި

ވެސް  ތަރުތީުބން ޞަފުޙާ ނަންަބރު ޞަފުހާގެ ތެރެއިން ކިތައް ވަނަ ޞަފުޙާކަން އެނގޭގޮތަށް
 .ޖަހަންވާނެއެވެ

ފަރާތަކުން  2.3.3 އެހެން  ނޫން  ޑިރެކްޓަރ  މެނޭޖިންގ  ކުންފުނިތަކުން  ލިމިޓެޑް  ީބލަމުގައި   ޕްރައިވެޓް 
ގެ   ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ" "ން ަބޔާންކުރާސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަ

 .ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ
ީބލަމުގައި  .42.3 ފަރާތަކުން  އެހެން  ނޫން  ޕާޓްނަރު  މެނޭޖިންގ   ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ 

އެޓާރނީ"ގެ  ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ަބޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް
 .ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ސޮއިކުރާނަމަ އެ   ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ޗެއަރޕާރސަން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ީބލަމުގައި  2.3.5
އޮފް "ޕަވަރ  ަބޔާންކުރާ  ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން  ހުށަހަޅަން   ފަރާތަކަށް ސޮއިކުރުމުގެ  ކޮޕީއެއް  އެޓާރނީ" 

 .ވާނެއެވެ
ލިޔުންތަކުގައިފަރުދީ    2.3.6 ހުށަހަޅާ  ބީލަމަށް  ފަރާތެއް  ނޫން  ވެރިފަރާތް   ވިޔަފާރިތަކުގައި 

އޮފް "ޕަވަރ  ަބޔާންކުރާ  ދެވިފައިވާކަން  ހުއްދަ  ސޮއިކުރުމުގެ  އެފަރާތަކަށް  އެޓާރނީ"ގެ   ސޮއިކުރާނަމަ 
 .ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ލިމިޓެޑް    2.3.7 ޕަްބލިކް  ކުންފުނިތަކާއި،  ލިޔުންތަކުގައި ސަރުކާރު  ީބލަމުގެ   ކުންފުނިތަކުން 
 .ސޮއިކުރާއިރު، ޒިންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްވެސް ސޮއި ކުރެވިދާނެއެވެ

ހުށަހެޅޭނެ    –  2.4
 ބީލަމުގެ ޢަދަދު 

ހުށަހެޅޭނީ   ފަރާތަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ކުރިމަތިލާ  ބީލަމަށްވުރެ   1ބީލަމަށް  އެއް  ީބލަމެވެ.  ގިނަ   )އެކެއް( 
ހުށަހަޅަ  ންީބލަ ފަރާތަކުން  ހުރިހާ  ،ފިނަމައިއެއްވެސް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބާތިލް  އް  ީބލަމެ  އެފަރާތުން 

 .ކުރެވޭނެއެވެ
އީެބލަމެއް  2.5.1ބީލަން    –  2.5 ކުރާނީ  ޚަރަދެއް  އެންމެހައި  ކުރާ  ހުށަހެޅުމަށް  ބީލަން  ތައްޔާރުކުރުމަށާއި   ބީލަން 
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ތައްޔާރު ކުރުމުގެ  
 އަގު 

ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތުންހުށަހަޅާ   ޚަރަދަކަށް  އެއްވެސް   މާމެންދޫލ.)  ފަރާތަކުންނެވެ. މިކަމަށް ހިނގާ 
 .ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ( ގެ އިދާރާއިންލްކައުންސި

އެހެނިހެން    -  2.6
 އުޞޫލުތައް 

ތިމާގެކަމުގެ   މުވައްޒަފަކާ  ގެއިދާރާ  ގެކައުންސިލް  މާމެންދޫ  ހައްދުންމަތީ  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ،   2.6.1
އެއްަބފާ،   ނުވަތަ  އެއްަބނޑު  ަބއްޕަ،  ޝަރުޢީގޮތުން  ފަދަ    ދަރިއެއް،  މީހާފިރި،  މީހާއަނިބ)މަންމަ، 

އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގަަބލަދުއަރާ ފަރާތެއް(   ގުޅުމެއް  ސާފު    އިވާނަމަ އެކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް 
އެކަން   ޓައިހުއް  މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާވާނެއެވެ.    ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަން  މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ

 .އެންގުމަކާ ނުލައި އެ ބީލަން ާބތިލް ކުރެވޭނެއެވެ ޖެނަމަ އިތުރުއެނގިއް
ހުށަހަޅާ   2.6.1  -2.6.2 ވިޔަފާރިއަކުން  ގުޅުންހުރި  މުވައްޒަފަކާއި  ަބޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ގައި 

ނަންަބރު   ޤަވާޢިދުގެ  މާލިއްޔަތު  ކުރެވޭނީ  އަމަލު  ގުޅުންހުރި    12.05ބީލަންތަކާމެދު  )މުވައްޒަފަކާ 
 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ވިޔަފާރިއަކާ،ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުން(

ގޮތަކަށް   -2.6.3  އެހެން  ީބލަމުގައި  މި  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތް  ކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ީބލަމާއި  މި 
 ަބޔާންކޮށްފައިނުވާ ހިނދަކު، މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ އަމިއްލަ ތަކެތީގައެވެ.

 ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް   –)ށ(  
  ބީލަން   -2.7

ފޮތުގައި ހިމެނޭ  
 ބައިތައް 

 .އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެލިސްޓްގައިވާ ލިޔުންތަކާއި، ތިރީގައިވާ ހިމެނެނީ ލިޔުންތަކުގައިީބލަމާގުޅޭ  2.7.1
 ( 1 ސެކްޝަން ީބލަން ޝީޓް ) - 2.7.1.1
 ( 2 ސެކްޝަން ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު ) - 2.7.1.2
 ( 3 ސެކްޝަން އްސަ މާއްދާތައް )ޚާއެއްަބސްވުމުގެ އާންމު އަދި  - 2.7.1.3
 ( 4 ސެކްޝަން ) ޖަދުވަލްތައް – 2.7.1.4
  ( 5 ސެކްޝަން ) އެއްަބސްވުން - 2.7.1.5
 ( 6 ސެކްޝަން ) ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް، ތަކެތި، މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް – 2.7.1.6

2.8  -  
ބީލަމާގުޅޭގޮތުން  

މަޢުލޫމާތު  
 ސާފުކުރުން 

ޕްރީިބޑް    .182. ގުޅޭ  ީބލަމާއި  ގައިމި  ޝީޓް"  "ބީލަން  ގަޑި  ތާރީޚާއި  އޮންނާނެ   މީޓިން 
ަބއިވެރި  ަބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. މީޓިންގައި  ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ނުވިޕްރީިބޑް  ީބލަމުގައި  ކަމުގައިވިޔަސް   

 ފަރާތްތަކަށް ީބލަން ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
ސާފުކުރަން    .282. މަޢުލޫމާތެއް  އިތުރު  އެޑްރެހަށްީބލަމާގުޅޭގޮތުން  ޝީޓްގައިވާ  ީބލަން   ޭބނުންވާނަމަ 

ީބލަންވެރިންނަށް ހުރިހާ  ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު  އެކަމުގެ  ހުށަހެޅުމުން،  ލިޔުމުން   ލިޔުމުން 
 ފޮނުވޭނެއެވެ.  

ސާފުނުވާ  .382. އިތުރަށް  ގުޅޭގޮތުން  ީބލަމާ  މި  ނުވަތަ  ގުޅިގެން  މަޢުލޫމާތާއި  ފޮތުގައިވާ  ބީލަން   މި 
 .ކަމެއް އޮތް ނަމަ އެ ކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ

ބީލަމަށް      -  2.9
 ބަދަލު ގެނައުން 

ަބދަލެއް  .192. ގެންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ީބލަމަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  ހުޅުވުމުގެ   ބީލަން 
 .އެމެންޑްމަންޓެއް )އުނި/އިތުރު( ގެނެވޭނެއެވެގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި،  

އުނިއިތުރު  .192. - .292. އެ  އަދި  ަބއެކެވެ.  ީބލަމުގެ  އެމެންޑްމަންޓަކީ  ދޫކުރާ  ގޮތަށް   ގައިވާ 
އެލިޔުން  ނުވަތަ އެފަރާތަކާ  ފޮނުވޭނެއެވެ.ރަޖިސްޓްރީކުރި ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް    ީބލަމުގައި
 ރެވޭނެއެވެ.ޙަވާލުކު

 ބީލަން ތައްޔާރު ކުރުން   –)ނ(  
2.10  -    

ބީލަމުގައި ބޭނުން  
 ކުރެވޭނެ ބަސް 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ީބލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ީބލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް 2.10.1
ވެސް ހުންނަންވާނީ  އަދި ީބލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް  ދިވެހިބަހުންނެވެ.

 ނެވެ. ބަހުން ދިވެހި

2.11  –  
ބީލަމުގައި  

 .ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ ގުމި ީބލަމުގައި އަ 2.11.1
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 ބޭނުންކުރާ ފައިސާ 
އަގު    –  2.12

 ހުށަހެޅުން 
ވަކި   122.1. ޝީޓްގައިބީލަމަށް  ބީލަން  އެކަން  ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ  އަގު   ަބޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް 

 .ވާނެއެވެ
ޖީއެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅާނީ ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ.   2.12.2

 އަދި ޖީއެސްޓީއަށް ދައްކާ ޢަދަދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ    2.13.1 ދަތު މުއް   -  2.13 މުއްދަތު  ކޮށްދިނުމަށް  ހިމަނައިގެންމަސައްކަތް  ދުވަސްތައް  ދުވަހުގެ   ބަންދު 

 ޢަދަދުންނެވެ.  
މުއްދަތެއް   2.13.2 އެކަށީގެންވާ  ކުރުމަށް  އެމަސައްކަތެއް  މުއްދަތަކީ  ހުށަހަޅާ  ކޮށްދިނުމަށް  މަސައްކަތް 

 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
ބީލަމުގެ    –  2.14

 މުއްދަތު 
ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން   2.14.1 ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ  ީބލަމުގެ މުއްދަތު 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.  30
2.15  –  

ބީލަމާއެކު  
ހުށަހަޅަންޖެހޭ  

 ލިޔުންތައް 

އަދި    2.15.1 މަޢުލޫމާތު  ތިރީގައިމިވާ  ހުށަހަޅާއިރު  ނުވަތަބީލަން  މަދު  ލިޔުންތައް  އަދި   ލިޔުމެއް 
 .ކުރެވޭނެއެވެ އެފަރާތެއްގެ ީބލަން ބާޠިލްނެތްނަމަ 

 ( 2ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ީބލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު  )ހ(
)ޖަދުވަލު  ފުރި  )ށ( ޕްރޮފައިލް  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން   (3ހަމަކޮށްފައިވާ 
   ޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީރަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ/ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކުންފުނި ނ()

ބީ.އޯ.ކިއު  )ރ(    / ތަފްޞީލް  މަސައްކަތުގެ  ތަކެތި،  ޚިދުމަތްތައް،  ބޭނުންވާ  ކޮށްފައިވާ  ފުރިހަމަ 
 މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން ބީ.އޯ.ކިއު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.    ( 6)ސެކްޝަން  

 ( ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ )ޖީއެސްޓީ އަށް ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ( ބ )
)މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރިފަރާތް ފިޔަވައި / ރަޖިސްޓްރީ ކުރިފަރާތް ފިޔަވައި ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ  (  ޅ)

 ރާތަކުން ީބލަން ހުށަހަޅަން ވަޑައިގަންނަވާނަމަ(  އެހެން ފަ
ނަންަބރު  )ކ(   ފޮތުގެ  ީބލަން  ލިޔުމެއް    12.6.ގެ    2ސެކްޝަން  މި  ފަދަ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ ގައިވާ 

 .އެލިޔުން
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް، ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ   2.15.2

 އެލިޔުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މާކްސް ނުލިޭބނެއެވެ. 
)ފާއިތުވި   4. ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިާބ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލް  1
 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ކޮށްދީފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް( 3

 ީބލަމުގެ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  2.15.3
 . ިބޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ީބލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ިބޑް ސެކިއުރިޓީ.1
ގެރެންޓީ(2 )ޕާފޯމެންސް  ލެޓަރ  ރިފަރެންސް  ޭބންކް  ެބލުމަށްޓަކައި  ޤާިބލްކަން  މާލީ  ށަހަޅަންޖެހޭ ހު   . 

   މަބީލަމެއްނަ
އެހެން 3 ފިޔަވައި  ފަރާތް  ހުށަހަޅާ  )ީބލަން  އެޓާނީ  އޮފް  ޕަވަރ  ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ  ކޯޓަކުން   .

  ފަރާތްތަކުން ސޮއި ކުރާނަމަ(
 

 ބީލަން ހުށަހެޅުން   -)ރ(   
ބީލަން    –  2.16

 ބަންދު ކުރާނެގޮތް 
ަބންދު   162.1. އޮންނަންވާނީ  ަބލައެއް  ކުރެވިފައެވެ.ބީލަން  ީބލަމެއް  އޮންނަ  ގޮތަކަށް  މިނޫން 

 ނުގަނެވޭނެއެވެ. 
ޭބރުގައި  262.1. އުރައިގެ  ބެލެހެއްޓުން "  ސިޓީ  ސެކިއުރިޓީ  ބަނދަރު  ލި  " ލ.މާމެންދޫ  ޔެފައި މިހެން 

   އޮންނަން ވާނެއެވެ. 
ކަނާތްފަރާތުން މަތީ ކަނުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި  ސިޓީ އުރައިގެ    2.16.3

 ފޯނު ނަންަބރު ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
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ބީލަން    –  2.17

ހުށަހެޅުމުގެ  
 ސުންގަޑި 

ސުން ގަޑި ތަނާއި  މި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ީބލަންތައް ހުށަހަޅަންވީ    1.17.2
 ގައި ( .61ގެ  1 ) ސެކްޝަން .ޝީޓްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ ބީލަން

ދުވަހެއްގެ    .1712.މިމާއްދާގެ    .2172. ަބންދު  ސަރުކާރު  ތާރީޚަކީ  ަބޔާންކުރެވިފައިވާ  ގޮތުގައި ގައި 
އެންމެ  ޖެހިގެން  ތާރީޚަކަށްވާނީ  ފަހު  އެންމެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ބީލަން  ހަމަޖައްސަވައިފިނަމަ  ސަރުކާރުން 

 އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ީބލަން ޝީޓުގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ.
 ނުގަނެވޭނެއެވެ. ފޮނުވާ އަންދާސީ ހިސާުބތައް ަބލައެއް އަދި ފެކްސް އިން  އީމެއިލް 2.17.3

2.18  –  
މުއްދަތުގެ ފަހުން  

  ހުށަހެޅޭ ބީލަން 
ތަކާއިމެދު ޢަމަލު  

 ކުރާނެގޮތް 
 

ަބލައެއް  2.18.1 ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  ފަހުން  ސުންގަޑީގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް   ބީލަން 
 .ނުގަނެވޭނެއެވެ

 
 
 
 

 ބީލަންތައް ހުޅުވުމާއި އިވެލުއޭޓް ކުރުން   –)ބ(  
ބީލަން    –  2.19

 ހުޅުވުން 
 ފަރާތްތަކުގެ މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ީބލަންތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ .1912.

ބީލަން   ރުގައިޟިނުވަތަ އެފަރާތުން ީބލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ފޮނުވާ ފަރާތެއްގެ ހާ
 .ޝީޓްގައިވާ ތާރީޚްގައެވެ

 .ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ީބލަން ޝީޓްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހުގައެވެ .2912.
ސަރުކާރު ަބންދު އެއްވެސް ސަަބަބކާ ހުރެ ތާރީޚަކީ ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ  2.19.3

ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައިފިނަމަ ބީލަން 
  ީބލަން ޝީޓްގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ.

2.20  –  
ހުށަހަޅާފައިވާ  
ބީލަމުގައިވާ  

ކުށްތައް  
 އިޞްލާޙްކުރުން 

 ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ީބލަންތަކުގެ ހިސާުބކުރުމުގެ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީގައި މިވާ  .1202.
 .ކުރެވޭނެއެވެ ޙްގޮތްތަކުގެ މަތިން އިސްލާ

 ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ، ީބލަމުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ  .2.202
 .ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާ އަދަދެވެގަޅު އަދަދުކަމުގައި ބަލާނީ ނރަ

 
 

2.21  –  
ބީލަންތައް  

 ކުރުން ޗެކް 

 .ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ މިވާީބލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން ތިރީގައި 2.21.1
 އްކަންތެފުރިހަމަވާ ފަރާީބލަމަށް ޝަރުތު  )ހ(
 އްކަން ފަރާތެހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ  )ށ(
 ބަލައި އެކަށީގެންވާ ބިޑެއްތޯ ކަނޑައެޅުން )ރެސްޮޕންސިވްނަސް( ބީލަމުގައިވާ އުޞޫލްތަކަށް( )ނ

 
 

2.22  –  
  ވަޒަން ބީލަންތައް  

 ކުރުން 

 ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ .21.12ކުރެވޭނީ  ވަޒަންހުށަހަޅާ ީބލަންތަކުގެ ތެރެއިން  2.22.1
 .ީބލަންތަކެވެ

ބީލަން    –  2.23
ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތް  

 ކަނޑައެޅުން 

 މިންގަނޑަށް  ނެކުރާ، ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ  2.23.1
 ކަށެވެ. ގިނަ މާކްސްލިޭބ ފަރާތަ އެންމެން ަބލައިގެ

2.24  –  
ބީލަންތައް  

 ކެންސަލްކުރުން 

ގުޅިގެން    .1422. ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިޢުލާނާއި  މަޢުލޫމާތާއި  ކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަ  ހުށަހަޅާއިރު  ބީލަން 
ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ީބލަންތައް ަބލައި ނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު  

ީބލަ ނުވަތަ އަދި  އަގުތަކެއްނަމަ  ނުވާ  އެކަށީގެން  އަގުތަކަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ަބލައިގަތުމަށްފަހު  ންތައް 
އިޚްތިޔާރު   ކުރުމުގެ  ކެންސަލް  ީބލަންތައް  ނުވާނަމަ  ހުށަހާޅާފައި  ބީލަން  ޢަދަދަކަށް  އެކަށީގެންވާ 
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 ވެރިފަރާތަށް ލިިބގެންވެއެވެ.ކަތުގެ އްމަސަ

ބީލަން    –  2.25
ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތް  

ހޮވައި، އެކަން  
 އެންގުން 

 .ބީލަން ކާމިޔާުބވި ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާުބނުވި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ 2.25.1

2.26  –  
އެއްބަސްވުމުގައި  

 ސޮއިކުރުން 

ބަންދުނޫން    .1262. ގިނަވެގެން  ފޮނުވާތާ  ލިޔުން  އެކަމުގެ  ކާމިޔާުބކުރިފަރާތަށް   ފަނަރަ()  15ބީލަން 
ދެމެދު   ފަރާތާއި  ކާމިޔާުބކުރި  ީބލަން  ތެރޭގައި  ސޮއި   މަސައްކަތުގެދުވަހުގެ   އެއްަބސްވުމުގައި 

 .ކުރަންވާނެއެވެ
ބަޔާންކޮށްފައި  .1622.  -  .2262. އެ  ގައި  ގޮތުގެމަތިން  ސޮއި  ،  މުއްދަތުގައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި 

އަދި   ކުރެވޭނެއެވެ.  ބާޠިލް  ނިންމުން  ނިންމާފައިވާ  ކުރުމަށް  ހަވާލު  މިމަސައްކަތް  ނުކުރައްވައިފިނަމަ 
 ޖެހިގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިުބނު ފަރާތާއި ދެމެދު ސޮއި ކުރެވޭނެއެވެ.

މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއި  އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު    .3622.
ޤަވާޢިދު  މާލިއްޔަތު  ދަޢުލަތުގެ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  މަސައްކަތް  ފުރިހަމަނުކޮށް  މަސައްކަތް  ކުރުމަށްފަހު 

 ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  17.19
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަން   42.26.

ކަމުގައިވީނަމަ ކުރެވުނު  ކާމިޔާުބ  ބީލަން  ކަމުގައިވާނަމަ،  ފަރާތެއް  އެފަރާތާއިއެކު   ޖެހިފައިވާ  ވެސް 
ތެރޭ މުއްދަތެއްގެ  އަންގާ  ކައުންސިލުން  ކުރެވޭނީ  ސޮއި  )ރަސްމީ  އެއްަބސްވުމުގައި   3ގައި 

ދުވަހުގެތެރޭގައި( ކައުންސިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ 
 ވަނަ އަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިިބފައިވާ ފަރާތާއިއެކު އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނެއެވެ.  2

ދުވަސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް  ގްރޭސްޕީރިއަޑްގެ ގޮތުގައި  ގައިވާ މަސައްކަތަކަށް  މި ބީލަމު   –  2.26.5
މަސައްކަތެއްނަމަ،   ނުވެއެވެ. ހަމަޖެހިފައިވާ  ދިނުމަށް  ގުނަން    ގްރޭސްޕީރިއަޑް  މުއްދަތު  އެގްރިމެންޓްގެ 

 ފަށާނީ ގްރޭސްޕީރިއަޑްގެ މުއްދަތުގެ ފަހުންނެވެ. 
 
 

 ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ ބެލުން މައްސަލަ    –)ޅ(  
މައްސަލަ    –  2.27

ހުށަހެޅުމާއި  
 މައްސަލަ ބެލުން 

 ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ީބލަމެއްގައި  17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  .1722.
ެބލުމުގައި  މައްސަލަތައްގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ 

ގެ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާެބހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންަބރު 
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ެބލުމުގައި  ގައިވާ "ީބލަމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، 17

 .ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތަށެވެ
 ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ީބލަމެއްގައި  17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  .2.722

ސަރކިއުލަރ  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ެބލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާެބހޭ
ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އިޢުލާންކުރި އޮފީހު ގައިވާ "ބީލަން 81ގެ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ނަންަބރު 

 .ފޯމުންނެވPRެ-14  "ފުރަތަމަ މަރުހަލާ -އޮފިސަރަށް ީބލަންވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް
ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ީބލަމެއްގައި ގަވާޢިދާ   17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ    .3722.

ސަރުކާރު   ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުން،  ެބލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް 
މައްސަލަ    7ބަންދުނޫން   ނިންމައި،  މައްސަލަ  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ  ލިޔުމަކުން )ހަތެއް(   ނިންމިގޮތް 

ފަރާތައް،      މައްސަލަ 13-ނަންަބރު     ސަރކިޔުލާ    މާލިއްޔަތާެބހޭ    ދައުލަތުގެ    ހުށަހެޅި 
K/CIR/2018/01    ުޖަދުވަލ ޕްރޮކިއުމެންޓް   19ގެ  ގުޅިގެން  މައްސަލައާއި  "ީބލަމުގެ  ގައިވާ 
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 ފޯމުން ޖަވާުބ ތައްޔާރުކޮށް އަންގާނެއެވެ. PR-14 "އޮފިސަރދޭ ޖަވާުބ
ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ީބލަމެއްގައި ޤަވާޢިދާ   17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ    .4722.
ހިތްހަމަ  ޚި ޖަވާާބމެދު  އޮފިސަރދޭ  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ހުށަހެޅުމުން،  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ލާފަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ކަމާެބހޭ އިދާރާއަކަށްނުޖެހޭނަމަ އެކަން ަބޔާންކޮށް މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް 
މައްސަލަ    –  2.28

އަލުން ބެލުމަށް  
މުސްތަޤިއްލު  

ރިވިއު ކޮމެޓީއަށް  
 ހުށަހެޅުން 

މާލިއްޔަތު  2.28.1 ާބުބ    ދައުލަތުގެ  ފަދައިން  17.11ގަވާއިދުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ   ީބލަމެއްގައި   ގައި 
ގުޅިގެން   މައްސަލައަކާއި  ކޮމެޓީ ދިމާވާ  ރިވިޔު  "މުސްތަޤިއްލު  ބެލުމަށް  އަލުން    އަށް   "އިދާރީކަންކަން 

13-ނަންަބރު     ސަރކިއުލަރ      މާލިއްޔަތާެބހޭ      ދައުލަތުގެ     ހުށަހެޅުމުގައި،  
K/CIR/2018/01    ުޖަދުވަލ އަލުން  21ގެ  މައްސަލަ  ީބލަމުގެ  "ީބލަންވެރިޔާ   ގައިވާ 
އެދި މައްސަލަ "ީބލަމުގެ    ަބލައިދިނުމަށް  ކޮމެޓީއަށް  ރިވިޢު  މުސްތަޤިއްލު  ަބލާ  އަލުން   މައްސަލަ 

 .ޅިދާނެއެވެފޯމުން ހުށަހެ  PR-16އެޕީލް މަރުހަލާ"  -ހުށަހަޅާ ފޯމު" 

 އެއްބަސްވުމުގެ އާއްމު މާއްދާތައް އަދި ޚާއްސަ މާއްދާތައް ،  3  –ސެކްޝަން  
 ގެކައުންސިލް މާމެންދޫކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހައްދުންމަތީ  "ފަރާތް ވެރި ގެމަސައްކަތު" 3.1.1 މާނަކުރުން   -  3.1

 .އިދާރާއަށެވެ
 އެދި އެ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށްފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،    މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ" 3.1.2

 .ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ
ޚިދުމަތް ނުވަތަ " ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ީބލަން ޝީޓްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް" 3.1.3

 .ށެވެމަސައްކަތަ
"މަސައްކަތުގެ އަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެއްަބސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަ  3.1.4

 ކުރުމުން މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާ އަށެވެ.
ކުރުމަށް މަސައްކަތް  ތާއި،ފަރާގެ ވެރިމަސައްކަތު އެވަނީ، އެއްަބސްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި" 3.1.5

 ޙަވާލުވާ ފަރާތާއި ދެމެދު މަސައްކަތް ކުރުމާެބހޭ ގޮތުން ވެވޭ އެއްަބސް ވުމަށެވެ.
ލިޔެކިޔުން    –  3.2

 ބަދަލުކުރުން 
ގުޅިގެން  މި  3.2.1 މިއެއްަބސްވުމާއި  ފަރާތްތަކުން  އެއްަބސްވުމުގައި ޝާމިލުވާ  އަނެއް   ފަރާތުން   އެއް 

 .ލިޔުމުންނެވެ  އަންގާނީ ދިވެހި ަބހުން،  އާއްމު ގޮތެއްގައި   ފަރާތަށް އަންގަންޖެހޭ އެންމެހައި އެންގުންތައް
އަތު 3.2.2 ރައްދުކުރާނީ  ލިޔުން  ފޮނުވާ  ފަރާތަށް  އަނެއް  ނުވަތައެއްފަރާތުން  އަތަށް   ރަޖިސްޓްރީ   ން 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ  އެޑްރެހަށެވެނުވަތަ    އީމެއިލަށް  ޕޯސްޓުން،  ކޮށްފައިވާ  ަބޔާން   .ީބލަމުގައި 
ފަރާތުން 3.2.3 ބޭނުންވާ  ކުރާން  ަބދަލު  ޭބނުންވާނަމަ،  ަބދަލުކުރާން  އެޑްރެސް   މިއެއްަބސްވުމުގައިވާ 

 .އަންގަންވާނެއެވެއަނެއް ފަރާތަށް ލިޔުމުން 

ތިންވަނަ    –  3.3
ފަރާތަކާއި  

މަސައްކަތް ހަވާލު  
 ކުރުން 

ގެ ދަށުން ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސް ަބއެއް އެހެން ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން މި އެއްަބސްވުމު  3.3.1
   ށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.ކަކުރިއަ
 
 

އެއްބަސް    –  3.4
 ވުމުގެ މުއްދަތު 

 އެއްަބސްވުމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. 3.4.1
 އެއް ނުވަތަޘާމަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ާބރު ނުފޯރާ ކަމެއް ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ހާދިސާއެއް، ކާރި 3.4.2

ރު ކުރުމަށްޓަކައި އެހާދިސާއެއް ކާރިޘާއެއް މެނުފެކްޗަރިންއާއި ގުޅޭ ކަމެއް ކުރިމަތިވެއޖެނަމަ މުއްދަތު އިތު
ނުވަތަ އެކަމެއް ދިމާވިކަން އެގޭފަދަ )ރަސްމީ ނުވަތަ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ( ލިޔުންތަކާއެކު މަސައްކަތް 

 ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 
ސަަބަބކާއި ހުރެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅިނަމަވެސް މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދޭނީ އެއްވެސް  3.4.3

 ކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. 
ޤަވާޢިދުގެ    3.5.1ޖޫރިމަނާ    –  3.5 މާލިއްޔަތު  ދަޢުލަތުގެ  ނުނިމޭނަމަ  މަސައްކަތް  މުއްދަތަށް  ވަނަ    10.71އެއްބަސްވުމުގައިވާ 
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ކުރުމާއި  
އެގްރިމެންޓް ބާޠިލް  

 ކުރުން 

 ދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް  ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ. މާއް
އަގު    3.5.2 ޖުމްލަ  ބީލަމެއްނަމަ   2,500,000/-ްޕރޮޖެކްޓްގެ  ދަށުގެ  ރުފިޔާއަށްވުރެ  ފަސްލައްކަ(  )ދެމިލިޔަން 

އަގުގެ   ޖުމްލަ  ކަނޑާނީ،  ޢަދަދާ    0.005ފައިސާ  ޖެހޭ  ގުނަކުރުމުން  އާ  ފަހެއް(  ސުމެއް  ސުމެއް  )ޕޮއިންޓް 
 މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ ޢަދަދާއި ގުނަ ކުރުމުން ޖެހޭ ޢަދަދެކެވެ.  

 މި ފޯމިޔުލާ ޭބނުން ކޮށްގެންނެވެ.  CP x 0.005 x LD= ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖެސް 

CP ްކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގު  (:)ކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސ 

LD ްކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް (:)ލޭޓް ޑިޔުރޭޝަނ 

ފަރާތުން  މަސައްކަތް    3.5.3 ހަވާލުވި  މަސައްކަތް  މުއްދަތަށް  ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ ނުނިމިލަސްވާ  ފައިސާ 
ލަސްވި މުއްދަތަށް    މިމަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތްނުނި

  ފައިސާ ިބލްގައިވާ ޢަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު ާބކީ ފައިސާއެވެ.

3.5.4  % އަގުގެ  ޖުމުލަ  އިންސައްތަ(    15މަސައްކަތުގެ  ލިކުއިޑޭޓަ)ފަނަރަ  ޑެމޭޖެސް  އަށްވުރެ  ޑް 
 ޮބޑުވެއްޖެނަމަ އެއްަބސްވުން ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

3.6  –  
އެއްބަސްވުން  
 ބާޠިލް ކުރުން 

  

ކުރެވިއްޖެނަމަ   3.6.1 ފާހަގަ  ކުރިއަށްނުދާކަމަށް  މަސައްކަތް  ގޮތަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި 
ަބއެއް ބާޠިލް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ  އެއްަބސްވުން އެއްކޮށް ނުވަތަ އެއްަބސްވުމުގެ 

 . ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެން ވެއެވެ
އެއް  -3.6.2 ސަަބަބކާހުރެ  ބަންދުނޫން  އެއްވެސް  ބާޠިލްކޮށްފިނަމަ  ތެރޭގައި،   3ަބސްވުން  ދުވަހުގެ 

ދެފަރާތުން  އަގާއެކުލިޔެ،  ތަފްޞީލް  މަސައްކަތުގެ  ނުނިމިހުރި  މަސައްކަތާއި،  ނިމިފައިވާ  އެހާތަނަށް 
އެލިޔުމުގައި ސޮއި ކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މސައްކަތް ހިނގާ ސައިޓްގައި ހުންނަ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ހުރިހާ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެންދަންވާނެއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ފަހުން    3ލިސްޓްނަގައި އެތަކެތި ަބންދޫ ނޫން  ތަކެތި  
 މިއިން އެއްޗަކަށް ދިމާވާ އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. 

އެހެނިހެން    –  3.7
 ކަންކަން 

 

ސަރުކާ  3.7.1 ކުރުމަށްފަހު  ސޮއި  ދެފަރާތުން  އެއްަބސްވުމުގައި  ނުވަތަ މި  ޤާނޫނެއް  އެއްވެސް  ރުގެ 
ޤަޥަޢިދަކާއި މިއެއްަބސްވުމާއި ތަޢާރަޟު ވާކަން އެނގިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާއިދެއް 
މި   މާއްދާއެއް  އެފަދަ  ނުވާނެއެވެ.  ާބޠިލެއް  އެއްަބސްވުން  މުޅި  ސަަބުބން  އެކަމެއްގެ  ހެދިއްޖެނަމަ 

ވެއް ހިމެނޭގޮތް  އެއްބަސްވުން އެއްަބސްވުމުގައި  މި  ނަމަވެސް  ކޮށްގެން  އިސްލާޙް  އެމާއްދާއެއް  ޖެނަމަ 
 އުވާނުލާ ދެމެހެއްޓުމަށް ދެފަރާތުންވެސް އެއްަބސްވެ ޤަޫބލް ކުރަމެވެ. 

ޓެކްސް    –  3.8
އަދި އެހެނިހެން  

 ފީތައް 

ކަސްޓަމްސް    3.8.1 ޓެކްސްތަކާއި،  ދައްކަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  އިމްޕޯޓް މިމަސައްކަތާއި  ޑިއުޓީތަކާއި، 
ލައިސަންސް ފީތައް އަދި އެހެނިހެން ފީ އެއް ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ފީ އެއް ދައްކާނީ މަސައްކަތް 

 ޙަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ. 
3.9-  

އެއްބަސްވުމަށް  
 ބަދަލު ގެނައުން 

ފަރާތުގެ  3.9.1 ދެ  ގެނެވޭނީ  ަބދަލެއް  މާއްދާއަކަށް  އެއްވެސް  އެއްަބސްވުމުގައިވާ  ސޮއި  މި  މެދުގައި   
 ކުރެވޭ އެއްަބސް ވުމަކުންނެވެ.

 
3.10  –  

އެއްބަސްވުމަށް  
 ހިނގާނެ ޤާނޫނު  

ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ތަކާއި ޤަވާޢިދު ތަކާއި   ޛުމި އެއްަބސްވުން ހިންގާނީ އަދި ތަންފީ  3.10.1
 އެއްގޮތަށެވެ. 

3.11  -  
 ދެބަސްވުން 

ދެ  3.11.1 އުފެދޭ  އެއްަބސްވުމާއިމެދު  ހައްލު މި  ދައްކައިގެން  ވާހަކަ  މެދުގައި  ފަރާތުގެ  ދެ  ަބސްވުން 
 ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ. 

ފަރާތުގެ   3.11.2 ދެ  ކުރާނީވެސް  ހައްލު  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ނެތްކަމެއް  އެއްަބސްވުމުގައި  މި 
ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުކުރެވިއްޖެނަމަ  ހައްލު  ދައްކައިގެން  ވާހަކަ  ދައްކައިގެންނެވެ.  ވާހަކަ  މެދުގައި 
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 ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ. 
3.12  –  

ބިޑްސެކިއުރިޓީ،  
ޕަރފޯމަންސް  

 ގެރެންޓީ 

ީބލަމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން ބީލަން ޝީޓްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދުގެ ިބޑް ސެކިއުރިޓީ   3.12.1
ސެކިއުރިޓީ  ޕަރފޯމަންސް  އަދި  ސެކިއުރިޓީ  ިބޑް  ވާނެއެވެ.  ހުށަހަޅަން  ސެކިއުރިޓީ  ޕަރފޯމަންސް  އަދި 

 )ފަސްލައްކަ އަށްވުރެ ޮބޑުވާނަމައެވެ.(  ,000/500-މުގެ އަގުހުށަހަޅާނީ ީބލަ
ނުވަތަ    3.12.2 ޭބންކަކުން  ކުރެވޭ  ޤަޫބލް  ސަރުކާރުން  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ  ގޮތުގައި  ސެކިއުރިޓީގެ  ިބޑް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
ގައި    7ގެރެންޓީ އެކެވެ. ިބޑް ސެކިއުރިޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ އެއް ޖަދުވަލް ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ  

 ގައި ވާނެއެވެ.   8ވާނެއެވެ. އަދި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލް 
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 ޖަދުވަލުތައް،  4  –ސެކްޝަން 
 1  -ޖަދުވަލު 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #
ހުށަހަޅާ 
 ފަރާތުން
 ޗެކްކުރި 

 މާމެންދޫ
 ކައުންސިލުން
 ޗެކްކުރި 

   (2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު   1
   (3ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް )ޖަދުވަލު  2
ސޮސައިޓީ  /  ޕާޓްނަރޝިޕް  /  ކުންފުނި 3 ވިޔަފާ  /  ކޯޕަރޭޓިވް  ފަރުދުންގެ  ރީގެ އަމިއްލަ 

 . ރީގެ ކޮޕީރެޖިސްޓް
  

   ީބލަން ފޮތުގައި ހުށަހަޅަން ޖެހޭކަމަށް ުބނެފައިވާނަމަ( ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް ) 4
   ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ(  5
ފަރާތަށް   6 ހުށައަޅާ  ބީލަން  ފަރާތަކީ  ޙާޟިރުވާ  ހުށައަޅަން  )ީބލަން  ހުއްދަ  ހުށައެޅުމުގެ  ބީލަން 

   ނުވާނަމަ(
  

   .ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެލިޔުން 1.2.6ގެ  2ސެކްޝަން  7
 މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.  ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ  

  4ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލް  8
 (އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ކޮށްދީފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް 3)ފާއިތުވި 

 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި 

  

ށް  ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ބީލަމަ 
 ހުޅުވާލި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރީ މިލިސްޓުގައިވާ ތަރުތީުބން ތަރުތީުބކުރެވިފައި 9
   ޞަފްޙާ ނަންަބރު ޖަހާފައި )ކިތައް ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށް(   10
   ޞަފްޙާތަކުގައި ހުރީ ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައި 11
   ީބލަމުގެ ގަނޑުތައް ހުރީ ވަކިނުވާނެހެން ަބއިންޑްކޮށް ނުވަތަ ހީރަސްޖަހާފައި 12

 ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އެއްބަސްވުމުގައި  
  3މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޯޕޓްގެ ކޮީޕ )ދޫކުރިފަހުން   13

 މަސް ހަމަނުވާ( 
  

  )އެންމެފަހުން ދެއްކި މަހުގެ އަދި މުވައްޒަފުން   މުގެ ކޮީޕގަވާއިދުން ެޕންޝަން ފައިސާ ދައްކާކަމުގެ ލިޔު 14
 މަސް ހަމަނުވާ(  3)ދޫކުރިފަހުން   ނެތްނަމަ ނެތްކަމަށް ެޕންސަން އޮފީހުންދީފައިވާ ލިޔުން(

  

ފޮތުގެ   15 ލިޔުމުގެ    2.26.4ބީލަން  ކޮށްފައިވާ  ަބޔާން  )ގައި  ޖެހޭ  ކޮޕީ  ހުށަހަޅަން  ލިޔުން 
 ފަރާތެއްނަމަ( 
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 ފޯމް   ޅާ ބީލަން ހުށަހަ ،   2  –ޖަދުވަލު  

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު -1
  :ނަން 1.1
  :ރަޖިސްޓްރީ ނަންަބރު 1.2
  : ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް 1.3

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު  -2
 ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ލ.މާމެންދޫ ބަނދަރު  :ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން  2.1
 617/2202A/403/-(IUL)403 :އިޢުލާން ނަންަބރު  2.2
 PROJ/202/9/2403 ނަންަބރު: ޕްރޮޖެކްޓް 32.

 ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު -3
  ހުށަހަޅާ އަގު: 3.1
  :ޖީ.އެސް.ޓީ 

  ޖުމްލަ އަގު: 

 ޖުމްލަ އަގު )ތާނައިން ލިޔުމަށް(  3.2
 

 

  )ަބންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން( މުއްދަތު  3.3

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު -4
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އެގްރީމަންޓުގެ މާއްދާތައް  މަސައްކަތް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ    މަތީގައި 4.1

  / އަޅުގަނޑު  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ނުވަތަ  މިމަސައްކަތް  އަގަށް  ދެންނެވިފައިވާ  މަތީގައި  ފަހު،  ބެލުމަށް  ރަނގަޅަށް 
 އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ. 

އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް / ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން ޙަވާލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަށީގެންވާ  4.2
ފެއްޓުމަށާއި، ޖަދުވަލު   ގައިވާ މުއްދަތުގައި    3.3ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމްގެ    2  –މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް 

 ހުށަހަޅަމެވެ.   މަސައްކަތް / ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް
  /ޤަބޫލުކޮށް، އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު  މިބީލަން  ދުވަސް ހަމަވަންދެން  30  ހުށަހަޅާތާމިބީލަން   .34

ނަމަ،  ލައްވައިއެދި  އަޅުގަނޑުމެން އެއްަބސްވަމެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން
 .އެއްަބސްވަމެވެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްއެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އެއްަބސްވުމާއި އެއްގޮތަށް 

 :ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން

 ތައްގަނޑު 

  : ސޮއި
  :ނަން
  :މަޤާމް

  އައިޑީކާޑް ނަންަބރު:
  : ތާރީޚް
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 ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް ،   3  –ޖަދުވަލު  
 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  -1

  ނަން: 1.1
  ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް:  1.2
  ވިޔަފާރީ އެޑްރެސް:  1.3
  ރަޖިސްޓްރީ ނަންަބރު: 1.4
  ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންަބރު:  1.5
  ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންަބރު:  1.6
  ފޯނު ނަންަބރު:  1.7
  އެޑްރެސް: އީމެއިލް  1.8

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު )ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެންނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ   -2
 މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު( 

 މަޤާމް ނަން  #
1   
2   
3   
4   
5   
 އާއްމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް  -3
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ތަކާއި، ގުޅޭ ލިޔުންތައް  )ތިނެއް( އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ކޮށްދީފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް   3ފާއިތުވި  ،   4  –ދުވަލު  ޖަ
 އެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު އެއާއި  

 މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް  މަސައްކަތުގެ ނަން  #
މަސައްކަތްކުރި  

 އަހަރު
މަސައްކަތުގެ އަގު )ދިވެހި  

 ފިޔާއިން( ރު

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  ޖުމްލަ:
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 ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ބީލަން  ،   5  –ޖަދުވަލު  
 ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު  ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ 

 އަގު

އެންމެ   ޕޮއިންޓުދޭނީ  ފަރާތަކަށްކުޑައަގަށް  ހުށަހަޅާ  އެނިސްބަތަށް    09  އަގު  ޕޮއިންޓްދީ 
 ބަލައި ދެންހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ. 

90ލިބޭ ޕޮއިންޓް =    ×
އެންމެކުޑައަގު

ހުށަހެޅިއަގު 
 

90 

 0  މުއްދަތު

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

)ތިނެއް( އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ    3ދޭނީ ފާއިތުވި  ޕޮއިންޓް  އަށް  ތަޖުރިބާމަސައްކަތު  
އިދާރާތަކަށް ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ  
މުއްދަތަށް ބަލައިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. ގުޅޭ ލިޔުންތަކުގެ  

ދަތަށް ބަލައި، އެންމެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް  ތަޖުރިބާގެ ޖުމްލަ މުއް
ދެންހުށަހަޅާ    10 ބަލައިގެން  އެނިސްބަތަށް  ކަމަށްބަލައި(  )ބެންޗްމާކެއް  ޕޮއިންޓްދީ 

ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގެ މުއްދަތު  ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ދީގެންނެވެ.  
އޮންނަ އެނގެން  މާކްސްއެއް    ންވާނެއެވެ.ވަކިން  ލިޔުންތަކަށް  އެނގެންނެތް  މުއްދަތު 

 ނުދެވޭނެއެވެ. 
 

10 ×
ހުށަެހޅިލިޔުމުގައިވާތަޖުރިބާގެދުވަުހގެއަދަދުކަލްކިއުލޭޓްކުރާމީާހގެ 

ޖުރިބާގެލިޔުންހުށަަހޅާފައިވާފަރާތްތަކުގެތެރެއިންމުއްދަތުއެންމެގިނަލިޔުމުގައިވާއަދަދު ތަ
 ލިބޭ ޕޮއިންޓް =  

  

10 

 100 : ޖުމްލަ
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 )ބިޑް ސެކިއ ރިޓީ (  7  –ޖަދ ަވލ  
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 (ޕާރފޯމަންޓް ގެރެންޓީ) 8  –ޖަދ ަވލ  
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 އެއްބަސްުވން   5 – ސެކްޝަން
 :ފެށުން .   1

އިދާރާ މީގެ ފަހުން  ގެކައުންސިލް މާމެންދޫހައްދުންމަތީ  ލ.މާމެންދޫ ބަނދަރު ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދިނުމަށްމި އެއްަބސްވުމަކީ 
މީގެ ފަހުން "މަސައްކަތްކުރާ )............. ރަޖިސްޓްރީ ނަންަބރު ................... ( "މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ުބނެފައިވާ 

މި އެއްަބސްވުމުގެ  .ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިވާ ) .................................... ( އާއި ދެމެދު ......... ވަނަ ދުވަހު ވީ އެއްަބސްވުމެކެވެ
މާއްދާތަކުގެ ، ވާ މަސައްކަތް، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް ކޮށްދިނުމަށް ތިރީގައިމިވާ ޝަރުތުތަކާއިވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައި 3

 .މައްޗަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން އެއްަބސްވެއެވެ
 މާނަ ކުރުން:  - 2

 . ގޮތަށެވެ ދޭހަވާ މާނަ ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ވިދިގެން އެއާއި  އެވަނީ ބޭނުންކުރެވިފައި ަބސްތައް ތިރީގައިވާ މިއެއްަބސްވުމުގައި
 

  ކައުންސިލް މާމެންދޫ ހައްދުންމަތީ :ކައުންސިލް ( 2.1)
 .............................:  ފަރާތް ހަވަލުވާ މަސައްކަތާއި ( 2.2)
 ހިސާުބ އަންދާސީ :ބީލަން / ިބޑް ( 2.3)
 އިދާރާ ކައުންސިލް މާމެންދޫ ހައްދުންމަތީ :ފަރާތް ހަވާލުކުރި މަސައްކަތް ( 2.4)
 ……… އަދި ކައުންސިލް  މާމެންދޫ ހައްދުންމަތީ :ދެފަރާތް (  2.5)
 ގެ ަބއެއް މަރާމާތުތައް ކުރުންލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ :މަސައްކަތް (  2.6)
              PRIV403/(AGR)/2202/… :ނަންަބރު އެއްަބސްވުމުގެ (  2.7)
 :މަސައްކަތް   - 3
ލ.މާމެންދޫ ބަނދަރު ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައިދިނުމުގެ  މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތާއި ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ،  - 13.

 މަސައްކަތެވެ.
ގޮތަށް އަދި ިބލް އޮފް އިރުޝާދާއި އެއްދެވިފައިވާ  ސައްކަތް ކުރަންވާނީމަ  ލ.މާމެންދޫ ބަނދަރު ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދިނުމުގެ  – 23.

 ކުއަންޓިޓީ )ީބ.އޯ.ކިއު( ގައިވާ ތަފްޞީލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށެވެ. 
 :މުއްދަތު  މަސައްކަތުގެ   -  4

 .މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަކީ ).................( ދުވަހެވެ - 4.1
ތާރީޚުން  މަށްފަހު ދެވޭ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ނިމޭގައި ަބޔާންކުރާ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރު 2.4މި މާއްދާގެ  - 4.2

 .ފެށިގެންނެވެ
 މިމަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. 4.3
 :މަސައްކަތުގެ އަގު   -  5
)   ...........ޓީ އާއެކުޖީ. އެސްމި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތާއި ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ   - 15.

 .އެވެ............ ( 
ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީ  ގައި އެއްކަރުދާސް ކޮށްފައިވާ   1 އެނެކްސްގައި ަބޔާންކުރާ މަސައްކަތު އަގުގެ ތަފްޞީލް  15.މި މާއްދާގެ  - 5.2
 .އެވަނީއެވެ ގައި (ބީ.އޯ.ކިއު ) 
 
 :މަސައްކަތުގެ އަގު ދައްކާނެ ގޮތް   -  6

ނިންމާ އެއްކޮށް ގައި ަބޔާންކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް ދައްކާނީ މަސައްކަތް  15.މި އެއްަބސްވުމުގެ  -  6.1
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 .މަސައްކަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް ިބލު ހުށަހެޅުމުންނެވެ
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  3ިބލުގައި މައްސަލައެއް ވާނަމަ ިބލު ހުށަހަޅާތާ މަސައްކަތު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ   - 6.2

ކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް އެކަން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އަންގާ އެންގުމުގެ މަތިން ިބލު ރަނގަޅު 
 .ލުކުރާ ފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ހަވާ

ނުވަތަ  މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލަށް އަގު ދޭންވާނީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންސަލްޓެންޓަކު  - 6.3
ރަނގަޅުތޯ ަބލައި މޮނިޓަރކުރުމަށްފަހު  ިބލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ނިމިފައިވޭތޯ އާއި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތް  ސުޕަވައިޒަރަކު

 .މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ  ނުވަތަ ޗެކްފޯމް ތައްޔާރުކޮށް އެ ރިޕޯޓް މަސައްކަތުގެ ޗެކްފޯމް/ރިޕޯޓެއް  ރސުޕަވައިޒަ
ތެރޭގައި، މަސައްކަތުގެ އަގު ( ދުވަހުގެ ތިރީސް) 30ނުވަތަ ޗެކްފޯމް ލިޭބތާ މަސައްކަތު  ރިޕޯޓްގައި ަބޔާންކުރާ  6.3މި މާއްދާގެ  -6.4

 .މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ
އިވާ ގޮތުގެމަތިން ރިޓެންޝަނަށް  ގަ 7.1ވަނަ މާއްދާގެ  7މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލަށް އަގު ދެވޭނީ މި އެއްަބސްވުމުގެ  - 6.5

އިސާ ނިސްަބތުންޖެހޭ އަދަދު އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ. އަދި މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން މި ނޫންވެސް ފައިސާއެއް އުނިކުރަންޖެހޭނަމަ، ިބލަށް ފަ
 .ދައްކަންވާނީ އެ ފައިސާއެއްވެސް އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ

ލަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާނީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ ޭބންކް އެކައުންޓަށެވެ. ފައިސާޖަމާކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ިބ - 6.6
 .ބޭނުންވާ ޭބންކް އެކައުންޓްގެ ތަފުޞީލު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ިބލުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 :ފައިސާ   އި ރިޓެންޝަން ރިޓެންޝަނާ   - 7
 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން 6.2އަދި  6.1އެއްަބސްވުމުގެ މި   - 7.1

 .( ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކެނޑުމަށްފަހުއެވެ އިންސައްތަ ފަހެއް ) 5ޖުމްލަ އަގުގެ %ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފައިސާ ދައްކަންވާނީ 
 ގެ ދަށުން ކަނޑާ ރިޓެންޝަން ފައިސާ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް އަނުބރާ ދޫކުރަންވާނީ މި އެއްަބސްވުމުގެ 7.1 މި މާއްދާގެ - 7.2

 ( މަސް ދުވަސް )މީގެފަހުން "ރިޓެންޝަން މުއްދަތު" ކަމަށްހައެއް) 6ދަށުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 .ހަމަވުމުންނެވެބުނެފައިވާ( 

 ގައި ަބޔާންކުރާ ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން 7.2މި މާއްދާގެ   - 7.3
 ކުރަންވާނީރަނގަޅުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ރިޓެންޝަން މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ރިޓެންޝަން ފައިސާ އަނުބރާ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް ދޫ

 .ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމުންނެވެ
 :މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  - 8

 ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަކީ މަސައްކަތްމަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ަބލައި މޮނިޓަރކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް ރިޕޯޓް ކުރާނެ   - 8.1
 .ހަވާލުކުރާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

ކުރާނެ  މޮނިޓަރ މަސައްކަތް ނިމުމުން އެ މަސައްކަތެއް ނިމިފައިވާކަމަށާއި އެ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަން ަބލައި - 8.2
 .ސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެކަނޑައެޅުމަކީ މަ  ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރަކު ކޮންސަލްޓެންޓަކު

  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، 3މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ިބލުގައި މައްސަލައެއް ވާނަމަ ިބލު ހުށަހަޅާތާ މަސައްކަތު   - 8.3
 .ވާލުކުރާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ިބލު ރަނގަޅުކުރަން އެންގުމަކީ މަސައްކަތް ހަ

މަސައްކަތް  މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލަށް އެއްަބސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ދެއްކުމަކީ - 8.4
 .ހަވާލުކުރާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 
 :މަސްއޫލިއްޔަތު ތައް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުގެ    - 9
ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ މަސައްކަތް، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް ކޮށްދިނުމަކީ މަސައްކަތްކުރާ   3މި އެއްަބސްވުމުގެ  - 9.1 
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 .ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ
 ނިންމުމަކީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ  ގައި ަބޔާންކުރާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް 14.ވަނަ މާއްދާގެ   4މި އެއްަބސްވުމުގެ   - 9.2

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ
 .މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އަޅަންވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ  - 9.3

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ  ތްކުރާ ފަރާތުން ޒިންމާ އުފުލާރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅުމުގެ ސަަބުބން ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް މަސައްކަ
ފައިވާ ޚަރަދުގައި ބަދަލުދޭންވާނެއެވެ. މަސައްކަތް ނިމޭއިރު މިގޮތުން ހަމަނުޖެހި ކަމެއް އޮތްނަމަ، އެކަމެއް ރިޓެންޝަނުގެ ގޮތުގެ ަބހައްޓާ

 .ފައިސާގެ ތެރެއިން އެކަމެއް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ
 މަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި ވަސީލަތްތަކާއި އާލާތްތައް އަދި ތަކެތި ހޯދުމަކީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެމަސައްކަތް ކުރު - 9.4

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ
މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަަބުބން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ލިޭބ ގެއްލުމާއި، ހަލާކުވާ   - 9.5

 މަރާމާތުކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަކީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. މިގޮތުން، މި ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ތަންތަނާއި، ތަކެތި
ކުރާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން އެންގުމުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އެ މަސައްކަތް ރަނގަޅުކުރުމަކީ މަސައްކަތް 

 . މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެފަރާތުގެ
 ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގައި މަސައްކަތަށް ދިމާވާ ހުރިހާ މައްސަލައެއް އިޞްލާޙްކޮށް އަލުން ިބލު ހުށަހެޅުމަކީ މަސައްކަތް ކުރާފަރާތުގެ –9.6

 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
ގެ ދަށުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތް މޮނިޓަރކޮށް ރިޕޯރޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތް   .18މިއެއްަބސްވުމުގެ  – 9.7

  ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރުގެ ގެ ދަށުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ކޮންސަލްޓެންޓުގެ .28އަދި މިއެއްަބސްވުމުގެ 
 އްާބރުލުން ދިނުމަކީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެ

 

 އަމިއްލަ ބާރު ގެ ދަށުގައި ނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވުން )ފޯސް މޭޖަރ(:  -10
 އެއްަބސްވުމުގެ ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ާބރުގެ ދަށުގައި ނުވާ ކަމެއް ނުވަތަ "ފޯސް މޭޖަރ" ގެ ޙާލަތެއް - 10.1
 އެޅިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވެރިވުމުގެ ސަަބުބން، އެއްަބސްވުމުގެ ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކަށް އެއްަބސްވުމަށް އަމަލުކުރުމަށް ހުރަސްމެދު

 .ނަގަން ނުޖެހޭނެއެވެ އެއްަބސްވުމަށް އަމަލު ކުރުން ލަސްވެއްޖެނަމަ، އެފަރާތަކުން އެކަމަށް ޒިންމާ
 މެދުވެރިވެފައިވާ ފަރާތުގެ ކޮންޓްރޯލްއިން ަބޔާންކުރާ "ފޯސް މޭޖަރ" ގެ ޙާލަތަކީ އެ ޙާލަތެއްގައި  10.1މި އެއްަބސްވުމުގެ  -10.2

 ވެސް އެއްަބސްވުމަށް ކުރުމަށްފަހު ޭބރުގައިވާ، އެފަރާތުގެ އެއްވެސް އިހުމާލެއްނުވާ، އަދި އެފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތް
 .ޢަމަލުކުރުމަށް ނުކުޅެދޭ ޙާލަތްތަކެވެ

 "ފޯސް މޭޖަރ" ގެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ފަރާތުން، މެދުވެރިވެފައިވާ ޙާލަތާއި، އެކަމެއްގެ - 0.31
ލިޔުމުން  ފަރާތަށްއެއްަބސްވުމުގެ އަނެއް  ސަަބުބން އެއްަބސްވުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ނުވަތަ ލަސްވާ ސަަބުބ ަބޔާންކޮށް ވަގުތުން

 .އަންގަންވާނެއެވެ
"ފޯސް މޭޖަރ" ގެ ޙާލަތު ނެތިދިޔުމުން، އެ ޙާލަތު މެދުވެރިވި ފަރާތުން ވަގުތުން އެއްަބސްވުމަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ. އެޙާލަތު  - 10.4

މަސައްކަތް  ންމޭނެކަމަށް ެބލެވޭ ގޮތަކަށްމެދުވެރިވީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް ނަމަ، އެހިސާުބން ފެށިގެން މަސައްކަތް އެންމެ އަވަހަށް ނި
 .ކުރިއަށްގެންދާނޭ ގޮތުގެ ތާވަލެއް އެކުލަވާލާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 ކުންފޯސް މޭޖަރ" ގެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުމުގެ ކުރިން އެއްަބސްވުމުގެ ދެފަރާތުން ކުރެ ފަރާތަކަށް ކުރުން ލާޒިމުވެފައިވާ ކަމަ " – 10.5
 .އެފަރާތެއް ަބރީއަތްވެގެން ނުވެއެވެ 
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 :މަސައްކަތް ލަސްވުމުގެ އަގު   -  11
 ގައި ަބޔާންކުރާ މުއްދަތަށް 4.1ވަނަ މާއްދާގެ  4މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް މި އެއްަބސްވުމުގެ  - 11.1

  ލަސްވުމުން، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް ލިޭބ ގެއްލުމުގެ އަގު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުންނުނިމި ލަސްވަމުންދާނަމަ، އެލަސްވާ 
 .ދައްކަންވާނެއެވެ

 ގައި ަބޔާންކުރާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް ލިޭބ ގެއްލުމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ލަސްވާ ކޮންމެ 11.1މި މާއްދާގެ  - 11.2
 .ގެ މަތިންނެވެދުވަހަކަށް ތިރީގައިވާ ގޮތު

އަދަދާ  )ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ 0.005ޖުމުލަ އަގު  *
 .ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ

 .މި ފޯމިޔުލާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ (LD x 0.005 x CP)* މި އަދަދު ހޯދާނީ 
CP  (ުކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގ : )ްކޮންޓެރްކްޓް ޕްރައިސ 
LD  (ްކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ :)ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަނ 
 15%މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް ލިޭބ ގެއްލުމުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭނީ ގިނަވެގެން މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  - 11.3

 .އިންސައްތަ( އެވެފަނަރަ )
 :އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފްވުން   -  12

މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަަބުބން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ލިޭބ ގެއްލުމާއި، ހަލާކުވާ   - 12.1
ގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން  .69ވަނަ މާއްދާގެ  9ތަންތަނާއި، ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށް މި އެއްަބސްވުމުގެ 

މިފަދަ އަންގާ އެންގުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، ަބލާނީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން އެއްަބސްވުމާ ޚިލާފުވީ ކަމަށެވެ. 
ނގި ހުރިހާ ޚަރަދެއް މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއްގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން ރަނގަޅުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު އެކަމަށް ހި

 .ނުވަތަ ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ތެރެއިން އުނިކުރަންވާނެއެވެ
ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާފަދަ އަމިއްލަ ާބރުގެ ދަށުގައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫން ގޮތަކަށް   10މި އެއްަބސްވުމުގެ  - 12.2

އްކަތްކުރާ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ފުރިހަމަނުކޮށްފިނަމަ ބަލާނީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން އެއްަބސްވުމާ އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން މަސަ
 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ   13.3ވަނަ މާއްދާގެ  13ޚިލާފްވާ ކަމަށެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި އެއްަބސްވުމުގެ 

 :ނިމުމަކަށް ގެނައުމާއި އުވާލުން އެއްބަސްވުން    -  13

ދިމާވާ  ގައި ަބޔާންކުރާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނިމި، ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 13ވަނަ މާއްދާގެ  3މި އެއްަބސްވުމުގެ  -13.1

ހުށަހަޅުމުން  ރިމް ސެޓްފިކެޓްމައްސަލަތައް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުން ރަނގަޅުކުރުމުން، އެ މުއްދަތު ނިމުމުން ކޮންސަލްޓެންޓުގެ އިންޓެ

ނިމުމަކަށް  އަދި މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ދެ ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށް ނިމުމުން މި އެއްަބސްވުން

 .އައީއެވެ

ޖުމްލަ  ތް ލަސްވުމުގެ އަގު މަސައްކަތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ދައްކާ މަސައްކަ 11މި އެއްަބސްވުމުގެ  - 13.2

ވަކިކޮށް  އަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ، މަސައްކަތުގެ ނުކުރެވި އޮތްަބއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން () ފަނަރަ އިންސައްތ15ައަގުގެ %

ދަށުން  ގެ 9.2ވަނަ މާއްދާގެ  9 އެއްަބސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވިދާނެއެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މި އެއްަބސްވުމުގެ

 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޕަރފޯމިންސް ސެކިއުރިޓީ ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. 

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މަސައްކަތްކުރާ  12.2ވަނަ މާއްދާގެ  12މި އެއްަބސްވުމުގެ  - 13.3 



 
 

+960 6800705: ފޯން      info@maamendhoocouncil.gov.mv : 27 ގެ 22        އީމެއިލް : ޞަފްޙާ   

އެއްަބސްވުން ނިމުމަކަށް  ސާދަ( ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އެއްަބސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ) 14ފަރާތަށް

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި މަސައްކަތުގެ އަގު ދިނުމުގައި އަގު ދެވޭނީ  ގެނެވިއްޖެނަމަ،

 .މަސައްކަތަށް އެކަނިއެވެ

 1މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނުނިމެނީސް މަސައްކަތުގެ އެއްަބސްވުން ބާޠިލް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ  – 13.4

 މަސް ދުވަސް ކުރިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

 ކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށްމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ކޮންޓްރެކްޓް ހޯދުމުގައާއި މަސައް  -.513

 އެއްވެސް ނޯޓިސްއަކާ ނުލައި އެއްަބސްވުން ނިމުމަކަށްނުވަތަ ހިންގާކަމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް ކަށަވަރު ވެއްޖެނަމަ، 

ތަނުގެ  ، ޓާލާގެނެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އެއްަބސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވިއްޖެނަމަ، މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުންކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ވަގުތުން ހުއް

 .ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން އެތަން

 :ޢާންމު ބައިތައް   -  14
 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ ގަވާއިދުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން ތަާބވެ ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ - 14.1
 އެކަމަކާމެދު ވާހަކަމި އެއްަބސްވުމުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން  - 14.2

 .ދައްކައިގެން ހައްލުކުރާނީއެވެ
 ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އެަބސްވުމަކަށް ނާދެވިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް 14.2މި މާއްދާގެ  - 14.3

 .ހުށަހަޅައިގެންނެވެ
 ކުރާ ފަރާތާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން އެކަމަކާމެދު ވާހަކަމި އެއްަބސްވުމަށް އެއްވެސް ަބދަލެއް ގެނެވޭނީ މަސައްކަތް - 14.4

 .ދައްކާ އެއްަބސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ލިޔުމުންނެވެ
 މި އެއްަބސްވުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ަބއެއްވެސް ތިންވަނަ ފަރާތަކާ - 14.5

 .ޓަރ( ހަވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެސަްބ ކޮންޓްރެކް)
 މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ އެފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ މީހެއް ނުވަތަ ަބއެއް ކުރާ ކަމެއްގެ ސަަބުބން - 14.6

 ތެރިކަމެއް، އެއްވެސް ފަރާތެއްގެނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމެއްގެ ސަަބުބން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިޭބ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް، ނުކުޅެދުން
 .މުދަލަކަށް ލިޭބ ގެއްލުމަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ

 :ނޯޓިސް  -  15
އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތަކާއި  މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތާއި ދެމެދުގައި ކުރެވޭ   - 15.1

 .ދެވޭ ނޯޓިސްތައް ހުންނަންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ. އަދި މި ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ
 

 .ގައި ަބޔާންކުރާ ނޯޓިސް އަދި ލިޔުންތައް ަބދަލުކުރާނެ އެޑްރެސް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ 15.1މި މާއްދާގެ   - 15.2
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މާމެންދޫހައްދުންމަތީ  :ރާތުގެ ނަންމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަ *

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މާމެންދޫހައްދުންމަތީ  :ރެޖިސްޓަރޑް އެޑްރެސް * 
 : * ރެޖިސްޓަރ ނަންަބރު

 0568007 :ފޯން ނަންަބރު * 
 council.maamendhoo@gmail.com :މެއިލް އެޑްރެސް-އީ *

 :މުޅި އެއްބަސްވުން 
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 .އެއީ މި އެއްަބސްވުމުގެ ަބއެކެވެ ޗްކުރެވޭ އެނެކްސްތަށްޓޭއެ( މާއްދާގެ މައްޗަށެވެ. 15އެއްަބސްވުން އެކުލެވިގެންވަނީ ޖުމުލަ )މި 

 މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް:                             މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތް:

 ސޮއި:                                         ސޮއި:

 ނަން:                                        ނަން:

 މަޤާމް:                                        މަޤާމް:

 ތައްގަނޑު:                                     ތައްގަނޑު:

 

 ހެކިން:   ހެކިން:                                       

 ސޮއި:                                         ސޮއި: 

 ނަން:                                         ނަން:

 އައިޑީކާޑް ނަންަބރު:                                 އައިޑީކާޑް ނަންަބރު:                             
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 މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުން ސްޕަވައިޒް ކުރާނީ                   ސްޕަވައިޒް ކުރާނީ ފަރާތުން  ވެރި   ތުގެ މަސައްކަ 

 ސޮއި:                                         ސޮއި: 

 ނަން:                                        ނަން: 

 މަޤާމް:                                        މަޤާމް: 

 އައިޑީކާޑް ނަންަބރު:         ރު:                             އައިޑީކާޑް ނަންަބ

 ގުޅޭނެ ނަންަބރު:                                  ގުޅޭނެ ނަންަބރު:

                          އީމެއިލް އެޑްރެސް:                                 އީމެއިލް އެޑްރެސް:
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 6 –ސެކްޝަން 

   1އެނެކްސް: 

 ިޚދ މަތްތައް، ތަކެތި، މަސައްކަތ ގެ ތަފްޞީލް )ބީ.އޯ.ކިއ ( ބޭނ ންވާ 

 

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތު މަޢުލޫމާތު     6  –  ސެކްޝަން 

  ތަފްޞީލް  #
ޙަވާލުކުރެވޭ    -  6.1

މަސައްކަތާއި ގުޅޭ  
 މުޙިއްމު މަޢުލޫމާތު 

ަބނދަރު    -6.1.1 ކަނޑައަޅާ ލ.މާމެންދޫ  ހިންގުމަށް  ދަށުން  ޤަވާޢިދުގެ  ެބހޭ  ބެލެހެއްޓުމާ 
ގެ   މަސްވެރި    3އުޞޫލުތައް"  ސަރަޙައްދުގައި  ބަނދަރު  ދަށުން،  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އުޅަނދުފަހަރާއި ާބލާ  އަރުވާ  މުދާ  އުޅަނދުފަހަރު   ،އުޅަނދުފަހަރާއި،  އެހެނިހެން 
ސަރަ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޭބއްވުމަށް  އަޅާފައި  އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުގައި  ޙައްދުތަކުގައި 

އަޅާފައިވޭތޯ ަބލައި ޗެކްކޮށް، އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ބަނދަރުކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރެކޯޑް  
 ަބލަހައްޓައި ކައުންސިލަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރިޕޯޓްކުރަމުން ގެންދިއުން.

ކަނޑައަޅާ   –  6.1.2 ހިންގުމަށް  ދަށުން  ޤަވާޢިދުގެ  ެބހޭ  ބެލެހެއްޓުމާ  ބަނދަރު  "ލ.މާމެންދޫ 
ގެ   ދަށުން    03އުޞޫލުތައް"  ގެ  )ޅ(  މާއްދާގެ  ފެންއެޅުމަށް ވަނަ  ބަނދަރުގެ 

ބޭނުން   އެ  އުޅަނދުފަހަރު  ކައިރިކުރާ  ފެންއެޅުމަށް  ސަރަޙައްދަށް،  ޚާއްސަކޮށްފައިވާ 
ހު ސަރަޙައްދު  އަވަހަށް  ނުކުރާނަމަ، ނިމުމުން  ހުސް  އަދި  ޗެކްކޮށް  ަބލައި  ސްކުރޭތޯ 

 އެކަމަށް ނަޞޭހަތްތެރިވުން. 
މުދާ   –  6.1.3 ސަރަހައްދުގައި  ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ  ފެންލުމަށް  ތެޔޮއެޅުމާއި  މަސްކިރުމާއި 

  އަރުވާާބލާ ފަރާތްތައް ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓްކުރުން.
       ސަރަޙައްދުން ނޫން އެހެން ސަރަޙައްދަކުން ަބރުމުދާ އުޅަނދުފަހަރަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ  -  6.1.4

ނެތް  ހުއްދަ  އަދި  ޔަގީންކުރުން  އޮތްތޯ  އެފަރާތަކަށް  ހުއްދަ  ކައުންސިލްގެ  ަބރުކުރާނަމަ،  މުދާާބލާ 
 ފަރާތްތައް ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓްކުރުން.

 
އެޅިގައު ފަދަ ތަކެތި( ،  ރުރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެންނަ ތަކެތި )ވެލި، ގައު، ދަ – 6.1.5

ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ  އެޅުމަށް  އުޅަނދުފަހަރު  ދެންނެވުން   މަސްވެރި  ެބހެއްޓުމަށް  ސަރައްޙައްދުގައި 
މިތަކެތި   ކުރިކަން   12އަދި  ޢަމަލު  އެގޮތަށް  ދަންނަވައި  ނެގުމަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ  ގަޑިއިރު 
 ޔަގީންކުރުން.

 15 ނާރާގޮތަށް ބަނދަރު އެއްގަމު ިބމުން ފެށިގެން  ާބލައި އަދި ަބރުކުރާ މުދާ މަގަށް  -  6.1.6
ހިލަ،  )ސިމެންތި،  މުދާ  ހަޑިވާޒާތުގެ  ޕޭމަންޓް  އަދި  ބެލުން  ަބހައްޓާތޯ  ސަރަހައްދުގައި  ފޫޓް 
ހިލަވެލި، ގެރިގުއި ގަސްކާނާ ފަދަ ތަކެތި( ސަތަރި އަޅައި ސަތަރިމަތީގައި ަބހައްޓާތޯ ެބލުން. އަދި 

މުދާ   ަބހައްޓާ  އޮތްތޯ   24މިގޮތަށް  ހުއްދަ  ކައުންސިލްގެ  ަބހައްޓާނަމަ  ގިނައިރު  ގަޑިއިރަށްވުރެ 
 ަބލައި ޗެކްކޮށް ހުއްދަ ނެތް ފަރާތްތައް ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓް ކުރުން.

ަބނދަރު   -  6.1.7 ތަކެތި(  މިފަދަ  މިނޫންވެސް  އަދި  ދަމާގާޑިޔާ  ޕިކަޕް،  )ލޮރީ،  ވެހިކަލް  ހެވީ 
މަނާކޮށް، އެރުވުން  މައްޗަށް  ކައުންސިލަށް   ޕޭވްމަންޓް  ފަރާތްތައް  އަރުވާ  މައްޗަށް  ޕޭވްމަންޓް 

 ރިޕޯޓްކުރުން.
ގިނަވެގެން    –  6.1.8 ދިގަށް  ަބނދަރުގެ  އުޅަނދުފަހަރުތައް  ވަންނަ  ބޭލުމަށް     12މުދާ 

ާބއްވާނަމަ ގިނައިރު  ހުއްދަ    ،ގަޑިއިރަށްވުރެ  އަދި  ޗެކްކޮށް  އޮތްތޯ  ހުއްދަ  ކައުންސިލްގެ 
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 ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓްކުރުން. ނެތްނަމަ މިފަދަ ފަރާތްތައް
އަދަދުގެ   –  6.1.9 ގިނަ  ގެންނަ  ވިޔަފާރިތަކައް  އަމިއްލަ  ހިންގުމަށާއި  މަޝްރޫޢުތައް  ޮބޑެތި 

ދީފައިވާ  ހުއްދަ  ކައުންސިލުން  ަބހައްޓަނީ  މުދާ  ފަދަ  ލަކުޑި  ސިމެންތި،  ހިލަވެލި،  ހިލައާއި 
ފަރާތްތަކުން މިފަދަ  އަދި  ޗެކްކޮށް  ަބލައި  ޚިލާފުވާނަމަސަރަޙައްދުގައިތޯ  ޤަވާޢިދާ  ކައުންސިލަށް   ، 

 ރިޕޯޓްކުރުން.
ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ   –  6.1.10 އެކަމަށް  އައްސަނީ  ވާ  އުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ  އަޅާ  ބަނދަރުގައި 

ބަނދަރުގައި  އެއްޗެއް  ފަރާތެއްގެ  އަމިއްލަ  ވާއެއްސުމަށް  އަދި  ަބލައިޗެކްކޮށް،  ސަރަހައްދުގައިތޯ 
 ޖަހާނަމަ، އެކަމަކީ މަނާކަމެއްކަން އެފަރާތަކަށް ބުނެދީ ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓްކުރުން.

ބަނދަރުގެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާ ނަގިލިތައް އެހެން އުޅަނދުފަހަރުތަކަށް ދަތިނުވާނެގޮތަށް   –  6.1.11
ރިވެޓްމައްޗަށް  ހުރަސްތޮށީގެ  ދެކޮޅު  ތޮށްޓާއި  ކަނޑު  ބަނދަރު  ޗެކްކުރުމާއި  އަޅައިތޯަބލައި 

ކަޑަޔަ ޖަހާފައި  ކަޑަ  އައްސައި،  ވާ  ހިލަތަކުގައި  އަޅައި،  ނަގިލި  މައްޗަށް(  ވާ )ހިލަތޮށީގެ  ށް 
 އައްސާފަރާތްތަކަށް އެކަމަކީ މަނާކަމެއްކަން ހަނދާންކޮށްދިނުމާއެކު ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓްކުރުން.

ކަނޑައަޅާ   –  6.1.12 ހިންގުމަށް  ދަށުން  ޤަވާޢިދުގެ  ެބހޭ  ބެލެހެއްޓުމާ  ަބނދަރު  "ލ.މާމެންދޫ 
ދުގައި، މުދަލާއި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ޖެޓީ ސަރަޙައް  07އުޞޫލުތައް" ގެ  

ނެތް  ހުއްދަ  ަބލައިޗެކްކޮށް  ނަގާފައިވޭތޯ  ހުއްދަ  ކައުންސިލްގެ  ފަރާތްތަކުން  ާބލާ  އަރުވާ  މީހުން 
 ފަރާތްތައް ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓްކުރުން.

މަސްގަންނަ ޯބޓާއި އެހެނިހެން މަސްގަންނަ އުޅަނދު ބަނދަރު ތެރޭގައި ާބއްވައިގެން   –  6.1.13
ަބލައިޗެކްކޮށް، ހުއްދަ ނެތް ފަރާތްތައް ކައުންސި،  މަސްކިރާނަމަ ލްގެ ހުއްދަ އެ ފަރާތުގައި އޮތްތޯ 

ބޭނުންކުރަނީ   މަސް ކިރުމަށް   ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާ "ލ.މާމެންދޫކައުންސިލަށް ރިޕޯޓްކުރުން އަދި 
ގެ   އުޞޫލުތައް"  ކަނޑައަޅާ  ހިންގުމަށް  ދަށުން  ޤަވާޢިދުގެ  )ހ(ގައި   19ެބހޭ  މާއްދާގެ 

އެ ަބޔާންކޮށްފައި މަސްކިރާތަން  ގޮތަށް  ގައިވާ  )ށ(  އުޞޫލުގެ  މި  ަބލައި  ސަރަހައްދުތޯ  ވާ 
 ދޯންޏެއްގެ ކެޔޮޅު ނުވަތަ ފަޅުވެރިން ސާފުކުރިތޯ ަބލައި، ނުކުރާނަމަ ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓްކުރުން.

އެކަމަށް   –  6.1.14 އުޅަނދުފަހަރުތައް  ކުރާ  މަރާމާތު  ާބއްވައިގެން  ބަނދަރުގައި 
ރަހައްދުގައި ނުވަތަ ކައުންސިލުން ހުއްދަދީފައިވާ ވަކިތަނެއްގައި ާބއްވައިގެން ޚާއްސަކުރެވިފއިވާ ސަ

ކުރަމުންދޭތޯ ެބލުން އަދި މިގޮތަށް އުޅަނދު ފަހަރު އަޅައިގެން ކުރާ މަރާމާތަށް ހޭދަވާ ދުވަސްތައް 
 ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ އެކަން ކައުންސިލަށް އެންގުން.  5ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓައި، 

ސާފުކޮށް   –  6.1.15 ނަގައި  ތަކެތި  ފަދަ  ދަޅު  ފުޅި،  ކުނި،  ހުންނަ  ޖަމާވެފައިވާ  ޖެޓީތެރެއަށް 
 ބެލެހެއްޓުން. 

އުޅަނދުފަހަރުތަކުން އަދި ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ަބނދަރު ސަރަޙައްދަށް ކުނި އެޅުމަށް   –  6.1.16
 ޕޯޓްކުރުން.މަނާކުރުން އަދި އެފަދަ އަމަލެއް ހިންގާ ފަރާތެއްނަމަ ކައުންސިލަށް ރި

ބަނދަރު ފެން ތާނގީތަކުގެ ވޭލްތައް ކައުންސިލުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ަބންދުކޮށް   -6.1.17
 ހުޅުވުން.
ފަރުމަސްވެރިކަމުގައި ދާ ފަރާތްތަކުން ަބނދަރުގައި މަސް ކެނޑުމަށްފަހު، މަސްކެނޑި   –  6.1.18

ނޭޅުމަށް   ބަނދަރަށް  ަބއިތައް  މަހުގެ  އުކާލާ  އަދި  ނަޞޭހަތްތެރިވުން  ސާފުކުރުމަށް  ސަރަހައްދު 
 ނަޞޭހަތްތެރިވެ މިފަދައިން އަޅާ ފަރާތްތައް ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓްކުރުން.

ސެ  -  6.1.19 ޚާއްސަ    ަބނދަރު  ވަކި  ތިބެންޖެހޭނީ  ވަގުތުގައި  މަސައްކަތުގެ  ކިއުރިޓީން 
ޔުނިފޯމްގެ  މި  އެއްގޮތަށް  މިންގަނޑާއި  ކަނޑައަޅާ  އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ  ޔުނިފޯމެއްގައެވެ. 

 .ނަމޫނާ ކުރެހުން ތައްޔާރުކޮށް، ިބޑާއެކު ނަމޫނާ ކުރެހުމެއް ހުށަހެޅުން
އިން ރޭގަނޑު   8:00ތް ކުރަންޖެހޭ ވަގުތަކީ ހެނދުނު  ބަނދަރު ސެކިއުރިޓީ މަސައްކަ  -  6.1.20
 އަށް. 12:00
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މަދުވެގެން    -6.1.21 މަސައްކަތުގައި  ސެކިއުރިޓީގެ  ގެންގުޅެން    2ބަނދަރުގެ  މުވައްޒަފުން 
އުމުރުން   އެކަށީގެންވާ  އެކަމަށް  ސިއްހީގޮތުން  ގެންގުޅެވޭނީ  މިގޮތުން  )އަށާރަ(   18ވާނެއެވެ. 

 ދޮޅަސް ފަސް( އަހަރުން ދަށުގެ ދިވެހިން.)ފަސް 65އަހަރުން މަތީ، 
ކައުންސިލުން   -  6.1.22 ދޯނިތަކަށް  ފުރާ  ބަނދަރުން  ފަހަރާއި  ދޯނި  އަންނަ  ބަނދަރަށް 

ތަފްޞީލް  ގޮތުގެ  ފެންދޫކުރާ  ވާނެއެވެ.  ދޫކޮށްދޭން  ފެން  ތެރެއިން  ޢުޞޫލެއްގެ  ހަމަޖައްސާ 
 ވެ.  ކައުންސިލުންދޭ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެ

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ފެންދޫކޮށްގެން ލިޭބ ފައިސާ ޖެހިގެންނަ އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހު    – 6.1.23
 އާއި ދެމެދު ކައުންސިލަށް ދައްކަން ވާނެއެވެ. 12:00އިން  9:00ހެނދުނު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


