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  ފޮތ  ބީލަނ  
 

 

  ޖިމ    އައުޓ ޑ    ސ ޓޭޑިއަމ ގައި   ސިޓީ   ކުޅުދުއ ފުށީ  : ނަނ    ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ 
 ހ ދުނ   ފަރާތެއ    ހަދާދޭނެ  ކެނޮޕީއެއ  

 Construction of outdoor gym canopy at 
Kulhudhuffushi City Stadium 

 W266/2022/-PC-21 : ނަނ ބަރ   ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ 
 69PR/266/2022/1-(IUL)266 : ނަނ ބަރު   އިޢުލާނ  

 2022  ނޮވެމ ބަރ   20 : ތާރީޚ  އިޢުލާނ  ކުރެވިފައިވާ  

            2022 ޮނވެމ ބަރ 20ބީލަނ  ފޮތ  ތައ ޔާރުކުރެވިފައިވާ ތާރީޚ : 

 
 

 ކުޅުދުއ ފުށީ ސިޓީ ކައުނ ސިލ ގެ އިދާރާ 
 ދިވެހިރާއ ޖެ ކުޅުދުއ ފުށި ،  
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   1ސެކ ޝަނ  
 ބީލަނ  ޝީޓ  

 ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަނ ސ ތައ  
ރިފަރަނ ސ   
 ނަނ ބަރު 

 ހ ދުނ    ފަރާތެއ    ހަދާދޭނެ   ކެނޮޕީއެއ    ޖިމ    އައުޓ ޑ    ސ ޓޭޑިއަމ ގައި   ސިޓީ   ކުޅުދުއ ފުށީ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ :
   961PR/266/2022/-(IUL)266އިޢުލާނ  ނަނ ަބރު: 

 (އާދީއ ތަ) 2022 ނޮވެމ ަބރ 20 އިޢުލާނ  ކުރި ތާރީޚ :
1.1 

 ށ  10:15ގެ  2022 ޑިސެމ ަބރ 1 ނ  2022 ނޮވެމ ަބރ 20ބީލަނ  ހުށަހެޅުމަށ  ރަޖިސ ޓ ރީކުރުނ : 
 ކައުނ ސިލ ގެ އިދާރާ ސިޓީ އެޑ ރެސ  : ކުޅުދުއ ފުށީ

 6527166ނުވަތަ  6527177ފ ނު ނަނ ަބރު : 
8.1 

 :އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ޕ ރީ ިބޑ  މީޓިނ ގ
 (ުބދަ)  2022 ނޮވެމ ަބރ 23ތާރީޚ :  
 10:15ގަޑި:  

 އޮފީސ : ކުޅުދުއ ފުށީ ސިޓީ ކައުނ ސިލ ގެ އިދާރާ

9.1 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށ  ލިޔުނ ތައ  ފޮނުވަނ ވީ އެޑ ރެސ : 
  (އޮފިސަރ ( އަދި މުޙައ މަދު ޖަޢުފަރު )ކައުނ ސިލ އޮފިސަރ ޢަބ ދުއ ރަޙީމ  )ކައުނ ސިލ ޝިފާނާ ނަނ : 

 6527166ނުވަތަ  6527177ގުޅޭނެ ނަނ ަބރު: 
 bids@kulhudhuffushicity.gov.mvއީމެއިލ  އެޑ ރެސ : 
 ނ ސިލ ގެ އިދާރާކައު  ސިޓީއޮފީސ : ކުޅުދުއ ފުށީ 

9.2 

 13.1 އަގު ހުށަހަޅަނ ވީ ގޮތ : ޖުމ ލަ އަގު )ދިވެހި ފައިސާއިނ ( 
 ބީލަނ  ހުށަހަޅަނ ވީ ސުނ ގަޑި

  (އާދީއ ތަ) 2022 ޑިސެމ ަބރ  4ތާރީޚ :     
 10:15ގަޑި:     

 ކުޅުދުއ ފުށީ ސިޓީ ކައުނ ސިލ ގެ އިދާރާގައި     ތަނ :

.171 

 ބީލަނ  ހުޅުވުނ  
  (އާދީއ ތަ) 2022 ޑިސެމ ަބރ  4ތާރީޚ :     
 10:15ގަޑި:     

 ކުޅުދުއ ފުށީ ސިޓީ ކައުނ ސިލ ގެ އިދާރާގައި     ތަނ :

.119 

 122. ގައި އެވަނީއެވެ.  6ީބލަނ ތައ  ވަޒަނ ކުރާނެ މިނ ގަނޑު ޖަދުވަލު 

ފައިނޭނ ސިއަލ     )ރުފިޔާ   ސަތޭކަ ސ  ފަ )  00.005ިބޑ  ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ އަދަދު: 
 30.1 މުގެ އަސ ލު އިނ ސ ޓިޓިއުޝަނަކުނ  ދޫކޮށ ފައިވާ ލިޔު 

 32.1 2ހުށަހަޅާ އަގުގެ % ޕާރފ މަނ ސ  ގެރެނ ޓީ ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ އަދަދު: 
 

mailto:bids@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 އިރުޝާދު   ފަރާތ ތަކަށ ދެވޭ   ހުށަހަޅާ   ބީލަށ    -   2ސެކ ޝަނ  

 މަޢުލޫމާތު   )ހ( އާނ މު 

 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .1

 

1.1.  

 

  ފަރާތެއ    ހަދާދޭނެ  ކެނޮޕީއެއ   ޖިމ   އައުޓ ޑ   ސ ޓޭޑިއަމ ަގއި  ސިޓީ  ކުޅުދުއ ފުށީމިއީ  

ބީލަމެކެވެ.ހ ދުމަށ    ޝީޓުަގިއ   ހުޅުވާލެވުނު  ބީލަނ   މަޢުލޫމާތު  ބީލަމުެގ  މި 
 ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާނެެއވެ.  

ބީލަމަށ  ކުރިމަތިލެވޭނެ   .2
 ފަރާތ ތައ  

ރީ ކުރުމުެގ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަނ ބަރ:  ވިޔަފާރި ރަޖިސ ޓ   ،ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ   ބީލަނ   .2.1
ރަޖިސ ޓ18/2014ު ިވޔަފާރި  ދަށުނ   ެގ  ކުރެވިފަިއާވ  (  ބަޔާނ ކުރާ  ރީ  ތިރީަގއި 

  ފަރާތ ތަކަށެވެ.

ކުރެވިފަިއާވ    2.1.1  ރަޖިސ ޓުރީ  ދަށުނ   ޤާނޫނުެގ  ކުނ ފުނ ޏާބެހޭ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ 
 ކުނ ފުނިތައ .

 ޕާޓ ނަރޝިޕ  ޤާނޫނުެގ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ ޕާޓ ނަރޝިޕ ތައ .  .22.1 

ކ ޕަރޭޓިވ  ސޮސަިއޓީެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ ކ ޕަރޭޓިވ     .32.1  
 ސޮސައިޓީތައ . 

ިވޔަފާރީެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓުރީ ކުރެވިފަިއާވ    .42.1   އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ެގ 
 އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ެގ ިވޔަފާރިތައ . 

ފަރާތ ތަކަކަށ     2.1މިމާއ ދާެގ    .2.2  އެހެނ   އިތުރުނ   ފަރާތ ތަކުެގ  ބަޔާނ ކުރާ   ަގއި 
 ކޮށ ފައިވާނެއެެވ. ބީލަމަށ  ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަނ  ބީލަނ  ޝީޓ ަގއި ބަޔާނ   

  އޮނ ނަނ ވާނެގޮތާއި   ބީލަނ   .3
 ސޮއިކުރުނ    ބީލަމުގައި 

 ފަރާތ ތަކުގެ   ހުށަހަޅާ  ބީލަނ   ،ަގިއވާ   1  ޖަދުވަލު  ލިޔުމުެގ  މި  އޮނ ނަނ ވާނީ  ބީލަނ ތައ   .3.1
ހީރަސ ޖަހާ    ތަރުތީބުނ   ހިމެނޭޮގތަށ   ތައ ޑޮކިއުމަނ ޓު  ލިއުނ ތަކާއި   ަގިއވާ  ޗެކުލިސ ޓު

 . ކުރެވިފަެއވެ ބައިނ ޑު ނުވަތަ

  ފަރުމާ)  ފޮނ ޓަކުނ   އެނޭގ  ކިޔަނ   ފަސޭހައިނ  ،ދިވެހިބަހުނ   އޮނ ނަނ ވާނީ  ބީލަނ   .3.2
ނުވަތަ އަތުނ  ލިޔާނަމަ ލިޔެފައި ހުނ ނަނ ވާނީ ކުރެވިފައެވެ.    ޓައިޕު(  ފަދަ  ފޮނ ޓ 

ޮގތަށެވެ.   އެނޭގެގ   ހުށަހަޅާ  ބީލަނ   ސަފ ހާއެއ ަގއި  ހުރިހާ  ބީލަމުެގ  ައދިކިޔަނ  
 އޮނ ނަނ   އި ކުރެވިފަިއވާސޮ   ފަރާތުެގ  ކުރާ  ައއ ޔަނ   އެފަރާތުނ   ނުވަތަ  ފަރާތުެގ
 ތެރެއިނ    ހާެގޞަފު  ކިތައ   އެއީ  ެވސ   ޙާއެއ ގައިޞަފު  ކޮނ މެ  ބީލަމުެގ  އަދި.  ވާނެެއވެ
 ނަނ ބަރުވެސ    ޙާޞަފު  ތަރުތީބުނ   އެނޭގޮގތަށ   ޙާކަނ ޞަފު  ވަނަ  ކިތައ 

 . ޖަހަނ ވާނެއެވެ
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ޑިރެކ ޓަރ  3.3.1  .3.3 މެނޭޖިނ ގ  ކުނ ފުނިތަކުނ   ލިމިޓެޑ    އެހެނ   ނޫނ   ޕ ރަިއވެޓ  
ބީލަމުގައި   ހުއ ދަ   ކުރުުމެގ  ސޮއި  ފަރާތަކަށ   އެ  ސޮިއކުރާނަމަ  ފަރާތަކުނ  

  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަނ   ެގ ކޮޕީެއއ އެޓާރނީ"  އޮފ  "ޕަަވރ ދެވިފަިއވާކަނ  ބަޔާނ ކުރާ

 ފަރާތަކުނ  ބީލަމުަގއި   އެހެނ    ނޫނ   ޕާޓ ނަރޝިޕ ތަކުެގ މެނޭޖިނ ގ ޕާޓ ނަރު  .23.3
  "ޕަަވރ   ދެވިފަިއވާކަނ  ބަޔާނ ކުރާ  ހުއ ދަ  ކުރުމުެގ  ސޮއި  ފަރާތަކަށ   އެ  ސޮއިކުރާނަމަ

 .ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅަނ  ެގ ކޮޕީެއއ އެޓާރނީ"  އޮފ 
  ފަރާތަކުނ  ބީލަމުަގއި   އެހެނ   ނޫނ ތަކުެގ ޗެއަރޕާރސަނ   ކ ޕަރޭޓިވ  ސޮސައިޓީ  .23.3

  "ޕަަވރ   ދެވިފަިއވާކަނ  ބަޔާނ ކުރާ  ހުއ ދަ  ކުރުމުެގ  ސޮއި  ފަރާތަކަށ   އެ  ސޮއިކުރާނަމަ
 .ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅަނ  ެގ ކޮޕީެއއ އެޓާރނީ"  އޮފ 

ހުށަހަޅާ   .43.3 ބީލަމަށ   ފަރާތެއ   ނޫނ   ވެރިފަރާތ   ިވޔަފާރިތަކުަގއި  ފަރުދީ 
ހުއ ދަ ސޮއިކުރުމުެގ  އެފަރާތަކަށ   ސޮިއކުރާނަމަ  ދެވިފައިވާކަނ     ލިޔުނ ތަކުަގއި 

 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަނ  ެގ ކޮޕީއެއ އެޓާރނީ" އޮފ   "ޕަވަރ ބަޔާނ ކުރާ

ބީލަމުެގ   .53.3   ކުނ ފުނިތަކުނ   ލިމިޓެޑ   ޕަބ ލިކ   ކުނ ފުނިތަކާއި،  ސަރުކާރު 
 ލިޔުނ ތަކުަގއި ސޮއިކުރާއިރު، ޒިނ މާދާރު ކޮނ މެފަރާތަކަށ ެވސ  ސޮއި ކުރެވިދާނެެއވެ. 

ެއއ    )އެކެއ ( ބީލަމެވެ.   1ބީލަމަށ  ކުރިމަތިލާ ކޮނ މެ ފަރާތަކަށ ވެސ  ހުށަހެޅޭނީ    .4.1 އަދަދު   ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅޭނެ  .4
އެފަރާތުނ   ހުށަހަޅާފިނަމަ  ފަރާތަކުނ   ެއއ ވެސ   ބީލަށ   ިގނަ  ބީލަމަށ ވުރެ 

 ހުށަހަޅާަގިއވާ ހުރިހާ ބީލަމެއ  ބާތިލ  ކުރެވޭނެެއވެ. 

  ކުރުމުގެ   ތައ ޔާރު   ބީލަނ   .5
 އަގު 

ހުށަހެޅުމަށ   ބީލަނ   .5.1 ބީލަނ    ކުރާނީ   ޚަރަދެއ   އެނ މެހައި  ކުރާ  ތައ ޔާރުކުރުމަށާއި 
މިކަމަށ  ހިނާގ އެއ ެވސ  ޚަރަދަކަށ  ބީލަމަށ     .ފަރާތަކުނ ނެވެ  ހުށަހަޅާ  އެބީލަމެއ 

 ހުޅުވާލި ފަރާތުނ  ޒިނ މާއެއ  ނުނަާގނެއެެވ. 
އިދާރާއާއި ކައުނ ސިލ ގެ    ގެ ސިޓީ ކައުނ ސިލ    ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، ކުޅުދުއ ފުށީ   .6.1 އުސޫލ ތައ   އެހެނިހެނ   .6

ފަރާތެއ     ގުޅުނ ހުރި   މުވައ ޒަފަކާ   އިދާރާއެއ ގެ   އެއ ވެސ    ހިނގަމުނ ދާ   ދަށުނ    އިދާރާގެ 
  ސޮއިކޮށ    ލިޔުމެއ ގައި  އެނގޭނެ   މަޢުލޫމާތު   ސާފު   އެކަމުގެ ކަމުގައިވާނަމަ  
 .  ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ 

  ތަނެއ ކަމަށ    ގުޅުނ ހުރި   މުވައ ޒަފަކާ   ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ   ގައި   6.1  މާއ ދާގެ   މި   .6.2 
  ކ ލ ޒ  "   ނުވަތަ "  ރިލޭޓިވ    ކ ލ ޒ "   ، ގައި  35.6  ގަވާއިދުގެ   މި  ، ބެލެވޭނީ 

 . ތަނަކަށެވެ   ފަރާތެއ ގެ   އެފަދަ   ނުވަތަ   ފަރާތަކަށ    ބުނެފައިވާ   ކަމަށ  " އެސ ސިއޭޓ  
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 )ށ( ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުނ ތައ  

  ހިމެނޭ   ގައި   ފޮތު   ބީލަނ   .7
 ބައިތައ  

ލިޔުނ ތަކާިއ،    .7.1 ލިސ ޓ ަގިއވާ  ތިރީގައިވާ  ހިމެނެނީ  ލިޔުނ ތަކުަގއި  ބީލަމާުގޅޭ 
 އެމެނ ޑ މަނ ޓ ތަކެވެ. 

 ( 1-ސެކ ޝަނ ) ޝީޓ  ބީލަނ  7.1.1 

 (2-ސެކ ޝަނ )ބީލަށ  ހުށަހަޅާ ފަރާތ ތަކަށ ދެވޭ އިރުޝާދު  7.1.2 

 ( 3-ސެކ ޝަނ )  ެއއ ބަސ ވުުމެގ އާނ މު އަދި ހާއ ސަ މާއ ދާތައ  .37.1  

 (4-ސެކ ޝަނ ) ޖަދުވަލުތައ  .47.1  

 (5 -ސެކ ޝަނ  )ނ  ޝަކ ޓޭ 7.1.5  

 (6–)ސެކ ޝަނ  މަޢުލޫމާތު މަސައ ކަތާބެހޭ 7.1.6  

ބީލަމުގައި ރަޖިސ ޓ ރީ   .8
 ކުރުނ  

ިއޢުލާނުގައިވާ ުމއ ދަތުެގ ތެރޭަގިއ އިޢުލާނުަގިއވާ ލިނ ކ   ޖިސ ޓ ރީވުމަށ   ބީލަމުަގއި ރަ  .8.1
މެދުވެރިކޮށ  ރަޖިސ ޓަރވާނ ާވނެއެވެ. ނުވަތަ އިޢުލާނުަގިއާވ ނަނ ބަރަށ  ުގޅަިއެގނ  
ބީލަނ    ކަށަވަރުކުރުމަކީ  ރަޖިސ ޓަރވިކަނ   ބީލަމުަގއި  ރަޖިސ ޓަރވާނ ވާނެއެވެ. 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޒިނ މާއެކެވެ. 
  މުއ ދަތުގެ  ދެވިފައިވާ ކުރުމަށ  ރަޖިސ ޓަރީ އިޢުލާނުގައި ހުށަހެޅޭނީ ސާބުއަނ ދާސީހި  .8.2

 . ފަރާތ ތަކަށެވެ ނ ޓ ކުރެވިފައިވާ ނަނ  މިއިދާރާގައި ތެރޭގައި
  ގުޅޭގޮތުނ    ބީލަމާ  .9

 ސާފުކުރުނ     މައުލޫމާތު 

އޮނ ނާނެ ތާރީޚާއި ަގޑި "ބީލަނ  ޝީޓ " ަގއި   މީޓިނ   ޕ ރީބިޑ   މާއި ުގޅޭމި ބީލަ  .9.1

 ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާނެެއވެ. 
ބީލަމާުގޅޭޮގތުނ  އިތުރު މަޢުލޫމާތެއ  ސާފުކުރަނ  ބޭނުނ ވާނަމަ ބީލަނ  ޝީޓ ަގިއާވ    .9.2

އެޑ ރެހަށ  ލިޔުމުނ  ހުށަހެޅުމުނ ، އެކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށ ދިނުމަށ ފަހު ހުރިހާ  
 ބީލަނ ވެރިނ ނަށ  ލިޔުމުނ  ފޮނުވޭނެެއވެ. 

  އިތުރަށ    ުގޅޭޮގތުނ   ބީލަމާ  މި  ނުވަތަ  ުގޅިެގނ    މަޢުލޫމާތާއި  ފޮތުަގިއވާ  ބީލަނ   މި  .9.3
 ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  ބީލަނ   ހ ދުމަކީ  ަމއުލޫމާތު  ކަމެއ ެގ  އެ  ނަމަ  އޮތ   ކަމެއ   ސާފުނުވާ
 . އެކެވެ ޒިނ މާ

  ެގނ ނަނ ޖެހޭ  ކޮނ މެހެނ   ބީލަމަށ   ކުރިނ   ހަމަވުމުެގ  މުއ ދަތު  ހުޅުވުމުެގ  ބީލަނ   .10.1 ބީލަމަށ  ބަދަލު ގެނައުނ   .10
(  އިތުރު/އުނި)   އެމެނ ޑ ަމނ ޓެއ   ،ހިދެއ ަގއި   ފެނިއ ޖެ  ެގނައުމަށ   ބަދަލެއ 

 .   ެގނެވޭނެއެވެ
 އުނިއިތުރު  އެ  އަދި. ބައެކެވެ ބީލަމުެގ ެއމެނ ޑ މަނ ޓަކީ ދޫކުރާ ޮގތަށ  ަގިއވާ  0.11  .10.2 

  މެދުވެރިކޮށ    އީމެއިލ   ފަރާތ ތަކަށ    ޙާޟިރުވި  ސާފުކުރުމަށ   މަޢުލޫމާތު  ބީލަމުެގ
 . ޙަވާލުކުރަނ ާވނެއެވެ އެލިޔުނ  އެފަރާތަކާ  ނުވަތަ. ފޮނުވަނ ވާނެެއވެ
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 )ނ( ބީލަނ  ތައ ޔާރުކުރުނ  
ބީލަމުގައި ބޭނުނ  ކުރެވޭ   .11

 ބަސ  
ހުށަހަޅާ ފަރާތުނ  ބީލަނ  ތައ ޔާރު ކުރަނ ވާނީ ބީލަމާއިެއކު ދީފައިާވ ނަމޫނާާއ ބީލަނ     .11.1

އެއ ޮގތަށ  ދިވެހިބަހުނ ނެވެ. ައދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ރިފަރެނ ސ  ލިޔުނ ތައ   
 އިިގރޭސި ބަހުނ  ހުށަހެޅިދާނެެއވެ.  

ބީލަމުގައި ބޭނުނ  ކުރާ   .12
 ފައިސާ 

 ނ ނެވެ.  ކުރެވިފައި ހުނ ނަނ ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިމި ބީލަމުަގއި ައުގ   .12.1

ޝީޓ ަގިއ   .13.1 އަގު ހުށަހެޅުނ   .13 ބީލަނ   އެކަނ   ހުށަހަޅަނ ޖެހޭނަމަ  ައުގ  ޮގތަކަށ   ވަކި  ބީލަމަށ  
ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފ މ ަގއި ޖުމ ލަ އަުގ )ހިސާބު   –  2ޖަދުވަލު   ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާނެެއވެ.

 އަކުރުނ ( ލިޔެފަިއވާ ައުގ ޖުމ ލަ އަުގ )ތާނައިނ ( ޖަހާފައިާވ އަާގއި ދިމާނުވާނަމަ
 ހުށަހެޅި އަުގެގ ޮގތުަގއި ބެލޭނީ ޖުމ ލަ އަުގ )ތާނައިނ ( ޖަހާފައިވާ އަަގށެވެ.  

 90  ފެށިެގނ   ތާރީޚުނ   ހުށަހަޅާ  ބީލަނ   އޮނ ނަނ ވާނީ  ތާރީޚ   ހަމަވާ  މުއ ދަތު  ބީލަމުެގ  .14.1 ބީލަމުގެ މުއ ދަތު  .14
 . މުއ ދަތަށެވެ ދުވަހުެގ

ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ   .15
 ލިޔުނ ތައ  

ސެކ ޝަނ     .15.1 ލިޔުނ ތައ   ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ  ޖަދުވަލު    4ބީލަމާއެކު  ަގިއ    1ަގއި، 
ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ކަމަށ  ބަޔާނ   ަގއި ކޮނ މެހެނ     1ބަޔާނ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ) ޖަދުވަލު  

 ޑިސ ކޮލިފައި   ނެތ ނަމަ  ނުވަތަ  މަދު  ލިޔުނ ތައ   ނުވަތަ  ކޮށ ފައިވާ މަޢުލޫމާތު، ލިޔުމެއ 
 ( .ކުރެވޭނެެއވެ

 )ރ( ބީލަނ  ހުށަހެޅުނ  
ެއވެ. މިނޫނ ޮގތަކަށ  ޮއނ ނަ ބީލަމެއ  ބަލައެއ  އޮނ ނަނ ވާނީ ބަނ ދު ކުރެވިފަ  ނ ބީލަ  .16.1 ބީލަނ  ބަނ ދު ކުރާނެ ގޮތ   .16

 ނުަގނެވޭނެެއވެ.  
 ވާނެއެވެ.  ޔެފައި އޮނ ނަނ ލިބީލަމުެގ ނަނ    ބޭރުަގއިސިޓީ އުރަިއެގ  .16.2 

ކަނާ  .16.3  އުރައިެގ  ފަރާތުެގކަނުަގއި    މަތީ  ނ ތ ފަރާތުސިޓީ  ހުށަހަޅާ  ނަާމިއ    ބީލަނ  
 އޮނ ނަނ  ވާނެެއވެ. ފާ ޔެލި  އަދި ފ ނު ނަމ ބަރު  އެޑ ރެސ 

ބީލަނ     އުރަިއގައި  ސިޓީ  ކުރެވިފަިއވާ  ބަނ ދު  ހުނ ނަނ ވާނީ  ބީލަނ ތައ   ހުށަހަޅާ  .16.4 
 . ކުރެވިފަެއވެ  އެޑ ރެސ  ޮގތަށ   ޝީޓ ަގިއވާ

ބީލަނ  ހުށަހެޅުމުގެ   .17
 ސުނ ގަޑި 

ހުށަހަޅަނ ވީ ސުނ  ަގޑި    ބީލަނ ތައ   ހުށަހަޅާ  އެދި  މަސައ ކަތަށ  ނުވަތަ ޚިދުމަތަށ   މި  .17.1
 ބީލަނ  ޝީޓ ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާނެއެވެ. 

  ދުވަހެއ ގެ   ބަނ ދު  ސަރުކާރު  ތާރީޚަކީ  ކުރެވިފަިއވާ  ބަޔާނ   ގައި  18.1  މާއ ދާެގ  މި  .17.2
 ތާރީޚަކަށ    އެނ މެފަހު  ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ  ބީލަނ   ހަމަޖައ ސައިފިނަމަ  ސަރުކާރުނ   ޮގތުަގއި
ދުވަހެއ ެގ ބީލަނ  ޝީޓ ަގިއވާ ަގިއާވ    ރަސ މީ  އަނ ނަ  ޖެހިެގނ  އެނ މެ ައވަހަށ   ވާނީ

 ސުނ ަގޑީަގެއވެ. 
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       691PR/266/2022/-(IUL)266                                    ހ ދުނ  ފަރާެތއ  ހަދާދޭނެ ކެނޮޕީއެއ   ޖިމ   އައުޓ ޑ  ސ ޓޭޑިއަމ ގައި ސިޓީ ކުޅުދުއ ފުީށ 7

 އީމެއިލ  އަދި ފެކ ސ  އިނ  ފޮނުވާ އަނ ދާސީ ހިސާބުތައ  ބަލައެއ  ނުަގނެވޭނެެއވެ.   .17.3 

  ހުށަހެޅޭ   ފަހުނ    މުއ ދަތުގެ  .18
  އަމަލު   މެދު   ތަކާއި   ބީލަނ  

 : ކުރާނެގޮތ  

ފަހުނ  ހުށަހަޅާ ބީލަނ ތައ  ބަލައެއ  ބީލަނ  ހުށަހެޅުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ ސުނ ަގޑީެގ    .18.1
 ނުަގނެވޭނެެއވެ. 

 )ބ( ބީލަނ  ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓ  ކުރުނ  
 ހުށަހަޅާ  ބީލަނ   ވަނީ  ހަމަޖެހިފައި  ހުޅުވުމަށ   ބީލަނ ތައ   ހުށަހަޅާ  މަސައ ކަތަށ   މި  .19.1 ބީލަނ  ހުޅުވުނ   .19

 ފޮނުވާ  ތަނަށ   ހަމަޖެހިފައިވާ  ހުޅުވުމަށ   ބީލަނ   އެފަރާތުނ   ނުވަތަ  ފަރާތ ތަކުެގ
 ހާޒިރުަގއި ބީލަނ  ޝީޓ ަގިއވާ ތާރީޚ ަގެއވެ.  ފަރާތެއ ެގ

 . އެޑ ރެހުަގެއވެ  ބީލަނ  ޝީޓ ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ އޮނ ނާނީ ހުޅުވުނ  ބީލަނ   .19.2 

  ސަރުކާރުނ    ހުރެ  ސަބަބަކާ  ެއއ ވެސ   ތާރީޚަކީ  ހަމަޖައ ސާފައިވާ  ހުޅުވުމަށ   ބީލަނ   .19.3 
 ޖެހިެގނ   އޮނ ނާނީ  ހުޅުވުނ   ބީލަނ   ހަމަޖައ ސައިފިނަމަ  ޮގތުަގއި  ދުވަހެއ ެގ  ބަނ ދު
 ބީލަނ  ޝީޓ ަގިއވާ ަގިއވާ ސުނ ަގޑީަގެއވެ.  ދުވަހުެގ ރަސ މީ އަނ ނަ

ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައިވާ   .20
 ކުށ ތައ  އިސ ލާޚ ކުރުނ  

އުޅޭނަމަ ތިރީަގއި މިާވ  ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަނ ތަކުެގ ހިސާބުކުރުމުެގ މައ ސަލައެއ     .20.1
 ޮގތ ތަކުެގ މަތިނ  އިސ ލާޚ  ކުރެވޭނެެއވެ. 

އަދަދު    .20.2 ފައިސާެގ  ލިޔެފައިވާ  ބަހުނ   ދިވެހި  އަދަދާއި  ފައިސާެގ  ބީލަމުގައިާވ 
 ތަފާތުވާނަމަ، ރަަގޅު އަދަދުކަުމަގއި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުނ  ލިޔެފައިވާ ފަިއސާ އަދަދެވެ. 

ޗެކ ކުރުމާއި  ބީލަނ ތައ   .21
ބީލަނ ތަކުގެ  

ރެސ ޕޮނ ސިވ ނަސ   
 ކަނޑައެޅުއ  

 ބީލަނ ތައ  އިވެލުއޭޓ ކުރުުމެގ ކުރިނ  ތިރީަގިއވިމާ ކަނ ކަނ  ފުރިހަމަވޭތ  ބެލޭނެއެވެ.   .21.1

 ބީލަމަށ  ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއ ކަނ .  21.1.1 

 ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ލިޔުނ ތައ  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއ ކަނ   21.1.2 

ކަނޑައެޅުނ     22.1.3  ބިޑެއ ތ   ެއކަށީެގނ ވާ  ުއސޫލ ތަކަށ ބަލައި  ބީލަމުަގިއވާ 
 )ރެސ ޕޮނ ސިވ ނަސ ( 

  އިވޭލުއޭޓ   ބީލަނ ތައ   .22
 ކުރުނ  

ަގިއވާ ކަނ ކަނ  ފުރިހަމަާވ   21.1ހުށަހަޅާ ބީލަނ ތަކުެގ ތެރެއިނ  އިވެލުއޭޓ  ކުރެވޭނީ    .22.1
 ބީލަނ ތަކެވެ. 

ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތ     ބީލަނ   .23
 ކަނޑައެޅުނ  

 

  ކުރާނެ   ބޭނުނ   ވަޒަނ ކުރުމަށ   ބީލަނ   ،ބީލަނ  ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއ  ކަނޑައަޅާނީ   .23.1
 އެނ މެިގނަ މާކ ސ ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.    ބަލައިެގނ  މިނ ަގނޑަށ 
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  ފަރާތ ތަކާއި   ވަކިވަކި  .24
  ދާއިރާތަކަށ  

އިސ ކަނ ދިނުނ  )އުސޫލު  
 (23-2022ނަނ ބަރު  

(  ފަސ ލައ ކަ   މިލިޔަނ    ދެ)  2،500،000  ކުރިޔަށ ގެނ ދާ   އިދާރާތަކުނ    ދައުލަތުގެ   .24.1
  ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ ތައ   ދެމެދުގެ   ރުފިޔާއާ(  މިލިޔަނ    ފަސ )  5،000،000  ރުފިޔާއާއި

 .ކުރަނ ވާނެއެވެ އަމަލު ގޮތަށ  ތިރީގައިވާ ،ހަވާލުކުރުމުގައި
  ހިމެނޭކަމުގައި  ފަރާތެއ   ނިސ ބަތ ވާ   ރަށަކަށ   އެ  ތެރޭގައި  ބީލަނ ވެރިނ ގެ   )ހ( ފާސ ވި 

  ކުރެވޭ  ރޭނ ކ   މަތިނ   އެނ މެ  ތެރެއިނ   ބީލަނ ވެރިނ ގެ   ނިސ ބަތ ވާ   ރަށަށ   އެ  ،ވާނަމަ 
  ކުރެވިފައިވާ   ރޭނ ކ   މަތިނ   އެނ މެ  ބީލަމުގައި   މުޅި  ،އަގާއި  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުނ  
  އަށ ވުރެ(  އިނ ސައ ތަ  ދިހައެއ )  10%  ފަރަގު  އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުނ  
  ހަވާލުކުރަނ    ބީލަނ   ފަރާތާ  ނިސ ބަތ ވާ   ރަށަކަށ    އެ  ، ވާނަމަ   ކަމުގައި   ބޮޑުނުވާ 

 .ނިނ މަނ ވާނެއެވެ
 

  ،ނަމަ   ނެތ   ބީލަމެއ    ފެތޭ  ހާލަތަށ    ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ   ގައި(  ހ)  އަކުރުގެ  )ށ( މި
  ހިމެނޭތ    ފަރާތެއ   ނިސ ބަތ ވާ   އަތޮޅަކަށ    އެ  ތެރޭގައި   ބީލަނ ވެރިނ ގެ   ފާސ ވި

  އެނ މެ ތެރެއިނ   ބީލަނ ވެރިނ ގެ  ނިސ ބަތ ވާ  އަތޮޅަށ   އެ ،އެގޮތުނ  . ބަލަނ ވާނެއެވެ 
  އެނ މެ  ބީލަމުގައި   މުޅި  ،އަގާއި  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި  ފަރާތުނ    ކުރެވޭ  ރޭނ ކ   މަތިނ 
  ފަހެއ )  5%  ފަރަގު   އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުނ    ކުރެވިފައިވާ   ރޭނ ކ   މަތިނ 

  ފަރާތާ  ނިސ ބަތ ވާ   އަތޮޅަކަށ   އެ  ،ވާނަމަ   ކަމުގައި  ބޮޑުނުވާ   ވުރެ  އަށ (  އިނ ސައ ތަ 

 .އެވެނިނ މަނ ވާނެ ހަވާލުކުރަނ  ބީލަނ 
 

  ބީލަމެއ   ފެތޭ  ހާލަތަށ    ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ   ގައި(  ށ)  އަދި(  ހ)  އަކުރުގެ  )ނ( މި
  ހަވާލުކުރަނ    ބީލަނ    ފަރާތާ  ދިވެހި   ކުރެވިފައިވާ   ރޭނ ކ   މަތިނ   އެނ މެ  ، ނެތ ނަމަ 

 .ނިނ މަނ ވާނެއެވެ
 

  ފެތޭ  ހާލަތަށ    ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ   ގައި(  ނ)  އަދި(  ށ)،    (ހ)  އަކުރުގެ  )ރ( މި
  ހަވާލުކުރަނ    ބީލަނ   ފަރާތާ  ކުރެވިފައިވާ   ރޭނ ކ   މަތިނ   އެނ މެ  ، ނެތ ނަމަ   ބީލަމެއ  

 .ނިނ މަނ ވާނެއެވެ
(  ފަސ ލައ ކަ   މިލިޔަނ    ދެ)  2،500،000  ކުރިޔަށ ގެނ ދާ   އޮފީސ ތަކުނ    ދައުލަތުގެ   .24.2 

  އަމަލު  ގޮތަށ    ތިރީގައިވާ   ހަވާލުކުރުމުގައި    ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ ތައ   ކުދި  ރުފިޔާއަށ ވުރެ 
 .ވާނެއެވެ ކުރަނ 

އެނ މެ   ރަޖިސ ޓަރީ  ގޮތުގައި   ވިޔަފާރިއެއ ގެ   މެދުފަނ ތީގެ   އަދި  ކުދި  ،ކުދި  )ހ( 
 އެ  ، ވާނަމަ   ކަމުގައި  ހިމެނޭ   ތެރޭގައި   ބީލަނ ވެރިނ ގެ   ފާސ ވި  ފަރާތެއ   ކޮށ ފައިވާ 
  ކުރެވިފައިވާ   ރޭނ ކ   މަތިނ   އެނ މެ  ބީލަމުގައި   މުޅި  ،އަގާއި  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުނ  
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  އަށ ވުރެ(  އިނ ސައ ތަ   ފަނަރަ )  15%  ފަރަގު   އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުނ  
  ވިޔަފާރިއެއ ގެ   މެދުފަނ ތީގެ   އަދި  ކުދި  ،ކުދި  އެނ މެ  ،ވާނަމަ   ކަމުގައި  ބޮޑުނުވާ 
 .ނިނ މަނ ވާނެއެވެ ހަވާލުކުރަނ  ބީލަނ  ފަރާތާ ކޮށ ފައިވާ ރަޖިސ ޓަރީ ގޮތުގައި
  ،ނެތ ނަމަ   ބީލަމެއ   ފެތޭ  ހާލަތަށ    ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ   ގައި(  ހ)  އަކުރުގެ  މި )ށ(  
  ކަމުގައި  ހިމެނޭ   ފަރާތެއ   ނިސ ބަތ ވާ   ރަށަކަށ   އެ  ތެރޭގައި  ބީލަނ ވެރިނ ގެ   ފާސ ވި
  ކުރެވޭ  ރޭނ ކ   މަތިނ   އެނ މެ  ތެރެއިނ   ބީލަނ ވެރިނ ގެ   ނިސ ބަތ ވާ   ރަށަށ   އެ  ،ވާނަމަ 

  ކުރެވިފައިވާ   ރޭނ ކ   މަތިނ   އެނ މެ  ބީލަމުގައި   މުޅި  ،އަގާއި  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުނ  
  އަށ ވުރެ(  އިނ ސައ ތަ  ދިހައެއ )  10%  ފަރަގު  އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުނ  
  ހަވާލުކުރަނ    ބީލަނ   ފަރާތާ  ނިސ ބަތ ވާ   ރަށަކަށ    އެ  ، ވާނަމަ   ކަމުގައި   ބޮޑުނުވާ 

 .ނިނ މަނ ވާނެއެވެ
 

  ނެތ   ބީލަމެއ    ފެތޭ  ހާލަތަށ    ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ   ގައި(  ށ)  އަދި(  ހ)  އަކުރުގެ  )ނ( މި
  ހިމެނޭތ    ފަރާތެއ   ނިސ ބަތ ވާ   އަތޮޅަކަށ    އެ  ތެރޭގައި   ބީލަނ ވެރިނ ގެ   ފާސ ވި  ،ނަމަ

  އެނ މެ ތެރެއިނ   ބީލަނ ވެރިނ ގެ  ނިސ ބަތ ވާ  އަތޮޅަށ   އެ ،އެގޮތުނ  . ބަލަނ ވާނެއެވެ 
  އެނ މެ  ބީލަމުގައި   މުޅި  ،އަގާއި  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި  ފަރާތުނ    ކުރެވޭ  ރޭނ ކ   މަތިނ 
  ފަހެއ )  5%  ފަރަގު   އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުނ    ކުރެވިފައިވާ   ރޭނ ކ   މަތިނ 

  ފަރާތާ  ނިސ ބަތ ވާ  އަތޮޅަކަށ    އެ  ، ވާނަމަ ކަމުގައި ބޮޑުނުވާ   އަށ ވުރެ ( އިނ ސައ ތަ 
 .ނިނ މަނ ވާނެއެވެ ކުރަނ ހަވާލު ބީލަނ 
 

  ފެތޭ  ހާލަތަށ    ށ ފައިވާ   ބަޔާނ ކޮ  ގައި(  ނ)  އަދި(  ށ)  ،(  ހ)  އަކުރުގެ  )ރ( މި
  ބީލަނ   ފަރާތާ  ދިވެހި   ކުރެވިފައިވާ   ރޭނ ކ   މަތިނ   އެނ މެ  ،ނެތ ނަމަ   ބީލަމެއ  

 .ނިނ މަނ ވާނެއެވެ ހަވާލުކުރަނ 
 

  ހާލަތަށ    ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ގައި(  ރ)އަދި (  ނ)  ،(  ށ)  ،(  ހ)  އަކުރުގެ   )ރ( މި
  ބީލަނ   ފަރާތާ  ކުރެވިފައިވާ   ރޭނ ކ   މަތިނ   އެނ މެ  ، ނެތ ނަމަ   ބީލަމެއ    ފެތޭ

 .ނިނ މަނ ވާނެއެވެ ހަވާލުކުރަނ 
 

ބީލަނ ވެރިނ  ނިސ ބަތ ވާ   .25
ކަނޑައަޅާނެ  ސަރަހައ ދު  
 މިނ ގަނޑު 

މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށ ، ވަކި ސަރަހައ ދަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ ވިޔަފާރިއެއ ގެ ގޮތުގައި    .25.1
 .ބެލެވޭނެ ގޮތ ތައ ، ތިރީގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައި މިވަނީއެވެ

އެޑ ރެހަށ    ދާއިމީ  ފަރާތެއ ގެ  އެ  ނަމަ،  ފަރުދެއ   އަމިއ ލަ  ބީލަނ ވެރިއަކީ  )ހ( 
 ؛ބަލައިގެނ . ނުވަތަ
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ވިޔަފާރިއެއ    އެ  ނަމަ،  ވިޔަފާރިއެއ   ނުވާ  ފަރުދަކަށ   ބީލަނ ވެރިއަކީ  )ށ( 

 .ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިވާ ރަށަށ  ބަލައިގެނ 
)ނ( މި މާއ ދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ވިޔަފާރިއެއ  ނިސ ބަތ ވާ  

 .ސަރަހައ ދުގެ ގޮތުގައި ބަލަނ ވާނީ، އަނ ނަނިވި ގޮތަށެވެ
ބީލަނ ވެރިއަކީ 1 އަހަރުގެ  .  އިއުލާނުކުރި  ބީލަނ   ނަމަ،  ފަރުދެއ   އަމިއ ލަ   

؛ ވަނަ ދުވަހު އެ ފަރާތ  ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިވާ ދާއިމީ އެޑ ރެހަށ    1ޖަނަވަރީމަހުގެ  
 ނުވަތަ

. ބީލަމަށ  އިއުލާނުކުރި އަހަރުގެ ކުރިނ  ރަޖިސ ޓަރީވެފައިވާ ވިޔަފާރިއެއ  ނަމަ،  2
ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ  އިއުލާނުކުރި  ވިޔަފާރި    1މަހުގެ  ބީލަނ   އެ  ދުވަހު  ވަނަ 

 ނުވަތަ؛ ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިވާ ރަށަށ 
ވިޔަފާރިއެއ   3 ތެރޭގައި ރަޖިސ ޓަރީ ކޮށ ފައިވާ  ބީލަމަށ  އިއުލާނުކުރި އަހަރުގެ   .

 ނަމަ، އެ ވިޔަފާރިއެއ  އެނ މެ ފުރަތަމަ ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިވާ ރަށަށެވެ.
 

ބީލަމެއ  ނިސ ބަތ ވާ   .26
ސަރަހައ ދު ކަނޑައަޅާނެ  

 މިނ ގަނޑު 

މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށ ، ބީލަމެއ  ނިސ ބަތ ވާ ސަރަހައ ދު ކަނޑައަޅާނީ، އަނ ނަނިވި    .26.1
 .ގޮތަށެވެ

 .)ހ( ވަކި ރަށަކަށ  ނިސ ބަތ ކޮށ  ހުޅުވައިލާ ބީލަނ  އެ ރަށަކަށ  ނިސ ބަތ ވުނ 
 

 .ށ  ނިސ ބަތ ވުނ )ށ( ވަކި ރަށަކަށ  މަނ ފާވާގޮތަށ  ހުޅުވައިލާ ބީލަނ  އެ ރަށަކަ
 

)ނ( އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމުވެފައި ހުރި ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުނ  ހުޅުވައި ލާ ބީލަނ ތައ   
 .އެ އޮފީސ  ގާއިމުވެފައި ހުރި ރަށަކަށ  ނިސ ބަތ ވުނ 

 
)ރ( އެއ  ރަށަކަށ ވުރެ ގިނަ ރަށ ތަކަށ  ނިސ ބަތ ކޮށ  ހުޅުވައިލާ ބީލަނ ތަކުގައި އެ 

 އެ ބީލަމަކުނ  މަނ ފާކުރާ ހުރިހާ ރަށަކަށ  ނިސ ބަތ ވުނ .ބީލަމުގައި ހިމެނޭ އަދި 
 

އިޢުލާނާ ުގޅިެގނ  ބީލަނ  ހުށަހަޅާއިރު ފުރިމަކުރަނ ޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ    .27.1 ބީލަނ ތަނ  ކެނ ސަލ ކުރުނ   .27
ލިޔުނ ތައ  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަަމ ބީލަނ ތައ  ބަލައިނުަގތުމުެގ އިޚ ތިޔާރު ވެރިފަރާތަށ  
ބީލަނ ތައ   ފުރިހަމަނުވާ  ބަލައިަގތުމަށ ފަހުވެސ   ބީލަނ ތައ   އަދި  ލިބިެގނ ެވއެވެ. 

ބީލަނ ތައ   ބާތިލ ކުރު އަދި  ލިބިެގނ ވެެއވެ.  ވެރިފަރާތަށ   އިޚ ތިޔާރުެވސ   މުެގ 
ނުވަތަ   ައުގތަކެއ ނަމަ  އެކަށީެގނ ނުާވ  އަުގތަކަކީ  ހުށަހަޅާފަިއވާ  ބަލައިަގތުމަށ ފަހު 
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ކެނ ސަލ ކުރުުމެގ   ބީލަނ ތައ   ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ  ބީލަނ   އަދަދަކަށ   އެކަށީެގނ ވާ 
 ރާތަށ  ލިބިެގނ ވެެއވެ. އިޚ ތިޔާރު މަސައ ކަތުެގ ވެރިފަ 

  ފަރާތ    ކާމިޔާބުކުރާ   ބީލަނ   .28
 އެނ ގުނ    އެކަނ    ހޮވައި، 

 ލިޔުމުނ  އަނ ާގނެެއވެ. ބީލަނ  ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތ ތަކަށ    .28.1

އެއ ބަސ ވުމުގައި ސޮއި   .29
 ކުރުނ  

 05  ބަނ ދުނޫނ   ިގނަެވެގނ   ފޮނުވާތާ  ލިޔުނ   އެކަމުެގ  ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށ   ބީލަނ   .29.1
 މަސައ ކަތު   ދެމެދު  ފަރާތާއި  ކާމިޔާބުކުރި  ބީލަނ   ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ(  ފަހެއ )

 . ކުރަނ ވާނެެއވެ ސޮއި އެއ ބަސ ވުމުަގއި
  ސޮއި   ަގއިއެއ ބަސ ވުމު  މުއ ދަތުަގއި  އެ  ޮގތުެގމަތިނ   ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ  ަގއި  29.1  .29.2 

 ނިނ މުނ   ނިނ މާފައިވާ  ހަވާލުކުރުމަށ   މިމަސައ ކަތ   ،ނުކުރައ ަވއިފިނަމަ
 . ބާތިލ ކުރެވޭނެެއވެ

 ނުވަތަ  ދޫކޮށ ލައިފިނަމަ  މަސައ ކަތ   ސޮިއކުރުމަށ ފަހު  އެއ ބަސ ވުމުަގއި  .29.3 
  މަސައ ކަތ    ނުކޮށ   މަސައ ކަތ ފުރިހަމަ  ސޮއިކުރުަމށ ފަހު  އެއ ބަސ ވުމުަގއި
  ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ   ގައި  17.19  ވާއިދުެގޤަ   މާލިއ ޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ  ދޫކޮށ ލައިފިނަމަ
 . ފިޔަވަޅުެއޅޭނެެއވެ ޮގތުެގމަތިނ 

 )ޅ( ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީތައ  
ބިޑ  ސެކިއުރިޓީ ހުށައަޅަނ  ޖެހޭނެ ކަމަށ  ބީލަނ  ޝީޓ ަގއި ބަޔާނ  ކޮށ ފައިވާނަަމ،    .30.1 ބިޑ  ސެކިޔުރިޓީ  .30

 .ހުށަހަޅަނ ވާނެެއވެ ައސ ލުެގ ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ އަދަދުެގ ބިޑ  ސެކިއުރިޓީ 
ބޭނ ކަކުނ     .30.2  ަގބޫލުކުރެވޭ  ހުށަހަޅަނ ޖެހޭނީ ސަރުކާރުނ   ޮގތުަގއި  ބިޑ  ސެކިއުރިޓީެގ 

ނުވަތަ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ގާއިމ ކުރެވިފަިއވާ ފައިނޭނ ޝަލ  ިއނ ސ ޓިޓިއުޝަނަކުނ  މި 
ބިޑ  ސެކިއުރިޓީ    ައސ ލެވެ.ެގ  ޕ ރޮޖެކ ޓަކަށ  ދޫކޮށ ފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ެގރެނ ޓީ

 ަގއި ވާނެއެވެ.  7ޖަދުވަލު  އޮނ ނަނ ވާނެ ޮގތުެގ ނަމޫނާއެއ  
  ރަސ މީ ބަނ ދު ނޫނ    ނ  ފެށިެގނ ޚުއެކަނ  އަނ ާގ ތާރީ  ށ ބީލަނ  ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަ  .30.3 

  ބިޑ  ސެކިއުރިޓީ   ތަކުެގ)ހަތެއ ( ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ ބީލަނ  ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތ    7
ހިފައިެގނ    ލިޔުމެއ   ރަސ މީ  ފޮޓ ޖެހި  އެނޭގނެ  ކާކުކަނ   އެފަރާތ ތަކުނ   ބަލާ 

 އަނ ނަނ ވާނެެއވެ. 
ބީ  ޅިހުށަހެ  ލަނ ބީޅުވުމަށ ފަހު  ހު  ބީލަނ   .30.4  ވަކިވެއ ޖެފަރާތަކުނ     ނުަވތަ   ނަމަލަމުނ  

ފަރާތަ  ލަނ ބީ ބީލަނ   ކާމިޔާބުކުރާ  ލިބުމަށ ފަހު  ލިޔުނ   ކާމިޔާބުވިކަުމެގ  ބީލަނ   ށ  
ދައުލަތަށ    އެފަރާތުނ   ކޮށ ފިނަމަ  ކެނ ސަލ  ސެކިއުރިޓީ  ބިޑ   ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ނެޭގނެެއވެ.  
 . ދުވަހެވެ 90 ފެށިެގނ  ނ ޚުތާރީ ހުށަހަޅާ ބިޑ  މުއ ދަތަކީ ސެކިއުރިޓީެގ ބިޑ   .30.5 
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އެޑ ވާނ ސ  ފައިސާ އަދި   .31
އެޑ ވާނ ސ  ފައިސާގެ  

 ގެރެނ ޓީ 

  ަގވާއިދާ   މާލިއ ޔަތުެގ  ދައުލަތުގެ   ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ  ެއދި  ހ ދުމަށ   ފައިސާ  އެޑ ވާނ ސ   .31.1
 . ދޫކުރެވިދާނެެއވެ ފައިސާ  ެއޑ ވާނ ސ  އެއ ޮގތަށ 

)ދެލައ ކަ   /250,000-އެޑ ވާނ ސ  ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ ެގ ޖުމ ލަ އަުގ    .31.2
 ފަނ ސާސ  ހާސ ( ދިވެހި ރުފިޔާއަށ ވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ. 

)ސާޅީސ     45އެޑ ވާނ ސ  ފައިސާ ހ ދުމަށ ެއދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައ ކަތ  ހަވާލުވާތާ    .31.3
 ފަހެއ ( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެޑ ވާނ ސ  ފައިސާއަށ  އެދި ހުށަހަޅަނ ވާނެެއވެ. 

ހުށަހަޅާނަމަ އެޑ ވާނ ސ  ޕޭމަނ ޓ  ެގރެނ ޓީެގ ޮގތުަގިއ    ހ ދުމަށ   ފައިސާ   އެޑ ވާނ ސ   .31.4 
ާގއިމ ކުރެވިފަިއާވ   ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ނުވަތަ  ބޭނ ކަކުނ   ަގބޫލުކުރެވޭ  ސަރުކާރުނ  
ސެކިއުރިޓީ  ދޫކޮށ ފައިވާ  ޕ ރޮޖެކ ޓަކަށ   މި  އިނ ސ ޓިޓިުއޝަނަކުނ   ފައިނޭނ ޝަލ  

 ނުވަތަ ެގރެނ ޓީއެއ  ހުށަހަޅަނ ވާނެެއވެ.  
)ފަނަރަ   %15އެޑ ވާނ ސ  ފައިސާެގ ޮގތުަގއި ދޫކުރެވޭނީ މަސައ ކަތުެގ ޖުމ ލަ އަުގެގ    .31.5 

އިނ ސައ ތަ( އަށ ވުރެ ބޮޑުނުާވ އަދަދެކެވެ. އަދި ެއޑ ވާނ ސ ެގ ޮގތުަގއި ދެވޭ ފައިސާ  
ބިލ ތަކުނ ،  ހުށަހަޅާ  ހ ދަމުނ ދާއިރު  ޚިދުމަތ   ނުވަތަ  ކުރަމުނ ދާއިރު  މަސައ ކަތ  

 އުނިކުރެވޭނެއެވެ. ލަ އަުގެގ ނިސ ބަތުނ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ެގ ޖުމ 

އަަގކީ    .32.1 ގެރެނ ޓީ   ޕާރފ މަނ ސ   .32 ހުށަހަޅާ  ައގެއ ނަމަ    0,000/50-ބީލަމަށ   މަތީެގ  ބީލަނ   ރުފިޔާއަށ ވުރެ 
ފަރާތުނ    ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ  ކާމިޔާބުކުރި  ނުވަތަ  ބޭނ ކަކުނ   ަގބޫލުކުރާ  ސަރުކާރު 

ގާއިމ ކުރެވިފަިއވާ ފައިނޭނ ޝަލ  އިނ ސ ޓިޓިއުޝަނަކުނ  މި ޕ ރޮޖެކ ޓަށ  ދޫކޮށ ފަިއާވ  
އަސ ލު   ެގރެނ ޓީއެއ ެގ  ނުވަތަ  ޮގތުަގިއ  ސެކިއުރިޓީ  ެގރެނ ޓީެގ  ޕާރފ މަނ ސ  

 ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. 
ޕާރފ މަނ ސ  ެގރެނ ޓީ ބެހެއ ޓުމަށ  ބީލަނ  ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށ  ދެވޭ މުއ ދަތުަގިއ    .32.2 

 ނިނ މާފައިވާ  ހަާވލުކުރުމަށ   މިމަސައ ކަތ ޕާރފ މަނ ސ  ެގރެނ ޓީ ނުބަހައ ޓައިފިނަމަ،  
ބާތިލ ކުރުމަށ ފަހު، އެފަރާތުނ  ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑ  ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށ    ނިނ މުނ 

   ނެޭގނެެއވެ.

ެގރެނ ޓީެގ ޮގތުަގއި ހުށަހަޅަނ ވާނީ ސަރުކާރު ަގބޫލުކުރާ ބޭނ ކަކުނ  ޕާރފ މަނ ސ     .32.3 
ނުވަތަ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ާގއިމ ކުރެވިފަިއވާ ފައިނޭނ ޝަލ  ިއނ ސ ޓިޓިއުޓަޝަނަކުނ   

   ެގ އަސ ލެވެ.މި ޕ ރޮޖެކ ޓަށ  ދޫކޮށ ފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ެގރެނ ޓީ 
  ތާރީޙުނ ެގރެނ ޓީ ހުށަހަޅާ  ޕާރފ މަނ ސ     އަކީ  މުއ ދަތަކީ  ެގެގރެނ ޓީޕާރފ މަނ ސ     .32.4 

 އެގ ރީމަނ ޓ ެގ މުއ ދަތެވެ.  ފެށިެގނ 
މައ ސަލަ ހުށަހެޅުމާއި   .33

 މައ ސަލަ ބެލުނ  
ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފަިއާވ ފަދައިނ  ބީލަމެއ ަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ މާލިއ ޔަތުެގ ަގވާއިދުެގ    .33.1

ހުށަހެޅޭ  ހުށަހެޅުމާއި،  މައ ސަލަ  ބެލުމަށ   ކަނ ތައ ތައ   ކުރާ  ޚިލާފަށ   ަގާވއިދާ 
ސަރކިއުލަރ   މާލިއ ޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ޢަަމލުކުރެވޭނީ،  ބެލުމުަގއި  މައ ސަލަތައ  
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ަގިއވާ "ބީލަމަކާ ުގޅިެގނ  މައ ސަލަ    17ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ނަނ ބަރު  
ާއ   އުޞޫލު"  ޢަމަލުކުރާނެޮގތުެގ  ބެލުމުަގިއ  މައ ސަލަތައ   ހުށަހެޅޭ  ހުށަހެޅުމާއި، 

 އެއ ޮގތަށެވެ. 
ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފަިއާވ ފަދައިނ  ބީލަމެއ ަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ މާލިއ ޔަތުެގ ަގވާއިދުެގ    .33.2 

ަގާވއިދާ ޚިލާފަށ  ކުރާ ކަނ ތައ ތައ  ބެލުމަށ  ހުށަހަޅަނ ވާނީ ދައުލަތުެގ މާލިއ ޔަތާބެހޭ 
ނަނ ބަރު   ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ  "ބީލަނ     18ެގ  ަގިއވާ 

ބީލަނ ވެރި އޮފިސަރަށ   ޕ ރޮކިުއމަނ ޓ   އޮފީހުެގ  ހުށަހަޅާ އިޢުލާނ ކުރި  މައ ސަލަ  ޔާ 
 ފ މުނ ނެވެ. PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" -ފ މ 

ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފަިއާވ ފަދައިނ  ބީލަމެއ ަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ މާލިއ ޔަތުެގ ަގވާއިދުެގ    .33.3 
ހުށަހަޅާ   މައ ސަލަ  ހުށަހެޅުމުނ ،  ބެލުމަށ   ކަނ ތައ ތައ   ކުރާ  ޚިލާފަށ   ަގާވއިދާ 

)ހަތެއ ( ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ، މައ ސަލަ    7ނ ދު ނޫނ   ތާރީޚުނ  ފެށިެގނ  ސަރުކާރު ބަ 
ނިނ މައި، މައ ސަލަ ނިނ މިޮގތ  ލިޔުމަކުނ  މައ ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށ ، ދައުލަތުެގ 

ަގިއވާ   19ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13މާލިއ ޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަނ ބަރު  
ފ މުނ    PR-14ރުދޭ ޖަވާބު"  "ބީލަމުެގ މައ ސަލައާއި ުގޅިެގނ  ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ  އޮފިސަ

 ޖަވާބު ތައ ޔާރުކޮށ  އަނ ާގނެެއވެ. 
  ބީލަމެއ ަގއި   ފަދައިނ   ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ   ަގއި  17.09  ަގވާއިދުެގ  މާލިއ ޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ  .33.4 

  އޮފިސަރުދޭ   ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ   ،ހުށަހެޅުމުނ   ބެލުމަށ   ކަނ ތައ ތައ   ކުރާ  ޚިލާފަށ   ަގާވއިދާ
ބިޑ    ބެލުމަށ   އަލުނ   މައ ސަލަ   ބަޔާނ ކޮށ   އެކަނ   ނުޖެހޭނަމަ   ހިތ ހަމަ  ޖަވާބާމެދު
 . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށ 

މައ ސަލަ އަލުނ  ބެލުމަށ    .34
މުސ ތަޤިއ ލު ރިވިއު  
 ކޮމިޓީއަށ  ހުށަހެޅުނ  

ބާބު    .34.1 ަގާވިއދުެގ  މާލިއ ޔަތުެގ  ފަދައިނ     17.11ދައުލަތުެގ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ަގއި 
ބެލުމަށ   އަލުނ   އިދާރީކަނ ކަނ   ުގޅިެގނ   މައ ސަލައަކާއި  ދިާމވާ  ބީލަމެއ ަގއި  
މާލިއ ޔަތާބެހޭ   ދަުއލަތުެގ  ހުށަހެޅުމުަގއި،  އަށ   ކޮމެޓީ"  ރިިވޔު  "މުސ ތަޤިއ ލު 

  ަގއިވާ "ބީލަނ ވެރިޔާ   21ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަނ ބަރު  
ބަލާ  އަލުނ   މައ ސަލަ  "ބީލަމުެގ  އެދި  ބަލައިދިނުމަށ   އަލުނ   މައ ސަލަ  ބީލަމުެގ 

PR-އެޕީލ  މަރުހަލާ"    –މުސ ތަޤިއ ލު ރިވިޢު ކޮމެޓީއަށ  މައ ސަލަ ހުށަހަޅާ ފ މު"  

 ފ މުނ  ހުށަހަޅިދާނެއެވެ.  16
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 3  - ސެކ ޝަނ   

 މާއ ދާތައ    ހާއ ސަ   އަދި  އެއ ބަސ ވުމުގެ އާނ މު މާއ ދާތައ 

  .35.1 މާނަކުރުނ   .35

 

"މަސައ ކަތުެގ ވެރިފަރާތ " ކަަމށ  ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މަސައ ކަތެއ  ކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ 

   އިދާރާއަށެވެ.

"މަސައ ކަތ  ހަވާލުވާ ފަރާތ " ކަމަށ  ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ަމސައ ކަތެއ  ކޮށ ދިނުމަށ    .35.2 
 އެދި ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ.

"މަސައ ކަތ " ކަމަށ  ބުނެފަިއެއވަނީ ބީލަނ  ޝީޓ ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ޚިދުމަތ  ނުވަތަ   .35.3 
 މަސައ ކަތަކެވެ. 

"މަސައ ކަތުެގ ައުގ ނުވަތަ ކުލި" ކަމަށ  ބުނެފައިއެވަނީ ެއއ ބަސ ވުާމއި އެއ ޮގތަށ     .35.4 
ހަވާލުކު މަސައ ކަތ   ނުވަތަ  ހަވާލުވާ  މަސައ ކަތ   ފުރިހަމަކުރުމުނ   ރާ  މަސައ ކަތ  

 ފަރާތަށ  ދައ ކާ ފައިސާއަށެވެ.  

ވެރިފަރާތާއި،    .35.5  މަސައ ކަތުެގ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށ   "އެއ ބަސ ވުނ " 
ވެވޭ   ޮގތުނ   މަސައ ކަތ ކުރުމާބެހޭ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ހަވާލުާވ  މަސައ ކަތ ކުރުމަށ  

 އެއ ބަސ ވުމަށެވެ. 

  އުޅޭ   ކައިވެނިކޮށ ެގނ   ުމވައ ޒަފަކު  އެ  ،ެއވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށ "  ރިލޭޓިވ   ކ ލ ޒ "  .35.6 
  އެއ ބަނޑު  ،މީހުނ ނާއި  އެއ ބަފާ  ،މީހުނ ނާއި  ެއއ ބަނޑު  ،ދަރިނ ނާއި  ،މީހާއާއި
  މުަވއ ޒަފަކު   އެ  ،ދޮނ ދަރިނ ނާއި  ،މަިއނ ބަފައިނ ނާއި  ،މީހުނ ނާއި  އެއ ބަފާ

  އެއ ބަނޑު  ،މީހުނ ނާއި ެއއ ބަފާ  ،މީހުނ ނާއި  ެއއ ބަނޑު މީހާެގ  އުޅޭ  ކަިއވެނިކޮށ ެގނ 
 .މައިނ ބަފައިނ ނަށެވެ މީހާގެ  އެ ،މީހުނ ނާއި އެއ ބަފާ

  ހިއ ސާ  ވިޔަފާރީެގ  މުަވއ ޒަފަކާ  އެ  ،އެވަނީ   ބުނެފައި  ކަމަށ "  އެސ ސިއޭޓ   ކ ލ ޒ "
 .ފަރާތ ތަކަށެވެ އޮނ ނަ ުގޅުނ  ވިޔަފާރީެގ ނުވަތަ
 

 ާގނޫނު  ،ބެލެވޭނީ  ޮގތުގައި  ތަކުެގ"  ވިޔަފާރި  މެދުފަނ ތީެގ  އަދި  ކުދި  ،ކުދި  އެނ މެ"  .35.7 
 ދަށުނ   ެގ(  ާގނޫނު  ވިޔަފާރީެގ  މެދުފަނ ތީެގ  އަދި  ކުދި)  06-2013  ނަނ ބަރު

 ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.  ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައިވާ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓުގައި  އިކޮނޮމިކ   އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ
 

 ފަރާތުނ    އެއ    ުގޅިެގނ   މިއެއ ބަސ ވުާމއި   ފަރާތ ތަކުނ   ޝާމިލުވާ   އެއ ބަސ ވުމުަގއި  މި  .36.1 ލިޔެކިޔުނ  ބަދަލުކުރުނ   .36
 ދިވެހި  އަނ ާގނީ  އާއ މުޮގތެއ ަގއި  އެނ ުގނ ތައ   ެއނ މެހައި  އަނ ަގނ ޖެހޭ  ފަރާތަށ   އަނެއ 
 .ލިޔުމުނ ނެވެ ،ބަހުނ 
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  ނުވަތަ   އަތަށ   އަތުނ   ރައ ދުކުރާނީ   ލިޔުނ   ފޮނުވާ  ފަރާތަށ   އަނެއ   އެއ ފަރާތުނ   .36.2 
ބީލަމުަގއި ބަޔާނ  ކޮށ ފަިއވާ    ،ކަނޑައެޅިފަިއވާއީމެއިލަށ    ނުވަތަ   ،ފ ސ ޓުނ   ރަޖިސ ޓ ރީ
 އެޑ ރެހަށެވެ. 

  ބޭނުނ ވާ  ކުރާނ   ބަދަލު  ،ބޭނުނ ވާނަމަ  ބަދަލުކުރާނ   ެއޑ ރެސ    މިއެއ ބަސ ވުމުަގއިވާ   .36.3 
 . އަނ ަގނ ވާނެެއވެ ލިޔުމުނ  ފަރާތަށ  އަނެއ  ފަރާތުނ 

ތިނ ވަނަ ފަރާތަކާއި   .37
 މަސައ ކަތ  ހަވާލުކުރުނ  

  އެހެނ ފަރާތަކާއި   ެއއ ވެސ ބައެއ   މަސައ ކަތުެގ  ދަށުނ ކުރެވޭ  މިއެއ ބަސ ވުމުެގ  .37.1
 ، ފަރާތުނ   ޙަވާލުވާ  މަސައ ކަތ   ބަޔާނ ކޮށ   އެކަނ   ބޭނުނ ވާނަމަ  ކުރަނ   ޙަވާލުކޮށ ެގނ 
 ހުއ ދަހ ދަށ ވާނެއެވެ.  ހުށަހަޅާ ލިޔުމުނ  ވެރިފަރާތަށ 

  ބަެއއ    ެއއ ވެސ   މަސައ ކަތުެގ  ފަރާތަކާ  އެހެނ   ޮގތުެގމަތިނ   ަގިއވާ  137.  .37.2
  ފަރާތުނ    ޙަވާލުވާ   މަސައ ކަތ    ހަވާލުކުރިކަމުަގިއވިޔަސ  

 އުފުލަނ  ވާނެެއވެ.  ޒިނ މާ ފުރިހަމައަށ  މިއެއ ބަސ ވުމުަގއިާވޮގތުެގމަތިނ 
ޚިދުމަތާއި  ތަކެއ ޗާއި   .38

 ހަވާލުވުނ  
ލިބިފައިވޭތ   .38.1 ތަކެތި/ޚިދުމަތ   ޮގތަށ    މިއިދާރާއާބަލާނީ    އެއ ބަސ ވުމުަގިއވާ 

މަސައ ކަތ  ކޮލިޓީ ބެލުމަށ ފަހު ސ ޕެސިފިކޭޝަނާއި އެއ ޮގތަށ     ެއވެ.ޙަވާލުވުމަށ ފަހު
އެއ ޮގތަށ    އެގ ރީމަނ ޓާ  ވާނަމަ  ތަކެތި/ޚިދުމަތ   ނިނ މާފައިވާކަމަށ  

ޚިދުމަތ /ތަކެތި    ލިބުނުކަމަށ ބެލޭނެއެވެ. ފ ރުކޮށ ދީފައިވާ  ޚިލާފަށ   އެއ ބަސ ވުމާ  އަދި 
 އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެެއވެ. 

ތެރޭަގއި    .38.2 މުއ ދަތުެގ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ތަކެތި/ޚިދުމަތ   އެއ ބަސ ވުމުަގއި 
 ފ ރުކޮށ ދޭނ ވާނެެއވެ 

  ކާރިޘާެއއ / ޙާދިސާއެއ   ޤުދުރަތީ  ނުވަތަ  ކަމެއ   ބާރުނުފ ރާ  ހަވާލުވިފަރާތުގެ   މަސައ ކަތ   .38.3 
  އިތުރުކުރުމަށ ޓަކައި  މުއ ދަތު  ކުރިމަތިެވއ ޖެނަމަ  ުގޅޭކަމެއ   މެނިފެކ ޗަރިނ އާއި  ނުވަތަ

  ުގޅޭކަމާ  ނުވަތަ  ރަސ މީ)  އެޭގފަދަ  ދިމާިވކަނ   އެކަމެއ   ނުވަތަ   ކާރިޘާއެއ /އެޙާދިސާެއއ 
 ކުރިނ   ހަމަވުމުެގ  މުއ ދަތު  ނިނ މަނ ޖެހޭ  މަސައ ކަތ   ލިޔުނ ތަކާއެކު  (ފަރާތ ތަކުެގ

   ހުށަހަޅަނ ވާނެެއވެ. މަސައ ކަތުެގ ވެރިފަރާތަށ 
 މުއ ދަތު  ހުށަހެޅިނަމަވެސ   ކޮށ ދިނުމަށ ރުއިތު  މުއ ދަތު  ހުރެ  ސަބަބަކާއި  އެއ ވެސ   .39.1 އެއ ބަސ ވުމުގެ މުއ ދަތު  .39

  ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ  ގައި"  އުޞޫލު  ިއތުރުކޮށ ދިނުމުެގ  މުއ ދަތު"  އިތުރުކޮށ ދޭނީ
 ޮގތުެގމަތިނ  ބިޑ  ކޮމެޓީއަށ  ހުށަހަޅައިެގނ ނެވެ. 

މާލިއ ޔަތުެގ    .39.2 ދައުލަތުެގ  ނުނިމޭނަމަ  މަސައ ކަތ   މުއ ދަތަށ   އެއ ބަސ ވުމުަގިއވާ 
ޑެމޭޖަސ     10.71ޤަވާއިދުެގ   ލިކުއިޑޭޓަޑ   ޮގތުެގމަތިނ   އެއ ޮގތ ވާ  މާއ ދާއާ  ވަނަ 

 ކެނޑޭނެެއވެ.  
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އަުގ    .39.3  ކަނޑާނީ،  /2,500,000-ޖުމ ލަ  ފައިސާ  ބީލަމެއ ނަމަ  ދަށުެގ  ރުފިޔާއަށ ވުރެ 
)ޕޮއިނ ޓ  ސުމެއ  ސުމެއ  ފަހެއ ( އާ ުގނަކުރުމުނ  ޖެހޭ އަދަދާ  0.005ޖުމ ލަ އަުގ 

 މުއ ދަތަށ ވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސ ތަކުެގ އަދަދާ ުގނަކުރުމުނ  ޖެހޭ އަދަދެކެވެ. 
 CP*0.005*LDލިކުއިޑޭޓެޑ  ޑެމޭޖަސ  = 

CP  ރައިސ (: ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ެގ ޖުމ ލަ އަގު )ކޮނ ޓ ކެޓ  ޕ 
LD   ލޭޓ  ޑިއުރޭޝަނ (: ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ެގ މުއ ދަތަށ ވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސ ތައ( 

  ކުރުމާއި   ޖުރިމަނާ  .40
 ކުރުނ    ބާތިލ    އެގ ރީމަނ ޓ  

 

މުއ ދަތަށ     .40.1 ލަސ ވާ  ނުނިމި  ފަރާތުނ މަސައ ކަތ   ޙަވާލުވި  ފައިސާ   މަސައ ކަތ  
ހުށަހަޅާ ބިލަށ  ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ   މަސައ ކަތ  ޙަވާލުވި ފަރާތުނ ދޭނ ޖެހިއ ޖެނަމަ،  

މަސައ ކަތ  ނުނިމި ލަސ ވީ ުމއ ދަތަށ ވާ ފައިސާ ބިލ ަގިއވާ އަދަދުނ  ކެނޑުމަށ ފަހު 
 ބާކީ ފައިސާެއވެ. 

އަުގެގ    .40.2 ޖުމ ލަ  ޑެމޭ  15%މަސައ ކަތުެގ  ލިކުއިޑޭޓަޑ   އަށ ވުރެ  ޖަސ   އިނ ސައ ތަ 
 ބޮޑުެވއ ޖެނަމަ އެއ ބަސ ވުނ  ބާތިލ ކުރެވޭނެެއވެ. 

ފާހަަގ   .40.3  ނުދާކަމަށ   ކުރިޔަށ   މަސައ ކަތ   ބަޔާނ ކޮށ ފައިާވޮގތަށ   އެއ ބަސ ވުމުަގއި 
ބާތިލ ކުރުމުެގ   ބައެއ   އެއ ބަސ ވުމުެގ  ނުވަތަ  އެއ ބަސ ވުނ ެއއ ކޮށ   ކުރެިވއ ޖެނަމަ 

 ފުރިހަމަ އިޚ ތިޔާރު މަސައ ކަތުެގ ވެރިފަރާތަށ  ލިބިެގނ ވެެއވެ. 
ބަނ ދުނޫނ   އެއ ވެސ     .40.4  ބާތިލ ކޮށ ފިނަމަ  އެއ ބަސ ވުނ   ދުވަހުެގ   3ސަބަބަކާހުރެ 

ތެރޭަގިއ، އެހާތަނަށ  ނިމިފަިއވާ މަސައ ކަތާިއ، ނުނިމިހުރި މަސައ ކަތުެގ ތަފ ސީލ   
އަާގއެކު ލިޔެ، ދެފަރާތުނ  އެލިޔުމުަގިއ ސޮއިކުރަނ  ވާނެެއވެ. އަދި މަސައ ކަތ  ހިނާގ  

ކޮނ ޓ ރެކ ޓަ ހުނ ނަ  އެތަކެތި   ސައިޓ ަގއި  ނަަގއި  ލިސ ޓ   ތަކެތީެގ  ހުރިހާ  ެގ  ރ 
މިއިނ    3ބަނދުނޫނ    ފަހުނ   މުއ ދަތުެގ  މި  ެގނ ދަނ ވާނެެއވެ.  ތެރަޭގއި  ދުވަހުެގ 

 ނެއެވެ. އެއ ޗަކަށ  ދިމާވާ އެއ ވެސ  ަމއ ސަލަައކަށ  ޒިނ މާެއއ  ނުެވވޭ 
ޤާނޫނެއ     އެއ ވެސ   ސަރުކާރުެގ  ސޮއިކުރުމަށ ފަހު  ދެފަރާތުނ   އެއ ބަސ ވުމުަގއި  މި  .41.1 އެގ ރީމަނ ޓ  ބާތިލ ކުރުނ   .41

 އެފަދަ  ނުވަތަ އެނގިއ ޖެނަމަ  ވާކަނ   ތަޢާރުޟު ެއއ ބަސ ވުމާއި މި ދަކާަގވާއިނުވަތަ 
  މިއެއ ބަސ ވުނ    މުޅި  ސަބަބުނ   އެކަމެއ ެގ  ހެދިއ ޖެނަމަ   ަގވާއިދެއ ޤާނޫނެއ  ނުވަތަ  

  އެ  ހިމެނޭޮގތ ވެއ ޖެނަމަ  އެއ ބަސ ވުމުަގއި  މި  ާމއ ދާެއއ   އެފަދަ.  ނުވާނެެއވެ  ބާޠިލެއ 
 ދެމެހެއ ޓުމަށ   އުވާނުލައި  އެއ ބަސ ވުނ   މި  ނަމަވެސ   އިސ ލާހ ކޮށ ެގނ   މާއ ދާއެއ 

 . ޤަބޫލުކުރަމެވެ އެއ ބަސ ވެ ދެފަރާތުނ ވެސ 

ޑިޔުޓީތަކާިއ،    .41.2  ކަސ ޓަމ ސ   ޓެކ ސ ތަކާއި،  ދައ ކަނ ޖެހޭ  ުގޅިެގނ   މިމަސައ ކަތާިއ 
ފީއެއ    ދައ ކަނ ޖެހިއ ޖެނަމަ  ފީެއއ   އެހެނިހެއ   އަދި  ފީތައ   ލައިސަނ ސ   އިމ ޕ ޓ  

 ދައ ކާނީ މަސައ ކަތ  ހަވާލުވި ފަރާތުނ ނެވެ.
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  މެދުަގއި   ދެފަރާތުެގ  ެގނެވޭނީ  ބަދަލެއ   މާއ ދާއަކަށ   އެއ ެވސ   އެއ ބަސ ވުމުަގިއވާ  މި  .42.1 އެހެނިހެނ  ކަނ ކަނ   .42
 . ެއއ ބަސ ވުމަކުނ ނެވެ ސޮއިކުރެވޭ

ޓެކ ސ  އަދި އެހެނިހެނ    .43
 ފީތައ  

  ޤާނޫނުތަކާއި  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ކުރާނީ  ތަނ ފީޛު  އަދި  ، ހިނ ާގނީ  އެއ ބަސ ވުނ   މި  .43.1
 . ެއއ ޮގތަށެވެ ޤަވާއިދުތަކާއި

އެއ ބަސ ވުމަށ    .44
 ބަދަލުގެނައުނ  

 ދައ ކަިއެގނ   ވާހަކަ   މެދުަގއި  ދެފަރާތުެގ  ދެބަސ ވުނ   އުފެދޭ  އިމެދުމިއެއ ބަސ ވުމާ  .44.1
  ހުށަހަޅައިެގނ    އ ސަލަމަ  ކ ޓަކަށ   ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ،ހައ ލުނުކުރެިވއ ޖެނަމަ

 . ނިނ މާނީއެވެ
އެއ ބަސ ވުމަށ  ހިނގާނެ   .45

 ޤާނޫނު 
ތުެގ  ދެފަރާ  ހައ ލުކުރާނީވެސ   ެއކަމެއ   ދިމާވެއ ޖެނަމަ  ނެތ ކަމެއ    ަގއިމިއެއ ބަސ ވުމު  .45.1

  ކ ޓަކަށ   ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ،ހައ ލުނުެވއ ޖެނަމަ.  ދައ ކަިއެގނ ނެވެ  ވާހަކަ  މެދުގައި
 . ނިނ މާނީއެވެ ހުށަހަޅައިެގނ  މައ ސަލަ
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 4  - ސެކ ޝަނ   
 ޖަދުވަލުތައ  

 1 –   ޖަދުވަލު 
 ޗެކ ލިސ ޓ    އަދި   ލިޔުނ ތައ    ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ   ފަރާތުނ    ހުށަހަޅާ   ބީލަނ  

 އޮފީސ   ލިޔުނ ތައ  ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ   #
ހުށައަޅާ  
 ފަރާތ   

   ޑިސ ކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.   ނެތ ނަމަ   ނުވަތަ   މަދު   ލިޔުނ ތައ    އަދި   ލިޔުމެއ    އަދި   މަޢުލޫމާތު   ތިރީގައިމިވާ   ބީލަނ  ހުށަހަޅާއިރު 

   ( 2ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފ މ  )ޖަދުވަލު   .1

   އިކޮނޮމިކ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  އިނ  ދޫކޮށ ފައިވާ( )މިނިސ ޓ ރީ އޮފ   ރެޖިސ ޓ ރީގެ ކޮޕީ  ވިޔަފާރީގެ  .2

   ( 3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕ ރޮފައިލ   .3

4.  
"ބީލަނ  ހުށައަޅާ ފ މު"ގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައ ޔިތެއ ކަނ  އަނ ގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ  

 ޕާސ ޕ ޓުގެ ކޮޕީ 
 

 

   ސެޓ ފިކެޓ  ކޮޕީ )ޖީ.އެސ .ޓީއަށ  ރެޖިސ ޓ ރީކޮށ ފައިވާނަމަ( ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ޖީއެސ ޓީ   .5

   ( އެޓާރނީ އޮފ   ޕަވަރ) ލިޔުނ  ހުއ ދަ ސޮއިކުރުމުގެ ބީލަމުގައި  .6

   . އެލިޔުނ   ހުށަހަޅަނ ޖެހޭނަމަ ލިޔުނ   ބަޔާނ ކުރާ މާއ ދާގައިވާ ވަނަ 6.1  .7

8.  
  ހިމެނިފައިވާ   ގައި   5  ސެކ ޝަނ    ،ވީނަމަވެސ   ކަމުގައި   ހުށަހަޅާ   ކ ޓޭޝަނ    އަމިއ ލަ  އެފަރާތެއ ގެ)  ކ ޓޭޝަނ  

  .(ވާނެއެވެ ހުނ ނަނ   އެނގެނ   ވަކިނ    ވަކި އަގު ބައިތަކަށ ވާ ހުރި ކ ޓޭޝަނ ގައި
 

 

9.  
 ފައިނޭނ ސިއަލ  އެކު  ޕީރިއަޑ އާއި   ވެލިޑިޓީ   ދުވަހުގެ  90)  އަސ ލު   ސެކިއުރިޓީގެ  ިބޑ 

  (ދޫކޮށ ފައިވާ އިނ ސ ޓިޓިއުޝަނަކުނ 
 

 

   ބީލަނ  ހުށަހަޅަނ  ވިޔަފާރި ވެރިފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެހެނ  ފަރާތެއ  އަނ ނަނަމަ އެލިޔުނ    .10

 . ނުލިބޭނެއެވެ   މާރކ ސ    ނެތ ނަމަ   ނުވަތަ   މަދު   ލިޔުނ ތައ    އަދި   ލިޔުމެއ    އަދި   މަޢުލޫމާތު   ތިރީގައިމިވާ   ހުށަހަޅާއިރު   ބީލަނ  

11.  
  ފުރިހަމަކޮށ   5  ޖަދުވަލު  އަދި  ލިޔުނ ތައ   ތަޖ ރިބާގެ  މަސައ ކަތުގެ  މަސައ ކަތާގުޅުނ ހުރި  ހުށަހަޅާ  ބީލަނ 

 (ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ  ދިނުމަށ  މާރކ ސ   ގައި  6 ޖަދ ވަލު)  ހުށަހަޅާފައި
 

 

   ( ކޮށ ފައިވާނަމަ ރަޖިސ ޓަރ) ކޮފީ ސެޓ ފިކެޓ ގެ ރަޖިސ ޓ ރޭސަނ  އީ. އެމ .އެސ   .12

ވާ އިރުޝާދާ އެއ ގޮތަށ  ބީލަނ  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަނ  ކެނ ސަލ  ކުރުމުގެ އިޙ ތިޔާރު ބީލަމަށ  ހުޅުވާލި  ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމި ބީލަނ   
 ފަރާތަށ  ލިބިގެނ ވެއެވެ. 

   ތަރުތީބުކުރެވިފައި   މިލިސ ޓުގައި ވާ ތަރުތީބުނ ހުރީ ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ލިޔުނ ތައ    .13

   ޞަފ ހާ ނަނ ބަރު ޖަހާފައި )ކިތައ  ޞަފ ޙާގެ ތެރެއިނ  ކިތައ ވަނަ  ޞަފ ޙާކަނ  އެނގޭގޮތަށ (   .14

   ސޮއިކޮށ ފައި  ހުރީ ޞަފ ހާތަކުގައި   .15

   ވަކިނުވާނެހެނ  ބައިނ ޑ ކޮށ  / ހީރަސ ޖަހާފައި  ހުރީ ބީލަމުގެ ގަނޑުތައ   .16

 ލިޔުނ ތައ    ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ   ކުރިނ    ސޮއިކުރުމުގެ   އެއ ބަސ ވުމުގައި 

17.  
 3 ދޫކުރިފަހުނ  )  ކޮޕީ  ރިޕ ޓ ގެ ކ ލިއަރެނ ސ  ޓެކ ސ  ދޫކުރާ އޮތ ރިޓީނ   ރެވެނިއު އިނ ލަނ ޑ  މ ލ ޑިވ ސ 

 ( ހަމަނުވާ މަސ 
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 2 –   ޖަދުވަލު 

 ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފ މ  
 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަނ    .1
 1.1 ނަނ ވިޔަފާރީގެ  

 1.2 އެޑ ރެސ   

 ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 2.1 ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ  
 2.2 އިޢުލާނ  ނަނ ަބރު 

 އަގު ހުށަހަޅާ   .3
 އަގުހުށަހަޅާ  

3.1 
 ޖީ.އެސ .ޓީ 

 ހިސާުބ އަކުރުނ () އަގުޖުމ ލަ  

 )ތާނައިނ  ޖެހުމަށ (  އަގުޖުމ ލަ  

 2.3  މުއ ދަތު 

 ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގ ރާރު  .4
މާއ ދާތައ   އެގ ރީމަނ ޓ ގެ  މަޢުލޫމާތާއި،  ދީފައިވާ  ފ ރުކޮށ ދިނުމަށ   ޚިދުމަތ   ނުވަތަ  ތަކެތި  މަސައ ކަތ /    މަތީގައިބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ 

/  ރަނގަޅަށ    އަޅުގަނޑު  ފ ރުކޮށ ދިނުމަށ   ޚިދުމަތ   ނުވަތަ  މަސައ ކަތ /ތަކެތި  މި  އަގަށ   ދެނ ނެވިފައިވާ  މަތީގައި  ފަހު،  ބެލުމަށ  
 އަޅުގަނޑުމެނ  ބީލަނ  ހުށަހަޅަމެވެ. 

4.1 

ނިނ މައިފިނަމަ،   ހަވާލުކުރަނ   ފ ރުކޮށ ދިނުމަށ   ޚިދުމަތ   ނުވަތަ  މަސައ ކަތ /ތަކެތި  އަޅުގަނޑުމެނ ނަށ   ގައިވާ    3.2އަޅުގަނޑު/ 
 މުއ ދަތުގައި މަސައ ކަތ / ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތ  ފ ރުކޮށ ދިނުމަށ  ހުށަހަޅަމެވެ. 

4.2 

ދުވަސ  ހަމަވަނ ދެނ  މިބީލަނ  ޤަބޫލުކޮށ ، އެއާއި އެއ ގޮތަށ  ޢަމަލުކުރުމަށ  އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެނ    90މިބީލަނ  ހުށަހަޅާތާ 
އެއ ބަސ ވަމެވެ. މިމުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި އެއ ބަސ ވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށ  ވެރިފަރާތުނ  އެދިވަޑައި ގެނ ފިނަމަ، އެއ ބަސ ވުމުގައި 

 މަސައ ކަތ /ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތ  ފ ރުކޮށ ދިނުމަށ ވެސ  އެއ ބަސ ވަމެވެ.    ސޮއިކޮށ  އެއ ބަސ ވުމާއި އެއ ގޮތަށ  
4.3 

   ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުނ   .5

 

 ސޮއި 

 ނަނ   

 މަޤާމު 

 ތާރީޚ  
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 3 –   ޖަދުވަލު 
 ޕ ރޮފައިލ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  

 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1
  -1.1 ނަނ ވިޔަފާރީގެ  

  -1.2 ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑ ރެސ  

  -1.3 ރަޖިސ ޓ ރީ ނަނ ަބރު 

  -1.4 ޓެކ ސ  ޕޭޔަރ އައިޑެނ ޓިފިކޭޝަނ  ނަނ ަބރު  

  -1.5 ނަނ ަބރު  ޖީ.އެސ .ޓީ ޓިނ  

  -1.6 ފ ނު ނަނ ަބރު  

  -1.7 އީމެއިލ  އެޑ ރެސ   

ވެރިނ ގެ މަޢުލޫމާތު )ކުނ ފުނ ޏެއ ނަމަ ހިއ ސާދާރުނ ގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓ ނަރޝިޕެނ ނަމަ ޕާޓ ނަރުނ ގެ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ   .2
 މަޢުލޫމާތު، އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ގެ ވިޔަފާރިއެއ ނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު( 

 # ނަނ   މަޤާމު 

   

   

   

   

 މަސައ ކަތ ތައ  އާނ މުކޮށ ކުރާ   .3
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 4 –   ޖަދުވަލު 
 މާލީ ތަނަވަސ ކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 

 

 

 

 ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުނ ޓ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
)ދިވެހި    ފާއިތުވި މަހުގެ ބެލެނ ސ  
 ރުފިޔާއިނ ( 

 # އެކައުނ ޓ  ނަނ ބަރު  އެކައުނ ޓ ގެ ބާވަތ  

    

    

    

 ޖުމ ލަ  

 ކ ރެޑިޓ  ދޫކުރާ ފަރާތ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

)ދިވެހި    ފައިސާގެ އަދަދު 
 ރުފިޔާއިނ ( 

 # ކުރެޑިޓ  ދޫކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަނ   ދޫކުރެވުނު ތާރީޚ   ދޫކުރެވުނު މުއ ދަތު 

     

     

     

 ޖުމ ލަ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22ގެ   35ޞަފ ޙާ:  
 
 

 

       691PR/266/2022/-(IUL)266                                    ހ ދުނ  ފަރާެތއ  ހަދާދޭނެ ކެނޮޕީއެއ   ޖިމ   އައުޓ ޑ  ސ ޓޭޑިއަމ ގައި ސިޓީ ކުޅުދުއ ފުީށ 22

 5 –   ޖަދުވަލު 
 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށ ފައިވާ ގުޅުނ ހުރި މަސައ ކަތ ތައ    ( ފަހެއ  )   5ފާއިތުވި  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށ ފައިވާ ގުޅުނ ހުރި މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތަފ ސީލ  

މަސައ ކަތުގެ އަގު  
 )ދިވެހި ރުފިޔާއިނ ( 

 # މަސައ ކަތުގެ ނަނ   މަސައ ކަތުގެ ވެރިފަރާތ   މަސައ ކަތ ކުރި އަހަރު 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ޖުމ ލަ: 
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 ޖަދުވަލު  6
 ބީލަނ  އިވޭލުއޭޓ  ކުރުމަށ   ބޭނުނ  ކުރާނެ މިނ ގަނޑު 

 
  އިނ ޓ  ދެވޭނެ ޕޮ 

 ދާއިރާ 
 ގޮތުގެ ތަފ ސީލ  ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭނެ  

ޕޮއިނ ޓ ގެ  

 އަދަދު 

   95  ×  ހުށަހެޅި އެނ މެ ޮބޑު އަގު ÷ ހުށަހެޅި އަގު އަގު
 .( ގިނަވާނެއެވެ ޕޮއިނ ޓ  ލިޭބ ވަރަކަށ  ކުޑަވި އަގު)

95 

  5 × މުއ ދަތު ހުށަހެޅި/  މުއ ދަތު ކުރު އެނ މެ ހުށަހެޅޭ މުއ ދަތު
ޕޮއިނ ޓެއ  ނުދެވޭނެއެވެ. މުއ ދަތު މިދާއިރާއަށ   )މުއ ދަތު ަބޔާނ ކޮށ ފައި ނުވާ ީބލަނ ތަކަށ   

އަދި   ގިނަވާނެއެވެ.  ޕޮއިނ ޓ   ލިޭބ  އެކަށީގެނ ވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުރުނަމަ  މުއ ދަތަކީ 
މިަބޔަށ    ޤަޫބލުކުރެވޭނަމަ  ކޮމިޓީއަށ   ިބޑު  މުއ ދަތެއ ކަމަށ   ކުރު  މުއ ދަތަކަށ ވުރެ 

 އެޅިފައިވާ މާރކ ސ  ނުލިބޭނެއެވެ.( ކަނޑަ

5 

 100 ޖުމ ލަ 
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 ޖަދުވަލު  7
 )ބިޑ  ސެކިއުރިޓީ 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 conditi ons, 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 it may be exte nded 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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 ސެކ ޝަނ   –  5
 ކޮޓޭޝަނ  ސީޓ  

 

 # ތަފ ސީލ   ރޭޓ   ޖުމ ލަ 

  
  ސަރަޙައ ދު ހިމެނޭ އިކ އިޕ މަނ ޓ ތައ  ޖިމ  އައުޓ ޑ 

 ހިޔާކުރުނ 
1 

 2 ހަރުކުރުނ  ލައިޓ  އޭރިޔާ ޖިމ  އައުޓ ޑ   

 3 ހެދުނ  ގޮނޑި/  ެބނ ޗ  އައުޓ ޑ   

    

    

   ޖުމ ލަ އަގު  

 6ޖީ.އެސ .ޓީ %  

 ގެނ (  އި ހިމަނަ   ޖީ.އެސ .ޓީ )   ޖުމ ލަ އަގު  
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 6  –   ސެކ ޝަނ  
 މައުލޫމާތު ޝީޓ  

 
 މަސައ ކަތުގެ ތަފ ޞީލ  

އެނ ޓ ރެނ ސ ގެ  ދި އައި، ހިމެނޭ ސަރަޙައ ދު ހިޔާކުރުމާ އ އިވާ އައުޓ ޑ  ޖިމ  އިކ އިޕ މަނ ޓ ތަފަެބހެއ ޓި ކުޅުދުއ ފުށީ ސ ޓޭޑިއަމ ގައިމިއީ، 
އެކަމަށ  ޝައުޤުވެރިވެލައ ވާ ފަރާތ ތަކަށ  ދިނުމަށ   ޭބނުނ ވާތީ، ެބހެއ ޓުމަށ ެބނ ޗ  އުތުރުފަރާތުގައިވާ ސަރަހައ ދު )ޕާކ  އޭރިޔާ(ގައި 

 ތައ ޔާރުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެކެވެ. 
 
 އައުޓ ޑ  ޖިމ  އިކ އިޕ މަނ ޓ ތައ  ހިމެނޭ ސަރަޙައ ދު ހިޔާކުރުނ   .1

   ބުޑުތަށ    ފައުނ ޑޭޝަނ     1.1
 އަޅަނ ވާނެއެވެ.  ތަކެއ ުބޑު އުސ  ފޫޓ  1، ފުޅާ ފޫޓ  2، ދިގު ފޫޓ  2ފައުނ ޑޭޝަނ  ުބޑުތަކުގެ ގޮތުގައި  1.1.1
 އެމ އެމ  ހުނ ނަނ  ވާނެއެވެ.  50ކަވަރގެ ގޮތުގައި   ކޮނ ކުރީޓ ގަފައުނ ޑޭޝަނ  1.1.2
 ކޮނ ކުރީޓ  އަޅަނ ވާނެއެވެ.އެމ އެމ  ލީނ   50ފައުނ ޑޭޝަނ  ުބޑުތައ  އެޅުމުގެ ކުރިނ   1.1.3
 ރޭޝިއ އިނ  ހިލަވެލިނ ނެވެ.  1:4ލީނ  ކޮނ ކުރީޓ  އަޅާނީ  1.1.4
 އެމ އެމ  ކޮނ ކުރީޓ  ދަގަނޑުގެ މެޝ އެއ  ހަދައި މެޝ  ލައ ވަނ  ޖެހޭނެއެވެ.  10ުބޑުތަކުގެ ތެރެއަށ   1.1.5
 އެމ އެމ  އެވެ.  150ދުރުމިނަކީ މެޝ ގެ  1.1.6
 މެޝ  އައ ސަނ ވާނީ އެކަމަށ  ހާއ ސަ ބަނ ނަ ނަރުނ ނެވެ.  1.1.7
ކޮނ ކުރީޓ    އުސ  އެމ އެމ  100އަދި ފުޅާ އެމ އެމ   200، ދިގު އެމ އެމ  200 ފޫޓިނ ގ ގޮތުގައި ުބޑުތަކުގެ މައ ޗަށ  1.1.8

 އަޅަނ ވާނެއެވެ. 
އެމ އެމ  ރިނ ގ   6ދަގަނޑުގައި ރިނ ގު ބަނ ނަނ  ވާނެއެވެ. ރިނ ގުގެ ގޮތުގައި ބޭނުނ ކުރާނީ  4ފޫޓިނ ގ ތެރެއަށ  އަރާ  1.1.9

 .ދަގަނޑެވެ
 ޖެހޭނެއެވެ. އަށ ސަނ ޖޭ ބ ލ ޓ   4އިނ ޗި  8ދަގަނޑުގައި  4ފުޓިނ ގ ތެރެއަށ  ުބޑުގެ ތެރެއިނ  އަރާ   1.1.10
 އެމ އެމ  ފަލަ ބ ލ ޓެވެ. 16ޖޭ ބ ލ ޓ ގެ ގޮތުގައި ޭބނުނ ކުރާނީ އެސ އެސ  ނުވަތަ ގަލ ވަނައިޒ    1.1.11
 އިނ ޗި ފެނ ނާނޭހެނ  ލެވިފައި ހުނ ނަނ ވާނެއެވެ.  2ޖޭބ ލ ޓ  ކޮނ ކުރީޓ  ފޫޓިނ ގ މައ ޗަށ    1.1.12
  1ނަޓެވެ. އެނަޓ ތަކުގެ ތެރެއިނ   2ނަޓަކީ މަތިނ ޖަހާ  2ވެ. ނަޓ  ބޭނުނ ކުރަނ ވާނެއެ 3ވަސަރާއި  2ކޮނ މެ ޖޭބ ލ ޓަކަށ    1.1.13

 ވަނަ ނަޓަކީ އެޖަސ ޓަބަލ  ނަޓެވެ.  3ނަޓަކީ ލޮކ ނަޓ ގެ ގޮތުގައި ބޭނުނ ކުރާ ނަޓެވެ. އަދި 
 އެވެ.  1:2:3ކޮނ ކުރީޓ  މިކ ސިނ ގ ރޭޝިއ އަކީ   1.1.14
 ސިމެނ ތިއެވެ. ކޮނ ކުރީޓ ކުރުމަށ  ބޭނުނ ކުރާނީ ހިލަވެއ ޔާއި ހިލަ އަދި މ ލ ޑިވ ސ   1.1.15
 .ކޮނ ކުރީޓަށ  ބޭނުނ ކުރާ ހިލަވެއ ޔާއި ހިލަ ވާނ ޖެހޭނީ ކުނިުބނި ނުހުނ ނަ ސާފު ހިލައާއި ހިލަވެއ ޔަށެވެ  1.1.16
 ސިމެނ ތީގެ ގޮތުގައި ބޭނުނ ކުރަނ ވާނީ އެއ ވެސ  ވަރަކަށ  ގަނޑުނުވާ ސިމެނ ތިއެވެ.  1.1.17
ތާރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުނ ކުރާނީ ޑަނ ލޮޕ  ނުވަތަ ޖެބ ސަނ   ލާނ ވާނެއެވެ. ކ ޓ  ތާރު  2ގައި ފޫޓިނ ގ ހިމެނޭގޮތަށ  ުބޑުކޮނ ކ ރީޓ    1.1.18

 ބ ރޭނ ޑ ގެ ދިޔާ ތާރެވެ.
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 މަސައ ކަތ  ލ ޑިނ ގ  ވެ  1.2
 އެވެ. އެމ އެމ  ހޮލ  ޮބކ ސ   100އެމ އެމ   100ހިޔާގަނޑުގެ ކޮޅަށ ޖަހާނީ  1.2.1
 ފުޅާ ދަގަނޑު ފ ލެނ ޖ  ކޮޅެއ  ަބއ ދަނ  ވާނެއެވެ. 200އެމ އެމ  ދިގު  200ކޮޅަށ  ޖަހާ ކޮނ މެ ހޮލ  ޮބކ ސ އެއ ގެ ކޮޅުގައި  1.2.2
ލ ވަޅު ޮބލ ޓ ކުރުމަށ  އެޅިފައި  4އެމ އެމ  އާއި ދެމެދުގެ ބ މިނެއ  ހުނ ނަނ ވާނެއެވެ އަދި  4އެމ އެމ  އާއި   3ފ ލެނ ޖުގައި   1.2.3

 ހުނ ނަނ ވާނެއެވެ. 
އިނ ޗި ހޮލ    4އިނ ޗި  2ހުރިހާ ޮބކ ސ ތަކުގެ ކޮޅު ގުޅޭގޮތަށ   ދިގަށ ހިޔާގަނޑުގެ ކޮޅަށ ޖަހާ ޮބކ ސ  ތަކުގެ ކޮޅުނ  ކޮޅަށ   1.2.4

 ކ ސ  ލާނ ވާނެއެވެ. ޮބ
އިނ ޗި ހޮލ  ޮބކ ސ  އަޅަނ ވާނެއެވެ. ދެފަތިގަނޑު   2އިނ ޗި ހޮލ  ޮބކ ސ  އާ ގުޅޭގޮތަށ  ހުރަހަށ  )ފައިދޮއ  ގޮތަށ (  4-2 1.2.5

) މެދުނ  މެދަށ  ( މިދެނ ނެވި ފައިދޮއ ތަށ  އެޅިގެނ  ދާއިރު ދެކޮޅުނ ވެސ   އެމ އެމ  ހުނ ނަނ ވާނެއެވެ.  1050ދޭތެރޭގައި 
 ނެރެނ ޖެހޭނެއެވެ.    އިނ ޗި 9 ގޮތުގައި އަސ ކެނީގެ

އިނ ޗި ހޮލ  ޮބކ ސ  ފަތިގަނޑެއ   2އެމ އެމ  ގައި އެޅޭ ހުރިހާ ފައ ޗެއ ގެ މެދުނ  އަދި ދެކޮޅުނ  ދިގަށ  ވާގޮތަށ   1050 1.2.6
 .އިނ ޗި( 11)އަސ ކަނީގެ ޖުމ ލަ ޮބޑުމިނ  އަޅަނ ވާނެއެވެ. 

 އެވެ. ެބއ ދިފަކޮޅުތައ   ވެލ ޑ ކުރެވޭ ހުރިހާ ދަގަނޑެއ ވެސ  ހުނ ނަނ ވާނީ ރަހަޔަށ  ނުވަތަ އޮލަަބށ  ތެދުކުރެވި 1.2.7
 ފާހަގަކުރެވިފައިވާނެއެވެ.އިތުރު ތަފ ސީލ  ކުރެހުމުގައި  1.2.8
 އަދި ނުެބއ ދޭ އެއ ވެސ  ދިމާލެއ  ހުރެގެނ  ނުވާނެއެވެ.  ވެލ ޑުކުރާ ތަނ ތަނުގައި ރަނގަޅަށ  ޓެގު ކުރަނ ވާނެއެވެ. 1.2.9

 . ވާނެއެވެރެޑ ލެޑ  ލާނ  ކ ޓ  2 ފ ރޭމ ގައިވެލ ޑުކޮށ ފައިވާ ތަނ ތަނ  ގާނައި އޮމާނ ކުރުމަށ ފަހު މުޅި ދަގަނޑު   1.2.10
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 ޑ ލެޑ  ލާނ ވާނީ ސ ޕ ރޭ ގަނ  ނުވަތަ ކޮމ ޕ ރެޝަރ ޭބނުނ ކޮށ ގެނ  ސ ޕ ރޭ ޕެއިނ ޓ ގެ ގޮތުގައެވެ.ރެ  1.2.11
ކަރާސީނ  ފަދަ އެއ ޗެއ   ޑ ލެޑ  ދިޔާކުރުމަށ  ބޭނުނ ކުރަނ ވާނީ ހަމައެކަނި އެކަމަށ  ޭބނުނ ކުރާ ތިނަރު އަޅައިގެނ ނެވެ. ޕެޓ ރ ލ ، ރެ 1.2.12

 ޭބނުނ ކޮށ ގެނ  ނުވާނެއެވެ. 
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  ދަވާދު ލުނ  1.3
 ލާނ ވާނެއެވެ. ކ ޓ  ކުލަ 2އިގެ ކުލަ  މެޓ ާބވަތެއ ގެ ހުދު  އިލާދަގަނޑުގެ ހުރިހާ ަބއެއ ގައި ދަގަނޑުގަ 1.3.1
 ނެއެވެ. ވާދަވާދެއ  ލާނ ހުދު ކުލައިގެ ކޮނ ކުރީޓ  ުބޑުގެ ވެލިގަނޑުނ  ފެނ ނަނ  ހުނ ނަ ަބއިގައި ރަނގަޅު ފެނ ވަރުގެ  1.3.2
 ލާނ ވާނީ ސ ޕ ރޭ ގަނ  ނުވަތަ ކޮމ ޕ ރެޝަރ ބޭނުނ ކޮށ ގެނ  ސ ޕ ރޭ ޕެއިނ ޓ ގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ކުލަ ދަވާދު 1.3.3
 ގެނ  ފައިާބވަރަށ  ޖަހާފައި ހުރެގެނ  ނުވާނެއެވެ. ދަވާދު ޖެހުމުގައި ތަނ ކޮޅުކޮޅަށ  ބ ވެ ދިޔާވެ 1.3.4
ދަވާދު ނުވަތަ ތާރު ދިޔާކުރުމަށ  ބޭނުނ ކުރަނ ވާނީ ހަމައެކަނި އެކަމަށ  ބޭނުނ ކުރާ ތިނަރު އަޅައިގެނ ނެވެ. ޕެޓ ރ ލ ، ކަރާސީނ   1.3.5

 ފަދަ އެއ ޗެއ  ޭބނުނ ކޮށ ގެނ  ނުވާނެއެވެ.
 

 ހިޔާ ކުރުނ   1.4
 ބޭނުނ ކުރާނީ ޕޮލިކާޮބނޭޓ  ޝީޓެވެ. ހިޔާކުރުމަށ   1.4.1
 ޝީޓ ގެ ކުލަ ފާސ ކުރާނީ ކައުނ ސިލ އާއި މަޝ ވަރާ ކުރުމަށ  ފަހުގައެވެ. 1.4.2
އިނ ޗި ޭބރަށ  ނެރެވިފައި  2އަރިމަތިނ   4ޝީޓ  ހަރުކުރުމަށ  ހެދިފައިވާ ގިއުގަނޑުގައި ޝީޓ  ޖަހާއިރު ގިއުގަނޑުގެ  1.4.3

 ހުނ ނަނ ވާނެއެވެ. 
ޝީޓަކަށ  ވިއ ސާރައާއި ވައިނ  ގެއ ލުނ  ނުލިޭބ ވަރަށ  ަބލައި އެއ ޗަށ  ށ  އިސ ކުރު ޖަހަނ ވާނެއެވެ. އެގޮތުނ  ކޮނ މެ ޝީޓަ 1.4.4

އިސ ކުރު ޖަހަނ ވާނެއެވެ. އިސ ކުރުގެ ގޮތުގައި ޖަހާނީ އެސ އެސ  ނުވަތަ ގަލ ވަނައިޒ  ދަގަނޑަށ  ޖަހާ  އެކަށީގެނ ވާ ވަރަކަށ 
 އިސ ކުރެވެ. 

އިރު ޝީޓަށ  ގެއ ލުނ  ވާވަރަށ  ާބރުކޮށ ގެނ  ނުވާނެއެވެ. އަދި ޝީޓުނ  ފެނ  ތިރިއަށ  ލީކުނުވާވަރަށ   އިސ ކުރު ޖަހާ 1.4.5
ތެދަށ   ޑިގ ރީ ވާގޮތަށ   90ޕޮލިކާޮބނޭޓ  ޝީޓަށ   އިސ ކުރުތަށ  ާބރުކުރެވިފައި ހުނ ނަނ ވާނެއެވެ. އަދި އިސ ކުރު ޖެހާއިރު

 ޖަހަނ ވާނެއެވެ.އިސ ކުރު 

 )ގައު އެތުރުނ (  ތަޅުނ އެޅުނ   1.5
 ގަލެވެ. އެމ އެމ 75އެމ އެމ  200އެމ އެމ  200ތަޅުމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުނ ކުރާނީ  1.5.1
 ގައު އަތުރަނ ވާނީ ވެލިގަނޑު ލެވެލ ކޮށ  ކޮނ ޕެކ ޓ  ކުރުމަށ ފަހުގައެވެ. 1.5.2
ތަޅުމަށ  ލިިބފައިވާ ގެއ ލުނ ތައ  މަރާމާތު ގައު އަތުރާނީ މިހާރު އަޅާފައިވާ ތަޅުމުނ  ފެށިގެނެވެ. މިހާރު އަޅާފައިވާ  1.5.3

 )ލެވެލ  ކުރުނ ،ރެނ ދުލާފައިވާ ގައު ަބދަލު ކުރުނ  އަދި ކުލަލުނ ( ކުރަނ ވާނެއެވެ.
 އެވެ.  1:4މިކ ސ ރޭޝިއ  އަކީ  ކުރާނީ ހިލަވެއ ޔާއި މ ލ ޑިވ ސ  ސިމެނ ތިއެވެ.ގައު އެޅުމަށ  ބޭނުނ  1.5.4
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   ބ ޑާރ އެއ އަޅަނ ވާނެއެވެ. ކޮނ ކ ރީޓ  އެމ އެމ  އުސ  150ފުޅާ،  އެމ އެމ  150ޭބރުނ  ށ ފަހު ގައުތަކުގެ ގައު އެތުރުމަ 1.5.5
 އެވެ.  1:2:3ދަގަނޑު ލައ ވަނ ވާނެއެވެ. ކޮނ ކޮރީޓ  މިކ ސ ރޭޝިއ  އަކީ  1މ އެމ ގެ އެ 10 މި ކޮނ ކުރީޓ  ބ ޑާރގެ މެދަށ   1.5.6
އައުޓ ޑ ރ ފޮލ ރ  ސ ލިޕ  - ނޮނ ރަނގަޅު ފެނ ވަރުގެ އ ސަކޮނ ކުރީޓ ގައިލުމަށ  ޙާ ގައުތަކުގައި އަދި ކޮނ ކުރީޓ  ބ ޑާރގައި 1.5.7

 ޕެއިނ ޓ  އެއ  ލާނ ވާނެއެވެ.
 ފ ލ ރ ޕެއިނ ޓ ގެ ކުލަ ފާސ ކުރާނީ ކައުނ ސިލ  އިދާރާއިނ ނެވެ. 1.5.8

 އޭރިޔާ ލައިޓ  ހަރުކުރުނ .   ޖިމ    އައުޓ ޑ     2
 ކޮނ ކުރީޓ  ބުޑު އެޅުނ      1.2

 ފޫޓ  އުސ  ުބޑެއ  އަޅަނ ވާނެއެވެ. 2އިނ ޗި ފުޅާ،  8އިނ ޗި ދިގު،  8ގޮތުގައި ކޮނ ކުރީޓ  ުބޑުތަކުގެ  2.1.1
 އެމ އެމ  ހުނ ނަނ  ވާނެއެވެ.  50ކޮނ ކުރީޓ  ކަވަރގެ ގޮތުގައި  2.1.2
 އެމ އެމ  ލީނ  ކޮނ ކުރީޓ  އަޅަނ ވާނެއެވެ. 50ކޮނ ކުރީޓ  ުބޑުތައ  އެޅުމުގެ ކުރިނ   2.1.3
 ރޭޝިއ އިނ  ހިލަވެލިނ ނެވެ.    1:4ލީނ  ކޮނ ކުރީޓ  އަޅާނީ  2.1.4
 150ދަގަނޑު އެމ އެމ  ގެ ރިނ ގު  6އަދި ދަގަނޑު ލައ ވަނ  ޖެހޭނެއެވެ.  4އެމ އެމ ގެ  10ުބޑުގެ ތެރެއަށ  ކޮނ ކުރީޓ   2.1.5

 ދުރުމިނުގައި ހުނ ނަނ ވާނެ އެވެ. އެމ އެމ 
 ނެވެ. އައ ސަނ ވާނީ އެކަމަށ  ހާއ ސަ ބަނ ނަ ނަރުނ  ދަގަނޑު 2.1.6
 އެމ އެމ ގެ ހަރު ކޮނ ޑިއުޓ  ހޮޅިއެއ  ލާނ ވާނެއެވެ.)ނަރު ލެއ ވުމަށ (  25ޑުތަކުގެ ތެރެއަށ  )މެދަށ ( ުބ 2.1.7
އަދި ލައިޓ  ހަރުކުރަނ ވާނީ އެސ އެސ  ނަޓު  ުބޑުތަކުގެ ތެރެއަށ  ލައިޓ  ހަރުކުރެވޭ ގޮތައ  އެސ އެސ  ޮބލ ޓ  ލާނ ވާނެއެވެ. 2.1.8

 ބޭނުނ  ކޮއ ގެނެވެ. 
 އެވެ.   1:2:3ކޮނ ކުރީޓ  މިކ ސިނ ގ ރޭޝިއ އަކީ  2.1.9

 ކޮނ ކުރީޓ ކުރުމަށ  ބޭނުނ ކުރާނީ ހިލަވެއ ޔާއި ހިލަ އަދި މ ލ ޑިވ ސ  ސިމެނ ތިއެވެ. 2.1.10
 ކޮނ ކުރީޓަށ  ޭބނުނ ކުރާ ހިލަވެއ ޔާއި ހިލަ ވާނ ޖެހޭނީ ކުނިުބނި ނުހުނ ނަ ސާފު ހިލައާއި ހިލަވެއ ޔަށެވެ.  2.1.11
 ނ ވާނީ އެއ ވެސ  ވަރަކަށ  ގަނޑުނުވާ ސިމެނ ތިއެވެ.ސިމެނ ތީގެ ގޮތުގައި ބޭނުނ ކުރަ 2.1.12
ކ ޓ  ތާރު ލާނ ވާނެއެވެ. ތާރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުނ ކުރާނީ ޑަނ ލޮޕ  ނުވަތަ ޖެބ ސަނ   2ކޮނ ކ ރީޓ  ުބޑުގައި ފޫޓިނ ގ ހިމެނޭގޮތަށ   2.1.13

 ބ ރޭނ ޑ ގެ ދިޔާ ތާރެވެ.
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 ގާރޑަނ  ލައިޓ    2.2
 އިޓެވެ. ލަ )white)-armWވައިޓު -ވާމ  (LED)ލެޑ ޕ ރޫފ  -ޕ ރޫފ  އަދި ވެދާ-ވ ޓާރ ބޭނުނ ކުރާނީ އައުޓ ޑ ލައިޓ ގެ ގޮތުގައި  2.2.1
 (OSRAM/PENASONIC/PHILIPS)އޮސ ރާމ ،ޕެނަސޮނިކ  ނުވަތަ ފިލިޕ ސ   ލައިޓުގެ ގޮތުގައި ބޭނުނކުރާނީ 2.2.2

 ( ލައިޓެވެ. attWވޮޓ  ) 30-20ޑ ގެ ޮބރޭނ 
ގާރޑަނ  ލައިޓ ގެ ސާނ ޕަލ    ޖަހަނ ވާނެއެވެ.  ގާރޑަނ ލައިޓ  4އަދި ޕާކ  އޭރިޔާގައި   ރޑަނ ލައިޓ ގާ 5އޭރިޔާގައި އުޓ ޑ  ޖީމ  އަ 2.2.3

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

އޭރިޔާ(  އެނ ޓ ރެނ ސ ގެ އުތުރުފަރާތު )ޕާކ  އެވެ. އަދި ގަނުދެކުފޫޓ    8ޖިމ  ތަޅުމުނ  ފެށިގެނ  - އިޓ ތައ  ހުނ ނަނ ވާނީ އައުޓ ޑ ލަ 2.2.4
 ގަ އެވެ.

 އ  ހުނ ނަނ ވާނީ ވަކި ގަޑި ތަކަކު ދިއ ލާ ނިއ ވޭ ގޮތަށ  ޓައިމަރ ސ ވިޗ  ގުޅާފައެވެ.ގާރޑަނ  ލައިޓ ތަ 2.2.5
 ގާރޑަނ  ލައިޓ ތަކަށ  ކަރަނ ޓ  ނަގަނ ވާނީ ސ ޓޭޑިއަމ  ރޮސ ޓ ރަމ ގައިވާ ޔޫތު މިނިސ ޓ ރީގެ ކަރަނ ޓ  މީޓަރުނ ނެވެ.  2.2.6
 ކަރަނ ޓ  ނަރުތައ  ހުނ ނަނ ވާނީ ކޮނ ޑިއުޓަށ  ލެވިފައި އަދި ދަގަނޑު ހޮޅިއަށ  ލެވިފައެވެ.ިބމުގެ އަޑިނ  އެޅޭ  2.2.7
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ތަކާއި  )އެނާޖީ އޮތ ރިޓީގެ ގަވައިދު( ފެނަކައިނ  ަބލާ މިނ ގަނޑުހުރިހާ މަސައ ކަތެއ  ކުރިއަށ ގެނ ދަނ ވާނީ  ގެކަރަނ ޓު 2.2.8
 އެއ ގޮތ ވާގޮތުގެ މަތިނ ނެވެ. 

ގުޅުމަށ  ނަގަނ ޖެހޭ ހުއ ދަތައ  ނަގަނީ މަސައ ކަތ  ކުރާ ފަރާތުނ ނެވެ. އަދި މިކަމަށ  ކައުނ ސިލ ގެ ފުރިހަމަ ކަރަނ ޓު މީޓަރު  2.2.9
 އެއ ާބރުލުނ  ލިޭބނެއެވެ. 

 
 ގޮނޑި ހެދުނ .    / އައުޓ ޑ  ބެނ ޗ   3

  )ޕާކ  އޭރިޔާ(ދެކުނުގައިވާ މި ގޮނޑިތައ  ަބހައ ޓާނީ އެނ ޓ ރެނ ސ ގެ  ނޑި ހަދަނ  ވާނެއެވެ.ގޮ 10އައިޓ ޑ  ެބނ ޗ ގެ ގޮތުގައި 
 ގައެވެ.

 ވެލ ޑިނ ގ މަސައ ކަތ  - ގޮނޑި    3.1
 އެވެ.ސެކ ޝަނ އިނ ޗި ހޮލ   1.5ތަކުގެ ދަގަނޑުތަކަށ  ޭބނުނ ކުރާނީ  ޑިނގޮ 3.1.1
 ހަދަނ ޖެހޭ ގޮތާއި މިނ ތަށ  ކުރެހުމުގައި ހިމެނިފައި ހުނ ނާނެއެވެ. ޑިނގޮ 3.1.2
 ވެލ ޑުކުރާ ތަނ ތަނ  ލ ވަޅު ނުހުނ ނަ ވަރަށ  ރަނގަޅަށ  ަބއ ދަނ ވާނެއެވެ. 3.1.3
 ރީގައި ފ ލެނ ޖ  ފޮއ ޗެއ  ހަރުކުރަނ ވާނެއެވެ.ގޮނޑީގެ ކޮނ މެ ފައެއ ގެ ތި 3.1.4
 ލާނ ވާނެއެވެ. ޕ ރައިމާކ ޓ   2 ފ ރޭމ ގައި ދަގަނޑު މުޅި އޮމާނ ކުރުމަށ ފަހު ގާނައި ތަނ ތަނ  ވެލ ޑުކޮށ ފައިވާ 3.1.5
 ޖަހަނ ވާނީ ސ ޕ ރޭ ގަނ  ނުވަތަ ކޮމ ޕ ރެޝަރ ޭބނުނ ކޮށ ގެނ  ސ ޕ ރޭ ޕެއިނ ޓ ގެ ގޮތުގައެވެ. ޕ ރައިމާ 3.1.6

 
 ދަވާދު ލުނ     3.2

އ   ކުލައެ މެޓު ކަޅު ބ ރޭނ ޑ ގެ  (Sigma/Samhwa)ސިގ މާ/ސަމ ހުވާ  ާބވަތެއ ގެ ދަގަނޑުގައިލާ ަބއެއ ގައި ހުރިހާ ދަގަނޑުގެ 3.2.1
 ލާނ ވާނެއެވެ. 

 ޕެއިނ ޓ ގެ ގޮތުގައެވެ.  ސ ޕ ރޭ ޭބނުނ ކޮށ ގެނ   ކޮމ ޕ ރެޝަރ ނުވަތަ ގަނ  ސ ޕ ރޭ ލާނ ވާނީ ދަވާދު 3.2.2
 . ނުވާނެއެވެ ހުރެގެނ  ޖަހާފައި ފައިާބވަރަށ  ދިޔާވެގެނ  ބ ވެ ތަނ ކޮޅުކޮޅަށ  ޖެހުމުގައި ދަވާދު 3.2.3
  އެއ ޗެއ  ފަދަ ކަރާސީނ  ޕެޓ ރ ލ ،. އަޅައިގެނ ނެވެ ތިނަރު ބޭނުނ ކުރާ އެކަމަށ  ހަމައެކަނި ބޭނުނ ކުރަނ ވާނީ ދިޔާކުރުމަށ  ދަވާދު 3.2.4

 ވާނެއެވެ. ނު ޭބނުނ ކޮށ ގެނ 
 

 ލަކުޑީގެ މަސައ ކަތ     3.3
 އެމ .އެމ އެވެ. 88އެމ .އެމ ،  45 މިނަކީ ލަކުޑިތަކުގެ 3.3.1
 ލަކުޑިއެވެ.  ހާރޑ ވުޑ ރަނގަޅު ފެނ ވަރުގެ  ބޭނުނ ކުރަނ ވާނީ ގޮތުގައި ލަކުޑީގެ 3.3.2
 އަޅަނ ޖެހޭ ފަތީގެ އަދަދު ކުރެހުމުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ޖުމުލަ 3.3.3
 . ގޮތަށެވެ ދައ ކާފައިވާ ކުރެހުމުގައި ފަތިއަޅާނީ 3.3.4
 ވެ. ކުރެހުމުގައި ފާހަގަކޮށ ފައިވާ ދުރުމިނ  ަބހައ ޓަނ ވާނެއެ ދެމެދުގައި ފަތިގަނޑު 3.3.5
 ފައެވެ.އޮމާނ  ކުރެވި ދާރަ ޖަހާ ރަނގަޅަށ  ސޭނ ޑަރުކޮށ  ކީހުމަށ ފަހު ހުނ ނަނ ވާނީ ފަތިތައ  3.3.6
 ދާރަ ވަށ ކޮށ ފައެވެ. 2ގޮތަށ  އެއ ފަރާތުގެ ވާ ކުރެހުމުގައި ހުނ ނަނ ވާނީ ފަތިގަނޑެއ ވެސ  ހުރިހާ 3.3.7
 . ލާނ ވާނެއެވެ ކެމިކަލ އެއ  އެޒާތުގެ ނުވަތަ ސޮލިގ ނަމ  ދެފަރާތުގައި ފަތިތަކުގެ  3.3.8
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  ކެއަރ ވުޑ  އެކ ސ ޓީރިއަރ ބ ރޭނ ޑ ގެ ނ ސ ކެސި ނުވަތަ ކުރައުނ  ވަށައިގެނ  ފަތިތަކުގައި ކުރިނ  ހަރުކުރުމުގެ ފަތިތައ  3.3.9
 (kens brandkCrown/Si ,Exterior Woodcare ,Wood stain ,Mahagony  )ކުލަ ލާނ ވާނެއެވެ. މަހާގަނީ()
ތޮރުފުމައ ފަހު އެސ އެސ  އިސ ކުރުޖަހާ ރަނގަޅަށ  ހައ ޔަރުކުރެވިފައެވެ.   ދަށުނ ނީ ހުރަސ  ދަގަނޑުގެ ހުނ ނަނ ވާ ފަތިތަށ  3.3.10

 އިސ ކުރު( ޖަހަނ ވާނެއެވެ.   2އެގޮތުނ  ކޮނ މެ ފަތިގަނޑަކަށ  އިސ ކުރު )ކޮޅަކަށ  
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 ދޭނ ވީ ކަނ ކަނ . އެހެނިހެނ  ބައެއ  މަސައ ކަތ ތަކާއި ސަމާލުކަނ   •
މަ އެރުކެއ  ނުވަތަ ގަހެއ  ނަގައި ކައުނ ސިލ އިނ  ުބނާ ތާކަށ   ނަމަސައ ކަތުގެ ތެރެއިނ  ކައިރީގައި ރުކެއ  ނުވަތަ ގަހެއ  ހުރި •

 ގެނ ގޮސ  އަލުނ  އިނ ދަނ ވާނެއެވެ.
 ގައިގެނެވެ.މަސައ ކަތ  ކުރުމަށ  ނަގަނ ޖެހޭ ހުއ ދަތައ  ނަމަސައ ކަތ  ކުރުނ ވާނީ،  •

 
 


