
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ބީލަްނ ފޮތް
ޕްރޮގްރާމް ދިނުމުގެ  ނާސްތާ  ހެނދުނުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލްތަކުގެ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:  
 GS120/2019/IU/016 އިޢުލާން ނަންބަރު:
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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  1ސެކްޝަން 
 ބީލަން ޝީޓް 

 

 

 

 

 

 ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް 
 ނަންބަރު 

 ޕްރޮގްރާމް  ދިނުމުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ  މަސަްއކަުތގެ ނަން:
 GS120/2019/IU/016އިޢުލާން ނަންބަރު: 

 2019ިއ މެ  9 ތާީރޚް: އިޢުލާން ކުރި
1.1 

 ބީލަްނ ހުށެަހުޅމަށް ރަިޖްސްޓީރކުރުން:
 ރަސްމާދޫ ސްކޫލް : އެޑްެރސް 

 admin@rasmaadhooschool.edu.mvމެއިލް: -އީ
 -މެއިލް: -ކޮޕީ އީ

8.1 

 ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާީރޚް 
 ަރްސާމދޫ ސްކޫލް  ތަން:
 2019މެިއ  19 ތާީރޚް:
 ާއިދއްތަ  ުދަވސް:
 11:00ެހނދުނު  ގަޑި:

9.1 

 ސާފުކުުރަމށް ިލޔުންތައް ފޮނުަވންވީ އެްޑެރސް:މަޢުލޫމާތު 
 އަްޙަމދު ަސީމޙް  ނަން:
 ސިޕަލް ޕްިރން މަޤާްމ:
 ާމދޫ ްސކޫލް ަރސް   އޮީފްސ:

 6580330 ުގޅޭެނ ނަންބަރު:
  admin@rasmaadhooschool.edu.mv އީެމއިލް އެްޑެރްސ:

9.2 

 13.1 ގަިއވާ ނަމޫނާއާ އެއޮްގތަށެެވ. 10މި ޕޮްރެޖްކޓަށް އަގު ހުަށހަޅާނީ ަޖުދވަލު އަގު ހުށަަހަޅންވީ ގޮތް: 
 ބީލަްނ ހުށަަހޅަްނވީ ުސންގަޑި 

 ލް ަރްސާމދޫ ސްކޫ ތަން:
 2019މެިއ  23 ތާީރޚް:
 ބްާރްސފަތި ުދަވސް:
 11:00ެހނދުނު  ގަޑި:
 

18.1 

mailto:procurement@moe.gov.mv
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 ުހޅުވުންބީލަްނ 
 ލް ަރްސާމދޫ ސްކޫ ތަން:
 2019މެިއ  23 ތާީރޚް:
 ބްާރްސފަތި ުދަވސް:
 11:00ެހނދުނު  ގަޑި:

20.1 

 24.1 ގައި އެވަނީެއެވ. 6ބީލަންތައް ަވޒަްނކުރާނެ މިންަގނޑު ޖަދުަވލު 

 28.1 -/5,000ބިޑް ެސކިުއިރީޓެގ ގޮތުގަިއ ުހށަހަޅަންޖެޭހ އަދަުދ: 

 30.1  ހުަށަހާޅކަން ނުޖެހޭުހަށަހޅަްނޖެހޭ ައދަދު: ޕާރފޯމަންސް ެސކިޔުރިޓީ 

 29.1 ދޫކުުރަމށް ަހަމޖެހިަފއެްއނުވެެއެވ.މި ްޕރޮެޖކްޓަށް ެއޑްވާްނސް ަފިއާސ 
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 އިރުޝާދު  ފަރާތްތަކަށްދެވޭ  ހުށަހަޅާ  ބީލަށް  - 2ސެކްޝަން 

 މަޢުލޫމާތު  )ހ( އާންމު 

 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .1

 

1.1.  
 

ފޯުރކޮްށދޭނެ މި ބީލަަމކީ ބީލަން ީޝޓުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ިޚުދމަތް ނުވަތަ ަތކެތި 
ފަރާތެއް ޯހުދަމށް ުހޅުވާލެވިފިައވާ ބީލަމެކެވެ. މި ބީލަމުން ޯހދަންބޭނުްނވާ ިޚުދމަތް ނުވަތަ 

 މަސަްއކަުތގެ މަޢުޫލމާތު ބީލަްނ ޝީޓުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާެނއެެވ.

ބީލަމަށް  .2
ކުރިމަތިލެވޭނެ 

 ފަރާތްތައް 

ރީ ކުުރުމެގ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންަބރ: ިވޔަފާރި ަރިޖްސޓު  ،ުހުޅާވލެވިފައިވަނީ  ބީލަން  .2.1
ިތީރގައި ަބޔާްނުކރާ ީރ ުކެރވިފައިވާ ( ގެ ދަށުން ވިަޔާފރި ަރިޖްސޓު 18/2014

  ފަރާތްތަކަށެވެ.

ިދވެހިާރްއޭޖެގ ކުްނފުންޏާެބހޭ ޤާނޫނުގެ ަދށުްނ ރަިޖްސުޓީރ ުކެރވިފިައވާ  2.1.1 
 ކުންފުނިތައް.

 ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫުނެގ ދަށުން ަރިޖްސުޓރީ ުކރެވިަފިއވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތަްއ. 2.1.2 

ކޯޕަރޭިޓްވ ޮސސަިއީޓެގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަރިޖްސުޓރީ ކުރެިވަފއިވާ ކޯަޕރޭިޓްވ  2.1.3  
 ޮސަސިއޓީަތްއ.

ައމިއްލަ ަފރުދުންގެ ިވޔަފާރީގެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ަރިޖްސުޓރީ ކުެރިވފަިއވާ އަމިއްލަ  2.1.4  
 ފަރުދުންގެ ިވޔަާފރިތަްއ.

ގައި ބަާޔންުކރާ ފަރާތްތަކުގެ ެތރެއިން ިމޕްރޮޖެްކަޓށް ުކިރަމތިލެވޭނީ  2.1މި ާމްއާދެގ   .2.2 
ކެތީެގ ިޚުދމަތް ދިނުމުގައި ހުްނަނން ކާބޯތަ "ބީަލމަށް ކުިރަމތިލާ ްސކޫލް ހުންނަ ރަށުަގއި 

ާކބޯތަކެތީގެ އެްއގޮތަށް އާ  "ޖޭެހ ސާުފތާހިުރަކމުެގ މިްނަގނޑުތައް ބަާޔންުކރާ ގަާވއިދު 
މިގޮތުެގ މަތިން ާމެލ، ވިިލމާެލ، ައިދ  ިޚުދމަތް ދިުނުމގެ ުހްއަދ ލިބިފަިއވާ ަފާރތްތަކަށެވެ.

ައދި އެއްަފްސކޮްށ ގުޅިފަިއވާ ރަށްތައްެވްސ ބަލާީނ  ހުުޅާމލެ ަބލާނީ އެއްރަށެްއގެ ޮގތުަގއެެވ.
 އެއްރަށެއްގެ ޮގތުގަެއެވ. 

 ބީލަން .3
އޮންނަންވާނެގޮތާ 

 ބީލަމުގައި  އި
 ސޮއިކުރުން 

 ފަރާތްތަކުގެ  ހުަށަހޅާ ބީލަން ،ަގއިވާ  1 އެނެްކސް ލިޔުމުގެ  މި އޮންނަންވާނީ ބީލަންތައް  .3.1
 ަބއިްނޑު ތަރުތީބުން ިހެމނޭގޮތަށް ތައްޑޮިކއުމަްނޓު ލިއުންތާަކއި ގަިއވާ ޗެކުލިްސޓު 
 .ކުރެވިފަެއވެ 

 ފޮްނޓް  ަފރުމާ) ފޮންަޓކުން އެނގޭ ކިޔަން ފަސޭަހިއން ،ިދެވިހބަުހން އޮންނަންވާނީ ބީލަން   .3.2
ގެ ލިޔެފިައ ހުންަނންވާނީ ކިޔަން އެނގޭ އަތުން ލިޔާަނމަ ނުވަތަ ުކެރވިފަެއެވ.  ަޓއިޕު( ފަދަ

 އެފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާތުގެ ުހށަަހޅާ ބީލަން ސަްފހާެއއްގައި ުހިރހާ  ބީަލމުގެ އަދި  ގޮތަށެވެ.
 ބީލަމުގެ  ައދި. ވާނެެއވެ  އޮންނަން ޖަހާފައި ތްައގަނޑު ޮސާޔއި ފަރާތުގެ ުކރާ  އަްއޔަން
 ޙާކަން ޞަފު ވަނަ ކިތައް ތެރެއިން ާހގެޞަފު ކިަތއް އެއީ ެވސް  ޙާެއއްގައިޞަފު  ކޮންމެ
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 .ަޖަހންވާނެެއވެ  ނަންބަުރެވސް ޙާ ޞަފު ތަރުތީބުން އެނޭގގޮތަށް

ަފރާަތކުން  އެހެން ނޫން މެނޭޖިންގ ިޑެރްކޓަރ ުކންފުނިތަކުންޕްރައިެވްޓ ލިިމޓެޑް  3.3.1  .3.3
ެދިވފަިއވާކަްނ  ހުއްދަ ުކުރުމގެ  ޮސއި ފަރާތަކަށް  އެ  ޮސއިުކާރނަމަ ބީަލމުގައި
  .ވާެނއެވެ ހުށަހަޅަން ގެ ކޮީޕއެއްއެާޓރނީ" އޮފް "ޕަވަރ ބަޔާްނުކރާ

 ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި  އެހެން ނޫން ޕާޓްަނރޝިޕްތަކުގެ މެނޭިޖންގ ޕާޓްަނރު 3.3.2
 ެދވިފަިއވާކަން ަބޔާންކުރާ  ހުއްދަ  ުކރުމުގެ ޮސއި ފަރާތަކަށް  އެ ޮސއިކުރާނަމަ

 .ވާެނއެވެ ހުށަަހަޅން ގެ ކޮީޕއެއް ެއާޓރނީ" އޮފް  "ަޕވަރ

 ފަރާތަކުން ބީލަުމގައި  އެހެން ނޫންތަކުގެ ެޗައރޕާރސަން ކޯޕަރޭިޓްވ ޮސސަިއޓީ  3.3.2
 ެދވިފަިއވާކަން ަބޔާންކުރާ  ހުއްދަ  ުކރުމުގެ ޮސއި ފަރާތަކަށް  އެ ޮސއިކުރާނަމަ

 .ވާެނއެވެ ހުށަަހަޅން ގެ ކޮީޕއެއް ެއާޓރނީ" އޮފް  "ަޕވަރ

ފަުރދީ ވިޔަާފރިަތކުަގިއ ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ީބލަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުަގިއ  3.3.4
 "ަޕަވރ ން ަބޔާންކުރާ ދެވިަފިއވާކަ  ޮސއިކުރާނަމަ އެފަރާަތަކށް ޮސއިކުރުމުެގ ުހއްދަ

 .ވާނެއެވެ  ހުަށަހޅަން ގެ ކޮޕީއެއް އެޓާރީނ" އޮފް

 ަސރުާކުރ ކުންފުނިތަކާިއ، ޕަބްިލކް ލިިމޓެްޑ ކުންފުނިތަކުން ބީލަުމގެ ިލޔުންތަކުގައި  3.3.5  
 ޒިންާމދާުރ ކޮންމެފަރާަތކަްށެވްސ ސޮއި ުކެރިވދާނެއެެވ. ޮސއިކުރާިއުރ،

 ހުށަހެޅޭނެ  .4
 އަދަދު ބީލަމުގެ 

އެއް  )އެކްެއ( ބީަލެމެވ. 1ބީަލމަށް ކުިރމަތިލާ ކޮންެމ ފަރާަތކަށްވެސް ހުަށެހޅޭނީ   .4.1
ިއވާ ަހޅާިފނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފަ ބީަލމަށްވުެރ ގިނަ ބީލަށް އްެއވެްސ ަފރާތަކުން ހުށަ 

 ހުިރާހ ބީލަމެްއ ބާިތލް ކުރެވޭެނއެެވ.

 ތައްޔާރު ބީލަން .5
 އަގު  ކުރުމުގެ 

 އެބީލަމެއް  ުކރާނީ ަޚަރެދއް  އެންމެހައި ކުރާ  ތައްޔާުރުކުރމަށާއި ބީަލން ހުށަެހޅުމަށް ބީލަން   .5.1
މިަކމަށް ހިނގާ އެއެްވސް ަޚަރަދކަށް ބީލަމަްށ ުހޅުާވލި ފަރާތުން  .ފަރާަތކުންނެވެ  ހުަށަހޅާ

 ޒިންާމއެއް ނުނަގާނެެއެވ.
 އެހެނިހެން .6

 އުސޫލްތައް 
 ދަށުން  މިިންސްޓީރގެ ،އެިޑޔުޭކޝަނާއި  އޮފް މިނިްސްޓރީބީލަްނ ހުށަަހޅާ ފަރާތަީކ،   .6.1

 ުނވަތަ  ިތމާެގކަުމގެ ުމވަްއޒަފަކާ ނުވަތަ  ެވިރެއއް އިާދާރއެްއގެ ެއއްެވސް  ހިނގަމުްނދާ
 މިިންސްޓީރގެ  މި ނުވަތަ  ކަުމަގއިާވަނމަފަރާތެްއ  އޮތް ުގޅުެމއް  ެއްއެވސް ވިޔަާފީރގެ
 މަޢުޫލމާތު ސާފު އެަކުމގެ ނަމަވަޒީފާ އަާދުކރާ ފަރާތެއް  އޮފީެހއްަގއި  އެއެްވސް  ދާއިރާގެ
  ހުްއޓާ  ހުށަާނޅާ ލިޔުމެއް މިފަދަ. ހުށަަހަޅންވާނެއެވެ  ސޮިއކޮށް ލިޔުމެްއގައި އެނގޭނެ
 .ކުރެވޭނެެއވެ  ބާތިލް ީބލަން އެއިުތުރ އެންގުމަކާ ނުލައި  އެނގިއްޖެނަމަ އެކަން 

 ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް )ށ( 



އެއްބަސްވުން އަދި ބީލަމާގުޅޭ މަުޢލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީަލމުގެ ޖަދުވަލަުތއް،   
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 ގައި  ފޮތު  ބީލަން .7
 ބައިތައް  ހިމެނޭ 

ލިްސޓްަގިއވާ ލިޔުންަތކާއި، ބީަލމާގުޭޅ ލިޔުންތަުކގަިއ ހިމެނެނީ ތިީރގަިއާވ   .7.1
 އެމެްނޑްމަންްޓތަކެެވ.

 (1-ެސްކޝަން) ޝީޓް ބީަލން 7.1.1 

 (2-ެސކްަޝން)ބީލަްށ ހުށަަހާޅ ފަރާްތަތކަށެްދޭވ އިރުާޝދު 7.1.2  

 (3-ެސްކޝަން) ެއއްަބްސވުުމެގ ާއންމު ައިދ ހާއްސަ ާމއްދާތައް 7.1.3  

 (4-ެސްކަޝން) ަޖދުވަލުތައް 7.1.4  

 ( 5 - ެސކްަޝން)ކޮންޓްރެްކޓް ާޑޓާ ީޝޓް  7.1.5  

 ( 6- ެސކްަޝން)އެްއަބސްވުން  7.1.6  

 ( 7–)ސެކްޝަން މަޢުލޫމާތު މަަސްއަކތާެބހޭ 7.1.7   

ަސރުާކުރ ސްކޫލްތަކުެގ ަދރިަވރުންނަށް ހެނދުުނގެ ންާސތާ ފޯރުޮކށްދޭނެ ގޮުތގެ  7.1.8   
 ( 8–)ސެކްޝަން ުއޞޫލު 

ބީލަމުގައި  .8
ރަޖިސްޓްރީ 

 ކުރުން 

ހުަށެހުޅަމްށ އިޢުލާނުގައިވާ މުްއދަުތެގ ތެރޭގައި ބީލަން ީޝްޓގައި  އަންދާީސިހާސބު   .8.1
މެއިްލ މެުދެވިރކޮށް ނަންނޯްޓ -ބަޔާްނކޮށްފިައވާ އެުޑރެަހްށ ވަޑަިއގެން ނުވަތަ އީ

 ކުރަްނވާނެއެެވ.
 ތިރީގައި މިވާ މަުޢލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެެއެވ.އަންދާީސ ިހާސުބގައި ަރިޖްސްޓރީ ުކުރމަށް   .8.2

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުާރ ަފރާުތގެ ނަން.
 ަރިޖްސްޓރީ ނަންބަުރ.
 އީެމއިލް އެްޑެރްސ.

 ުގޅޭެނ މޯބައިްލ ނަންބުަރ.
 ުމްއދަތުގެ  ދެވިަފއިވާ ުކރުމަށް ަރިޖްސަޓރީ  އިޢުލާނުގައި ހުަށެހޅޭނީ  އަންދާީސިހާސބު   .8.3

 .ފަރާތްތަކަެށވެ  ޯނޓްކުރެވިަފއިވާ ނަން ގައިމިިއާދރާ  ތެޭރގައި
 ގޮތުންގުޅޭ ބީލަމާ .9

  މައުލޫމާތު 
 ސާފުކުރުން 

އޮންނާނެ ތާީރާޚިއ ގަޑި "ބީލަން ޝީޓް" ަގއި  ީމިޓން ްޕީރިބޑް  މާއި ުގޅޭމި ބީލަ   .9.1
 ބަޔާްނކޮށްފިައވާނެެއެވ.

ބޭނުްނވާނަަމ ބީލަން ީޝްޓގަިއވާ ބީަލމާގުޅޭޮގތުން އިތުުރ ަމުޢލޫމާތެއް ސާފުކުަރން   .9.2
އެޑްެރަހށް ލިުޔުމން ހުށަހެުޅމުން، އެަކމުގެ މަޢުލޫމާުތ ސާުފކޮށްިދނުމަށްފަހު ުހިރާހ 

 ބީލަންެވރިްނނަށް ލިޔުމުން ފޮނުވޭނެއެެވ.
 ސާފުނުވާ  އިުތރަށް ުގޭޅގޮތުން ބީލަމާ މި ނުވަތަ ުގިޅެގން ަމޢުލޫމާާތއި ފޮތުގައިވާ  ބީލަން މި  .9.3

 .އެެކވެ ޒިންމާ ފަރާތުގެ ުހަށހަޅާ ބީލަން ހޯުދމަކީ މައުލޫމާތު  ކަެމްއގެ އެ ނަމަ އޮތް  ކަެމއް



އެއްބަސްވުން އަދި ބީލަމާގުޅޭ މަުޢލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީަލމުގެ ޖަދުވަލަުތއް،   
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ބީލަމަށް ބަދަލު  .10
 ގެނައުން 

 ބަދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ބީަލމަށް ުކރިން ހަމަުވުމގެ ުމްއަދތު ުހުޅވުމުގެ ބީލަން  .10.1
 .  ގެނެވޭނެއެވެ ( އިުތރު /އުނި) އެމެންްޑމަްނެޓއް  ،ހިދެއްަގއި  ފެނިްއޖެ ގެނުައމަށް

 އުނިއިތުރު އެ  އަދި. ބަެއެކވެ ބީަލމުގެ އެމެންޑްމަްނޓަކީ ޫދުކރާ  ގޮތަށް ަގއިވާ 0.11  .10.2 
 މުެދެވރިކޮށް  އެީމިއލް ފަރާތްތަކަށް ާޙިޟރުވި  ސާފުުކުރމަށް މަޢުލޫމާތު ބީަލމުގެ

 .ޙަވާުލުކރަންާވނެއެވެ ެއިލޔުން އެަފރާތަކާ ނުވަތަ. ފޮނުވަންވާނެއެވެ 
 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން )ނ( 

ބީލަމުގައި ބޭނުން  .11
 ކުރެވޭ ބަސް 

ހުަށަހޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާުރ ކުަރންވާނީ ީބލަމާިއއެކު ދީފަިއވާ ނަމޫނާާއ ބީލަން   .11.1
އެއްގޮތަށް ިދެވިހބަހުންނެެވ. އަދި ީބލަމާއިެއުކ ހުަށަހޅަންޖެހޭ ިރފަެރންްސ ލިޔުންތައް 

 އިިގޭރސި ަބހުން ހުށަހެިޅދާެނެއެވ. 

ބީލަމުގައި ބޭނުން  .12
 ކުރާ ފައިސާ 

 ނެްނވެ. ުކރެވިަފއި ހުންނަންވާީނ ދިެވހި ރުފިާޔއިމި ބީލަމުގައި އަގު   .12.1

ބީަލމަށް ަވކި ގޮތަަކްށ އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭަނަމ ެއކަން ބީލަން ީޝްޓގައި   .13.1 އަގު ހުށަހެޅުން  .13
 ބަޔާްނކޮށްފިައވާނެެއެވ.

ޖީ.ެއްސ.ީޓއަށް ަރިޖްސްޓީރޮކށްފައިާވ ފަރާތެއްނަމަ ައުގ ހުށަހަޅަންވީ ީޖ.ެއްސ.ީޓ   .13.2 
 ހިމަނިައގެންނެވެ. ައިދ ީޖ.އެްސ.ޓީއަށް ަދްއކާ ައަދދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެެވ.

މަސަްއކަތްކޮށްިދުނމަށް މުއްދަުތ ހުަށަހޅަންޖެހޭނީ ަބންދު ުދަވސްަތއް ހިމަނަިއގެން ދަުވހުގެ   .14.1 މުއްދަތު  .14
 އަަދދުްނނެވެ.

ެއަމސަްއކަތެއް ުކރުމަށް އެކަށީގެންާވ ުމްއދަތެްއ މަސަްއކަތްކޮށްިދުނމަށް ހުށަަހާޅ ުމއްދަތަކީ   .14.2 

 ކަުމގައި ވާންވާނެެއެވ.
މަސަްއކަތްކޮށްިދުނމަށް މުްއަދުތ ދެވިފައިވާ ަމސަްއަކތަށް މުއްދަތު ހުށަަހާޅކަްނ   .14.3 

 ނުޖެހޭެނއެެވ.
ފެށިގެްނ  ތާީރޚުން ހުށަަހޅާ ީބލަން އޮންނަންވާނީ ތާރީޚް ަހަމވާ މްުއދަތު ބީަލމުގެ  .15.1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .15

 .މުްއދަަތށެވެ ދުވަުހގެ ުދަވސް  30 މަދުެވެގން
ބީލަމާއެކު  .16

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލިޔުންތައް 

 ނުވަތަ މަދު ލިުޔންތައް އަދި ިލޔުމެއް އަދި މަޢުލޫމާތު ތިރީަގިއިމވާ ހުށަަހާޅިއރުބީލަން   .16.1
  ުކރެވޭނެެއވެ.އެަފރާަތކުން ހުށަަހާޅފައިވާ ބީލަން ބާތިލު  ނެތްނަމަ

 ( 2)ަޖދުަވލު  ީބލަން ހުށަަހޅާ ޯފމްފުރިހަަމ ކޮށްފައިވާ  16.1.1 

 ކޯަޕޭރިޓވް ސޮަސިއީޓ/ އަިމއްލަ ފަުރދުންގެ ިވޔަާފީރގެ ކުންފުނި/ޕާޓްަނރޝިޕް/ 16.1.2 
 .ެރިޖްސްޓީރެގ ކޮޕީ

  ކާބޯތަކެތި އުފްައާދ ތައްޔާުރކޮށް ވިްއުކމުގެ ހުްއދަިއެގ ކޮޕީ 16.1.3 



އެއްބަސްވުން އަދި ބީލަމާގުޅޭ މަުޢލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީަލމުގެ ޖަދުވަލަުތއް،   
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)ހުށަަހޅަްނޖެޭހނެ ަކމަށް ބީލަން ޝީޓްގައި ބުނެފައިވާނަމަ  ީބ.ޯއ.ިކޔު  /ކޯޓޭޝަން 16.1.4 
 ހުަށަހޅަންެޖހޭނެެއެވ.(

 (3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ ޕްޮރފައިލް ފުރިހަަމކޮށްފަިއވާ ބީަލން  16.1.5  

ކޮީޕ )ޖީ.އެްސ.ީޓައށް  ގެ ެސޓްިފެކޓްރެިޖްސްޓޭރޝަން ީޓ .ެއސް .ޖ16.1.6ީ  
 ެރިޖްސްޓީރކޮށްފައިވާަނމަ(

ފާއިތުވިދިޔަ ައހަުރެގ ފައިނޭންޝަލް ސްޭޓްޓމަްންޓ )ފާއިތުވިިދޔަ ައހަރު އާްމަދނީ  16.1.7  
މިލިއަން ރުފިާޔއަށްވެުރ މަތިނަމަ އޮޑިްޓކޮްށަފއިވާ ފައިނޭންޝަލް  5

 ްސޓޭްޓަމްނޓް(
 ބިޑް ެސކިުއރިީޓ ހުަށހަޅަްނޖެހޭ ބީަލމެއްަނަމ ހުށަަހޅާ ބިްޑ ސެިކުއިރޓީ  16.1.8  

ހުށަަހާޅިއރު ތިރީަގިއިމވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ިލޔުމެއް އަދި ލިުޔންތައް މަދު ނުވަތަ ބީލަން   .16.2 
 ާމރކްސް ނުލިބޭެނެއެވ.ނެތްނަމަ 

އިަދ  ބީަލން ހުށަހަޅާ ަމަސްއކަތާުގޅުްނުހރި ަމަސއްކަުތެގ ތަޖްިރބާގެ ލިޔުންތައް 16.2.1  
 ފުިރހަމަ ުކުރމަށްފަހު ހުަށހަޅަްނވާނެެއެވ. 5ޖަދުަވލު 

ފުިރހަަމ ކުުރމަށްަފހު  4ބީަލން ހުަށަހޅާ ަފާރތުގެ މާލީ ދަލީުލ އަދި ަޖުދަވލު  16.2.2  
 ހުަށަހޅަންވާެނއެެވ.

)ހ( ބޭންކް ރިަފރެންސް ލަެޓރ ނުވަތަ ްސޭޓްޓމަްންޓގައިާވ ެއކައުްންޓެގ   
 ަރިޖްސްޓރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަުމަގއި ާވްނޖެހޭެނއެެވ.ެވރިފަރާަތކީ ބީލަމުގައި 

އެފަރާތުގެ  ،)ށ( އަމިއްަލ ފަރުދުންގެ ިވޔަފާީރގެ ދަށުްނ ބީލަން ހުަށހަާޅަނމަ   
އަިމއްލަ ނަުމަގއި ުހުޅވާފައިާވ އެަކއުްނޓްގެ ބޭްނކް ރެފަެރންސް ލެޓަރ ނުަވތަ 

 ްސޓޭްޓަމްންޓވެްސ ގަބޫުލުކެރޭވނެއެވެ.
)ނ( ފާއިތުވި މަހުގެ ޭބންކް ެބލެންސް އަދަދު އިނގޭނެހެްނ ބޭންކް ރިފަރެްންސ   

 ިސޓީ އެއް ނުވަތަ ބޭންކު ްސޭޓްޓމަްނޓް ހުށަހަަޅްނވާނެެއެވ.
ްކރެިޑޓް ރެަފރެްންސ ިސޓީތައް. ހުަށަހާޅ ކްރެޑިޓް ރެފަރެންްސ ިސީޓތަުކގަިއ  16.2.3  

 ތިީރގައިވާ ަޝރުތުތައް ަހމަވާްނޖެހޭެނއެެވ.
)ހ( ަރިޖްސްޓީރކޮށްފައިވާ ިވޔަާފިރއެއްގެ ނުަވތަ ހިންަގުމންދާ ކުންފުންަޏކުން   

 ލިއުމެްއަކމުަގއި ވާންވާނެއެެވ.ނުވަތަ ބޭންކަކުން ދޫކޮށްފައިާވ 
)ށ( ހުށަެހޭޅ ްކރެިޑްޓ ރެފަެރންސް ައީކ ޚާްއސަޮކށް މިޕްޮރެޖްކޓަްށ ޫދކުރެވިަފއިާވ   

 ިސީޓއެްއކަމުަގއި ވާންވާނެެއެވ.
)ނ( މިރެަފރަްންސގައި ޕްރޮެޖްކޓްގެ ނަްނ، ފަިއސާގެ/ ކްެރޑިޓްގެ ޢަަދުދ، ިސީޓ   



އެއްބަސްވުން އަދި ބީލަމާގުޅޭ މަުޢލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީަލމުގެ ޖަދުވަލަުތއް،   
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 މުްއދަތު ަހަމވާނެ ތާީރްޚ ައިދ ރެަފރަްނސް ދޫުކެރވުނު ާތީރްޚ، ކްރެޑިްޓެގ ިސީޓގެ
ދޫުކރާ ފަރާތުގެ ނަމާިއ ސޮިއ އަދި ްސޭޓމްްޕ ާސފުކޮށް އެނގެން 

 އޮންނަންވާނެއެެވ.
)ރ( މިރެފަރަްނސް ވާންާވނީ ރެަފރަންސް ޫދުކރިފަރާތުްނ ޫދކޮށްފައިވާ ޮއރިިޖނަލް   

 ެރފަރަްނސްތަުކގެ ކޮީޕ ބަލެައއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ރެަފރަންްސައަކށެވެ. މިފަދަ 
 )ބ( އަިމއްލަ ފަުރދުން ދޫކޮްށފައިވާ ްކެރޑިޓް ރިފަރެންްސ ަބލައެއްނުގަނެވޭނެެއެވ.  

 އެއްބަްސުވމުގަިއ ޮސިއުކރުމުެގ ކުރިން ހުށަަހޅަންެޖހޭ ލިޔުްނތައް  1 .16.3 

)މުވައްޒަުފންނެތްނަމަ  ުމގެ ކޮޕީދައްާކކަމުގެ ލިޔުޝަން ފައިސާ ަގާވއިދުން ެޕން 16.3.1  
 . މަްސ ހަމަނުާވ( 4)ދޫުކރިފަހުްނ  ނެތްކަމަށް ޕެންސަން އޮީފހުންދީފަިއވާ ލިޔުން(

 ްކލިއަރެްނސް ޓެކްސް ދޫުކރާ އޮޯތިރީޓން ެރވެނިއު އިންަލންޑް މޯލްިޑވްސް 16.3.2  
 ( ހަމަނުވާ  މަސް  4 ޫދކުރިފަހުން) ކޮޕީ ރިޯޕޓްގެ

 ބީލަން ހުށަހެޅުން )ރ( 
ބީލަން ބަންދު  .17

 ކުރާނެ ގޮތް 
ެއެވ. މިނޫންގޮތަަކށް އޮންނަ ބީލަމެްއ ބަލަެއްއ އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފަ ންބީލަ  .17.1

 ނުގަނެވޭނެެއެވ. 
 ވާނެެއވެ. ޔެފައި އޮންނަންލިބީަލުމގެ ނަން   ޭބރުގައިިސޓީ އުރިައގެ  .17.2 

 ނަާމއި އެްޑެރސް  ބީލަން ހުށަަހޅާ ފަރާތުގެކަނުގައި  މަތީ ން ތްފަރާތުިސޓީ އުަރިއގެ ކަނާ  .17.3 
 ފާ ޮއންނަން ވާނެއެެވ.ޔެ ލި އަދި ޯފނު ނަމްަބރު

 ވާ ބީލަން ޝްީޓގައި  އުރައިގައި  ިސޓީ  ުކރެވިފައިވާ ބަންދު ހުންނަންާވނީ ީބލަންތައް ހުަށަހޅާ  .17.4 

 .ުކެރވިފައެވެ  އެޑްރެސް ގޮތަށް

ބީލަން  .18
ހުށަހެޅުމުގެ 

 ސުންގަޑި 

ުހށަަހޅަންވީ ުސން ގަނިޑ  ީބލަންތައް ހުށަހަޅާ އެދި ަމަސއްކަތަށް ނުވަތަ ިޚުދމަތަށް މި  .18.1
 ބީލަްނ ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެެވ.

 ގޮުތަގއި ދުވަހެއްގެ ބަންދު  ސަުރާކރު ތާީރޚަކީ ކުރެވިފަިއވާ ބަޔާން  ގައި 18.1 މާއްާދގެ  މި  .18.2
ެޖިހގެްނ  ވާނީ ާތރީަޚކަށް އެންެމފަހު ހުށަހަޅަްނޖެހޭ  ބީލަން ަހަމޖަްއަސއިފިނަމަ  ަސުރާކރުން

 ުދަވހެްއގެ ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ަގއިވާ ސުންގަޑަީގއެެވ. ރަްސމީ  އަންނަ އެންމެ އަވަހަށް

 އީެމއިލް އަިދ ފެްކސް އިްނ ފޮނުވާ އަްނާދީސ ިހާސބުތައް ަބލައެއް ނުގަނެވޭނެެއެވ.  .18.3 

 ފަހުން  މުއްދަތުގެ  .19
 ބީލަން  ހުށަހެޅޭ 
 މެދު ތަކާއި 

ބީލަން ހުަށެހުޅމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ސުންަގޑީގެ ފަހުން ހުށަަހާޅ ބީލަންތަްއ ބަލެައްއ   .19.1
 ނުގަނެވޭނެެއެވ.



އެއްބަސްވުން އަދި ބީލަމާގުޅޭ މަުޢލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީަލމުގެ ޖަދުވަލަުތއް،   
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 :ކުރާނެގޮތް  އަމަލު
 ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން )ބ( 

 ހުށަަހޅާ  ބީލަން ަވނީ ހަަމެޖހިފައި ުހުޅުވަމށް ބީލަންތައް ުހށަަހޅާ ަމަސއްކަތަށް މި  .20.1 ބީލަން ހުޅުވުން  .20
 ފަރާތްެއގެ  ފޮނުވާ ތަނަށް ހަަމެޖހިފިައވާ ހުުޅުވމަށް ީބލަން އެފަރާތުން  ނުވަތަ ފަރާތްތަުކގެ

 ހާިޒުރގައި ީބލަން ޝީްޓގައިވާ ތާރީްޚަގެއެވ.
 .އެްޑެރހުަގެއވެ  ވާަބޔާންކޮށްފައި ބީލަން ޝީޓްގައި  އޮންނާނީ ުހޅުވުން ބީލަން   .20.2 

 ބަންދު  ސަުރާކުރން ުހރެ ަސަބބަކާ ެއްއެވސް ާތީރަޚކީ ހަަމަޖއްސާަފއިވާ ުހޅުވުމަށް ބީލަން   .20.3 
 ަރްސމީ  އަންނަ ޖެހިގެން ޮއްނނާނީ  ުހޅުވުން ބީލަން ަހަމޖަްއަސއިފިނަމަ ގޮތުަގއި ދުވަހެއްގެ
 ސުންަގީޑަގއެެވ.ީބލަން ޝީޓަްގިއވާ ަގއިވާ  ދުވަހުގެ

ހުށަހަޅާ  .21
ބީލަމުގައިވާ 

ކުށްތައް 
 އިސްލާޚްކުރުން 

ިމވާ  ިތރީަގއި ޝަރުތު ުފިރހަަމވާ ބީަލންތަކުގެ ިހާސބުުކުރުމގެ މަްއަސލައެއް ުއޅޭނަަމ   .21.1
 ގޮތްތަކުގެ މަތިން އިސްލާޚް ުކެރވޭނެއެެވ.

ފައިސާގެ ައަދުދ ތަފާތުވާނަަމ، ބީަލމުގައިވާ ފައިސާގެ ައަދދާިއ ދިެވހި ބަހުން ލިޔެފަިއވާ   .21.2
 ަރގަޅު ައަދދުަކމުގައި ބަލާނީ ިދވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފަިއސާ އަަދެދެވ.

ބީލަންތައް  .22
ޗެކްކުރުމާއި 
ބީލަންތަކުގެ 

ރެންޕޮންސިވްނަ 
 ސް ކަނޑައެޅުއް 

 ެބލޭނެއެެވ.ބީލަންތައް އިވެުލއޭްޓުކުރމުގެ ކުރިން ތިީރގަިއިވމާ ކަންކަން ފުރިަހަމވޭތޯ   .22.1

 ބީަލމަށް ޝަރުތު ފުިރހަމަާވ ަފރާތެްއކަްނ. 22.1.1 

 ހުށަަހޅަންެޖޭހ ލިޔުްނތައް ހުަށަހޅާފައިވާ ަފރާތެްއކަން  22.1.2 

ބީލަުމގައިާވ އުސޫލްތަކަށްބަަލއި ެއކަށީގެްނވާ ިބޑެއްޯތ ކަނޑަެއޅުްނ  22.1.3 
 )ރެންޮޕންިސވްަނސް(

 ބީލަންތައް  .23
 ކުރުން  އިވޭލުއޭޓް 

ގަިއވާ ކަންކަން ުފިރަހަމވާ  22.1ހުަށަހޅާ ީބލަންތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުޭއޓް ކުެރޭވނީ   .23.1
 ބީލަންތަެކެވ.

 ބީލަން .24
ހަވާލުކުރާނެ 

ފަރާތް 
 ކަނޑައެޅުން 

 ކުރާނެ ބޭނުން ވަޒަްނކުރުމަށް ީބަލން ،ބީލަްނ ހަވާުލކުާރނެ ފަރާެތްއ ކަނޑަައޅާނީ   .24.1
 އެންމެިގނަ މާްކސްލިބޭ ފަރާަތކަށެެވ.  ބަަލއިގެން މިންގަނޑަށް

ތަން ބީލަން  .25
 ކެންސަލްކުރުން 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަަހާޅިއރު ފުިރަމުކރަްނެޖޭހ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަަހޅަންެޖޭހ   .25.1
ލިޔުންތައް ހުަށހަޅާފައިުނާވަނމަ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަތުމުގެ ިއްޚތިޔާރު ެވރިފަރާަތށް 

ްއ ލިބިގެްނެވއެވެ. އަދި ީބލަންަތްއ ބަލައިގަުތމަށްފަުހގަިއެވސް ީބލަމުގަިއ ބަޔާންކުރާ ިލޔުންތަ
ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތައް ާބިތލްކުރުުމގެ ިއޚްތިާޔރު ވެރިަފރާތަށް ލިިބގެންވެެއެވ. އަދި 



އެއްބަސްވުން އަދި ބީލަމާގުޅޭ މަުޢލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީަލމުގެ ޖަދުވަލަުތއް،   
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ބީލަންތައް ބަަލއިގަުތމަށްފަހު ުހށަަހޅާަފިއވާ ައގުތަަކކީ ެއކަީށގެންނުާވ އަގުަތކެއްަނމަ ނުވަތަ 
 އިޚްތިާޔުރ އެކަީށގެންވާ ައަދދަކަްށ ބީލަްނ ހުަށހަާޅފައިުނާވނަމަ ބީަލްނތައް ބާތިލްުކުރމުގެ

 މަސަްއކަުތގެ ެވރިފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެެވ.
 ބީލަން .26

 ކާމިޔާބުކުރާ 
 ހޮވައި، ފަރާތް 
 އެންގުން  އެކަން 

 ލިޔުމުން އެކަން އަންާގނެއެެވ.ބީލަްނ ކާމިާޔުބވި ފަރާތަށާިއ، ކާިމޔާުބނުވި ފަރާްތތަކަށް   .26.1

އެއްބަސްވުމުގައި  .27
 ސޮއި ކުރުން 

( ފަހެއް) 05 ބަންދުނޫން ިގނަވެގެން  ފޮނުވާތާ ލިޔުން  ެއކަމުގެ ކާމިާޔުބުކރިފަރާތަށް ބީލަން   .27.1
 ސޮއި  ެއްއަބސްުވުމގައި  ަމަސްއކަތުގެ ެދމެދު ފަާރތާއި ކާމިޔާބުުކރި ީބލަން ެތޭރގައި  ދުވަހުގެ

 .ކުރަްނވާނެއެވެ 
 ސޮއި  ގައިެއްއަބްސުވމު  މުްއދަތަުގއި އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންޮކށްފައިވާ  ގައި 27.1  .27.2 

 .ބާތިްލުކރެވޭނެއެވެ  ނިްނމުން ނިންމާފައިވާ ަހވާލުުކުރމަށް ިމަމސަްއކަތް ،ފިނަމަ ނުކޮށް
 އެއްބަްސުވމުގައި  ނުަވތަ ޫދކޮށްލައިފިނަމަ މަަސއްކަތް ޮސިއުކރުމަށްފަހު އެއްބަްސުވމުގައި  .27.3 

 ދައުަލތުގެ ޫދކޮށްލައިފިނަމަ  ަމސައްކަތް ނުކޮށް ަމސަްއކަްތފުރިަހމަ  ޮސއިުކުރމަށްފަހު 
 .ފިޔަވަޅުއެޅޭނެެއވެ ގޮތުެގަމތިން  ބަޔާްނޮކށްފައިވާ  ގައި 17.19 ަޤވާިއުދގެ  މާލިްއޔަތުގެ

 ތައް )ޅ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީ 
 ހުށަަހޅަންވާނެެއވެ ބިޑް ސެކިއުިރީޓ ީޝޓްަގއި ބަޔާން ކޮްށފައިވާ އަދަުދ ބީަލމަށް   .28.1 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ .28

ބިޑް ެސިކުއިރޓީެގ ގޮުތގައި ުހށަހަޅަންޖެޭހނީ ސަުރާކުރްނ ގަޫބލުކުެރވޭ ބޭންެކއްގައި ީބލަްނ   .28.2 

 ހުަށަހޅާ ފަރާުތގެ ނަުމގައި ުހޅުވާފަިއާވ އެކައުންޓެއްގެ ެޗކެކެވެ. 
 7 ރަސްމީ ބަްނުދ ނޫން  ްނ ފެށިގެންޚުެއކަން އަންގާ ތާރީ  ށްބީލަން ކާމިޔާބު ުކރާ ފަރާތަ  .28.3 

 ެސކިުއިރޓީ  ބިޑް  ތަކުގެ)ހަތެއް( ދުަވުހެގ ތެޭރަގިއ ބީލަން ކާމިާޔބު ުނވާ ފަރާތް
 އެފަރާްތތަކަށް ރަްއދު ުކެރވޭނެ ެއެވ.

 ލަން ބީ ނުވަތަ ަނމަލަމުން ވަިކވެްއޖެފަާރތަކުން ބީ ޅިހުށަހެ  ލަންބީޅުވުމަށްަފހު ހު  ބީލަން   .28.4 
 ލިުބަމށްފަހު ިމ ަމސައްކަތާ ޙަާވލުުނވެ ުމގެ ލިޔުން ށް ބީލަން ާކިމޔާުބިވކަކާިމޔާުބުކރާ ަފރާތަ
ހުށަހަޅާފައިާވ ބިޑް ސެިކުއިރީޓ ދައުަލތަށް  އެަފރާތުން ފިނަމަ ލައިކޮށްމަސަްއކަތް ދޫ 
 ނެގޭނެެއެވ.  

 .ުދަވހެވެ  30 ފެށެިގން ާތރީުޙން ހުަށހަޅާ ބިޑް މުްއދަަތކީ ެސކިުއިރީޓގެ  ބިޑް  .28.5 

އެޑްވާންސް  .29
ފައިސާ އަދި 

 ގަާވިއދާ  މާލިްއޔަތުގެ ަދއުލަތުގެ ،ހުށަަހަޅއިިފނަމަ  އެދި  ޯހުދމަށް  ފައިސާ އެްޑވާްނސް  .29.1
 Commented [AS1]: Kureegai vane advance faisaa nudheveyne .ޫދުކެރވިދާެނެއވެ  ފައިސާ  ެއޑްާވންސް  އެއްގޮތަށް

kamah bayaan koffa.  



އެއްބަސްވުން އަދި ބީލަމާގުޅޭ މަުޢލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީަލމުގެ ޖަދުވަލަުތއް،   
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އެޑްވާންސް 
ފައިސާގެ 
 ގެރެންޓީ 

)ދެލްައަކ  -/250,000އެްޑވާްނސް ފައިސާ ޫދުކެރޭވނީ ޕްރޮިކއުމަްނޓްެގ ުޖމްލަ އަގު   .29.2
 ފަންސާސް ާހސް( ދިެވިހ ުރިފޔާއަށްވުރެ ޮބުޑވާނަަމއެެވ.

)ާސީޅސް  45އެްޑވާްނސް ފައިސާ ޯހުދމަްށއެދި ހުަށަހޅާަނަމ، މަަސްއަކތް ހަވާލުާވތާ   .29.3
 އެދި ހުަށހަޅަންވާނެެއެވ. ފަހެއް( ުދވަުހެގ ތެރޭގައި އެްޑވާންސް ފައިާސައށް

އެްޑވާްނސް ޕޭމަންޓް ެގރެންޓީގެ ގޮތުަގިއ  ހުށަަހޅާަނމަ ޯހދުމަށް  ފައިސާ އެްޑވާްނސް  .29.4 
ަސުރާކރުން ގަބޫލުުކެރޭވ ބޭންަކކުން ނުވަތަ ދިެވިހރާއްޭޖގައި ާގއިމްުކެރިވފަިއވާ 
ފައިނޭންޝަލް އިްންސިޓޓިުއޝަނަކުން މި ްޕރޮެޖްކޓަަކށް ދޫކޮްށފައިވާ ެސކިުއިރޓީ ުނަވތަ 

ކިުއިރޓީ އޮންނަންވާނެ ޮގތުެގ ެގރެންޓީެއއް ހުަށަހޅަްނވާނެެއވެ. އެޑްވާންްސ ޕޭމަްނޓް ސެ 
 ގައި ާވނެެއެވ. 9ނަމޫނާެއއް ަޖުދވަލު 

)ފަނަރަ  %15އެްޑވާްނސް ފަިއާސގެ ގޮުތަގއި ދޫުކެރވޭނީ ަމަސްއކަތުގެ ުޖމްލަ އުަގގެ   .29.5 
އިންސައްތަ( އަށްވުެރ ޮބޑުުނވާ ައދަދެކެވެ. ައިދ ެއޑްވާްނސްެގ ގޮތުގައި ދެޭވ ފައިާސ 
މަސަްއކަތް ުކރަމުްނާދިއުރ ނުވަތަ ޚިުދމަތް ޯހަދުމންދާިއރު ހުށަހަާޅ ބިލްތަުކން، 

 އުނިުކެރވޭެނއެވެ.ކޮންްޓެރްކޓްގެ ުޖމްލަ ައުގގެ ނިސްބަތުން 

 ޕާރފޯމަންސް  .30
 ގެރެންޓީ 

ބީލަން ކާމިާޔބުުކިރ ރުފިާޔއަްށވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ  -/250,000ބީަލމަށް ހުަށަހޅާ ައގަކީ   .30.1
ަސުރކާރު ގަބޫލުުކރާ ޭބންކަކުން ނުވަތަ ިދެވިހރާއްޖޭގައި ގިާއމްކުރެވިަފިއވާ ފަރާތުން 

ފައިނޭންޝަލް އިންްސިޓިޓުއޝަނަކުން މި ޕްރޮެޖްކޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެިކުއިރޓީ ނުަވތަ 
 ުހަށަހޅަންވާނެެއެވ.ާޕރފޯމަްނސް ގެރެްނީޓގެ ގޮުތގައި ެގރެންޓީެއއް 

ޕާރފޯމަންސް ެގރެންީޓ ބެެހްއޓުމަށް ީބލަން ކާމިާޔުބުކިރ ފަާރތަށް ދެވޭ މުްއަދތުގަިއ   .30.2 

 ނިްނމާފައިވާ  ހަވާލުުކރުމަށް މިމަސައްަކތް ޕާރފޯމަންްސ ެގރެންީޓ ުނަބހައަްޓއިިފނަމަ، 
ބާތިލްުކރުމަށްަފުހ، އެފަރާތުން ުހަށަހޅާފަިއާވ ބިޑް ެސކިުއިރޓީ ދައުލަަތށް  ނިންމުން

 ނެގޭނެެއެވ.

ެގރެންޓީގެ ގޮތަުގއި ހުށަަހޅަންވާނީ ަސރުާކުރ ގަބޫުލުކރާ ބޭންަކކުން ނުވަތަ ޕާރފޯމަންސް   .30.3 
ދިވެިހާރްއޖޭަގިއ ގާއިްމުކެރވިަފއިވާ ފައިނޭންޝަލް އިްންސިޓިޓުއޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮެޖްކަޓށް 

ެގރެްނޓީ ޮއންނަންވާނެ ޕާރފޯމަންސް ދޫކޮްށފައިވާ ެސކިުއިރޓީ ނުަވތަ ގެރެްނީޓއެެކެވ. 
 ަގއި ާވނެެއެވ. 8އް ަޖުދވަލު ގޮތުގެ ނަމޫނާއެ 

 ފެށިގެން ތާރީޙުންގެރެްނީޓ ހުށަަހޅާ ޕާރޯފމަްނސް  ުމްއދަތަކީ ގެެގރެންޓީ ޕާރފޯމަންސް   .30.4 
 އެއްބަްސުވމުގެ ުމއްދަެތެވ.

ކުއްލި ލާހަތު  .31
ބޭނުންކުރުމަށް 

ސްކޫލުގައި 

 ދިނުމުގެ ނާސްތާ ަދިރވަރުންނަށް ،ޙާލަތެއްަގއި  ދަތިެވދާނެ ދިުނަމށް ނާސްތާ ދަރިވަރުްނނަށް  .31.1
 05 ޢަދަދުން ޖެހޭ ބޮލަކަށް ދަރިވަެރްއގެ ކޮންމެާނސްާތއަށް އެްނރޯްލވާ  ،ބޭުނމުަގއި 
ބީލަން ކާމިާޔުބުކރާ ފަރާުތން  ފަިއސާ  ަޚަރުދގެ ިހނގާނެ ުޖމުލަ  ާނސްތާއަށް ދުވަހުގެ



އެއްބަސްވުން އަދި ބީލަމާގުޅޭ މަުޢލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީަލމުގެ ޖަދުވަލަުތއް،   
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ބަހައްޓަންޖެހޭ 
 ފައިސާ 

އިާސައކީ ެއްއަބްސވުުމގެ ުމއްދަތުަގިއ ސްކޫލްގަިއ ްސކޫލާއި ޙަވާުލުކރަންާވނެއެެވ. އަދި މިފަ
ބަހަްއޓަންެޖޭހ ފަިއާސއެެކެވ. އަިދ ކުއްިލ ޙާލަތުަގއި ބޭނުންުކުރމަށް ްސޫކލުގައި ެބެހްއޓޭ 

 05ުދަވހަށް ވާވަރަށް ަފިއސާ މަުދެވްއޖެނަމަ އިތުރު  01ފައިސާ ބޭނުންުކަރމުްނޮގސް 
 އްަގއި ސްޫކލާިއ ޙަވާލުުކރަންވާނެއެެވ. ދުވަަހށް ާވ ފައިސާ ސްކޫލުން އަްނގާ މުއްދަތެ 

 ެއްއަބސްވެ  ޚަަރދުުކުރމަށް ފަިއާސއިން މި ،ދަތިވެއްޖެަނމަ  ދިުނަމށް ނާސްތާ ދަރިވަރުްނނަށް  .31.2
 ހުށަަހޅަްނާވނެއެެވ. ްސކޫލަށް ލިޔުމެއް

މައްސަލަ  .32
ހުށަހެޅުމާއި 

 މައްސަލަ ބެލުން 

ަގއި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ފަދައިން ބީލަެމްއގަިއ  17.09ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަުތެގ ގަާވިއުދގެ   .32.1
ގަވިާއދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންަތއްތައް ބެލުމަށް ަމއްަސލަ ހުަށެހުޅމާިއ، ހުަށހެޅޭ ަމްއަސލަަތއް 

-13ބެުލމުގައި ޢަމަލުުކެރވޭީނ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަާތެބހޭ ަސރކިއުަލރ ނަންބަރު 

K/CIR/2018/01  ުުގިޅގެން މަްއަސލަ ހުަށެހުޅމާިއ،  ަގިއވާ "ބީލަމަކާ 17ގެ ޖަުދަވލ
 ހުަށެހޅޭ ަމްއސަލަތައް ބެުލުމަގއި ޢަމަލުުކރާެނޮގތުގެ އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތަށެެވ.

ަގއި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ފަދައިން ބީލަެމްއގަިއ  17.09ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަުތެގ ގަާވިއުދގެ   .32.2 
ގަވިާއދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުަށހަަޅްނާވނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާެބހޭ 

ގަިއވާ "ބީލަްނ  18ގެ ޖަުދަވލު  K/CIR/2018/01-13ަސރކިއުަލރ ނަްނބަުރ 
-ާޔ މަްއސަަލ ުހށަަހާޅ ފޯމްއިޢުލާންކުރި އޮީފުހގެ ޕްރޮކިުއަމންޓް އޮިފަސރަށް ބީލަންވެރި 

 ފޯމުންނެެވ. PR-14ފުރަތަމަ ަމުރހަލާ" 
ަގއި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ފަދައިން ބީލަެމްއގަިއ  17.09ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަުތެގ ގަާވިއުދގެ   .32.3 

ގަވިާއދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަެހޅުމުްނ، މައްަސލަ ހުަށހަޅާ ާތރީުޚްނ 

)ހަތެއް( ުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ، ަމްއސަލަ ނިންމައި،  7ންދު ނޫން ފެށިގެން ސަރުާކރު ބަ
މްައސަލަ ިނންިމގޮތް ލިޔުަމުކން މަްއަސލަ ހުަށެހޅި ފަރާަތށް، ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތާެބޭހ 

ަގއިވާ "ބީލުަމެގ  19ގެ ޖަުދަވލު  K/CIR/2018/01-13ަސރކިއުަލރ ނަްނބަުރ 
ފޯމުން ޖަާވުބ  PR-14ރުޭދ ަޖާވބު" މްައސަަލާއިއ ގުޅިގެްނ ްޕޮރކިއުމަްނޓް އޮިފސަ 

 ތައްާޔުރކޮށް ައންގާނެއެެވ.
 ބީލަެމްއގައި  ފަދައިން ބަޔާންޮކްށފައިވާ ަގއި 17.09 ގަާވިއުދގެ މާިލއްޔަުތގެ  ދައުލަތުގެ  .32.4 

 އޮިފސަުރދޭ  ްޕރޮިކއުމަންޓް  ،ހުށަެހޅުމުން  ބެލުމަށް ކަްނތައްތައް ކުރާ ޚިލާފަށް ގަވިާއދާ
 މިިންސްޓރީ  ބެލުަމށް އަލުން ަމްއސަލަ  ަބޔާންކޮށް އެކަން ނުޖެޭހނަމަ  ހިްތހަމަ  ޖާަވާބެމދު

 .ހުަށެހިޅދާނެއެވެ  ެސކްޝަނަށް ކޮމްޕްލަޔަްނސް ެއންޑް ޮއިޑޓް އެިޑޔުކޭަޝންގެ ފްއޮ
މައްސަލަ އަލުން  .33

ބެލުމަށް 
މުސްތަޤިއްލު 

ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ފަދައިން ބީލަމްެއަގއި   17.11ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަުތގެ ގަާވިއުދގެ ާބބު   .33.1
ދިމާާވ މަްއަސލަައކާއި ުގިޅެގން އިާދީރކަންކަން އަލުން ެބލުމަށް "ުމސްަތޤިއްލު ިރވިޔު 

-13ކޮމެޓީ" އަށް ހުަށެހޅުުމަގިއ، ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތާބެހޭ ަސރކިއުަލރ ނަންަބުރ 



އެއްބަސްވުން އަދި ބީލަމާގުޅޭ މަުޢލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީަލމުގެ ޖަދުވަލަުތއް،   

 2019މެއި  9

 

13 ގެ  44ސަފްޚާ    މިނިސްޓްީރ އޮފް އެޑުިޔކޭޝަން 
 

ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް 
 ހުށަހެޅުން 

K/CIR/2018/01  ުަގއިވާ "ބީލަންެވިރާޔ ބީަލުމގެ މައްސަަލ ައލުން  21ގެ ަޖދުަވލ
ބަލައިދިުނމަށް އެދި "ބީލަުމެގ މައްސަލަ ައލުން ބަލާ ުމސްތަިޤްއލު ރިިވޢު ޮކެމީޓއަށް 

 ފޯމުން ހުށަަހޅިާދެނއެެވ. PR-16އެޕީލް މަުރަހލާ"  –މްައސަލަ ހުަށހަާޅ ފޯމު" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



އެއްބަސްވުން އަދި ބީލަމާގުޅޭ މަުޢލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީަލމުގެ ޖަދުވަލަުތއް،   

 2019މެއި  9

 

14 ގެ  44ސަފްޚާ    މިނިސްޓްީރ އޮފް އެޑުިޔކޭޝަން 
 

 3 -ސެކްޝަން 

 މާއްދާތައް  ހާއްސަ  އަދި  އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް

  .34.1 މާނަކުރުން  .34
 

"މަސަްއކަތުެގ ެވރިފަރާތް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ެއ ަމސައްކަތެްއ ކުުރމަށް ބޭނުންާވ 
 މިިންސޓްރީގެ ާދއިރާގެ ަތނަަކށެވެ. 

"މަސަްއކަތް ހަވާުލވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ެއ މަސަްއކަތެއް ކޮށްދިުނމަށް ެއދި   .34.2 

 ބީލަްނ ހުށަަހޅާ ފަރާތަށެވެ.

"މަސަްއކަތް" ަކމަްށ ބުނެފިައއެވަނީ ބީލަން ީޝްޓގައި ބަޔާްނކޮށްފިައވާ ިޚދުމަތް ނުަވތަ   .34.3 
 މަސަްއކަތަެކެވ.

"މަސަްއކަތުގެ އަގު" ކަމަްށ ބުނެފައިެއވަނީ އެްއަބސްުވާމއި ެއްއގޮތަށް ަމސަްއކަްތ   .34.4 
 ފުރިހަަމކުރުމުްނ ަމަސްއކަތް ަހވާލުވާ ަފރާތަށް ދައްކާ ފަިއާސއަށެވެ. 

"އެއްަބްސވުން" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަީނ، ަމަސއްކަުތގެ ވެރިަފާރާތިއ، ަމަސްއކަތްކުރުމަްށ   .34.5 
  ަމަސްއކަތްުކރުާމބެޭހ ގޮތުން ެވވޭ ެއްއަބްސުވމަށެެވ.ހަވާލުވާ ަފރާތާ ދެެމދު 

ލިޔެކިޔުން  .35
 ބަދަލުކުރުން 

 ަފރާތުން  އެއް ގުޅިގެން މިެއްއަބސްުވާމއި  ފަރާތްތަކުން ޝާމިުލވާ ެއއްަބސްުވުމަގއި މި  .35.1
 ދިެވހި  އަންގާނީ އްާއުމގޮތްެއަގއި އެްނގުްނތައް އެންެމހައި އަންަގްނޖެހޭ  ފަރާތަށް އަނެއް
 .ިލޔުމުްނނެވެ ،ބަހުން

 ަރިޖްސްޓރީ ނުވަތަ  އަތަށް ައތުން  ރަްއުދކުރާނީ ލިޔުން ފޮނުވާ ފަރާތަށް އަނެއް އެއްފަާރތުން  .35.2 
 ބީަލުމގަިއ ަބާޔން ކޮށްފައިވާ އެްޑރެހަށެވެ. ،ކަނަޑެއޅިަފއިވީާއމެއިލަށް  ނުވަތަ ،ފޯްސޓުން 

 ަފރާުތން ބޭނުންވާ ންކުރަ ަބަދލު ،ބޭނުންވާަނމަ  ންބަދަުލުކރަ އެްޑރެސް  މެިއްއަބްސވުމުަގއިވާ   .35.3 
 .ައްނގަންވާނެއެވެ ލިޔުމުން ަފރާތަށް އަނެއް

ތިންވަނަ  .36
ފަރާތަކާއި 
މަސައްކަތް 
 ހަވާލުކުރުން 

 ޙަވާުލކޮށްެގން  އެހެންފަާރތަކާއި ެއއްވެސްަބެއއް  މަަސއްކަތުގެ ދަށުންކުެރވޭ  މެިއްއަބްސވުމުގެ  .36.1
 ެވިރފަރާތަށް  ،ފަރާތުން  ަޙވާލުވާ މަސަްއކަތް ބަޔާްނކޮށް  އެކަން ބޭނުންވާނަމަ ކުރަން

 ުހއްަދހޯަދްނވާނެެއެވ. ހުށަހަޅާ ލިޔުމުން
 އެްއެވްސަބެއއް ަމސަްއކަތުގެ ފަރާތަކާ އެހެން ގޮތުގެމަިތން  ަގިއވާ 36.1  .36.2

 މިެއްއަބްސވުުމަގއިވާގޮުތގެމަތިން  ފަރާތުން  ޙަާވލުވާ ަމސަްއކަތް ހަވާުލުކރިކަމުަގއިވިަޔސް
 އުފުަލން ވާނެެއވެ. ިޒންމާ ފުރިހަަމއަށް

ތަކެއްޗާއި  .37
ޚިދުމަތާއި 
 ހަވާލުވުން 

ތާީރާޚއި ގަޑި ަމަސއްކަތް ވިލަެރްސުކރާ ފަރާަތށް  ކުރިން ގެންނަ ތަކެތި ސްކޫލަށް ގެަނުއމުގެ   .37.1
 އަންގަްނވާނެއެެވ.  

ަތެކތީގެ  ޙަވާުލވާނީ ތަކެތި ްސކޫލަށް ގެނައުމުްނ ަމސަްއކަތް ވިަލެރސްުކާރ ފަރާތުން  .37.2
 އަަދާދެއެވ.
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އެއްބަްސުވމުގަިއާވ ގޮތަށް ތަކެތި ލިބިފަިއވާަކމަށް ބަލާނީ ްސކޫލުން ތަެކއްާޗިއ   .37.3 
ެއްއަބްސވުާމިއ ެއްއގޮތަްށ ތަކެތީގެ ތާާޒަކން ބެލުމަށް ފުަހ ތަކެތި ާތޒާ  ،ޙަވާލުުވމަށްފަހު 

 ނަމަެއެވ. ައދި އްެއަބްސުވމާ ިޚލާފަށް ފޯރުކޮށްދީަފއިވާ ަތކެތި އަނުބރާ ފޮުނވާލެވޭނެއެެވ.
އެއްބަސްވުމުގެ  .38

 މުއްދަތު 
 ޯފރުކޮްށދޭންވާނެއެވެ  ިޚުދމަތްއެއްބަްސުވމުގަިއ ބަޔާންކޮށްަފިއވާ މުްއަދތުގެ ތެޭރގައި   .38.1

 ުނވަތަ  ކާރިާޘއެއް/ާޙިދސާއެއް ުޤުދަރތީ ނުވަތަ ކަެމއް ާބރުނުފޯރާ ހަވާުލވިފަރާތުގެ  މަސަްއކަތް   .38.2
 އިުތރުުކރުމަްށަޓަކއި މުްއދަތު ކުރިމަިތވެްއޖެަނމަ ުގޭޅަކެމއް މެނިެފކްޗަރިންއާއި

 ުގޅޭ ކަމާ ުނވަތަ ަރްސމީ) އެގޭފަދަ  ިދމާވިކަން އެަކމެއް ނުވަތަ  ާކިރޘާއެއް/ެއޙާިދާސެއއް
 ުކރިން  ހަމަުވމުގެ  ުމްއދަތު ނިންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ލިޔުންަތކާެއކު ( ފަރާތްތަުކގެ

  ހުަށަހޅަންވާނެެއެވ. މަސަްއކަުތގެ ެވރިފަރާތަށް
 މުއްަދތު ހުށަެހިޅނަަމވެސް  ކޮށްިދުނަމށްރުއިތު  މުްއަދތު ުހރެ  ަސަބަބކާއި އެއެްވސް   .38.3 

ގޮތުގެމަތިްނ  ބަޔާންޮކށްފައިވާ  ގައި " އުޞޫލު އިތުުރކޮށްިދުނމުގެ ުމއްދަތު" އިތުުރކޮށްޭދނީ
 ބިޑް ކޮެމީޓއަށް ުހށަަހަޅއިެގްނނެެވ.

 ކުރުމާއި ޖުރިމަނާ  .39
 އެގްރީމަންޓް 

 ކުރުން  ބާތިލް
 

އެއްބަްސުވމުގަިއާވ މުްއދަަތްށ މަަސއްކަްތ ނުނިމޭނަމަ ަދއުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ަޤާވިއުދގެ   .39.1
 ވަނަ ާމއްދާއާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ިލކުއިޭޑޓަްޑ ޑެމަޭޖްސ ކެނޑޭނެއެވެ.  10.71

ރުފިާޔއަށްުވރެ ދަށުގެ ީބލަމެްއނަމަ ފަިއސާ ކަނޑާީނ، ުޖްމލަ -/2,500,000 ޖުމްލަ ައުގ   .39.2
)ޕޮއިންޓް ުސމެްއ ސުެމއް ފަހެއް( އާ ގުނަކުުރުމން ެޖހޭ އަަދދާ މުްއދަތަށްުވެރ  0.005އަގު 

 އިތުުރވާ ދުަވްސތަުކގެ ައދަދާ ގުނަުކުރމުން ެޖޭހ އަަދދެކެެވ.
 CP*0.005*LDލިކުއިޭޑެޓޑް ޑެމޭޖަސް = 

CP ުކޮންޓްެކްޓ ޕްރިައސް(: ކޮންޓްެރްކްޓގެ ުޖްމލަ އަގ( 
LD  ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮްނޓްރެްކޓްެގ މުއްދަތަށުްވރެ އިުތުރާވ ދުަވސްަތއ( 

ފަިއާސ  މަސައްަކްތ ޙަވާލުވި ަފރާތުން މަސަްއކަްތ ނުނިމި ލަްސާވ މުްއދަތަށް   .39.3 
ހުށަހަޅާ ިބލަްށ ފައިާސ ޫދުކރެޭވީނ  ަމސަްއކަްތ ޙަާވލުިވ ފަރާތުންދޭންެޖިހއްޖެަނަމ، 

މަސަްއކަްތ ނުނިމި ލަްސީވ މުއްދަތަްށވާ ފަިއސާ ބިްލގައާިވ ައަދދުން ކެނުޑމަށްފަހު ާބކީ 
 ފައިސާއެެވ.

އިންަސްއތަ އަްށވުރެ ލިކުިއޭޑޓަޑް ޑެޭމަޖްސ  15%މަސަްއކަުތގެ ުޖމްަލ އަގުެގ   .39.4 
 ބޮުޑެވއްޖެނަަމ ެއްއަބސްުވން ާބތިލްކުރެވޭނެއެެވ.

އެގްރީމަންޓް  .40
 ބާތިލްކުރުން 

އެއްބަްސުވމުގައި ަބޔާންކޮްށފައިާވގޮތަށް ަމަސއްކަތް ކުރިަޔށް ނުދާަކމަށް ފާހަަގ   .40.1
ކުރިެވއްެޖނަމަ އެްއަބސްވުންެއްއޮކށް ނުވަތަ އެއަްބްސުވުމެގ ބައެއް ބާތިލްކުުރުމެގ ފުިރަހމަ 

 ިއޚްިތޔާރު ަމސަްއކަތުގެ ެވިރަފރާތަށް ލިބިގެންވެެއެވ. 
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ަސުރާކރު ސްޫކލްތަުކގެ ަދިރވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ާންސތާ ފުޯރކޮށްދިނުމުގެ އުޞޫަލށް   .40.2 
 ބާިތލް  އްެއަބސްވުން ިދނުމަށްފަހު ޯނިޓްސެއއް  މަްސުދަވުހގެ 03އަންނަ ބަދަލާއި ުގިޅގެން، 

 ުރުމގެ ިއޙްިތާޔރު ަމސަްއކަތުގެ ެވރިަފރާތަްށ ލިބިގެްނވެެއެވ.ކު
 ާބތިލްކުަރން  އެއްަބްސވުން ންިޚުދމަތްދޭ ަފާރތު ުކރިން ހަަމވުުމގެ މުްއދަތު މެިއްއަބްސވުމުގެ  .40.3 

 ބާިތލް  އްެއަބްސވުން ިދނުމަށްފަހު ޯނިޓްސއެއް  ަމްސުދަވުހގެ 03 ެއކަން ،ބޭނުންވާަނމަ 
 .ކުރިެވދާނެއެވެ 

ދުަވުހގެ ތެޭރަގިއ،  3އެއެްވްސ ަސަބބަކާުހެރ ެއއްަބްސވުން ާބތިލްކޮށްފިނަމަ ބަންުދނޫން   .40.4 
އެހާތަަނށް ނިމިފައިވާ ަމސަްއކަތާިއ، ުނނިމިހުިރ ަމަސއްަކތުގެ ތަފްސީލް އަގާެއކު ލިެޔ، 

 ދެފަރާތުން އެިލޔުުމގައި ޮސިއުކރަން ވާނެއެެވ. 
އެހެނިހެން  .41

 ކަންކަން 
ޤާނޫނެއް ުނަވތަ  ެއއްެވސް ސަުރާކުރގެ ސޮއިުކުރމަށްފަހު ދެފަރާުތން ެއްއަބސްުވުމގައި މި  .41.1

ޤާނޫެންއ  އެފަދަ ނުވަތަ އެނގިއްޖެނަމަ ާވކަން ތަޢާރުޟު އެއްބަްސުވާމއި  މި ދަކާގަވާއި 
 ާބޠިލެއް މެިއްއަބސްވުން ުމޅި ަސަބބުން އެކަެމްއގެ ެހދިއްެޖނަމަ  ގަާވިއެދއްނުވަތަ 
 ާމއްދާެއއް  އެ ިހެމނޭގޮތްެވއްޖެނަމަ  އްެއަބްސވުމުަގއި  މި މާއްާދެއއް  އެފަދަ. ނުވާނެެއވެ 

 ދެފަރާުތންވެސް  ެދެމހެްއުޓމަށް އުވާނުަލއި  އެްއަބްސވުން މި ނަމެަވސް  ިއސްލާްހކޮށްގެން 
 .ޤަބޫުލުކަރމެވެ  އެއްބަސްވެ

 ކިރު  ބޭނުންވާ ފުޯރކޮށްދިުނމަްށަޓކައި ނާސްތާ ކުދިންނަށް ްސކޫލު އެއްގޮތަށް މެިއްއަބްސވުމާ  .41.2 
.  އިންެނވެ ( އޯ .ޓީ .ެއސް ) ލޓޑ ޕލކ އޯގަނިައޭޒޝަން ްޓޭރޑިންގ ސްޭޓޓް  ސަޕްލަިއކޮްށދޭނީ

 ެވރި  މަސައްަކތުގެ ދަްއކާނީ  ައގު  ަދއްކަްނެޖހޭ ކިރަށް  ޯފރުކޮށްދޭ  އެފަދައިން އަދި

 .  ފަރާތުންނެވެ
ން ސަޕްލައިުކރާ ިކުރ،  (އޯ.ޓީ .ެއސް ) ލޓޑ ޕލކ އޯގަަނއިޭޒޝަން ްޓޭރޑިންގ ްސޓޭޓް   .41.3 

ާނސްތާ ޕެާކއެކު ަދރިވަރުންަނށް ފުޯރކޮށްދިނުަމކީ މަސައްަކތް  ،ުގދަްނކޮށް ބަލަަހއްަޓއި 
 ހަވާލުވާ ަފރާތުގެ ޒިނާްމއެެކެވ.

 (އޯ .ޓީ .ެއސް ) ލޓޑ ޕލކ އޯގަނައިޒޭަޝން ްޓރޭިޑންގ ްސޭޓޓްއެއެްވސް ސަބަަބކާިއުހރެ   .41.4 
  އަަގަކށް  ބޮޑުނުވާ ޭރޓަށްުވރެ ކަނޑަައޅާ  ަސުރކާރުންމެދުެވިރކޮށް ކިރު ނުލިބިްއެޖނަަމ، 

މަަސްއކަތް ހަާވލުވާ ަފރާުތގެ ދަރިވަރުްނނަށް ނާސްތާ ދިނުަމށް ބޭނުންވާވަަރށް ކިުރ ހޯުދަމކީ 
 ޒިންާމއެެކެވ.

ބިލްކުރުމާއި  .42
ބިލަށް ފައިސާ 

 ދެއްކުން 

މި އެްއަބސްުވުމެގ ދަށުން ިޚުދމަތް ޯފރުކޮްށދިނުމަށްަފހު، ްސކޫލަށް ބިލުުކރާނީ ިގނަެވެގން   .42.1
 )ޭދއް( ފަަހރުއެެވ. 2މަަހކު 

ދުަވުހގެ ތެރޭގަިއ  15މަސަްއކަްތ ހަވާުލވާ ފަރާތުން ހުށަަހޅާ ބިލްަތކަށް ފައިާސ ެދއްުކމަށް   .42.2
 މިިންސޓްީރ އޮފް ފިނޭންސްއަްށ ނުވަތަ ޭބންކަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ.
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17 ގެ  44ސަފްޚާ    މިނިސްޓްީރ އޮފް އެޑުިޔކޭޝަން 
 

ބިލަްށ ފައިާސ ހޯދުމަށް ހުަށަހާޅިއރު ެއްސ.ީޓ.ޯއ އިްނ ސަޕްލަިއކޮށްދީަފިއވާ ިކުރގެ ތެެރިއން   .42.3 
ބިލު ހުަށހަޅާ ުމްއދަތުގަިއ، ނާސްތާ ޕެކާެއކު ސްކޫލަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކިރުގެ ައދަުދ 

 އެގެނޭ ލިޔުެމއް ހުަށހަޅަްށވާެނއެެވ. 
ޓެކްސް އަދި  .43

 އެހެނިހެން ފީތައް 
މަިމސައްކަތާއި ުގިޅެގން ަދްއކަންޖެހޭ ޓެްކސްަތކާިއ، ަކްސަޓްމސް ޑިުޔޓީތަާކއި، އިމްޯޕްޓ   .43.1

ލިައސަންސް ފީތައް ައިދ އެެހނިހެއް ފީެއްއ ދައްކަްނެޖހިއްެޖަނަމ ފީއެްއ ަދއްކާީނ ަމަސްއަކތް 
 ހަވާލުވި ަފރާތުންނެެވ.

އެއްބަސްވުމަށް  .44
 ބަދަލުގެނައުން 

 ެމުދގައި  ދެަފރާތުގެ  ގެނެވޭނީ ަބަދލެއް ާމއްާދައކަށް ސްއެްއވެ  ެއްއަބސްުވުމަގއިވާ މި  .44.1
 .ެއްއަބސްުވަމކުންނެވެ  ޮސއިކުރެވޭ 

އެއްބަސްވުމަށް  .45
 ހިނގާނެ ޤާނޫނު 

 ޤަާވިއދުތަާކއި  ޤާނޫނުތަާކއި ދިވެިހާރއްޖޭގެ ކުރާނީ ތަންފީޛު ައދި  ،ހިްނގާނީ  ެއްއަބސްވުން މި  .45.1
 .އެއްގޮތަށެވެ 

 ދައްަކއިެގން  ވާަހކަ  ެމުދގައި  ދެފަރާތުގެ  ދެަބްސވުން އުފެދޭ  ިއެމދުމެިއްއަބްސވުމާ  .46.1 ދެބަސްވުން  .46
 ހުަށަހޅައިެގން ްއސަލަމަ ޯކޓަަކށް ޝަރުޢީ ިދެވހިާރްއޭޖގެ ،ހައްުލނުކުެރވިއްޖެަނމަ 

 . ނިންމާނީއެވެ 
 ތުެގ ެމދުަގއި ދެފަރާ ހައްުލކުރާނެީވސް  އެަކމެއް ދިމެާވްއޖެނަމަ ނެތްކެަމއް  ަގއިމެިއްއަބްސވުމު  .46.2 

 ަމްއސަލަ  ޯކޓަަކށް ޝަރުޢީ  ިދެވހިާރްއޭޖގެ  ،ަހްއލުނުވެއްޖެަނމަ . ަދްއކައިގެންނެވެ  ވާަހކަ
 .ނިންާމނީއެވެ  ހުަށަހޅައިގެން
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 4 -ސެކްޝަން 
 ތައް ޖަދުވަލު 
 1 – ޖަދުވަލު 

 ޗެކްލިސްޓް  އަދި ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފަރާތުން ހުށަހަޅާ  ބީލަން
 

 

 

 

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

ޑިސްކޮލިފައި  ނެތްނަމަ ނުވަތަ  މަދު  ލިޔުންތައް އަދި ލިޔުމެއް  އަދި  މަޢުލޫމާތު  ތިރީގައިމިވާ  ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު 
  ކުރެވޭނެއެވެ.

   ( 2 )ޖަދުވަލު  ބީލަްނ ހުށަަހޅާ ފޯމް 1

2 
 ކޯޕަޭރޓިވް ޮސަސިއޓީ/ ައިމްއލަ ފަރުދުންގެ ިވޔަފާރީގެ  ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/

 ެރިޖްސްޓީރެގ ކޮޕީ 
  

    ކާބޯަތކެތި އުފަްއދާ ތައްާޔރުކޮްށ ވިއްުކުމގެ ހުްއަދއިގެ ކޮޕީ 3

   (10)ޖަދުވަލު  ( ހުަށަހޅާ އެްސިޓޭމްޓ )ކޯޓޭަޝން 4

   (3)ަޖދުވަލު  ހުަށަހޅާ ފަރާުތގެ ްޕރޮފައިލް 5

   ެސޓްފިެކޓް ކޮޕީ )ީޖ.އެްސ.ީޓައށް ެރިޖްސްޓީރކޮށްފައިވާަނމަ(ެރިޖްސްޓރޭޝަން ޖެީއްސޓީ  6

   (އެާޓރނީ  އޮފް  ަޕވަރ) ލިޔުން ހުްއދަ  ސޮިއުކުރމުގެ ބީަލމުގައި 7

   ފާއިތުިވދިޔަ އަަހުރގެ ފައިޭންނޝަލް ސްޭޓްޓމަންޓް  8

   .އެލިޔުން ހުަށަހޅަންޖެހޭަނމަ  ިލޔުން ަބޔާންކުރާ ާމއްދާގަިއވާ ވަނަ 6.1 9

   ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ްޕރޮެޖކްްޓތަކަށް(ބިްޑ ެސިކުއރިީޓ ) ބިޑް ެސކިުއިރޓީ 10

މާރކްސް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ބީލަން 
 ނުލިބޭނެއެވެ.

12 
 5އަިދ ޖަުދވަލު  ބީލަްނ ހުށަަހޅާ ަމސަްއކަތުާގުޅންުހރި މަސައްކަތުގެ ަތޖްިރާބެގ ލިޔުންތައް

 ފުރިހަަމކޮށް ހުަށަހޅާފައި 
  

13 
 4ގެ ލިޔުންތައް އަދި ަޖުދވަލު  މާލީ ދަލީލު )ބޭްނކް ެގރެްނޓީާއއި ްކރެިޑޓް ފެސިލިޓީފަދަ(

 ފުރިހަަމކޮށް ހުަށަހޅާފައި 
  

ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ ވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމި ބީލަން 
 އިޙްތިޔާރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

   ތަރުީތބުުކެރވިފައި  މިލިްސޓުގަިއ ާވ ތަރުތީބުންުހީރ ހުަށަހޅަންެޖހޭ ލިޔުންތައް  14

  ޞަފްހާ ނަންަބރު ަޖހާފަިއ )ކިތައް ޞަފްޙާގެ ެތެރިއން ކިތައްވަނަ  ޞަފްޙާަކން  15
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 އެނޭގގޮތަށް(

   ސިޮއޮކްށފައި ހުީރ ޞަފްހާތަކުގައި  16

   ވަކިުނވާނެހެން ބައިްނޑްކޮށް / ީހަރސްޖަހާފައި  ުހރީ  ބީަލމުގެ ގަނޑުަތއް 17

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައްއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން 

18 

)ެއންމެފަހުން ދެްއިކ މަުހގެ އަިދ  މުގެ ކޮޕީޝަން ފައިާސ ދައްކާަކުމގެ ލިޔު ގަވިާއދުން ޕެން 
 4)ދޫުކިރފަހުން  ނެތްނަމަ ނެތްަކަމށް ޕެންސަްނ އޮފީހުންދީފަިއވާ ިލޔުން( މަުވްއޒަފުން

 މަސް ހަމަނުވާ(

  

19 
 ގެ ކޮޕީރެެވިނއު އޮތޯރިޓީްނ ޫދކުާރ ެޓްކްސ ކްލިއަރެްނސް ރިޯޕޓް މޯލްިޑްވްސ އިންލަންްޑ 

 މަްސ ހަމަުނާވ( 4)ދޫކުރިަފހުްނ 
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 2 – ޖަދުވަލު 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަން  .1
 1.1 ނަން  

 1.2 އެޑްރެސް 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 

 2.2 އިޢުލާން ނަންބަރު  
 ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު  .3

 3.1  އަގު ހުށަހަޅާ  

   1މެނޫ ސެޓް  2މެނޫ ސެޓް  3މެނޫ ސެޓް  4މެނޫ ސެޓް  ޖުމްލަ 

   )މެޫނއަކަށް(  ޖީ.އެސް.ޓީއާއެކު((ރޭޓް     

 1މެނޫ ސެްޓ  

 3.2 )ތާނައިން ިލުޔމަށް(ޖުްމލަ ައުގ 

 2ސެްޓ މެނޫ  

 3މެނޫ ސެްޓ  

 4މެނޫ ސެްޓ  

 ޖުމްލަ  

 3.3 މުްއދަުތ  ށް  2020 މެއި 30ން ފެށިގެން  2019ޫޖން  9

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު  .4
މާއްދާތަްއ ރަނގަޅަްށ މަތީގަިއަބާޔންކޮށްފައިާވ މަަސއްކަތް/ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ ދީފައާިވ ަމޢުޫލމާތާއި، އެގްރީމަންޓެްގ 

ެބުލމަްށ ފަުހ، މަީތަގިއ ދެންނެވިފައިާވ ައގަްށ ިމ މަަސއްކަތް ުނަވަތ ޚިދުމަްތ ދިނުަމށް ައޅުގަނުޑ / އަުޅގަނޑުމެްނ ބީލަްނ 
 ހުށަހަޅަމެވެ.

4.1 

އަޅުގަނޑު/ އަޅުގަނުޑމެންނަށް ަމސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެަކށީގެންވާ މުްއަދތެއްގެ 
 ގައިވާ ުމއްދަުތަގިއ މަސައްަކތް/ޚިދަުމތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަަހޅަެމވެ. 3.3ތެރޭގައި މަސައްކަތް ފެްއުޓމަށާއި، 

4.2 

ުދވަސް ަހމަވަްނދެން ިމީބލަްނ ޤަބޫލުޮކށް، ެއއާިއ އެއްގޮތަށް ަޢަމލުކުރުމަށް އަުޅގަނޑު /  30ިމީބލަން ހުށަހަޅާތާ 
އަޅުގަނޑުމެން ެއްއބަސްަވމެވެ. ިމމުްއދަތުގެ ތެރޭަގއި ެއްއބަސްވުމުަގިއ ސޮއިކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން ެއިދވަަޑއި ގެންފިަނމަ، 

 ަމސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެްއބަސްަވެމެވ. އެއަްބސްުވމުގައި ޮސއިކޮށް ެއއްަބސުްވާމއި އެއްގޮތަށް 
4.3 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .5

 

 ސޮއި  

 ނަން  

 މަާޤމު  

 ތާރީޚް  
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 3 – ޖަދުވަލު 
 ޕްރޮފައިލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ 

 

 

 

 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ  .1
  -1.1 ނަން 

  -1.2 ރަޖިސްޓްރީ ުކރެިވފައިވާ އެްޑެރސް 

  -1.3 ވިަޔާފރީ އެޑްރެސް  

  -1.4 ރަޖިސްޓްރީ ނަްނަބރު  

  -1.5 ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިިފޭކަޝން ނަންބަރު 

  -1.6 ނަންަބރު  ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން 

  -1.7 ނަންަބރު  ފޯނު 

  -1.8 އީމެއިލް އެޑްރެސް  

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

 # ނަން  މަޤާމު 

   މެޖޭނިްނގ ޑިރެކްަޓރ

   ޑިރެްކަޓރ

   ޑިރެްކަޓރ

   

 އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް  .3
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 4 – ޖަދުވަލު 
 މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 

 

 

 

 ން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަ 
ދިވެހި ) ފާއިތުވި މަހުގެ ބެލެންސް 
 ރުފިޔާއިން(

 # އެކައުންޓް ނަންބަރު  އެކައުންޓްގެ ބާވަތް 

    

    

    

 ޖުމްލަ  

 ކްރެޑިޓް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

ދިވެހި ) ފައިސާގެ އަދަދު
 ރުފިޔާއިން(

 # ކުރެޑިޓް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަން  ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް  ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު 

     

     

     

 ޖުމްލަ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 5 – ޖަދުވަލު 

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް  (ތިނެއް ) 3ފާއިތުވި 
 

 

 

 

 މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ގުޅުންހުރި ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ 
 މަސައްކަތުގެ އަގު 

 ރުފިޔާއިން(ދިވެހި )
 # މަސައްކަތުގެ ނަން  ވެރިފަރާތް މަސައްކަތުގެ  ސައްކަތްކުރި އަހަރު މަ 

     

     

     

     

     

 ޖުމްލަ: 
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 6 – ޖަދުވަލު 
 ޑު ނބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަ 

 

 

 

 

 އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑު 

 ޕޮއިންްޓ ެދވޭނެ ގޮތުެގ ތަފްީސލް ޕޮއިންްޓ ެދވޭނެ ދާިއރާ 
ލިބޭެނ 

ޕޮއިންްޓގެ 
 އަަދދު 

މުަދެވެގން 
ޯހދަންޖެހޭ 
 ޕޮއިންޓް 

 އަގު 
)އަގު  70 ×ހުަށެހޅި އެންމެ ހެޔޮ ައގު/ ހުށަެހޅި އަގު 

  (ަވރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާެނއެެވ. ކުޑަވީ
70 40 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

ގިަނ ޕްރޮޖެްކްޓ  ހުަށެހޅި އެންމެ/ޕްރޮެޖްކޓް ައދަދު ހުަށެހޅި 
  10 × އަަދދު 

ޕްރޮޖެކްޓްަތކަށް ުގޅުންުހރި )ޖޫރިމަާނއެއްނެތި ހިންގާފަިއާވ 
ރުފިޔާއަށްވުެރ މަތީ  -/100,000އަދި  އެކަނި 

 (ޕްޮރޖެކްޓްތައް

10 2.5 

 މާލީ ޤާބިލުކަން 

  x 10 މަތީ ވެލިޔުހުަށެހޅި އެްނމެ  / ވެލިޔުހުަށެހޅި 
އަްށވުރެ ދަށްަނަމ  10%މާލީ ގާބިލްކަން ުހށަހެޅި ައަދުދގެ 
 އެއެްވްސ ޕޮއިންެޓއް ނުެދވޭނެެއވެ. 

10 

5 
  x 10 އާްމދަނީ މަތީ  ެއްނމެ  ހުަށެހޅި/  ހުަށެހޅި ާއްމދަނީ 

 ދަށްަނމަ  އަްށވުރެ 10% ައަދުދގެ ުހށަހެޅި ގާބިލްކަން މާލީ
 .ނުެދވޭނެެއވެ ޕޮއިންެޓއް އެއެްވސް 

5 

ޖަމްޢިއްޔާ/ކޮމެޓީއަކުން 
 ޚިދުމަތް ދޭނަމަ 

ރަށުަގއި ަރިޖްސްޓރީ ކޮށްފައިވާ ަމަދނީ ޖަްމޢިްއޔާ ނުވަތަ 
 ކޮެމީޓއަކުން ިޚދުމަތްދިުނމަށް ހުަށަހޅާނަަމ 

5 - 

 47.5 100 ޖުމްލަ 
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 7 – ޖަދުވަލު 
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 

 

 

 

 

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”) has 

submitted his Bid for the Project no……….issued by the Ministry of Education on 

………………………………… …………..for construction of …………………………… …….[name of 

Contract] (hereinafter called “the Bid”). 
 

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 16.1 of the Instructions to 

Bidders. 

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

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

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

the occurred condition or conditions. 
 

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

for submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by the 

Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this 

Guarantee should reach the Bank not later than the above date.  

 

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

      

WITNESS ……………………… SEAL  
 

[signature, name, and address]  
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 8 – ޖަދުވަލު 
 ޕާރފޯމަންޓް ގެރެންޓީ

 

 

 

 

F o r m  o f  P e r f o r m a n c e  B a n k  G u a r a n t e e  

( U n c o n d i t i o n a l )  
 
To: ………………………………………………………………………………………………….  

 [name &address of Purchaser]  

 ………………………………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………………………………….  

WHEREAS ……………………. [name and address of Supplier] (hereinafter called “the Supplier”) has 

undertaken, in pursuance of Contract No. ……  dated ……………………… to execute  

…………………………… [name of Contract and brief description of Works]  (hereinafter called “the 

Contract”); 

 

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a 

Bank Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his 

obligations in accordance with the Contract;  
 

AND WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee; 
 

NOW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier, 

up to a total of *…………….. [amount of Guarantee] ……………………… [amount in words], such sum 

being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable, and we 

undertake to pay you, upon your first written demand and without cavil or argument, any sum or sums within 

the limits of ……………… [amount of Guarantee] as aforesaid without your needing to prove or to show 

grounds or reasons for your demand for the sum specified therein.  

 

*An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price 

specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa. 

 

We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with 

the demand. 
 

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the 

Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between you and 

the Supplier shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of 

any such change, addition, or modification. 
 

This Guarantee shall be valid until the date of issue of the Defects Correction Certificate. 

 SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR ……………………….. 

 Name of Bank ……………………………………..  

 Address …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 Date ……………………………………… 
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 9 – ޖަދުވަލު 
 ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ އެޑްވާންސް 

 

 

 

 

F o r m  o f  B a n k  G u a r a n t e e  f o r  A d v a n c e  P a y m e n t  
To: ………………………………………………………………………………………………….  

 [name & address of Purchaser] 

 …………………………………………………………………………………………………..  

 …………………………………………………………………………………………………  

  

 [name of Contract] 

 

Gentlemen: 

 

In accordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above-mentioned Contract, ………… 

………………………………………………………………………….[name and address of Supplier] (hereinafter 

called “the Supplier”) shall deposit with ……………………………… ……… ………… …… 

……………………….. [name of Purchaser] a Bank Guarantee to guarantee his proper and faithful 

performance under the said Clause of the Contract in an amount of ……….[amount of Guarantee] 

………………………………………………………………..[amount in words]. 

 

We, the ………………… ……………………………………  ……………………………………  

[Bank or Financial Institution], as instructed by the Supplier, agree unconditionally and irrevocably to 

guarantee as primary obligator and not as Surety merely, the payment to 

…………………………………………………. [name of Purchaser] on his first demand without whatsoever 

right of objection on our part and without his first claim to the Supplier, in the amount not exceeding 

*……………………….. ………………………………… [amount of Guarantee]……… 

……………………………………………………………………… [amount in words]. 

 

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Works 

to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between 

………………………… …………  …………………….…….[name of Purchaser] and the Supplier, shall in any 

way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, 

addition, or modification. 

 * An amount is to be inserted by the Bank or Financial Institution representing the amount 

of the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa. 

 

This Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the Contract 

until ………………………………………………[name of Purchaser] receives full repayment of the same 

amount from the Supplier. 

  

Yours truly, 

SIGNATURE AND SEAL: …………………………………………………………………..  

 NAME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION ……………………………………………….  
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 10 – ޖަދުވަލު 
 އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މެނޫ ސެޓް  ޖުމްލަ 
4 

މެނޫ ސެޓް 
3 

މެނޫ ސެޓް 
2 

މެނޫ ސެޓް 
1 

 # ކުދިންގެ އަދަދު 

 1 ްނ ދަށް  100     

 2 ށް  200ްނ  101     

 3 ށް  300ްނ  201     
 4 ށް  500ްނ  301     
 5 ށް  700ްނ  501     
 6 ށް  1000ްނ  701     
 7 ން ަމތި  1000     
 ޖުމްލަ     
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  5 -ސެކްޝަން 

 ޝީޓް ޑާޓާ ކޮންޓްރެކްޓް 

  ކޮންޓްރެކްޓާގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް 
 ނަންބަރު 

 ގެ މަުއލޫމާތުެވރިފަރާތު މަސަްއކަތުގެ
 ނަން:
 ެރްސ:އެޑް

33.1 

 ަފރާތުެގ ަމއުލޫާމތު ހަވާލުވާ މަސަްއކަތް 
 ނަން:
 ެރްސ:އެޑް

33.2 

 މަސަްއކަތުގެ މަޢުލޫާމތު:
 

33.3 

 33.4 މަސަްއކަތުގެ އަުގ:
  37 އެއްބަްސުވމުގެ މުްއދަުތ:
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  6 -ސެކްޝަން 

 އެއްބަސްވުން 
 ފަހުން  މީގެ ެއްއަބްސވުުމަގއި  މި) --------------------  ،ވަނީ ކުެރވިފައި  ެއްގރީމަްނޓް  މި

 އާ "(  ފަރާތް ހަާވލުވާ ަމަސްއކަތް" ީމގެފަހުން  އެްއަބްސވުުމަގއި މި) ------------ އާއި"( ެވރިަފރާތް މަސަްއކަތުގެ "
 . ެއވެ  ުދަވހު....... )..................(  ަމުހގެ........................  ައަހރުގެ ވަނަ...........  ،ސަނަތުން  މީާލދީ ،ދެެމދު 

( ކުުރމަށް ގަްނނަފަރާތުްނ "މަސަްއކަތްތައް"ެއްއަބސްުވުމގައި ީމގެ ަފުހން  )މި............................ ދެންަފެހ، 
ހިނުދ،  ރިފަރާތުން ހުަށހަޅާަފއިާވ އަންދާސީ ިހާސުބ ަގންނަފަރާތުން ަޤބޫލުކު ވިއްކާހިނދު، ައދި އެކަަމްށޓަަކއި  ވި ބޭނުން

ލިބޭ ގެއްލުަމކަށް ަބދަލު  ތައް ޯފރުކޮްށިދނުމުގައި ތްަމސަްއކަ ައިދ އެ ،ފަރާތުން ުކރުމަާށއި ިވއްކާބުނެިވިދޔަ ަމސައްކަތްތައް 
 ދޭންެޖހޭނަމަ އެަކމެއް ުކުރމަށް ނިޔަތްގަެނ، ައންނަނިވި ަކްނކަމަށް އެްއަބްސވަމެެވ. 

 "އްޠުތަ އެްއބަްސުވމުގެ ަޝރު" ތައް މާނަުކުރމުގައި ޙުތަާކއި އިސްތިލާ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ުމސްތަަލޙުެއްއަބްސުވމުަގއި  މި .1
އެްއަބްސުވުމގެ ަބެއްއގެ  އަދި ެއީއ، މި ގޮތަށް ބަލަންވާނެއެެވ.ުމސްތަަލެޙއް ނުވަތަ އިސްތިލާެޙއް ބޭނުންކޮށްފައިާވ  އެގައި 

 ގޮތުގައި ބެލެޭވނެއެވެ. 

ައގު ދެއްުކމަށް ކަނޑަައޅާފައާިވގޮތަްށ  ރިޢާޔަްތކޮށް  ކަނޑަައާޅފައިވާ އަގަްށ، އަިދ އެ ަގއިއެްއަބްސުވމު މި .2
 ެއްއަބސްުވުމެގ ޝަުރޠުތަކާ ަމަސއްކަތްުކުރުމގައި މި  އަިދ އެ ،ްސުވމުެގދަށުްނ ކުރަްނެޖހޭ ަމސަްއކަތްތައް ުކުރމަާށއި އެއްބަ

 ފަރާތުން ެއްއަބސްވެެއވެ. ވިްއކާަބދަލު ދިނުމަށް ލިިބދޭންެޖހޭ ަމަސްއކަތްތަކަށް އެއްގޮތްނުވާ 
 ައިދ ިއސްާލުޙ ކުރަްނޖެހޭ ،ކުިރއަށް ގެްނގޮްސ ނިންމުމާއި އެްއަބސްުވުމަގއި ކަނޑަައޅާފައިވާ ަމަސއްކަތްތައް  މި  .3

ލިބިދޭްނެޖޭހ  ަމަސްއކަތް ަހވާލުވާ ފަާރތަށް އެްއަބްސުވމުެގ ޝަރުޠުތަާކއި އެްއޮގތަށް އިސްާލުޙކުުރމާ ުގޅިގެން މަސަްއކަތްތައް
ކޮށްނިންމާ މަސަްއކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން  އްެއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިްނ މަސަްއކަތުގެ އަުގ ނުވަތަ އެއްަބްސުވުމގެ ޝަރުޠުަތކާ

 ަމސަްއކަތުގެ ެވރިަފާރތުންދިުނމަށް ަމސައްަކތާ ޙަވާލުާވ ފަރާތަށް ދޭްނޖެހޭ އެންމެާހ ފަިއާސ މަސަްއކަތްތަކަށް 
 އެއްބަސްވެެއވެ.  

 އެފަދަ ަބދަެލްއ ނުވަތަ އިޞްލެާޙއް ގެންނާނީ މި އެްއަބްސުވމަށް ެއއްެވސް ަބދަލެއް ނުވަތަ އިޞްލާެޙއް ގެންނަނަމަ. 4
 މި ެއްއަބސްވުމެކޭ އެއްަފަދިއްނ ދެފަރާތުން ޮސއިކުާރ ލިޔުަމުކންނެވެ.

. ިމ ެއްއަބސްވުމާ ުގޅިގެން ެދަބްސވުމެްއ އުެފދިއްެޖަނަމ ދެަފރާތުން ާވަހކަ ދަްއކައިގެން ޙައްލުޭވޯތ 5
 މަސަްއކަތްކުރަންވާނެއެެވ.

މި ެއްއަބސްވުން އެުކލެވިެގންވަނީ ބީަލމާ ުގިޅގެްނ ެދވުނު ަމޢުލޫމާތާއި، އެްއަބްސވުުމެގ އާންމު 
 ްޕރޮޕޯސަލްެގ ަމއްޗަށެެވ. ލުވި ފަރާތުްނ ހުށަަހޅާަފއިވާމްާއދާތަާކިއ، ަމސަްއކަތް ަހވާ 

 ެއއްަބްސވުުމަގއި  ،އިްޙތިާރްމކުުރާމއި  ތަކަށްމާްއދާ  އެންމެހައި ެއްއަބްސވުމުގެ މި ،ެއްއަބސްވުމަކީ  މި
 ދެެމެހްއުޓމުގެ  އެްއަބްސުވން މުްއަދތަށް މިެއްއަބްސވުމުގެ  ދެަފރާުތން ،ާޙޞިލްކުރުމަށްޓަކައި  ަމްޤޞަދުތައް  ބަޔާންުކރާ 
 .ެއްއަބްސުވމެެކވެ  ޞައްޙަ ސޮިއކޮށްފައިވާ  ެއކު ިއޚްތިޔާރާ  ފުރިަހމަ ދެަފރާުތގެ ،ހެކިކޮށް  މީހުން ތިީރގައިވާ  ނިޔަތުގައި
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 ފަރާތް: މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ    ވެރިފަރާތް: މަސައްކަތުގެ 
 ޮސއި: ޮސއި:

 
 ނަން:  ނަން: 
 މަޤާމް:  މަޤާމް: 

 ތައްގަނޑު:  ތައްގަނޑު: 
 ހެކިން:   ހެކިން:
 ޮސއި: ޮސއި:

 
 ނަން:  ނަން: 
 މަޤާމް:  މަޤާމް: 
 އައި.ީޑ#: އައި.ީޑ#:

 މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ސްޕަވައިޒު ކުރާނީ     މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން ސްޕަވައިޒު ކުރާނީ 
 ޮސއި: ޮސއި:

 
 ނަން:  ނަން: 
   މަޤާމް:    މަޤާމް: 
 އައި.ީޑ#: އައި.ީޑ#:

 ުގޅޭެނ ނަންބަރު: ުގޅޭެނ ނަންބަރު:
 އެްޑެރްސ:އީެމއިލް  އީެމއިލް އެްޑެރްސ:
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 7 -ސެކްޝަން 

 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި/މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް 

މަސައްކަތުގެ  .47
 ތަޢާރަފު 

ްތ ގޮ ފޯރުކޮށްދޭނެ ާނސްތާ ެހނދުނުގެ ދަިރވަރުންނަށް ސްކޫލްތަުކގެ  ސަުރާކރު މިއީ  .47.1
 ކަރުދާހެކެެވ. ކުރިއަށްގެްނދާެނގޮތް ަބޔާންުކރާ 

 ޕްރޮގްރާމް  .48

 އަމާޒުކުރެވޭ 
 ދަރިވަރުން 

 ،ބަިއެވރިވުމަްށެއދޭ  ޕްރޮގްާރްމަގއި މި  ހުްއަދއާއެކު ބެެލނިވެިރޔާގެ ،ިހންގާނީ  ޕްޮރްގރާމް  މި  .48.1

 ކިަޔވާ  ަދންފަޅަީގއި ހެނދުނު ެތެރއިން ދަރިވަރުންގެ ގެ 12 ްގރޭޑް ފެށިގެން ޖީން.ކޭ .އެލް
 .ދަރިވަރުްނނަށެވެ 

 ޕްރޮގްރާމް  .49
 ގެންދާނެ  ކުރިއަށް 
 މުއްދަތު 

ކުިރއަށް ގެްނިދއުަމށް  ިދނުން  ނާސްތާ ހެނދުނުގެ ދަިރަވުރންނަށް  ސްކޫލްަތކުގެ  .49.1
ވަނަ ުދވަުހެގ  30 މެއި  2020ވަނަ ުދވަހުން ފެށިގެން  09 ޖޫން 2019ހަަމެޖހިފިައވަނީ 

  ނިޔަލަށެވެ.
ވަނަ ައަހރުެގ  2020ނާސްާތގެ ިޚުދމަްތ ދިނުމަށް ަހވާުލވާ ފަރާތުގެ ިޚދުމަތަށް ބަލައި،   .49.2 

ިދާރސީ ައަހުރގެ ނިޔަލަށް ުމއްދަތުގެ އިތުުރުކުރމުގެ ިއޙްިތޔާރު ަމަސްއކަތުގެ ެވރިފަރާތަްށ 
 ލިބިގެންވެެއެވ.

 ނުޖެޭހނެެއެވ.ަދރިަވރުންނަށް ާނސްތާ ދޭަކން ކޫލް ބަްނދު ދުަވސްަތކުަގިއ ސް  .49.3 

 ޚިދުމަތްދޭ  .50
 ފަރާތުގެ 
 ތައް ޒިންމާ 

 .ގެންދަންވާނެއެވެ  ްސޫކލަށް ަތކެތި ބޭނުންވާ ދިނުމަށް ނާސްތާ ގަިޑއަށް  ކަނޑަައޅާ ސްކޫލުން  .50.1

ކާބޯަތކެތި ތަްއޔާުރުކުރަމްށ ސަރުާކރުން ކަނޑަައޅާަފއިވާ މިންގަނޑުތަާކ ެއއްޮގތަްށ   .50.2
 ތައްާޔރުކުރަންވާނެއެެވ.ދަރިވަރުްނނަށް ދޭންެޖހޭ ާންސތާ 

 ކަނޑައަޅާފިައވާ  ަސުރކާރުން ކުރުމަށް  ކަަށވަރު ތާހިުރކަން ސާފު ތަނުގެ ކާބޯަތކެްއޗާއި   .50.3 
 .ހިަފަހްއޓަންވާނެއެވެ  މިންގަނޑުތައް

 ާޚްއސަ ކަންތައްތަކަށް ިސްއޙީ ،ސާުފތާހިުރކަާމއި  ުމވައްަޒފުންގެ  ތައްޔާުރުކރާ ތަކެތި  .50.4 
 ައދި . ހިފެހެްއޓުން  ިމންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ަސރުކާރުން ،ދިނުާމއި  ަސމާލުަކމެއް

 .ެގންދަންވާނެެއވެ  ަކަށވަރުުކރަމުން ފަރާތުން ޚިދުމަތްދޭ އެކަން 
 .ތައްޔާުރުކަރންވާނެެއވެ  އްެއގޮތަށް ެމނޫއާއި ދީފަިއވާ ަތކެތި ތައްާޔުރކުރާ  .50.5 

 ތަކެތިކަން  ތާޒާ  ައދި  ،ަރއްކާެތރި  ެކއުމަށް ،ާކބޯަތކެްއޗަކީ  ފޯުރކޮށްދޭ ަހމަައށް ދަރިވަރުްނނާ  .50.6 
 .ކުަރންވާނެެއވެ  ކަށަަވރު  ދުވަހަކު ކޮންމެ

 ތަެކއްެޗއް  ުހިރހާ  ަބހަްއޓާ ރަްއކާކޮށްފައި  ަތއްާޔރުުކރުމަށް ކާޯބތަކެތި ދަރިވަރުްނނަށް  .50.7 
ަދިރަވރުންނަށް ހެނދުނުގެ ާންސތާ ަސުރާކުރ ސްކޫލްތަކުެގ  ،ހުންނަންވާނީ  ރަްއކާޮކށްފައި

 ަތކާ އުޞޫލު ޢާންމުކޮށްފައިވާ  ަގއި( ހ) ާމްއދާގެ  ވަނ12ަ ފޯުރކޮށްޭދނެ ގޮތުގެ ުއޞޫލުގެ
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 ކަށަަވރުކުުރން  ބަލައި އެއްގޮތަށްކަން

 ސާފުތާިހުރަކން  އެއްެޗީހގެ ުހންނަ ައޅާފައިވާ ކާބޯތަކެތި ފޯުރޮކށްދޭ ަހމަައށް ދަރިވަރުްނނާ  .50.8 
 ކަށަވަރުކުރުން  ދުވަހަކު ކޮންމެ

 ކަށަވަުރުކރުން  ދުވަަހކު  ކޮންމެ ސާުފތާހިުރކަން ުއޅަނުދގެ  ބޭުނންކުރާ އުުފލުމަށް ކާބޯަތކެތި  .50.9 

 އުުފލުން ާސފުާތިހރުކަމާއެކު އުުފލާއިރު ކާބޯަތކެތި  .50.10 

 ގަިޑައށް ކަނޑަައޅާަފއިވާ ްސކޫލުން ގެންދިއުަމށް ތަެކތި ދިުނމަށް ނާސްތާ ދަރިވަރުްނނަށް  .50.11 
 ގެްނދިުއން ތަކެތި ދުވަހަކު ކޮންމެ

 ނުކުުރން  އެއްެވްސަކމެއް ލަްސެވާދނެ ނުވަތަ ދަތިެވދާނެ ދިުނަމށް ނާސްތާ ދަރިވަރުްނނަށް  .50.12 

 ަކންތައްތައް ނާސްތާގެ ތަކެތި ހުންނަ  އަޅާފައި ކާބޯަތކެތި ގެންދާ  ްސކޫލަށް ނާސްާތއަށް  .50.13 
 ގެންދިއުން  އަނުބރާ  ަލސްނުކޮށް ނިމުމުން

 ަމސަްއކަުތަގއި ދިުނުމގެ ިޚުދމަތް ޭކޓަރިންގެ ނުވަތަ ިއހްމާލުން ަފާރތުގެ ޚިދުަމތްދޭ  .50.14 
 ާނސްތާ  ދަރިވަރުންނަށް ،ނަީތާޖއިން ކަމެއްގެ ކުރާ މުވަްއޒަފަކު  ޙަރަކާތްެތިރވާ 
 ދިނުަމށް  ނާސްތާ ނުވަތަ ދަތިވެއްެޖަނމަ  ދިނުަމށް ނާސްތާ ނުވަތަ ނުދެިވއްޖެނަމަ
  ފުރިހަަމައށް  ފަރާތުން ިޚދުމަތްދޭ ޭކަޓިރންގެ ިޒންމާ ފުިރހަމަ  ުމގެެއކަ ،ލްަސވެޖެނަމަ 
 ަޚރަދުަތއް  ުހރިހާ ކުރަްނެޖހޭ ްސޫކލުން ދިނުމަށް ނާސްތާ ަދިރވަރުންނަށް ،އުފުލުމާއެކު 

 ދިުނން  ަފރާތުން ދޭ ޚިދުަމތް
 ދިނުމުގެ ނާްސތާ ދަރިވަރުންނަށް ،ޙާލަތެއްަގއި  ދަތިެވދާނެ ދިުނަމށް ނާސްތާ ދަރިވަރުްނނަށް  .50.15 

 ުޖމުލަ  ާނސްތާއަށް ުދވަުހގެ 5 ޢަދަދުން  ޖެހޭ ބޮލަކަށް ދަރަިވެރްއގެ ކޮންމެ  ،ބޭނުުމަގއި 
 ޖަާމކޮށްަފއި  އެޑްވާންސްކޮށް ުކިރން ަމސްފެުށމުގެ ްސކޫލަށް ފައިސާ ަޚރަދުގެ ހިނގާނެ
 ފަިއާސިއން  އެ  ،ަދތިވެއްޖެނަމަ  ދިނުމަށް  ނާސްތާ ަދރިވަރުންނަށް ައދި. ބެހެްއޓުން 

 ދިނުން  ްސކޫލަށް ލިޔުމެއް ެއްއބަސްވެ ަޚރަދުުކރުަމށް
 އުޞޫލުގެ ގޮތުގެ ފޯރުކޮށްދޭނެ ާނސްތާ ެހނދުނުގެ ަދިރަވރުންނަށް ސްޫކލްތަކުގެ ަސރުާކރު  .50.16 

 ފުިރހަމަޮކށް  ޯފމް ބަާޔންކުރާ ތައްޔާރުކުރިގޮތް  ކާބޯަތކެތި ބަޔާންުކރާ ގައި 5.1 ޖުަދަވލު
 ަޙވާލުކުރުން ްސކޫލާ ޕެްކތަކާއެކު  ނާސްތާ

 އެންގުންތަަކށް  އަންގާ އެޑިުޔކޭޝަނުން ޮއފް މިިންސްޓރީ ސްކޫލުންނާއި  ުގިޅގެން ޕްރޮްގާރމާ  .50.17 
 ޢަމަލުކުރުން  ފުރިހަަމއަށް

 ބަިއެވރިެއްއގެ  ެއޑިޔުޭކޝަނާެއކު އޮފް މިނިސްްޓރީ  ިހންގުމަށް ާކިމާޔބުަކމާެއކު ޕްރޮްގާރމް  .50.18 
 އަާދުކރުން  ދައުރު 
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 ،ިކރު  ސަޕްލައިުކރާ ން( އޯ.ޓީ .ެއސް ) ލޓޑ ޕލކ އޯގަަނއިޭޒޝަން ްޓޭރޑިންގ ްސޓޭޓް   .50.19 
 ، މިންގަނޑަށް()މިންިސްޓީރ އޮފް ެއޑިުޔކޭޝަނުން ކަނޑަައާޅ ބަލަަހއްޓައި ުގދަްނކޮށް
 ަފާރތުގެ ަހވާލުވާ މަަސްއކަތް ފޯރުކޮށްދިުނމަކީ ަދިރަވުރންނަށް ޕެކާއެކު ނާސްތާ

 .ޒިންާމއެކެވެ 
 (އޯ .ޓީ .ެއސް ) ލޓޑ ޕލކ އޯގަނައިޒޭަޝން ްޓރޭިޑންގ ްސޭޓޓްއެއެްވްސ ަސަބބަާކއިުހރެ   .50.20 

މުެދެވިރކޮށް ކިރު ނުލިބިއްޖެަނަމ، ދެފަރާތުން އެްއަބސްާވ ޭރޓަކަށް ދަރިވަުރންނަށް ނާްސާތ 
 ޒިންމާއެެކެވ.ަމަސއްކަްތ ހަވާުލާވ ފަރާތުގެ ދިނުމަށް ބޭނުންާވަވރަށް ިކރު ހޯުދަމކީ 

 ދޭނެ  ނާސްތާއަށް .51
(  މެނޫ ) ތަކެތި 

 ކަނޑައެޅުން 

ސަރުކާރު ސްކޫލްަތުކގެ "ފޯރުކޮށްދޭންަވނީ  ަދރިވަރުންނަށް ދަށުން ޕްޮރްގާރމްގެ މި  .51.1
ވަނަ މާއްާދަގއި  8ގެ " ދަރިވަރުްނނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޯފުރކޮށްދޭނެ ގޮތުެގ ުއޞޫލު

 މިމެނޫތައް ީބލަްނ ފޮތުގައި ހިމެނިފިައވާނެއެެވ. ބަޔާންުކރާ މެނޫތަެކވެ.

ނާސްތާ ޕެކް  .52
 ލޭބަލް ކުރުން 

"ސަުރާކުރ  ،ުހންނަންވާނީ  ފޯރުޮކށްދޭތަކެތި  ދަިރވަރުންނަށް  ތެރެއިން  ްޕރޮގްާރމްގެ  މި   .52.1
ަވނަ  9ސްކޫލްަތކުގެ ދަރަިވުރންނަށް ހެނދުުނގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްޭދނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" ގެ 

 މްާއާދގައި ަބޔާންުކރާ ޮގތުގެ މަތިންނެވެ.

 ނާސްތާއަށް
 ލިބޭ  ދަރިވަރުންނަށް 

 ތާޒާކަން  ތަކެތީގެ 
 ކަށަވަރުކުރުން 

"ސަުރާކުރ ،ަކށަވަުރުކރުަމށް ާތޒާކަން  ތަެކތީގެ  ލިބޭ ދަރިަވރުންނަށް  ދަށުން ޕްޮރގްާރްމގެ  މި   .52.2
 10ސްކޫލްަތކުގެ ދަރަިވުރންނަށް ހެނދުުނގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްޭދނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" ގެ 

 .ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކުރާ ޮގތުގެ މަތިން ކަށަަވުރ ކުރަންވާނެެއވެ 
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 ނާސްތާ މެނޫ 
 ތައާރަފް:

ހެނދުުނގެ ނާސްތާައީކ ުދާވލުގެ އެންމެ ުމހިންމު ކެުއެމވެ. ހެނދުުނގެ ނާސްާތގެ ސަަބުބން ަދިރވަރުން ކުލާހުަގއި 

ހަަރކާްތތެރިާވ ިމންވަާރ އަދި ިސކުޑިން ބޭނުންކޮށްގެން ކުާރަމސައްކަތްތަށް ުކުރމުގައި ަދިރވަރުން ހަނދާންުކރަްނ ބޭނުންވާ 

ހަވެއެެވ. ައިދހަަމެއެހންމެ ކުލާހުަގއި ހިނގާކަންތަްއތަކަށް ދޭންެޖޭހ އަަހިމއްޔަުތކަން މަޢުލޫމާތު ހަނދާނަށް ގެންަނން ފަސޭ

ނަމަ ދަިރވަރުން ހެދިބޮުޑަވުމން ބޭނުންުކރާ އިތުުރކުރުަވެއެވ. މީގެ އިތުުރންެވސް ރަނަގޅު ނާސްާތއެްއ ކޮންމެ ދުވަހަކު 

ނުޑގެއަންނަިއުރ، ެއދަިރަވރުންެގ   ުހޅުަތއް ވަުރަގަދ ކޮށްދިނުަމށް ަމގުފަހިޮކްށޭދތީ، ކަށިތަކާިއ ަމްސަތކާއި ހަށިގަ

 ެވ. ދަރިވަރުން ުދޅަހެޔޮ ިސްއހަތްެއގައި ތިބުމަށް ެއހީެތރިެވެދއެ

ދަރިވަރުން ުދޅަހެޔޮ ސިއްހަތްެއަގއި ތިބުމުން، ަދރިަވރުްނެގ ހާިޒރީ ރަނަގުޅެވ، ސްކޫުލގެ ަހރަކާތްަތކުަގިއ ދަިރަވރުްނގެ 

 އުނގެުނމުގައި ާހސިްލވާމިންަވރު ިއތުރުވެގެްނދެއެެވ. ، އިތުރުވެ ބައިެވިރވުން 

 (1)މެނޫ ސެޓް  ހެނދުނުގެ ނާސްތާ މެނޫ 
 ތިރީަގއި އެވަނީ ހެނދުނުގެ ާނސްާތއަށް ަދިރަވރުންނަށް ދޭނޭ ކާނާގެ މެނޫތަކެެވ. 

 1މެނޫ 

 / ޕާން  ރޮށި
  ިބްސގަނޑު

 ކިރު
 

 2މެނޫ 

 / ޕާން  ރޮށި
 ފަތު މަސްހުނި 

 ކިރު
 

 3މެނޫ 

 / ޕާން  ރޮށި
 ތަުރކާރީ ަމސްހުނި 

 ކިރު
 

4މެނޫ   

 / ޕާން  ރޮށި
 ަބރަބޯ ަމްސހުނި 

 ކިރު
 

 5މެނޫ 
 
 / ޕާން  ރޮށި

 ބަށި ަމސްހުނި 
 ކިރު

 
 6މެނޫ 
 

ބޭަކޑް ބީްނސް 
 ރޯްލ 
 ކިރު
 

 7މެނޫ 

ބިސް 
 ސޭންޑްިވޗް 

 ކިރު

 

 8މެނޫ 

 /ސޭންޑްވިޗް ޓޫނާ
 ކިރު
 

 9މެނޫ 

 ޗީްޒ ސޭންްޑވިޗް 
 ކިރު

 

 10މެނޫ 

 ޕާން 
 ޕީނަޓް ަބަޓރ

 ކިރު
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 ރެސިޕީ ކާޑު 

 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ނޑު   ރޮށި ބިސްގަ

 / ާޕން  ރޮށި •

ާއަދިއގެ ިބްސަގނުޑ ުނަވަތ •
 ފަްތައޅާަފއި 

 ިކުރ ެޕެކްޓ )ުފްލްކީރްމ(•
ނޑު ރެސިޕީ   ބިސްގަ

 ިބސް ➢

ޮކާށަފިއ ުހިރ ުމަރނަގަފްތ /ޮކީޕ ➢
 ފަްތ/ ަކްނކުްނަފތް 

ނުޑަގިއ ➢ އޮާޅަލިއަފިއ ރޮިށ ިބްސގަ
 ރޮިށ ޯރެލްއ ަހާދަފއި ެޕްކ ކުުރަމށް 

  
 
 

 ރޮއްޓާއި ފަތު މަސްހުނި 
 / ާޕން  ރޮށި •
 ފަުތަމްސުހނި •
 ިކުރ ެޕެކްޓ )ުފްލްކީރްމ(•

 މަސްހުނި ރެސިޕީ 
 ަދުޅަމްސ ުނަވަތ ވަޯޅ ަމސް ➢
 ާކިށ ުހނި ➢
 ިހމުްނޮކްށ ޮކާށަފއި ިފާޔ / ލުނޯބ ުހތް ➢
 ުތިނޮކްށ ޮކާށަފއި  –ފަްތ ➢
ެލިޓުއްސ/ޮކީޕ ަފތް/ ނޯޓް: 

 ކަްނކުްނަފްތ/އަނބުަޅފަްތ/ުކއްޅަފިާޔ ަފްތ ަފދަ 
ރޮިށެތެރައްށ ަމްސުހިނ ައާޅ، އޮޅާަލިއަފިއ ޮރށި 

  ޯރެލއް ަހާދ ަފިއ ެޕްކ ުކުރަމށް 
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 ރޯލްޑް ބޭކްޑްބީން ރޮށި   

 ޕާން  /ރިޮށ  2ރޯްލްޑ ޭބކަޑްބީްންސ •

 ިކުރ ެޕެކްޓ )ުފްލްކީރްމ(•
 ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 / ޕާން  ރޮށި ➢

 ބޭްކޑްބީްނސް ➢

 ހިުމްނކޮްށަފއި  –ލޮނުމެުދ ➢

ބޭކްޑްބީން، ުއނދުންަމީތ ެހދުމަށްފުަހ ➢
ރޮށިތެރެއްަށ އަޅާ، އޮޅާލައިފައި ޮރށި 

 ރޯލެްއ ަހދާފައި ެޕްކުކރުމަށް

 
 
 

  

 ތަރުކާީރ މަސްހުނި ރޮށި 
 / ާޕން  ރޮށި •
 ތަުރާކީރ ަމްސުހނި •
 ިކުރ ެޕެކްޓ )ުފްލްކީރްމ(•

 ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 
 ަދުޅަމްސ ުނަވަތ ވަޯޅަމްސ ➢
 ުހިނ ➢
 ފެނުކެއިްކ ަތުރާކީރ ➢
ިހމުްނޮކްށ ޮކާށަފއި ިފާޔ / ލުނޯބ ➢

 ުހތް 
ނޯޓް: ބަަރބޯ / ަބިށ / ެކެރުޓ ފަަދ ަތުރާކީރ 

 ބޭނުންުކެރިވާދނެ 
ޮއޅާަލިއަފިއ ޮރިށ  ،ރޮިށެތެރައްށ ަމްސުހިނ އަޅާ

 ޯރެލއް ަހާދަފިއ ެޕްކ ުކުރަމްށ 
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 ރޮށި އާދައިގެ މަސްހުނި 
 / ާޕން  ރޮށި •
 ަމްސުހނި •
 )ުފްލްކީރްމ(ިކުރ ެޕެކްޓ •

 ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 
 ަދުޅަމްސ ުނަވަތ ވަޯޅަމްސ ➢
 ުހިނ ➢
ިހމުނޮްކްށ ޮކާށަފއި ިފާޔ / ލުނޯބ ➢

 ުހތް 
ރޮިށެތެރައްށ ަމްސުހިނ ައާޅ،  ޮއާޅަލިއަފިއ 

 ރޮިށ ޯރެލްއ ަހާދަފއި ެޕްކ ުކުރަމްށ 

 ޓޯސްޓީ އެގްވެޖް ބްރެޑް 
 ްސްޓ ެއގްެވްޖ ުބެރްޑ ޓޯ •
 )ުފްލްކީރްމ(ިކުރ ެޕެކްޓ •

 ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 
 ޕާން➢
 ިބސް ➢
 ޮޓމޯާޓ ިހުމްނޮކްށ ޮކާށަފއި ➢
 ުމގުިރ ައޭސިމުރސް ➢
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 ބިސް ސޭންޑްވިޗް 
 ސޭްނޑުވިޗެ •
 ިކުރ ެޕެކްޓ )ުފްލްކީރްމ(•

 ސޭންޑްވިޗު ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
 ޕާން➢
 ފެނުކެއިްކ ިބސް ➢
 ޮޓާމޓޯ ➢
 ލެޓިުޔްސ ަފތް ➢
 ކުަޑ ޮލުނ ޮކެޅއް ➢
 ކުަޑ ައޭސިމުރްސ ޮކެޅއް ➢

 މަސް )ޓޫނާ( ސޭންޑްވިޗް 
 ސޭްނޑުވިޗެ •
 ިކުރ ެޕެކްޓ )ުފްލްކީރްމ(•

 ސޭންޑްވިޗު ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
 ޕާން➢
 ަދުޅ ަމސް ➢
 ިހުމްނޮކްށ ޮކާށފަ ފިާޔ ➢
 ފޮިތ ޮޓާމޓޯ ➢
 ކުަޑ ައޭސިމުރްސ ޮކެޅއް ➢
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 ނޯޓް:

ފޮތި  2ރޮށި ހިމަނަން ވާނެެއެވ. ައދި ޕާން ިހމެނޭ ޮކންމެ މެނޫެއއްގައި  2ރޮށި ހިމެނޭ ކޮންމެ މެނޫެއްއގައި : އަދަދު  ✓
 ޕާން ހިމަނަން ވާނެއެެވ. 

 އެްމ އެލްގެ ކުދި ޕަކެެޓވެ. 180ުނވަތަ  100 ނުވަތަ  75ކިރު ހުންނަންވާީނ ފުލްކްރީމް  ކިރު: ✓
ތެެރއަށް ެއުޅމަށްފަހު  ގެެވސް ޮރްއޓާ ޖަހައިގެން ކާނެ އެްއެޗއް ރޮށީ ރޮށި ހިމެނޭ ކޮންމެ މެނޫއެއް ބަންދު ކުރުން:  ✓

 ަބންދު ކޮްށފައެވެ. މިނަމޫނާާއއި ެއއްގޮތަށް ރޮށި ޮއޅާލައި )ރޮށި ރެޕެއް( ިކޗަން ޕޭޕަރުން 

  ބަންުދުކރާގޮތުެގ ނަމޫނާރޮށި  
 

 ޕީނަޓްބަޓަރ ޕާން 
 ޕީަންޓބަަޓރ ޕާން •
 ިކުރ ެޕެކްޓ )ުފްލްކީރްމ(•

 ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަދަން 
 ޕާން➢
 ޕީަންޓ ަބަޓރ➢

 
 
 

 ޗީޒް ސޭންޑްވިޗް
 ޮފިތ ޭސްނޑްިވޗް  2•
 ިކުރ ެޕެކްޓ )ުފްލްކީރްމ(•

 ޗީޒް ސޭންޑްވިޗް ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 
 ޕާން➢
 ޗީޒް ➢
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 ޕާން ހިމެނޭ ކޮންމެ ާބަވތެއްވެސް ހުންނަންވާނީ ިކޗަން ޕޭޕަރުން ބަންދު ކޮށްފައެެވ.  ޕާން: ✓

 ސޭންުޑިވޗު ބަްނދުުކާރގޮތުެގ ނަމޫނާ 
 

ކޮންމެ ަދިރވަެރްއގެ ނާސްތާ ސްކޫލަްށ ެގންނަންވާނީ ފުޑްްގރޭޑް ަކުރާދސް ކޮަތޅުގިައ : ކުރުން  ޑެލިވަރ ✓
 ލްޮކށްގެންނެެވ.ބަްނދުކޮށް ެއޮކތަޅުގައި ހިމެނޭ ނާސްތާ ޭލބަ
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 (2)މެނޫ ސެޓް  ހެނދުނުގެ ނާސްތާ މެނޫ 
 

 2މެނޫ  1މެނޫ 
 / ިބސްގަނޑު  ެފުނ ކެްއިކ ބިސް  1
 އް ކެ މެުދމިނުެގ ދޮންކޮެޔވަ  1
 ކިުރ ޕަެކޓު  1

 / ިބސްގަނޑު  ެފުނ ކެްއިކ ބިސް  1
 އާފަލު  1
 ެކޓު ކިުރ ޕެ 1

  
 4މެނޫ  3މެނޫ 

 / ިބސްގަނޑު  ެފުނ ކެްއިކ ބިސް  1
 މލ( ކަާރ ކޮށާަފ  250ޖޯުޑ ) 1

 މލ( 125؛ )ޕްީރ ސްކޫްލ ދަރިވަރުންނަްށ ބައި ޖޯޑު
 ެކޓު ކިުރ ޕެ 1

 / ިބސްގަނޑު  ެފުނ ކެްއިކ ބިސް  1
 އޮރެންްޖ )ޮކށާަފއި( 1
 ެކޓު ކިުރ ޕެ 1

 
  
  5މެނޫ 

 ިބސްގަނޑު   ެފުނ ކެްއިކ ބިސް  1
 މލ( ފަޅޯ ކޮާށފައި 250ޖޯުޑ ) 1
 (މލ 125 ޖުޯޑ؛ ބައި  ދަރިވަރުންނަށް  ސްކޫލް  ޕްރީ )
 ެކޓު ކިުރ ޕެ 1

 

 ނޯޓް: މޭވާ ހިމެނޭ ކޮންމެ މެނޫއެއްގައި އެއިރަކު ރަށުން ލިބެންހުންނަ މޭވާއެއް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

ެތރެއަްށ  ގެރޮށި ިހމެނޭ ޮކްނެމ މެޫނއެއްވެސް ރޮއްާޓ ޖަހައިެގްނ ކާެނ ެއއްޗެްއ ޮރށީ ންދު ކުރުން: ބަ  ✓
 ަބނުްދ ކޮށްަފއެވެ. ިމނަމޫާނއާއި ެއއްގޮތަްށ އެޅުމަށްފުަހ ރޮށި އޮޅާލަިއ )ރޮށި ރެޕެްއ( ކިޗަްނ ޭޕޕަރުން 

  ަބްނުދުކާރގޮުތެގ ަނޫމނާ ޮރށި  
 

 ޕްާނ ހިމެޭނ ކޮްނެމ ާބވަތެއްެވސް ުހްނނަްނވާީނ ިކޗަްނ ޕޭަޕރުން ބަންދު ޮކްށަފއެވެ.  ޕާން: ✓



އެއްބަސްވުން އަދި ބީލަމާގުޅޭ މަުޢލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީަލމުގެ ޖަދުވަލަުތއް،   

 2019މެއި  9

 

42 ގެ  44ސަފްޚާ    މިނިސްޓްީރ އޮފް އެޑުިޔކޭޝަން 
 

 ޭސްނުޑިވޗު ަބްނުދުކާރޮގތުެގ ަނޫމނާ  
 

 
 މޭވާ ކާޮށފައި އަޅާނީ ކަުރދާސް ތަށި މިަތޖަހާފަިއ ހުންނަ ޮގތަށެެވ. 

 

ގެންނަންވާނީ ުފޑްގްޭރްޑ ކަރުާދްސ ޮކތަޅުގަިއ ކޮންެމ ަދރިވަރެއްެގ ާންސތާ ްސޫކަލްށ : ކުރުން  ޑެލިވަރ ✓
 ބަންުދޮކްށ އެކޮތަޅުަގިއ ިހެމނޭ ާންސތާ ލޭބަްލޮކށްގެންނެވެ.

 
 

 
 

 

 

 



އެއްބަސްވުން އަދި ބީލަމާގުޅޭ މަުޢލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީަލމުގެ ޖަދުވަލަުތއް،   
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 (3)މެނޫ ސެޓް  ހެނދުނުގެ ނާސްތާ މެނޫ 
 )ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް( 3މެނޫ ސެޓް 

 ިބސްަގނޑު /  ެފނުކެއްިކ ބިސް 1

 ފުޭލާވ އެްއ ނާޅާ، ހަުކުރ ނާާޅ( ެގ، ިއތުރު ެއްމ ެއްލ  200ކިުރޕަކެޓު )ުފލް ކްީރްމ  1

 ެއްމ ެއްލ( ޭމވާ  250ޯޖުޑ ހަމަާވވަަރްށ ) 1

 ެއްމ ެއލް( 125 ޯޖުޑ؛ ަބއި ދަރިވަރުންަނށް  ސްކޫލް  ްޕރީ )

މީެގ އިުތރުްނ ެއއިރަުކ ަރުށން  ނޯޓް: ޭމާވގެ ތެޭރގަިއ ިހަމާނނީ އާފަުލ، އޮެރްނުޖ، ދޮންެކޔޮ، ފަޯޅ ނުަވަތ ކަަރއެވެ.

ހަފްާތއަކަްށ ަދރިވަރުންަނށް ދޭޭނ ޭމާވއެއްެގ ތާަވލެްއ ހެުދމަށްަފުހ، ސްކާޫލ  ންނަ ޭމވާއެްއ ހަަމެޖްއސިދާނެއެވެ. ލިބެންހު

ކޮންޓްރެކްޓަރާ އެއްބަސްވާ ގޮތެްއެގ މަތިްނ ކޮްނެމ ދުވަހަުކ ޭމާވެއއް ދަރިަވރުންެގ ނާސްތާއަްށ ކޮންޓަރެކްޓަުރ 

 ފޯރުޮކށްދޭންވާނެެއވެ. 

 ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ތަކެތި 

 ފެނުކެއްިކ ބިސްުހންނަންވާނީ ޮނޅާފަ، ސާފުކޮށްަފ، ދޮވެފަެއވެ. •
 މޭާވ ހުންނަންާވނީ ދޮވަެފ، ދަރިވަރުންަނށް ާކންފަސޭހަވާނޭ ަސއިޒަަކށް ކޮށާަފ)ޮދންކެޔޮ ފިޔަާވ( އެވެ. •
 ތަބަކުން ޭމާވ ަފސޭހައިން ނެޭގނޭ އާލާތެްއ އޮންނަންވާެނއެވެ.   •

އަާޅފައި ސްކޫލްަށ ތަބަަކށް ުކއްޖަަކްށ ތަބަކެއްެގ ނިސްބަތުން ކޮްނެމ ުކލާހަކަްށ ބިސް އަދި މޭާވ ަވކިްނ  15ކޮްނމެ 
 ފޯރޮޮކށްދޭންވާނެެއވެ. 

       
 

 ނީ މަިތެޖިހ ބަންދު ުކެރވިފައެވެ.ދަރިވަރުންާނ ަހަމއަްށ ގެންދެވެންދެން ބިސް އަދި މޭާވވެސް ުހންނަންވާ 



އެއްބަސްވުން އަދި ބީލަމާގުޅޭ މަުޢލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް، ބީަލމުގެ ޖަދުވަލަުތއް،   
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 (4)މެނޫ ސެޓް  ހެނދުނުގެ ނާސްތާ މެނޫ 

 ަފޅި( 2ޮފިތޕާނުގަިއ، މެދުންފަޅާފަ،  2ޭސންޑްވިްޗ ) 1

 ެއްމ ެއްލ ެގ، ިއތުުރ ފުޭލާވ އެްއ ނާޅާ، ހަުކުރ ނާާޅ( 200ުފލް ކްީރްމ ކިުރޕަކެޓު ) 1

 ޮޓާމޓޯ، ޕީނަޓްބަޓުަރ ސޭންްޑވިޗެެވ.މަނާީނ، ޓޫާނ، ބިްސ، ޗީސް އެްންޑ ގައި ހި ސޭްނޑްވިްޗެގ ބާވަތްތަުކގެ ެތރޭހި : ނޯޓް

 ގޮތެއްގެ އެއްބަސްވާ ކޮންޓްރެކްޓަރާ ސްޫކލާ  ހެުދމަްށފަުހ، ތާަވލެއް ސޭންޑްވިްޗގެ ބާަވްތތަކުގެ  ދޭނޭ  ދަރިވަުރންނަށް ހަްފތާއަކަށް 

 .ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ  ރު ރެކްޓަކޮްނޓް ނާސްތާައށް  ކޮްނެމެވސް އެއްވަްއތަުރެގ ސޭންޑްިވޗެްއ ދަރިވަުރންގެ ދުވަހަކު ކޮްނމެ  ަމިތން

 ަގިއ ހިމެޭނ ރެސިޕީ ާކޑެވެ. 1ސޭންޑްވިްޗ ތައްޔާުރކުރުަމްށ ެރސިޕީ ާކޑުެގ ގޮުތގަިއ ބޭނުންކުރާ، މެޫނ ސެޓް 

 ކެތި ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ތަ

ުކއްޖަަކށް ތަބަކެްއގެ ނިސްބަތުން ކޮްނެމ  15ސޭންޑްވިްޗ ސްކޫަލށް ގެންދަންވާނީ ތަބަކެއްގަިއ އަތުާރަފ، ޮކންެމ  •
 ކުލާހަަކްށ ތަބަަކްށ ސޭންޑްވިްޗ އަޅާފައެވެ. 

 
 ާނ ަހަމއަްށ ގެންދެވެންދެން، ސޭންޑްވިޗްަތްއހުންނަްނވާނީ ަމިތެޖިހ ބަންދުުކރެވިފައެެވ.ދަރިވަރުން

  ވިޗް ތަބަކުްނ ފަޭސހައިްނ ނެޭގނޭ ާއލާަތްއ ތަބަކާެއކީ އޮންނަްނވާނެއެެވ.އަދި ސޭންޑް
 

 
 


