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 1ސެކްޝަން 
 

 

 

 ބީލަން ޝީޓް 

 ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް  
 ނަންބަރު 

 ދަނާލު އެޕާރޓްމަންޓް ތަކުގެ އެތެރޭގައި ކުލަލުން     މަސައްކަުތެގ ނަން:
   GS24/2019/57(IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު:

 2019ިޑެސމްބަރ  15ތާރީޚް: އިޢުލާން ކުރި
1.1 

 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން:
 ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  ތަން:

 )އޮފީސް ބަންދުުވމުެގ ކުިރން( 2019ޑިސެމްބަރ  23ން  2019ޑިސެމްބަރ  16 މުއްދަތު:
8.1 

 ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް
 -ަގޑި:-ދުަވސް:-ތާރީޚް:-ތަން:
 

9.1 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުަވންީވ އެޑްރެސް:
 ހަނީފްهللا އަބްދުނަން: 
 އެޑްމިން އޮފިސަރމަޤާމް: 
 ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު އޮފީސް: 

 7704557ުގޅޭނެ ނަންބަރު: 
 info@dhaec.edu.mvއީމެއިލް ެއޑްރެސް: 

9.2 

 13.1 -އަުގ ހުށަހަޅަންީވ ޮގތް:  
 14 -މަސައްކަުތެގ މުއްދަތު: 

 ބީލަން ހުށަހަޅަންީވ ސުންަގޑި 
 11:00ަގޑި:  ބުދަދުަވސް:   2019ޑިސެމްބަރ  25ތާރީޚް: ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު   ތަން:

18.1 

 ބީލަން ހުޅުުވން
 11:00ަގޑި:  ބުދަދުަވސް:   2019ޑިސެމްބަރ  25ތާރީޚް: ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު   ތަން:

20.1 

 24.1 ަގއި ެއަވނީެއެވ. 6ބީލަންތައް ވަޒަްނކުރާނެ މިންަގނޑު ޖަދުަވލު 

 28.1 -ބިޑް ސެކިއުރިީޓެގ ޮގތުަގއި ުހށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 

 28.2 )ތިރީސް( ދުަވހެެވ. 30ބިޑް ސެކިއުރިީޓެގ މުއްދަަތކީ ބިޑް ހުޅުާވ ދުަވހުން ފެށިެގން 
 30.1 -ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 

 36.1 ---ހޭތަން:  ތަކެތި ހަާވލުކުރަންޖެ
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 ބީލަށްހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށްދެވޭއިރުޝާދު   -  2ސެކްޝަން 

 )ހ( އާންމުމަޢުލޫމާތު 

 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .1

 

1.1.  
 

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޚިދުމަްތ ނުަވތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ މި ބީލަމަކީ ބީލަން ޝީޓުގައި 
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުާވލެިވަފއިާވ ބީލަމެެކެވ. މި ބީލަމުން ހޯދަންބޭނުންާވ ޚިދުމަތް ނުަވތަ 

 މަސައްކަުތެގ މަޢުލޫމާތު ބީލަން ޝީޓުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވެނއެެވ.
ބީލަމަށް   .2

ކުރިމަތިލެވޭނެ  
 ފަރާތްތައް 

ރީ ކުރުމުެގ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ: ިވަޔފާރި ރަޖިސްޓު ،ބީލަންހުޅުާވލެިވފަިއަވނީ  .2.1
ތިީރގައި ަބޔާންުކރާ ރީ ކުެރިވފަިއާވ ( ެގ ދަށުން ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓ18/2014ު

 ފަރާތްތަކަށެެވ.

ިދެވހިރާއްޖޭެގ ކުްނފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުެރިވފަިއާވ  2.1.1 
 ކުންފުނިތައް.

 ރީ ކުރެިވފަިއާވ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.ނަރޝިޕް ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓްޕާޓް 2.1.2 

ރީ ކުރެިވަފއިާވ ކޯޕަރޭޓިްވ އިީޓެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިްސޓްކޯޕަރޭިޓްވ ސޮސަ  2.1.3  
 ސޮސައިޓީަތއް.

ރީ ކުރެިވފަިއާވ އަިމއްލަ ފާރީެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓްއަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަ 2.1.4  
 ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރިތައް.

 2.1 މިމާއްދާގެ   .2.2 
ގައިަބޔާންކުރާފަރާތްތަުކެގތެރެިއންމިނިސްޓްރީއޮފްއިކޮނޮމިކްިޑެވލޮޕްމަންޓްެގކުދިއަދިމެދުފަންތީގެ 

 ިވޔަފާީރެގިގންިތއަކުންިގންިތއެްއަގއިރަޖިސްޓްީރކުރެިވަފއިާވިދެވހިިވޔަފާރިތައް 

ަބޔާންކުރާ  ފަރާތްތަކުެގ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީަލމަށް  މިމާއްދާގައި  .2.3 
 ކުރިމަތިލެޭވނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްަގއި ަބޔާން ކޮށްފަިއާވެނއެެވ.

ބީލަންއޮންނަންވާ  .3
ނެގޮތާއިބީލަމުގައި 

 ސޮއިކުރުން 

ަގިއާވލި ެޗކުލިސްޓު ބީލަންހުށަހަޅާފަރާތްތަކުެގ،ަގިއވާ 1ބީލަންތައްއޮންނަންާވނީމިލިޔުުމގެއެނެްކސް  .3.1
 .ކުެރިވަފއެެވބައިންޑުތައްހިމެނޭޮގތަށްތަރުތީބުންޑޮިކއުމަންޓުއުންތަކާއި 

( ފަރުމާފޮންޓްފަދަ) ފަސޭހައިންކިޔަންއެނޭގފޮންޓަުކން،ބީލަންއޮންނަންާވނީދިެވހިބަހުން  .3.2
ުނަވތަ ައތުން ލިޔާނަމަ ލިޔެފައި ުހންނަންާވނީ ކިޔަން އެނޭގެގ ޓައިޕުކުެރިވފަެއެވ. 

ޮގތަށެެވ. 
އަދިބީލަމުެގހުރިހާސަފްހާއެްއަގިއބީލަންހުށަހަޅާފަރާތުެގނުަވތައެފަރާތުންއައްޔަްނކުރާފަރާތުެގޮސޔާ 

. އިތަްއަގނޑުޖަހާފައިއޮންނަްނާވނެއެެވ
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ާޙކަންއެނޭގގޮ ޞަފުހާެގތެރެިއންކިތައްަވނަޞަފުޙާެއއްަގއިެވްސެއއީކިތައް ޞަފުއަދިބީލަމުެގކޮންމެ
 .ންާވނެއެެވޙާނަންބަރުެވސްޖަހަޞަފުތަށްތަރުތީބުން

ނޫންއެހެންފަރާތަކުން  ޕްރަިއެވޓް ލިމިެޓޑް ކުންފުނިތަކުން މެނޭޖިންގ ިޑރެކްޓަރ 3.3.1  .3.3
ބީލަމުގައިޮސއިކުރާނަމައެފަރާަތކަށްސޮއިކުރުުމެގހުއްދަެދިވފަިއާވކަން 

 .ހުށަހަޅަންާވެނއެެވެގ ކޮޕީެއއްބަޔާންކުރާ"ޕަަވރއޮފްއެޓާރނީ"

ނޫންއެހެންފަރާތަކުން  ޕާޓްނަރޝިޕްތަުކެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު 3.3.2
ބީލަމުގައިޮސއިކުރާނަމައެފަރާަތކަށްސޮއިކުރުުމެގހުއްދަެދިވފަިއާވކަން 

 .ހުށަހަޅަންާވެނއެެވެގ ކޮޕީެއއްބަޔާންކުރާ"ޕަަވރއޮފްއެޓާރނީ"
ނޫންއެހެންފަރާތަކުން ތަުކެގ ޗެއަރޕާރަސން ކޯޕަރޭިޓްވ ސޮަސއިޓ3.3.2ީ

ެގހުއްދަެދިވފަިއާވކަން ބީލަމުގައިޮސއިކުރާނަމައެފަރާަތކަށްސޮއިކުރުމު 
 .ހުށަހަޅަންާވެނއެެވެގ ކޮޕީެއއްބަޔާންކުރާ"ޕަަވރއޮފްއެޓާރނީ"

ފަރުދީ ިވޔަފާރިތަކުަގއި ެވރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ީބލަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުަގިއ 3.3.4
ސޮއިކުރާނަމަ އެފަާރތަކަށް ސޮއިކުރުމުެގ ހުއްދަދެިވފައިާވކަން 

 .ހުށަހަޅަންާވެނއެެވެގ ކޮޕީެއއްބަޔާންކުރާ"ޕަަވރއޮފްއެޓާރނީ"

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ބީލަމުެގ ލިޔުންތަކުަގިއ  3.3.5  
 ސޮއިކުާރއިރު، ޒިންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްެވސް ސޮއި ކުރެިވދާނެއެެވ.

ހުށަހެޅޭނެބީލަމުގެ  .4
 އަދަދު 

ެއއް )އެކެްއ( ބީލަމެެވ. 1ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްެވސް ހުށަހެޅޭނީ   .4.1
ބީލަމަށްުވރެ ިގނަ ބީލަށް ެއއްެވްސ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާަގިއާވ 

 ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ކުރެޭވނެއެެވ.

ބީލަންތައްޔާރުކުރު  .5
 މުގެއަގު 

ބީލަންތައްޔާރުކުރުމަށާިއ ބީލަން   .5.1
މިކަމަށް ހިނާގ  .ހުށަހެޅުމަށްކުރާއެންމެހައިޚަރަދެއްކުރާނީއެބީލަމެއްހުށަހަޅާފަރާަތކުންނެެވ

 އެްއެވސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް ހުޅުާވލި ފަރާތުން ޒިންމާއެއް ނުނަާގނެއެެވ.
އެހެނިހެންއުސޫލް  .6

 ތައް 
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ،   .6.1

މިނިސްޓްރީެގދަށުންހިނަގމުންދާއެްއެވްސއިދާރާެއއްެގެވރިެއއްނު ،އެިޑޔުކޭޝަާނއިމިނިސްޓްރީއޮފް
ފަރާތެއް  ަވތަމުަވއްޒަފަކާތިާމެގކަމުެގުނަވތަިވޔަފާރީެގެއއްެވްސުގޅުެމއްއޮތް 
ވަޒީފާ އަާދކުރާ ފަރާތެއް ކަމުަގިއާވނަމަނުަވތަމިމިނިސްްޓރީެގދާއިާރެގެއްއެވސްއޮފީހެްއަގއި 

. ނަމައެކަމުެގސާފުމަޢުލޫމާތުއެނޭގނެލިޔުމެްއަގިއސޮިއކޮށްހުށަހަޅަންާވނެެއެވ
އިތުރު އެންުގމަާކ ނުލައި މިފަދަލިޔުމެއްހުށަނާޅާހުއްޓާއެަކންއެނިގއްޖެނަމަ
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 .އެބީލަންބާތިލްކުރެޭވނެެއެވ
 ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް )ށ(  

ބީލަންފޮތުގައިހިމެ  .7
 ނޭބައިތައް 

ބީލަމާުގޅޭ ލިޔުންތަުކަގިއ ހިމެނެނީ ތިރީގައިާވ ލިސްޓްަގއިާވ ިލޔުންތަކާިއ،   .7.1
 އެމެންޑްމަންޓްތަކެެވ.

 (1-ސެކްަޝން) ބީލަންޝީޓް 7.1.1 

 (2-ެސކްަޝން)ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެޭވ އިރުޝާދު 7.1.2  

 (3-ސެްކޝަން) ެއއްބަްސުވމުެގ އާންމު ައދި ހާއްސަ މާއްދާތައ7.1.3ް  

 (4-ސެކްޝަން)ޖަދުަވލުތައ7.1.4ް  

 (5-ސެކްޝަން)ކޮންޓްރެކްޓް ޑާޓާ ޝީްޓ 7.1.5  

 ( 6-ސެކްަޝން)ެއއްބަްސުވން 7.1.6  

 ( 7–)ސެކްޝަންމަސައްކަތާބެހޭމަޢުލޫމާތު 7.1.7   

ބީލަމުގައި   .8
ރަޖިސްޓްރީ  

 ކުރުން 

ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުަގިއާވ ުމއްދަތުެގ ތެރޭގައި ބީލަން ޝީޓްަގިއ އަންދާސީހިސާބު  .8.1
 ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އެޑުރެހަށް ަވޑަިއެގން ނަންނޯޓް ކުރަންާވެނއެެވ.

 އަންދާސީ ހިސާބުގައި ރަޖިސްްޓރީ ކުރުމަށް ތިރީަގއި މިާވ މަުޢލޫމާތުތައް ހިމަނަންާވނެއެެވ.  .8.2
 ތުެގ ނަން.މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާ

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު.
 އީމެއިލް ެއޑްރެސް.

 ުގޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު.
ގަ މިއިދާރާ އަންދާސީހިސާބުހުށަހެޅޭނީއިޢުލާނުަގއިރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްެދިވފައިާވުމއްދަތުެގތެޭރގައި  .8.3

 .އިނަންނޯޓްކުރެިވަފއިާވފަރާތްތަަކށެެވ
ގޮތުންމަ ގުޅޭ ބީލަމާ  .9

އުލޫމާތުސާފުކުރު 
 ން 

އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ަގޑި "ބީލަން ޝީޓް" ަގއި މާއި ުގޅޭޕްރީބިޑްީމޓިންމި ބީލަ  .9.1
 ބަޔާންކޮށްފަިއާވނެެއެވ.

ބީލަމާުގޅޭޮގތުން އިތުރު މަުޢލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުްނާވނަމަ ބީލަން ޝީްޓަގިއާވ   .9.2
މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަުމެގ 

 ބީލަންެވރިންނަށް ލިޔުމުން ފޮނޭުވނެެއެވ.
މިބީލަންފޮތުގައިާވމަޢުލޫމާތާއިުގޅިެގންނުަވތަމިބީލަމާުގޭޅޮގތުންިއތުރަށްސާފުނުާވކަމެްއއޮތްނަމައެ   .9.3

 .ކަމެއްެގަމއުލޫމާތުހޯދުމަކީބީލަންހުށަހަޅާފަރާތުގެޒިންމާއެެކެވ
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ބަދަލު  ބީލަމަށް   .10
 ގެނައުން 

ބީލަންހުޅުުވމުެގމުއްދަތުހަމަުވުމެގކުރިންބީލަމަށްކޮންމެހެންެގންނަންޖެހޭބަދަލެއްެގނައުމަށްފެނިއް  .10.1
 .  ެގނެޭވެނއެެވ( އިތުރު/އުނި) އެމެންޑްމަންޓެއް،ޖެހިދެއްަގއި 

. ަގިއާވޮގތަށްދޫކުރާއެމެންްޑމަންޓަކީބީލަމުެގބައެެކެވ0.11  .10.2 
އަދިެއއުނިއިތުރުބީލަމުެގމަޢުލޫމާތުސާފުކުރުމަށްޙާޟިރުިވފަރާތްތަކަށްއީމެއިލްމެދުެވިރކޮށްފޮނުވަ 

 .ނުަވަތއެފަރާތަކާެއލިޔުންޙަާވލުކުރަްނާވނެެއެވ. ންާވނެެއެވ
 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން )ނ(  

ބީލަމުގައި ބޭނުން   .11
 ކުރެވޭ ބަސް 

ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންާވނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފަިއާވ ނަމޫނާއާ ބީލަން   .11.1
އެްއޮގތަށް ދިެވހިބަހުންނެެވ. އަދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް 

 އިިގރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެެއެވ. 

ބީލަމުގައި ބޭނުން   .12
 ކުރާ ފައިސާ 

 ންނެެވ. ކުެރިވފައި ހުންނަންާވނީ ދިެވހި ރުފިޔާއިމި ބީލަމުަގއި ައުގ   .12.1

ބީލަމަށް ަވކި ޮގަތކަްށ އަުގ ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީްޓގައި   .13.1 އަގު ހުށަހެޅުން  .13
 ބަޔާންކޮށްފަިއާވނެެއެވ.

ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްީރޮކށްފައިާވ ފަރާތެއްނަމަ ައުގ ހުށަހަޅަންީވ ޖީ.އެސް.ޓީ   .13.2 
 ހިމަނައިެގންނެެވ. އަދި ޖީ.އެްސ.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ަވކިން އެނެގން އޮންނަްނާވނެެއެވ.

މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް މުއްދަުތ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދު ދުަވސްތައް ހިމަނަިއެގން ދުަވުހެގ   .14.1 މުއްދަތު  .14
 އަދަދުންނެެވ.

އެމަސަްއކަތެއް ުކރުމަށް އެކަީށެގންާވ ުމއްދަތެްއ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ   .14.2 
 ކަމުގައި ާވންާވެނެއެވ.

ަވކިމުއްދަަތކަށް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއާވ މަސައްކަެތއްަނމަ، އެމަސައްކަެތއް އެމުއްދަަތށް   .14.3 
 މަސައްކަތް ނިންމަންާވނެެއެވ.

ދުަވްސ  30ބީލަމުެގމުއްދަތުހަމަާވތާރީޚްއޮްނނަންާވނީބީލަންހުށަހަޅާތާރީޚުންފެށިެގން މަދުެވެގން  .15.1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .15
 .ދުަވހުެގމުއްދަތަެށެވ

ބީލަމާއެކު   .16
ހުށަހަޅަންޖެހޭ  

 ލިޔުންތައް 

ބީލަން   .16.1
ޑިސްކޮލިފައި ހުށަހަޅާއިރުތިރީގައިިމާވމަޢުލޫމާތުއަދިލިޔުމެްއއަދިލިޔުންތައްމަުދނުަވތަނެތްނަމަ

 ކުރެޭވނެެއެވ.
 ( 2)ޖަދުަވލު  ީބލަން ހުށަހަޅާ ފޯމްފުރިހަމަ ކޮށްފައިާވ  16.1.1 

 ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސަިއޓީ/ ައމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރީގެ  ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/16.1.2 
 .ރެޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ
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 ކުދި އަދި މެދުފަންތީެގ ިވޔަފާރީެގ ރަޖިސްޓްރީ  6.1.3 

)ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބީލަން ޝީޓްގައި ބުނެފަިއާވނަމަ  ބީ.އޯ.ކިޔު/ޯކޓޭޝަނ16.1.4ް 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެެވ.(

 (3)ޖަދުަވލު ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޕްރޮފައިލްފުރިހަމަކޮށްފަިއާވ ބީލަން  16.1.5  

ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ީޓައށް  ގެ ސެޓްފިކެޓްރެޖިްސޓްރޭޝަން ޓީ .ެއސް.ޖ16.1.6ީ  
 ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވނަމަ(

 ބިޑް ެސކިއުިރޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 16.1.7  

ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިިމާވ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުަވތަ  ބީލަން   .16.2 
 މާރކްސް ނުލިބޭނެއެެވ.ނެތްނަމަ 

އަިދ  ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަާތުގޅުންހުރި މަސައްކަުތެގ ތަޖްރިބާެގ ލިޔުންތައ16.2.1ް  
 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ. 5ޖަދުަވލު 

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  4ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަާރތުެގ މާލީ ދަލީލު އަދި ޖަުދަވލު  16.2.2  
 ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ.

)ހ( ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުަވތަ ސްޓޭޓްމަންޓްަގިއާވ ެއކައުންްޓެގ   
 ރަޖިްސޓްރީކޮށްފައިާވ ފަރާތްކަުމގައި ާވންޖެހޭނެއެެވ.ެވރިފަރާތަކީ ބީލަމުަގއި 

އެފަރާތުެގ  ،)ށ( އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރީެގ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ  
އަމިއްލަ ނަމުަގއި ހުުޅާވފަިއާވ އެަކއުންޓްެގ ބޭްނކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ ނުަވތަ 

 ސްޓޭޓްމަންޓްެވސް ަގބޫލުކުރެޭވނެއެެވ.
)ނ( ފާއިތުިވ މަހުެގ ބޭންކް ބެލެންސް އަދަދު އިނޭގނެހެން ބޭންކް ރިފަރެންސް    

 ސިޓީ އެއް ުނަވތަ ބޭންކު ްސޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ.
ކްރެޑިޓް ރެފަރެންްސ ސިޓީތައް. ހުށަހަޅާ ކްރެިޑޓް ރެފަރެންސް ސިޓީތަުކަގިއ  16.2.3  

 ތިރީަގިއާވ ޝަރުތުތައް ހަމަާވންޖެހޭނެއެެވ.
ދޫކޮށްފައިާވ ލިއުމެްއކަމުަގއި މާލީ އިދާރާއަކުން )ހ( ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ   

 ާވންާވެނއެެވ.
ރެފަރެންސް އަީކ ޚާއްަސކޮށް މިޕްޮރޖެކްޓަށް ދޫކުރެިވަފއިާވ )ށ( ހުށަހެޅޭ ކްރެޑިްޓ   

 ސިޓީއެްއކަމުަގއި ާވްނާވނެެއެވ.
)ނ( މިރެފަރަންސްގައި ޕްރޮޖެކްޓްެގ ނަން، ފައިސާެގ/ ކްެރޑިޓްެގ ޢަދަދު، ސިޓީ   

ދޫކުރެުވނު ތާރީޚް، ކްރެޑިްޓެގ ސިޓީެގ ުމއްދަތު ހަމަާވނެ ތާީރޚް އަދި ރެފަރަންސް 
ެގ ނަމާއި ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ސާފުކޮށް އެނެގން ދޫކުރާ ފަރާތު
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 އޮންނަންާވނެެއެވ.
)ރ( މިރެފަރަންސް ާވންާވނީ ރެފަރަންސް ދޫކުރިފަރާތުން ދޫކޮށްފައިާވ އޮރިޖިނަލް   

 ރެފަރަންސްއަކަށެެވ. މިފަދަ ެރފަރަންސްތަކުެގ ކޮޕީ ބަލަެއއް ނުަގނެޭވނެެއެވ.
 ދޫކޮށްފައިާވ ކްެރޑިޓް ރިފަރެންސް ބަލައެއްުނަގނެޭވނެެއެވ.)ބ( އަމިއްލަ ފަރުދުން   

 އެއްބަްސުވމުަގއި ޮސއިކުރުމުެގ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  1 .16.3 

މޯލްިޑްވސް އިންަލންޑް ރެެވނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްިލއަރެންސް  16.3.1  
 މަސް ހަމަނުާވ( 3)ދޫކުރިފަހުން  ެގ ކޮޕީރިޕޯޓް

)މުަވްއޒަފުންނެތްނަމަ  ުމެގ ކޮޕީޝަން ފައިސާ ދައްކާކަމުެގ ލިޔުަގާވއިދުން ޕެނ16.3.2ް  
 . މަސް ހަމަނުާވ( 3)ދޫކުރިފަހުްނ  ނެތްކަމަށް ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިާވ ލިޔުން(

 ބީލަން ހުށަހެޅުން )ރ(  
ބީލަން ބަންދު   .17

 ކުރާނެ ގޮތް 
ެއެވ. މިނޫންޮގތަަކށް އޮންނަ ބީލަމެއް ބަލައެްއ އޮންނަންާވނީ ބަންދު ކުރެިވފަ ންބީލަ  .17.1

 ނުަގނެޭވނެެއެވ. 
 ާވނެެއެވ. ޔެފައި އޮންނަންލިބީލަމުެގ ނަން  ބޭރުަގއިސިޓީ އުރަިއެގ  .17.2 

 ނަމާއި އެޑްރެސް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގކަނުގައި  މަތީ ންތްފަރާތުސިޓީ އުރަިއެގ ކަނާ  .17.3 
 ފާ އޮންނަން ާވނެއެެވ.ޔެލި އަދި ފޯނު ނަމްބަރު

ބީލަން ހުށަހަޅާބީލަންތައްހުންނަންާވނީބަންދުކުރެިވފަިއާވސިީޓއުރަިއަގއި   .17.4 
 .ާވޮގތަށްެއޑްރެސްކުެރިވފައެެވޝީޓްަގއި 

ބީލަން   .18
ހުށަހެޅުމުގެ  

 ސުންގަޑި 

ހުށަހަޅަންީވ ސުްނ ަގނިޑ ބީލަްނ ޚިދުމަތަށްއެދިހުށަހަޅާބީލަންތައްމިމަސައްކަތަށް ނުަވަތ   .18.1
 ޝީޓްަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވނެެއެވ.

ަގއިބަޔާންކުެރިވފައިާވތާރީޚަީކސަރުކާރުބަންދުދުަވހެްއެގޮގުތަގއިސަރުކާރުންހަމަޖ18.1ަމިމާއްދާެގ  .18.2
އެންމެ އްސައިފިނަމަބީލަންހުށަހަޅަންޖެހޭއެންމެފަހުތާރީޚަކަށްާވނީޖެހިެގން 

 ުދަވހެްއެގ ބީލަން ޝީޓްަގިއާވ ަގއިާވ ސުންަގީޑަގެއެވ.އަަވހަށްއަންނަރަސްމީ

 އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުާވ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ަބލައެއް ނުަގެނޭވނެެއެވ.  .18.3 

މުއްދަތުގެފަހުންހު  .19
ށަހެޅޭބީލަންތަކާއި 
މެދުއަމަލުކުރާނެގޮ 

 : ތް 

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ސުންަގޑީެގ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް   .19.1
 ނުަގނެޭވނެެއެވ.

 ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން )ބ(  
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މިމަސައްކަތަށްހުށަހަޅާބީލަންތައްހުޅުުވމަށްހަމަޖެހިފައިަވނީބީލަންހުށަހަޅާފަރާތްތަކުެގނުަވތައެފަރާ   .20.1 ބީލަން ހުޅުވުން  .20
ހާޒިުރަގއި ބީލަން ޝީޓްަގިއާވ ތުންބީލަންހުޅުުވމަށްހަމަޖެހިފައިާވތަނަށްފޮނުާވފަރާތެްއެގ

 ތާރީޚްަގެއެވ.
 .ާވއެްޑރެހުަގެއެވަބޔާންކޮށްފައި ބީލަން ޝީޓްަގއި ބީލަންހުޅުުވންއޮންނާނީ  .20.2 

ބީލަންހުޅުުވމަށްހަމަޖައްސާފައިާވތާރީޚަކީއެްއެވސްސަބަަބކާހުރެަސރުކާރުންބަންދުދުަވހެއްެގޮގުތގަ   .20.3 
ބީލަން ޝީޓްަގއިާވ އިހަމަޖައްސައިފިނަމަބީލަންހުޅުުވންއޮންނާނީޖެހިެގންއަންނަަރސްމީދުަވހުެގ

 ަގިއާވ ސުްނަގީޑަގެއެވ.
ހުށަހަޅާ   .21

ބީލަމުގައިވާ  
ކުށްތައް  

 އިސްލާޚްކުރުން 

ޝަރުތު ފުރިހަމަާވ ބީލަންތަކުެގ ހިސާުބކުރުމުެގ މަްއަސލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީަގއި ިމާވ   .21.1
 ޮގތްތަުކެގ މަތިން އިސްލާޚް ުކރެޭވނެެއެވ.

ބީލަމުގައިާވ ފައިާސެގ އަދަދާިއ ދިެވހި ބަހުން ލިޔެފައިާވ ފައިސާެގ އަދަދު ތަފާތުާވނަމަ،   .21.2
 އަދަދުކަުމަގއި ބަލާނީ ދިެވހި ބަހުން ލިޔެފައިާވ ފަިއސާ އަދަދެެވ.ރަަގޅު 

ބީލަންތައް   .22
ޗެކްކުރުމާއި  

ބީލަންތަކުގެ  
ރެންޕޮންސިވްނަ 
 ސް ކަނޑައެޅުއް 

 ބީލަންތައް އިެވުލއޭޓްކުރުުމެގ ކުރިން ތިރީަގިއިވމާ ކަންކަން ފުރިހަމަޭވތޯ ބެލޭނެއެެވ.  .22.1

 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަާވ ފަރާތެއްކަން. 22.1.1 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިާވ ފަރާތެްއކަން  22.1.2 

ބީލަމުަގިއާވ ުއސޫލްތަކަށްބަލައި އެކަީށެގްނާވ ބިޑެއްތޯ ކަނަޑއެޅުްނ  22.1.3 
 )ރެންޕޮންސިްވނަސް(

ބީލަންތައްއިވޭލުއޭ  .23
 ޓްކުރުން 

ަގިއާވ ކަންކަން ފުރިހަަމާވ  22.1ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުެގ ތެރެިއން އިެވުލއޭޓް ކުެރޭވނީ   .23.1
 ބީލަންތަކެެވ.

ބީލަންހަވާލުކުރާނެ   .24
ފަރާތް  

 ކަނޑައެޅުން 

 ،ބީލަން ހަާވލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ   .24.1
 ބީލަންވަޒަންކުރުމަށްބޭނުންކުާރނެމިންަގނޑަށްބަލައިެގްނއެންމެިގނަ މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެެވ. 

ތަން  ބީލަން  .25
 ކެންސަލްކުރުން 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިޢުލާނާ ުގިޅެގން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި   .25.1
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުާވަނމަ ބީލަންތައް ބަލައިނުަގތުމުެގ އިޚްތިޔާރު ެވރިފަރާތަށް 
ލިބިެގންެވއެެވ. އަދި ބީަލންތައް ބަލަިއަގތުމަށްފަހުެވސް ފުރިހަމަނުާވ ބީލަންތަްއ 
ބާތިލްކުރުމުެގ އިޚްތިޔާުރެވސް ެވރިފަރާތަށް ލިބިެގންެވެއެވ. އަދި ބީލަންތަްއ 

އިަގތުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިާވ އަުގަތކަކީ އެކަީށެގންނުާވ ައުގތަެކއްނަމަ ނުަވަތ ބަލަ
އެކަީށެގންާވ އަދަަދކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުާވނަމަ ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމުެގ އިޚްތިޔާުރ 

 މަސައްކަުތެގ ެވރިފަރާތަށް ލިބިެގންެވއެެވ.
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ބީލަންކާމިޔާބުކުރާ  .26
ފަރާތްހޮވައި،އެކަ 

 ންއެންގުން 

 ލިުޔމުން އަންާގނެެއެވ.ބީލަން ކާމިޔާބުިވ ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާބުނުިވ ފަރާތްތަކަށް   .26.1

އެއްބަސްވުމުގައި   .27
 ސޮއި ކުރުން 

( ފަހެއް ) 05 ބީލަންކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށްއެކަުމެގލިޔުންފޮނުާވާތިގނަެވެގންބަްނދުނޫން  .27.1
ދުަވހުެގތެޭރގައިބީލަންކާމިޔާުބުކރިފަރާތާއިދެމެދުމަސައްކަތުެގއެްއބަސްުވމުަގއިޮސއިކުރަންާވެނއެ 

 .ެވ
މި ،ގައިޮސއިނުކުަރއްަވއިފިނަމަެއއްބަސްުވމު ގައިަބޔާންކޮށްފަިއާވޮގުތެގމަތިންއެމުއްދަތުަގއި 27.1  .27.2 

 .މަސައްކަތްހަާވުލކުރުމަށްނިންމާފައިާވނިންމުންބާތިލްކުރެޭވެނއެވެ 
އެއްބަްސުވމުަގއިޮސއިކުރުމަށްަފހުމަސައްކަތްދޫކޮށްލައިފިނަމަނުަވތަެއއްބަްސުވމުަގއިސޮިއކުރުމަ  .27.3 

 ކަތްފުރިހަމަނުކޮށްމަސައްކަތްދޫކޮށްަލއިފިނަމަދައުލަތުެގމާލިއްޔަުތެގަޤވާއިުދެގށްފަހުމަސައް
 .ގައިަބޔާންކޮށްފަިއާވޮގުތެގމަތިންފިޔަަވުޅއެޅޭެނއެެވ 17.19

 ތައް )ޅ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީ 
 ބިޑް ސެކިއުިރީޓ ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ ޝީޓްަގއި ބަޔާން ކޮްށފައިާވ އަދަދު ބީލަމަށް   .28.1 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  .28

 )ތިރީސް( ދުަވހެެވ. 30ބިޑް ސެކިއުރިީޓެގ މުއްދަަތކީ ބިޑް ހުޅުާވ ދުަވހުން ފެށިެގން   .28.2 

ބިޑް ސެިކއުރިޓީެގ ޮގުތަގއި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ަގބޫލުކުެރޭވ ބޭންކަކުން ުނަވތަ   .28.3 
ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ާގއިމްކުެރިވފައިާވ ަފއިނޭންޝަލް ިއންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން ިމ 
ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފަިއާވ ސެކިއުިރޓީ ނުަވަތ ެގރެންޓީއެެކެވ. ބިްޑ ސެިކުއރިޓީ 

 ގައި ާވނެެއެވ. 7އޮންނަންާވނެ ޮގުތެގ ނަމޫނާއެްއ ޖަދުަވލު 
 7ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ން ފެށިެގންޚުތާރީ އެކަން އަންާގ ށް ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަ  .28.4 

އެފަރާތްތަކަްށ  ތަކެުގބިޑްެސކިއުރިޓީ)ހަތެއް( ދުަވހުެގ ތެރޭގައި ީބލަން ކާމިޔާބު ނުާވ ފަރާތް
 ރައްދު ކުރެޭވނެ އެެވ.

 ލަން ބީ ނުަވތަ ނަމަލަމުން ަވިކވެއްޖެފަރާތަކުން ބީ ޅިހުށަހެ ލަންބީޅުުވމަށްފަހު ހު ބީލަން  .28.5 
ށް ީބލަން ކާމިޔާބުިވކަމުެގ ިލޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަ

 ހުށަހަޅާފައިާވ ބިޑް ސެިކއުިރޓީ ދައުލަތަށް ނެޭގނެެއެވ.   އެފަރާތުން ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ
އެޑްވާންސް   .29

ފައިސާ އަދި  
އެޑްވާންސް  
ފައިސާގެ  
 ގެރެންޓީ 

ދައުލަތުެގމާލިްއަޔތުެގަގާވއިދާެއއްޮގތަްށއެްޑާވން ،އެްޑާވންސްފައިސާހޯދުމަށްއެދިުހށަހަޅައިފިނަމަ  .29.1
 .ސްފައިސާދޫކުެރިވދާނެެއެވ

)ދެލައްކަ -/250,000އެްޑާވންސް ފައިާސ ދޫކުެރޭވނީ ޕްރޮިކއުމަންޓްެގ ޖުްމލަ އަުގ   .29.2
 ބޮުޑާވނަމައެެވ.ފަންސާސް ހާސް( ދިެވހި ރުފިޔާއަްށުވރެ 

)ސާީޅސް  45އެްޑާވންސް ފައިސާ ހޯދުމަްށއެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްަކތް ހަާވލުާވތާ   .29.3
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 ފަހެއް( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި އެްޑާވންސް ފައިާސއަށްއެދި ހުށަހަޅަންާވނެެއެވ.

އެްޑާވންސް ޕޭމަންޓް ެގރެންޓީެގ ޮގުތަގއި ސަރުކާރުްނ  އެްޑާވންސްފައިސާހޯދުމަށްހުށަހަޅާނަމަ  .29.4 
ަގބޫލުކުެރޭވ ބޭންކަކުން ުނަވތަ ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ާގިއމްކުރެިވފަިއާވ ފައިނޭންޝަްލ 
އިންސްޓިޓިއުޝަަނކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ ެސކިއުރިޓީ ނުަވތަ ެގރެންީޓެއއް 

ކިއުރިޓީ ޮއންނަންާވނެ ޮގތުެގ ނަމޫނާެއއް ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ. އެްޑާވްނސް ޕޭމަންޓް ސެ
 ގައި ާވނެެއެވ. 9ޖަދުަވލު 

)ފަނަރަ  %15އެްޑާވންސް ފައިާސެގ ޮގުތަގއި ދޫކުރެޭވނީ މަސަްއކަތުެގ ޖުމްލަ އަުގެގ   .29.5 
އިންސައްތަ( އަށްުވެރ ބޮޑުުނާވ އަދަދެެކެވ. އަދި ެއްޑާވންސްެގ ޮގތުަގއި ދެޭވ ފައިާސ 
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިުރ ނުަވތަ ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުން، 

 އުނިކުރެޭވެނއެެވ.ކޮންޓްރެކްްޓެގ ޖުމްލަ އަުގެގ ނިސްބަތުން 

ޕާރފޯމަންސްގެރެ  .30
 ންޓީ 

ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ރުފިޔާއަްށުވރެ މަތީެގ އަެގއްނަމަ -/250,000ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަަގކީ   .30.1
ސަރުކާރު ަގބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުަވތަ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ާގއިމްކުެރިވފަިއާވ ފަރާތުން 

ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިުއޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިާވ ސެިކއުރިޓީ ނުަވތަ 

 ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ.ޕާރފޯމަންސް ެގރެންޓީެގ ޮގުތަގއި ެގރެންޓީެއއް 
ބީލަން ކާމިޔާބުކުިރ ފަރާތަށް ދެޭވ މުއްދަތުަގިއ  ޕާރފޯމަންސް ެގރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް  .30.2 

ޕާރފޯމަންސް ެގެރންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، 
ބާތިލްކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މިމަސައްކަތްހަާވލުކުރުމަށްނިްނމާފައިާވނިންމުން

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ަދއުލަތަށް ނެޭގނެެއެވ.

ެގރެންޓީެގ ޮގުތގައި ހުށަހަޅަންާވނީ ސަރުކާުރ ަގބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުަވތަ ޕާރފޯމަންސް   .30.3 
ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ާގއިމްކުެރިވަފއިާވ ަފއިނޭންޝަލް އިންސްިޓޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްަޓށް 

ެގރެންޓީ އޮންނަންާވެނ ޕާރފޯމަންސް ދޫކޮށްފައިާވ ެސކިއުރިޓީ ނުަވތަ ެގރެންޓީއެެކެވ. 
 ގައި ާވނެެއެވ. 8އް ޖަދުަވލު ޮގތުެގ ނަމޫނާއެ 

މައްސަލަ   .31
ހުށަހެޅުމާއި  

 މައްސަލަ ބެލުން 

ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ފަދައިން ބީލަމެްއަގިއ  17.09ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަުތެގ ަގާވިއދުެގ   .31.1
ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންަތއްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް 

-13ޢަމަލުކުރެޭވނީ، ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު ބެލުމުގައި 

K/CIR/2018/01  ުަގިއާވ "ބީލަމަކާ ުގޅިެގން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާިއ،  17ެގ ޖަދުަވލ
 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެޮގތުެގ އުޞޫލު" އާ ެއއްޮގތަެށެވ.

ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ފަދައިން ބީލަމެްއަގިއ  17.09ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަުތެގ ަގާވިއދުެގ   .31.2 
ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންާވނީ ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތާބެހޭ 

ަގިއާވ "ބީލަްނ  18ެގ ޖަދުަވލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
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-އިޢުލާންކުރި އޮފީުހެގ ޕްރޮިކުއމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންެވިރޔާ މައްސަަލ ހުށަހަޅާ ފޯމް
 ފޯމުންނެެވ. PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" 

ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިާވ ފަދައިން ބީލަމެްއަގިއ  17.09ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަުތެގ ަގާވިއދުެގ   .31.3 
ށަހެޅުމުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހު

)ހަތެއް( ދުަވހުެގ ތެރޭަގިއ، މައްސަލަ ނިންމައި،  7ފެށިެގން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 
މައްސަލަ ނިންމިޮގތް ލިޔުމަުކން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ދައުލަތުެގ މާިލއްޔަތާބެހޭ 

އިާވ "ބީލަމުެގ ގަ  19ެގ ޖަދުަވލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
ފޯމުން ޖަާވބު  PR-14މައްސަލަާއއި ުގޅިެގްނ ޕްޮރކިއުމަންޓް އޮފިސަރުދޭ ޖަާވބު" 

 ތައްޔާރުކޮށް އަންާގެނއެެވ.
ަގއިބަޔާންކޮށްފަިއާވފަދަިއންބީލަމެއްަގިއަގވާއިދާޚިލާފަށްކު 17.09ދައުލަތުެގމާލިްއޔަތުެގަގވާއިުދގެ   .31.4 

ޕްރޮކިއުމަންްޓއޮފިސަރުދޭޖަާވބާމެދުހިތްހަމަނުޖެހޭނަމައެކަން،ރާކަންތައްތައްބެލުމަށްހުށަހެޅުމުން
ފްއެިޑޔުކޭޝަްނެގޮއޑިޓްއެްނޑްކޮމްޕްލަޔަންސްސެ ބަޔާންކޮށްމައްސަލައަލުންބެލުަމށްމިނިސްޓްރީއޮ

 .ކްޝަނަށްހުށަހެޅިދާނެއެެވ

މައްސަލަ އަލުން   .32
ބެލުމަށް  

މުސްތަޤިއްލު  
ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް  

 ހުށަހެޅުން 

ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ފަދައިން ބީލަމެއްަގއި   17.11ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަުތެގ ަގާވިއދުެގ ބާބު   .32.1
ެގން އިދާރީކަންކަން އަލުން ެބލުމަށް "މުސްތަޤިއްލު ރިިވޔު ދިމާާވ މައްސަލަައކާއި ުގޅި 

-13ކޮމެޓީ" އަށް ހުށަހެޅުމުަގއި، ދައުލަތުެގ މާލިްއޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

K/CIR/2018/01  ުަގއިާވ "ބީލަންެވިރާޔ ބީލަމުެގ މައްސަަލ އަލުްނ  21ެގ ޖަދުަވލ
ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިިވޢު ކޮމެީޓއަށް ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމުެގ މައްސަލަ އަލުން 

 ފޯމުން ހުށަހަޅިދާނެއެެވ. PR-16އެޕީލް މަރުހަލާ"  –މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" 
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 3  -ސެކްޝަން  

 އަދިހާއްސަމާއްދާތައް އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް

  .33.1 މާނަކުރުން  .33
 

"މަސައްކަުތެގ ެވރިފަރާތް" ަކމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، ެއ މަސައްކަެތއް ކުރުމަށް ބޭނުންާވ 
 މިނިސްޓްރީެގ ދާއިރާެގ ތަަނަކށެެވ. 

"މަސައްކަތް ހަާވުލާވ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ެއ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް ެއދި   .33.2 
 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެެވ. 

"މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފަިއއެަވނީ ބީލަން ޝީްޓގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ޚިދުމަތް ނުަވތަ   .33.3 
 މަސައްކަތަެކެވ.

"މަސައްކަުތެގ އަުގ" ކަމަށް ބުނެފައިއެަވނީ އެއްބަްސުވމާއި އެްއޮގތަށް މަސައްކަްތ   .33.4 
 ފުރިހަމަކުރުމުން މަސައްކަތް ހަާވލުާވ ފަރާތަށް ދައްކާ ަފއިާސއަށެެވ. 

"އެއްބަްސުވން" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، މަސައްކަުތެގ ެވރިފަރާތާއި، މަސައްކަތްކުރުމަްށ   .33.5 
  މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ޮގތުން ެވޭވ ެއްއބަސްުވމަށެެވ.ހަާވލުާވ ފަރާތާ ދެމެދު

ލިޔެކިޔުން   .34
 ބަދަލުކުރުން 

މިއެއްބަްސުވމުަގއިޝާމިލުާވފަާރތްތަކުންމިއެއްބަްސުވމާިއުގިޅެގންއެއްފަރާތުންއަނެއްފަރާތަްށައން  .34.1
 .ލިޔުމުންނެެވ،ަގންޖެހޭއެންމެހައިއެްނުގންތައްާއއްމުޮގތެްއަގއިއަްނާގނީދިެވހިބަުހން

ނުވަ ،އެއްފަރާތުންއަެނއްފަރާތަށްފޮނުާވލިޔުންރައްދުކުރާނީއަތުްނއަތަްށނުަވތަރަޖިސްޓްރީފޯސްޓުން  .34.2 
 ބީަލމުަގއި ބަޔާން ކޮށްަފއިާވ އެޑްެރހަށެެވ.،ތަކަނޑައެޅިަފއިާވއީމެއިލަށް 

ތަބަދަލުކުރާންބޭނުންާވފަރާތުންއަނެއްފަރާ،މިއެއްބަްސުވމުަގއިާވއެޑްރެސްަބދަލުކުރާންބޭނުންާވނަމަ  .34.3 
 .ށްލިޔުމުންއަންަގންާވެނެއެވ

ތިންވަނަ   .35
ފަރާތަކާއި  
މަސައްކަތް  
 ހަވާލުކުރުން 

މިއެއްބަްސުވމުެގދަށުންކުެރޭވމަސައްކަުތެގެއްއެވސްބަެއއްއެހެްނފަރާތަކާއިޙަާވުލކޮށްެގންކުރަންޭބނު  .35.1
ހުއްދަހޯދަށްާވނެެވރިފަރާަތށްލިޔުމުންހުށަހަޅާ،ންާވނަމައެކަންބަޔާްނކޮށްމަސަްއކަތްޙަާވުލާވފަރާތުން

 އެެވ.
ަގިއާވޮގތުެގމަތިންއެހެންަފރާތަކާމަސައްކަުތެގެއްއެވސްބަެއއްހަާވލުކުިރކަމުަގއިިވޔަސްމަަސއް 35.1  .35.2

 އުފުލަން ާވނެެއެވ.ކަތްޙަާވުލާވފަރާތުންމިއެއްބަްސުވމުަގިއާވޮގުތެގމަތިންފުރިހަމައަށްޒިންމާ
ތަކެއްޗާއި   .36

ޚިދުމަތާއި  
 ހަވާލުވުން 

ތާރީާޚިއ ( ދުަވސް ކުރިން ތަކެތި ުގދަނަށް ެގނެޭވނެ )ތިނެއ03ްތަކެތި ުގދަނަށް ެގނައުުމެގ   .36.1
 އަންަގންާވނެެއެވ.މަސަްއކަތް ިވލަރެްސކުާރ ފަރާތަށް  ަގޑި

( ުގދަނުން) ތަކެތި ުގދަނަށް ެގނައުުމން މަސައްކަތް ިވލަރެްސކުރާ ފަރާތުން  .36.2
 ތަކެީތެގ އަދަާދއެެވ.ޙަާވލުާވނީ

ަބލާނީ ުގދަނަށް ޙަާވލުުވމަށްަފހު  ަތކެތި/ޚިދުމަތް ލިބިފައިޭވތޯއެއްބަްސުވމުަގިއާވ ޮގތަށް   .36.3 
މަސަްއަކތް ކޮމެޓީންނެެވ. ކޮލިޓީ ބެލުމަށްފަހު ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި ެއއްޮގތަށް  އިެވުލއޭޝަން
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ނިންމާފައިާވކަމަށް ާވނަމަ ެއްގރީމަންޓާ އެްއޮގތަށް ތަކެތި/ޚިުދމަތް ލިބުނުކަމަށްބެލޭނެއެެވ.އަިދ 
 ލާފަށް ފޯރުކޮށްދީފައިާވ ޚިދުމަތް/ތަކެތި އަނުބރާ ފޮނުާވލެޭވނެެއެވ.އެއްބަްސުވމާ ޚި

އެއްބަސްވުމުގެ   .37
 މުއްދަތު 

 ަތކެތި/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންާވނެއެވެ އެއްބަްސުވމުަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއާވ މުއްދަތުެގ ތެޭރަގއި   .37.1

ކާރިޘާެއއްނުަވތަމެނިފެްކޗަ /މަސައްކަތްހަާވުލިވފަރާތުެގބާުރނުފޯރާކަމެއްނުަވތަޤުދުރަތީޙާދިސާއެއް  .37.2
ކާރިާޘއެއްުނަވތައެ /ރިންއާިއުގޅޭކަެމއްކުރިމަތިެވއްެޖނަމަމުއްދަތުއިތުރުކުރުމަށްޓަކަިއއެޙާދިސާެއއް

( ުގޅޭފަރާތްަތުކެގރަސްމީނުަވތަކަމާ) ކަމެއްދިމާިވކަްނއެޭގފަދަ 
މަސައްކަުތެގ ކާއެކުމަަސއްކަތްނިންަމންޖެހޭމުއްދަތުހަމަުވމުެގކުރިންލިޔުންތަ

 ެވރިފަރާތަށްހުށަހަޅަންާވނެެއެވ.
 ކޮށްދިނުމަށްހުށަހެޅިނަމަެވސްމުއްދަތުއިތުރުކޮށްދޭނީރުއެްއެވސްސަބަބަާކއިހުރެމުއްދަުތއިތު  .37.3 

ޮގތުެގމަތިން ިބޑް ކޮމެީޓއަްށ ަގއިބަޔާންކޮށްަފއިވާ " މުއްދަތުއިތުރުކޮށްދިނުމުެގުއޞޫލު"
 ހުށަހަޅައިެގންނެެވ.

ޖުރިމަނާކުރުމާއި  .38
އެގްރީމަންޓްބާތިލް 

 ކުރުން 
 

އެއްބަްސުވމުަގިއާވ މުއްދަތަްށ މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުެގ މާލިްއޔަތުެގ ަޤާވއިުދެގ   .38.1
 ަވނަ މާއްދާއާ އެްއޮގްތާވ ޮގުތެގމަތިން ލިކުިއޑޭޓަޑް ެޑމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެެވ.  10.71

ރުފިޔާއަްށުވރެ ދަށުެގ ބީލަމެއްނަަމ ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖުމްލަ ައުގ -/2,500,000ޖުމްލަ އަުގ   .38.2
)ޮޕއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާ ުގނަކުުރމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށުްވެރ  0.005

 އިތުރުާވ ުދަވސްތަުކެގ އަދަދާ ުގނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެެވ.
 CP*0.005*LDލިކުއިޑޭެޓޑް ޑެމޭޖަސް = 

CP  ުކޮންޓްކެޓް ޕްަރއިސް(: ކޮންޓްރެކްްޓެގ ޖުމްލަ އަގ( 
LD  ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮްނޓްރެކްޓްެގ މުއްދަތަްށުވރެ އިުތރުާވ ދުަވސްަތއ( 

ފަިއސާ  މަސައްކަްތ ޙަާވލުިވ ފަރާތުންމަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްާވ މުއްދަތަށް   .38.3 
ހުށަހަޅާ ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެޭވީނ  މަސައްކަތް ޙަާވލުިވ ފަރާތުންދޭންޖެހިއްޖެނަމަ، 

މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްީވ މުއްދަތަށްާވ ފައިސާ ބިްލަގިއާވ އަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު ބާީކ 
 ފައިސާެއެވ.

އިންަސއްތަ އަްށުވރެ ލިކުިއޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަްސ  15%މަސައްކަުތެގ ޖުމްލަ އަުގެގ   .38.4 
 ބޮޑުެވއްޖެނަމަ އެއްބަްސުވން ބާތިލްކުރެޭވނެެއެވ.

އެގްރީމަންޓް   .39
 ބާތިލްކުރުން 

އެއްބަްސުވމުަގއި ބަޔާންކޮްށފައިާވޮގތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާކަމަށް ފާހަަގ   .39.1
ެއއްބަސްުވުމެގ ބައެއް ބާތިލްކުރުމުެގ ފުރިހަމަ ކުރެިވއްޖެނަމަ އެއްބަސްުވްނެއއްކޮށް ނުަވތަ 

 ެގ ެވރިަފރާތަށް ލިބިެގންެވެއެވ.އިޚްތިޔާރު މަސަްއކަތު
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ދުަވހުެގ ތެރޭގައި،  3އެްއެވސް ސަބަބަކާހުރެ ެއއްަބސްުވން ބާތިލްކޮށްފިނަމަ ބަންދުނޫން   .39.2 
މަސައްކަތުެގ ތަފްސީލް އަާގެއކު ލިެޔ، އެހާތަނަށް ނިމިފައިާވ މަސައްކަތާއި، ނުނިމިހުރި 

ދެފަރާތުން އެލިޔުމުގައި ސޮިއކުރަން ާވނެެއެވ. އަދި މަސަްއކަތް ހިނާގ ސައިތްަގއި ހުންނަ 
ދުަވހުެގ  3ކޮންޓްރެކްޓަރ ެގ ހުރިހާ ތަކެތީެގ ލިސްޓް ނަގައި އެަތެކތި  ބަނދުނޫން 

އްޗަކަށް ދިމާާވ ެއއްެވްސ ތެރޭގައި ެގންދަންާވެނެއެވ. މި މުއްދަތުެގ ފަހުން މިއިން އެ
 ނެެއެވ.މައްސަލައަކަށް ޒިންމާއެއް ުނެވޭވ

އެހެނިހެން   .40
 ކަންކަން 

ޤާނޫނެއް ނުަވތަ މިއެއްބަްސުވމުަގއިދެފަރާތުންސޮއިކުރުމަށްފަހުސަރުކާރުެގއެްއެވސް  .40.1
ޤާނޫނެއް ނުަވތަ މިެއއްބަްސުވމާއިތަޢާުރޟުާވކަްނއެނިގއްޖެނަމަނުަވތަެއފަދަދަކާަގާވއި

. ަގާވއިދެއްހެދިއްޖެނަމަެއކަމެްއެގސަބަބުންމުޅިމިއެއްބަްސުވންބާޠިލެއްނުާވނެެއެވ
އެފަދަމާއްދާއެއްިމއެއްބަްސުވުމަގއިހިމެނޭޮގތްެވއްޖެނަމައެމާއްދާެއއްއިސްލާހްކޮްށެގންނަމަެވސްިމއެ 

 .ނުަލއިދެމެހެއްުޓމަށްދެފަރާތުންެވސްއެއްބަްސެވަޤބޫލުކުރަމެެވއްބަސްުވްނއުާވ
ޓެކްސް އަދި   .41

 އެހެނިހެން ފީތައް 
މިމަސައްކަތާއި ުގިޅެގން ދަްއކަންޖެހޭ ޓެކްސްތަކާިއ، ކަްސޓަމްސް ޑިޔުޓީތަާކއި، އިމްޯޕޓް   .41.1

ދަްއކަންޖެހިއްޖެނަމަ ފީއެއް ަދއްކާނީ މަަސއްަކތް ލައިސަންސް ފީތަްއ އަދި އެެހނިހެއް ފީއެްއ 

 ހަާވލުިވ ފަރާތުންނެެވ.
އެއްބަސްވުމަށް   .42

 ބަދަލުގެނައުން 
މިއެއްބަްސުވމުަގއިާވއެްއެވސްާމއްދާއަކަށްބަދަެލއްެގެނޭވނީދެފަރާތުެގމެދުަގިއސޮިއކުރެޭވއެއްަބސް   .42.1

 .ުވމަކުންނެެވ
އެއްބަސްވުމަށް   .43

 ހިނގާނެ ޤާނޫނު 
 .އަދިތަންފީޛުކުރާނީދިެވހިރާއްޭޖެގޤާނޫނުތަކާއިަޤވާއިދުތަާކއިެއްއޮގތަށެެވ،މިއެއްބަްސުވންހިންާގނީ  .43.1

،ާވަހަކދައްކަިއެގންހައްލުނުކުެރިވއްޖެނަމަމެދުަގއިއިމެދުއުފެދޭދެަބސްުވންދެފަރާތުެގމިއެއްބަްސުވމާ  .44.1 ދެބަސްވުން  .44

 . ހުށަހަޅަިއެގންނިންމާނީއެެވއްސަލަދިެވހިރާއްޖޭެގޝަރުޢީޯކޓަކަށްމަ 
ތުެގ ަގއިނެތްކަމެއްދިާމވެއްޖެނަމަެއކަމެއްހައްލުކުރާީނެވސްދެފަރާމިއެއްބަްސުވމު  .44.2 

. ާވހަކަދައްަކިއެގންނެެވމެދުަގއި 
 .ިދެވހިރާއްޭޖެގޝަރުޢީކޯޓަކަށްަމއްސަލަހުށަހަޅައިެގންނިންމާނީެއެވ،ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ
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 4  -ސެކްޝަން  
 ތައް ޖަދުވަލު 
 1 –  ޖަދުވަލު 

 ބީލަންހުށަހަޅާފަރާތުންހުށަހަޅަންޖެހޭލިޔުންތައްއަދިޗެކްލިސްޓް 
 

 

 

 

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

 ހުށަހަޅާއިރުތިރީގައިމިވާމަޢުލޫމާތުއަދިލިޔުމެއްއަދިލިޔުންތައްމަދުނުވަތަނެތްނަމަޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަން  

   ( 2ބީލަން ހުށަހަޅާ ޯފމް )ޖަުދަވލު  1

   ރެޖިސްްޓރީެގ ކޮޕީ  ކޯޕަރޭޓިްވ ޮސސައިޓީ/ ައމިއްލަ ފަުރދުްނެގ ިވޔަާފީރގެ  ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިްޕ/ 2

   ކުދި އަދި މެދުފަންީތެގ ިވޔަފާީރެގ ރަިޖސްޓްރީ  3

   (ބީ.އޯ.ިކޔު/ހުށަހަޅާ ެއސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަން 4

   (3)ޖަުދަވލު ހުށަހަޅާ ފަރާުތެގ ޕްރޮަފއިލް 5

   ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ެރޖިސްްޓރީކޮށްފަިއާވނަމަ(ރެިޖސްޓްރޭޝަން ޖީެއސްޓީ  6

   (ޕަަވރއޮްފއެޓާރނީ) ބީލަުމަގިއސޮއިުކރުުމެގުހއްދަލިޔުން 7

8 
   .ަވނަާމއްާދަގއިާވބަޔާންުކރާލިޔުންހުަށހަޅަންެޖހޭނަަމއެލިޔުން 6.1

   ހުަށަހޅަންޖެހޭ ްޕރޮޖެކްޓްތަކަށް(ބިޑު ސެިކއުރިޓީ) ބިޑު ސެިކއުރިޓީ 9

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

   ފުރިހަމަކޮށް ހުށަަހޅާފައި  5އަދި ޖަުދަވލު  ބީލަން ހުށަހަޅާ މަަސއްކަތާުގޅުންުހރި ަމސައްކަުތެގ ތަްޖރިާބެގ ލިޔުންތައް 10

   ފުރިަހމަކޮށް ހުށަހަޅާަފއި  4ެގ ލިޔުންތައް ައދި ަޖދުަވލު މާލީ ދަލީލު )ބޭންކް ެގެރންޓީާއއި ކްރެިޑޓް ފެސިލިޓީފަދަ( 11

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

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

   މިލިސްުޓގައި ާވ ތަރުީތބުންަތރުތީބުުކރެިވަފއި ުހރީ ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ލިޔުންތައް  12

   ކިަތއްަވނަ  ޞަފްޙާކަްނ އެނޭގޮގތަށް(ޞަފްހާ ނަންަބރު ޖަހާަފއި )ކިތައް ަޞފްޙާެގ ެތރެއިން  13

   ޮސއިކޮށްަފއި ހުރީ ޞަފްހާތަކުަގއި  14

   ަވކިުނާވނެހެްނ ބައިންޑްކޮށް / ީހރަްސޖަހާފައި  ުހރީ ބީލަުމެގ ަގނުޑތައް 15

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

16 
މަްސ  3މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ެރެވނިއު އޮޯތރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންްސ ރިޕޯޓްެގ ކޮޕީ )ދޫކުރިފަހުން 

 ހަމަުނާވ(
  

17 
)އެްނމެފަހުން ދެއްކި ަމހުެގ އަދި މުަވއްޒަފުްނނެތްަނަމ  ުމެގ ކޮޕީަގާވިއދުން ޕެންޝަން ަފއިސާ ދައްާކކަމުެގ ލިޔު

 މަސް ަހމަުނާވ( 3)ދޫކުރިފަހުން  ނެތްކަމަށް ޕެންަސން އޮފީހުްނދީފަިއާވ ިލޔުން(
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ބީލަން ފޮތް 

December 15, 2019 

 

16 ސަފްހާ  28ގެ    ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން   
 

 2 –  ޖަދުވަލު 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

 

 

 

 މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  ބީލަން   .1
 1.1 ނަން  

 1.2 އެޑްރެސް  

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 

 2.2 އިޢުލާން ނަްނަބރު 
 ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު  .3

 3.1 ހުށަހަޅާ އަގު  

  ޖީ.އެސް.ޓީ  

  ޖުމްލަ އަގު: 

 3.2 )ތާނައިން ލިޔުމަށް(ޖުމްލަ އަގު  
 3.3 މުއްދަތު )ބަންދުދުވަސްތައް ހިަމނައިގެން( 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު  .4
 މަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިާވ މަޢުލޫމާތާއި، ެއްގރީމަންޓްެގ މާއްދާތައްމަތީގައިބަޔާްނކޮށްފައިާވ މަަސއްކަތް/ޚިދު

އްކަތް ނުަވތަ ޚިދުމަތް ިދނުމަށް އަޅުަގނޑު / މަސަ ައަގށްމިމަތީގައި ދެންނެިވަފއިާވ ރަނަގޅަށް ބެލުމަށް ފަހު، 
 އަޅުަގނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެެވ.

4.1 

އަޅުަގނޑު/ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދިނުން ހަާވލުކުރަން ނިންމަިއފިނަމަ، އެކަީށެގންާވ 
ަގިއާވ މުއްދަތުގައި މަސަްއކަތް/ޚިުދމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   3.3ފެއްޓުމަށާއި، މުއްދަތެއްެގ ތެޭރގައި މަަސއްަކތް 

 ހުށަހަޅަމެެވ.
4.2 

ކޮށް، ެއއާއި އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ސް ހަމަަވންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުދުަވ 30މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 
މިމުއްދަތުެގ ތެޭރގައި އެްއބަސްުވމުަގއި ސޮިއކުރުމަށް ެވރިފަރާތުން އެދިަވޑައި އަުޅަގނޑުމެން އެއްބަްސަވެމެވ.  /

 ަވމެެވ. ސައްކަތް ކުރުމަށްެވސް އެއްބަސް ެގންފިނަމަ، އެއްބަްސުވުމގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަްސުވމާއި އެްއޮގތަށް މަ
4.3 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .5

 

 ސޮއި 

 ނަން  

 މަޤާމު 

 ތާރީޚް 
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 3 –  ޖަދުވަލު 
 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 

 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1
  -1.1 ނަން  

  -1.2 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް 

  -1.3 ވިޔަފާރީ އެޑްރެސް  

  -1.4 ރަޖިސްޓްރީ ނަންަބރު 

  -1.5 ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންަބރު  

  -1.6 ނަންަބރު  ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން 

  -1.7 ފޯނު ނަންަބރު  

  -1.8 އީމެއިލް އެޑްރެސް  

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

 # ނަން  މަޤާމު 

   މެޖޭނިންގ ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   

 އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް  .3
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 4 –  ޖަދުވަލު 
 މަޢުލޫމާތު މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ  

 

 

 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
)ދިވެހި    ފާއިތުވި މަހުގެ ބެލެންސް 
 ރުފިޔާއިން( 

 # އެކައުންޓް ނަންބަރު  އެކައުންޓްގެ ބާވަތް 

    

    

    

 ޖުމްލަ  

 ކްރެޑިޓް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

)ދިވެހި    ފައިސާގެ އަދަދު 
 ރުފިޔާއިން( 

 # ފަރާތުގެ ނަން   ކުރެޑިޓް ދޫކުރި  ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް  ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު 

     

     

     

 ޖުމްލަ  
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 5 –  ޖަދުވަލު 
 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް  ( ތިނެއް )   3ފާއިތުވި  

 

 

 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް 
މަސައްކަތުގެ އަގު  
 )ދިވެހި ރުފިޔާއިން( 

 # މަސައްކަތުގެ ނަން  މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް  މަސައްކަތްކުރި އަހަރު 

     

     

     

     

     

     

     

 ޖުމްލަ:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 އިންސައްތަ ހަމަވާ މަސައްކަތްތަކެވެ.25ގެ ގުއިވެލުއޭޝަނަށް ނެގޭނީ ުހށަހަޅާއަ ނޯޓް: 
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 6 –  ޖަދުވަލު 
 ޑު ނ ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަ 

ޕޮއިންޓްދެވޭނެ 

 ދާއިރާ 
 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް 

ޕޮއިންޓްގެ  

 އަދަދު 

 އަގު 
ަވަރކަށް ލިބޭ  )ައުގ ކުޑަީވ 85 ×ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަުގ/ ހުށަހެޅި އަުގ 

  (ޕޮއިންޓް ިގަނާވނެެއެވ.
85 

 މުއްދަތު 
)މުއްދަތު ދީފައިާވ  05 × ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު 

އަދި މަސަްއކަތް ިނންމާ މުއްދަތު ކުރުނަމަ  ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުޭދނެއެެވ.
 ލިބޭ ޕޮއިންޓް ިގނަާވެނއެެވ.(

05 

މަސައްކަތުގެ  
 ތަޖުރިބާ 

  05 × ިގނަ ޕްރޮޖެކްޓް ައދަދު ހުށަހެޅި އެންމެ/ޕްރޮޖެކްޓް އަދަދުހުށަހެޅި 
 ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ެއކަނި(ުގޅުންހުރި )ޖޫރިމަނާއެއްނެތި ހިންާގފައިާވ 

05 

 މާލީ ޤާބިލުކަން 
  05 × މަތީ ެވލިޔުހުށަހެޅި ެއންމެ  / ެވލިޔުހުށަހެޅި 

އަްށުވރެ ދަށްނަމަ އެއްެވސް ޕޮއިންޓެްއ  20%މާލީ ާގބިލްކަން ހުށަހެޅި އަދަދުެގ 
 ނުދެޭވނެއެެވ. 

05 

 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 Tender no……….issued by the Ministry of Education on 

………………………………… …………..for Supplying/Purchasing   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  …………….2 0…………….. 
 

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 Ins truction 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 ………………………. da ys 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]  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ބީލަން ފޮތް 

December 15, 2019 

 

22 ސަފްހާ  28ގެ    ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން   
 

 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 
 އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ 

 

 

 

 

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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 5 -ސެކްޝަން  

 ކޮންޓްރެކްޓް ޑާޓާ ޝީޓް 

 ކޮންޓްރެކްޓާގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް  
 ނަންބަރު 

 ަގންނަ ފަރާތުެގ މައުލޫމާތު
 ނަން:

 އެްގރެްސ:
33.1 

 ިވްއކާ ފަރާތުެގ މައުލޫމާތު 
 ނަން:

 އެްގރެްސ:
33.2 

 މަސައްކަުތެގ މަޢުލޫމާތު:
 

33.3 

 33.4 މަސައްކަުތެގ ައުގ:
  37 އެއްބަްސުވމުެގ ުމއްދަތު:
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   6  -ސެކްޝަން 

 އެއްބަސްވުން 
"( ަގންނަފަރާތް" މިއެއްބަްސުވމުަގއިމީެގފަހުން) --------------------  ،މިއެްގރީމަންޓްކުެރިވފަިއަވނީ

 ަވނައަަހރުގެ ...........  ،މީލާދީސަނަތުން،އާދެމެދު"(  ިވްއާކފަރާތް" ިމއެއްަބސްުވމުަގއިމީެގފަހުން) ------------ އާއި
 . ދުަވުހެއެވ....... )..................(  މަހުެގ........................ 

( ކުރުމަްށ "މަސައްކަތްތައް")މިއެއްބަްސުވމުަގއި މީެގ ފަހުން ............................ ދެންފަހެ، 
ހަޅާފައިާވ އަންދާސީ ހިސާބު ަގންނަފަރާތުން  ފަރާތުން ހުށަިވްއކާހިނދު، އަދި އެކަމަށްޓަަކއި  ިވަގންނަފަރާތުން ބޭނުން

ލިބޭ  ތްތައް ފޯުރކޮށްދިނުމުގައިއަދި އެމަަސއްކަ ،ފަރާުތން ކުރުމަށާއިިވއްކާހިނދު، ބުނެިވދިަޔ މަސައްކަތްތައް  ރިޤަބޫލުކު
 ެގއްލުމަކަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނަމަ އެކަމެއް ކުރުމަށް ނިޔަްތަގނެ، އަންނަނިިވ ކަންކަމަށް ެއއްބަސްަވެމެވ. 

ެއއްބަްސުވމުެގ " ތަްއ މާނަުކރުމުގައިޙުތަކާިއ އިސްތިލާބަޔާްނކޮށްފައިާވ މުސްތަލަޙުމިއެއްބަްސުވުމަގިއ .1
އަދި ެއއީ، ިމއެއްބަްސުވމުެގ  ޮގތަށް ބަލަްނާވެނއެެވ.އެމުސްތަލަެޙއް ނުަވަތ ިއސްތިލާޙެއް ބޭުނންކޮށްފައިާވ "ަގއި އްޠުތަޝަރު

 ބައެްއެގ ޮގުތަގއި ބެލެޭވނެެއެވ. 
ކަނޑައަޅާަފއިާވ ައަގށް، އަދި އެައުގ ދެްއކުމަށް ކަނަޑއަާޅފައިާވޮގތަށް  ރިޢާޔަތްޮކްށ  ގައިމިއެއްަބސްުވމު  .2

 އަދި އެމަސައްކަްތކުރުމުަގއި މިއެއްބަްސުވމުެގ ޝަރުުޠތަކާ ،ށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި އެއްބަްސުވމުެގދަ
 ފަރާތުން އެއްބަްސެވއެެވ. ިވްއކާބަދަލު ދިނުމަށް  ލިބިދޭންޖެހޭ މަަސއްކަތްތަކަށް އެްއޮގތްނުާވ 

 އަދި އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ  ،ކުިރއަށް ެގންޮގސް ނިންމުމާއިމިއެއްބަްސުވުމގައި ކަނަޑައޅާފައިާވ މަސަްއކަތްތައް .3
މަސައްކަތުެގ ިވއްާކފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ  ެއއްބަްސުވމުެގ ޝަރުޠުތަކާއި އެްއޮގތަށް ިއސްލާޙުކުރުމާ ުގޅިެގން މަސައްކަތްތައް

ދޭންޖެހޭ  ންމާ މަސައްކަތްތަކަށް  އެްއޮގތްާވ ޮގތުެގމަތިން ވިއްކާފަރާތުން ޮކށްނިއަުގ ނުަވތަ އެއްބަްސުވމުެގ ޝަރުޠުތަކާ
 އެއްބަސްެވެއެވ.   ަގންނަފަރާތުންދިނުމަށް ިވްއކާފަރާތަށް އެންމެހާ ފައިސާ 

މި އެއްބަްސުވން އެކުެލިވެގންަވނީ ބީލަމާ ުގޅިެގން ެދުވނު މަޢުލޫމާތާއި، އެއްަބްސުވމުެގ އާންމު 
 ޕްރޮޕޯސަލްެގ މައްޗަެށެވ.މަސަްއކަތް ހަާވުލިވ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ ، މާއްދާތަކާއި 

އެއްބަްސުވމުަގއިބަާޔންކުރާމަޤްޞަ،ިމއެއްބަްސުވުމގެއެންމެހައިމާއްދާަތކަށްއިޙްތިާރމްކުރުމާއި،މިއެއްބަްސުވމަކީ
ދެފަ،ދެަފރާތުންމިއެއްބަސްުވުމެގމުއްދަަތށްއެއްބަްސުވންދެމެހެއްޓުމުެގިނޔަތުަގއިތިރީަގއިާވމީހުންހެކިކޮށް ،ދުތައްޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި 

 .ރާތުެގފުރިހަމައިޚްތިޔާރާެއކުސޮިއކޮށްފައިާވަޞއްަޙއެއްބަްސުވމެެކެވ

 ފަރާތް: މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ   މަސައްކަތުގެވެރިފަރާތް: 
 ސޮއި: ސޮއި:

 
 ނަން:  ނަން: 

 މަޤާމް:   މަޤާމް:  
 ތައްަގނުޑ:  ތައްަގނުޑ: 
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 ހެކިން:   ހެކިން: 
 ސޮއި: ސޮއި:

 
 ނަން:  ނަން: 
 މަޤާމް:   މަޤާމް:  
 އައި.ޑީ#: އައި.ޑީ#:

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

 
 ނަން:  ނަން: 
   މަޤާމް:     މަޤާމް:  
 އައި.ޑީ#: އައި.ޑީ#:

 ުގޅޭނެ ނަންބަރު: ުގޅޭނެ ނަންބަރު:
 އީމެއިލް ެއޑްރެސް: އީމެއިލް ެއޑްރެސް:
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 7  -ސެކްޝަން  
 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި/މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް 

   އެޕާރޓްމަންޓްގެ އަދަދު: 
  (ފާހާނަ، ކާގެ، ަބދިެގ، ގުދަން، ލޯޑްރީ 4، ސިޓިންގ ރޫމް، ކޮޓަރި 4)  އެޕަރޓްމަންޓް 05ކޮޓަރީގެ  4 •
 (، ކާގެ، ަބދިގެ، ގުދަްނ، ލޯޑްރީފާހާނަ 3، ސިޓިންގ ރޫމް، ކޮޓަރި 3) އެޕަރޓްމަންޓް 08ކޮޓަރީގެ  3 •
 ކުލަ: 

 ފެންވަރު ރަންގަޅު ކުލައެކެވެ. ކުލައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ ެއތެރޭގައިލުމަށް )އިންޓީރިޔާ( ހާްއސަ  -1
 ކުލަ ވާންނާނީ ހަލާކުވެފައިނުވާ ުމޅިން އައު ކުލައަކަށެވެ. -2
 ކަނޑައަޅާނީ މި މަރުކަޒުންނެވެ.ލަންވާނީ ކުރީމް ކުލައިގެ ކުލައެކެވެ. ކުލަ  -3

 ކުލަލުން: 
ކުލަ ލާންވާނީ ފާރު އަދި ސީިލންގް ހަރުކޮށްފައިވާ ތަކެތި ނެްއޓުމަށްފަހުގައިއެވެ. އަދި މިގޮުތްނ ނައްޓާ ތަކެތި )ޮބކި ފަދަ  -1

 ފާރު/ސީލިންގ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ކުލަ ލާންވާނެއެވެ.     ހަރުކުރަންާވނެއެެވ.ތަކެތި( ހަލުން 
 ކުލަ ލުމުގެ ކުރިން ފާރު/ ސީލިންގ ރަނގަޅަށް ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. -2
ފާރު/ ސީލިންގ ގައި ކުލަ ފޮޅިފައިވާ ނުވަތަ ނެއްޓިފައިާވ ތަންތަން ކުލަ ލުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅަށް ކުލަ ކަހައި  -3

 ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. 
 ރުކަނި ނުވަތަ ާފރު/ސީލިންގ ފިޔަވައި އެހެންތަންތާގައި ކުލަ ހޭކިފައިވާނަމަ ފިލުަވންވާނެއެވެ.ކުލަ ލުމުގައި ދޮ -4
ކުލަ ލުމަށް ފަރިނީޗަރ ފަދަ ތަކެތި ޖެއްސުމުގައި ސާމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ. ަބއެއް ތަކެއްޗަކީ ވަރަށް ގިނަދުވަސްވެފައިވާ   -5

 މާލުކަންދޭންވާނެއެވެ. ތަކެތިކަމުން މި ތަކެތި އެކި ކޮޅަށް ޖެއްސުމުގައި ސަ
 އިހްމާލުން ލިޭބ ގެއްލުްނތަކުގެ ޒިންމާ ނަގަންވާނެއެވެ.  -6
ންޖެހޭނަމަ ކުލަ ލާނީ މަރާމަތު ކުރުމަށްފަހުގައިއެވެ. ކުލަލާ ފަރާތުން މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ފާރު/ސީލިންގ މަރާމާތު ކުރަ -7

 ކުރާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ވަޅު ނޭގޭގޮތަްށ ަބަލއިގެންނެއެވެ. މާޮބޑަްށ ފާހަަގ ލަ ލާންވާނެއެވެ. ކުަލ ާލންވާނީ ފިހިފާރު/ސީލިންގައި ރަނގަޅަށް )ޯބޮކށް( ކު -8

ވާނަމަ އެކަން ރަނގަޅު ކުރަްނވާނެއެވެ. ޗެކް ކުރާއިރު ކުލަ މަޑުކަމަށް ފާހަގަ ވާނަމަ އެކަްނ ރަނގަޅު ކުރަންވާނެއެވެ. 
 ކުރުމުންނެވެ.މަސައްކަތް ނިމުނު ކަމަށް ެބލެޭވނީ އަންގާ ކަންކަން ރަނގަޅު 

 ކުލަ ލައި ނިމުމުން ތަން ރަގަޅަްށ ސާފުކޮށް ކުރިން ހުރިގޮތަށް ތަރުތީްބ ކުރަންވާނެއެވެ. -9
ކުލަ ލާންފަާށ އެޕާރޓްމަންްޓ ނިންމުމަށްަފހު ނޫީނ އެހެްނ އެޕާރޓްމަންޓްގައި ކުލަ ުލން ފަށައިގެނެއް ނުވާނެއެވެ.  -10

ށް އަންގައި ޗެކްކުރަމަށްފަހު ނޫނީ އެހެން އެޕާރޓްމަންޓްގައި ކުލަލުން އެޕާރޓްމަންޓްގައި ކުލަލައި ނިމުމުން މި މަރުކަޒުއަ
 ފަށައިގެނެއް ނުވާނެއެވެ.

 އެހެނިހެން: 
 މި މަސައްކަތް ކުރާއިރު އުފެދޭ ކުނި އުކާލުމަކީ މަސައްކަތު ކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. -1
 ދެއްކޭނެއެވެ.ކުލަމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ެބހެްއޓުމަށް ތަނެއް  -2
ދަނާލުއަކީ އެކި ރަށްރަށުގެ މީހުން/ކުދިން ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށްވާތީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ އެފަރާތްތަކަށް އުދަގޫ ނޫވާ  -3

 ގޮތަށެވެ.
 ދުވަސްތެރޭގައި ކުލަލައި ނިންމަންވާނެެއވެ. 2ދުވަސް ނުވަތަ  1މީހުން ދިރިއުޅޭ އެޕާރޓްމަންޓްގައި  -4
 ޭބނުންވާ ކުލަ ިލުބމުގައި ދަތިވާަނމަ އެދުވަސްތަކަށް ދެފަރާތުން އެއްަބސްވާގޮތެއްގެ މަތިން ދުވަސް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. -5



 ބީލަން ފޮތް 
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މަސައްކަތަށް ޭބނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަކީ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދަނާލުގެ ތަކެތި  -6
 ވެ.ޭބނުންކޮށްެގނެއް ނުވާނެއެ


