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  1ސެކްޝަން 
 ބީލަން ޝީޓް 

 

 

 

 ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް 
 ނަންބަރު 

 ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދިނުން  - މަސައްކަުތގެ ނަން:
 GS-91/IUL/2019/38 -  އިޢުލާން ނަންބަރު:

  2222ޖެނުއަރީ  13 ތާރީޚް: އިޢުލާން ކުރި

1.1 

 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން:
 ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް -  ތަން:

 ދުވަސް  4 މުއްދަތު:
 

1.1 

 ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް
 ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް ހދ.ނޭކުރެންދޫ -  ތަން:

 0202ޖެނުއަރީ  61 - ތާރީޚް:
 ބުރާސްފަތި  - ދުވަސް:
 ަގއި  63:22 - ގަޑި:

9.1 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
 ރޮބާރޓް ސިލްވާ -ނަން: 
 ޕްރިންސިޕަލް  -މަޤާމް: 
 ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް -އޮފީސް: 

 1052506 -ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 
 admin@neykurendhooschool.edu.mv - އީމެއިލް ެއޑްރެސް: 

9.2 

 13.1 ގައި ާވގޮތަށް  3.6ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯރމް  -އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް:  
 14 ދުވަސް  652މަސައްކަުތގެ މުއްދަތު: 

 ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި 
 ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް ހދ.ނޭކުރެންދޫ -  ތަން:

 0202ޖެނުއަރީ  00 -ތާރީޚް: 
 ބުދަ  -ދުވަސް:  

 ގައި 63:22-ގަޑި: 

18.1 

 20.1 ބީލަން ހުޅުވުން
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 ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް ހދ.ނޭކުރެންދޫ -  ތަން:
 0202ޖެނުއަރީ  00 -ތާރީޚް: 

 ބުދަ  -ދުވަސް:  
 63:22 -ގަޑި: 

 24.1 ގައި ެއވަނީެއވެ. 6ބީލަންތައް ވަޒަްނކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު 

 28.1 -/5,000ބިޑް ސެކިއުރިީޓގެ ގޮތުަގއި ުހށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 

 21.2 )ތިރީސް( ދުވަެހވެ. 02ބިޑް ސެކިއުރިީޓގެ މުއްދަަތކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 
 30.1  -ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 

 1..0 ހދ.ނޭކުރެންދޫނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް ހޭތަން:  ތަކެތި ހަވާލުކުރަންޖެ
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 އިރުޝާދު  ފަރާތްތަކަށްދެވޭ  ހުށަހަޅާ  ބީލަށް  - 2ސެކްޝަން 

 މަޢުލޫމާތު  )ހ( އާންމު 

 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .1

 

1.1.  
 

މި ބީލަމަކީ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޚިދުމަްތ ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ 
ހުޅުވާލެވިަފއިވާ ބީލަމެެކވެ. މި ބީލަމުން ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

 މަސައްކަުތގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަން ޝީޓުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާެނއެވެ.
ބީލަމަށް  .2

ކުރިމަތިލެވޭނެ 
 ފަރާތްތައް 

ރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ: ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓު ،ހުޅުވާލެވިފަިއވަނީ ބީލަން  .2.1
ތިީރގައި ަބޔާންުކރާ ރީ ކުެރވިފަިއވާ ( ެގ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓ18/2014ު

  ފަރާތްތަކަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުްނފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުެރވިފަިއވާ  2.1.1 
 ކުންފުނިތައް.

 ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.ރީ ކުރެވިފަިއވާ ނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްޕާޓް 2.1.2 

ރީ ކުރެވިަފއިވާ ކޯޕަރޭޓިްވ އިީޓގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިްސޓްކޯޕަރޭޓިވް ސޮސަ  2.1.3  
 ސޮސައިޓީަތއް.

ރީ ކުރެވިފަިއވާ އަިމއްލަ ފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްއަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަ 2.1.4  
 ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.

 އިކޮނޮމިކް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ ކުރާ ބަޔާން  ގައި 2.1 މާއްދާގެ މި  .2.2 
 ގިންިތއެްއަގއި ގިންތިައކުން ވިޔަފާީރގެ  ފަންތީގެ މެދު އަދި  ކުދި ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ

 .ވިޔަފާރިތައް  ދިވެހި  ކުރެވިފަިއވާ ރަޖިސްޓްރީ

މިޕްރޮޖެކްޓަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ގައި ަބާޔންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ  2.1 މާއްދާގެ މި  .2.0 
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ސްކޫލް ހުންނަ ރަށުގައި "ކާބޯަތކެތީެގ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުންނަން 
ޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންަގނޑުތައް ބަޔާްނކުރާ ގަާވއިދު" އާ އެްއގޮތަށް ކާބޯތަކެީތގެ 

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަެށވެ.
ަބޔާންކުރާ  ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީަލމަށް  މިމާއްދާގައި  .2.4 

 ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި ަބޔާން ކޮށްފަިއވާެނއެވެ.

 ބީލަން  .0
އޮންނަންވާނެގޮތާ 

 ބީލަމުގައި  އި
 ސޮއިކުރުން 

 ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާ ބީލަން ،ަގއިވާ  1 އެނެްކސް ލިޔުމުގެ މި އޮންނަންވާނީ ބީލަންތައް  .0.1
 ބައިންޑު  ތަރުތީބުން ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޑޮިކއުމަންޓު ލިއުންތަކާއި ަގިއވާ ޗެކުލިސްޓު
 .ކުރެވިފަެއވެ

 ފޮންޓް ފަރުމާ) ފޮންޓަކުން އެނގޭ ކިޔަން ފަސޭހައިން ،ދިވެހިބަހުން އޮންނަންވާނީ ބީލަން  .0.2
ނުވަތަ އަތުން ލިޔާނަމަ ލިޔެަފިއ ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އެނޭގގެ ކުެރވިފަެއވެ.  ޓައިޕު( ފަދަ
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 އެފަރާތުން ނުވަތަ  ފަރާތުގެ ހުށަަހޅާ ބީލަން ސަފްހާއެްއގައި ހުރިހާ  ބީލަމުގެ އަދިގޮތަށެވެ. 
 ބީލަމުގެ  އަދި. ވާނެެއވެ އޮްނނަން ޖަހާފައި ތަްއގަނޑު  ޮސާޔއި ފަރާުތގެ ކުރާ އަްއޔަން
 ޙާކަންޞަފު ވަނަ ކިތައް ތެރެއިން ހާގެޞަފު ކިަތއް އެއީ ެވސް  ޙާއެއްަގއިޞަފު ކޮންމެ

 .ޖަހަންވާނެެއވެ ނަންބަރުވެސް ޙާޞަފު ތަރުތީބުން އެނޭގގޮތަށް

ފަރާތަކުން  އެހެން ނޫން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ުކންފުނިތަކުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 3.3.1  .0.0
 ދެވިފަިއވާކަން ަބޔާންކުރާ  ުހއްދަ ކުރުުމގެ ސޮއި ފަރާތަކަށް އެ ޮސއިކުރާނަމަ ބީލަމުގައި
  .ވާެނއެވެ  ހުށަހަޅަން ގެ ކޮީޕއެއްއެޓާރނީ" އޮފް "ޕަވަރ

 ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި އެހެން ނޫން  ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު 3.3.2
 ޮއފް "ަޕވަރ ެދވިފަިއވާކަން ބަޔާްނކުރާ ހުއްދަ ކުރުުމގެ ސޮއި ފަރާތަކަށް އެ  ސޮއިކުރާނަމަ

 .ވާނެެއވެ  ހުށަހަޅަން ގެ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"
 ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި  އެހެން ނޫންތަކުގެ ެޗއަރޕާރސަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  3.3.2

 ޮއފް "ަޕވަރ ެދވިފަިއވާކަން ބަޔާްނކުރާ ހުއްދަ ކުރުުމގެ ސޮއި ފަރާތަކަށް އެ  ސޮއިކުރާނަމަ
 .ވާނެެއވެ  ހުށަހަޅަން ގެ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"

ފަރުދީ ވިޔަފާރިތަކުަގިއ ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގަިއ  3.3.4
 ޮއފް "ޕަވަރ ދެވިފަިއވާކަން ބަޔާންކުރާ ސޮއިކުރާނަމަ އެފަރާތަކަށް ސޮއިކުރުުމގެ ހުއްދަ

 .ވާނެެއވެ  ހުށަހަޅަން ގެ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ބީލަމުގެ ލިޔުންތަކުގަިއ  3.3.5  
 ސޮއިކުާރއިރު، ޒިންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްވެސް ސޮއި ކުރެިވދާނެއެވެ.

 ހުށަހެޅޭނެ  .4
 އަދަދު  ބީލަމުގެ 

ެއއް  )އެެކއް( ބީލަމެވެ. 1ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ   .4.1
ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަށް ެއއްވެްސ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާގަިއާވ 

 ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

 ތައްޔާރު  ބީލަން  .5
 އަގު  ކުރުމުގެ 

 އެބީލަމެއް  ކުރާނީ ޚަރަދެއް އެންމެހައި ކުރާ ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ބީަލން ހުށަހެޅުމަށް ބީލަން  .5.1
މިކަމަށް ހިނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތުން  .ފަރާތަކުންނެވެ ހުށަހަޅާ

 ޒިންމާއެއް ނުަނގާނެެއވެ.
 އެހެނިހެން  ..

 އުސޫލްތައް 
 ދަށުން މިނިސްޓްީރގެ ،އެިޑޔުޭކޝަނާއި އޮފް މިނިސްޓްރީބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ،   .1..

 ުނަވތަ  ތިމާެގކަމުގެ ުމވަްއޒަފަކާ ނުވަތަ ވެިރެއއް އިާދރާއެްއގެ އެއްެވސް ހިނގަމުންދާ
 މިނިސްޓްރީގެ  މި ނުވަތަ ކަމުަގއިވާަނމަފަރާތެއް  އޮތް ގުޅުމެއް  ެއްއވެސް ވިޔަފާީރގެ
 މަޢުލޫމާތު  ސާފު އެކަމުގެ ނަމަވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް  އޮފީހެއްަގއި  ެއއްެވސް ދާއިރާގެ
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  ހުއްޓާ  ހުށަނާޅާ ލިޔުމެއް މިފަދަ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޮސިއކޮށް ލިޔުމެްއގައި އެނގޭނެ
 .ކުރެވޭނެެއވެ ބާތިލް ބީލަން އެއިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި  އެނގިއްޖެނަމަ އެކަން

 ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް )ށ( 

 ގައި  ފޮތު  ބީލަން  .7
 ބައިތައް  ހިމެނޭ 

ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތަުކގަިއ ހިމެނެނީ ތިރީގައިާވ ލިސްޓްަގއިވާ ިލޔުންތަކާިއ،   .7.1
 އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ.

 (1-ސެްކޝަން) ޝީޓް ބީލަން 7.1.1 

 (2-ެސކްަޝން)ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު 7.1.2  

 (0-ސެްކޝަން) ެއއްބަްސވުމުގެ އާންމު އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް 7.1.0  

 (4-ސެކްަޝން) ޖަދުވަލުަތއް 7.1.4  

 ( 5 - ސެކްޝަން)ކޮންޓްރެކްޓް ޑާޓާ ީޝޓް  7.1.5  

 ( 6- ެސކްަޝން)އެއްބަސްވުން  7.1.6  

 ( 7–)ސެކްޝަން މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތާބެހޭ 7.1.7   

ބީލަމުގައި  .1

ރަޖިސްޓްރީ 
 ކުރުން 

ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުގަިއވާ މުއްދަުތެގ ތެރޭގައި ބީލަން ޝީްޓގައި  އަންދާސީހިސާބު  .1.1

 ނަންނޯޓް ކުރަންވާެނއެވެ.ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެޑުރެހަށް ަވޑަިއގެން 
 އަންދާސީ ހިސާބުގައި ރަޖިސްްޓރީ ކުރުމަށް ތިރީގައި މިވާ މަުޢލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.  .1.2

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން.
 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު.
 އީމެއިލް ެއޑްރެސް.

 ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު.
 މުއްދަުތގެ  ދެވިފައިވާ  ުކރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ އިޢުލާނުގައި  ހުށަހެޅޭނީ އަންދާސީހިސާބު  .1.0

 .ފަރާތްތަކަެށވެ ޯނޓްކުރެވިަފއިވާ ނަން ގައިމިއިދާރާ  ތެރޭގައި
 ގޮތުން ގުޅޭ  ބީލަމާ  .9

  މައުލޫމާތު 
 ސާފުކުރުން 

އޮންނާނެ ތާރީޚާިއ ގަިޑ "ބީލަން ޝީޓް" ަގއި  މީޓިން ޕްރީިބޑް  މާއި ގުޅޭމި ބީލަ  .9.1
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ.

ބީލަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަުޢލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުްނވާނަމަ ބީލަން ޝީްޓގަިއވާ   .9.2
އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަުމގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހާ 

 ބީލަންވެރިންނަށް ލިޔުމުން ފޮނުވޭނެެއވެ.
 ސާފުނުވާ  އިތުރަށް ގުޭޅގޮތުން ބީލަމާ މި ނުވަތަ ގުިޅގެން މަޢުލޫމާތާއި ފޮތުގައިވާ ބީލަން މި  .9.0

 .އެެކވެ ޒިންމާ ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ބީލަން ހޯދުމަކީ މައުލޫމާތު ކަެމއްގެ އެ ނަމަ އޮތް ކަމެއް
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ބީލަމަށް ބަދަލު  .12
 ގެނައުން 

 ބަދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ބީލަމަށް ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ހުޅުވުމުގެ ބީލަން  .12.1
 .  ގެނެވޭެނއެވެ( އިތުރު /އުނި) އެމެންޑްމަންޓެއް ،ހިދެއްަގއި ފެނިއްޖެ ގެނައުމަށް

 އުިނއިތުރު އެ އަދި. ބައެެކވެ ބީލަމުގެ އެމެންޑްމަންޓަކީ ދޫކުރާ  ގޮތަށް ގަިއވާ 2.11  .12.2 
 މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލް ފަރާތްތަކަށް ޙާޟިރުވި ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ބީލަމުގެ

 .ޙަވާުލކުރަންާވނެއެވެ އެލިޔުން އެަފރާތަކާ ނުވަތަ. ފޮނުވަންވާނެެއވެ
 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން )ނ( 

ބީލަމުގައި ބޭނުން  .11
 ކުރެވޭ ބަސް 

ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފަިއވާ ނަމޫނާއާ ބީލަން   .11.1
އެްއގޮތަށް ދިވެހިބަހުންނެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް 

 އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެެއވެ. 

ބީލަމުގައި ބޭނުން  .12
 ކުރާ ފައިސާ 

 ންނެވެ. ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއި މި ބީލަމުގައި ައގު ކުެރވިފައި  .12.1

ބީލަމަށް ވަކި ގޮަތކަްށ އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީްޓގައި   .10.1 އަގު ހުށަހެޅުން  .10
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ.

ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްީރޮކށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ައުގ ހުށަހަޅަންވީ ޖީ.އެސް.ޓީ   .10.2 
 ޖީ.އެްސ.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ަވކިން އެނގެން އޮންނަްނވާނެެއވެ.ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި 

މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް މުއްދަުތ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނަިއގެން ދުވަުހގެ   .14.1 މުއްދަތު  .14
 އަދަދުންނެވެ.

އެކަީށގެންވާ ުމއްދަތެްއ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެމަސަްއކަތެއް ުކރުމަށް   .14.2 
 ކަމުގައި ވާންވާެނެއވެ.

ވަކިމުއްދަަތކަށް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ މަސައްކަެތއްަނމަ، އެމަސައްކަެތއް އެމުއްދަަތށް   .14.0 
 މަސައްކަތް ނިންމަންވާނެެއވެ.

ފެށިގެން  ތާރީޚުން ހުށަހަޅާ ބީލަން އޮންނަންވާނީ ތާރީޚް ހަމަވާ މުއްދަތު ބީލަމުގެ  .15.1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .15
 .މުއްދަތަށެވެ ުދވަހުގެުދވަސް  02 މަދުވެގެން

ބީލަމާއެކު  ..1
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ލިޔުންތައް 

 ނުވަތަ  މަދު ލިޔުންތައް އަދި ލިޔުމެއް އަދި  މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިިމވާ ހުށަހަޅާއިރުބީލަން   .1..1
  ޑިސްކޮލިފައި ކުރެޭވނެއެވެ. ނެތްނަމަ

 ( 2)ޖަދުވަލު  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމްފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  16.1.1 

 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާީރގެ ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ 16.1.2 
 .ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ  6.1.3 
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)ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބީލަން ޝީޓްގައި ބުނެފަިއވާނަމަ  ބީ.އޯ.ކިޔު /ކޯޓޭޝަން 16.1.4 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.(

 (0)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލްފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން  16.1.5  

ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ީޓއަްށ  ގެސެޓްފިކެޓްރެޖިސްޓްރޭޝަން ޓީ .އެސް.ޖީ 16.1.6  
 ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ(

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުަށހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެިކއުރިޓީ  16.1.7  

 ކޮޕީ ހުއްަދިއގެ  ވިްއކުމުގެ ަތއްޔާރުކޮށް އުފައްދާ ކާބޯތަކެތި 16.1.8  

ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިިމވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ބީލަން   .2..1 
 ނުލިބޭނެއެވެ.މާރކްސް ނެތްނަމަ 

ައދި  ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަާތގުޅުންހުރި މަސައްކަުތގެ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް 16.2.1  
 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 5ޖަދުވަލު 

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  4ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ދަލީލު އަދި ޖަުދަވލު  16.2.2  
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ހ( ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްގަިއވާ ެއކައުންްޓެގ   
 ވެރިފަރާތަކީ ބީލަމުގައި ރަޖިްސޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަުމގައި ާވންޖެހޭނެއެވެ.

އެފަރާތުގެ  ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ިވޔަފާރީގެ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ)ށ(   
އަމިއްލަ ނަމުަގއި ހުުޅވާފަިއާވ އެަކއުންޓްގެ ބޭްނކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ 

 ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް ގަބޫލުކުރެޭވނެއެވެ.
 )ނ( ފާއިތުވި މަހުގެ ބޭންކް ބެލެންސް އަދަދު އިނގޭނެހެން ބޭންކް ރިފަރެންސް   

 ސިޓީ އެއް ުނވަތަ ބޭންކު ްސޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ކްރެޑިޓް ރެފަރެންްސ ސިޓީތައް. ހުށަހަޅާ ކްރެިޑޓް ރެފަރެންސް ސިޓީތަުކގަިއ  16.2.3  

 ތިރީގަިއވާ ޝަރުތުތައް ހަމަާވންޖެހޭނެއެވެ.
ލިއުމެްއކަމުަގއި ދޫކޮށްފައިވާ މާލީ އިދާރާއަކުން )ހ( ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ   

 ވާންވާެނއެވެ.
)ށ( ހުށަހެޅޭ ކްރެޑިްޓ ރެފަރެންސް އަީކ ޚާއްަސކޮށް މިޕްޮރޖެކްޓަށް ދޫކުރެވިަފއިާވ   

 ސިޓީއެްއކަމުަގއި ވާްނވާނެެއވެ.
)ނ( މިރެފަރަންސްގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން، ފައިސާގެ/ ކްެރޑިޓްގެ ޢަދަދު، ސިޓީ   

ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް، ކްރެޑިްޓގެ ސިޓީގެ ުމއްދަތު ހަމަވާނެ ތާީރޚް އަދި ރެފަރަންސް 
ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ސާފުކޮށް އެނގެން 
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 އޮންނަންވާނެެއވެ.
ރެފަރަންސް ދޫކުރިފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮރިޖިނަލް  )ރ( މިރެފަރަންސް ވާންވާނީ  

 ރެފަރަންސްއަކަށެވެ. މިފަދަ ެރފަރަންސްތަކުގެ ކޮޕީ ބަލަެއއް ނުގަނެވޭނެެއވެ.
 )ބ( އަމިއްލަ ފަރުދުން ދޫކޮށްފައިވާ ކްެރޑިޓް ރިފަރެންސް ބަލައެއްުނގަނެވޭނެެއވެ.  

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އެއްބަްސވުމުަގއި ޮސއިކުރުމުެގ ކުރިން  1 .0..1 

މޯލްިޑވްސް އިންަލންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްިލއަރެންސް  0.1..1  
 މަސް ހަމަނުވާ( 0)ދޫކުރިފަހުން  ގެ ކޮޕީރިޕޯޓް

)މުވަްއޒަފުންނެތްނަމަ  ުމގެ ކޮޕީޝަން ފައިސާ ދައްކާކަމުގެ ލިޔުގަާވއިދުން ޕެން 0.2..1  
 . މަސް ހަމަނުވާ( 0)ދޫކުރިފަހުްނ  ނެތްކަމަށް ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިވާ ލިޔުން(

 ބީލަން ހުށަހެޅުން )ރ( 
ބީލަން ބަންދު  .17

 ކުރާނެ ގޮތް 
ެއވެ. މިނޫންގޮތަަކށް އޮންނަ ބީލަމެއް ބަލައެްއ އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފަ ންބީލަ  .17.1

 ނުގަނެވޭނެެއވެ. 
 ވާެނއެވެ. ޔެފައި އޮންނަންލިބީލަމުގެ ނަން  ބޭރުަގއި ސިޓީ އުރަިއގެ  .17.2 

 ނަމާއި އެޑްރެސް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެކަނުގައި  މަތީ ންތްފަރާތުސިޓީ އުރަިއގެ ކަނާ  .17.0 
 ފާ އޮންނަން ވާނެއެވެ.ޔެލި އަދި ފޯނު ނަމްބަރު

 ވާބީލަން ޝީޓްގައި  އުރަިއގައި ސިޓީ ކުރެވިފައިވާ ބަންދު  ހުންނަންވާނީ ބީލަންތައް ހުށަހަޅާ  .17.4 
 .ކުެރވިފަެއވެ އެޑްެރސް ގޮތަށް

ބީލަން  .11
ހުށަހެޅުމުގެ 

 ސުންގަޑި 

ހުށަހަޅަންވީ ސުން ގަނިޑ  ބީލަންތައް ހުށަހަޅާ އެދި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް މި  .11.1
 ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާެނއެވެ.

 ގޮތުަގއި ދުވަހެއްގެ ބަންދު ސަރުާކރު ތާރީޚަކީ ކުރެވިފަިއވާ ބަޔާން  ގައި 11.1 މާއްދާގެ މި  .11.2
ޖެހިގެްނ  ވާނީ ތާރީޚަކަށް އެންމެފަހު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ސަރުކާރުން

 ދުވަހެއްގެ ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ަގިއވާ ސުންަގޑީަގއެެވ. ރަްސމީ އަންނަ އެންމެ އަވަހަށް

 ފޮނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ަބލައެއް ނުގަެނވޭނެެއވެ. އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން  .11.0 

 ފަހުން  މުއްދަތުގެ  .19
 ބީލަން  ހުށަހެޅޭ 
 މެދު  ތަކާއި 
 :ކުރާނެގޮތް އަމަލު 

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންަގޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް   .19.1
 ނުގަނެވޭނެެއވެ.

 ކުރުން ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް )ބ( 
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 ހުށަހަޅާ  ބީލަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި ހުޅުވުމަށް ބީލަންތައް ހުށަހަޅާ  މަސައްކަތަށް މި  .22.1 ބީލަން ހުޅުވުން  .22
 ފަރާތެްއގެ  ފޮނުވާ ތަނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުޅުވުމަށް ބީލަން އެފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ

 ހާޒިރުގައި ބީލަން ޝީްޓގަިއވާ ތާރީޚްގަެއވެ.
 .އެޑްރެހުަގެއވެ ވާބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާްނކޮށްފައި  އޮންނާނީ ހުޅުވުން ބީލަން  .22.2 

 ބަންދު ސަރުކާރުން ހުރެ ސަަބބަކާ ެއްއވެސް ތާރީަޚކީ ހަމަޖައްސާފައިވާ ހުޅުވުމަށް ބީލަން  .22.0 
 ރަސްމީ  އަންނަ ޖެހިގެން އޮންނާނީ ހުޅުވުން ބީލަން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ގޮތުަގއި ދުވަހެއްގެ
 ޝީޓްަގިއވާ ަގއިވާ ސުްނގަީޑަގއެވެ.ބީލަން  ދުވަހުގެ

ހުށަހަޅާ  .21
ބީލަމުގައިވާ 

ކުށްތައް 
 އިސްލާޚްކުރުން 

ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ ހިސާުބކުރުމުގެ މަްއަސލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީަގއި ިމވާ   .21.1
 ގޮތްތަުކގެ މަތިން އިސްލާޚް ުކރެވޭނެެއވެ.

ލިޔެފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ، ބީލަމުގައިވާ ފައިާސގެ އަދަދާިއ ދިވެހި ބަހުން   .21.2
 ރަގަޅު އަދަދުކަުމގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފަިއސާ އަދަދެވެ.

ބީލަންތައް  .22
ޗެކްކުރުމާއި 

ބީލަންތަކުގެ 
ރެންޕޮންސިވްނަ 
 ސް ކަނޑައެޅުއް 

 ނެއެވެ.ބީލަންތައް އިވެުލއޭޓްކުރުުމގެ ކުރިން ތިރީގަިއވިމާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭ  .22.1

 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން. 22.1.1 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެްއކަން  22.1.2 

ބީލަމުގައިވާ ުއސޫލްތަކަށްބަލައި އެކަީށގެްނވާ ބިޑެއްތޯ ކަނަޑއެޅުްނ  22.1.3 
 )ރެންޕޮންސިވްނަސް(

 ބީލަންތައް  .20
 ކުރުން  އިވޭލުއޭޓް 

ަގިއވާ ކަންކަން ފުރިހަަމވާ  22.1ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެިއން އިވެުލއޭޓް ކުެރވޭނީ   .20.1
 ބީލަންތަކެވެ.

 ބީލަން  .24
ހަވާލުކުރާނެ 

ފަރާތް 
 ކަނޑައެޅުން 

 ކުރާނެ ބޭނުން ަވޒަންކުރުމަށް ބީލަން ،ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެްއ ކަނޑަައޅާނީ  .24.1
 އެންމެގިނަ މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.  ބަލައިގެން މިންގަނޑަށް

ތަން ބީލަން  .25
 ކެންސަލްކުރުން 

އިޢުލާނާ ގުިޅގެން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ   .25.1
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާަނމަ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެރިފަރާތަށް 
ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި ބީަލންތައް ބަލަިއގަތުމަށްފަހުވެސް ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތަްއ 

މުގެ އިޚްތިޔާުރެވސް ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި ބީލަންތަްއ ބާތިލްކުރު
ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުަތކަކީ އެކަީށގެންނުވާ ައގުތަެކއްނަމަ ނުވަަތ 
އެކަީށގެންވާ އަދަަދކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 
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 ރާތަށް ލިބިގެންެވއެެވ.މަސައްކަުތގެ ވެރިފަ
 ބީލަން  ..2

 ކާމިޔާބުކުރާ 
 ހޮވައި، ފަރާތް 
 އެންގުން  އެކަން 

 ލިުޔމުން އަންގާނެެއވެ.ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް   .1..2

އެއްބަސްވުމުގައި  .27
 ސޮއި ކުރުން 

( ފަހެއް) 25 ބަންދުނޫން ގިނަެވގެން ފޮނުވާތާ ލިޔުން  ެއކަމުގެ ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް ބީލަން  .27.1
 ސޮއި  ެއއްބަސްވުުމގައި  މަަސްއކަތުގެ ދެމެދު ފަރާތާއި ކާމިާޔބުކުރި ބީލަން ތެޭރގައި  ދުވަހުގެ

 .ކުރަންވާނެެއވެ
 ސޮއި  ަގއިއެއްބަްސވުމު މުއްދަުތގައި އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  ގައި 27.1  .27.2 

 .ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ ނިންމުން ނިންމާފައިވާ  ހަވާލުކުރުމަށް މިމަސައްަކތް ،ނުކުރައްަވއިފިނަމަ
 އެއްބަސްވުމުަގއި  ނުވަތަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މަސައްކަތް ސޮިއކުރުމަށްފަހު އެއްބަްސވުމުަގއި  .27.0 

 ދައުލަުތގެ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މަސައްކަތް  ނުކޮށް މަސަްއކަްތފުރިހަމަ ސޮއިކުރުމަށްފަހު
 .ފިޔަވަޅުެއޅޭނެެއވެ ގޮުތގެަމތިން ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގައި 17.19 ަޤވާއިުދގެ މާލިއްޔަތުގެ

 ތައް )ޅ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީ 
 ބިޑް ސެކިއުިރީޓ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޝީޓްގައި ބަޔާން ކޮްށފައިވާ އަދަދު ބީލަމަށް   .21.1 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  .21

 )ތިރީސް( ދުވަެހވެ. 02ބިޑް ސެކިއުރިީޓގެ މުއްދަަތކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން   .21.2 

ބިޑް ސެިކއުރިޓީެގ ގޮުތަގއި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުެރވޭ ބޭންކަކުން ުނވަތަ   .21.0 
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާއިމްކުެރިވފައިވާ ަފއިނޭންޝަލް ިއންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން ިމ 

ސެިކުއރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފަިއާވ ސެކިއުިރޓީ ނުވަަތ ެގރެންޓީއެެކވެ. ބިްޑ 
 ގައި ވާނެެއވެ. 7އޮންނަންވާނެ ގޮުތގެ ނަމޫނާއެްއ ޖަދުވަލު 

 7 ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ން ފެށިގެންޚުއެކަން އަންގާ ތާރީ ށް ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަ  .21.4 
 ެސކިއުިރޓީ ބިޑް ތަކުގެ)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތް

 އެފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުެރވޭެނ އެވެ.
 ލަން ބީ ނުވަތަ ނަމަލަމުން ވަިކވެއްޖެފަރާތަކުން ބީ ޅިހުށަހެ ލަންބީޅުވުމަށްފަހު ހު ބީލަން  .21.5 

 ށް ބީލަން ކާމިޔާބުިވކަމުގެ ިލޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލްކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަ
 ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ެސކިއުރިޓީ ަދއުަލތަށް ނެގޭނެއެވެ.   އެފަރާތުން ކޮށްފިނަމަ

އެޑްވާންސް  .29
ފައިސާ އަދި 
އެޑްވާންސް 

 ަގާވިއދާ  މާލިްއޔަުތގެ ަދއުލަތުގެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެދި ހޯދުމަށް ފައިސާ  އެްޑވާންސް  .29.1
 .ދޫކުރެވިދާނެެއވެ ަފއިސާ  ެއޑްވާންސް އެްއގޮތަށް

)ދެލައްަކ  -/250,000އެްޑވާންސް ފައިސާ ޫދކުރެޭވނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގު   .29.2
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ފައިސާގެ 
 ގެރެންޓީ 

 ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަްށވުރެ ބޮުޑވާނަމައެވެ.
)ސާީޅސް  45އެްޑވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަްށއެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްަކތް ހަވާލުވާތާ   .29.0

 އެދި ހުަށހަޅަންވާނެެއވެ. ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެްޑވާންސް ފައިާސއަށް

އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުަގިއ  ހުށަހަޅާނަމަ  ހޯދުމަށް  ފައިސާ އެްޑވާންސް  .29.4 
ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުެރވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ާގއިމްކުރެވިަފިއވާ 
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިުއޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ެސކިއުރިޓީ ުނަވތަ 

ކިއުރިޓީ އޮންނަންވާނެ ޮގތުެގ ގެރެންޓީެއއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ެއޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ސެ
 ަގއި ާވނެއެވެ. 9ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 

)ފަނަރަ  %15އެްޑވާންސް ފައިާސގެ ގޮުތަގއި ދޫކުރެވޭނީ މަސަްއކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ   .29.5 
އިންސައްތަ( އަށްވުެރ ބޮޑުުނވާ އަދަދެެކވެ. އަދި ެއްޑވާންސްގެ ގޮތުަގއި ދެޭވ ފައިާސ 
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިުރ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުން، 

 އުނިކުރެވޭެނއެވެ.ކޮންޓްރެކްްޓގެ ޖުމްލަ އަުގގެ ނިސްބަތުން 

 ޕާރފޯމަންސް  .02

 ގެރެންޓީ 

ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަެގއްނަމަ  -/250,000ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ   .02.1

ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ާގއިމްކުެރވިފަިއވާ ފަރާތުން 
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިުއޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެިކއުރިޓީ ނުަވތަ 

 ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.ޕާރފޯމަންސް ެގރެންޓީގެ ގޮުތގައި ގެރެންޓީެއއް 
ބީލަން ކާމިޔާބުކުިރ ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގަިއ  ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް  .02.2 

 ނިންމާފައިވާ  ހަވާލުކުރުމަށް މިމަސައްކަތް ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، 
ބާތިލްކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ ބިޑް ސެިކއުރިޓީ ދައުލަަތށް  ނިންމުން

 ނެގޭނެެއވެ.

ގެރެންޓީގެ ގޮުތގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާުރ ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ޕާރފޯމަންސް   .02.0 
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ާގއިމްކުެރވިަފއިވާ ަފއިނޭންޝަލް އިންސްިޓޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްަޓށް 

ގެރެންޓީ އޮންނަންވާެނ ޕާރފޯމަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ެސކިއުރިޓީ ނުަވތަ ގެރެންޓީއެެކވެ. 
 ގައި ވާނެެއވެ. 6އް ޖަދުވަލު ގޮތުގެ ނަމޫނާއެ 

މައްސަލަ  .01
ހުށަހެޅުމާއި 

 މައްސަލަ ބެލުން 

ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެްއގަިއ  17.29ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވިއދުގެ   .01.1
ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންަތއްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް 

-13ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

K/CIR/2018/01  ުުގޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާިއ،  ގަިއވާ "ބީލަމަކާ 17ގެ ޖަދުަވލ
 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު" އާ ެއއްގޮތަެށވެ.



 ބީލަން ފޮތް 

January 13, 2020 

 

12 ސަފްހާ  42ގެ   ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން   
 

ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެްއގަިއ  17.29ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވިއދުގެ   .01.2 
ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ 

ގަިއވާ "ބީލަްނ  11ެގ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
-ޔާ މައްސަަލ ހުށަހަޅާ ފޯމްއިޢުލާންކުރި އޮފީުހގެ ޕްރޮިކުއމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެރި 

 ފޯމުންނެވެ. PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" 
ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެްއގަިއ  17.29ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވިއދުގެ   .01.0 

ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން 
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ، މައްސަލަ ނިންމައި،  7ންދު ނޫން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަ

މައްސަލަ ނިންމިގޮތް ލިޔުމަުކން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތާބެހޭ 
ަގއިާވ "ބީލަމުެގ  19ގެ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

ފޯމުން ޖަާވބު  PR-14ރުދޭ ޖަާވބު" މައްސަލަާއއި ގުޅިގެްނ ޕްޮރކިއުމަންޓް އޮފިސަ
 ތައްޔާރުކޮށް އަންގާެނއެވެ.

 ބީލަމެްއގައި  ފަދައިން ބަޔާންކޮްށފައިވާ ަގއި 17.29 ގަާވިއދުގެ މާލިއްޔަުތގެ ދައުލަތުގެ  .01.4 

 އޮފިސަރުދޭ  ޕްރޮިކއުމަންޓް ،ހުށަހެޅުމުން ބެލުމަށް ކަްނތައްތައް ކުރާ  ޚިލާފަށް ގަާވއިދާ
 މިނިސްޓްރީ ބެލުމަށް އަލުން ަމއްސަލަ  ބަޔާންކޮށް އެކަން  ނުޖެހޭނަމަ  ހިތްހަމަ ޖަވާބާމެދު

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ސެކްަޝނަށް ކޮމްޕްލަޔަންސް ެއންޑް ޮއޑިޓް އެިޑޔުކޭޝަްނގެ ފްއޮ
މައްސަލަ އަލުން  .02

ބެލުމަށް 
މުސްތަޤިއްލު 

ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް 
 ހުށަހެޅުން 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްަގއި   17.11ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވިއދުގެ ބާބު   .02.1
ދިމާވާ މައްސަލަައކާއި ގުިޅެގން އިދާރީކަންކަން އަލުން ެބލުމަށް "މުސްތަޤިއްލު ރިވިޔު 

-13ކޮމެޓީ" އަށް ހުށަހެޅުމުަގއި، ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

K/CIR/2018/01  ުިރާޔ ބީލަމުގެ މައްސަަލ އަލުްނ ަގއިާވ "ބީލަންވެ 21ގެ ޖަދުަވލ
ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމުެގ މައްސަލަ އަލުން ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިޢު ކޮމެީޓއަށް 

 ފޯމުން ހުށަހަޅިދާނެއެވެ. PR-16އެޕީލް މަރުހަލާ"  –މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" 
 ލާހަތު  ކުއްލި  .00

 ބޭނުންކުރުމަށް 
 ސްކޫލުގައި 

 ބަހައްޓަންޖެހޭ 
 ފައިސާ 

 ދިނުމުގެ  ނާސްތާ ދަރިވަރުންނަށް ،ޙާލަތެއްގައި  ދަތިވެދާނެ ދިނުމަށް ނާސްތާ ދަރިވަރުންނަށް  .00.1
 25 ޢަދަދުން  ޖެހޭ ބޮލަކަށް ދަރިވަރެއްގެ ކޮންމެ އެްނރޯލްވާ ނާސްތާއަށް ،ބޭނުމުގައި
 ފަރާތުން ކާމިޔާބުކުރާ ބީލަން ފައިސާ  ޚަރަދުގެ ހިނގާނެ ޖުމުލަ  ނާސްތާއަށް ދުވަހުގެ
 ސްކޫްލގައި  މުއްދަތުަގއި ެއއްބަްސވުމުގެ މިފައިސާއަކީ އަދި. ޙަވާުލކުރަންވާނެެއވެ ސްކޫލާއި

 ބެެހއްޓޭ ސްކޫުލގައި ބޭނުްނކުރުމަށް ޙާލަތުަގއި ުކއްލި އަދި. ފައިސާއެެކވެ ބަހައްޓަންޖެހޭ
 25 އިތުރު މަދުވެއްޖެނަމަ ފަިއސާ ާވވަރަށް ދުވަހަށް 26 ބޭނުންކުރަމުންގޮސް  ފައިސާ
 .ޙަވާލުކުރަންވާެނއެވެ  ސްކޫާލއި  މުއްދަެތއްަގއި އަންގާ ްސކޫލުން ފައިސާ ވާ ދުވަހަށް
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 .ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ ސްކޫލަށް ލިޔުމެއް
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 3 -ސެކްޝަން 

 މާއްދާތައް  ހާއްސަ  އަދި  އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް

  .04.1 މާނަކުރުން  .04
 

"މަސައްކަުތގެ ވެރިފަރާތް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ެއ މަސައްކަެތއް ކުރުމަށް ބޭނުންާވ 
 މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ ތަަނަކށެވެ. 

މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް ެއދި "މަސައްކަތް ހަވާުލވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ެއ   .04.2 
 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ.

"މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނީ ބީލަން ޝީްޓގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޚިދުމަތް ނުަވތަ   .04.0 
 މަސައްކަތަެކވެ.

"މަސައްކަުތގެ އަުގ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ އެއްބަްސުވމާއި އެްއގޮތަށް މަސައްކަްތ   .04.4 
 ފުރިހަމަކުރުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ ަފއިާސއަށެވެ. 

"އެއްބަްސވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މަސައްކަުތގެ ެވރިފަރާތާއި، މަސައްކަތްކުރުމަްށ   .04.5 
 ދެމެދު މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ެވވޭ ެއްއބަސްވުމަށެވެ.ހަވާލުވާ ފަރާތާ 

ލިޔެކިޔުން  .05
 ބަދަލުކުރުން 

 ފަރާތުން އެއް ގުިޅގެން މިއެއްބަްސުވމާއި ފަރާތްތަކުން ޝާމިުލވާ އެއްބަސްވުުމގައި މި  .05.1
 ދިެވހި  އަންގާނީ ާއއްމުގޮތެްއަގއި އެންގުންތައް އެންމެހައި އަންގަންޖެހޭ ފަރާތަށް އަނެއް
 .ލިޔުމުންނެވެ ،ބަހުން

 ރަޖިސްްޓރީ ނުވަތަ އަތަށް ައތުން ރައްުދކުރާނީ ލިޔުން ފޮނުވާ ފަރާތަށް އަެނއް އެއްފަރާތުން  .05.2 
 ބީލަމުގައި ބަާޔން ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ. ،ކަނަޑއެޅިަފއިާވއީމެއިލަށް  ނުވަތަ ،ފޯސްޓުން

 ފަރާތުން ބޭނުންވާ ކުރާން ބަދަލު ،ބޭނުންވާނަމަ ބަދަލުކުރާން އެޑްރެސް  މިއެއްބަްސވުމުަގއިވާ  .05.0 
 .އަްނގަންވާެނއެވެ ލިޔުމުން ފަރާތަށް އަނެއް

ތިންވަނަ  ..0
ފަރާތަކާއި 
މަސައްކަތް 
 ހަވާލުކުރުން 

 ޙަވާލުކޮށްެގން  އެހެންފަރާތަކާއި ެއއްވެސްަބއެއް  މަސައްކަތުގެ ދަށުންކުރެވޭ  މިއެއްބަްސވުމުގެ  .1..0
 ވެރިފަރާަތށް ،ފަރާތުން ަޙވާލުވާ މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެކަން  ބޭނުންވާނަމަ ކުރަން

 ހުއްދަހޯދަށްވާނެއެވެ. ހުށަހަޅާ ލިޔުމުން
 އެްއވެސްަބެއއް މަސައްކަުތގެ ފަރާތަކާ އެހެން ގޮުތގެމަތިން ަގިއވާ 05.1  .2..0

 މިއެއްބަްސވުމުަގއިާވގޮުތގެމަތިން ފަރާތުން  ަޙވާލުވާ ަމސައްކަތް ހަވާލުކުރިކަމުަގިއވިޔަސް
 އުފުލަން ވާނެެއވެ. ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް

ތަކެއްޗާއި  .07
ޚިދުމަތާއި 
 ހަވާލުވުން 

ތާރީޚާިއ ( ދުވަސް ކުރިން ތަެކތި ގުދަނަށް ގެނެވޭނެ )ތިނެއް 20ތަކެތި ގުދަނަށް ގެނައުުމގެ   .07.1
   އަންގަންވާނެެއވެ.މަސަްއކަތް ވިލަރެްސކުާރ ފަރާތަށް  ގަޑި

 ޙަވާލުވާނީ ( ގުދަނުން) މަސައްކަތް ވިލަރެްސކުރާ ފަރާތުންތަކެތި ގުދަނަށް ގެނައުމުން   .07.2
 ތަކެތީގެ އަދަާދއެވެ.
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ަބލާނީ ގުދަނަށް ޙަވާލުވުމަށްަފހު  އެއްބަްސވުމުަގިއވާ ގޮތަށް ަތކެތި/ޚިދުމަތް ލިބިފައިވޭތޯ  .07.0 
މަސަްއަކތް ކޮމެޓީންނެވެ. ކޮލިޓީ ބެލުމަށްފަހު ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި ެއއްގޮތަށް  އިވެުލއޭޝަން

 ނިންމާފައިވާކަމަށް ވާނަމަ ެއގްރީމަންޓާ އެްއގޮތަށް ތަކެތި/ޚިދުމަތް ލިބުނުކަމަށްބެލޭނެއެވެ.
 އަދި އެއްަބސްވުމާ ޚިލާފަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެެއވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ  .01
 މުއްދަތު 

 ަތކެތި/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ އެއްބަްސވުމުަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި   .01.1

 ުނަވތަ  ކާރިާޘއެއް/ޙާދިސާއެއް ޤުދުރަތީ ނުވަތަ ކަމެއް ާބރުނުފޯރާ ހަވާުލވިފަރާތުގެ މަސައްކަތް  .01.2
 އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި މުއްދަތު ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ުގޅޭކަެމއް މެނިފެކްޗަރިންއާއި

 ުގޅޭ ކަމާ ނުވަތަ ރަސްމީ) އެގޭަފދަ ދިމާވިކަން އެކަމެއް  ުނވަތަ  ކާރިާޘއެއް/އެޙާދިސާެއއް
 ުކރިން ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު ނިންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ލިޔުންަތކާެއކު ( ފަރާތްތަކުގެ

  ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. މަސައްކަުތގެ ވެރިފަރާތަށް
 މުއްދަތު ހުށަހެޅިނަމަވެސް ކޮށްދިނުަމށްރުއިތު މުއްދަތު ހުރެ  ސަބަަބކާއި އެްއވެސް  .01.0 

ގޮތުގެމަތިްނ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަގއި " އުޞޫލު އިުތރުކޮށްދިނުމުގެ މުއްދަތު" އިތުރުކޮށްދޭނީ
 ބިޑް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަިއގެްނނެވެ.

 ކުރުމާއި  ޖުރިމަނާ  .09
 އެގްރީމަންޓް 

 ކުރުން  ބާތިލް 
 

އެއްބަްސވުމުަގިއވާ މުއްދަތަްށ މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ަޤާވއިުދގެ   .09.1
 ވަނަ މާއްދާއާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ލިކުިއޑޭޓަޑް ެޑމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ.  10.71

ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ ބީލަމެްއނަމަ ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖުމްލަ -/2,500,000 ޖުމްލަ އަގު   .09.2
)ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ  0.005އަގު 

 އިތުރުވާ ުދވަސްތަުކގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.
 CP*0.005*LDލިކުއިޑޭެޓޑް ޑެމޭޖަސް = 

CP ްަރއިސް(: ކޮންޓްރެކްްޓގެ ޖުމްލަ އަގު )ކޮންޓްކެޓް ޕ 
LD  ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮްނޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަްށވުރެ އިުތރުވާ ދުވަސްަތއ( 

ފަިއސާ  މަސައްކަްތ ޙަވާލުވި ފަރާތުންމަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްާވ މުއްދަތަށް   .09.0 
ހުށަހަޅާ ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެޭވީނ  މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުންދޭންޖެހިއްޖެނަމަ، 

މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވީ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ބިްލގަިއވާ އަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު ބާީކ 
 ފައިސާެއވެ.

އިންަސއްތަ އަްށވުރެ ލިކުިއޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަްސ  15%މަސައްކަުތގެ ޖުމްލަ އަގުެގ   .09.4 
 ބޮޑުެވއްޖެނަމަ އެއްބަްސވުން ބާތިލްކުރެވޭނެެއވެ.

އެގްރީމަންޓް  .42
 ބާތިލްކުރުން 

 ފާހަގަ  ނުދާކަމަށް ކުރިޔަށް މަސައްކަތް ބަޔާންކޮްށފައިާވގޮތަށް އެއްބަްސވުމުަގއި  .42.1
 ފުރިހަމަ  ބާތިލްކުރުމުގެ ބައެއް ެއއްބަސްވުުމގެ  ނުވަތަ އެއްބަސްވުްނެއއްކޮށް ކުރެިވއްޖެނަމަ
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 .ލިބިގެންވެެއވެ ވެރިަފރާތަށް މަސަްއކަތުގެ އިޚްތިޔާރު

 އުޞޫލަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނާސްތާ ހެނދުނުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލްތަުކގެ ސަރުކާރު  .42.2 
 ބާތިލް އެއްބަސްވުން ިދނުމަށްފަހު ނޯޓިސްއެއް މަސްދުވަހުގެ 23 ،ގުޅިގެން  ބަދަލާއި އަންނަ
 .ލިބިގެްނވެެއވެ ވެރިފަރާތަށް މަސައްކަުތގެ އިޙްިތޔާރު ކުރުމުގެ

 ބާތިލްކުރަން  އެއްބަްސވުން ފަރާތުން ޚިދުމަތްދޭ ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު މިއެއްބަްސވުމުގެ  .42.0 
 ބާތިލް އެއްބަސްވުން ިދނުމަށްފަހު ނޯޓިސްެއއް މަސްދުވަހުގެ 23 އެކަން ،ބޭނުންވާނަމަ
 .ކުރެވިދާނެެއވެ

 ،ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ  3 ބަްނދުނޫން ބާތިލްކޮށްފިނަމަ ެއއްަބސްވުން ސަބަބަކާހުރެ އެްއވެސް  .42.4 
 ،ލިޔެ  ައގާެއކު ތަފްސީލް މަސައްަކތުގެ ނުނިމިހުރި ،މަސަްއކަތާއި ނިމިފައިވާ އެހާތަނަށް
 .ވާނެއެވެ  ޮސއިުކރަން އެލިޔުމުގައި ދެފަރާތުން

އެހެނިހެން  .41
 ކަންކަން 

ޤާނޫނެއް ުނަވތަ  ެއއްވެސް ސަރުކާރުގެ ސޮއިކުރުމަށްފަހު ދެފަރާުތން އެއްބަސްވުުމގައި މި  .41.1
ޤާނޫންެއ  އެފަދަ ނުވަތަ އެނގިްއޖެނަމަ ވާކަން ތަޢާރުޟު އެއްބަްސވުމާއި  މި ދަކާގަާވއި

 ބާޠިލެއް  މިއެއްބަސްވުން މުޅި ސަބަބުން އެކަމެއްގެ ހެދިއްޖެނަމަ  ަގވާއިެދއްނުވަތަ 
 މާއްދާެއއް  އެ ހިމެނޭގޮތްެވއްޖެނަމަ އެއްބަްސވުމުަގއި މި މާއްާދއެއް  އެފަދަ. ނުވާނެެއވެ

 ދެފަރާތުންވެސް  ދެމެހެއްޓުމަށް އުވާނުަލއި  އެއްބަްސވުން މި ސްނަމަވެ އިސްލާހްކޮށްގެން 
 .ޤަބޫލުކުރަމެވެ އެއްބަްސވެ

 ކިރު  ބޭނުންވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ނާސްތާ  ކުދިންނަށް ސްކޫލު އެްއގޮތަށް މިއެއްބަްސވުމާ  .41.2 
 ކިަރށް ފޯރުކޮށްދޭ އެފަދައިން ައދި. ނެވެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަނުން ސަޕްލައިކޮށްދޭނީ

 .  ފަރާތުންނެވެ ވެރި މަސައްކަުތގެ ަދއްކާނީ އަގު ދައްކަންޖެހޭ
 ނާްސތާ ،ބަލަހައްޓައި ުގދަންކޮށް ،ކިރު ސަޕްލައިކުރާމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުޭކަޝނުން   .41.0 

 .ޒިންމާއެެކވެ ފަރާތުގެ ހަވާލުވާ  މަސައްކަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދަިރވަރުންނަށް ޕެކާއެކު
 ،ނުލިބިއްޖެނަމަ ކިރު  ެމދުވެރިކޮށްމިިނސްޓްރީ އޮފް އެޑިުޔކޭޝަން  ސަބަަބކާއިހުރެ އެްއވެސް  .41.4 

 ދިނުމަށް ނާސްތާ ަދރިވަރުންނަށް  ައގަކަށް ބޮޑުުނވާ ރޭޓަްށވުރެ ކަނަޑއަޅާ ސަރުކާރުން
 .އެެކވެޒިންމާ ފަރާތުގެ ހަވާުލވާ މަސައްކަތް ހޯދުމަކީ ކިރު ބޭނުންވާވަރަށް

 ބިލްކުރުމާއި  .42
 ފައިސާ  ބިލަށް 

 ދެއްކުން 

 ގިަނވެެގން ބިލުކުރާނީ ސްކޫލަށް ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު ިޚދުމަތް ދަށުން އެއްބަްސވުމުގެ މި  .42.1
 .ފަހަރުއެވެ( ދޭއް) 0 މަހަކު

 ތެޭރގައި  ދުވަހުގެ 65 ދެއްކުމަށް ފައިސާ ބިލްތަކަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހަވާުލވާ މަސައްކަތް  .42.2
 .ފޮނުވަންވާެނއެވެ ބޭންކަށް ނުވަތަ ފިނޭންސްއަށް އޮފް މިނިސްޓްރީ
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 ތެރެިއން ކިރުގެ ސަޕްލައިކޮށްދީފަިއވާ މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާއިރު ހޯދުމަށް  ފައިސާ ބިލަށް  .42.0 
 އަަދދު ކިރުގެ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ސްކޫލަށް ޕެކާއެކު  ނާސްތާ ،މުއްދަތުގައި  ހުށަހަޅާ ބިލު

 .ހުށަހަޅަށްވާެނއެވެ ލިޔުެމއް އެގެނޭ
ޓެކްސް އަދި  .40

 އެހެނިހެން ފީތައް 
މިމަސައްކަތާއި ގުިޅގެން ދަްއކަންޖެހޭ ޓެކްސްތަކާިއ، ކަްސޓަމްސް ޑިޔުޓީތަާކއި، އިމްޯޕޓް   .40.1

ލައިސަންސް ފީތަްއ އަދި އެެހނިހެއް ފީއެްއ ދަްއކަންޖެހިއްޖެނަމަ ފީއެއް ަދއްކާނީ މަަސއްަކތް 
 ހަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.

އެއްބަސްވުމަށް  .44
 ބަދަލުގެނައުން 

 މެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ގެނެވޭނީ ބަދަލެއް މާއްދާއަކަށް  ެއއްެވސް އެއްބަްސވުމުަގއިވާ  މި  .44.1
 .ެއއްބަްސވުމަކުންނެވެ ސޮއިކުެރވޭ

އެއްބަސްވުމަށް  .45
 ހިނގާނެ ޤާނޫނު 

 ޤަާވއިދުތަާކއި  ޤާނޫނުތަކާއި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކުރާނީ ތަންފީޛު ައދި ،ހިންގާނީ އެއްބަްސވުން މި  .45.1
 .އެްއގޮތަށެވެ

 ދައްަކއިެގން  ވާހަކަ މެދުގައި ދެފަރާތުގެ ދެބަސްވުން އުފެދޭ އިމެދުމިއެއްބަްސވުމާ  .1..4 ދެބަސްވުން  ..4
 ހުށަހަޅައިގެން  އްސަލަމަ ކޯޓަކަށް ޝަރުޢީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ހައްލުނުކުރެިވއްޖެނަމަ

 . ނިންމާނީއެވެ

 ތުގެ މެދުަގއި ދެފަރާ ހައްުލކުރާނީވެސް އެކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ނެތްކަމެއް ަގއިމިއެއްބަްސވުމު  .2..4 
 ަމއްސަލަ  ކޯޓަކަށް ޝަރުޢީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ  ،ހަްއލުނުވެއްޖެނަމަ. ދަްއކަިއގެންނެވެ ވާހަކަ

 .ނިންމާނީއެވެ ހުށަހަޅައިގެން
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 4 -ސެކްޝަން 
 ތައް ޖަދުވަލު 
 1 – ޖަދުވަލު 

 ޗެކްލިސްޓް  އަދި  ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  ބީލަން 
 

 

 

 

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

   ( 2ބީލަން ހުށަހަޅާ ޯފމް )ޖަުދވަލު  1

   ރެޖިސްްޓރީގެ ކޮޕީ  ކޯޕަރޭޓިވް ޮސސައިޓީ/ ައމިއްލަ ފަުރދުްނގެ ވިޔަާފީރގެ  ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިްޕ/ 2

   ކުދި އަދި މެދުފަންީތގެ ވިޔަފާީރގެ ރަިޖސްޓްރީ  3

   ކޮޕީ  ހުްއދަިއގެ ިވއްކުުމގެ ތައްާޔރުކޮށް އުފަްއދާ ކާބޯތަކެތި 4

   (ބީ.ޯއ.ކިޔު / ހުށަހަޅާ ެއސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަން 5

   (0)ޖަދުވަލު  ފަރާުތގެ ޕްރޮަފއިލް ހުށަހަޅާ  .

   ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ެރޖިސްްޓރީކޮށްފަިއވާނަމަ(ރެިޖސްޓްރޭޝަން ޖީެއސްޓީ  7

   (އެޓާރނީ އޮފް ޕަވަރ) ލިޔުން ހުްއދަ ޮސއިކުުރުމގެ ބީލަުމގައި 1

   .އެލިޔުން ހުށަހަޅަްނޖެހޭަނމަ ލިޔުން ބަޔާންުކރާ މާްއާދގަިއވާ ވަނަ 1.. 9

   ހުަށހަޅަންެޖހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް( ބިޑު ސެިކއުރިޓީ) ބިޑު ސެިކއުރިޓީ 12

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

   ފުރިހަމަކޮށް ހުށަަހޅާފައި  5އަދި ޖަުދވަލު  ތަްޖރިާބގެ ލިޔުންތައްބީލަން ހުށަހަޅާ މަަސއްކަތާުގޅުންުހރި ަމސައްކަުތގެ  11

   ފުރިަހމަކޮށް ހުށަހަޅާަފއި  4ގެ ލިޔުންތައް ައދި ަޖދުވަލު  މާލީ ދަލީލު )ބޭންކް ގެެރންޓީާއއި ކްރެިޑޓް ފެސިލިޓީފަދަ( 12

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

   ތަރުީތބުކުެރވިަފއި  މިލިސްުޓގައި ވާ ތަރުީތބުންުހރީ ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ލިޔުންތައް  10

   ޞަފްޙާކަްނ އެނޭގގޮތަށް(ޞަފްހާ ނަންަބރު ޖަހާަފއި )ކިތައް ަޞފްޙާގެ ެތރެއިން ކިަތއްަވނަ   14

   ޮސއިކޮށްަފއި ހުރީ ޞަފްހާތަކުަގއި  15

   ވަކިުނވާނެހެްނ ބައިންޑްކޮށް / ީހރަްސޖަހާފައި  ުހރީ ބީލަުމގެ ގަނުޑތައް .1

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

17 
މަްސ  0މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ެރވެނިއު އޮޯތރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންްސ ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ )ދޫކުރިފަހުން 

 ހަމަުނވާ(
  

11 
ެނތްަނމަ  )ެއންމެފަހުން ެދއްކި މަުހގެ ައދި ުމަވއްޒަފުން ުމގެ ކޮޕީގަާވިއދުން ޕެންަޝން ފަިއސާ ަދއްކާަކމުގެ ލިޔު

 މަސް ަހމަުނވާ( 0)ދޫކުރިފަހުން  އޮފީހުްނދީފަިއވާ ިލޔުން(ނެތްކަމަށް ޕެންަސން 
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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 ނަްނބަރު 
 ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު  .3

 3.1 ހުށަހަޅާ އަގު )ރޭޓް( 

   1މެނޫ ސެޓް  2މެނޫ ސެޓް  3މެނޫ ސެޓް  ޖުމްލަ 

  އާއެކުރޭޓް )ޖީ.އެސް.ޓީ( ޖުމްލަ     

 0.0 މުއްދަތު  ށް  0202ނޮވެންބަރު  69ން  0202ޖަނަވަރީ  60 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު ބީލަން  .4
 މަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، ެއްގރީމަންޓްގެ މާއްދާތައްމަތީގައިބަޔާްނކޮށްފައިވާ މަަސއްކަތް/ޚިދު

އްކަތް ުނވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު / މަސަ މި  މަތީގައި ދެންެނވިފަިއވާ ައގަށްރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު، 
 އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.

4.1 

އަޅުގަނޑު/ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދިނުން ހަވާލުކުރަން ނިންމަިއފިނަމަ، އެކަީށގެންާވ 
ގަިއާވ މުއްދަތުގައި މަސަްއކަތް/ޚިުދމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  3.3މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި މަަސއްަކތް ފެއްޓުމަށާއި، 

 ހުށަހަޅަމެވެ.
4.2 

ކޮށް، ެއއާއި އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުދުވަ 02މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 
/ އަުޅގަނޑުމެން އެއްބަްސވަެމވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެޭރގައި އެްއބަސްވުމުަގއި ސޮިއކުރުމަށް ެވރިފަރާތުން އެދިވަޑައި 

 ވަމެެވ. ސައްކަތް ކުރުމަށްެވސް އެއްބަސް ުމގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަްސވުމާއި އެްއގޮތަށް މަގެންފިނަމަ، އެއްބަްސވު
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 

  -1.0 ވިޔަފާރީ އެޑްރެސް  

  -1.4 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

  -1.5 ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު  

  -..1 ނަންބަރު  ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން 

  -1.7 ފޯނު ނަންބަރު  

  -1.1 އެޑްރެސް އީމެއިލް  

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

 # ނަން  މަޤާމު 

   މެޖޭނިންގ ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   

 އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް  .3
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 4 – ޖަދުވަލު 
  މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 

 

 

 

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

 # އެކައުންޓް ނަންބަރު  އެކައުންޓްގެ ބާވަތް 

    

    

    

 ޖުމްލަ  

 )މާލީ އިދާރާތަކުން(  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  އަހަރު މަސައްކަތްކުރި 

     

     

     

     

     

     

     

 ޖުމްލަ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 އިންސައްތަ ހަމަވާ މަސައްކަތްތަކެވެ. 25ގެ ގުއިވެލުއޭޝަނަށް ނެޭގނީ ހުށަހަޅާއަ  ނޯޓް:
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 6 – ޖަދުވަލު 
 ޑު ނކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަ ބީލަން އިވޭލުއޭޓް 

 

 

 

 

ޕޮއިންޓްދެވޭނެ 
 ދާއިރާ 

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް 
ޕޮއިންޓްގެ 

 އަދަދު 

 އަގު 
ވަަރކަށް ލިބޭ  )ައުގ ކުޑަވީ 15 ×ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު 

  (ޕޮއިންޓް ގިަނވާނެެއވެ.
55 

މަސައްކަތުގެ 
 ތަޖުރިބާ 

  12 ×ހުށަހެޅި ޕްރޮޖެކްޓް އަދަދު/ހުށަހެޅި އެންމެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓް ައދަދު 

 -/20,000)ޖޫރިމަނާއެއްނެތި ހިންގާފައިާވ ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެކަނި އަދި 
 (ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީ ޕްރޮޖެކްްޓތައް

55 

 މާލީ ޤާބިލުކަން 
  25 × މަތީ ވެލިޔު/ ހުށަހެޅި ެއންމެ  ވެލިޔުހުށަހެޅި 

އަްށވުރެ ދަށްނަމަ އެއްެވސް ޕޮއިންޓެްއ  22%މާލީ ގާބިލްކަން ހުށަހެޅި އަދަދުގެ 
 ނުދެވޭނެއެެވ. 

55 

 95 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 )  
 

Bank’s Name, and Address of Issuing Branch or Office  

Beneficiary:    

Date:  

Bid Security No.:   

We have been informed that . . . . . name of the Bidder. . . . .  (hereinafter called "the Bidder") has submitted to you its 

bid dated . . . . . . . . . (hereinafter called "the Bid") for the execution of . . . . . . . . name of contract . . . . . . . under 

Invitation for Bids No. . . . . . . . . . (“the IFB”).  

Furthermore, we understand that, according to your conditions, bids must be supported by a bid guarantee. 

At the request of the Bidder, we  . . . . . name of Bank. . . . .  hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums 

not exceeding in total an amount of . . . . . . . . . .amount in figures . . . .  . . . . .  (. . . . . . .amount in words . . . . . . .  ) 

upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Bidder is in breach 

of its obligation(s) under the bid conditions, because the Bidder: 

(a)  has withdrawn its Bid during the period of bid validity specified by the Bidder in the  Form of Bid; 

or 

(b)  does not accept the correction of errors in accordance with the Instructions to Bidders  (hereinafter 

“the ITB”) or 

(c)  having been notified of the acceptance of its Bid by the Employer during the period of bid 

 validity, (i) fails or refuses to execute the Contract Agreement, or (ii) fails or refuses to  furnish the 

Performance Security, in accordance with the ITB. 

This guarantee will expire: (a) if the Bidder is the successful Bidder, upon our receipt of copies of the Contract 

Agreement signed by the Bidder and the performance security issued to you upon the instruction of the Bidder; and (b) if 

the Bidder is not the successful Bidder, upon the earlier of (i) our receipt of a copy your notification to the Bidder of the 

name of the successful Bidder; or (ii) thirty days after the expiration of the Bidder’s bid. 

Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at the office on or before that date. 

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458. 

. . . . . . . . . . . .Bank’s seal and authorized signature(s) . . . . . . . . . . 

-- Note -- 

ALL ITALICIZED TEXT IS FOR USE IN PREPARING THIS FORM AND SHALL BE 

DELETED FROM THE FINAL DOCUMENT.  IF THE BANK ISSUING THE 

PERFORMANCE SECURITY IS LOCATED OUTSIDE THE COUNTRY OF THE 

EMPLOYER, IT SHALL HAVE A CORRESPONDENT FINANCIAL INSTITUTION 

LOCATED IN THE COUNTRY OF THE EMPLOYER. 
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 5 – 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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 15 – ޖަދުވަލު 

 އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

މެނޫ ސެޓް  ޖުމްލަ 
3 

މެނޫ ސެޓް 
0 

މެނޫ ސެޓް 
6 

 # އަދަދު  ޕެކްގެ އަދަދު 

 1 ން ދަށް  122    

 2 ށް 222ން  121    

 0 ށް 022ން  221    
 4 ށް 522ން  021    
 5 ށް 722ން  521    
 . ށް  1222ން  721    
 7 ން މަތި 1222    
 ޖުމްލަ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ރޭންޖުތަކަށެވެ. ވަނަ އަހަރު ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި ކިޔަވާނެ ކުދިންގެ އަދަދަށް ބަލައިގެން އޭގެ ދަށުގެ  0202އަގު ނަގާނީ ނޯޓް: 
 އަދި އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންޖުތައް އަގު ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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  5 -ސެކްޝަން 

 ކޮންޓްރެކްޓް ޑާޓާ ޝީޓް 

 ކޮންޓްރެކްޓާގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް 
 ނަންބަރު 

 ގަންނަ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
 ނަން:

 އެގްރެްސ:
33.1 

 ވިްއކާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު 
 ނަން:

 އެގްރެްސ:
00.2 

 މަސައްކަުތގެ މަޢުލޫމާތު:
 

00.0 

 00.4 މަސައްކަުތގެ ައގު:
  07 އެއްބަްސވުމުގެ ުމއްދަތު:
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  1 -ސެކްޝަން 

 އެއްބަސްވުން 
 ފަހުން  މީގެ އެއްބަްސވުމުަގއި  މި) --------------------  ،ވަނީ ކުރެވިަފއި  އެގްރީމަންޓް މި

 ،ސަަނތުން މީލާދީ ،ދެމެދު އާ "(  ިވއްކާފަރާތް" މީގެފަހުން އެއްބަްސވުމުަގއި  މި) ------------ ާއއި"( ގަންނަފަރާތް"
 . ެއވެ ދުވަހު....... )..................(  މަހުގެ........................  އަހަރުގެ ވަނަ........... 

( ކުރުމަްށ "މަސައްކަްތތައް"އެއްބަްސވުމުަގިއ މީގެ ފަހުން  )މި............................ ދެންފަހެ، 
ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ އަންދާސީ ހިސާބު ގަންނަފަރާތުން ވިްއކާހިނދު، އަދި އެކަމަށްޓަަކއި  ވިގަންނަފަރާތުން ބޭނުން

ލިބޭ  ތްަތއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިމަސައްކަ އަދި އެ ،ފަރާުތން ކުރުމަށާއިިވއްކާހިނދު، ބުނެވިދިޔަ މަސައްކަތްތައް  ރިޤަބޫލުކު
 ނިޔަްތަގނެ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ެއއްބަސްވަެމވެ.  ގެއްލުމަކަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނަމަ އެކަމެއް ކުރުމަށް

 "އްޠުތަ އެއްބަްސވުމުގެ ޝަރު" ތައް މާނަކުރުމުގައިޙުތަާކއި ިއސްތިލާބަޔާްނކޮށްފައިވާ މުސްތަލަޙުއެއްބަްސވުމުަގއި  މި .1
ެއއްބަސްވުުމގެ ބަެއްއގެ  އަދި ެއއީ، މި ގޮތަށް ބަލަންވާނެެއވެ.މުސްތަލަޙެއް ނުވަތަ އިސްތިލާޙެއް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ  އެގައި 

 ގޮތުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ. 
ައގު ދެއްކުމަށް ކަނޑަައޅާފައިާވގޮތަށް  ރިޢާޔަތްކޮްށ  ަކނޑައަޅާފަިއވާ އަގަްށ، އަދި އެ ަގއިއެއްބަްސވުމު މި .2

 އެއްަބސްވުުމގެ ޝަުރޠުތަކާ މި މަަސއްކަތްކުރުުމަގއި އަދި އެ ،އެއްބަްސވުމުގެދަށުން ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަާށއި
 ފަރާތުން އެއްބަްސެވއެވެ. ވިްއކާބަދަލު ދިނުމަށް ލިބިދޭންޖެހޭ މަަސއްކަތްތަކަށް އެްއގޮތްނުވާ 

 އަދި ިއސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ،އެއްބަްސވުމުަގއި ކަނޑައަޅާަފއިވާ މަަސއްކަތްަތއް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމުމާއި  މި .0
މަސައްކަތުެގ ިވއްާކފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ  ެއއްބަްސވުމުެގ ޝަރުޠުތަކާއި އެްއގޮތަށް ިއސްލާޙުކުރުމާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް

ދޭންޖެހޭ އެްއގޮތްވާ ޮގތުގެމަތިން ވިއްކާފަރާތުން ޮކށްނިންމާ މަސައްކަތްތަކަށް  އަގު ނުވަތަ އެއްބަްސވުމުެގ ޝަރުޠުތަކާ
 އެއްބަސްވެެއވެ.   ގަންނަފަރާތުންށް ދިނުމަވިްއކާފަރާތަށް އެންމެހާ ފައިސާ 

މި އެއްބަްސވުން އެކުެލވިެގންވަނީ ބީލަމާ ގުޅިގެން ެދވުނު މަޢުލޫމާތާއި، އެއްަބްސވުމުގެ އާންމު 
 މަސަްއކަތް ހަވާުލވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގެ މައްޗަެށވެ.، މާއްދާތަކާއި 

 ެއއްބަސްވުުމަގއި  ،އިޙްތިރާމްކުރުމާއި މާއްދާތަކަށް އެންމެހައި އެްއބަސްވުމުގެ މި ،އެއްބަސްވުަމކީ މި
 ދެމެހެއްޓުމުގެ  އެއްބަްސވުން މުއްަދތަށް މިއެއްބަސްވުުމގެ ދެފަރާތުން ،ާޙޞިލްކުރުމަށްޓަކައި  މަޤްޞަދުތައް ބަޔާންކުރާ
 .ެއއްބަސްވުެމކެވެ ޞައްޙަ ފަިއވާ ސޮިއކޮށް ެއކު އިޚްތިޔާރާ ފުރިހަމަ ދެފަރާތުގެ ،ހެކިކޮށް މީހުން ތިީރަގއިވާ ނިޔަތުގައި

 ފަރާތް: މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ    ވެރިފަރާތް: މަސައްކަތުގެ 
 ސޮއި: ސޮއި:

 
 ނަން:  ނަން: 

 މަޤާމް:  މަޤާމް: 



 ބީލަން ފޮތް 

January 13, 2020 
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 ތައްގަނުޑ:  ތައްގަނުޑ: 
 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#:

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

މަސައްކަތުގެ  .1
 ތަޢާރަފު 

ތް ގޮ ފޯރުކޮށްދޭނެ  ނާސްތާ ހެނދުނުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލްތަކުގެ  ސަރުކާރު މިއީ  .1.1
 ކުރިއަްށގެންދާނެގޮތް ބަޔާންކުާރ ކަރުދާހެކެވެ.

 ޕްރޮގްރާމް  .2
 އަމާޒުކުރެވޭ 
 ދަރިވަރުން 

 ،ބައިވެިރވުމަށްއެދޭ  ޕްރޮގްރާމްަގއި މި ހުއްދައާެއކު ބެލެނިވެރިާޔގެ ،ހިންގާނީ ޕްރޮގްރާމް މި  .2.1
 ކިަޔވާ  ދަންފަޅީގައި ހެނދުނު ތެރެއިން  ދަރިވަރުްނގެ ގެ 60 ގްރޭޑް ފެށިގެން ޖީން.ކޭ.އެލް

 .ދަރިވަރުންނަށެވެ
 ޕްރޮގްރާމް  .0

 ގެންދާނެ  ކުރިއަށް 

 މުއްދަތު 

ދިނުން ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް  ނާސްތާ ހެނދުނުގެ ދަރިވަރުންނަށް  ސްކޫލްތަކުގެ   .0.1
ަވނަ  69ޮނވެމްބަރ  2222ވަނަ ުދވަހުން ފެށިެގން  10ޖެނުައރީ  2222ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

  ދުވަހުގެ ނިޔަލަެށވެ.
ދަރިވަރުންނަން ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ގަިޑ   .0.2 

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގާެނއެވެ.
ވަނަ އަހަރުެގ  2221ނާސްތާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތަށް ބަލައި،   .0.0 

ދިރާސީ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ުމއްދަތުގެ އިތުރުކުރުމުގެ އިޙްިތޔާރު މަސައްކަުތގެ ވެރިފަރާތަށް 
 ލިބިގެންެވއެވެ.

 ދުވަސްތަުކގަިއ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ދޭކަން ނުޖެހޭނެއެވެ.ސްކޫލް ބަންދު   .0.4 

ސްކޫލްތަކުގެ ދަިރވަރުންނަށް ނާސްތާ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ދުވަހުގެ އަދަދަީކ   .0.5 
ދުވަހުވެ. ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ބަދަލު  150ގާތްގަނޑަކަށް 

 އަންނާނެއެވެ.
 ޚިދުމަތްދޭ  .4

 ފަރާތުގެ 
 ތައް ޒިންމާ 

 ގެންދަން  ްސކޫލަށް ތަކެތި ބޭނުންވާ  ދިނުމަށް ނާސްތާ ަގޑިއަށް  ކަނަޑއަޅާ  ސްކޫލުން  .4.1
 .ވާނެެއވެ

 ެއއްޮގތަށް މިްނގަނޑުތަކާ ކަނަޑއަޅާަފއިވާ ސަރުކާރުން ތަްއޔާރުކުރުމަށް  ކާބޯތަކެތި  .4.2
 .ވާނެެއވެ ތައްޔާރުކުރަން ނާސްތާ ދޭންޖެހޭ ދަރިވަރުންނަށް

 ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ސަރުކާރުން ކުރުމަށް  ކަށަވަރު ތާހިރުކަން ސާފު ތަުނގެ ކާބޯތަކެްއޗާއި  .4.0 
 .ާވނެއެވެ ހިފަހައްޓަން މިންގަނޑުތައް

 ޚާްއސަ  ކަންތައްތަކަށް ސިއްޙީ ސާފުތާހިރުކަމާއި، މުަވއްަޒފުންގެ ތައްޔާރުކުރާ ތަކެތި  .4.4 
ިމންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުން. ައދި  ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ަސރުކާރުން ދިނުމާއި، ސަމާލުކަމެއް

 ވާެނެއވެ. އެކަން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރަމުން ގެންދަން
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 .ވާނެެއވެ ތައްޔާުރކުަރން ެއްއގޮތަށް ެމނޫއާއި ދީފައިވާ ަތކެތި ތައްޔާރުކުރާ  .4.5 

 ތަކެތިކަން  ތާޒާ  އަދި ،ރައްކާތެރި ެކއުމަށް ،ކާބޯތަކެްއޗަކީ  ފޯރުކޮށްދޭ ހަމައަށް ދަރިވަރުންނާ  ...4 
 .ވާނެެއވެ ކަށަވަުރކުރަން  ދުވަހަކު ކޮންމެ

 ތަކެއްެޗއް ހުރިހާ ބަހައްޓާ ަރއްކާކޮށްަފއި  ަތއްޔާރުކުރުމަށް ކާބޯތަކެތި ދަރިވަރުންނަށް  .4.7 
 ޢާންމުކޮށްފައިވާ  ގައި( ހ) މާްއދާގެ ވަނ60ަ މިއުޞޫލުގެ ،ހުންނަންވާނީ ރައްކާކޮށްަފއި
 ކަށަވަުރކުރުން  ބަލައި ެއްއގޮތަށްކަން އުޞޫލްތަކާ

 ސާފުތާހިރުަކން އެއްޗެީހގެ ުހންނަ އަޅާަފއިވާ ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ހަމައަށް ދަރިވަރުންނާ  .4.1 

 ކަށަވަުރކުރުން  ދުވަހަކު ކޮންމެ
 ކަށަވަުރކުރުން  ދުވަހަކު ކޮންމެ ސާފުތާހިރުކަން އުޅަނދުގެ ބޭނުންކުރާ އުފުލުމަށް ކާބޯތަކެތި  .4.9 

 އުފުލުން ސާފުތާިހރުކަމާއެކު އުފުލާއިރު ކާބޯތަކެތި  .4.12 

 ގަިޑައށް ކަނޑައަޅާަފއިވާ ސްކޫލުން ގެންދިއުމަށް ތަކެތި ދިނުމަށް ނާސްތާ ދަރިވަރުންނަށް  .4.11 
 ގެންިދއުން ތަކެތި ދުވަހަކު ކޮންމެ

 ުނކުރުން އެްއވެސްކަމެއް ލަސްވެާދނެ ނުވަތަ ދަތިވެދާނެ ދިނުމަށް ނާސްތާ ދަރިވަރުންނަށް  .4.12 

 ކަންތައްތައް  ނާސްތާގެ ތަކެތި ހުންނަ އަޅާފައި ކާބޯތަކެތި ގެންދާ ސްކޫލަށް ނާސްތާއަށް  .4.10 
 ގެންދިއުން  އަނބުރާ ލަސްނުކޮށް ނިމުމުން

ނުވަތަ ކޭޓަރިންގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގަިއ  ،އިހްމާލުން ފަރާތުގެ ޚިދުމަތްދޭ  .4.14 
ރުންނަށް ނާސްތާ ޙަރަކާތްތެރިވާ މުަވއްޒަަފުކ ކުރާ ކަމެްއގެ ނަތީޖާިއން، ދަރިވަ

ނުވަތަ ނާސްތާ ދިނުމަށް  ،ނުވަތަ ާނސްތާ ދިނުމަށް ދަތިވެއްޖެނަމަ ،ނުދެވިއްޖެނަމަ
ލަސްވެޖެނަމަ، ެއކަމުގެ ފުިރހަމަ ޒިންމާ ކޭޓަރިންގެ ިޚދުމަތްދޭ ފަރާތުން ފުރިހަމައަްށ 

ްއ އުފުލުމާއެކު، ދަިރވަރުންނަށް ނާސްތާ ދިނުމަށް ސްކޫލުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދުތަ 
 ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ދިނުން 

 ދިނުމުގެ  ނާސްތާ ަދރިވަރުންނަށް ،ޙާލަތެއްގައި ދަތިވެދާނެ ދިނުމަށް ނާސްތާ ދަރިވަރުންނަށް  .4.15 
 ޖުމުލަ ނާސްާތއަށް ދުވަހުގެ 5 ޢަދަދުން ޖެހޭ ބޮލަކަށް ދަރިވަެރްއގެ ކޮންމެ ،ބޭނުމުގައި
 ޖަމާކޮށްފައި  އެޑްވާްނސްކޮށް ކުިރން މަސްފެށުމުގެ ސްކޫލަށް ފައިސާ ޚަރަދުގެ ހިނގާނެ
 ފަިއސާިއން އެ ،ދަތިވެއްޖެނަމަ ދިނުމަށް ނާސްތާ ދަިރވަރުންނަށް އަދި. ބެހެއްޓުން

 ދިނުން ސްކޫލަށް ލިުޔމެއް އެއްބަްސވެ ޚަރަދުކުރުމަށް
 ފޯމް  ބަޔާންކުރާ ަތއްޔާރުކުިރގޮތް ކާބޯތަކެތި ބަޔާްނކުރާ ގައި 5.6 ޖަދުވަލު އުޞޫލުގެ މި  ..4.1 

 ަޙވާލުކުރުން  ސްކޫލާ ޕެކްތަކާިއއެކު ނާސްތާ ފުރިހަމަކޮށް
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 އެންގުންަތަކށް އަންގާ ެއޑިުޔކޭޝަނުން އޮފް މިނިސްޓްރީ ސްކޫލުްނނާއި ގުިޅގެން ޕްރޮގްރާމާ  .4.17 
 ޢަމަލުކުރުން  ފުރިހަމައަށް

 ބަިއވެރިެއްއގެ  ެއޑިޔުކޭޝަާނއިެއކު އޮފް މިނިސްޓްރީ ހިންގުމަށް ކާމިޔާބުކަމާެއކު ޕްރޮގްރާމް  .4.11 
 އަދާކުރުން  ދައުރު

 ނާްސތާ ،ބަލަހައްޓައި ުގދަންކޮށް ،ކިރު ސަޕްލައިކުރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުޭކަޝނުން  .4.19 
 .ޒިންާމއެެކވެ ފަރާތުގެ ޙަވާުލވާ މަސައްކަތް ފޯުރކޮށްދިނުމަކީ ދަރިވަރުންނަށް ޕެކާއިެއކު

 ،ނުލިބިއްޖެނަމަ ކިރު  ެމދުވެރިކޮށް އެޑިުޔކޭޝަންމިިނސްޓްރީ އޮފް  ސަބަަބކާއިހުރެ އެްއވެސް  .4.22 
 ދިނުމަށް ނާސްތާ ަދރިވަރުންނަށް ައގަކަށް ބޮޑުނުވާ ރޭަޓށްވުރެ ކަނޑައަޅާ ސަރުކާރުން

 .ޒިންމާއެެކވެ ފަރާތުގެ ޙަވާުލވާ މަސައްކަތް ހޯދުމަކީ ކިރު ބޭނުންވާވަރަށް
" އުޞޫލު  ގޮތުގެ ފޯރުކޮށްދޭނެ ނާސްތާ ހެނދުނުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލްތަުކގެ ސަރުކާރު"  .4.21 

 ޒިންމާތަުކގެ  ކޮންޓްެރކްޓަރ ފޮތުަގއި ބީލަން ،އިތުރަށް  ކަންަކމުގެ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި
 .އުފުލަންވާެނެއވެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ޒިންމާތައް  ބަޔާންކުރާ ގޮތުަގއި

 ސްކޫލް އެކަން ނެތްނަމަ ތައްޔާުރކުެރވެން ތަކެތި އޯަޑރުދީފައިވާ ސަބަބަކާހުރެ އެްއވެސް  .4.22 

 ފަރާތުން  ސްކޫުލގެ ޯއޑަރު ދީފަިއވާ އެްނގުމާއެކު ކުރިން ގަޑިއިރުގެ  60 މެނޭޖުމަންޓަށް
 .ވާެނއެވެ ރިވަިއޒުކުުރވަން

ދަރިވަރުންގެ ނާސްާތ ތަްއޔާުރކުރާ ބަދިެގ ބަދަލުކުރާނަމަ ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ބަދިެގއަްށ   .4.20 
ލިޔުމުން ހުށަަހޅައި ްސކޫލުެގ ފަރާތުން ހުއްަދ ދޫކޮށްފައިާވ ހުއްދަތަކާ އެުކ ސްކޫލަށް 

 ލިބިގެން މެނުވީ ބަދިގެ ބައްަދލުކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.

 އެ  ތަްއޔާރުކޮށް އޯޑަރު އަމިއްލައަށް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ދޭ ޚިދުމަތް  ކޭޓަރިން ސްކޫލުން  .4.24 
 .ނުވާެނއެވެ ފޯރުކޮށްގެން ނާސްތާ ެއްއގޮތަށް އޯޑަރާ

 ގޮުތަގއި  ަރއްކާތެރި" ޮކށްފައިވާ އާންމު އޮތޯރިޓީން ްޑރަގް އެްނޑް ފުޑް މޯލްޑިވްސް  .4.25 
 ގުދަންކުރުމައި  އުފުލުމާއި އަނެއްަތނަށް އެއްތަނުން ެއތަކެތި ،ގެންުގޅުމާއި  ކާބޯތަކެތި

 .ޢަމަލުކުރަންާވނެއެވެ ެއއްގޮތަށް އާ" މިންގަނޑު  ގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެ

 އޮފް ޕްރިންސިޕަލް ޖެނެރަލް" ކޮށްފަިއވާ  އާންމު އޮތޯރިޓީން ޑްަރގް  އެންޑް ފުޑް މޯލްޑިވްސް  ..4.2 
 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ ެއއްގޮތަށް އާ" ހައިޖީން ފުޑް

 ދޭނެ  ނާސްތާއަށް  .5
(  މެނޫ ) ތަކެތި 

 ކަނޑައެޅުން 

ފޯރުކޮށްދޭންވަނީ "ސަރުކާރު ސްކޫލްތަުކެގ  ދަރިވަރުންނަށް ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ މި  .5.1
ވަނަ މާއްާދަގިއ  6ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތުގެ ުއޞޫލު" ގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ 

 ބަޔާންކުރާ މެނޫތަކެވެ. މިމެނޫތައް ބީލަން ފޮތުގައި ހިމެނިފަިއވާނެެއވެ.



 ބީލަން ފޮތް 

January 13, 2020 

 

34 ސަފްހާ  42ގެ   ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން   
 

ނާސްތާ ޕެކް  ..
 ލޭބަލް ކުރުން 

"ސަރުކާުރ  ،ހުންނަންވާނީ ފޯރުކޮްށދޭތަކެތި ދަރިަވރުންނަށް ތެރެއިން  ޕްރޮގްާރމްގެ މި  .1..
ަވނަ  9ސްކޫލްތަކުެގ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތުެގ އުޞޫލު" ގެ 

 މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ގޮުތގެ މަތިންނެވެ.

 ނާސްތާއަށް  .7
 ދަރިވަރުންނަށް 

 ތަކެތީގެ  ލިބޭ 
 ތާޒާކަން 

 ކަށަވަރުކުރުން 

"ސަރުާކރު  ،ކަށަވަރުކުުރމަށް ތާޒާަކން ތަކެތީގެ ލިބޭ ދަިރަވރުންނަށް ދަށުން ޕްރޮގްާރމްގެ މި  .7.1
 12ސްކޫލްތަކުގެ ދަިރވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތުގެ ުއޞޫލު" ގެ 

 ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ޮގތުގެ މަތިން ކަށަވަރު ކުރަްނާވނެއެވެ.

އެހެނިހެން  .1
 ކަންކަން 

 ސްޫކލްތަކުގެ  ސަރުާކރުޯފރުކޮށްދިުނމުގައި "ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިަވރުންނަށް ެހނދުނުގެ ނާސްތާ   .1.1
ކަންަކމަށް  ގައި ބަޔާންކުރާ "އުސޫލު ގޮތުގެ ފޯރުކޮށްދޭނެ ާނސްތާ ހެނދުނުގެ ދަރިަވރުންނަށް

 ޢަމަުލކުރަންވާެނއެވެ.
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  ނާސްތާ ެމނޫ
 ތައާރަފް:

ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަކީ ުދާވލުގެ އެންމެ މުހިންމު ކެުއމެވެ. ހެނދުނުގެ ނާސްތާެގ ސަބަބުން ދަރިވަރުން ކުާލހުގަިއ 
ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރާ އަދި ސިކުޑިން ބޭނުންކޮްށގެން ކުާރމަސައްކަތްތަށް ކުރުުމގައި ަދރިވަރުން ހަނދާންކުރަން ބޭނުންވާ 

ހަވެއެވެ. އަދިހަމައެެހންމެ ކުލާހުގައި ހިނގާކަންތައްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އަހަމިއްޔަތުކަން މަޢުލޫމާތު ހަނދާނަށް ގެންނަން ފަސޭ
ނަމަ ދަރިވަރުން ހެދިބޮޑުވަމުން ބޭނުންކުރާ އިތުރުކުުރވަެއވެ. މީގެ އިތުުރންވެސް ރަނގަޅު ނާސްތާެއްއ ކޮންމެ ދުވަހަކު 

ނުޑގެއަންނައިރު، އެދަިރވަރުންގެ  ހުޅުތައް ވަުރގަދަ ކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭތީ، ދަރިވަރުން  ކަށިތަާކއި މަސްތަާކއި ަހށިގަ
 ވެ. ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެްއގައި ތިބުަމށް އެހީތެރިވެދެއެ 

ދަރިވަރުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްަގއި ތިބުމުން، ދަރިވަރުންެގ ހާޒިރީ ރަނގަޅުވެ، ްސކޫުލގެ ހަރަކާތްތަކުަގއި ދަރިވަުރންގެ 
 ުނމުގައި ހާސިލްވާމިްނވަރު އިތުުރވެގެންެދއެވެ. އުނގެ، ބައިވެިރވުން އިތުުރވެ

 (1)މެނޫ ސެޓް  ހެނދުނުގެ ނާސްތާ މެނޫ 
 ތިރީގައި އެވަނީ ހެނދުނުގެ ާނސްތާއަށް ދަރިވަރުންނަށް ދޭނޭ ކާނާގެ މެނޫތަކެވެ.

6.3މެނޫ  1.2މެނޫ  1.1މެނޫ  1.4މެނޫ    1.5މެނޫ  
 ޕާން 

 ބިސްގަނޑު 
 ކިރުޕެކެޓް 

 ރޮށި 
 ފަތު މަސްހުނި 

 ޕެކެޓް ކިރު

 ރޮށި 
 ތަރުކާރީ މަސްހުނި

 ޕެކެޓް ކިރު

 ރޮށި 
 ބޭކްޑް ބީންސް 

 ޕެކެޓް ކިރު

 ރޮށި 
 މަސްހުނި 

 ޕެކެޓް ކިރު
 1.12މެނޫ  1.9މެނޫ  1.1މެނޫ  1.7މެނޫ  1.6މެނޫ 

 ޓޯސްޓް އެގްވެޖް 
 ކިރުޕެކެޓް 

 ސޭންޑްިވޗް ބިސް 
 ޕެކެޓް ކިރު

 ޓޫނާ ސޭންޑްވިޗް 
 ޕެކެޓް ކިރު

 ޕާން
 ޕީނަޓް ބަޓަރ

 ޕެކެޓް ކިރު

 ޗީޒް ސޭންްޑިވޗް 
 ޕެކެޓް ކިރު
 

   1.10މެނޫ  1.12މެނޫ  1.11މެނޫ 
 މަސްބަނަސް)ވަށް(

 ކިރުޕެކެޓް 
 މަސްބަނަސް )ދިގު(

 ޕެކެޓް ކިރު
 ޕިއްޒާ  
 ޕެކެޓް ކިރު 

  

 

 

 



 ބީލަން ފޮތް 

January 13, 2020 

 

36 ސަފްހާ  42ގެ   ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން   
 

 

 

 ރެސިޕީ ކާޑު 

 1.2މެނޫ  1.1މެނޫ 

ނޑު ޕާން އަދި   ބިސްގަ

 ޕާން •
 އާދައިގެ ބިސްގަނޑު ނުވަތަ ފަތްއަޅާފައި •
 ޕެކެޓް )ފުލްކްރީމް(ކިރު  •

 ބިސްގަނޑު ރެސިޕީ 

  ްބިސ 
  /ްކޮށާފައި ހުރި މުރަނގަފަތް /ކޮޕީ ފަތ

 ކަންކުންފަތް 
 ޕެކް ކުރުމަށް  ،ރޮށިވަކިން ބިސްގަނޑުވަކިން 

 ރޮއްޓާއި ފަތު މަސްހުނި 

 ރޮށި  •
 ފަތުމަސްހުނި  •
 ކިރު ޕެކެޓް )ފުލްކްރީމް( •

 މަސްހުނި ރެސިޕީ 

  ްދަޅުމަސް ނުވަތަ ވަޅޯ މަސ 
  ިކާށި ހުނ 
  ްހިމުންކޮށް ކޮށާފައި ފިޔާ / ލުނބޯ ހުތ 
  ްތުނިކޮށް ކޮށާފައި  –ފަތ 

ނޯޓް: ލެޓިއުސް/ކޮޕީ ފަތް/ 
 ފަތް ފަދަ  ލާކަންކުންފަތް/އަނބުޅަފަތް/ކުއްޅަފި

 ޕެކް ކުރުމަށް   ،ރޮށިވަކިން މަސްހުނިވަކިން
 

 1.4މެނޫ  1.3މެނޫ 

 ރޮށި ތަރުކާރީ މަސްހުނި 

 ރޮށި  •
 ތަރުކާރީ މަސްހުނި  •
 )ފުލްކްރީމް( ކިރު ޕެކެޓް •

 ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 

  ްދަޅުމަސް ނުވަތަ ވަޅޯމަސ 

 ރޯލްޑް ބޭކްޑްބީން ރޮށި 

 ރޮށި  0ރޯލްޑް ބޭކަޑްބީންސް  •
 ކިރު ޕެކެޓް )ފުލްކްރީމް( •

 ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 

  ިރޮށ 
  ްބޭކްޑްބީންސ 
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  ިހުނ 
  ީފެނުކެއްކި ތަރުކާރ 
  ްހިމުންކޮށް ކޮށާފައި ފިޔާ / ލުނބޯ ހުތ 

ނޯޓް: ބަރަބޯ / ބަށި / ކެރެޓު ފަދަ ތަރުކާރީ 
 ބޭނުންކުރެވިދާނެ 

 ޕެކް ކުރުމަށް   ،ރޮށިވަކިން މަސްހުނިވަކިން

  ުހިމުންކޮށްފައި  –ލޮނުމެދ 
  ްބޭކްޑްބީނ 

 ޕެކް ކުރުމަށް  ،ބޭކްޑްބީންރޮށިވަކިން 
 

 

 

 

 1.6މެނޫ  1.5މެނޫ 

 ރޮށި އާދައިގެ މަސްހުނި 

 ރޮށި / ޕާން  •
 މަސްހުނި  •
 )ފުލްކްރީމް(ކިރު ޕެކެޓް  •

 ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 

  ްދަޅުމަސް ނުވަތަ ވަޅޯމަސ 
  ިހުނ 
  ްހިމުންކޮށް ކޮށާފައި ފިޔާ / ލުނބޯ ހުތ 

 ޕެކް ކުރުމަށް   ،ރޮށިވަކިން މަސްހުނިވަކިން

 އެގްވެޖް ބްރެޑް  ޓް ޓޯސް 

 ޓޯސްޓް އެގްވެޖް ބުރެޑް  •
 ކިރު ޕެކެޓް )ފުލްކްރީމް( •

 ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ްޕާނ 
  ްބިސ 
  ިޓޮމާޓޯ ހިމުންކޮށް ކޮށާފައ 
  ްމުގުރި އަސޭމިރުސ 

 

 

 1.8މެނޫ  1.7މެނޫ 

 ބިސް ސޭންޑްވިޗް 

 ސޭންޑުވިޗެ  •
 ކިރު ޕެކެޓް )ފުލްކްރީމް( •

 މަސް )ޓޫނާ( ސޭންޑްވިޗް 

 ޗް ސޭންޑުވި  •
 ކިރު ޕެކެޓް )ފުލްކްރީމް( •
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 ސޭންޑްވިޗު ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ްޕާނ 
  ްފެނުކެއްކި ބިސ 
  ޯޓޮމާޓ 
  ްލެޓިޔުސް ފަތ 
  ްކުޑަ އަސޭމިރުސް ކޮޅެއ 

 

 ސޭންޑްވިޗު ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ްޕާނ 
  ްދަޅު މަސ 
  ަފިޔާ ހިމުންކޮށް ކޮށާފ 
  ޯފޮތި ޓޮމާޓ 
  ްކުޑަ އަސޭމިރުސް ކޮޅެއ 

 

 1.11މެނޫ  1.9މެނޫ 

 ޕީނަޓްބަޓަރ ޕާން 

 ޕީނަޓްބަޓަރ ޕާން  •
 ކިރު ޕެކެޓް )ފުލްކްރީމް( •

 ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ްޕާނ 
 ޕީނަޓް ބަޓަރ 

 

 ޗީޒް ސޭންޑްވިޗް 

 ފޮތި ސޭންޑްވިޗް  0 •
 ކިރު ޕެކެޓް )ފުލްކްރީމް( •

 ޗީޒް ސޭންޑްވިޗް ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ްޕާނ 
 ްޗީޒ 

 

 

 1.12މެނޫ  1111މެނޫ 

 މަސްބަނަސް )ވަށް(

 މަސްބަނަސް )ވަށް(
 ކިރު ޕެކެޓް )ފުލްކްރީމް( •

 ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ބަނަސް )ވަށް(     

 މަސްބަނަސް )ދިގު(

 މަސްބަނަސް )ދިގު(
 ކިރު ޕެކެޓް )ފުލްކްރީމް( •

 ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ބަނަސް )ދިގު(     
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  ްމީޓް/ޗިކަން ބްރެސްޓް ތާޒާ ފަރުމަސް/ލީނ 
  ްލެޓިއުސ 
  ޯޓޮމާޓ 
  ާކިއުކަންބ 
 ޕެޕަރ 

ނޯޓް: މެޔޮނައިޒު ނާޅައި ލޮނާއި ތެޔޮ މަދުކޮށް 
 ބޭނުންކުރުން 

  ްތާޒާ ފަރުމަސް/ލީން މީޓް/ޗިކަން ބްރެސްޓ 
  ްލެޓިއުސ 
  ޯޓޮމާޓ 
  ާކިއުކަންބ 
 ޕެޕަރ 

ނޯޓް: މެޔޮނައިޒު ނާޅައި ލޮނާއި ތެޔޮ މަދުކޮށް 
  ލެ،ބޭނުންކުރުން 

 

  1.13މެނޫ 

 ޕިއްޒާ 

 ޕިއްޒާ 
 ކިރު ޕެކެޓް )ފުލްކްރީމް( •

 ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ުޕިއްޒާ ފުއްގަޑ 
 ްޗީޒ 
  ްދަޅުމަސް/ޗިކަން ބްރެސްޓ 
  ޯޓޮމާޓ 
  
  

 

 

 

 

 

 

 ނޯޓް:
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  ުފޮތި  0ރޮށި ހިމަނަން ވާނެއެެވ. އަދި ޕާން ހިމެނޭ ކޮންމެ މެނޫއެއްގައި  2ރޮށި ހިމެނޭ ކޮންމެ މެނޫއެއްަގއި : އަދަދ
 ޕާން ހިމަނަން ވާނެއެވެ. 

 :ުއެމް އެލްގެ ކުދި ަޕކެޓެވެ. 222ނުވަތަ  112ުނވަތަ  122 ނުވަތަ  75ކިރު ހުންނަންވާނީ ފުލްކްރީމް  ކިރ 
  :ްކިޗަން ޕޭޕަރުން  ވަކިން ޮރށި ކާއިމެ މެނޫއެއްވެސް ރޮއްޓާ ޖަހައިގެން ކާނެ އެއްޗަ ރޮށި ހިމެނޭ ކޮންބަންދު ކުރުނ

 ބަންދު ކޮށްފައެވެ. 
 :ްޕާން ހިމެނޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްވެސް ހުންނަންވާނީ ިކޗަްނ ޕޭޕަރުން ބަންދު ކޮށްފައެވެ.  ޕާނ 
 :ަަދރިވަރުންނަށް ކާނޭ މެލަމައިން ތަށި ނުވަތަ ލަންޗް ބޮކްްސ  ،ރޮށި އަދި މަސްހުނި ވަކިން ޓްޭރއަށް އަޅާަފއި ނުވަތ

ދަރިވަރު ކާން ބޭނުންކުރާ ތަކެްއޗަީކ  ،މިގޮތަްށ ހަމަޖެއްސުމުގައި  ން.ހަމަޖެއްސު އަަޅިއގެން ެކއުމުގެ އިންތިޒާމު ށްއަ
 ސާފުތާހިރު އެއްެޗއްތޯ ކަަށވަުރ ކުރުމަކީ ސްކޫލުގެ ޒިންމާއެެކވެ. 

 ަމިތަކެތި އަޅަންވާެނއެެވ.ންޖެހޭ ތަކެްއޗަށް ރަހަލާވަރަށް މިރުސް/ލޮނު/ފިޔާ އަޅ 
 

 ސޭންޑުވިޗު ބަންދުކުރާގޮތުގެ ނަމޫނާ 

 

  
 ކޮންމެ ދަރިވަރެްއގެ ނާސްތާ ސްކޫލަށް ގެންނަންވާނީ ފުްޑގްރޭޑް ކަުރދާސް ކޮތަޅުަގިއ : ކުރުން  ޑެލިވަރ

 ބަންދުކޮށް އެކޮތަުޅގައި ހިމެނޭ ނާސްތާ ލޭބަލްކޮށްގެންނެވެ.

 

 



 ބީލަން ފޮތް 

January 13, 2020 

 

41 ސަފްހާ  42ގެ   ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން   
 

 

 (2)މެނޫ ސެޓް  ހެނދުނުގެ ނާސްތާ މެނޫ 
 

 2.2މެނޫ  2.1މެނޫ 
  ފެނު ކެއްކި ބިސް 1
 އް ކެމެދުމިނުގެ ދޮންކެޔޮވަ 1
 ކިރު ޕަކެޓު 1

  ފެނު ކެއްކި ބިސް 1
 އާފަލު  1
 ކެޓުކިރު ޕެ 1

  
 2.4މެނޫ  2.3މެނޫ 

  ފެނު ކެއްކި ބިސް 1
  އިމލ( ކަރާ ކޮށާފަ 052ޖޯޑު ) 1

 މލ( 125؛ ދަރިވަރުންނަށް ބައި ޖޯޑު)ޕްރީ ސްކޫލް 
 ކެޓުކިރު ޕެ 1

  ފެނު ކެއްކި ބިސް 1
 އޮރެންޖް )ކޮށާފައި( 1
 ކެޓުކިރު ޕެ 1

 
  
  2.5މެނޫ 

   ފެނު ކެއްކި ބިސް 6
 މލ( ފަޅޯ ކޮށާފައި  052ޖޯޑު ) 6
 (މލ 605 ޖޯޑު؛ ބައި ދަރިވަރުންނަށް  ސްކޫލް ޕްރީ)
 ކެޓު ކިރު ޕެ 6

 

 

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

  ަކިޗަން  ވަކިން ރޮށި އެއްޗަކާއި ކާނެ  ޖަހައިގެން ރޮއްޓާ މެނޫއެއްވެސް ކޮންމެ ހިމެނޭ  ރޮށިންދު ކުރުން: ބ 
 .ކޮށްފައެވެ ބަންދު ޕޭޕަރުން

  :ައަޅާފައި، ދަރިވަރުންނަށް ކާނޭ މެލަމައިން ތަށި ނުވަތަ ލަންޗް ރޮށި އަދި މަސްހުނި ވަކިން ޓްރޭއަށް ނުވަތ
ދަރިވަރު ކާން  ،އަޅައިގެން ކެއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގައި ށްބޮކްސް އަ

 ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަކީ ސާފުތާހިރު އެއްޗެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ސްކޫލުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 
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 (0)މެނޫ ސެޓް  ހެނދުނުގެ ނާސްތާ މެނޫ 
  3.1މެނޫ ސެޓް 

  ފެނުކެއްކި ބިސް 6

 ކިރުޕަކެޓު ފުލް ކްީރމް  6

 ެއމް އެލް( މޭވާ  052ޖޯޑު ހަމަާވވަރަށް ) 6

 އެމް ެއލް( 605 ޖޯޑު؛ ަބއި ަދރިވަރުންނަށް ސްކޫލް ޕްރީ)

މީގެ އިތުރުން އެިއރަކު ރަށުން ލިބެންުހންނަ  ނުވަތަ ަކރައެވެ. ނޯޓް: މޭވާގެ ތެޭރގައި ހިމަނާީނ އާަފލު، އޮރެްނޖު، ދޮްނކެޔޮ، ފަޅޯ

 މޭވާއެއް ހަމަޖެްއސިދާެނއެވެ. 

 
 ތަކެތި ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

  ްހުންނަންވާނީ ނޮޅާފަ، ސާފުކޮށްފަ، ދޮވެަފއެވެ. ފެނުކެއްކި ބިސ 
 ްދޮންކެޔޮ ފިޔަާވ( އެވެ. ކޮށާފަ މޭވާ ހުންނަްނވާނީ ދޮެވފަ، ދަިރވަރުންނަށް ކާންަފސޭހަވާނޭ ަސއިޒަކަށ( 
   .ެތަބަކުން މޭވާ ފަސޭަހއިން ނެޭގނޭ އާލާތެއް އޮންނަންވާެނއެވ 

އަޅާފައި ސްޫކލަށް ތަބަކަށް ކުއްޖަކަށް ތަބަކެއްެގ ނިސްބަތުން ކޮންމެ ކުލާހަކަށް ބިސް އަދި މޭވާ ަވކިން  65ކޮންމެ 
 ފޯރޮކޮށްދޭްނވާނެއެވެ. 
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 ނީ މަތިޖެހި ބަންދު ުކރެވިފަެއވެ.ހަަމއަށް ގެންދެެވންދެން ބިސް އަދި ޭމވާވެސް ުހންނަންވާދަރިަވރުންނާ 
 ަހމަޖެްއސުން. އިންތިޒާމު ކެުއމުގެ  އަޅަިއގެން އަކަށް ބޮްކސް ލަންޗް ނުވަތަ ތަށި މެަލަމއިން ޭމވާ ކެުއމަށް ދަރިަވރުން 

 ްސކޫުލގެ ކުރުމަކީ ކަށަވަރު އެއްޗެއްތޯ  ސާފުތާިހރު ތަެކއްޗަކީ ބޭނުންކުރާ ކާން ަދރިވަރު ،ހަމަޖެްއސުމުަގއި މިގޮތަށް
 . ޒިންމާއެކެވެ

 

 

 
 ހެނިހެން ކަންކަން އެ

 ތާޒާކަން ބެލުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕެކް 
  ްޕެކް  6ނާސްތާއަށް ޯއޑަރު ކުާރއިރު ނާސްތާގެ ތާާޒކަމާއި ކޮލިޓީ ބެލުމުގެ ގޮތުން އޯޑަރުކުާރ ޮކންމެ މެނޫއަކުނ

 އޯޑަރުކުރަްނވާނެެއވެ. ނާސްާތެގ ތާޒާކަން ބެލުމުގައި ކިރު ޕެެކޓް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 ކުނި މެނޭޖުކުރުން:
 ާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް އިތުރު އަަގކާއި ނުލައި އެަކން ކޮށްދިނުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އެއްބަްސވާނަމަ އެފަރާތާިއ ހަވ

މުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް މަ ސްކޫލުން މެނޭޖުކުރުންެދޭވނަެއހެން ކުރިއަށް ނުގެ ވިދާނެެއވެ. އަދިގެންދެ

 ގެންދަންވާނެެއވެ.

 ކިރު ޕެކެޓް އައިސްކުރުން 
 ަނަމަވެސް އިތުރު ޚަރަދަާކއި ނުލަިއ އެވެ. ިއސާެއއް ޚަރަދެްއ ނުކުރެވޭނެ ކިރު ޕެކެޓް އަިއސް ކުރުމަްށ އިތުރު ފ

 ެއވެ.ދެވިދާނެސްކޫލްތަކުން މެނޭޖުކުރެވޭނަމަ ފިނިކޮށްގެން ދަރިވަރުންނަށް ކިރު 

 ކިރު ޕެކެޓް ނާއި ނާސްތާއާއެކު ކިރު ނުބޯ ކުދިންގެ ނާންނަ ކުދިން 
 ްކިރު ޕެކެޓް ސްކޫލަށް ނެންގެވުމަށްފަހު،  ނާއި ނާސްތާއާއެކު ކިރު ުނބޯ ކުދިންގެސްކޫލަށް ހާޒިރުނުވާ ދަރިވަުރނ

އިންތިޒާމް ސްކޫލާއި ކޮންޓްރެކްޓަރާ މިކަމުގެ ސްޓޮކަށް ެވއްދުމަށް ކޮންްޓރެކްޓަރާ ހަވާލުކުރަްނވާނެެއެވ. 
 ެގންދަންވާނެއެވެ.ރާކޮްށގެން ކުރިއަށް މަޝްވަ

 ކިރު ޕެކެޓަށް ފައިސާދެއްކުން 
 .ެކިރު ޕެކެޓްގެ ބިުލގެ އަދާކުރާީނ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުޔކޭަޝނުންނެވ 
  ްއެސް.ޓީ.އޯ އިން ފޯރުކޮށްދޭ  ކިރު ޕެކެޓްގެ ބިލު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އަދާުކރުމަށްޓަކައި ނަމޫނާ ފޯމ"

މިލްކް ޕެކެޓް ދޫކުރެވޭ ގޮުތގެ ތަފްސީލް" ގަިއވާ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ މަހަކު ފުރިހަމަކޮށް، ސްކޫލާއި ކޮންޓްެރކްޓަރގެ 
ފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕްރޮިކއުމަންްޓ ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް 

procurement@moe.gov.mv  ްއަށް ފޮނުއްވަމުން ގެންދިއުން. އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ހަމަޖެހިފައިވާނެތ
 ސްކޫލްތަކުން މިފޯމް ފުރިހަމަ ކުރާނީ ސްކޫލުންނެވެ.
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