
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ބީލަން ފޮތް 
ވަނަ އަހަރު ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލްގެ ސެކިޔުރިޓީ އައުޓްސޯސް ކުރުން   1202  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:   

 01  ނަންބަރު: ޕްރޮޖެކްޓްގެ  

 GS71-D/IUL/2020/04  އިޢުލާން ނަންބަރު: 

 
27/10/2020 

 

  

 

  

 ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލް 
ދިވެހިރާއްޖެ ،  މަގޫދޫ   
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   1ސެކްޝަން 
 ބީލަން ޝީޓް 

 

 

 

 

 

 ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް  
 ނަންބަރު 

 ވަނަ އަހަރު ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލްގެ ސެކިޔުރިޓީ އައުޓްސޯސް ކުރުން  2021 މަސައްކަތުެގ ނަން:
 GS71-D/IUL2020/04އިޢުލާން ނަންބަރު: 

 2020ޮއކްޓޯބަރ  27 ތާރީޚް: އިޢުލާން ކުރި
1.1 

 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން:

 މަގޫދޫ ސްކޫލް  : އެޑްރެސް
 ދިެވހިރާއްޖެ. ސޯސަންމަުގ ، ފ.މަޫގދޫ،

 7952912 ފޯން:

8.1 

 ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް
 ފ.މަޫގދޫ ސްކޫލް އޮފީސް ތަން:

 2020ނޮވެމްބަރ  10 ތާރީޚް:
 އަންާގރަ  ދުވަސް:
 13:00 ަގޑި:

9.1 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: 
   އަޙްމަދު ނާފިޒު ނަން:
 އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  މަޤާމް:
 ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލް އޮފީސް:

 9991349/7952912 ުގޅޭނެ ނަންބަރު:
 admin@fmagoodhooschool.edu.mv އީމެއިލް ެއޑްރެސް:

9.2 

ައުގ ހުށަހަޅުއްވާއިރު ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް ހުށަހަޅާއަުގ ެއޭގނެ ޮގތަށް އަުގ ހުށަހަޅަންވީ ޮގތް: 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

13.1 

 ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންަގޑި 
 ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލް އޮފީސް  ތަން:

  2020ނޮވެމްބަރ  23 ތާރީޚް:
  ހޯމަ ދުވަސް:
 13:00 ަގޑި:

18.1 
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 ހުޅުވުންބީލަން 
 ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލް އޮފީސް  ތަން:

 2020ނޮވެމްބަރު  23 ތާރީޚް:
 ހޯމަ ދުވަސް:
 13:05 ަގޑި:

20.1 

 24.1 ަގއި ެއވަނީެއވެ.  6ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންަގނޑު ޖަދުވަލު 

 28.1 -ބިޑް ސެކިއުރިޓީެގ ޮގތުަގއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 

 30.1 -ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީ 
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 އިރުޝާދު   ފަރާތްތަކަށްދެވޭ   ހުށަހަޅާ   ބީލަށް   -  2ސެކްޝަން 

 މަޢުލޫމާތު   )ހ( އާންމު 

 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .1

 

1.1.  
 

ފޯރުކޮށްދޭނެ މި   ތަކެތި  ނުވަތަ  ޚިދުމަތް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޝީޓުަގއި  ބީލަން  ބީލަމަކީ 
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެކެވެ. މި ބީލަމުން ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ 

 މަސައްކަތުެގ މަޢުލޫމާތު ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެއެވެ. 
ބީލަމަށް   .2

  ކުރިމަތިލެވޭނެ 
 ފަރާތްތައް 

ރަޖިސްޓު  ،ހުޅުވާލެވިފަިއވަނީ  ބީލަން  .2.1 ނަންބަރ: ިވޔަފާރި  )ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ކުރުމުެގ  ރީ 
ރަޖިސްޓ18/2014ު ވިޔަފާރި  ދަށުން  ެގ  ކުރެވިފަިއވާ  (  ބަޔާންކުރާ ރީ  ތިރީަގއި 

  ފަރާތްތަކަށެވެ.

ކުރެވިފަިއވާ    2.1.1  ރަޖިސްޓުރީ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ކުންފުންޏާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
 ކުންފުނިތައް.

 ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.  2.1.2 

ކޯޕަރޭޓިްވ   2.1.3   ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓުރީ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ސޮސައިޓީެގ  ކޯޕަރޭޓިވް 
 ސޮސައިޓީތައް. 

އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރީެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ އަިމއްލަ   2.1.4  
 ފަރުދުންެގ ވިޔަފާރިތައް. 

ބީލަމަށް   2.1މިމާއްދާެގ    .2.2  ފަރާތްތަކަކަށް  އެހެން  އިތުރުން  ފަރާތްތަކުެގ  ބަޔާންކުރާ   ަގއި 
 ކޮށްފަިއވާނެއެވެ. ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާން 

  ބީލަން  .3
އޮންނަންވާނެގޮތާ 

  ބީލަމުގައި   އި
 ސޮއިކުރުން 

 ފަރާތްތަކުެގ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ، ަގއިވާ   1  އެނެކްސް  ލިޔުމުެގ  މި  އޮންނަންވާނީ  ބީލަންތައް  .3.1
 ބައިންޑު   ތަރުތީބުން  ހިމެނޭޮގތަށް  ތައްޑޮކިއުމަންޓު  ލިއުންތަކާއި  ަގިއވާ  ޗެކުލިސްޓު
 . ކުރެވިފަެއވެ

 ފޮންޓް  ފަރުމާ)  ފޮންޓަކުން  އެނޭގ  ކިޔަން  ފަސޭހައިން ،ދިވެހިބަހުން  އޮންނަންވާނީ  ބީލަން  .3.2
ެގ  ލިޔެފަިއ ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އެނގޭ އަތުން ލިޔާނަމަ  ނުވަތަ  ކުރެވިފަެއވެ.    ޓައިޕު(  ފަދަ

 އެފަރާތުން  ނުވަތަ   ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ސަފްހާއެްއގައި  ހުރިހާ   ބީލަމުެގ  އަދި  ޮގތަށެވެ.
 ބީލަމުގެ   އަދި.  ވާނެެއވެ  އޮންނަން  ޖަހާފައި  ތަްއަގނޑު   ސޮޔާއި  ފަރާތުެގ  ކުރާ  އަްއޔަން
 ޙާކަންޞަފު  ވަނަ  ކިތައް  ތެރެއިން  ހާެގޞަފު  ކިތައް  އެއީ  ެވސް   ޙާއެއްަގއިޞަފު  ކޮންމެ

 . ޖަހަންވާނެެއވެ ނަންބަރުވެސް ޙާޞަފު ތަރުތީބުން އެނޭގޮގތަށް

ފަރާތަކުން   އެހެން  ނޫން  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  ކުންފުނިތަކުންޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް    3.3.1  .3.3
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ބަޔާންކުރާ   ހުއްދަ  ކުރުުމެގ  ސޮއި  ފަރާތަކަށް  އެ  ސޮއިކުރާނަމަ  ބީލަމުގައި  ދެވިފަިއވާކަން 
  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީއެއްއެޓާރނީ"  އޮފް "ޕަވަރ

ޕާޓްނަރު  3.3.2 މެނޭޖިންގ  ބީލަމުގައި  އެހެން  ނޫން   ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުެގ   ފަރާތަކުން 
 ޮއފް  "ޕަވަރ  ދެވިފަިއވާކަން ބަޔާންކުރާ  ހުއްދަ  ކުރުުމެގ  ސޮއި  ފަރާތަކަށް  އެ   ސޮއިކުރާނަމަ

 .ވާނެެއވެ ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"
ސޮސަިއޓީ   3.3.2 ޗެއަރޕާރސަން  ކޯޕަރޭޓިވް  ބީލަމުގައި   އެހެން  ނޫންތަކުެގ   ފަރާތަކުން 

 ޮއފް  "ޕަވަރ  ދެވިފަިއވާކަން ބަޔާންކުރާ  ހުއްދަ  ކުރުުމެގ  ސޮއި  ފަރާތަކަށް  އެ   ސޮއިކުރާނަމަ
 .ވާނެެއވެ ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"

ޔުންތަކުަގިއ ފަރުދީ ވިޔަފާރިތަކުަގިއ ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ ލި  3.3.4
ހުއްދަ ސޮއިކުރުުމެގ  އެފަރާތަކަށް  ބަޔާންކުރާ  ސޮއިކުރާނަމަ   ޮއފް  "ޕަވަރ  ދެވިފަިއވާކަން 

 .ވާނެެއވެ ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"

 ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ބީލަމުެގ ލިޔުންތަކުަގއި   3.3.5  
 ޒިންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްވެސް ސޮއި ކުރެިވދާނެއެވެ.   ސޮއިކުރާއިރު،

  ހުށަހެޅޭނެ  .4
 އަދަދު   ބީލަމުގެ 

ހުށަހެޅޭނީ    .4.1 ފަރާތަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ކުރިމަތިލާ  ބީލަމެވެ.  1ބީލަމަށް  ެއއް  )އެކެއް( 
ހުށަހަޅާަގިއާވ   އެފަރާތުން  ހުށަހަޅާފިނަމަ  ފަރާތަކުން  ެއއްވެސް  ބީލަށް  ިގނަ  ބީލަމަށްވުރެ 

 ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ. 

  ތައްޔާރު   ބީލަން  .5
 އަގު  ކުރުމުގެ 

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

 ޒިންމާއެއް ނުނަާގނެެއވެ. 
  އެހެނިހެން  .6

 އުސޫލްތައް 
ފަރާތަކީ،    .6.1 ހުށަހަޅާ   ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  ،އެޑިޔުކޭޝަނާއި  އޮފް  މިނިސްޓްރީބީލަން 

 ނުަވތަ   ތިމާެގކަމުެގ  ުމވަްއޒަފަކާ  ނުވަތަ  ވެރިެއއް  އިދާރާއެްއެގ  އެއްެވސް  ހިނަގމުންދާ
 މިނިސްޓްރީގެ   މި  ނުވަތަ  ކަމުަގއިވާނަމަފަރާތެއް    އޮތް  ުގޅުމެއް   ެއްއވެސް  ވިޔަފާރީެގ
  މަޢުލޫމާތު   ސާފު  އެކަމުެގ  ނަމަވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް    އޮފީހެއްަގއި   ެއއްެވސް  ދާއިރާެގ
  ހުއްޓާ   ހުށަނާޅާ  ލިޔުމެއް  މިފަދަ.  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ސޮިއކޮށް  ލިޔުމެްއގައި  އެނޭގނެ
 . ކުރެވޭނެެއވެ ބާތިލް ބީލަން އެއިތުރު އެންުގމަކާ ނުލައި   އެނގިއްޖެނަމަ އެކަން

 ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް )ށ(  

  ގައި   ފޮތު   ބީލަން  .7
 ބައިތައް   ހިމެނޭ 

ލިޔުންތަކާިއ،    .7.1 ލިސްޓްަގއިވާ  ތިރީގައިާވ  ހިމެނެނީ  ލިޔުންތަކުަގިއ  ބީލަމާުގޅޭ 
 އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ. 



އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

October 27, 2020 

 

5 ގެ  29ސަފްޚާ   ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލް 
 

 ( 1-ސެކްޝަން) ޝީޓް ބީލަން 7.1.1 

 (2-ސެކްޝަން)ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު 7.1.2  

 ( 3-ސެކްޝަން)  ެއއްބަސްވުުމެގ އާންމު އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް 7.1.3  

 (4-ސެކްޝަން) ޖަދުވަލުތައް 7.1.4  

 ( 5 - ސެކްޝަން)ކޮންޓްރެކްޓް ޑާޓާ ޝީޓް  7.1.5  

 ( 6- ސެކްޝަން)ެއއްބަސްވުން  7.1.6  

 ( 7–)ސެކްޝަން މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތާބެހޭ 7.1.7   

ބީލަމުގައި   .8
ރަޖިސްޓްރީ  

 ކުރުން 

ޝީޓްގައި   އަންދާސީހިސާބު  .8.1 ބީލަން  ތެރޭަގއި  މުއްދަތުެގ  އިޢުލާނުަގިއވާ  ހުށަހެޅުމަށް 
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެޑުރެހަށް ަވޑަިއެގން ނަންނޯޓް ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބުަގއި   .8.2
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުެގ ނަން.

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު.
 އީމެއިލް ެއޑްރެސް. 

 ުގޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު.
 މުއްދަތުގެ   ދެވިފައިވާ   ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ  އިޢުލާނުަގއި   ހުށަހެޅޭނީ  އަންދާސީހިސާބު  .8.3

 . ފަރާތްތަކަށެވެ ނޯޓްކުރެވިފައިވާ ނަން ގައިމިއިދާރާ  ތެރޭގައި
  ގޮތުން ގުޅޭ   ބީލަމާ  .9

   މައުލޫމާތު 
 ސާފުކުރުން 

ބީލަ  .9.1 ުގޅޭމި  ަގއި   މީޓިން  ޕްރީބިޑް   މާއި  ޝީޓް"  "ބީލަން  ަގޑި  ތާރީޚާިއ  އޮންނާނެ 
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ. 

އިތުރު    .9.2 ޝީޓްަގިއވާ  ބީލަމާުގޅޭޮގތުން  ބީލަން  ބޭނުންވާނަމަ  ސާފުކުރަން  މަޢުލޫމާތެއް 
ހުރިހާ  ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު  އެކަުމެގ  ހުށަހެޅުމުން،  ލިޔުމުން  އެޑްރެހަށް 

 ބީލަންވެރިންނަށް ލިޔުމުން ފޮނުވޭނެެއވެ. 
  ސާފުނުވާ  އިތުރަށް ުގޅޭޮގތުން ބީލަމާ މި ނުވަތަ ުގޅިެގން މަޢުލޫމާތާއި ފޮތުގައިވާ ބީލަން މި  .9.3

 . އެކެވެ ޒިންމާ ފަރާތުެގ ހުށަހަޅާ ބީލަން ހޯދުމަކީ މައުލޫމާތު  ކަެމއްެގ އެ ނަމަ އޮތް ކަމެއް
ބީލަމަށް ބަދަލު   .10

 ގެނައުން 
  ބަދަލެއް   ެގންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ބީލަމަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުެގ  މުއްދަތު  ހުޅުވުމުެގ  ބީލަން  .10.1

 .   ެގނެވޭނެއެވެ( އިތުރު / އުނި) އެމެންޑްމަންޓެއް ، ހިދެއްަގއި ފެނިއްޖެ ެގނައުމަށް
 އުނިއިތުރު  އެ  އަދި.  ބައެކެވެ  ބީލަމުެގ  އެމެންޑްމަންޓަކީ  ދޫކުރާ   ޮގތަށް  ަގިއވާ  0.11  .10.2 

 މެދުވެރިކޮށް   އީމެއިލް  ފަރާތްތަކަށް  ޙާޟިރުވި  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ބީލަމުެގ
 . ޙަވާލުކުރަންާވނެއެވެ އެލިޔުން އެފަރާތަކާ  ނުވަތަ. ފޮނުވަންވާނެެއވެ
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 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން )ނ(  
ބީލަމުގައި ބޭނުން   .11

 ކުރެވޭ ބަސް 
ނަމޫނާއާ ބީލަން    .11.1 ދީފަިއވާ  ބީލަމާއިއެކު  ކުރަންވާނީ  ތައްޔާރު  ބީލަން  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ 

ލިޔުންތައް  ރިފަރެންސް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ބީލަމާއިއެކު  އަދި  ދިވެހިބަހުންނެވެ.  އެްއޮގތަށް 
 އިިގރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެެއވެ.  

ބީލަމުގައި ބޭނުން   .12
 ކުރާ ފައިސާ 

 ންނެވެ.  ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިމި ބީލަމުަގއި ައުގ   .12.1

ޝީޓްަގއި    .13.1 އަގު ހުށަހެޅުން  .13 ބީލަން  އެކަން  ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ  އަުގ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ބީލަމަށް 
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ. 

ޖީ.އެސް.ޓީ   .13.2  ހުށަހަޅަންވީ  ައުގ  ފަރާތެއްނަމަ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  ޖީ.އެސް.ޓީއަށް 
 ހިމަނައިެގންނެވެ. އަދި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ަވކިން އެނެގން އޮންނަންވާނެެއވެ. 

މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް މުއްދަތު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނަިއެގން ދުވަހުެގ   .14.1 މުއްދަތު  .14
 އަދަދުންނެވެ. 

އެމަސަްއކަތެއް ކުރުމަށް އެކަށީެގންވާ ުމއްދަތެްއ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ    .14.2 

 ކަމުަގއި ވާންވާނެެއވެ. 
ފެށިެގން   ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  އޮންނަންވާނީ  ތާރީޚް  ހަމަވާ  މުއްދަތު  ބީލަމުެގ  .15.1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .15

 . މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުެގދުވަސް  30 މަދުވެެގން
ބީލަމާއެކު   .16

ހުށަހަޅަންޖެހޭ  
 ލިޔުންތައް 

  ނުވަތަ   މަދު  ލިޔުންތައް  އަދި  ލިޔުމެއް  އަދި   މަޢުލޫމާތު  ތިރީގައިިމވާ  ހުށަހަޅާއިރުބީލަން    .16.1
   ޑިސްކޮލިފައި ކުރެޭވނެއެވެ. ނެތްނަމަ

 ( 2)ޖަދުވަލު  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމްފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  16.1.1 

ވިޔަފާރީެގ  ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/  16.1.2  ފަރުދުންެގ  އަމިއްލަ  ސޮސައިޓީ/    ކޯޕަރޭޓިވް 
 . ރެޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ

)ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބީލަން ޝީޓްގައި ބުނެފަިއވާނަމަ  ބީ.އޯ.ކިޔު  /ކޯޓޭޝަން 16.1.3 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.(

 ( 3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޕްރޮފައިލްފުރިހަމަކޮށްފަިއވާ ބީލަން  16.1.4  

)ޖީ.އެސް.ޓީއަށް   ެގސެޓްފިކެޓްރެޖިސްޓްރޭޝަން  ޓީ  . އެސް.ޖީ  16.1.5   ކޮޕީ 
 ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ( 

ކްލިއަރެންސް   16.1.6   ޓެކްސް  ދޫކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް 
 މަސް ހަމަނުވާ( 3)ދޫކުރިފަހުން  ެގ ކޮޕީރިޕޯޓް



އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

October 27, 2020 

 

7 ގެ  29ސަފްޚާ   ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލް 
 

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ  16.1.7  

ނުވަތަ  ބީލަން    .16.2  މަދު  ލިޔުންތައް  އަދި  ލިޔުމެއް  އަދި  މަޢުލޫމާތު  ތިރީގައިިމވާ  ހުށަހަޅާއިރު 
 މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ. ނެތްނަމަ 

މަސައްކަތާުގޅުންހުރި    16.2.1   ހުށަހަޅާ  ލިޔުންތައްބީލަން  ތަޖްރިބާެގ  ައދި   މަސައްކަތުެގ 
 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  5ޖަދުވަލު 

ޖަދުަވލު    16.2.2   އަދި  ދަލީލު  މާލީ  ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  ކުރުމަށްފަހު   4ބީލަން  ފުރިހަމަ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ެއކައުންޓްެގ     ސްޓޭޓްމަންޓްަގިއވާ  ނުވަތަ  ލެޓަރ  ރިފަރެންސް  ބޭންކް  )ހ( 
 ވެރިފަރާތަކީ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަުމަގއި ާވންޖެހޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅާނަމަ)ށ(     ބީލަން  ދަށުން  ިވޔަފާރީެގ  ފަރުދުންެގ  އެފަރާތުެގ    ،އަމިއްލަ 
ނުވަތަ   ލެޓަރ  ރެފަރެންސް  ބޭންކް  އެކައުންޓްެގ  ހުޅުވާފަިއާވ  ނަމުަގއި  އަމިއްލަ 

 ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް ަގބޫލުކުރެޭވނެއެވެ. 
ރިފަރެންސް  )ނ( ފާއިތުވި މަހުެގ ބޭންކް ބެލެންސް އަދަދު އިނޭގނެހެން ބޭންކް    

 ސިޓީ އެއް ނުވަތަ ބޭންކު ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
ސިޓީތަކުަގިއ   16.2.3   ރެފަރެންސް  ކްރެޑިޓް  ހުށަހަޅާ  ސިޓީތައް.  ރެފަރެންސް  ކްރެޑިޓް 

 ތިރީަގިއވާ ޝަރުތުތައް ހަމަާވންޖެހޭނެއެވެ.
ކުންފުންޏަކުން    ހިންަގުމންދާ  ނުވަތަ  ިވޔަފާރިއެްއެގ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއވާ  )ހ( 

 ވާންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބޭންކަކުން ދޫކޮށްފަިއާވ ލިއުމެއްކަމުަގއި  
)ށ( ހުށަހެޅޭ ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް އަކީ ޚާއްސަކޮށް މިޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކުރެވިފައިާވ    

 ސިޓީއެްއކަމުަގއި ވާންވާނެެއވެ. 
)ނ( މިރެފަރަންސްަގއި ޕްރޮޖެކްޓްެގ ނަން، ފައިސާެގ/ ކްރެޑިޓްެގ ޢަދަދު، ސިޓީ   

ުމއްދަތު ހަމަވާނެ ތާރީޚް އަދި ރެފަރަންސް  ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް، ކްރެޑިޓްެގ ސިޓީެގ  
އެނެގން  ސާފުކޮށް  ސްޓޭމްޕް  އަދި  ސޮއި  ނަމާއި  ފަރާތުެގ  ދޫކުރާ 

 އޮންނަންވާނެެއވެ. 
)ރ( މިރެފަރަންސް ވާންވާނީ ރެފަރަންސް ދޫކުރިފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮރިޖިނަލް   

 ަގނެވޭނެެއވެ. ރެފަރަންސްއަކަށެވެ. މިފަދަ ރެފަރަންސްތަކުެގ ކޮޕީ ބަލަެއއް ނު
 )ބ( އަމިއްލަ ފަރުދުން ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ރިފަރެންސް ބަލައެއްނުަގނެވޭނެެއވެ.   

 އެއްބަސްވުމުަގއި ސޮއިކުރުމުެގ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  1 .16.3 

ޕެން  16.3.1   ލިޔުަގާވއިދުން  ދައްކާކަުމެގ  ފައިސާ  ކޮޕީޝަން  )މުަވއްޒަފުންނެތްނަމަ   ުމެގ 
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 . މަސް ހަމަނުވާ( 3)ދޫކުރިފަހުން  ނެތްކަމަށް ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިވާ ލިޔުން(

 ބީލަން ހުށަހެޅުން )ރ(  
ބީލަން ބަންދު   .17

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

 ނުަގނެވޭނެެއވެ.  
 ވާނެއެވެ.  ޔެފައި އޮންނަންލިބީލަމުެގ ނަން   ބޭރުަގއިސިޓީ އުރަިއެގ  .17.2 

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

 ވާބީލަން ޝީޓްަގއި   އުރަިއގައި  ސިޓީ  ކުރެވިފައިވާ  ބަންދު   ހުންނަންވާނީ  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  .17.4 
 . ކުރެވިފަެއވެ އެޑްރެސް ޮގތަށް

ބީލަން   .18
ހުށަހެޅުމުގެ  

 ސުންގަޑި 

ޚިދުމަތަށް  މި  .18.1 ނުވަތަ  ަގނޑި ހުށަހަޅަންވީ ސުން    ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  އެދި  މަސައްކަތަށް 
 ބީލަން ޝީޓްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

 ޮގތުަގއި  ދުވަހެއްެގ  ބަންދު  ސަރުކާރު  ތާރީޚަކީ  ކުރެވިފަިއވާ  ބަޔާން   ގައި  18.1  މާއްދާެގ  މި  .18.2
ޖެހިެގން   ވާނީ  ތާރީޚަކަށް  އެންމެފަހު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ބީލަން  ހަމަޖައްސައިފިނަމަ  ސަރުކާރުން

 ދުވަހެއްެގ ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ަގިއވާ ސުންަގޑީަގއެެވ.  ރަސްމީ އަންނަ އެންމެ އަވަހަށް

 އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައެއް ނުަގނެވޭނެެއވެ.   .18.3 

  ފަހުން   މުއްދަތުގެ  .19
  ބީލަން   ހުށަހެޅޭ 
  މެދު   ތަކާއި 
 : ކުރާނެގޮތް  އަމަލު 

ހަމަޖެހިފައިވާ    .19.1 ހުށަހެޅުމަށް  ބަލައެއް ބީލަން  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  ފަހުން  ސުންަގޑީެގ 
 ނުަގނެވޭނެެއވެ. 

 ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން )ބ(  
 ހުށަހަޅާ   ބީލަން  ވަނީ  ހަމަޖެހިފައި  ހުޅުވުމަށް  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ   މަސައްކަތަށް  މި  .20.1 ބީލަން ހުޅުވުން  .20

 ފަރާތެްއގެ   ފޮނުވާ  ތަނަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހުޅުވުމަށް  ބީލަން  އެފަރާތުން  ނުވަތަ  ފަރާތްތަކުެގ
 ހާޒިރުަގއި ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ތާރީޚްަގެއވެ. 

 . އެޑްރެހުަގެއވެ  ވާބީލަން ޝީޓްަގއި ބަޔާންކޮށްފައި  އޮންނާނީ ހުޅުވުން ބީލަން  .20.2 

 ބަންދު  ސަރުކާރުން  ހުރެ  ސަބަބަކާ  ެއްއވެސް  ތާރީޚަކީ  ހަމަޖައްސާފައިވާ  ހުޅުވުމަށް  ބީލަން  .20.3 
 ރަސްމީ   އަންނަ  ޖެހިެގން  އޮންނާނީ  ހުޅުވުން  ބީލަން  ހަމަޖައްސައިފިނަމަ  ޮގތުަގއި  ދުވަހެއްެގ
 ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ަގއިވާ ސުންަގޑީަގއެވެ.  ދުވަހުެގ

ބީލަންތަކުެގ    .21.1ހުށަހަޅާ   .21 ފުރިހަމަވާ  ިމވާ  ޝަރުތު  ތިރީަގއި  އުޅޭނަމަ  މަްއސަލައެއް  ހިސާބުކުރުމުެގ 
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ބީލަމުގައިވާ  
ކުށްތައް  

 އިސްލާޚްކުރުން 

 ޮގތްތަކުެގ މަތިން އިސްލާޚް ކުރެވޭނެެއވެ. 
ތަފާތުވާނަމަ،    .21.2 އަދަދު  ފައިސާެގ  ލިޔެފައިވާ  ބަހުން  ދިވެހި  އަދަދާިއ  ފައިސާެގ  ބީލަމުގައިވާ 

 އަދަދެވެ. ރަަގޅު އަދަދުކަުމަގއި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފަިއސާ 
ބީލަންތައް   .22

ޗެކްކުރުމާއި  
ބީލަންތަކުގެ  

ރެންޕޮންސިވްނަ 
 ސް ކަނޑައެޅުއް 

 ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުުމެގ ކުރިން ތިރީަގިއވިމާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.   .22.1

 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން.  22.1.1 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެްއކަން  22.1.2 

ކަނޑައެޅުން   22.1.3  ބިޑެއްތޯ  އެކަށީެގންވާ  ުއސޫލްތަކަށްބަލައި  ބީލަމުަގިއވާ 
 )ރެންޕޮންސިވްނަސް( 

  ބީލަންތައް  .23
 ކުރުން   އިވޭލުއޭޓް 

ކުރެވޭނީ    .23.1 އިވެލުއޭޓް  ތެރެިއން  ބީލަންތަކުެގ  ފުރިހަަމވާ    22.1ހުށަހަޅާ  ކަންކަން  ަގިއވާ 
 ބީލަންތަކެވެ. 

  ބީލަން  .24
ހަވާލުކުރާނެ  

ފަރާތް  
 ކަނޑައެޅުން 

ކަނޑަައޅާނީ  .24.1 ފަރާތެްއ  ހަވާލުކުރާނެ   ކުރާނެ  ބޭނުން  ަވޒަންކުރުމަށް  ބީލަން  ،ބީލަން 
 އެންމެިގނަ މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.    ބަލައިެގން މިންަގނޑަށް

ތަން  ބީލަން  .25
 ކެންސަލްކުރުން 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ   .25.1 މަޢުލޫމާތާއި  ފުރިމަކުރަންޖެހޭ  ހުށަހަޅާއިރު  ބީލަން  ުގޅިެގން  އިޢުލާނާ 
ވެރިފަރާތަށް  އިޚްތިޔާރު  ބަލައިނުަގތުމުެގ  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ  ލިޔުންތައް 

ބީލަ  އަދި  ބީލަންތަްއ ލިބިެގންެވއެވެ.  ފުރިހަމަނުވާ  ބަލަިއަގތުމަށްފަހުވެސް  ންތައް 
ބީލަންތަްއ  އަދި  ލިބިެގންވެެއވެ.  ވެރިފަރާތަށް  އިޚްތިޔާރުެވސް  ބާތިލްކުރުމުެގ 
ނުވަތަ  ައުގތަކެއްނަމަ  އެކަށީެގންނުވާ  އަުގތަކަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބަލައިަގތުމަށްފަހު 

ވާނަމަ ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު އެކަށީެގންވާ އަދަދަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނު
 މަސައްކަތުެގ ވެރިފަރާތަށް ލިބިެގންެވއެެވ. 

  ބީލަން  .26
  ކާމިޔާބުކުރާ 

  ހޮވައި،   ފަރާތް 
 އެންގުން  އެކަން 

 ލިޔުމުން އަންާގނެެއވެ. ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް   .26.1

އެއްބަސްވުމުގައި   .27
 ސޮއި ކުރުން 

( ފަހެއް)  05  ބަންދުނޫން  ިގނަެވެގން  ފޮނުވާތާ  ލިޔުން   ެއކަމުެގ  ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް  ބީލަން  .27.1
  ސޮއި  ެއއްބަސްވުުމަގއި   މަސަްއކަތުެގ ދެމެދު ފަރާތާއި ކާމިޔާބުކުރި ބީލަން ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ

 . ކުރަންވާނެެއވެ
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 ސޮއި   ަގއިއެއްބަސްވުމު  މުއްދަތުގައި  އެ  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ަގއި  27.1  .27.2 
 . ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ ނިންމުން ނިންމާފައިވާ  ހަވާލުކުރުމަށް މިމަސައްކަތް ،ނުކުރައްަވއިފިނަމަ

 އެއްބަސްވުމުަގއި   ނުވަތަ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  މަސައްކަތް  ސޮިއކުރުމަށްފަހު  އެއްބަސްވުމުަގއި  .27.3 
 ދައުލަތުެގ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  މަސައްކަތް   ނުކޮށް  މަސަްއކަތްފުރިހަމަ  ސޮއިކުރުމަށްފަހު

 . ފިޔަވަޅުެއޅޭނެެއވެ ޮގތުެގަމތިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި 17.19 ޤަވާއިދުެގ މާލިއްޔަތުެގ
 ތައް )ޅ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީ 

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޝީޓްަގއި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އަދަދު ބީލަމަށް   .28.1 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  .28

ނުވަތަ   .28.2  ބޭންކަކުން  ަގބޫލުކުރެވޭ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން  ޮގތުަގއި  ބިޑް ސެކިއުރިޓީެގ 
ިމ   ިއންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން  ފައިނޭންޝަލް  ގާއިމްކުރެިވފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 
ސެކިުއރިޓީ  ބިޑް  ެގރެންޓީއެކެވެ.  ނުވަތަ  ސެކިއުރިޓީ  ދޫކޮށްފަިއާވ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 

 ަގއި ވާނެެއވެ.  7އޮންނަންވާނެ ޮގތުެގ ނަމޫނާއެްއ ޖަދުވަލު 
 7  ރަސްމީ ބަންދު ނޫން   ން ފެށިެގންޚުއެކަން އަންާގ ތާރީ  ށް ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަ  .28.3 

ފަރާތް ނުވާ  ކާމިޔާބު  ބީލަން  ތެރޭަގިއ  ދުވަހުެގ   ސެކިއުރިޓީ  ބިޑް  ތަކުެގ)ހަތެއް( 

 އެފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރެވޭނެ އެވެ. 
ބީ  ޅިހުށަހެ  ލަންބީޅުވުމަށްފަހު  ހު  ބީލަން  .28.4  ވަކިވެއްޖެފަރާތަކުން    ލަން ބީ  ނުވަތަ  ނަމަލަމުން 

ފަރާތަ ބީލަން  ކާމިޔާބުކުރާ  ކެންސަލްށް  ބީލަން  ލިބުމަށްފަހު  ލިޔުން    ކާމިޔާބުިވކަމުެގ 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެޭގނެއެވެ.    އެފަރާތުން ކޮށްފިނަމަ

 . ދުވަހެވެ 30 ފެށިެގން ންޚުތާރީ ހުށަހަޅާ ބިޑް މުއްދަތަކީ ސެކިއުރިޓީެގ ބިޑް  .28.5 

އެޑްވާންސް   .29
ފައިސާ އަދި  
އެޑްވާންސް  
ފައިސާގެ  
 ގެރެންޓީ 

 ަގާވިއދާ   މާލިްއޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ  ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ  އެދި  ހޯދުމަށް  ފައިސާ   އެޑްވާންސް  .29.1
 . ދޫކުރެވިދާނެެއވެ ފައިސާ  ެއޑްވާންސް އެްއޮގތަށް

އަުގ    .29.2 ޖުމްލަ  ޕްރޮކިއުމަންޓްެގ  ދޫކުރެޭވނީ  ފައިސާ  )ދެލަްއކަ   -/250,000އެޑްވާންސް 
 ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ. 

ހަވާލުވާތާ    .29.3 މަސައްކަތް  ހުށަހަޅާނަމަ،  ހޯދުމަށްއެދި  ފައިސާ  )ސާޅީސް   45އެޑްވާންސް 
 އެދި ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  ފަހެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް

ޮގތުަގިއ   ހުށަހަޅާނަމަ   ހޯދުމަށް   ފައިސާ  އެޑްވާންސް  .29.4  ެގރެންޓީެގ  ޕޭމަންޓް  އެޑްވާންސް 
ާގއިމްކުރެވިފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ަގބޫލުކުރެވޭ  ސަރުކާރުން 
ނުަވތަ  ސެކިއުރިޓީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  މި  އިންސްޓިޓިުއޝަނަކުން  ފައިނޭންޝަލް 

ސެ ޕޭމަންޓް  ެއޑްވާންސް  ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  ޮގތުެގ  ެގރެންޓީެއއް  އޮންނަންވާނެ  ކިއުރިޓީ 
 ަގއި ާވނެއެވެ.  9ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 
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އަުގެގ    .29.5  ޖުމްލަ  މަސަްއކަތުެގ  ދޫކުރެވޭނީ  ޮގތުަގއި  ފައިސާެގ  )ފަނަރަ   %15އެޑްވާންސް 
ފައިސާ  ދެޭވ  ޮގތުަގއި  ެއޑްވާންސްެގ  އަދި  އަދަދެކެވެ.  ބޮޑުނުވާ  އަށްވުރެ  އިންސައްތަ( 
ބިލްތަކުން،  ހުށަހަޅާ  ހޯދަމުންދާއިރު  ޚިދުމަތް  ނުވަތަ  ކުރަމުންދާއިރު  މަސައްކަތް 

 އުނިކުރެވޭނެއެވެ. ކޮންޓްރެކްޓްެގ ޖުމްލަ އަުގެގ ނިސްބަތުން 

  ޕާރފޯމަންސް  .30
 ގެރެންޓީ 

ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީެގ އަެގއްނަމަ    -/250,000ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަަގކީ    .30.1
ާގއިމްކުރެވިފަިއވާ ފަރާތުން   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ަގބޫލުކުރާ  ސަރުކާރު 

ނުަވތަ  ސެކިއުރިޓީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ޕްރޮޖެކްޓަށް  މި  އިންސްޓިޓިުއޝަނަކުން  ފައިނޭންޝަލް 
 ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ޕާރފޯމަންސް ެގރެންޓީެގ ޮގތުަގއި ެގރެންޓީެއއް 

މުއްދަތުަގިއ   .30.2  ދެވޭ  ފަރާތަށް  ކާމިޔާބުކުރި  ބީލަން  ބެހެއްޓުމަށް  ެގރެންޓީ  ޕާރފޯމަންސް 
ނުބަހައްޓައިފިނަމަ،   ެގރެންޓީ   ނިންމާފައިވާ   ހަވާލުކުރުމަށް  މިމަސައްކަތް ޕާރފޯމަންސް 

ދައުލަތަށް   ނިންމުން ސެކިއުރިޓީ  ބިޑް  ހުށަހަޅާފައިާވ  އެފަރާތުން  ބާތިލްކުރުމަށްފަހު، 
 ނެޭގނެެއވެ. 

ަގބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ޕާރފޯމަންސް    .30.3  ޮގތުަގއި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު  ެގރެންޓީެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ާގއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް 
ެގރެންޓީއެކެވެ.   ނުަވތަ  ސެކިއުރިޓީ  އޮންނަންވާނެ  ެގރެންޓީ  ޕާރފޯމަންސް  ދޫކޮށްފައިވާ 

 ަގއި ވާނެެއވެ.   8ޮގތުެގ ނަމޫނާެއއް ޖަދުވަލު 
ހުށަހަޅާ  ޕާރފޯމަންސް    ައކީ  މުއްދަތަކީ  ެގެގރެންޓީޕާރފޯމަންސް    .30.4   ތާރީޙުންެގރެންޓީ 

 އެްގރީމަންޓްެގ މުއްދަތެވެ.  ފެށިެގން
މައްސަލަ   .31

ހުށަހެޅުމާއި  
 މައްސަލަ ބެލުން 

ަގާވިއދުެގ    .31.1 މާލިއްޔަތުެގ  ބީލަމެްއަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި 
ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް 

ނަންބަރު   ސަރކިއުލަރ  މާލިއްޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ޢަމަލުކުރެވޭނީ،  -13ބެލުމުަގއި 

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

ަގާވިއދުެގ    .31.2  މާލިއްޔަތުެގ  ބީލަމެްއަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި 
ޚި މާލިއްޔަތާބެހޭ ަގާވއިދާ  ދައުލަތުެގ  ހުށަހަޅަންވާނީ  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ލާފަށް 

ނަންބަރު   ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ  "ބީލަން    18ެގ  ަގިއވާ 
ފޯމް ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ބީލަންވެރިޔާ  އޮފިސަރަށް  ޕްރޮކިުއމަންޓް  އޮފީހުެގ  -އިޢުލާންކުރި 

 ންނެވެ.ފޯމު PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" 
ަގާވިއދުެގ    .31.3  މާލިއްޔަތުެގ  ބީލަމެްއަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި 

ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުން،  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ 
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ނޫން   ބަންދު  ސަރުކާރު  ނިންމައި،   7ފެށިެގން  މައްސަލަ  ތެރޭަގިއ،  ދުވަހުެގ  )ހަތެއް( 
ހުށަހެ މައްސަލަ  ލިޔުމަކުން  ނިންމިޮގތް  މާލިއްޔަތާބެހޭ މައްސަލަ  ދައުލަތުެގ  ފަރާތަށް،  ޅި 

ނަންބަރު   ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ  "ބީލަމުެގ   19ެގ  ަގއިާވ 
ޖަާވބު"   އޮފިސަރުދޭ  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ުގޅިެގން  ޖަާވބު   PR-14މައްސަލަާއއި  ފޯމުން 

 ތައްޔާރުކޮށް އަންާގނެއެވެ. 
  ބީލަމެްއަގއި   ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  17.09  ަގާވިއދުެގ  މާލިއްޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ  .31.4 

 އޮފިސަރުދޭ   ޕްރޮކިއުމަންޓް  ،ހުށަހެޅުމުން  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ   ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ
 މިނިސްޓްރީ  ބެލުމަށް  އަލުން  ަމއްސަލަ   ބަޔާންކޮށް  އެކަން   ނުޖެހޭނަމަ   ހިތްހަމަ  ޖަވާބާމެދު

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ސެކްޝަނަށް ކޮމްޕްލަޔަންސް ެއންޑް ޮއޑިޓް އެޑިޔުކޭޝަންެގ ފްއޮ
މައްސަލަ އަލުން   .32

ބެލުމަށް  
މުސްތަޤިއްލު  

ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް  

 ހުށަހެޅުން 

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްަގއި    17.11ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ ަގާވިއދުެގ ބާބު    .32.1
ރިވިޔު  "މުސްތަޤިއްލު  ބެލުމަށް  އަލުން  އިދާރީކަންކަން  ުގޅިެގން  މައްސަލަައކާއި  ދިމާވާ 

ނަންބަރު   ސަރކިއުލަރ  މާލިްއޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ހުށަހެޅުމުަގއި،  އަށް  -13ކޮމެޓީ" 

K/CIR/2018/01    ުޖަދުަވލ "ބީލަންވެރިޔާ   21ެގ  އަލުން    ަގއިާވ  މައްސަލަ  ބީލަމުެގ 

ކޮމެޓީއަށް  ރިވިޢު  މުސްތަޤިއްލު  ބަލާ  އަލުން  މައްސަލަ  "ބީލަމުެގ  އެދި  ބަލައިދިނުމަށް 
 ފޯމުން ހުށަހަޅިދާނެއެވެ.  PR-16އެޕީލް މަރުހަލާ"  –މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" 
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 3  -ސެކްޝަން  

 މާއްދާތައް   ހާއްސަ   އަދި  މާއްދާތައްއެއްބަސްވުމުގެ އާންމު  

  .33.1 މާނަކުރުން  .33
 

ވެރިފަރާތް" ބޭނުންާވ   "މަސައްކަތުެގ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތެއް  ެއ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް 
 މިނިސްޓްރީެގ ދާއިރާެގ ތަނަކަށެވެ.  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ެއ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް ެއދި   "މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތް"  .33.2 
 ށެވެ. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަ

ކަމަށް    .33.3  ނުަވތަ "މަސައްކަތް"  ޚިދުމަތް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޝީޓްަގއި  ބީލަން  ބުނެފަިއއެވަނީ 
 މަސައްކަތަކެވެ. 

މަސައްކަތް   .33.4  އެްއޮގތަށް  އެއްބަސްުވމާއި  ބުނެފައިއެވަނީ  ކަމަށް  އަުގ"  "މަސައްކަތުެގ 
 ފުރިހަމަކުރުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާއަށެވެ.  

މަސައްކަތްކުރުމަށް   "އެއްބަސްވުން"  .33.5  ެވރިފަރާތާއި،  މަސައްކަތުެގ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް 
  މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ޮގތުން ެވވޭ ެއްއބަސްވުމަށެވެ. ހަވާލުވާ ފަރާތާ ދެމެދު

ލިޔެކިޔުން   .34
 ބަދަލުކުރުން 

 ފަރާތުން  އެއް  ުގޅިެގން  މިއެއްބަސްުވމާއި  ފަރާތްތަކުން  ޝާމިލުވާ  އެއްބަސްވުުމގައި  މި  .34.1
 ދިެވހި   އަންާގނީ  ާއއްމުޮގތެްއަގއި  އެންުގންތައް  އެންމެހައި  އަންަގންޖެހޭ  ފަރާތަށް  އަނެއް
 .ލިޔުމުންނެވެ ،ބަހުން

 ރަޖިސްޓްރީ  ނުވަތަ  އަތަށް  ައތުން  ރައްދުކުރާނީ  ލިޔުން  ފޮނުވާ  ފަރާތަށް  އަނެއް  އެއްފަރާތުން  .34.2 
 ބީލަމުަގއި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.  ،ކަނޑައެޅިފައިާވއީމެއިލަށް  ނުވަތަ ،ފޯސްޓުން

 ފަރާތުން  ބޭނުންވާ  ކުރާން  ބަދަލު  ،ބޭނުންވާނަމަ  ބަދަލުކުރާން  އެޑްރެސް   މިއެއްބަސްވުމުަގއިވާ  .34.3 
 . އަންަގންވާނެއެވެ ލިޔުމުން ފަރާތަށް އަނެއް

ތިންވަނަ   .35
ފަރާތަކާއި  
މަސައްކަތް  
 ހަވާލުކުރުން 

 ޙަވާލުކޮށްެގން   އެހެންފަރާތަކާއި  ެއއްވެސްބައެއް   މަސައްކަތުެގ  ދަށުންކުރެވޭ   މިއެއްބަސްވުމުެގ  .35.1
 ވެރިފަރާތަށް  ،ފަރާތުން  ޙަވާލުވާ  މަސައްކަތް  ބަޔާންކޮށް  އެކަން   ބޭނުންވާނަމަ  ކުރަން

 ހުއްދަހޯދަށްވާނެއެވެ.  ހުށަހަޅާ ލިޔުމުން
 އެްއވެސްބަެއއް  މަސައްކަތުެގ  ފަރާތަކާ  އެހެން  ޮގތުެގމަތިން  ަގިއވާ  35.1  .35.2

 މިއެއްބަސްވުމުަގއިާވޮގތުެގމަތިން  ފަރާތުން   ޙަވާލުވާ  ަމސައްކަތް  ހަވާލުކުރިކަމުަގިއވިޔަސް
 އުފުލަން ވާނެެއވެ.  ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް

ތަކެއްޗާއި   .36
ޚިދުމަތާއި  
 ހަވާލުވުން 

ތާރީޚާިއ ( ދުވަސް ކުރިން ތަކެތި ުގދަނަށް ެގނެވޭނެ  )ތިނެއް  03ތަކެތި ުގދަނަށް ެގނައުުމެގ    .36.1
    އަންަގންވާނެެއވެ.މަސަްއކަތް ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތަށް  ަގޑި

ފަރާތުން  .36.2 ވިލަރެސްކުރާ  މަސައްކަތް  ެގނައުމުން  ުގދަނަށް   ޙަވާލުވާނީ (  ުގދަނުން)  ތަކެތި 
 ތަކެތީެގ އަދަދާއެވެ. 
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ލިބިފައިވޭތޯއެއްބަސްވުމު  .36.3  ތަކެތި/ޚިދުމަތް  ޮގތަށް  ޙަވާލުވުމަށްފަހު   ަގިއވާ  ުގދަނަށް  ބަލާނީ 
މަސަްއކަތް ކޮމެޓީންނެވެ. ކޮލިޓީ ބެލުމަށްފަހު ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި ެއއްޮގތަށް    އިވެލުއޭޝަން

ލިބުނުކަމަށްބެލޭނެއެވެ. ތަކެތި/ޚިދުމަތް  އެްއޮގތަށް  ެއްގރީމަންޓާ  ވާނަމަ   ނިންމާފައިވާކަމަށް 
 ޚިލާފަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެެއވެ.  އަދި އެއްބަސްވުމާ

އެއްބަސްވުމުގެ   .37
 މުއްދަތު 

 ތަކެތި/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ އެއްބަސްވުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި   .37.1

 ނުަވތަ   ކާރިޘާއެއް/ޙާދިސާއެއް  ޤުދުރަތީ  ނުވަތަ  ކަމެއް  ބާރުނުފޯރާ  ހަވާލުވިފަރާތުެގ  މަސައްކަތް  .37.2
 އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  މުއްދަތު  ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ  ުގޅޭކަެމއް  މެނިފެކްޗަރިންއާއި

 ުގޅޭ ކަމާ  ނުވަތަ  ރަސްމީ)  އެޭގފަދަ  ދިމާވިކަން  އެކަމެއް   ނުވަތަ   ކާރިޘާއެއް/އެޙާދިސާެއއް
 ކުރިން  ހަމަވުމުގެ   އްދަތުމު  ނިންމަންޖެހޭ   މަސައްކަތް   ލިޔުންތަކާެއކު (  ފަރާތްތަކުެގ

   ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. މަސައްކަތުެގ ވެރިފަރާތަށް
 މުއްދަތު  ހުށަހެޅިނަމަވެސް  ކޮށްދިނުަމށްރުއިތު  މުއްދަތު  ހުރެ   ސަބަބަކާއި  އެްއވެސް  .37.3 

ޮގތުެގމަތިން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި "  އުޞޫލު  އިތުރުކޮށްދިނުމުެގ  މުއްދަތު"  އިތުރުކޮށްދޭނީ
 ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަިއެގންނެވެ. ބިޑް 

  ކުރުމާއި   ޖުރިމަނާ  .38
  އެގްރީމަންޓް 

 ކުރުން   ބާތިލް 
 

ޤަާވއިދުެގ    .38.1 މާލިްއޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ  ނުނިމޭނަމަ  މަސައްކަތް  މުއްދަތަށް  އެއްބަސްވުމުަގިއވާ 
 ވަނަ މާއްދާއާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން ލިކުިއޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ.    10.71

އަުގ    .38.2 ޖުމްލަ -/2,500,000 ޖުމްލަ  ކަނޑާނީ،  ފައިސާ  ބީލަމެްއނަމަ  ދަށުެގ  ރުފިޔާއަށްވުރެ 
)ޕޮއިންޓް ސުމެްއ ސުމެއް ފަހެއް( އާ ުގނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ   0.005އަުގ  

 އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުެގ އަދަދާ ުގނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ. 
 CP*0.005*LDލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = 

CP  ުކޮންޓްކެޓް ޕްރައިސް(: ކޮންޓްރެކްޓްެގ ޖުމްލަ އަގ( 
LD  ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮންޓްރެކްޓްެގ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ( 

މުއްދަތަށް    .38.3  ލަސްާވ  ނުނިމި  ފަރާތުންމަސައްކަތް  ޙަވާލުވި  ފަިއސާ   މަސައްކަތް 
ފަރާތުންދޭންޖެހިއްޖެނަމަ،   ޙަވާލުވި  ދޫކުރެޭވނީ   މަސައްކަތް  ފައިސާ  ބިލަށް  ހުށަހަޅާ 

ބާކީ  ކެނޑުމަށްފަހު  އަދަދުން  ބިލްަގިއވާ  ފައިސާ  މުއްދަތަށްވާ  ލަސްވީ  ނުނިމި  މަސައްކަތް 
 ފައިސާެއވެ. 

އަުގެގ    .38.4  ޖުމްލަ  ޑެމޭޖަސް   15%މަސައްކަތުެގ  ލިކުިއޑޭޓަޑް  އަށްވުރެ  އިންސައްތަ 
 ބޮޑުެވއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރެވޭނެެއވެ. 

އެގްރީމަންޓް   .39
 ބާތިލްކުރުން 

ފާއެއްބަސްވުމު  .39.1 ނުދާކަމަށް  ކުރިޔަށް  މަސައްކަތް  ބަޔާންކޮށްފައިާވޮގތަށް  ހަަގ  ަގއި 
އެ ނުވަތަ  ެއއްކޮއްބަސްވުން ކުރެިވއްޖެނަމަ  ފުރިހަމަ ެއއްބަސްވުމު ށް  ބާތިލްކުރުމުެގ  ބައެއް  ެގ 



އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

October 27, 2020 

 

15 ގެ  29ސަފްޚާ   ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލް 
 

 އިޚްތިޔާރު މަސަްއކަތުެގ ވެރިފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  

ެއއްބަސްވުން    .39.2  ސަބަބަކާހުރެ  ތެރޭގައި،   3ބަންދުނޫން  ބާތިލްކޮށްފިނަމަ  އެްއވެސް  ދުވަހުެގ 
ނުނިމިހުރި   މަސައްކަތާއި،  ނިމިފައިވާ  ލިޔެ، އެހާތަނަށް  އަާގެއކު  ތަފްސީލް  މަސައްކަތުެގ 

ދެފަރާތުން އެލިޔުމުަގއި ސޮިއކުރަން ވާނެެއވެ. އަދި މަސަްއކަތް ހިނާގ ސައިތްަގއި ހުންނަ 
ބަނދުނޫން   އެތަކެތި   ނަަގއި  ލިސްޓް  ތަކެތީެގ  ހުރިހާ  ެގ  ދުވަހުެގ   3ކޮންޓްރެކްޓަރ 

އެ މިއިން  ފަހުން  މުއްދަތުެގ  މި  ެގންދަންވާނެެއވެ.  ެއއްެވސް ތެރޭަގއި  ދިމާވާ  އްޗަކަށް 
 ނެެއވެ. މައްސަލައަކަށް ޒިންމާއެއް ނުެވވޭ

އެހެނިހެން   .40
 ކަންކަން 

ނުަވތަ   ެއއްވެސް  ސަރުކާރުެގ  ސޮއިކުރުމަށްފަހު  ދެފަރާތުން  އެއްބަސްވުުމގައި  މި  .40.1 ޤާނޫނެއް 
ޤާނޫންެއ   އެފަދަ  ނުވަތަ  އެނިގްއޖެނަމަ  ވާކަން  ތަޢާރުޟު  އެއްބަސްވުމާއި   މި  ދަކާަގާވއި

 ބާޠިލެއް   މިއެއްބަސްވުން  މުޅި  ސަބަބުން  އެކަމެއްެގ  ހެދިއްޖެނަމަ   ަގވާއިދެއްނުވަތަ  
 މާއްދާެއއް   އެ  ހިމެނޭޮގތްެވއްޖެނަމަ  އެއްބަސްވުމުަގއި  މި  މާއްދާއެއް   އެފަދަ.  ނުވާނެެއވެ

 ދެފަރާތުންވެސް   ދެމެހެއްޓުމަށް  އުވާނުލައި   އެއްބަސްވުން  މި  ނަމަވެސް  އިސްލާހްކޮށްެގން 
 . ޤަބޫލުކުރަމެވެ އެއްބަސްވެ

ޓެކްސް އަދި   .41
 އެހެނިހެން ފީތައް 

އިމްޕޯޓް   .41.1 ޑިޔުޓީތަކާއި،  ކަސްޓަމްސް  ޓެކްސްތަކާިއ،  ދަްއކަންޖެހޭ  ުގޅިެގން  މިމަސައްކަތާއި 
މަސައްކަތް ލައިސަންސް ފީތަްއ އަދި އެހެނިހެއް ފީއެްއ ދަްއކަންޖެހިއްޖެނަމަ ފީއެއް ދައްކާނީ  

 ހަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ. 
އެއްބަސްވުމަށް   .42

 ބަދަލުގެނައުން 
 މެދުަގއި   ދެފަރާތުގެ   ެގނެވޭނީ  ބަދަލެއް  މާއްދާއަކަށް   ެއއްެވސް  އެއްބަސްވުމުަގއިވާ   މި  .42.1

 . ެއއްބަސްވުމަކުންނެވެ ސޮއިކުރެވޭ
އެއްބަސްވުމަށް   .43

 ހިނގާނެ ޤާނޫނު 
 ޤަާވއިދުތަކާއި   ޤާނޫނުތަކާއި  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  ކުރާނީ  ތަންފީޛު  ައދި  ،ހިންާގނީ  އެއްބަސްވުން  މި  .43.1

 . އެްއޮގތަށެވެ
  ދައްކައިެގން   ވާހަކަ  މެދުގައި  ދެފަރާތުެގ  ދެބަސްވުން  އުފެދޭ  އިމެދުމިއެއްބަސްވުމާ  .44.1 ދެބަސްވުން  .44

 ހުށަހަޅައިެގން   އްސަލަމަ  ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ހައްލުނުކުރެިވއްޖެނަމަ
 . ނިންމާނީއެވެ

 ތުެގ މެދުަގއި ދެފަރާ  ހައްލުކުރާނީވެސް  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ނެތްކަމެއް  ަގއިމިއެއްބަސްވުމު  .44.2 
 ަމއްސަލަ   ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،ހަްއލުނުވެއްޖެނަމަ.  ދަްއކަިއެގންނެވެ  ވާހަކަ

 . ނިންމާނީއެވެ ހުށަހަޅައިެގން
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 4  -ސެކްޝަން  
 ތައް ޖަދުވަލު 
 1 –  ޖަދުވަލު 

 ޗެކްލިސްޓް  އަދި   ލިޔުންތައް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ފަރާތުން   ހުށަހަޅާ   ބީލަން 
 

 

 

 

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

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

   ( 2 )ޖަދުވަލު ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 1

2 
ވިޔަފާރީެގ  ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ފަރުދުންެގ  އަިމްއލަ  ސޮސައިޓީ/   ކޯޕަރޭޓިވް 

 ރެޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ  
  

   ( ބީ.އޯ.ކިޔު / ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަން 3

   ( 3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޕްރޮފައިލް 4

   ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީައށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ( ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޖީއެސްޓީ  5

   (އެޓާރނީ  އޮފް ޕަވަރ) ލިޔުން ހުއްދަ  ސޮިއކުރުމުެގ ބީލަމުގައި 6

7 
ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް  އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް  ކޮޕީމޯލްޑިވްސް   ެގ 

 މަސް ހަމަނުވާ(  3)ދޫކުރިފަހުން 
  

   . އެލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ  ލިޔުން ބަޔާންކުރާ މާއްދާަގިއވާ ވަނަ 6.1 8

   ބޭންކު ެގރެންޓީ )ބޭންކު ެގރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް( 9

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

10 
  5އަދި ޖަދުވަލު  ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާުގޅުންހުރި މަސައްކަތުެގ ތަޖްރިބާެގ ލިޔުންތައް

 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި 
  

12 
  4ެގ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު  މާލީ ދަލީލު )ބޭންކް ެގރެންޓީއާއި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީފަދަ(

 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި 
  

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

   ތަރުތީބުކުރެވިފައި   މިލިސްޓުަގއި ވާ ތަރުތީބުންހުރީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  13

  ކިތަްއވަނަ  ޞަފްޙާކަން ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި )ކިތައް ޞަފްޙާެގ ތެރެއިން  14
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 އެނޭގޮގތަށް( 

   ސޮިއކޮށްފައި ހުރީ ޞަފްހާތަކުަގއި  15

   ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަހާފައި ހުރީ ބީލަމުެގ ަގނޑުތައް 16

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

17 

)ެއންމެފަހުން ދެއްކި މަހުެގ އަދި   މުެގ ކޮޕީދައްކާކަުމެގ ލިޔުޝަން ފައިސާ  ަގާވއިދުން ޕެން
ލިޔުން(  މުވަްއޒަފުން އޮފީހުންދީފައިވާ  ޕެންސަން  ނެތްކަމަށް   3)ދޫކުރިފަހުން    ނެތްނަމަ 

 މަސް ހަމަނުވާ(
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 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 ނަންަބރު 
 ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު  .3

 3.1 އަގު  ހުށަހަޅާ 

  ޖީ.އެސް.ޓީ  

  ޖުމްލަ އަގު: 

 3.2 )ލިޔުމަށް ތާނައިން(ޖުމްލަ އަގު  
 3.3 ދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން( ންމުއްދަތު )ަބ 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު  .4
މަސައްކަތް/ޚިދު މާއްދާތައްމަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ  ެއްގރީމަންޓްެގ  މަޢުލޫމާތާއި،  ދީފައިވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް    މަތް 

/   އްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުަގނޑުމަސަ މި  މަތީަގއި ދެންނެވިފަިއވާ ައަގށްރަނަގޅަށް ބެލުމަށް ފަހު، 
 މެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.އަޅުަގނޑު

4.1 

ފޯރުކޮށްދިނުއަޅުަގނޑު  /އަޅުަގނޑު މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް  ނިންމައި މެންނަށް  ހަވާލުކުރަން  އެކަށީެގންާވ  ން  ފިނަމަ، 
ަގިއާވ މުއްދަތުަގއި މަސަްއކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް    3.3މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށާއި،  

 ހުށަހަޅަމެވެ.
4.2 

ކޮށް، ެއއާއި އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުދުވަ 30މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 
އަޅުަގނޑުމެން އެއްބަސްވަެމވެ. މިމުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި އެްއބަސްވުމުަގއި ސޮިއކުރުމަށް ެވރިފަރާތުން އެދިވަޑައި   /

 ވަމެެވ. ސައްކަތް ކުރުމަށްެވސް އެއްބަސް ެގންފިނަމަ، އެއްބަސްވުުމަގއި ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެްއޮގތަށް މަ
4.3 

   ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .5

 

 ސޮއި 

 ނަން  

 މަޤާމު 

 ތާރީޚް 
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 ޕްރޮފައިލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  
 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1
  -1.1 ނަން  

  -1.2 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް 

  -1.3 އެޑްރެސް ވިޔަފާރީ  

  -1.4 ރަޖިސްޓްރީ ނަންަބރު 

  -1.5 ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންަބރު  

  -1.6 ނަންަބރު  ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން 

  -1.7 ނަންަބރު  ފޯނު 

  -1.8 އީމެއިލް އެޑްރެސް  

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

 # ނަން  މަޤާމު 

   މެޖޭނިންގ ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   

 އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް  .3
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 މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 

 

 

 

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

 # އެކައުންޓް ނަންބަރު  އެކައުންޓްގެ ބާވަތް 

    

    

    

 ޖުމްލަ  

 ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކްރެޑިޓް ދޫކުރާ  

ދިވެހި  )   ފައިސާގެ އަދަދު 
 ރުފިޔާއިން( 

 # ކުރެޑިޓް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަން  ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް  ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު 

     

     

     

 ޖުމްލަ  
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 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް  ( ތިނެއް )   3ފާއިތުވި  
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  މަސައްކަތުގެ އަގު 

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

     

     

     

     

     

     

     

 ޖުމްލަ: 
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 6 –  ޖަދުވަލު 
 ޑު ނ ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަ 

 

 

 

 

 އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑު 

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ޮގތުެގ ތަފްސީލް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ 
ޕޮއިންޓްެގ  

 އަދަދު

މަދުވެެގން  
ހޯދަންޖެހޭ  
 ޕޮއިންޓް

 އަގު 
އަުގ   ހުށަހެޅި  އަުގ/  ހެޔޮ  އެންމެ  )ައުގ    70  ×ހުށަހެޅި 

   (ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ިގނަވާނެއެވެ.  ކުޑަވީ
70 30 

 ތަޖުރިބާ 

ިގނަ ޕްރޮޖެކްޓް    ހުށަހެޅި އެންމެ/ޕްރޮޖެކްޓް އަދަދުހުށަހެޅި  
   18 × އަދަދު

ހިންާގފަިއާވ   ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް  ުގޅުންހުރި  )ޖޫރިމަނާއެއްނެތި 
 އެކަނި( 

18 0 

ތަމްރީން ލިބިފައިވާ  
 މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުން 

ިގނަ ޕްރޮޖެކްޓް    ހުށަހެޅި އެންމެ/ޕްރޮޖެކްޓް އަދަދުހުށަހެޅި  
   12 × އަދަދު

ހިންާގފަިއާވ   ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް  ުގޅުންހުރި  )ޖޫރިމަނާއެއްނެތި 
 އެކަނި( 

12 0 

 45 100 ޖުމްލަ  
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 7 –  ޖަދުވަލު 
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 

 

 

 

 

F o r m  o f  B i d  S e c u r i t y  ( B a n k  G u a r a n t e e )  
 

WHEREAS, ………………………………………………..[name of Bidder] (hereinafter called “the Bidder”) has 

submitted his Bid for the Project no……….issued by the Ministry of Finance and Treasury on 

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

Contract] (hereinafter called “the Bid”).  
 

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We ………………………………………. [name of Bank] of ……… 

…………………… [name of country] having our registered office at 

………………………………………………………………………………….. (hereinafter called “the Bank”) are 

bound unto …………………………….[name of Purchaser] (hereinafter  called “the Purchaser”) in the sum of  

*…………………………………………..  for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, 

the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.  
 

SEALED with the Common Seal of the said Bank this ……..day of  …………….20…………….. 
 

THE CONDITIONS of this obligation are: 

  

(1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the 

Form of Bid; 

           or 

(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of 

Bid validity: 

 (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to 

Bidders, if required; or 

 (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to 

Bidders; or 

 (c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,  

* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in 

Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to 

Bidders. 

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

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

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

the occurred condition or conditions.  
 

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

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

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

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

 

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

      

WITNESS ……………………… SEAL  
 

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

 

 

 

 

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

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

 [name &address of Purchaser] 

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

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

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

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

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

Contract”); 

 

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

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

obligations in accordance with the Contract;  
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa.  

 

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

the demand. 
 

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

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

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

any such change, addition, or modification.  
 

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

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

 Name of Bank ……………………………………..  

 Address ……………………………………..  

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 Date ……………………………………… 
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 9 –  ޖަދުވަލު 
 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  

 ޝީޓް ޑާޓާ  ކޮންޓްރެކްޓް 

 ރިފަރަންސްތައް ކޮންޓްރެކްޓާގުޅޭ  
ރިފަރަންސް  
 ނަންބަރު 

 ަގންނަ ފަރާތުެގ މައުލޫމާތު
 ނަން:

 އެްގރެސް: 
33.1 

 ވިްއކާ ފަރާތުެގ މައުލޫމާތު 

 ނަން:
 އެްގރެސް: 

33.2 

 މަސައްކަތުެގ މަޢުލޫމާތު:
 

33.3 

 33.4 މަސައްކަތުެގ ައުގ: 
  37 އެއްބަސްވުމުެގ ުމއްދަތު:
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   6  -ސެކްޝަން 

 އެއްބަސްވުން 
  ފަހުން   މީެގ  އެއްބަސްވުމުަގއި   މި)  --------------------   ،ވަނީ  ކުރެވިފައި   އެްގރީމަންޓް  މި

 ،ސަނަތުން  މީލާދީ  ،ދެމެދު  އާ "(   ިވއްކާފަރާތް"  މީެގފަހުން  އެއްބަސްވުމުަގއި   މި)  ------------  ާއއި"(  ަގންނަފަރާތް"
 . ެއވެ ދުވަހު....... )..................(  މަހުެގ........................  އަހަރުެގ ވަނަ...........  

ފަހުން    )މި............................  ދެންފަހެ،   މީެގ  ކުރުމަށް  "މަސައްކަތްތައް"އެއްބަސްވުމުަގިއ   )
ބޭނުން އެކަމަށްޓަކައި    ވިަގންނަފަރާތުން  އަދި  ހުށަހަވިްއކާހިނދު،  ަގންނަފަރާތުން  ފަރާތުން  ހިސާބު  އަންދާސީ  ޅާފައިާވ 

މަސައްކަތްތައް    ރިޤަބޫލުކު ބުނެވިދިޔަ  ކުރުމަށާއިިވއްކާހިނދު،  އެ  ،ފަރާތުން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިމަސައްކަ  އަދި  ލިބޭ   ތްތައް 
 ެގއްލުމަކަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނަމަ އެކަމެއް ކުރުމަށް ނިޔަތްަގނެ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ެއއްބަސްވަެމވެ.  

  " އްޠުތަ އެއްބަސްވުމުެގ ޝަރު"   ތައް މާނަކުރުމުގައިޙުތަކާއި ިއސްތިލާބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސްތަލަޙުއެއްބަސްވުމުަގއި    މި  .1
ެއއްބަސްވުުމެގ ބަެއްއެގ    އަދި ެއއީ، މި  ޮގތަށް ބަލަންވާނެެއވެ.މުސްތަލަޙެއް ނުވަތަ އިސްތިލާޙެއް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ    އެަގއި  

 ޮގތުަގއި ބެލެވޭނެއެވެ.  
އެ  ަގއިއެއްބަސްވުމު  މި  .2 އަދި  އަަގށް،  ރިޢާޔަތްކޮށް    ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ކަނޑަައޅާފައިާވޮގތަށް   ދެއްކުމަށް  ައުގ 

ކުރުމަށާއިއެއްބަސްވުމުެގ މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  އެ  ، ދަށުން  މި  އަދި   އެއްބަސްވުުމެގ ޝަރުޠުތަކާ  މަސައްކަތްކުރުުމަގއި 
 ފަރާތުން އެއްބަސްެވއެވެ. ވިްއކާބަދަލު ދިނުމަށް  ލިބިދޭންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް  އެްއޮގތްނުވާ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ    މި .3 ނިންމުމާއި އެއްބަސްވުމުަގއި  ެގންޮގސް  ކުރިއަށް  ކުރަންޖެހޭ  ،މަސައްކަތްތައް  ިއސްލާޙު   އަދި 
ުގޅިެގން  މަސައްކަތްތައް ިއސްލާޙުކުރުމާ  އެްއޮގތަށް  ލިބިދޭންޖެހޭ    ެއއްބަސްވުމުެގ ޝަރުޠުތަކާއި  މަސައްކަތުެގ  ިވއްކާފަރާތަށް 

ޝަރުޠުތަކާ އެއްބަސްވުމުެގ  ނުވަތަ  ވިއްކާއަުގ  ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  މަސައްކަތްތަކަށް    ކޮށްނިންމާ  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތުން 
 އެއްބަސްވެެއވެ.    ަގންނަފަރާތުންދިނުމަށް ވިްއކާފަރާތަށް އެންމެހާ ފައިސާ 

އާންމު  އެއްބަސްވުމުެގ  މަޢުލޫމާތާއި،  ދެވުނު  ުގޅިެގން  ބީލަމާ  އެކުލެވިެގންވަނީ  އެއްބަސްވުން  މި 
 ޕްރޮޕޯސަލްެގ މައްޗަށެވެ.  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާލުވި މާއްދާތަކާއި، މަސައްކަތް ހަވާ 

  ެއއްބަސްވުުމަގއި   ،އިޙްތިރާމްކުރުމާއި  މާއްދާތަކަށް  އެންމެހައި  އެްއބަސްވުމުެގ  މި  ،އެއްބަސްވުަމކީ  މި
 މުގެ ދެމެހެއްޓު  އެއްބަސްވުން  މުއްދަތަށް  މިއެއްބަސްވުުމެގ  ދެފަރާތުން  ،ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި   މަޤްޞަދުތައް  ބަޔާންކުރާ
 . ެއއްބަސްވުެމކެވެ ޞައްޙަ ސޮިއކޮށްފަިއވާ  ެއކު އިޚްތިޔާރާ ފުރިހަމަ ދެފަރާތުެގ ،ހެކިކޮށް މީހުން ތިރީަގއިވާ ނިޔަތުގައި

 ފަރާތް:   މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ     ވެރިފަރާތް:   މަސައްކަތުގެ 
 ސޮއި:  ސޮއި: 

 
 ނަން:  ނަން: 

 މަޤާމް:   މަޤާމް:  
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 ތައްަގނޑު:  ތައްަގނޑު: 
 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 

 ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރިމަތިލާ  

ިބޑް ހުށަހެޅުމުގެ   .1 ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރާނީ އެ ސްކޫލަކުންނެވެ.  ރަސްމީ  ސްކޫލްތަކުގެ ސެކިޔުރިޓީ 

 ދުވަހެވެ.  7މުއްދަތަކީ 

އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މިންގަނޑުތަކަށް އަގު  ިބޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު މި މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރާއިރު   .2

 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 ޕޮއިންޓް  70މަސައްކަތުގެ އަގަށް     -

ޕޮއިންޓް،    6ޕޮއިންޓް )ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަކަށް    18ތަޖުރިާބ އަށް           -

 އަހަރަށް(  3ގިނަވެގެން 

  ޕޮއިންޓް(  2މީހުނާ ހަމައަށް މީހަކަށް  6ޕޮއިންޓް ) 12ތަމްރީނުލިިބފައިވާ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރުމަށް   -

 ިބޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ޕޮއިންޓްދޭނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތަށެވެ. .3

 ޕޮއިންޓް  70މަސައްކަތުގެ އަގަށް     -

ޕޮއިންޓް،    6ންޓް )ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އަހަކަށް  ޕޮއި  18ތަޖުރިާބ އަށް           -

 އަހަރަށް(  3ގިނަވެގެން 

  ޕޮއިންޓް(  2މީހުނާ ހަމައަށް މީހަކަށް  6ޕޮއިންޓް ) 12ތަމްރީނުލިިބފައިވާ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރުމަށް   -

ޑިޔު .4 ދުވަސްތަކުގައި  ބަންދުނޫން  ހަވީރު  ސަރުކާރު  ގަޑިއަކީ  ހެނދުނު    5:00ޓީ  ަބންދު    7:00ން  ސަރުކާރު  އަށެވެ. 

 ގަޑިއިރު ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.  24ދުވަސްތަކުގައި 

 ޖަހާއިރު ތިރިކުރަންވާނެއެވެ. 6:00ޖަހާއިރު ނަގާ، އިރުއޮއްސި  6:00ޑިޔުޓީގައި ހުންނަ މީހަކު އޮފީހުގެ ދިދަ ހެނދުނު  .5

 ން އެއް ވޮޗަރު ހުންނަން ވާނެއެވެ. ޑިޔުޓީގައި މަދުވެގެ .6

 ޑިޔުޓީގައި ހުންނައިރު އިށީންނާނެ ގޮނޑިއާއި ޑިޔުޓީ ސްޓޭޝަން ކަނޑައަޅާނީ އެ ސްކޫލަކުންނެވެ. .7

 ޑިޔުޓީގައި ހުންނަ ވޮޗަރު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ސަރަޙައްދު، މަގުތާކާއެކު ފާހަގަ ކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. .8

ސް ކުރިން  ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ ޑިޔުޓީ ރޯސްޓަރ ސްކޫލް އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ދުވަ   3ކޮންމެ މަހެއް ފެށުމުގެ   .9

އަދި ޑިއުޓީގައި ހުންނަ މުވައްޒަފަކު ަބދަލުވިޔަސް އެކަން އޮފީހުގައި އެވަގުތަކު ހުންނެވި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް  

 މުވައްޒަފަކަށް އަންގަވަންވާނެއެވެ. 

ފަ .10 ހުށަހަޅުއްވާ  ކުރާނެ  ިބޑް  އޮގަނައިޒް  މަސައްކަތް  މި  ގުޅަންޖެހޭ  ފަރާތެރާތުން  ނަންަބރާއި  ފޯނު  ގުޅޭނެ  މަޢުލޫމާތާއި  އްގެ 

 މީހެއްގެ ނަމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ިބޑް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލްއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  .11

ޖަމާޢަތްތަކު .12 ޖަމްޢިއްޔާ   ، ކުންފުނި  ފަރުދުންނަށާއި،  ކުރިމަތި އަމިއްލަ  މިކަމަށް  ކުރިމަތިލެވިދާނެއެވެ.  މިކަމަށް  ވެސް  ން 
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 ލާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެސްކޫލެއް ހުންނަ ރަށުގެ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

ޖީއެސްޓީ   .13 ކޮޕީއާއި،  ރަޖިސްޓްރީގެ  ފަރާތްތަކުން  ޚިދުމަތްދޭ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ސެކިޔުރިޓީ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން  ގަވާއިދުން 

 ޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ރަޖިސް

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ ހުރިކަން ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އޭގެކުރިން ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް  .14

 ކޮށްދީފައިވާ ތަންތަނުން ދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ކަނޑައެޅިފައި   .15 އުޞޫލެއް  މާކްސްދޭނެ  އަދި  ކޮމިޓީންނެވެ.  އިވެލުއޭޝަން  ިބޑް  އެ ސްކޫލެއްގެ  ކުރެވޭނީ  އިވެލުއޭޓް  ިބޑްތައް 

 އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ. 

އަށެވެ. ކިޔެވުން ނޯންނަ ރަސްމީ   7:00ން ހެނދުނު  5.00ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން އޮންނަ ދުވަސްތަކުގެ ޑިޔުޓީ ގަޑިއަކީ ހަވީރު  .16

 ގަޑިއިރު ޑިޔުޓީ ކުރަންވާނެއެވެ.  24ވަސްތަކުގައި ބަންދު ދު

ސްކޫލްގައި ޭބއްވޭ އެސްއެސްސީ / އެޗްއެސްސީ އިމްތިޙާނާއި، ޖީސީއީ އޯލެވެލް / އޭލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ ސުވާލުކަރުދާސްތައް   .17

ސްކޫލްގެ ސެކިޔުރިޓީ    ސްކޫލްގެ ސެކިޔުރިޓީ ރޫމަށް ލީއްސުރެ، އެއިމްތިޙާނުތައް ނިމިގެން ޖަވާުބ ކަރުސާސްތައް ނެރެންދެން

 ރޫމްގެ ސެކިޔުރިޓީ ސްކޫލުން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން އިތުރު އަގަކާނުލައި ބަލަހައްޓާއިދޭން ވާނެއެވެ. 

 ޖަހާއިރު ތިރިކުރަންވާނެއެވެ. 6:00ޖަހާއިރު ނަގާ، އިރުއޮއްސި  6:00ޑިޔުޓީގައި ހުންނަ މީހަކު އޮފީހުގެ ދިދަ ހެނދުނު  .18

ވޮޗަރަކު ސްކޫލުގެ ަބގީޗާތަކަށް ހެނދުނާއި ހަވީރު ފެންދޭން ވާނެއެވެ. އަދި ސްކޫލް ހޯލްތެރޭގައިވާ ކުދި  ޑިޔުޓީގައި ހުންނަ   .19

ގަސްތަށް ކޮށައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްކޫލްގައި ާބއްވާ ޮބޑެތި ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ހޯލްގައި ގޮނޑިފަދަ ތަކެތި 

 ޖެހުމުގައި އެހީތެރިވެދޭންވާނެއެވެ. 

 ޑިޔުޓީގައި މަދުވެގެން އެއް ވޮޗަރު ހުންނަން ވާނެއެވެ.  .20

 ގަޑިއިރެވެ.  8ޑިޔުޓީއެއްގެ ދިގުމިނަކީ ވަޒީފާއާއި ެބހޭ ޤާނޫނުގައި ަބޔާން ވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން ގިނަވެގެން  .21

 ތަންތަން ަބލައި ޗެކްކޮށް،  ޑިޔުޓީގައި ތިޭބއިރު ޤަވާޢިދުން ގަޑިއަކު އެއްފަހަރު ސްކޫލްގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ގޯތިތެރެއާއި އެންމެހައި .22

އެއިން ތަނަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިޭބފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައިވާ ޑިޔުޓީ ލޮގް ފޮތުގައި ރެކޯޑްކޮށް އެކަމެއް ވަގުތުން  

 ސްކޫލުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  

ޓީ އާ ޙަވާލުވާ މީހާއަށް ސްކޫލްގެ ޢިމާރާތްތަކާއި އެންމެހައި މުދަލާއި އަލަށް ޑިޔު،    ޑިޔުޓީ ަބދަލުވާއިރު ކުރިން ހުރި ވޮޗަރު .23

 ތަންތަން ދައްކައި، އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ވެފައިހުރިތޯ ރަނގަޅަށް ޗެކްކުރަން ވާނެއެވެ.

ނަންކާޑެއް ހަދައި  ޑިޔުޓީގައި ތިޭބ މުވައްޒަފުން ތިެބންޖެހޭނީ ކޮންަބއެއްކަން އެނގޭ ޔުނީފޯމެއް އަޅައިގެންނެވެ. އަދި އެމީހެއްގެ .24

 ޭބރަށް ފެންނާނެހެން ޔުނިފޯމުގެ ޖީުބގައި ނުވަތަ ކަރުގައި އަޅުވާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 ޑިޔުޓީގައި ހުންނައިރު އިށީންނާނެ ގޮނޑިއާއި ޑިޔުޓީ ސްޓޭޝަން ކަނޑައަޅާނީ އެ ސްކޫލަކުންނެވެ.  .25

 އެކު ފާހަގަ ކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ޑިޔުޓީގައި ހުންނަ ވޮޗަރު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ސަރަޙައްދު، މަގުތަކާ .26

ޤަވާޢިދުން ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ގަޑިއެއްގައި ގުދުރަތީ ގޮތުން ލިޭބ ގެއްލުންތައް ފިޔަވައި ސްކޫލްގެ ޢިމާރާތްތަކަށާއި   .27

 މުދަލަށް ލިޭބ ގެއްލުންތަކަށް މަސައްކަތާ ހަވާލުވި ފަރާތުން ޒިންމާ ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

އި ތިޭބ ގަޑިތަކުގައި ކަމާނުެބހޭ އެއްވެސް މީހަކު ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރެއަށާއި، ޢިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއަށް ވައްދައިގެން  ޑިޔުޓީގަޑީގަ .28

 ނުވާނެއެވެ. 



އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

October 27, 2020 

 

31 ގެ  29ސަފްޚާ   ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލް 
 

ަބއެއްކަން   .29 އެކަށީގެންވާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ސްކޫލްތަކުގައި  ގޮތުން  އަޚުލާޤީ  މީހުންނަކީ  ތިޭބ  ގޮތުގައި  ވޮޗަރުންގެ 

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ނުވަތަ    5ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޭބނުންކުރަންވާނީ، ވޭތުވެދިޔަ  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި،  

ނުވަތަ   މައްސަލައެއްގައި  ތަކެތީގެ  މަސްތުވާ  އަދި  ފަރާތްތަކެވެ.  ސާބިތުވެފައިނުވާ  ޝަރީއަތަށް  ކުށެއްކުރިކަން  ޝަރުޢީ 

 އެއްވެސް މީހަކު މިކަމުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތުން މިކަމަށް ަބދުއަޚުލާޤީ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ

 ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ގެންގުޅުއްވަންވާނީ   .30 މަސައްކަތުގައި  ޢުމުރުން    18ޢުމުރުން  މި  ގޮތުން    55އަހަރުފުރިފައިވާ،  ޞިއްޙަތުގެ  އަހަރުންދަށުގެ 

 ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.ންވާ އެކަށީގެ
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