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 1ސެކްޝަން 
 

 

 

 ބީލަން ޝީޓް 

 ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް  
 ނަންބަރު 

 ވަނަ އަހަރު ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން.   2021މަސައްކަތުެގ ނަން:
  GS24/2020/22(IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު:

 2020ނޮވެމްބަރ  22 ތާރީޚް: އިޢުލާން ކުރި
1.1 

 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން:
 ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  ތަން:

 )އޮފީސް ބަންދުވުމުެގ ކުރިން( 2020ޑިސެމްބަރ  02ން  2020 ނޮވެންބަރ 22 މުއްދަތު:
8.1 

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

9.1 

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

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

9.2 

 13.1 - އަުގ ހުށަހަޅަންވީ ޮގތް:  
 14 - މަސައްކަތުެގ މުއްދަތު: 

 ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންަގޑި 
 11:00ަގޑި: އާދިއްތަ  ދުވަސް:    2020ޑިސެމްބަރ  06ތާރީޚް: ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު   ތަން:

18.1 

 ބީލަން ހުޅުވުން
 11:00ަގޑި: އާދިއްތަ  ދުވަސް:    2020ޑިސެމްބަރ  06ތާރީޚް: ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު   ތަން:

20.1 

 24.1 ަގއި ެއވަނީެއވެ.  6ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންަގނޑު ޖަދުވަލު 

 28.1 - ބިޑް ސެކިއުރިޓީެގ ޮގތުަގއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 

 28.2 )ތިރީސް( ދުވަހެވެ.  30ބިޑް ސެކިއުރިޓީެގ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިެގން  
 30.1 -ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 

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

 )ހ( އާންމުމަޢުލޫމާތު 

 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .1

 

1.1.  

 

މި ބީލަމަކީ ބީލަން ޝީޓުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 

ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުެގ ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެކެވެ. މި ބީލަމުން  
 މަޢުލޫމާތު ބީލަން ޝީޓުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ. 

ބީލަމަށް   .2
ކުރިމަތިލެވޭނެ  

 ފަރާތްތައް 

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

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ ކުންފުނިތައް.  2.1.1 

 ރީ ކުރެވިފަިއވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް. ނަރޝިޕް ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓްޕާޓް 2.1.2 

ސޮސަ   2.1.3   ރަޖިސްޓްކޯޕަރޭޓިވް  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ކޯޕަރޭޓިްވ އިޓީެގ  ކުރެވިފައިވާ  ރީ 
 ސޮސައިޓީތައް. 

ރީ ކުރެވިފަިއވާ އަިމއްލަ ފާރީެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓްއަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަ  2.1.4  
 ފަރުދުންެގ ވިޔަފާރިތައް. 

 2.1  މިމާއްދާގެ   .2.2 
ަގއިބަޔާންކުރާފަރާތްތަކުެގތެރެިއންމިނިސްޓްރީއޮފްއިކޮނޮމިކްޑިެވލޮޕްމަންޓްެގކުދިއަދިމެދުފަންތީގެ 

 ވިޔަފާރީެގިގންތިއަކުންިގންތިއެްއަގއިރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާދިެވހިވިޔަފާރިތައް 

ބަޔާންކުރާ  ފަރާތްތަކުެގ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ   މިމާއްދާގައި  .2.3 
 އެކަން ބީލަން ޝީޓްަގއި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ބީލަންއޮންނަންވާ  .3
ނެގޮތާއިބީލަމުގައި 

 ސޮއިކުރުން 

ަގިއވާލި ޗެކުލިސްޓު ބީލަންހުށަހަޅާފަރާތްތަކުެގ،ަގިއވާ 1ބީލަންތައްއޮންނަންވާނީމިލިޔުުމެގއެނެކްސް  .3.1
 . ކުރެވިފައެވެބައިންޑުތައްހިމެނޭޮގތަށްތަރުތީބުންޑޮކިއުމަންޓުއުންތަކާއި 

( ފަރުމާފޮންޓްފަދަ)  ފަސޭހައިންކިޔަންއެނޭގފޮންޓަކުން، ބީލަންއޮންނަންވާނީދިވެހިބަހުން  .3.2
ނުވަތަ އަތުން ލިޔާނަމަ ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އެނޭގެގ ޮގތަށެވެ. ޓައިޕުކުރެވިފަެއވެ.  

އަދިބީލަމުެގހުރިހާސަފްހާއެްއަގިއބީލަންހުށަހަޅާފަރާތުެގނުވަތައެފަރާތުންއައްޔަންކުރާފަރާތުެގސޮޔާ 
.  އިތަްއަގނޑުޖަހާފައިއޮންނަންާވނެއެވެ
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ޙާކަންއެނޭގގޮ ޞަފުހާެގތެރެިއންކިތައްވަނަޞަފުޙާެއއްަގއިވެސްެއއީކިތައް ޞަފުއަދިބީލަމުެގކޮންމެ
 . ންވާނެއެވެޙާނަންބަރުވެސްޖަހަޞަފުތަށްތަރުތީބުން

ޑިރެކްޓަރ  3.3.1  .3.3 މެނޭޖިންގ  ކުންފުނިތަކުން  ލިމިޓެޑް  ނޫންއެހެންފަރާތަކުން   ޕްރަިއވެޓް 
ބީލަމުަގއިސޮއިކުރާނަމައެފަރާތަކަށްސޮއިކުރުުމެގހުއްދަދެވިފަިއާވކަން 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެެގ ކޮޕީެއއްބަޔާންކުރާ"ޕަވަރއޮފްއެޓާރނީ" 

ޕާޓްނަރު  3.3.2 މެނޭޖިންގ  ނޫންއެހެންފަރާތަކުން   ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުެގ 
ބީލަމުަގއިސޮއިކުރާނަމައެފަރާތަކަށްސޮއިކުރުުމެގހުއްދަދެވިފަިއާވކަން 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެެގ ކޮޕީެއއްބަޔާންކުރާ"ޕަވަރއޮފްއެޓާރނީ" 
ސޮސައިޓ3.3.2ީ ޗެއަރޕާރސަން  ކޯޕަރޭޓިވް  ނޫންއެހެންފަރާތަކުން ތަކުެގ 

ެގހުއްދަދެވިފަިއާވކަން ބީލަމުަގއިސޮއިކުރާނަމައެފަރާތަކަށްސޮއިކުރުމު 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެެގ ކޮޕީެއއްބަޔާންކުރާ"ޕަވަރއޮފްއެޓާރނީ" 

ލިޔުންތަކުަގިއ 3.3.4 ހުށަހަޅާ  ބީލަމަށް  ފަރާތެއް  ނޫން  ވެރިފަރާތް  ިވޔަފާރިތަކުަގއި  ފަރުދީ 
ހުއްދަދެވިފައިާވކަން  ސޮއިކުރުމުެގ  އެފަރާތަކަށް  ސޮއިކުރާނަމަ 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެެގ ކޮޕީެއއްބަޔާންކުރާ"ޕަވަރއޮފްއެޓާރނީ" 

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

ހުށަހެޅޭނެބީލަމުގެ  .4
 އަދަދު 

ެއއް ބީލަމަށްވުރެ  )އެކެއް( ބީލަމެވެ.  1ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ    .4.1
ިގނަ ބީލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާަގިއވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް 

 ބާތިލް ކުރެވޭނެެއވެ. 

ބީލަންތައްޔާރުކުރު  .5
 މުގެއަގު 

ބީލަން   .5.1 ބީލަންތައްޔާރުކުރުމަށާިއ 
ހިނާގ   .ހުށަހެޅުމަށްކުރާއެންމެހައިޚަރަދެއްކުރާނީއެބީލަމެއްހުށަހަޅާފަރާތަކުންނެވެ މިކަމަށް 

 އެްއވެސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތުން ޒިންމާއެއް ނުނަާގނެއެެވ. 
އެހެނިހެންއުސޫލް  .6

 ތައް 
ފަރާތަކީ،   .6.1 ހުށަހަޅާ  ބީލަން 

މިނިސްޓްރީެގދަށުންހިނަގމުންދާއެްއވެސްއިދާރާެއއްެގވެރިެއއްނު ، އެޑިޔުކޭޝަނާއިމިނިސްޓްރީއޮފް
ފަރާތެއް   ވަތަމުަވއްޒަފަކާތިާމެގކަމުެގނުަވތަވިޔަފާރީެގެއއްވެސްުގޅުެމއްއޮތް 
ފަރާތެއް ކަމުަގިއވާނަމަނުވަތަމިމިނިސްޓްރީެގދާއިރާެގެއްއވެސްއޮފީހެްއަގއި  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 

.  ނަމައެކަމުެގސާފުމަޢުލޫމާތުއެނޭގނެލިޔުމެްއަގިއސޮިއކޮށްހުށަހަޅަންވާނެެއވެ
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ނުލައި މިފަދަލިޔުމެއްހުށަނާޅާހުއްޓާއެކަންއެނިގއްޖެނަމަ އެންުގމަކާ  އިތުރު 
 . އެބީލަންބާތިލްކުރެވޭނެެއވެ

 ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް )ށ(  

ބީލަންފޮތުގައިހިމެ  .7
 ނޭބައިތައް 

ލިޔުންތަކާިއ،    .7.1 ލިސްޓްަގއިވާ  ތިރީގައިާވ  ހިމެނެނީ  ލިޔުންތަކުަގިއ  ބީލަމާުގޅޭ 
 އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ. 

 (1-ސެކްޝަން) ބީލަންޝީޓް 7.1.1 

 (2-ސެކްޝަން)ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު 7.1.2  

 ( 3-ސެކްޝަން) ެއއްބަސްވުމުެގ އާންމު ައދި ހާއްސަ މާއްދާތައ7.1.3ް  

 (4- ސެކްޝަން) ޖަދުވަލުތައ7.1.4ް  

 ( 5-ސެކްޝަން)ކޮންޓްރެކްޓް ޑާޓާ ޝީޓް 7.1.5  

 ( 6-ސެކްޝަން)ެއއްބަސްވުން 7.1.6  

 ( 7– )ސެކްޝަންމަސައްކަތާބެހޭމަޢުލޫމާތު 7.1.7   

ބީލަމުގައި   .8

ރަޖިސްޓްރީ  
 ކުރުން 

ޝީޓްަގިއ އަންދާސީހިސާބު  .8.1 ބީލަން  ތެރޭަގއި  ުމއްދަތުެގ  އިޢުލާނުަގިއވާ  ހުށަހެޅުމަށް 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެޑުރެހަށް ަވޑަިއެގން ނަންނޯޓް ކުރަންވާނެއެވެ. 
 އަންދާސީ ހިސާބުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.   .8.2

 ތުެގ ނަން.މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާ
 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު.
 އީމެއިލް ެއޑްރެސް. 

 ުގޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު.
ގަ މިއިދާރާ އަންދާސީހިސާބުހުށަހެޅޭނީއިޢުލާނުަގއިރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްދެވިފައިވާުމއްދަތުެގތެރޭގައި  .8.3

 . އިނަންނޯޓްކުރެވިފައިވާފަރާތްތަކަށެވެ
ގޮތުންމަ ގުޅޭ ބީލަމާ  .9

އުލޫމާތުސާފުކުރު 
 ން 

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

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

 ލިޔުމުން ފޮނުވޭނެއެވެ. 
މިބީލަންފޮތުގައިވާމަޢުލޫމާތާއިުގޅިެގންނުވަތަމިބީލަމާުގޅޭޮގތުންިއތުރަށްސާފުނުވާކަމެްއއޮތްނަމައެ   .9.3

 . ކަމެއްެގަމއުލޫމާތުހޯދުމަކީބީލަންހުށަހަޅާފަރާތުގެޒިންމާއެކެވެ
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ބަދަލު  ބީލަމަށް   .10
 ގެނައުން 

ބީލަންހުޅުވުމުެގމުއްދަތުހަމަވުުމެގކުރިންބީލަމަށްކޮންމެހެންެގންނަންޖެހޭބަދަލެއްެގނައުމަށްފެނިއް  .10.1
 .   ެގނެވޭނެއެވެ(  އިތުރު/އުނި)  އެމެންޑްމަންޓެއް،ޖެހިދެއްަގއި 

.  ަގިއާވޮގތަށްދޫކުރާއެމެންޑްމަންޓަކީބީލަމުެގބައެކެވ0.11ެ  .10.2 
އަދިެއއުނިއިތުރުބީލަމުެގމަޢުލޫމާތުސާފުކުރުމަށްޙާޟިރުވިފަރާތްތަކަށްއީމެއިލްމެދުވެރިކޮށްފޮނުވަ 

 . ނުވަތައެފަރާތަކާެއލިޔުންޙަވާލުކުރަންވާނެެއވެ. ންވާނެެއވެ
 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން )ނ(  

ބީލަމުގައި ބޭނުން   .11
 ކުރެވޭ ބަސް 

ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާިއެއކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ ެއްއޮގތަށް ބީލަން    .11.1
ދިވެހިބަހުންނެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިިގރޭސި ބަހުން 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  

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. 

ވަކިމުއްދަތަކަށް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ މަސައްކަތެއްނަމަ، އެމަސައްކަތެއް އެމުއްދަތަށް   .14.3 
 މަސައްކަތް ނިންމަންވާނެެއވެ. 

މަދުެވެގން  .15.1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .15 ދުވަސް   30ބީލަމުެގމުއްދަތުހަމަވާތާރީޚްއޮންނަންވާނީބީލަންހުށަހަޅާތާރީޚުންފެށިެގން 
 . ދުވަހުެގމުއްދަތަށެވެ

ބީލަމާއެކު   .16
ހުށަހަޅަންޖެހޭ  

 ލިޔުންތައް 

ބީލަން   .16.1
ޑިސްކޮލިފައި  ހުށަހަޅާއިރުތިރީގައިިމވާމަޢުލޫމާތުއަދިލިޔުމެްއއަދިލިޔުންތައްމަދުނުވަތަނެތްނަމަ

 ކުރެވޭނެެއވެ. 
 ( 2)ޖަދުވަލު  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމްފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  16.1.1 

ވިޔަފާރީގެ   ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ 16.1.2  ފަރުދުންެގ  ައމިއްލަ  ސޮސަިއޓީ/   ކޯޕަރޭޓިވް 
 . ރެޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ
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 ކުދި އަދި މެދުފަންތީެގ ވިޔަފާރީެގ ރަޖިސްޓްރީ  6.1.3 

)ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބީލަން ޝީޓްގައި ބުނެފަިއވާނަމަ   ބީ.އޯ.ކިޔު/ކޯޓޭޝަނ16.1.4ް 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.(

 ( 3)ޖަދުވަލު ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޕްރޮފައިލްފުރިހަމަކޮށްފަިއވާ ބީލަން  16.1.5  

)ޖީ.އެސް.ޓީައށް   ގެ ސެޓްފިކެޓްރެޖިސްޓްރޭޝަން  ޓީ  .ެއސް.ޖ16.1.6ީ   ކޮޕީ 
 ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ( 

 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 

ލިޔުންތައ16.2.1ް   ތަޖްރިބާެގ  މަސައްކަތުެގ  މަސައްކަތާުގޅުންހުރި  ހުށަހަޅާ  އަދި   ބީލަން 
 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  5ޖަދުވަލު 

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

)ހ( ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްަގިއވާ ެއކައުންޓްެގ ވެރިފަރާތަކީ    
 ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއާވ ފަރާތްކަމުަގއި ވާންޖެހޭނެއެވެ. ބީލަމުަގއި 

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

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

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

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

 ވާންވާނެއެވެ. 
ރެފަރެންސް އަކީ ޚާއްސަކޮށް މިޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކުރެވިފައިާވ  )ށ( ހުށަހެޅޭ ކްރެޑިޓް    

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

ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް، ކްރެޑިޓްެގ ސިޓީެގ ުމއްދަތު ހަމަވާނެ ތާރީޚް އަދި ރެފަރަންސް  
 ެގ ނަމާއި ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ސާފުކޮށް އެނެގން އޮންނަންވާނެެއވެ.ދޫކުރާ ފަރާތު
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)ރ( މިރެފަރަންސް ވާންވާނީ ރެފަރަންސް ދޫކުރިފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮރިޖިނަލް   
 ރެފަރަންސްއަކަށެވެ. މިފަދަ ރެފަރަންސްތަކުެގ ކޮޕީ ބަލަެއއް ނުަގނެވޭނެެއވެ. 

 ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ރިފަރެންސް ބަލައެއްނުަގނެވޭނެެއވެ. )ބ( އަމިއްލަ ފަރުދުން   

 އެއްބަސްވުމުަގއި ސޮއިކުރުމުެގ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  1 .16.3 

ެގ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިުއ އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް   16.3.1  
 މަސް ހަމަނުވާ( 3)ދޫކުރިފަހުން  ކޮޕީ

ޕެނ16.3.2ް   ލިޔުަގާވއިދުން  ދައްކާކަމުެގ  ފައިސާ  ކޮޕީޝަން  )މުވަްއޒަފުންނެތްނަމަ   ުމެގ 
 . 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.  
 ވާނެެއވެ.  ޔެފައި އޮންނަންލިބީލަމުެގ ނަން  ބޭރުަގއިސިޓީ އުރަިއެގ  .17.2 

އަދި   ނަމާއި އެޑްރެސް  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގކަނުަގއި    މަތީ  ންތްފަރާތުސިޓީ އުރަިއެގ ކަނާ  .17.3 

 ފާ އޮންނަން ވާނެެއވެ. ޔެލި ފޯނު ނަމްބަރު
ބީލަން ހުށަހަޅާބީލަންތައްހުންނަންވާނީބަންދުކުރެވިފަިއވާސިޓީއުރަިއަގއި   .17.4 

 . ާވޮގތަށްެއޑްރެސްކުރެިވފައެވެޝީޓްަގއި 

ބީލަން   .18
ހުށަހެޅުމުގެ  

 ސުންގަޑި 

ނުވަތަ    .18.1 ބީލަން ޚިދުމަތަށްއެދިހުށަހަޅާބީލަންތައްމިމަސައްކަތަށް  ަގނޑި  ސުން  ހުށަހަޅަންވީ 
 ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ. 

ަގއިބަޔާންކުރެިވފައިވާތާރީޚަކީސަރުކާރުބަންދުދުވަހެްއެގޮގތުަގއިސަރުކާރުންހަމަޖ18.1ަމިމާއްދާެގ  .18.2
އެންމެ އްސައިފިނަމަބީލަންހުށަހަޅަންޖެހޭއެންމެފަހުތާރީޚަކަށްވާނީޖެހިެގން  

 ދުވަހެްއެގ ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ަގއިވާ ސުންަގޑީަގެއވެ. އަވަހަށްއަންނަރަސްމީ

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

މުއްދަތުގެފަހުންހު  .19
ށަހެޅޭބީލަންތަކާއި 
މެދުއަމަލުކުރާނެގޮ 

 : ތް 

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

 ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން )ބ(  
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މިމަސައްކަތަށްހުށަހަޅާބީލަންތައްހުޅުވުމަށްހަމަޖެހިފައިވަނީބީލަންހުށަހަޅާފަރާތްތަކުެގނުވަތައެފަރާ   .20.1 ބީލަން ހުޅުވުން  .20
ޝީޓްަގިއވާ ތުންބީލަންހުޅުވުމަށްހަމަޖެހިފައިވާތަނަށްފޮނުވާފަރާތެްއެގ ބީލަން  ހާޒިރުަގއި 

 ތާރީޚްަގެއވެ. 
 . ާވއެޑްރެހުަގެއވެބަޔާންކޮށްފައި ބީލަން ޝީޓްަގއި ބީލަންހުޅުވުންއޮންނާނީ  .20.2 

ބީލަންހުޅުވުމަށްހަމަޖައްސާފައިާވތާރީޚަކީއެްއވެސްސަބަބަކާހުރެސަރުކާރުންބަންދުދުވަހެއްެގޮގތުގަ   .20.3 
ޝީޓްަގއިާވ  އިހަމަޖައްސައިފިނަމަބީލަންހުޅުވުންއޮންނާނީޖެހިެގންއަންނަރަސްމީދުވަހުެގ ބީލަން 

 ަގިއވާ ސުންަގޑީަގެއވެ. 
ހުށަހަޅާ   .21

ބީލަމުގައިވާ  
ކުށްތައް  

 އިސްލާޚްކުރުން 

ިމވާ    .21.1 ތިރީަގއި  އުޅޭނަމަ  މަްއސަލައެއް  ހިސާބުކުރުމުެގ  ބީލަންތަކުެގ  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުތު 
 ޮގތްތަކުެގ މަތިން އިސްލާޚް ކުރެވޭނެެއވެ. 

ތަފާތުވާނަމަ،    .21.2 އަދަދު  ފައިސާެގ  ލިޔެފައިވާ  ބަހުން  ދިވެހި  އަދަދާިއ  ފައިސާެގ  ބީލަމުގައިވާ 
 އަދަދުކަުމަގއި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފަިއސާ އަދަދެވެ. ރަަގޅު 

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( 

ބީލަންތައްއިވޭލުއޭ  .23
 ޓްކުރުން 

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

ބީލަންހަވާލުކުރާނެ   .24
ފަރާތް  

 ކަނޑައެޅުން 

ކަނޑައަޅާނީ   .24.1 ފަރާތެއް  ހަވާލުކުރާނެ   ، ބީލަން 
 ބީލަންވަޒަންކުރުމަށްބޭނުންކުރާނެމިންަގނޑަށްބަލައިެގންއެންމެިގނަ މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.  

ތަން  ބީލަން  .25
 ކެންސަލްކުރުން 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އިޢުލާނާ ުގޅިެގން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި    .25.1
ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންތައް ބަލައިނުަގތުމުެގ އިޚްތިޔާރު ެވރިފަރާތަށް ލިބިެގންވެއެެވ. އަދި 
އިޚްތިޔާރުެވސް  ބާތިލްކުރުމުެގ  ބީލަންތައް  ފުރިހަމަނުވާ  ބަލައިަގތުމަށްފަހުެވސް  ބީލަންތައް 

ބަލަ ބީލަންތައް  އަދި  ލިބިެގންެވއެވެ.  އަުގތަކަކީ ވެރިފަރާތަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އިަގތުމަށްފަހު 
ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ  ބީލަން  އަދަދަކަށް  ެއކަށީެގންވާ  ނުވަތަ  އަުގތަކެއްނަމަ  އެކަށީެގންނުވާ 

 ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމުެގ ިއޚްތިޔާރު މަސައްކަތުެގ ވެރިފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
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ބީލަންކާމިޔާބުކުރާ  .26
ފަރާތްހޮވައި،އެކަ 

 ންއެންގުން 

 ލިޔުމުން އަންާގނެެއވެ. ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް   .26.1

އެއްބަސްވުމުގައި   .27
 ސޮއި ކުރުން 

( ފަހެއް )  05  ބީލަންކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށްއެކަުމެގލިޔުންފޮނުވާތާިގނަެވެގންބަންދުނޫން  .27.1
ދުވަހުެގތެރޭަގއިބީލަންކާމިޔާބުކުރިފަރާތާއިދެމެދުމަސައްކަތުެގއެްއބަސްވުމުަގއިސޮއިކުރަންވާނެއެ 

 . ވެ
މި ،ަގއިސޮއިނުކުރައްަވއިފިނަމަެއއްބަސްވުމު ަގއިބަޔާންކޮށްފަިއވާޮގތުެގމަތިންއެމުއްދަތުަގއި 27.1  .27.2 

 .މަސައްކަތްހަވާލުކުރުމަށްނިންމާފައިވާނިންމުންބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ 
އެއްބަސްވުމުަގއިސޮއިކުރުމަށްފަހުމަސައްކަތްދޫކޮށްލައިފިނަމަނުވަތަެއއްބަސްވުމުަގއިސޮިއކުރުމަ  .27.3 

  ކަތްފުރިހަމަނުކޮށްމަސައްކަތްދޫކޮށްލައިފިނަމަދައުލަތުެގމާލިއްޔަތުެގޤަވާއިދުެގށްފަހުމަސައް
 . ަގއިބަޔާންކޮށްފަިއާވޮގތުެގމަތިންފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ  17.19

 ތައް )ޅ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީ 
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޝީޓްަގއި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އަދަދު ބީލަމަށް   .28.1 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  .28

 )ތިރީސް( ދުވަހެވެ.  30ބިޑް ސެކިއުރިޓީެގ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިެގން    .28.2 

ނުވަތަ   .28.3  ބޭންކަކުން  ަގބޫލުކުރެވޭ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން  ޮގތުަގއި  ބިޑް ސެކިއުރިޓީެގ 
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާއިމްކުރެވިފައިާވ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 
ޮގތުެގ  އޮންނަންވާނެ  ސެކިއުރިޓީ  ބިޑް  ެގރެންޓީެއކެވެ.  ނުަވތަ  ސެކިއުރިޓީ  ދޫކޮށްފައިވާ 

 ަގއި ާވނެއެވެ.  7ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 
ފަރާތަ  .28.4  ކުރާ  ކާމިޔާބު  އަންާގ  ށް ބީލަން  ފެށިެގންޚުތާރީ  އެކަން  ނޫން  ން  ބަންދު   7ރަސްމީ 

އެފަރާތްތަކަށް   ތަކެުގބިޑްސެކިއުރިޓީ)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތް
 ރައްދު ކުރެވޭނެ އެވެ. 

ބީ  ޅިހުށަހެ  ލަންބީޅުވުމަށްފަހު  ހު  ބީލަން  .28.5  ވަކިވެއްޖެފަރާތަކުން    ލަން ބީ  ނުވަތަ  ނަމަލަމުން 
  ށް ބީލަން ކާމިޔާބުވިކަުމެގ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަ

 ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެޭގނެެއވެ.    އެފަރާތުން
އެޑްވާންސް   .29

ފައިސާ އަދި  
އެޑްވާންސް  

ދައުލަތުެގމާލިްއޔަތުެގަގާވއިދާެއއްޮގތަށްއެޑްވާން ،އެޑްވާންސްފައިސާހޯދުމަށްއެދިހުށަހަޅައިފިނަމަ  .29.1
 . ސްފައިސާދޫކުރެވިދާނެެއވެ

)ދެލައްކަ ފަންސާސް -/250,000އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްެގ ޖުމްލަ އަުގ    .29.2
 ބޮޑުވާނަމަެއވެ. ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ  
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ފައިސާގެ  
 ގެރެންޓީ 

)ސާޅީސް ފަހެއް(   45އެޑްވާންސް ފަިއސާ ހޯދުމަށްެއދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުވާތާ    .29.3
 ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ެއޑްވާންސް ފައިސާއަށްއެދި ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ެގރެންޓީެގ ޮގތުަގއި ސަރުކާރުން   އެޑްވާންސްފައިސާހޯދުމަށްހުށަހަޅާނަމަ  .29.4 
ފައިނޭންޝަލް  ާގިއމްކުރެވިފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ަގބޫލުކުރެވޭ 
ެގރެންޓީެއްއ  ނުވަތަ  ސެކިއުރިޓީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  މި  އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން 

ކިއުރިޓީ އޮންނަންާވނެ ޮގތުެގ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ެއޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ސެ
 ަގއި ވާނެެއވެ.  9

އަުގެގ    .29.5  ޖުމްލަ  މަސަްއކަތުެގ  ދޫކުރެވޭނީ  ޮގތުަގއި  ފައިސާެގ  )ފަނަރަ   %15އެޑްވާންސް 
ފައިސާ  ދެޭވ  ޮގތުަގއި  ެއޑްވާންސްެގ  އަދި  އަދަދެކެވެ.  ބޮޑުނުވާ  އަށްވުރެ  އިންސައްތަ( 
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ނުަވތަ ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުން، ކޮންޓްރެކްޓްެގ 

 އުނިކުރެވޭނެެއވެ. ޖުމްލަ އަުގެގ ނިސްބަތުން 

ޕާރފޯމަންސްގެރެ  .30
 ންޓީ 

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 

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

ހުށަހަޅާފައިވާ މިމަސައްކަތްހަވާލުކުރުމަށްނިންމާފައިވާނިންމުން އެފަރާތުން  ބާތިލްކުރުމަށްފަހު، 
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެޭގނެެއވެ. 

ަގބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ޕާރފޯމަންސް    .30.3  ޮގތުަގއި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު  ެގރެންޓީެގ 
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ާގއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް 

ެގރެންޓީ އޮންނަންވާނެ ޮގތުެގ ޕާރފޯމަންސް  ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ެގރެންޓީެއކެވެ.  
 ަގއި ާވނެއެވެ.  8އް ޖަދުވަލު ނަމޫނާއެ

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  ބެލުމުަގއި   ސަރކިއުލަރ  މާލިއްޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  -13ޢަމަލުކުރެވޭނީ، 

K/CIR/2018/01    ުޖަދުަވލ ހުށަހެޅުމާިއ،   17ެގ  މައްސަލަ  ުގޅިެގން  "ބީލަމަކާ  ަގިއވާ 
 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެޮގތުެގ އުޞޫލު" އާ ެއއްޮގތަށެވެ. 
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ަގާވިއދުެގ    .31.2  މާލިއްޔަތުެގ  ބީލަމެްއަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި 
މާލިއްޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ހުށަހަޅަންވާނީ  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ 

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

PR-14  .ެފޯމުންނެވ 
ަގާވިއދުެގ    .31.3  މާލިއްޔަތުެގ  ބީލަމެްއަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި 

ޚިލާފަށް ތާރީޚުން ަގާވއިދާ  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުން،  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ   
ނޫން   ބަންދު  ސަރުކާރު  ނިންމައި،   7ފެށިެގން  މައްސަލަ  ތެރޭަގިއ،  ދުވަހުެގ  )ހަތެއް( 

މާލިއްޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ފަރާތަށް،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމަކުން  ނިންމިޮގތް  މައްސަލަ 
ަގިއވާ "ބީލަމުެގ މައްސަލަާއއި   19ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  

ޖަވާބު"   އޮފިސަރުދޭ  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ތައްޔާރުކޮށް    PR-14ުގޅިެގން  ޖަވާބު  ފޯމުން 
 އަންާގނެއެވެ. 

ަގއިބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަިއންބީލަމެއްަގިއަގވާއިދާޚިލާފަށްކު 17.09ދައުލަތުެގމާލިްއޔަތުެގަގވާއިދުގެ   .31.4 

ޕްރޮކިއުމަންޓްއޮފިސަރުދޭޖަާވބާމެދުހިތްހަމަނުޖެހޭނަމައެކަން،ރާކަންތައްތައްބެލުމަށްހުށަހެޅުމުން
ފްއެޑިޔުކޭޝަންެގޮއޑިޓްއެންޑްކޮމްޕްލަޔަންސްސެ ބަޔާންކޮށްމައްސަލައަލުންބެލުަމށްމިނިސްޓްރީއޮ

 . ކްޝަނަށްހުށަހެޅިދާނެއެވެ
މައްސަލަ އަލުން   .32

ބެލުމަށް  
މުސްތަޤިއްލު  

ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް  
 ހުށަހެޅުން 

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްަގއި    17.11ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ ަގާވިއދުެގ ބާބު    .32.1
ެގން އިދާރީކަންކަން އަލުން ބެލުމަށް "މުސްތަޤިއްލު ރިވިޔު ކޮމެޓީ" ދިމާވާ މައްސަލައަކާއި ުގޅި 

 K/CIR/2018/01-13އަށް ހުށަހެޅުމުަގިއ، ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  
ަގިއވާ "ބީލަންވެރިޔާ ބީލަމުެގ މައްސަލަ އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމެުގ    21ެގ ޖަދުވަލު  

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

 އަދިހާއްސަމާއްދާތައް އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް

  .33.1 މާނަކުރުން  .33
 

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

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

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

 މަސައްކަތަކެވެ. 

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

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

ލިޔެކިޔުން   .34
 ބަދަލުކުރުން 

މިއެއްބަސްވުމުަގއިޝާމިލުވާފަރާތްތަކުންމިއެއްބަސްވުމާިއުގޅިެގންއެއްފަރާތުންއަނެއްފަރާތަށްައން  .34.1
 . ލިޔުމުންނެވެ،ަގންޖެހޭއެންމެހައިއެންުގންތައްާއއްމުޮގތެްއަގއިއަންާގނީދިވެހިބަހުން

ނުވަ ،އެއްފަރާތުންއަނެއްފަރާތަށްފޮނުާވލިޔުންރައްދުކުރާނީއަތުންއަތަށްނުވަތަރަޖިސްޓްރީފޯސްޓުން  .34.2 
 ބީލަމުަގއި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.،ތަކަނޑައެޅިފައިާވއީމެއިލަށް 

ތަބަދަލުކުރާންބޭނުންވާފަރާތުންއަނެއްފަރާ،މިއެއްބަސްވުމުަގއިާވއެޑްރެސްބަދަލުކުރާންބޭނުންވާނަމަ  .34.3 
 . ށްލިޔުމުންއަންަގންވާނެެއވެ

ތިންވަނަ   .35
ފަރާތަކާއި  
މަސައްކަތް  
 ހަވާލުކުރުން 

މިއެއްބަސްވުމުެގދަށުންކުރެވޭމަސައްކަތުެގެއްއވެސްބަެއއްއެހެންފަރާތަކާއިޙަވާލުކޮށްެގންކުރަންބޭނު  .35.1
ހުއްދަހޯދަށްވާނެވެރިފަރާތަށްލިޔުމުންހުށަހަޅާ،ންވާނަމައެކަންބަޔާންކޮށްމަސަްއކަތްޙަވާލުވާފަރާތުން

 އެވެ. 
ަގިއާވޮގތުެގމަތިންއެހެންފަރާތަކާމަސައްކަތުެގެއްއވެސްބަެއއްހަވާލުކުރިކަމުަގއިިވޔަސްމަސައް 35.1  .35.2

 އުފުލަން ވާނެެއވެ. ކަތްޙަވާލުވާފަރާތުންމިއެއްބަސްުވމުަގިއވާޮގތުެގމަތިންފުރިހަމައަށްޒިންމާ
ތާރީޚާިއ ( ދުވަސް ކުރިން ތަކެތި ުގދަނަށް ެގނެވޭނެ  )ތިނެއ03ްތަކެތި ުގދަނަށް ެގނައުުމެގ    .36.1

 އަންަގންވާނެެއވެ. މަސަްއކަތް ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތަށް  ަގޑި
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ތަކެއްޗާއި   .36
ޚިދުމަތާއި  
 ހަވާލުވުން 

ތަކެތީެގ  ޙަވާލުވާނީ(  ުގދަނުން)  ތަކެތި ުގދަނަށް ެގނައުމުން މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތުން  .36.2
 އަދަދާެއވެ. 

ޮގތަށް    .36.3  ލިބިފައިވޭތޯއެއްބަސްވުމުަގިއވާ  ޙަވާލުވުމަށްފަހު   ތަކެތި/ޚިދުމަތް  ުގދަނަށް  ބަލާނީ 
މަސަްއކަތް ކޮމެޓީންނެވެ. ކޮލިޓީ ބެލުމަށްފަހު ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި ެއއްޮގތަށް    އިވެލުއޭޝަން

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

އެއްބަސްވުމުގެ   .37
 މުއްދަތު 

 ތަކެތި/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ އެއްބަސްވުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި   .37.1

ކާރިޘާެއއްނުވަތަމެނިފެކްޗަ / މަސައްކަތްހަވާލުވިފަރާތުެގބާރުނުފޯރާކަމެއްނުވަތަޤުދުރަތީޙާދިސާއެއް  .37.2
ކާރިޘާއެއްނުވަތައެ /ރިންއާިއުގޅޭކަެމއްކުރިމަތިެވއްޖެނަމަމުއްދަތުއިތުރުކުރުމަށްޓަކަިއއެޙާދިސާެއއް

(  ުގޅޭފަރާތްތަކުެގރަސްމީނުވަތަކަމާ)  ކަމެއްދިމާވިކަންއެޭގފަދަ 
މަސައްކަތުެގ  ކާއެކުމަސައްކަތްނިންަމންޖެހޭމުއްދަތުހަމަވުމުެގކުރިންލިޔުންތަ

 ވެރިފަރާތަށްހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

  ކޮށްދިނުމަށްހުށަހެޅިނަމަވެސްމުއްދަތުއިތުރުކޮށްދޭނީރުއެްއވެސްސަބަބަކާއިހުރެމުއްދަތުއިތު  .37.3 
ކޮމެޓީއަށް ަގއިބަޔާންކޮށްފައިވާ "  މުއްދަތުއިތުރުކޮށްދިނުމުެގުއޞޫލު" ބިޑް  ޮގތުެގމަތިން 

 ހުށަހަޅައިެގންނެވެ. 
ޖުރިމަނާކުރުމާއި  .38

އެގްރީމަންޓްބާތިލް 
 ކުރުން 
 

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

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

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

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

ފައިސާ ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ،   މަސައްކަތް ޙަވާލުިވ ފަރާތުންމަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވާ މުްއދަތަށް    .38.3 
ހުށަހަޅާ ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްީވ    މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން

 މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ބިލްަގިއާވ އަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާެއވެ. 
އިންސައްތަ އަށްވުރެ ލިކުިއޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ބޮޑުވެއްޖެނަަމ   15% މަސައްކަތުެގ ޖުމްލަ އަުގެގ    .38.4 

 އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރެވޭނެެއެވ.
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އެގްރީމަންޓް   .39
 ބާތިލްކުރުން 

އެއްބަސްވުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާޮގތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާކަމަށް ފާހަަގ ކުރެވިއްޖެނަމަ   .39.1
ނުވަތަ   އިޚްތިޔާރު އެއްބަސްވުންެއއްކޮށް  ފުރިހަމަ  ބާތިލްކުރުމުެގ  ބައެއް  އެއްބަސްވުމުެގ 

 ެގ ވެރިފަރާތަށް ލިބިެގންެވއެެވ. މަސައްކަތު 
ބަންދުނޫން    .39.2  ބާތިލްކޮށްފިނަމަ  ެއއްބަސްވުން  ސަބަބަކާހުރެ  ތެރޭގައި،   3އެްއވެސް  ދުވަހުެގ 

ނުނިމިހުރި   މަސައްކަތާއި،  ނިމިފައިވާ  ލިޔެ، އެހާތަނަށް  އަާގެއކު  ތަފްސީލް  މަސައްކަތުެގ 
ދެފަރާތުން އެލިޔުމުަގއި ސޮިއކުރަން ވާނެެއވެ. އަދި މަސަްއކަތް ހިނާގ ސައިތްަގއި ހުންނަ 

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި   3ކޮންޓްރެކްޓަރ ެގ ހުރިހާ ތަކެތީެގ ލިސްޓް ނަަގއި އެތަކެތި  ބަނދުނޫން  
ްއޗަކަށް ދިމާވާ އެްއވެސް މަްއސަލައަކަށް ެގންދަންވާނެެއވެ. މި މުއްދަތުެގ ފަހުން މިއިން އެ

 ނެއެެވ. ޒިންމާއެއް ނުވެވޭ
އެހެނިހެން   .40

 ކަންކަން 
ނުަވތަ މިއެއްބަސްވުމުަގއިދެފަރާތުންސޮއިކުރުމަށްފަހުސަރުކާރުެގއެްއެވސް  .40.1 ޤާނޫނެއް 

ނުވަތަ މިެއއްބަސްވުމާއިތަޢާރުޟުވާކަންއެނިގއްޖެނަމަނުވަތަެއފަދަދަކާަގާވއި ޤާނޫނެއް 
.  ަގާވއިދެއްހެދިއްޖެނަމަެއކަމެްއެގސަބަބުންމުޅިމިއެއްބަސްވުންބާޠިލެއްނުވާނެެއވެ

އެފަދަމާއްދާއެއްިމއެއްބަސްވުުމަގއިހިމެނޭޮގތްެވއްޖެނަމައެމާއްދާެއއްއިސްލާހްކޮށްެގންނަމަވެސްިމއެ 

 . ނުލައިދެމެހެއްޓުމަށްދެފަރާތުންވެސްއެއްބަސްވެޤަބޫލުކުރަމެވެއްބަސްވުންއުވާ
ޓެކްސް އަދި   .41

 އެހެނިހެން ފީތައް 
އިމްޕޯޓް   .41.1 ޑިޔުޓީތަކާއި،  ކަސްޓަމްސް  ޓެކްސްތަކާިއ،  ދަްއކަންޖެހޭ  ުގޅިެގން  މިމަސައްކަތާއި 

ދަްއކަންޖެހިއްޖެނަމަ ފީއެއް ދައްކާނީ މަސައްކަތް ލައިސަންސް ފީތަްއ އަދި އެހެނިހެއް ފީއެްއ  
 ހަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ. 

އެއްބަސްވުމަށް   .42
 ބަދަލުގެނައުން 

މިއެއްބަސްވުމުަގއިާވއެްއވެސްާމއްދާއަކަށްބަދަލެއްެގނެވޭނީދެފަރާތުެގމެދުަގިއސޮިއކުރެޭވއެއްބަސް   .42.1
 . ވުމަކުންނެވެ

އެއްބަސްވުމަށް   .43
 ހިނގާނެ ޤާނޫނު 

 . އަދިތަންފީޛުކުރާނީދިވެހިރާއްޖޭެގޤާނޫނުތަކާއިޤަވާއިދުތަކާއިެއްއޮގތަށެވެ، މިއެއްބަސްވުންހިންާގނީ  .43.1

،ވާހަކަދައްކަިއެގންހައްލުނުކުރެިވއްޖެނަމަމެދުަގއިއިމެދުއުފެދޭދެބަސްވުންދެފަރާތުެގމިއެއްބަސްވުމާ  .44.1 ދެބަސްވުން  .44

 .  ހުށަހަޅަިއެގންނިންމާނީއެވެއްސަލަދިވެހިރާއްޖޭެގޝަރުޢީކޯޓަކަށްމަ 
ތުެގ ަގއިނެތްކަމެއްދިާމވެއްޖެނަމަެއކަމެއްހައްލުކުރާނީެވސްދެފަރާމިއެއްބަސްވުމު  .44.2 

.  ވާހަކަދައްކަިއެގންނެވެމެދުަގއި 
 . ދިވެހިރާއްޖޭެގޝަރުޢީކޯޓަކަށްަމއްސަލަހުށަހަޅައިެގންނިންމާނީެއވެ،ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ
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 4  - ސެކްޝަން  
 ތައް ޖަދުވަލު 
 1 –   ޖަދުވަލު 

 ބީލަންހުށަހަޅާފަރާތުންހުށަހަޅަންޖެހޭލިޔުންތައްއަދިޗެކްލިސްޓް 
 

 

 

 

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

 ހުށަހަޅާއިރުތިރީގައިމިވާމަޢުލޫމާތުއަދިލިޔުމެއްއަދިލިޔުންތައްމަދުނުވަތަނެތްނަމަޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަން  

   ( 2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް )ޖަދުަވލު  1

   ރެޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ   ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުްނެގ ިވޔަފާރީގެ  ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ 2

   ކުދި އަދި މެދުފަންތީެގ ިވޔަފާރީެގ ރަޖިސްޓްރީ  3

   (ބީ.އޯ.ކިޔު/ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަން 4

   (3)ޖަދުަވލު ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޕްރޮފައިލް 5

   ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވނަމަ( ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ޖީއެސްޓީ  6

   ( ޕަަވރއޮފްއެޓާރނީ) ބީލަމުގައިސޮއިކުރުމުެގހުއްދަލިޔުން 7

8 
   . ަވނަމާއްދާަގއިާވބަޔާންކުރާލިޔުންހުށަހަޅަންޖެހޭނަމައެލިޔުން 6.1

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް( ބިޑު ސެކިއުރިޓީ) ބިޑު ސެކިއުރިޓީ 9

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

   ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި  5އަދި ޖަދުަވލު   ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާުގޅުންހުރި މަސައްކަތުެގ ތަޖްރިބާެގ ލިޔުންތައް 10

   ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި  4ެގ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުަވލު މާލީ ދަލީލު )ބޭންކް ގެރެންޓީއާއި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީފަދަ( 11

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

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

   މިލިސްޓުގައި ާވ ތަރުތީބުންތަރުތީބުކުރެިވފައި  ހުރީ ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ލިޔުންތައް  12

   ކިތައްަވނަ  ޞަފްޙާކަްނ އެނޭގޮގތަށް( ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި )ކިތައް ޞަފްޙާެގ ތެރެއިން  13

   ސޮއިކޮށްފައި ހުރީ ޞަފްހާތަކުަގއި  14

   ަވކިުނާވނެހެްނ ބައިންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަހާފައި  ހުރީ ބީލަމުެގ ަގނޑުތައް 15

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

   މަސް ހަމަުނާވ(  3މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ރެެވިނއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްެގ ކޮޕީ )ދޫކުރިފަހުން   16

17 
)އެންމެފަހުން ދެއްކި މަހުެގ އަދި މުަވއްޒަފުންނެތްަނމަ ނެތްކަމަށް   މުެގ ކޮޕީަގާވއިދުން ޕެްނޝަން ފައިސާ ދައްކާކަމުެގ ލިޔު

 މަސް ހަމަުނާވ( 3)ދޫކުރިފަހުން  ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިާވ ލިޔުން(
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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 ހުށަހަޅާ އަގު  

  ޖީ.އެސް.ޓީ  

  ޖުމްލަ އަގު: 

 3.2 )ތާނައިން ލިޔުމަށް(ޖުމްލަ އަގު  
 3.3 މުއްދަތު )ަބންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން(  

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

އްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުަގނޑު /  މަސަ  ައަގށްމިމަތީަގއި ދެންނެވިފައިާވ  ރަނަގޅަށް ބެލުމަށް ފަހު،  
 އަޅުަގނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.

4.1 

އެކަށީެގންާވ   ނިންމަިއފިނަމަ،  ހަވާލުކުރަން  ފޯރުކޮށްދިނުން  މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑު/ 
ަގިއާވ މުއްދަތުަގއި މަސަްއކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް    3.3ފެއްޓުމަށާއި،  މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި މަސައްކަތް  

 ހުށަހަޅަމެވެ.
4.2 

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

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

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .5

 

 ސޮއި 

 ނަން  

 މަޤާމު 
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 ތާރީޚް 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 3 –   ޖަދުވަލު 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 
 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1
  -1.1 ނަން  

  -1.2 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް 

  -1.3 ވިޔަފާރީ އެޑްރެސް  

  -1.4 ރަޖިސްޓްރީ ނަންަބރު 

  -1.5 ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންަބރު  

  -1.6 ނަންަބރު  ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން 

  -1.7 ފޯނު ނަންަބރު  

  -1.8 އީމެއިލް އެޑްރެސް  

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

 # ނަން  މަޤާމު 

   މެޖޭނިންގ ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   

 އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް  .3
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 4 –   ޖަދުވަލު 
 މަޢުލޫމާތު މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ  

 

 

 

 

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

 # އެކައުންޓް ނަންބަރު  އެކައުންޓްގެ ބާވަތް 

    

    

    

 ޖުމްލަ  

 ކްރެޑިޓް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

)ދިވެހި    ފައިސާގެ އަދަދު 
 ރުފިޔާއިން( 

 # ފަރާތުގެ ނަން   ކުރެޑިޓް ދޫކުރި  ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް  ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު 

     

     

     

 ޖުމްލަ  
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 5 –   ޖަދުވަލު 

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް  ( ތިނެއް )   3ފާއިތުވި  
 

 

 

 

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

 # މަސައްކަތުގެ ނަން  މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް  މަސައްކަތްކުރި އަހަރު 

     

     

     

     

     

     

     

 ޖުމްލަ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 އިންސައްތަ ހަމަވާ މަސައްކަތްތަކެވެ.25ގެ ގުއިވެލުއޭޝަނަށް ނެގޭނީ ހުށަހަޅާއަ ނޯޓް:
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 6 –   ޖަދުވަލު 

 ޑު ނ ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަ 
 މާރކްސްދެވޭ 
 ކްރައިޓީރިއާ

 މާކްސް
 ދެވޭ ގޮތް

 ފޯމިއުލާ ތަފްޞީލް 

 70% އަގު

 

 ހުށަހަޅާ އަގަށްދެވޭ މާކްސް  •
މާކްސްދެވޭނީ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ  ފަރާތްތަކުގެ  ތެރެއިން   ▪

ހުށަހަޅާ  އެންމެ ކުޑައަގަކީ ެބންޗްމާކެއްކަމުގައި ަބލައިގެން  
އަގުތަކެއްގެ   ހުރިހާ  އެލޮކޭޓްކޮށްފައިވާ%  ކުރައިޓީރިއާއަށް 

 މެދުގައި  ބަހާލައިގެންނެވެ.   
 ކަށް. މިގޮތުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިޭބނީ އެންމެ ކުޑައަގަ ▪

 

 
 

( Benchmark 
Price / 

Submitted Price 
) 

Allocated 
Percentage 

 18% ތަޖުރިބާ 

 

 ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ މާކްސް  •
ކޮންމެ  ▪ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ސެކިޔުރިޓީ 

 އަހަރަށް 3ޕޮއިންޓް، ގިނަވެގެން  6އަހަރަކަށް 
 

 
 

 12% މުވައްޒަފުން

 

 ތަމްރީނުލިބިފައިވާ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރުމަށް   •
ތަމްރީނުލިިބފައިވާ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރުމަށް   ▪

 ޕޮއިންޓް( 2މީހުނާ ހަމައަށް މީހަކަށް  6ޕޮއިންޓް ) 12
▪  
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 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 

 

 

 

 

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

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

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

………………………………… …………..for Supplying/Purchasing   of …………………………… …….[name 

of Contract] (hereinafter called “the Bid”).  
 

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

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

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

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

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

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

SEALED with the Common Seal of the said Bank this ……..day of  …………….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 Instr uctions to 

Bidders, if required; or 

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

Bidders; or 

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

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

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

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

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

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

the occurred condition or conditions.  
 

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

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

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

should reach the Bank not later than the above date.  
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DATE…………………………… SIGNATURE OF THE BANK 

      

WITNESS ……………………… SEAL 
 

[signature, name, and address]  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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 Sup plier, 

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 thi s 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 ……………………………………..  

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 
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 Date ……………………………………… 
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 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 firs t 

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 not ice of any such change, addition, 

or modification. 

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

the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.  

 

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

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

amount from the Supplier. 

  

Yours truly, 

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

 NAME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION ……………………………………………….  
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 5 - ސެކްޝަން  

 ކޮންޓްރެކްޓް ޑާޓާ ޝީޓް 

 ކޮންޓްރެކްޓާގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް  
 ނަންބަރު 

 ަގންނަ ފަރާތުެގ މައުލޫމާތު
 ނަން:

 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 
  ާއއި "(  ަގންނަފަރާތް"   މިެއްއބަސްވުމުަގއިމީެގފަހުން)  --------------------  ،މިއެްގރީމަންޓްކުރެވިފަިއވަނީ

 ވަނަައހަރުގެ ...........    ،މީލާދީސަނަތުން،އާދެމެދު"(   ިވއްކާފަރާތް"  މިެއއްބަސްުވމުގައިމީެގފަހުން)  ------------
 .  ދުވަހުެއވެ....... )..................(  މަހުެގ........................ 

ފަހުން............................  ދެންފަހެ،   މީެގ  ކުރުމަށް "މަސައްކަތްތައް"  )މިއެއްބަސްވުމުަގއި   )
 ރި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ަގންނަފަރާތުން ޤަބޫލުކުިވއްކާހިނދު، އަދި އެކަމަށްޓަކައި    ވިަގންނަފަރާތުން ބޭނުން

ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ބަދަލު   ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިތްތައް  އަދި އެމަސައްކަ  ، ފަރާތުން ކުރުމަށާއިިވއްކާހިނދު، ބުނެވިދިޔަ މަސައްކަތްތައް  
 ދޭންޖެހޭނަމަ އެކަމެއް ކުރުމަށް ނިޔަތްަގނެ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.  

"ަގިއ  އްޠުތަ އެއްބަސްވުމުެގ ޝަރު"  ތައް މާނަކުރުމުގައިޙުތަކާއި އިސްތިލާބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސްތަލަޙުމިއެއްބަސްވުުމަގއި .1
އަދި ެއއީ، މިއެއްބަސްވުމުެގ ބައެްއެގ ޮގތުަގިއ    ޮގތަށް ބަލަންވާނެއެވެ.އެމުސްތަލަޙެއް ނުވަތަ އިސްތިލާޙެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ  

 ބެލެވޭނެެއވެ.  
ރިޢާޔަތްކޮށް    ގައިމިއެއްބަސްވުމު   .2 ކަނޑައަޅާފައިާވޮގތަށް   ދެްއކުމަށް  އެައުގ  އަދި  ައަގށް،  ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ކުރުމަށާއި އެއްބަސްވުމުެގދަ މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ޝަރުޠުތަކާ  ،ށުން  މިއެއްބަސްވުމުެގ  އެމަސައްކަތްކުރުމުަގއި   އަދި 
 ފަރާތުން އެއްބަސްެވއެވެ. ވިްއކާބަދަލު ދިނުމަށް  ލިބިދޭންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް  އެްއޮގތްނުވާ 

މަސަްއކަތްތައް  .3 ކަނޑަައޅާފައިވާ  ނިންމުމާއިމިއެއްބަސްވުުމަގއި  ެގންޮގސް  ކުރަންޖެހޭ   ، ކުރިއަށް  އިސްލާޙު   އަދި 
މަސައްކަތުެގ އަުގ  ިވއްކާފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ    ެއއްބަސްވުމުެގ ޝަރުޠުތަކާއި ެއއްޮގތަށް އިސްލާޙުކުރުމާ ުގޅިެގން  މަސައްކަތްތައް

ެއއްބަސްވުުމެގ ޝަރުޠުތަކާ ކޮށްނިނުވަތަ  ވިްއކާފަރާތުން  ޮގތުެގމަތިން  ެއއްޮގތްވާ  މަސައްކަތްތަކަށް    ެއންމެހާ  ންމާ  ދޭންޖެހޭ 
 އެއްބަސްވެެއވެ.    ަގންނަފަރާތުންދިނުމަށް ިވއްކާފަރާތަށް ފައިސާ 

،  މި އެއްބަސްވުން އެކުލެިވެގންަވނީ ބީލަމާ ުގޅިެގން ދެވުނު މަޢުލޫމާތާއި، އެއްބަސްވުމުެގ އާންމު މާއްދާތަކާއި

 ޕްރޮޕޯސަލްެގ ަމއްޗަށެވެ. މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 
އެއްބަސްވުމުަގއިބަޔާންކުރާމަޤްޞަ، ިމއެއްބަސްވުުމގެއެންމެހައިމާއްދާތަކަށްއިޙްތިރާމްކުރުމާއި،މިއެއްބަސްވުމަކީ

ދެފަ، ދެފަރާތުންމިއެއްބަސްވުުމެގމުއްދަތަށްއެއްބަސްވުންދެމެހެއްޓުމުެގނިޔަތުަގއިތިރީަގއިވާމީހުންހެކިކޮށް ،ދުތައްޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި 
 . ރާތުެގފުރިހަމައިޚްތިޔާރާެއކުސޮިއކޮށްފައިވާޞައްޙައެއްބަސްވުމެކެވެ

 ފަރާތް: މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ   މަސައްކަތުގެވެރިފަރާތް: 
 ސޮއި:  ސޮއި: 

 
 ނަން:  ނަން: 
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 މަޤާމް:   މަޤާމް:  
 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 

މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އައުޓްސޯސް ކޮށްގެން ޒިންމާދާރު ކަމާއިއެކު  މި މަސައްކަތަކީ ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ  
 ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތެވެ. 

 ( ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް:  1
 

މީހުންނަކީ ދަރިވަރުންނަށް ނަމޫނާ  ސްކޫލްތަކަކީ ދަރިވަރުން ތަރުިބއްޔަތުކުރާ ތަންތަން ކަމަށްވާތީ، ސްކޫލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ  (1
ަބޔަކަށް ވާންޖެހޭތީ، ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށްވެސް ބޭނުންކުރަންވާނީ އަޚުލާޤު ރަނގަޅު، އެމީހުންނާއިމެދު މުޖުތަމަޢު އިތުާބރު  

މަތު ކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް  ނުގެއްލޭ މީހުންނެވެ. އަދި މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ ަބދުއަޚުލާޤީ މައްސަލައެއްގެ ތުހު
ށް މީހަކު މިކަމުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް އައްޔަނުކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ކުށުގެރެކޯޑް ސާފްކޮށް ލިޔުމުން ސްކޫލަ

ވޭތުވެދިޔަ   އަދި  އެއްވެސް  5ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އޮތް  ރެކޯޑެއް  ނުރަނގަޅު  އަޚުލާޤީގޮތުން  ތެރޭގައި  މީހަކު ސްކޫލްގެ  އަހަރު   
 ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޭބނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ މީހުންނަކީ އެކަމުގެ ތަމްރީނެއް ލިިބފައިވާ މީހުންކަމުގައި ވާންޖެހުނު ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ތަމްރީނު  (2
 ނުންކުރެވިދާނެއެވެ.ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އަދި ނުދެވޭތީ، ތަމްރީނުނުވާ މީހުންވެސް ޭބ

 

ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ކޮންމެ މީހަކު ޑިއުޓީގައި ހުއްނަ ވަގުތުތަކުގައި ހުންނަންވާނީ ސްކޫލުންދޭ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް އެކަމަށް   (3
ގޮތަށެވެ. މި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޔުނީފޯމެއްގައެވެ. ޔުނީފޯމު ހުންނަންވާނީ ސްކޫލުން ދޭ ޔުނީފޯމުގެ މިނިމަމް ކުރައިޓީރިއާ ހަމަވާ

  ޔުނީފޯމުގެ މިނިމަމް ކުރައިޓީރިއާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައި އޮންނާނެއެވެ. ޔުނީފޯމުގެ ދެފަރާތުގެ ޖީުބގެ މަތީގައި
ލިޔެފައި   އެނގޭނެގޮތަށް  ގާޑުކަން  ސެކިއުރިޓީ  އެއީ  ނަމާއި  އެމީހާގެ  ގޮތަށް  އެނގޭނެ  މީހެއްކަން  ބަލަހައްޓާ  ސެކިއުރިޓީ 

ޔުނީފޯމުގައި  އޮންނަ ސްމާރޓްކޮންނެވެ.  ެބގީކޮށް  ބޫޓަށްއަރައި  ތިއްަބވަންވާނީ  މުވައްޒަފުން  ތިއްަބވާ  ޑިއުޓީގައި  ންވާނެއެވެ. 
ނޫންގޮތަކަށް އެއްވެސް ޭބފުޅަކު ޑިއުޓީގައި ހުންނަވައިގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތުން ސްޕަވައިޒަރުންނާއި ވޮޗަރުން ކާން ފޮނުއްވާއިރު  

ންވެސް ތިއްަބވަން ޖެހޭނީ ޔުނީފޯމުގައެވެ. އަދި ސްކޫލުން ދޭ މިނިމަމް ކުރައިޓީރިއާއަށް ފެތޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާނެ ތިއްަބވާ މުވައްޒަފު
 ޔުނީފޯމުގެ ނަމޫނާއެއް ސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

ގޯތިވަ (4 ގޯތިތެރެއާއި،  މުދަލާއި،  ޢިމާރާތްތަކުގައިވާ  ޢިމާރާތްތަކާއި،  ސްކޫލްގެ  ފަރާތުން  މަގުތައް  ޚިދުމަތްދޭ  ށައިގެންވާ 
 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 

ަބޔާންކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުން އާދައާއި ޚިލާފުކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ ވަގުތުން އެ ސްކޫލެއްގެ    4ނަންަބރު   (5 ގައި 
ށް އަންގަންވާނެއެވެ. ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްޢޫލްވެރިއަކަށް އެންގުމުގެ އިތުރުން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ޙަވާލުވެފައިވާ ތަނުގެ ވެރިއަކަ

 ގޮތުންނާއި، ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އިތުރުކަމެއް ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ އެވަގުތަކަށް ކުރެވެން އޮތްކަމެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 
 ކުރަންވާނެއެވެ.

 

އެ (6 ހަލާކުވާ  ނުވަތަ  ގެއްލޭ  ސަަބުބން  ނުެބލެހެއްޓުމުގެ  ތިޭބމީހުންނަށް  ޚިދުމަތްދޭ ޑިއުޓީއަށް  އުފުލަންޖެހޭނީ  ޒިންމާ  އްޗެއްގެ 
ފަރާތުންނެވެ. މިގޮތުން ގެއްލޭ ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިޭބ އެއްޗަކަށް އަގު ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އައު އެއްޗެއް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން 

 ސްކޫލަށް ހޯދައިދޭންޖެހޭނެއެވެ. 
 



 ބީލަން ފޮތް 

November 22, 2020 

 

28 ގެ    
ސަފްހާ  28  

،  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  

 

ކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭ އެންމެހައި ތަންތަންހުރީ ރަނގަޅަށް ބަންދުކޮށް  އެދުވަހަކު ސްކޫލް ބަންދުކުރުމުން ސްކޫލްގައި ތަޅުލައި ބަންދު (7
 ތަޅުލާފައިތޯ ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޭބނުމެއްނެތް ގޮތުގައި ދިއްލާފައިވާ ޮބކިތަކާއި ފަންކާތައް ނިއްވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް 

 ކޫލްގެ ވެރިއަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ތަޅުލާފައި ހުރިތަންތަން ނުނިވައި ހުރިނަމަ ސް
 

  ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނައިރު ދޮރެއް ހުޅުވިފައި ހުރިކަން ނުވަތަ ބަންދުނުވެ ހުރިކަން އެނގިއްޖެނަމަ ވީހާ އަވަހަކަށް ސްކޫލްގެ  (8
 ކަމާއިެބހޭ ވެރިއަކަށް އެންގުމާއިއެކު އެކަމެއް ހައްލުކުރަން ވާނެއެވެ. 

މީހުން ފިޔަވައި އެހެންމީހުން ސްކޫލްގެ ގޯތީތެރެއަށާއި، ޢިމާރާތަށް    ބަންދުގަޑީގައި ސްކޫލުން ވަކިކަމަކަށް ވަނުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ (9
 ވަނުން މަނާކުރަންވާނެއެވެ. 

 

ބަންދުގަޑީގައި ސްކޫލުން ޭބރަށް ގެންދާ ތަކެއްޗާއި، ޭބރުން އެތެރެއަށް ވައްދާ ތަކެތި ސްކޫލުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރެކޯޑްކޮށް   (10
 ލޮގުކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. 

 

ގޯތިތެރެއާއި އެދު (11 ސްކޫލްގެ  އެއްފަހަރު  ގަޑިއަކު  ކޮންމެ  މަދުވެގެން  ޑިއުޓީގައި  ދަންފަޅީގެ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ސެކިއުރިޓީ  ވަހެއްގެ 
ން  ޢިމާރާތްތަކާއި، ވަށައިގެންވާ މަގުފާރު ޗެކްކޮށް އާދަޔާއި ޚިލާފްކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، އެކަން ރެކޯޑްފޮތުގައި ލޮގުކޮށް، ވަގުތު

އެކަންވެސް ރެކޯޑް ފޮތުގައި  ފިޔަވަޅު އަ އަންގައިގެން މައްސަލަ ހައްލުކޮށް  ކަމެއްނަމަ ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތުން  ޅަންޖެހޭ 
ރު ލޮގުކުރަންވާނެއެވެ. އެދުވަހެއްގެ ރެކޯޑްފޮތުގައި ލޮގުކުރެވިފައިވާގޮތް ޗެކްކުރުމަށްފަހު ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ޒިންމާދާ

 އެއްފަހަރު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ވެރިޔަކު ދުވާލަކު
 

ޑިއުޓީގައި ތިޭބ ހުރިހާ ވޮޗަރުންގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީއެއް ސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިލިޔުމަށް އެއްވެސް ަބދަލެއް  (12
ށަހަޅަންވާނެއެނެވެ. ޑިއުޓީގައި  ގަޑިއިރު ތެރާގައި ހު  24އަންނަނަމަ މިަބދަލާއިއެކު އިސްލާހްކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެއް އެަބދަލެއްއަންނަތާ  

 ތިޭބ އޮފިސަރުންގެ ނާމާއި، އެޑްރެސް އަދި އައި.ޑީ.ކާޑު އޮޅުން ފިލާގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ޑިއުޓީ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ކޮންމެ
އެތާވަލަށް ަބދަލެއް ގެންނަން    މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާއެއްގައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ސްކޫލަށް ހުށަހަޅަށް ވާނެއެވެ. އަދި

 ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން އަންގަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. 
 

ގައި ދިދަ ތިރިކުރަން ވާނެއެވެ. މިކަމަކީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއަކަށްވާތީ   6:00ގައި ދިދަ ނަގާ ހަވީރު    6:00ހެނދުނު   (13
މާއި، ޤަދަރު ލިޭބފަދަ ޤައުމީ ދިދަނަގައި ތިރިކުރުން ހަމަޖެހިފައިވާ ދިދަ ނަގާ ތިރިކުރަންވާނީ ޤައުމީ ދިދައަށް ކުރަންޖެހޭ އިޚްތިރާ

 އުސޫލާއެއްގޮތަށެވެ.
 

)އަށާރަ( އަހަރުން މަތީ،    18ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ވަޒީފާގައި ތިބެންޖެހޭނީ ސިއްޙީގޮތުން އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޢުމުރުން   (14
މުވައްޒަފުން    4ވެ. )ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް މަދުވެގެން ސްޕަވައިޒަރާއެކު،  )ފަސްދޮޅަސް ފަސް( އަހަރުން ދަށުގެ ދިވެހިންނެ  65

 ގެންގުޅެންވާނެއެވެ.( 
 

ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ނުހުރެވޭ ގޮތަށް ރޭވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންނާއި،   8ޑިއުޓީއެއްގައި އެކަކު   (15
އެމީހުން ފުރިމަހައަށް އަދާކުރޭތޯ ބެލުމަށް ހުންނަ ސުޕަވައިޒަރަކު އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ބަލަހައްޓަމުން ޙަވާލްކޮށްފައިވާ ޑިއުޓީ  

 ގެންދަންވާނެއެވެ. 
 

ކާއި ޑިއުޓީގައި ތިޭބ މީހުންނާއި، އަދި ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ޑިއުޓީގައި ތިޭބނެ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައިވެސް، އެކަކު އަނެކަ (16
އެ އެއީ އަދި  ހުންނަންވާނެއެވެ.  ޤާއިމްކުރެވިފައި  ނިޒާމެއް  ގުޅޭނޭ  ފަސޭހައިން  މެދުގައި  އޮފީހާއި،  އެމީހުންގެ  މީހުންނާއި، 

 ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސެޓް ނުވަތަ ސެލިއުލަރ ފޯން ) މޮަބއިލް ފޯން ( ފަދަ އިތުާބރުހިފޭ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 
 

ތިިބމީހުން ދާންވާނީ އެޑިއުޓީ ޝިފްޓް ަބދަލުވާ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރަށް އެޑިއުޓީއެއްގައި  ޑިއުޓީ ޝިޕްޓް ަބދަލުކުރުމުގައި ޑިއުޓީގައި   (17
 ނޯޓްކޮށްފައިހުރި އަދި ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭނެކަމެއް ވާނަމަ އެކަން އެންގުމަށްފަހުގައެވެ. 

 



 ބީލަން ފޮތް 

November 22, 2020 

 

29 ގެ    
ސަފްހާ  28  

،  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  

 

ނުލައި   (18 ކުއްޔަކާއި  އިތުރު  ދުވަސްވަރު  އޮންނަ  އިމްތިޙާން  އޭލެވެލް   / އޯލެވެލް  ޕަްބލިކް  ސްކޫލްގައި  އޮފް  ޑިޕާޓްމެންޓް 
ގެ   " ކޮޓަރި  ރައްކާތެރި   " ަބހައްޓާ  ކަރުދާސް  އިމްތިޙާން  ސްކޫލްގައި  ފެންވަރަކަށް  ކަނޑައަޅުއްވާ  އިން  އެގްޒެމިނޭޝަންސް 
ސެކިއުރިޓީ   ރައްކާތެރިކޮޓަރީގެ  ދުވަސްވަރު  އޮންނަ  ސްކޫލްގައި  އިމްތިޙާންތައް  މިފަދަ  ވާނެއެވެ.  ބަލަހައްޓަން  ސެކިއުރިޓީ 
  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މުއްދަތު ސްކޫލުން ލިޔުމުން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ތަނެއްގެ ސެކިއުރިޓީ ނުބެލެހެއްޓިގެން

ފަރާތުން  ޙަވާލުވާ  ބެލެހެއްޓުމާ  ސެކިއުރިޓީ  ޒިންމާ  ފުރިހަމަ  އެކަމެއްގެ  ހިނގައިފިނަމަ  ޚިލާފްކަމެއް  އާދަޔާ  އެއްވެސް 
 . އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ

 

އެކަމާ  (19 ވަގުތުތަކުގައި  ާބއްވާ  ކަންތައްތައް  ފަދަ  ޝޯވ  އިޙުތިފާލްތަކާއި،  ޮބޑެތި  އެކިއެކި  ޭބއްވޭ  ތެރޭގައި  އަހަރު  ސްކޫލްގައި 
 އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ސްކޫލުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތީން އިތުރު އަގަކާ ނުލައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައި ދޭންވާނެއެވެ. 

 

ގަޑިއިރު ޑިއުޓީ ކުރަންވާނެއެވެ.    24 އޮންނަދުވަސްތަކުގައި އަދި ރަސްމީ ަބންދު ދުވަސްތަކުގައިވެސް މެދުނުކެނޑި  ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން (20
 .މިގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ ކާގަޑި ) ްބރޭކް ވަގުތާއި ( އަދި ހުކުރު ވަގުތުވެސް ޑިއުޓީ ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

 

ނަ ދުވަސްދުވަހު ކުދިން އަންނަގަޑީގައި ސްކޫލްގެ ގޭޓް ހުޅުވައި ކުދިން ވަދެނިމުމުން ގޭޓް ލައްޕާ ދޭންވާނެއެވެ.  ސްކޫލް ކިޔެވުން އޮން (21
 އަދި ނިމޭގަޑީގައިވެސް ގޭޓް ހުޅުވައިދީ ކުދިން ގޮސްނިމުމުން ގޭޓް ލައްޕައި ދޭންވާނެއެވެ.

 

 ޔަލަށް ލައިދޭންވާނެއެވެ. ގޮނޑި، ޑެސްކް ފަދަ ތަކެތި އަވީގައި ނުވަތަ ވާރޭގައި ހުރިނަމަ ހި (22
 

 ގޯތީތެރެ މާޮބޑަށް ހިރަފުސްނަމަ ހެނދުނާއި ހަވިރު ފެންޖެހުމާއި ސްކޫލުން ހައްދާ ގަސްގަހަށާއި ވިނަތަކަށް ފެންދޭންވާނެއެވެ.  (23
 

ޓާލުމުން އަވަހަށް  ޮބޑަށް ވާރާވެހޭނަމަ، ބޯފެން ނަގަން ކަމުދާނެތޯ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ތާނގީއަށް ފެންނެގުމަށް ވޭލް ހުޅުވުމާއި ވާރޭ ހުއް (24
 ވޭލް ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެއާއިބެހޭ ތަފްޞީލް ދުވަހު ލޮގްފޮތުގައި ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 

ސްކޫލްގެ ގޯތީތެރޭގައި މުހިއްމު ޙަރަކާތެއް ހިނގާ ވަގުތުގައި އެވަގުތު ޑިއުޓީގައި ހުރި ވޮޗަރެއްގެ ފަރާތުން ސްކޫލުން އެދިއްޖެ  (25
 ށްދޭންވާނެއެވެ.އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮ

 

ކުލާސްރޫމްތަކާއި ސްޓާފްރޫމް، ސްކޫލުން އަންގާގޮތެއްގެމަތިން ތަޅުލައި، ތަޅުހުޅުވައިދީ އެތަންތާނގެ ތަޅުދަނޑިތައް ބެލެހައްޓަމުން  (26
 ގެންދަންވާނެއެވެ. 

 

 ( ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތް: 2
 

ގެ   31ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްަބރ    2021އިން ފެށިގެން    01ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ    2021ކޮންޓްރެކްޓްގެ  މުއްދަތަކީ   (1
 އަހަރު ( ދުވަހެވެ.  01ނިޔަލަށް )

 ސެކިއުރިޓީ ގާޑުން/ވޮޗަރުންގެ ޔުނީފޯމުގެ މިނިމަމް ކުރައިޓީރިއާގެ ނަމޫނާ 
 . ޔުނީފޯމުހުންނަންވާނީތިރީގައިވާމިނިމަމްކުރައިޓީރިއާހަމަވާގޮތަށެވެ

 އްަބވާ މުވައްޒަފުން ތިއްަބވަންވާނީ ބޫޓަށްއަރައި ެބގީކޮށް ސްމާރޓްކޮންނެވެ.ޑިއުޓީގައި ތި ▪
 ގަމީހުގެ ކުލައަކީ ގަދަ ފެހިކުލައެވެ. އަދި ފަޓުލޫނުގެ ކުލައަކީ ކަޅުކުލައެވެ. ބޫޓުގެ ކުލައަކީ ކަޅުކުލައެވެ. ▪
ނެ ގޮތަށް އެމީހާގެ ނަމާއި އެއީ ސެކިއުރިޓީ ގާޑުކަން  ޔުނީފޯމުގެ ދެފަރާތުގެ ޖީުބގެ މަތީގައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ މީހެއްކަން އެނގޭ ▪

 އެނގޭނެގޮތަށް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ލިޔުންކޮޅު ހުދުކުލައިން ެބކްރައުންޑް ކަޅުކުލައިންނެވެ.
އެއަށް   ▪ އަދި  ހުންނަންވާނެއެވެ.  ހަރުކުރެވިފައި  އެޕްލެޓް  ކަޅުކުލައިގެ  މަތީގައި  ދެވިފައި ކޮނޑުގެ  ފަށް  ރޭންކުން  ވުވައްޒަފުންގެ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 
 ޔުނީފޯމް ަބދަލުކުރަން ޭބނުންވެއްޖެ ހަލާތެއްގައި ޔުނީފޯމް ަބދަލުކުރެވޭނީ މި މަރުކަޒަށް ހުށައެޅުމަށްފަހު ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.  ▪

 



 ބީލަން ފޮތް 

November 22, 2020 

 

30 ގެ    
ސަފްހާ  28  

،  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  

 

 
 

 


