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a                          
  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު 

  މާލެ ސިޓީ      
  ދިވެހި ރާއްޖެ     

  
  އެގްރިެމންޓް ފޯމް

  
  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ދުވަހު  ވަނަ -----މަހުގެ  ------------ވަނަ އަހަރުގެ  2017މި އެގްރިމެންޓް ކެުރވިފައި މިވަނީ   
  ( ކޮންޓްރެކްޓަރ ) އާއި ދެމެދުގައެވެ. --------------- ------------ -------------، ހެލްތާއި

  
ބޭނުންާވ ކުރުމަށް މަސައްކަތް  ----------------- ------------- ------------- ފަރާތުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ   

އެގްރިމެންޓުގައިވާ ގޮތުގެ މި އިން -------------- ------------- -----------ހިނދު، މިމަަސއްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ކަމުަގއިވާ 
  މަތިން މިމަސައްކަތް ކޮށް ނިންމުމަށާއި، އަދި ކަޑައެޅިފައިވާ މަރާމާތު މުއްދަތުގައި ޢިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

  
ތިރީގައިވާ ހުިރާހ ޑޮކިޔުމެންޓްތައް  ވާސަްއަކތުގެ ވެރިފަރާތުން ތަބަޢަހެދިފައި މިަވނީ ކޮންޓްރެކްަޓރާއި، މަމި އެގްރިމެންޓް  -1

 މިއެގްރިމެންޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
  

  ހ. ބީލަން ފޯރމް.

  ށ. މި އެގްރިމެންޓް ފޯރމް

  ނ. ކޮންޓްރެކްޓުގެ އުޞޫލް ތައް 

  . ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީސްރ

  ކުރެހުންތައް . ބ

  . ކޮންޓެރެކްޓަރ މަސައްކަތް ުކރުމަށް ހުށަހަާޅފައިވާ އަގު / އަންދާސީ ހިސާބުތައް / ބީ.އޯ.ކިޔުޅ

  . މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ޖުމްލަ އަގު ކ

  
ގައި ހިމެނޭ ޑޮކިޔުމެންޓް ތަކާއި، މިއެގްިރމެންޓުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ހުރިހާ މަސަްއަކތެއް  1ނަންބަރ  -2

)  6ޖީ.އެސް.ޓީ % -------- -------------- ------------- ------------- ----------( -------------------(ހަޕަސެންޓާއި އެކު
  ކޮންޓެްރކްޓަރ އެއްބަސްވެއެވެ.މަށް ތަކެތީގައި ކޮށް ނިންމު އަމިއްލަ އަށް) ----
  
) ވެިރފަރާތުން އެއްބަސްވުމަށްފަހު، މި އެގްރިމެންޓުގައި ކަޑައެޅިފައިވާ  -3 ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަަހޅާފައިވާ އަގަށް ( ރޭޓް ތަކާއި އެކު

  ށް ވެރިފަރާުތން އެއްބަސްވެއެވެ.ގޮތުގެ މަތިން ކޮށް ނިންމާ މަސައްކަތް ތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް އަގުދިނުމަ 
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 ---- ---------ވަނަ އަހަރުގެ  2017މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ަކންތައްތަކަށް އެއްބަސްވެ ތިރީގައިވާ މީހުން ެހިކޮކށް   
. --------- ------- މަހުގެ   ވަނަ ދުވަހު އަޅުގަޑުމެން މި އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި ކުރަމެވެ
  
  

: :  މަަސްއކަތް ަޙވާލުުކރި ަފާރތް   މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތް
  

   -------------- -------------------  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
  
  
  

: :  ސޮއި   ސޮއި
  ----------- --------------- :ނަން   ---------------ނަން: 
:  -------------- ----------މަޤާމް:   ------------------------ މަޤާމް
  -------------- -------------  ތާރީޚް:  ------ --------------------ތާރީޚް: 

    
  
  

:   ހިެކން
  

  ރައިޒާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   ޓްރީ އޮފް ހެލްތު މިނިސް
  
  

: :  ސޮއި   ސޮއި
  ----------- --------------- :ނަން   ---------------ނަން: 
:  -------------- ----------މަޤާމް:   ------------------------ މަޤާމް
  -------------- -------------  ތާރީޚް:  ------ --------------------ތާރީޚް: 

 
  ޕްރޮެޖކްޓް ެމނޭަޖރ /ެޓްނޓްޮކްނސަލް

  
  
  

:   ސޮއި
  --------------------  ނަން:
:   ------------------- މަޤާމް
  ----------------------ތާރީޚް: 
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  a  

  
  ކޮންޓްރެކްޓުގެ އުޞޫލް ތައް

1- .   މާނަ ކުރުން
  

  ކުރެވިފައިވާ މާނަ ދޭހަވާ ގޮތަށެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ތިރީގައިވާ ބަސްތައް ބޭނުން ކުރެވިފައި ވަނީ އެއާއި ވިދިގެން ބަޔަން
  

:ހ. ވެ   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް   ރިފަރާތް

 ---------------------       ރ:ށ. ކޮންޓްރެކްޓަ

  / އެޑްމިން ޑިވިޜަން  ޓްރީ އޮފް ހެލްތުމިނިސް  ނ. ކޮންސަލްޓެންޓް:

:   --------------- -----------------  ރ. ސައިޓް

: އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ. ( މިއާއި އެކުގައިވާ ކުރެުހން މި   ބ. މަސައްކަތް

) އަދި ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީ ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ  ތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ތައް ( ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން

  މަސައްކަތްެއ)

. އަގަބަހުން ދެވޭ ހުއްދައެއް ނަމަވެސް ފަހުްނ ހުއްދަ ހޯދުމަކީ ލިޔުމަކުން އެކަ  ޅ. ހުއްދަ ހޯުދން: ެމއް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމެވެ

  އެކަމަކާއި މެދު ލިޔުމެއް ހޯދަން ވާނެއެވެ.

    މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަކެތި އެޕްރޫވް ކޮއްފިކަން ލިޔުމުން ދިނުން.  އ.އެޕްރޫވް ުކުރން:

  
  ކޮންސަލްޓެންޓް. -2

  
ބަޔާން ވެފައިވާ ގޮތަށް ކުރެވޭ މަސަްއކަތްތަށް ބަލާ، އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ަކންކަމުގައި އެއްބަސްވުމުގައި 

  މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ުކރެހުން ތަާކއި، ސްޕެސިިފޭކޝަން ތަށް ހަދާނީ ކޮންސަލްެޓންޓެވެ. މެޓީރިއަލްސް އެޕްރޫވްޮކށްހުއްދަދީ،
  

3- .   ސަބް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުން
  
. ނަމަވެސް މުޅި   ހ. މަސައްކަތުގެ އެއްވެސް ބައެއް ސަބް ކޮންޓްރްެކޓް ކުރެވޭނީ ޮކންސަލްޓެންޓުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ

ސަބް މަސައްކަތުގެ ބައެއް ނަމަވެސް ކޮންސަލްޓެންޓުގެ ހުއްދައެއް ނެތި  .މިގޮތަށް ސަބް ކޮންޓްރެކްޓް ނުުކެރވޭނެއެވެ މަސައަކަތް
  ކޮންޓެްރކްޓް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

.  ގެމިގޮތަށް ސަބް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމަކުން މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮންޓްރެކްޓަރ  ށ.  ެއއްވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކުޑައެއް ނުވާނެއެވެ
ކުރި މަސައްކަތެކޭ އެއްގޮތަށް ) އަދި ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެްއގެ ޒިންމާ އެއް ( އެމަސައްކަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރ 

  ކޮންޓެްރކްޓަރ އުފުލަން ވާނެއެވެ.
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ކޮންސަލްޓެންޓުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ނުދެނީސް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނަމަވެސް ސަބް ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފިކަން ވެރިފަރާތަށް   ނ. 

. މިގޮތުން މަސައްކަތް ވަކި އެގިއްޖެނަމަ ޮކންޓްރެކްޓަރ އަތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރުމުގެ އިޚް ތިޔާރު ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 27ޢަމަލު ކުރެވޭނީ މިއެއްބަސްވުމުގެ ކުރެވިއްޖެނަމަ 

  
  ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ މަސްއޫލިއަޔްތު. -4

  
ކަތް ނިންމާ، ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މަރާމާތުގެ މުއްދަތުގައި ފަރުވާތެރި ކަާމއި އެކު އެއްބަސްވުމާއި، ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް މަސައް    ހ. 

  މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާ މަރާމާތު ކުރަން ވާނެއެވެ.
މަސައްކަތް ކުުރމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި، މަަސއްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ ހޯދާ، އެތަކެތި ބަލަހައްޓާ އެއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ   ށ.

  ކޮންޓްރެކްޓެަރވެ.ތަކެއްޗެއް ހޯދާނީ 
މަސައްކަތް ުކރުމުގެ ތެރޭގަިއ މީހުންނާއި، މެޝިނަރީ އާއި، މަސަްއކަތުގެ ރައްކާތެރިަކާމމެދު އެކަށީގެންވާ ފެންވަރާއި   ނ.

. އިަދ މިގޮތުން ދިމާވެދާނެ އެކިއިެކ  ފަރުވާތެރިަކން ބަހައްޓައިގެން މަސައްކަތް ހިންގުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ މަސޫްއލިއްޔަތެކެވެ
.   ޙާދިސާ ތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ކޮންޓްެރކްޓަރެވެ

ފަހު ތަކެތި ބަހައްޓަންޖޭެހ ނގަޅަށް ބެލުމަށްސައްކަތް ކުުރމަށް އަގު ހުށަހެޅިފައިވާނީ މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ރަމަ  ރ.
ޢިމާރާތާއި ރާސާ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި ދި ގޮތާއި، ކޮންނަން ޖެހޭ ބިމުގެ ބާވަތާއި، ކުރެހުްނ ތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ތަށް ރަގަޅަށް

.   ބެހޭ އެނޫންވެސް ކަންކަން ވަރަށް ރަގަޅަށް ބަލާ ދިރާސާ ުކރުމަށްފަހުގައެވެ
. އަދި މިއެއްބަސްވުމުގެ ހުރިހާ ޑޮކިޔުމެންޓްތަށް ބަލާ   ބ. އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އޭގައި ކުށެއްވޭތޯ ބަލާ ޗެކް ކުރަން ވާނެއެވެ

މަޢުލޫމާތެއް ލިބިގަނެ މި އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ގެންދެވޭނެ ރަގަޅު އަގު ހުށަހެޅުމަކީ  ބޭނުންވާ ހުރިހާ 
.   ކޮންޓެްރކްޓަރުެގ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

މަސައްކަތުގެ ބޭނުމަކަށް ސަރާުކރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުއްދައެއް ނަގާ ނުވަތަ ފީއެއް ނުވަތަ ޖުރިމާނާ އެއް ދައްކަން   ޅ.
  އްޖެނަމަ އެކަމެއް ކުރާނީ ކޮްނޓްރެކްޓަރެވެ.ވެ

މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ހިނގާ ުހރިހާ ކަމެއްަގއި ސަރާުކރުެގ ޤަވާޢިދު ތަކާއި، ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް ކަންތައް ގެންދިޔުމަކީ   ކ.
.   ކޮންޓެްރކްޓަރުެގ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

އަދި މަސައްކަްތ  ެގއަށާއި، ތަންތަނަށް އުދަގޫ ނުވާ ގޮތަށެވެ.މަސައްކަތް ކުަރން ވާނީ ވީވަރަކުން މަގުތަކަާށއި، ކަިއރި ގޭ  އ.
  މަސައްކަތް ުކިރޔަށް ގެންދަން ވާނެއެވެ.ކުރަމުންދާ ޢިމާރާތަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް 

ގައިވާ ހުިރާހ ސާފުކޮށް ތާހިރުކޮށެެވ. އަދި މަސައްކަތް ނިމުމުން ތަނުރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުަރންވާއިރު ސައިޓް ބާއްވަން ވާނީ   ވ.
  މެޝިނަރީ އާއި، އެހެނިހެން މަސައްކަތުގެ ސާމާނާއި ކުނިބުނި ނަގައި ތަން ސާފުކުރުަމކީ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ މަްސއޫލިއްޔަތެކެވެ.

މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ކޮންސަލްޓެންޓް އަގަބަހުން ުހއްދައެއް ދިފިނަމަ ލިޔުމުން އެހުއްދައެއް ހޯދުމަީކ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ   މ.
  ސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.މަ

ކޮންޓެްރކްޓަރުެގ މެއިލިންގ އެޑްރެސް ނުވަތަ ފޯން ނަންބަރާއި ފެކްސް ނަންބަރަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެބަދަލެއް   ފ.
  ވެރިފަރާތަށާއި، ޮކންސަލްޓެންޓަށް ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ.

 ކޮންމެ މަހުަކ އެއްފަހަރު ( ކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ ސައިޓުގައި މަސައްކަތް ހިގަުމންދާ ގޮތުގެ ޕްރޮގްރެސް ރިޯޕރެޓއް  ދ.
. މި ރިޕޯރޓުގައި ސައިޓުގައި މަސައްކަތް ހިގާފައިވާ ގޮތުގެ  ތަފްޞީލާއި، ހުސްވުމުގެ ުކިރން) ކޮންސަލްޓެންޓަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

  ހިމަނަން ވާނެއެވެ. ފޮޓޯ
ރާތުން ނޫނީ ކޮންސަލްޓެންޓް ނޫން ފަރާތަކުން ދޭ އިންސްޓްރަކްަޝން އަށް ޢަމަުލ ޕޮްރޖެކްޓުގެ މަސައްކަތާއި ބެހޭ ގޮތުން ވެރިފަ  ތ.

  ނުކުރުން. 
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  އާޘާރީ ތަކެތި. -5
  
ސް ގެއްލުމެއް ނުދީ އެކަން ވަގުތުން މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ތަނުން އެއްވެސް އާޘާރީ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެއަށް އެއްވެ  ހ. 

މާިއ ބެހޭ އިދާރާ ލަފާގެ މަތިން އެއެއްޗެއް ފަރުވާތެރި އަދި ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަވެރިފަރާތަށް އަންގަން ވާނެއެވެ. 
  ކަމާއި އެކު ނަގާ ވެރިފަރާތަށް އަންގާ ފަރާތަކާއި ޙަވާލު ކުރަން ވާނެއެވެ.

  
  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު. -6

  
  ށެވެ.ނގަޅު ފެންވަރަހުރިހާ މަސަްއަކތެއްވެސް ކުރެިވފައި ހުންނަން ވާނީ ސްޕެސިފިކޭޝަނުގައިވާ ގޮތަށް ރަ    ހ. 
ކުރިން ުކެރވިފައިވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނިވާކޮށް ނުވަތަ ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަން ވާނީ އެނިވާކުެރވޭ ކަމެއް ނުވަތަ   ށ.

  ންޓް ބަލާ އެޕްރޫވް ކުުރމަށްފަހުގައެވެ.މަސައްކަތެއް ޮކންސަލްޓެ
  

.ނރަ -7   ގަޅުނޫން މަސައްކަތް
  
އެޕްރޫވް ނުކޮށް ހުރި ތަކެއްޗެއް ނުވަތަ ފެންވަރު ދަށްކަމަށް ކޮންސަލްޓެންޓަށް ފެންނަ މަސައްކަތެއް ކޮންސަލްޓެންޓަށް ފެނިއެްޖ   ހ. 

. މިފަދަ އެންގުން އަންގަން ޖެހޭނީ ހިނދެއްގައި ތަޅާ ނުވަތަ ރޫޅާ އަލުން ރަގަޅު ކުރުމަށް ކޮްނޓްރެކް ޓަރަށް އެންގިދާނެއެވެ
ލިޔުމުންނެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ މިފަދަ އެންގުން ތަކާއެއްގޮތަށް އެމަސައްކަތެއް ތަޅާ ނުވަތަ ރޫޅާ އަލުން ރަގަޅު ކުރަްނ 

  ވާނެއެވެ.
ނުކޮށްފިނަމަ އެހެން ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ލައްވާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ އެއްގުމަކަށް ކޮންޓްެރްކޓަރ ޢަމަލު   ށ.

ވެރިފަރާތުން މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެވިފައިވާފަދަ މަސައްކަތް ރަގަޅުުކރުވައި އެމަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ އަގު ކޮންޓްރެކްޓަރަށް 
  ގެ ބާރު ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.ދޭންޖެހޭ އަގުގެ ތެރެއިން ކަޑައި، އެމަސައްކަތް ކުރި ބަޔަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް އަގު ދިނުމު

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތަނެއް ތެޅޭއިރު ނުވަތަ ރޫޅޭއިރު އަެކމެއް ކުރެވިފައި ވަނީ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް   ނ.
. އެނޫން ހުރިހާ ހިނދެއްގައި ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެތެޅުމާއި، އަދި އެބައި އަލުން ރަގަޅުުކރުމުގެ އަގު ވެރިފަރާތުން ދޭން ޖެހޭނެ  އެވެ

  ތެޅުމާއި، އަލުން އެކަމެއް ރަގަުޅ ކުރުމުގެ ޚަަރެދއް ނުވަތަ އަގެއް ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ނުދެވޭނެ އެވެ.
  

  ތަކެތި. -8
  
. މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެތި ހޯދާނީ ކޮންސަލްޓެންޓް އެޕްރޫވް ުކރުމުން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި   ހ.    ކޮންޓްރެކްޓަރެވެ
.   ށ. ކޮންޓެްރކްޓަރ ހޯދަންޖެހޭ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ސާންޕަލް ހޯދާ އެތަކެތީގެ އެޕްރޫވަލް ޮކންސަލްޓެންޓުގެ ފަރާތުން ހޯދަން ވާނެއެވެ

އަދި މިތަކެއްޗަކީ ރަނަގޅު ފެންވަރުެގ  ތަކެތި ކަމުގައި ވާން ވާނެއެވެ. ބޭނުން ކޮއްފައި ނުވާ މުޅިން އާއަދި މިތަކެއްޗަކީ ކުރިން 
  ތަކެތި ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

.   ނ. ތަކެތި އެޕްރޫވަލް އަށް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭނީ ކޮންސަލްޓެންޓް ދޫކުރާ ތަކެތި އެޕްރޫވް ުކރާ ފޯމާއި އެކުގައެވެ
. އަދި މިފޯމާއި އެކު ތަކެީތގެ ސާންޕަލް ހުށަހަޅުއަްވން ވާނެއެވެ.   ތަކެތި ބޭނުން ކުރެޭވނީ ކޮންސަލްޓެންޓް އެޕްރޫވް ކުުރމަށްފަހުގައެވެ

ތެރޭގައި ދުވަސް ) (ފަހެއް 05ސަުރކާރު ބަންދު ނޫން ތަކެތި އެޕްރޫވަލް އަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދު ތަކާއި އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާތާ   ރ.
  ްކޓަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ކޮންސަލްޓެންޓް ތަކެތި އެޕްރޫވް ކޮށް ނިންމާ ލިޔުމުން ކޮންޓްރެ
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ދަ ތަކެތި ޢިމާރާތަށް ބޭނުން މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް އެޕްރޫވް ނުކޮށް ސައިޓަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަ  ބ. 
  ގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.ކޮށް

  
ންސަލްޓެންޓަށް ފެންނަ ތަކެތި ބަދަލު ކުރަން އެޕްރޫވް ނުކޮށް ބޭނުން ކޮއްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ފެންވަރު ދައްކަމަށް ކޮ  ޅ.

. އަދި މިކަމުގެ ސަަބބުން ކޮންޓްރްެކޓަރަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ  އެންގުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮންސަލްޓެންޓަށް ލިބިގެން ވެއެވެ
 ބަދަލުގައި ކޮންސަލްޓެންޓް ކޮންސަލްޓެންޓް ނުވަތަ ވެރިފަރާތުންވެސް ނަގަން ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބަދަލުކުރެވޭ ތަކެީތގެ

  އެޕްރޫވް ުކރާ ތަކެތި ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
  
  ތަކެތި އުފުލުން. -9

  
. ކޮން ތަކެއްޗާއި، ސާމާނު އުފުލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުިރހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ  ހ.    ޓްރެކްޓަރެވެ
  
  ތަކެތި ރައްކާ ުކރުމާއި ބެލެހެއްޓުން. -01

  
ތަކެތި ރައްކުާކރުމަށް ގުދަނެއް ހަދަން ވެއްޖެނަމަ ގުދަނެއް ހެދުމާއި، ގުދަެނއް ކުއްޔަށް ހިފަން ވެއްޖެނަމަ ގުދަން ކުއްޔަން   ހ. 

. އަދި ގުަދންކުރެވޭ ތަކެިތ  . އަދި މިކަމަށް ުކރަންޖެހޭ ހުިރހާ ަޚރަދެއްވެސް ކުާރނީ ކޮްނޓްރެކްަޓރެވެ ހިފާނީ ކޮންޓްރެކްޓަރެވެ
  އި ބެލެހެއްޓުމާއި، މިކަމަށްޓަކައި ުކަރންޖެހޭ ހުރިހާ ަކމެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ކޮންޓްރެކްޓަރެވެ. ރައާްކުކރުމާ

 ތަކެތި ރައްކާކޮްށފައި ހުންނަ އިރު ބޭނުން ވެއްޖެ ކޮންމެ ވަގުތެއްަގއި ކޮންސަލްޓެންޓަޓާއި، ވެރިފަރާތަށް ތަކެތި ބެލޭނެ އިންތިޒާމް   ށ.
  އި ޭދންޖެހޭނެއެވެ.ކޮންޓެްރކްޓަރ ހަމަޖައްސަ

ތަކެތި ރައްާކޮކށްފައި ގުދަނުގައި ހުންނަ އުިރގަޔާއި، ސައިޓުގައި ހުންނަ އިރުވެސް ހުންނަން ވާނީ އެތަކެއްޗަށް އެއްވެްސ   ނ.
  ގޮތަކަށެވެ.ގެއްލުމެއް ނުލިބޭގޮތަށް އެތަކެތި އުފެއްދިފަރާތުގެ އިންސްޓްރަކްަޝނުގައިވާ ގޮތަށް ނުވަތަ ކޮންސަލްޓެންޓް ހުއްދަދޭ 

  
  ސައިޓް ލޮގް. -11

  
މަސައްކަތް ފެށޭ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސައިޓް ލޮގް ފޮތެއް ހަދައި ކޮންސަލްޓެންޓް ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން ބޭނުން ވެއްޖެ   ހ. 

  ކޮންމެ ހިދެއްގައި ބެލޭނެ ގޮތަށް ސައިޓުގައި ބާއްވަން ވާނެއެވެ.
، ަމސައްކަތަށް ނުކުތް މީހުންގެ ޢަދަދާއި، މަސައްކަތް ކުރިވަގުތު ދުވަހުން ސައިޓް ސައިޓުގައި މަސައްކަތް ހިގާުނހިގާ ގޮތާއި  ށ.

. އަދި ސައިޓްލޮގްފޮތް ރައްކާތެރިކަމާއި އެުކ، ސާފުތާހިރުކޮްށ  ލޮގް ފޮތުގައި ލިޔުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތެކެވެ
.   ބެލެހެއްޓުމަކީވެސް ކޮންޓްރެކްަޓރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

  
  ޓެސްޓް ކުރުން. -21

  
 ންޓް އަންގާ ތަނަކަށް އުފުލުލާ ކޮންްކރީޓުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކޮންކްރީުޓގެ ޓެސްޓް ކިުޔބް އެޅުމާއި، އެތަކެތި ކޮންސަލްޓެ  ހ. 

. 3ދިނުމާއި،    ވަނަ ޕާރޓީ އެއް ލައްވައި ޓެސްޓް ކުރާނީ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގެ ކޮްނޓްރެކްޓަރެވެ
.ކޮންކް   ށ.  ރީޓުގެ ޓްެސޓް ކިޔުބްތަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ރިޕޯރޓް ކޮންސަލްޓެންޓަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ
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  ރިޓެންޝަން ފައިސާ. -31

ރިޓެންޝަން ފައިސާ އަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ިއުހމާލުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ރަގަޅުކުރުމާއި، ސަބް ކޮންޓެްރްކޓަރުންނަށް އަގު   ހ. 
މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމައްޓަކައި ކޮންޓެްރކްޓަރަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނަގާ ވެރިފާަރތުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައި ދިނުމުގެ 

  ބެހެއްޓޭ ފައިސާ އެވެ.
  ( ފަހެއް ޕަސެންޓް ) ކަނޑާ އުޞޫލަކުންނެވެ. 5ރިޓެންޝަން ފައިސާ ނެގޭނީ ކޮންޓެްރކްޓަރަށްޭދ ކޮންމެ އަގު ދިނުމަކުން %  ށ.
  ފައިސާ ހޯދުމަށް ެވރި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ރިޓެންޝަން ކުރިްނ ދުވަހުގެ  15ދަތު ނިމުމުގެ މަރާމާތުގެ މުއް  ނ.
ފަހު ކްޓުގެ އިންސްޕެކްޝަނެްއ ހެދުމަށްރިޓެންޝަން ފައިސާ ދޫުކރެވޭނީ މަރާމާތުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކޮންސަލްޓެންޓް ޕްރޮޖެ   .ރ

ެގ އިހުމާލުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ތަކާއި، ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދައްވެގެން ލިބިފައިހުންނަ ގެއްލުންތައް ކަމައް ކޮންޓެްރކްޓަރު
.ކޮންޓްރެކްޓަރ ކޮންސަލްޓެންޓް ނިންމާ ކަންތައްތައް    ރަގަުޅުކރުމައްފަހުގައެވެ

  
  އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް. -41

  
. މިފައިސާ ދޫކުެރވޭނީ ހަމަޖެހިފައިވާ  15މުޅި މަސައްކަތުގެ %އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ   ހ.  ( ފަނަރަ ) ޕަސެންޓެވެ

  ޤަވާޢިދު ތަކާއި އެއްގޮތަށް މިފައިސާ ޯހދުމަށް ޮކންޓްރެކްޓަރ ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ޕޭމަންޓް ބޭންކް ގެރެންީޓ  ( ފަނަރަ ) ޕަސެންޓަށްވާ އެޑްވާންސް 15އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ %  ށ.

  ނެވެ.ހުށަހެޅުމުން 
( ވިހި ) ޕަސެންޓް ކަޑަމުންގޮސް  20އެޑްވާންސް ފައިސާ ރިކަަވރ ުކރެވޭނީ ކޮންޓެްރކްޓަރަށް ދެވޭ ކޮންމެ އަގު ދިނުމަކުން %  ނ.

.   އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ދެވިފައިވާ ފައިސާ ހަމަވަންދެނެވެ
  

  މަސައްކަތް ފެށުން. -51
  
 ކޮންޓެްރކްޓަރުގެ ބާރު ނުހިގާފަދަ ކަމެއް ދިމާނުވާހާ ހިނދަކު ބީލަން ފޯރމުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ސައިޓުގައި   ހ. 

  މަސައްކަތް ފަށަން ޖެހޭނެއެވެ.
  

  މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު. -61
  
ބީލަން މީގެ ތެރޭގައި  ދުވަހެވެ. )-------------( ----އިން ފެށިގެން  2017 -------- ---މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ   ހ. 

. ހިމެނެދުވަސް  )---------( ----- ބޭނުންވާ ފޯމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަށް ކުރުމަށް އެވެ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  މި އެވެ.ހިމެނޭނެ  ވެސްތައްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިދުވަސް )-------( -----މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވާ 

. މުއްދަތު ގުނުމުގައި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ތައްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.   މަސައްކަތް ނިްނމުމަކީ ކޮންޓްރެްކޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ
ނުވަތަ ބޭނުމަކަށް ވެރިފަރާތުގެ އެދުމަކަށް ، ކޮންޓެްރކްޓަރުގެ ބާރުނުހިގާފަދަ ކަމެއް ދިމާވެެގން މަސައްކަތް ލަސްވާ ދުވަސް ތަކާއި  ށ.

ނުވަތަ ވެރިފާަރތުގެ ނުވަތަ ކޮންސަލްޓެންޓުގެ އިހުމާލުން މަސައްކަތް ނުކޮށް ދޫކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަށް ބީލަން ފޯރމުގިައ 
ޓް . މިފަދަ ދުވަސް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެގޮތަށް ކޮންސަލްޓެން މަސައްކަތް ނިްނމަން ކަޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ

  އެޕްރޫވް ކޮށް ސައިޓް ލޮގް ފޮތުގައި ސައިޓް ލޮގް ފޮތުގައި ނޯޓް ކޮއްފައިވާ ދުވަސް ތަކެވެ.
މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނުހިމެނޭ ދުވަސްތަށް ބީލަން ފޯރމުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުއްދަތުގެ   ނ.

މަސައްކަތުގެ މުޅި ޖުމްލަ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނުނިމި އިތުރަށް ހިގާފައިވާ ދުވަސް ތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދުވަހަަކށް 
) ޕަސެންޓް ލުިކއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖުގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އަތުން ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް  ޕޮއިންޓް ( ސުމެއް 0.005%އަގުން 

 މި ގޮތުން ލިކުއިޑޭޓެޑް ޖެމޭޖަސް ގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ކެޑޭގޮތް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.  ނެގޭނެއެވެ.
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  (CP*0.005*LD) 
 CP  ުކޮންޓެްރކްޓުގެ ޖުމުލަ އަގ :(  (ކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް

 LD  :(  ކޮްނޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތަށް ވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސް ތަށް.(ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން

 15މަސައްކަތުގެ މުޅި ޖުމްލަ އަގުގެ %މިމާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖުގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ ައތުން ނެގޭ ފައިސާ   ރ.
) (ފަ . އަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ އެފަރާ ނަރަ ޕަސެންޓް    ތުން މިމަސައްކަތް ވަކި ކުރެވޭެނ އެވެ

ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް މުޅިން ނިމުނުކަން ވެރިފަރާތަށް އެންގުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެވެ.   .ބ
  ކަތް މުޅިން ނިމިއްޖެ ކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ލިޔުމުން އެންގުމުންނެވެ.ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ހެދޭނީ މަސައް

  
  ތަކެތި ނުލިބި ލަސްވާ ދުވަސްތައް. -71

  
  ކޮންޓެްރކްޓަރު ޯހދަން ޖެހޭ ތަކެތި ނުލިބިގެން މަސައްކަތް ނުކުެރވި ލަސްވާ ދުވަސްތަށް މުއްދަތުގެ ތެރެއަކުން ނުކެޑޭނެއެވެ.  ހ. 
  
  ހިންގުން.މަސައްކަތް ރާވާ  -18
  
ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ރާވާ ހިންގުމަީކ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ  ވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނިންމޭނެ ބީލަން ފޯރމުގައި ބަޔާން ކެުރވިފައި  ހ. 

  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
ތުގެ ވޯރްކ ޝެޑިޔުލެއް މިގޮތަށް މަސައްކަތް ހިންގުމައްޓަކައި ސައިޓުގައި މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ހިންގޭެނ ގޮ  ށ.

ތައްޔާރުކޮށް ޮކންސަލްޓެންޓަށް ހުށަހަޅާ އެފަރާތުގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދަން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންސަލްޓެންޓުގެ ލަފާގެ މަތިން މި 
.   ވޯރްކޝެޑިޔުލާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިަޔށް ގެންދިޔުމަކީ ކޮންޓެްރކްޓަރުެގ މަސްއޫލިއަޔަތެކެވެ

  
  ގު.މަސައްކަތުގެ އަ -19
  
.އެސް.ޓީ % މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީސް / އަންދާސީ ހިސާުބގައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތަކަށް   ހ.  (ހަޕަސެންޓާއި  6ޖީ

 ( . ) ------------ --------------- -------------- ------------(  -------------އެކު   އެވެ
  

  ދިނުން.މަސައްކަތުގެ އަގު  -02
  
. ބިލް   ހ.  މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ނިމުނު މަސައްކަތުގެ ބިލް ވެރިފަރާތަށް ހުށަހެޅުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 .   ހުށަހަޅަން ވާނީ ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީސް / އަންދާސީ ހިސާބު ގައިވާ ގޮތަށެވެ
  ގައިވާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ނިމުމުން އެމަސައްކަތަކަށް ފައިސާ ދެވޭނެ އެވެ. ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީސް / އަންދާސީ ހިސާބު  ށ. 
 ކޮންޓެްރކްޓަރަށް ފައިސާ ދޫކުރެޭވނީ ބިލުގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮންސަލްޓެންޓް ބަލާ ޗެކް ކުރުމަްށފަހު މަސައްކަތް ރަގަޅު ކަމުގައި   ނ.

.  ސްޓޭޓްމަންޓާއިމް ވާނަމަ އެބިލަކަށް ކޮންސަލްޓެންޓް ތައްޔާރުކުރާ ިއންޓެރި   އެއްގޮތަށެވެ
  
ހުށަހެޅުމުްނ   ސްޓޭޓްމަންޓް) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވެރިފަރާތަށް ކޮންސަލްޓެންޓް އެޕްރޫވް ޮކށް ބިލާ އިންޓެރިމްނމި މާއްދާގެ (  ރ.

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ފަހެއް(  05ފައިސާ އެބިލް ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ އެބިލާއި އެކުގައިވާ އިންޓެރިމް 
ދެއްކުމަށް ބިލާއި ސަޕޯރޓިންގ ޑޮކިޔުމެންސްޓްސް ތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަީރ ކޮންޓެްރކްޓަރަށް ފައިސާ 
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(ތިރީސް)  30އަދި ކޮންސަލްޓެންޓް ބިލް އެޕްރޫވް ުކރާ ތާީރޚުން ފެށިގެން  ވެރިފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.އަށް ފޮނުވުމަކީ 
  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓަަރށް ފައިސާ ނުލިބިއްޖެނަމަ އިތުރަށް ހިނގާ ދުވަސް ތަށް މުއްދަތަށް އިތުރު ކެުރވޭނެ އެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވާ އެންމެ ފަހު ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ކޮންސަލްޓެންޓް ޢިމާރާތުގެ ފައިނަލް   ބ.
ން ހަދާ ރަގަޅު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކޮންސަލްޓެންޓަށް ފެންނަ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކޮންޓްރެކްޓަރ ރަގަޅުޮކްށ އިންސެްޕކްޝަ

  ނިންމުމުން ނެވެ.
  

  މަސައްކަތް ކުރުން. ބަންދު ދުވަސްދުވަހާއި ޭރގަނޑު -12
  
ކުރަން ވާނީ ކޮންސަލްޓެންޓުގެ ހުއްަދ  ގެފަހުން ސައިޓުގައި މަސައްކަތް 11:00ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްދުވަހާިއ ރޭގަނޑު   ހ. 

  ލިބިގެންނެވެ.
  
  

  މަރާމާތުގެ މުއްދަތު. -22
  
މަރާމާތުގެ މުއްދަތަކީ މަސަްއަކތް ނިމި ކޮންސަލްޓެންސް ފައިނަލް އިންޕެކްޝަން ހަދާ ިއންޕެކްޝަނުގައި ރަގަޅު ުކރަންޖެހޭ   ހ. 

  ދުވަހެވެ.މަސް ) (ހަޔެއް 6 ރަގަޅު ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކަންތަށް
  

  މަސައްކަތަށް ބަދަލު ގެނައުން. -32
  
ވެރިފަރާތުގެ އެދުމަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކަށްޓަކައި ކޮންސަލްޓެންޓަށާއި، ވެރިފަރާތުން މަސައްކަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް   ހ. 

ގެނައުމަށް ނުވަތަ އިތުރު މަސައްކަތެއް  ގެންނަން ފެނިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އިތުރުމަސައްކަެތއް ކުރަން ފެނިއްޖެނަމަ އެފަދަ ބަދަލެއް
. އަދި މިފަދަ އެންގުން ތަކަށް ކޮންޓްެރްކޓަރ ޢަމަލު  ކުރުމަށް ކޮންޓެްރކްޓަރަށް އެންގުމުގެ ބާރު ކޮންަސލްޓެންޓަށް ލިބިގެން ވެއެވެ

  ކުރަން ވާނެއެވެ.
  ނީ ލިޔުމަކުންނެވެ.މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާފަދަ އެންގުން ތަށް އަންގަން ޖެހޭ  ށ.
 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާފަދަ ބަދަލަކަށް އަގުދިނުމުގައި ފުރަތަމަ ބަލާނީ ކޮންޓްެރކްޓަރ ބީލަން ހުށަހެޅިއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ  ނ.

. މި އަގުތަކުގައި ކަޑައެޅިފައި ނުވާ މަސައްކަތެއް ވާނަމަ އެމަސައްކަތަަކށް އަގު ކަޑައަޅާނީ ކޮންސަ ލްޓެންޓާއި، އަގުތަކަށެވެ
  ކޮންޓެްރކްޓަރާިއ ދެމެދު މަޝްވަރާ ކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ.

 މި މާއްދަގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުަރން   ރ.
  ރެވިާދނެއެވެ.ކޮންސަލްޓެންޓަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ އެމުއްދަތެއް އިތުރުކު 

  
  ޕްރޮގްރެްސ ރިވިޔު މީޓިންގ. -42

  
ފަހަރު ޕްރޮްގރެސް ރިވިޔު މީޓިން އެއް ބާއްވަން ވާނެއެވެ. އެއް ހަފްތާ އަކުން  2ފަހު ކޮންމެ އި މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށް ސައިޓުގަ  ހ. 

. މިމީ ޓިންގައި ކޮންޓްރެްކޓަރުގެ ފަރާތުން މިމީޓީން ބާއްވާނެ ތަނަކާއި، ވަގުތު ކޮންސަލްޓެންޓް ކޮންޓްރެކްޓަރށް އަންގާނެއެވެ
  ޒިންމާދާރު މީހެއް ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ.
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  އެއްބަސްވުން އުވާލުން. -52

  
މި އެއްބަސްވުމުގައި ކަޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުފެއްޓުމާއި، މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްެރކްޓަރުެގ ބާރުނުހިގާފަަދ   ހ. 

) ދުވަަހށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަްތ  ދިހަޔެއް(  10ނުވަތަ ކޮންސަލްޓެންޓާއި، ވެރިަފރާތުގެ އެންގުމެއް ނެތި ސަބަބެއް ނެތި 
ދުވަހުގެ ނޯޓިސް އެއް  7ހުއްޓިފައި ހުރުމާއި، އަދި މި އެއެއްބަސްވުމާއި ކަޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ގެންގޮސްފައި ވާނަމަ 

  އުވާލުމުގެ ބާރު ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. ދިނުމަށްފަހު މި އެއްބަސްވުން
އި ކޮންޓްރެކްޓަރ ެގ ނުވަތަ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖުގެ ގޮތުގަމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން   ށ. 

އުވާލައިފިނަމަ މި އެއްބަސްވުން އުވާލި ިމ އެއްބަްސވުން އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން  15ފައިސާ މަސައްކަތުެގ އަގުގެ % އަތުން ކެޑޭ
.ތް އެހެން ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްދުވަހާއި ހަމަޔަށް ނުނިމިހުރި މަސައްކަ  ގެން ނިންމުމަކީ ވެރިފަާރތުގެ އިޚްތިޔާރުގައިވާ ކަމެކެވެ

  ގޮތަށެވެ.ލިކުއެޑޭޓެޖް ޑެމޭޖުގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އަތުން ފައިސާ ކެނޑޭނީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި އެއް
އެހާތަނަށް ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން މި އެއްބަސްވުން އުވާލެވިއްޖެނަމަ އަދި ށ  މި މާއްދާގެ (ހ  ނ.

ކޮންޓެްރކްޓަރްަށ ނުދެވިހުރި ފައިސާ ދެވޭނީ ބާކީ ހުރި މަސައްަކތް އެހެން ފަރާތަކާއި ޙަވާލު ކޮއްގެން ކޮށް ނިންމާ އެ ފަރާތަށް 
  ޖެހޭ ފައިސާދީ ނިންމުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާ ހުރިނަމައެވެ.ދޭން 

  
  ދެބަސްވުން. -62

  
މި އެއްބަސްވުމާއި މެދު އުފެދޭ ދެބަސްވުންތަށް ވާހަކަ ދައްކަިއގެން ޙައްލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެމައްސަލަ އެއް ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ހ. 

  ކަމާއި ބެހޭ ަޝރުޢީ ކޯޓަކަށް ުހށަހަޅައިގެން ނިންމާނީ އެވެ.
  

72- .   އިތުރު މަސައްކަތް
  
ބިޑް ޑޮކިޔުމެންޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މަސައްކަތް ތަށް ފިޔަވައި އިތުރަށް ކުރަންޖެޭހ ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ އިތުރު މަސައްކަތެެކެވ.   ހ. 

ގޮތުން އިތުރަށް މިގޮތަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތްތައް ވެރިފަރާތުން ކޮންޓްރެކްޓަރަްށ ލިޔުމަކުން އަންގަން ވާނެއެވެ. މި 
. ބިޑް ހުށަހަޅާއި ރު ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތް ތަކަށް އަގުދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ ބިޑް ހުށަހަޅާއިރު ހިމެނޭ މަސައްކަތް ތަކުގެ ރޭޓް ތަކަށެވެ

.ހިމެނިފައި ނުވާ މަސައްކަތެއް ނަމަ ސައިޓް މީޓިން ގައި ނުވަތަ ޕްރޮގްރެސް މީިޓންގ ގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ރޭޓް ތަކެ   ށެވެ
  އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުރިްނ ކޮންސަލްޓެންޓުގެ އެޕްރޫވަލް ލިޔުމަކުން ހޯދަން ވާނެއެވެ.  ށ. 
  
  ޢިމާރާތުން ނައްޓާލެވޭ ބޭނުން ކުރެވޭ ތަކެތި. -28
  
 މި ޢިމާރާތް މާަރމާތު ކުރުމުގެ ތެރޭފައި އެތަނުން ނައްޓާލެވޭ ބޭނުން ކުރެވޭ ހިުރހާ ތަކެތި ވެރިފަރާތާއި ޙަވާލު ކަުރން ޖެހޭނެއެވެ.  ހ. 

  އަދި މިތަކެތި ވެރިފަރާތުން ޙަވާލުވަންދެން ރައްކާތެރި ކަމާއި އެކު ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
  ތަކެތި ވެރިފަރާތުން އަންގާ ތަނަކަށް އުފުލާ ތަރުތީބު ކޮށް ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ   ށ.
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