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1 ސަފްހާ  28ގެ     މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަްސމާދޫ ކައުންސިްލ އިދާރާ 
 

  1ސެކްޝަން 
 ބީލަން ޝީޓް 

 
 

 

 ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް 
 ނަންބަރު 

 ރ.ރަސްމާދޫ ގައި "ސާރފް ޝެކް" ގާއިމްުކރުން މަސައްކަތުގެ ނަން:
  އިޢުލާން ނަންބަރު:

  20-10-2021 ާތރީޚް: އިޢުލާން ުކރި
1.1 

 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން:
 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސްިލ އިދާރާ  ތަން:

 އަށް( އޮްކޓޯބަރ 28އިން  އޮކްޓޯބަރ 20)ދުވަްސ  7ރަސްމީ  މުއްދަތު:
8.1 

 އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް  ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން 
 ރަްސމާދޫ ކައުންިސލް އިާދރާ މާޅޮސްމަޑުލު ުއތުރުުބރީ   ތަން:

 ، ުބާރްސަފތ   2021 ޮނެވްމަބރ 04 :ތާރީޚާއި ދުވަސް 

 11:00 ގަޑި:

9.1 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
 )ކައުންިސލްެގ ރައީސް( މުޙައްމަދު ޢާޞިފްނަން: 

 އިާދރާ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުުބރީ ރަސްާމދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް: 
 )ރަސްމީ ގަޑީގައި( 6580049ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

 rasmaadhoo.office@gmail.com އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

9.2 

 ތީގައި އަމިއްަލ ތަކެ ކުރެހުމުގައިވާގޮތަްށ ސާރްފ ޝެކް ެގ ހުިރހާ މަސައްކަެތއް އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް:

  .ނެއެވެއަުގ ކަމުގައިވާން ވާންވާކަމަށް މަސައްކަތާ ަހވާލުާވ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ނިންމޭނެ
13.1 

 14 -މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު: 

 ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި 
   މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސްިލ އިދާރާ  ތަން:

 ، ާއީދްއތަ  2021 ޮނެވްމަބރ 14: ތާރީޚާއި ދުވަސް 
 10:00ގަޑި: 

18.1 

 ބީލަން ހުޅުވުން 

 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސްިލ އިދާރާ  ތަން:

 ، ުބާރްސަފތ   2021 ޮއްކޯޓަބރ 14: ތާރީޚާއި ދުވަސް 
 10:00ގަޑި: 

20.1 
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 24.1 ގައި އެވަނީެއވެ. 6ބީލަންތައް ވަޒަންުކރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުަވލު 

 28.1 -ބިޑް ސެކިއުރިީޓގެ ގޮުތގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 

 28.2 ދުވަހެވެ. 0ބިޑް ސެކިއުރިީޓގެ މުއްދަތަީކ ބިޑް ހުޅުވާ ުދވަހުން ފެިށގެން 
 30.1 ޕާރފޯމަންސް ސެކިުޔރިޓީ ހުަށހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 

 36.1  މާޅޮސްމަޑުލު ުއތުރުުބރީ ަރސްމާދޫ ކައުްނސިލް އިާދރާ ހޭތަން: ތަކެތި ހަާވލުކުރަންޖެ
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3 ސަފްހާ  28ގެ     މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަްސމާދޫ ކައުންސިްލ އިދާރާ 
 

  2 -ސެކްޝަން 
 އިރުޝާދު  ފަރާތްތަކަށްދެވޭ  ހުށަހަޅާ  ބީލަށް

 މަޢުލޫމާތު  )ހ( އާންމު

 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .1

 

1.1.  

 

ތެްއ ެނ ފަރާކޮށްދޭމި ބީލަމަީކ ބީލަްނ ޝީޓުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޚިދުމަްތ ުނވަތަ ތަކެިތ ފޯރު

އްކަތުެގ ަތ މަސަ ނުވަހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތްހޯދުމަށް ހުޅުވާެލވިފައިާވ ބީލަމެކެވެ. ިމ ބީލަމުްނ 
 މަޢުލޫމާތު ބީލަން ޝީުޓގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާނެެއވެ.

ބީލަމަށް  .2

ކުރިމަތިލެވޭނެ 
 ފަރާތްތައް 

: ންބަރީރ ކުރުުމގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަވިޔަފާރި ރަޖިސްޓު ،ހުޅުވާެލވިފައިވަނީ ބީލަން  .2.1

  ކަށެވެ.ތްތަަފރާތިީރގައި ބަޔާންުކރާ ީރ ކުެރވިފައިާވ ( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓ18/2014ު

 އް.ންފުނިތަާވ ކުދިވެހިާރއްޖޭގެ ކުންފުްނޏާބެހޭ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ުކރެވިފައި 2.1.1 

 .ރީ ުކރެވިފަިއވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައްނަރޝިޕް ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓް ޕާޓް 2.1.2 

ިޓްވ ރީ ކުރެވިަފއިާވ ކޯޕަރޭޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ރަިޖސްޓްއިޓީެގ ކޯޕަރޭިޓްވ ސޮސަ 2.1.3  
 ސޮސައިޓީތައް.

މިއްަލ ާވ އަރީ ުކރެވިފައިފާީރގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްއަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަ 2.1.4  
 ފަރުދުންގެ ވިޔަާފރިތައް.

 ކޮނޮމިކް އި އޮފް މިނިސްޓްރީ ތެެރިއން ފަރާތްަތކުގެ ުކރާ ބަޔާން ގައި 2.1 މާއްދާގެ މި  .2.2 
 ސްޓްރީ ރަޖި އްަގއި ގިންތިއެ ގިންތިއަކުން ިވޔަފާރީގެ  ފަންތީގެ  މެދު އަދި  ކުދި ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ

 ިވޔަފާރިތައް  ދިެވހި ކުރެވިފައިވާ 

ިތލެވޭނަަމ ކުރިމަ މަށް ބަޔާންުކރާ  ފަރާތްަތކުގެ އިތުރުްނ އެހެްނ ފަރާްތތަކަކަށް ބީލަ މިމާއްދާގައި  .2.3 

 އެކަން ބީލަްނ ޝީޓްގަިއ ބަޔާން ކޮށްަފއިވާނެއެވެ.

 ބީލަން .3

އޮންނަންވާނެގޮތާ 
 ބީލަމުގައި  އި

 ސޮއިކުރުން 

 ރާތްަތކުގެ ފަ ހުަށހަޅާ ބީލަން  ،ަގއިވާ  1 އެނެކްސް  ިލޔުމުގެ މި  އޮންނަންވާނީ ބީލަންތައް  .3.1

ވަަތ ނު އިންޑުބަ  ތަރުތީބުން ހިމެނޭގޮަތށް ތައް ޑޮކިއުމަންޓު ލިއުންތަކާއި  ގަިއވާ ޗެކުލިސްޓު 
 .ކުރެވިަފއެވެ ހީރަސް

 ފޮންޓް  މާފަރު) ފޮންޓަކުން ެއނގޭ ިކޔަން ފަޭސހައިން ،ދިެވހިބަހުން އޮންނަންވާނީ ބީލަން  .3.2
ނގޭެގ ޔަން އެކިނުވަތަ އަތުން ލިޔާނަމަ ިލޔެފަިއ ހުންނަންވާނީ ުކރެވިފަެއވެ.  ޓައިޕު( ފަދަ

 ން އެފަރާތު ވަތަ ނު  ފަރާުތގެ ހުަށހަޅާ ީބލަން ސަފްހާެއއްގައި  ުހރިހާ  ީބލަމުގެ  އަދި ގޮތަށެވެ. 
 މެކޮން ލަމުގެބީ  އަދި. ވާނެއެވެ އޮންނަން  ޖަހާފައި  ތައްގަނޑު  ސޮޔާއި  ަފރާތުގެ  ުކރާ އައްޔަން

 ނގޭގޮތަށް އެ ޙާކަންޞަފު ވަނަ  ކިަތއް ެތރެއިން  ާހގެޞަފު ކިތައް  އެއީ  ވެސް  ޙާއެއްގައި ޞަފު
 .ޖަހަްނވާނެއެވެ ނަންބަުރވެސް ޙާޞަފު ތަރުތީބުން
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ްނ ރާތަކުފަ ެއހެން ނޫން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން މެނޭޖިންގ ޑިެރކްޓަރ 3.3.1  .3.3
  ބަޔާންުކރާ ެދވިފައިވާކަން  ހުއްދަ ކުރުމުގެ  ސޮއި  ަފރާތަކަށް އެ  ސޮއިުކރާނަމަ ބީލަމުގައި 

  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީއެއް އެާޓރނީ" އޮފް "ޕަވަރ

 އި ފަރާތަކުްނ ބީލަމުގަ  އެހެން  ނޫން  ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްަނރު 3.3.2

 ފް އޮ "ޕަަވރ ދެވިފަިއވާކަން ބަޔާންުކރާ ުހއްދަ ކުރުުމގެ ސޮއި  ފަރާތަކަށް  އެ ސޮއިކުރާނަމަ
 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީއެއް އެޓާރނީ"

 ގައި ފަރާތަކުން ބީލަމު  އެހެން ނޫން ތަުކގެ ޗެައރޕާރސަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 3.3.2
 ފް އޮ "ޕަަވރ ދެވިފަިއވާކަން ބަޔާންުކރާ ުހއްދަ ކުރުުމގެ ސޮއި  ފަރާތަކަށް  އެ ސޮއިކުރާނަމަ

 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީއެއް އެޓާރނީ"
ކުަގިއ ޔުންތަލިފަރުދީ ިވޔަފާރިތަކުަގއި ެވރިފަރާްތ ނޫން ފަރާެތއް ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ  3.3.4

 ފް އޮ ޕަަވރ" ދެވިފައިާވކަން ބަޔާންކުރާ  ސޮއިކުރާނަމަ އެފަރާތަކަްށ ސޮއިުކރުމުގެ ހުއްދަ 
 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީއެއް އެޓާރނީ"

 ތަުކގައި ޔުންލިސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި، ޕަްބލިކް ލިމިޓެޑް ކުންުފނިތަކުން ބީލަމުގެ  3.3.5  

 ސޮއިކުރާިއރު، ޒިންމާދާރު ކޮންމެަފރާތަކަށްވެްސ ސޮއި ކުރެިވދާނެއެވެ.

 ހުށަހެޅޭނެ  .4

 އަދަދު  ބީލަމުގެ 

އެްއ ބީލަމަށްުވެރ  .)ެއކެއް( ީބލަމެވެ 1ބީލަމަށް ުކރިމަތިާލ ކޮންެމ ފަރާތަކަށްެވސް ހުށަހެޅޭނީ   .4.1

މެްއ ާހ ީބލަުހރި ގިނަ ީބލަށް އެއްވެްސ ަފރާތަކުްނ ހުށަހަޅާފިނަަމ އެފަރާތުްނ ހުަށހަޅާގައިވާ 
 ބާތިލް ކުެރވޭނެއެވެ.

 ތައްޔާރު  ބީލަން .5
 އަގު  ކުރުމުގެ 

 ލަމެއް އެބީ ރާނީކު ޚަރަދެއް  އެންެމހައި ުކރާ ތައްޔާުރކުރުމަށާއި ީބލަން ހުށަހެޅުމަށް ބީލަން  .5.1
 ރާތުން ފަވާިލ މިކަމަްށ ހިނާގ އެއްެވސް ަޚރަަދކަށް ބީލަމަްށ ހުޅު .ަފރާތަކުންނެވެ ހުށަހަޅާ

 ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ.
 އެހެނިހެން  .6

 އުސޫލްތައް 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ކަމުގެ ތިމާގެ  މުވައްޒަފަކާ ނުވަތަ ވެިރއެއް ކައުންިސލް އިާދރާގެބީލަން ހުށަހަޅާ ަފރާތަކީ،   .6.1

އުންިސްލ ކަ ނުވަތަ އޮތް ަފރާތެއް ަކމުގައިވާނަމަ ގުޅުމެއް އެްއވެސް ވިޔަފާީރގެ ނުވަތަ
ރާެތްއ ކުާރ ފައަދާ ވަޒީފާ އިދާރާގަިއ ނުވަަތ އިާދރާެގ ދަށުްނ ބަލަަހއްާޓ އެއްެވސް މަާޤމެއްގައި 

 ދަމިފަ. ނެއެވެހުށަހަޅަންވާ ޮސއިކޮށް ލިޔުމެއްަގއި އެނގޭނެ  މަޢުލޫމާތު  ސާފު  އެކަމުގެ  ނަމަ
 ތިލް ބާ  ީބލަންއެއިތުރު ެއންގުމަކާ ނުލަިއ  އެނގިއްޖެނަމަ އެކަން ހުއްޓާ  ނާޅާހުށަ ލިޔުމެއް

 .ކުރެވޭނެެއވެ
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 ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް )ށ( 

 ގައި  ފޮތު  ބީލަން .7

 ބައިތައް  ހިމެނޭ

 ތަކެވެ.ޓްއެމެންޑްމަން ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތަުކގައި ހިމެނެނީ ތިީރގައިާވ ލިސްްޓގައިާވ ިލޔުންތަކާއި،  .7.1

 (1-ސެކްޝަން) ޝީޓް  ބީލަން 7.1.1 

 (2-ސެކްޝަން )ބީލަށް ހުަށހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެޭވ ިއރުޝާދު 7.1.2  

 (3-ސެްކޝަން) އެއްބަސްވުމުެގ އާންމު އަދި ާހއްސަ މާއްދާތައް  7.1.3  

 (4-ސެކްޝަން) ޖަދުވަލުތައް 7.1.4  

 ( 5 - ެސކްޝަން)ކޮންޓްރެކްްޓ ޑާޓާ ޝީޓް  7.1.5  

 ( 6- ސެކްޝަން)އެއްބަސްވުްނ  7.1.6  

 ( 7–)ސެްކޝަން މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތާބެހޭ  7.1.7   

ބީލަމުގައި  .8

ރަޖިސްޓްރީ 
 ކުރުން 

 ޓްގައި ހުށަހެޅުމަށް އިުޢލާނުގަިއވާ މުއްދަުތެގ ތެޭރގަިއ ބީލަްނ ޝީ އަންދާސީހިސާބު  .8.1

 ނެެއވެ.ންވާކުރަ ނަންނޯޓް ުނވަތަ ގުޅުްއވައިގެން  ވަޑައިގެންބަޔާންކޮށްފައިވާ އެުޑރެހަށް 
 .ވާެނއެވެނަންއަންދާސީ ހިސާބުަގއި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ިތރީގަިއ މިާވ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަ  .8.2

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުާރ ފަރާތުެގ ނަން.

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންަބރު.
 އީމެއިލް އެޑްރެސް.

 ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންަބރު.
 ރޭގައި ތެ  ދަުތގެމުއް ދެވިފައިވާ  ުކރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ  އިޢުލާނުގައި  ހުށަހެޅޭނީ އަންދާސީހިސާބު  .8.3

 .ފަރާތްތަކަެށވެ ނޯޓްކުެރވިފައިވާ  ނަން ގައި މިއިދާރާ
 ގޮތުންގުޅޭ  ބީލަމާ .9

  މައުލޫމާތު 
 ސާފުކުރުން 

ިއ އޮންނާނެ ތާރީާޚިއ ގަޑި "ބީލަން ޝީޓް" ގަ މީޓިން ްޕރީބިޑް މާއި ގުޅޭމި ބީލަ  .9.1

 ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ހަްށ  އެޑްރެަގއިވާބީލަމާގުޅޭގޮތުން އިުތރު މަޢުލޫމާތެްއ ސާފުކުރަްނ ބޭނުންވާަނމަ ބީލަން ޝީޓް  .9.2

ްށ ވެރިންނަލަންލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުަމށްފަހު ހުރިހާ ބީ 
 ލިޔުމުން ފޮނުވޭނެެއވެ.

 ވާ ސާފުނު ތުރަށް އި ގުޅޭގޮތުން ބީަލމާ މި  ުނވަތަ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތާއި  ފޮުތގައިވާ  ބީލަން މި  .9.3
 .އެކެވެ ޒިންމާ ފަރާތުގެ  ހުަށހަޅާ ީބލަން ހޯދުމަކީ މައުލޫމާތު ކަމެއްގެ  އެ ނަމަ  އޮތް ކަމެއް

ބީލަމަށް ބަދަލު  .10
 ގެނައުން 

 އް ބަދަލެ  ޖެހޭ ގެންނަން ޮކންމެހެން ބީލަމަށް  ުކރިން  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  ހުޅުވުމުގެ  ބީލަން  .10.1
 .  ވެގެނެވޭނެއެ ( އިތުރު /އުނި) އެމެންޑްމަންޓެއް ،ހިދެއްގައި  ފެނިއްޖެ ގެނައުމަށް

 ީބލަމުގެ  އުނިއިތުރު އެ އަދި. ަބއެެކވެ ބީލަމުގެ އެމެންޑްމަންޓަކީ ދޫކުރާ ގޮތަށް  ގައިވާ 0.11  .10.2 
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 ނުވަތަ . ފޮނުވަްނވާނެއެވެ މެުދވެރިކޮށް އީމެިއލް ފަރާތްަތކަށް ޙާިޟރުވި ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު
 .ޙަވާލުުކރަންވާނެެއވެ އެލިޔުން  އެފަރާތަކާ

 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން )ނ( 
ބީލަމުގައި ބޭނުން  .11

 ކުރެވޭ ބަސް 

އްގޮތަްށ ނާާއ އެ  ނަމޫހުަށހަޅާ ފަރާތުްނ ީބލަން ތަްއޔާުރ ުކރަންވާނީ ީބލަމާިއއެކު ދީފަިއވާބީލަން   .11.1

ހުްނ ރޭިސ ބަިއގި ދިވެހިބަހުންނެވެ. އަދި ީބލަމާއިއެުކ ހުށަހަޅަންޖެޭހ ރިަފރެްނސް ލިޔުންަތއް
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ބީލަމުގައި ބޭނުން  .12
 ކުރާ ފައިސާ 

 ްނނެވެ. ހުންނަންވާނީ ދިެވހި ރުފިޔާއި މި ބީލަމުގަިއ އަުގ ކުެރވިފައި  .12.1

 ވާނެއެވެ.ށްަފއިޔާންކޮބީލަމަށް ވަިކ ގޮތަކަްށ އަުގ ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ ެއކަން ބީލަްނ ޝީޓްގައި ބަ  .13.1 އަގު ހުށަހެޅުން  .13

 ސް.ޓީ ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްީރކޮށްފައިާވ ފަރާތެއްނަަމ ައގު ހުަށހަޅަންވީ ޖީ.އެ  .13.2 

 ެއވެ.ންވާނެޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ވަކިްނ އެނގެން އޮންނަހިމަނައިގެންނެވެ. އަިދ 
ހުެގ ްނ ދުވަ އިގެމަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް މުއްދަުތ ހުަށހަޅަންޖެހޭނީ ބަންުދ ުދވަސްތަްއ ހިމަނަ  .14.1 މުއްދަތު  .14

 އަދަދުންނެވެ.

ެތްއ  މުއްދަގެންވާއެކަށީ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަަތކީ އެމަސަްއކަތެއް ކުރުމަށް   .14.2 
 ކަމުގައި ވާްނވާނެއެވެ.

ތަްށ މުއްދައެތެއް ވަކިމުއްދަތަކަށް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތެއްަނމަ، އެމަސައްކަ  .14.3 
 ނިންމަންވާނެއެވެ.

 ގެން މަދުވެ ގެންފެށި ތާރީޚުން ހުށަަހޅާ ީބލަން އޮންނަންވާނީ ާތރީޚް ހަމަވާ މުއްދަތު ބީލަމުގެ  .15.1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .15
 .މުއްދަތަށެވެ ދުވަުހގެދުވަސް  30

ބީލަމާއެކު  .16
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ލިޔުންތައް 

 ނުވަތަ  މަދު ލިޔުންތައް އަދި ިލޔުމެއް  އަދި މަޢުލޫމާތު ިތރީގައިިމވާ ހުށަހަޅާއިރުބީލަން   .16.1
  ޑިސްކޮލިފައި ުކރެވޭނެެއވެ. ނެތްނަމަ

 ( 2)ޖަދުވަުލ  ފޯމްބީލަްނ ހުށަހަާޅ ފުރިހަމަ ކޮށްފަިއވާ  16.1.1 

 ފާީރގެ ކޯޕަޭރޓިވް ސޮަސއިޓީ/ އަމިއްލަ ަފރުދުންގެ ވިޔަ ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ 16.1.2 

 .ރެޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ
 ކުދި އަދި މެދުފަންތީެގ ވިޔަާފރީގެ ރަޖިސްޓްރީ  6.1.3 

މަ އިވާނަ)ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ީބލަން ޝީޓްގަިއ ބުނެފަ ބީ.އޯ.ކިޔު /ކޯޓޭޝަން 16.1.4 
 ޖެހޭނެއެވެ.( ހުށަހަޅަން

 (3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ ްޕރޮފައިލް ފުރިހަމަކޮށްފައިާވ ބީލަން  16.1.5  

ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަްށ  ގެސެޓްފިކެޓްރެޖިސްޓްރޭޝަން ޓީ .އެސް.ޖީ 16.1.6  
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 ރެޖިސްޓްރީކޮށްފަިއވާނަމަ(
 ބިޑް ސެކިއުރިީޓ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ީބލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިުއރިޓީ  16.1.7  

 ނުވަތަ   މަދުހުށަހަޅާއިރު ިތރީގައިިމވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ިލޔުމެްއ އަދި ލިޔުންތައްބީލަން   .16.2 
 މާރކްސް ނުލިބޭެނއެވެ.ނެތްނަމަ 

ިދ އަ ތައްމަސައްކަުތގެ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅުންުހރި  16.2.1  
 ފުިރހަމަ ުކރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 5ޖަދުވަލު 

ށްފަުހ ުފރިހަމަ ުކރުމަ 4ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ މާީލ ދަލީުލ އަދި ަޖދުވަލު  16.2.2  
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ތަީކ ރިފަރާވެ އެކައުންޓްެގ )ހ( ބޭންްކ ރިފަރެންްސ ލެަޓރ ނުވަަތ ސްޓޭޓްމަންޓްގަިއވާ   
 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްަފއިވާ ަފރާތްކަމުގަިއ ވާންޖެހޭނެެއވެ.

ަލ  އަމިއްތުގެއެފަރާ ،)ށ( އަމިއްލަ ަފރުދުންގެ ިވޔަފާރީެގ ދަށުން ބީލަން ހުަށހަޅާނަމަ  
ނަމުގައި ހުޅުވާފަިއވާ އެަކއުންޓްގެ ބޭންްކ ރެަފރެްނސް ލެޓަރ ނުވަަތ 

 ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް ގަޫބލުކުެރވޭނެއެވެ.

ސިީޓ  ންސް)ނ( ފާއިތުިވ މަހުެގ ބޭންްކ ބެލެންްސ އަދަުދ އިނގޭެނހެން ބޭންކް ރިަފރެ  
 އެއް ނުވަަތ ބޭންކު ސްޓޭޓްމަންްޓ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 ގައި ކްރެޑިޓް ރެަފރެންސް ސިޓީތައް. ހުށަހަޅާ ްކެރޑިޓް ރެފަރެންސް ިސޓީތަކު 16.2.3  
 ތިރީގައިާވ ޝަރުތުަތއް ހަަމވާންޖެހޭނެއެވެ.

ގަިއ ދޫކޮްށފައިވާ ލިއުމެްއކަމުމާލީ އިދާރާައކުން )ހ( ރަޖިސްޓްީރކޮށްފައިވާ   
 ވާންވާނެއެވެ.

އިާވ ރެވިފަާޚއްސަކޮށް މިްޕރޮޖެކްޓަށް ދޫކު )ށ( ހުށަހެޅޭ ްކރެޑިޓް ރެފަރެންްސ އަކީ   
 ސިޓީއެއްކަމުގަިއ ވާންވާެނއެވެ.

 ސިޓީ، )ނ( މިރެފަރަންސްގައި ްޕރޮޖެކްޓްގެ ނަން، ފައިސާގެ/ ްކރެޑިޓްގެ ޢަދަދު  
ންްސ ފަރަރެދޫކުރެވުުނ ތާރީޚް، ކްރެޑިޓްެގ ސިީޓގެ ުމއްދަތު ހަމަވާެނ ތާރީޚް އަދި 

 ވެ.ވާނެއެއަދި ސްޓޭމްޕް ސާފުކޮށް އެނެގން އޮންނަންދޫކުރާ ފަރާުތގެ ނަމާިއ ސޮއި 
ްލ ރިޖިނަ)ރ( މިރެފަރަންްސ ވާންވާނީ ރެފަރަންސް ދޫުކރިފަރާތުްނ ދޫކޮށްފައިވާ އޮ   

 .އެވެރެފަރަންސްއަކަެށވެ. މިފަދަ ރެަފރަންސްތަކުގެ ކޮޕީ ބަަލއެއް ުނގަނެވޭނެ
 ެއވެ.ނެވޭނެރިފަރެންްސ ބަަލއެއްނުގަ)ބ( އަމިއްަލ ފަރުދުން ޫދކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް   

 އެއްބަސްވުމުގަިއ ސޮއިުކރުމުެގ ކުރިްނ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންަތއް 1 .16.3 

ެގ ޓްްސ ރިޕޯމޯލްޑިވްްސ އިންލަންްޑ ެރވެނިުއ އޮތޯރިޓީްނ ދޫުކާރ ޓެކްްސ ްކލިއަރެން 16.3.1  

 މަސް ހަމަނުވާ( 3)ދޫކުރިފަހުްނ  ކޮޕީ
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ަމ ންނެތްނަ)މުވައްޒަފު މުގެ ކޮޕީ ފަިއސާ ދަްއކާކަމުެގ ލިޔު ޝަން ގަވާއިދުްނ ޕެން 16.3.2  
 . ވާ(މަސް ހަމަނު 3)ދޫުކރިފަހުން  ނެތްކަމަށް ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިާވ ިލޔުން(

 ބީލަން ހުށަހެޅުން )ރ( 
ބީލަން ބަންދު  .17

 ކުރާނެ ގޮތް 

ްއ ލައެ ބައެވެ. މިނޫންގޮތަަކށް އޮންނަ ީބލަމެްއ އޮންނަންވާީނ ބަންދު ކުރެވިފަ  ންބީލަ  .17.1

 ނުގަނެވޭނެއެވެ. 
 ވާެނއެވެ. ޔެފައި އޮންނަންލިބީލަމުެގ ނަން   ޭބރުގައި ސިޓީ އުަރއިގެ  .17.2 

ިދ އަ ރެސް އެޑްނަމާއި ީބލަން ހުށަހަާޅ ފަރާތުގެކަނުގައި  މަތީ ންތްފަރާތުސިޓީ އުރައިގެ ކަނާ  .17.3 
 ވާނެއެވެ.ފާ އޮންނަން ޔެލި  ފޯނު ނަމްބަރު

 ވާ ްނ ޝީޓްގައި ީބލަ ުއރައިަގއި ސިޓީ  ކުެރވިފައިވާ  ބަންދު  ހުންނަންވާނީ  ީބލަންތައް  ހުށަހަޅާ  .17.4 
 .ކުެރވިފައެވެ އެޑްރެސް  ގޮތަށް

ބީލަން  .18
ހުށަހެޅުމުގެ 

 ސުންގަޑި 

ލަްނ ބީން ގަނޑި ސުހުށަހަޅަންވީ  ބީލަންތައް ހުށަހަޅާ އެދި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް މި  .18.1
 ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާނެއެވެ.

 ގޮތުގައި  ްއގެުދވަހެ ބަންދު ަސުރކާރު  ާތރީޚަކީ  ުކރެވިފަިއވާ ބަޔާން  ގައި  18.1 މާއްދާގެ  މި  .18.2

ގެްނ ޖެހި ވާނީ  ތާރީަޚކަށް އެްނމެފަހު ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ީބލަން ހަމަޖައްަސއިފިނަމަ ސަރުކާރުން 
 ޑީގަެއވެ.ބީލަްނ ޝީޓްގަިއާވ ގައިާވ ސުންގަުދވަހެއްެގ  ރަސްމީ އަންނަ އެންމެ އަވަހަށް 

 އެވެ.އީމެއިލް އަދި ފެކްްސ އިން ފޮނުާވ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ަބަލއެއް ނުގަނެވޭނެ   .18.3 

 ފަހުން މުއްދަތުގެ .19

 ބީލަން ހުށަހެޅޭ 
 މެދު  ތަކާއި 

 އަމަލު 
 :ކުރާނެގޮތް 

ްއ ލައެ ބަބީލަންތަްއ ބީލަން ހުަށހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ ސުްނގަޑީގެ ފަހުްނ ހުށަހަާޅ   .19.1

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން )ބ( 
 ތްތަކުގެ ަފރާ ށަހަޅާހު ބީލަން  ވަނީ ހަމަޖެހިފައި  ހުޅުވުމަށް  ބީލަންަތއް ހުށަހަޅާ މަސައްކަތަށް މި  .20.1 ބީލަން ހުޅުވުން  .20

 ިއ ބީލަން ހާިޒރުގަ ގެފަރާތެއް  ޮފނުވާ ތަނަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ ހުޅުވުމަށް ީބލަން އެފަރާތުން ނުވަތަ
 ޝީޓްގައިވާ ާތރީޚްަގއެވެ.

 .އެޑްރެހުގަެއވެ ވާ ބީލަްނ ޝީޓްގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާނީ ހުޅުވުން ބީލަން  .20.2 

 ބަންދު  ރުންސަރުކާ  ުހރެ ަސބަބަކާ ެއއްވެސް  ތާރީޚަކީ  ހަމަޖައްސާަފއިވާ  ހުޅުވުމަށް  ބީލަން  .20.3 

 މީ ރަސް ންނަ އަ ޖެހިގެން ޮއންނާނީ ހުޅުވުން ބީލަން  ހަމަޖަްއސައިފިނަމަ ގޮތުަގއި ދުވަހެއްގެ 
 ީބލަން ޝީްޓގައިާވ ގަިއވާ ސުންގަޑީަގއެވެ. ދުވަހުގެ
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ހުށަހަޅާ  .21
ބީލަމުގައިވާ 

ކުށްތައް 
 އިސްލާޚްކުރުން 

ާވ މި ަގއި ޝަރުތު ުފރިހަމަާވ ީބލަންތަކުެގ ހިސާބުުކރުމުެގ މައްަސލައެްއ އުޅޭނަމަ ިތރީ  .21.1
 ގޮތްތަކުގެ މަތިން އިސްލާްޚ ކުެރވޭނެއެވެ.

ަރގަޅު  ވާނަމަ،ފާތުތަބީލަމުގައިާވ ފައިާސެގ އަދަދާިއ ދިވެިހ ަބހުން ލިޔެފަިއާވ ފަިއސާގެ އަދަދު   .21.2
 އަދަދުކަމުގައި ަބލާނީ ދިެވހި ބަހުްނ ލިޔެފަިއވާ ފައިާސ އަދަެދވެ.

ބީލަންތައް  .22
ޗެކްކުރުމާއި 

ބީލަންތަކުގެ 
ރެންޕޮންސިވްނަ 

 ކަނޑައެޅުއް ސް 

 އެވެ.ލޭނެބެ ބީލަންތައް ިއވެލުއޭްޓކުރުމުެގ ކުރިްނ ތިރީަގއިވިމާ ކަންކަން ުފރިހަމަވޭތޯ   .22.1

 ބީލަމަށް ޝަރުުތ ފުރިހަމަާވ ފަރާތެްއކަން. 22.1.1 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންަތއް ހުަށހަޅާފައިވާ ަފރާތެއްކަްނ  22.1.2 

ބީލަމުގައިާވ އުޫސލްތަކަށްބަަލއި ެއކަށީެގންވާ ބިޑެއްތޯ ކަނޑައެޅުން  22.1.3 
 )ރެންޕޮންސިވްނަސް(

 ބީލަންތައް  .23
 ކުރުން  އިވޭލުއޭޓް 

ރިހަަމާވ ގައިވާ ކަްނކަން ފު 22.1ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުެގ ތެރެއިްނ އިެވލުއޭޓް ުކރެވޭީނ   .23.1
 ބީލަންތަކެވެ.

 ބީލަން .24
ހަވާލުކުރާނެ 

ފަރާތް 
 ކަނޑައެޅުން 

 ންގަނޑަށް މި ރާނެ ކު ބޭނުން ވަޒަންކުުރމަށް ބީލަން  ،ބީލަން ަހވާލުުކރާނެ ަފރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ  .24.1
 އެންމެގިނަ މާކްްސލިބޭ ފަރާަތކަށެވެ.  ބަލައިގެން

ތަން ބީލަން  .25
 ކެންސަލްކުރުން 

ޔުންަތްއ ލިޖެޭހ ހަޅަންއިޢުލާނާ ގުޅިގެްނ ބީލަްނ ހުށަހަޅާިއުރ ފުރިމަުކރަންޖެޭހ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަ  .25.1
ވެ. އަިދ ގެްނވެއެލިބި ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންަތއް ަބލައިނުގަތުމުެގ އިޚްތިާޔރު ވެރިފަރާތަށް 

ްސ ތިާޔރުވެއިޚް ބީލަންތައް ބަަލއިގަތުމަށްފަހުވެްސ ފުިރހަމަނުވާ ބީލަންަތްއ ބާތިލްކުރުުމގެ
ކަީކ  އަގުތައިވާހުަށހަޅާފަ ވެރިފަރާތަްށ ލިިބގެންވެއެވެ. އަިދ ބީލަންތަްއ ބަލަިއގަތުަމށްފަހު

ނަަމ އިނުވާހަޅާފައެކަށީގެންނުާވ އަގުަތކެއްނަމަ ުނވަތަ އެކަށީގެންާވ އަދަދަކަށް ބީލަްނ ހުށަ 
 ވެ.ެވއެބީލަންތައް ކެންަސލްކުރުމުެގ އިޚްތިާޔރު މަސަްއކަތުގެ ވެރިަފާރތަށް ލިބިގެން

 ބީލަން .26
 ކާމިޔާބުކުރާ

 ހޮވައި، ފަރާތް
 އެންގުން  އެކަން 

 އެވެ.ލިޔުުމން އަންގާނެބީލަން ކާމިޔާބުިވ ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާބުނުވި ަފރާތްތަކަށް   .26.1

އެއްބަސްވުމުގައި  .27
 ސޮއި ކުރުން 

( އްފަހެ ) 05 ބަންދުނޫން  ގިަނވެގެން ފޮނުވާތާ  ލިޔުން  ެއކަމުގެ  ކާމިޔާުބކުރިފަރާތަށް  ބީލަން  .27.1
 އި ސޮ ސްވުމުަގއިއެއްބަ ަމސައްކަތުގެ ދެމެދު ފަރާތާއި  ކާމިޔާބުކުރި  ބީލަން ެތރޭގައި  ދުވަހުގެ

 .ކުރަންވާނެއެވެ
 ޮސއި  ގައިއެއްބަްސވުމު މުއްަދތުގައި އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 27.1  .27.2 
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 .ބާތިލްކުރެވޭެނއެވެ ނިންމުން ނިންމާފައިވާ ހަާވލުކުރުމަށް  މިމަސައްކަތް  ،ނުކުރައްވައިފިނަމަ
 އި ބަސްވުމުގަެއއް ނުވަތަ ދޫކޮށްލަިއފިނަމަ މަސައްކަތް  ސޮިއކުރުމަށްފަހު  އެއްބަސްވުމުގައި   .27.3 

 އުލަތުގެ ދަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މަސަްއކަތް  ނުކޮށް މަސަްއކަތްފުރިހަމަ ސޮއިކުރުމަށްފަހު
 .އެޅޭނެއެވެފިޔަވަޅު ގޮތުގެަމތިން ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 17.19 ޤަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތުގެ 

 ތައް ސެކިޔުރިޓީ )ޅ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 އެވެ ބިޑް ސެިކއުރިީޓ ހުށަހަޅަންވާނެޝީޓްގަިއ ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އަދަދު ބީލަމަށް   .28.1 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  .28

 ވަެހވެ.)ތިރީސް( ދު 30ބިޑް ސެކިއުރިީޓގެ މުއްދަތަީކ ބިޑް ހުޅުވާ ުދވަހުން ފެިށގެން   .28.2 

 ނުވަތަ  ކަކުން ގަޫބލުކުެރޭވ ބޭންބިޑް ސެކިުއރިޓީެގ ގޮުތގަިއ ހުށަހަޅަންޖެހޭީނ ަސރުކާރުްނ   .28.3 

ކަްށ ޖެކްޓަ ްޕރޮމިދިވެހިރާއްޭޖގައި ގާއިމްކުެރވިފައިާވ ފައިނޭންޝަްލ އިންސްޓިިޓއުޓަޝަނަކުން 
ުތެގ ެނ ގޮދޫކޮށްފައިވާ ސެކިުއރިޓީ ުނވަަތ ގެރެންީޓއެކެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިީޓ އޮންނަންވާ

 ގައި ވާނެއެވެ. 7ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަުލ 
 7 ންުދ ނޫރަސްމީ ބަން ްނ ފެށިގެންޚުެއކަން އަންާގ ތާރީ ށްކާމިޔާބު ކުރާ ަފރާތަބީލަން   .28.4 

ކަްށ ފަރާތްތަ އެ ޓީ ސެކިއުރި ބިޑް ތަކުގެ )ހަތެއް( ދުަވހުގެ ެތރޭގަިއ ބީލަން ކާމިޔާބު ނުާވ ފަރާތް

 ރައްދު ުކރެވޭނެ އެވެ.
 ލަން ބީ  ވަތަ ނު ނަމަވަިކވެއްޖެލަމުން ަފރާތަކުން ބީ  ޅިހުަށހެ ލަންބީ ޅުވުމަށްފަުހ ހު ބީލަން  .28.5 

 ށްފިނަމަ ކޮ ަސލް ކެން ްށ ބީލަްނ ކާމިޔާުބވިކަމުެގ ލިޔުްނ ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކާމިޔާބުކުާރ ފަރާތަ
 ހުަށހަޅާފައިވާ ބިޑް ެސކިއުރިީޓ ދައުލަތަްށ ނެގޭނެެއވެ.   އެފަރާތުން

އެޑްވާންސް  .29
ފައިސާ އަދި 

އެޑްވާންސް 
ފައިސާގެ 

 ގެރެންޓީ 

 ްއގޮތަށް އެ ަގވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ދަުއލަތުގެ  ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެދި ހޯދުމަށް ފައިސާ އެޑްވާންސް  .29.1
 .ޫދކުރެވިދާނެެއވެ ފައިސާ އެޑްވާންސް

ކަ ފަންސާސް )ދެލައް -/250,000އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުެރވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންްޓގެ ޖުމްލަ އަގު   .29.2
 ހާސް( ދިެވހި ރުިފޔާއަށްުވރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ.

ޅީސް ފަހެއް( )ސާ 45އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުަށހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުވާާތ   .29.3
 އެދި ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. ދުވަހުގެ ެތރޭގަިއ އެޑްވާންްސ ފައިސާއަށް 

ުތގަިއ އެޑްވާންްސ ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮ ހުށަހަޅާނަމަ ހޯދުމަށް ފައިސާ އެޑްވާންސް  .29.4 
ންޝަްލ ަފއިނޭ އިވާސަރުކާރުން ގަބޫލުުކރެވޭ ބޭންަކކުން ނުވަތަ ދިެވހިާރއްޖޭގަިއ ގާއިމްކުެރވިފަ

ެއްއ ރެންޓީއިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން ިމ ޕްރޮޖެކްޓަކަްށ ދޫކޮށްފަިއވާ ސެކިއުރިީޓ ނުވަތަ ގެ
ދުަވުލ އެއް ޖަމޫނާކިުއރިޓީ އޮންަނންވާނެ ގޮތުގެ ނަހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ސެ

 ގަިއ ވާނެއެވެ. 9
)ފަނަރަ  %15އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮުތގައި ދޫކުެރވޭނީ މަސައްކަތުެގ ޖުމްލަ އަގުގެ   .29.5 

އިންސައްތަ( އަށްުވރެ ބޮޑުނުވާ އަދަދެކެވެ. އަދި އެޑްާވންސްގެ ގޮތުގަިއ ދެވޭ ފައިާސ 
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11 ސަފްހާ  28ގެ     މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަްސމާދޫ ކައުންސިްލ އިދާރާ 
 

މަސައްކަތް ުކރަމުންދާއިުރ ނުވަަތ ޚިދުމަްތ ހޯދަމުންދާިއުރ ުހށަހަޅާ ބިލްތަކުން، ކޮންޓްެރކްޓްެގ 
 އުނިކުރެވޭެނއެވެ.ޖުމްލަ އަުގގެ ނިސްބަތުން 

 ޕާރފޯމަންސް .30
 ގެރެންޓީ 

މިޔާބުކުިރ ކާބީލަްނ ރުފިޔާއަށްުވރެ މަތީެގ އަގެއްނަަމ  -/250,000ބީލަމަށް ހުށަހަާޅ އަގަީކ   .30.1
އިާވ ރެވިފަސަރުާކރު ގަބޫލުުކރާ ބޭންަކކުން ނުވަަތ ިދވެހިރާއްޭޖގައި ގާއިމްކު ފަރާތުން 

ަތ  ނުވަފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިިޓއުޝަނަކުން ިމ ޕްރޮޖެކްޓަްށ ދޫކޮށްފައިވާ ސެިކއުރިޓީ 
 ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީެގ ގޮުތގައި ގެރެންޓީއެްއ 

ިއ ދަތުގަޕާރފޯމަންސް ެގރެންޓީ ެބހެއްޓުމަްށ ބީލަްނ ކާމިޔާބުުކިރ ފަރާތަްށ ދެޭވ މުއް  .30.2 
 ން ނިންމު މާފައިވާނިން ހަާވލުކުރުމަށް މިމަސައްކަތްޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހަްއޓައިފިނަމަ، 

 ނެއެވެ.ެނގޭ ބާތިލްކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިްޑ ސެކިުއރިީޓ ދައުލަތަށް

ވަަތ ނު ކުން ެގރެންޓީގެ ގޮތުގަިއ ހުަށހަޅަންވާނީ ަސރުކާުރ ގަބޫުލކުާރ ބޭންކަޕާރފޯމަންސް   .30.3 

ްށ ޖެކްޓަ ޕްރޮމިދިވެހިރާއްޭޖގައި ާގއިމްކުެރވިފައިވާ ަފއިނޭންޝަލް އިންްސިޓޓިއުޓަޝަނަކުން 
  ގޮތުގެ ނަންވާނެ ެގރެންީޓ އޮންާޕރފޯމަްނސް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުިރޓީ ުނވަތަ ގެރެންީޓއެކެވެ. 

 ގައި ވާނެއެވެ. 8ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަުލ 

މައްސަލަ  .31
ހުށަހެޅުމާއި 

 މައްސަލަ ބެލުން 

 ލަމެއްގަިއ ގަާވއިދާ ބީ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން  17.09ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުެގ ގަާވއިދުގެ   .31.1
މުގަިއ އް ެބލުސަލަތަޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްަތއް ބެލުމަށް މައްަސލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައް

ގެ  K/CIR/2018/01-13ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ަދއުލަތުެގ މާލިްއޔަތާބެހޭ ަސރކިުއލަރ ަނންބަރު 
 އްަސލަތައް ގުޅިގެން މަްއސަަލ ހުަށހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މަ ަގއިާވ "ބީލަމަކާ  17ޖަދުވަލު 

 ބެލުމުގައި ޢަމަުލކުރާނެގޮުތގެ އުޫޞލު" އާ ެއއްގޮތަށެވެ.
 ލަމެއްގަިއ ގަާވއިދާ ބީ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން  17.09ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުެގ ގަާވއިދުގެ   .31.2 

ރ ރކިުއލަސަބެހޭ ޚިލާފަށް ކުާރ ކަންތައްަތއް ެބލުމަށް ހުަށހަޅަންވާނީ ދަުއަލތުގެ މާލިްއޔަތާ
ެގ ގައިވާ "ބީލަން އިޢުލާންުކރި އޮފީހު  18ގެ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ނަންބަރު 

 PR-14ލާ" ރުހަފުރަތަމަ މަ-ޔާ މައްސަަލ ހުށަހަޅާ ފޯމްޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރަށް ީބލަންެވރި
 ފޯމުންނެވެ.

 ލަމެއްގަިއ ގަާވއިދާ ބީ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން  17.09ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުެގ ގަާވއިދުގެ   .31.3 
 ށިގެން ފެޚުްނ ޚިލާފަށް ކުާރ ކަންތައްަތއް ބެލުމަްށ ހުށަހެޅުމުން، މައްަސލަ ހުަށހަޅާ ތާރީ

އްަސަލ )ހަތެއް( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި، މައްސަަލ ނިންމައި، މަ 7ންދު ނޫްނ ސަރުކާުރ ބަ
ރ ރކިުއލަހޭ ސަ ނިންމިގޮތް ލިޔުމަކުްނ މައްސަަލ ހުށަހެިޅ ފަރާތަށް، ދަުއަލތުގެ މާލިްއޔަތާބެ

ގެްނ ަގއިާވ "ބީލަމުގެ މަްއސަލަާއއި ގުޅި 19ގެ ޖަދުވަުލ  K/CIR/2018/01-13ނަންބަރު 
 ނެެއވެ.ފޯމުން ޖަވާބު ަތއްޔާރުކޮްށ އަންގާ PR-14ރުދޭ ޖަވާުބ" ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަ 

 ގަާވއިދާ  ީބލަމެއްގައި  ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަގއި 17.09 ގަާވއިދުގެ ާމލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  .31.4 
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12 ސަފްހާ  28ގެ     މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަްސމާދޫ ކައުންސިްލ އިދާރާ 
 

 ޖަވާބާމެދު  އޮފިސަރުދޭ  ްޕރޮިކއުމަންޓް ،ހުށަހެޅުމުން ެބލުމަށް ކަންަތއްތައް ުކރާ ޚިލާފަށް
 ފް އޮ މިނިސްޓްރީ  ބެލުމަށް  ައުލން ަމއްސަލަ  ަބޔާންކޮށް ެއކަން ނުެޖހޭނަމަ ހިތްހަމަ

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ސެކްޝަނަށް  ކޮމްޕްަލޔަންސް އެންޑް އޮޑިޓް  އެޑިޔުކޭޝަންގެ
މައްސަލަ އަލުން  .32

ބެލުމަށް 
މުސްތަޤިއްލު 

ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް 
 ހުށަހެޅުން 

ން ީބލަމެއްގަިއ  ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ފަދައި 17.11ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަތުެގ ގަާވއިދުގެ ބާުބ   .32.1

މެޓީ" ިވޔު ކޮލު ރިދިމާވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އިދާރީކަްނކަން އަލުން ބެލުަމށް "މުސްތަޤިއް
 K/CIR/2018/01-13އަށް ހުށަހެޅުމުގައި، ދަުއލަތުގެ ާމލިއްޔަތާބެޭހ ސަރިކއުަލރ ނަންބަރު 

 ީބލަމުގެ ށް އެިދ "ރިާޔ ީބލަމުެގ މައްސަަލ އަުލން ބަަލއިދިނުމަަގއިާވ "ބީލަްނވެ 21ގެ ޖަދުަވުލ 
އެޕީްލ  –މު" މައްސަލަ އަލުން ަބލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިޢު ކޮމެީޓއަށް މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯ

 ފޯމުން ހުށަހަޅިދާނެއެވެ. PR-16މަރުހަލާ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 3 -ސެކްޝަން 
 މާއްދާތައް  ހާއްސަ  އަދި  އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް

"މަސައްކަތުގެ ވެރިަފރާތް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ަމސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުްނާވ   .33.1 މާނަކުރުން  .33
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 މިނިސްޓްރީގެ ދާިއރާެގ ތަނަކަށެވެ.  

ިދ އެނުމަށް ށްދި"މަސައްކަތް ަހވާލުާވ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، އެ މަސައްކަތެއް ކޮ  .33.2 

 ހުށަހަޅާ ަފރާތަށެވެ.ބީލަން 

  ނުވަތަ މަތް "މަސައްކަތް" ކަމަްށ ބުނެފައިއެވަީނ ބީލަްނ ޝީޓްގަިއ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދު  .33.3 

 މަސައްކަތަކެވެ.

ްތ އްކަ"މަސައްކަތުގެ ައގު" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ އެއްބަްސުވމާއި އެއްގޮތަށް މަސަ   .33.4 

 ާކ ފައިާސއަށެވެ. ފުރިހަމަކުރުމުން މަަސއްކަތް ހަވާުލވާ ަފރާތަށް ދައް

ްށ ކުރުމަކަތް "އެއްބަސްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަަސއްކަތުގެ ެވރިފަރާތާއި، މަސައް  .33.5 
 .ހަވާލުާވ ފަރާާތ ދެމެދު މަސައްކަތްުކރުމާބެހޭ ގޮތުން ެވވޭ ެއްއބަސްވުމަށެވެ

ލިޔެކިޔުން  .34
 ބަދަލުކުރުން 

 ފަރާތުން  ެއއް ގުޅިގެން މިއެއްބަސްުވމާއި ފަރާތްތަކުން  ޝާމިުލވާ އެއްބަސްވުމުަގއި މި  .34.1
 ވެހި ދި  ންގާނީއަ ާއއްމުގޮތެއްގައި  އެންގުންތައް އެންމެހައި އަންގަންޖެހޭ ފަރާތަށް އަނެއް

 .ިލޔުމުންނެވެ ،ބަހުން
 ޓްރީ ރަޖިސް ވަތަނު އަތަށް ައތުން ރައްދުުކރާނީ ިލޔުން ފޮނުވާ ަފރާތަށް އަނެއް އެއްފަރާތުން  .34.2 

 .ހަެށވެ އެޑްރެބީލަުމގައި ބަާޔން ކޮށްފައިވާ ،ކަނޑައެޅިފައިާވއީމެއިލަށް  ނުވަތަ ،ފޯސްޓުން
 ރާތުން ފަ ނުންވާބޭ ކުރާން  ަބދަލު ،ބޭނުންވާނަމަ ބަދަލުުކރާން އެޑްރެސް  މިއެއްބަސްވުމުގަިއވާ  .34.3 

 .އަންގަންވާނެެއވެ ލިޔުމުން  ފަރާތަށް  އަނެއް
ތިންވަނަ  .35

ފަރާތަކާއި 
މަސައްކަތް 

 ހަވާލުކުރުން 

 ން ުލކޮށްގެޙަވާ އި އެހެންފަރާތަކާ ެއއްވެސްބަެއއް މަސަްއކަތުގެ ދަށުންުކރެވޭ މިއެއްބަސްވުމުގެ  .35.1

 ފަރާތަށް ވެރި ،ަފރާތުން ޙަާވލުވާ މަސައްކަތް  ބަޔާްނކޮށް އެކަން ބޭނުންވާނަމަ ކުރަން
 ހުއްދަހޯދަްށވާނެއެވެ. ހުަށހަޅާ ލިޔުމުން

 އެްއވެސްބައެއް  މަސައްކަތުގެ  ފަރާަތކާ އެހެން  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  35.1  .35.2
 މަތިން ވާގޮތުގެމިއެއްބަސްވުމުގައި  ފަރާތުން  ަޙވާލުވާ  މަސައްކަތް ހަވާލުުކރިކަމުގަިއވިޔަސް 

 އުފުލަން ވާނެއެވެ. ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް
ތަކެއްޗާއި  .36

ޚިދުމަތާއި 
 ހަވާލުވުން 

ތާރީޚާިއ ނެވޭެނ ( ުދވަސް ުކރިން ތަެކތި ގުދަނަށް ގެ)ތިނެއް 03ތަކެތި ގުދަނަށް ގެނައުުމގެ   .36.1

   އަންގަންވާނެެއވެ.މަސައްކަތް ވިަލރެސްކުާރ ފަރާތަށް  ގަޑި
 ވާނީ ވާލުޙަ ( ގުދަނުން) ތަކެތި ގުދަނަްށ ގެަނއުމުން މަސަްއކަތް ވިަލރެސްކުާރ ަފރާތުން  .36.2

 ތަކެތީގެ އަދަދާެއވެ.
ުހ ވުމަށްފަާވލުޙަބަާލނީ ގުދަނަށް  ތަކެތި/ޚިދުމަްތ ލިބިފައިވޭތޯ އެއްބަސްވުމުގަިއވާ ގޮތަށް   .36.3 

ްތ ސައްކަމަްށ ކޮމެޓީންނެވެ. ކޮލިީޓ ބެލުމަށްފަހު ސްޕެސިިފޭކޝަނާއި އެއްގޮތަ އިވެލުއޭޝަން 
 ނެއެވެ.ށްބެލޭކަމަނިންމާފައިވާކަމަށް ވާނަމަ ެއގްރީމަންޓާ އެއްގޮތަްށ ތަކެތި/ިޚދުމަތް ލިބުނު

 .ވޭނެއެވެވާލެ ޚިލާފަްށ ފޯރުކޮށްދީފަިއވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި ައނބުރާ ފޮނުއަދި އެއްބަްސވުމާ 
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އެއްބަސްވުމުގެ  .37
 މުއްދަތު 

 ނެއެވެ ށްދޭންވާރުކޮތަކެތި/ިޚދުމަތް ފޯއެއްބަސްވުމުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަތުެގ ތެޭރގައި   .37.1

 ތަ ނުވަ އް ކާިރޘާއެ/ޙާދިސާއެއް ޤުދުރަތީ  ނުވަތަ  ކަމެއް  ާބރުނުފޯރާ  ހަވާުލވިފަރާތުގެ  މަސައްކަތް  .37.2

 ޓަކައި އިތުރުުކރުމަށް މުއްދަތު ކުރިމަިތވެއްޖެނަމަ ގުޅޭކަމެއް މެނިފެކްޗަރިންއާއި
 ޅޭ ގުކަމާ  ތަުނވަ ރަސްމީ) އެގޭަފދަ ދިމާވިކަން  އެކަެމއް ނުވަތަ  ާކރިޘާެއއް/އެޙާދިސާއެއް

 ުކރިން  މަވުމުގެ ހަ މުއްދަތު ނިންމަންޖެހޭ  މަަސއްކަތް ލިޔުންތަާކއެކު( ފަރާތްތަކުގެ
  ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. މަސައްކަތުގެ ެވރިފަރާތަށް 

 އްދަތު މު ހުށަހެޅިނަމަވެސް  ކޮށްދިނުމަށް ރުއިތު މުއްދަތު ހުރެ  ސަބަބަކާއި  އެއްވެސް   .37.3 
މަތިްނ ގޮތުގެ ވާބަޔާންކޮށްފައި ަގއި " އުޫޞލު އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ  މުއްދަތު " އިތުރުކޮށްދޭނީ

 ހުަށހަޅައިގެންނެވެ.ބިޑް ކޮމެޓީއަށް 
 ކުރުމާއި  ޖުރިމަނާ .38

 އެގްރީމަންޓް
 ކުރުން  ބާތިލް

 

ުދެގ ޤަވާއި ތުގެއެއްބަސްވުމުގަިއވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދަުއލަތުގެ މާލިްއޔަ  .38.1

 . އެވެވަނަ މާއްދާއާ ެއއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް ެޑމޭޖަސް ކެނޑޭނެ 10.71

ޖުމްަލ ، ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުެގ ބީލަމެއްަނމަ ފައިސާ ކަނޑާނީ-/2,500,000 ޖުމްލަ އަގު   .38.2
 ށްުވރެ އްދަތަ)ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެްއ ފަހެއް( އާ ގުނަުކުރމުން ޖެހޭ އަދަދާ މު 0.005އަގު 

 އިތުރުވާ ުދވަސްތަކުެގ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ެޖހޭ އަދަދެެކވެ.
 CP*0.005*LDލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = 

CP  ުކޮންޓްކެޓް ޕްަރއިސް(: ކޮންްޓރެކްްޓގެ ޖުމްަލ އަގ( 

LD  ްލޭޓް ޑިުއރޭޝަން(: ކޮންްޓރެކްޓްެގ މުއްދަތަށްުވރެ އިުތުރވާ ދުވަސްތައ( 
ފައިާސ  މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުންމަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވާ މުއްދަތަށް   .38.3 

ވޭީނ ުކރެހުށަހަާޅ ބިލަށް ަފއިސާ ދޫ މަސައްކަތް ޙަާވލުިވ ފަރާތުންދޭންޖެހިއްޖެނަމަ، 
 ހު ބާކީ ށްފަމަސައްކަތް ނުނިމި ަލސްވީ މުއްދަތަްށވާ ފައިާސ ބިްލގައިާވ އަދަދުން ކެނޑުމަ

 ފައިސާއެވެ.
 އިންސައްަތ އަްށވުރެ ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް  15%މަސައްކަތުގެ ޖުމްަލ އަުގގެ   .38.4 

 ބޮޑުވެއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުްނ ބާތިލްުކރެވޭނެެއވެ.
އެގްރީމަންޓް  .39

 ބާތިލްކުރުން 

 ހަގަ ފާއެއްބަސްވުމުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާގޮތަްށ މަސައްކަްތ ުކރިޔަށް ނުދާކަމަްށ   .39.1

ރިހަަމ މުގެ ފު ުކރުކުރެވިއްޖެނަމަ ެއއްބަސްވުންެއއްކޮށް ނުވަތަ އެއްބަސްވުުމގެ ބައެއް ބާތިލް
 ެގ ވެރިަފރާތަށް ލިިބގެންވެެއވެ.އިޚްތިޔާރު މަަސއްކަތު

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި،  3އެއްވެސް ސަބަބަާކހުެރ އެއްބަްސވުން ބާތިލްކޮށްފިނަމަ ބަްނދުނޫން   .39.2 
އެހާތަނަށް ނިމިފަިއވާ މަަސއްކަތާއި، ނުނިމިުހިރ މަސައްކަުތގެ ތަފްސީްލ އަގާއެުކ ލިޔެ، 

ދެފަރާތުން އެލިޔުުމގައި ޮސއިކުރަން ވާނެއެވެ. އަިދ މަސައްަކތް ހިނގާ ަސއިތްގައި ހުންަނ 
ދުވަހުެގ  3ޓްރެކްޓަރ ގެ ުހރިާހ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ނަގަިއ އެތަެކތި  ބަނދުނޫން ކޮން
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15 ސަފްހާ  28ގެ     މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަްސމާދޫ ކައުންސިްލ އިދާރާ 
 

ތެރޭގައި ގެންދަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުެގ ފަހުން މިއިްނ އެއްޗަކަށް ދިމާާވ އެްއވެްސ 
 ނެއެވެ.މައްސަލައަކަްށ ޒިންމާއެއް ނުެވވޭ

އެހެނިހެން  .40
 ކަންކަން 

ަތ ނެްއ ނުވަޤާނޫ އެއްވެސް  ަސރުކާުރގެ ސޮިއކުރުމަށްފަހު  ދެފަރާތުން  އެއްބަްސވުމުގައި  މި  .40.1
ޤާނޫނެްއ  އެފަދަ ނުވަތަ އެނގިއްެޖނަމަ ވާކަން ތަޢާރުޟު އެއްބަސްވުމާއި  މި ދަކާގަވާއި

 ބާިޠލެއް  މިއެއްބަސްވުން މުޅި ސަބަބުން  އެކަެމއްގެ ހެދިއްޖެނަމަ  ގަާވއިދެއްނުވަތަ 
 އް މާއްދާއެ އެ ހިމެޭނގޮތްވެއްޖެނަމަ ވުމުގައިއެއްބަސް  މި މާއްދާއެއް އެފަދަ. ނުވާނެއެވެ

 ރާތުންވެސް ދެފަ ދެމެހެއްޓުމަށް ުއވާނުލައި  ެއއްބަސްވުން މި ނަމަވެސް އިސްލާހްކޮްށގެން
 .ޤަޫބލުކުރަެމވެ އެއްބަސްވެ

ޓެކްސް އަދި  .41
 އެހެނިހެން ފީތައް 

 މްޕޯޓް އިއި، ޑިޔުޓީތަކާމިމަސައްކަތާއި ގުޅިގެްނ ދައްކަންޖެހޭ ެޓކްސްތަކާއި، ަކްސޓަމްސް   .41.1
އްކަްތ ނީ މަސައްކާލައިސަންސް ފީތައް އަދި އެހެނިެހއް ފީއެްއ ދައްކަންޖެހިއްޖެަނމަ ފީއެއް ދަ

 ހަވާލުިވ ފަރާތުންނެވެ.
އެއްބަސްވުމަށް  .42

 ބަދަލުގެނައުން 

 މެދުަގއި  ދެފަރާތުގެ ގެނެވޭނީ ބަަދލެއް މާއްދާއަކަށް އެްއވެސް އެއްބަސްވުމުގަިއވާ މި  .42.1

 .އެއްބަްސވުމަކުންނެވެ ސޮއިކުރެވޭ 

އެއްބަސްވުމަށް  .43
 ހިނގާނެ ޤާނޫނު 

 ތަކާއި ޤަވާއިދު އިޤާނޫނުތަކާ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ކުރާނީ ތަންފީޛު އަދި ،ހިންގާނީ އެއްބަސްވުން މި  .43.1
 .އެއްގޮތަށެވެ

 އިގެން ދައްކަ  ާވހަކަ ެމދުގައި ދެފަރާތުގެ  ދެބަްސވުން އުފެދޭ އިމެދުމިއެއްބަސްވުމާ  .44.1 ދެބަސްވުން  .44
 އިގެން ހުަށހަޅަ އްސަލަ މަ ޯކޓަކަށް  ަޝރުޢީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ  ،ހައްލުނުުކރެވިއްޖެނަމަ

 . ނިންމާނީއެވެ
 އި  މެދުގަ ތުގެަފރާދެ ހަްއުލކުރާނީވެސް އެކަމެއް  ދިމާެވއްޖެނަމަ ނެތްކަމެއް ގައި މިއެއްބަސްވުމު  .44.2 

 ސަލަ މައް ށް ކޯޓަކަ ޝަރުޢީ  ދިވެިހރާއްޖޭގެ  ،ހަްއލުނުވެއްޖެނަމަ. ަދއްކައިގެންެނވެ ވާހަކަ
 .ނިންމާނީއެވެ ހުށަހަޅައިގެން

 
 

 
 

 
 4 -ސެކްޝަން 

 ތައް ޖަދުވަލު 
 1 – ޖަދުވަލު 

 ޗެކްލިސްޓް  އަދި ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ  ބީލަން
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16 ސަފްހާ  28ގެ     މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަްސމާދޫ ކައުންސިްލ އިދާރާ 
 

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

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

   ( 2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު  1

   ޕީ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ 2

   ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  3

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

   (3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް  5

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

   (އެޓާރނީ އޮފް ޕަވަރ) ލިޔުން  ހުއްދަ  ސޮއިކުރުމުގެ  ބީލަމުގައި  7

8 
   .އެލިޔުން  ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ ލިޔުން  ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައިވާ  ވަނަ  6.1

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް( ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ) ބިޑު ސެކިއުރިޓީ 9

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

   ރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި ފު 5އަދި ޖަދުވަލު  ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް 10

   ހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި ފުރި 4ގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު  ގެރެންޓީއާއި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީފަދަ(މާލީ ދަލީލު )ބޭންކް  11

ވާލި ފަރާތަށް ލަމަށް ހުޅު ބީ ތިޔާރު ވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޙް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމި ބީލަން 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

   ތަރުތީބުކުރެވިފައި  މިލިސްޓުގައި ވާ ތަރުތީބުން ހުރީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  12

   ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި )ކިތައް ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ  ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށް( 13

   ސޮއިކޮށްފައި ހުރީ ޞަފްހާތަކުގައި  14

   ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަހާފައި  ހުރީ  ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް  15

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

16 
މަސް  3 ފަހުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ )ދޫކުރި 

 ހަމަނުވާ(
  

17 
މަ ނެތްނަ ންވައްޒަފު )އެންމެފަހުން ދެއްކި މަހުގެ އަދި މު މުގެ ކޮޕީ ފައިސާ ދައްކާކަމުގެ ލިޔުގަވާއިދުން ޕެންޝަން 

 މަސް ހަމަނުވާ( 3)ދޫކުރިފަހުން  ނެތްކަމަށް ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިވާ ލިޔުން(
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 – ޖަދުވަލު 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

 
 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަން  .1
 1.1 ނަން 

 1.2 އެޑްރެސް 



 ބީލަން ފޮތް

 2021 އޮކްޓޯބަރ 20

 

17 ސަފްހާ  28ގެ     މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަްސމާދޫ ކައުންސިްލ އިދާރާ 
 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން  

 2.2 އިޢުލާން ނަންބަރު 
 ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު  .3

 3.1 ހުށަހަޅާ އަގު  

  ޖީ.އެސް.ޓީ  

  ޖުމްލަ އަގު: 

 3.2 )ލިޔުމަށްތާނައިން (ޖުމްލަ އަުގ  
 3.3 (މުއްދަތު )ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު  .4
  މާއްދާތައް ރީމަންޓްގެ ެއގް، މަްތ ފޯުރކޮށްދިނުމަށް ދީފައިާވ މަޢުލޫމާތާއިމަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިާވ މަސައްކަތް/ޚިދު

ގަނޑު / ށް އަޅުތް ދިނުމައްކަތް ނުވަަތ ޚިދުމަމަސަ މި އަގަށް  މަތީަގއި ދެންނެވިފަިއވާރަނގަޅަށް ބެލުމަްށ ފަހު، 

 އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.

4.1 

ށީގެްނާވ މަ، އެކައިފިނައަޅުގަނޑު/ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ޯފރުކޮްށދިނުން ހަާވލުކުރަްނ ނިންމަ

 ދުމަތް ޯފރުކޮށްދިނުމަށް ގައިާވ މުއްދަތުަގއި މަަސއްކަތް/ޚި 3.3މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި މަަސއްކަްތ ފެއްޓުމަށާއި، 
 ހުށަހަޅަމެވެ.

4.2 

 އަޅުގަނޑު މަލުުކރުމަށްކޮށް، އެއާިއ އެއްގޮތަްށ ޢަްސ ހަމަވަންދެްނ މިބީލަން ޤަޫބލު ދުވަ 30މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 
ިދވަޑައި ރާތުން އެވެރިފަ  ޮސއިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަެމވެ. މިމުއްދަތުގެ ެތރޭގަިއ އެއްަބސްވުމުގައި  /

 ެމވެ. ވައްބަސްވެްސ އެސައްކަތް ުކރުމަށްގެންފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގަިއ ސޮއިކޮްށ އެއްބަްސވުމާއި އެއްޮގތަށް މަ
4.3 

  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .5

 

 ސޮއި 

 ނަން 

 މަޤާމު  

 ތާރީޚް  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 3 – ޖަދުވަލު 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 
 

 
 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1
  -1.1 ނަން 

  -1.2 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް  



 ބީލަން ފޮތް
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18 ސަފްހާ  28ގެ     މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަްސމާދޫ ކައުންސިްލ އިދާރާ 
 

  -1.3 ވިޔަފާރީ އެޑްރެސް 

  -1.4 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  

  -1.5 ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު 

  -1.6 ނަންބަރު ޓިން ޖީ.އެސް.ޓީ 

  -1.7 ފޯނު ނަންބަރު 

  -1.8 އީމެއިލް އެޑްރެސް  

ރުންގެ މަ ޕާޓްނަ ޝިޕެންނަ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު )ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  .2
 މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު(

 # ނަން  މަޤާމު 

   މެޖޭނިންގ ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   

 އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް  .3
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 4 – ޖަދުވަލު 

  މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު



 ބީލަން ފޮތް

 2021 އޮކްޓޯބަރ 20

 

19 ސަފްހާ  28ގެ     މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަްސމާދޫ ކައުންސިްލ އިދާރާ 
 

 
 

 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
)ދިވެހި  މަހުގެ ބެލެންސްފާއިތުވި 

 ރުފިޔާއިން(
 # އެކައުންޓް ނަންބަރު  އެކައުންޓްގެ ބާވަތް 

    

    

    

 ޖުމްލަ  

 ކްރެޑިޓް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

)ދިވެހި  ފައިސާގެ އަދަދު 
 ރުފިޔާއިން(

 # ފަރާތުގެ ނަން  ކުރެޑިޓް ދޫކުރި  ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް  ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު 

     

     

     

 ޖުމްލަ  
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 5 – ޖަދުވަލު 

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް  (ތިނެއް ) 3ފާއިތުވި 
 

 
 

 



 ބީލަން ފޮތް

 2021 އޮކްޓޯބަރ 20

 

20 ސަފްހާ  28ގެ     މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަްސމާދޫ ކައުންސިްލ އިދާރާ 
 

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

 # މަސައްކަތުގެ ނަން  މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް  މަސައްކަތްކުރި އަހަރު 

     

     

     

     

     

     

     

 ޖުމްލަ: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 އިންސައްތަ ަހމަވާ ަމސައްކަތްތަކެވެ. 25ގެ ގުއިވެލުއޭޝަނަށް ނެގޭނީ ހުށަހަޅާއަ  ނޯޓް:
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 ޑު ނބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަ 

 
 

 
 



 ބީލަން ފޮތް

 2021 އޮކްޓޯބަރ 20

 

21 ސަފްހާ  28ގެ     މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަްސމާދޫ ކައުންސިްލ އިދާރާ 
 

ޕޮއިންޓްދެވޭނެ 
 ދާއިރާ 

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް 
ޕޮއިންޓްގެ 

 އަދަދު 

 އަގު 
ބޭ ޕޮއިްންޓ ލިވަރަކަށް  )އަގު ކުޑަވީ  85 ×ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުަށހެޅި އަގު 

  (ގިނަވާނެއެވެ.
85 

 މުއްދަތު 

ފަިއާވ )މުއްދަތު ދީ 05 ×ހުށަހެޅޭ އެންެމ ުކުރ މުއްދަތު / ހުށަހެޅި ުމއްދަތު 

ޭބ ނަމަ ލިުކރު އަިދ މަސައްކަތް ނިންާމ މުއްދަތު ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓެްއ ނުދޭނެއެވެ.
 ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެެއވެ.(

05 

މަސައްކަތުގެ 
 ތަޖުރިބާ 

  05 × ގިަނ ޕްރޮޖެކްްޓ ައދަދު ހުަށހެޅި އެންމެ/ޕްރޮޖެކްްޓ އަދަދުހުށަހެޅި 
 ޕްރޮޖެކްޓްތަކަްށ ެއކަނި(ގުޅުންހުިރ )ޖޫރިމަނާއެއްނެތި ހިްނގާފައިާވ 

05 

 މާލީ ޤާބިލުކަން 
  05 × މަތީ ެވލިޔު ހުށަހެޅި އެންމެ  / ވެިލޔުހުށަހެޅި 

އިންޓެްއ އަށްުވރެ ދަށްަނމަ އެއްވެސް ޕޮ  20%މާލީ ގާބިލްކަްނ ހުށަހެޅި އަދަުދގެ 

 ނުދެވޭނެއެވެ. 

05 

 100 ޖުމްލަ 
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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 )  
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22 ސަފްހާ  28ގެ     މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަްސމާދޫ ކައުންސިްލ އިދާރާ 
 

 

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 Instructions to 

Bidders, if required; or 

 (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instru ction 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 d eadline 

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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 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  
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23 ސަފްހާ  28ގެ     މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަްސމާދޫ ކައުންސިްލ އިދާރާ 
 

( 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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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  
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24 ސަފްހާ  28ގެ     މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަްސމާދޫ ކައުންސިްލ އިދާރާ 
 

 [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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 ކޮންޓްރެކްޓާގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް 
 ނަންބަރު 
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25 ސަފްހާ  28ގެ     މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަްސމާދޫ ކައުންސިްލ އިދާރާ 
 

 ގަންނަ ފަރާތުެގ މައުލޫމާތު 
 ނަން:

 އެގްރެސް:
33.1 

 ވިއްކާ ަފރާތުގެ މަުއލޫމާތު 

 ނަން:
 އެގްރެސް:

33.2 

 މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު:
 

33.3 

 33.4 މަސައްކަތުގެ ައގު:
  37 އެއްބަސްވުމުެގ މުއްދަތު:
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26 ސަފްހާ  28ގެ     މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަްސމާދޫ ކައުންސިްލ އިދާރާ 
 

 ފަރާތް: މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ    ވެރިފަރާތް: މަސައްކަތުގެ 
 ސޮއި: ސޮއި:

 
 ނަން:  ނަން: 

 މަޤާމް:  މަޤާމް: 
 ތައްގަނޑު:  ތައްގަނޑު: 

  6 -ސެކްޝަން 

 އެއްބަސްވުން 

ްތ މަސައްކަ" ހުންފަ މީގެ  އެއްބަސްވުމުަގއި މި) --------------------  ،ވަނީ ކުެރވިފައި އެގްރީމަންޓް  މި

 ދީ މީލާ ،ދެމެދު އާ"(  މަަސއްކަތް ުކރާފަރާތް" މީގެފަހުން އެއްބަްސވުމުގައި  މި ) ------------ އާއި"( ަފރާތްކުރުވާ 
 . ވެއެ ދުވަހު..( ....... )................ މަހުގެ........................  އަހަރުގެ  ވަނަ...........  ،ސަނަތުން

ރުމަްށ ( ކު"ތައްމަަސއްކަތް"އެއްބަސްވުމުގަިއ މީގެ ފަހުން  )މި............................ ދެންފަހެ، 
 ސާބު ހި އަންދާސީ  ފައިވާހުަށހަޅާ މަސައްކަތް ުކރާފަރާތުންހިނދު، އަދި ެއކަމަށްޓަކައި  ވިބޭނުން މަސައްކަތް ކުރުާވ ފަރާތުން

ތައް ތްްއކަ މަސަ އަދި އެ ،ކުރުމަށާއި  ނދު، ބުެނވިދިޔަ މަސަްއކަތްތައް ހި ރި ޤަބޫލުކު  މަސައްކަތް ުކރުާވ ފަރާތުން 
 އްބަސްވަެމވެ. އެންކަމަށް ނިިވ ކަލިބޭ ެގއްލުމަކަްށ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނަަމ އެަކމެއް ކުރުމަްށ ނިޔަތްގަނެ، އަންނަ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

 "އްތަ ޠުގެ ަޝރުބަސްވުމުެއއް" ތައް މާނަކުރުުމގައިޙުތަކާއި އިސްތިލާބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސްަތލަޙުއެއްބަސްވުމުގައި  މި .1
އްެގ ވުުމގެ ބައެ އެއްބަސް އަދި އެއީ، މި  ގޮތަށް ަބލަންވާނެެއވެ.ލާޙެއް ބޭނުންކޮށްަފއިާވ މުސްތަލަެޙއް ނުވަަތ އިސްތި  އެ ގައި 

 ގޮތުގައި ެބލެވޭނެެއވެ. 
ޔަތްކޮްށ ށް  ރިޢާއަުގ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވގޮތަ ކަނޑައަޅާފައިވާ ައގަށް، އަދި އެ ގައިއެއްބަސްވުމު މި .2

 ތަކާ ގެ ޝަުރޠުބަްސވުމުއެއް މަސައްކަްތކުރުމުގަިއ މި އަދި އެ ،މަސައްކަތްަތއް ކުރުމަާށއިއެއްބަސްވުމުގެދަށުން ުކރަންޖެހޭ 
 ވެެއވެ. ެއއްބަސް ަމސައްކަތް ުކރުވާ ަފރާތުންބަަދލު ދިނުމަށް ލިބިދޭންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްގޮތްނުާވ 

 ރަންޖެހޭ ކު ސްލާުޙ އަިދ އި ،ްސ ނިންމުމާއިއެއްބަސްވުުމގަިއ ކަނޑައަޅާފައިާވ މަސައްކަތްތަްއ ުކރިއަށް ގެންގޮ މި .3
ޭހ ލިބިދޭންޖެ ރާތަށްފަ މަސައްކަތްުކރާ  ެއއްބަސްވުމުެގ ޝަުރޠުތަކާިއ ެއއްގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުާމ ގުޅިގެން  މަސައްކަތްތައް

ށްިނންމާ ކޮ ތުން މަސަްއކަތްކުާރ ފަރާ އެއްގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން މަސައްކަތުެގ އަުގ ނުވަަތ ެއއްބަސްވުމުެގ ޝަުރޠުތަކާ 
 ވެ.  އްބަސްެވއެއެ ރާތުންމަސައްކަްތކުރުާވ ފަދިނުމަށް  މަސައްކަްތކުރާ ަފރާތަށްދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ފަިއސާ މަސައްކަތްތަކަށް 

، ތަކާއި ުމ މާއްދާެގ އާންމި އެއްބަްސވުން އެކުެލވިގެންވަީނ ީބލަމާ ގުޅިގެން ެދވުނު ަމޢުލޫމާތާއި، ެއއްބަސްވުމު

 ަހވާލުިވ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ ޕްރޮޕޯަސލްގެ މަްއޗަށެވެ.މަސައްކަތް 

 އިއްބަސްވުމުގަ އެ  ،އިޙްތިރާްމކުރުމާއި ާމްއދާތަކަށް އެންމެަހއި ެއއްބަސްވުމުގެ  މި ،އެއްބަްސވުމަކީ މި
 ުތގައި ނިޔަ ޓުމުގެދެމެެހއް ންއެއްބަްސވު މުއްދަތަށް ިމއެއްބަސްވުމުގެ  ދެފަރާތުން ،ޙާޞިލްުކރުމަށްޓަކައި މަޤްޞަދުތައް  ބަޔާންކުރާ
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 7 -ސެކްޝަން 

 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި/މަސައްކަތުެގ ތަފްސީލް 

 1.1 ސީލިންގ .1

 
1.2 

ޕޯޓިޯކ  ،ތަށްޖަހާފައިވާ ފިލާގަިއ ގެ ީސލިންގުފެންޑާ އުންސިލް އިާދރާގެ އުުތރުފަރާތުކަ

 ން.ނެގު  ިފލާތަކާއެކު ސީލިންގު

 ސީލިންގ އަޅާފަިއވާ ފަތިތަކުން ީފވެފައިާވ ފަތިތައްނަގަިއ ފަތިއެޅުން.

 2.1 ދިޔަދޮވި .2

2.2 
2.3 

 ލްުކރުން.ށް ބަދަވިތައިމާރާތުގެ ުފރާޅާ ޕޯޓިކޯ ުފރާޅުގެ ދެފަޅި ގުޅޭތަނަށް ލާފައިާވ އަޑީދިޔަދޮ

 ބަދަލްުކރުން.ޕޯޓިކޯ ތިނބި 

 ނަލަފިލާ ަހރުކޮްށ ދިޔަދޮވި ހަރުުކރުން.

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 


