
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ބީލަން ފޮތް 

ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން.ކުޑަފަރީ ސްކޫލުގެ      ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:  

 GS113/2021/04(IUL-G)    އިޢުލާން ނަންބަރު:

 

      
 
  
 
  

 ކުޑަފަރީ ސްކޫލް 
ދިވެހިރާއްޖެ ، ކުޑަފަރި  



       ކުޑަފަރީ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން.
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  1ސެކްޝަން 
 ބީލަން ޝީޓް 

 

 

 

 

 

 ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް 
 ނަންބަރު 

 ކުޑަފަރީ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން. މަސައްކަުތގެ ނަން:

 GS113/2021/04(IUL-G)އިޢުލާން ނަންބަރު: 

 0201ޑިސެންބަރު  08  އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް:

1.1 

 ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން: ބީލަން

 ކުޑަފަރީ ސްކޫލް 
 / ދިވެހިރާއްޖެ  ނ.ކުޑަފަރި

 8081620ފޯން: 

މި ބީލަމުގައި ބަިއވެރިވެަލއްަވން އެދޭ ފަރާތްތަކުން

 

6.1 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
 އަޙުމަދު ޙުސައިންނަން: 
 ޕްރިންސިޕަލް މަޤާމް: 

  admin@kudafareeschool.edu.mvއީމެއިލް ެއޑްރެސް: 8081620ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

9.1 

 9.2 މީލާދީ މަހަކަށް ކުރެވޭނެ އަުގގެ ޮގތުގައި ހަމަޖައްާސއަގު އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް:  

 13.1 އަަހރު 1މަސައްކަުތގެ މުއްދަތު: 

 ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ކޮންމެހުން ހުންނަންޖެހޭނެ ލިޔުންތައް
 ( 0ފޯމް )ޖަދުވަލު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ  -
 ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮަސއިޓީ/ އަިމއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާީރގެ ރެޖިސްްޓރީގެ ކޮޕީ. -
 (3ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް )ޖަދުވަލު  -
 ރެޖިސްޓްރީކޮށްފަިއވާަނމަ(ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަްނ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  -
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ެރެވނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްްސ ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ  -

 މަސް ހަމަނުވާ( 3)ދޫކުރިފަހުން 
 
 
 

18.1 
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2   ކުޑަފަރީ ސްކޫލް   | 02ސަފްޚާ 
 

 ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި 
 ކުޑަފަރީ ސްކޫލް  ތަން:

 2021ޑިސެންބަރު  01 ތާރީޚް:
 ރަ ްނގާއަ ދުވަސް:
 13:22 ގަޑި:

18.1 

 24.1 ަގއި ެއވަނީެއވެ. 4 ވަޒަްނކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލުލަންތައް ބީ

 28.1 ރ. 2.22ބިޑް ސެކިއުރިީޓގެ ގޮތުަގއި ުހށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 

 30.1   ރ. 2.22ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: ހުށަހަޅާ އަގުގެ  ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީ 
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 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު ބީލަށް  - 0ސެކްޝަން 

 )ހ( އާންމު މަޢުލޫމާތު 

 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .1
 

1.1.  
 

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

 މަޢުލޫމާތު ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ.

ބީލަމަށް  .2
ކުރިމަތިލެވޭނެ 

 ފަރާތްތައް 

ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ:  ،ބީލަން ހުޅުވާލެވިފަިއވަނީ  .2.1
ފަރާތްތަކަާށއި ( ގެ ދަށުން ވިޔަާފރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ ިތރީގައި ަބޔާންކުރާ 18/2014

 އާންމު ވަކި ފަރުދުންނަށެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ ކުންފުނިތައް. 2.1.1 

 ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް. 2.1.2 

ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސަިއީޓގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިްސޓުރީ ކުެރވިފަިއވާ ކޯޕަރޭިޓވް  2.1.3  
 ސޮސައިޓީަތއް.

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ިވޔަފާރީގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުެރވިފަިއވާ އަމިއްަލ  2.1.4  
 ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.

އިތުރުްނ އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމަށް ަގއި ަބޔާންުކރާ  ފަރާތްތަކުެގ  0.1މިމާއްދާގެ   .2.2 
 ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި ަބޔާން ކޮށްފަިއވާެނއެވެ.

ބީލަން  .3
އޮންނަންވާނެގޮތާ 
އި ބީލަމުގައި 

 ސޮއިކުރުން 

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުެގ  ،ަގިއވާ 1ބީލަންތައް އޮންނަންވާނީ މި ލިޔުމުގެ އެނެކްސް   .3.1
ޗެކުލިސްޓު ަގިއވާ ލިއުންތަކާއި ޑޮިކއުމަންޓުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ބައިންުޑ 

 ކުރެވިފަެއވެ.

ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭ ފޮންޓަކުން )ފަރުމާ ފޮންޓް  ،ބީލަން އޮންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން  .3.2
ގެ ލިޔެަފިއ ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އެނގޭ އަތުން ލިޔާނަމަ ކުެރވިފަެއވެ. ނުވަތަ ފަދަ( ޓައިޕު 

އަދި ބީލަމުގެ ހުރިާހ ސަފްހާއެްއގައި ބީލަން ހުށަަހޅާ ފަރާތުގެ ނުވަަތ އެފަރާތުން  ގޮތަށެވެ.
އަްއޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮާޔއި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އޮންނަން ވާނެެއވެ. އަދި ބީލަމުގެ ކޮންމެ 

ކިަތއް ޞަފުހާގެ ތެރެއިން ކިތައް ވަނަ ޞަފުޙާކަން އެނޭގގޮތަްށ ޞަފުޙާއެްއގައި ވެސް އެއީ 
 ތަރުތީބުން ޞަފުޙާ ނަންބަރުވެސް ޖަހަންވާނެއެވެ.

 



       ކުޑަފަރީ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން.

4   ކުޑަފަރީ ސްކޫލް   | 02ސަފްޚާ 
 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން  ކުންފުނިތަކުންޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  3.3.1  .3.3
ބީލަމުގައި ޮސއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުުމގެ ުހއްދަ ދެވިފަިއވާކަން ަބޔާންކުާރ 

  ."ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ގެ ކޮީޕއެއް ހުށަހަޅަން ވާެނއެވެ 

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

 .އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީެއއް ހުށަހަޅަން ވާނެެއވެ 
ފަރާތަކުން ބީލަމުގިައ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިީޓތަކުގެ ެޗއަރޕާރސަން ނޫން އެހެން  3.3.2

ސޮއިކުރާނަމަ ެއ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުުމގެ ހުއްދަ ެދވިފަިއވާކަން ބަޔާްނކުރާ "ަޕވަރ ޮއފް 
 .އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީެއއް ހުށަހަޅަން ވާނެެއވެ 

ފަރުދީ ވިޔަފާރިތަކުަގިއ ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ީބލަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގަިއ  3.3.4
ތަކަށް ސޮއިކުރުުމގެ ހުއްދަ ދެވިފަިއވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ ޮއފް ސޮއިކުރާނަމަ އެފަރާ

 .އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީެއއް ހުށަހަޅަން ވާނެެއވެ 

 ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުިނތަކުން ބީލަމުގެ ލިޔުންތަކުަގއި 3.3.5  
 ޒިންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްވެސް ސޮއި ކުރެިވދާނެއެވެ. ސޮއިކުާރއިރު،

ހުށަހެޅޭނެ  .4
 ބީލަމުގެ އަދަދު 

އެއް ބީލަމަށްވުެރ  )އެކެއް( ބީލަމެވެ. 1ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ   .4.1
ބީލަމެއް ގިނަ ބީލަށް އެއްވެސް ފަރާތަުކން ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާގަިއވާ ހުރިހާ 

 ބާތިލް ކުރެވޭނެެއވެ.

ބީލަން ތައްޔާރު  .5
 ކުރުމުގެ އަގު 

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

 ެއވެ.ޒިންމާއެއް ނުަނގާނެ

އެހެނިހެން  .6
 އުސޫލްތައް 

މިނިސްޓްީރގެ ދަށުން  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑޔުޭކޝަނާއިބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ،   .6.1
ހިނގަމުންދާ އެއްެވސް އިާދރާއެްއގެ ވެިރެއއް ނުވަތަ ުމވަްއޒަފަކާ ތިމާެގކަމުގެ ުނަވތަ 

ކަުމގަިއވާނަމަ ނުވަތަ މި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިާރެގ ފަރާތެއް  ވިޔަފާީރގެ ެއއްެވސް ުގޅުމެއް އޮތް
ނަމަ އެކަުމގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އެްއވެސް އޮފީހެްއަގއި 

އެކަން   ލިޔުމެއްަގއި ސޮިއކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާ ހުއްޓާ
 ބީލަން ބާތިލް ުކރެވޭނެެއވެ.އެ އިތުރު އެންގުަމކާ ނުލައި އެނިގއްޖެނަމަ 

 )ށ( ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް 

ބީލަން ފޮތު ގައި  .7
 ހިމެނޭ ބައިތައް 

ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތަުކގަިއ ހިމެނެނީ ތިރީގައިާވ ލިސްޓްަގއިވާ ިލޔުންތަކާިއ،   .7.1
 އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ.



       ކުޑަފަރީ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން.

5   ކުޑަފަރީ ސްކޫލް   | 02ސަފްޚާ 
 

 (1-)ސެްކޝަން ޝީޓްބީލަން  1.1.1 

 (0-)ެސކްަޝންބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު 7.1.2  

 (3-)ެސކްޝަންެއއްބަްސވުމުގެ އާންުމ އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް  1.1.3  

 (4-)ެސކްަޝންޖަދުވަލުތައް  1.1.4  

 ( 0-)ސެްކޝަން އެއްބަްސވުން  7.1.5  

 ( 8–)ސެކްޝަންމަސައްކަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  7.1.6   

ބީލަމުގައި  .8
ރަޖިސްޓްރީ 

 ކުރުން 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުގަިއވާ މުއްދަުތެގ ތެރޭގައި ބީލަން ޝީްޓގައި   .8.1
 ނަންނޯޓް ކުރަންވާނެެއވެ.ުނވަތަ ދީފައިވާ ލިންްކއިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެޑުރެހަށް ވަަޑއިގެން 

 މަުޢލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.އަންދާސީ ހިސާބުގައި ރަޖިސްްޓރީ ކުރުމަށް ތިރީގައި މިވާ   .8.2
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން.

 / އައިޑީާކޑު ނަންބަރުރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
 އީމެއިލް ެއޑްރެސް.

 ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު.

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދެވިފަިއވާ މުއްދަތުގެ ތެޭރގަިއ   .8.3
 މިއިދާރާގައި ނަން ނޯޓްކުެރވިަފއިވާ ފަރާތްތަކަެށވެ.

ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން  .9
މައުލޫމާތު  
 ސާފުކުރުން 

މި ބީލަމާއި ގުޅޭ ޕްރީިބްޑ މީޓިން އޮންނާނެ ތާރީޚާިއ ގަިޑ "ބީލަން ޝީޓް" ަގއި   .9.1
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ.

ބީލަން ޝީޓްގަިއވާ އެޑްރެހަްށ  ބީލަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ  .9.2
ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް 

 ލިޔުމުން ފޮނުވޭނެއެވެ.

މި ބީލަން ފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުިޅގެން ނުވަތަ މި ބީލަމާ ގުޭޅގޮތުން އިތުރަށް ސާފުނުާވ   .9.3
 ކަެމއްގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ އެެކވެ.ކަމެއް އޮތް ނަމަ އެ 

ބީލަމަށް ބަދަލު  .10
 ގެނައުން 

ބީލަން ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް   .10.1
 އެމެންޑްމަންޓެއް )އުނި/އިތުުރ( ގެނެވޭެނއެވެ.   ،ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިދެއްަގއި

ގައިވާ ގޮތަށް ދޫކުރާ ެއމެންޑްމަންޓަކީ ބީލަމުގެ ބައެކެވެ. އަދި އެ އުިނއިތުރު ބީލަމުެގ  2.11  .10.2 
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކަށް އީމެއިްލ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަްނވާނެެއވެ. 

 ވާލުކުރަންވާެނެއވެ.ނުވަތަ އެފަރާތަކާ އެިލޔުން ޙަ 
 
 



       ކުޑަފަރީ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން.
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 )ނ( ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން 

ބީލަމުގައި ބޭނުން  .11
 ކުރެވޭ ބަސް 

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

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ބީލަމުގައި ބޭނުން  .12
 ކުރާ ފައިސާ 

 މި ބީލަމުގައި ައގު ކުެރވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.   .12.1

ބީލަމަށް ވަކި ގޮަތކަްށ އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީްޓގައި   .13.1 އަގު ހުށަހެޅުން  .13
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ.

ޖީ.އެސް.ޓީ ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްީރޮކށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ައުގ ހުށަހަޅަންވީ   .13.2 
 ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި ޖީ.އެްސ.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ަވކިން އެނގެން އޮންނަްނވާނެެއވެ.

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

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

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

 ދުވަސް ދުވަުހގެ މުއްދަަތށެވެ. 32

ބީލަމާއެކު  .16
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ލިޔުންތައް 

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

 ( 0ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު  16.1.1 

ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ ައމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީެގ  16.1.2 
 އަިމއްލަ ފަރުދެއް ނަމަ އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ. ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.

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

 (3)ޖަދުވަލު  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 16.1.4  

ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ )ޖީ.ެއސް.ޓީއަްށ  16.1.5  
 ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ(

މޯލްޑިވްސް އިންލަްނޑް ރެވެިނއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯްޓގެ  16.1.6  
 މަސް ހަމަނުވާ( 3ކޮޕީ )ދޫކުރިފަހުން 

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުަށހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެިކއުރިޓީ  16.1.7  



       ކުޑަފަރީ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން.
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 ލިޔުންތައް އެއްބަްސވުމުަގއި ޮސއިކުރުމުެގ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ  1 .16.2 

ަގވާއިދުން ޕެންޝަން ފައިސާ ދައްކާކަމުގެ ލިުޔމުގެ ކޮޕީ )މުވައްޒަފުންނެތްނަމަ  18.0.1  
 މަސް ހަމަނުވާ(.  3ނެތްކަމަށް ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިވާ ލިޔުން( )ދޫކުރިފަހުްނ 

 )ރ( ބީލަން ހުށަހެޅުން 

ބީލަން ބަންދު  .17

 ކުރާނެ ގޮތް 

ބީލަން އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފަެއވެ. މިނޫންގޮތަަކށް އޮންނަ ބީލަމެއް ބަލައެްއ   .17.1

 ނުގަނެވޭނެެއވެ. 

 ސިޓީ އުރަިއގެ ބޭރުަގއި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާެނއެވެ.   .17.2 

އަދި ސިޓީ އުރަިއގެ ކަނާތްފަރާތުން މަތީ ކަނުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް   .17.3 
 ފޯނު ނަމްބަރު ލިޔެފާ އޮންނަން ވާނެެއވެ.

ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރަިއގައި ބީލަން ޝީޓްގަިއވާ   .17.4 
 ގޮތަށް އެޑްެރސް ކުެރވިފަެއވެ.

ބީލަން  .18
ހުށަހެޅުމުގެ 

 ސުންގަޑި 

ހުށަހަޅަންވީ ސުން ގަނިޑ މި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް   .18.1
 ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާެނއެވެ.

ަގއި ބަާޔން ކުރެވިފަިއވާ ތާރީޚަކީ ސަުރކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުަގިއ  16.1މި މާއްދާގެ   .18.2
ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެފަހު ތާރީޚަކަށް ވާނީ ޖެހިގެްނ 

 އަވަހަށް އަންނަ ރަްސމީ ދުވަހެއްގެ ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ސުންަގޑީަގެއވެ.އެންމެ 

 އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ަބލައެއް ނުގަެނވޭނެެއވެ.  .18.3 

މުއްދަތުގެ ފަހުން  .19
ހުށަހެޅޭ ބީލަން 

ތަކާއި މެދު 
 އަމަލު ކުރާނެގޮތް:

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

 )ބ( ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން 

މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބީލަްނތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ަވނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ   .20.1 ބީލަން ހުޅުވުން  .20
ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ފޮނުވާ ފަރާތެއްގެ ާހޒިރުަގިއ ނުވަތަ އެފަރާތުން ބީލަން ހުޅުވުމަށް 

 ބީލަން ޝީޓްގަިއވާ ތާރީޚްަގއެެވ.

 ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ އެޑްރެހުަގެއވެ.  .20.2 

ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީަޚކީ ެއްއވެސް ސަަބބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު   .20.3 
ދުވަހެއްގެ ގޮތުަގއި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ 

 ދުވަހުގެ ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ސުންގަީޑގަެއވެ.



       ކުޑަފަރީ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން.
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ހުށަހަޅާ  .21
ބީލަމުގައިވާ 

ކުށްތައް 
 އިސްލާޚްކުރުން 

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

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

ބީލަންތައް  .22
ޗެކްކުރުމާއި 
ބީލަންތަކުގެ 

ރެންޕޮންސިވްނަ 
 ސް ކަނޑައެޅުއް 

 ބީލަންތައް އިވެުލއޭޓްކުރުުމގެ ކުރިން ތިރީގަިއވިމާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.  .22.1

 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން. 22.1.1 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެްއކަން  22.1.2 

ބީލަމުގައިވާ ުއސޫލްތަކަށްބަލައި ެއކަށީގެްނވާ ބިޑެއްތޯ ކަނޑަެއޅުން  22.1.3 
 )ރެންޕޮންސިވްނަސް(

ބީލަންތައް  .23
 އިވޭލުއޭޓް ކުރުން 

ގަިއވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ  22.1ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިްނ އިވެުލއޭޓް ކުެރވޭނީ   .23.1
 ބީލަންތަކެވެ.

ބީލަން  .24
ހަވާލުކުރާނެ 

ފަރާތް 
 ކަނޑައެޅުން 

ބީލަން ަވޒަންކުރުަމށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑަށް  ،ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ  .24.1
 ބަލައިގެން އެންެމގިނަ މާކްްސލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ. 

ބީލަންތަން  .25
 ކެންސަލްކުރުން 

ލިޔުންތައް އިޢުލާނާ ގުިޅގެން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ   .25.1
ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ެވރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެެވ. އަދި 
ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހުެވސް ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތައް ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރުެވްސ 

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަަކީކ  ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަްށފަހު
އެކަީށގެންނުވާ އަގުަތކެއްނަމަ ނުވަތަ ެއކަށީގެްނވާ އަދަދަކަްށ ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ 

 ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމުގެ ިއޚްތިޔާރު މަސައްކަުތގެ ވެރިފަާރތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތާއެކު އެގްރިމެންްޓ ހުށަހެޅޭ ބީލަްނތައް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، އެންމެ މަިތން   .25.2 
ކުރުމުގެ ކުރިން، އެފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ ތަން ބަލާ ޗެކްކުރާއިރު، ހުށަހެޅުނު ބީލަމާ ޚިލާފަށް 
ކަންތައްތައް ހުރިނަމަ އެފަރާތެއްގެ ބިޑް ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޖެހިގެން އެންމެ މަތިން 

 ންޓް ކުރުމަށް ހުށައެޅޭނެއެވެ.މާރކްސް ލިބުނު ފަރާތާއެކު އެގްރިމެ
ބީލަން  .26

ކާމިޔާބުކުރާ 
ފަރާތް ހޮވައި، 
 އެކަން އެންގުން 

 ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް ލިުޔމުން އަންގާނެެއވެ.  .26.1
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އެއްބަސްވުމުގައި  .27
 ސޮއި ކުރުން 

)ފަހެއް(  20ގިަނެވގެން ބަންދުނޫން ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް ެއކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވާތާ   .27.1
ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ބީލަން ކާމިާޔބުކުރި ފަރާތާއި ދެމެދު މަަސްއކަތުގެ ެއއްބަސްވުުމގަިއ ސޮިއ 

 ކުރަންވާނެެއވެ.

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮުތގެމަތިން އެ ުމއްދަުތގަިއ ެއއްބަްސވުމުަގއި ޮސއި  27.1  .27.2 
 މިމަސައްަކތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިާވ ނިންމުން ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ. ،ނުކުރައްަވއިފިނަމަ

އެއްބަްސވުމުަގއި ސޮިއކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުުމގަިއ   .27.3 
ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސަްއކަްތފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަްތ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަުތގެ 

 ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެަމތިން ފިޔަވަޅުެއޅޭނެެއވެ. 11.11ވާއިުދގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަ 

 )ޅ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީތައް 

 ބީލަމަށް ޝީޓްގައި ބަޔާން ކޮްށފައިވާ އަދަދު ބިޑް ސެކިއުިރީޓ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ   .28.1 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  .28

ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުެރވޭ ބޭންކަކުން ުނވަތަ ބިޑް ސެިކއުރިޓީެގ ގޮުތަގއި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ   .28.2 
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާއިމްކުެރވިަފއިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންްސޓިިޓއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްަޓކަށް 
ދޫކޮށްފައިވާ ސެިކއުރިޓީ ނުަވތަ ގެރެންޓީެއކެވެ. ބިޑް ެސކިއުރިޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުެގ 

 ަގއި ާވނެއެވެ. 1ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 

 1ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަްށ އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެިށގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން   .28.3 
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަުކގެ ބިޑް ސެިކއުރިޓީ އެފަރާތްތަކަްށ 

 ރައްދު ކުރެވޭނެ އެވެ.

ވަިކވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަްނ  ބީލަން ހުޅުވުމަށްފަހު ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމުން  .28.4 
ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް ބީލަން ާކމިޔާބުވިކަުމގެ ލިޔުން ލިބުމަށްަފހު ބީލަން ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ 

 އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ަދއުލަތަށް ނެގޭނެެއވެ.  

އެޑްވާންސް  .29
ފައިސާ އަދި 
އެޑްވާންސް 
ފައިސާގެ 
 ގެރެންޓީ 

ަދއުލަތުގެ މާލިްއޔަުތގެ ަގާވިއދާ  ،ފައިާސ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމައެްޑވާންސް   .29.1
 އެްއގޮތަށް ެއޑްވާންސް ަފއިާސ ދޫކުރެވިދާނެެއވެ.

)ދެލައްަކ  -/250,000އެްޑވާންސް ފައިސާ ދޫކުެރޭވނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގު   .29.2
 ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަްށވުރެ ބޮުޑވާނަމައެވެ.

)ސާޅީސް ފަހެއް(  40އެްޑވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްެއދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުވާތާ   .29.3
 ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ެއްޑވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެްޑވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުަގިއ   .29.4 
ބޭންަކކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ާގއިމްކުރެވިަފއިވާ ަފއިނޭންޝަލް  ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުެރވޭ

އިންސްޓިޓިއުޝަަނކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ެސކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންީޓެއްއ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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)ފަނަރަ  %15އެްޑވާންސް ފައިާސގެ ގޮތުަގިއ ދޫކުރެވޭނީ މަސަްއކަތުގެ ުޖމްލަ އަުގގެ   .29.5 
އިންސައްތަ( އަށްވުެރ ބޮޑުުނވާ އަދަދެެކވެ. އަދި ެއްޑވާންސްގެ ގޮތުަގއި ދެޭވ ފައިާސ 
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ުނަވތަ ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުން، ކޮންޓްރެްކޓްެގ 

 ޖުމްލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން އުިނކުރެވޭނެެއވެ.

ޕާރފޯމަންސް  .30
 ގެރެންޓީ 

ބީލަން ކާމިޔާުބކުިރ ރުފިޔާއަށްވުެރ މަތީގެ އަެގއްނަމަ  -/250,000ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަީކ   .30.1
ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ާގއިމްކުެރވިފަިއވާ ފަރާތުން 

ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިުއޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެިކއުރިޓީ ނުަވތަ 
 ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.ޕާރފޯމަންސް ެގރެންޓީގެ ގޮުތގައި ންޓީެއއް ގެރެ

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުިރ ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގަިއ   .30.2 
މިމަސައްކަްތ ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިާވ ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، 

އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ ބިޑް ސެިކއުރިޓީ ދައުލަަތށް ނިންމުން ބާތިލްކުރުމަށްފަހު، 
 ނެގޭނެެއވެ.

ގެރެންޓީގެ ގޮުތގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާުރ ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ޕާރފޯމަންސް   .30.3 
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ާގއިމްކުެރވިަފއިވާ ަފއިނޭންޝަލް އިންސްިޓޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްަޓށް 

ގެރެންޓީ އޮންނަްނވާނެ ގޮުތެގ ޕާރފޯމަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ސެިކއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީެއކެވެ. 
 ަގއި ާވނެއެވެ. 6އް ޖަދުވަލު ނަމޫނާއެ

މައްސަލަ  .31
ހުށަހެޅުމާއި 

 މައްސަލަ ބެލުން 

ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްަގއި  11.21ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ަގާވިއދުގެ   .31.1
ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންަތއްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް 

-13ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
K/CIR/2018/01  ުގަިއވާ "ބީލަމަކާ ުގޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި،  11ގެ ޖަދުވަލ

 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު" އާ ެއއްގޮތަެށވެ.

ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްަގއި  11.21ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ަގާވިއދުގެ   .31.2 
ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ 

ގަިއވާ "ބީލަން  16ގެ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
-ގެ ޕްރޮިކުއމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެިރޔާ މައްސަަލ ހުށަހަޅާ ފޯމްއިޢުލާންކުރި އޮފީހު 

 ފޯމުންނެވެ. PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" 

ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްަގއި  11.21ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ަގާވިއދުގެ   .31.3 
ލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މައްސަ

)ހަތެއް( ދުވަުހގެ ތެރޭގަިއ، މައްސަލަ ނިންމަިއ،  1ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް ލިޔުމަުކން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތާބެހޭ 



       ކުޑަފަރީ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން.

11  02ސަފްޚާ 
|   

  ކުޑަފަރީ ސްކޫލް

 

ަގއިާވ "ބީލަމުެގ  11ެގ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
ފޯމުން ޖަވާބު  PR-14މައްސަލަާއއި ގުިޅގެން ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުދޭ ޖަާވބު" 

 ތައްޔާރުކޮށް އަންގާެނއެވެ.

ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްަގއި  11.21ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ަގާވިއދުގެ   .31.4 
ޕްރޮިކއުމަންޓް އޮފިސަރުޭދ  ،ކަްނތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުންގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުާރ 

ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ައލުން ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 އެޑިުޔކޭޝަންގެ އޮޑިޓް އެންްޑ ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަނަްށ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މައްސަލަ އަލުން  .32
ބެލުމަށް 
ޤިއްލު މުސްތަ 

ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް 
 ހުށަހެޅުން 

ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްަގިއ   17.11ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ަގާވއިދުގެ ބާބު   .32.1
ދިމާވާ މައްސަލައަާކއި ގުިޅގެން އިދާރީކަންކަން އަލުން ބެލުމަށް "މުސްތަޤިއްލު ރިވިޔު ކޮމެޓީ" 

-13އްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު އަށް ހުށަހެޅުމުގައި، ދަުއލަތުގެ މާލި

K/CIR/2018/01  ުަގއިވާ "ބީލަްނވެިރޔާ ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަލުން  01ގެ ޖަދުވަލ
ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިޢު ކޮމެޓީއަށް މައްސަަލ 

 ނެއެވެ.ފޯމުން ހުށަހަޅިދާ PR-16އެޕީލް މަރުހަލާ"  –ހުށަހަޅާ ފޯމު" 
 

  



       ކުޑަފަރީ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން.

12  02ސަފްޚާ 
|   

  ކުޑަފަރީ ސްކޫލް

 

 
 

 3 -ސެކްޝަން 

 އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް  އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް 

  .33.1 މާނަކުރުން  .33
 

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިނިސްޓްރީގެ  "މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް"
 ދާއިރާގެ ތަނަކަށެވެ. 

ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، އެ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ބީލަްނ  "މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތް"  .33.2 
 ށެވެ.ހުށަހަޅާ ފަރާތަ

 "މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ބީލަން ީޝޓްގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތަކެވެ.  .33.3 

"މަސައްކަތުގެ އަގު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމުްނ   .33.4 
 މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާއަށެވެ. 

ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތާއި، މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާުލވާ  "އެއްބަސްވުން"  .33.5 
 މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމަށެވެ. ފަރާތާ ދެމެދު

ލިޔެކިޔުން  .34
 ބަދަލުކުރުން 

މި އެއްބަސްވުމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުން މިއެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާަތްށ   .34.1
 ލިޔުމުންނެވެ. ،އަންގަންޖެހޭ އެންމެހައި އެންގުްނތައް އާއްމުގޮތެއްގައި އަންގާނީ ދިވެހި ބަހުން

 ،އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ފޮުނވާ ލިޔުން ރައްދުކުރާނީ އަތުން އަތަށް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ފޯސްޓުން   .34.2 
 ބީލަމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ. ،އީމެއިލަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ

ބަދަލު ކުރާން ބޭނުންވާ ފަރާުތން އަނެްއ  ،މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ އެޑްރެސް ބަދަލުކުރާން ބޭނުންާވނަމަ  .34.3 
 ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެެއވެ.

ތިންވަނަ ފަރާތަކާއި  .35
މަސައްކަތް 
 ހަވާލުކުރުން 

އެއްވެސްބައެއް އެހެންފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކުަރްނ  ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  .35.1
ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމުން ުހށަަހޅާ  ،ބޭނުންވާނަަމ އެކަން ބަޔާންޮކްށ މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން 

 ހުއްދަހޯދަށްވާނެއެވެ.

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެެހން ފަރާތަކާ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސްބައެއް ހަވާލުކުރިކަމުގައިވިޔަސް  30.1  .35.2
 މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުގެމަތިން ފުިރހަމައަށް ޒިންމާ އުފުލަން ާވނެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ އަގު  .36
 ދިނުން 

ގާ ގޮތެއްގެ މަތިން، މަސައްކަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް ބިުލ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން ލިޔުމުން އަން  .36.1
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ބަަދލުކުރެވޭ ލިޔުން މި އެއްބަސްވުމާ އެއް ކަރުދާސް ކުރެވޭނެއެވެ. ބިލު 

 ހުށަހަޅާނީ މިގޮތަށް އެންމެ ފަުހްނ އަންގާ އެންގުމާ އެއްގޮތަށެވެ.

ދުމަތް ލިބިފައިވޭތޯ ބެލުަމށް ފަހު، ޚިދުމަތް އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ޚިމަސައްކަތުގެ އަގު ދެވޭނީ   .36.2
 ަތކަށެވެ. ޑިއުޓީފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވާ 



       ކުޑަފަރީ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން.
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އެއްބަސްވުމުގެ  .37
 މުއްދަތު 

 .އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ  .37.1

ފަރާތުން، ެއގްރިމެންޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން ތަން ބޭުނންވެއްޖެނަަމ، ގުދަން ކުއްޔަށްދޭ   .37.2 
މަދުވެގެން މީލާދީ އެއްމަސް ދުވަހުގެ ކުރިން، ލިޔުމަކުން އެކަމުގެ ނޯޓިސް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މި 

ގުދަން  ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގައި ގުދަނުގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާ، އެގްރިމެންޓާ ޚިލާފްނުވާ ގޮތުގެމަތިން
 ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް ލިބިޭދން ޖެހޭނެއެވެ.

ފަރާތެއް އެހާތަނަްށ  މި ޚިދުމަތް ދޭނެއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ނިމި، ދެން ފެށޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން   .37.3 
އްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިްނ ހަމަޖެހިފައި ނެތްނަމަ، މަސައްކަތުގެ ވެރި ފަރާތުން އެދޭނަމަ، ދެފަރާތް އެ

 އެއްބަސްވުމަށްގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ. 

އެގްރީމަންޓް  .38
 ބާތިލްކުރުން 

ށް ނުވަަތ އެއްކޮއްބަސްވުންނަަމ އެޚިދުމަތް ނުލިބޭ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެއްބަސްވުމު  .38.1
 ގެ ބައެއް ބާތިލްކުުރމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެެވ. އެއްބަސްވުމު

އެހެނިހެން  .39
 ކަންކަން 

 ަދކާ ގަވާއިޤާނޫނެއް ނުވަތަ މި އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް   .39.1
ގަވާއިދެްއ  ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ތަ އެފަދަ މި އެއްބަސްވުމާއި ތަޢާރުޟު ވާކަން އެނގިއްޖެނަމަ ނުވަ

ހެދިއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ސަބަބުްނ މުޅި މިއެއްބަސްވުން ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ މާއްދާއެއް މި 
އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭގޮތްވެއްެޖނަމަ އެ މާއްދާއެއް އިސްލާހްކޮށްގެން ނަމަވެސް މި އެއްބަސްވުން 

 ފަރާުތންވެސް އެއްބަސްވެ ޤަބޫލުކުރަމެވެ.އުވާނުލައި ދެމެހެއްޓުމަށް ދެ

ޓެކްސް އަދި  .40
 އެހެނިހެން ފީތައް 

މިމަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްތަކާއި، ކަސްޓަމްސް ޑިޔުޓީތަކާއި، އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް   .40.1
 ފަރާތުންނެވެ.ފީތައް އަދި އެހެނިހެއް ފީއެއް ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ ފީއެއް ދައްކާނީ މަސައްކަތް ހަވާލުވި 

އެއްބަސްވުމަށް  .41
 ބަދަލުގެނައުން 

މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭީނ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ސޮއިކުރެޭވ   .41.1
 އެއްބަސްވުމަކުންނެވެ.

އެއްބަސްވުމަށް  .42
 ހިނގާނެ ޤާނޫނު 

އަދި ތަންފީޛު ކުރާނީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާިއ  ،މި އެއްބަސްވުން ހިންގާނީ  .42.1
 އެއްގޮތަށެވެ.

ވާހަކަ ދައްކައިގެން  މެދުގައިއިމެދު އުފެދޭ ދެބަސްވުން ދެފަރާތުެގ މިއެއްބަސްވުމާ  .43.1 ދެބަސްވުން  .43
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ.  ،ހައްލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ

ވާަހކަ  ތުގެ މެދުގައިހައްލުކުާރނީވެސް ދެފަރާ ގައި ނެތްކަމެއް ިދމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްމިއެއްބަސްވުމު  .43.2 
ޅައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަ ،ދައްކައިގެންނެވެ. ހައްލުނުވެއްެޖނަމަ

 ނިންމާނީއެވެ.
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 4 -ސެކްޝަން 

 ޖަދުވަލުތައް 
 1 –ޖަދުވަލު 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް 

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

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

   ( 0ބީލަން ހުަށހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު  1

2 
ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ/ 

 އަމިއްލަ ވަކި ފަރުދެއްނަމަ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ 
  

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

   (3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 4

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

   ބީލަމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިޔުން )ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ( 6

7 
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަެރންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ )ދޫކުރިފަހުން 

 މަސް ހަމަނުވާ( 3
  

   ވަނަ މާއްދާގައިވާ ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެިލޔުން. 8.1 6

   ބޭންކު ގެރެންޓީ )ބޭންކު ގެރެންީޓ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް( 1

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

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރީ ިމލިސްޓުގައި ވާ ތަރުތީބުން ތަރުީތބުކުރެވިފައި  12

   ޞަފްހާ ނަްނބަރު ޖަހާފައި )ކިަތއް ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ  ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށް( 11

   ޞަފްހާތަކުގައި ހުރީ ސޮއިކޮށްފައި  10

   ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ހުރީ ވަކިނުާވނެހެން ބައިންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަާހފައި 13

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

14 
މަހުގެ އަިދ ގަވާއިދުން ޕެންޝަން ފައިސާ ދައްކާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ )އެންމެފަހުން ދެއްިކ 

މަސް  3މުވައްޒަފުން ނެތްނަމަ ނެތްކަމަްށ ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިވާ ިލޔުން( )ދޫކުރިފަހުން 
 ހަމަނުވާ(
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 0 –ޖަދުވަލު 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަން  .1
 1.1 ނަން  

 1.2 އެޑްރެސް  

 މަޢުލޫމާތު ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ  .2
 2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 

 2.2 އިޢުލާން ނަްނބަރު 

 ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު  .3
 3.1 އަގު ހުށަހަޅާ 

  ޖީ.އެސް.ޓީ  

  ޖުމްލަ އަގު: 

 3.2 )ލިޔުމަށް  ތާނައިން(ޖުމްލަ އަގު  

 3.3 ދުދުވަސްތައް ހިަމނައިގެން(ންމުއްދަތު )ބަ 

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

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

4.1 

ފިނަމަ، އެކަީށގެންާވ ން ހަވާލުކުރަން ނިންމައި މެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދިނު/ އަުޅގަނޑުއަޅުގަނޑު
ގަިއާވ މުއްދަތުގައި މަސަްއކަތް/ޚިުދމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  3.3މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި މަަސއްަކތް ފެއްޓުމަށާއި، 

 ހުށަހަޅަމެވެ.

4.0 

ކޮށް، ެއއާއި އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުދުވަ 32މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 
/ އަުޅގަނޑުމެން އެއްބަްސވަެމވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެޭރގައި އެްއބަސްވުމުަގއި ސޮިއކުރުމަށް ެވރިފަރާތުން އެދިވަޑައި 

 ށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްެވސް އެއްބަްސވަމެެވ. ގެންފިނަމަ، އެއްބަްސވުުމގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަްސވުމާއި އެްއގޮތަ

4.3 

  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .5

 

 ސޮއި 

 ނަން  

 މަޤާމު 

 ތާރީޚް 
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 ޕްރޮފައިލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ 

 

 

 

 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ  .1
  -1.1 ނަން  

  -1.2 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް 

  -1.3 ވިޔަފާރީ އެޑްރެސް  

  -1.4 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

  -1.5 ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު  

  -1.6 ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރު  

  -1.7 ނަންބަރު  ފޯނު 

  -1.8 އީމެއިލް އެޑްރެސް  

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

 # ނަން  މަޤާމު 

   މެޖޭނިންގ ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   

 އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް  .3
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 ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ޭބނުްނކުރާނެ މިންގަނޑު
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 ×ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު  
10  

) އަގު ކުޑަވި ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް 
 ގިނަވާނެ(

 

 

 

5 

 
 
 
 

5 

  އަހަރު. 0އަހަރު. ގިނަވެގެން  1 ކޮންމެ އަހަރަކަށް
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 ސޮއި: ސޮއި:
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 8 -ސެކްޝަން 
 

 ކުޑަފަރީ ސްކޫލް 
 ނ. ކުޑަފަރި 

 
 މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ސްކޫލްތަކުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުަމށް އިޢުާލނުކުރާނީ އެ ސްކޫލަކުންނެވެ. ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަުހ  .1

 ނޑުތަކަށް އަގު ހުށަަހޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.މި މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރާއިރު އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ ތިރީގައި މިދަްނނަވާ މިންގަ

 ޕޮއިންޓް 10    މަސައްކަތުގެ އަގަށް -

  ޕޮއިންޓް  0ަތުޖރިބާ އަށް         -

 ޑިޔުޓީގައި މަދުވެގެން އެއް ވޮޗަރު ހުންނަން ވާނެއެވެ. .0

 ގަޑިއިރެވެ. 6ޑިޔުޓީއެއްގެ ދިގުމިނަކީ ލޭބަރ ލޯގައި ބަޔާން ވެގެންވާ ގޮތުގެ މަިތން ގިނަވެގެން  .3

 ޑިޔުޓީގައި ހުންނަ ވޮޗަރު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ސަރަޙައްދު، މަގުތާކާއެކު ފާހަގަ ކުރެވިފައި އޮންނަންވާެނއެވެ. .4

ދުވަްސ ކުރިން  ޖެހިގެްނ އަންަނ މަހުެގ ޑިޔުޓީ ރޯސްޓަރ ސްކޫލް އޮފީަހށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.  3ކޮންމެ މަހެއް ފެށުމުެގ  .0

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

  މުވައްޒަފަކަށް އަންގަވަންވާނެއެވެ.

ސްކޫލަށް ހުށަހަޅަން ކުރިން ނަގާފައިވާ ވޮޗަރުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ވޮޗަރެއް، ވޮޗަރުން ނަގާނަމަ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފުރައި  .8

 ޖެހޭނެއެވެ.

އްގެ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭނެ ފޯުނ ނަންބަރާއި ގުޅަންޖެޭހ ފަރާތެބިޑް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުން މި ަމސައްކަތް އޮގަނައިޒް ކުރާނެ  .1

 މީހެއްގެ ނަމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލްއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. .6

ލެވޭނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ސެކިއުރިޓީ އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް ކުރިމަތި .1

 އެކަންޏެވެ. 

ގަވާއިދުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްީރގެ ކޮޕީއާއި، ޖީއެސްޓީ  .12

 ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޖުރިބާ ހުރިކަން ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އޭގެކުރިން ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މަސައްކަތުގެ ތަ .11

 ކޮށްދީފައިވާ ތަންަތނުން ދޫކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތްކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީންނެވެ. އަދި މާކްސްދޭނެ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ އެ ސްކޫލެއްގެ ބިޑް އި .10

 އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

އަށެވެ. ކިޔެވުން ނޯންނަ ރަސްމީ  1:22ން ހެނދުނު  8.22ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން އޮންނަ ދުވަސްތަކުގެ ޑިޔުޓީ ގަޑިއަކީ ހަވީރު  .13

 ގަޑިއިރު ޑިޔުޓީ ކުރަންވާނެއެވެ. 04ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި 



       ކުޑަފަރީ ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން.

20  02ސަފްޚާ 
|   

  ކުޑަފަރީ ސްކޫލް

 

ކޫލްގައި ބޭއްވޭ އެސްއެސްސީ / އެޗްއެސްސީ އިމްތިޙާނާއި، ޖީސީއީ އޯލެވެލް / އޭލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ ސުވާލުކަރުދާސްތައް ސް .14

ސްކޫލްގެ ސެކިޔުރިޓީ ރޫމަށް ލީއްސުރެ، އެއިމްތިޙާނުތައް ނިމިގެްނ ޖަވާބު ކަރުސާސްތައް ނެރެންެދން ސްކޫލްގެ ސެކިޔުރިޓީ 

 ންގާގޮތެއްގެ މަތިން އިތުރު އަގަާކނުލައި ބަލަހައްޓާއިޭދން ވާނެއެވެ.ރޫމްގެ ސެކިޔުރިޓީ ސްކޫލުން އަ

ޑިޔުޓީގައި ތިބޭއިރު ޤަވާޢިދުން ަގޑިއަކު އެއްފަހަރު ސްކޫލްގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ގޯތިތެރެއާއި އެންމެހައި ތަންތަން ބަލައި ޗެކްކޮށް،  .10

ވާ ޑިޔުޓީ ލޮގް ފޮތުގައި ރެކޯޑްކޮށް އެކަމެއް ވަގުތުން އެއިން ތަނަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައި

 ސްކޫލުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ޑިޔުޓީ ބަދަލުވާއިރު ކުރިން ހުރި ވޮޗަރު ، އަލަށް ޑިޔުޓީ އާ ޙަވާލުވާ މީހާއަށް ސްކޫލްގެ ޢިމާރާތްތަކާއި އެންމެހައި މުދަލާއި  .18

 ސް ގެއްލުމެއް ވެފައިހުރިތޯ ރަނގަޅަށް ޗެކްކުރަން ވާނެއެވެ.ތަންތަން ދައްކައި، އެއްވެ

ޑިޔުޓީގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން ިތބެންޖެހޭނީ ޮކންބައެއްކަން އެނޭގ ޔުނީފޯމެއް އަޅައިގެންނެވެ. އަދި އެމީހެއްގެ ނަންކާޑެއް  .11

 ންވާނެއެވެ.ހަދައި ބޭރަށް ފެންާނނެހެން ޔުިނފޯމުގެ ޖީބުގައި ނުވަތަ ކަރުގައި އަޅުވާފައި ހުންނަ

 ޑިޔުޓީގައި ހުންނައިރު އިށީންނާެނ ގޮނޑިއާއި ޑިޔުޓީ ސްޓޭޝަން ކަނޑައަޅާނީ އެ ސްކޫލަކުންނެވެ.  .16

 ޑިޔުޓީގައި ހުންނަ ވޮޗަރު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ސަރަޙައްދު، މަގުތަކާއެކު ފާހަގަ ކުރެވިފައި އޮންނަންވާެނއެވެ. .11

ގުދުރަތީ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ފިޔަވައި ސްކޫލްގެ ޢިމާރާތްތަކަށާއި  ޤަވާޢިދުން ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްަޓންޖެހޭ ގަޑިއެއްގައި .02

 މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުްނތަކަށް ަމސައްކަތާ ހަވާލުވި ފަރާތުން ޒިންމާ ވާންޖެހޭނެއެވެ.

އަށް ވައްދައިގެން ޑިޔުޓީގަޑީގައި ތިބޭ ގަޑިތަކުގައި ކަމާނުބެހޭ އެއްވެސް މީހަކު ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރެއަށާއި، ޢިމާރާްތތަުކގެ ތެރެ .01

 ނުވާނެއެވެ.

ވޮޗަރުންގެ ގޮތުގައި ިތބޭ މީުހންނަކީ އަޚުލާޤީ ގޮުތން ސްޫކލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ބައެއްކަން  .00

ވަތަ އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ނު 0ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި ބޭުނންކުރަންާވނީ، ވޭތުވެދިޔަ 

ޝަރުޢީ ކުށެއްކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފަިއނުވާ ފަރާތްތަެކވެ. އަދި މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ަމއްސަލައެއްގައި ނުވަތަ 

ބަދުއަޚުލާޤީ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު މިކަމުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ. މިގޮތުން މިކަމަށް 

 ކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަ

)އަށާރަ( އަހަރުން  16ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ވަޒީާފގައި ތިބެންޖެޭހނީ ސިއްޙީގޮތުން އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އުމުރުން  .03

 .ހެއްޭޓނެއެވެސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ބިދޭީސން ނުބެ)ފަސްދޮޅަސްފަހެއް( އަހަރުން ދަށުގެ މީހުންނަށެވެ.  80މަތި، 

 ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނާއި ހަވީރު ރަނގަޅަްށ ފެންދޭންވާނެއެވެ.ސްކޫލުގެ ގަސްތަކަށް  .04

ކަމަކަށް ނުވަތަ ނަމާަދްށ ނުވަތަ އެހެން ހުކުރު ވަގުތާއި، ނަމާދުވަގުތު ތަގުގައިވެސް ވޮޗަރު ޑިއުޓީގައި އިންނަންވާނެއެވެ.  .00

 ދަންވާނެއެވެ.އިންދާނަމަވެސް ބަދަލުގައި މީހަކު ބަ 

 މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު ބާތިުލާވނެއެވެ. .08

މި އެގްރިމެންޓާއި ގުޅިގެން އެއްަބސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނުުކރާނަމަ އިސްލާހު ކުރަން އަންގަިއ، އިސްލާޙު ނުކޮށްފިނަަމ  .01

 ކުރެވޭނެވެ. އެގްރިމެންޓް ބާޠިލް
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