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 ބީލަން ފޮތް 
މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ބ. ތުޅާދޫގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްޭލްނ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

ނޑައަޅުއްވާ ފައިވާ އިޙްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޅު ހިމެނޭހެން ލޭންޑް ދެއްވާ  ރިވިއުކޮށް، ތުޅާދޫ ކައުންސިލަށް ކަ
 ތައްޔާރުކޮށްދިނުންޔޫސް ޕްލޭން 

 2022/01  ނަންބަރު:ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
    321/321/202(IUL)19/2 އިޢުލާން ނަންބަރު:
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 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ބ. ތުޅާދޫ 
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1 ގެ  13ސަފްޚާ  ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ    

 

 1ސެކްޝަން 
 ބީލަން ޝީޓް 

 

 

 

 

 ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރެންސްތައް 
ރިފަރަންސް 
 ނަންބަރު 

މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ބ. ތުޅާދޫގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ  މަސައްކަތުގެ ނަން:
ނޑައަޅުއްވާ ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގ ޕްލޭން ފައިވާ ދެއްވާ ރިވިއުކޮށް، ތުޅާދޫ ކައުންސިލަށް ކަ

 ދިނުންއިޙްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޅު ހިމެނޭހެން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް

 321/321/202(IUL)19/2 އިޢުލާން ނަންބަރު:
   2222ޖަނަވަރީ  25 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް:

3.3 

 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން:
ދުވަހުން  ބުރާސްަފތިވާ  22ޖަނަވަރީ  2222، އޮންނާނީ ރަޖިސްޓްރީކުރުން ހުށަހެޅުމަށް ބީލަން

ހުށަހެޅުމަށް ބީލަން ހަމައަެށވެ.  އާ 00:22ދުވަހުގެ ހޯމަ  ވާ 22ފެބްރުވަީރ  2222  ފެށިގެން
ނީ އިޢުލާނާއިއެކު ެގޒެޓްކުެރވިފަިއވާ "ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމު" ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ

ކުރެއްވުމަށްފަހު މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅުއްަވއިެގން ނުވަތަ މިއިދާރާގެރަްސމީ އީމެއިލް  ފުރިހަމަ
@thulhaadhoo.gov.mvinfo ެމެއިލް  އަށް މެއިލް ކޮށްގެންނެވެ. މެއިލް ކުރުމަށްފަހު އ

އިދާރާގެ މި މުބައިވެިރވާން ެއދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިފޯލިބުނުކަން ކަށަވަރު ކުރެއްވުަމކީ ބީލަމުގައި 
ގަންާނނީ ރަސްމީ  އިދާރާެގ ކައުންޓަރުން ބަލައި މި މުކައުންޓަރުންެވސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިފޯ

 ށެވެ. 00:22ން މެންދުރުފަހު  20:22ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  ބަންދު
 ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިާދރާ / ބ. ތުޅާދޫ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އެޑްރެސް:

 info@thulhaadhoo.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 
 6600006ފޯން:

1.3 

 ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް 
 އެކު ބީލަންފޮތް ގެެޒޓްކުރެވިަފއިވާތީ ޕްރީ ބިޑް މީިޓންގ ބާްއވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެްއ ނުވެެއވެ. އިޢުލާނާ

9.1 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
ާވ ބުރާސްފަތި  22ޖަނަވަީރ  2222، ބޭނުްނވާނަމަ ސާފުކުރަން އިތުރުމަޢުލޫމާތެއް ބީލަމާގުޅޭގޮތުން

ދެމެދު  އާ 00:22ދުވަހުގެ ހޯމަ  ވާ  22ފެބްރުވަރީ  2222  ދުވަހުން ފެށިގެން
info@thulhaadhoo.gov.mv ްބީލަމުގައި މަޢުލޫމާތު ެއކަމުގެ ކުެރއްވުމުން އީމެއިލް އަށ 

 ފޮނުވޭެނއެވެ. މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް ބީލަންވެރިންނަށް ހުރިހާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބައިވެިރވުމަށް

9.2 

އާ ެއކު އެނގޭގޮތަށް ިދވެހި . ގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖުމްލަ އަގު ޖީ.އެސް.ޓީއަ ގޮތް:އަގު ހުށަހަޅަންވީ 
 .ރުފިޔާއިންނެވެ 

13.1 

mailto:info@thulhaadhoo.gov.mv
mailto:info@thulhaadhoo.gov.mv
mailto:ދެމެދުinfo@thulhaadhoo.gov.mv
mailto:ދެމެދުinfo@thulhaadhoo.gov.mv


 އަދި އެއްބަސްވުން، ބީލަމުގެ ޖަދުަވލުަތއް، ބީލަންީޝޓް، ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

January 25, 2022 
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 :ތަނާއި ސުންގަޑި ބަލައިގަތުމާއި ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލަން ބީ 
 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ތަން:
  2222ފެބްރުވަރީ  01 ތާރީޚް:
 ދަ ބު ދުވަސް:
 02:22ހެނދުނު  ގަޑި:

 ބީލަން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދެވިފަިއވާ މުއްދަތުަގއި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް  ނޯޓް:
ތާރީޚަކީ އެއްެވސް  ހިފައިވާނުދެވޭނެެއވެ. އަދި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެ  ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް

މާއި ބީލަން ސަބަބަކާހުރެ ސަރުކާރު ބަްނދު ދުވަހެއްެގ ގޮުތގައިހަމަަޖއްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުށަހެޅު
އީމެއިލް  .ަގެއވެ  02:22 އޮންނާނީ ޖެހިގެންއަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެްއގެ ހެނދުނު ބަލައިގަތުން

 ދަންނަވަމެވެ. ނުގަނެވޭނެ ވާަހކަ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅުއްވާ ބީަލން ބަލައި

18.1 

ނޑު ޖަދުވަލު   24.1 ގައި އެވަީނއެވެ. 6ބީލަންތައް ވަޒަްނކުރާނެ މިންގަ

 28.1  -ބިޑް ސެކިއުރިީޓގެ ގޮތުަގއި ުހށަހަޅަންޖެހޭ ޢަދަދު:

 30.1 -ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮުތގައިހުށަހަޅަންޖެހޭ ޢަދަދު:
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 ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށްދެވޭއިރުޝާދު 2–ސެކްޝަން 

 )ހ( ޢާއްމު މަޢުލޫމާތު 

 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .3

 

3.3.  
 

މި ބީލަމަކީ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަސަްއަކތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 
ހުޅުވާލެވިަފއިވާ ބީލަމެެކވެ. މި ބީލަމުން ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަުތެގ 

 މަޢުލޫމާތު ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ.
ބީލަމަށް  .2

ކުރިމަތިލެވޭނެ 
 ފަރާތްތައް 

ިވަޔފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުެގ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ:  ،ބީލަންހުޅުވާލެވިފަިއވަނީ  .2.3
ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަުކެގ ( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރ18/2014ީ
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތީރިޓީން ސާރވޭކުރުުމގެ ހުއްދަ ލިބިފައިާވ ތެރެއިން 

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުްނފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުެރވިފަިއވާ  2.1.1 
 ކުންފުނިތައް.

 ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް. 2.1.2 

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮަސއިީޓގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިްސޓުރީ ކުރެވިަފއިވާ ކޯޕަރޭޓިްވ  2.1.3  
 ސޮސައިޓީަތއް.

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ އަިމއްލަ  2.1.4  
 ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.

 ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ކުަލބް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް  2.3.2
ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމަށް ަގއި ބަޔާންުކރާ  ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން  2.3މިމާއްދާގެ   .2.2 

 ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި ަބޔާން ކޮށްފަިއވާެނއެވެ.

ބީލަންއޮންނަންވާ  .1
ނެގޮތާބީލަމުގައި 

 ސޮއިކުރުން 

 ފަރާތްތަކުގެ  ބީލަންހުށަހަޅާ ،ަގިއވ0ާއެނެްކސް މިލިޔުމުގެ އޮންނަންވާނީ ބީލަންތައް  .1.3
ބައިންްޑ  ތަރުތީބުން ހިމެނޭގޮތަށް ޑޮިކއުމަންޓުތައް ންތަާކއިޔުލި ޗެކުލިސްުޓގަިއވާ

 ކުރެވިފަެއވެ.

 ފޮންޓަކުން އެނގޭ ކިޔަން ފަސޭހައިން ،ދިވެހިބަހުން އޮންނަންވާނީ ބީލަން  .1.2
ލިޔެފަިއވާ ލިޔުންަތއް  ،ޓައިޕުކުރެވިފަެއވެ. ނުވަތަ އަތުން ިލޔާނަމަ( ފަރުމާފޮންޓްފަދަ)

 ބީަލން  ޞަފްޙާއެއްގައި ހުރިހާ ބީލަމުގެ އަދި ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އެނޭގ ގޮތަށެވެ.
 ޖަހާފައި ަތއްަގނޑު ސޮޔާއި ފަރާތުގެ  އައްޔަްނކުރާ އެަފރާތުން ނުވަތަ ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ

 ކިަތއް  އެއީ ވެސް ޞަފުޙާއެްއގައި ކޮންމެ ީބލަމުގެ އަދި. އޮންނަންވާނެެއވެ
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 ނަންބަރުވެސް ޞަފްޙާ ަތރުތީބުން އެނގޭގޮތަށް ޞަފުޙާކަން ވަނަ  ކިތައް ޞަފުހާގެތެރެއިން
 .ޖަހަންވާނެއެވެ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ުކންފުނިތަކުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނޫންއެހެންފަރާތަކުން 3.3.1  .1.1

ބީލަމުގައިޮސއިކުރާނަމައެފަރާަތކަށްސޮއިކުރުުމގެހުއްދަެދވިފަިއާވކަން 
 .ބަޔާންކުރާ"ޕަަވރއޮފްެއޓާރނީ"ގެ ކޮޕީެއއްހުށަހަޅަންވާެނއެވެ 

ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރުނޫންއެހެންފަރާތަކުން  3.3.2
ބީލަމުގައިޮސއިކުރާނަމައެފަރާަތކަށްސޮއިކުރުުމގެހުއްދަެދވިފަިއާވކަން 

 .ބަޔާންކުރާ"ޕަަވރއޮފްެއޓާރނީ"ގެ ކޮޕީެއއްހުށަހަޅަންވާެނއެވެ 
ތަުކގެ ެޗއަރާޕރސަން ނޫންއެހެންފަރާތަކުން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ 1.1.1

ބީލަމުގައިޮސއިކުރާނަމައެފަރާަތކަށްސޮއިކުރުުމގެހުއްދަެދވިފަިއާވކަން 
 .ބަޔާންކުރާ"ޕަަވރއޮފްެއޓާރނީ"ގެ ކޮޕީެއއްހުށަހަޅަންވާެނއެވެ 

ފަރުދީ ވިޔަފާރިތަކުަގއި ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ީބލަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުަގިއ 3.3.4
ދަދެވިފައިާވކަން ސޮއިކުރާނަމަ އެފަާރތަކަށް ސޮއިކުރުމުެގ ހުއް

 .ބަޔާންކުރާ"ޕަަވރއޮފްެއޓާރނީ"ގެ ކޮޕީެއއްހުށަހަޅަންވާެނއެވެ 

ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ބީލަމުގެ ލިޔުންތަކުަގިއ ، ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި 3.3.5  
 ޒިންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްވެސް ސޮއި ކުރެިވދާނެއެވެ.، ސޮއިކުާރއިރު

ހުށަހެޅޭނެބީލަމުގެ  .4
 އަދަދު 

ެއއް  )އެެކއް( ބީލަމެވެ. 3ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ   .4.3
ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިާވ 

 ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

ބީލަންތައްޔާރުކުރު  .2
 ގު މުގެއަ

 އެބީލަެމއް ކުރާނީ ޚަރަދެއް އެންމެހައި ކުރާ ކުރުމަށާއި ީބލަން ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރު ބީލަން  .2.3
މިކަމަށް ހިނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަަކށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތުން  .ހުށަހަޅާފަރާތަކުންނެވެ

 ޒިންމާއެއް ނުަނގާނެެއވެ.
އެހެނިހެންއުސޫލް  .6

 ތައް 
 ވެިރއެއް  މާޮޅސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ  .6.3

ުގޅުމެއްއޮްތ ފަރާތެްއ  ެއއްވެސް  ިވޔަފާރީގެ  ުނވަތަ ކަމުގެ ތިމާގެ މުަވއްޒަފަކާ  ނުވަތަ
 އެކަމުގެ  މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާުކރާ ފަރާތެއް ނަމަ ނުވަތަ ވާނަމަ ކަމުގައި

 ލިޔުމެއް  މިފަދަ. ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ އިކޮށް ސޮ ިލޔުމެއްަގއި އެނގޭނެ ސާފުމަޢުލޫމާތު
އިތުުރ އެންގުމަކާ ނުލައި އެީބލަން  އެނގިއްޖެނަމަ ހުށަނާޅާ ހުއްޓައި އެކަން 

 .ބާޠިލްކުރެވޭނެެއވެ



 އަދި އެއްބަސްވުން، ބީލަމުގެ ޖަދުަވލުަތއް، ބީލަންީޝޓް، ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
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 )ށ( ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް 

 ފޮތުގައި  ބީލަން  .7
 ހިމެނޭބައިތައް 

، ިލޔުންތަކާއި ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތަުކގަިއ ހިމެނެނީ ތިރީގައިާވ ލިސްޓްގަިއވާ   .7.3

 އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ.
 (3-ސެކްަޝން) ބީލަންޝީޓް 7.3.3 

 (2-ެސކްަޝން)ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު 7.1.2  

 (1-ެސކްަޝން)އެއްބަްސވުމުގެ ާޢއްމު ައދި ޚާއްޞަ މާއްދާތައ7.3.1ް  

 (4-ސެކްޝަން )ޖަދުވަލުަތއ7.3.4ް  

 (2-ސެކްޝަން )ކޮންޓްރެކްޓް ޑާޓާ ޝީްޓ 7.1.5  

 (6-ސެކްަޝން)އެއްބަްސވުން 7.1.6  

 (7–)ސެކްޝަން މަސައްކަތާބެހޭމަޢުލޫމާތު 7.1.7   

ބީލަމުގައި  .1
ރަޖިސްޓްރީ 

 ކުރުން 

ވާ ބުާރސްފަތި  22ޖަނަވަރީ  2222، އޮންނާނީ ރަޖިސްޓްރީކުރުން ހުށަހެޅުމަށް ބީލަން  .1.3
ހަމައަެށވެ.  އާ 00:22ދުަވހުގެ ހޯމަ  ވާ 22ފެބްރުވަރީ  2222  ދުވަހުން ފެށިގެން

 ހަމައަށެވެ.
ނީ އިޢުލާނާއިއެުކ ގެޒެޓްކުެރވިފަިއވާ "ބީލަްނ ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ  .1.2

ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމު" ފުރިހަމަ ކުރެްއވުމަށްފަހު މިއިދާރާއަށް 
 thulhaadhoo.gov.mvinfo@ދާރާގެރަސްމީ އީމެއިލް ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ނުވަތަ މިއި 

އަށް މެއިލް ކޮްށގެންނެވެ. މެއިލް ކުރުމަށްފަހު އެމެއިލް ިލބުނުކަން ކަށަވަރު ކުރެްއވުމަީކ 
ަކއުންޓަރުންވެްސ އިދާރާގެ  މި މުބީލަމުގައި ބަިއވެިރވާން އެދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެެކވެ. މިފޯ

މިއިދާރާގެ ަކއުންޓަރުން ބަލައިގަންނާނީ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  މުލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިފޯ
 ށެވެ. 00:22ން މެންދުރުފަހު  20:22ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 

 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިާދރާ / ބ. ތުޅާދޫއެޑްރެސް:
 info@thulhaadhoo.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 6600006ފޯން:
ބީލަްނ  ތެޭރގައި މުއްދަތުގެ ދެވިފަިއވާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އިޢުލާނުގައިބީލަން ހުށަހެޅޭނީ   .1.1

 .ފަރާތްތަކަެށވެ ހުށަހެޅުމަށް އެދި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
 ގުޅޭގޮތުން  ބީލަމާ  .9

 މައުލޫމާތު 
އިޢުލާނާއިެއކު ބީލަންފޮތް ގެޒެްޓކުރެވިަފއިވާތީ ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ ބާއްާވގޮތަށް   .9.3 ސާފުކުރުން 

 ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެެއވެ.

mailto:info@thulhaadhoo.gov.mv
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ާވ  22ޖަނަވަރީ  2222، ބޭނުންވާަނމަ ސާފުކުރަން އިތުރުމަޢުލޫމާތެއް ބީލަމާގުޅޭގޮތުން  .9.2
 އާ  00:22ދުވަހުގެ ހޯމަ  ވާ 22ފެބްރުވަރީ  2222  ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން

 މަޢުލޫމާތު  އެކަުމގެ ކުރެއްވުމުން އީމެއިލް އަށް info@thulhaadhoo.gov.mvދެމެދު 

 އީމެިއލް  ބީލަންވެރިންނަށް ހުރިހާ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބަިއވެިރވުމަށް ބީލަމުގައި
 ފޮނުވޭނެެއވެ. މެދުވެރިކޮށް

 އިތުރަށް ގުޅޭގޮތުން މިބީލަމާ ނުވަތަ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތާއި ފޮތުގައިވާ ބީލަން  މި  .9.1
 ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ ބީލަން ހޯދުމަކީ  ެއކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު އޮތްނަމަ ސާފުނުވާކަމެއް
 .ޒިންމާއެެކވެ

 
ބީލަމަށް ބަދަލު  .31

 ގެނައުން 
 ބަދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ބީލަމަށް ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ހުޅުވުމުގެ ބީލަން  .31.3

 .ގެނެވޭނެެއވެ( ިއތުރު/އުނި) އެމެންޑްމަންޓެއް ،ހިނދެއްަގއި ފެނިއްޖެ ގެނައުމަށް
އަދި ެއ އުިނއިތުރު ބީލަން . ަގއިާވ ގޮތަށް ޫދކުރާ ެއމެންޑްމަންޓަކީ ބީލަމުގެ ަބއެެކވެ 1.31  .31.2 

 .ފޮނުވަންވާނެެއވެ މެދުވެިރކޮށް އީމެއިލް ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ފަރާތްތަކަށް

 )ނ( ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން 

ބީލަމުގައި ބޭނުން  .33
 ކުރެވޭ ބަސް 

ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފަިއވާ ނަމޫނާއާ ބީލަން   .33.3
އެްއގޮތަށް ދިވެހިބަހުންނެވެ. އަދި ބީލަމާއެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް 

 އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެެއވެ.

ބީލަމުގައި ބޭނުން  .32
 ކުރާ ފައިސާ 

 ންނެވެ.މި ބީލަމުގައި ައގު ކުެރވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއި  .32.3

ބީލަމަށް ވަކި ގޮަތކަްށ އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީްޓގައި   .31.3 އަގު ހުށަހެޅުން  .31
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ.

ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީޮކށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އަުގ ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ   .31.2 
 ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި ޖީ.އެްސ.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ަވކިން އެނގެން އޮންނަްނވާނެެއވެ.

ދުވަުހގެ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް މުއްދަުތ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނަިއގެން   .34.3 މުއްދަތު  .34
 އަދަދުންނެވެ.

މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެމަސަްއކަތެއް ުކރުމަށް އެކަީށގެންވާ ުމއްދަތެްއ   .34.2 
 ކަމުގައި ވާންވާެނެއވެ.

ފެށިގެން  ތާރީޚުން ހުށަހަޅާ ބީލަން އޮންނަންވާނީ ތާރީޚް ހަމަވާ މުއްދަތު ބީލަމުގެ  .32.3 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .32

 .މުއްދަތަެށވެ ުދވަހުގެ)ފަސްދޮޅަސް( 61މަދުވެގެން

mailto:ދެމެދުinfo@thulhaadhoo.gov.mv
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ބީލަމާއެކު  .36
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ލިޔުންތައް 

 ނުވަތަ މަދު ލިޔުންތައް އަދި ލިޔުމެއް އަދި މަޢުލޫމާތު  ވާ މި ތިރީގައި ހުށަހަޅާއިރު ބީލަން  .36.3
 ޑިސްކޮލިފައި ކުރެޭވނެއެވެ. ނެތްނަމަ

 (2ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު  16.1.1 

/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ / ޕާޓްނަރޝިޕް / ކުންފުނި 16.1.2 
 .ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީމުއްދަތު ހަމަނުވާ ވިޔަފާީރގެ

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

 (1)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލްފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން  16.1.4  

ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  ގެސެޓްފިކެޓްރެޖިސްްޓރޭޝަން ޓީ .އެސް.ޖ16.1.5ީ   
 ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ(

ެގ ކޮޕީ)ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް އީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް. އެމް. ސްއެ 16.1.6
 ބީލަން ޝީޓްގައި ބުނެފަިއވާަނމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.(

މޯލްޑިވްސް އިންަލންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްިލއަރެންސް  16.1.7  
 މަސް ހަމަނުވާ( 1ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ )ދޫކުރިފަހުން 

މިލިޔުން ބީލަމާއެކު ހުށަހެޅުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭ ފަރާތުން ނޯޓް: 

 މިއިދާރާއިން އަންގާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުަށހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެިކއުރިޓީ  16.1.8  

މޯލްިޑވްސް ލޭންްޑ އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ަސރވޭކުރުމުެގ ހުއްދަ ލިބިފަިއވާ  01.0.0
 ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ 

ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިިމވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ބީލަން   .36.2 

 މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.ނެތްނަމަ 
ައދި  މަސައްކަާތގުޅުންހުރި މަސައްކަުތގެ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައްބީލަން ހުށަހަޅާ  16.2.1  

 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 2ޖަދުވަލު 
ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  4ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ދަލީލު އަދި ޖަުދަވލު  16.2.2  

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ސްޓޭޓްމަންޓްގަިއވާ ެއކައުންްޓެގ  )ހ( ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ  

 ވެރިފަރާތަކީ ބީލަމުގައި ރަޖިްސޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަުމގައި ާވންޖެހޭނެއެވެ.
އެފަރާތުގެ  ،)ށ( އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ިވޔަފާރީގެ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ  

ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަމުަގއި ހުުޅވާފަިއާވ އެަކއުންޓްގެ ބޭްނކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ 



 އަދި އެއްބަސްވުން، ބީލަމުގެ ޖަދުަވލުަތއް، ބީލަންީޝޓް، ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
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 ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް ގަބޫލުކުރެޭވނެއެވެ.
ނގޭނެހެން ބޭންކް ރިފަރެންސް ދަދު އެޢަ)ނ( ފާއިތުވި މަހުގެ ބޭންކް ބެލެންސް   

 ސިޓީ އެއް ުނވަތަ ބޭންކު ްސޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކްރެޑިޓް ރެފަރެްނސް ސިޓީތައް ހުށަހަޅާ ކްެރޑިޓް ރެފަރެންސް ސިޓީތަުކަގއި  16.2.3  
 ތިރީގަިއވާ ޝަރުތުތައް ހަމަާވންޖެހޭނެއެވެ.

)ހ( ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއވާ ިވޔަފާރިއެްއގެ ުނވަތަ ހިންގަުމންދާ ކުންފުންޏަކުން   
 ނުވަތަ ބޭންކަކުން ދޫކޮށްފަިއާވ ލިއުމެއްކަމުަގއި ވާންވާެނއެވެ.

ކޮށް މިޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކުރެވިފަިއވާ ޞަ )ށ( ހުށަހެޅޭ ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް އަކީ ޚާއް  
 ސިޓީއެްއކަމުަގއި ވާްނވާނެެއވެ.

ސިޓީ ، ފަިއސާގެ/ ކްެރޑިޓްގެ ޢަދަދު، )ނ( މިރެފަރަންސްގައި ޕްރޮެޖކްޓްގެ ނަން   
ރެފަރަންސް ކްރެޑިްޓގެ ސިޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެ ާތރީޚް އަދި ، ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް

ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ސާފުކޮށް އެނގެން 
 އޮންނަންވާނެެއވެ.

)ރ( މިރެފަރަންސް ވާންވާނީ ރެފަރަންސް ދޫކުރިފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮރިޖިނަލް   
 ރެފަރަންސްއަކަށެވެ. މިފަދަ ެރފަރަންސްތަކުގެ ކޮޕީ ބަލަެއއް ނުގަނެވޭނެެއވެ.

 ފަރުދުން ދޫކޮށްފައިވާ ކްެރޑިޓް ރިފަރެންސް ބަލައެއްުނގަނެވޭނެެއވެ. )ބ( އަމިއްލަ  

 އެއްބަްސވުމުަގއި ޮސއިކުރުމުެގ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  1 .36.1 

)މުަވއްޒަފުންނެތްނަމަ  ުމގެ ކޮޕީގަާވއިދުން ޕެންޝަން ފައިސާ ދައްކާކަުމގެ ލިޔު 36.1.3  
 މަސް ހަމަނުވާ(.  1)ދޫކުރިފަހުްނ  ލިޔުން( ން އޮފީހުންދީފައިވާޝަނެތްކަމަށް ޕެން

 

 )ރ( ބީލަން ހުށަހެޅުން 

ބީލަން ބަންދު  .37
 ކުރާނެ ގޮތް 

ެއވެ. މިނޫންގޮތަަކށް އޮންނަ ބީލަމެއް ބަލައެްއ އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފަ ންބީލަ  .37.3
 ނުގަނެވޭނެެއވެ. 

 ވާނެެއވެ. ޔެފައި އޮންނަންލިބޭރުަގއިބީލަމުެގ ނަން  ސިޓީ އުރަިއގެ  .37.2 

 ނަމާއި އެޑްރެސް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެކަނުގައި  މަތީ ންތްފަރާތުސިޓީ އުރަިއގެ ކަނާ  .37.1 
 ފާ އޮންނަން ވާނެއެވެ.ޔެލި އަދި ފޯނު ނަމްބަރު

ހުށަހަޅާބީލަންތައްހުންނަންވާނީބަންދުކުރެވިފަިއވާސިީޓއުރަިއގަިއބީލަން   .37.4 
 .ޝީޓްގަިއާވގޮތަށްެއޑްރެސްކުެރިވފައެވެ



 އަދި އެއްބަސްވުން، ބީލަމުގެ ޖަދުަވލުަތއް، ބީލަންީޝޓް، ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
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ބީލަން  .31
ހުށަހެޅުމުގެ 

 ސުންގަޑި 

ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި ބީލަން  ބީލަންތައް ހުށަހަޅާ އެދި މިމަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް  .31.3
 ޝީޓްގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ.

 ގޮތުަގއި ބަންދުދުވަހެްއގެ ސަުރކާރު ތާރީޚަކީ ކުރެވިަފއިވާ  ަބޔާން  ގައި 31.3މިމާއްދާގެ  .31.2

ޖެހިގެްނ  ތާރީޚަކަށްވާނީ ފަހު އެންމެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ސަރުކާރުން
 ދުވަހެއްގެ ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ސުންަގޑީަގެއވެ. ރަްސމީ އަންނަ އެންމެ އަވަހަށް

 އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ުނަގނެވޭނެެއވެ.  .31.1 

 ފަހުން  މުއްދަތުގެ  .39
 ހުށަހެޅޭ 

 މެދު  ބީލަންތަކާއި 
 :ކުރާނެގޮތް އަމަލު 

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންަގޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް   .39.3
 ނުގަނެވޭނެެއވެ.

 )ބ( ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން 

 ހުށަހަޅާ  ބީލަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުވުމަށް ބީލަންތައް ހުށަހަޅާ މަސައްކަތަށް މި  .21.3 ބީލަން ހުޅުވުން  .21
ވާ ފަރާތެްއެގ ފޮނު ތަނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުޅުވުމަށް ބީލަން އެފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ

 އިވާ ތާރީޚްގަެއވެ.ޙާޟިރުގައި ބީލަން ފޮތުގަ 
 .ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެޑްރެހުަގެއވެބީލަން ފޮތު އޮންނާނީ ހުޅުވުން ބީލަން  .21.2 

 ބަންދު ސަރުކާރުން ަސބަބަކާހުރެ އެްއވެސް ތާރީޚަކީ ހަމަޖައްސާފައިވާ ހުޅުވުމަށް ބީލަން  .21.1 
 ރަސްމީ  އަންނަ ޖެހިގެން އޮންނާނީ ހުޅުވުން ބީލަން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ގޮތުަގއި ދުވަހެއްގެ
 ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ސުންގަީޑގަެއވެ. ދުވަހުގެ

ހުށަހަޅާ  .23
ބީލަމުގައިވާ 

ކުށްތައް 
 އިޞްލާޙްކުރުން 

ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ ހިސާބުކުރުުމގެ މައްަސލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީގައިިމާވ   .23.3
 ގޮތްތަުކގެ މަތިން އިޞްލާޙް ުކރެވޭނެެއވެ.

، ބީލަމުގައިާވ ފައިާސގެ އަދަާދއި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފަިއވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ  .23.2

 ލިޔެފައިވާ ފަިއސާ އަދަދެވެ.ރަގަޅު އަދަދުކަުމގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން 
ބީލަންތައް  .22

ޗެކްކުރުމާއި 
ބީލަންތަކުގެ 

ޕޮންސިވްނަ ރެސް 
ނޑައެޅުއް   ސް ކަ

 ބީލަންތައް އިވެުލއޭޓްކުރުުމގެ ކުރިން ތިރީގަިއވިމާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.  .22.3

 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން. 22.1.1 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެްއކަން  22.1.2 

ބީލަމުގަިއވާ ުއޞޫލްތަކަށްބަލައި ެއކަށީގެްނވާ ބިެޑއްތޯ ަކނަޑއެޅުްނ  22.1.3 
 )ރެންޕޮންސިވްނަސް(

ަގިއވާ ކަންކަން ފުރިހަަމވާ  22.1ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެިއން އިވެުލއޭޓް ކުެރވޭނީ   .21.3 ބީލަންތައް  .21
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 ބީލަންތަކެވެ. ކުރުން  އިވޭލުއޭޓް 
ބީލަން  .24

ޙަވާލުކުރާނެ 

ފަރާތް 
ނޑައެޅުން   ކަ

ނޑަައޅާނީ  .24.3  ބޭނުންކުރާނެ  ކުރުމަށް ަވޒަން ބީލަން ،ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ
ނޑަށް ނޑު ޖަދުވަްލ ގި އެްނމެ ބަަލއިގެން  މިންގަ  6ނަ މާކްސްލިބޭ ފަރާަތަކށެވެ. އެމިންގަ

 އެވަީނއެެވ.ގައި 

ބީލަންތަން  .22
 ކެންސަލްކުރުން 

އިޢުލާނާ ގުިޅގެން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ   .22.3
ނުާވނަމަ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަުތމުގެ އިޚްތިޔާުރ ވެރިފަރާތަްށ  ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި

ބަލަިއގަތުމަށްފަހުވެސް ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތަްއ ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި ބީަލންތައް 
ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރެވސް ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި ބީލަންތަްއ 
ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުަތކަކީ އެކަީށގެންނުވާ ައގުތަެކއްނަމަ ނުވަަތ 

ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ އެކަީށގެންވާ އަދަަދކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ 
 މަސައްކަުތގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

ބީލަންކާމިޔާބުކުރާ  .26
 ،ފަރާތްހޮވައި

 އެންގުން  އެކަން 

 ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް ލިުޔމުން އެންގޭނެެއވެ.، ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާއި  .26.3

އެއްބަސްވުމުގައި  .27
 ސޮއި ކުރުން 

 20ބަންދުނޫން  ގިނަވެގެން ފޮނުވާތާ ލިޔުން އެކަމުގެ ފަރާތަށް  ކާމިޔާބުކުރި ބީލަން  .27.3
 މަސައްކަތުގެ  ކުރި ފަރާތާ ދެމެދު  ކާމިޔާބު ބީލަން ތެރޭގައި  )ފަހެއް( ދުވަހުގެ
 ޮސއިކުރަންާވނެއެވެ. އެއްބަްސވުމުަގއި

 ޮސއި ެއއްބަްސވުމުަގއި އެުމއްދަުތގައި  މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގައި  27.1  .27.2 
 ނިންމުން  ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުުރމަށް މި ،ނުކުރައްަވއިފިނަމަ
 ބާޠިލްކުރެވޭނެެއވެ.

 އެއްބަސްވުމުަގއި  ނުވަތަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މަސައްކަތް ސޮިއކުރުމަށްފަހު އެއްބަްސވުމުަގއި  .27.1 
 ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްދޫކޮށްލައިފިނަމަ ފުރިހަމަނުކޮށް މަސައްކަތް  ސޮއިކުރުމަށްފަހު

 އެޅޭެނއެވެ. ފިޔަވަޅު މަތިން ގޮުތގެ ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގައި 02.00ަޤވާއިުދގެ  މާލިއްޔަތުގެ
 
 
 
 )ޅ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީތައް 

ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. )ިބްޑ ބީލަންޝީޓްގަިއ ބަޔާން ކޮްށފައިވާ އަދަދުގެިބޑް ެސކިއުިރޓީ   .21.3 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  .21
 ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ(
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ބިޑް ސެިކއުރިޓީެގ ގޮުތަގއި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުެރވޭ ބޭންކަކުން ުނވަތަ   .21.2 
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާއިމްކުެރިވފައިވާ ަފއިނޭންޝަލް ިއންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން ިމ 
ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފަިއާވ ސެކިއުިރޓީ ނުވަަތ ެގރެންޓީއެެކވެ. ބިްޑ ސެިކުއރިޓީ 

 ގައި ވާނެެއވެ. 2އޮންނަންވާނެ ގޮުތގެ ނަމޫނާއެްއ ޖަދުވަލު 
    7 ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ން ފެށިގެންޚުއެކަން އަންގާ ތާރީ ށް ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަ  .21.1 

 ެސކިއުިރޓީ ބިޑް ތަކުގެ  ކާމިޔާބު ުނވާ ަފރާތް )ހަތެއް( ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ ބީލަން
 އެފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުެރވޭެނ އެވެ.

 ލަން ބީ ނުވަތަ ނަމަލަމުން ވަިކވެއްޖެފަރާތަކުން ބީ ޅިހުށަހެ ލަންބީޅުވުމަށްފަހު ހު ބީލަން  .21.4 
ށް ީބލަން ކާމިޔާބުިވކަމުގެ ިލޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަ

 ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެިކއުިރޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެެއވެ.   އެފަރާތުން ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ
 .ދުވަހެވެ 02 ފެށިގެން ތާރީޚުން ހުށަހަޅާ ބިޑް މުއްދަަތކީ ބިޑްސެިކއުރިޓީގެ  .21.2 

އެޑްވާންސް  .29
ފައިސާ އަދި 
އެޑްވާންސް 
ފައިސާގެ 
 ގެރެންޓީ 

 ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުެވެއވެ.މިބީލަމާއި ގުޅިގެން އެްޑވާންްސ ފައިސާ   .29.3

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުިރ ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގަިއ   .29.2 
 ނިންމާފައިވާ  ހަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތް  މި، ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ

ހުށަހަޅާފައިާވ ބިޑް ސެިކއުރިޓީ ަދއުަލތަށް އެފަރާތުން ، ބާތިލްކުރުމަށްފަހު ނިންމުން
 ނެގޭނެެއވެ.

ގެރެންޓީގެ ގޮުތގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާުރ ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ޕާރފޯމަންސް   .29.1 
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ާގއިމްކުެރވިަފއިވާ ަފއިނޭންޝަލް އިންސްިޓޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްަޓށް 

ގެރެންޓީ އޮންނަންވާެނ ޕާރފޯމަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ެސކިއުރިޓީ ނުަވތަ ގެރެންޓީއެެކވެ. 
 ގައި ވާނެެއވެ. 8އް ޖަދުވަލު ގޮތުގެ ނަމޫނާއެ 

 ފެށިގެން  ގެރެންޓީ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުންޕާރފޯމަންސް  މުްއދަތަކީ ގެރެންޓީގެޕާރފޯމަންސް   .29.4 
 އެގްރީމަންްޓގެ މުއްދަތެވެ.

މައްސަލަ  .11
ހުށަހެޅުމާއި 

 މައްސަލަ ބެލުން 

ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެްއގަިއ  37.19ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވިއދުގެ   .11.3
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަްއ ، ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި

-13ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު ، ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ
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K/CIR/2018/01  ުުގޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ގަިއވާ "ބީލަމަކާ 37ގެ ޖަދުވަލ ،

 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު" އާ ެއއްގޮތަެށވެ.
ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެްއގަިއ  37.19ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވިއދުގެ   .11.2 

ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ 
ގަިއވާ "ބީލަްނ  31ެގ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

-ޔާ މައްސަަލ ހުށަހަޅާ ފޯމުއިޢުލާންކުރި އޮފީުހގެ ޕްރޮިކުއމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެރި 
 ފޯމުންނެވެ. PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" 

ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެްއގަިއ  37.19ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވިއދުގެ   .11.1 
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ، ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން 

، ަމއްސަލަ ނިންަމއި، )ސާދަ( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި  14ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ، މައްސަލަ ނިންމިގޮތް ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ަގއިާވ "ބީލަމުެގ  39ގެ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

ފޯމުން ޖަާވބު  PR-14މައްސަލަާއއި ގުޅިގެްނ ޕްޮރކިއުމަންޓް އޮފިސަރުދޭ ޖަާވބު" 
 ތައްޔާރުކޮށް އަންގާެނއެވެ.

މައްސަލަ އަލުން  .13
ބެލުމަށް 

މުސްތަޤިއްލު 
ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް 

 ހުށަހެޅުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްަގއި  ގައި  17.11ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވިއދުގެ ބާބު   .13.3
ދިމާވާ މައްސަލަައކާއި ގުިޅެގން އިދާރީކަންކަން އަލުން ެބލުމަށް "މުސްތަޤިއްލު ރިވިޔު 

-13ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު ، ކޮމެޓީ" އަށް ހުށަހެޅުމުގައި

K/CIR/2018/01  ުގެ މައްސަަލ އަލުްނ ަގއިާވ "ބީލަންވެިރާޔ ބީލަމު 23ގެ ޖަދުަވލ
ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމުެގ މައްސަލަ އަލުން ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިޢު ކޮމެީޓއަށް 

 ފޯމުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. PR-16އެޕީލް މަރުހަލާ"  –މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" 
 
 

  



 އަދި އެއްބަސްވުން، ބީލަމުގެ ޖަދުަވލުަތއް، ބީލަންީޝޓް، ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

January 25, 2022 

 

13 ގެ  13ސަފްޚާ  ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ    

 

 0 –ސެކްޝަން 

 އެއްބަސްވުމުގެ ޢާއްމު މާއްދާތައްއަދި ޚާއްޞަ މާއްދާތައް 

  .12.3 މާނަކުރުން  .12
 

ާމޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ، "މަސައްކަުތގެ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
 ކައުންސިްލގެ އިދާރާއަެށވެ.

އެ މަސައްކަތެްއ ކޮށްދިނުމަށް ެއދި ، "މަސައްކަތް ަޙވާލުާވ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ  .12.2 
 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ.

ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނީ ބީލަން ޝީްޓގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޚިދުމަތް ނުަވތަ "މަސައްކަތް"   .12.1 
 މަސައްކަތަެކވެ.

"މަސައްކަުތގެ އަުގ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ އެއްބަްސުވމާއި އެްއގޮތަށް މަސައްކަްތ   .12.4 
 ފުރިހަމަކުރުމުން މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ ަފއިާސއަށެވެ. 

މަަސއްކަްތކުރުމަށް ، މަސަްއކަތުގެ ވެރިފަރާތާއި، ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ "އެއްބަްސވުން"   .12.2 
 ހަވާލުވާ ފަރާތާ ދެމެދު މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ެވވޭ ެއްއބަސްވުމަށެވެ.

ލިޔެކިޔުން  .11
 ބަދަލުކުރުން 

 އަނެއްފަރާތަށް  އެއްފަރާތުން މިއެއްބަްސވުމުަގއިޝާމިލުވާފަާރތްތަކުން މިއެއްބަްސވުމާ ގުިޅެގން  .11.3
 .ލިޔުމުންނެވެ ،ދިވެހިބަހުން އަްނާގނީ އެްނުގންތައް ޢާއްމުގޮެތއްަގއި އެންމެހައި އަންގަންޖެހޭ

ރަޖިސްޓްީރ  ނުވަތަ ައތުންއަތަށް ަރއްދުކުރާނީ ލިޔުން ފޮނުވާ އަެނއްފަރާތަށް އެއްފަރާތުން  .11.2 
 އީމެއިލް ެއޑްރެހަށެވެ. ަކނަޑއެޅިަފއިވާ ނުވަތަ ،ޕޯސްޓުން

 ފަރާތުން  ބޭނުންވާ ބަދަލުކުރަން ،ބޭނުންވާނަމަ ބަދަލުކުރަން ެއޑްެރސް އެއްބަސްވުުމގަިއވާ މި  .11.1 
 .އަްނގަންވާެނއެވެ  ލިޔުމުން އަނެއްފަރާތަށް

ތިންވަނަ  .14
ފަރާތަކާއި 

މަސައްކަތް 
 ހަވާލުކުރުން 

 ަޙާވލުއެހެންފަރާތަކާއި  ެއއްެވްސބައެއް މަސަްއކަތުގެ  ުކރެވޭ ދަށުން މިއެއްބަްސވުމުގެ  .14.3
 ފަރާަތށް  ވެރި ،ފަރާތުން ޙަވާލުވާ މަސައްކަތް  އެކަންބަޔާންކޮށް  ބޭނުްނވާނަމަ ކޮށްގެންކުރަން

 ހުށަހަޅާ ހުއްދަހޯދަން ވާނެެއވެ. ލިޔުމުން
 ުކރި  ހަވާލު ބަެއއް އެްއވެސް މަސައްކަުތގެ  ފަރާތަކާ އެހެން މަތިން ގޮުތގެ ގަިއވާ 12.3  .14.2

 މަިތން ގޮުތގެ އެްއބަސްވުމުަގއިވާ  މި ފަރާތުން ޙަވާލުވާ މަސަްއކަތް ކަމުގަިއވިަޔސް
 ޒިންމާއުފުލަން ވާނެއެވެ. ފުރިހަމައަށް

ތަކެއްޗާއި  .12
ޚިދުމަތާއި 
 ހަވާލުވުން 

މި ބީލަމާއި ގުިޅގެން ފޯރުކޮްށ ދެންޖެހޭ ތަކެތި / ޚިދުމަތް ނުވަތަ ކޮށްދޭންޖެހޭ މަސައްަކތް   .12.3
)ތިނެއް( ުދަވސް ތާރީޚާއި ގަޑި މަަސއްަކތް  11 ނިންމާ މި އިދާރާއާ ޙަވާުލުކރުމުގެ

 ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތަށް އަްނަގންވާނެެއވެ.  
 ޚިދުމަތް ލިބިފައިވޭޯތ ބަލާނީ އެތަކެްއޗާ / ޚިދުމަތާ / އެއްބަްސވުމުަގިއވާ ގޮތަށް ަތކެތި  .12.2 

ޙަވާލުވުމަށްފަހު ިއވެލުއޭޝަްނ ކޮމެޓީންނެވެ. ކޮލިޓީ ެބލުމަށްފަހު ސްޕެސިފިކޭޝަނާިއ 
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އެްއގޮތަށް މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަމަށް ވާނަމަ ެއގްރީމަންޓާ އެއްގޮތަށް ތަކެތި/ޚިދުަމތް 
އަދި ެއއްބަްސވުމާ ޚިލާފަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތް/ތަެކތި  ބެލޭނެއެވެ. ކަމަށް ލިބުނު

 އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެެއވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ  .16
 މުއްދަތު 

 ަތކެތި/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.އެއްބަްސވުމުަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި   .16.3

 ކާރިޘާެއއް/ޙާދިސާއެއް ޤުދުރަތީ ނުވަތަ  ނުފޯރާކަމެއް ފަރާުތެގ ބާރު ހަވާުލވި މަސައްކަތް  .16.2
 އެ  އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި މުއްދަތު ކުރިމަތިެވއްޖެނަމަ ުގޅޭކަމެއް އާ ނުވަތަ މެނިފެކްޗަރިން

 ފަދަ އެނގޭ ދިާމވިކަން ެއކަމެއް ުނވަތަ ކާރިޘާެއއް/ޙާދިސާއެއް
 މުއްދަތު ނިންމަންޖެހޭ މަސަްއކަތް ލިޔުންަތކާެއކު( ގުޅޭފަރާތްަތުކގެރަސްމީނުވަތަކަމާ)

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މަސަްއކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ހަމަވުމުގެކުރިން
 މުއްދަތު  ނަމަވެސް ހުށަހެޅި އިތުރުކޮށްދިނުމަށް މުއްދަތު ހުރެ އެްއވެސް ސަބަބަކާ   .16.1 

މަިތން  ގޮުތގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި "ުމއްދަތުއިުތރުކޮށްދިނުމުގެއުޞޫލު" އިތުރުކޮށްދޭވޭނީ
 ބިޑް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަިއގެްނނެވެ.

ޖުރިމަނާކުރުމާއި  .17
އެގްރީމަންޓްބާތިލް 

 ކުރުން 
 

އެއްބަްސވުމުަގިއވާ މުއްދަތަްށ މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ަޤާވއިުދގެ   .17.3
ނޑޭނެެއވެ.  އާ އެްއޮގތްވާ ގޮުތގެ ވަނަ މާއްދާ 10.71  މަތިން ލިކުއިޭޑޓަްޑ ޑެމޭޖަސް ކެ

ރުފިޔާ( އަށްުވރެ ދަށުގެ ބީލަމެއްނަމަ ފައިާސ )ފަސް މިލިއަން  -/5,000,000ޖުމްލަ އަގު   .17.2
ނޑާނީ  )ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ  0.005ޖުމްލަ އަގު ، ކަ

 އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުުރވާ ދުވަސްތަުކގެ އަދަދާ ގުަނކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.
 CP*0.005*LDލިކުއިޑޭެޓޑް ޑެމޭޖަސް = 

CP  ުކޮންޓްރެކްޓް ޕްަރއިސް(: ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ ައގ( 
LD ( ްކޮްނޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަްށވުރެ އިުތރުވާ ދުވަސްަތއ :)ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަނ 

ފަިއސާ  މަސައްކަްތ ޙަވާލުވި ފަރާތުންމަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްާވ މުއްދަތަށް   .17.1 
ހުށަހަޅާ ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ  މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން، ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ

ނޑުމަށްފަހު ބާީކ  މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވީ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ބިލްަގއިާވ އަދަދުން ކެ
 ފައިސާެއވެ.

އިންަސއްތަ އަްށވުރެ ލިކުިއޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަްސ  32%މަސައްކަުތގެ ޖުމްލަ އަގުެގ   .17.4 
 ބޮޑުެވއްޖެނަމަ އެއްބަްސވުން ބާތިލްކުރެވޭނެެއވެ.

އެގްރީމަންޓް  .11
 ބާތިލްކުރުން 

އެއްބަްސވުމުަގއި ބަޔާންކޮްށފައިާވގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާކަމަށް ފާހަަގ   .11.3
ކުރެިވއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުްނެއއްކޮށް ނުވަތަ ެއއްބަސްވުުމެގ ބައެއް ބާތިލްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ 

 އިޚްތިޔާރު މަސަްއކަތުގެ ވެރިަފރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ. 
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، ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި 0އެްއވެސް ސަބަބަކާހުރެ ެއއްަބސްވުން ބާތިލްކޮށްފިނަމަ ބަްނދުނޫން   .11.2 

، ނުނިމިހުރި މަސައްކަުތގެ ތަފްސީލް އަާގއެކު ލިޔެ ، އެހާތަނަށް ނިމިފައިވާ މަސައްކަތާއި

ދެފަރާތުން އެލިޔުމުަގއި ޮސިއކުރަން ވާެނއެވެ. އަިދ މަސަްއކަތް ހިނގާ ަސއިްޓގަިއ ހުންނަ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  0ހާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ކޮންޓްރެކްޓަރ ނަގައި އެތަކެތި  ބަނދުނޫން ހުރި
ގެންދަންވާނެެއވެ. މި މުއްދަުތގެ ފަހުން މިއިން އެްއޗަކަށް ދިމާވާ އެްއވެސް މަްއސަލައަަކށް 

 ޒިންމާއެއް ުނވެވޭެނއެެވ.
އެހެނިހެން  .19

 ކަންކަން 
ޤާނޫނެއް ުނަވތަ  ެއއްވެސް ސަރުކާރުގެ ސޮއިކުރުމަށްފަހު ދެފަރާުތން އެއްބަސްވުުމގައި މި  .19.3

ޤާނޫނެއް ނުވަތަ  އެފަދަ ނުވަތަ އެނގިއްޖެނަމަ ގަާވއިދަކާ މިެއއްބަސްވުމާ ތަާޢރުޟުވާކަން
 އެަފދަ. ނުވާނެެއވެ ބާޠިލެއް އެއްބަްސވުން މުޅި ސަބަބުން ހެދިއްޖެނަމަ އެކަެމއްގެ ގަާވއިދެއް
 ކޮށްެގން ިއސްލާހް މާއްދާއެއް އެ ގޮތްވެއްޖެނަމަ ހިމެނޭ މިެއއްބަްސވުމުަގއި  މާއްދާއެއް
 ެއއްބަްސވެ  ފަރާތުންވެސް ދެ ދެމެހެއްޓުމަށް  ނުލައި އުވާ  ެއއްބަސްވުން  މި ނަމަވެސް

 .ޤަބޫލުކުރަމެވެ
ޓެކްސް އަދި  .41

 އެހެނިހެން ފީތައް 
އިމްޕޯްޓ ، ޑިއުޓީަތކާއި ކަްސޓަމްސް ، މިމަސައްކަތާއި ގުިޅގެން ަދްއކަންޖެހޭ ޓެކްސްތަާކއި  .41.3

ލައިސަންސް ފީތަްއ އަދި އެެހނިހެއް ފީއެްއ ދަްއކަންޖެހިއްޖެނަމަ ފީއެއް ަދއްކާނީ މަަސއްަކތް 
 ހަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.

އެއްބަސްވުމަށް  .43
 ބަދަލުގެނައުން 

 މެދުަގއި ދެފަރާތުގެ  ބަދަެލްއގެނެވޭނީ މާއްާދއަކަށް ެއްއވެސް އެއްބަްސވުމުަގިއވާ މި  .43.3
 .ެއއްބަްސވުމަކުންނެވެ ސޮއިކުެރވޭ

އެއްބަސްވުމަށް  .42
 ހިނގާނެ ޤާނޫނު 

ޤާނޫނުތަާކއި ަޤވާއިދުަތާކ  ިދވެހިރާއްޖޭގެ ތަންފީޛުކުރާނީ އަދި ،ހިންގާނީ  އެއްބަްސވުން މި  .42.3
 .އެްއގޮތަށެވެ

 ދައްަކއިެގން  ވާހަކަ ފަރާތުގެ މެދުގައި ދެ ދެބަސްވުން އުފެދޭ އެއްބަސްވުމާމެދު މި  .41.3 ދެބަސްވުން  .41
 ހުށަހަޅައިެގން މައްސަލަ ޝަރުޢީކޯޓަކަށް  ދިެވހިރާއްޖޭގެ ،ހައްލުނުކުރެިވއްޖެނަމަ

 . ނިންމާނީއެވެ
ފަރާތުެގ  ދެ  ކުރާީނވެސް ހައްލު އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ ނެތްކަެމއް  މިއެއްބަްސވުމުަގއި  .41.2 

 ،ދައްކަިއގެން ހައްލުުނވެއްޖެނަމަދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވާހަކަ . މެދުގަިއވާހަކަދައްަކިއގެންނެވެ

 .ނިންމާނީއެވެ ހުށަހަޅައިގެން މައްސަލަ ކޯަޓކަށް  ޝަރުޢީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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 4–ސެކްޝަން 
 ޖަދުވަލުތައް 

 1 – ޖަދުވަލު 

 ބީލަންހުށަހަޅާފަރާތުންހުށަހަޅަންޖެހޭލިޔުންތައްއަދިޗެކްލިސްޓް 
 

 

 

 

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

 ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަ  ނެތް  ނުވަތަ  މަދު  ލިޔުމެއް  މަޢުލޫމާތު އަދި  މިވާ  ތިރީގައި  ހުށަހަޅާއިރު ބީލަން 

   ( 2-ބީލަން ހުަށހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު  1

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

   (ބީ.އޯ.ކިޔު/އެސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަންހުށަހަޅާ  3

   (1-)ޖަުދވަލުހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 4

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

   ގެ ކޮޕީ )ހުށަހަޅަން އޮްތނަމަ(ސްއެމްއީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްއެ 6

   (ޕަވަރއޮފްއެޓާރނީ) ބީލަމުގައިސޮއިކުރުމުގެހުއްދަލިޔުން 7

8 
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ 

 މަސް ހަމަނުވާ( 1)ދޫކުރިފަހުން 
  

   .ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާލިޔުންހުށަހަޅަންޖެޭހނަމައެލިޔުނ6.3ް 9

   ގެރެންޓީ )ބޭންކު ގެރެންީޓ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް(ބޭންކު  10

33 
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ސަރވޭުކރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކަުމެގ 

 ލިޔުމުގެ ކޮޕީ 

  

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

11 
 0އަދި ޖަދުވަލު  ބީލަން ހުަށހަޅާ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް

 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި 
  

32 
 4ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު )ބޭންކް ގެރެްނޓީާއއި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީފަދަ( ގެމާލީ ދަލީލު

 ހުށަހަޅާފައި ފުރިހަމަކޮށް 
  

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

   ިމލިސްޓުގައިވާ ތަރުތީބުްނތަރުތީބުުކރެވިފައި ހުރީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  31

   ޞަފްހާ ނަްނބަރު ޖަހާފައި )ކިަތއް ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ  ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށް( 34
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   ސޮއިކޮށްފައި ހުރީ ޞަފްހާތަކުގައި  32

ނޑުތައް 36    ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަާހފައި ހުރީ ބީލަމުގެ ގަ

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން 

37 
)އެންމެފަހުން ދެއްކި ަމހުގެ އަިދ  މުގެ ކޮޕީގަވާއިދުން ޕެންޝަން ފައިސާ ދައްކާކަމުގެ ލިޔު

މަސް  1)ދޫކުރިފަހުން  މުވައްޒަފުންނެތްނަމަ ެނތްކަމަްށ ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިވާ ލިޔުން(
 ހަމަނުވާ(
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 2 – ޖަދުވަލު 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

 

 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1
 1.1 ނަން  

 1.2 އެޑްރެސް  

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 

 2.2 އިޢުލާން ނަްނބަރު 
 ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު  .3

 3.1 ހުށަހަޅާ އަގު  

  ޖީ.އެސް.ޓީ  

  އަގު:ޖުމްލަ  

 3.2 )ތާނައިން ލިޔުމަށް (ޖުމްލަ އަގު  
 1.1 މުއްދަތު )ބަންދުދުވަސްތައް ހިަމނައިގެން( 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު  .4
ެއްގރީމަންޓްގެ މާއްދާތަްއ ، މަތީގައިބަޔާްނކޮށްފައިވާ މަަސއްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި

ނޑު / ، ބެލުމަށް ފަހުރަނގަޅަށް  މަތީގައި ދެންނެވިަފއިވާ ައގަށްމިމަސައްކަތް ުނވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަ
 އަޅުަގނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.

4.1 

އެކަީށގެންާވ ، އަޅުަގނޑު/ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދިނުން ހަވާލުކުރަން ނިންމަިއފިނަމަ
ގަިއާވ މުއްދަތުގައި މަސައްކަްތ/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  0.0، ތެޭރގައި މަސަްއކަތް ފެއްޓުމަށާއިމުއްދަތެއްގެ 
 ހުށަހަޅަމެވެ.

4.2 

ެއާއއި ެއއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ، ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށް 61މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 
ނޑުމެން ެއއްބަްސވަމެވެ. މިމު އްދަތުގެ ތެޭރގައި އެްއބަސްވުމުަގއި ސޮިއކުރުމަށް ެވރިފަރާތުން އެދިވަޑައި / އަުޅގަ

 ެއއްބަސްވުުމގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަްސވުމާއި އެްއގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްެވސް އެއްބަްސވަމެެވ. ، ގެންފިނަމަ
4.3 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .5

 

 ސޮއި 

 ނަން  

 މަޤާމު 

 ތާރީޚް 
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 3 – ޖަދުވަލު 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 
 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1
  1.1 ނަން  

  -3.2 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް 

  -3.1 ވިޔަފާރީ އެޑްރެސް  

  -3.4 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

  -3.2 އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު ޓެކްސް ޕޭޔަރ  

  -3.6 ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރު  

  -3.7 ފޯނު ނަންބަރު  

  -3.1 އީމެއިލް އެޑްރެސް  

 
ސާރވޭކުރުުމގެ ހުއްދަ / ލަިއސަންސް 

 ނަންބަރު
3.9-  

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

 # ނަން  މަޤާމު 

   މެޖޭނިންގ ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   

 އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް  .3
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 



 އަދި އެއްބަސްވުން، ބީލަމުގެ ޖަދުަވލުަތއް، ބީލަންީޝޓް، ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

January 25, 2022 

 

20 ގެ  13ސަފްޚާ  ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4 – ޖަދުވަލު 

 ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މާލީ 
 

 

 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
ފާއިތުވި މަހުގެ ބެލެންސް )ދިވެހި 

 ރުފިޔާއިން(
 # އެކައުންޓް ނަންބަރު  އެކައުންޓްގެ ބާވަތް 

    

    

    

 ޖުމްލަ  

 ކްރެޑިޓް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

އަދަދު )ދިވެހި ފައިސާގެ 
 ރުފިޔާއިން(

 # ކުރެޑިޓް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަން  ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް  ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު 

     

     

     

 ޖުމްލަ  
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 5 – ޖަދުވަލު 
 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް  (ތިނެއް )0ފާއިތުވި 

 

 

 

 

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

 # މަސައްކަތުގެ ނަން  މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް  މަސައްކަތްކުރި އަހަރު 

     

     

     

     

     

     

     

 ޖުމްލަ: 
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 6 – ޖަދުވަލު 

ނޑު   ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަ
ޕޮއިންޓްގެ  ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ

 އަދަދު
 ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ޕޮއިންޓް 

އަގަކީ ބެންޗް މާރކެއްކަމުގައި ބަލައިގެން ކުރައިޓީރިއާ އެލޮކޭޓް  ކުޑަހުށަހަޅާއެންމެ  %70  އަގު
ކުރެވިފައިވާ % ހުރިހައި އަގުތަކެއްގެ  މެދުގައި ބަހާލައިގެންެނވެ. މިގޮތުން އެންެމ 

 .ގިނަ މާރކްސް ލިބޭނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ

ޗް މާރކެއްކަމުގައި ަބލައިގެން ކުރައިޓީރިއާ ބެން، ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުރު މުއްދަަތކީ %15 މުއްދަތު
އެލޮކޭޓްކޮށްފައިވާ % ހުރިހައި މުއްދަތެއްގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެްނނެވެ. މިގޮތުން އެންެމ 

 ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކަށެވެ.ޚިދުމަތް ގިނަމާރކްސް ލިބޭނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި 

 31×މަތީ ވެލިޔު/ ހުށަހެޅި އެންމެ  ވެލިޔުހުށަހެޅި  %10 މާލީ ޤާބިލްކަން 
އަށްވުރެ ދަށްނަމަ އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް  31%މާލީ ގާބިލްކަން ހުށަހެޅި ޢަދަދުގެ 

 ނުދެވޭނެއެވެ.

( ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ހަދައިދިނުމުގެސަރުކާރުގެ އިދާރާއަށް ކޮށްދީފައިވާ މިފަދަ ) %05 ތަޖުރިބާ 
ލިުޔމަށްބަލައި، މި ބީލަމުގައިާވ ަމސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނިންމިކަމުގެ 

ލިޔުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް  20ޕޮއިންޓް އަދި  20ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 
 ިމބަޔަށް ފުލްކޮށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.، ލިޔުން ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް

ކޮށްފައިވާ  ކުޑަ ފަުރވާ  މުމުގައިޕޮްރޖެކްޓް ނިން ޖޫރިމަނާވެފައިވާ ނުވަތަ-
ލިޔުންތަކަށާއި، އަމިއްަލ ފަާރތްތަކަށް ކޮށްީދފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ލިޔުންތަަކށް 

 ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
، ގައި  ފަރުވާކުޑަކޮްށފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއިމުޕޮރްޖެކްޓް ނިންމު ޖޫރިމަނާވެފައިވާ ނުވަތު -

ކުގެ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓެްއ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ޮކށްީދފައިވާ މަސައްކަތްތަ
 ނުދެވޭނެއެވެ.
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 7 – ޖަދުވަލު 
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 

 

 

 

 

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

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

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

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

Contract]  (hereinafter called “the Bid”).  
 

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

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

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

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

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

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

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

THE CONDITIONS of this obligation are: 

  

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

Form of Bid; 

           or 

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

Bid validity: 

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

Bidders, if required; or 

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

Bidders; or 

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

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

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

Bidders. 

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

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

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

the occurred condition or conditions.  
 

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

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

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

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

 

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

      

WITNESS ……………………… SEAL 
 

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

 

 

 

 

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

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

 [name &address of Purchaser]  

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

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

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

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

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

Contract”); 

 

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you wi th 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 bet ween 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 Certif icate. 

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

 Name of Bank ……………………………………..  

 Address ……………………………………..  

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 Date ………………………………………  
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 9 – ޖަދުވަލު 
 އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ 

 

 

 

 

F o r m  o f  B a n k  G u a r a n t e e  f o r  A d v a n c e  P a y m e n t  
To: ………………………………………………………………………………………………….  

 [name & address of Purchaser] 

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

 …………………………………………………………………………………………………  

  

 [name of Contract]  

 

Gentlemen: 

 

In accordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above-mentioned Contract, ………… 

………………………………………………………………………….[name and address of Supplier]  (hereinafter 

called “the Supplier”) shall deposit with ……………………………… ……… ………… …… 

……………………….. [name of Purchaser]  a Bank Guarantee to guarantee his proper and faithful 

performance under the said Clause of the Contract in an amount of ………. [amount of Guarantee]  

………………………………………………………………..[amount in words] . 

 

We, the ………………… ……………………………………  ……………………………………  

[Bank or Financial Institution] , as instructed by the Supplier, agree unconditionally and irrevocably to 

guarantee as primary obligator and not as Surety merely, the payment to 

…………………………………………………. [name of Purchaser]  on his first demand without whatsoever 

right of objection on our part and without his first claim to the Supplier, in the amount not exceeding 

*……………………….. ………………………………… [amount of Guarantee]……… 

……………………………………………………………………… [amount in words] . 

 

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

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

………………………… …………  …………………….…….[name of Purchaser]  and the Supplier, shall in any 

way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, 

addition, or modification. 

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

of the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.  

 

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

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

amount from the Supplier.  

  

Yours truly, 

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

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

 ކޮންޓްރެކްޓް ޑާޓާ ޝީޓް 

 ކޮންޓްރެކްޓާގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް 
 ނަންބަރު 

 ގަންނަ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
 ނަން:

 އެޑްރެސް:
32.1 

 ވިްއކާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު 
 ނަން:

 އެޑްރެސް:
12.2 

 މަސައްކަުތގެ މަޢުލޫމާތު:
 

12.1 

 12.4 މަސައްކަުތގެ ައގު:
  16 އެއްބަްސވުމުގެ ުމއްދަތު:
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  1 -ސެކްޝަން 

 އެއްބަސްވުން 
 ަމސައްކަތްކުުރވާ " މިއެއްބަްސވުމުަގއިމީގެފަހުން) --------------------  ،މިއެގްރީމަންޓްކުެރވިފަިއވަނީ

 ،މީލާދީސަނަތުން ،އާދެމެދު"(  ރާތްމަސައްކަތް ކުރާ ފަ" މިއެއްބަސްވުުމގައިީމގެފަހުން) ------------ އާއި"( ފަރާތް
 . ދުވަހުެއވެ....... )..................(  މަހުގެ........................  ވަނައަހަރުގެ........... 

( ކުރުމަށް "މަސައްކަތްތައް")މިއެއްބަްސވުމުަގއި މީގެ ފަހުން ............................ ، ދެންފަހެ
ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ އަންދާސީ ހިސާބު ގަންނަފަާރތުން ިވއްކާއަދި އެކަމަށްަޓކައި ، ހިނދު ވިގަންނަފަރާތުން ބޭނުން

ލިބޭ  ތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއިއަދި އެމަސައްކަ ،ފަރާުތން ކުރުމަށާއިިވއްކާބުނެވިދިޔަ މަސައްކަތްތައް ، ހިނދު ރިޤަބޫލުކު
 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ެއްއބަސްވަމެވެ. ، ގެއްލުމަކަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނަމަ އެކަމެއް ކުރުމަށް ނިޔަްތަގނެ

ެއއްބަްސވުމުެގ " ތަްއ މާނަުކރުމުގައިޙުމިއެއްބަްސވުުމގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ މުސްތަލަޙުތަކާިއ އިސްތިލާ.3
މިެއއްބަްސުވމުެގ ، އަދި އެއީ  ގޮތަށް ބަލަންވާނެއެވެ.ތަލަެޙއް ނުވަތަ އިސްތިލާެޙއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ އެމުސް"ަގއި އްޠުތަޝަރު

 ބައެްއގެ ގޮުތަގއި ބެލެވޭނެެއވެ. 
އަިދ އެައގު ެދއްކުމަށް ަކނަޑއަާޅފައިާވގޮތަށް  ރިޢާޔަްތކޮށް ، ަކނޑައަޅާަފއިާވ ައގަށް ގައި މިެއއްބަްސވުމު .2

 އަދި އެމަސައްކަްތކުރުމުަގއި މިއެއްބަްސވުމުގެ ޝަރުުޠތަކާ ،ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި  އެއްބަްސވުމުގެދަށުން
 ފަރާތުން އެއްބަްސެވއެވެ. ވިްއކާބަދަލު ދިނުމަށް ލިބިދޭންޖެހޭ މަަސއްކަތްތަކަށް އެްއގޮތްނުވާ 

ނޑަައޅާފައިާވ މަސައްކަތްަތއް ކުިރއަށް ގެްނގޮސް .1  އަދި އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ،ނިންމުމާއި މިއެއްބަްސވުުމގައި ކަ
މަސައްކަތުެގ ިވއްާކފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ  ެއއްބަްސވުމުެގ ޝަރުޠުތަކާއި އެްއގޮތަށް ިއސްލާޙުކުރުމާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް

ދޭންޖެހޭ ކަށް އެްއގޮތްވާ ޮގތުގެމަތިން ވިއްކާފަރާތުން ޮކށްނިންމާ މަސައްކަތްތަ އަގު ނުވަތަ އެއްބަްސވުމުެގ ޝަރުޠުތަކާ
 އެއްބަސްވެެއވެ.   ގަންނަފަރާތުންދިނުމަށް ވިްއކާފަރާތަށް އެންމެހާ ފައިސާ 

އެއްަބްސވުމުގެ އާންުމ ، މި އެއްބަސްވުން ެއކުލެިވެގންވަނީ ބީލަމާ ގުޅިގެން ދެވުނު މަޢުލޫމާތާއި
 ެށވެ.މަސަްއކަތް ހަވާުލވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގެ މައްޗަ، މާއްދާތަކާއި 

 އެއްބަްސވުމުަގއި  ،އިޙްތިރާމްކުރުމާއި  މާއްާދތަކަށް އެންމެހައި ެއއްަބސްވުމުގެ މި ،މިއެއްބަްސވުމަކީ
 ދެމެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުން މުްއދަތަށް މިއެއްބަސްވުމުގެ ފަރާތުން ދެ ،ކުރުމަށްޓަކައި ޙާޞިލް މަޤްޞަދުތައް ބަޔާންކުރާ
 .ެއއްބަްސވުމެކެވެ ޞައްޙަ ޮސއިކޮށްަފއިވާ ިއޚްތިޔާރާއެކު ފުރިހަމަ ދެފަރާތުގެ ،މީހުންހެކިކޮށް ތިީރަގއިވާ ނިޔަތުގައި

 މަސައްކަތާ ހަވާލުވާފަރާތް:  މަސައްކަތުގެވެރިފަރާތް:
 ސޮއި: ސޮއި:

 
 ނަން:  ނަން: 
 މަޤާމް:  މަޤާމް: 

 ތައްަގނޑު:  ތައްަގނޑު: 
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 ހެކިން:  ހެކިން:
 ސޮއި: ސޮއި:

 
 ނަން:  ނަން: 
 މަޤާމް:  މަޤާމް: 
 އައި.ޑީ#: އައި.ޑީ#:

 މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ސްޕަވައިޒު ކުރާނީ   މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން ސްޕަވައިޒު ކުރާނީ 
 ސޮއި: ސޮއި:

 
 ނަން:  ނަން: 
   މަޤާމް:    މަޤާމް: 
 އައި.ޑީ#: އައި.ޑީ#:

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު: ގުޅޭނެ ނަންބަރު:
 އީމެއިލް ެއޑްރެސް: ެއޑްރެސް:އީމެއިލް 
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 2 –ސެކްޝަން 
 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް  / ތަކެތި  / ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް 

 
 މައިގަނޑު މަސައްކަތް: .0

"ލޯކަލް   "ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް" އާ ބީލަންފޮތާއެކު ހިމަނާފައިވާ  މި

"ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ލޭންޑް  ކައުންސިލްތަކުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންކުެރވިދާނެ ޗެކްލިސްޓް" އާ

ނޑުތަާކ  21ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލާނެ ގޮތުެގ ގައިޑް" ގެ  ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޤާޫނނުތަކާ، ޤަވާއިދުތަާކ އަދި މިންގަ

ާޅދޫގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންާދ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް، ތުޅާދޫ ކައުންސިލަށް ބ. ތު ގޮތުގެ މަތިންއެއްގޮތްވާ

ނޑައަޅުއްވާ ދެއްވާ ފައިވާ އިޙްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޅު ހިމެނޭހެން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްދިނުން . ކަ

ނޑު ބައިތަކާއި މަސައްކަތްތައް މި މިގޮތުން  ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  މަސައްކަތުގެ މައިގަ

ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ބ. ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންނާިއ، ރަށުކައުންސިލާއި، ރަށުގެ އަިމއްލަ ޖަމިއްޔާތަކާއި،  1.1

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ސަުރކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. މިޮގތުން ރަށާއި ރަަށށް 

ރުކުރާ ބިމާ، ރަށުގެ އިޚްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑައިވް ޕޮއިންޓްތަކާއި، ރާޅާއަރާ ޕޮއިންޓްތަކާއި، އަލަށް އިތު

ސްނޯކްލިންގ ޕޮއިންޓްތަކާއި، ޓޫރިސްޓް އެޓްރެކްޝަން ޕޮއިންޓްތައް ބޭުނންކުރާނެ ޮގތުގެ ސްޓްރެޓެޖީއެއް 

 ލަންވާނެއެވެ. އިއެކުލަވަ

 މާތު އެއްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ސާރވޭތައް ކުރުންޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން މަޢުލޫ 1.2

ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން ރަންވާނީ މިޔޫޒް ޕްލޭން ރިވިއު ކު  ލޭންޑް 1.1

 ތަށެވެ.ޙާޞިލްކުރެވޭނެ ގޮ

ނޑަައޅުބިމުގެ ލޭންޑް ޫޔޒް ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް އަދި ބ. ތުޅާދޫ . ތުޅާދޫގެ ބ 1.1 އްވާ ދެއްވާފައިވާ ކައުންސިލަށް ކަ

ންވާނީ ދޭ ހިމެނޭ ފަޅު ޕްލޭންކޮށް އެކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުން. މިގޮތުން މިޕްލޭން ަތއްޔާރުކޮށް ގައިއިޚްތިޞާސް

ގުމުގެ އަދި މިޕްޭލން "ބިނާވެށި ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި ހިން ގޮތަށެވެ.ބީލަންފޮތާއެކު ހިަމނާފައިވާ ފޯމެޓާ އެއް މި

ރޑްތަކާއި، ކްރައިޓީރިއާ އަދި ރިކްއަރމެންޓްތަކަށް ފެތެންވާނެއެވެ.2002-ޤަވާއިދު  " ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ސްޓޭންޑަ

ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ރަށުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތާއި، މައްސަލަތަކާއި، ތަރައްޤީއަށްހުރި ފުރުޞަތުތައް  1.1

. އަދި ރަށުގެ ޤުދުރަީތ ެވއްޓާއި ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭ ކޮންސެޕްޓަށް ާވނެެއވެ ވަޒަންކޮށް ބަޔާންކުރަން

  ދޭން ވާނެއެވެ.އިސްކަން



 އަދި އެއްބަސްވުން، ބީލަމުގެ ޖަދުަވލުަތއް، ބީލަންީޝޓް، ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
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30 ގެ  13ސަފްޚާ  ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ    

 

ތައްޔާރުކުރެވޭ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގެ ޑްރާފްޓް މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަިދ ފައިނަލް ޕްލޭްނ  1.6

ތަކަށް އިސްލާޙްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް އެއިސްލާޙުތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ޑްރާފްޓް ޕްލޭނަށް ގެންނަން ފެންަނ 

 ރިއާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ.

ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނާއެކު ޕްލޭނިންގ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. މިރިޕޯޓްގައި މިހާރު ބިން ބޭުނންކުރަމުންދާގޮތާއި،  1.1

 ލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން ރިޕޯޓްތައްއަލުން ބިން ބޭނުންކުރަން ނިްނމާފައިވާގޮތް ހިމަނަންވާނެއެވެ.  އަދި ސްޓޭކް ހޯ

 ވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ބީަލންފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަްށ  ކަމުަގއި ބަލާނީ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން މިމަސައްކަތްކޮށް ނިމުނު މި 1.2

ރައްޔިތުންނާ ޕްލޭން  އިދާރަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ހުށަހަޅާ "ބ. ތުޅާދޫ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން" ފައިނަލްކޮށް މި

އިދާރާއިން އެޕްލޭން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިން، އެންޑް  ޙިއްސާކުރުމަށްފަހު މި

 މިނިސްޓްރީން ޕްލޭން ފާސްކޮށްދެއްވުމުންނެވެ.  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ

 ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ރިޕޯޓްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް: .2

 ގެ ތަފްޞީލް އާބާދީ )ވިހި( އަހަރަށް ލަފާކޮށް އާބާދީއަށް އަްނނާނެ ބަދަލާއި ޕްލޭން ކުރެވޭ  22އޮތް  ކުރިއަށް -2.0
 ރަށުގެ ބިން ބޭުނންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ ޕްލޭން )އެގްޒިޒްޓިންގ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން(މިހާރު  -2.2
 ޕްލޭން( ބަލުގައި ިބން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން )ދުރު ރާސްތާޤުއޮތް މުސްތަ ކުރިއަށް -2.0
 ލީ ޕްލޭން )އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭން(ބިން ޭބނުންކުރާނެގޮތުގެ ަތްފސީ )ފަސް( އަހަރަށް 20ކުރިއަށްއޮތް  -2.4
 ރަށުގައިހުރި ގަސްގަހާގެހީގެ ޢަދަދާއި، ގަސްތައް ހުރި ސަރަޙައްދު  -2.0
 ޙިމާޔަތްކުރެވޭ ސަރަޙައްދު  -2.1
 އި، އެސަރަޙައްދުގެ ބޭނުން ހިފާނެ ގޮތް ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކާއި، ހިއްކެން އޮތް ސަރަޙައްދުތަކާ -2.2
 ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ބިމުގެ އަގު -2.8
 ހިއްކާ ބިންތަކުގައި ރުއްގަސް ހުންނަންޖެހޭ މިންވަރު  -2.0

 ބިންތައް އެކިއެކި ބޭނުްނތަކަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ ނިސްބަތް -2.02
 ބޭުނންތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް ަކނޑައެޅިފައިވުން ޒޯންތަކުގައި ކުރެވޭނެ ނުވަތަ ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް އެނޭގގޮތަށް އެކި -2.00
ނޑު / ކޮންޓްރޯލް -2.02  އިމާރާތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންވީ މިންގަ
 މަގުތަކުގެ ފުޅާމިން އަދި ޑިޒައިންތަކުގެ ތަފްޞީލް  -2.00
ނޑައެޅިފައިވާ  ގައި ބިންތަކުގެ ންޕްރޮޕޯޒްކުރާ ޕްލޭ -2.04 އެއްގޮތަށް ގޮތް )ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ލެޖެންޑް ކަލަ ކޯޑާ ބޭނުން ކަ

 ފާހަގަ ކުރެވިފައި(
ރައްޔިތުންނާއި ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު ބާއްވާ މަޝްަވރާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ އަދި ޙާޟިރީ އެނެކްސްގައި  -2.00

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 



 އަދި އެއްބަސްވުން، ބީލަމުގެ ޖަދުަވލުަތއް، ބީލަންީޝޓް، ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
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31 ގެ  13ސަފްޚާ  ކައުްނސިލްގެ ިއދާރާ މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ ތުާޅދޫ    

 

 

 ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ރިޕޯޓާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  .0

 ޕްލޭން ހުށަހަޅަންވާނީ އޮޓޯކެޑް ފޯމެޓްގައެވެ. ލޭންޑް ޔޫސް -0.0
 )ދޭއް( ކޮޕީ 22ސައިޒުގެ  A3ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ  -0.2
 )ދޭއް( ސީޑީ  22ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންގެ އޮޓޯކެޑް އަދި ޕީ.ޑީ.އެފް ސޮފްޓް ކޮޕީ  -0.0
 )ދޭއް( ކޮޕީ  22ންޓްކޮށްފައިވާ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްލޭންނިންގ ރިޕޯޓްގެ ޕްރި -0.4
 22ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނާއެކު ހުށަހަަޅންޖެހޭ ޕްލޭނިންގ ރިޕޯޓްގެ މަިއކްރޯސޮފްޓް ވޯޑް އަދި ޕީ.ޑީ.އެފް ސޮފްޓް ކޮޕީ  -0.0

 )ދޭއް( ސީޑީ

 ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ހެދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް: .4
ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖްރިބާ ލިިބފައިާވ  އާރބަން ޕްލޭނަރުން ނުަވތަ މި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި -4.0

މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ޓޮޕޮގްރަފިކް ސާރވޭ އަދި ޕްލޭން ހެދުމުގައި  ީމގެއިތުރުންއާކިޓެކްޓުން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
 ރަކު ބަިއވެރިުކރަންވާނެެއވެ.ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ސަރވޭކުުރމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ސާރެވޔަރަކު / ޕްލޭނަ

 

މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ ފަރާަތށް ، މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޭބުނންވާ އެންމެހާ ަކންތައްތަކަްށ މަސައްކަތްޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން -
 މަގުފަހިކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 މޮނީޓަރކުރަމުން ދާނެއެވެ. ފަރާތުންމަސައްކަތްޙަވާލުކުރާ ، މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް  -

ނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށްމަސައްކަތް  -  ވަގުތަށް މަސައްކަތް ނިންމަންވާނެއެވެ.، ފަރުވާތެރިކަމާއެކު، ހަވާކުރާ ފަރާތުން ކަ

 އި އެކަށީގެންވާ ރަގަޅު ފެންވަރެއްގައެވެ.މިމަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭންވާނީ އަމިއްލަ ތަކެތީގަ -
 


