
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މައުލޫމާތު ޝީޓް
ހޯދުމަށް   ފަރާތެއް   ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ   ޓީވީ  9އަށް  ލް ސްކޫ   މުޙްޔިއްދީން   ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:   

 (IUL)MUH/1/2022/ 45 އިޢުލާން ނަންބަރު:      
 

 2022މާރިޗް    16  
 

  

 

  

 މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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1 ގެ  29ސަފްޚާ     މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް 
 

   1ސެކްޝަން 
 ޝީޓް   މައުލޫމާތު

 މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް  
 ނަންބަރު 

ހޯދުމަށް   ފަރާތެއް   ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ޓީވީ   9ލްއަށް  ސްކޫ   މުޙްޔިއްދީން  މަސައްކަތުެގ ނަން:  

      MUH/1/2022/54(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު: 
 2022މާރިޗް   16   ތާރީޚް: އިޢުލާން ކުރި

1.1 

 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން: 
 އެޑްރެސް: މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް 

 procurement@muhyiddin.edu.mvއީމެއިލް ެއޑްރެސް:
 shaza@muhyiddin.edu.mvކޮޕީ އީމެއިލް ެއޑްރެސް: 

 2022މާރިޗް  42 އިން 2022މާރިޗް    16  ތާރީޚް: 

8.1 

   މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
 ނަން: ފާތިމަތު ޝަޛާ   

 މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 
 އޮފީސް: މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް 

 procurement@muhyiddin.edu.mvމެއިލް ެއޑްރެސް:އީ

9.2 

 13.1 އަުގ ހުށަހަޅަންވީ ޮގތް: ދިވެހި ރުފިޔާއިން
 14 ދުަވސް 4މަސައްކަތު މުއްދަތު: 

 : ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންަގޑި
 މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް  ތަން:

 2022އޭޕްރީލް  5 ތާރީޚް:
 އަންާގރަ : ދުވަސް
 11.00ަގޑި: 

18.1 

 ހުޅުވުންބީލަން 
 މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް  ތަން:

 2022އޭޕްރީލް  5 ތާރީޚް:
 އަންާގރަ : ދުވަސް
 11.00ަގޑި: 

20.1 

 24.1 ަގއި ެއވަނީެއވެ.  6ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންަގނޑު ޖަދުވަލު 

mailto:procurement@muhyiddin.edu.mv
mailto:procurement@muhyiddin.edu.mv
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2 ގެ  29ސަފްޚާ     މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް 
 

 36.1 ތަކެތި ހަވާލުކުރަންޖެހޭތަން:  މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް 
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3 ގެ  29ސަފްޚާ     މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް 
 

 އިރުޝާދު   ފަރާތްތަކަށްދެވޭ   ހުށަހަޅާ   ޑޮކިއުމަންޓް  -   2ސެކްޝަން 

 މަޢުލޫމާތު   )ހ( އާންމު 

 ތަޢާރަފު   މަސައްކަތުގެ  .1

 

1.1.  
 

ޝީޓުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ   މަސައްކަތަކީ މައުލޫމާތުމި  
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެކެވެ. މި ބީލަމުން ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއާވނެއެވެ. ޝީޓުަގއި  މައުލޫމާތު، މަސައްކަތުެގ މަޢުލޫމާތު
ރީ ކުރުމުެގ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ: ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓު  ،ހުޅުވާލެވިފައިަވނީ  މި މަސައްކަތް  .2.1 ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް  .2

  ފަރާތްތަކަށެވެ.ތިރީަގއި ބަޔާންކުރާ  ރީ ކުރެވިފަިއވާ  ( ެގ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓ18/2014ު

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ ކުންފުނިތައް.  2.1.1 

 ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.  2.1.2 

ކޯޕަރޭޓިވް   2.1.3   ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓުރީ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ސޮސައިޓީެގ  ކޯޕަރޭޓިވް 
 ސޮސައިޓީތައް. 

އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރީެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ އަިމއްލަ   2.1.4  
 ފަރުދުންެގ ވިޔަފާރިތައް. 

ފަރާތްތަކަކަށް    2.1މިމާއްދާެގ    .2.2  އެހެން  އިތުރުން  ފަރާތްތަކުެގ  ބަޔާންކުރާ   މަށް މިކަަގއި 
 ޝީޓްަގއި ބަޔާން ކޮށްފަިއވާނެެއވެ.  މައުލޫމާތުކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން 

ލިޔުންތަށް   .3
  ނަންވާނެގޮތާއި ހުން 

 ސޮއިކުރުން 

ހުންނަން  .3.1   ފަރާތްތަކުެގ  ހުށަހަޅާ  ،ަގއިވާ   1  އެނެކްސް   ލިޔުމުެގ  މި  ވާނީ ޑޮކިއުމަންޓްތަށް 
 ބައިންޑު  ތަރުތީބުން  ހިމެނޭޮގތަށް  ތައްޑޮކިއުމަންޓު  ލިއުންތަކާއި  ަގިއވާ  ޗެކުލިސްޓު
 . ކުރެވިފަެއވެ

 ފަރުމާ)  ފޮންޓަކުން  އެނޭގ  ކިޔަން  ފަސޭހައިން ،ދިވެހިބަހުންހުންނަންާވނީ    ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް  .3.2
ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އަތުން ލިޔާނަމަ  ނުވަތަ  ކުރެވިފައެވެ.    ޓައިޕު(  ފަދަ  ފޮންޓް
 އަްއޔަން   އެފަރާތުން  ނުވަތަ  ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  ސަފްހާއެއްަގއި  ހުރިހާ  އަދި  ެގ ޮގތަށެވެ.އެނގޭ 
  ޙާއެްއަގއިޞަފު  ކޮންމެ  އަދި.  ވާނެެއވެ  އޮންނަން  ޖަހާފައި  ތަްއަގނޑު  ސޮޔާއި  ފަރާތުެގ  ކުރާ
 ތަރުތީބުން  އެނޭގޮގތަށް   ޙާކަންޞަފު   ވަނަ  ކިތައް  ތެރެއިން  ހާގެ ޞަފު  ކިތައް  އެއީ   ވެސް
 . ޖަހަންވާނެއެވެ ނަންބަރުވެސް ޙާޞަފު

ފަރާތަކުން   އެހެން  ނޫން  މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  ކުންފުނިތަކުންޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް    3.3.1  .3.3
 ޮއފް   "ޕަވަރ  ދެވިފަިއވާކަން ބަޔާންކުރާ  ހުއްދަ  ކުރުުމެގ  ސޮއި  ފަރާތަކަށް  އެ  ސޮއިކުރާނަމަ

  .ވާނެެއވެ ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"
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4 ގެ  29ސަފްޚާ     މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް 
 

 އެ  ފަރާތަކުން ސޮއިކުރާނަމަ  އެހެން  ނޫން  ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުެގ ެމނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު  3.3.2
 ކޮޕީއެއް ެގ  އެޓާރނީ"  އޮފް  "ޕަވަރ  ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ  ހުއްދަ  ކުރުމުެގ  ސޮއި  ފަރާތަކަށް
 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން

 ފަރާތަކުން ސޮއިކުރާނަމަ   ެއހެން  ނޫންތަކުެގ ޗެއަރޕާރސަން  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސަިއޓީ  3.3.2
ެގ  އެޓާރނީ"   އޮފް  "ޕަވަރ  ދެވިފަިއވާކަން ބަޔާންކުރާ  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ   ސޮއި  ފަރާތަކަށް  އެ

 .ވާނެެއވެ ހުށަހަޅަން ކޮޕީއެއް
ފަރާތެއް    3.3.4 ނޫން  ވެރިފަރާތް  ވިޔަފާރިތަކުަގއި  ލިޔުންތަކުަގއި ކުރިމަތިލާނަމަ  ފަރުދީ 

ހުއްދަ ސޮއިކުރުުމެގ  އެފަރާތަކަށް  ބަޔާންކުރާ  ސޮއިކުރާނަމަ   ޮއފް   "ޕަވަރ  ދެވިފަިއވާކަން 
 .ވާނެެއވެ ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"

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

މަސައްކަތަށް  .4.1 އަދަދު   ހުށަހެޅޭނެ  .4 ފަރާތަކަށްެވސް    މި  ކޮންމެ  ޝީޓްަގއި ކުރިމަތިލާ  މައުލޫމާތު  ހުށައެޅޭނީ 
ހުށަހަޅާފިނަމަ   އިތުރަށް  ފަރާތަކުންވެސް  އެއް ރީއަކުން ކެޓަަގރީއަކަށެވެ.  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކެޓަަގ

 އެފަރާތުން ހުށަހަޅާަގިއވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެެވ.

 ކުރާނީ  ޚަރަދެއް  އެންމެހައި  ކުރާ  ހުށަހެޅުމަށް  ޑޮކިއުމަންތްތަށްތައްޔާރުކުރުމަށާިއ    ޑޮކިއުމަންޓް  .5.1 އަގު   ކުރުމުގެ  ތައްޔާރު  .5
ހުޅުވާލި ފަރާތުން   މަސައްކަތަށްމިކަމަށް ހިނާގ އެއްެވސް ޚަރަދަކަށް    .ފަރާތަކުންނެވެ  ހުށަހަޅާ

 ޒިންމާއެއް ނުނަާގނެެއވެ. 
 ހިނަގމުންދާ  ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  ، ެއޑިޔުކޭޝަނާއި  އޮފް  މިނިސްޓްރީހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ،    .6.1 އުސޫލްތައް  އެހެނިހެން  .6

 ެއްއވެސް  ވިޔަފާރީެގ  ނުވަތަ  ތިާމެގކަުމެގ  މުަވއްޒަފަކާ  ނުވަތަ  ވެރިއެއް   އިދާރާެއއްެގ  އެްއވެސް
 އޮފީހެްއަގއި   އެްއވެސް  ދާއިރާެގ  މިނިސްޓްރީެގ  މި  ނުވަތަ  ކަމުަގިއވާނަމަފަރާތެއް    އޮތް  ުގޅުމެއް

 ސޮއިކޮށް   ލިޔުމެއްަގއި  އެނޭގނެ  މަޢުލޫމާތު  ސާފު  އެކަމުެގ  ނަމަވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް  
އިތުރު އެންުގަމކާ   އެނިގއްޖެނަމަ  އެކަން    ހުއްޓާ  ހުށަނާޅާ  ލިޔުމެއް  މިފަދަ.  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 . ކުރެވޭނެެއވެ ބާތިލް  ހުށައެޅުމެއް  އެނުލައި 
 ލިޔުންތައް )ށ(  

  ގައި   މައުލޫމާތު ޝީޓް  .7
 ބައިތައް   ހިމެނޭ 

 ލިޔުންތަކުަގއި ހިމެނެނީ ތިރީގައިވާ ލިސްޓްަގއިވާ ލިޔުންތަކާިއ، އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ.   .7.1

 ( 1-ސެކްޝަން) ޝީޓް މައުލޫމާތު 7.1.1 

 ( 2-ސެކްޝަން)ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު 7.1.2  

 ( 3-ސެކްޝަން)  ެއއްބަސްވުުމެގ އާންމު އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް 7.1.3  



 ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްަބސްވުން
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 (4-ސެކްޝަން) ޖަދުވަލުތައް 7.1.4  

 ( 5 - ސެކްޝަން)ކޮންޓްރެކްޓް ޑާޓާ ޝީޓް  7.1.5  

 ( 6- ސެކްޝަން)ެއއްބަސްވުން  7.1.6  

 ( 7–)ސެކްޝަން މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތާބެހޭ 7.1.7   

ތެރޭަގއި    އަންދާސީހިސާބު  .8.1 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން  .8 މުއްދަތުެގ  އިޢުލާނުަގިއވާ  ޝީޓްގައި   މައުލޫމާތުހުށަހެޅުމަށް 
އެޑުރެހަށް   ނުވަތަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނަންބަރަށް  ެމއިލްކޮށް  ނަންނޯޓް ުގޅުްއވާ  ދެވިފަިއވާ 

 ކުރަންވާނެެއވެ. 
 ވެ. އަންދާސީ ހިސާބުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެ  .8.2

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުެގ ނަން. •
 ކުރިމަތިލާ މަސައްކަތާއި އިޢުލާން ނަންބަރު   •
 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު. •
 އީމެއިލް ެއޑްރެސް.  •
 ުގޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު. •

 ސާފުކުރުން    މައުލޫމާތު  .9

ބޭނުންވާނަމަ  މިކަ  .9.1 ސާފުކުރަން  މަޢުލޫމާތެއް  އިތުރު  ޝީޓްަގިއވާ    މައުލޫމާތުމާުގޅޭޮގތުން 
ރަޖިސްޓަރ   އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު  

ފޮނުވޭނެއެވެ. ފަރާތްތަކަށް    ހުރިހާ  ކޯށްފައިވާ   ސާފުކުރުމަށް   ލިޔުމުން  މަޢުލޫމާތު  އަދި 
ނަމަ ސްކޫލަދެވިފައި  ބޭނުންފުޅު  ފޮތީެގ ސާޕަލް  ުގޅުްއާވ  ނަންބަރަށް  ބަލާދުރުވުމުން ވާ  ށް 

 ލިބިލައްވާނެެއވެ.  
 އިތުރަށް   ުގޅޭޮގތުން  މަސައްކަތާއި  މި  ނުވަތަ  ުގޅިެގން  މަޢުލޫމާތާއި  މަސައްކަތާއި ުގޅޭ  މި  .9.2

 ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  ޑޮކިއުމަންޓް  ހޯދުމަކީ  މައުލޫމާތު  ކަމެްއެގ  އެ   ނަމަ  އޮތް   ކަމެއް   ސާފުނުވާ
 . އެކެވެ ޒިންމާ

ބަދަލު    މައުލޫމާތަށް  .10
 ގެނައުން 

 ބަދަލެއް  ެގންނަންޖެހޭ ކޮންމެހެންމައލޫމާތަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުެގ މުއްދަތުރަޖިސްޓްރޭޝަން   .10.1
 .   ެގނެވޭނެއެވެ( އިތުރު / އުނި) އެމެންޑްމަންޓެއް ، ހިދެއްަގއި ފެނިއްޖެ ެގނައުމަށް

  އުނިއިތުރު  އެ  އަދި.  ބައެކެވެ  މައުލޫމާތު ޝީޓްގެ   އެެމންޑްމަންޓަކީ  ދޫކުރާ  ޮގތަށް  ަގިއވާ  0.11  .10.2 
. ފޮނުވަންވާނެއެވެ   މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލް  ފަރާތްތަކަށް  ކުރިމަތިލެއްވި  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު

 . ޙަވާލުކުރަންވާނެެއވެ އެލިޔުން އެފަރާތަކާ ނުވަތަ
 



 ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްަބސްވުން
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 ޑޮކިއުމެންޓު ތައްޔާރުކުރުން ހުށައަޅާ  )ނ(  
ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްޮގތަށް   ޑޮކިއުމަންޓުހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބބީލަން    .11.1 ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް    .11

އަދި ބަހުން   ދިވެހިބަހުންނެވެ.  ިއިގރޭސި  ލިޔުންތައް  ރިފަރެންސް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  

 ންނެވެ.  އަުގ ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއި  މަސައްކަތުެގމި   .12.1 ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ    .12

އެކަން    .13.1 އަގު ހުށަހެޅުން  .13 ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ  އަުގ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ޝީޓްަގއި   މައުލޫމާތުބީލަމަށް 
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ. 

ޖީ.އެސް.ޓީ   .13.2  ހުށަހަޅަންވީ  ައުގ  ފަރާތެއްނަމަ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  ޖީ.އެސް.ޓީއަށް 
 އޮންނަންވާނެެއވެ. ހިމަނައިެގންނެވެ. އަދި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ަވކިން އެނެގން 

ސް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް މުއްދަތު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިެގން ދުވަ   .14.1 މުއްދަތު  .14
 އަދި އަހަރު އިނޭގނެހެންނެވެ. 

މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެމަސަްއކަތެްއ ކުރުމަށް އެކަށީެގންވާ ުމއްދަތެއް   .14.2 
 ވާންވާނެެއވެ. ކަމުަގއި  

ފެށިެގން   ތާރީޚުން   ހުށަހަޅާ   ބީލަން  އޮންނަންވާނީ  ތާރީޚް  ހަމަވާ  މުއްދަތު  ހުށައަޅާ ލިޔުންތަކުެގ  .15.1 މުއްދަތު    .15
 . މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުެގދުވަސް  30 މަދުވެެގން

ޑިސްކޮލިފައި   ނެތްނަމަ  ނުވަތަ  މަދު   ލިޔުންތައް  އަދި   ލިޔުމެއް  އަދި  މަޢުލޫމާތު  ތިރީގައިިމވާ  .16.1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް    .16
   ކުރެވޭނެެއވެ.

 ( 2)ޖަދުވަލު  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމްފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  16.1.1 

ވިޔަފާރީެގ  ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/  16.1.2  ފަރުދުންެގ  އަމިއްލަ  ސޮސައިޓީ/    ކޯޕަރޭޓިވް 
 . ރެޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ

ޝީޓްަގއި  މައުލޫމާތު )ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް   ބީ.އޯ.ކިޔު  /ކޯޓޭޝަން 16.1.3 
 ބުނެފައިވާނަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.( 

 ( 3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޕްރޮފައިލް 16.1.4  

)ޖީ.އެސް.ޓީއަށް   ެގސެޓްފިކެޓްރެޖިސްޓްރޭޝަން  ޓީ  .އެސް .ޖީ  16.1.5   ކޮޕީ 
 ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ( 

 (ެއޓާރނީ އޮފް ޕަވަރ) ލިޔުން ހުއްދަ ސޮއިކުރުމުެގ 16.1.6  

ެގ ލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ގ މޯލްޑިވްސް އިން   16.1.7  
 މަސް ހަމަނުވާ( 3)ދޫކުރިފަހުން  ކޮޕީ



 ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްަބސްވުން
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 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ  16.1.8  
އިން    16.1.9 ޑިވަލޮޕްމަންޓް  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  އެސް.އެމް.ޖީ   ދޫކުރާމިނިސްޓްރީ 

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ
މިނިސްޓްރީހު  16.1.10   ފަރާތަކީ،   ދަށުން   މިނިސްޓްރީެގ  ،އެޑިޔުކޭޝަނާއި  އޮފް  ށަހަޅާ 

 ނުަވތަ   ތިމާެގކަމުެގ  ުމވަްއޒަފަކާ  ނުވަތަ  ވެރިެއއް  އިދާރާއެްއެގ  އެްއވެސް  ހިނަގމުންދާ
 ދާއިރާގެ   މި މިނިސްޓްރީެގ  ނުވަތަ  އޮތް ފަރާތެއް ކަުމަގިއވާނަމަ  ުގޅުމެއް  ެއއްެވސް  ވިޔަފާރީެގ
 އެނޭގނެ  މަޢުލޫމާތު  ފުސާ  އެކަުމެގ  ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ  އޮފީހެއްަގއި  އެްއވެސް

 ންލިޔު
ލިޔުންތައ16.1.11ް   ތަޖްރިބާެގ  މަސައްކަތުެގ  މަސައްކަތާުގޅުންހުރި  ހުށަހަޅާ  ައދި   ބީލަން 

 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  5ޖަދުވަލު 
ޖަދުވަލު    16.1.12   އަދި  ދަލީލު  މާލީ  ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  ކުރުމަށްފަހު   4ބީލަން  ފުރިހަމަ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
)ހ( ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްަގިއވާ ެއކައުންޓްެގ ވެރިފަރާތަކީ    

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއާވ ފަރާތްކަމުަގއި ވާންޖެހޭނެއެވެ. 
އެފަރާތުެގ އަިމއްލަ   ،އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ވިޔަފާރީެގ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ )ށ(    

ނުވަތަ   ލެޓަރ  ރެފަރެންސް  ބޭންކް  އެކައުންޓްެގ  ހުޅުވާފަިއވާ  ނަމުަގއި 
 ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް ަގބޫލުކުރެޭވނެއެވެ. 

ރިފަރެންސް  )ނ( ފާއިތުވި މަހުެގ ބޭންކް ބެލެންސް އަދަދު އިނޭގނެހެން ބޭންކް    
 ސިޓީ އެއް ނުވަތަ ބޭންކު ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

)މުަވއްޒަފުންނެތްނަމަ   މުެގ ކޮޕީޝަން ފައިސާ ދައްކާކަުމެގ ލިޔުަގާވއިދުން ޕެން  16.1.12
 .މަސް ހަމަނުވާ( 3)ދޫކުރިފަހުން  ނެތްކަމަށް ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިވާ ލިޔުން(

ސިޓީތަކުަގއި ކުރެ 16.2     ރެފަރެންސް  ކްރެޑިޓް  ހުށަހަޅާ  ސިޓީތައް.  ރެފަރެންސް  ޑިޓް 
 ތިރީަގިއވާ ޝަރުތުތައް ހަމަާވންޖެހޭނެއެވެ.

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ިވޔަފާރިއެްއެގ ނުވަތަ ހިންަގމުންދާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ )ހ(    
 ބޭންކަކުން ދޫކޮށްފަިއވާ ލިއުެމއްކަމުަގއި ވާންވާނެެއވެ. 

)ށ( ހުށަހެޅޭ ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް އަކީ ޚާއްސަކޮށް މިޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކުރެވިފައިވާ   
 ސިޓީއެްއކަމުަގއި ވާންވާނެެއވެ. 

މިރެފަރަންސްަގއި ޕްރޮޖެކްޓްެގ ނަން، ފައިސާެގ/ ކްރެޑިޓްެގ ޢަދަދު، ސިޓީ )ނ(    
ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް، ކްރެޑިޓްެގ ސިޓީެގ ުމއްދަތު ހަމަވާނެ ތާރީޚް އަދި ރެފަރަންސް  
 ދޫކުރާ ފަރާތުެގ ނަމާއި ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ސާފުކޮށް އެނެގން އޮންނަންވާނެެއވެ.



 ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްަބސްވުން
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ފަރަންސް ދޫކުރިފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮރިޖިނަލް )ރ( މިރެފަރަންސް ވާންވާނީ ރެ  
 ރެފަރަންސްއަކަށެވެ. މިފަދަ ރެފަރަންސްތަކުެގ ކޮޕީ ބަލަެއއް ނުަގނެވޭނެެއވެ. 

 )ބ( އަމިއްލަ ފަރުދުން ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ރިފަރެންސް ބަލައެއްނުަގނެވޭނެެއވެ.   

 ހުށަހެޅުން   )ރ(                                 
 

 

ބަންދު  ޑޮކިއުމަންޓް   .17
 ކުރާނެ ގޮތް 

 ވާނެެއވެ.  ޔެފައި އޮންނަންލިބޭރުަގއި މަސައްކަތުެގ ނަން  ސިޓީ އުރަިއެގ  .17.1

އަދި   ނަމާއި އެޑްރެސް  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގކަނުަގއި    މަތީ  ންތްފަރާތުސިޓީ އުރަިއެގ ކަނާ  .17.2 
 ފާ އޮންނަން ވާނެެއވެ. ޔެލި ފޯނު ނަމްބަރު

 ވާ ޝީޓްަގއި  މައުލޫމާތު  ުއރައިަގއި  ސިޓީ   ކުރެވިފަިއވާ  ބަންދު  ހުންނަންވާނީ  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  .17.3 
 . ކުރެވިފަެއވެ އެޑްރެސް ޮގތަށް

ހުށަހަޅަންވީ ސުން   ޑޮކިއުމަންޓް   ތައްފަރާތް  ހުށަހަޅާ  އެދި  މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް  މި  .17.4 
 ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ.  މައުލޫމާތުަގނޑި 

ހުށަހެޅުމުގެ    ޑޮކިއުމަންޓް  .18
 ސުންގަޑި 

  ޮގތުަގއި  ދުވަހެއްެގ  ބަންދު  ސަރުކާރު  ތާރީޚަކީ  ކުރެވިފަިއވާ  ބަޔާން   ގައި  18.1  މާއްދާެގ  މި  .18.1
 ާވނީ   ތާރީޚަކަށް  އެންމެފަހު  ހުށަހަޅަންޖެހޭޑޮކިއުމަންޓް    ހަމަޖައްސައިފިނަމަ  ސަރުކާރުން

އަވަހަށް އެންމެ  ަގިއވާ    މައުލޫމާތުދުވަހެއްެގ    ރަސްމީ  ައންނަ  ޖެހިެގން  ޝީޓްަގިއވާ 
 ސުންަގޑީަގެއވެ. 

 އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައެއް ނުަގނެވޭނެެއވެ.   .18.2

ތައް ބަލަެއއް ޑޮކިއުމަންޓްހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންަގޑީެގ ފަހުން ހުށަހަޅާ    ޑޮކިއުމަންޓް  .18.3 
 ނުަގނެވޭނެެއވެ. 

  ހުށަހެޅޭ   ފަހުން   މުއްދަތުގެ  .19
  މެދު   ތަކާއި   ޑޮކިއުމަންޓް 

 : ކުރާނެގޮތް  އަމަލު 

ބަލަެއއް   ތައްޑޮކިއުމަންޓްހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންަގޑީެގ ފަހުން ހުށަހަޅާ  ޑޮކިއުމަންޓް    .19.1
 ނުަގނެވޭނެެއވެ. 

  ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން ޑޮކިއުމަންޓް  )ބ( 

ޑޮކިއުމަންޓް  ހުށަހަޅާ   .20
ގައިވާ ކުށްތައް  
 އިސްލާޚްކުރުން 

އިސާެގ އަދަދާއި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފަިއސާެގ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ، ރަަގޅު ފަ  ހުށައަޅާ  .20.1
 އަދަދުކަމުަގއި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާ އަދަދެވެ. 
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 ިއވެލުއޭޓްކުރުމުެގ ކުރިން ތިރީަގއިވިމާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.  ތައްޑޮކިއުމަންޓް  .20.2
 މުޅިޖުމްލަ  ހުށައެޅުނު  ތަފާތުވާނަމަ  ައުގަގއި  ައުގޗާޓުގެ   އަދި  އެސްޓިމޭޓް  ަގިއވާޑޮކިއުމަންޓު 
 މުޅިޖުމްލަ   ތަކުެގ  ސައިޒް  އަދި  އިއިޓަމް  ހުރިހާ  ޖަހާފައިވާ  އަުގޗާޓުަގއި  ބެލެވޭނީ  އަުގކަމުަގއި

 އަީގންކުރުމަކީ  ދިމާވޭތޯ  އަގު   ޖުްމލަ  އެސްޓިމޭޓްެގ  ޖުމްލައަގާއި  ައުގޗާޓުެގ  ވިމާ.  އަުގކަމުަގއެވެ
 . ޒިންމާއެކެވެ  ހުށައަޅާފަރާތުެގޑޮކިއުމަންޓް 

ތައް    ޑޮކިއުމަންޓް  .21
  ޗެކްކުރުމާއި 

ރެންޕޮންސިވްނަސް  
 ކަނޑައެޅުއް 

 ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން.  21.1.1  .21.1

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެްއކަން  21.1.2 

ތޯ  ޑޮކިއުމަންޓެއްަގިއާވ އުސޫލްތަކަށްބަލައި އެކަށީެގންވާ މައުލޫމާތ ޝީޓް  21.1.3 
 )ރެންޕޮންސިވްނަސް(ކަނޑައެޅުން 

ަގިއވާ ކަންކަން ފުރިހަމަާވ   21.1ތަކުެގ ތެރެއިން އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ  ޑޮކިއުމަންޓް  ހުށަހަޅާ   
 ތަކެވެ. ޑޮކިއުމަންޓް

  ތައް ޑޮކިއުމަންޓް  .22
 ކުރުން   އިވޭލުއޭޓް 

 މިންަގނޑަށް  ކުރާނެ  ބޭނުން  ަވޒަންކުރުަމށް    ،ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ   މަސައްކަތް  .22.1
   ންޕަލްތައް ެއޕްރޫވް ކުރުމަށް ފަހުަގެއވެ. ހުށައަޅާ ސާ ށްސްކޫލުެގ ބިޑްކޮމެޓީއަ ބަލައިެގން

ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް   .23
 ކަނޑައެޅުން 

ކުރުމަށްފަހު،  .23.1 ލިބޭއެ  އިވެލުއޭޓް  ލިޔުމުން ،  ކާއި ތަފަރާތް  ޕްރޫވަލް  ފަރާތްތަކަށް   ކާިމޔާބުނުވި 
 އަންާގނެއެވެ. 

  އެކަން   ތަކަށް ފަރާތް ހޮވޭ   .24

 އެންގުން 

ލިބޭ  ވައެޕްރޫ  .24.1 ( ފަހެއް)  05  ބަންދުނޫން  ިގނަެވެގން  ފޮނުވާތާ  ލިޔުން  ެއކަމުެގ  ފަރާތަށްލް 

 . ކުރަންވާނެެއވެ  ސޮއި އެއްބަސްވުމުަގއި މަސަްއކަތުގެ  ތެރޭަގއި ދުވަހުެގ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި   .25

 ކުރުން 
 ސޮއި  ަގއިއެއްބަސްވުމު  މުއްދަތުގައި  އެ  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ަގއި  27.1  .25.1

 . ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ ނިންމުން ނިންމާފައިވާ  ހަވާލުކުރުމަށް މިމަސައްކަތް ،ނުކުރައްަވއިފިނަމަ
 އެއްބަސްވުުމަގއި   ނުވަތަ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  މަސައްކަތް  ސޮިއކުރުމަށްފަހު  އެއްބަސްވުމުަގއި  .25.2 

 ދައުލަތުެގ   ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  މަސައްކަތް  ނުކޮށް   މަސައްކަތްފުރިހަމަ  ސޮއިކުރުމަށްފަހު
 . ފިޔަވަޅުެއޅޭނެެއވެ ޮގތުެގަމތިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި 17.19 ޤަވާއިދުެގ މާލިއްޔަތުެގ

 އެއްބަސްވުުމަގއި   ނުވަތަ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  މަސައްކަތް  ސޮިއކުރުމަށްފަހު  އެއްބަސްވުމުަގއި  .25.3 
 ދައުލަތުެގ   ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  މަސައްކަތް  ނުކޮށް   މަސައްކަތްފުރިހަމަ  ސޮއިކުރުމަށްފަހު

 . ފިޔަވަޅުެއޅޭނެެއވެ ޮގތުެގަމތިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި 17.19 ޤަވާއިދުެގ މާލިއްޔަތުެގ
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މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި   .26
 މައްސަލަ ބެލުން 

ަގާވިއދުެގ    .26.1 މާލިއްޔަތުެގ  ބީލަމެްއަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި 
މާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅު

ނަންބަރު   ސަރކިއުލަރ  މާލިއްޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ޢަމަލުކުރެވޭނީ،  -13ބެލުމުަގއި 

K/CIR/2018/01    ުޖަދުަވލ ހުށަހެޅުމާިއ،   17ެގ  މައްސަލަ  ުގޅިެގން  "ބީލަމަކާ  ަގިއވާ 
 . ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެޮގތުެގ އުޞޫލު" އާ ެއއްޮގތަށެވެ

 
ަގާވިއދުެގ    .26.2  މާލިއްޔަތުެގ  ބީލަމެްއަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި 

މާލިއްޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ހުށަހަޅަންވާނީ  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ 
ަގިއވާ "ބީލަން އިޢުލާންކުރި   18ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  

ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" -ޔާ މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމްއޮފީހުެގ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެރި
PR-14  .ެފޯމުންނެވ 

 
ަގާވިއދުެގ    .26.3  މާލިއްޔަތުެގ  ބީލަމެްއަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި 

ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުން،  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ 
މައްސަލަ   މާ)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި، މައްސަލަ ނިން  7ފެށިެގން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  

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

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

  ބީލަމެްއަގއި   ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  17.09  ަގާވިއދުެގ  މާލިއްޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ  .26.4 
 އޮފިސަރުދޭ   ޕްރޮކިއުމަންޓް  ،ހުށަހެޅުމުން  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ   ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ

 ފް އޮ  މިނިސްޓްރީ  ބެލުމަށް   ައލުން  މައްސަލަ  ބަޔާންކޮށް  އެކަން  ނުޖެހޭނަމަ  ހިތްހަމަ   ޖަވާބާމެދު
 . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ސެކްޝަނަށް  ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް   އޮޑިޓް  އެޑިޔުކޭޝަންެގ

 
މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް   .27

މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު  
 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން 

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްަގއި    17.11ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ ަގާވިއދުެގ ބާބު    .27.1
ދިމާވާ މައްސަލައަކާއި ުގޅިެގން އިދާރީކަންކަން އަލުން ބެލުމަށް "މުސްތަޤިއްލު ރިވިޔު ކޮމެޓީ" 

 K/CIR/2018/01-13އަށް ހުށަހެޅުމުަގިއ، ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  
ބީލަމުެގ މައްސަލަ އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމެުގ    ަގއިވާ "ބީލަންވެރިޔާ  21ެގ ޖަދުވަލު  
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އެޕީލް   –މައްސަލަ އަލުން ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިޢު ކޮމެޓީއަށް މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު"  
 ފޯމުން ހުށަހަޅިދާނެއެވެ.  PR-16މަރުހަލާ" 

 
 
 3  - ސެކްޝަން  
 މާއްދާތައް   ހާއްސަ   އަދި  އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް

  .28.1 މާނަކުރުން  .28
 

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

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ެއ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް ެއދި   "މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތް"  .28.2 
 ށެވެ.ހުށަހަޅާ ފަރާތަ

ޝީޓްަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ   މައުލޫމާތު"މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނީ    .28.3 
 މަސައްކަތަކެވެ. 

މަސައްކަތް   .28.4  އެްއޮގތަށް  އެއްބަސްުވމާއި  ބުނެފައިއެވަނީ  ކަމަށް  އަުގ"  "މަސައްކަތުެގ 
 ފުރިހަމަކުރުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާއަށެވެ.  

މަސައްކަތްކުރުމަށް   "އެއްބަސްވުން"  .28.5  ެވރިފަރާތާއި،  މަސައްކަތުެގ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް 
  މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ޮގތުން ެވވޭ ެއްއބަސްވުމަށެވެ. ހަވާލުވާ ފަރާތާ ދެމެދު

ލިޔެކިޔުން   .29
 ބަދަލުކުރުން 

 އަނެއް   ފަރާތުން  ެއއް  ުގޅިެގން  މިއެއްބަސްވުމާއި   ފަރާތްތަކުން  ޝާމިލުވާ   އެއްބަސްވުުމގައި  މި  .29.1
 ، ބަހުން  ދިވެހި  އަންާގނީ  ާއއްމުޮގތެްއަގއި   އެންުގންތައް  އެންެމހައި  އަންަގންޖެހޭ  ފަރާތަށް

 .ލިޔުމުންނެވެ
 ރަޖިސްޓްރީ  ނުވަތަ  އަތަށް  ައތުން  ރައްދުކުރާނީ  ލިޔުން  ފޮނުވާ  ފަރާތަށް  އަނެއް  އެއްފަރާތުން  .29.2 

 ން ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ. ބަޔާ އަޅާށް ހުށަކަނޑައެޅިފައިާވއީމެއިލަ ނުވަތަ ،ފޯސްޓުން
 ފަރާތުން  ބޭނުންވާ  ކުރާން  ބަދަލު  ،ބޭނުންވާނަމަ  ބަދަލުކުރާން  އެޑްރެސް   މިއެއްބަސްވުމުަގއިވާ  .29.3 

 . އަންަގންވާނެއެވެ ލިޔުމުން ފަރާތަށް އަނެއް
ތިންވަނަ   .30

ފަރާތަކާއި  
މަސައްކަތް  
 ހަވާލުކުރުން 

 ޙަވާލުކޮށްެގން   އެހެންފަރާތަކާއި  ެއއްވެސްބައެއް   މަސައްކަތުެގ  ދަށުންކުރެވޭ   މިއެއްބަސްވުމުެގ  .30.1
 ލިޔުމުން ވެރިފަރާތަށް ،ފަރާތުން  ޙަވާލުވާ މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެކަން ބޭނުންވާނަމަ ކުރަން
 ހުއްދަހޯދަށްވާނެއެވެ.  ހުށަހަޅާ

 އެްއވެސްބަެއއް  މަސައްކަތުެގ  ފަރާތަކާ  އެހެން  ޮގތުެގމަތިން  ަގިއވާ  35.1  .30.2
 މިއެއްބަސްވުުމަގިއާވޮގތުެގަމތިން  ފަރާތުން  ވާލުވާހަ  ަމސައްކަތް  ހަވާލުކުރިކަމުަގިއވިޔަސް

 އުފުލަން ވާނެެއވެ.  ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް



 ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްަބސްވުން

 2022މާރިޗް   16  

 

12  29ސަފްޚާ 
 ގެ 

   މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް

 

އެއްބަސްވުމުގެ   .31
 މުއްދަތު 

 ތަކެތި/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ އެއްބަސްވުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި   .31.1

 ނުަވތަ   ކާރިޘާއެއް/ޙާދިސާއެއް  ޤުދުރަތީ  ނުވަތަ  ކަމެއް  ބާރުނުފޯރާ  ހަވާލުވިފަރާތުެގ  މަސައްކަތް  .31.2
 އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  މުއްދަތު  ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ  ުގޅޭކަެމއް  މެނިފެކްޗަރިންއާއި

 ުގޅޭ ކަމާ  ނުވަތަ  ރަސްމީ)  އެޭގފަދަ  ދިމާވިކަން  އެކަމެއް   ނުވަތަ   ކާރިޘާއެއް/އެޙާދިސާެއއް
މަސައްކަތުެގ    ކުރިން  ހަމަވުމުެގ  އްދަތު މު  ނިންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ލިޔުންތަކާެއކު(  ފަރާތްތަކުެގ
  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ވެރިފަރާތަށް

 މުއްދަތު  ހުށަހެޅިނަމަވެސް  ކޮށްދިނުަމށްރުއިތު  މުއްދަތު  ހުރެ   ސަބަބަކާއި  އެްއވެސް  .31.3 
ޮގތުެގމަތިން ބިޑް   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި"  އުޞޫލު  އިތުރުކޮށްދިނުމުެގ  މުއްދަތު"  އިތުރުކޮށްދޭނީ

 ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަިއެގންނެވެ. 
  ކުރުމާއި   ޖުރިމަނާ  .32

  އެގްރީމަންޓް 
 ކުރުން   ބާތިލް 
 

ޤަާވއިދުެގ    .32.1 މާލިްއޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ  ނުނިމޭނަމަ  މަސައްކަތް  މުއްދަތަށް  އެއްބަސްވުމުަގިއވާ 
 ވަނަ މާއްދާއާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން ލިކުިއޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ.    10.71

ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުެގ ބީލަމެއްނަމަ ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖުމްލަ ައުގ  -/5,000,000 ޖުމްލަ އަުގ    .32.2
މުއްދަތަށުްވރެ    0.005 އަދަދާ  ޖެހޭ  ުގނަކުރުމުން  އާ  ފަހެއް(  ސުމެއް  ސުމެއް  )ޕޮއިންޓް 

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

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

 0.005ނަމަ ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖުމްލަ އަުގ  ބޮޑުވާރުފިޔާއަށްވުރެ  -/5,000,000 ޖުމްލަ އަުގ    .32.3 
އިތުރުާވ  މުއްދަތަށްވުރެ  އަދަދާ  ޖެހޭ  ުގނަކުރުމުން  އާ  ފަހެއް(  ސުމެއް  ސުމެއް  )ޕޮއިންޓް 

 ދުވަސްތަކުެގ އަދަދާ ުގނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ. 
 CP*0.0025*LDލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = 

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

ފައިސާ ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ،   މަސައްކަތް ޙަވާލުިވ ފަރާތުންމަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވާ މުްއދަތަށް    .32.4 
ހުށަހަޅާ ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްީވ    މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން

 މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ބިލްަގިއާވ އަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާެއވެ. 
އިންސައްތަ އަށްވުރެ ލިކުިއޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ބޮޑުވެއްޖެނަަމ   15% މަސައްކަތުެގ ޖުމްލަ އަުގެގ    .32.5 

 އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރެވޭނެެއެވ.
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 2022މާރިޗް   16  

 

13  29ސަފްޚާ 
 ގެ 

   މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް

 

އިންސަތައަށްވުރެ އިތުރުވާކަމުަގިއވާނަ އެއްބަސްވުން ބާތިލް   %30މަސައްކަތުެގ ޖުމްލަ އަދަދު    .32.6 
 ކުރެވޭނެެއވެ. 

އެގްރީމަންޓް   .33
 ބާތިލްކުރުން 

ހަަގ ކުރެވިއްޖެނަމަ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާޮގތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާކަމަށް ފާއެއްބަސްވުމު  .33.1
އެއްބަސްވުމުށް  ެއއްކޮއްބަސްވުންއެ އިޚްތިޔާރު ނުވަތަ  ފުރިހަމަ  ބާތިލްކުރުމުެގ  ބައެއް  ެގ 

 މަސައްކަތުެގ ވެރިފަރާތަށް ލިބިެގންެވއެެވ. 
ެއއްބަސްވުން    .33.2  ސަބަބަކާހުރެ  ތެރޭގައި،   3ބަންދުނޫން  ބާތިލްކޮށްފިނަމަ  އެްއވެސް  ދުވަހުެގ 

ނުނިމިހުރި   މަސައްކަތާއި،  ނިމިފައިވާ  ލިޔެ، އެހާތަނަށް  އަާގެއކު  ތަފްސީލް  މަސައްކަތުެގ 
ަގިއ ހުންނަ ޓް ދެފަރާތުން އެލިޔުމުަގއި ސޮިއކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މަސަްއކަތް ހިނާގ ސައި

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

 ނެއެެވ. ޒިންމާއެއް ނުވެވޭ
އެހެނިހެން   .34

 ކަންކަން 
ނުަވތަ   ެއއްވެސް  ސަރުކާރުެގ  ސޮއިކުރުމަށްފަހު  ދެފަރާތުން  އެއްބަސްވުުމގައި  މި  .34.1 ޤާނޫނެއް 

ޤާނޫނެއް ނުވަތަ  އެފަދަ ނުވަތަ އެނގިއްޖެނަމަ ވާކަން ޒުތަޢާރު އެއްބަސްވުާމއި މި ދަކާަގާވއި

. ނުވާނެެއވެ  ބާޠިލެއް  މިއެްއބަސްވުން  މުޅި  ސަބަބުން  އެކަމެއްެގ  ހެދިއްޖެނަމަ   ަގާވއިދެއް
 އިސްލާހްކޮށްެގން  މާއްދާެއއް  އެ  ހިމެނޭޮގތްެވއްޖެނަމަ  ެއއްބަސްވުމުަގއި  މި  މާއްދާއެއް  އެފަދަ

  ެއއްބަސްވެ   ދެފަރާތުންވެސް  ދެމެހެއްޓުމަށް   ުއވާނުލައި  ެއއްބަސްވުން  މި  ނަމަވެސް
 . ޤަބޫލުކުރަމެވެ

ޓެކްސް އަދި   .35
 އެހެނިހެން ފީތައް 

އިމްޕޯޓް   .35.1 ޑިޔުޓީތަކާއި،  ކަސްޓަމްސް  ޓެކްސްތަކާިއ،  ދަްއކަންޖެހޭ  ުގޅިެގން  މިމަސައްކަތާއި 
ލައިސަންސް ފީތަްއ އަދި އެހެނިހެއް ފީއެްއ ދަްއކަންޖެހިއްޖެނަމަ ފީއެއް ދައްކާނީ މަސައްކަތް 

 ފަރާތުންނެވެ. ހަވާލުވި 
އެއްބަސްވުމަށް   .36

 ބަދަލުގެނައުން 
 ސޮއިކުރެވޭ   މެދުގައި  ދެފަރާތުެގ  ެގނެވޭނީ  ބަދަލެއް  މާއްދާއަކަށް  ެއއްވެސް   އެއްބަސްވުމުަގއިވާ  މި  .36.1

 . އެއްބަސްވުމަކުންނެވެ 
އެއްބަސްވުމަށް   .37

 ހިނގާނެ ޤާނޫނު 
 ޤަާވއިދުތަކާއި   ޤާނޫނުތަކާއި  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  ކުރާނީ  ތަންފީޛު  ައދި  ،ހިންާގނީ  އެއްބަސްވުން  މި  .37.1

 . އެްއޮގތަށެވެ
  ދައްކައިެގން   ވާހަކަ  މެދުގައި  ދެފަރާތުެގ  ދެބަސްވުން  އުފެދޭ  އިމެދުމިއެއްބަސްވުމާ  .38.1 ދެބަސްވުން  .38

 . ނިންމާނީެއވެ  ހުށަހަޅައިެގން  އްސަލަމަ  ކޯޓަކަށް   ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ހައްލުނުކުރެިވއްޖެނަމަ
 ތުެގ މެދުަގއި ދެފަރާ  ހައްލުކުރާނީވެސް  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ނެތްކަމެއް  ަގއިމިއެއްބަސްވުމު  .38.2 

 ަމއްސަލަ   ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،ހަްއލުނުވެއްޖެނަމަ.  ދަްއކަިއެގންނެވެ  ވާހަކަ
 . ނިންމާނީއެވެ ހުށަހަޅައިެގން
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 4  - ސެކްޝަން  
 ތައް ޖަދުވަލު 
 1 –   ޖަދުވަލު 

 ޗެކްލިސްޓް   އަދި  ލިޔުންތައް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ފަރާތުން   ހުށަހަޅާ ޑޮކިއުމަންޓް  
 

 

 

 

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

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

   (  2 )ޖަދުވަލު ހުށަހަޅާ ފޯމް 1

2 
ރެޖިސްޓްރީެގ   ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަިމއްލަ ފަރުދުންެގ ވިޔަފާރީެގ  ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/

 ކޮޕީ 
  

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

   ( 3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޕްރޮފައިލް 4

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

   ( އެޓާރނީ އޮފް ޕަވަރ)  ލިޔުން ހުއްދަ ސޮއިކުރުުމެގ 6

7 
ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް  އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް  ކޮޕީމޯލްޑިވްސް   ެގ 

 މަސް ހަމަނުވާ(  3)ދޫކުރިފަހުން 
  

   . އެލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ  ލިޔުން ބަޔާންކުރާ މާއްދާަގިއވާ ވަނަ 6.1 8

   އެސް އެމް އީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން 9

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

10 
  5އަދި ޖަދުވަލު  ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާުގޅުންހުރި މަސައްކަތުެގ ތަޖްރިބާެގ ލިޔުންތައް

 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި 
  

11 
ެގ   ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް، ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީފަދަ(، މާލީ ދަލީލު )ބޭންކް ެގރެންޓީއާއި

 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި 4ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު 
  

ތިރީގައިމި   ޑޮކިއުމަންޓް  އެއްގޮތަށް  ހުށަހަޅާއިރު  އިރުޝާދާ  އިޙްތިޔާރު  ،  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަވާ  ކުރުމުގެ  ކެންސަލް 
 މަސައްކަތަށް ހުޅުވާލި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

   ތަރުތީބުކުރެވިފައި   މިލިސްޓުަގއި ވާ ތަރުތީބުންހުރީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  12



 ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްަބސްވުން
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15  29ސަފްޚާ 
 ގެ 

   މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް

 

13 
ކިތަްއވަނަ  ޞަފްޙާކަން ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި )ކިތައް ޞަފްޙާެގ ތެރެއިން 

 އެނޭގޮގތަށް( 
  

   ސޮިއކޮށްފައި ހުރީ ޞަފްހާތަކުަގއި  14

   ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަހާފައި  ހުރީ ަގނޑުތައް  15

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

16 
)ެއންމެފަހުން ދެއްކި މަހުެގ އަދި  މުެގ ކޮޕީދައްކާކަުމެގ ލިޔުޝަން ފައިސާ  ަގާވއިދުން ޕެން

 3)ދޫކުރިފަހުން  ނެތްނަމަ ނެތްކަމަށް ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިވާ ލިޔުން( މުވަްއޒަފުން
 މަސް ހަމަނުވާ(

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2 –   ޖަދުވަލު 

 ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1
 1.1 ނަން  

 1.2 އެޑްރެސް  

 ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 

 2.2 އިޢުލާން ނަންަބރު 
 ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު  .3

 3.1 އަގު  ހުށަހަޅާ 

  ޖީ.އެސް.ޓީ  

  ޖުމްލަ އަގު: 

 3.2 )ލިޔުމަށް ތާނައިން(ޖުމްލަ އަގު  
 3.3 ދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން( ންމުއްދަތު )ަބ 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު  .4



 ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްަބސްވުން
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16  29ސަފްޚާ 
 ގެ 

   މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް

 

މަސައްކަތް/ޚިދު މާއްދާތައްމަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ  ެއްގރީމަންޓްެގ  މަޢުލޫމާތާއި،  ދީފައިވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް    މަތް 
/   އްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުަގނޑުމަސަ މި  މަތީަގއި ދެންނެވިފަިއވާ ައަގށްރަނަގޅަށް ބެލުމަށް ފަހު، 

 މެން ހުށަހަޅަމެވެ.އަޅުަގނޑު

4.1 

ފޯރުކޮށްދިނުއަޅުަގނޑު  /އަޅުަގނޑު މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް  ނިންމައި މެންނަށް  ހަވާލުކުރަން  އެކަށީެގންާވ  ން  ފިނަމަ، 
ަގިއާވ މުއްދަތުަގއި މަސަްއކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް    3.3މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށާއި،  

 ހުށަހަޅަމެވެ.
4.2 

އަޅުަގނޑު /  ކޮށް، އެާއއި އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޤަބޫލު ލިޔުންތަށްސް ހަމަަވންދެން މިދުވަ 30ހުށަހަޅާތާ  
އަޅުަގނޑުމެން އެއްބަސްވަެމވެ. މިމުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ެއއްބަސްވުމުަގއި ސޮއިކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން އެދިވަޑައި 

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

   ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .5

 

 ސޮއި 

 ނަން  

 މަޤާމު 

 ތާރީޚް 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3 –   ޖަދުވަލު 
 ޕްރޮފައިލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  

 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1
  -1.1 ނަން  

  -1.2 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް 

  -1.3 އެޑްރެސް ވިޔަފާރީ  

  -1.4 ރަޖިސްޓްރީ ނަންަބރު 

  -1.5 ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންަބރު  

  -1.6 ނަންަބރު  ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން 

  -1.7 ނަންަބރު  ފޯނު 

  -1.8 އީމެއިލް އެޑްރެސް  

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

 # ނަން  މަޤާމު 

   މެޖޭނިންގ ޑިރެކްޓަރ



 ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްަބސްވުން
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17  29ސަފްޚާ 
 ގެ 

   މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް

 

   ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   

 އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް  .3
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 4 –   ޖަދުވަލު 

 މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު   
  ފާއިތުވި މަހުގެ ބެލެންސް 

 ރުފިޔާއިން( ދިވެހި  ) 
 # އެކައުންޓް ނަންބަރު  އެކައުންޓްގެ ބާވަތް 

    

    

    

 ޖުމްލަ  

 މަޢުލޫމާތު ކްރެޑިޓް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  

  ފައިސާގެ އަދަދު 
 ރުފިޔާއިން( ދިވެހި  ) 

ދޫކުރެވުނު  
 މުއްދަތު 

 # ކުރެޑިޓް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަން  ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް 

     

     

     

 ޖުމްލަ  
 



 ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްަބސްވުން
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18  29ސަފްޚާ 
 ގެ 

   މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް

 

 

 

 

 5 –   ޖަދުވަލު 
 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް  ( ތިނެއް )   3ފާއިތުވި  

 

 

 

 

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

 # މަސައްކަތުގެ ނަން  މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް  މަސައްކަތްކުރި އަހަރު 

     

     

     

     

     

     

 ޖުމްލަ: 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްަބސްވުން

 2022މާރިޗް   16  

 

19  29ސަފްޚާ 
 ގެ 

   މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް

 

 6 –   ޖަދުވަލު 
 ބަލާނެ ކަންކަން  އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް  

 

 

 

 

 އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑު 

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ޮގތުެގ ތަފްސީލް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ 
ޕޮއިންޓްެގ  

 އަދަދު

މަދުވެެގން  
ހޯދަންޖެހޭ  
 ޕޮއިންޓް

 ތަކެތީގެ އަގު 
އަުގ   ހުށަހެޅި  އަުގ/  ހެޔޮ  އެންމެ  )ައުގ    65  ×ހުށަހެޅި 

   (ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ިގނަވާނެއެވެ.  ކުޑަވީ
65 35 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

ިގނަ ޕްރޮޖެކްޓް    ހުށަހެޅި އެންމެ/ޕްރޮޖެކްޓް އަދަދުހުށަހެޅި  
  25 × އަދަދު

ހިންާގފަިއާވ   ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް  ުގޅުންހުރި  )ޖޫރިމަނާއެއްނެތި 
 އެކަނި( 

25 10 

 މާލީ ޤާބިލުކަން 
   10 × މަތީ ވެލިޔުހުށަހެޅި ެއންމެ  / ވެލިޔުހުށަހެޅި 

އަށްވުރެ ދަށްނަމަ   20%މާލީ ާގބިލްކަން ހުށަހެޅި އަދަދުެގ  
 އެްއވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.  

10 5 

 45 100 ޖުމްލަ  
 

 

 
   5 - ސެކްޝަން  

 ކޮންޓްރެކްޓް ޑާޓާ ޝީޓް 

 ކޮންޓްރެކްޓާގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަން 
ސް  
 ނަންބަރު 

 ފަރާތުެގ މައުލޫމާތު މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ
 ނަން:

 ރެސް: ޑްއެ
33.1 

 ފަރާތުެގ މައުލޫމާތު ހަާވކުރާމަސައްކަތް 
 ނަން:

 ރެސް: ޑްއެ
33.2 



 ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް، އަދި އެއްަބސްވުން

 2022މާރިޗް   16  

 

20  29ސަފްޚާ 
 ގެ 

   މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް

 

 މަސައްކަތުެގ މަޢުލޫމާތު:
 

33.3 

  37 އެއްބަސްވުމުެގ ުމއްދަތު:
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   6  - ސެކްޝަން 

 އެއްބަސްވުން 
 ފަހުން  މީެގ  އެއްބަސްވުމުަގއި  މި)  --------------------   ،ވަނީ  ކުރެވިފައި  އެްގރީމަންޓް  މި

 ، ސަނަތުން  މީލާދީ  ،ދެމެދު  އާ"(   ވިއްކާފަރާތް"  މީެގފަހުން  އެއްބަސްވުުމގައި  މި)  ------------  އާއި"(  ަގންނަފަރާތް"
 . ެއވެ ދުވަހު....... )..................(  މަހުެގ........................  އަހަރުެގ ވަނަ...........  

ފަހުން    )މި............................  ދެންފަހެ،   މީެގ  ކުރުމަށް " މަސައްކަތްތައް"އެއްބަސްވުމުަގއި   )
ބޭނުން ެއކަމަށްޓަކައި    ވިަގންނަފަރާތުން  އަދި  ަގންނަފަރާތުން ިވްއކާހިނދު،  ހިސާބު  އަންދާސީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން 

ލިބޭ   ތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިމަސަްއކަ  އަދި އެ  ،ފަރާތުން ކުރުމަށާއިވިްއކާހިނދު، ބުނެވިދިޔަ މަސައްކަތްތައް    ރިޤަބޫލުކު
 ެގއްލުމަކަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނަމަ އެކަމެއް ކުރުމަށް ނިޔަތްަގނެ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ެއއްބަސްވަެމވެ.  

  " އް ޠުތައެއްބަސްވުމުެގ ޝަރު"   ތައް މާނަކުރުމުގައިޙުތަކާއި ިއސްތިލާބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސްތަލަޙުއެއްބަސްވުުމަގއި    މި  .1
ެއއްބަސްވުމުެގ ބައެްއެގ   އަދި ެއއީ، މި ޮގތަށް ބަލަންވާނެެއވެ.މުސްތަލަޙެއް ނުވަތަ އިސްތިލާޙެއް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ   އެަގއި 

 ޮގތުަގއި ބެލެވޭނެއެވެ.  
އެ   ަގއިެއއްބަސްވުމު  މި  .2 އަދި  ައަގށް،  ރިޢާޔަތްކޮށް    ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކަނޑައަޅާފައިާވޮގތަށް   ދެއްކުމަށް  އަުގ 

 މުެގ ޝަރުޠުތަކާ އެއްބަސްވު  މަސައްކަތްކުރުމުަގިއ މި  އަދި އެ   ، އެއްބަސްވުމުެގދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި 
 ފަރާތުން އެއްބަސްެވއެވެ. ވިްއކާބަދަލު ދިނުމަށް  ލިބިދޭންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް  އެްއޮގތްނުވާ 

 ައދި އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ  ،އެއްބަސްވުމުަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ މަސަްއކަތްތައް ކުރިއަށް ެގންޮގސް ނިންމުމާއި  މި .3
މަސައްކަތުެގ  ވިްއކާފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ    ެއއްބަސްވުުމެގ ޝަރުޠުތަކާއި އެްއޮގތަށް ިއސްލާޙުކުރުމާ ުގޅިެގން  މަސައްކަތްތައް 

ޝަރުޠުތަކާ ެއއްބަސްވުުމެގ  ނުވަތަ  މަސައްކަތްތަކަށް  އަުގ  ކޮށްނިންމާ  ވިއްކާފަރާތުން  ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  ދޭންޖެހޭ  
 އެއްބަސްވެެއވެ.    ަގންނަފަރާތުންށް ދިނުމަވިްއކާފަރާތަށް އެންމެހާ ފައިސާ 

އާންމު  އެއްބަސްވުުމެގ  މަޢުލޫމާތާއި،  ދެވުނު  ުގޅިެގން  ބީލަމާ  ެއކުލެިވެގންވަނީ  އެއްބަސްވުން  މި 
 މަސަްއކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްެގ މައްޗަށެވެ. ، މާއްދާތަކާއި 

  ެއްއބަސްވުމުަގއި  ،އިޙްތިރާމްކުރުމާއި  މާއްދާތަކަށް  އެންމެހައި  އެއްބަސްވުމުެގ  މި  ،އެއްބަސްވުމަކީ   މި
  ދެމެހެއްޓުމުެގ  އެއްބަސްވުން  މުއްދަތަށް  މިއެއްބަސްވުުމެގ  ދެފަރާތުން  ،ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި   މަޤްޞަދުތައް  ބަޔާންކުރާ
 . ެއއްބަސްވުެމކެވެ ޞައްޙަ ސޮިއކޮށްފަިއވާ  ެއކު ރާއިޚްތިޔާ ފުރިހަމަ ދެފަރާތުެގ ،ހެކިކޮށް މީހުން ތިރީަގއިވާ ނިޔަތުގައި
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 ފަރާތް:   މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ     ވެރިފަރާތް:   މަސައްކަތުގެ 
 ސޮއި:  ސޮއި: 

 
 ނަން:  ނަން: 
 މަޤާމް:   މަޤާމް:  

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

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

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

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

 ުގޅޭނެ ނަންބަރު: ުގޅޭނެ ނަންބަރު:
 އީމެއިލް ެއޑްރެސް:  އީމެއިލް ެއޑްރެސް: 
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 7  - ސެކްޝަން  
 ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް   ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ   ޓީވީ   9  ސްކޫލްއަށް   މުޙްޔިއްދީން     :މަސައްކަތް

 
 މަސައްކަތް ލިބޭ ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް:

   ބޭނުންވެއެވެ.ޓީވީ ސްކޫލަށް  9 ގެއިންޗީ 55  ސްކޫލުން ދެވޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް .1
   ވާންޖެހޭނެއެވެ. ސްމާރޓް އެންޑްރޮއިޑް ޓީވީއަކަށް 4K ޓީވީ އަކީ ސްކޫލަށް ގެނެވޭ .2
ޓީ .3 ފޯރުކޮށްދެވޭ  ސްޕީކަރަކާއި،  ގައި  ވީސްކޫލަށް  ޕޯރޓް  1  ޓާއި،ޕޯ އެޗްޑީއެމްއައި    2މަދުވެގެން  އިންިބލްޑް   ނެޓްވޯކް 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.  
ތެރޭގައި އޮޅުން އަރާކަމައް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލު ކުރާނީ ސްކޫލުން މަސައްކަތާއި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުމުގެ   .4

 ހަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތަކާއި ލިޔެކިޔުމުން މުޢާމަލާތުކޮށް ދެފަރާތުން އެއްަބސްވެވޭ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.
ތަށް  ޓީވީ   ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  5  ލަސްވެގެން  އެންމެ  ތާސޮއިކުރާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ދިނުމަށްފަހު  ލިޔުން  ފާސްކޮށް  ސްކޫލުން .5

 ދޭންވާނެއެވެ. ސްކޫލަށް ސަޕްލައިކޮށް
  ޖީއެސްޓީ  ،މުއްދަތު  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  ތަކެތި  އަދި  ޖަހަންވާނެއެވެ.އެނގޭގޮތައް  ގެ އަގު ވަކިން  އެއްއެސްޓިމޭޓް ހުށައަޅާއިރު ޓީވީ .6

 މުއްދަތު   ވޮރެންޓީގެ  ދެއްވާނަމަ  ވޮރެންޓީ  އަދި.  އޮންނަންވާނެއެވެ  އެނގެން  އަގު  ޖުމްލަ  ޖެހޭ  އެކު  އާއި  ޖީއެސްޓީ  ހިމަނުއްވާނަމަ
 . އޮންނަންވާނެވެ އެގެން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޑޮކިޔުމަންޓެއް އިނގޭނޭހެންސްޕެސިފިކޭޗަން  އަދި ނަންަބރު މޮޑެލް ،ްބރޭންޑް ގެޓީވީ މި .7
މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ގޮތަށް ަބލާ މިތަކެތި ސްކޫލާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ިބޑް ކާމީޔާުބ ކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި   .8

ސްކޫލަށް   ޓީވީތަކެއްއެފެންވަރުގެ    އަނުބރާތަކެތި ގެންގޮސް    ނުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައިޓީވީތަކަކަށްސްކޫލުން ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ  
 ވާނެއެވެ. ރައްދުކޮށްދޭން

ދިމާވެއްޖެނަމަ އެ ޓީވީ .9 ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ  ގެ ަބދަލުގައި  ޓީވީތައް ޓެސްޓު ކުރުމަށްފަހު ޓެކްނިކަލް އެއްވެސް މައްސަލައެއް 
   ސްކޫލަށް ގެނެސްދިނުމަކީ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  ޓީވީއެއް

 
 

 
 


