
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ބީލަން ފޮތް 
ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ވިވިއުކޮށް )ފަޅު ހިމެނޭހެން( ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހއ. އިހަވަންދޫ   ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:   

03/2022  ނަންބަރު: ޕްރޮޖެކްޓްގެ    
(IUL)248-ED/248/2022/49   :ުއިޢުލާން ނަންބަރ 

 

 
   2022ޖޫން    14

 

  

 

  

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
ދިވެހިރާއްޖެ ،  ހއ. އިހަވަންދޫ   



އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

June 14, 2022 

 

1 ގެ    30ސަފްޚާ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 

   1ސެކްޝަން 
 ބީލަން ޝީޓް 

 

 

 

 

 

 ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް  
 ނަންބަރު 

ވިވިއުކޮށް )ފަޅު ހިމެނޭހެން( ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ  ހއ. އިހަވަންދޫ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން  މަސައްކަތުެގ ނަން:

 ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 
 )DE-)248IUL/49/22248/20އިޢުލާން ނަންބަރު: 

 2022 ޖޫން 14 ތާރީޚް: އިޢުލާން ކުރި

1.1 

 ގެ ނިޔަލަށް 2022ޖޫން  21އިން  2022ޖޫން  15 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން:
 6UBCajfbWDnt1vNuH/gle.forms://httpsިބޑް ރެޖިސްޓްރީ ފޯމް ލިންކް: 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ :  އެޑްރެސް
 ދިވެހިރާއްޖެ  ،ހއ. އިހަވަންދޫ

 6500252    ފޯން:

8.1 

 :މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚްޕްރީ ބިޑް 
 -    ތަން:

 -   ތާރީޚް:
 -    ދުވަސް:
   -    ަގޑި:

9.1 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: 
 ތިލަދުނަމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   އޮފީސް:

 ހއ. އިހަވަންދޫ   
 ދިވެހިރާއްޖެ  
 6500252  ނަންބަރު:

 mv.gov.info@ihavandhoo އީމެއިލް ެއޑްރެސް:

9.2 

 13.1 ބީލަން ފޮތުަގިއވާ މަސައްކަތް ކޮށްދެވޭނެ ައުގ ދިވެހި ރުފިޔާއިން  އަުގ ހުށަހަޅަންވީ ޮގތް:
 ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންަގޑި 

 ހއ. އިހަވަންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ  ، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތިލަދުނަމަތީ އުތުރުުބރީ ތަން:
 2022ޖޫން  29 ތާރީޚް:
 ބުދަ ދުވަސް:

18.1 

https://forms.gle/vNuH1UBCajfbWDnt6


އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

June 14, 2022 

 

2 ގެ    30ސަފްޚާ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 

 13:00 ަގޑި:

 ހުޅުވުންބީލަން 
 ތިލަދުނަމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތަން:

 2022ޖޫން  29 ތާރީޚް:
 ބުދަ ދުވަސް:
 13:00 ަގޑި:

20.1 

 24.1 ަގއި ެއވަނީެއވެ.  6ލު ޖަދުވަބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންަގނޑު 

 28.1 - ބިޑް ސެކިއުރިޓީެގ ޮގތުަގއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 

 30.1 -ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީ 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

June 14, 2022 

 

3 ގެ    30ސަފްޚާ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 

 ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު   -   2ސެކްޝަން  

 މަޢުލޫމާތު )ހ( އާންމު  

 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .1
 

1.1.  
 

މި ީބލަމަކީ ބީލަން ޝީޓުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 
ހުޅުވާލެވިފައިވާ ީބލަމެކެވެ. މި ީބލަމުން ހޯދަންޭބނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު  

 ަބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.ީބލަން ޝީޓުގައި  

ބީލަމަށް   .2
ކުރިމަތިލެވޭނެ  

 ފަރާތްތައް 

( 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންަބރ:    ،ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ  .2.1
  ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ަބޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާެބހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް. 2.1.1 

 ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް. 2.1.2 

 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް.   2.1.3  

އަމިއްލަ    2.1.4   ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓުރީ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ 
 ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.

ތެރެއިން ީބލަމުގައި ަބއިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ   ގައި ަބޔާންކުރާ  ފަރާތްތަކުގެ  2.1މިމާއްދާގެ    .2.2 
ގިންތިޔަކުން  ވިޔަފާރީގެ  ފަންތީގެ  އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެންމެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި  އެކޮނޮމިކް  އޮފް 

 އެކަނޏެވެ.  ގިންތިއެއްގާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށް 
ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި ަބޔާން މީގެ އިތުރުން އެހެން    .2.3 

 ކޮށްފައިވާނެއެވެ. 
   

ސަރަޙައްދަށް   .3
 އިސްކަންދިނުން 

ބީލަން ކަރުދާހުގައި އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ދީފައިވާ ކުރައިޓީރިއާ އާއި އެއްގޮތައް އެންމެ މަތިން މާކުސް    .3.1
ހއ.   ފަރާތަކީ  ނިސްަބތްލިޭބ  ގިތައް  އިހަވަންދޫއަށް  އަންނަނިވި  ކަމުގައިވާނަމަ،  ފަރާތެއް  ނުވާ 
 އިސްކަންދޭން ވާނެއެވެ.

. ހއ. އިހަވަންދޫ އަށް ނިސްަބތްވާ ފަރާތެއް ީބލަންވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނަމަ، އެފަރާތްތަކުގެ (1)  
ގެ ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާކުސް ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާކުސް ލިުބނު ފަރާތާއި، މުޅި ީބލަންވެރިން 

އަށްވުރެއް ޮބޑު ނުވާކަމުގައިވާނަމަ، ހއ. އިހަވަންދޫ އަށް   10މާކުސްގެ ފަރަގު %ލިުބނު ފަރާތުގެ  
 . މަށް ނިންމޭނެއެވެ.ނިސްބަތްވާފަރާތައް ީބލަން ހަވާލުކު

ހއ. އަތޮޅަށް ނިސްަބތްވާ   ( ގައި ަބޔާންކުރާ ޙާލަތައް ފެތޭ ީބލަމެއް ނެތްނަމަ،1. މިމާއްދާގެ )(2)
ތެރެއިން   ީބލަންވެރިންގެ  ނިސްަބތްވާ  އަތޮޅަށް  ހއ.  އެގޮތުން،  ތިިބތޯެބލޭނެއެވެ.  ބީލަންވެރިން 

އެންމެ މަތިން މާކުސް  އެންމެމަތިން މާކުސް ލިިބފައިވާ ފަރާތާއި މުޅި ބީލަން ވެރިންގެ ތެރެއިން  



އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

June 14, 2022 

 

4 ގެ    30ސަފްޚާ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 

ޮބޑު ނުވާ ކަމުގައި ވާނަމަ ހއ. އަތޮޅަށް  އަށްވުރެއް    05ލިިބފައިވާ ފަރާތުގެ މާކުސްގެ ފަރަގު %
 ނިސްަބތްވާ ފަރާތައް ީބލަން ހަވާލުކުރަން ނިންމޭނެއެވެ. 

( ގައި ަބޔާންކުރާ ހާލަތައް ފެތޭ ީބލަމެއް ނެތްނަމަ، އެންމެ    2( އަދި ) 1. މިމާއްދާގެ )(3)  
 ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ.މަތިން މާކުސްލިޭބ ފަރާތަކަށް ީބލަން 

ބީލަން   .4
ންނަންވާނެގޮތާއި  އޮ 

ބީލަމުގައި  
 ސޮއިކުރުން 

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޗެކުލިސްޓު   ،ގައިވާ  1ީބލަންތައް އޮންނަންވާނީ މި ލިޔުމުގެ އެނެކްސް    .4.1
ވަކިނުވާނެހެން ހީރާސްކޮށް ނުވަތަ ގައިވާ ލިއުންތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ތަރުތީުބން  

 ކުރެވިފައެވެ. ަބއިންޑް

ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭ ފޮންޓަކުން )ފަރުމާ ފޮންޓް ފަދަ(  ،ބީލަން އޮންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން   .4.2
އަދި    ގޮތަށެވެ.  ނެލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އެނގޭއަތުން ލިޔާނަމަ  ކުރެވިފައެވެ. ނުވަތަ  ޓައިޕު  

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ  ީބލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ބީލަން  
ސޮޔާއި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ީބލަމުގެ ކޮންމެ ޞަފުޙާއެއްގައި ވެސް އެއީ  
ކިތައް ޞަފުހާގެ ތެރެއިން ކިތައް ވަނަ ޞަފުޙާކަން އެނގޭގޮތަށް ތަރުތީުބން ޞަފުޙާ ނަންަބރުވެސް  

 ޖަހަންވާނެއެވެ. 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ީބލަމުގައި   ކުންފުނިތަކުންޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް    4.3.1  .4.3
އޮފް  "ޕަވަރ  ަބޔާންކުރާ  ދެވިފައިވާކަން  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ސޮއި  ފަރާތަކަށް  އެ  ސޮއިކުރާނަމަ 

  .އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

އި ސޮއިކުރާނަމަ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ީބލަމުގަ  4.3.2
އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ަބޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް  

 .ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ޗެއަރޕާރސަން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ީބލަމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ   4.3.2

އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ަބޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް  
 .ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ފަރާތެއް    4.3.4 ނޫން  ވެރިފަރާތް  ވިޔަފާރިތަކުގައި  ލިޔުންތަކުގައި ފަރުދީ  ހުށަހަޅާ  ބީލަމަށް 
ސޮއިކުރާނަމަ އެފަރާތަކަށް ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ަބޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ގެ 

 .ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ލިޔުންތަކުގައި   4.3.5   ީބލަމުގެ  ކުންފުނިތަކުން  ލިމިޓެޑް  ޕަްބލިކް  ކުންފުނިތަކާއި،    ސަރުކާރު 
 ޒިންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްވެސް ސޮއި ކުރެވިދާނެއެވެ. ސޮއިކުރާއިރު،

ހުށަހެޅޭނެ ބީލަމުގެ   .5
 އަދަދު 

އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ  ީބލަމެވެ.)އެކެއް(    1ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ    .5.1
ހުށަހަޅާ  އެފަރާތުން  ހުށަހަޅާފިނަމަ  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ބާތިލް ފަބީލަށް  ީބލަމެއް  ހުރިހާ  އިވާ 

 ކުރެވޭނެއެވެ.



އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

June 14, 2022 

 

5 ގެ    30ސަފްޚާ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 

ބީލަން ތައްޔާރު   .6
 ކުރުމުގެ އަގު 

އެީބލަމެއް ހުށަހަޅާ ީބލަން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުރާނީ   .6.1
ޒިންމާއެއް   ފަރާތުން  ހުޅުވާލި  ބީލަމަށް  ޚަރަދަކަށް  އެއްވެސް  ހިނގާ  މިކަމަށް  ފަރާތަކުންނެވެ. 

 ނުނަގާނެއެވެ. 
އެހެނިހެން   .7

 އުސޫލްތައް 
ފަރާތަކީ،    .7.1 ހުށަހަޅާ  އެއްވެސް  ކައުންސިލްމި  ،އިމިކައުންސިލާބީލަން  ހިނގަމުންދާ  ދަށުން  ގެ 

 ވެރިއެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ތިމާގެކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްއިދާރާއެއްގެ  
ނަމަ  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް  ދާއިރާގެ އެއްވެސް އޮފީހެއްގައި  އި  ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ މިފަރާތެއް  

މި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ސޮއިކޮށް  ލިޔުމެއްގައި  އެނގޭނެ  މަޢުލޫމާތު  ސާފު  ލިޔުމެއް އެކަމުގެ  ފަދަ 
 އެ ބީލަން ާބތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ   ހުށަނާޅާ ހުއްޓާ

 )ށ( ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް 

ބީލަން ފޮތު ގައި   .8
 ހިމެނޭ ބައިތައް 

 އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ. ީބލަމާގުޅޭ ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނެނީ ތިރީގައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ލިޔުންތަކާއި،   .8.1

 ( 1-)ސެކްޝަން ޝީޓްބީލަން  7.1.1 

 ( 2-)ސެކްޝަންީބލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު 7.1.2  

 ( 3-)ސެކްޝަންއެއްަބސްވުމުގެ އާންމު އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް  7.1.3  

 (4- )ސެކްޝަންޖަދުވަލުތައް  7.1.4  

 (5 - )ސެކްޝަންކޮންޓްރެކްޓް ޑާޓާ ޝީޓް  7.1.5  

 ( 6- )ސެކްޝަންމަސައްކަތާެބހޭ މަޢުލޫމާތު  7.1.6   

ބީލަމުގައި   .9
 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން 

އިރުޝާދާ   .9.1 ދީފައިވާ  އިޢުލާނުގައި  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އިޢުލާނުގައިވާ  ަބއިވެރިވުމަށް  ީބލަމުގައި 
 ކުރަންވާނެއެވެ.އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ 

ކުރާ   .9.2 ރަޖިސްޓްރީ  މުއްދަތުގައި  ދެވިފައިވާ  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓްރީ  އިޢުލާނުގައި  ހުށައެޅޭނީ  ބީލަން 
 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން   .10
މައުލޫމާތު   
 ސާފުކުރުން 

މީޓިން  .10.1 ޕްރީިބޑް  ގުޅޭ  ީބލަމާއި  ގައި   އޮންނަނަމަ  މި  "ބީލަން ޝީޓް"  ގަޑި  ތާރީޚާއި  އޮންނާނެ 
 ަބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

އެޑްރެހަށް    .10.2 ޝީޓްގައިވާ  ބީލަން  ޭބނުންވާނަމަ  ސާފުކުރަން  މަޢުލޫމާތެއް  އިތުރު  ީބލަމާގުޅޭގޮތުން 
ީބލަންވެރިންނަށް ލިޔުމުން ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހާ 

 ފޮނުވޭނެއެވެ. 
މި ބީލަން ފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ މި ީބލަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ސާފުނުވާ ކަމެއް   .10.3

 އޮތް ނަމަ އެ ކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ އެކެވެ.
ބީލަމަށް ބަދަލު   .11

 ގެނައުން 
ބީލަން ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލެއް ގެނައުމަށް   .11.1

 އެމެންޑްމަންޓެއް )އުނި/އިތުރު( ގެނެވޭނެއެވެ.   ،ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި
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6 ގެ    30ސަފްޚާ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 

ގައިވާ ގޮތަށް ދޫކުރާ އެމެންޑްމަންޓަކީ ީބލަމުގެ ަބއެކެވެ. އަދި އެ އުނިއިތުރު ީބލަމުގެ   (11.1)  .11.2 
އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކަށް 

 އެފަރާތަކާ އެލިޔުން ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
 

 )ނ( ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން 
ބީލަމުގައި ބޭނުން   .12

 ކުރެވޭ ބަސް 
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ީބލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް   .12.1

ބަހުން  އިގިރޭސި  ލިޔުންތައް  ރިފަރެންސް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ީބލަމާއިއެކު  އަދި  ދިވެހިބަހުންނެވެ. 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  

ބޭނުން  ބީލަމުގައި   .13
 ކުރާ ފައިސާ 

 މި ީބލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.   .13.1

 ބީލަމަށް ވަކި ގޮތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަން ީބލަން ޝީޓްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.   .14.1 އަގު ހުށަހެޅުން  .14

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ. ޖީ.އެސް.ޓީއަށް    .14.2 
 އަދި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

ދުވަހުގެ   .15.1 މުއްދަތު  .15 ހިމަނައިގެން  ދުވަސްތައް  ަބންދު  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ  މުއްދަތު  މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް 
 އަދަދުންނެވެ. 

މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމުގައި   .15.2 
 ވާންވާނެއެވެ. 

 60ީބލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީބލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން    .16.1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .16
 ދުވަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

ބީލަމާއެކު   .17
ހުށަހަޅަންޖެހޭ  

 ލިޔުންތައް 

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ    .17.1
 ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.  

 (  2ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ީބލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު  17.1.1 

ވިޔަފާރީގެ   17.1.2  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ  ސޮސައިޓީ/  ކޯޕަރޭޓިވް  ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ 
 ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ. 

)ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބީލަން ޝީޓްގައި ބުނެފައިވާނަމަ   ީބ.އޯ.ކިޔު ކޯޓޭޝަން/ 17.1.3 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.( 

 (3)ޖަދުވަލު  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ީބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 17.1.4  

)ޖީ.އެސް.ޓީއަށް   17.1.5   ކޮޕީ  ސެޓްފިކެޓްގެ  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ޖީ.އެސް.ޓީ 
 ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ( 

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ    17.1.6  
 މަސް ހަމަނުވާ(  3)ދޫކުރިފަހުން 



އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

June 14, 2022 

 

7 ގެ    30ސަފްޚާ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 

 ިބޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ީބލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ިބޑް ސެކިއުރިޓީ  17.1.7  

ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ  ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި    .17.2 
 މާރކްސް ނުލިޭބނެއެވެ.

ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިާބގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު   16.2.1  
 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  5

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

އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތަކީ 1)   ޭބންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ   )
 ީބލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ   ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ (  2)  
ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްގެ ޭބންކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް 

 ގަޫބލުކުރެވޭނެއެވެ. 
 ސިޓީ ( ފާއިތުވި މަހުގެ ޭބންކް ެބލެންސް އަދަދު އިނގޭނެހެން ޭބންކް ރިފަރެންސ3ް)  

 އެއް ނުވަތަ ޭބންކު ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް ސިޓީތައް. ހުށަހަޅާ ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް ސިޓީތަކުގައި ތިރީގައިވާ   16.2.3  

 ޝަރުތުތައް ހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ. 
ނުވަތަ  1)   ކުންފުންޏަކުން  ހިންގަމުންދާ  ނުވަތަ  ވިޔަފާރިއެއްގެ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ   )

 ވާންވާނެއެވެ.ޭބންކަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިއުމެއްކަމުގައި 
ދޫކުރެވިފައިވާ 2)   މިޕްރޮޖެކްޓަށް  ޚާއްސަކޮށް  އަކީ  ރެފަރެންސް  ކްރެޑިޓް  ހުށަހެޅޭ   )

 ސިޓީއެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
( މިރެފަރަންސްގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން، ފައިސާގެ/ ކްރެޑިޓްގެ ޢަދަދު، ސިޓީ ދޫކުރެވުނު  3)  

ނެ ތާރީޚް އަދި ރެފަރަންސް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ތާރީޚް، ކްރެޑިޓްގެ ސިޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވާ
 ނަމާއި ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. 

އޮރިޖިނަލް 4)   ދޫކޮށްފައިވާ  ދޫކުރިފަރާތުން  ރެފަރަންސް  ވާންވާނީ  މިރެފަރަންސް   )
 ނުގަނެވޭނެއެވެ. ރެފަރަންސްއަކަށެވެ. މިފަދަ ރެފަރަންސްތަކުގެ ކޮޕީ ަބލައެއް 

 ( އަމިއްލަ ފަރުދުން ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ރިފަރެންސް ަބލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ. 5)  

 އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  1 .17.3 

ގަވާއިދުން ޕެންޝަން ފައިސާ ދައްކާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ )މުވައްޒަފުންނެތްނަމަ ނެތްކަމަށް   16.3.1  
 މަސް ހަމަނުވާ(.  3ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިވާ ލިޔުން( )ދޫކުރިފަހުން 
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 )ރ( ބީލަން ހުށަހެޅުން 
ބީލަން ބަންދު   .18

 ކުރާނެ ގޮތް 
 ބީލަން އޮންނަންވާނީ ަބންދު ކުރެވިފައެވެ. މިނޫންގޮތަކަށް އޮންނަ ީބލަމެއް ަބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.   .18.1

 ސިޓީ އުރައިގެ ޭބރުގައި ީބލަމުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.    .18.2 

އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ސިޓީ އުރައިގެ ކަނާތްފަރާތުން މަތީ ކަނުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި    .18.3 
 ނަމްަބރު ލިޔެފާ އޮންނަން ވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ަބންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައިގައި ީބލަން ޝީޓްގައިވާ ގޮތަށް   .18.4 
 އެޑްރެސް ކުރެވިފައެވެ. 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ   .19
 ސުންގަޑި 

ހުށަހަޅާ ީބލަންތައް ހުށަހަޅަންވީ ސުން ގަނޑި ބީލަން  މި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދި    .19.1
 ޝީޓްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

މާއްދާގެ    .19.2 ގޮތުގައި    9.11މި  ދުވަހެއްގެ  ަބންދު  ސަރުކާރު  ތާރީޚަކީ  ކުރެވިފައިވާ  ަބޔާން  ގައި 
ތާރީޚަކަށް ވާނީ ޖެހިގެން އެންމެ  ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެފަހު  

 އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ.

 އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީ ހިސާުބތައް ަބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.   .19.3 

މުއްދަތުގެ ފަހުން   .20
ހުށަހެޅޭ ބީލަން  

ތަކާއި މެދު އަމަލު  
 ކުރާނެގޮތް:

 

 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ީބލަންތައް ަބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.  .20.1

 )ބ( ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން 
ީބލަން    .21.1 ބީލަން ހުޅުވުން  .21 ބީލަންތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ  ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ 

ނުވަތަ އެފަރާތުން ީބލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ފޮނުވާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި ީބލަން 
 ޝީޓްގައިވާ ތާރީޚްގައެވެ.

 ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ީބލަން ޝީޓްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހުގައެވެ.  .21.2 

ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚަކީ އެއްވެސް ސަަބަބކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ަބންދު ދުވަހެއްގެ  ބީލަން ހުޅުވުމަށް    .21.3 
ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ ބީލަން 

 ޝީޓްގައިވާ ގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ.
ހުށަހަޅާ   .22

ބީލަމުގައިވާ  
ކުށްތައް  

 އިސްލާޚްކުރުން 

ތު ފުރިހަމަވާ ީބލަންތަކުގެ ހިސާުބކުރުމުގެ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތަކުގެ ޝަރު  .22.1
 މަތިން އިސްލާޚް ކުރެވޭނެއެވެ.

ީބލަމުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ދިވެހި ަބހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ، ރަގަޅު    .22.2
 ލިޔެފައިވާ ފައިސާ އަދަދެވެ.އަދަދުކަމުގައި ބަލާނީ ދިވެހި ަބހުން 
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ބީލަންތައް   .23
ޗެކްކުރުމާއި  
ބީލަންތަކުގެ  

ރެންޕޮންސިވްނަސް  
 ކަނޑައެޅުއް 

 ީބލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވިމާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.   .23.1

 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން. 23.1.1 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަން  23.1.2 

 ީބލަމުގައިވާ އުސޫލްތަކަށްަބލައި އެކަށީގެންވާ ިބޑެއްތޯ ކަނޑައެޅުން )ރެންޕޮންސިވްނަސް( 23.1.3 

ބީލަންތައް   .24
 އިވޭލުއޭޓް ކުރުން 

 ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކެވެ.   22.1ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ    .24.1

ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ   .25
 ކަނޑައެޅުން ފަރާތް  

ކުރާނެ މިންގަނޑަށް    ،ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ  .25.1 ބޭނުން  ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް 
 ަބލައިގެން އެންމެގިނަ މާކްސްލިޭބ ފަރާތަކަށެވެ. 

ބީލަންތަން   .26
 ކެންސަލްކުރުން 

ފުރިމަކުރަންޖެހޭ    .26.1 ހުށަހަޅާއިރު  ީބލަން  ގުޅިގެން  ލިޔުންތައް  އިޢުލާނާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  މަޢުލޫމާތާއި 
އަދި   ލިިބގެންވެއެވެ.  ވެރިފަރާތަށް  އިޚްތިޔާރު  ަބލައިނުގަތުމުގެ  ީބލަންތައް  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ 
އިޚްތިޔާރުވެސް   ބާތިލްކުރުމުގެ  ީބލަންތައް  ފުރިހަމަނުވާ  ަބލައިގަތުމަށްފަހުވެސް  ީބލަންތައް 

ީބ އަދި  ލިިބގެންވެއެވެ.  އަގުތަކަކީ ވެރިފަރާތަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ަބލައިގަތުމަށްފަހު  ލަންތައް 
އެކަށީގެންނުވާ އަގުތަކެއްނަމަ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންތައް 

 ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ   .27

އި،  ފަރާތް ހޮވަ 
 އެކަން އެންގުން 

 ބީލަން ކާމިޔާުބވި ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާުބނުވި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ.  .27.1

އެއްބަސްވުމުގައި   .28
 ސޮއި ކުރުން 

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ    05ބީލަން ކާމިޔާުބކުރިފަރާތަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވާތާ ގިނަވެގެން ަބންދުނޫން    .28.1
 ކާމިޔާުބކުރި ފަރާތާއި ދެމެދު މަސައްކަތުގެ އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ. ތެރޭގައި ބީލަން  

ސޮއި   27.1  .28.2  އެއްަބސްވުމުގައި  މުއްދަތުގައި  އެ  ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 
 މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ. ،ނުކުރައްވައިފިނަމަ

އެއްަބސްވުމުގައި   .28.3  ނުވަތަ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  މަސައްކަތް  ސޮއިކުރުމަށްފަހު  އެއްަބސްވުމުގައި 
ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތްފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

 ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ. 17.19ޤަވާއިދުގެ 
 ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީތައް )ޅ 
 ީބލަމަށް ޝީޓްގައި ަބޔާން ކޮށްފައިވާ އަދަދު ިބޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  .29.1 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  .29

ނުވަތަ   .29.2  ޭބންކަކުން  ގަޫބލުކުރެވޭ  ސަރުކާރުން  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ  ގޮތުގައި  ސެކިއުރިޓީގެ  ިބޑް 
ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   މި  އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން  ފައިނޭންޝަލް  ގާއިމްކުރެވިފައިވާ 

ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ. ިބޑް ސެކިއުރިޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް  
 ގައި ވާނެއެވެ. 7ޖަދުވަލު 



އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

June 14, 2022 

 

10 ގެ    30ސަފްޚާ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 

)ހަތެއް(  7ފެށިގެން ރަސްމީ ަބންދު ނޫން ބީލަން ކާމިޔާުބ ކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން   .29.3 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ީބލަން ކާމިޔާުބ ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ިބޑް ސެކިއުރިޓީ އެފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރެވޭނެ  

 އެވެ.
ބީލަން ހުޅުވުމަށްފަހު ީބލަން ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ީބލަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަން ކާމިޔާުބކުރާ   .29.4 

އެފަރާތުން  ފަރާތަށް   ކޮށްފިނަމަ  ކެންސަލް  ބީލަން  ލިުބމަށްފަހު  ލިޔުން  ކާމިޔާުބވިކަމުގެ  ީބލަން 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ިބޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.   

 ދުވަހެވެ. 30ން ފެށިގެން ޚުިބޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ިބޑް ހުށަހަޅާ ތާރީ  .29.5 

އެޑްވާންސް ފައިސާ   .30
އެޑްވާންސް  އަދި  

 ފައިސާގެ ގެރެންޓީ 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް   ،އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ  .30.1
 އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

)ދެލައްކަ ފަންސާސް    -/250,000އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގު    .30.2
 ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑުވާނަމައެވެ.

ހަވާލުވާތާ    .30.3 މަސައްކަތް  ހުށަހަޅާނަމަ،  ހޯދުމަށްއެދި  ފައިސާ  ފަހެއް(    45އެޑްވާންސް  )ސާޅީސް 
 އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން   .30.4 
ފައިނޭންޝަލް   ގާއިމްކުރެވިފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ  ޭބންކަކުން  ގަޫބލުކުރެވޭ 
ގެރެންޓީއެއް  ނުވަތަ  ސެކިއުރިޓީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  މި  އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން 

  9ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ސެކިއުރިޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު  
 ގައި ވާނެއެވެ.

)ފަނަރަ އިންސައްތަ(    %15އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ    .30.5 
އަށްވުރެ ޮބޑުނުވާ އަދަދެކެވެ. އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު  

ޖުމް ކޮންޓްރެކްޓްގެ  ބިލްތަކުން،  ހުށަހަޅާ  ހޯދަމުންދާއިރު  ޚިދުމަތް  ނިސްބަތުން  ނުވަތަ  އަގުގެ  ލަ 
 އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

ޕާރފޯމަންސް   .31
 ގެރެންޓީ 

ބީލަން ކާމިޔާުބކުރި ފަރާތުން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ    -/500,000ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ    .31.1
ފައިނޭންޝަލް  ގާއިމްކުރެވިފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ  ޭބންކަކުން  ގަޫބލުކުރާ  ސަރުކާރު 

ޕާރފޯމަންސް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް  
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި 

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ެބހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާުބކުރި ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕާރފޯމަންސް   .31.2 
މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލްކުރުމަށްފަހު، ގެރެންޓީ ނުަބހައްޓައިފިނަމަ،  

 އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ިބޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ. 
ނުވަތަ  ޕާރފޯމަންސް    .31.3  ޭބންކަކުން  ގަޫބލުކުރާ  ސަރުކާރު  ހުށަހަޅަންވާނީ  ގޮތުގައި  ގެރެންޓީގެ 

ޕްރޮޖެކްޓަށް  މި  އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން  ފައިނޭންޝަލް  ގާއިމްކުރެވިފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 



އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

June 14, 2022 

 

11 ގެ    30ސަފްޚާ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 

ގެރެންޓީއެކެވެ.   ނުވަތަ  ސެކިއުރިޓީ  ގޮތުގެ ޕާރފޯމަންސް  ދޫކޮށްފައިވާ  އޮންނަންވާނެ  ގެރެންޓީ 
 ގައި ވާނެއެވެ. 8އް ޖަދުވަލު ނަމޫނާއެ

އަކީ  ގެރެންޓީޕާރފޯމަންސް    .31.4  މުއްދަތަކީ  ހުށަހަޅާ  ޕާރފޯމަންސް  ގެ  ފެށިގެން ގެރެންޓީ  ތާރީޙުން 
 އެގްރީމަންޓްގެ މުއްދަތެވެ. 

މައްސަލަ   .32
ހުށަހެޅުމާއި  

 މައްސަލަ ބެލުން 

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ީބލަމެއްގައި ގަވާއިދާ   17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ    .32.1
ެބލުމުގައި  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ހުށަހެޅުމާއި،  މައްސަލަ  ެބލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް 

ނަންަބރު   ސަރކިއުލަރ  މާލިއްޔަތާެބހޭ  ދައުލަތުގެ  ގެ   K/CIR/2018/01-13ޢަމަލުކުރެވޭނީ، 
ގައިވާ "ީބލަމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ެބލުމުގައި    17ޖަދުވަލު  

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތަށެވެ. 
ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ީބލަމެއްގައި ގަވާއިދާ   17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ    .32.2 

ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާެބހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންަބރު 
13-K/CIR/2018/01    ުބީލަން އިޢުލާންކުރި އޮފީހު  18ގެ ޖަދުވަލ" ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ގައިވާ 

 ފޯމުންނެވެ.  PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" -އޮފިސަރަށް ީބލަންވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް
ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ީބލަމެއްގައި ގަވާއިދާ   17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ    .32.3 

ލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ެބލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މައްސަ
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލަ ނިންމައި، މައްސަލަ ނިންމިގޮތް ލިޔުމަކުން   7ަބންދު ނޫން  

ނަންަބރު   ސަރކިއުލަރ  މާލިއްޔަތާެބހޭ  ދައުލަތުގެ  ފަރާތަށް،  ހުށަހެޅި  -13މައްސަލަ 
K/CIR/2018/01    ުޖަދުވަލ މަ  19ގެ  "ީބލަމުގެ  ޕްރޮކިއުމަންޓް ގައިވާ  ގުޅިގެން  އްސަލައާއި 
 ފޯމުން ޖަވާުބ ތައްޔާރުކޮށް އަންގާނެއެވެ. PR-14އޮފިސަރުދޭ ޖަވާުބ" 

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ީބލަމެއްގައި ގަވާއިދާ   17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ    .32.4 
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުދޭ ޖަވާާބމެދު ހިތްހަމަ    ،ހުށަހެޅުމުން ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ެބލުމަށް  

ނުޖެހޭނަމަ އެކަން ަބޔާންކޮށް މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އޮޑިޓް 
 އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

މައްސަލަ އަލުން   .33
ބެލުމަށް  

މުސްތަޤިއްލު  
ކޮމިޓީއަށް  ރިވިއު  

 ހުށަހެޅުން 

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ީބލަމެއްގައި  ދިމާވާ    17.11ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ާބުބ    .33.1
އަށް  ކޮމެޓީ"  ރިވިޔު  "މުސްތަޤިއްލު  ބެލުމަށް  އަލުން  އިދާރީކަންކަން  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާއި 

ނަންަބރު   ސަރކިއުލަރ  މާލިއްޔަތާެބހޭ  ދައުލަތުގެ  ގެ   K/CIR/2018/01-13ހުށަހެޅުމުގައި، 
"ީބލަންވެރިޔާ  21ޖަދުވަލު   "ީބލަމުގެ   ގައިވާ  އެދި  ަބލައިދިނުމަށް  އަލުން  މައްސަލަ  ީބލަމުގެ 

އެޕީލް މަރުހަލާ"    –މައްސަލަ އަލުން ަބލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިޢު ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު"  
PR-16  .ެފޯމުން ހުށަހަޅިދާނެއެވ 

   
 
 



އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

June 14, 2022 

 

12 ގެ    30ސަފްޚާ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 

 3  – ސެކްޝަން  

 މާއްދާތައް އަދި ހާއްސަ   އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް 

  .34.1 މާނަކުރުން  .34
 

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

ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، އެ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ބީލަން   "މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތް"  .34.2 
 ށެވެ. ހުށަހަޅާ ފަރާތަ

 "މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ބީލަން ޝީޓްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތަކެވެ.   .34.3 

"މަސައްކަތުގެ އަގު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ އެއްަބސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމުން   .34.4 
 މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާއަށެވެ. 

ވެރިފަރާތާއި، މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުވާ   "އެއްަބސްވުން"  .34.5  ބުނެފައި އެވަނީ، މަސައްކަތުގެ  ކަމަށް 
 ފަރާތާ ދެމެދު މަސައްކަތްކުރުމާެބހޭ ގޮތުން ވެވޭ އެއްަބސްވުމަށެވެ. 

ލިޔެކިޔުން   .35
 ބަދަލުކުރުން 

އް ފަރާތަށް މި އެއްަބސްވުމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުން މިއެއްަބސްވުމާއި ގުޅިގެން އެއް ފަރާތުން އަނެ  .35.1
 ލިޔުމުންނެވެ.  ،އަންގަންޖެހޭ އެންމެހައި އެންގުންތައް އާއްމުގޮތެއްގައި އަންގާނީ ދިވެހި ބަހުން

 ،އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ފޮނުވާ ލިޔުން ރައްދުކުރާނީ އަތުން އަތަށް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ފޯސްޓުން   .35.2 
 ީބލަމުގައި ަބޔާން ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ. ، ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާއީމެއިލަށް

ަބދަލު ކުރާން ޭބނުންވާ ފަރާތުން އަނެއް   ، މިއެއްަބސްވުމުގައިވާ އެޑްރެސް ަބދަލުކުރާން ޭބނުންވާނަމަ  .35.3 
 ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ފަރާތަކާއި   .36
މަސައްކަތް  
 ހަވާލުކުރުން 

މިއެއްަބސްވުމުގެ ދަށުންކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސްަބއެއް އެހެންފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރަން   .36.1
މަސައް ަބޔާންކޮށް  އެކަން  ފަރާތުންޭބނުންވާނަމަ  ޙަވާލުވާ  ހުށަހަޅާ   ،ކަތް  ލިޔުމުން  ވެރިފަރާތަށް 

 ހުއްދަހޯދަށްވާނެއެވެ. 
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސްަބއެއް ހަވާލުކުރިކަމުގައިވިޔަސް    35.1  .36.2

 މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން މިއެއްަބސްވުމުގައިވާގޮތުގެމަތިން ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ އުފުލަން ވާނެއެވެ. 

ތަކެއްޗާއި   .37
ޚިދުމަތާއި  
 ހަވާލުވުން 

)ތިނެއް( ދުވަސް ކުރިން ތަކެތި ގުދަނަށް ގެނެވޭނެ ތާރީޚާއި ގަޑި   03ތަކެތި ގުދަނަށް ގެނައުމުގެ    .37.1
 މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  

ތަކެތީގެ   .37.2 ޙަވާލުވާނީ  )ގުދަނުން(  ފަރާތުން  ވިލަރެސްކުރާ  މަސައްކަތް  ގެނައުމުން  ގުދަނަށް  ތަކެތި 
 އަދަދާއެވެ.

ގައިވާ ގޮތަށް ތަކެތި/ޚިދުމަތް ލިބިފައިވޭތޯ ަބލާނީ ގުދަނަށް ޙަވާލުވުމަށްފަހު އިވެލުއޭޝަން އެއްަބސްވުމު  .37.3 
ކޮމެޓީންނެވެ. ކޮލިޓީ ެބލުމަށްފަހު ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަމަށް ވާނަމަ 



އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

June 14, 2022 

 

13 ގެ    30ސަފްޚާ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 

ލިބުނުކަމަށްބެލޭނެއެވެ.   ތަކެތި/ޚިދުމަތް  އެއްގޮތަށް  ޚިލާފަށް   އެއްަބސްވުމާ   އަދިއެގްރީމަންޓާ 
 ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި އަނުބރާ ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ. 

އެއްބަސްވުމުގެ   .38
 މުއްދަތު 

 އެއްަބސްވުމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ   .38.1

ނުވަތަ   .38.2 ޙާދިސާއެއް/ކާރިޘާއެއް  ޤުދުރަތީ  ނުވަތަ  ކަމެއް  ާބރުނުފޯރާ  ހަވާލުވިފަރާތުގެ  މަސައްކަތް 
މެނިފެކްޗަރިންއާއި ގުޅޭކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެޙާދިސާއެއް/ކާރިޘާއެއް 

ރާތްތަކުގެ( ލިޔުންތަކާއެކު މަސައްކަތް ނުވަތަ އެކަމެއް ދިމާވިކަން އެގޭފަދަ )ރަސްމީ ނުވަތަ ކަމާގުޅޭ ފަ
 ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

އިތުރުކޮށްދޭނީ   .38.3  މުއްދަތު  ހުށަހެޅިނަމަވެސް  އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  މުއްދަތު  ހުރެ  ސަަބަބކާއި  އެއްވެސް 
ކޮމެޓީއަށް "މުއްދަތު   ިބޑް  ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  އުޞޫލު"  އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ 

 ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. 
ޖުރިމަނާ ކުރުމާއި   .39

އެގްރީމަންޓް  
 ބާތިލް ކުރުން 

 

ވަނަ   10.71އެއްަބސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ    .39.1
 މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ. 

އަގު    .39.2 އަގު -/2,500,000 ޖުމްލަ  ޖުމްލަ  ކަނޑާނީ،  ފައިސާ  ީބލަމެއްނަމަ  ދަށުގެ  ރުފިޔާއަށްވުރެ 
)ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ   0.005

 ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.
 CP*0.005*LDލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = 

CP ްރައިސް(: ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގު)ކޮންޓްކެޓް ޕ 
LD ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ( 

ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ،   .39.3  ފައިސާ  ފަރާތުން  ޙަވާލުވި  މަސައްކަތް  މުއްދަތަށް  ލަސްވާ  ނުނިމި  މަސައްކަތް 
ބިލަށް   ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ޙަވާލުވި  ލަސްވީ މަސައްކަތް  ނުނިމި  މަސައްކަތް  ދޫކުރެވޭނީ  ފައިސާ 

 މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ިބލްގައިވާ އަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު ާބކީ ފައިސާއެވެ.
 39.4.  % އަގުގެ  ޖުމްލަ  ޮބޑުވެއްޖެނަމަ   15މަސައްކަތުގެ  ޑެމޭޖަސް  ލިކުއިޑޭޓަޑް  އަށްވުރެ  އިންސައްތަ 

 އެއްަބސްވުން ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ. 

އެގްރީމަންޓް   .40
 ބާތިލްކުރުން 

ފާއެއްަބސްވުމު  .40.1 ނުދާކަމަށް  ކުރިޔަށް  މަސައްކަތް  ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  ކުރެވިއްޖެނަމަ ގައި  ހަގަ 
ގެ ަބއެއް ބާތިލްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ށް ނުވަތަ އެއްަބސްވުމުއެއްކޮއްަބސްވުންއެ

 ވެރިފަރާތަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެހާތަނަށް   3ަބންދުނޫން  ާބތިލްކޮށްފިނަމަ  އެއްވެސް ސަަބަބކާހުރެ އެއްަބސްވުން    .40.2 

ނިމިފައިވާ މަސައްކަތާއި، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އަގާއެކު ލިޔެ، ދެފަރާތުން އެލިޔުމުގައި 
ޓްރެކްޓަރ ގެ ހުރިހާ ތަކެތީގެ ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ހިނގާ ސައިތްގައި ހުންނަ ކޮން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެންދަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ފަހުން   3ލިސްޓް ނަގައި އެތަކެތި  ަބނދުނޫން  
 މިއިން އެއްޗަކަށް ދިމާވާ އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.



އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

June 14, 2022 

 

14 ގެ    30ސަފްޚާ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 

އެހެނިހެން   .41
 ކަންކަން 

 ދަކާ ގަވާއިޤާނޫނެއް ނުވަތަ  މި އެއްަބސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް    .41.1
އެފަދަ   ނުވަތަ  އެނގިއްޖެނަމަ  ވާކަން  ތަޢާރުޟު  އެއްަބސްވުމާއި  ނުވަތަ  މި  ގަވާއިދެއް  ޤާނޫނެއް 

. އެފަދަ މާއްދާއެއް މި ހެދިއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ސަަބުބން މުޅި މިއެއްަބސްވުން ާބޠިލެއް ނުވާނެއެވެ
އެއްަބސްވުމުގައި ހިމެނޭގޮތްވެއްޖެނަމަ އެ މާއްދާއެއް އިސްލާހްކޮށްގެން ނަމަވެސް މި އެއްަބސްވުން 

 އުވާނުލައި ދެމެހެއްޓުމަށް ދެފަރާތުންވެސް އެއްަބސްވެ ޤަޫބލުކުރަމެވެ.
ޓެކްސް އަދި   .42

 އެހެނިހެން ފީތައް 
ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްތަކާއި، ކަސްޓަމްސް ޑިޔުޓީތަކާއި، އިމްޕޯޓް ލައިސަންސް  މިމަސައްކަތާއި ގުޅިގެން    .42.1

 ފީތައް އަދި އެހެނިހެއް ފީއެއް ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ ފީއެއް ދައްކާނީ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ. 

އެއްބަސްވުމަށް   .43
 ބަދަލުގެނައުން 

ަބދަލެއް  .43.1 މާއްދާއަކަށް  އެއްވެސް  އެއްަބސްވުމުގައިވާ  ސޮއިކުރެވޭ މި  މެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ގެނެވޭނީ   
 އެއްަބސްވުމަކުންނެވެ.

އެއްބަސްވުމަށް   .44
 ހިނގާނެ ޤާނޫނު 

ހިންގާނީ  .44.1 އެއްަބސްވުން  ޤަވާއިދުތަކާއި   ،މި  ޤާނޫނުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރާނީ  ތަންފީޛު  އަދި 
 އެއްގޮތަށެވެ. 

ދެފަރާތުގެ  މިއެއްަބސްވުމާ  .45.1 ދެބަސްވުން  .45 ދެަބސްވުން  އުފެދޭ  ދައްކައިގެން   މެދުގައިއިމެދު  ވާހަކަ 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ.   ،ހައްލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ

ވާހަކަ   ތުގެ މެދުގައިހައްލުކުރާނީވެސް ދެފަރާ  ގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްމިއެއްަބސްވުމު  .45.2 
ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ ހުށަހަ  ،ދައްކައިގެންނެވެ.  މައްސަލަ  ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ޅައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ނިންމާނީއެވެ. 
 

 
  



އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

June 14, 2022 

 

15 ގެ    30ސަފްޚާ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 

 4  - ސެކްޝަން  
 ތައް ޖަދުވަލު 

 1 –   ޖަދުވަލު 

 ޗެކްލިސްޓް  އަދި   ލިޔުންތައް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ފަރާތުން   ހުށަހަޅާ   ބީލަން 
 

 

 

 

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

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

   (  2ބީލަން ހުަށހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު  1

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

   (ނަމަ އިޢުލާން ފުރަަތމަ)ކުދި އަދި މެދުފަންީތގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  3

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

   (3)ޖަދުވަލު  ހުަށހަޅާ ފަރާުތގެ ޕްރޮފައިލް 5

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

   (އެޓާރނީ އޮފް ޕަވަރ) ލިޔުން  ހުއްދަ ސޮއިކުރުމުގެ ބީލަމުގައި 7

   . އެލިޔުން ހަުށހަޅަންޖެހޭނަމަ   ލިޔުން ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 7.1 8

   ބިޑު ސެކިއުރިޓީ )ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ހުަށހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަްށ(  9

10 
ގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ަތއްޔާރު ކުރުމުގައި އާރބަން ޕްލޭނަރުން ނުވަަތ މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮްށ ަތޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އާކިޓެކްޓަރުން

 ޕްރޮފައިލް އަދި ަތޖުރިބާ ލިޔުން

  

11 
ހުއްދަ   ސަރވޭކުރުމުގެ  އޮތޯރިޓީން  ސާރވޭ  އެންޑް  ލޭންޑް  މޯލްޑިވުސް  ހެދުމުގައި  ޕްލޭން  އަދި  ޗާރވޭ  ލިބިފައިވާ ޓޮޕޮގްރަފިކް 

 ސާރވެޔަރުންގެ ޕްރޮފައިލް އަދި ހުއްދަ 

  

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

   ފުރިހަމަކޮްށ ހުަށހަޅާފައި މަޢުލޫމާުތ"  ބެހޭ ަތނަވަސްކަމާއި "މާލީ  4ޖަދުވަލު  12

   ބަޔާންކުރާ ލިޔުންަތއް ހުަށހަޅާފައިގައި  މަޢުލޫމާުތ"  ބެހޭ ަތނަވަސްކަމާއި "މާލީ  4ޖަދުވަލު  13

   މަސައްކަްތަތއް" ފުރިހަމަކޮްށ ހުަށހަޅާފައި ގުޅުންހުރި ކޮްށފައިވާ ތެރޭގައި  އަހަރުގެ( ިތނެއް) 3 "ފާއިުތވި 5ޖަދުވަލު  14

15 
މަސައްކަުތގެ ަތޖްރިބާގެ  މަސައްކަްތަތއް" ބަޔާންކުރާ ގުޅުންހުރި ކޮްށފައިވާ ތެރޭގައި  އަހަރުގެ( ިތނެއް) 3 "ފާއިުތވި 5ޖަދުވަލު 
 ހުަށހަޅާފައި ލިޔުންަތއް

  

 ވެ. ވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެ ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމި ބީލަން  

   ތަރުީތބުކުރެވިފައި  މިލިސްޓުގައި ވާ ތަރުީތބުންހުރީ ހުަށހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންަތއް   16

   ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި )ކިަތއް ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން ކިަތއްވަނަ  ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮަތްށ(  17

   ސޮއިކޮްށފައި ހުރީ ޞަފްހާތަކުގައި  18

   ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮްށ / ހީރަސްޖަހާފައި  ހުރީ ބީލަމުގެ ގަނޑުަތއް 19

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

   މަސް ހަމަނުވާ(  3މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ )ދޫކުރިފަހުން  20

21 
ނެްތނަމަ ނެތްކަމަްށ ޕެންސަން   )އެންމެފަހުން ދެއްކި މަހުގެ އަދި މުވައްޒަފުން   މުގެ ކޮޕީގަވާއިދުން ޕެންޝަން ފައިސާ ދައްކާކަމުގެ ލިޔު

 މަސް ހަމަނުވާ(  3)ދޫކުރިފަހުން  އޮފީހުންދީފައިވާ ލިޔުން(
  

 

 

 
 



އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

June 14, 2022 

 

16 ގެ    30ސަފްޚާ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 

 2 –   ޖަދުވަލު 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަން   .1
 1.1 ނަން  

 1.2 އެޑްރެސް  

 ބީލަން 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 ހިމަނައިގެން( ދުދުވަސްތައް ންމުއްދަތު )ަބ 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު  .4
މަސައްކަތް/ޚިދު މާއްދާތައްމަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ  ެއްގރީމަންޓްެގ  މަޢުލޫމާތާއި،  ދީފައިވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް    މަތް 

/   ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުަގނޑުއްކަތް ނުވަތަ މަސަ މި  މަތީަގއި ދެންނެވިފަިއވާ ައަގށްރަނަގޅަށް ބެލުމަށް ފަހު، 
 މެން ބީލަން 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 

ކޮށް، ެއއާއި އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުދުވަ 30މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 
އަޅުަގނޑުމެން އެއްބަސްވަެމވެ. މިމުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި އެްއބަސްވުމުަގއި ސޮިއކުރުމަށް ެވރިފަރާތުން އެދިވަޑައި   /

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

   ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .5

 

 ސޮއި 

 ނަން  

 މަޤާމު 

 ތާރީޚް 
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 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

   ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   

 އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް  .3
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 4 –   ޖަދުވަލު 

 މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 

 

 

 

 ން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަ 
ދިވެހި  )   ފާއިތުވި މަހުގެ ބެލެންސް 
 ރުފިޔާއިން( 

 # އެކައުންޓް ނަންބަރު  އެކައުންޓްގެ ބާވަތް 

    

    

    

 ޖުމްލަ  

 ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކްރެޑިޓް ދޫކުރާ  

ދިވެހި  )   ފައިސާގެ އަދަދު 
 ރުފިޔާއިން( 

 # ކުރެޑިޓް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަން  ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް  ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު 

     

     

     

 ޖުމްލަ  
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 5 –   ޖަދުވަލު 

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް  ( ތިނެއް )   3ފާއިތުވި  
 

 

 

 

 މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ގުޅުންހުރި  ކޮށްފައިވާ  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  
  މަސައްކަތުގެ އަގު 

 ރުފިޔާއިން( ދިވެހި  ) 
 # މަސައްކަތުގެ ނަން  މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް  ސައްކަތްކުރި އަހަރު މަ 

     

     

     

     

     

     

     

 ޖުމްލަ: 
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 6 –   ޖަދުވަލު 

 ޑު ނ ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަ 
 

 

 

 

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ 
ޕޮއިންޓްގެ  

 އަދަދު 

 އަގު 
ވަރަކަށް ލިބޭ    )ައުގ ކުޑަވީ  65  ×ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ ައުގ/ ހުށަހެޅި އަުގ 

   (ޕޮއިންޓް ިގނަވާނެެއވެ.
65 

 މުއްދަތު 
)މުއްދަތު ދީފައިާވ   10 ×ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު 

މުއްދަތު ކުރުނަމަ އަދި މަސަްއކަތް ނިންމާ    ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދޭނެއެވެ.
 ލިބޭ ޕޮއިންޓް ިގނަވާނެއެވެ.( 

10 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

  05 × ިގނަ ޕްރޮޖެކްޓް ައދަދު ހުށަހެޅި އެންމެ/ޕްރޮޖެކްޓް އަދަދުހުށަހެޅި 
ހިންާގފައިާވ   އެކަނިުގޅުންހުރި  )ޖޫރިމަނާއެއްނެތި  އަދި    ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް 

 % އަދަދުެގ  ހުށައެޅި  ައުގ  އެްއވެސް    30ޕްރޮޖެކްޓްތަކުެގ  ދަށްނަމަ  އަށް 
 ( ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

05 

 ޙާއްސަ ތަޖުރިބާ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދައިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން  
 ފާސްެވފައިވުން. އެކުލަވާލާފައިވާ އެލް.ޔޫ.ޕީ އަކަށްވެފައި އަދި އެލްޔޫޕީ 

ޮގތުެގ   • ެއކްލަވާލާނެ  ޕްލޭން  ލޭންޑްޔޫސް  ކައުންސިލްތަކުެގ  "ލޯކަލް 
ަގިއޑް" ެގ ތެރެއިން ފާސްވި އެލް.ޔޫ.ޕީ ެގ ތަޖުރިބާ ލިޔުން އަދި 

 ފަސްވިކަން އެނޭގނެލިޔުން 
 ޕޮއިންޓް  10ހުށައަޅާ ތަޖުރިބާއަކަށް  •

10 

 މާލީ ޤާބިލުކަން 
   10 × މަތީ ވެލިޔު/ ހުށަހެޅި އެންމެ  ވެލިޔުހުށަހެޅި 

ދަށްނަމަ އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް    20%މާލީ ގާިބލްކަން ހުށަހެޅި އަދަދުގެ   އަށްވުރެ 
 ނުދެވޭނެއެވެ. 

10 

 100 ޖުމްލަ  
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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 by the Purchaser during the period of 

Bid validity: 

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

Bidders, if required; or 

 (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the 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 Purchaser will note that the 

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

the occurred condition or conditions.  
 

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

 ގެރެންޓީ   ސް ޕާރފޯމަން 
 

 

 

 

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 with a Bank 

Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his obligations in 

accordance with the Contract; 
 

AND WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee; 
 

NOW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier, 

up to a total of *…………….. [amount of Guarantee] ……………………… [amount in words], such sum being 

payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable, and we undertake to 

pay you, upon your first written demand and without cavil or argument, any sum or sums within the limits of 

……………… [amount of Guarantee] as aforesaid without your needing to prove or to show grounds or reasons 

for your demand for the sum specified therein.  

 

*An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price 

specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa.  

 

We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with the 

demand. 
 

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

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

Supplier shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any 

such change, addition, or modification.  
 

This Guarantee shall be valid until the date  of issue of the Defects Correction Certificate.  

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

 Name of Bank ……………………………………..  

 Address ……………………………………..  

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 Date ……………………………………… 
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 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 ……………………………………………….  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 



އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

June 14, 2022 

 

24 ގެ    30ސަފްޚާ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 

 5  - ސެކްޝަން 

 އެއްބަސްވުން 
)މި އެއްަބސްވުމުގައި މީގެ ފަހުން "ގަންނަފަރާތް"( އާއި   --------------------   ،ކުރެވިފައި ވަނީމި އެގްރީމަންޓް  

ދެމެދު  ------------ އާ  "ވިއްކާފަރާތް"(   މީގެފަހުން  އެއްަބސްވުމުގައި  ސަނަތުން  ،)މި  އަހަރުގެ   ،މީލާދީ  ވަނަ   ...........
 ............( ދުވަހު އެވެ. ........................ މަހުގެ ....... )......

ދެންފަހެ، ............................ )މި އެއްަބސްވުމުގައި މީގެ ފަހުން "މަސައްކަތްތައް"( ކުރުމަށް ގަންނަފަރާތުން  
ޤަޫބލުކުރި ހިނދު، ބުނެވިދިޔަ ބޭނުންވި ހިނދު، އަދި އެކަމަށްޓަކައި ވިއްކާފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާުބ ގަންނަފަރާތުން  

އަދި އެ މަސައްކަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލިޭބ ގެއްލުމަކަށް ަބދަލު ދޭންޖެހޭނަމަ އެކަމެއް   ،މަސައްކަތްތައް ވިއްކާފަރާތުން ކުރުމަށާއި
 ކުރުމަށް ނިޔަތްގަނެ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް އެއްަބސްވަމެވެ. 

ތަކާއި އިސްތިލާޙުތައް މާނަކުރުމުގައި "އެއްަބސްވުމުގެ ޝަރުޠުތައް" ގައި އެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުސްތަލަޙު. މި އެއްަބސްވުމުގައި  1
 ނެއެވެ. މުސްތަލަޙެއް ނުވަތަ އިސްތިލާޙެއް ޭބނުންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ަބލަންވާނެއެވެ. އަދި އެއީ، މި އެއްަބސްވުމުގެ ަބއެއްގެ ގޮތުގައި ެބލެވޭ

 ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށް، އަދި އެ އަގު ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް އެއްަބސްވުމުގެދަށުން . މި އެއްަބސްވުމުގައ2ި
ކުރުމަށާއި މަސައްކަތްތައް  މަސައްކަތްތަކަށް   ،ކުރަންޖެހޭ  އެއްގޮތްނުވާ  އެއްަބސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ  މި  މަސައްކަތްކުރުމުގައި  އެ  އަދި 

 މަށް ވިއްކާފަރާތުން އެއްަބސްވެއެވެ. ލިިބދޭންޖެހޭ ަބދަލު ދިނު
އަދި އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް   ،މި އެއްަބސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމުމާއި .3

އްކަތުގެ އަގު ނުވަތަ އެއްަބސްވުމުގެ އެއްަބސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި އެއްގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުމާ ގުޅިގެން ވިއްކާފަރާތަށް ލިިބދޭންޖެހޭ މަސަ
ދިނުމަށް  ވިއްކާފަރާތަށް  ފައިސާ  އެންމެހާ  ދޭންޖެހޭ  މަސައްކަތްތަކަށް  ކޮށްނިންމާ  ވިއްކާފަރާތުން  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ   ޝަރުޠުތަކާ 

 ގަންނަފަރާތުން އެއްަބސްވެއެވެ.   
މަ  ދެވުނު  ގުޅިގެން  ީބލަމާ  އެކުލެވިގެންވަނީ  އެއްަބސްވުން  މާއްދާތަކާއި، މި  އާންމު  އެއްަބސްވުމުގެ  ޢުލޫމާތާއި، 

 ޕްރޮޕޯސަލްގެ މައްޗަށެވެ. ލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާމަސައްކަތް ހަވާ

އެއްަބސްވުމަކީ އިޙްތިރާމްކުރުމާއި  ،މި  މާއްދާތަކަށް  އެންމެހައި  އެއްބަސްވުމުގެ  ަބޔާންކުރާ   ،މި  އެއްަބސްވުމުގައި 
ދެފަރާތުން މިއެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތަށް އެއްަބސްވުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ނިޔަތުގައި ތިރީގައިވާ މީހުން   ،މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި

 ތިޔާރާ އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޞައްޙަ އެއްަބސްވުމެކެވެ. ދެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ އިޚް ،ހެކިކޮށް

 މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތް:    މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް:

 ސޮއި:  ސޮއި: 
 

 ނަން:  ނަން: 
 މަޤާމް:  މަޤާމް: 

 ތައްގަނޑު:  ތައްގަނޑު: 
 ހެކިން:    ހެކިން:

 ސޮއި:  ސޮއި: 
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 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 ނަންަބރު:  ގުޅޭނެ ނަންަބރު: 
 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 
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 ( ގެ އިޢުލާނާއި )ގުޅޭ(.2022ޖޫން  14)  248-ED/248/2022/49(IUL)މިއިދާރާގެ ނަންަބރު 
 . ގުޅޭ ގޮތުން ދެވުނު މައުޅޫމާތު  ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް )ފަޅު ހިމެނޭހެން( ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި  ސް ހއ. އިހަވަންދޫ ލޭންޑް ޔޫ 

 

 :މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް 
ހިމަނާފައިވާ "ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލަވާލާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް" އާއި " ލޯކަލް ކައުންސިލް މިބީލަންފޮތާއެކު  

އެކުލަވާލުމަށް   އާއި " ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕުލޭން ތަކުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕުލޭން  ޗެކްލިސްޓް"  ބޭނުންކުރެވިދާނެ 
ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާއިދުތަކާއި އަދި މިންގަޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  21" ގެ  އެކުލަވާލާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް

ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވާފައިވާ  އިހަވަންދޫއަށް  ހއ.  ރިވިއުކޮށް  ޕުލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް  ބޭނުންކުރަމުންދާ  މިހާރު  އިހަވަންދޫގައި  ހއ. 
މިމަސައްކަތުގެ މައިގަނޑު ަބއިތަކާއި  ހިމެނޭހެން ލޭންޑް ޔޫސް ޕުލޭން ތައްޔާރުކޮށްދިނުން. މިގޮތުން  އިޙްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޅު  
 މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ހއ.އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި، ރަށުކައުންސިލާއި، ރަށުގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކާއި،   .1
ސަރުކާރުގެ ކަމާއިެބހޭ ވުޒާރާތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. މިގޮތުން ރަށާއި ރަށަށް އަލަށް  ޅު ކައުންސިލާއި،  އަތޮ  .އހ

ޕޮއިންޓްތަކާއި، ސްނޯކްލިންގ  ރާޅާއަރާ  ޕޮއިންޓްތަކާއި،  ޑައިވް  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އިޚްތިސާސްގެ  ރަށުގެ  ިބމާ،  އިތުރުކުރާ 
 ޝަން ޕޮއިންޓްތައް ޭބނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.  ޕޮއިންޓްތަކާއި، ޓޫރިސްޓް އެޓްރެކް

 ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ސާރވޭތައް ކުރުން. .2
ހިމެނިފަ .3 ތަރައްޤީޕްލޭންގައި  އެކުލަވާލާފައިވާ  މިކައުންސިލުން  ރިވިއުކުރަންވާނީ  ޕްލޭން  ޔޫޒް  ކަންކަން  ލޭންޑް  އިވާ 

 ޙާޞިލްކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ. 
ދެއްވާފައިވާ  ހއ.އިހަވަންދޫ .4 ކަނޑައަޅުއްވާ  ކައުންސިލަށް  ހއ،އިހަވަންދޫ  އަދި  ރިވިއުކޮށް  ޕްލޭން  ޔޫޒް  ލޭންޑް  ިބމުގެ  ގެ 

ދޭންވާނީ މި   އިޚްތިސާސްގައި ހިމެނޭ ފަޅު ޕްލޭންކޮށް އެކަމާއިގުޅޭ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުން. މިގޮތުން މިޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް
- ބީލަންފޮތާއެކު ހިމަނާފައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި މިޕްލޭން "ބިނާވެށި ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދުގެ

 " ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި، ކްރައިޓީރިއާ އަދި ރިކްއަރމެންޓްތަކަށް ފެތެންވާނެއެވެ.  2008
ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން އެކުލަވާ ލުމުގައި ރަށުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތާއި، މައްސަލަތަކާއި، ތަރައްޤީއަށްހުރި ފުރުޞަތުތައް ވަޒަންކޮށް  .5

 ތަރިކަ ހިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭ ކޮންސެޕްޓަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.  ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ރަށުގެ ގުދުރަތީ ވެއްޓާއި 
ޔޫޒް ޕްލޭންގެ ޑްރާފްޓް މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ފައިނަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ    ތައްޔާރުކުރެވޭ ލޭންޑް .6

 ރިއާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. ކުރިން ޑްރާފްޓް ޕްލޭނަށް ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާހުތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް އެއިސްލާޙުތަކަށް 
ހަޅަންވާނެއެވެ. މިރިޕޯޓުގައި މިހާރު ިބން ބޭނުންކުރަމުންދާގޮތާއި، އަލުން ިބން  ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނާއެކު ޕްލޭނިންގ ރިޕޯޓު ހުށަ .7

 ބޭނުންކުރަން ނިންމާފައިވާގޮތް ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން ރިޕޯޓުތައް ވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
ޕޮލޭނާއެކު ޕްލޭނިންގ ރިޕޯޓް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. .8 ރިޕޯޓްގައި މިހާރު ިބން ބޭނުންކުރަމުންދާގޮތާއި، އަލުން މި  ލޭންޑް ޔޫސް 

 ިބންޭބނުންކުރަން ނިންމާފައިވާގޮތް ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި ސްޓޭކްހޯލްޑާރ ކޮންސަލްޓޭޝަން ރިޕޯޓްތައްވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ިބޑް ކާމިޔާުބކުރާ ފަރާތުން މިބީލަން ފޮތުގައި .9 ވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތައް ހުށައަޅާ  މިމަސައްކަތްކޮށް ނިމުނިކަމުގައި ބަލާނީ 

ރުމަށްފަހު "ހއ. އިހަވަންދޫ ލޭންޑް ޔުސް ޕުލޭން" ފައިނަލްކޮށް މިއިދާރާއަށް ހުށައެޅުމުން އެޕުލޭން ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކު

 6  - ސެކްޝަން  

 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި/މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް 
 



އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

June 14, 2022 

 

27 ގެ    30ސަފްޚާ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 

ށައެޅުމުން މިއިދާރާއިން އެޕުލޭން "މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ފްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ހު
 އެމިނިސްޓްރީން ޕްލޭން ފާސްކޮށްދެއްވުމުންނެވެ. 

 

 ލޭންޑް ޔޫސް ޕުލޭނާއި ރިޕޯޓްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް:
 ޕްލޭން ކުރެވޭ އާާބދީގެ ތަފްޞީލް. )ވިހި( އަހަރަށް ލަފާކޮށް އާާބދީއަށް އަންނާނެ ަބދަލާއި  20ކުރިއަށް އޮތް  .1
 ޭބނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ޕުލޭން )އެގްޒިސްޓިންގ ޕުލޭން(.މިހާރު ރަށުގެ ިބން  .2
 ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤުަބލްގައި ިބން ބޭނުންކުރާ ގޮތުގެ ޕްލޭން )ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭން(. .3
 ކުރިއަށްއޮތް ފަސް އަހަރަށް ިބން ބޭނުން ކުރާނޭގޮތުގެ ތަފްޞީލީ ޕްލޭން )އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭން(.  .4
 ގަސްގަހާ ގެހީގެ އދަދާއި ހުރި ޝަރަހައްދު.ރަށުގައި ހުރި  .5
 ޙިމާޔަތް ކުރެވޭ ސަރަޙައްދު.  .6
 ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކާއި، ހިއްކެން އޮތް ސަރަޙައްދުތަކާއި، އެސަރަޙައްދުތަކުގެ ބޭނުން ހިފާނެ ގޮތްތައް.  .7
 ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ބިމުގެ އަގު. .8
 ހޭ މިންވަރު. ހިއްކާ ބިންތަކުގައި ރުއްގަސް ހުންނަން ޖެ .9

 ނިސްަބތް.ބިންތައް އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  .10
 އެކިޒޯންތަކުގައި ކުރެވޭނެ ނުވަތަ ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް އެނގޭގޮތަށް ޭބނުންތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް ކަނޑައެޅިފައިވުން. .11
 ކޮންޓްރޯލް.  /އިމާރާތްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭންވީ މިންގަނޑު .12
 ފުޅާމިން އަދި އަދި ޑިޒައިންތަކުގެ ތަފްޞީލް. މަގުތަކުގެ  .13
ކޯޑަރ   .14 ކަލަރ  ލެޖެންޑް  ޕުލޭން  ޔޫސް  )ލޭންޑް  ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތް   ބޭނުން  ބިންތަކުގެ  ޕްލެންތަކުގައި  ކުރާ  ޕްރޮޕޯސް 

 އެއްގޮތައް ފާހަގަ ކުރެވިފައި(.
ތަކުގެ   .15 މަޝްވަރާ  ާބއްވާ  އެކު  ފަރާތްތަކާއި  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  އެނެކްސްގައި  ރައްޔިތުންނާއި  ޙާޒިރީ  އަދި  ޔައުމިއްޔާ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
 

 ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއި ރިޕޯޓާއި އެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 
 ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހުށައަޅަންވާނީ އޮޓީކެޑް ފޯމެޓްގައެވެ. .1
 )ދޭއް( ކޮޕީ )ކަލަރ ޕްރިންޓް( 02ސައިޒުގެ  A3ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ޕްރިންޓް ކޮށްފައިވާ  .2
 )ދޭއް( ސީޑީ  02ޑް ޔޫސް ޕްލޭންގެ އޮޓީކެޑް އަދި ޕީ. އެޕް. ސޮޕްޓް ކޮޕީ ލޭން .3
 )ދޭއް( ކޮޕީ. 02ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއެކު ހުށައަޅަން ޖެހޭ ޕްލޭނާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ޕްލޭނިންގ ރިޕޯޓް ޕްރިންޓްކޮށްފައި  .4
)ދޭއް(   02ޑް އަދި ޕީ. ޑީ. އެފް ސޮފްޓް ކޮޕީ  ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ޕްލޭނިންގ ރިޕޯޓްގެ މައިކްރޯސޮފްޓް ވޯ .5

 . ސީޑީ
 

  



އެއްަބސްވުންއަދި ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ީބލަންޝީޓް، ީބލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް،   

June 14, 2022 

 

28 ގެ    30ސަފްޚާ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 

 ޓްޕްގްރަފިކް ސަރވޭއާއި އެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 
 ޓްޕްގްރަފިކް ސަރވޭ ޗާރޓްތަކާއި ރިޕޯޓް   .1
ވާރޝަންއެއްގައެވެ. އަދި މީގެ  ނުވަތަ އެއަށްވުރެއް ފަހުގެ   2014ސަރވޭ ޗާޓްތައް ހުށައަޅަންވާނީ އޮޓޯކެޑް ޑީ.ޑަްބލިއު.ޖީ   .2

 އިތުރުން ހުރިހާ ޗާޓްތަކެއް އެއްކުރުމަށް ފަހު ސިންގަލް ޕީ.ޑީ.އެފް ފައިލްއެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. 
 )ދޭއް( ކޮޕީ 02ރިޕޯޓްގެ ޕްރިންޓް ކޮށްފައިވާ ސަރވޭ ޗާޓްތަކާއި އެކު  .3
 ޕީ.އެސް.އެމް އިންފޯމޭޝަން ފޯމްތައް. .4
 )ދޭއް( ކޮޕީ 02ދި ޕީ.ޑީ.އެފް ސްފްޓް ކޮފީ ސަރވޭ ޗާރޓްތަކުގެ އޮޓޯކެޑް އަ  .5

 

 ފަރާތްތައް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޓެކްނިކަލް  
ލިިބފައިވާ  .1 ތަޖުރިާބ  މަސައްކަތްކޮށް  މިދާއިރާގައި  ނުވަތަ  ޕުލޭނަރުން  އާރަބން  ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ޕުލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް 

ހިމަނަންވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ޓްޕޮގްރަފިކް ސާރވޭ އަދި ޕުލޭން ހެދުމުގައި މޯލްޑިވުސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އާކިޓެކްޓުން  
 އޮތޯރިޓީން ސަރވޭކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިިބފައިވާ ސާރވެޔަރުކު / ޕުލޭނަރަކު ަބއިވެރިކުރަންވާނެއެވެ.

 ނޯޓް:
 ހުށައަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން •

)ފަހެއް( އަހަރު ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް ޕްލޭނަށް ގެންނަންޖެހޭ އަޕްޑޭޓްތަކާއި ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް    05ކުރިއަށް އޮތް   .1
 ނެގުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާނެ ގޮތް. 

ގައި )ފަހެއް( އަހަރު ތެރޭގައި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޭބއްވޭ ަބއްދަލުވުން ތަކު  05އާއްމު ރައްޔިތުންނާއެކު ކުރިއަށް އޮތް   .2
 ތިޔަފަރާތުން ކޮށްދެވޭނެ ކަންކަން ަބޔާންކޮށްފައި 

 ސޮފްޓްވެއަރގައި ޕުލޭން ތަފްޞީލްކޮށްދީފައިވާ މިންވަރު.  .3

ކަންތައްތަކަށް   • އެންމެހާ  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ފަރާތަށް  މަސައްކަތް  ޙަވާލުވާ  މަސައްކަތާ  ފަރާތުން،  ޙަވާލުކުރާ  މަސައްކަތް 
 މަގުފަހިކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

 މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން މޮނިޓަރކުރަމުން ދާނެއެވެ.  •

 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް، ފަރުވާތެރިކަމާއެކު، ވަގުތައް މަސައްކަތް ނިންމަންވާނެއެވެ.  •

، އަމިއްލަ ޙަރަދުގައި އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ނީ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައިމަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭންވާ •
 ފެންވަރެއްގައެވެ.

"ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތައްދެވޭ އިރުޝާދު" އަދި "އެއްަބސްވުމުގެ އާއްމު މާއްދާތައް އަދި ޙާއްސަ މާއްދާތައް" ކަށް ސަމާލުކަން   •
 . ދެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ

 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއާރމެންޓް އާއި ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާ ީބލަންތައް އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.  •
 

 


