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29 ގ1ާާެ ސަފްހާ  ކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔު  
 

  1ސެކްޝަން 
 ބީލަން ޝީޓް 

 

 

 

 ބީލަމ އި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް 
 ނަންބަރު 

 އިންތިޒ މްކޮށްދޭނެ  ހަފްލ   0202-0202އޯލެވެލް ޓޮޕް އެޗިވަރސް އެވޯޑް  މަސައްކަުތގެ ނަން:
 ފަރ ތެއްހޯދުން 

 22-PU/22/2022/151(IUL)  އިޢުލ ން ނަންބަރު:
  2022 ޖޫން 22ތ ރީޚް:  އިޢުލ ން ކުރި

1.1 

 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން:
 https://forms.moe.gov.mvގެ ލިންކު: "ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ފޯމް"

 ނިޔަލަށް  ގެ  29 ޖޫން  2222 ން  22 ޖޫން  2222 މުއްދަތު:
8.1 

 ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނ ނެ ތަނ އި ތ ރީޚް
 -  ތަން:
 - ތ ރީޚް:
  - ދުވަސް:
 - ގަޑި:

9.1 

 މަޢުލޫމ ތު ސ ފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
  މުޙައްމަދުهللا ޢަބުދުނަން: 
   ޕްރޮކިުއމަންޓް އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް މަޤ މް: 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ެއިޑޔުކޭޝަން އޮފީސް: 

  9997721ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 
 procurement@moe.gov.mv އީމެއިލް ެއޑްރެސް: 

9.2 

ބަޔ ންކުރ  ހުރިހ  ަމސައްކަތްތަކެއް  ަފއިވ  މަޢުޫލމ ތުގައިގައި ދީ 7-ެސްކޝަންއަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: 
 ކޯޓޭޝަްނގައި ބަޔ ންކޮށް ހުށަހެޅުމަށް.ކޮށްދެވޭނެ ައގު 

13.1 

 14 - މަސައްކަުތގެ މުއްދަތު:

 ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި 
  03ވަަނ ފަންގިފިލ  / މީޓިންގ ރޫމް  9މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން / ވެލ ނ ގެ   ތަން:

 2222 ޖުލައި  24ތ ރީޚް: 
  ހޯމަދުވަސް: 
 11:22  ގަޑި: 

18.1 

https://forms.moe.gov.mv/
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29 ގ2ާާެ ސަފްހާ  ކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔު  
 

 ހުޅުވުންބީލަން 
  03ވަަނ ފަންގިފިލ  / މީޓިންގ ރޫމް  9މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑޔުކޭޝަން / ވެލ ނ ގެ   ތަން:

 2222 ޖުލައި  24ތ ރީޚް: 
 ހޯމަ ދުވަސް: 
 11:22  ގަޑި: 

20.1 

ނޑު ޖަދުވަލު   24.1 ގައި އެވަީނއެވެ. 6ބީލަންތައް ވަޒަްނކުރ ނެ މިންގަ

 28.1   )ދިހަހ ސް( ރުފިޔ  -/10,000ބިޑް ސެކިއުރިީޓގެ ގޮތުަގއި ުހށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 

 28.2 )ތިރީސް( ދުވަެހވެ. 32ބިޑް ސެކިއުރިީޓގެ މުއްދަަތކީ ބިޑް ހުޅުވ  ދުވަހުން ފެށިގެން 
 30.1 ފަރ ތުން( )ބީލަން ކ މިޔ ބުކުރ %2  ހުށަހަޅ  އަގުެގ ޕ ރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 

 36.1 -ހޭތަން: ތަކެތި ހަވ ލުކުރަންޖެ
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29 ގ3ާާެ ސަފްހާ  ކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔު  
 

 އިރުޝ ދު  ފަރ ތްތަކަށްދެވޭ  ހުށަހަޅ   ބީލަށް  - 2ސެކްޝަން 
 މަޢުލޫމ ތު  )ހ( އ ންމު 

 ބީލަމުގެ ތަޢ ރަފު  .1
 

1.1.  
 

ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ މި ބީލަމަކީ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ޚިދުމަްތ ނުވަތަ 
ފަރ ތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވ ލެވިަފއިވ  ބީލަމެެކވެ. މި ބީލަމުން ހޯދަންބޭނުންވ  ޚިދުމަތް ނުވަތަ 

 މަސައްކަުތގެ މަޢުލޫމ ތު ބީލަން ޝީޓުގައި ަބޔ ންކޮށްފަިއވ ެނއެވެ.
ބީލަމަށް  .2

ކުރިމަތިލެވޭނެ 
 ފަރ ތްތައް 

ރީ ކުރުމުގެ ޤ ނޫނު )ޤ ނޫނު ނަންބަރ: ިވޔަފ ރި ރަޖިސްޓު ،ހުޅުވ ލެވިފަިއވަނީ ބީލަން  .2.1
ތިީރގައި ަބޔ ންުކރ  ރީ ކުެރވިފަިއވ  ( ެގ ދަށުން ވިޔަފ ރި ރަޖިސްޓ18/2014ު

  ފަރ ތްތަކަށެވެ.

ދިވެހިރ އްޖޭެގ ކުްނފުންޏ ބެހޭ ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުެރވިފަިއވ   2.1.1 
 ކުންފުނިތައް.

 ރީ ކުރެވިފަިއވ  ޕ ޓްނަރޝިޕްތައް.ރަޖިސްޓްނަރޝިޕް ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ޕ ޓް 2.1.2 

ރީ ކުރެވިަފއިވ  ކޯޕަރޭޓިްވ އިީޓގެ ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިްސޓްކޯޕަރޭޓިވް ސޮސަ  2.1.3  
 ސޮސައިޓީަތއް.

ރީ ކުރެވިފަިއވ  އަިމއްލަ ފ ރީގެ ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްއަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަ 2.1.4  
 ފަރުދުންގެ ވިޔަފ ރިތައް.

 އިކޮނޮމިކް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން  ފަރ ތްތަކުގެ ކުރ  ބަޔ ން  ގައި 2.1 މ އްދ ގެ މި  .2.2 
 ގިންިތއެްއަގއި ގިންތިައކުން ވިޔަފ ީރގެ  ފަންތީގެ މެދު އަދި  ކުދި ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ

 ވިޔަފ ރިތައް  ދިވެހި  ކުރެވިފަިއވ  ރަޖިސްޓްރީ

ަބޔ ންކުރ   ފަރ ތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރ ތްތަކަކަށް ބީަލމަށް  މިމ އްދ ގައި  .2.3 
 ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި ަބޔ ން ކޮށްފަިއވ ެނއެވެ.

 ބީލަން  .3
އޮންނަންވ ނެގޮތ  

 ބީލަމުގައި  އި
 ސޮއިކުރުން 

 ފަރ ތްތަކުގެ ހުށަހަޅ  ބީލަން ،ަގއިވ   1 އެނެްކސް ލިޔުމުގެ މި އޮންނަންވ ނީ ބީލަންތައް  .3.1
 ބައިންޑު  ތަރުތީބުން ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޑޮިކއުމަންޓު ލިއުންތަކ އި ަގިއވ  ޗެކުލިސްޓު
 .ކުރެވިފަެއވެ

 ފޮންޓް ފަރުމ ) ފޮންޓަކުން އެނގޭ ކިޔަން ފަސޭހައިން ،ދިވެހިބަހުން އޮންނަންވ ނީ ބީލަން  .3.2
ނުވަތަ އަތުން ލިޔ ނަމަ ލިޔެަފިއ ހުންނަންވ ނީ ކިޔަން އެނޭގގެ ކުެރވިފަެއވެ.  ޓައިޕު( ފަދަ

 އެފަރ ތުން ނުވަތަ  ފަރ ތުގެ ހުށަަހޅ  ބީލަން ސަފްހ އެްއގައި ހުރިހ   ބީލަމުގެ އަދިގޮތަށެވެ. 
ނޑު ޮސޔ އި ފަރ ުތގެ ކުރ  އަްއޔަން  ބީލަމުގެ އަދި. ވ ނެެއވެ އޮްނނަން ޖަހ ފައި ތަްއގަ
 ޙ ކަންޞަފު ވަނަ ކިތައް ތެރެއިން ހ ގެޞަފު ކިަތއް އެއީ ެވސް  ޙ އެއްަގއިޞަފު ކޮންމެ

 .ޖަހަންވ ނެެއވެ ނަންބަރުވެސް ޙ ޞަފު ތަރުތީބުން އެނޭގގޮތަށް
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ފަރ ތަކުން  އެހެން ނޫން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ުކންފުނިތަކުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 3.3.1  .3.3
 ދެވިފަިއވ ކަން ަބޔ ންކުރ   ުހއްދަ ކުރުުމގެ ސޮއި ފަރ ތަކަށް އެ ޮސއިކުރ ނަމަ ބީލަމުގައި
  .ވ ެނއެވެ  ހުށަހަޅަން ގެ ކޮީޕއެއްއެޓ ރނީ" އޮފް "ޕަވަރ

 ފަރ ތަކުން ބީލަމުގައި އެހެން ނޫން  ޕ ޓްނަރޝިޕްތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޕ ޓްނަރު 3.3.2
 ޮއފް "ަޕވަރ ެދވިފަިއވ ކަން ބަޔ ްނކުރ  ހުއްދަ ކުރުުމގެ ސޮއި ފަރ ތަކަށް އެ  ސޮއިކުރ ނަމަ
 .ވ ނެެއވެ  ހުށަހަޅަން ގެ ކޮޕީެއއްއެޓ ރނީ"

 ފަރ ތަކުން ބީލަމުގައި  އެހެން ނޫންތަކުގެ ެޗއަރޕ ރސަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  3.3.2
 ޮއފް "ަޕވަރ ެދވިފަިއވ ކަން ބަޔ ްނކުރ  ހުއްދަ ކުރުުމގެ ސޮއި ފަރ ތަކަށް އެ  ސޮއިކުރ ނަމަ
 .ވ ނެެއވެ  ހުށަހަޅަން ގެ ކޮޕީެއއްއެޓ ރނީ"

ފަރުދީ ވިޔަފ ރިތަކުަގިއ ވެރިފަރ ތް ނޫން ފަރ ތެއް ބީލަމަށް ހުށަހަޅ  ލިޔުންތަކުގަިއ  3.3.4
 ޮއފް "ޕަވަރ ދެވިފަިއވ ކަން ބަޔ ންކުރ  ސޮއިކުރ ނަމަ އެފަރ ތަކަށް ސޮއިކުރުުމގެ ހުއްދަ

 .ވ ނެެއވެ  ހުށަހަޅަން ގެ ކޮޕީެއއްއެޓ ރނީ"

ސަރުކ ރު ކުންފުނިތަކ އި، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ބީލަމުގެ ލިޔުންތަކުގަިއ  3.3.5  
 ސޮއިކުރ އިރު، ޒިންމ ދ ރު ކޮންމެފަރ ތަކަށްވެސް ސޮއި ކުރެިވދ ނެއެވެ.

 ހުށަހެޅޭނެ  .4
 އަދަދު  ބީލަމުގެ 

ެއއް  )އެެކއް( ބީލަމެވެ. 1ބީލަމަށް ކުރިމަތިލ  ކޮންމެ ފަރ ތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ   .4.1
ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަށް ެއއްވެްސ ފަރ ތަކުން ހުށަހަޅ ފިނަމަ އެފަރ ތުން ހުށަހަޅ ގަިއވ  

 ހުރިހ  ބީލަމެއް ބ ތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

 ތައްޔ ރު  ބީލަން  .5
 އަގު  ކުރުމުގެ 

 އެބީލަމެއް  ކުރ ނީ ޚަރަދެއް އެންމެހައި ކުރ  ތައްޔ ރުކުރުމަށ އި ބީަލން ހުށަހެޅުމަށް ބީލަން  .5.1
މިކަމަށް ހިނގ  އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް ހުޅުވ ލި ފަރ ތުން  .ފަރ ތަކުންނެވެ ހުށަހަޅ 

 ޒިންމ އެއް ނުަނގ ނެެއވެ.
 އެހެނިހެން  .6

 އުސޫލްތައް 
 ދަށުން މިނިސްޓްީރގެ ،އެިޑޔުޭކޝަނ އި އޮފް މިނިސްޓްރީބީލަން ހުށަހަޅ  ފަރ ތަކީ،   .6.1

 ުނަވތަ  ތިމ ެގކަމުގެ ުމވަްއޒަފަކ  ނުވަތަ ވެިރެއއް އިދ ރ އެްއގެ އެއްެވސް ހިނގަމުންދ 
 މިނިސްޓްރީގެ  މި ނުވަތަ ކަމުަގއިވ ަނމަފަރ ތެއް  އޮތް ގުޅުމެއް  ެއްއވެސް ވިޔަފ ީރގެ
 މަޢުލޫމ ތު  ސ ފު އެކަމުގެ ނަމަވަޒީފ  އަދ ކުރ  ފަރ ތެއް  އޮފީހެއްަގއި  ެއއްެވސް ދ އިރ ގެ
  ހުއްޓ   ހުށަނ ޅ  ލިޔުމެއް މިފަދަ. ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ ޮސިއކޮށް ލިޔުމެްއގައި އެނގޭނެ
 .ކުރެވޭނެެއވެ ބ ތިލް ބީލަން އެއިތުރު އެންގުމަކ  ނުލައި  އެނގިއްޖެނަމަ އެކަން

 ބީލަމ ގުޅޭ ލިޔުންތައް )ށ( 
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29 ގ5ާާެ ސަފްހާ  ކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔު  
 

 ގައި  ފޮތު  ބީލަން  .7
 ބައިތައް  ހިމެނޭ 

ބީލަމ ގުޅޭ ލިޔުންތަުކގަިއ ހިމެނެނީ ތިރީގައިވ  ލިސްޓްަގއިވ  ިލޔުންތަކ ިއ،   .7.1
 އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ.

 (1-ސެްކޝަން) ޝީޓް ބީލަން 7.1.1 

 (2-ެސކްަޝން)ބީލަށް ހުށަހަޅ  ފަރ ތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝ ދު 7.1.2  

 (3-ސެްކޝަން) ެއއްބަްސވުމުގެ އ ންމު އަދި ހ އްސަ މ އްދ ތައް 7.1.3  

 (4-ސެކްަޝން) ޖަދުވަލުަތއް 7.1.4  

 ( 5 - ސެކްޝަން)ކޮންޓްރެކްޓް ޑ ޓ  ީޝޓް  7.1.5  

 ( 6- ެސކްަޝން)އެއްބަސްވުން  7.1.6  

 ( 7–)ސެކްޝަން މަޢުލޫމ ތު މަސައްކަތ ބެހޭ 7.1.7   

ބީލަމުގައި  .8

ރަޖިސްޓްރީ 
 ކުރުން 

އިޢުލ ނުަގއި ދީފަިއވ  އިވ  މުއްދަުތގެ ތެޭރގަިއ ިއޢުލ ނުގަބީލަމުގައި ަބއިވެިރވުމަށް   .8.1

 ކުރަންވ ނެެއވެ.ރަޖިސްްޓރީ އިރުޝ ދ  ެއއްގޮތަށް 
 ތެރޭަގއި  މުއްދަުތގެ ެދވިފަިއވ  ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ އިޢުލ ނުގައި ހުށަހެޅޭނީ ބީލަން  .8.2

 .ފަރ ތްތަކަށެވެރަޖިސްޓްރީކުރ  
 ސިސްޓަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ދީފައިވ  ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ބީލަމުގައި  .8.3 

 މުއްދަތު  ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ،ނުކުރެވޭނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ގުިޅގެން  މައްސަލަައކ  ދިމ ވ 
 ހުށަހެޅުމުން  ބަޔ ންކޮށް ެއކަން އެޑްރެހަށް އީެމއިލް އިޢުލ ންަގއިވ  ކުރިން ހަމަވުމުގެ

 .ށްދެވޭނެެއވެރަޖިސްޓްރީކޮ
 ގޮތުން ގުޅޭ  ބީލަމ   .9

  މައުލޫމ ތު 
 ސ ފުކުރުން 

ޝީޓް" ަގއި  އޮންނ ނެ ތ ރީޚ ިއ ގަިޑ "ބީލަން މީޓިން ޕްރީިބޑް  މ އި ގުޅޭމި ބީލަ  .9.1
 ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ނެެއވެ.

ބީލަމ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަުޢލޫމ ތެއް ސ ފުކުރަން ބޭނުްނވ ނަމަ ބީލަން ޝީްޓގަިއވ    .9.2
އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަުމގެ މަޢުލޫމ ތު ސ ފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހ  

 ބީލަންވެރިންނަށް ލިޔުމުން ފޮނުވޭނެެއވެ.
 ސ ފުނުވ   އިތުރަށް ގުޭޅގޮތުން ބީލަމ  މި ނުވަތަ ގުިޅގެން މަޢުލޫމ ތ އި ފޮތުގައިވ  ބީލަން މި  .9.3

 .އެެކވެ ޒިންމ  ފަރ ތުގެ ހުށަހަޅ  ބީލަން ހޯދުމަކީ މައުލޫމ ތު ކަެމއްގެ އެ ނަމަ އޮތް ކަމެއް
ބީލަމަށް ބަދަލު  .12

 ގެނައުން 
 ބަދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ބީލަމަށް ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ހުޅުވުމުގެ ބީލަން  .12.1

 .  ގެނެވޭެނއެވެ( އިތުރު /އުނި) އެމެންޑްމަންޓެއް ،ހިދެއްަގއި ފެނިއްޖެ ގެނައުމަށް
 އުިނއިތުރު އެ އަދި. ބައެެކވެ ބީލަމުގެ އެމެންޑްމަންޓަކީ ދޫކުރ   ގޮތަށް ގަިއވ  2.11  .12.2 

 މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލް ފަރ ތްތަކަށް ޙ ޟިރުވި ސ ފުކުރުމަށް މަޢުލޫމ ތު ބީލަމުގެ
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 .ޙަވ ުލކުރަންވ ނެއެވެ އެލިޔުން އެަފރ ތަކ  ނުވަތަ. ފޮނުވަންވ ނެެއވެ
 ބީލަން ތައްޔ ރުކުރުން )ނ( 

ބީލަމުގައި ބޭނުން  .11
 ކުރެވޭ ބަސް 

ހުށަހަޅ  ފަރ ތުން ބީލަން ތައްޔ ރު ކުރަންވ ނީ ބީލަމ އިއެކު ދީފަިއވ  ނަމޫނ އ  ބީލަން   .11.1
އެްއގޮތަށް ދިވެހިބަހުންނެވެ. އަދި ބީލަމ އިއެކު ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް 

 އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދ ނެެއވެ. 

ބީލަމުގައި ބޭނުން  .12
 ކުރ  ފައިސ  

 ންނެވެ. ހުންނަންވ ނީ ދިވެހި ރުފިޔ އި މި ބީލަމުގައި ައގު ކުެރވިފައި  .12.1

ބީލަމަށް ވަކި ގޮަތކަްށ އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީްޓގައި   .13.1 އަގު ހުށަހެޅުން  .13
 ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ނެެއވެ.

ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްީރޮކށްފައިވ  ފަރ ތެއްނަމަ ައުގ ހުށަހަޅަންވީ ޖީ.އެސް.ޓީ   .13.2 

 ޖީ.އެްސ.ޓީއަށް ދައްކ  އަދަދު ަވކިން އެނގެން އޮންނަްނވ ނެެއވެ.ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި 
މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް މުއްދަުތ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނަިއގެން ދުވަުހގެ   .14.1 މުއްދަތު  .14

 އަދަދުންނެވެ.
އެކަީށގެންވ  ުމއްދަތެްއ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅ  މުއްދަތަކީ އެމަސަްއކަތެއް ުކރުމަށް   .14.2 

 ކަމުގައި ވ ންވ ެނެއވެ.
ވަކިމުއްދަަތކަށް ނިންމުމަށް ކަނޑަައޅ ފަިއވ  މަސައްކަެތއްނަމަ، އެމަސައްކަެތއް އެމުއްދަަތށް   .14.3 

 މަސައްކަތް ނިންމަންވ ނެެއވެ.
ފެށިގެން  ތ ރީޚުން ހުށަހަޅ  ބީލަން އޮންނަންވ ނީ ތ ރީޚް ހަމަވ  މުއްދަތު ބީލަމުގެ  .15.1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .15

 .މުއްދަތަށެވެ ުދވަހުގެުދވަސް  32 މަދުވެގެން
ބީލަމ އެކު  .16

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލިޔުންތައް 

 ނުވަތަ  މަދު ލިޔުންތައް އަދި ލިޔުމެއް އަދި  މަޢުލޫމ ތު ތިރީގައިިމވ  ހުށަހަޅ އިރުބީލަން   .16.1
  ޑިސްކޮލިފައި ކުރެޭވނެއެވެ. ނެތްނަމަ

 ( 2)ޖަދުވަލު  ބީލަން ހުށަހަޅ  ފޯމްފުރިހަމަ ކޮށްފައިވ   16.1.1 

 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފ ީރގެ ކުންފުނި/ޕ ޓްނަރޝިޕް/ 16.1.2 
 .ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

 )ފުރަތަމަ އިޢުލ ން ނަމަ( ގެ ކޮޕީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފ ރީގެ ރަޖިސްޓްރީ  6.1.3 

)ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބީލަން ޝީޓްގައި ބުނެފައިވ ނަމަ  ބީ.އޯ.ިކޔު  /ކޯޓޭޝަން 16.1.4 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.(

 (3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ ޕްރޮފައިލްފުރިހަމަކޮށްފައިވ  ބީލަން  16.1.5  

ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ީޓއަްށ  ގެސެޓްފިކެޓްރެޖިސްޓްރޭޝަން ޓީ .އެސް.ޖީ 16.1.6  
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 ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވ ނަމަ(
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުަށހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅ  ބިޑް ސެިކއުރިޓީ  16.1.7  

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވ  ްސޕެސިފިކޭޝަން ފޯމް 16.1.8  

ހުށަހަޅ އިރު ތިރީގައިިމވ  މަޢުލޫމ ތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ބީލަން   .16.2 
 މ ރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.ނެތްނަމަ 

ައދި  ބީލަން ހުށަހަޅ  މަސައްކަތ ގުޅުންހުރި މަސައްކަުތގެ ތަޖްރިބ ގެ ލިޔުންތައް 16.2.1  
 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. 5ޖަދުވަލު 

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  4ބީލަން ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ މ ލީ ދަލީލު އަދި ޖަުދަވލު  16.2.2  
 ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.

ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްގަިއވ  ެއކައުންްޓެގ )ހ( ބޭންކް   

 ވެރިފަރ ތަކީ ބީލަމުގައި ރަޖިްސޓްރީކޮށްފައިވ  ފަރ ތްކަުމގައި ވ ންޖެހޭނެއެވެ.
އެފަރ ތުގެ  ،)ށ( އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ިވޔަފ ރީގެ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅ ނަމަ  

އަމިއްލަ ނަމުަގއި ހުުޅވ ފަިއވ  އެަކއުންޓްގެ ބޭްނކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ 
 ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް ގަބޫލުކުރެޭވނެއެވެ.

)ނ( ފ އިތުވި މަހުގެ ބޭންކް ބެލެންސް އަދަދު އިނގޭނެހެން ބޭންކް ރިފަރެންސް   
 ސިޓީ އެއް ުނވަތަ ބޭންކު ްސޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.

ކްރެޑިޓް ރެފަރެންްސ ސިޓީތައް. ހުށަހަޅ  ކްރެިޑޓް ރެފަރެންސް ސިޓީތަުކގަިއ  16.2.3  
 ތިރީގަިއވ  ޝަރުތުތައް ހަމަވ ންޖެހޭނެއެވެ.

ދޫކޮށްފައިވ  ލިއުމެްއކަމުަގއި މ ލީ އިދ ރ އަކުން )ހ( ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވ    
 ވ ންވ ެނއެވެ.

ޚ އްަސކޮށް މިޕްޮރޖެކްޓަށް ދޫކުރެވިަފއިވ  )ށ( ހުށަހެޅޭ ކްރެޑިްޓ ރެފަރެންސް އަީކ   
 ސިޓީއެްއކަމުަގއި ވ ްނވ ނެެއވެ.

)ނ( މިރެފަރަންސްގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން، ފައިސ ގެ/ ކްެރޑިޓްގެ ޢަދަދު، ސިޓީ   
ދޫކުރެވުނު ތ ރީޚް، ކްރެޑިްޓގެ ސިޓީގެ ުމއްދަތު ހަމަވ ނެ ތ ީރޚް އަދި ރެފަރަންސް 

އަދި ސްޓޭމްޕް ސ ފުކޮށް އެނގެން ދޫކުރ  ފަރ ތުގެ ނަމ އި ސޮއި 
 އޮންނަންވ ނެެއވެ.

)ރ( މިރެފަރަންސް ވ ންވ ނީ ރެފަރަންސް ދޫކުރިފަރ ތުން ދޫކޮށްފައިވ  އޮރިޖިނަލް   
 ރެފަރަންސްއަކަށެވެ. މިފަދަ ެރފަރަންސްތަކުގެ ކޮޕީ ބަލަެއއް ނުގަނެވޭނެެއވެ.

 ސް ބަލައެއްުނގަނެވޭނެެއވެ.)ބ( އަމިއްލަ ފަރުދުން ދޫކޮށްފައިވ  ކްެރޑިޓް ރިފަރެން  
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 އެއްބަްސވުމުަގއި ޮސއިކުރުމުެގ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  1 .16.3 

މޯލްިޑވްސް އިންަލންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރ  ޓެކްސް ކްިލއަރެންސް  16.3.1  
 މަސް ހަމަނުވ ( 3)ދޫކުރިފަހުން  ގެ ކޮޕީރިޕޯޓް

)މުވަްއޒަފުންނެތްނަމަ  ުމގެ ކޮޕީދައްކ ކަމުގެ ލިޔުޝަން ފައިސ  ގަވ އިދުން ޕެން 16.3.2  
 . މަސް ހަމަނުވ ( 3)ދޫކުރިފަހުްނ  ނެތްކަމަށް ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިވ  ލިޔުން(

 ބީލަން ހުށަހެޅުން )ރ( 
ބީލަން ބަންދު  .17

 ކުރ ނެ ގޮތް 
ެއވެ. މިނޫންގޮތަަކށް އޮންނަ ބީލަމެއް ބަލައެްއ އޮންނަންވ ނީ ބަންދު ކުރެވިފަ ންބީލަ  .17.1

 ނުގަނެވޭނެެއވެ. 
 ވ ެނއެވެ. ޔެފައި އޮންނަންލިބީލަމުގެ ނަން  ބޭރުަގއި ސިޓީ އުރަިއގެ  .17.2 

ފ  ޔެލި އަދި ފޯނު ނަމްބަރު ނަމ އި އެޑްރެސް ބީލަން ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެއި ސިޓީ އުރައިގަ   .17.3 

 އޮންނަން ވ ނެެއވެ.
 ވ ބީލަން ޝީޓްގައި  އުރަިއގައި ސިޓީ ކުރެވިފައިވ  ބަންދު  ހުންނަންވ ނީ ބީލަންތައް ހުށަހަޅ   .17.4 

 .ކުެރވިފަެއވެ އެޑްެރސް ގޮތަށް

ބީލަން  .18
ހުށަހެޅުމުގެ 
 ސުންގަޑި 

ނިޑ  ބީލަންތައް ހުށަހަޅ  އެދި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް މި  .18.1 ހުށަހަޅަންވީ ސުން ގަ
 ބަޔ ްނކޮށްފައިވ ެނއެވެ.ބީލަން ޝީޓްގައި 

 ގޮތުަގއި ދުވަހެއްގެ ބަންދު ސަރުކ ރު ތ ރީޚަކީ ކުރެވިފަިއވ  ބަޔ ން  ގައި 18.1 މ އްދ ގެ މި  .18.2
ޖެހިގެްނ  ވ ނީ ތ ރީޚަކަށް އެންމެފަހު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ސަރުކ ރުން

 ޝީޓްަގިއވ  ަގިއވ  ސުންަގޑީަގއެެވ.ދުވަހެއްގެ ބީލަން  ރަްސމީ އަންނަ އެންމެ އަވަހަށް

 ބަލައެއް ުނަގނެވޭނެެއވެ. ބީލަންތައްއީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވ    .18.3 

 ފަހުން  މުއްދަތުގެ  .19
 ބީލަން  ހުށަހެޅޭ 
 މެދު  ތަކ އި 
 :ކުރ ނެގޮތް އަމަލު 

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ސުންަގޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅ  ބީލަންތައް ބަލައެއް   .19.1
 ނުގަނެވޭނެެއވެ.

 ބީލަން ހުޅުވުމ އި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން )ބ( 
 ހުށަހަޅ   ބީލަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި ހުޅުވުމަށް ބީލަންތައް ހުށަހަޅ   މަސައްކަތަށް މި  .22.1 ބީލަން ހުޅުވުން  .22

 ފަރ ތެްއގެ  ފޮނުވ  ތަނަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ހުޅުވުމަށް ބީލަން އެފަރ ތުން ނުވަތަ ފަރ ތްތަކުގެ
 ބީލަން ޝީްޓގަިއވ  ތ ރީޚްގަެއވެ.ހ ޒިރުގައި 

 .އެޑްރެހުަގެއވެ ވ ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔ ްނކޮށްފައި  އޮންނ ނީ ހުޅުވުން ބީލަން  .22.2 
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29 ގ9ާާެ ސަފްހާ  ކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔު  
 

 ބަންދު ސަރުކ ރުން ހުރެ ސަަބބަކ  ެއްއވެސް ތ ރީަޚކީ ހަމަޖައްސ ފައިވ  ހުޅުވުމަށް ބީލަން  .22.3 
 ރަސްމީ  އަންނަ ޖެހިގެން އޮންނ ނީ ހުޅުވުން ބީލަން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ގޮތުަގއި ދުވަހެއްގެ
 ބީލަން ޝީޓްަގިއވ  ަގއިވ  ސުްނގަީޑަގއެވެ. ދުވަހުގެ

ހުށަހަޅ   .21
ބީލަމުގައިވ  

ކުށްތައް 
 އިސްލ ޚްކުރުން 

ޝަރުތު ފުރިހަމަވ  ބީލަންތަކުގެ ހިސ ުބކުރުމުގެ މަްއަސލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީަގއި ިމވ    .21.1
 ގޮތްތަުކގެ މަތިން އިސްލ ޚް ުކރެވޭނެެއވެ.

ބީލަމުގައިވ  ފައިސ ގެ އަދަދ ިއ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވ  ފައިސ ގެ އަދަދު ތަފ ތުވ ނަމަ،   .21.2
 ރަގަޅު އަދަދުކަުމގައި ބަލ ނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވ  ފަިއސ  އަދަދެވެ.

ބީލަންތައް  .22
ޗެކްކުރުމ އި 
ބީލަންތަކުގެ 

ރެންޕޮންސިވްނަ 
ނޑައެޅުއް   ސް ކަ

 ރިން ތިރީގަިއވިމ  ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.ބީލަންތައް އިވެުލއޭޓްކުރުުމގެ ކު  .22.1

 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވ  ފަރ ތެއްކަން. 22.1.1 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅ ފައިވ  ފަރ ތެްއކަން  22.1.2 

ބީލަމުގައިވ  ުއސޫލްތަކަށްބަލައި އެކަީށގެްނވ  ބިޑެއްތޯ ަކނަޑއެޅުން  22.1.3 
 )ރެންޕޮންސިވްނަސް(

 ބީލަންތައް  .23
 ކުރުން  އިވޭލުއޭޓް 

ަގިއވ  ކަންކަން ފުރިހަަމވ   22.1ހުށަހަޅ  ބީލަންތަކުގެ ތެރެިއން އިވެުލއޭޓް ކުެރވޭނީ   .23.1
 ބީލަންތަކެވެ.

 ބީލަން  .24
ހަވ ލުކުރ ނެ 

ފަރ ތް 
ނޑައެޅުން   ކަ

ނޑަައޅ ނީ  .24.1  ކުރ ނެ  ބޭނުން ަވޒަންކުރުމަށް ބީލަން ،ބީލަން ހަވ ލުކުރ ނެ ފަރ ތެއް ކަ
ނޑަށް  އެންެމގިނަ މ ކްސްލިބޭ ފަރ ތަކަށެވެ.  ބަލަިއގެން މިންގަ

ތަން ބީލަން  .25
 ކެންސަލްކުރުން 

އިޢުލ ނ  ގުިޅގެން ބީލަން ހުށަހަޅ އިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތ އި ހުށަހަޅަންޖެހޭ   .25.1
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅ ފައިނުވ ަނމަ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔ ރު ވެރިފަރ ތަށް 
ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި ބީަލންތައް ބަލަިއގަތުމަށްފަހުވެސް ފުރިހަމަނުވ  ބީލަންތަްއ 
ބ ތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔ ުރެވސް ވެރިފަރ ތަށް ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި ބީލަންތަްއ 

ހުށަހަޅ ފައިވ  އަގުަތކަކީ އެކަީށގެންނުވ  ައގުތަެކއްނަމަ ނުވަަތ  ބަލައިގަތުމަށްފަހު
އެކަީށގެންވ  އަދަަދކަށް ބީލަން ހުށަހަޅ ފައިނުވ ނަމަ ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔ ުރ 

 މަސައްކަުތގެ ވެރިފަރ ތަށް ލިބިގެންެވއެެވ.
 ބީލަން  .26

 ކ މިޔ ބުކުރ  
 ހޮވައި، ފަރ ތް 
 އެންގުން  އެކަން 

 ލިުޔމުން އަންގ ނެެއވެ.ބީލަން ކ މިޔ ބުވި ފަރ ތަށ އި، ކ މިޔ ބުނުވި ފަރ ތްތަކަށް   .26.1
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އެއްބަސްވުމުގައި  .27
 ސޮއި ކުރުން 

( ފަހެއް) 25 ބަންދުނޫން ގިނަެވގެން ފޮނުވ ތ  ލިޔުން  ެއކަމުގެ ކ މިޔ ބުކުރިފަރ ތަށް ބީލަން  .27.1
 ސޮއި  ެއއްބަސްވުުމގައި  މަަސްއކަތުގެ ދެމެދު ފަރ ތ އި ކ މިޔ ބުކުރި ބީލަން ތެޭރގައި  ދުވަހުގެ

 .ކުރަންވ ނެެއވެ
 ސޮއި  ަގއިއެއްބަްސވުމު މުއްދަުތގައި އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔ ންކޮށްަފއިވ   ގައި 27.1  .27.2 

 .ބ ތިލްކުރެވޭނެއެވެ ނިންމުން ނިންމ ފައިވ   ހަވ ލުކުރުމަށް މިމަސައްަކތް ،ނުކުރައްަވއިފިނަމަ
 އެއްބަސްވުމުަގއި  ނުވަތަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މަސައްކަތް ސޮިއކުރުމަށްފަހު އެއްބަްސވުމުަގއި  .27.3 

 ދައުލަުތގެ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މަސައްކަތް  ނުކޮށް މަސަްއކަްތފުރިހަމަ ސޮއިކުރުމަށްފަހު
 .ފިޔަވަޅުެއޅޭނެެއވެ ގޮުތގެަމތިން ބަޔ ްނކޮށްފަިއވ  ގައި 17.19 ަޤވ އިުދގެ މ ލިއްޔަތުގެ

 ތައް ސެކިޔުރިޓީ )ޅ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ބިޑް ސެކިއުިރީޓ ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ ޝީޓްގައި ބަޔ ން ކޮްށފައިވ  އަދަދު ބީލަމަށް   .28.1 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  .28

 )ތިރީސް( ދުވަެހވެ. 32ބިޑް ސެކިއުރިީޓގެ މުއްދަަތކީ ބިޑް ހުޅުވ  ދުވަހުން ފެށިގެން   .28.2 

ބިޑް ސެިކއުރިޓީެގ ގޮުތަގއި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކ ރުން ގަބޫލުކުެރވޭ ބޭންކަކުން ުނވަތަ   .28.3 
ދިވެހިރ އްޖޭަގއި ގ އިމްކުެރިވފައިވ  ަފއިނޭންޝަލް ިއންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން ިމ 
ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފަިއވ  ސެކިއުިރޓީ ނުވަަތ ެގރެންޓީއެެކވެ. ބިްޑ ސެިކުއރިޓީ 

 ަގއި ވ ނެެއވެ. 7ގެ ނަމޫނ އެްއ ޖަދުވަލު އޮންނަންވ ނެ ގޮތު 
 7 ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ން ފެށިގެންޚުއެކަން އަންގ  ތ ރީ ށް ބީލަން ކ މިޔ ބު ކުރ  ފަރ ތަ  .28.4 

 ެސކިއުިރޓީ ބިޑް ތަކުގެ)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ ބީލަން ކ މިޔ ބު ނުވ  ފަރ ތް
 އެފަރ ތްތަކަށް ރައްދު ކުެރވޭެނ އެވެ.

 ލަން ބީ ނުވަތަ ނަމަލަމުން ވަިކވެއްޖެފަރ ތަކުން ބީ ޅިހުށަހެ ލަންބީޅުވުމަށްފަހު ހު ބީލަން  .28.5 
 ށް ބީލަން ކ މިޔ ބުިވކަމުގެ ިލޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލްކ މިޔ ބުކުރ  ފަރ ތަ

 ހުށަހަޅ ފައިވ  ބިޑް ެސކިއުރިޓީ ަދއުަލތަށް ނެގޭނެއެވެ.   އެފަރ ތުން ކޮށްފިނަމަ
އެޑްވ ންސް  .29

އަދި  ފައިސ  
އެޑްވ ންސް 
ފައިސ ގެ 
 ގެރެންޓީ 

 އަްށއެދިފަިއސ  އެްޑވ ންސްއެްޑވ ންސް ފައިސ  ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ޕްރޮޖެކްޓެއްނަމަ،   .29.1
 އެްޑވ ންސް  އެްއގޮތަށް ަގވ އިދ  މ ލިްއޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަުރ ހުށަހެޅުމުން އެދި

 .ދޫކުރެވިދ ެނއެވެ ފައިސ 
)ދެލައްަކ  -/250,000އެްޑވ ންސް ފައިސ  ޫދކުރެޭވނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގު   .29.2

 ފަންސ ސް ހ ސް( ދިވެހި ރުފިޔ އަްށވުރެ ބޮުޑވ ނަމައެވެ.
)ސ ީޅސް  45އެްޑވ ންސް ފައިސ  ހޯދުމަްށއެދި ހުށަހަޅ ނަމަ، މަސައްަކތް ހަވ ލުވ ތ    .29.3

 އެދި ހުަށހަޅަންވ ނެެއވެ. ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެްޑވ ންސް ފައިސ އަށް

އެޑްވ ންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުަގިއ  ހުށަހަޅ ނަމަ  ހޯދުމަށް  ފައިސ  އެްޑވ ންސް  .29.4 
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29 ގ11ާާެ ސަފްހާ  ކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔު  
 

ސަރުކ ރުން ގަބޫލުކުެރވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެިހރ އްޖޭަގއި ގ އިމްކުރެވިަފިއވ  
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިުއޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވ  ެސކިއުރިޓީ ުނަވތަ 
ގެރެންޓީެއއް ހުށަހަޅަންވ ނެެއވެ. ެއޑްވ ންސް ޕޭމަންޓް ސެކިއުރިޓީ އޮންނަންވ ނެ ޮގތުެގ 

 ަގއި ވ ނެއެވެ. 9ޖަދުވަލު ނަމޫނ އެއް 
)ފަނަރަ  %15އެްޑވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮުތަގއި ދޫކުރެވޭނީ މަސަްއކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ   .29.5 

އިންސައްތަ( އަށްވުެރ ބޮޑުުނވ  އަދަދެެކވެ. އަދި ެއްޑވ ންސްގެ ގޮތުަގއި ދެޭވ ފައިސ  
މަސައްކަތް ކުރަމުންދ އިުރ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދ އިރު ހުށަހަޅ  ބިލްތަކުން، 

 އުނިކުރެވޭެނއެވެ.ކޮންޓްރެކްްޓގެ ޖުމްލަ އަުގގެ ނިސްބަތުން 

 ޕ ރފޯމަންސް  .32
 ގެރެންޓީ 

ބީލަން ކ މިޔ ބުކުރި ރުފިޔ އަށްވުރެ މަތީގެ އަެގއްނަމަ  -/500,000ބީލަމަށް ހުށަހަޅ  އަގަކީ   .32.1
ސަރުކ ރު ގަބޫލުކުރ  ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރ އްޖޭގައި ގ އިމްކުެރވިފަިއވ  ފަރ ތުން 

ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިުއޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވ  ސެިކއުރިޓީ ނުަވތަ 
 ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.ޕ ރފޯމަންސް ެގރެންޓީގެ ގޮުތގައި ގެރެންޓީެއއް 

ބީލަން ކ މިޔ ބުކުިރ ފަރ ތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގަިއ  ޕ ރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް  .32.2 
 ނިންމ ފައިވ   ހަވ ލުކުރުމަށް މިމަސައްކަތް ޕ ރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، 

ބ ތިލްކުރުމަށްފަހު، އެފަރ ތުން ހުށަހަޅ ފައިވ  ބިޑް ސެިކއުރިޓީ ދައުލަަތށް  ނިންމުން
 ނެގޭނެެއވެ.

ގެރެންޓީގެ ގޮުތގައި ހުށަހަޅަންވ ނީ ސަރުކ ުރ ގަބޫލުކުރ  ބޭންކަކުން ނުވަތަ ޕ ރފޯމަންސް   .32.3 
ދިވެހިރ އްޖޭަގއި ގ އިމްކުެރވިަފއިވ  ަފއިނޭންޝަލް އިންސްިޓޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްަޓށް 

ގެރެންޓީ އޮންނަންވ ެނ ޕ ރފޯމަންސް ދޫކޮށްފައިވ  ެސކިއުރިޓީ ނުަވތަ ގެރެންޓީއެެކވެ. 
 ގައި ވ ނެެއވެ. 8އް ޖަދުވަލު ގޮތުގެ ނަމޫނ އެ 

މައްސަލަ  .31
ހުށަހެޅުމ އި 

 މައްސަލަ ބެލުން 

ަގއި ބަޔ ންކޮްށފައިވ  ފަދައިން ބީލަމެްއގަިއ  17.29ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތގެ ގަވ ިއދުގެ   .31.1
ގަވ އިދ  ޚިލ ފަށް ކުރ  ކަންަތއްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމ އި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް 

-13ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

K/CIR/2018/01  ުުގޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމ ިއ،  ގަިއވ  "ބީލަމަކ  17ގެ ޖަދުަވލ
 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުަގއި ޢަމަލުކުރ ނެގޮތުގެ އުޞޫލު" އ  ެއއްގޮތަެށވެ.

ަގއި ބަޔ ންކޮްށފައިވ  ފަދައިން ބީލަމެްއގަިއ  17.29ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތގެ ގަވ ިއދުގެ   .31.2 
ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ  ގަވ އިދ  ޚިލ ފަށް ކުރ  ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވ ނީ

ގަިއވ  "ބީލަްނ  18ެގ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
-އިޢުލ ންކުރި އޮފީުހގެ ޕްރޮިކުއމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެިރޔ  މައްސަަލ ހުށަހަޅ  ފޯމް

 ފޯމުންނެވެ. PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލ " 
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29 ގ12ާާެ ސަފްހާ  ކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔު  
 

ަގއި ބަޔ ންކޮްށފައިވ  ފަދައިން ބީލަމެްއގަިއ  17.29ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތގެ ގަވ ިއދުގެ   .31.3 
ގަވ އިދ  ޚިލ ފަށް ކުރ  ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ތ ރީޚުން 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ، މައްސަލަ ނިންމައި،  7ފެށިގެން ސަރުކ ރު ބަންދު ނޫން 
ށަހެޅި ފަރ ތަށް، ދައުލަތުގެ މ ިލއްޔަތ ބެހޭ މައްސަލަ ނިންމިގޮތް ލިޔުމަުކން މައްސަލަ ހު

ަގއިވ  "ބީލަމުެގ  19ގެ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
ފޯމުން ޖަވ ބު  PR-14މައްސަލައ އި ގުޅިގެްނ ޕްޮރކިއުމަންޓް އޮފިސަރުދޭ ޖަވ ބު" 

 ތައްޔ ރުކޮށް އަންގ ެނއެވެ.
 ބީލަމެްއގައި  ފަދައިން ބަޔ ންކޮްށފައިވ  ަގއި 17.29 ގަވ ިއދުގެ މ ލިއްޔަުތގެ ދައުލަތުގެ  .31.4 

 އޮފިސަރުދޭ  ޕްރޮިކއުމަންޓް ،ހުށަހެޅުމުން ބެލުމަށް ކަްނތައްތައް ކުރ   ޚިލ ފަށް ގަވ އިދ 
 މިނިސްޓްރީ ބެލުމަށް އަލުން ަމއްސަލަ  ބަޔ ންކޮށް އެކަން  ނުޖެހޭނަމަ  ހިތްހަމަ ޖަވ ބ މެދު

 .ހުށަހެޅިދ ނެއެވެ ސެކްަޝނަށް މްޕްލަޔަންސްކޮ ެއންޑް ޮއޑިޓް އެިޑޔުކޭޝަްނގެ ފްއޮ
މައްސަލަ އަލުން  .32

ބެލުމަށް 
މުސްތަޤިއްލު 

ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް 
 ހުށަހެޅުން 

ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ފަދައިން ބީލަމެއްަގއި   17.11ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތގެ ގަވ ިއދުގެ ބ ބު   .32.1
ދިމ ވ  މައްސަލަައކ އި ގުިޅެގން އިދ ރީކަންކަން އަލުން ެބލުމަށް "މުސްތަޤިއްލު ރިވިޔު 

-13ކޮމެޓީ" އަށް ހުށަހެޅުމުަގއި، ދައުލަތުގެ މ ލިްއޔަތ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

K/CIR/2018/01  ުބީލަމުގެ މައްސަަލ އަލުްނ  ަގއިވ  "ބީލަންވެިރޔ   21ގެ ޖަދުަވލ
ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމުެގ މައްސަލަ އަލުން ބަލ  މުސްތަޤިއްލު ރިވިޢު ކޮމެީޓއަށް 

 ފޯމުން ހުށަހަޅިދ ނެއެވެ. PR-16އެޕީލް މަރުހަލ "  –މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފޯމު" 
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29 ގ13ާާެ ސަފްހާ  ކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔު  
 

 
 3 -ސެކްޝަން 

 މ އްދ ތައް  ހ އްސަ  އަދި  އެއްބަސްވުމުގެ އ ންމު މ އްދ ތައް

  .33.1 މ ނަކުރުން  .33
 

"މަސައްކަުތގެ ވެރިފަރ ތް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ެއ މަސައްކަެތއް ކުރުމަށް ބޭނުންވ  
 މިނިސްޓްރީގެ ދ އިރ ގެ ތަަނަކށެވެ. 

"މަސައްކަތް ހަވ ުލވ  ފަރ ތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ެއ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް ެއދި   .33.2 
 ފަރ ތަށެވެ. ބީލަން ހުށަހަޅ 

"މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނީ ބީލަން ޝީްޓގައި ަބޔ ންކޮށްފަިއވ  ޚިދުމަތް ނުަވތަ   .33.3 
 މަސައްކަތަެކވެ.

"މަސައްކަުތގެ އަުގ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ އެއްބަްސުވމ އި އެްއގޮތަށް މަސައްކަްތ   .33.4 
 ފުރިހަމަކުރުމުން މަސައްކަތް ހަވ ލުވ  ފަރ ތަށް ދައްކ  ަފއިސ އަށެވެ. 

"އެއްބަްސވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މަސައްކަުތގެ ެވރިފަރ ތ އި، މަސައްކަތްކުރުމަްށ   .33.5 
 ދެމެދު މަސައްކަތްކުރުމ ބެހޭ ގޮތުން ެވވޭ ެއްއބަސްވުމަށެވެ.ހަވ ލުވ  ފަރ ތ  

ލިޔެކިޔުން  .34
 ބަދަލުކުރުން 

 ފަރ ތުން އެއް ގުިޅގެން މިއެއްބަްސުވމ އި ފަރ ތްތަކުން ޝ މިުލވ  އެއްބަސްވުުމގައި މި  .34.1
 ދިެވހި  އަންގ ނީ އ އްމުގޮތެްއަގއި އެންގުންތައް އެންމެހައި އަންގަންޖެހޭ ފަރ ތަށް އަނެއް
 .ލިޔުމުންނެވެ ،ބަހުން

 ރަޖިސްްޓރީ ނުވަތަ އަތަށް ައތުން ރައްުދކުރ ނީ ލިޔުން ފޮނުވ  ފަރ ތަށް އަެނއް އެއްފަރ ތުން  .34.2 
ނޑަެއޅިފައިވ އީމެއިލަށް  ނުވަތަ ،ފޯސްޓުން  ބީލަމުގައި ބަޔ ން ކޮށްފައިވ  އެޑްރެހަށެވެ. ،ކަ

 ފަރ ތުން ބޭނުންވ  ކުރ ން ބަދަލު ،ބޭނުންވ ނަމަ ބަދަލުކުރ ން އެޑްރެސް  މިއެއްބަްސވުމުަގއިވ   .34.3 
 .އަްނގަންވ ެނއެވެ ލިޔުމުން ފަރ ތަށް އަނެއް

ތިންވަނަ  .35
ފަރ ތަކ އި 
މަސައްކަތް 
 ހަވ ލުކުރުން 

 ޙަވ ލުކޮށްެގން  އެހެންފަރ ތަކ އި ެއއްވެސްަބއެއް  މަސައްކަތުގެ ދަށުންކުރެވޭ  މިއެއްބަްސވުމުގެ  .35.1
 ވެރިފަރ ަތށް ،ފަރ ތުން ަޙވ ލުވ  މަސައްކަތް ބަޔ ންކޮށް އެކަން  ބޭނުންވ ނަމަ ކުރަން
 ހުއްދަހޯދަށްވ ނެއެވެ. ހުށަހަޅ  ލިޔުމުން

 އެްއވެސްަބެއއް މަސައްކަުތގެ ފަރ ތަކ  އެހެން ގޮުތގެމަތިން ަގިއވ  35.1  .35.2

 މިއެއްބަްސވުމުަގއިވ ގޮުތގެމަތިން ފަރ ތުން  ަޙވ ލުވ  ަމސައްކަތް ހަވ ލުކުރިކަމުަގިއވިޔަސް
 އުފުލަން ވ ނެެއވެ. ޒިންމ  ފުރިހަމައަށް

ތަކެއްޗ އި  .36
ޚިދުމަތ އި 
 ހަވ ލުވުން 

ތ ރީޚ ިއ ( ދުވަސް ކުރިން ތަެކތި ގުދަނަށް ގެނެވޭނެ )ތިނެއް 23ތަކެތި ގުދަނަށް ގެނައުުމގެ   .36.1
   އަންގަންވ ނެެއވެ.މަސަްއކަތް ވިލަރެްސކުރ  ފަރ ތަށް  ގަޑި

 ޙަވ ލުވ ނީ ( ގުދަނުން) މަސައްކަތް ވިލަރެްސކުރ  ފަރ ތުންތަކެތި ގުދަނަށް ގެނައުމުން   .36.2
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 ތަކެތީގެ އަދަދ އެވެ.

ަބލ ނީ ގުދަނަށް ޙަވ ލުވުމަށްަފހު  އެއްބަްސވުމުަގިއވ  ގޮތަށް ަތކެތި/ޚިދުމަތް ލިބިފައިވޭތޯ  .36.3 
މަސަްއަކތް ކޮމެޓީންނެވެ. ކޮލިޓީ ބެލުމަށްފަހު ސްޕެސިފިކޭޝަނ އި ެއއްގޮތަށް  އިވެުލއޭޝަން

 ނިންމ ފައިވ ކަމަށް ވ ނަމަ ެއގްރީމަންޓ  އެްއގޮތަށް ތަކެތި/ޚިދުމަތް ލިބުނުކަމަށްބެލޭނެއެވެ.
 އަދި އެއްަބސްވުމ  ޚިލ ފަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވ  ޚިދުމަތް/ތަކެތި އަނބުރ  ފޮނުވ ލެވޭނެެއވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ  .37
 މުއްދަތު 

 ަތކެތި/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވ ނެއެވެ އެއްބަްސވުމުަގއި ބަޔ ންކޮށްަފިއވ  މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި   .37.1

 ުނަވތަ  ކ ރިޘ އެއް/ޙ ދިސ އެއް ޤުދުރަތީ ނުވަތަ ކަމެއް ބ ރުނުފޯރ  ހަވ ުލވިފަރ ތުގެ މަސައްކަތް  .37.2
 އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި މުއްދަތު ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ުގޅޭކަެމއް މެނިފެކްޗަރިންއ އި

 ުގޅޭ ކަމ  ނުވަތަ ރަސްމީ) އެގޭަފދަ ދިމ ވިކަން އެކަމެއް  ުނވަތަ  ކ ރިޘ އެއް/އެޙ ދިސ ެއއް
 ުކރިން ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު ނިންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ލިޔުންަތކ ެއކު ( ފަރ ތްތަކުގެ

  ހުށަހަޅަންވ ނެެއވެ. މަސައްކަުތގެ ވެރިފަރ ތަށް
 މުއްދަތު ހުށަހެޅިނަމަވެސް ކޮށްދިނުަމށްރުއިތު މުއްދަތު ހުރެ  ސަބަަބކ އި އެްއވެސް  .37.3 

ގޮތުގެމަތިްނ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ަގއި " އުޞޫލު އިުތރުކޮށްދިނުމުގެ މުއްދަތު" އިތުރުކޮށްދޭނީ
 ބިޑް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަިއގެްނނެވެ.

 ކުރުމ އި  ޖުރިމަނ   .38
 އެގްރީމަންޓް 

 ކުރުން  ބ ތިލް 
 

އެއްބަްސވުމުަގިއވ  މުއްދަތަްށ މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ މ ލިްއޔަތުގެ ަޤވ އިުދގެ   .38.1
ނޑޭނެެއވެ.  10.71  ވަނަ މ އްދ އ  އެްއގޮްތވ  ގޮުތގެމަތިން ލިކުިއޑޭޓަޑް ެޑމޭޖަސް ކެ

ރުފިޔ އަށްވުެރ ދަށުގެ ބީލަެމްއނަމަ ފައިސ  ަކނޑ ނީ، ޖުމްލަ -/2,500,000 ޖުމްލަ އަގު   .38.2
)ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އ  ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދ  މުއްދަތަށްވުރެ  0.005އަގު 

 އިތުރުވ  ުދވަސްތަުކގެ އަދަދ  ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.
 CP*0.005*LDލިކުއިޑޭެޓޑް ޑެމޭޖަސް = 

CP  ުކޮންޓްކެޓް ޕްަރއިސް(: ކޮންޓްރެކްްޓގެ ޖުމްލަ އަގ( 
LD  ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮްނޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަްށވުރެ އިުތރުވ  ދުވަސްަތއ( 

ފަިއސ   މަސައްކަްތ ޙަވ ލުވި ފަރ ތުންމަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވ  މުއްދަތަށް   .38.3 
ހުށަހަޅ  ބިލަށް ފައިސ  ދޫކުރެޭވީނ  މަސައްކަތް ޙަވ ލުވި ފަރ ތުންދޭންޖެހިއްޖެނަމަ، 

ނޑުމަށްފަހު ބ ީކ  މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވީ މުއްދަތަށްވ  ފައިސ  ބިލްަގއިވ  އަދަދުން ކެ
 ފައިސ ެއވެ.

އިންަސއްތަ އަްށވުރެ ލިކުިއޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަްސ  15%މަސައްކަުތގެ ޖުމްލަ އަގުެގ   .38.4 
 ބޮޑުެވއްޖެނަމަ އެއްބަްސވުން ބ ތިލްކުރެވޭނެެއވެ.
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އެގްރީމަންޓް  .39
 ބ ތިލްކުރުން 

އެއްބަްސވުމުަގއި ބަޔ ންކޮްށފައިވ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދ ކަމަށް ފ ހަަގ   .39.1
ކުރެިވއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުްނެއއްކޮށް ނުވަތަ ެއއްބަސްވުުމެގ ބައެއް ބ ތިލްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ 

 ގެ ވެރިަފރ ތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.އިޚްތިޔ ރު މަސަްއކަތު
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  3އެްއވެސް ސަބަބަކ ހުރެ ެއއްަބސްވުން ބ ތިލްކޮށްފިނަމަ ބަންދުނޫން   .39.2 

އެހ ތަނަށް ނިމިފައިވ  މަސައްކަތ އި، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އަގ ެއކު ލިެޔ، 
ދެފަރ ތުން އެލިޔުމުގައި ސޮިއކުރަން ވ ނެެއވެ. އަދި މަސަްއކަތް ހިނގ  ސައިތްަގއި ހުންނަ 

ދުވަހުގެ  3ޓްރެކްޓަރ ގެ ހުރިހ  ތަކެތީގެ ލިސްޓް ނަގައި އެަތެކތި  ބަނދުނޫން ކޮން
ތެރޭގައި ގެންދަންވ ެނެއވެ. މި މުއްދަތުގެ ފަހުން މިއިން އެއްޗަކަށް ދިމ ވ  ެއއްެވްސ 

 ނެެއވެ.މައްސަލައަކަށް ޒިންމ އެއް ުނެވވޭ
އެހެނިހެން  .42

 ކަންކަން 

ޤ ނޫނެއް ުނަވތަ  ެއއްވެސް ސަރުކ ރުގެ ސޮއިކުރުމަށްފަހު ދެފަރ ުތން އެއްބަސްވުުމގައި މި  .42.1

ޤ ނޫންެއ  އެފަދަ ނުވަތަ އެނގިްއޖެނަމަ ވ ކަން ތަޢ ރުޟު އެއްބަްސވުމ އި  މި ދަކ ގަވ އި
 ބ ޠިލެއް  މިއެއްބަސްވުން މުޅި ސަބަބުން އެކަމެއްގެ ހެދިއްޖެނަމަ  ަގވ އިެދއްނުވަތަ 
 މ އްދ އެއް  އެ ހިމެނިފައިވ ނަމަ ވުުމގައިއެއްބަސް މި މ އްދ ެއއް އެފަދަ. ނުވ ނެެއވެ

 ދެފަރ ތުންވެސް  ދެމެހެއްޓުމަށް އުވ ނުަލއި  އެއްބަްސވުން މި ނަމަވެސް އިސްލ ހްކޮށްގެން 
 .ޤަބޫލުކުރަމެވެ އެއްބަްސވެ

ޓެކްސް އަދި  .41
 އެހެނިހެން ފީތައް 

ޑިޔުޓީތަކ އި، އިމްޯޕޓް މިމަސައްކަތ އި ގުިޅގެން ދަްއކަންޖެހޭ ޓެކްސްތަކ ިއ، ކަްސޓަމްސް   .41.1
ލައިސަންސް ފީތަްއ އަދި އެެހނިހެއް ފީއެްއ ދަްއކަންޖެހިއްޖެނަމަ ފީއެއް ަދއްކ ނީ މަަސއްަކތް 

 ހަވ ލުވި ފަރ ތުންނެވެ.
އެއްބަސްވުމަށް  .42

 ބަދަލުގެނައުން 
 މެދުގައި  ދެފަރ ތުގެ  ގެނެވޭނީ ބަދަލެއް މ އްދ އަކަށް  ެއއްެވސް އެއްބަްސވުމުަގއިވ   މި  .42.1

 .ެއއްބަްސވުމަކުންނެވެ ސޮއިކުެރވޭ
އެއްބަސްވުމަށް  .43

 ހިނގ ނެ ޤ ނޫނު 
 ޤަވ އިދުތަކ އި  ޤ ނޫނުތަކ އި ދިވެހިރ ްއޖޭގެ ކުރ ނީ ތަންފީޛު ައދި ،ހިންގ ނީ އެއްބަްސވުން މި  .43.1

 .އެްއގޮތަށެވެ
 ދައްަކއިެގން  ވ ހަކަ މެދުގައި ދެފަރ ތުގެ ދެބަސްވުން އުފެދޭ އިމެދުމިއެއްބަްސވުމ   .44.1 ދެބަސްވުން  .44

 ހުށަހަޅައިގެން  އްސަލަމަ ކޯޓަކަށް ޝަރުޢީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ،ހައްލުނުކުރެިވއްޖެނަމަ
 . ނިންމ ނީއެވެ

 ތުގެ މެދުަގއި ދެފަރ  ހައްުލކުރ ނީވެސް އެކަމެއް ދިމ ވެއްޖެނަމަ ނެތްކަމެއް ަގއިމިއެއްބަްސވުމު  .44.2 
 ަމއްސަލަ  ކޯޓަކަށް ޝަރުޢީ ިދވެހިރ އްޖޭގެ  ،ހަްއލުނުވެއްޖެނަމަ. ދަްއކަިއގެންނެވެ ވ ހަކަ

 .ނިންމ ނީއެވެ ހުށަހަޅައިގެން
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 4 -ސެކްޝަން 
 ތައް ޖަދުވަލު 
 1 – ޖަދުވަލު 

 ޗެކްލިސްޓް  އަދި  ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފަރ ތުން  ހުށަހަޅ   ބީލަން 
 

 

 

 

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

  ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ. ނެތްނަމަ  ނުވަތަ  މަދު  ލިޔުންތައް  އަދި  ލިޔުމެއް  އަދި  މަޢުލޫމ ތު  ތިރީގައިމިވ   ބީލަން ހުށަހަޅ އިރު 

   ( 2ބީލަން ހުށަހަޅ  ޯފމް )ޖަުދވަލު  1

   ރެޖިސްްޓރީގެ ކޮޕީ  ކޯޕަރޭޓިވް ޮސސައިޓީ/ ައމިއްލަ ފަުރދުްނގެ ވިޔަފ ީރގެ  ކުންފުނި/ޕ ޓްނަރޝިްޕ/ 2

   (ނަމަ އިޢުލ ން ފުރަަތމަ) ގެ ކޮޕީވިޔަފ ީރގެ ރަިޖސްޓްރީކުދި އަދި މެދުފަންީތގެ  3

   )ބީލަމުގައި ހުށަަހޅަްނޖެހޭނެ ކަަމށް ބަޔ ންކުރ ަނމަ( (ބީ.ޯއ.ކިޔު / ހުށަހަޅ  ެއސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަން 4

   (3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅ  ފަރ ުތގެ ޕްރޮަފއިލް  5

   )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ެރޖިސްްޓރީކޮށްފަިއވ ނަމަ(ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ ރެިޖސްޓްރޭޝަން ޖީެއސްޓީ  6

   (އެޓ ރނީ އޮފް ޕަވަރ) ލިޔުން ހުްއދަ ޮސއިކުުރުމގެ ބީލަުމގައި 7

   .އެލިޔުން ހުށަހަޅަްނޖެހޭަނމަ ލިޔުން ބަޔ ންުކރ  މ ްއދ ގަިއވ  ވަނަ 6.1 8

   ހުަށހަޅަންެޖހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް( ބިޑު ސެިކއުރިޓީ) ބިޑު ސެިކއުރިޓީ 9

   ކޮންސެޕްޓް  10

 މ ރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.ހުށަހަޅ އިރު ތިރީގައިމިވ  މަޢުލޫމ ތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ބީލަން 

   ފުރިަހމަކޮށް ހުށަަހޅ ފައި  "މަޢުލޫމ ތު ބެހޭ ތަނަަވސްކަމ އި މ ލީ" 4ޖަުދވަލު  10

   ހުށަހަޅ ަފއި ަގއި ބަޔ ންުކރ  ލިޔުންތައް  "މަޢުލޫމ ތު ބެހޭ ތަނަަވސްކަމ އި މ ލީ" 4ޖަުދވަލު  11

   ފުރިަހމަކޮށް ހުށަހަޅ ަފއި " ަމސައްކަތްަތއް ުގޅުންުހރި ކޮށްފަިއވ  ެތރޭަގއި ައަހރުގެ( ތިނެއް) 3 ފ އިތުވި" 5ޖަުދވަލު  12

13 
ަމސައްކަުތގެ  " ބަޔ ންުކރ ަމސައްކަތްަތއް ުގޅުންުހރި ކޮށްފަިއވ  ެތރޭަގއި ައަހރުގެ( ތިނެއް) 3 ފ އިތުވި" 5ޖަުދވަލު 

 ހުށަަހޅ ފައި  ތަޖްިރބ ގެ ލިޔުންަތއް

  

ވ  އިރުޝ ދ  އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅ ފައިނުވ ނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔ ރު ބީލަމަށް ހުޅުވ ލި ފަރ ތަށް ހުށަހަޅ އިރު ތިރީގައިމިބީލަން 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

   ތަރުީތބުކުެރވިަފއި  މިލިސްުޓގައި ވ  ތަރުީތބުންުހރީ ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ލިޔުންތައް  14

   ޞަފްހ  ނަންަބރު ޖަހ ަފއި )ކިތައް ަޞފްޙ ގެ ެތރެއިން ކިަތއްަވނަ  ޞަފްޙ ކަްނ އެނޭގގޮތަށް( 15

   ޮސއިކޮށްަފއި ހުރީ ޞަފްހ ތަކުަގއި  16

   ވަކިުނވ ެނހެްނ ބައިންޑްކޮށް / ީހރަްސޖަހ ފައި  ުހރީ ބީލަުމގެ ަގނޑުތައް 17

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

18 
މަްސ  3މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ެރވެނިއު އޮޯތރިޓީން ދޫކުރ  ޓެކްސް ކްލިއަރެންްސ ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ )ދޫކުރިފަހުން 

 ހަމަުނވ (
  

19 
ެނތްަނމަ  )ެއންމެފަހުން ެދއްކި މަުހގެ ައދި ުމަވއްޒަފުން ުމގެ ކޮޕީފަިއސ  ަދއްކ ަކމުގެ ލިޔުގަވ ިއދުން ޕެންަޝން 

 މަސް ަހމަުނވ ( 3)ދޫކުރިފަހުން  ނެތްކަމަށް ޕެންަސން އޮފީހުްނދީފަިއވ  ިލޔުން(
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 2 – ޖަދުވަލު 

 ބީލަން ހުށަހަޅ  ފޯމް 
 

 

 

 

 ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު ބީލަން  .1
 1.1 ނަން  

 1.2 އެޑްރެސް  

 ބީލަން ހުށަހަޅ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމ ތު  .2
 2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 

 2.2 އިޢުލ ން ނަްނބަރު 
 ހުށަހަޅ  އަގ އި މުއްދަތު  .3

 3.1 ހުށަހަޅ  އަގު  

  ޖީ.އެސް.ޓީ  

  ޖުމްލަ އަގު: 

 3.2 )ތ ނައިން ލިޔުމަށް (ޖުމްލަ އަގު  
 3.3 ހިަމނައިގެން(މުއްދަތު )ބަންދުދުވަސްތައް  

 ބީލަން ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ އިގްރ ރު  .4
 މަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތ އި، ެއްގރީމަންޓްގެ މ އްދ ތައްމަތީގައިބަޔ ްނކޮށްފައިވ  މަަސއްކަތް/ޚިދު

ނުޑ އްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް މަސަ މި  މަތީގައި ދެންނެވިަފއިވ  އަގަށްރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު،  ދިނުމަށް އަޅުގަ
ނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.  / އަުޅގަ

4.1 

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދިނުން ހަވ ލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެކަށީގެްނވ   އަޅުަގނޑު/ އަުޅގަ
ަގއިވ  މުއްދަތުަގއި މަސަްއކަތް/ޚިުދމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  3.3މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި މަަސއްަކތް ފެއްޓުމަށ އި، 

 ހުށަހަޅަމެވެ.
4.2 

ކޮށް، ެއއ އި އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުދުވަ 32މިބީލަން ހުށަހަޅ ތ  
ނޑުމެން ެއއްބަްސވަމެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެޭރގައި އެްއބަސްވުމުަގއި ސޮ ިއކުރުމަށް ެވރިފަރ ތުން އެދިވަޑައި / އަުޅގަ

 ވަމެެވ. ސައްކަތް ކުރުމަށްެވސް އެއްބަސް ގެންފިނަމަ، އެއްބަްސވުުމގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަްސވުމ އި އެްއގޮތަށް މަ
4.3 

  ބީލަން ހުށަހަޅ  ފަރ ތުން  .5

 

 ސޮއި 

 ނަން  

 މަޤ މު 

 ތ ރީޚް 
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 3 – ޖަދުވަލު 
 ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ ޕްރޮފައިލް 

 

 

 

 

 ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު  .1
  -1.1 ނަން  

  -1.2 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވ  އެޑްރެސް 

  -1.3 ވިޔަފ ރީ އެޑްރެސް  

  -1.4 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

  -1.5 ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު  

  -1.6 ނަންބަރު  ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން 

  -1.7 ފޯނު ނަންބަރު  

  -1.8 އީމެއިލް އެޑްރެސް  

ވެރިންގެ މަޢުލޫމ ތު )ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސ ދ ރުންގެ މަޢުލޫމ ތު، ޕ ޓްނަރޝިޕެންނަމަ ޕ ޓްނަރުންގެ ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ  .2
 މަޢުލޫމ ތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފ ރިއެއްނަމަ ވެރިފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު(

 # ނަން  މަޤ މު 

   މެޖޭނިންގ ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   

 އ ންމުކޮށްކުރ  މަސައްކަތްތައް  .3
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 4 – ޖަދުވަލު 
  މ ލީ ތަނަވަސްކަމ އި ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު 

 

 

 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު 
 ނިޔަލަށް  މަހުގެ  މެއި  2222

 )ދިވެހި ރުފިޔ އިން( ބެލެންސް 
 # އެކައުންޓް ނަންބަރު  އެކައުންޓްގެ ބ ވަތް 

    

    

 ޖުމްލަ  

 ކްރެޑިޓް ދޫކުރ  ފަރ ތްތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު 

)ދިވެހި  ފައިސ ގެ އަދަދު 
 ރުފިޔ އިން(

 # ފަރ ތުގެ ނަން  ކުރެޑިޓް ދޫކުރި  ދޫކުރެވުނު ތ ރީޚް  ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު 

     

     

     

 ޖުމްލަ  
 

 

 

 

 

 

ޖުމްލަ އަދަދުން ހަމަވ ނަމައެވެ. އަދި އިވެލުއޭޝަނަށް ނަގ ނެ އެްނމެ  އިންސައްތަ  22ގެ ގުހުށަހަޅ އަ އިވެލުއޭޝަނަށް ނަގ ނީ  ނޯޓް:
 އެވެ.އިންސައްތަ  122ގެ ގުހުށަހަޅ އަމަތީ އަދަދަކީ 

 
 5 – ޖަދުވަލު 

 (ނިޔަލަށް  މެއި މަހުގެ  2222) ތެރޭގައި ކޮށްފައިވ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް  މަހުގެ  (ތިރީސް ހައެއް ) 36ފ އިތުވި 
 

 

 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ ކޮށްފައިވ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް 
މަސައްކަތުގެ އަގު 
 )ދިވެހި ރުފިޔ އިން(

 # މަސައްކަތުގެ ނަން  ވެރިފަރ ތް މަސައްކަތުގެ  މަސައްކަތްކުރި އަހަރު 

     

     

     

     

 ޖުމްލަ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .ހަމަވ  މަސައްކަތްތަކެވެ އިންސައްތަ  22ގެ ގުއިވެލުއޭޝަނަށް ނެޭގނީ ހުށަހަޅ އަ  ނޯޓް:
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 6 – ޖަދުވަލު 
 ޑު ނބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރ ނެ މިންގަ

 

 

 

 

ޕޮއިންޓްދެވޭނެ 
 ދ އިރ  

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް 
ޕޮއިންޓްގެ 
 އަދަދު 

 52  52 ×ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ުހށަހެޅި އަގު  އަގު 

 22 ހުށަހަޅ  ކޮންސެޕްޓަށް ކޮންސެޕްޓް 

 12 12 × ވެލިޔު މަތީ ެއންމެ ހުށަހެޅި/  ވެލިޔު ހުށަހެޅި މ ލީ ޤ ބިލުކަން 

 ތަޖުރިބ  
 2ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް  ގުޅުންހުރި ހަމަވ  އިންސަްއތަ 22 ހުށަހަޅ އަުގގެ

 ޕޮއިންޓް
22 

 122 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 Tender no……….issued by the Ministry of Education on 

………………………………… …………..for Supplying/Purchasing   of …………………………… …….[name 

of Contract]  (hereinafter called “the Bid”).  
 

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

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

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

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

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

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

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

THE CONDITIONS of this obligation are: 

  

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

Form of Bid; 

           or 

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

Bid validity: 

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

Bidders, if required; or 

 (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the  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 ………………………. da ys 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 
 ޕ ރފޯމަންޓް ގެރެންޓީ 

 

 

 

 

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

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

 [name &address of Purchaser]  

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

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

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

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

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

Contract”); 

 

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you wi th a 

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

obligations in accordance with the Contract;  
 

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

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

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

being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payab le, 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 
 އެޑްވ ންސް 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 S upplier, in the amount not exceeding 

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

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

 

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

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

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

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

addition, or modification. 

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

of the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.  

 

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

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

amount from the Supplier. 

  

Yours truly, 

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

 NAME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION ……………………………………………….  
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29 ގ24ާާެ ސަފްހާ  ކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔު  
 

  5 -ސެކްޝަން 

 ކޮންޓްރެކްޓް ޑ ޓ  ޝީޓް 

 ކޮންޓްރެކްޓ ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް 
 ނަންބަރު 

 ފަރ ތުގެ ަމުއލޫމ ތުވެރި މަސައްކަުތގެ
 ނަން:
 ރެސް:އެޑް

33.1 

 ފަރ ތުގެ ަމއުލޫމ ތުމަސައްކަތް ހަވ ުލވ 
 ނަން:

 ރެސް:އެޑް
33.2 

 މަސައްކަުތގެ މަޢުލޫމ ތު:
 

33.3 

 33.4 މަސައްކަުތގެ ައގު:
  37 އެއްބަްސވުމުގެ ުމއްދަތު:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 ބީލަން ފޮތް 

 2222ޖޫން  22 

 

29 ގ25ާާެ ސަފްހާ  ކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔު  
 

  6 -ސެކްޝަން 

 އެއްބަސްވުން 
 ފަހުން  މީގެ އެއްބަްސވުމުަގއި  މި) --------------------  ،ވަނީ ކުރެވިަފއި  އެގްރީމަންޓް މި

 ،ސަަނތުން މީލ ދީ ،ދެމެދު އ  "(  ިވއްކ ފަރ ތް" މީގެފަހުން އެއްބަްސވުމުަގއި  މި) ------------ އ އި"( ގަންނަފަރ ތް"
 . ެއވެ ދުވަހު....... )..................(  މަހުގެ........................  އަހަރުގެ ވަނަ........... 

( ކުރުމަްށ "މަސައްކަްތތައް"ފަހުން  އެއްބަްސވުމުަގިއ މީގެ )މި............................ ދެންފަހެ، 
ފަރ ތުން ހުށަހަޅ ފައިވ  އަންދ ސީ ހިސ ބު ގަންނަފަރ ތުން ވިްއކ ހިނދު، އަދި އެކަމަށްޓަަކއި  ވިގަންނަފަރ ތުން ބޭނުން

ލިބޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިތްަތއް މަސައްކަ އަދި އެ ،ފަރ ުތން ކުރުމަށ އިިވއްކ ހިނދު، ބުނެވިދިޔަ މަސައްކަތްތައް  ރިޤަބޫލުކު
 ގެއްލުމަކަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނަމަ އެކަމެއް ކުރުމަށް ނިޔަްތަގނެ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ެއއްބަސްވަެމވެ. 

 "އްޠުތަ އެއްބަްސވުމުގެ ޝަރު" ތައް މ ނަކުރުމުގައިޙުތަކ އި ިއސްތިލ ބަޔ ްނކޮށްފައިވ  މުސްތަލަޙުއެއްބަްސވުމުަގއި  މި .1
ެއއްބަސްވުުމގެ ބަެއްއގެ  އަދި ެއއީ، މި ގޮތަށް ބަލަންވ ނެެއވެ.މުސްތަލަޙެއް ނުވަތަ އިސްތިލ ޙެއް ބޭނުންކޮށްފަިއވ   އެގައި 

 ގޮތުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ. 
ައގު ެދއްކުމަށް ަކނަޑއަޅ ފަިއވ ގޮތަށް  ރިޢ ޔަތްކޮްށ  ަކނޑަައޅ ފަިއވ  ައގަށް، އަިދ އެ ގައި ެއއްބަސްވުމު  މި .2

 އެއްަބސްވުުމގެ ޝަުރޠުތަކ  މަަސއްކަތްކުރުުމަގއި މި އަދި އެ ،އެއްބަްސވުމުގެދަށުން ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށ އި
 ފަރ ތުން އެއްބަްސެވއެވެ. ވިްއކ ބަދަލު ދިނުމަށް ލިބިދޭންޖެހޭ މަަސއްކަތްތަކަށް އެްއގޮތްނުވ  

 އަދި އިސްލ ޙު ކުރަންޖެހޭ ،ަތއް ުކރިއަށް ގެްނގޮސް ނިންމުމ އިއެއްބަްސވުމުަގއި ަކނޑައަޅ ަފއިވ  މަަސއްކަތް މި .3
މަސައްކަތުެގ ިވއްކ ފަރ ތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ  ެއއްބަްސވުމުެގ ޝަރުޠުތަކ އި އެްއގޮތަށް ިއސްލ ޙުކުރުމ  ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް

ދޭންޖެހޭ ޮކށްނިންމ  މަސައްކަތްތަކަށް  އެްއގޮތްވ  ޮގތުގެމަތިން ވިއްކ ފަރ ތުން އަގު ނުވަތަ އެއްބަްސވުމުެގ ޝަރުޠުތަކ 
 އެއްބަސްވެެއވެ.   ގަންނަފަރ ތުންދިނުމަށް ވިްއކ ފަރ ތަށް އެންމެހ  ފައިސ  

މި އެއްބަްސވުން އެކުެލވިެގންވަނީ ބީލަމ  ގުޅިގެން ެދވުނު މަޢުލޫމ ތ އި، އެއްަބްސވުމުގެ އ ންމު 
 ހުށަހަޅ ފައިވ  ޕްރޮޕޯސަލްގެ މައްޗަެށވެ.މަސަްއކަތް ހަވ ުލވި ފަރ ތުން ، މ އްދ ތަކ އި 

 ެއއްބަސްވުުމަގއި  ،އިޙްތިރ މްކުރުމ އި މ އްދ ތަކަށް އެންމެހައި އެްއބަސްވުމުގެ މި ،އެއްބަސްވުަމކީ މި
 ދެމެހެއްޓުމުގެ  އެއްބަްސވުން މުއްަދތަށް މިއެއްބަސްވުުމގެ ދެފަރ ތުން ،ޙ ޞިލްކުރުމަށްޓަކައި  މަޤްޞަދުތައް ބަޔ ންކުރ 

 .ެއއްބަސްވުެމކެވެ ޞައްޙަ ސޮިއކޮށްފަިއވ   ެއކު އިޚްތިޔ ރ  ފުރިހަމަ ދެފަރ ތުގެ ،ހެކިކޮށް މީހުން ތިީރަގއިވ  ތުގައިނިޔަ

 ފަރ ތް: މަސައްކަތ  ހަވ ލުވ     ވެރިފަރ ތް: މަސައްކަތުގެ 
 ސޮއި: ސޮއި:
 ނަން:  ނަން: 
 މަޤ މް:  މަޤ މް: 

 ތައްަގނޑު:  ތައްަގނޑު: 
 ހެކިން:   ހެކިން:
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29 ގ26ާާެ ސަފްހާ  ކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔު  
 

 ސޮއި: ސޮއި:
 ނަން:  ނަން: 
 މަޤ މް:  މަޤ މް: 
 އައި.ޑީ#: އައި.ޑީ#:

 މަސައްކަތް ހަވ ލުވ  ފަރ ތުން ސްޕަވައިޒު ކުރ ނީ     މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރ ތުން ސްޕަވައިޒު ކުރ ނީ 
 ސޮއި: ސޮއި:

 
 ނަން:  ނަން: 
   މަޤ މް:    މަޤ މް: 
 އައި.ޑީ#: އައި.ޑީ#:
 ގުޅޭނެ ނަންބަރު: ނަންބަރު:ގުޅޭނެ 

 އީމެއިލް ެއޑްރެސް: އީމެއިލް ެއޑްރެސް:
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29 ގ27ާާެ ސަފްހާ  ކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔު  
 

 

 7 -ސެކްޝަން 
 ބޭނުންވ  ޚިދުމަތް/ތަކެތި/މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް 

 އިވެންޓް މެނޭޖަރގެ މަސައްކަތް  -  2221-2222 އެވޯޑް  އޯލެވެލް ޓޮޕް އެޗީވަރސް 
 މަސައްކަތް  #
 ސްޓޭޖް، ބެކްގްރައުންޑް، ޕްރިންޓިންގ މެޓީރިއަލްސް ޑިޒައިން() ކޮންސެޕްޓް ތައްޔ ރުކުން 1

2 
ރޑް، ސިޓީއުރަ، ބެކްޑްރޮޕް  ސެޓްފިކެޓް، ސެޓްފިކްޓް ފޯލްޑަރ، ވިސިޓިންގ ޕ ސް، ސެކިއުރިޓީ ކަރުދ ސް، ސްޓޭޖް ކ 

 ތައްޔ ރުކޮށް އެޕްރޫވަލް އަށް ހުށަހެޅުން

3 
ރޑް، ސިޓީއުރަ، ޕްރިންޓްކޮށް  ސެޓްފިކެޓް، ސެޓްފިކްޓް ފޯލްޑަރ، ވިސިޓިންގ ޕ ސް، ސެކިއުރިޓީ ކަރުދ ސް ކ 

 މިނިސްޓްރީ އ  ޙަވ ލުކުރުން 

 ޤުރުއ ން އ ޔަތުގެ ތަރުޖަމ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހެދުން ޙަފްލ ގައި ކިޔަވ  4

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ތައްޔ ރުކުރުން ހަފްލ އ ގުޅޭ ވީޑީއޯ 5

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްޕޮންސަރގެ ވީޑިއޯ 6

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްލައިޑްސް ތައްޔ ރުކުރުން އިނ މް ލިބޭ ދަރިވަރުންގެ 7

 އަރުވ  ހަނދ ނީ ފިލ  ތައްޔ ރުކުރުން ޝަރަފްވެރި މެހުމ ނަށް 8

 ފޓ( 50×25) ސްޓޭޖް ތައްޔ ރުކުރުން 9

 ސައުންޑް ހަމަޖެއްސުން ރިހ ސަލްއަށް ބޭނުންވ  10

ނޑި ެޖހުން  ރިހ ސަލްއަށް ބޭނުންވ  11 ނޑި(  900ގޮ ނޑި -ގޮ  ޕްލ ސްޓިކް ގޮ

 ތައްޔ ރުކުރުން  ހަފްލ އަށް ހޯލް 12

 ފުޅި 1800. ބިއްލޫރި ފުޅި، އުރަ ލައްވ ފަ( 500ml-330ފެން ފުޅިއެއެއް ހަމަޖެއްސުން ) ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް 13

 ކަރުދ ސް ތަށި( 1000 -ޑިސެޕެންސަރ  3ބެހެއްޓުން ) ފެން ޑިސްޕެންސަރ 14

 ސައުންޑް ހަމަޖެއްސުން ހަފްލ ގެ، ލައިިޓންގ، 15

 ލެޑް ސްކްރީން ހަރުކުރުން  2އެޅުވުމަށް  ޕްރެޒެންޓޭޝަން 16

 ހަމަޖެއްސުން ހަފްލ ގެ ޕޯޑިއަމް 17

 މޭޒުކޮޅުގެ ފްލ ވަރ ބުކޭ ހަމަޖެއްސުން ޝަރަފްވެރި މެހުމ ނުގެ 18

 ޓެްނޓް ަހމަޖެއްސުން އިނ މު ބަހައްޓ  މޭޒަށް 19

 މޭޒު( 20 -ފޫޓޫ  3x6) އިނ މެ މޭޒު ހަމަޖެއްސުން 20

21 
 ސްޓެޕްސް ބަރި ހޯދުން 2 ސްޓޭޖް މަތީގައި ބަހައްޓ 

22 

ނޑި ޖެހުން   ހަފްލ ގެ ގޮ
ނޑި:  -  60ބެންކުއެޓް ގޮ
ނޑި:  -  1695ޕްލ ސްޓިކް ގޮ

ނޑި 23 ނޑި( 150ޖެހުން ) ބެކް ސްޓޭޖްގައި ގޮ  ޕްލ ސްޓިކް ގޮ
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29 ގ28ާާެ ސަފްހާ  ކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔު  
 

24 

 ެޓބަލް( ބުފޭ 4ބިލެއްމީރުކުރުން )
 (pax 60ވީ.ވީ.އައި.ޕީ: ސީޓަޑް ޓޭބަލްސް; ) -
 (pax 75ވީއައިޕީ: ސްޓޭންޑިންގ ޓޭބަލްސް: ) -
 (pax 1620ނޯމަލް: ސްޓޭންޑިންގ ޓޭބަްލސް: ) -
 (pax 250ނޯމަލް: ސްޓޭންޑިންގ ޓޭބަްލސް: ) -

 ތައްޔ ރުކުރުން ސެޓަޕް 2ފޮޓޯ ނަގ   25

  ރ ހަމަޖެއްސުންފޮޓޯގްރ ފަ 26

27 
ރ. )ފަންސ ސްހ ސް( -/50,000ސްކޫލުން އިންތިޒ މްކުރ  ދަރިވަރުންގެ ހަރަކ ތްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އެޑްވ ންސްކޮށް 

ނޑައަޅ  ސްކޫލަކަށް ދޫކުރުން.  މިމިނިސްޓްރީން ކަ
      

 
Refreshment Menu 

Menu 

 Chicken Satay (served with peanut sauce) 
 Chicken Sandwich 
 Beef Bun 
 Tuna Puff 
 Finger Finger 
 Mozzarella and Sausage Rolls 
 Banana Cake 
 Fruit Tartlets 
 Chocolate Eclairs 
 Cream Slice 
 100% Fruit Juice (Apple, Mango, Guava) 
 Soft Drinks (Coke/Fanta) 
 Iced Coffee 
 Tea / Coffee 
 Mineral Water 
 Betel Nuts 

 

National Top Ten 763

Top in the World 13
Top in Maldives 9

High Achievement Award 6

Total Trphies 791

Trophy Quantity
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29 ގ29ާާެ ސަފްހާ  ކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔު  
 

Total Invitation Card 945 

Total Visiting Pass 1777 

Total Envelopes 970 

Security Card 945 

Certificate Paper 810 

Certificate Folders 780 

 

 .ިޓްރޮފީ ތައްޔ ރުކުަރއްވ ނީ ިމމިނިސްޓްރީން ދީފައިވ   ޓްރޮފީގެ ނަމޫނ  ވަކި ފައިެލްއގެ ގޮުތގައި އެޭޓޗް ކުެރވިފައ
 ނަމޫނ އ  އެްއގޮތަށެވެ.

  ްްސޓޭޖް، ބެކްގްރައުްނޑް، ޕްރިންޓިންގ މެޓީރިއަލްސް ) ކޮންސެޕްޓް ތައްޔ ރުކުންބީލަން ހުށަހަޅ  ފަރ ތުނ
ކޮންސެޕްޓް ަތއްޔ ުރކޮށް ހުށަނ ޅ ނަމަ ބީލަންތައް ބ ތިލްކުރެވޭނެެއވެ.  ބީލަމ އެކު ހުށަހަޅަންވ ނެެއވެ. ޑިަޒއިން(

ރޑް، ސިޓީއުރަ،)  (ބެކްޑްރޮޕް ފޯލްޑަރ، ވިސިޓިންގ ޕ ސް، ސެކިއުރިޓީ ކަރުދ ސް، ސްޓޭޖްސެޓްފިކެޓް، ސެޓްފިކްޓް  ކ 
 

  2222އޮގަސްޓް  25އިވެންޓް ބޭއްވޭނެ ކަމަށް ލަފ ކުރ  ތ ރީޚް: 
އިވެންޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މ ލޭގަެއވެ. އަދި އިެވންޓް ބޭއްވުމަށް މިހ ރު  : އިވެންޓް ބ އްވ ތައް 
 ަގެއވެ.އައުްޓޑޯރ ނިންމ ފައިވަނީ 


