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ކައުންސިލްގެނައިފަރުފާދިއްޕޮޅު
އިދާރާ

،ނައިފަރުފާދިއްޕޮޅު
. ދިވެހިރާއްޖެ

ީބަލާމިއ ުގޭޅ ަކުރާދްސ
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުންރިނޮވޭޓްޅ.ނައިފަރު ފުޓްސަލް ދަނޑު ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: 

327-C/327/2023/30(IUL)އިޢުލާނު ނަންބަރު:

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު:

2023ޖެނުއަރީ 19އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް:

2023ޖެނުއަރީ 26މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:



1ސެކްޝަން  

ބީލަން ޝީޓް 

ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް
ރިފަރަންސް  

ނަންބަރު 

ފަރާތެއްކޮށްދޭނެމަސައްކަތްކުރުމުގެރިނޮވޭޓް ދަނޑުފުޓްސަލްނައިފަރު.ޅމަސައްކަތުގެ ނަން:

ހޯދުން

327-C/327/2023/30(IUL)ނަންބަރު:އިޢުލާން 

2023ޖެނުއަރީ 19ތާރީޚް:އިޢުލާން ކުރި

1.1

-މިބީލަމަށް ކުރިމަތި ލެވޭނެ އިތުރު ފަރާތްތައް: ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ގައ2.1ި 2.3

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން:
ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު އަދި ބީލަން ގަތުމުން 

projects@naifaru.gov.mvލިބޭ ރިސިޕްޓް މެއިލް ކުރައްވާނީ 

ދުވަހުންވަނ2023ަޖެނުއަރީ 19ހުންނާނީލިބެންގަންނަންޑޮކިއުމެންޓްބިޑްބިޑް ފޯމް ގަތުން:
އާއ12:00ިނ09:00ްދުވަހެއްގެކޮންމެހަމައަށްދުވަހާއިވަނ2023ަޖެނުއަރީ 26ފެށިގެން
އަގަކީވިއްކާޑޮކިއުމެންޓްބިޑް. ކޮށެވެމެދުވެރިޔުނިޓުބަޖެޓްއިދާރާގެކައުންސިލްނައިފަރުހަމައަށް

ރުފިޔާއެވ100.00ެ .
) 1ރެވެނިއ1370ު( 7705700335001ފަރާތްތަކުންބޭނުންފުޅުވާބައްލަވައިގަންނަންބިޑް

ން ފައިސާ ބަލައިގަތްކަމުގެ  ކުރުމުވައިބާކޮޅުސްލިޕްއަށް 7988627ޖަމާކޮށްފައިސާއެކައުންޓަށް
ބިޑްނުވާއިރުފޮއިންވައިބަރސްލިޕްކޮޅު . މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވައިދެވޭނެއެވެ ރަސީދު ވައިބަރ 

)  ވެރިފަރާތުގެއަދިއެޑްރެސްއީމެއިލް،ނަންވިފާރީގެ( ވިޔަފާރީގެފަރާތުގެކުރާނެރެޖިސްޓްރީ
. ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެމަޢުލޫމާތު
ނިޔަލަށްގެ  26ޖެނުއަރ2023ީނ19ްޖެނުއަރީ 2023: މުއްދަތު

8.1

ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ (މައުލޫމާތު ސެޝަން)
(ބުރާސްފަތި)2023ޖަނަވަރީ 26ތާރީޚް:
13:00ގަޑި:

އޮފީސް: މަލްޓިޕާޕަސް ބިލްޑިންގ 

9.1

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: 

ޢައިޝަތް ޝަމްޢާނަން: 

ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސައ މަޤާމް: 

ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއޮފީސް: 

6620164ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

9.2



aa@naifaru.gov.mv-aishath.shamއީމެއިލް އެޑްރެސް: 

ފަރާތުގެފޮނުއްވާމެއިލްކަށަވަރުކުރުމަކީލިބުނުކަންމެއިލްއިދާރާއަށްމެއިލްކުރެއްވުމަށްފަހު(

). ޒިންމާއެކެވެ

ހުށަހެޅުމަށް ފޯމުގައިދީފައިވާ ގައި 2ގެ އެނެކްސް 4އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: ސެކްޝަން  13.1

- މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު:  14

ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި 
ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްތަން:

2023ޖެނުއަރ31ީތާރީޚް:
އަންގާރަދުވަސް:
0013:ގަޑި: 

18.1

ބީލަން ހުޅުވުން

ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްތަން:

2023ޖެނުއަރީ 31ތާރީޚް:
އަންގާރަދުވަސް:
13:00ގަޑި: 

20.1

ގައި އެވަނީއެވެ.  6ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު  24.1

ފަސްހާސް) ރުފިޔާ (5000.00ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު:ބިޑް  28.1

) ދުވަހެވެ. ނުވަދިހަ(90ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން   28.2

)އަގުގެ (ބީލަން ހުށަހަޅާ 10%ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު:  30.1

ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތަކެތި ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ތަން:  36.1



ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު-2ސެކްޝަން  

އާންމު މަޢުލޫމާތު(ހ) 

މި ބީލަމަކީ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް .1.1ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު.1

ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެކެވެ. މި ބީލަމުން ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ 

ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ބީލަން 

ބީލަމަށް .2

ކުރިމަތިލެވޭނެ  

ފަރާތްތައް

ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ.2.1 ނަންބަރ: ،ބީލަން  (ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ރަޖިސްޓުރީ  ވިޔަފާރި 

ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ރީ ކުރެވިފައިވާވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަ) ގެ ދަށުން  18/2014

ނަންބަރ  2.1.1 ދަށުނ96/10ްޤާނޫނު  ގެ  ޤާނޫނު)  ކުންފުންޏާބެހޭ  ، (ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް.

ޕާޓްނާރޝިޕެއްގެ ،(ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނު) ގެ ދަށުނ2011/13ްޤާނޫނު ނަންބަރ  2.1.2

ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް 

ކޯޕަރޭޓިވް ،(ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުނ2007/3ްޤާނޫނު ނަންބަރ  2.1.3

ސޮސައިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް 

(އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން 2004/19ޤާނޫނު ނަންބަރ  2.1.4

ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް 

އިކޮނޮމިކްއޮފްމިނިސްޓްރީތެރެއިންފަރާތްތަކުގެކުރާބަޔާންގައ2.1ިމާއްދާގެމި.2.2

ގިންތިއެއްގައިގިންތިއަކުންވިޔަފާރީގެފަންތީގެމެދުއަދިކުދި،ކުދި އެންމެޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ

އް. ވިޔަފާރިތަދިވެހި ކުރެވިފައިވާރަޖިސްޓްރީ

ބަޔާންކުރާ  2.1ގެ  މިމާއްދާ.2.3 ބީލަމަށް ގައި  ފަރާތްތަކަކަށް  އެހެން  އިތުރުން  ފަރާތްތަކުގެ 

ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ބީލަން .3

އޮންނަންވާނެގޮތާ

އި ބީލަމުގައި 

ސޮއިކުރުން 

މި ލިޔުމުގެ އެނެކްސް  .3.1 ފަރާތްތަކުގެ ، ގައިވ1ާބީލަންތައް އޮންނަންވާނީ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން 

ބައިންޑު  ތަރުތީބުން  ހިމެނޭގޮތަށް  ޑޮކިއުމަންޓުތައް  ލިއުންތަކާއި  ގައިވާ  ޗެކުލިސްޓު 

ކުރެވިފައެވެ. 



ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭ ފޮންޓަކުން (ފަރުމާ ފޮންޓް ،ބީލަން އޮންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން.3.2

އަތުން ލިޔާނަމަ ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އެނގޭގެ  ފަދަ) ޓައިޕު ކުރެވިފައެވެ. ނުވަތަ  

ގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން 

އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ކޮންމެ 

ކިތައް ޞަފުހާގެ ތެރެއިން ކިތައް ވަނަ ޞަފުޙާކަން އެނގޭގޮތަށް ޞަފުޙާއެއްގައި ވެސް އެއީ  

ތަރުތީބުން ޞަފުޙާ ނަންބަރުވެސް ޖަހަންވާނެއެވެ. 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން 3.3.3.3.1

ބަޔާންކުރާ  ދެވިފައިވާކަން  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ފަރާތަކަށް ސޮއި  އެ  ސޮއިކުރާނަމަ  ބީލަމުގައި 

."ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ޕާޓ3.3.2ް މެނޭޖިންގ  ބީލަމުގައި ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ  ފަރާތަކުން  އެހެން  ނޫން  ނަރު 

ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް 

.އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ބީލަމުގައި 3.3.2 ފަރާތަކުން  އެހެން  ނޫން  ޗެއަރޕާރސަން  ސޮސައިޓީތަކުގެ  ކޯޕަރޭޓިވް 

ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް 

.އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި ފަރުދީ ވިޔަފާރިތަކުގައި ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް  3.3.4

އޮފް  "ޕަވަރ  ބަޔާންކުރާ  ދެވިފައިވާކަން  ހުއްދަ  ސޮއިކުރުމުގެ  އެފަރާތަކަށް  ސޮއިކުރާނަމަ 

.އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ބީލަމުގެ ލިޔުންތަކުގައި 3.3.5

އިރު، ޒިންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްވެސް ސޮއި ކުރެވިދާނެއެވެ. ސޮއިކުރާ 

ހުށަހެޅޭނެ .4

ބީލަމުގެ އަދަދު

އެއް ބީލަމަށްވުރެ (އެކެއް) ބީލަމެވެ.1ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ  .4.1

އިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ފައެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާންގިނަ ބީލަ

ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ. 

ބީލަން ތައްޔާރު  .5

ކުރުމުގެ އަގު

ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެބީލަމެއް .5.1

ފަރާތަކުންނެވެ. މިކަމަށް ހިނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ  

ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ. 



އެހެނިހެން .6

އުސޫލްތައް

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާއި ގުޅުމެއް (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ .6.1

ބަޔާންކުރާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓިވް" ކަމުގައި ގެ (ހ) ގައި  1.02

އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގުޅުމެއް) އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ

މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާ ހުއްޓާ އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ ލިޔުމެއް ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

އެންގުމަކާ ނުލައި އެ ބީލަން ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ. އިތުރު 

(ށ) ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް 

ހިމެނޭ މުގައި ބީލަ.7

ބައިތައް

ލިޔުންތަކާއި،  .7.1 ލިސްޓްގައިވާ  ތިރީގައިވާ  ހިމެނެނީ  ލިޔުންތަކުގައި  ބީލަމާގުޅޭ 

އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ. 

)1-ބީލަން ޝީޓް (ސެކްޝަނ7.1.1ް

)2-ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު (ސެކްޝަނ7.1.2ް

)3-މާއްދާތައް (ސެކްޝަންޚާއްޞައެއްބަސްވުމުގެ އާންމު އަދި 7.1.3

) 4-(ސެކްޝަންމަސައްކަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތ7.1.4ު

)5–(ސެކްޝަންޖަދުވަލުތައ7.1.5ް

ބީލަމުގައި .8

ރަޖިސްޓްރީ  

ކުރުން 

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނުގައި ދީފައިވާ އިރުޝާދާ .8.1

އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ. 

ތެރޭގައި .8.2 މުއްދަތުގެ  ދެވިފައިވާ  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ  އިޢުލާނުގައި  ހުށަހެޅޭނީ  ބީލަން 

ފަރާތްތަކަށެވެ. ރަޖިސްޓްރީކުރާ 

ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން .9

މައުލޫމާތު  

ސާފުކުރުން 

ތާރީޚާއި ގަޑި އޮންނަބާއްވާނަމަ ޕްރީބިޑް މީޓިންގގމި ބީލަމާއި ގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިން.9.1

"ބީލަން ޝީޓް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ބޭނުންވާނަމަ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ އެޑްރެހަށް  ބީލަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން  .9.2

ބީލަންވެރިންނަށް  ހުރިހާ  ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު  އެކަމުގެ  ހުށަހެޅުމުން،  ލިޔުމުން 

ލިޔުމުން ފޮނުވޭނެއެވެ. 

ބީލަން.9.3 އިތުރަށް ކަރުދާހުގައިވާ  މި  ގުޅޭގޮތުން  ބީލަމާ  މި  ނުވަތަ  ގުޅިގެން  މަޢުލޫމާތާއި 

ކަމެއް އޮތް ނަމަ އެ ކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ ސާފުނުވާ  

އެކެވެ. 



ބީލަމަށް ބަދަލު .10

ގެނައުން

ބަދަލެއް  .10.1 ގެންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ބީލަމަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  ހުޅުވުމުގެ  ބީލަން 

އެމެންޑްމަންޓެއް (އުނި/އިތުރު) ގެނެވޭނެއެވެ.   ، ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި

ގައިވާ ގޮތަށް ދޫކުރާ އެމެންޑްމަންޓަކީ ބީލަމުގެ ބައެކެވެ. އަދި އެ އުނިއިތުރު ބީލަމުގެ  10.2.0.11

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.   މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލް  ފަރާތްތަކަށް  ޙާޟިރުވި  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

ނުވަތަ އެފަރާތަކާ އެލިޔުން ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ތައްޔާރުކުރުން (ނ) ބީލަން 

ބީލަމުގައި ބޭނުން .11

ކުރެވޭ ބަސް 

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް .11.1

ދިވެހިބަހުންނެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިގިރޭސި ބަހުން 

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  

ބީލަމުގައި ބޭނުން .12

ކުރާ ފައިސާ 

މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.  .12.1

ޝީޓްގައި  .13.1އަގު ހުށަހެޅުން.13 ބީލަން  އެކަން  ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ  އަގު  ގޮތަކަށް  ވަކި  ބީލަމަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ޖީ.އެސް.ޓީ ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  .13.2 ހުށަހަޅަންވީ  އަގު  ފަރާތެއްނަމަ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 

ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. 

މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް މުއްދަތު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ދުވަހުގެ .14.1މުއްދަތު.14

އަދަދުންނެވެ. 

މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް .14.2

ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

ވަކިމުއްދަތަކަށް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތެއްނަމަ، އެމަސައްކަތެއް އެމުއްދަތަށް .14.3

ނިންމަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތް 

) ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީ  ނުވަދިހަ(90ބީލަމާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުގައި މަދުވެގެން  .15.1ބީލަމުގެ މުއްދަތު.15

މުއްދަތެއް އޮންނާނެއެވެ. 

ބީލަމާއެކު .16

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ލިޔުންތައް 

ނުވަތަ  .16.1 މަދު  ލިޔުންތައް  އަދި  ލިޔުމެއް  އަދި  މަޢުލޫމާތު  ތިރީގައިމިވާ  ހުށަހަޅާއިރު  ބީލަން 

ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.  

)2ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު 16.1.1



ވިޔަފާރީގެ  16.1.2 ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ  ސޮސައިޓީ/  ކޯޕަރޭޓިވް  ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ 

ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ. 

ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ ވިޔަފާރީގެމެދުފަންތީގެއަދިކުދި،ކުދިއެންމ16.1.3ެ

ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީގެވިޔަފާރީގެމެދުފަންތީގެއަދިކުދި،ކުދިއެންމެ

ބީ.އޯ.ކިޔު (ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބީލަން ޝީޓްގައި ބުނެފައިވާނަމަ ކޯޓޭޝަން/16.1.4

ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.)

)3(ޖަދުވަލު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލ16.1.5ް

ރެޖިސްޓްރޭޝަން  16.1.6 (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ  ކޮޕީ  ސެޓްފިކެޓްގެ 

ޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ) ރަ

ގެ އަސްލު ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިޓ16.1.7ީ

ލިޔުންތައް  ނުވަތަ ލިޔުމެއް  އެހުށަހަޅަން ޖެހޭނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު.16.2

ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ. ނަމަމަދު

އަދި 16.2.1 ލިޔުންތައް  ތަޖްރިބާގެ  މަސައްކަތުގެ  މަސައްކަތާގުޅުންހުރި  ހުށަހަޅާ  ބީލަން 

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 5ޖަދުވަލު 

ފަރާތުގެ މާލީ ދަލީލު  16.2.2 ފުރިހަމަ 4ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅަން ޖެހޭނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅާ 

ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ބީލަމުގައި   ވެރިފަރާތަކީ  އެކައުންޓްގެ  ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ  ބޭންކް  (ހ) 

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ  ،ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ (ށ) އަމިއްލަ  

ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ. ބޭންކްނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްގެ

ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބީލަމުގައި އެދިފައިވާ މަސްތަކުގެ ބޭންކް(ނ) 

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 16.3.1

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ  16.3.1

މަސް ހަމަނުވާ)3ކޮޕީ (ދޫކުރިފަހުން 

އަގު  16.3.2 ހުށަހަޅާ  މަތިވާނަމަ  500,000މިބީލަމަށް  ރުފިޔާއަށްވުރެ  (ފަސްލައްކަ) 

ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކް އަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފައިނޭންޝިއަލް 

ގެ އަސްލު. ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީއިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ



(ރ) ބީލަން ހުށަހެޅުން 

ބަންދު ބީލަން .17

ކުރާނެ ގޮތް 

ބަލައެއް .17.1 ބީލަމެއް  އޮންނަ  މިނޫންގޮތަކަށް  ކުރެވިފައެވެ.  ބަންދު  އޮންނަންވާނީ  ބީލަން 

ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  .17.2

ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި  .17.3 ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ލިޔެފާ ސިޓީ އުރައިގައި  ނަމްބަރު  ފޯނު 

އޮންނަން ވާނެއެވެ. 

ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައިގައި ބީލަން ޝީޓްގައިވާ .17.4

ގޮތަށް އެޑްރެސް ކުރެވިފައެވެ. 

ބީލަން .18

ހުށަހެޅުމުގެ 

ސުންގަޑި 

ހުށަހަޅާ  .18.1 އެދި  ޚިދުމަތަށް  ނުވަތަ  މަސައްކަތަށް  ގަނޑި މި  ސުން  ހުށަހަޅަންވީ  ބީލަންތައް 

ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި 18.1މި މާއްދާގެ  .18.2

ޖެހިގެން ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެފަހު ތާރީޚަކަށް ވާނީ  

އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ. 

އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. .18.3

މުއްދަތުގެ ފަހުން .19

ހުށަހެޅޭ ބީލަން  

ތަކާއި މެދު 

އަމަލު 

ކުރާނެގޮތް: 

ބަލައެއް ބީލަން  .19.1 ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  ފަހުން  ސުންގަޑީގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް 

ނުގަނެވޭނެއެވެ 

(ބ) ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން 

ފަރާތްތަކުގެ މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ  .20.1ބީލަން ހުޅުވުން.20

ހާޒިރުގައި  ފަރާތެއްގެ  ފޮނުވާ  ތަނަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހުޅުވުމަށް  ބީލަން  އެފަރާތުން  ނުވަތަ 

ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ތާރީޚްގައެވެ.

ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހުގައެވެ. .20.2

ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚަކީ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު ބީލަން ހުޅުވުމަށް  .20.3

ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ 

ދުވަހުގެ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ. 



ހުށަހަޅާ .21

ބީލަމުގައިވާ 

ކުށްތައް  

އިސްލާޚްކުރުން 

މިވާ  .21.1 ތިރީގައި  އުޅޭނަމަ  މައްސަލައެއް  ހިސާބުކުރުމުގެ  ބީލަންތަކުގެ  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުތު 

ގޮތްތަކުގެ މަތިން އިސްލާޚް ކުރެވޭނެއެވެ. 

ތަފާތުވާނަމަ،  .21.2 އަދަދު  ފައިސާގެ  ލިޔެފައިވާ  ބަހުން  ދިވެހި  އަދަދާއި  ފައިސާގެ  ބީލަމުގައިވާ 

އަދަދުކަމުގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާ އަދަދެވެ. ރަގަޅު 

ބީލަންތައް .22

ޗެކްކުރުމާއި  

ބީލަންތަކުގެ  

ރެންޕޮންސިވްނަ

ސް ކަނޑައެޅުއް

ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވިމާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ. .22.1

ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން. 22.1.1

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަން 22.1.2

ކަނޑައެޅުން 22.1.3 ބިޑެއްތޯ  އެކަށީގެންވާ  އުސޫލްތަކަށްބަލައި  ބީލަމުގައިވާ 

(ރެންޕޮންސިވްނަސް) 

ބީލަންތައް .23

އިވޭލުއޭޓް ކުރުން

ކުރެވޭނީ  .23.1 އިވެލުއޭޓް  ތެރެއިން  ބީލަންތަކުގެ  ފުރިހަމަވާ 22.1ހުށަހަޅާ  ކަންކަން  ގައިވާ 

ބީލަންތަކެވެ. 

ބީލަން .24

ހަވާލުކުރާނެ  

ފަރާތް 

ކަނޑައެޅުން 

ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑަށް  ،ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ.24.1

ފަރާތަކަށެވެ. މާކްސްލިބޭ  އެންމެގިނަ  ހަވާލުކުރުމުގައި އަދިބަލައިގެން  ޕްރޮކިއުމަންޓްތައް 

ދާއިރާތަކަށް ފަރާތްތަކާއިވަކިވަކިބީލަންތަކުގައިކުރިޔަށްގެންދާއޮފީސްތަކުންދަޢުލަތުގެ

ކަމަށް ނެލާބައަށް  )  G-23/ 2022(އުސޫލުގޮތުގެޢަމަލުކުރާނެއިސްކަންދިނުމުގައި

ބުނެފައިވާނަމަ ބީލަން ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު) ގައި  -6(ޖަދުވަލު  އިވެލުއޭޝަން ޝީޓު

މި އުސޫލަށްވެސް ބެލޭނެއެވެ.

ބީލަންތަން .25

ކެންސަލްކުރުން 

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް .25.1

ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި 

އިޚްތިޔާރުވެސް ބީލަންތައް   ބާތިލްކުރުމުގެ  ބީލަންތައް  ފުރިހަމަނުވާ  ބަލައިގަތުމަށްފަހުވެސް 

އަގުތަކަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބަލައިގަތުމަށްފަހު  ބީލަންތައް  އަދި  ލިބިގެންވެއެވެ.  ވެރިފަރާތަށް 

ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ  ބީލަން  އަދަދަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ނުވަތަ  އަގުތަކެއްނަމަ  އެކަށީގެންނުވާ 

ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 



ބީލަން .26

ކާމިޔާބުކުރާ  

ފަރާތް ހޮވައި، 

އެކަން އެންގުން

ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ. .26.1

އެއްބަސްވުމުގައި  .27

ސޮއި ކުރުން 

(ފަހެއް) 05ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވާތާ ގިނަވެގެން ބަންދުނޫން  .27.1

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި ދެމެދު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި  

ކުރަންވާނެއެވެ. 

ސޮއި 27.2.27.1 އެއްބަސްވުމުގައި  މުއްދަތުގައި  އެ  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ. ،ނުކުރައްވައިފިނަމަ

އެއްބަސްވުމުގައި .27.3 ނުވަތަ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  މަސައްކަތް  ސޮއިކުރުމަށްފަހު  އެއްބަސްވުމުގައި 

ދައުލަތުގެ ސޮއި ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  މަސައްކަތް  ނުކޮށް  މަސައްކަތްފުރިހަމަ  ކުރުމަށްފަހު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ. 17.19މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 

(ޅ) ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީތައް

ބިޑް ގެޝީޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އަދަދުބީލަމެއްނަމަޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަން ޖެހޭ  ބި.28.1ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ .28

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ކޮޕީ .ސެކިއުރިޓީ  އަސްލެވެ.  ސެކިއުރިޓީގެ  ބިޑް  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ ބީލަން ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. 

ދުވަހެވެ. )ނުވަދިހަ(90ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން  .28.2

ނުވަތަ .28.3 ބޭންކަކުން  ގަބޫލުކުރެވޭ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން  ގޮތުގައި  ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ 

އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް  

ގޮތުގެ  އޮންނަންވާނެ  ސެކިއުރިޓީ  ބިޑް  ގެރެންޓީއެކެވެ.  ނުވަތަ  ސެކިއުރިޓީ  ދޫކޮށްފައިވާ 

ގައި ވާނެއެވެ. 7ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 

7ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  .28.4

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އެފަރާތްތަކަށް 

ރައްދު ކުރެވޭނެ އެވެ. 

ބީލަން  .28.5 ނުވަތަ  ވަކިވެއްޖެނަމަ  ބީލަމުން  ފަރާތަކުން  ހުށަހެޅި  ބީލަން  ހުޅުވުމަށްފަހު  ބީލަން 

ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް ބީލަން ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން

ނެގޭނެއެވެ.   ނައިފަރު ކައުންސިލަށްއެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 



އެޑްވާންސް  .29

ފައިސާ އަދި 

އެޑްވާންސް  

ފައިސާގެ 

ގެރެންޓީ

ފައިސާއަށްއެދި އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްނަމަ، އެޑްވާންސް  .29.1

އެޑްވާންސް  އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ހުށަހެޅުމުން  ކޮންޓްރެކްޓަރު  އެދި 

ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. 

އަގު  .29.2 ޖުމްލަ  ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ  ދޫކުރެވޭނީ  ފައިސާ  (ދެލައްކަ -/250,000އެޑްވާންސް 

ފަންސާސް ހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ. 

(ސާޅީސް ފަހެއް) 45އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުވާތާ  .29.3

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ގޮތުގައި .29.4 ގެރެންޓީގެ  ޕޭމަންޓް  އެޑްވާންސް  ހުށަހަޅާނަމަ  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  އެޑްވާންސް 

ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް 

ގެރެންޓީއެއް  ނުވަތަ  ސެކިއުރިޓީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  މި  އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން 

ގެ އަސްލެވެ.ކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއްމިގޮތުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ސެށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ހު

އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ސެކިއުރިޓީ އޮންނަންވާނެ ކޮޕީ ހުށަހަޅައިފިނަމަ ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ގައި ވާނެއެވެ. 9ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 

އަގުގެ  .29.5 ޖުމްލަ  މަސައްކަތުގެ  ދޫކުރެވޭނީ  ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  (ފަނަރަ  %15އެޑްވާންސް 

ފައިސާ  ދެވޭ  ގޮތުގައި  އެޑްވާންސްގެ  އަދި  އަދަދެކެވެ.  ބޮޑުނުވާ  އަށްވުރެ  އިންސައްތަ) 

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުން، ކޮންޓްރެކްޓްގެ 

ޖުމްލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ. 

ޕާރފޯމަންސް  .30

ގެރެންޓީ

ބީލަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ  (ފަސްލައްކަ)  -/500,000ށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ  ބީލަމަ.30.1

ފަރާތުން   ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކާމިޔާބުކުރި  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ގަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރު 

ދޫކޮށްފައިވާ   ޕްރޮޖެކްޓަށް  މި  އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން  ފައިނޭންޝަލް  ގާއިމްކުރެވިފައިވާ 

ނުވަ ގެރެންޓީއެއް  ސެކިއުރިޓީ  ގޮތުގައި  ތަ  ގެރެންޓީގެ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޕާރފޯމަންސް 

ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ   ގެރެންޓީގެ  މިގޮތުން  ހުށަހަޅައިފިނަމަ ޕާރފޯމަންސް  ކޮޕީ  އަސްލެވެ. 

ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. 

މުއްދަތުގައި .30.2 ދެވޭ  ފަރާތަށް  ކާމިޔާބުކުރި  ބީލަން  ބެހެއްޓުމަށް  ގެރެންޓީ  ޕާރފޯމަންސް 

ނުބަހައްޓައިފިނަމަ،   ގެރެންޓީ  ނިންމާފައިވާ ޕާރފޯމަންސް  ހަވާލުކުރުމަށް  މިމަސައްކަތް 

ދައުލަތަށް  ސެކިއުރިޓީ  ބިޑް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެފަރާތުން  ބާތިލްކުރުމަށްފަހު،  ނިންމުން 

ނެގޭނެއެވެ. 



30.3.

30.4

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނީ މިސެކިއުރިޓީ ލިބުމުންނެވެ. ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބީލަން 

މުއްދަތަށް   ހުށަހަޅާ  ނިންމުމަށް  މސައްކަތް  ފަރާތުން  ދުވަސް ނުވަދިހަ(90ހުށަހަޅާ   (

ގެރެންޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޕާރފޯމަންސް  އިތުރުކުރުމުން އަންނަ މުއްދަތެވެ.

ގައި ވާނެއެވެ. 8ވަލު ޖަދު

ހުރިހާ ސެކިއުރިޓީ/ ގެރެންޓީ އެއްގައިވެސް "ބެނިފިޝަރީ" އަކަށް އޮންނަންވާނީ "ފާދިއްޕޮޅު 

ކުރުމަށް  އިތުރު  މުއްދަތު  ސެކިއުރިޓީގެ  އަދި  އެވެ.  އިދާރާ"  ކައުންސިލްގެ  ނައިފަރު 

ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ އެމުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަކީ

ޒިންމާއެކެވެ. 

މައްސަލަ .31

ހުށަހެޅުމާއި 

މައްސަލަ ބެލުން

ގަވާއިދުގެ  .31.1 މާލިއްޔަތުގެ  ބީލަމެއްގައި 17.09ދައުލަތުގެ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް 

ނަންބަރު   ސަރކިއުލަރ  މާލިއްޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ޢަމަލުކުރެވޭނީ،  -13ބެލުމުގައި 

K/CIR/2018/01  ުގައިވާ "ބީލަމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، 17ގެ ޖަދުވަލ

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތަށެވެ. 

ގަވާއިދުގެ  .31.2 މާލިއްޔަތުގެ  ބީލަމެއްގައި 17.09ދައުލަތުގެ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

މާލިއްޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ހުށަހަޅަންވާނީ  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ 

ނަންބަރު   ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ  "ބީލަން 18ގެ  ގައިވާ 

އޮފީހު  ފޯމްއިޢުލާންކުރި  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ބީލަންވެރިޔާ  އޮފިސަރަށް  ޕްރޮކިއުމަންޓް  -ގެ 

ފޯމުންނެވެ.PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" 

ގަވާއިދުގެ  .31.3 މާލިއްޔަތުގެ  ބީލަމެއްގައި 17.09ދައުލަތުގެ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

މައްސަ ހުށަހެޅުމުން،  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް  ތާރީޚުން ގަވާއިދާ  ހުށަހަޅާ  ލަ 

ނޫން   ބަންދު  ސަރުކާރު  ނިންމައި، 7ފެށިގެން  މައްސަލަ  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ  (ހަތެއް) 

މާލިއްޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ފަރާތަށް،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމަކުން  ނިންމިގޮތް  މައްސަލަ 

ނަންބަރު   ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ  "ބީލަމުގެ 19ގެ  ގައިވާ 

ޖަވާބު"  މަ އޮފިސަރުދޭ  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ގުޅިގެން  ޖަވާބު PR-14އްސަލައާއި  ފޯމުން 

ތައްޔާރުކޮށް އަންގާނެއެވެ. 

ގަވާއިދުގެ  .31.4 މާލިއްޔަތުގެ  ބީލަމެއްގައި 17.09ދައުލަތުގެ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

ބެލުމަށް   ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް  އޮފިސަރުދޭ ،ހުށަހެޅުމުން ގަވާއިދާ  ޕްރޮކިއުމަންޓް 



ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ފިނޭންސް އަށް

މައްސަލަ އަލުން .32

ބެލުމަށް 

މުސްތަޤިއްލު 

ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް 

ހުށަހެޅުން

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި  17.11ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު .32.1

ދިމާވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އިދާރީކަންކަން އަލުން ބެލުމަށް "މުސްތަޤިއްލު ރިވިޔު ކޮމެޓީ" 

ނަންބަރު   ސަރކިއުލަރ  މާލިއްޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ހުށަހެޅުމުގައި،  -13އަށް 

K/CIR/2018/01  ުޖަދުވަލ އަލުން 21ގެ  މައްސަލަ  ބީލަމުގެ  "ބީލަންވެރިޔާ  ގައިވާ 

ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިޢު ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ 

ފޯމުން ހުށަހަޅިދާނެއެވެ. PR-16އެޕީލް މަރުހަލާ" –ހުށަހަޅާ ފޯމު" 



3-ސެކްޝަން  

އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް

"މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ .33.1މާނަކުރުން .33

އަށެވެ.  

"މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް އެދި .33.2

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ. 

ކަމަށް  .33.3 ނުވަތަ "މަސައްކަތް"  ޚިދުމަތް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޝީޓްގައި  ބީލަން  ބުނެފައިއެވަނީ 

މަސައްކަތަކެވެ. 

މަސައްކަތް .33.4 އެއްގޮތަށް  އެއްބަސްވުމާއި  ބުނެފައިއެވަނީ  ކަމަށް  އަގު"  "މަސައްކަތުގެ 

ފުރިހަމަކުރުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާއަށެވެ.  

މަސައްކަތްކުރުމަށް .33.5 ވެރިފަރާތާއި،  މަސައްކަތުގެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "އެއްބަސްވުން" 

ދެމެދު މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމަށެވެ. ހަވާލުވާ ފަރާތާ 

ލިޔެކިޔުން  .34

ބަދަލުކުރުން 

މި އެއްބަސްވުމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުން މިއެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އެއް ފަރާތުން އަނެއް .34.1

އަންގާނީ   އާއްމުގޮތެއްގައި  އެންގުންތައް  އެންމެހައި  އަންގަންޖެހޭ  ބަހުންފަރާތަށް  ، ދިވެހި 

ލިޔުމުންނެވެ.

އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ފޮނުވާ ލިޔުން ރައްދުކުރާނީ އަތުން އަތަށް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ .34.2

ބީލަމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ. ،ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާއީމެއިލަށް،ފޯސްޓުން

ބަދަލު ކުރާން ބޭނުންވާ ފަރާތުން ،ބަދަލުކުރާން ބޭނުންވާނަމަމިއެއްބަސްވުމުގައިވާ އެޑްރެސް  .34.3

އަނެއް ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ތިންވަނަ .35

ފަރާތަކާއި  

މަސައްކަތް  

ހަވާލުކުރުން 

ދަށުންކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސްބައެއް އެހެންފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން .35.1 މިއެއްބަސްވުމުގެ 

ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމުން ،ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުންކުރަން  

ހުށަހަޅާ ހުއްދަހޯދަށްވާނެއެވެ. 

އެއްވެސްބައެއް 35.2.35.1 މަސައްކަތުގެ  ފަރާތަކާ  އެހެން  ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ 

މިއެއްބަސްވުމުގަ  ފަރާތުން  ޙަވާލުވާ  މަސައްކަތް  އިވާގޮތުގެމަތިން ހަވާލުކުރިކަމުގައިވިޔަސް 

ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ އުފުލަން ވާނެއެވެ. 



ތަކެއްޗާއި  .36

ޚިދުމަތާއި 

ހަވާލުވުން

ނައިފަރު 36.1 ޙަވާލުވުމަށްފަހު  ބަލާނީ  ލިބިފައިވޭތޯ  ތަކެތި/ޚިދުމަތް  ގޮތަށް  އެއްބަސްވުމުގައިވާ 

ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ. ކޮލިޓީ ބެލުމަށްފަހު  

ނިންމާފައިވާކަމަށް ވާނަމަ އެގްރީމަންޓާ އެއްގޮތަށް ތަކެތި/ޚިދުމަތް ލިބުނުކަމަށްބެލޭނެއެވެ. އަދި 

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ. 

އެއްބަސްވުމުގެ .37

މުއްދަތު

އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .37.1

މަސައްކަތް ހަވާލުވިފަރާތުގެ ބާރުނުފޯރާ ކަމެއް ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ޙާދިސާއެއް/ކާރިޘާއެއް ނުވަތަ .37.2

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  މުއްދަތު  ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ  ގުޅޭކަމެއް  މެނިފެކްޗަރިންއާއި 

ކަމާގުޅޭ  ނުވަތަ  (ރަސްމީ  އެގޭފަދަ  ދިމާވިކަން  އެކަމެއް  ނުވަތަ  އެޙާދިސާއެއް/ކާރިޘާއެއް 

ރާތްތަކުގެ) ލިޔުންތަކާއެކު މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތުގެ  ފަ

ވެރިފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މުއްދަތު .37.3 ހުށަހެޅިނަމަވެސް  އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  މުއްދަތު  ހުރެ  ސަބަބަކާއި  އެއްވެސް 

އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އުޞޫލު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިޑް އިތުރުކޮށްދޭނީ "މުއްދަތު  

ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. 

ޖުރިމަނާ .38

ކުރުމާއި 

އެގްރީމަންޓް 

ބާތިލް ކުރުން 

ޤަވާއިދުގެ  .38.1 މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ނުނިމޭނަމަ  މަސައްކަތް  މުއްދަތަށް  އެއްބަސްވުމުގައިވާ 

ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ.  10.71

ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ ބީލަމެއްނަމަ ފައިސާ ކަނޑާނީ، (ފަސްލައްކަ)  -/500,000ޖުމްލަ އަގު  .38.2

އަގު   އަދަދާ 0.005ޖުމްލަ  ޖެހޭ  ގުނަކުރުމުން  އާ  ފަހެއް)  ސުމެއް  ސުމެއް  (ޕޮއިންޓް 

މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ. 

CP*0.005*LDލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = 

CP ު(ކޮންޓްކެޓް ޕްރައިސް): ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގ

LD ް(ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން): ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ

ބީލަމެއްނަމަ ފައިސާ ކަނޑާނީ، މަތީގެފިޔާއަށްވުރެ  (ފަސްލައްކަ) ރު-/500,000ޖުމްލަ އަގު  

ފަހެއް) އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ ދޭއް  (ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް  0.0025ޖުމްލަ އަގު  

މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ. 

CP*0.0025*LDލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = 

CP ު(ކޮންޓްކެޓް ޕްރައިސް): ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގ

LD ް(ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން): ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ



މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން ފައިސާ ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ، .38.3

ހުށަހަޅާ ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވީ  މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން  

މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ބިލްގައިވާ އަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާއެވެ. 

އިންސައްތަ އަށްވުރެ ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ބޮޑުވެއްޖެނަމަ 15މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ % .38.4

އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.

ރިޓެންޝަން  .39

ފައިސާ

އެގްރީމަންޓް .40

ބާތިލްކުރުން 

39.1

39.2

40.1

އަގު   ބީލަމުގެ  ފަސްލައްކަ(500,000ބީލަމުގެ  ހުށަހަޅާ  ބޮޑުވާނަމަ،  ވުރެ  އަށް  ރުފިޔާ   (

އަގުގެ   ފެށިގެން  %5ޖުމްލަ  ތާރީޚުން  ނިންމާ  މުއްދަތަށް 6މަސައްކަތް  މަސްދުވަހުގެ 

(ފަސް މިލިއަން) ރުފިޔާ އަށް ވުރެން 5,000,000ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. އަދި ބީލަމުގެ އަގު  

12މަސައްކަތް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  %5ބޮޑުވާނަމަ ހުށަހަޅާ ބީލަމުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  

ފެހެއްޓޭނެއެވެ. މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހި

ދިމާވާ   މަސައްކަތުގައި  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ޙަވާލުވާ  މަސައްކަތް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  މި 

މައްސަލަތައް، އެފަރާތުން ރަނގަޅުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ރީޓެންޝަން ފައިސާ އަނބުރާ ދެވޭނީ، 

ނެވެ.މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ރަނގަޅުކޮށްދިނުމުން

ބަންދުނޫން   ބާތިލްކޮށްފިނަމަ  އެއްބަސްވުން  ސަބަބަކާހުރެ  ތެރޭގައި، 5އެއްވެސް  ދުވަހުގެ 
ލިޔެ،  އަގާއެކު  ތަފްސީލް  މަސައްކަތުގެ  ނުނިމިހުރި  މަސައްކަތާއި،  ނިމިފައިވާ  އެހާތަނަށް 

ންނަ ދެފަރާތުން އެލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ހިނގާ ސައިތްގައި ހު
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5ކޮންޓްރެކްޓަރ ގެ ހުރިހާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ނަގައި އެތަކެތި  ބަނދުނޫން  

ގެންދަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ފަހުން މިއިން އެއްޗަކަށް ދިމާވާ އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް 
ޒިންމާއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. 

އެހެނިހެން .41

ކަންކަން 

ނުވަތަ މި  .41.1 ޤާނޫނެއް  އެއްވެސް  ސަރުކާރުގެ  ސޮއިކުރުމަށްފަހު  ދެފަރާތުން  އެއްބަސްވުމުގައި 

ގަވާއިދަކާ މި އެއްބަސްވުމާއި ތަޢާރުޟު ވާކަން އެނގިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ 

ނުވާނެއެވެ.  ބާޠިލެއް  މިއެއްބަސްވުން  މުޅި  ސަބަބުން  އެކަމެއްގެ  ހެދިއްޖެނަމަ  ގަވާއިދެއް  

އެފަދަ މާއްދާއެއް މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭގޮތްވެއްޖެނަމަ އެ މާއްދާއެއް އިސްލާހްކޮށްގެން 

އެއްބަސްވެ   ދެފަރާތުންވެސް  ދެމެހެއްޓުމަށް  އުވާނުލައި  އެއްބަސްވުން  މި  ނަމަވެސް 

ޤަބޫލުކުރަމެވެ. 



ޓެކްސް އަދި  .42

އެހެނިހެން ފީތައް 

އިމްޕޯޓް .42.1 ޑިޔުޓީތަކާއި،  ކަސްޓަމްސް  ޓެކްސްތަކާއި،  ދައްކަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  މިމަސައްކަތާއި 

ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ   ފީއެއް  އެހެނިހެއް  އަދި  ފީތައް  ދައްކާނީ ދއެލައިސަންސް  ފީއެއް 

މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ. 

އެއްބަސްވުމަށް .43

ބަދަލުގެނައުން

އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ސޮއިކުރެވޭ މި  .43.1

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.10.55އަދި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  އެއްބަސްވުމަކުންނެވެ.

އެއްބަސްވުމަށް .44

ހިނގާނެ ޤާނޫނު

އަދި ތަންފީޛު ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ،މި އެއްބަސްވުން ހިންގާނީ .44.1

އެއްގޮތަށެވެ. 

ދައްކައިގެން  .45.1ދެބަސްވުން.45 ވާހަކަ  މެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  ދެބަސްވުން  އުފެދޭ  މިއެއްބަސްވުމާއިމެދު 

ހުށަހަޅައިގެން ،ހައްލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ މައްސަލަ  ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނިންމާނީއެވެ. 

މިއެއްބަސްވުމުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރާނީވެސް ދެފަރާތުގެ މެދުގައި .45.2

ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ ދައްކައިގެންނެވެ.  މައްސަލަ ،ވާހަކަ  ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ. 



4–ސެކްޝަން 

ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި/މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް 

ރެނޮވޭޓްކޮށްދިނުން ގައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް 1އެނެކްސް ފުޓްސަލް ދަނޑު



1އެނެކްސް
ކުރެހުން)ރެނޮވޭޓްކުރުމުގެ ދަނޑުފުޓްސަލްޅ.ނައިފަރު(
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RELOCATE EXISTING GATE TO THIS LOCATION AND CONTINUE THE FENCE TO CLOSE THE EXISTING GATE (GATE WIDTH = 12 OF THE EXISTING GATE)

*CHECK ALL MEASUREMENTS ON SITE BEFORE FABRICATION 
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*CHECK ALL MEASUREMENTS ON SITE BEFORE FABRICATION 
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FENCE TYPE A1
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*CHECK ALL MEASUREMENTS ON SITE BEFORE FABRICATION 

NGL

FENCE TYPE A2

REFER TO DETAIL A

MASONRY WALL WITH PLASTERING ON BOTH SIDES
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*CHECK ALL MEASUREMENTS ON SITE BEFORE FABRICATION 
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FENCE TYPE B

REFER TO DETAIL A

MASONRY WALL WITH PLASTERING ON BOTH SIDES



DETAIL A
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*CHECK ALL MEASUREMENTS ON SITE BEFORE FABRICATION
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އަގު ހުށަހަޅާ ފޯރމް ތުގެމަސައްކަޅ.ނައިފަރު ފުޓްސަލް ދަނޑު ރެނޮވޭޓްކުރުމުގެ : 2އެނެކްސް 
)a( ްބްރޭކްޑައުން ކޯސްޓ

ތަފްޞީލް ޢަދަދު#
ޖުމްލަ އަގު
(ރުފިޔާ)

މުއްދަތު
( ދުވަސް)

-
މެނޭޖްމެންޓް ކޯސްޓްސައިޓް 

(މަސައްކަތްކުރާ ތަކެތި ޖަމާކުރުމާއި، މަސައްކަތަށް ސައިޓް  
ތައްޔާރުކުރުމާއި، ސައިޓް ޚަރަދުތައް) 

TYPE A1ފެންސް 

ތަނބު ޖެހުން 9
DETAIL Aްގައިވާ ގޮތަށ

ލުން  ތަނބުތަކުގައިފާރާއި   ނުވަތަ  ނިޕޯން(ވޯލްސީލަރ 
)ބްރޭންޑްގެއެއާއެއްފެންވަރުގެ

އި ތަނބުތަކުގައ ކުލަލުން ގެ އެތެރެފަރާތާފާރު
ސާމްޕަލް  ކުލަ( ބްރޭންޑްގެ  އާއި  ކުލަ  ކުރިން  ލުމުގެ 

ކައުންސިލަށް ގެނެސް ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ.) 

-

ބީމް އެޅުން B1ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް ދަގަނޑު ލައްވައިގެން  
(ބީމް ގެ ފުޅާ މިނާއި ބޯމިން ހުންނަންވާނީ މިހާރު ފުޓްސަލް 
ދަނޑުގެ ފެންސްގައި އަޅާފައިވާ ބީމުގައިވާ މިންތަކަށް އެ ބީމް  

ހުރި ބައްޓަމަށެވެ.) 
ދިގުމިން ކުރެހުމުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

-

ޖަހާފައިވާ މިހާރު   ފަރާތުގައި  ދެކުނު  ދަނޑުގެ  ފުޓްސަލް 
ދަގަނޑުހޮޅިން ހަދާފައިވާ ފެންސް ބެރީގެ މަތިން ވެލްޑިންގ  
ހުރިހާ  ބައްދާފައިވާ  ކޮށްގެން  (ވެލްޑިންގ  ހަރުކުރުން  ކޮށް 

ކްސައިޑް ލެވިފައެވެ.) އޮބެއްދުމެއްގައި ހުންނަންވާނީ ރެޑް

-
(ދަވާދު ލުމުގެ ކުރިން ކުލަ ދަވާދު ލުން  އި  ފެންސް ހޮޅިތަކުގަ

އާއި ބްރޭންޑްގެ ސާމްޕަލް ކައުންސިލަށް ގެނެސް ފާސްކުރަން 
ވާނެއެވެ.) 



ދާގެފެންސްދަގަނޑު  ފޫޓް 10އުސްމިން (އެތެރެފަރާތުގައި  ގޭޖް 8ޖެހުން 
)ގަދަ ފެހި ކުލައިގެ ދާނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ގޭޖްއެއްގެ ފޫޓް 75ދިގުމިން

TYPE A2ފެންސް 

ތަނބު ޖެހުން 9
DETAIL Aްގައިވާ ގޮތަށ

-

ބީމް އެޅުން B1ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް ދަގަނޑު ލައްވައިގެން  
ހުންނަންވާނީ މިހާރު ފުޓްސަލް (ބީމް ގެ ފުޅާ މިނާއި ބޯމިން  

ދަނޑުގެ ފެންސްގައި އަޅާފައިވާ ބީމުގައިވާ މިންތަކަށް އެ ބީމް  
ހުރި ބައްޓަމަށެވެ.) 

ދިގުމިން ކުރެހުމުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

-
ކުރެހުމުގައި   އުސްމިން  (ދިގުމިނާއި  ރޭނުން  ފާރު  ފެންސް 

ފެންނަން ހުންނާނެ އެވެ.) 

(ހިލަވެލި  ފެންސް   ޖެހުން  ސިމެންތި  ދެފަރާތުގައި  ފާރުގެ 
ބޭނުންކޮށްގެން) 

ލުން   ވޯލްސީލަރ  ދެފަރާތުގައި  ފާރުގެ  އަދި  ތަނބުތަކުގައި 
)ބްރޭންޑްގެނިޕޯން ނުވަތަ އެއާއެއްފެންވަރުގެ (

-

ޖަހާފައިވާ  ފަރާތުގައި  އުތުރު  ދަނޑުގެ  ފުޓްސަލް  މިހާރު 
ހަދާފައިވާ ފެންސް ބެރީގެ މަތިން ވެލްޑިންގ  ދަގަނޑުހޮޅިން  

ހުރިހާ  ބައްދާފައިވާ  ކޮށްގެން  (ވެލްޑިންގ  ހަރުކުރުން  ކޮށް 
ބެއްދުމެއްގައި ހުންނަންވާނީ ރެޑޮކްސައިޑް ލެވިފައެވެ.)

-
(ދަވާދު ލުމުގެ ކުރިން ކުލަ އި ދަވާދު ލުން  ފެންސް ހޮޅިތަކުގަ

ކައުންސިލަށް ގެނެސް ފާސްކުރަން އާއި ބްރޭންޑްގެ ސާމްޕަލް  
ވާނެއެވެ.) 



ލުމުގެ  ކުލަ(ލުން ކުލައަދި ފާރުގެ ދެފަރާތުގައިތަނބުތަކުގައި 
ކައުންސިލަށް  ސާމްޕަލް  ބްރޭންޑްގެ  އާއި  ކުލަ  ކުރިން 

ގެނެސް ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ.)

ދާގެފެންސްދަގަނޑު  ފޫޓް 10އުސްމިން (އެތެރެފަރާތުގައި  ގޭޖް 8ޖެހުން 
)ގަދަ ފެހި ކުލައިގެ ދާނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ގޭޖްއެއްގެ ފޫޓް 75ދިގުމިން
TYPEފެންސް  B

8ކޮންމެ 
ފޫޓަކުން 

ތަނބު ޖެހުން 
DETAIL Aްގައިވާ ގޮތަށ

-

ބީމް އެޅުން B1ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް ދަގަނޑު ލައްވައިގެން  
(ބީމް ގެ ފުޅާ މިނާއި ބޯމިން ހުންނަންވާނީ މިހާރު ފުޓްސަލް 
ދަނޑުގެ ފެންސްގައި އަޅާފައިވާ ބީމުގައިވާ މިންތަކަށް އެ ބީމް  

ހުރި ބައްޓަމަށެވެ.) 
ދިގުމިން ކުރެހުމުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

-
ކުރެހުމުގައި  ފެންސް   އުސްމިން  (ދިގުމިނާއި  ރޭނުން  ފާރު 

ފެންނަން ހުންނާނެ އެވެ.) 

-
ޖެހުން   ސިމެންތި  ދެފަރާތުގައި  ފާރުގެ  (ހިލަވެލި  ފެންސް 

ބޭނުންކޮށްގެން) 

-

FENCE TYPE B ްގޮތަށ ދައްކާފައިވާ  ކުރެހުމުގައި 
ދަގަނޑު ހޮޅިން ފެންސް ފްރޭމް ހެދުން (ވެލްޑިންގ ކޮށްގެން  
ރެޑް  ހުންނަންވާނީ  ބެއްދުމެއްގައި  ހުރިހާ  ބައްދާފައިވާ 

ކްސައިޑް ލެވިފައެވެ.)އޮ

-
އި ދަވާދު ލުން ފެންސް ހޮޅިތަކުގަ

އާއި   ކުލަ  ކުރިން  ލުމުގެ  ސާމްޕަލް  (ދަވާދު  ބްރޭންޑްގެ 
ކައުންސިލަށް ގެނެސް ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ.) 



-
ލުން  ތަނބުތަކުގައި ވޯލްސީލަރ  ދެފަރާތުގައި  ފާރުގެ  އަދި 

)ބްރޭންޑްގެނިޕޯން ނުވަތަ އެއާއެއްފެންވަރުގެ (

-
ދެފަރާތުގައިތަނބުތަކުގައި ފާރުގެ  ކުލަ (ލުންކުލައަދި 

ލުމުގެ ކުރިން ކުލަ އާއި ބްރޭންޑްގެ ސާމްޕަލް ކައުންސިލަށް 
ގެނެސް ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ.)

-
ގޭޖް  8ޖެހުން (އެތެރެފަރާތުގައި ދާހޮޅިތަކުގެގެފެންސް

)ގަދަ ފެހި ކުލައިގެ ދާނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ގޭޖްއެއްގެ

ގޭޓްގެ މަސައްކަތް

ދަޑުގައި ދެފަރާތަށް ކަހާލާގޮތަށް ހަދާފައިވާ  މިހާރު ފުޓްސަލް  -
ރާނާ   ފާރު  ފެންސްގެ  ހުރިތަނުގައި  ގޭޓް  އެ  ނަގައި  ގޭޓް 

ފެންސްޖެހުން 

ދައްކާފައިވާ  - ފުޓްސަލް 2ކުރެހުމުގައި  މިހާރު  ތަނުގައި 
ހަދާފައިވާ   ގޮތަށް  ކަހާލާ  ދެފަރާތަށް  ގޭޓް  2ދަނޑުގައި 

އެއްފަރާތަށް ކަހާލާ ގޮތަށް ރީލު ލައިގެން  ގޭޓް)  1(ފަރާތަކު  
ހަރު ކުރުން

-
ލުން  ގޭޓުގައި  ދަވާދު  ކުލައިގެ  ލާ  ހޮޅިތަކުގައި  ފެންސް 

ބެއްދުމެއްގައިހުރިހާބައްދާފައިވާކޮށްގެންންގވެލްޑި(
.)ލެވިފައެވެކްސައިޑްއޮރެޑްހުންނަންވާނީ

ކޮންކްރީޓް ސްލެބް

2260
އަކަފޫޓް

10MMަފޫޓް  1×1ގަނޑު ބޭނުންކޮށްގެން ގޮޅިއެއްގައި  ދ
ނެޓްހަދައި   ކޮންކްރީޓް އިންޗ4ިހުންނަގޮތަށް  ބޯމިނުގެ 

އަޅާފައިވާ   ދަނޑުގައި  ފުޓްސަލް  (މިހާރު  އެޅުން  ސްލެބެއް 
ކަނޑައެޅިފައިވާ   އެޅުމަށް  ސްލެބް  ގޮތަށް  ގުޅޭ  ސްލެބްއާއި 

ބައިގައި ސްލެބްއިތުރަށް  ސަރަހައްދުގައި   އަޅަންޖެހޭ 
ލެވެލްކޮށް އޮމާންކުރުން)ސްލެބްއަޅައި

-
މިހާރު އަޅާފައިވާ ކޮންކްރީޓް ސްލެބްގެ އުތުރު އަދި ދެކުނު 

ޓަށް ން، ޕޭވްމަފަރާތުގައި ޖަހާފައިވާ ޕޭވްމެންޓް ގައުތައް ނަގައި
އިތުރުވާބައިގައި ބިންގަނޑު ލެވެލްކޮށް ގައު އެތުރުން



މަރާމާތެއް   އެއްވެސް  ސްލެބްގައި  އަޅާފައިވާ  މިހާރު 
ކުރަންޖެހޭނަމަ އެމަރާމާތެއް ކުރުން 

އެހެނިހެން މަސައްކަތް 

ހަރުކޮށްފައިވާ  ފާރުގައި  ދެކުނު  ދަނޑުގެ  ފުޓްސަލް 
ކަރަންޓުފޮށިތައް ނަގައި އިރުމަތީ ފަރާތު ފާރަށް ބަދަލުކުރުން. 

ކާނުހަދައި، 4ސްލެބަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައިގައި ފެންހިންދުމަށް  
މިހާރު ފެން ހިންދުމަށް ހެދިފައިވާ ނިޒާމާއި ގުޅާލުން 

ޖުމްލަ: 
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ޖަދުވަލުތައް- ) 5(ސެކްޝަން

1–ޖަދުވަލު

ޗެކްލިސްޓް އަދިލިޔުންތައްހުށަހަޅަންޖެހޭފަރާތުންހުށަހަޅާބީލަން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް #

ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ. ނެތްނަމަނުވަތަމަދުލިޔުންތައް އަދިލިޔުމެއްއަދިމަޢުލޫމާތުތިރީގައިމިވާބީލަން ހުށަހަޅާއިރު 

)2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު 1

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

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  އެންމެ ކުދި، 3

) (ބީލަމުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާނަމަ) ބީ.އޯ.ކިޔު/ ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަނ4ް

)3(ޖަދުވަލު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލ5ް

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

) އެޓާރނީއޮފްޕަވަރ(ލިޔުންހުއްދަސޮއިކުރުމުގެބީލަމުގައ7ި

. އެލިޔުންހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަލިޔުންބަޔާންކުރާމާއްދާގައިވާވަނ86.1ަ

7ޖަދުވަލު ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް)(ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގެ އަސްލު ބިޑު ސެކިއުރިޓީ 9

ސްޕެސިފިކޭޝަން ފޯމް  (ބީލަމުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާނަމަ) 10

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

ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި (ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަށް)މަޢުލޫމާތު"ބެހޭތަނަވަސްކަމާއި"މާލ4ީޖަދުވަލު 11

12
ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި (ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓް މަޢުލޫމާތު"ބެހޭތަނަވަސްކަމާއި"މާލ4ީޖަދުވަލު 

ތަކަށް)

13
މަސައްކަތުގެ  މަސައްކަތްތައް" ބަޔާންކުރާގުޅުންހުރިކޮށްފައިވާތެރޭގައި(ތިނެއް) އަހަރުގ3ެ"ފާއިތުވ5ިޖަދުވަލު 

ހުށަހަޅާފައި ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް

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

ލިބިގެންވެއެވެ. 

ތަރުތީބުކުރެވިފައި މިލިސްޓުގައި ވާ ތަރުތީބުންހުރީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 14

ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި (ކިތައް ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ  ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށް) 15

ސޮއިކޮށްފައި ހުރީ ޞަފްހާތަކުގައި 16

ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަހާފައި ހުރީބީލަމުގެ ގަނޑުތައ17ް

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

މަސް ހަމަނުވާ)3މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިފަހުން  18

8ޖަދުވަލު ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް)(ގެ އަސްލުޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ 19
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2ޖަދުވަލު 

ހުށައަޅާ ފޯމު ބީލަން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ: މަސައްކަތް:.1

އިޢުލާންގެ ނަމްބަރ: ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: 

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: އިޢުލާން ތާރީޚް: 

ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު.2

ނަމްބަރ: ރަޖިސްޓްރީ ވިޔަފާރި/ކުންފުނީގެ ނަން: 

ކުރެވިފައިވާރަޖިސްޓްރީ

: އެޑްރެސް
: އެޑްރެސްވިޔަފާރި

އީމެއިލް: ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

އިންކަމް ޓެކްސް

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު: 

ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން 

ނަންބަރ: 

މަސައްކަތުގެ އަގާއި މުއްދަތު.3
ހުށަހަޅާ އަގު 

ޖީ.އެސް.ޓީ 

ޖުމްލަ އަގު 

(ތާނައިން  ޖުމްލަ އަގު  

ލިޔުމަށް) 

ތައްމުއްދަތު (ބަންދު ދުވަސް

ހިމަނައިގެން) 

ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު.4
  ީއަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑު /  އި މާއްދާތައް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު  މަސައްކަތް /ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާމަތީގައި އެވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކ

މަޢުލޫމާތެވެ.   ތެދު  ހުށަހަޅަމެވެ.  ދީފައިވާ  ބީލަން  އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން  ދިނުމަށް  މިމަސައްކަތް/ޚިދުމަތް  އަގަށް  ދެންނެވިފައިވާ  މަތީގައި  އަދި 

ދީފައިބީލަމުގައިމި މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް  ނަމަ،  ޞައްޙަނޫން  ބާޠިލްވާ  ކުރުމަށް  ވާނެކަން  މިބީލަން  މަސައްކަތް  އެއްގޮތަށް  ބީލަމާއި  އެނގިހުރެ، 

އެއްބަސްވަމެވެ. 

ަފ މަސައްކަތް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ޙަވާލުކުރަން  ފޯރުކޮށްދިނުން  މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް  މަތީގައި  އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ށައި، 

ދަތުގައި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.ދެވިފައިވާ މުއް 

އައި.ޑީ ކާޑު  އެޑްރެސް ނަން

ނަންބަރު

ތައްގަނޑުސޮއި
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3ޖަދުވަލު 

ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު. 1
ނަން 

ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް
ވިޔަފާރި އެޑްރެސް 

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު
ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޑިފިކޭޝަން ނަންބަރު 

ނަންބަރު ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން 
ފޯނު ނަންބަރު 

އީމެއިލް އެޑްރެސް 
ޕާޓްނަރޝިޕެންނަމަ،މަޢުލޫމާތުހިއްސާދާރުންގެކުންފުންޏެއްނަމަ(މަޢުލޫމާތުވެރިންގެފަރާތުގެހުށަހަޅާ. 2

) މަޢުލޫމާތުވެރިފަރާތުގެވިޔަފާރިއެއްނަމަފަރުދުންގެއަމިއްލަ،މަޢުލޫމާތުޕާޓްނަރުންގެ
މަޤާމްނަން 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
ޑިރެކްޓަރ
ޑިރެކްޓަރ

އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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މާލީ ތަނަވަސްކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

މަހުގެ ނިޔަލަށް ބެލެންސް ފާއިތުވި އެކައުންޓް ބާވަތްއެކައުންޓް ނަންބަރު #

(ދިވެހި ރުފިޔާއިން) 

1

2

3

4

5

ޖުމްލަ

ބީލަން ހުށައެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

ވިޔަފާރީގެ ނަން:

ނަން:

މަޤާމް:

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

ތާރީޚް: 

ސޮއި: 

ތައްގަނޑު:



`

ކައުންސިލްގެނައިފަރުފާދިއްޕޮޅު
އިދާރާ

،ނައިފަރުފާދިއްޕޮޅު
. ދިވެހިރާއްޖެ

5ޖަދުވަލު 

މަސައްކަތްތައްގުޅުންހުރިކޮށްފައިވާތެރޭގައިއަހަރުގެ)  ތިނެއް(3ފާއިތުވި

މަޢުލޫމާތު:ހުށައެޅި ފަރާތުގެބީލަން

ވިޔަފާރީގެ ނަން:

ނަން:

މަޤާމް:

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

ތާރީޚް: 

ސޮއި: 

ތައްގަނޑު:

ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ން ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތު
(މާރކްސް ލިބޭނީ މި ތާވަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް)
މަސައްކަތުގެ އަގު 
(ދިވެހި ރުފިޔާއިން) 

މަސައްކަތްކުރި  
އަހަރު 

މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް  މަސައްކަތުގެ ނަން  #

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10 .
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ބީލަން ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު (ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއަރ) 
1 .

ވެއިޓޭޖް / ބުރަދަން ކްރައިޓީރިއަރ #

ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ އަގު .1.1

x 50%=50%

ކޮންސްޓްރަކްޝަންބެލޭނީދިނުމުގައިމާރކްސްތަޖުރިބާއަށް.1.2

ކުރުވާފައިވާފަރާތުންމަސައްކަތް،މަސައްކަތްފުރިހަމަކުރުން. މަސައްކަތްތަކަށެވެ

އެއްމާރކްސްސެޓްފިކެޓްއަކަށްކޮންމެދީފައިވާ) ސްޓޭމްޕްކޮށް(ސޮއިކޮށް

ދެވޭނީމާރކްސް. އެވެމާރކްސ20ްދެވޭނީމިބަޔަށްގިނަވެގެން. ދެވޭނެއެވެ

މާރކްސް އެވެ.04މަސައްކަތަކަށް ތަފާތު ކޮންމެހުށަހަޅާސެޓްފިކެޓް

20%

ދަށްވެފައިވާއެންމެބެލެންސްބޭންކް މަސްދުވަހުގެ 3ވޭތުވެދިޔަ ( ޤާބިލްކަން މާލީ.1.3

) ރިޢާޔަތްކޮށްމިންވަރަށް

ޕަސެންޓ10ްނުވާނަމަދަށް ވުރެންއަށް ރުފިޔ300,000ާ

ޕަސެންޓ7.5ްނުވާނަމަދަށް ވުރެންއަށް ރުފިޔ250,000ާ

ޕަސެންޓް 5ނުވާނަމަދަށް ވުރެންއަށްރުފިޔ200،000ާ

ޕަސެންޓް 2.5ނުވާނަމަދަށް ވުރެންއަށްރުފިޔ150،000ާ

10%

1.4.• ކުރުވުންމުއްދަތުޖުމްލަހުށަހަޅާނިންމުމަށްމަސައްކަތް

x 20%=20%

2 .

ނޫން އާންއިސްކަން ދޭނެ އުސޫލު 

ވަކިވަކި ބީލަންތަކުގައިކުރިޔަށްގެންދާއޮފީސްތަކުންކުރާއިރު ދަޢުލަތުގެހަވާލުކުރާބީލަން  

)G-23/ 2022(އުސޫލުގޮތުގެ ޢަމަލުކުރާނެއިސްކަންދިނުމުގައިދާއިރާތަކަށް ފަރާތްތަކާއި

ތް ކުރުން އަށް ރިއާޔަ
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ނަމޫނާ ގެރެންޓީގެބެންކް/ސެކިއުރިޓީ

Form of Tender Security (Bank Guarantee)

The Issuing Bank shall fill in this Bank Guarantee Form in accordance with the instructions indicated.
………………………………… {Bank’s Name, and Address of Issuing Branch or Office}
Beneficiary: {Name and Address of Employer}
Date:
TENDER GUARANTEE No.: __________________________
We have been informed that __________________________ {name of the Tenderer} (hereinafter called "the
Tenderer") has submitted to you its Tender dated ___________ (hereinafter called "the Tender") for the execution
of ________________ {name of contract} under Invitation for Tenders No. ___________ (“the IFB”).
Furthermore, we understand that, according to your conditions, Tenders must be supported by a Tender guarantee.
At the request of the Tenderer, we ____________________ {name of Bank} hereby irrevocably undertake to pay
you any sum or sums not exceeding in total an amount of __________ [amount in figures] (____________)
[amount in words] upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating
that the Tenderer is in breach of its obligation(s) under the Tender conditions, because the Tenderer:
(a) has withdrawn its Tender during the period of Tender validity specified by the Tenderer in the Form of Tender;
or
(b) having been notified of the acceptance of its Tender by the Employer during the period of Tender validity, (i)
fails or refuses to execute the Contract Form, if required, or (ii) fails or refuses to furnish the performance security,
in accordance with the ITB.
This guarantee will expire: (a) if the Tenderer is the successful Tenderer, upon our receipt of copies of the contract
signed by the Tenderer and the performance security issued to you upon the instruction of the Tenderer; and (b)
if the Tenderer is not the successful Tenderer, upon the earlier of (i) our receipt of a copy your notification to the
Tenderer of the name of the successful Tenderer; or (ii) {insert date} twenty-eight days after the expiration of the
Tenderer’s Tender.

Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at the office on or before that
date.
This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458

[Signature(s)]
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ނަމޫނާ ގެރެންޓީގެ ޕާފޯރމަންސް

Performance Security

[The issuing bank, as requested by the successful Contractor, shall fill in this form in accordance with the
instructions indicated]
Date: [insert date (as day, month, and year)]
Title of the procurement: [Insert general title of the procurement]
Procurement Reference No: [insert reference]
Bank’s Branch or Office: [insert complete name of Guarantor]
Beneficiary: [insert complete name of Employer/Procuring Entity]
Performance Guarantee No:
We have been informed that ……. [name of the Contractor], (hereinafter called “the Contractor”) has entered
into Contract No. . . .. [procurement reference number of the Contract]. dated [insert day and month], [insert
year], with you, for the execution of ………………. [name of contract and brief description of Works]
(hereinafter called “the Contract”).
Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, a performance guarantee is
required.
At the request of the Contractor, we …………………. [name of the Bank] hereby irrevocably undertake to pay
you any sum or sums not exceeding in total an amount of ………………………… [name of the currency and
amount in figures] 1…. (. . . . . [amount in words]) such sum being payable in the types and proportions of
currencies in which the Contract Price is payable, upon receipt by us of your first demand in writing
accompanied by a written statement stating that the Contractor is in breach of its obligation(s) under the
Contract, without your needing to prove or to show grounds for your demand or the sum specified therein.
This guarantee shall expire, no later than the ….  day of . . . . . . . . . . , . . . . . . 2, and any demand for payment
under it must be received by us at this office on or before that date. The Guarantor agrees to a one-time
extension of this guarantee for a period not to exceed …. [six months] [one year], in response to the Employer’s
written request for such extension, such request to be presented to the Guarantor before the expiry of the
guarantee.
This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458, except that
subparagraph (ii) of Sub-article 20(a) is hereby excluded.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Seal of Bank and Signature(s)] N

Note: -
All italicized text is for guidance on how to prepare this demand guarantee and shall be deleted from the final–ޏ

document.
1 The Guarantor shall insert an amount representing the percentage of the Contract Price specified in the
Contract and denominated either in the currency (ies) of the Contract or a freely convertible currency acceptable
to the Employer.

2 Insert the date twenty-eight days after the expected completion date. The Employer should note that in the event
of an extension of the time for completion of the Contract, the Employer would need to request an extension of
this guarantee from the Guarantor. Such request must be in writing and must be made prior to the expiration date
established in the guarantee.
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ނަމޫނާ ގެރެންޓީގެޕޭމަންޓްއެޑްވާންސް
Advance Payment Security

[The bank, as requested by the successful Contractor, shall fill in this form in accordance with the instructions
indicated.]
Date: [insert date (as day, month, and year)]
Title of the Procurement: [Insert general title of the procurement]
Procurement Reference No: [insert reference]
[Issuing bank’s letterhead]
Beneficiary: [insert legal name and address of Procuring Entity]
ADVANCE PAYMENT GUARANTEE No.: [insert Advance Payment Guarantee no.]
Advance Payment Guarantee No:
We have been informed that ………. [name of the Contractor] (hereinafter called “the Contractor”) has entered
into Contract No……. [procurement reference number of the Contract], dated [insert day and month], [insert
year] with you, for the execution of ……………………. [name of contract and brief description of Works]
(hereinafter called “the Contract”).
Furthermore, we understand that, according to the Conditions of the Contract, an advance payment in the sum
……. [name of the currency and amount in figures] 1 (…... [amount in words]) is to be made against an advance
payment guarantee.
At the request of the Contractor, we ……... [name of the Bank]. hereby irrevocably undertake to pay you any
sum or sums not exceeding in total an amount of ……... [name of the currency and amount in figures] * (…….
[amount in words]) upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement
stating that the Contractor is in breach of its obligation under the Contract because the Contractor used the
advance payment for purposes other than the costs of mobilization in respect of the Works.
It is a condition for any claim and payment under this guarantee to be made that the advance payment referred to
above must have been received by the Contractor on its account number ………. [Contractor’s account
number]. at ……... [name and address of the Contractor’s Bank].
The maximum amount of this guarantee shall be progressively reduced by the amount of the advance payment
repaid by the Contractor as indicated in copies of interim statements or payment certificates which shall be
presented to us. This guarantee shall expire, at the latest, upon our receipt of a copy of the interim payment
certificate indicating that eighty (80) percent of the Contract Price has been certified for payment, or on the …...
day of …………. 2, whichever is earlier. Consequently, any demand for payment under this guarantee must be
received by us at this office on or before that date. The Guarantor agrees to a one-time extension of this
guarantee for a period not to exceed [six months] [one year], in response to the Employer’s written request for
such extension, such request to be presented to the Guarantor before the expiry of the guarantee.
This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458.

. . . . . . . . . . . . . . [Seal of Bank and Signature(s)] . . . . . . . . . . . ..

Note: -
All italicized text is for guidance in preparing this demand guarantee and shall be deleted from the final
document.
1 The Guarantor shall insert an amount representing the amount of the advance payment denominated either in
the currency(ies) of the advance payment as specified in the Contract, or in a freely convertible currency
acceptable to the Employer.

2 Insert the expected expiration date of the Time for Completion. The Employer should note that in the event of
an extension of the time for completion of the Contract, the Employer would need to request an extension of this
guarantee from the Guarantor. Such request must be in writing and must be made prior to the expiration date
established in the guarantee.
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