
 1ގެ  49 ސަފްހާ:               އެއްަބސްވުން އަދި ،ޖަދުަވލުަތއް ީބލަމުގެ ،ބީލަންީޝޓް ،ކަރުދާސް މަޢުލޫމާތު ީބލަމާގުޅޭ
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ޮބކްސް: 1508ޮބޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvވެްބސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

` 
 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ލ.ފޮނަދޫ / ދިެވިހާރއްޖެ 

 
                            

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ބީލަން ފޮތް 
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފްރަންޓް އޭރިޔާ މަރާމާތުކުރުން ލ. އަތޮޅު    ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:   

 2020/001 :  ނަންބަރު ޕްރޮޖެކްޓްގެ  
 240-ADS/240/2020/4(IUL)  އިޢުލާން ނަންބަރު: 

 
 2020ފެބުރުވަރީ    10

 

 އިޢުލާން   ވަނަ ތިން 
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 1ސެކްޝަން 
 ބީލަން ޝީޓް 

 
 
 
 

 ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް  
 ނަންބަރު 

 ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފްރަންޓް އޭރިޔާ މަރާމާތުކުރުން މަސައްކަުތެގ ނަން: 
 240-ADS/240/2020/4(IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު: 
 2020ފެބުރުަވރީ  10: އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް

1.1 

ަވނަ ދުަވހުެގ   20ފެބުރުަވރީ    2020އިން    10  ފެބުރުަވރީ  2020:  ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން
    ެގ ިނޔަލަށް.12:00
 ހައްދުންމަތީ އަތޮުޅ ކައުންސިލްެގ އިދާރާ  :އެޑްރެސް

1.2 

 :ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް
 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކަުއންސިލްެގ އިދާރާ  ތަން:

 13:00: ަގޑި            ބުރާސްފަތި ދުަވސް:         2020 ފެބުރުަވރީ 20 ތާރީޚް:
ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ އެފަރާތަކަށް  ޕްރީބިޑް މީޓިންގައި ބައިވެރިނުވިނަމަވެސް  

 ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެއެވެ. 

1.3 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: 
 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ަކއުންސިލްެގ އިދާރާ އޮފީސް:

 6800713: ުގޅޭނެ ނަންބަރު
 info@laamu.gov.mv: ެއޑްރެސްމެއިލް -އީ

1.4 

 1.5 އަދި ބީ.އޯ.ިކޔު (2 ައުގުހށަހެޅުމަށް ދީފައިާވ ކަރުދާހުަގިއ .) ޖަދުަވލުއަުގ ހުށަހަޅަންީވ ޮގތް: 
 ބީލަން ހުށަހަޅަންީވ ސުންަގޑި 

 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކަުއންސިލްެގ އިދާރާ  ތަން:
 11:00 ަގޑި:           ބުރާސްފަތި ދުަވސް:          2020 ފެބުރުަވރީ 27: ތާރީޚް

1.6 

ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް  )ސިޓީއުރައިގެ ޭބރުގައި  . ހުށަހަޅަންާވނީ ބަންދުުކރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ  ީބލަންތައް
 1.7 .ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ ގޮތަށް މި( އިދާރާގެ ފްރަންޓް އޭރިޔާ މަރާމާތުކުރުން 

 ހުޅުުވންބީލަން 
ރުިވ ފަރާތްތަކުެގ ޟިަގއިާވ ަގޑީަގއި ބީލަން ހުށަހަޅަން ޙާ 1.6ބީލަން ހުޅުުވމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ 

  ކުރިމަތީަގެއެވ.
1.8 

 1.9 ަގއި ެއަވނީެއެވ. 6ބީލަންތައް ވަޒަްނކުރާނެ މިންަގނޑު ޖަދުަވލު 

 1.10 1ހުށަހަޅާ އަުގެގ %ބިޑް ސެކިއުރިީޓެގ ޮގތުަގއި ުހށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 

 1.11  5%ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: ހުށަހަޅާ އަުގެގ  ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީ 
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 ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު   -   2ސެކްޝަން  
 މަޢުލޫމާތު )ހ( އާންމު  

 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .1

 

1.1.  

 

މި ބީލަމަކީ ބީލަން ޝީޓުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޚިދުމަތް ނުަވތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 

ހޯދުމަށް ހުޅުާވލެިވފައިާވ ބީލަމެކެެވ. މި ބީލަމުން ހޯދަންބޭނުނާްވ ޚިދުމަތް ނުަވތަ މަސައްކަތުެގ 
 ބަޔާންކޮށްފަިއާވނެެއެވ.މަޢުލޫމާތު ބީލަން ޝީޓުަގއި 

ބީލަމަށް   .2
ކުރިމަތިލެވޭނެ  

 ފަރާތްތައް 

ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުެގ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ:  ،ބީލަން ހުޅުާވލެިވފަިއަވނީ  .2.1
( ެގ ދަށުން ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރެިވފައިާވ ތިރީަގއި ބަޔާންކުރާ 18/2014

  ފަރާތްތަކަށެެވ.

 ދިެވހިރާއްޭޖެގ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެިވފަިއާވ ކުންފުނިތައް.  2.1.1 

 ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެިވފަިއާވ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް. 2.1.2 

ކޯޕަރޭިޓްވ ސޮސަިއީޓެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިްސޓުރީ ކުެރިވފަިއާވ ކޯޕަރޭިޓްވ  2.1.3  
 ސޮސައިޓީަތއް.

އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރީެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުެރިވފަިއާވ އަމިއްަލ  2.1.4  
 ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރިތައް.

ަގއި ަބޔާންުކރާ  ފަރާތްތަކުެގ އިތުރުްނ އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމަށް  2.1މިމާއްދާެގ   .2.2 
 ކޮށްފަިއާވެނއެެވ.ކުރިމަތިލެޭވނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްަގއި ަބޔާން 

ބީލަން   .3
އޮންނަންވާނެގޮތާ 
އި ބީލަމުގައި  

 ސޮއިކުރުން 

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުެގ  ،ަގިއާވ 1 ޖަދުަވލްބީލަންތައް އޮންނަންާވނީ މި ލިޔުމުެގ   .3.1
ޗެކުލިސްޓު ަގިއާވ ލިއުންތަކާއި ޑޮިކއުމަންޓުތައް ހިމެނޭޮގތަށް ތަރުތީބުން ބައިންުޑ 

 ކުރެިވފަެއެވ.

ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނޭގ ފޮންޓަކުން )ފަރުމާ ފޮންޓް  ،ބީލަން އޮންނަންާވނީ ދިެވހިބަހުން  .3.2
 ނެ ލިޔެފަިއ ހުންނަންާވނީ ކިޔަން އެނގޭ ނަމަ އަތުން ިލޔާކުެރިވފަެއެވ. ުނަވތަ ފަދަ( ޓައިޕު 

އަދި ބީލަމުެގ ހުރިާހ ސަފްހާއެްއގައި ބީލަން ހުށަަހޅާ ފަރާތުެގ ނުަވަތ އެފަރާތުން  ޮގތަށެެވ.
އަްއޔަން ކުރާ ފަރާތުެގ ސޮާޔިއ ތައްަގނޑު ޖަހާފައި އޮންނަން ާވނެެއެވ. އަދި ބީލަމުެގ ކޮންމެ 

ހާެގ ތެރެއިން ކިތައް ަވނަ ޞަފުޙާކަން އެނޭގޮގތަްށ އެއީ ކިަތއް ޞަފުޞަފުޙާއެްއަގއި ެވސް  
 ތަރުތީބުން ޞަފުޙާ ނަންބަރުެވސް ޖަހަންާވނެއެެވ.
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 AC-018 ޕީ.އޯ ޮބކްސް: 1508ޮބޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvވެްބސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން  ކުންފުނިތަކުންޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް  3.3.1  .3.3
ބީލަމުގައި ޮސއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުުމެގ ުހއްދަ ދެިވފަިއާވކަން ަބޔާންކުާރ 

  ."ޕަަވރ އޮފް އެޓާރނީ"ެގ ކޮީޕއެއް ހުށަހަޅަން ާވެނއެެވ

ިއ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުަގ 3.3.2
ސޮއިކުރާނަމަ ެއ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުުމެގ ހުއްދަ ެދިވފަިއާވކަން ބަޔާްނކުރާ "ަޕަވރ ޮއފް 

 .އެޓާރނީ"ެގ ކޮޕީެއއް ހުށަހަޅަން ާވނެެއެވ
ކޯޕަރޭޓިްވ ޮސސައިީޓތަކުެގ ެޗއަރޕާރސަން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގިައ  3.3.2

ެގ ހުއްދަ ެދިވފަިއާވކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަަވރ އޮްފ ސޮއިކުރުމު ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް 
 .އެޓާރނީ"ެގ ކޮޕީެއއް ހުށަހަޅަން ާވނެެއެވ

ލަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުަގިއ ފަރުދީ ިވޔަފާރިތަކުަގިއ ެވރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ބީ  3.3.4
ސޮއިކުރާނަމަ އެފަރާތަކަށް ސޮއިކުރުުމެގ ހުއްދަ ދެިވފަިއާވކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަަވރ ޮއފް 

 .އެޓާރނީ"ެގ ކޮޕީެއއް ހުށަހަޅަން ާވނެެއެވ

 ސަރުކާރު ކުންފުނިތަާކއި، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުިނތަކުން ބީލަމުެގ ލިޔުންތަކުަގއި 3.3.5  
 ޒިންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްެވސް ސޮއި ކުރެިވދާނެއެެވ. ސޮއިކުާރއިރު،

ހުށަހެޅޭނެ   .4
 ބީލަމުގެ އަދަދު 

 ބީލަމަށްުވެރ އެއް )އެކެއް( ބީލަމެެވ.  1ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްެވސް ހުށަހެޅޭނީ    .4.1
ިގނަ ބީލަށް އެއްެވސް ފަރާތަުކން ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާަގިއާވ ހުރިހާ ބީލަމެއް 

 ބާތިލް ކުރެޭވނެެއެވ.

ބީލަން ތައްޔާރު   .5
 ކުރުމުގެ އަގު 

ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ބީަލން ހުށަހެޅުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެބީލަމެްއ   .5.1
ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުންނެެވ. މިކަމަށް ހިނާގ އެއްެވސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް ހުޅުާވލި ފަރާތުން 

 ޒިންމާއެއް ނުަނާގނެެއެވ.
އެހެނިހެން   .6

 އުސޫލްތައް 
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު   ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާާއއިބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ،    .6.1

ހިނަގމުންދާ އެއްެވސް އިދާރާެއްއެގ ެވިރއެއް ނުަވތަ ުމަވްއޒަފަާކ ކައުންސިލް އިދާާރެގ ދަށުން  
ކަމުަގިއާވނަމަ އެކަުމެގ ަފރާތެއް  ތިމާެގކަމުެގ ުނަވތަ ިވޔަފާރީެގ އެްއެވސް ުގޅުމެއް އޮތް

އެެވ. މިފަދަ ލިޔުެމއް ހުށަނާާޅ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނޭގނެ ލިުޔމެއްަގއި ޮސއިކޮށް ހުށަހަޅަންާވނެ
 އެ ބީލަން ބާތިލް ކުރެޭވނެއެެވ.އިތުރު އެންުގަމކާ ނުލައި އެކަން އެނިގއްޖެނަމަ   ހުއްޓާ
 

 )ށ( ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް 

ބީލަން ފޮތު ގައި   .7
 ހިމެނޭ ބައިތައް 

ިލޔުންތަކާިއ، ބީލަމާުގޅޭ ލިޔުންތަުކަގިއ ހިމެނެނީ ތިރީގައިާވ ލިސްޓްަގއިާވ   .7.1
 އެމެންޑްމަންޓްތަކެެވ.



 5ގެ  49 ސަފްހާ:               އެއްަބސްވުން އަދި ،ޖަދުަވލުަތއް ީބލަމުގެ ،ބީލަންީޝޓް ،ކަރުދާސް މަޢުލޫމާތު ީބލަމާގުޅޭ
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ޮބކްސް: 1508ޮބޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvވެްބސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 (1-)ސެްކޝަން ޝީޓްބީލަން  7.1.1 

 (2-)ެސކްަޝންބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެޭވ އިރުޝާދު 7.1.2  

 (3-)ެސކްޝަންެއއްބަްސުވމުެގ އާންުމ އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް  7.1.3  

 (4-)ެސކްަޝންޖަދުަވލުތައް  7.1.4  

 (5-)ސެްކޝަން ެއއްބަްސުވން  7.1.5  

 (6–)ސެކްޝަންމަސައްކަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  7.1.6   

ބީލަމުގައި   .8
ރަޖިސްޓްރީ  

 ކުރުން 

ެވރިން ރަޖިސްޓްރީުވމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުަމށްޓަކައި އިޢުލާނުަގިއ ީބލަން ބީލަމުގައި  .8.1
ަވޑަިއެގްނ ހައްދުންމަތީ އަޮތޅު ކަުއންސިލްެގ އިދާާރއަށް  މުއްދަތުެގ ެތރޭަގއި  ކަނޑައަޅާަފިއާވ  

 ނަންނޯޓް ކުރަންާވނެެއެވ.
 އަންދާސީ ހިސާބުގައި ރަޖިސްްޓރީ ކުރުމަށް ތިރީަގއި މިާވ މަުޢލޫމާތުތައް ހިމަނަންާވނެއެެވ.  .8.2

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުެގ ނަން.

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު.
 އީމެއިލް ެއޑްރެސް.

 ުގޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު.
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާނުަގއި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަްށ ދެިވފަިއާވ މުއްދަތުެގ ތެޭރަގިއ   .8.3

 މިއިދާރާަގއި ނަން ނޯޓްކުެރިވަފއިާވ ފަރާތްތަކަެށެވ.
ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން   .9

މައުލޫމާތު   
 ސާފުކުރުން 

އޮންނާނެ ތާރީޚާިއ ަގިޑ "ބީލަން ޝީޓް" ަގއި މި ބީލަމާއި ުގޅޭ ޕްރީިބްޑ މީޓިން   .9.1
ަވނަ ނަންބަރުަގިއާވ ޮގތަށް  8.1 ޕްރީބިްޑ މީޓިންގައި ބަިއެވރިެވޭވނީ ނެެއެވ.ބަޔާންކޮށްފަިއާވ

 ިއާވ ފަރާތްތަކަށެެވ.ފަކޮށްބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ
ޝީޓްަގިއާވ އެޑްރެހަްށ ބީލަމާުގޅޭޮގތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންާވނަމަ ބީލަން    .9.2

ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހާ ބީލަންެވރިންނަށް 
 ލިޔުމުން ފޮނުޭވނެއެެވ.

މި ބީލަން ފޮތުގައިާވ މަޢުލޫމާތާއި ުގިޅެގން ނުަވތަ މި ބީލަމާ ުގޭޅޮގތުން އިތުރަށް ސާފުނުާވ   .9.3
 ކަެމއްެގ މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޒިންމާ އެެކެވ.ކަމެއް އޮތް ނަމަ އެ 

ބީލަމަށް ބަދަލު   .10
 ގެނައުން 

ބީލަން ހުޅުުވމުެގ މުއްދަތު ހަމަުވމުެގ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް    .10.1
 އެމެންޑްމަންޓެއް )އުނި/އިތުުރ( ެގނެޭވެނއެެވ.   ،ެގނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިދެއްަގއި

ިއ ަގިއާވ ޮގތަށް ދޫކުރާ ެއމެންޑްމަންޓަކީ ބީލަމުެގ ބައެކެެވ. އަދި އެ އުނިއިތުރު ބީލަމުަގ  0.11  .10.2 
ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުެވރިކޮށް ފޮނުަވންާވނެެއެވ. ނުަވތަ އެފަރާތަާކ  ރަޖިސްޓްރީކުރި

 އެލިޔުން ޙަާވުލކުރަންާވނެެއެވ.
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 )ނ( ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން   

ބީލަމުގައި ބޭނުން   .11
 ކުރެވޭ ބަސް 

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންާވނީ ބީލަމާިއެއކު ދީފައިާވ ނަމޫނާއާ ެއްއޮގތަށް   .11.1
ދިެވހިބަހުންނެެވ. އަދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިިގޭރސި ބަހުން 

 ހުށަހެޅިދާނެއެެވ. 

ބީލަމުގައި ބޭނުން   .12
 ކުރާ ފައިސާ 

 މި ބީލަމުަގއި ައުގ ކުެރިވފައި ހުންނަންާވނީ ދިެވހި ރުފިޔާއިންނެެވ.   .12.1

ބީލަމަށް ަވކި ޮގަތކަްށ އަުގ ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީްޓގައި   .13.1 އަގު ހުށަހެޅުން  .13

 ބަޔާންކޮށްފަިއާވނެެއެވ.
ހުށަހަޅަންީވ ޖީ.އެސް.ޓީ ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްީރޮކށްފައިާވ ފަރާތެއްނަމަ ައުގ   .13.2 

 ހިމަނައިެގންނެެވ. އަދި ޖީ.އެްސ.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ަވކިން އެނެގން އޮންނަްނާވނެެއެވ.
މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް މުއްދަުތ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދު ދުަވސްތައް ހިމަނަިއެގން ދުަވުހެގ   .14.1 މުއްދަތު  .14

 އަދަދުންނެެވ.
މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެމަސަްއކަތެއް ުކރުމަށް އެކަީށެގންާވ ުމއްދަތެްއ   .14.2 

 ކަމުގައި ާވންާވެނެއެވ.
ބީލަމުެގ މުއްދަތު ހަމަާވ ތާރީޚް އޮންނަންާވނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިެގން މަދުެވެގން   .15.1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .15

 މުއްދަަތށެެވ.ދުަވސް ދުަވުހެގ  30
ބީލަމާއެކު   .16

ހުށަހަޅަންޖެހޭ  
 ލިޔުންތައް 

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިިމާވ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުަވތަ    .16.1
 ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެޭވނެއެެވ. 

 ( 2ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު    16.1.1 

ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ   16.1.2 
 ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ. 

)ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބީލަން ޝީޓްގައި ބުނެފައިވާނަމަ   ބީ.އޯ.ކިޔު ކޯޓޭޝަން/  16.1.3 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.( 

 ( 3)ޖަދުވަލު   ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް   16.1.4  

ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް   16.1.5  
 ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ( 
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މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ    16.1.6  
 މަސް ހަމަނުވާ(   3ކޮޕީ )ދޫކުރިފަހުން  

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ   16.1.7  
 ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ މާލީ ޤާބިލްކަން ބެލުމަށްޓަކައި    16.1.8
 . ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ   16.1.9

މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުަވތަ  ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިިމާވ   .16.2 
 ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެެވ.

ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަާތުގޅުންހުރި މަސައްކަުތެގ ތަޖްރިބާެގ ލިޔުންތައް އަދި  16.2.1  
 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ. 5ޖަދުަވލު 

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  4އަދި ަޖދުަވލު  ޤާބިލްކަންބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ މާލީ  16.2.2  
 ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ.

)ހ( ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރެގ ެވރިފަރާތަކީ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ   
 ފަރާތްކަމުގައި ާވންޖެހޭނެއެެވ.

އެފަރާތުެގ އަމިއްަލ   ،ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ )ށ( އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރީެގ    
 ނަމުަގއި ހުޅުާވަފއިާވ އެަކއުްނޓްެގ ބޭންކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ ަގބޫލުކުރެޭވެނެއެވ.

 :އެއްބަްސުވމުަގއި ޮސއިކުރުމުެގ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 1 .16.3 

ަގވާއިދުން ޕެންޝަން ފައިސާ ދައްކާކަމުެގ ލިުޔމުެގ ކޮޕީ )މުވައްޒަފުންނެތްނަމަ  16.3.1  
 މަސް ހަމަނުާވ(.  3ނެތްކަމަށް ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިާވ ލިޔުން( )ދޫކުރިފަހުްނ 

 )ރ( ބީލަން ހުށަހެޅުން 
ބީލަން ބަންދު   .17

 ކުރާނެ ގޮތް 
ބީލަން އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައެވެ. މިނޫންގޮތަކަށް އޮންނަ ބީލަމެއް ބަލައެއް    .17.1

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.  
 ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.    .17.2 

އެޑްރެސް އަދި  ސިޓީ އުރައިގެ ކަނާތްފަރާތުން މަތީ ކަނުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި    .17.3 
 ފޯނު ނަމްބަރު ލިޔެފާ އޮންނަން ވާނެއެވެ. 

ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައިގައި ބީލަން ޝީޓްގައިވާ    .17.4 
 ގޮތަށް އެޑްރެސް ކުރެވިފައެވެ. 

ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުށަހަޅަންީވ ސުން ަގޑި ބީލަން މި މަސައްކަތަށް ނުަވތަ ޚިދުމަތަށް އެދި    .18.1
 ޝީޓްަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވނެެއެވ.
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ބީލަން   .18
ހުށަހެޅުމުގެ  

 ސުންގަޑި 

ަގއި ބަާޔން ކުރެިވފަިއާވ ތާރީޚަކީ ސަުރކާރު ބަންދު ދުަވހެއްެގ ޮގތުަގިއ  18.1މި މާއްދާެގ   .18.2
ޖެހިެގްނ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެފަހު ތާރީޚަކަށް ާވނީ 

 އެންމެ އަަވހަށް އަންނަ ރަްސމީ ދުަވހެއްެގ ބީލަން ޝީޓްަގިއާވ ަގިއާވ ސުންަގޑީަގއެެވ.

 އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުާވ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ަބލައެއް ނުަގެނޭވނެެއެވ.  .18.3 

މުއްދަތުގެ ފަހުން   .19
ހުށަހެޅޭ ބީލަން  

ތަކާއި މެދު  
 އަމަލު ކުރާނެގޮތް: 

ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ސުންަގޑީެގ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ބީލަން   .19.1
 ނުަގނެޭވނެެއެވ.

 )ބ( ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން 
މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބީލަްނތައް ހުޅުުވމަށް ހަމަޖެހިފައި ަވނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުެގ   .20.1 ބީލަން ހުޅުވުން  .20

އެފަރާތުން ބީލަން ހުޅުުވމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ތަނަށް ފޮނުާވ ފަރާތެއްެގ ާހޒިރުަގިއ ނުަވތަ 

 ބީލަން ޝީޓްަގިއާވ ތާރީޚްަގއެެވ.
 ބީލަން ހުޅުުވން އޮންނާނީ ބީލަން ޝީޓްަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ އެޑްރެހުަގެއެވ.  .20.2 

ސަަބބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު ބީލަން ހުޅުުވމަށް ހަމަޖައްސާފައިާވ ތާރީަޚކީ ެއްއެވސް   .20.3 
ދުަވހެއްެގ ޮގތުަގއި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުުވން އޮންނާނީ ޖެހިެގން އަންނަ ރަސްމީ 

 ދުަވހުެގ ބީލަން ޝީޓްަގިއާވ ަގއިާވ ސުްނަގީޑަގއެެވ.
ހުށަހަޅާ   .21

ބީލަމުގައިވާ  
ކުށްތައް  

 އިސްލާޚްކުރުން 

ރުމުެގ މަްއަސލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީަގއި ިމާވ ޝަރުތު ފުރިހަމަާވ ބީލަންތަކުެގ ހިސާުބކު  .21.1
 ޮގތްތަުކެގ މަތިން އިސްލާޚް ުކރެޭވނެެއެވ.

ބީލަމުގައިާވ ފައިާސެގ އަދަދާިއ ދިެވހި ބަހުން ލިޔެފައިާވ ފައިސާެގ އަދަދު ތަފާތުާވނަމަ،   .21.2
 ލިޔެފައިާވ ފަިއސާ އަދަދެެވ.ރަަގޅު އަދަދުކަުމަގއި ބަލާނީ ދިެވހި ބަހުން 

ބީލަންތައް   .22
ޗެކްކުރުމާއި  
ބީލަންތަކުގެ  

ރެންޕޮންސިވްނަ 
 ސް ކަނޑައެޅުއް 

 އިެވުލއޭޓްކުރުުމެގ ކުރިން ތިރީަގިއިވމާ ކަންކަން ފުރިހަމަޭވތޯ ބެލޭނެއެެވ.ބީލަންތައް   .22.1

 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަާވ ފަރާތެއްކަން. 22.1.1 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިާވ ފަރާތެްއކަން  22.1.2 

ބީލަމުަގއިާވ ުއސޫލްތަކަށްބަލައި ެއކަށީެގްނާވ ބިޑެއްތޯ ކަނޑަެއޅުން  22.1.3 
 )ރެންޕޮންސިްވނަސް(

ބީލަންތައް   .23
 އިވޭލުއޭޓް ކުރުން 

ަގިއާވ ކަންކަން ފުރިހަމަާވ  22.1ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުެގ ތެރެއިްނ އިެވުލއޭޓް ކުެރޭވނީ   .23.1
 ބީލަންތަކެެވ.
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ބީލަން   .24
ހަވާލުކުރާނެ  

ފަރާތް  
 ކަނޑައެޅުން 

ބީލަން ވަޒަްނކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންަގނޑަްށ   ،ބީލަން ހަާވލުކުރާނެ ފަރާތެއް ަކނޑައަޅާނީ  .24.1
 ބަލައިެގން އެންެމިގނަ މާކްްސލިބޭ ފަރާތަކަށެެވ. 

ބީލަންތަން   .25
 ކެންސަލްކުރުން 

މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އިޢުލާނާ ުގިޅެގން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ    .25.1
ހުށަހަޅާފައިނުާވނަމަ ބީލަންތައް ބަލައިނުަގތުމުެގ އިޚްތިޔާރު ެވރިފަރާތަށް ލިބިެގންވެއެެވ. އަދި 
ބީލަންތައް ބަލައިަގތުމަށްފަހުެވސް ފުރިހަމަނުާވ ބީލަންތައް ބާތިލްކުރުމުެގ އިޚްިތޔާރުެވްސ 

ލަންތައް ބަލައިަގތުމަްށފަހު ހުށަހަޅާފައިާވ އަުގތަަކީކ ެވރިފަރާތަށް ލިބިެގންެވއެެވ. އަދި ބީ
އެކަީށެގންނުާވ އަުގަތކެއްނަމަ ނުަވތަ ެއކަށީެގްނާވ އަދަދަކަްށ ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުާވނަމަ 

 ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމުެގ ިއޚްތިޔާރު މަސައްކަުތެގ ެވރިފަާރތަށް ލިބިެގންެވެއެވ.
ބީލަން   .26

ކާމިޔާބުކުރާ  
ފަރާތް ހޮވައި،  
 އެކަން އެންގުން 

 ބީލަން ކާމިޔާބުިވ ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާބުނުިވ ފަރާތްތަކަށް ލިުޔމުން އަންާގނެެއެވ.  .26.1

އެއްބަސްވުމުގައި   .27
 ސޮއި ކުރުން 

)ފަހެއް(  05ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް ެއކަމުެގ ލިޔުން ފޮނުާވތާ ިގަނެވެގން ބަންދުނޫން   .27.1
ދުަވހުެގ ތެޭރަގިއ ބީލަން ކާމިާޔބުކުރި ފަރާތާއި ދެމެދު މަަސްއކަތުެގ ެއއްބަސްުވުމަގިއ ސޮިއ 

 ކުރަންާވނެެއެވ.
ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގުތެގމަތިން އެ ުމއްދަުތަގިއ ެއއްބަްސުވމުަގއި ޮސއި  27.1  .27.2 

ކުރުމުެގ ބާތިލްމިމަސަްއކަތް ހަާވލުކުރުމަށް ނިންމާފައިާވ ނިންމުން  ،ނުކުރައްަވއިފިނަމަ
 އިޙްތިޔާރު މަސަްއކަތް ޙަާވލުުކރި ފަރާތަށް ލިބިެގންެވެއެވ.

އެއްބަްސުވމުަގއި ސޮިއކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުަވތަ އެއްބަސްުވުމަގިއ   .27.3 
ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސަްއކަްތފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަްތ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަުތެގ 

 ަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ޮގުތެގަމތިން ފިޔަަވޅުެއޅޭނެެއެވ. 17.19މާލިއްޔަތުެގ ަޤވާއިުދެގ 
 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ، ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރުން. )ޅ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ  

 .ހުށަހަޅަންާވނެެއެވ ެގ ޮގތުަގއިޝީޓްަގއި ބަޔާން ކޮށްަފއިާވ އަދަދު ބިޑް ސެިކއުރިޓީ ންބީލަ  .28.1 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  .28

ބިޑް ސެިކއުރިޓީެގ ޮގުތަގއި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ަގބޫލުކުެރޭވ ބޭންކަކުން ުނަވތަ   .28.2 
އިންްސޓިިޓއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްަޓކަށް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ާގއިމްކުެރިވަފއިާވ ފައިނޭންޝަލް  

ދޫކޮށްފައިާވ ސެިކއުރިޓީ ނުަވތަ ެގރެންޓީެއކެެވ. ބިޑް ެސކިއުރިޓީ އޮންނަންާވނެ ޮގތުެގ 
 ަގއި ާވނެއެެވ. 7ނަމޫނާއެއް ޖަދުަވލު 
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 7ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަްށ އެކަން އަންާގ ތާރީޚުން ފެިށެގން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން   .28.3 
ދުަވހުެގ ތެޭރަގއި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުާވ ފަރާތްތަުކެގ ބިޑް ސެިކއުރިޓީ އެފަރާތްތަކަްށ )ހަތެއް(  

 ރައްދު ކުރެޭވނެ އެެވ.
ބީލަން ހުޅުުވމަށްފަހު ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމުން ަވިކވެއްޖެނަމަ ނުަވތަ ބީލަްނ   .28.4 

ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް ބީލަން ާކމިޔާބުިވކަުމެގ ލިޔުން ލިބުމަށްަފހު ބީލަން ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ 
 އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ަދއުލަތަށް ނެޭގނެެއެވ.  

އެޑްވާންސް   .29
 ފައިސާ 

ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަުތެގ ަގާވިއދާ  ،އެްޑާވންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ  .29.1
 އެްއޮގތަށް ެއޑްާވންސް ަފއިާސ ދޫކުރެިވދާނެެއެވ.

)ދެަލއްަކ  -/250,000އެްޑާވންސް ފައިސާ ދޫކުެރޭވނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްެގ ޖުމްލަ އަުގ   .29.2
 ފަންސާސް ހާސް( ދިެވހި ރުފިޔާއަްށުވރެ ބޮުޑާވނަމައެެވ.

)ސާޅީްސ ފަހެއް(   45އެްޑާވންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްެއދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަާވލުާވތާ    .29.3

 ެއްޑާވންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ.ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި 
 ޮގތުަގއި  ެގރެންޓީެގ ޕޭމަންޓް އެޑްާވންސް ހުށަހަޅާނަމަ  ހޯދުމަށް  ފައިސާ އެްޑާވންސް  .29.4 

 ަފއިނޭންޝަލް  ާގއިމްކުރެިވަފއިާވ  ދިެވހިރާއްޭޖގައި  ނުަވތަ  ބޭންަކކުން  ަގބޫލުކުެރޭވ  ސަރުކާރުން
 ެގރެންީޓެއއް  ނުަވތަ ެސކިއުރިޓީ ދޫކޮށްފައިާވ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް މި އިންސްޓިޓިއުޝަަނކުން

 ޖަދުަވލު  ނަމޫނާއެއް  ޮގތުެގ  އޮންނަންާވނެ  ސެކިއުރިޓީ  ޕޭމަންޓް  ެއްޑާވންސް.  ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ
 .ާވނެެއެވ ގައި 9

)ފަނަަރ  %15އެްޑާވންސް ފައިާސެގ ޮގތުަގިއ ދޫކުރެޭވނީ މަސަްއކަތުެގ ުޖމްލަ އަުގެގ   .29.5 
އިންސައްތަ( އަށްުވެރ ބޮޑުުނާވ އަދަދެެކެވ. އަދި ެއްޑާވންސްެގ ޮގތުަގއި ދެޭވ ފައިާސ 
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ުނަވތަ ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުން، ކޮންޓްރެްކޓްެގ 

 ލަ އަުގެގ ނިސްބަތުން އުިނކުރެޭވނެެއެވ.ޖުމް
ޕާރފޯމަންސް   .30

 ގެރެންޓީ 
ބީލަން ކާމިޔާުބކުިރ ރުފިާޔއަށްުވެރ މަތީެގ އަެގއްނަމަ    -/250,000ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަަގީކ    .30.1

ސަރުކާރު ަގބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުަވތަ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ާގއިމްކުެރިވފަިއާވ ފަރާތުން 
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިުއޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިާވ ސެިކއުރިޓީ ނުަވތަ 

 ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ.ޕާރފޯމަންސް ެގރެންޓީެގ ޮގުތަގއި ެގރެންޓީެއއް 
ޕާރފޯމަންސް ެގރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުިރ ފަރާތަށް ދެޭވ މުއްދަތުަގިއ   .30.2 

މިމަސައްކަްތ ހަާވލުކުރުމަށް ނިންމާފައިާވ ޕާރފޯމަންސް ެގރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، 
ނިންމުން ބާތިލްކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ ބިޑް ސެިކއުރިޓީ ދައުލަަތށް 

 ނެޭގނެެއެވ.
ެގރެންޓީެގ ޮގުތގައި ހުށަހަޅަންާވނީ ސަރުކާުރ ަގބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުަވތަ ޕާރފޯމަންސް   .30.3 

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ާގއިމްކުެރިވަފއިާވ ަފއިނޭންޝަލް އިންސްިޓޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްަޓށް 
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ެގރެންޓީ އޮންނަްނާވނެ ޮގުތެގ ޕާރފޯމަންސް  ދޫކޮށްފައިާވ ސެިކއުރިޓީ ނުަވަތ ެގރެންޓީެއކެެވ.  
 ަގއި ާވނެއެެވ. 8އް ޖަދުަވލު ނަމޫނާއެ

މައްސަލަ   .31
ހުށަހެޅުމާއި  

 މައްސަލަ ބެލުން 

ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ފަދައިން ބީލަމެއްަގއި  17.09ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަުތެގ ަގާވިއދުެގ   .31.1
ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންަތއްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް 

-13ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރެޭވނީ، ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
K/CIR/2018/01  ުަގިއާވ "ބީލަމަކާ ުގޅިެގން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި،  17ެގ ޖަދުަވލ

 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެޮގތުެގ އުޞޫލު" އާ ެއއްޮގތަެށެވ.
ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ފަދައިން ބީލަމެއްަގއި  17.09ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަުތެގ ަގާވިއދުެގ   .31.2 

ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންާވނީ ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތާބެހޭ 
ަގިއާވ "ބީލަން  18ެގ ަޖދުަވލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

-ެގ ޕްރޮިކުއމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންެވިރޔާ މައްސަަލ ހުށަހަޅާ ފޯމްއިޢުލާންކުރި އޮފީހު 

 ފޯމުންނެެވ. PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" 
ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ފަދައިން ބީލަމެއްަގއި  17.09ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަުތެގ ަގާވިއދުެގ   .31.3 

ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން 
)ހަތެއް( ދުަވުހެގ ތެރޭަގިއ، މައްސަލަ ނިންމަިއ،  7ފެށިެގން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 

ލަ ނިންމިޮގތް ލިޔުމަުކން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ދައުލަތުެގ މާިލއްޔަތާބެހޭ މައްސަ
ަގއިާވ "ބީލަމުެގ  19ެގ ޖަދުަވލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

ފޯމުން ޖަާވބު  PR-14މައްސަލަާއއި ުގިޅެގން ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުދޭ ޖަާވބު" 
 ތައްޔާރުކޮށް އަންާގެނއެެވ.

ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިާވ ފަދައިން ބީލަމެއްަގއި  17.09އުލަތުެގ މާލިއްޔަުތެގ ަގާވިއދުެގ ދަ  .31.4 
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުދޭ  ،ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން 

ކަމާބެހޭ ޖަާވބާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މަްއސަލަ އަލުން ބެލުމަށް 
 ހުށަހެޅިދާނެެއެވ. އަކަށްއިދާރާ

މައްސަލަ އަލުން   .32
ބެލުމަށް  

މުސްތަޤިއްލު  
ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް  

 ހުށަހެޅުން 

ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިާވ ފަދައިން ބީލަމެއްަގިއ   17.11ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަުތެގ ަގާވއިދުެގ ބާބު   .32.1
ދިމާާވ މައްސަލައަާކއި ުގިޅެގްނ އިދާރީކަންކަން އަލުން ބެލުމަށް "މުސްތަޤިއްލު ރިިވޔު ކޮމެޓީ" 

-13އަށް ހުށަހެޅުމުގައި، ދަުއލަތުެގ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
K/CIR/2018/01  ުބީލަމުެގ މައްސަލަ އަލުން  ަގއިާވ "ބީލަްނެވިރޔާ 21ެގ ޖަދުަވލ

ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމުެގ މައްސަލަ އަލުން ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިިވޢު ކޮމެޓީއަށް މައްސަަލ 
 ފޯމުން ހުށަހަޅިދާނެއެެވ. PR-16އެޕީލް މަރުހަލާ"  –ހުށަހަޅާ ފޯމު" 
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 AC-018 ޕީ.އޯ ޮބކްސް: 1508ޮބޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvވެްބސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

 3  - ސެކްޝަން  

 މާއްދާތައް އަދި ހާއްސަ   އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް

  .33.1 މާނަކުރުން  .33
 

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ަކއުންިސލް ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ،  "މަސައްކަުތެގ ެވރިފަރާތް"
 ެށެވ. އިދާރާއަ

ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ެއ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް ެއދި  "މަސައްކަތް ހަާވުލާވ ފަރާތް"  .33.2 
 ށެެވ. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަ

"މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފަިއއެަވނީ ބީލަން ޝީްޓގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ޚިދުމަތް ނުަވތަ   .33.3 
 މަސައްކަތަެކެވ.

"މަސައްކަުތެގ އަުގ" ކަމަށް ބުނެފައިއެަވނީ އެއްބަްސުވމާއި އެްއޮގތަށް މަސައްކަްތ   .33.4 
 ފުރިހަމަކުރުމުން މަސައްކަތް ހަާވލުާވ ފަރާތަށް ދައްކާ ަފއިާސއަށެެވ. 

ކަމަށް ބުނެފައި އެަވީނ، މަސައްކަުތެގ ެވރިފަރާތާއި، މަސައްކަތްކުރުމަްށ  "އެއްބަްސުވން"  .33.5 
 ހަާވލުާވ ފަރާތާ ދެމެދު މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ޮގތުން ެވޭވ ެއްއބަސްުވމަށެެވ.

ލިޔެކިޔުން   .34
 ބަދަލުކުރުން 

ފަރާތުން އަނެްއ މި އެއްބަސްުވުމަގއި ޝާމިުލާވ ފަރާތްތަކުން މިއެއްބަސްުވމާިއ ުގޅިެގން ެއއް    .34.1
 ،ފަރާތަށް އަންަގންޖެހޭ އެންމެހައި އެންުގންތައް އާއްުމޮގތެްއގައި އަްނާގނީ ދިެވހި ބަހުން

 ލިޔުމުންނެެވ.
އެއްފަރާތުން އަެނއް ފަރާތަށް ފޮނުާވ ލިޔުން ރައްުދކުރާނީ ައތުން އަތަށް ނުަވތަ ރަޖިސްްޓރީ   .34.2 

 ބީލަމުަގއި ބަާޔން ކޮށްފައިާވ އެޑްރެހަށެެވ. ،ނުަވތަ ކަނަޑއެޅިަފއިާވއީމެއިލަށް ،ފޯސްޓުން
ބަދަލު ކުރާން ބޭނުންާވ ފަރާތުން  ،މިއެއްބަްސުވމުަގއިާވ އެޑްރެްސ ބަދަލުކުރާން ބޭނުންާވނަމަ  .34.3 

 އަނެއް ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަްނަގންާވެނއެެވ.
ތިންވަނަ   .35

ފަރާތަކާއި  
މަސައްކަތް  
 ހަވާލުކުރުން 

މިއެއްބަްސުވމުެގ ދަށުންކުރެޭވ މަސައްކަތުެގ ެއއްެވސްަބއެްއ އެހެންފަރާތަކާއި ޙަާވލުކޮށްެގްނ   .35.1
 ކުރިއަށް ނުެގންެދޭވނެެއެވ.

  

އެއްބަސްވުމުގެ   .36
 މުއްދަތު 

 ފޯރުކޮށްދޭންާވނެއެވެ އެއްބަްސުވމުަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއާވ މުއްދަތުެގ ތެޭރަގއި ަތކެތި/ޚިދުމަތް   .36.1

މަސައްކަތް ހަާވުލިވފަރާތުެގ ާބރުނުފޯރާ ކަމެއް ނުަވތަ ޤުދުރަތީ ޙާދިސާއެއް/ކާރިާޘއެއް ުނަވތަ   .36.2
މެނިފެކްޗަރިންއާއި ުގޅޭކަެމއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި 
އެޙާދިސާެއއް/ކާރިާޘއެއް ުނަވަތ އެކަމެްއ ދިމާިވކަން އެޭގަފދަ )ރަސްމީ ނުަވތަ ކަމާުގޭޅ 

ރާތްތަކުެގ( ލިޔުންތަކާެއކު މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަުވމުެގ ކުރިން މަސައްކަތުެގ ފަ

 ެވރިފަރާތަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ. 
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 AC-018 ޕީ.އޯ ޮބކްސް: 1508ޮބޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvވެްބސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

އެްއެވސް ސަބަަބކާއި ހުެރ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުަމށް ހުށަހެޅިނަމަެވސް މުއްދަތު   .36.3 
 ނެެވ.ތެއްެގ މަތިންޮގ ކައުންސިްލއިްނ ނިންމާއިތުރުކޮށްދޭނީ 

ޖުރިމަނާ ކުރުމާއި   .37
އެގްރީމަންޓް  
 ބާތިލް ކުރުން 

 

އެއްބަްސުވމުަގިއާވ މުއްދަތަްށ މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުެގ މާލިްއޔަތުެގ ަޤާވއިުދެގ   .37.1
 ަވނަ މާއްާދއާ ެއްއޮގތްާވ ޮގުތެގމަތިން ލިކުިއޑޭޓަޑް ެޑމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެެވ.  10.71

ރުފިޔާއަށްުވެރ ދަށުެގ ބީލަެމްއނަމަ ފައިސާ ކަނޑާީނ، ޖުމްލަ -/2,500,000 ޖުމްލަ އަުގ   .37.2
)ޕޮއިންްޓ ސުެމއް ސުމެްއ ފަހެއް( އާ ުގނަުކރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްުވެރ   0.005އަުގ  

 އިތުރުާވ ުދަވސްތަުކެގ އަދަދާ ުގނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެެވ.
 CP*0.005*LDލިކުއިޑޭެޓޑް ޑެމޭޖަސް = 

CP  ުކޮންޓްކެޓް ޕްަރއިސް(: ކޮންޓްރެކްްޓެގ ޖުމްލަ އަގ( 
LD  ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ޮކންޓްރެކްޓްެގ މުއްދަތަްށުވރެ ިއތުރުާވ ދުަވސްަތއ( 

މަސައްކަތް ނުނިމި ލަްސާވ މުްއދަތަށް މަސައްކަތް ަޙާވލުިވ ފަރާތުން ފައިސާ ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ،   .37.3 
ހުށަހަޅާ ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެޭވނީ މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްީވ މަސައްކަތް ޙަާވުލިވ ފަރާތުން  

 މުއްދަތަށްާވ ފައިސާ ބިްލަގިއާވ އަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާެއެވ.

އިންސައްތަ އަްށުވރެ ލިުކއިޑޭަޓޑް ޑެމޭޖަސް ބޮޑުވެއްޖެަނމަ   15މަސައްކަުތެގ ޖުމްލަ އަުގެގ %  .37.4 
 ބާތިލްކުރެޭވެނެއެވ.އެއްބަްސުވން 

އެގްރީމަންޓް   .38
 ބާތިލްކުރުން 

ހަަގ ކުރެވިއްޖެަނމަ ަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއާވޮގތަށް މަަސއްކަތް ކުިރޔަށް ނުދާކަމަށް ފާއެއްބަްސުވމު  .38.1
ެގ ަބއެއް ާބތިލްކުރުމުެގ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ށް ުނަވަތ އެއްބަްސުވމުެއއްކޮއްބަްސުވންއެ

 މަސައްކަުތެގ ެވރިފަރާތަށް ލިބިެގންެވއެެވ. 
ދުަވހުެގ ތެރޭގައި،  3ބަންދުނޫން ބާތިލްކޮށްފިނަމަ އެްއެވސް ސަބަބަކާހުރެ ެއއްބަސްުވން   .38.2 

އަާގެއކު ލިެޔ، އެހާތަނަށް ނިމިފައިާވ މަސައްކަތާއި، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުެގ ތަފްސީލް 
ަގިއ ހުންނަ ޓް ދެފަރާތުން އެލިޔުމުަގއި ޮސިއކުރަން ާވެނއެެވ. އަިދ މަސަްއކަތް ހިނާގ ަސއި

ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި   3ކޮންޓްރެކްޓަރ ެގ ހުރިހާ ތަކެތީެގ ލިސްޓް ނަަގއި އެަތކެތި  ބަނދުނޫން  
ސް މަްއސަލައަަކށް ެގންދަންާވނެެއެވ. މި މުއްދަުތެގ ފަހުން މިއިން އެްއޗަކަށް ދިމާާވ އެްއެވ

 ޒިންމާއެއް ުނެވޭވެނއެެވ.
އެހެނިހެން   .39

 ކަންކަން 
ޤާނޫނެއް ުނަވތަ މި އެއްބަސްުވުމގައި ދެފަރާުތން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުެގ ެއއްެވސް   .39.1

ޤާނޫނެއް ނުަވތަ މި އެއްބަްސުވމާއި ތަޢާރުޟު ާވކަން އެނިގއްޖެނަމަ ނުަވތަ އެފަދަ    ދަކާަގާވއި
ަގާވއިދެއް  ހެދިއްޖެނަމަ އެަކމެއްެގ ސަބަބުން މުޅި މިއެްއބަސްުވން ބާޠިލެއް ނުާވނެެއެވ. 
އެފަދަ މާއްދާއެއް މި ެއއްބަްސުވމުަގއި ހިމެނޭޮގތްެވއްޖެނަމަ އެ މާއްދާެއއް އިސްލާހްކޮްށެގން 

މަެވސް މި ެއއްބަްސުވން ުއާވނުލައި ދެމެހެއްޓުމަްށ ދެފަރާތުންެވސް ެއއްބަްސެވ ނަ
 ޤަބޫލުކުރަމެެވ.
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 AC-018 ޕީ.އޯ ޮބކްސް: 1508ޮބޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvވެްބސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

ޓެކްސް އަދި   .40
 އެހެނިހެން ފީތައް 

މިމަސައްކަތާއި ުގިޅެގން ދަްއކަންޖެހޭ ޓެކްސްތަކާިއ، ކަްސޓަމްސް ޑިޔުޓީތަާކއި، އިމްޯޕޓް   .40.1
ދަްއކަންޖެހިއްޖެނަމަ ފީއެއް ަދއްކާނީ މަަސއްަކތް ލައިސަންސް ފީތަްއ އަދި އެެހނިހެއް ފީއެްއ 

 ހަާވލުިވ ފަރާތުންނެެވ.
އެއްބަސްވުމަށް   .41

 ބަދަލުގެނައުން 
މި އެއްބަްސުވމުަގއިާވ ެއއްެވްސ މާއްދާއަކަށް ބަދަލެއް ެގެނޭވނީ ދެފަރާތުެގ މެދުަގއި ޮސއިކުެރޭވ   .41.1

 އެއްބަްސުވމަކުންނެެވ.
އެއްބަސްވުމަށް   .42

 ހިނގާނެ ޤާނޫނު 
ައދި ތަންފީޛު ކުރާނީ ިދެވހިރާްއޖޭެގ ޤާނޫނުތަކާިއ ޤަާވއިދުތަާކއި  ،އެއްބަްސުވން ހިންާގނީ މި   .42.1

 އެްއޮގތަށެެވ.
ާވހަކަ ދައްަކއިެގްނ  މެދުގައިއިމެދު އުފެދޭ ދެބަސްުވން ދެފަރާތުެގ މިއެއްބަްސުވމާ  .43.1 ދެބަސްވުން  .43

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިެގްނ  ،ހައްލުނުކުރެިވއްޖެނަމަ
 ނިންމާނީއެެވ. 

 ތުެގ މެދުަގއި ހައްުލކުރާނީެވސް ދެފަރާ ަގއި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްމިއެއްބަްސުވމު  .43.2 

ެވހިރާއްޖޭެގ ޝަރުޢީ ކޯަޓކަށް މައްސަަލ ދި  ،ާވހަކަ ަދއްަކއިެގންެނެވ. ހަްއލުނުވެއްޖެނަމަ
 ހުށަހަޅައިެގން ނިންމާނީއެެވ.
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 4  - ސެކްޝަން  
 ޖަދުވަލުތައް 

 1  – ޖަދުވަލު  
 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް 

 

 

 

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #
ހުށަހަޅާ  
 ފަރާތުން 

އަތޮޅު  
 ކައުންސިލުން 

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

   ( 2 )ޖަދުަވލު ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 1

2 
ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިީޓ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާީރެގ 

 ރެޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ 
  

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

   (3)ޖަދުަވލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޕްރޮފައިލް 4

5 
)ޖީ.އެސް.ޓީައށް ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޖީއެސްޓީ 

 ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވނަމަ(
  

   ބީލަމުގައި ސޮިއކުރުމުެގ ހުއްަދ ލިޔުން )ޕަަވރ އޮފް އެޓާރީނ( 6

7 
މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ެރެވނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ެޓްކސް ކްލިއަރެންސް 

 މަސް ހަމަނުާވ( 3ރިޕޯޓްެގ ކޮޕީ )ދޫކުރިފަހުން 
  

   މާއްާދަގިއާވ ބަޔާްނކުރާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެލިޔުން.ަވނަ  6.1 8

   ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި 4ޖަދުަވލު އަދި  ރެފަރެންސް ލެޓަރ ބޭންކް 9

   ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  10

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

11 
ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާުގުޅންހުރި މަސައްކަތުެގ ތަޖްރިބާެގ ލިޔުންތައް އަދި 

 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި  5ޖަދުަވލު 
  

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

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރީ މިލިސްޓުަގިއާވ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކުރެިވފައި  12

13 
ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި )ކިތައް ޞަފްޙާެގ ތެރެއިން ކިތަްއަވނަ  ޞަފްޙާކަން 

 އެނޭގޮގތަށް(
  

    ތައްަގނޑު ޖަހާފައި ޞަފްހާތަކުަގއި ހުރީ ސޮިއކޮށް  14
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   ބީލަމުެގ ަގނޑުަތއް ހުރީ ަވިކނުާވނެހެން ބައިންޑްކޮށް / ހީަރސްޖަހާފައި 15

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

16 

)ެއންމެފަހުން ދެއްކި ަގާވއިދުން ޕެންޝަން ފައިސާ ދައްކާކަުމެގ ލިޔުމުެގ ކޮޕީ 
މަހުެގ އަދި މުަވއްޒަފުން ެނތްނަމަ ނެތްކަމަށް ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިާވ 

އެއްބަްސުވމުަގއި ސޮއިކުރުުމެގ  މަސް ހަމަނުާވ( 3( )ދޫކުރިފަހުން ލިޔުން
 މެއްކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔު
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 2 –   ޖަދުވަލު 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަން   .1
 1.1 ނަން  

 1.2 ނަންަބރުރަޖިސްޓްރީ  

 1.3 އެޑްރެސްކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ  

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން މަރާމާތުކުރުން ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފްރަންޓް އޭރިޔާ  

(IUL)240-ADS/240/2020/4 ު2.2 އިޢުލާން ނަްނަބރ 
 ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު  .3

 3.1 އަގު  ހުށަހަޅާ 

  ޖީ.އެސް.ޓީ  

  ޖުމްލަ އަގު: 

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

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު  .4
 މަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިާވ މަޢުލޫމާތާއި، ެއްގރީމަންޓްެގ މާއްދާތައްމަތީގައިބަޔާްނކޮށްފައިާވ މަަސއްކަތް/ޚިދު

/  އްކަތް ުނަވތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުަގނޑުމަސަ މި  މަތީަގއި ދެންެނިވފަިއާވ ައަގށްރަނަގޅަށް ބެލުމަށް ފަހު، 
 މެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެެވ.ަގނޑުއަޅު

4.1 

ފިނަމަ، އެކަީށެގންާވ ން ހަާވލުކުރަން ނިންމައި މެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދިނުއަުޅަގނޑު /އަޅުަގނޑު

ަގިއާވ މުއްދަތުގައި މަސަްއކަތް/ޚިުދމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   3.3މުއްދަތެއްެގ ތެޭރގައި މަަސއްަކތް ފެއްޓުމަށާއި، 
 ހުށަހަޅަމެެވ.

4.2 

ކޮށް، ެއއާއި އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ސް ހަމަަވންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުދުަވ 30މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 
އަުޅަގނޑުމެން އެއްބަްސަވެމެވ. މިމުއްދަތުެގ ތެޭރގައި އެްއބަސްުވމުަގއި ސޮިއކުރުމަށް ެވރިފަރާތުން އެދިަވޑައި  /

 ަވމެެވ. ސައްކަތް ކުރުމަށްެވސް އެއްބަސް ެގންފިނަމަ، އެއްބަްސުވުމގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަްސުވމާއި އެްއޮގތަށް މަ
4.3 

   ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .5

 

 ސޮއި 

 ނަން  

 މަޤާމު 

 ތާރީޚް 
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 3 –   ޖަދުވަލު 

 ޕްރޮފައިލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  
 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1
  -1.1 ނަން  

  -1.2 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް 

  -1.3 އެޑްރެސް ވިޔަފާރީ  

  -1.4 ރަޖިސްޓްރީ ނަންަބރު 

  -1.5 ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންަބރު  

  -1.6 ނަންަބރު  ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން 

  -1.7 ނަންަބރު  ފޯނު 

  -1.8 އީމެއިލް އެޑްރެސް  

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

 # ނަން  މަޤާމު 

   

   

   

   

 އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް  .3
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 4 –   ޖަދުވަލު 
 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު   ޤާބިލުކަމާއި މާލީ  

 

 

 

 

 ން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަ 
ބޭންކް ރެފަރެންސްގައި އިން  

 ރުފިޔާއިން( ދިވެހި  )  އަދަދު 
 # އެކައުންޓް ނަންބަރު  އެކައުންޓްގެ ބާވަތް 

    

    

    

 ޖުމްލަ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ގުޅުންހުރި  ކޮށްފައިވާ  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  
  މަސައްކަތުގެ އަގު 

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

     

     

     

     

     

     

     

 ޖުމްލަ:  
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 6 –   ޖަދުވަލު 
 ޑު ނ ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަ 

 

 

 

 

 އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑު 

ޕޮއިންޓް ދެޭވނެ 
 ދާއިރާ

 ޕޮއިންޓްެގ އަދަދު ޕޮއިންޓް ދެޭވނެ ޮގުތެގ ތަފްީސލް

 𝑋 45 އަގު 
ައގު ކުރު އެންމެ 

ހުށަހަޅާ މުއްދަތު
=  45  ލިބޭ ޕޮއިންޓް

 𝑋 20 މުއްދަތު 
އެންމެ ކުރުމުއްދަތު

ހުށަހަޅާ މުއްދަތު
=  20 ލިބޭ ޕޮއިންޓް

މަސައްކަތުގެ  
 ތަޖުރިބާ 

ސަުރކާުރެގ އަހަރު ދުަވހުެގ ެތރޭގައި  03މިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެޭވނީ ޭވުތެވދިޔަ 
 މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނިންމި ކަުމެގ ލިޔުމަށް ބަލައި، ާވއިދާރާއަކަްށ ކޮށްދީފައި 

ލިޔުން އަދި ހަަތރު ޕޮއިންެޓެވ.  05ނިންމާފައިާވ ކޮންމެ ޕްރޮޖެްކޓަކަށް 
އެއަްށުވރެ އިތުރަށް ިލޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މިބަޔަށް ފުލްކޮށް ޕޮއިންްޓ 

 ދެޭވނެެއެވ.

20 

 މާލީ ޤާބިލުކަން 

 ލެޓަރ ބޭންކް ރިފަރެންސް
އަދަދު ބޭންކް އާއި ދެެމދުެގ    %30-%21ބީލަމުެގ އަުގެގ މަދުެވެގން  )ހުށަހެޅި  

އަދަުދ އާިއ ދެމެދުެގ  %20-%16ޕޮއިންޓް،  15ހުރިނަމަ،  ރިފަރެންސްގައި
އާއި ދެމެދުެގ  %15-%11، ޕޮއިންޓް 10ހުރިނަމަ ބޭންކް ރިފަރެންސްގައި 

އަށްުވެރ  10އަދި %ޕޮއިންޓް  05އަދަދު ބޭންކް ރިފަރެންސްގައި ހުރިނަމަ 
 ދަށްނަމަ އެއްެވސް ޮޕއިންޓެއް ނުދެޭވނެއެެވ.(

15 

 100 ޖުމްލަ  
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 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 

 

 

 

 

F o r m  o f  B i d  S e c u r i t y  
 

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

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

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

Contract] (hereinafter called “the Bid”).  
 

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

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

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

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

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

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

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

THE CONDITIONS of this obligation are: 

  

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

Form of Bid; 

           or 

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

Bid validity: 

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

Bidders, if required; or 

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

Bidders; or 

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

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

Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1.7 of the Instructions to Bidders.  

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

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

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

the occurred condition or conditions.  
 

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

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

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

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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 ޕާރފޯމަންޓް ގެރެންޓީ 

 

 

 

 

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

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

 [name &address of Purchaser] 

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

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

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

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

[name of Contract and brief description of Works]  (hereinafter called “the Contract”);  

 

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

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

accordance with the Contract; 
 

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

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

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

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

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

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

for your demand for the sum specified therein.  

 

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

specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa. 

 

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

demand. 
 

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

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

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

such change, addition, or modification.  
 

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

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

 Name of Bank ……………………………………... 

 Address ……………………………………... 

 …………………………………….. 

 …………………………………….. 

 Date ……………………………………… 
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 އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ 

 

 

 

 

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

 [name & address of Purchaser] 

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

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

  

 [name of Contract] 

 

Gentlemen: 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

as primary obligator and not as Surety merely, the payment to …………………………………………………. 

[name of Purchaser] on his first demand without whatsoever right of objection on our part and without his first 

claim to the Supplier, in the amount not exceeding *……………………….. ………………………………… 

[amount of Guarantee]……… ……………………………………………………………………… [amount in words] . 

 

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

be performed there under or of any of the Contract documents which may be mad e between 

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

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

or modification. 

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

the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa. 

 

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

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

amount from the Supplier. 

  

Yours truly, 

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

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

 އެއްބަސްވުން 
 

 :ފެށުން .1

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު   ގޮތުން ކުރުމުގެ މަރާމާތުލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮފީސް ފްރަންޓް އޭރިޔާ  އެއްަބސްވުމަކީ މި  1.1
             : .................) ނަންަބރު  .............. ރަޖިސްޓްރީުބނެފައިވާ    ކަމަށް"  ހަވާލުކުރާ ފަރާތް  މަސައްކަތް"  ފަހުން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މީގެ 

 .އެއްަބސްވުމެކެވެ ވީ ......... ވަނަ ދުވަހު.... ެދމެދު އާއި) ބުނެފައިވާ ކަމަށް" ފަރާތް މަސައްކަތްކުރާ" ފަހުން މީގެ(

 

 ކޮށްދިނުމަށް ތިރީގައިމިވާ ފަރާތަށް ހަވާލުކުރާ  އްކަތްމަސަ ،މަސައްކަތް ަބޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ  2 އެއްަބސްވުމުގެ  މި  1.2
 .އެއްަބސްވެއެވެ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ މަްއޗަށް މާއްދާތަކުގެ ،ޝަރުޠުތަކާއި

 

 :މަސައްކަތް .2

ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮފީސް ފްރަންޓް   ،މަސައްކަތަކީ  ހަވާލުކުރެވޭ  ފަރާތާއި  މަސައްކަތްކުރާ  ދަށުން  އެއްަބސްވުމުގެ  މި  1.1
 .މަސައްކަތެވެ ކުރުމުގެ މަރާމާތުއޭރިޔާ 

  ިބލް  ކޮށްފައިވާ އެއްކަރުދާސް ގައި 1 ޖަދުވަލް ކުރަންވާނީ މާތުމަރާލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮފީސް ފްރަންޓް އޭރިޔާ  1.2
 .ގޮތަށެވެ އެއްގޮތްވާ ތަފްޞީލާ ގަިއވާ ކިއު(.އޯ.)ީބ އޮފް ކުއެންޓިޓީ

 

 :މުއްދަތު .3

 .( ދުވަހެވެ..………) …… މުއްދަތަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ނިންމުމަށް  މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ދަށުން އެއްަބސްވުމުގެ މި  3.1

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަށާނީ  ގުނަން މުއްދަތު ަބޔާންކުރާ ގައި 3.1 މާއްދާގެ މި  3.2

 .އެއްގޮތަށެވެ ތާވަލާއި  މަސައްކަތު ގައިވާ 02 ޖަދުވަލް ގެންދަންވާނީ ކުރިއަށް މަސައްކަތް ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ 3.3

 

 :އަގު  . މަސައްކަތުގެ 4

އާއެކު .................  ޓީ.އެސް.ޖީ އަގަކީ ޖުމްލަ މަސައްކަތުގެ ހަވާލުުކރާ ފަރާތާއި މަސައްކަތްކުރާ ދަށުން  އެއްަބސްވުމުގެ މި 4.1
 .).........( އެވެ

 ކިއު ގައި .އޯ.ީބ ކޮށްފައިވާ އެއްކަރުދާސް ގައި 1 ޖަދުވަލް ތަފްޞީލް އަގުގެ މަސައްކަތު  ަބޔާންކުރާ ގައި  4.1 މާއްދާގެ މި 4.2
 .އެވަނީއެވެ

 

 :ފައިސާ  . އެޑްވާންސް 5

  ފަރާތުން އެޑްވާންސްގެ   ަމސައްކަތްކުރާ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  ފަހެއް(  )ސާީޅސް 45 ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ސޮއިކުރާ  އެއްަބސްވުމުގައި  މި  5.1
 )ފަނަރަ  %15 ޖުމްލަ އަގުގެ  މަސައްކަތުގެ  ،އެދިއްޖެނަމަ ފަރާތުގައި ހަވާލުކުރާ  މަސައްކަތް ލިޔުމުން ދިނުމަށް ފައިސާ ގޮތުގައި

  .ދެވިދާނެއެވެ ގޮތުގައި ފައިސާގެ އެޑްވާންސް އިންސައްތަ(
 ފައިސާގެ ޢަދަދާ  އެޑްވާންސް ،ދޫކުރަންވާނީ ފަރާތަށް މަސައްކަތްކުރާ ފައިސާ  އެޑްވާންސް  ަބޔާންކުރާ ގައި  5.1 މާއްދާގެ  މި 5.2

 ،ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ޕޭމަންޓް އެޑްވާންސް މި. ހުށަހެޅުމުންނެވެ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ގެރެންޓީއެއް ޕޭމަންޓް އެއްވަރުގެ
 އެއްަބސްވުމުގައި   މި  ފައިނޭންޝިއަލް އިްނސްޓިޓިއުޓަކުން  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ގަޫބލުކުރާ  ސަރުކާރުން  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ

 .ގެރެންޓީއަކަށެވެ ދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ަބޔާންކުރާ
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 އެ   މަސައްކަތެއް ނިމުމުން  ކޮންމެ  ދައްކާނީ   ފަރާތަށް  މަސައްކަތްކުރާ  އަގު  މަސައްކަތުގެ  ަބޔާންކުރާ  ގައި  4.1  އެއްަބސްވުމުގެ   މި  6.1
 .ިބލު ހުަށެހޅުމުންނެވެ ފަރާތަށް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ހޯދުމަށް އަގު މަސައްކަތެއްގެ

 ގައި  ކިއު .އޯ.ކޮށްފައިވާ ީބ އެއްކަރުދާސް ގައި  1 ޖަދުވަލް ހުށަހަޅަންވާނީ ނިމުމުން މަސައްކަތް ށްގޮތަ  ގައިވާ 6.1 މާއްދާގެ މި  6.2
 .ިބލެވެ މަސައްކަތަކަށްވާ އެ ތަރުތީުބން ނިމޭ މަސައްކަތްތައް

 ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ތިނެްއ( 3 މަސައްކަތު ުހށަހަޅާތާ ިބލު ވާނަމަ މައްސަލައެއް ިބލުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ  6.3
 ރަނގަޅުކޮށް  ިބލު   މަތިން   އަންގާ ެއންގުމުގެ  މިގޮުތން.  ައްނގަންވާނެއެވެ  ފަރާތުން  ހަވާލުކުރާ  ަމސައްކަތް  އެކަން  ފަރާތަށް  މަސައްކަތްކުރާ
 .ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ ފަރާތަށް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ

 ިބލު  ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންސަލްޓެންޓަކު  ފަރާތުން  ހަވާލުކުރާ  މަަސއްކަތް  ދޭންވާނީ  އަގު  ބިލަށް  ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  މަސައްކަތްކުރާ  6.4
 ރިޕޯޓެއް  ސަލްެޓންޓްކޮން  ަބލައި މޮނިޓަރކުުރމަށްފަހު  ރަނގަޅުތޯ  ޮގތް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  އާއި  ނިމިފައިވޭތޯ  މަސައްކަތް  ކުރެވިފައިވާ
 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް މަސައްކަތް ރިޕޯޓް އެ ތައްޔާުރކޮށް ސެޓްފިކެޓް( )އިންޓަރިމް

 އަގު  މަސައްކަތުގެ  ،ތެރޭގައި  ދުަވހުގެ  )ވިިހ(  20  މަސައްކަތު  ިލޭބތާ  ސެޓްފިކެޓް  އިންޓަރިމް  ަބާޔންކުރާ  ގައި  6.4  މާއްދާގެ  މި  6.5
 .ދައްކަންެޖހޭނެއެވެ ފަރާތުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ފަރާތަށް މަސައްކަތްކުރާ

 ގޮތުގެމަތިން ރިޓެްނޝަަނށް  ގައިވާ  7.1  މާއްދާގެ  ވަނަ  7  އެއްަބސްވުމުގެ  މި  ދެޭވނީ  އަގު  ބިލަށް  ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  މަސައްކަތްކުރާ  6.6
 ބިލަށް ،ފައިސާއެއް އުނިކުރަންޖެހޭނަމަ ނޫންވެސް މި ދަށުން އްަބސްވުމުގެއެ މި އަދި. އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ އަދަދު ނިސްަބތުންޖެހޭ

 .އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ ފައިސާއެއްވެސް އެ ދައްކަންވާނީ ފައިސާ

 ފައިސާޖަމާކުަރން  .އެކައުންޓަށެވެ ޭބންކް  ފަރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާކުރާނީ  ފައިސާ ިބލަށް  ުހށަހަޅާ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ  6.7
 .އޮންަނންވާނެެއވެ ިބލުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ތަުފޞީލު އެކައުންޓްގެ ޭބންކް ޭބނުންވާ
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 ފަރާތުން   މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ  ބިލަށް  ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  މަސައްކަތްކުރާ  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ   6.2  އަދި   6.1  އެއްަބސްވުމުގެ   މި  7.1
 .ކެނޑުމަށްފަހުއެވެ ފައިސާގެ ގޮުތގައި އިންސައްތަ( ރިޓެންޝަން )ފަހެއް  5% އަގުގެ ޖުމްލަ ިބލުގެ ދައްކަންވާނީ ފައިސާ

 މި އެއްަބސްވުމުގެ  ދޫކުރަންވާނީ އަނުބރާ ފަރާތަށް މަސައްކަތްކުރާ ފައިސާ ރިޓެންޝަން ކަނޑާ ދަށުން ގެ 7.1 މާއްދާގެ މި 7.2
 ކަަމށް "  މުއްދަތު  ރިޓެންޝަން"  )މީގެފަުހން  ދުވަސް  މަސް  )ާބރަ(  12  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ނިމޭ  އެްއކޮށް  މަސައްކަތް  ހަވާލުކުރާ  ދަށުން

 .ހަމަވުުމންނެވެ ބުނެފައިވާ(

 ފަރާތުން   މައްސަލަތައް މަސައްކަތްކުރާ  ދިމާވާ  މަސައްކަތުގައި  ެތރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ރިޓެންޝަން  ަބޔާންކުރާ  ގައި  7.2  މާއްދާގެ  މި  7.3
 ދޫކުރަންވާނީ ފަރާތަށް އަނުބރާ މަސައްކަތްކުރާ ފައިސާ ިރޓެންޝަން ހަމަވުމަްށފަހު މުއްދަތު ރިޓެްނޝަން. ރަނގަޅުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

 .ރަނގަޅު ކުރުމުންނެވެ ކަމެއް ހުރިހާ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ރިޓެންޝަން
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 ނޑައެޅުމަކީ މަސައްކަތް  ކަ  ފަރާތެއް  ކުރާނެ  ރިޕޯޓް  ފަރާތަށް  ަހވާލުކުރާ  މަސައްކަތް  މޮނިޓަރކޮށް  ަބލައި  ކުރިއަށްދާގޮތް  މަސައްކަތް  8.1
 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ފަރާތުގެ ހަވާލުކުރާ

 ރަނގަޅަށްކަން ަބލައި ކުރެވިފައިވަނީ މަސައްކަތެއް އެ ނިމިފައިވާކަމަށާއި މަސައްކަތެއް އެ ނިމުމުން މަސައްކަތެއް ކޮންމެ 8.2
 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ފަރާތުގެ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅުމަކީ ކޮންސަލްޓެންޓަކު  މޮނިޓަރކުރާނެ

 ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ތިނެްއ() 3 މަސައްކަތު ހަޅާތާުހށަ ިބލު ވާނަމަ މައްސަލައެއް ިބލުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ  8.3
 .ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް އެްނގުމަކީ ރަނގަޅުކުރަން ިބލު އަންގާ އެކަން ފަރާތަށް މަސައްކަތްކުރާ

 ފައިސާ ދެއްކުމަކީ މަތިން ގޮތުގެ އެއްަބސްވުމުގައިވާ ބިލުތަކަށް  ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ދަށުން އެއްަބސްވުމުގެ މި 8.4
 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ފަރާތުގެ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް
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 ކޮށްދިނުމަކީ މަސައްކަތްކުރާ  ފަރާތަށް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ،މަސައްކަތް ަބޔާންކުރާ މާއްދާގައި ވަނަ 2 އެއްަބސްވުމުގެ މި  9.1
 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ފަރާތުގެ

ޕާފޮމެންސް ، އިންސައްތަ( )ފަހެއް 5% އަގުގެ މަސައްކަތު ަބޔާންުކރާ ގައި 4.1 މާއްދާގެ ވަނަ 4 އެއްަބސްވުމުގެ މި  9.2
 ފަރާުތގެ  ދިނުމަކީ މަސައްކަތްކުރާ ރާތަށް ފަ ރާ ހަވާލުކު މަސައްކަތް ދުވަހު ސޮއިކުރާ އެއްަބސްވުމުގައި މި ގޮތުގައި ސެކިއުރިޓީއެއްގެ

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

ފަރާތުގެ  މަސައްކަތްކުރާ ިނންމުމަކީ މަސައްކަތް މުއްދަތަށް ަބޔާްނކުރާ ގައި 3.1 މާއްދާގެ ވަނަ 3 އެއްަބސްވުމުގެ މި  9.3
 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ފަރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާ އެޅުމަކީ ފިޔަވަޅުތައް ރައްކާތެރިކަމުގެ އަޅަންވާ ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  9.4
 ފަރާތުގެ   އުފުލާ މަސައްކަތްކުރާ  ޒިންމާ  ފަރާތުން  މަސައްކަތްކުރާ  ކަންތައްތަަކށް  ދިމާވާ  ސަަބުބން  ނޭޅުމުގެ  ފިޔަވަޅުތައް  ރައްކާތެރިކަމުގެ

 ަބހަްއޓާފަިއވާ   ގޮުތގެ  ރިޓެންޝަނުގެ  އެކަމެއް  ،އޮތްނަމަ   ކަމެއް  ހަަމނުޖެހި  މިގޮތުން  ނިމޭއިރު  ަމސައްކަތް.  ބަދަލުދޭންވާނެއެވެ  ޚަރަދުގައި
 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ އެކަމެއް ތެރެއިން ފައިސާގެ

ފަރާތުގެ  މަސައްކަތްކުރާ ޯހދުމަކީ ތަކެތި އަދި އާލާތްތައް ވަސީލަތްތަާކއި މީހުްނނާއި ޭބނުންވާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް  9.5
 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 

 ހަލާކުވާ ،ގެއްލުމާއި ލިޭބ ގޮތަކުން އެހެންވެސް ނުވަތަ ސަަބުބން ދަށްވުމުގެ ފެންވަރު ތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ މަސައްކަތުގައި  9.6
 ރަނގަޅު މި ކަްނތައްތައް ،މިގޮތުން. މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ފަރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާ ރަނގަޅުކުރުމަކީ މަރާމާތުކޮށް ތަކެތި ،ތަންތަނާއި 
 ރަނގަޅުކުރުމަކީ  މަސައްކަތް ޚަރަދުގައި އެ އަމިއްލަ  ފަރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާ އެންގުމުން ފަރާތުން ހަވާލުކުރާ  މަސައްކަތް ކުރުމަށް

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ފަރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާ

 ވަނަ  6 އެއްަބސްވުމުގެ މި ހޯދުމަށް އަގު މަސައްކަތުގެ ނިމޭ ،ނިމޭވަރަކުން މަސައްކަތް ގޮތަށް ަބހާލެވިފަިއވާ ގައި ކިއު.އޯ.ީބ 9.7
 ހުށަހަޅާ މިގޮތުން .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ފަރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާ ހުަށހެޅުމަކީ ިބލު މަތިން ގޮތުގެ ގައިވާ  6.2 އަދި 6.1 މާއްދާގެ
 ހުށަހެޅުމަކީ   ިބލު  އަލުން  މައްސަލައެއް އިޞްލާހުކޮށް  އެ  އެންގުމުން  ފަރާތުން  ކުރާހަވާލު  މަސައްކަތް  ކަމަށް   ހުރި  މައްސަލައެއް  ިބލުގައި

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ފަރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާ

ފަރާތުގެ  މަސައްކަތްކުރާ ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލައެއް ހުރިހާ  ދިމާވާ މަސައްކަތަށް މުއްަދތުގައި  ރިޓެންޝަން 9.8
 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ކަނޑައަޅާފަރާތް  ރިޕޯޓްކުރުމަށް މޮނިޓަރކޮށް މަސައްކަތް ފަރާތުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ދަށުން ގެ 8.2 އެއްަބސްވުމުގެ މި 9.10
 އަދާކުރުމަށް  ކޮންސަލްޓެންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ކަނޑައަޅާ  ފަރާތުން  ހަވާލުކުރާ  މަސައްކަތް  ދަށުން  ގެ   8.3  އެއްަބސްވުމުގެ   މި  އަދި

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ ފަރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާ ދިނުމަކީ އެއްާބރުުލން ޭބނުންވާ

 

 :)މެޖަރ  )ފޯސް   މެދުވެރިވުން   ކަމެއް   ނުވާ   ދަށުގައި   ގެ   ބާރު   . އަމިއްލަ 10

ޙާލަތެއް  ގެ" މެޖަރ ފޯސް" ނުވަތަ ކަމެއް ނުވާ ދަށުގައި ާބރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ކުރެ ދެފަރާތުން އެއްަބސްވުމުގެ  10.1
 ހުރަސްއެޅިއްޖެނަމަ ނުވަތަ  އަމަލުކުރުމަށް އެއްަބސްވުމަށް ފަރާތަކަށް ކުރެ  ދެފަރާތުން އެއްަބސްވުމުގެ ،ސަަބުބން މެދުވެރިވުމުގެ
 .ނުޖެޭހނެއެވެ ޒިންމާނަގަން އެކަމަށް އެފަރާތަކުން ،ލަސްވެއްޖެނަމަ ކުރުން އަމަލު އެއްަބސްވުމަށް

 ކޮންޓްރޯލްއިން ފަރާތުގެ މެދުވެރިވެފައިވާ ޙާލަތެއް އެ ޙާލަތަކީ ގެ" މެޖަރ ފޯސް" ަބޔާންކުރާ ގައި 10.1 އެއްަބސްވުމުގެ މި 10.2

 މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހުވެސް އެއްަބސްވުމަށް ވަރަށް  އެކަށީގެންވާ އެފަރާުތން އަދި  ،އިހުމާލެއްނުވާ އެއްވެސް  އެފަރާތުގެ ،ޭބރުގައިވާ
 .ޙާލަތްތަކެވެ ކުޅެދޭނު ޢަމަލުކުރުމަށް
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 އެކަމެއްގެ  ،ޙާލަތާއި މެދުވެރިވެފައިވާ ،ފަރާތުން މެދުވެރިވެފައިވާ ޙާލަތެއް އެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޙާލަތެއް ގެ" މެޖަރ "ފޯސް 10.3
 ފަރާތަށް  އަނެއް  އެއްަބސްވުމުގެ ވަގުތުން ަބޔާންކޮށް ސަަބުބ ލަސްވާ ނުވަތަ ހުރަސްއެޅޭ  ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްަބސްވުމަށް ސަަބުބން
 .އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމުން

 އެ. ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ އެއްަބސްވުމަށް ވަގުތުން ފަރާތުން މެދުވެރިވި ޙާލަތު އެ ،ނެތިދިޔުމުން ޙާލަތު ގެ" މެޖަރ "ފޯސް 10.4
 ގޮތަަކށް  ެބލެވޭ  އަވަަހށް ނިންމޭނެކަަމށް އެންމެ މަސައްކަތް ެފށިގެން އެހިސާުބން ،ނަމަ  ފަރާތަށް މަސައްކަތްކުރާ މެދުވެރިވީ ޙާލަތު

 .ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާެނއެވެ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް އެކުލަވާލާ ތާވަލެއް ގޮތުގެ ކުރިއަށްގެންދާނޭ މަސައްކަތް

 

 ކަމަކުން  ލާޒިމުވެފައިވާ  ކުރުން  ފަރާތަކަށް  ކުރެ  ދެފަރާތުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ކުރިން  މެދުވެރިވުމުގެ  ޙާލަތެއް  ގެ"  މެޖަރ  ފޯސް " 10.5
 .ނުވެއެވެ  ަބރީއަތްވެގެން އެފަރާތެއް
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 ަބޔާންކުރާ މުއްދަަތށް ގައި 1.3 މާއްާދގެ ވަނަ 3 އެއްަބސްވުމުގެ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއި މަސައްކަތްކުރާ 11.1
 ފަރާތުން  އަގު މަސައްކަތްކުރާ ގެއްުލމުގެ ލިޭބ ފަރާތަށް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ،ލަސްވުމުން ެއަލސްވާ ،ލަސްވަމުންދާނަމަ ނުނިމި

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

 ކޮންމެ   ލަސްވާ   ނޑައަޅާނީ  ކަ  އަގު  ގެއްލުމުގެ  ލިޭބ  ފަރާތަށް  ހަވާލުކުރާ  މަސައްކަތް  ގޮތަށް  ަބޔާންކުރާ  ގައި  11.1  މާއްދާގެ   މި  11.2
 .މަިތންނެވެ ގޮތުގެ ތިރީގައިވާ ދުވަހަކަށް

  ދުވަސްތަކުގެ  އިތުރުވާ މުއްދަތަށްވުރެ އަދަދާ ޖެހޭ ގުނަކުރުމުން އާ  (ފަހެއް ސުމެއް ސުމެއް  ޕޮއިންޓް) 0.005 އަގު ޖުމުލަ •
 .އަދަދެކެވެ ޖެހޭ ގުނަކުރުމުން އަދަދާ

 .ޭބނުންކޮށްގެްނނެވެ ފޯމިއުލާ މި( LD*0.005*CP) ހޯދާނީ އަދަދު މި •

❖ CP (ްއަގު ޖުމުލަ ކޮންޓްރެކްޓްގެ:  ) ޕްރައިސް ކޮންޓެރްކްޓ 

❖ LD ްދުވަސްތައް އިތުރުވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކޮންްޓރެކްޓްގެ: ޑިއުރޭޝަން( )ލޭޓ 

 

 15އަގުގެ % ޖުމްލަ މަސައްކަތުގެ ގިނަވެގެން ދޭންޖެހޭނީ ގޮތުގައި އަގުގެ ގެއްލުމުގެ ލިޭބ ފަރާތަށް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް   11.3
 .އެވެ އިންސައްތަ( )ފަނަރަ
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 ހަލާކުވާ  ،ގެއްލުމާއި  ލިޭބ ގޮތަކުން ެއހެންވެސް ނުވަތަ ސަަބުބން ދަށްވުމުގެ ފެންވަރު ތަކެތީގެ ބޭނުންކުރާ މަސައްކަތުގައި 1.12
 ފަރާތުން  ހަވާލުކުރާ  ދަށުން މަސައްކަތް  ގެ  9.6  މާއްދާގެ  ވަނަ  9  އެއްަބސްވުމުގެ  މި  ރަނގަޅުކުރުމަށް  މަރާމާތުކޮށް  ތަކެތި  ،ތަންތަނާއި 

 މިފަދަ.  ކަމަށެވެ  ޚިލާފްވީ  އެއްަބސްވުމާ  މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން  ަބާލނީ  ،ޢަމަލުނުޮކށްފިނަމަ  ފަރާތުން  މަސައްކަތްކުރާ  އެންގުމަށް  އަންގާ
 ތެރެއިން  އަގުގެ  މަސައްކަތުގެ  ޚަރަދެއް  ހުރިހާ  ހިނގި   އެކަމަށް  ރަނގަޅުކޮށް ނިންމުމަްށފަހު  ފަރާތުން  ހަވާލުކުރާ   މަސައްކަތް  ހާލަތެއްގައި

 .ެތރެއިން އުނިކުރަންވާނެއެވެ ފައިސާގެ ރިޓެންޝަން ނުވަތަ

 ނޫން ގޮތަކަށް  މެދުވެރިވެގެން ކަމެއް ދަށުގައިނުވާ ާބރުގެ އަމިއްލަ ަބޔާންކުރާފަދަ މާއްދާގައި ވަނަ 10 އެއްަބސްވުމުގެ މި  12.2
 އެއްަބސްވުމާ  މަަސއްކަތްކުރާ ފަރާތުން  ބަލާނީ ފުރިހަމަނުކޮށްފިނަމަ ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  މަސައްކަްތކުރާ  ދަށުން  އެއްަބސްވުމުގެ

 މަތިންނެވެ  ގޮތުގެ ގައިވާ 13.3މާއްދާގެ  ވަނަ 13 އެއްަބސްވުމުގެ މި ޢަމަލުކުރާނީ ހާލަތެްއގައި މިފަދަ. ކަމަށެވެ ޚިލާފްވީ
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 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ރިޓެންޝަން ،ނިމި މަސައްކަތް މުއްދަތަށް ަބޔާންުކރާ ގައި 1.3 މާއްދާގެ ވަނަ 3 އެއްަބސްވުމުގެ މި 13.1
 ސެޓްފިކެޓް  ޮކންސަލްޓެންޓުގެ އިްނޓެރިމް ނިމުމުން މުއްދަތު އެ ،ރަނގަޅުކުރުމުން ފަރާތުން ކުރާ މަސައްކަތް މައްސަލަތައް ދިމާވާ

 އެއްަބސްވުން  މި   ނިމުމުން  އަދާކޮށް  އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އަދާކުރަްނޖެހޭ  ފަރާތުން   ދެ   ދަށުން  އެއްަބސްވުުމގެ  މި   އަދި  ހުށަހަޅުމުން
 .އައީއެވެ ނިމުމަކަށް

 

  އަގު މަސައްކަތުގެ  ލަސްވުމުގެ މަސައްކަތް  ދައްކާ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 11 އެއްަބސްވުމުގެ މި  13.2
 ފަރާތުން އޮތްަބއި މަސައްކަތްކުރާ ނުކުރެވި މަސައްކަތުގެ ،އިތުރުވެްއޖެނަމަ ވުރެ އަށް) ިއންސައްތަ ފަނަރަ) 15% އަގުގެ ޖުމްލަ

  ގެ  9.2 މާއްދާގެ  ވަނަ 9 މި އެއްަބސްވުމުގެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ހާލަތެއް މިފަދަ. ގެނެވިދާނެއެވެ މަކަށްނިމު އެއްަބސްވުން ވަކިކޮށް
 ފަރާތުން  ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް އަދި. ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޭޓނެއެވެ ސެކިއުރިޓީ ޕަރފޯމޭންސް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ދަށުން

 .ފަރާތުންނެވެ މަސައްކަތްކުރާ ދައްކަންވާނީ ޚަރަދު ހޭދަވާ އެކަމަށް ،ފުރިހަމަކުރާނަމަ މަސައްކަތް ހަވާލުޮކށްގެން ފަރާތަކާ ތިންވަނަ

 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ހާލަތެއް ފަދަ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 12.2 މާއްދާގެ ވަނަ 12 އެއްަބސްވުމުގެ މި 13.3
 ،ގެނެވިއްޖެނަމަ   އެއްަބސްވުން ނިމުމަކަށް  މިގޮތުން.  ގެނެވިދާނެއެވެ  ނިމުމަަކށް  އެއްަބސްވުން  ދިނުމަށްފަހު  ސްނޯޓި  ދުވަހުގެ  )ސާދަ(  14

 .އެކަނިއެވެ  މަސައްކަތަށް  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  އެދިފައިވާ ގޮތަށް  ފަރާތުން  ހަވާލުކުރާ  މަސައްކަތް  ދެވޭނީ  އަގު   ދިނުމުގައި  އަގު  މަސައްކަތުގެ

 އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަަމށް   ކޮރަޕްޝަންގެ  ގެންދިއުމުގައި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ހޯދުމުގައާއި  ކޮންޓްރެކްޓް  ފަރާތުން  މަސައްކަތްކުރާ  13.4
  ޯނޓިސް  ުދވަހުގެ )ސާދަ( 14ފަރާަތށް  މަސައްކަތްކުރާ ،ެވއްޖެނަމަ ަކށަވަރު ފަރާތަށް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ހިންގާކަަމށް ނުވަތަ

 ފަރާތުން  މަސައްކަތްކުރާ ،ނިމުމަކަށް ެގނެވިއްެޖނަމަ ެއއްަބސްވުން މިގޮތުން. ގެނެވިދާނެއެވެ ނިމުަމކަށް އެްއަބސްވުން ފަހުދިނުމަށް
 އެތަން  ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ަރއްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު  ސަލާމަތާއި ތަނުގެ ،ހުއްޓާލާ ވަގުތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ

 .ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ
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 .ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ  ތަާބވެ  ފަރާތުން  ހަވާލުކުރާ  މަސައްކަތް  ފަރާތާއި  މަސައްކަތްކުރާ  ގަވާއިދުތަކަށް  ޤާނޫނުތަކާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  14.1

 އެކަމަކާމެދު ވާަހކަ  ފަރާތުން ހަވާލުކުރާ ކަތްމަސައް ފަރާތާއި މަސައްކަތްކުރާ ،ދިމާވެއްޖެނަމަ ނެްތކަމެއް އެއްަބސްވުމުގައި މި 14.2
 .ހައްލުކުރާނީއެވެ ދައްކައިގެން

 ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިންމާނީ  އެކަމެއް ނާދެވިއްޖެނަމަ އެަބސްވުމަކަށް މަތިން ވާގޮތުގެ ގައި 14.2 މާއްދާގެ މި 14.3
 .ހުށަހަޅައިގެންނެވެ

 އެކަމަކާމެދު ވާހަކަ  ފަރާތުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ފަރާތާއި މަސައްކަތްކުރާ ގެނެވޭނީ ަބދަލެއް އެއްވެސް އެއްަބސްވުމަށް މި  14.4
 .ލިޔުމުންނެވެ މަތިން ގޮތެއްގެ އެއްަބސްވާ ދައްކާ

 ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ަބއެއްވެސް މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާއި މަސައްކަތްކުރާ އެއްަބސްވުމުގެ މި  14.5
 .ނުވާނެއެވެ ހަވާލުކޮްށގެން ކޮންޓްރެކްޓަރ( )ސަްބ

 

 ކަމެއްގެ ސަަބުބން ކުރާ ަބއެއް ނުވަތަ މީހެއް ޢައްޔަންކުރާ އެފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ ކުރުމުގައި މަސައްކަތް 14.6
 ފަރާތެއްގެ   އެއްވެސް  ،ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް  ،އަނިޔާއެއް  ޖިސްމާނީ  ލޭިބ  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ސަަބުބން  ކަމެއްގެ  ދޫކޮށްލި  ނުކޮށް  ނުވަތަ

 .ޒިންާމއެއް ނުނަގާނެއެވެ ފަރާތުން ހަވާލުކުރާ މަަސއްކަތް ގެއްލުމަކަށް ލިޭބ މުދަލަކަށް

 

 

 :. ނޯޓިސ15ް

 އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތަކާއި   ކުރެވޭ  ދެމެދުގައި  އިފަރާތާ  ހަވާލުކުރާ  މަސައްކަތް  ފަރާތާއި  މަސައްކަތްކުރާ  ދަށުން  އެއްަބސްވުމުގެ  މި  15.1
 .ަބހުްނނެވެ ދިެވހި ހުންނަންވާނީ ލިޔުންތައް މި އަދި. ިލޔުމުންނެވެ ހުންނަންާވނީ ނޯޓިސްތައް ދެވޭ
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 .ނީއެވެއެވަ ތިރީގައި އެޑްރެސް ބަދަލުކުރާނެ ލިޔުންތައް އަދި ނޯޓިސް ަބޔާންކުރާ  ގައި 15.1 މާއްދާގެ މި 15.2

 މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން: ▪
 ރެޖިސްޓަރޑް އެޑްރެސް:  ▪
 ރެޖިސްޓަރ ނަންަބރު: ▪
 މޮަބއިލް ނަްނަބރު: ▪
 މެއިލް އެޑްރެސް: -އީ ▪

 

 

  :އެއްބަސްވުން   މުޅި 

 .އެއަްބސްވުމުގެ ަބއެކެވެ މި އެއީ 1 ޖަދުވަލް. މައްޗަށެވެ މާއްދާގެ .. ).....( ޖުމުލަ އެކުލެވިގެންވަނީ  އެއްަބސްވުން މި

 ކިއު.އޯ.ީބ މަޝްރޫޢުގެ  މަރާމާތުކުރުމުގެ ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮފީސް ފްރަންޓް އޭރިޔާ: 1 ޖަދުވަލް
 : މަސައްކަތު ތާވަލ2ް ޖަދުވަލް

 
 މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތް:     މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް: 

 ސޮއި: ސޮއި:
 

 ނަން:  ނަން: 

 މަޤާމް:   މަޤާމް:  
 ތައްަގނުޑ:  ތައްަގނުޑ: 

 ހެކިން:     ހެކިން: 
 ސޮއި: ސޮއި:

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

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

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

 ުގޅޭނެ ނަންބަރު: ުގޅޭނެ ނަންބަރު:
 އީމެއިލް ެއޑްރެސް: އީމެއިލް ެއޑްރެސް:
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 6  - ސެކްޝަން  

 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި/މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް 

     

 01  ބިލް ނަމްބަރ :  

     
 ފޫޓް 78×10ސައިކަލް ޕާކިން އޭރިޔާ 

         މެޓީރިއަލްގެ އަގު  ލޭބަރ މަސައްކަތް   

  ޖުމްލައަގު 

 ރުފިޔާ( )

ފައިސާގެ  
އަދަދު  
 )ރުފިޔާ( 

 ރުފިޔާ( )  ރޭޓް
ފައިސާގެ  
އަދަދު  
 )ރުފިޔާ( 

 # ތަފްސީލް  ޔުނިޓް  އަދަދު  ރުފިޔާ( )  ރޭޓް

 އަކަފޫޓު  580   0.00   0.00 0.00
ފުޅާ   ފޫޓް 10ފޫޓް ދިގު  58

ޓިނުތަކާއި ފަތިތައް  ފުރާޅުގައި ހުރި  
 ނެގުން 

1.1 

 އަކަފޫޓު  590   0.00   0.00 0.00
ފޫޓް ފުޅާ   10ދިގު  ފޫޓް  58

 އެމް.އެމްގެ ފިލާ އެޅުން 3ފުރާޅުގައި 
1.2 

 ފޫޓު  300   0.00   0.00 0.00
ފޫޓް ފުޅާ   10ދިގު  ފޫޓް  58

އެމް.އެމްގެ ފިލާ މަތީގައި  3ފުރާޅުގައި 
 ދުރުމިނުގައި ފަތިއެޅުން   ފޫޓްގެ 2

1.3 

 އަކަފޫޓު  638   0.00   0.00 0.00
ފޫޓް ފުޅާ ފުރާޅު  10ދިގު  ފޫޓް  58
ފޫޓްގެ ލައިޝާޓް ޓިނުން   10

 ފޫޓް(   3ކަތިމިން  ހިޔާކުރުން. )ފުރާޅުގެ
1.4 

 އަދަދު  2   0.00   0.00 0.00

 3އިތުރުކޮށް ހިޔާކުރާބައިގައި  އަލަށް
ފޫޓް   1ދަގަނޑުހޮޅި ޖަހާ   2އިންޗީގެ 

ފޫޓްގެ    1ފުޅާ ފުންމިނުގައި  ފޫޓްގެ 1
 ބުޑެއްއެޅުން.

1.5 

 އަދަދު  1   0.00   0.00 0.00

ފޫޓްގެ ލަކުޑި   18 ދަގަނޑުހޮޅީގައި
ބެރިއެއްއަޅާ މިހާރު ހުރިތަނާ  
މިހާރު   އެއްކޮށްލުން. )ބެރީގެ ސައިޒަކީ
ހިޔާކޮށްފައި ހުރިތަނުގައި ހުރި  
 ސައިޒްގެ ބެރިއަކަށް ވާންވާނެ( 

1.6 

 އަދަދު  6   0.00   0.00 0.00
ފޫޓް   3.6އިތުރުކުރާބައިގައި  އަލަށް

 ދުރުމިނުގައި ފައިދަށްއެޅުން. 
1.7 

 1.8 އެމް.އެމްގެ ފިލާއެޅުން. 3 ފައިދަށްމަތީ އަކަފޫޓު  190   0.00   0.00 0.00

 ފޫޓު  92.5   0.00   0.00 0.00
ފޫޓް ދުރުމިނުގައި  2 ހިޔާކުރުމަށްޓަކައި

 ފަތިއެޅުން. 
1.9 

 އަކަފޫޓު  186   0.00   0.00 0.00

އިތުރުކުރާ ބައިގެ ފުރާޅުގެ   އަލަށް
ފޫޓް   8.6އުސްމިނުގައި ބޭރުފަރާތުގެ 
ފޫޓް   1ފުރާޅުގެ ކަތިމިން  ހުންނަގޮތަށް

ފޫޓް ލައިޝާޓް   10ހުންނާނޭހެން ހަދާ 
 ހިޔާކުރުން.  ޓިނުން

1.10 
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 ފޫޓް  78   0.00   0.00 0.00
ދިގުމިނުގައި ފުރާޅުގައި   ފޫޓް  78

 ނަލަފިލާ ހަރުކުރުން. 
1.11 

 1.12   ފޫޓް  78   0.00   0.00 0.00

 ފޫޓް  20   0.00   0.00 0.00
ދިގުމިނުގައި  10ދެކޮޅުގައި   ފުރާޅުގެ

 ނަލަފިލާ ހަރުކުރުން. 
1.13 

 ފޫޓް  20   0.00   0.00 0.00
ފޫޓްގެ   10ދެކޮޅުގައި   ފުރާޅުގެ

ދިގުމިނުގައި ޓިނުގެ ކުލައިން  
 ކެޕްއެޅުން.

1.14 

   އަދަދު 3   0.00   0.00 0.00
  3ދެކޮޅު އަދި މެދުގައި    ފުރާޅުގެ

އިންޗީގެ ޑައުންޕައިްޕ ހަރުކޮށް ފެން  
 ކަނެކްޝަނާއި ގުޅާލުން.   ކަލެކްޓްކުރާ

1.15 

   އަދަދު 1   0.00   0.00 0.00
އިންޗީގެ   1ހިސާބުގައި  ދެފުރާޅުގުޅޭ

ފައިބަރ ބޯޑުން ޖޮއިންޓް ހަދާ  
 އޮމާންކޮށް ކުލަލުން. 

1.16 

 ފޫޓް  78   0.00   0.00 0.00
މުޅިފުރާޅުގައި  ފޫޓް ދިގުމިނުގައި 78

 ކިނބިއެޅުން. 
1.17 

 އަކަފޫޓު  780   0.00   0.00 0.00
ުޕޓީއަޅާ   ސީލިންގުގެ ޖޮއިންޓްގައި

އޮމާންކޮށް ސީލިންގުގައި ކުލަލުން  
 )ފައިދަށްތަކާއިއެކު( 

1.18 

   އަދަދު 8   0.00   0.00 0.00

ދިއްލޭގޮތަށް    ލައިޓް ހަރުކޮށް 8
ވަޔަރުއަޅާ ފާރުގައި ފޮށިވަޅުލުމަށްފަހު 

ފެންޑާގެ   ސްވިޗް 2ގޭންގުގެ  4
   އިރުމަތީފާރުގައި ހަރުކުރުން.

1.19 

   އަދަދު 8   0.00   0.00 0.00
ވަޔަރުތަކަށް    ލައިޓްތަކުގެ ކަރަންޓް

ކޮންޑިޔުޓް ހޮޅިލައްވާ ފާރުގައި  
 ވަޅުލުން. 

1.20 

 ފޫޓް  11   0.00   0.00 0.00
ކަރަންޓް    ފޫޓްގެ 11ފާރުގައި ހުރި 

ކޭބަލަށް ކޮންޑިޔުޓް ހޮޅިލައްވާ ފާރުގައި 
 ވަޅުލުން. 

1.21 

   އަދަދު 2   0.00   0.00 0.00

ފޫޓް    1 އޭސީގެ ފެންހިންދުމަށް 2
ފޫޓް ފުންމިނުގައި    1ފޫޓް ފުޅާ 1

  ވަޅުގަނޑެއްހަދާ ހިލައަޅާ ތަޅުމުގެ

އުސްމިނާއިއެއްވަރުގެ ސިމެންތި  
 މަތިގަނޑެއް އެޅުން. 

1.22 

 1.23 ބިންސާފުކުރުން.  ތަޅުންގަނޑު ނަގާ އަކަފޫޓު  580   0.00   0.00 0.00

 އަކަފޫޓު  780   0.00   0.00 0.00
 2ޭޕވްގައުތަކަށްވުރެ   އެރިޔާގައިާޕކިން 

އިންޗީގެ   2އިންޗި އުސްމިނުގައި 
 ތަޅުން އެޅުން

1.24 

0.00 0.00   0.00           
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 02  ބިލް ނަމްބަރ :  

     
 ިބންސާފުކުރުން 

         މެޓީރިއަލްގެ އަގު  ލޭބަރ މަސައްކަތް   

  ޖުމްލައަގު 

 ރުފިޔާ( )

ފައިސާގެ  
އަދަދު  
 )ރުފިޔާ( 

 ރުފިޔާ( )  ރޭޓް
ފައިސާގެ  
އަދަދު  
 )ރުފިޔާ( 

 # ތަފްސީލް  ޔުނިޓް  އަދަދު  ރުފިޔާ( )  ރޭޓް

 އަދަދު  1   0.00   0.00 0.00
ހުރި   ފޫޓް  16ވަށަމިނުގައި 

ރަބަރުގަސް ބުޑާއެކު ނަގާ  
 ބިންސާފުކޮށް ލެވެލްކުރުން. 

2.1 

 އަދަދު  1   0.00   0.00 0.00
 1ކައިރީގައިހުރި  ގޭޓް   ހުޅަނގުފަރާތު

ހިތިގަސް ބުޑާއެކުނަގާ ބިންސާފުކޮށް 
 ލެވެލްކުރުން. 

2.2 

 އަކަފޫޓް  84   0.00   0.00 0.00

ފޫޓް   12ކައިރީގައިހުރި   ރަބަރުގަސް
ފޫޓްގެ ވަޅުގަނޑުގައި ހުރި   7

ވަޅުގަނޑު    ކުނިތައް ނަގާ ވެލިއަޅާ
 ބައްދާލުން. 

2.3 

 އަދަދު  1   0.00   0.00 0.00
ހުރި ޖަނބުރޯޒު   ވަޅުގަނޑުކައިރީ

 ގަސްނަގާ ބިންސާފުކޮށް ލެވެލްކުރުން.
2.4 

 އަދަދު  7   0.00   0.00 0.00
ގަސް  7އޭރިޔާގައި ހުރި  ދިދަޕޯސްޓް

ބުޑާއެކުނަގާ ބިންސާފުކޮށް  
 ލެވެލްކުރުން. 

2.5 

 އަދަދު  2   0.00   0.00 0.00
ލައިޓް  2އޭރިޔާގައި ހުރި  ދިދަޕޯސްޓް
ބުޑާއެކުނަގާ ބިންސާފުކޮށް  ޕޯސްޓް 

 ލެވެލްކުރުން. 
2.6 

 އަދަދު  12   0.00   0.00 0.00

އޮފީސް ގޯތިތެރޭގައިހުރި   އިރުމަތީފަރާތު
ރުކާއި ދިދަ ޕޯސްޓް ކައިރީގައި   10

ބިން ސާފުކޮށް   ބުޑާއެކުނަގާ  2ހުރި 
 ލެވެލްކުރުން. 

2.7 

 އަދަދު  1   0.00   0.00 0.00

ފަރާތުގައި އަތޮޅުގޭގެ  އިރުމަތީ  އޮފީހުގެ
އިންފާރު ކައިރީގައި ހުރި  

  6.6ވަށަމިނުގައި )  ގަސްބުޑުނަގާ 
 ފޫޓް( ބިންސާފުކޮށް ލެވެލްކުރުން. 

2.8 

 ފޫޓް  148   0.00   0.00 0.00

ރުއްތަކުގެ    އިރުމަތީފަރާތު
ފޫޓް ދިގުމިނުގެ  148ކައިރީގައިހުރި 

  ބެޑްފާރު ނަގާ ބިންސާފުކޮށް

 ލެވެލްކުރުން. 

2.9 

 އަކަފޫޓް  3820   0.00   0.00 0.00
ކުރިމަތީގައި މިހާރު   އޮފީސް

ޖަހާފައިހުރި ޭޕވްބްލޮކްތައް  
 ލެވެލްކުރުން.   ނަގާބިންސާފުކޮށް

2.10 
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 ފޫޓް  38   0.00   0.00 0.00
ޯޕޓިކޯގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި   އޮފީސް

ހުރި ބެޑްފާރު ނަގާ ބިންސާފުކޮށް  
 ލެވެލްކުރުން. 

2.11 

 2.12   ފޫޓް  15   0.00   0.00 0.00

 އަދަދު  1   0.00   0.00 0.00
ދިއްގާގަސް   1ފަހަތުގައިހުރި   އޮފީހުގެ

)ވަށަމިނުގައި .. (ބުޑާއެކުނަގާ  
 ލެވެލްކުރުން.   ބިންސާފުކޮށް

2.13 

 އަދަދު  2   0.00   0.00 0.00

ާޕކިން އޭރިޔާގެ   ސައިކަލް
ހިރުނދުގަސް   2ކުރިމަތީގައިހުރި 

ފޫޓް(    4.6ފޫޓް އަދި  5)ވަށަމިން 
ބުޑާއެކު ނަގާ ބިންސާފުކޮށް  

 ލެވެލްކުރުން. 

2.14 

 އަދަދު  1   0.00   0.00 0.00

ާޕކިން އޭރިޔާގެ   ސައިކަލް
ބުޑާއެކު    ކުރިމަތީގައިހުރި އެންޓަނާ

ނަގާ ބިންސާފުކޮށް ލެވެލްކުރުން.  
 ފޫޓް(  4.6ފޫޓް  4.6)ބުޑުގެ ސައިޒް 

2.15 

 އަކަފޫޓް  720   0.00   0.00 0.00
ާޕކިން އޭރިޔާ ކުރިމަތީގައި   ސައިކަލް

 20ހިޔާކޮށްފައިހުރި ތަނުގެ ފުރާޅު )
 ރޫޅާލުން  ފޫޓް( 36ފޫޓް 

2.16 

 އަކަފޫޓް  720   0.00   0.00 0.00
ކުރިމަތީގައި    ސައިކަލް ާޕކިން އޭރިޔާ
ތަޅުންގަނޑު ހިޔާކޮށްފައިހުރި ތަނުގެ 
 ކުރުން.   ނަގާ ބިންސާފުކޮށް ލެވެލް

2.17 

 އަކަފޫޓް  125   0.00   0.00 0.00
ފޫޓް ދިގު    25)  ދިދަޕޯސްޓްގެ ފުޓްާޕތް

ފޫޓް ފުޅާ( ނަގާ ބިންސާފުކޮށް   5
   ލެވެލްކުރުން.

2.18 

 އަކަފޫޓް  77   0.00   0.00 0.00
އަކަފޫޓްގެ   77ފޫޓް އުސްމިނުގެ  1

 ބިންސާފުކުރުން. ތަޅުންގަނޑު ނަގާ 
2.19 

 އަކަފޫޓް  39   0.00   0.00 0.00
އަކަފޫޓްގެ  39އިންޗި އުސްމިނުގެ  6

 ތަޅުންގަނޑު ނަގާ ބިންސާފުކުރުން 
2.20 

 ފޫޓް  38   0.00   0.00 0.00
ފޫޓްގެ   38އިންޗި އުސްމިނުގެ  6

ބެޑްފާރު ނަގާ ބިންސާފުކޮށް  
 ލެވެލްކުރުން 

2.21 

 ފޫޓް  83   0.00   0.00 0.00
ފޫޓްގެ    83ފޫޓް އުސްމިނުގެ  1

ބެޑްފާރު ނަގާ ބިންސާފުކޮށް  
 ލެވެލްކުރުން 

2.22 

 ފޫޓް  91   0.00   0.00 0.00
ފޫޓް ދިގު  91ފޫޓް އުސްމިނުގެ  1.6

ބެޑްފާރު ނަގާ ބިންސާފުކޮށް  
 ލެވެލްކުރުން 

2.23 

 އަކަފޫޓް  322.5   0.00   0.00 0.00
އުސް   ފޫޓް 5ފޫޓް ދިގު   64.6

 ފާރުތަޅާ ބިންސާފުކޮށް ލެވެލްކުރުން 
2.24 
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 އަކަފޫޓް  192   0.00   0.00 0.00
ފާރުތަޅާ  ފޫޓް އުސް 6ފޫޓް ދިގު  32

 ބިންސާފުކޮށް ލެވެލްކުރުން 
2.25 

 އަދަދު  4   0.00   0.00 0.00
އުސްމިނުގައި   ފޫޓް 6ވަށަމިނުގައި 

ތަނބު ނަގާ   4ފޫޓްގެ   5.6
 ބިންސާފުކުރުން. 

2.26 

 އަދަދު  4   0.00   0.00 0.00
އުސްމިނުގައި   ފޫޓް 8ވަށަމިނުގައި 

ތަނބު ނަގާ   4ފޫޓްގެ   7.6
 ބިންސާފުކުރުން. 

2.27 

 އަދަދު  2   0.00   0.00 0.00
އުސްމިނުގައި  ފޫޓް  4.6ވަށަމިނުގައި 

ތަނބު ނަގާ   2ފޫޓްގެ  5
 ބިންސާފުކުރުން. 

2.28 

0.00 0.00   0.00           
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 03:   ބިލް ނަމްބަރ  

     
 އޮފީސް ގޯތިތެރޭގައި ގާއެތުރުން

         މެޓީރިއަލްގެ އަގު  ލޭބަރ މަސައްކަތް   

  ޖުމްލައަގު 

 ރުފިޔާ( )

ފައިސާގެ  
އަދަދު  
 )ރުފިޔާ( 

 ރުފިޔާ( )  ރޭޓް
ފައިސާގެ  
އަދަދު  
 )ރުފިޔާ( 

 # ތަފްސީލް  ޔުނިޓް  އަދަދު  ރުފިޔާ( )  ރޭޓް

 އަކަފޫޓް  1820   0.00   0.00 0.00

  ގޯތީގެ ހުޅަނގުފަރާތު

ފުޓްގެ    35އިންފާރުންފެށިގެން 
  35ހުސްޖާގައެއް ދޫކުރުމަށްފަހު 

ދިގުމިނުގައި   52ފޫޓް ފުޅާ އަދި 
ބިންލެވެލްކޮށް ބިން ހަރުކުރުމަށްފަހު 

 ޭޕވްބްލޮކް ޖެހުން. 

3.1 

 ފޫޓް  104          
ޭޕވްސްޓޯން  ދިގުމިނުގައި  ފޫޓް 104

 ޖެހުން.
3.1.1 

 އަކަފޫޓް  1176   0.00   0.00 0.00

ހުޅަނގު ފަރާތުން ފެށިގެން    ޯޕޓިކޯގެ
ފޫޓް   12ފޫޓް ދިގު  98

ބިން   ފުޅާމިނުގައި ބިންލެވެލްކޮށް
ހަރުކުރުމަށްފަހު ޭޕވްބްލޮކް ޖަހާ  

 ގައިވާ ޭޕވްއާއި ގުޅުވާލުން.  3.1

3.2 

 ފޫޓް  103          
ފޫޓް، އުތުރު   63ފަރާތުގައި  ދެކުނު 

ފޫޓް ދިގުމިނުގައި    40ފަރާތުގައި 
 ޭޕވްސްޓޯން ޖެހުން. 

3.2.1 

 އަކަފޫޓް  600   0.00   0.00 0.00

އިރުމަތީ ފަރާތުން ފެށިގެން   ޯޕޓިކޯގެ
ފޫޓް   12ފޫޓް ދިގު  50

ބިން   ފުޅާމިނުގައި ބިންލެވެލްކޮށް
 ހަރުކުރުމަށްފަހު ޭޕވްބްލޮކް ޖެހުން. 

3.3 

 3.3.1 ފޫޓް ޭޕވްސްޓޯން ޖެހުން.  100 ފޫޓް  100          

 އަކަފޫޓް  1155   0.00   0.00 0.00

ާޕކްކުރާ ސަރަހައްދުގެ   ސައިކަލް
ފޫޓްގެ   15ފުޅާމިނުންފެށިގެން 

ފޫޓް    77ފުޅާމިނުގައި އުތުރަށް 
ދިގުމިނުގައި ބިންލެވެލްކޮށް  

ހަރުކުރުމަށްފަހު ޭޕވްބްލޮކް ޖަހާ  
 ޭޕވްއާއި ގުޅުވާލުން.  ގައިވާ 3.2

3.4 

 އަކަފޫޓް  1080   0.00   0.00 0.00

އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ޖަހާ   ޯޕޓިކޯގެ
ފޫޓްގެ   12ޭޕވްތަކާއި ގުޅުވައިގެން 

ފޫޓް    92އުތުރަށް  ފުޅާމިނުގައި
ދިގުމިނުގައި ބިންލެވެލްކޮށް ބިން  

 ޖެހުން.  ހަރުކުރުމަށްފަހު ޭޕވްބްލޮކް

3.5 

 3.5.1 ޭޕވްސްޓޯން ޖެހުން  ފޫޓް 190 ފޫޓް  190   0.00   0.00 0.00
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 އަކަފޫޓް  1824   0.00   0.00 0.00

އިރުމަތީ ފަރާތާއި ހުޅަނގު   އޮފީހުގެ
ފަރާތުގައި ޖަހާ ޭޕވްތައް ގުޅޭނޭހެން  

ފޫޓް   152 ފޫޓް ފުޅާ 12
ދިގުމިނުގައި ބިންލެވެލްކޮށް ބިން  

   ޖެހުން. ހަރުކުރުމަށްފަހު ޭޕވްބްލޮކް

3.6 

 3.6.1 ޭޕވްސްޓޯން ޖެހުން  ފޫޓް 258 ފޫޓް  258   0.00   0.00 0.00

 3.7   އަކަފޫޓް  1123.2   0.00   0.00 0.00

 އަދަދު  1   0.00   0.00 0.00
އިރުމަތީ ފަރާތުގައިވާ   އޮފީހުގެ

އަތޮޅުގޭގެ ދޮރާއި ޕޭވްއާއި ގުޅުވާލާ  
 ބްލޮކްޖެހުން.  ޭޕވްސްޓޯންޖަހާ ޕޭވް

3.8 

 އަދަދު  2   0.00   0.00 0.00
  2އުތުރު ފަރާތުގައިވާ  އޮފީހުގެ

ދޮރާއި ޭޕވްއާއި ގުޅުވާލާ  
 ބްލޮކްޖެހުން.  ޭޕވްސްޓޯންޖަހާ ޕޭވް

3.9 

0.00 0.00   0.00           

     
  

  

 ނޯޓް:  ފޫޓްގެ ރޭޑިއަކުން ވަށްކުރެވިފައެވެ.   3ހުންނަންވާނީ  ކަނެއް    ހުރިހާ 

  ހުންނަންވާނެއެވެ.   އިންޗި   3އިންޗި އިންނެވެ. ބޯމިނުގައި    8އިންޗި    8ޕޭވް ބްލޮކް ހުންނަންވާނީ    ބޭނުންކުރާ 
  ( 1:2ވެއްޔެވެ. )   2ސިމެންތި އަށް    1ހެދުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ    ޕޭވް ބްލޮކް 
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 04  ނަމްބަރ : ބިލް   

     
 ހަރުކުރުން. ދެ ދޮރުފަތުގެ ދޮރުފަތާއި އޮޓޯގޭޓް 

         މެޓީރިއަލްގެ އަގު  ލޭބަރ މަސައްކަތް   

  ޖުމްލައަގު 

 ރުފިޔާ( )

ފައިސާގެ  
އަދަދު  
 )ރުފިޔާ( 

 ރުފިޔާ( )  ރޭޓް
ފައިސާގެ  
އަދަދު  
 )ރުފިޔާ( 

 # ތަފްސީލް  ޔުނިޓް  އަދަދު  ރުފިޔާ( )  ރޭޓް

 އަކަފޫޓް  120   0.00   0.00 0.00
ފޫޓްގެ ދޮރެއް  12އުތުރުފަރާތުގެ ފާރުން  
 ކަނޑާ ބިންސާފުކުރުން. 

4.1 

 އަދަދު  2   0.00   0.00 0.00

ފުޓް    10އިންޗީގެ ދަގަނޑު ހޮޅިން  1
 އުސްމިނުގައި ފްރޭމެއް ހަދާ ފްރޭމްގެ 

ދެފަރާތުގައި އޮމާޓިނު ޖެހުމަށްފަހު، 
  2ލެއްޭޕގޮތަށް ގޯތިތެރެއަށް ހުޅުވާ 
 ދޮރުފަތް ހަރުކުރުން. 

4.2 

 4.3 ދެފަރާތުގައި ދަވާދުލުން.   ދޮރުފަތުގެ އަކަފޫޓް  120   0.00   0.00 0.00

 އަދަދު  2   0.00   0.00 0.00
ދެފަރާތުގައި އައުޓްޑޯ ލައިޓް    ގޭޓްގެ

ޕޯސްޓް ހަރުކޮށް އޮޓޯޓައިމަރ ސްވިޗެއް 
 ހަރުކުރުން. 

4.4 

 އަދަދު  1   0.00   0.00 0.00

ދެކުނުފަރާތުގެ ފާރުގައި    އޮފީހުގެ
)ގޭޓްހުޅުވިފައިހުންނައިރު ވެހިކަލް ވަދެ  

ފޫޓް ހުންނަވަރުގެ ގޭޓެއް  11ނިކުތުމަށް  
ފޫޓް( ރިމޯޓުން   5އުސްމިނުގައި 
އިލެކްޓްރޯނިކް ސްލައިޑިން  ބޭނުންކުރެވޭ

ރިމޯޓް /    50ގޭޓެއް އިންސްޓޯލްކުރުން )
   އެޑްކުރެވޭ( ކީޓެގް

4.5 

 އަދަދު  1   0.00   0.00 0.00
ފޫޓް   6ފޫޓް ފުޅާ   3ކަހާލުމަށް   ގޭޓް

 އުސް ކޮންކޮރީޓް ކަވަރއެއް ހެދުން 
4.6 

 އަދަދު  1   0.00   0.00 0.00

ފޫޓް    4އިންވެގެން ހުޅަނގަށް   އޮޓޯގޭޓާއި
 8ފުޅާމިނުގައި ދޮރެއް ހަދާ ދެފަރާތުގައި 

ފޫޓް   8އިންޗީގެ ތަނބެއް  8އިންޗި 
 8އުސްމިނުގައި ހަދާ ތަނބުމަތީގައި 

 ބެރިއެއް ބޭއްވުން  އިންޗީގެ 8އިންޗި 

4.7 

 އަދަދު  1   0.00   0.00 0.00
ފޫޓް    3ދޮރުގެ މެދުގައި   ފޫޓްގެ 4

އިންޗި ފުޅާ ކޮންކޮރީޓް   6އުސްމިނުގެ 
 ބުޑުއަޅާ ބެހެއްޓުން.  ވަށް ތަނބެއް

4.8 

0.00 0.00   0.00           
 

  



 38ގެ  49 ސަފްހާ:               އެއްަބސްވުން އަދި ،ޖަދުަވލުަތއް ީބލަމުގެ ،ބީލަންީޝޓް ،ކަރުދާސް މަޢުލޫމާތު ީބލަމާގުޅޭ
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ޮބކްސް: 1508ޮބޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvވެްބސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

     

 05  ނަމްބަރ : ބިލް   

     
 ފޫޓް 77x17.6ފުރޮޅުގެ ވެހިކަލް ޕާކިން އޭރިޔާ  04

         މެޓީރިއަލްގެ އަގު  ލޭބަރ މަސައްކަތް   

  ޖުމްލައަގު 

 ރުފިޔާ( )

ފައިސާގެ  
އަދަދު  
 )ރުފިޔާ( 

 ރުފިޔާ( )  ރޭޓް
ފައިސާގެ  
އަދަދު  
 )ރުފިޔާ( 

 # ތަފްސީލް  ޔުނިޓް  އަދަދު  ރުފިޔާ( )  ރޭޓް

 އަދަދު  6   0.00   0.00 0.00
އިންޗީ ދަގަނޑު  3ކުރެހުމުގައިވާގޮތަށް 

 ފްރޭމްހެދުން.  6ހޮޅިން 
5.1 

 އަދަދު  6   0.00   0.00 0.00
  1ފޫޓް ފުން،   1ފޫޓް ދިގު،  7 

ކޮންކުރިޓް ބުޑުހަދާ   ފުޅާމިނުގައި
 ފްރޭމް ހަރުކުރުން.  6ކުރެހުމުގައިވާ 

5.2 

 ފޫޓް  770   0.00   0.00 0.00
  2ފްރޭމާއި ގުޅާލުމަށް  އެއްފްރޭމް އަނެއް

އިންޗީގެ   2ފޫޓްގެ ދުރުމިނުގައި  
 ދަގަނޑު ހޮޅިއެޅުން. 

5.3 

 5.4 ޓިނުން ހިޔާކުރުން   ގަދަޓެކް އަކަފޫޓް  1404   0.00   0.00 0.00

 5.5 ދެފަރާތުގައި ދިޔަދޮވި ހަރުކުރުން   ފުރާޅުގެ ފޫޓް  156   0.00   0.00 0.00

 އަކަފޫޓް  1404   0.00   0.00 0.00
 2އެރިޔާގައި ޕޭވްގައުތަކަށްވުރެ   ާޕކިން

އިންޗީގެ   3އިންޗި އުސްމިނުގައި 
 ތަޅުން އެޅުން   ކޮންކުރީޓް

5.6 

 5.7 ދަވާދުލުން.   ފްރޭމާއި ހޮޅިތަކުގައި ފޫޓް  1064   0.00   0.00 0.00

 އަދަދު  5   0.00   0.00 0.00

މާކަރީ ލައިޓް ހަރުކޮށް  5ވޯޓްގެ   50
ސައިކަލް ާޕކިން އޭރިޔާގެ ލައިޓްތަކުގެ  

ހުންނަތަކުން ދިއްލޭގޮތަށް   ސްވިޗް
ނަރުއަޅާ ސްވިޗް ހަރުކުރުން.  

 ހޮޅިލައްވާފައި(  )ނަރުތަކަށް ކޮންޑިޔުޓް

5.8 

0.00 0.00   0.00           
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 06  ބިލް ނަމްބަރ :  

     
 ޕޯސްޓް ސަރަހައްދު މަގުމަތީ ފާރާއި، އޮފީސް ނަންޯބޑް އަދި ދިދަ

         މެޓީރިއަލްގެ އަގު  ލޭބަރ މަސައްކަތް   

  ޖުމްލައަގު 

 ރުފިޔާ( )

ފައިސާގެ  
އަދަދު  
 )ރުފިޔާ( 

 ރުފިޔާ( )  ރޭޓް
ފައިސާގެ  
އަދަދު  
 )ރުފިޔާ( 

 # ތަފްސީލް  ޔުނިޓް  އަދަދު  ރުފިޔާ( )  ރޭޓް

 ކޮޑިފޫޓް  94.44   0.00   0.00 0.00

  އިންޗީގެ 10އިންޗި  8

އެމް.އެމްގެ(   10) 4ފައުންޑޭޝަނެއް  
  6ފޫޓުން ) 1ފޫޓް    1ދަގަނޑު ލައްވާ 

އެމް.އެމްގެ( ރިންގު ދަގަނޑު ބަނދެ، 
 ފޫޓް ދިގުމިނުގައި އެޅުން  170

6.1 

 ކޮޑިފޫޓް  40.44   0.00   0.00 0.00

 4ތަނބު   13އިންޗީގެ  8 އިންޗި 8
 1އެމް.އެމްގެ( ދަގަނޑު ލައްވާ   10)

އެމް.އެމްގެ( ރިންގު   6ފޫޓުން ) 1ފޫޓް 
ފޫޓް   7ދަގަނޑު ބަނދެ، 

ކަރަންޓްލުމަށް ) އުސްމިނުގައި އެޅުން.
ނަރުލެއްވުމަށްޓަކައި ތަނބުތައް  
  ހުންނަންވާނީ ކޮންޑިއުޓް ހޮޅި

 ލައްވާފައެވެ.( 

6.2 

 އަކަފޫޓް  405   0.00   0.00 0.00
އިންޗި ގަލުން  5އުސްމިނުގައި  4.6
 ފާރުރޭނުން  5ފޫޓް ދިގު  18

6.3 

 ކޮޑިފޫޓް  22.50   0.00   0.00 0.00

އެއްވަރަށް މުޅިފާރުގެ   ފާރުފުޅާމިނާ
 10ފޫޓް ހަމަވާވަރަށް  5އުސްމިން 
 6)  ދަގަނޑު 2އެމް.އެމްގެ 

އެމް.އެމްގެ( ރިންގު ދަގަނޑު ބަނދެ، 
 ބެރިއެޅުން.

6.4 

 އަކަފޫޓް  940   0.00   0.00 0.00
 0.5ދެފަރާތުގައާއި ބެރިމަތީގައި   ފާރުގެ

އިންޗި ބޯމިނުގައި ސިމެންތި ޖަހާ  
 ކުލަލުން.   ވޯލްސީލް ލާ

6.5 

 އަދަދު  13   0.00   0.00 0.00
އައުޓްޑޯ ުޕޓީއަޅާ   ތަނބުތަކުގައި

 އޮމާންކޮށް ކުލަލުން 
6.6 

 އަދަދު  35   0.00   0.00 0.00

ފޫޓް ދިގުމިނުގެ   4ދޭތެރޭގައި   ދެތަނބު
އިންޗި ބޯމިނުގެ  2ލަކުޑިގަނޑު ) 5
ފުޅާމިނުގެ( ލަކުޑިގަނޑުގެ  އިންޗި 8

  7އަރިމަތި ބޭރަން ފެންނާނެހެން 
ހަރުކުރުން.   އިންޗި ދުރުމިނުގައި
ޓްރީޓްކޮށްފައިވާ  )ބޭނުންކުރަންވާނީ  

  އޮރިމަސް ލަކުޑިއެވެ. ފުރަތަމަ

ލަކުޑިގަނޑު ހުންނަންވާނި  

6.7 



 40ގެ  49 ސަފްހާ:               އެއްަބސްވުން އަދި ،ޖަދުަވލުަތއް ީބލަމުގެ ،ބީލަންީޝޓް ،ކަރުދާސް މަޢުލޫމާތު ީބލަމާގުޅޭ
 

 AC-018 ޕީ.އޯ ޮބކްސް: 1508ޮބޑުމަގު / ލ. ފޮނަދޫ  ،ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 www.laamu.gov.mvވެްބސައިޓް:  info@laamu.gov.mvއިލް: މެ  6800713ފޯން: 

އިންޗީ   7ބިމުންފެށިގެން 
 އުސްމިނުގައި( 

 ކޮޑިފޫޓް  120   0.00   0.00 0.00

ތިރީކައިރި އޮފީހުގެ   ނަންބޯޑުގެ
  3އިންފާރުން ފެށިގެން އެތެރެއަށް 

ތިނެސްކަނެއް   ފޫޓް ހުންނާނޭހެން
  4ވާގޮތަށް ރޭނުން )އުސްމިނުގައި 

 ފޫޓް( 

6.8 

 އަކަފޫޓް  85   0.00   0.00 0.00
ވަށައިގެން ސިމެންތިޖަހާ    ނަންބޯޑުގެ

 އައުޓްޑޯ ުޕޓީއަޅާ އޮމާންކޮށް ކުލަލުން.
6.9 

 އަދަދު  2   0.00   0.00 0.00
ނަމާއި ދަޢުލަތުގެ ނިޝާން  ނަންބޯޑުގެ

އެއްގޮތަށް  ދީފައިވާ ނަމޫނާއާއި 
 ހަދާ ހަރުކުރުން.  އެސް.އެސް ްޕލޭޓުން

6.10 

 އަދަދު  26   0.00   0.00 0.00

އައުޓްޑޯ ސޯލާ  ލައިޓް ޕޯސްޓްތަކުގައި
ލެޑް ލައިޓް ޓައިމަރ ސްވިޗާއިއެކު  

ހަރުކުރާ  )  ދިއްލޭގޮތަށް ހަރުކުރުން.
ލައިޓްތަކާއި ޓައިމަރު ތަކަކީ ރާއްޖޭގެ 

ލިބެންހުންނަ    ބާޒާރުން ފަސޭހައިން
 ތަކެއްޗަށް ވާންވާނެ( 

6.11 

 އަދަދު  7   0.00   0.00 0.00

ދެކުނަށް   ދިދަ ޕޯސްޓާއި ޖެހިގެން
ފޫޓް ދިގު   2.5އޮފީހުގެ ދިގަށްވާގޮތަށް 

 7އިންޗީގެ   3ފޫޓް ފުޅާ ބޯމިން   2.5
 ކޮންކުރިޓް ގައު ބޭއްވުން. 

6.12 

0.00 0.00   0.00           
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 07  ނަމްބަރ : ބިލް   

     
 އޮފީސް ގޯތިތެރޭގައި ލައިޓް ޖެހުން

         މެޓީރިއަލްގެ އަގު  ލޭބަރ މަސައްކަތް   

  ޖުމްލައަގު 

 ރުފިޔާ( )

ފައިސާގެ  
އަދަދު  
 )ރުފިޔާ( 

 ރުފިޔާ( )  ރޭޓް
ފައިސާގެ  
އަދަދު  
 )ރުފިޔާ( 

 # ތަފްސީލް  ޔުނިޓް  އަދަދު  ރުފިޔާ( )  ރޭޓް

 އަދަދު  17   0.00   0.00 0.00

 4އެމް.އެމްގެ   10ކުރެހުމުގައިވާގޮތަށް 
އެސް.އެސް ސްޓަޑް ބުރި ޖަހާ ލައިޓް 

ކޮންކުރީޓުންއެޅުން.    ޕޯސްޓްގެ ބުޑު
ފޫޓް    1ފޫޓް ފުޅާ   1)ބުޑުގެމިންތައް: 

 ފޫޓް ފުންމިން(  1ދިގު 

7.1 

 އަދަދު  17   0.00   0.00 0.00

  8އިންޗި  8ޕޯސްޓްގެ ބުޑު  ލައިޓް
ފްލެންޗެއްގައި ވެލްޑްކޮށް  އިންޗީގެ 
  17ބުޑުގައި ހަރުކުރެވޭގޮތަށް   ކޮންކުރީޓް

ލައިޓްޕޯސްޓް ހެދުން )ކޮންމެ  
 ލައިޓް ހަރުކުރެވޭގޮތަށް(  2ޕޯސްޓެއްގައި 

7.2 

 އަދަދު  34   0.00   0.00 0.00

ޕޯސްޓްތަކުގައި އައުޓްޑޯ ސޯލާ ލެޑް   ލައިޓް
އަށް ދަށްނޫން(   350ލައިޓް )ލުމެންސް 

ސްވިޗާއިއެކު ދިއްލޭގޮތަށް   ޓައިމަރ
ހަރުކުރުން. )ހަރުކުރާ ލައިޓްތަކާއި  

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުން   ޓައިމަރު ތަކަކީ
ފަސޭހައިން ލިބެންހުންނަ ތަކެއްޗަށް  

 ވާންވާނެ( 

7.3 

 އަދަދު  34   0.00   0.00 0.00
ޕޯސްޓްތަކުގައި ހަރުކުރާ އައުޓްޑޯ  ލައިޓް

 އަށް 350)ލުމެންސް  ސޯލާ ލެޑް ލައިޓް  

 ދަށްނޫން( 
7.4 

 އަދަދު  12   0.00   0.00 0.00
އިންޗި ބޯމިނުގައި   2  ކުރެހުމުގައިވާގޮތަށް

 ޮޕޓްހެދުން   ކޮންކުރީޓުން
7.5 

0.00 0.00   0.00           
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 08  ބިލް ނަމްބަރ :  

     
 އައުޓްޑޯ ގޮނޑި އޮފީސް އިމާރާތުގެ ދެކުނުފަރާތު ފާރު އަދި 

         މެޓީރިއަލްގެ އަގު  ލޭބަރ މަސައްކަތް   

  ޖުމްލައަގު 

 ރުފިޔާ( )

ފައިސާގެ  
އަދަދު  
 )ރުފިޔާ( 

 ރުފިޔާ( )  ރޭޓް
ފައިސާގެ  
އަދަދު  
 )ރުފިޔާ( 

 # ތަފްސީލް  ޔުނިޓް  އަދަދު  ރުފިޔާ( )  ރޭޓް

 އަދަދު  890   0.00   0.00 0.00
ކަނޑާ ކެމިކަލް   ފާރުގައި ހުރި ރެނދުތައް

ސިމެންތިއިން ބައްދާ އައުޓްޑޯ ުޕޓީލާ 
 އޮމާންކުރުން 

8.1 

 އަކަފޫޓް  890   0.00   0.00 0.00
ޯޕޓިކޯގައި މިހާރު   މުޅިފާރުގައާއި

 ލާފާފައިވާ ކުލަލުން. 
8.2 

 އަދަދު  3   0.00   0.00 0.00

ޢާންމުންތިބޭ ގޮޑިބަރި   ކައުންޓަރުގެ
ކައިރީގައި ހުރި ފާރުގެ ރެނދުތައް  

ސިމެންތިއަޅާ ުޕޓީލާ   ކެމިކަލް ކަނޑާ  
 އޮމާންކުރުން. 

8.3 

 އަކަފޫޓް  12   0.00   0.00 0.00
މިހާރު ފާރުގައި   ގައިވާ ތަނުގައި 8.3
 ކުލަލުން.  ހުރި

8.4 

 އަދަދު  4   0.00   0.00 0.00

ގޮނޑި )ގޮނޑި ހަދާފައި   ލަކުޑި  4
 ހުންނަންވާނީ ޓްރީޓްކޮށްފައިވާ އޮރިމަސް

ގައިވާ   7ލަކުޑިބޭނުންކޮށްގެން އެނެކްސް 
 މިންތަކަށް( 

8.5 

0.00 0.00   0.00           
 

 
 
 
 
 
 
 

 ވެލި )ލޯކަލް ވެލި(   4ސިމެންތި  1ފާރުގައި ސިމެންތީ ރޯޝިއޯ:   •

 ހިލަ )ހިލައާއި ހިލަވެލި(  3ވެލި  2ސިމެންތި  1ރޭޝިއޯ:   ކޮންކުރީޓް •
 ވެލި )ލޯކަލް ވެލި(   4ސިމެންތި  1ސިމެންތި ރޭޝިއޯ:   ތަޅުން •
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