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އަތޮޅު ކައުންސިލް ހައްދުންމަތީ  ތް: ބީލަން ދޫކުރާ ފަރާ  

އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ބޯފެނަށް ޖެހޭ ރަށްރަށަށް  ލ. ހޫނުމޫސުމުގައި  

 މަސައްކަތް  ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
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 ބީލަން ޝީޓް   -  1ސެކްޝަން 
 

 

 

 

 ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 

ރިފަރަންސް  

 ނަންބަރު 

ނަން:   ޖެހޭ   .ލހޫނުމޫސުމުަގިއ  މަސައްކަތުެގ  ބޯފެނަށް  ތެރެއިން  ރަށްތަކުެގ  އަތޮޅުެގ 

 މަސައްކަތް  ރަށްރަށަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމެުގ

 240-ADS/240/2021/9(IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު: 

 2021ޖުލައި  08އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 

1.1 

 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން: 

 

ކުރުމަށް   ރަޖިސްޓަރ  މެދުވެރިކޮށް ބީލަމަށް  ލިންކް  ތިރީގައިިމވާ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

 އޮންލައިންކޮށެވެ. 

https://forms.gle/mPm6jSm3EbWiPXn28 

 

8.1 

 :ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް

 

 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ. ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުމެއް    އިޢުލާނާއިގުޅިގެން މި  

 

9.1 

ބޭނުންވާނަމަ   ސާފުކުރަން  މަޢުލޫމާތެއް  އިތުރު  އީމެިއލް ބީލަމާގުޅޭޮގތުން   / ލިޔުންތައް 

 ފޮނުވަންވީ ެއޑްރެސް: 

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލް  ހައްދުންމަތީ 

 6800713  ފޯން: 

  info@laamu.gov.mvމެއިލް އެޑްރެސް: އީ 

9.2 

 13.1 4.2ައދި  4.1ބީލަން ފޮތުެގ ސެކްޝަން އަުގ ހުށަހަޅަންވީ ޮގތް:  

 ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި: 

 

 2021އޮަގސްޓް  03 ތާރީޚް:

 އަންާގރަ  ދުވަސް:

 11:00 ގަޑި:

 ން: ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކަުއންސިލްެގ އިދާރާ ތަ

 

18.1 

 : ބީލަން ހުޅުވުން 

 

 2021އޮަގސްޓް  03 ތާރީޚް:

 އަންާގރަ  ދުވަސް:

20 

https://forms.gle/mPm6jSm3EbWiPXn28
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 11:00 ގަޑި:

 ން: ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކަުއންސިލްެގ އިދާރާ ތަ

 

 23.1 ަގއި ެއވަނީެއވެ.  5ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންަގނޑު ޖަދުވަލު 

އަދަދު:   ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ޮގތުަގިއ  ސެކިއުރިޓީެގ   ދިެވހި   ހާސް  ފަސް(  5000.00ބިޑް 

 )ރުފިޔާ

ތާރީޚުން (ބީލަމުެގ މުއްދަތު   ހަމަވާ  މުއްދަތު  ބިޑް ސެކިއުރިޓީެގ ވެލިޑިޓީ ުމއްދަތު: ބީލަމުެގ

ތާރީޚް:   ޖުމްލަ   .މުއްދަތަށެވެ  ދުވަހުެގ  28  މަދުވެެގން  ފެށިެގން  ދުވަސް)90ހަމަވާ  މުޅި 

 ވެލިޑިޓީެގ ޮގތުގައި އޮންނަންވާނެެއވެ.  ދުވަސް ބިޑް ސެކިއުރިޓީެގ 118

ދިވެހި ރާއްޖޭަގއި ފޯމެޓުގައިވާ    ގައިވާ   6ޖަދުވަލް  ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ޮގތުގައި ބަލައިަގނެވޭނީ  

ދޫކޮށްފަިއވާ   ތަކުން  އިންސްޓިޓިއުޓް  ފައިނޭންޝަލް  ކުރެވިފަިއވާ  ބޭންކް ރަޖިސްޓްރީ 

 ެއވެ. ނުވަތަ ބޭންކް ސެޓިފައިޑް ޗެކެ ސިޓީ ެގރެންޓީ

28 

 29.1 ދުއަށްވާ ޢަދަ %5ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: ހުށަހަޅާ އަުގެގ 

މަސައްކަތް ނިންމަން ހުށަހަޅާ މުއްދަތުެގ   މުއްދަތު:ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 މަސް ދުވަސް.  6އިތުރުން 

ދިވެހި ފޯމެޓުގައިވާ    ގައިވާ  7ޖަދުވަލް  ސެކިއުރިޓީ ޮގތުގައި ބަލަިއަގނެވޭނީ    ޕާރފޯމަންސް

ދޫކޮށްފަިއވާ   ތަކުން  އިންސްޓިޓިއުޓް  ފައިނޭންޝަލް  ކުރެިވފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ރާއްޖޭަގއި 

 އެވެ. ނުވަތަ ބޭންކް ސެޓިފައިޑް ޗެކެ  ެގރެންޓީ ސިޓީ ޕާރފޯމަންސް

29.2 
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 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު   ން ބީލަ   -  2ސެކްޝަން  

 (ހ) އާންމު މަޢުލޫމާތު 

އަތޮޅުެގ ރަށްތަކުެގ ތެރެއިން ބޯފެނަށް ޖެހޭ ރަށްރަށަށް    .ލހޫނުމޫސުމުގައި    1.1 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .1

 މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީަގއި ކުރުން.  ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ

ކުރިމަތިލެވޭނެ  ބީލަމަށް   .2

 ފަރާތްތައް 

 

ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުުމެގ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު   ،ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ   2.1

ތިރީަގިއ  18/2014ނަންބަރ:   ކުރެވިފަިއވާ  ރަޖިސްޓުރީ  ވިޔަފާރި  ދަށުން  ެގ   (

  ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއާވ    2.1.1

 ކުންފުނިތައް.

ކުރެވިފަިއާވ    2.1.2 ރަޖިސްޓުރީ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ޕާޓްނަރޝިޕް 

 ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.

ކުރެވިފަިއާވ    2.1.3 ރަޖިސްޓުރީ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ސޮސަިއޓީެގ  ކޯޕަރޭޓިވް 

 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް. 

އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރީެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއާވ    2.1.4

 އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރިތައް. 

އާންމުކޮށް    2.2 އޮފީސްތަކުން  ެގންދާ ދައުލަތުެގ  ކުރިއަށް  އިޢުލާންކޮށްެގން 

ފަރާތްތަކަށް  ނިސްބަތްވާ  އަތޮޅަކަށް  އެ  ނުވަތަ  އެރަށަކަށް  ބީލަންތަކުގައި 

 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުުމގައި ިއސްކަންދޭންވާނެެއވެ. 

ބީލަން   .3

އޮންނަންވާނެގޮތާއި  

 ބީލަމުގައި ސޮއިކުރުން 

ބީލަން ހުށަހަޅާ    ،ގައިވާ   1  ޖަދުވަލުބީލަންތައް އޮންނަންވާނީ މި ލިޔުމުެގ    3.1

ހިމެނޭޮގތަށް  ޑޮކިއުމަންޓުތައް  ލިއުންތަކާއި  ަގއިވާ  ޗެކުލިސްޓު  ފަރާތްތަކުެގ 

 ކޮށްފަެއވެ. ތަރުތީބުން ބައިންޑު 

ދިވެހިބަހުން  3.2 އޮންނަންވާނީ  އެނޭގ   ،ބީލަން  ކިޔަން  ޮގތަށް  ފަސޭހައިން 

ލިޔެފަ ނުވަތަ  ބީލަން ޓައިޕްކުރެވިފަ  ސަފްހާއެްއގައި  ހުރިހާ  ބީލަމުެގ  އަދި  ެއވެ. 

ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުެގ ސޮޔާއި ތަްއަގނޑު  

އެއީ  ވެސް  ކޮންމެ ޞަފުޙާއެްއގައި  ބީލަމުެގ  އަދި  ވާނެެއވެ.  އޮންނަން    ޖަހާފައި 

ތަރުތީބުން  ެއނޭގޮގތަށް  ޞަފުޙާކަން  ވަނަ  ކިތައް  ތެރެއިން  ޞަފުހާެގ  ކިތައް 

 ޞަފުޙާ ނަންބަރުވެސް ޖަހަންވާނެއެވެ. 
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3.3 

ކުންފުނިތަކުެގ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުަގިއ    3.3.1

ބަޔާންކުރާ   ދެވިފައިާވކަން  ހުއްދަ  ކުރުުމެގ  ސޮއި  ފަރާތަކަށް  ެއ  ސޮއިކުރާނަމަ 

  ."ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ެގ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ފަ  3.3.2 އެހެން  ނޫން  ޕާޓްނަރު  މެނޭޖިންގ  ރާތަކުން  ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުެގ 

ދެވިފައިާވކަން   ހުއްދަ  ކުރުމުެގ  ސޮއި  ފަރާތަކަށް  އެ  ސޮއިކުރާނަމަ  ބީލަމުގައި 

 .ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ެގ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ފަރާތަކުން   3.3.3 އެހެން  ނޫން  ޗެއަރޕާރސަން  ސޮސައިޓީތަކުެގ  ކޯޕަރޭޓިވް 

ފަރާތަކަށް   އެ  ސޮއިކުރާނަމަ  ދެވިފައިާވކަން  ބީލަމުގައި  ހުއްދަ  ކުރުމުެގ  ސޮއި 

 .ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ެގ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ހުށަހަޅާ    3.3.4 ބީލަމަށް  ފަރާތެއް  ނޫން  ވެރިފަރާތް  ވިޔަފާރިތަކުަގއި  ފަރުދީ 

ދެވިފަިއވާކަން   ހުއްދަ  ސޮިއކުރުމުެގ  އެފަރާތަކަށް  ސޮއިކުރާނަަމ  ލިޔުންތަކުަގއި 

 .ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ެގ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ހުށަހެޅޭނެ ބީލަމުގެ   .4

 އަދަދު 

 (އެކެއް) ބީލަމެވެ.  1ލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ  ބީލަމަށް ކުރިމަތި  4.1

ިގނަ ބީލަ ށް އެްއވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން  މައެއް ބީލަމަށްވުރެ 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެެއވެ. 

ބީލަން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ   .5

 އަގު 

ޚަރަދެްއ ބީލަން    5.1 އެންމެހައި  ކުރާ  ހުށަހެޅުމަށް  ބީލަން  ތައްޔާރުކުރުމަށާއި 

ކުރާނީ އެބީލަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ. މިކަމަށް ހިނާގ އެްއވެސް ޚަރަދަކަށް  

 ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތުން ޒިންމާއެއް ނުނަާގނެެއވެ. 

އިދާރާެގ ވެރިެއއް ނުަވތަ    އަތޮޅު ކައުންސިލް  .ލބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ،    6.1 އެހެނިހެން އުސޫލްތައް  .6

ފަރާތެއް  އޮތް  ުގޅުމެއް  ެއްއވެސް  ވިޔަފާރީެގ  ނުަވތަ  ތިމާގެކަުމެގ  މުވަްއޒަފަކާ 

މި   ނުވަތަ  ަވޒީފާ  ކަުއންސިލުކަމުަގިއވާނަމަ  އޮފީހެއްަގއި  ެއއްެވސް  ދާއިރާެގ  ެގ 

އްަގއި ސޮިއކޮށް އަދާކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ އެކަމުެގ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނޭގނެ ލިޔުމެ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާ ހުއްޓާ ެއކަން އެނިގއްޖެނަމަ އިތުރު  

 އެންުގމަކާ ނުލައި އެ ބީލަން ބާތިލް ކުރެވޭނެެއވެ. 

ެއްއވެސް   ސަރުކާރުެގ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްކޮށްދިނުމުެގ  އެއްބަސްވުމުަގިއވާ  އަދި 

ެއއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްެއއް ނުވަތަ  އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ އެހެން  

އެހުއްދައެްއ   ހުއްދައެއްވާނަމަ  ނަަގންޖެހޭ  މިފަދަތަނަކުން  ދެއްކުމާއި  ފައިސާެއއް 

 ނެުގމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރެގ ޒިންމާއެކެވެ. 
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 (ށ) ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް 

ބީލަން ފޮތު ގައި ހިމެނޭ   .7

 ބައިތައް 

ލިޔުންތަކާިއ،  ބީލަމާގުޅޭ    7.1 ލިސްޓްަގިއވާ  ތިރީަގިއވާ  ހިމެނެނީ  ލިޔުންތަކުަގިއ 

 އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ. 

 )1-ބީލަން ޝީޓް (ސެކްޝަން 7.1.1

 )2-ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު (ސެކްޝަން ންބީލ7.1.2ަ 

 )3-ޖަދުވަލުތައް (ސެކްޝަން 7.1.3

 ) 4-މަޢުލޫމާތު (ސެކްޝަންމަސައްކަތާބެހޭ  7.1.4

 )5-މަސައްކަތުެގ އެއްބަސްވުމުެގ ޑްރާފްޓް (ސެކްޝަން 7.1.5

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ   .8

 ކުރުން 

 

ފަރާތްތަކުން    ބީލަމުގައި  8.1 ބޭނުންވާ  އިޢުލާނުަގިއާވ  ބައިވެރިވާން 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގމަތިން ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާންާވނެއެވެ. 

ދެވިފަިއާވ   8.2 ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ  އިޢުލާނުގައި  ހުށަހެޅޭނީ  އަންދާސީހިސާބު 

 މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި މިއިދާރާަގއި ނަން ނޯޓްކުރެވިފަިއވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން   .9

 މައުލޫމާތު  ސާފުކުރުން 

"ބީލަން ޝީޓް"  މި ބީލަމާއި ގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިން އޮންނާނެ ތާރީޚާިއ ގަޑި    9.1

 ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ. 

ބީލަން   9.2 ބޭނުންވާނަމަ  ސާފުކުރަން  މަޢުލޫމާތެއް  އިތުރު  ބީލަމާގުޅޭޮގތުން 

މަޢުލޫމާތު  އެކަމުެގ  ހުށަހެޅުމުން،  ލިޔުމުން  އެޑްރެހަށް  ޝީޓްަގިއވާ 

 ފޮނުވޭނެއެވެ. ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް ލިޔުމުން 

ގުޅޭޮގތުން   9.3 ބީލަމާ  މި  ނުވަތަ  ގުޅިެގން  މަޢުލޫމާތާއި  ފޮތުގައިވާ  ބީލަން  މި 

ބީލަން   ހޯދުމަކީ  ަމއުލޫމާތު  ކަމެްއެގ  އެ  ނަމަ  ޮއތް  ކަމެއް  ސާފުނުވާ  އިތުރަށް 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޒިންމާ އެކެެވ.

ހުޅުވުުމެގ    10.1 ބީލަމަށް ބަދަލު ގެނައުން  .10 ކޮންމެހެން  ބީލަން  ބީލަމަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުެގ  މުއްދަތު 

ހިދެއްަގއި  ފެނިއްޖެ  ެގނައުމަށް  ބަދަލެއް  އެމެންޑްމަންޓެްއ    ، ެގންނަންޖެހޭ 

 (އުނި/އިތުރު) ެގނެވޭނެއެވެ.   

ނަންބަރު  10.1  0.21 ބީލަމުެގ  ވަނަ  އެމެންޑްމަންޓަކީ  ދޫކުރާ  ޮގތަށް  ަގިއވާ 

އެ   އަދި  ޙާޟިރުިވ ބައެކެވެ.  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ބީލަމުެގ  އުނިއިތުރު 

ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. ނުވަތަ އެފަރާތަކާ އެލިޔުން 

 ޙަވާލުކުރަންވާނެެއވެ. 

 (ނ) ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން 
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ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ   .11

 ބަސް 

ބީލަމާއިެއކު    11.1 ކުރަންވާނީ  ތައްޔާރު  ބީލަން  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  ބީލަން 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ބީލަމާއިެއކު  އަދި  ދިވެހިބަހުންނެވެ.  އެްއޮގތަށް  ނަމޫނާއާ  ދީފައިވާ 

 ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިިގރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ   .12

 ފައިސާ 

 މި ބީލަމުގައި ައުގ ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.   12.1

ބީލަމަށް ވަކި ޮގތަކަށް އަުގ ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި   13.1 އަގު ހުށަހެޅުން  .13

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ. 

ައުގ    13.2 ފަރާތެއްނަަމ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއވާ  ހުށަހަޅަންީވ  ޖީ.އެސް.ޓީއަށް 

ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނަިއެގންނެވެ. އަދި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ ައދަދު ވަކިން އެނެގން  

 އޮންނަންވާނެެއވެ. 

ބަންދު ދުވަސްތައް  ެއއްބަސްވުުމގައި ސޮިއކުރާ ތާރީޙުން ފެށިެގން  14.1 މުއްދަތު  .14

 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހެވެ.   1 ހިމަނައިެގން

ތާރީޚުން    15.1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .15 ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ  ހަމަވާ  މުއްދަތު  ބީލަމުެގ 

 ދުވަހުެގ މުއްދަތަށެވެ.  90ފެށިެގން މަދުވެެގން 

ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ   .16

 ލިޔުންތައް 

ލިޔު  16.1 އަދި  މަޢުލޫމާތު  ތިރީގައިިމވާ  ހުށަހަޅާއިރު  ހުށަހަޅަން ބީލަން  ންތައް 

 ޖެހޭނެއެވެ. 

 )2ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު  16.1.1

ފަރުދުންެގ    16.1.2 އަމިއްލަ  ސޮސައިޓީ/  ކޯޕަރޭޓިވް  ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ 

 ވިޔަފާރީެގ ރެޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ 

 )3(ޖަދުވަލު  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޕްރޮފައިލް 16.1.3

 ފުރިހަމަ ކޮށް)  4.2(ސެކްޝަން  ޕްރޮޕޯސަލް 16.1.4

(ޖީ.އެސް.ޓީއަށް   16.1.5 ކޮޕީ  ސެޓްފިކެޓްެގ  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ޖީ.އެސް.ޓީ 

 ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ) 

ޓެކްސް   16.1.6 ދޫކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ރެވެނިއު  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް 

 މަސް ހަމަނުވާ) 2ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްެގ ކޮޕީ (ދޫކުރިފަހުން 

  ދިވެހި   ހާސް  ފަސް(  5000.00  ޖުމްލަ  ޮގތުަގއި  ސެކިއުރިޓީެގ  ބިޑް   16.1.7

 ހުށަހެޅުން ސެކުރިޓީެއއް ެގ)ރުފިޔާ

ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު  

 ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ. 

އަ  16.2.1 ލިޔުންތައް  ތަޖްރިބާެގ  ހުށަހަޅާ  ޖަދުވަލުބީލަން  ފުރިހަމަ   4  ދި 



      

      

7 ގެ    04ސަފްޚާ     

 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   ބީލަމާއިެއކު   ބެލެވޭނީ   އިވެލުއޭޝަންަގއި  ކުރުމަށްފަހު 

 ބަލައި   ލިޔުންތަކަށް  ކަށަވަރުކޮށްދޭ  ނިންމިކަން  މަސައްކަތް  ހުށަހަޅާފައިވާ

  މަސަްއކަތު .  ެއކަންޏެވެ  މަސައްކަތްތަކަށް  ކޮށްފައިވާ  ދުވަހު  އަހަރު  5  ވޭތުވެދިޔަ

  ، ތާރީޙް  ކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތް   ބެލެވޭނީ  ކަމުގައި  ފުރިހަމަ  ލިޔުން  ތަޖުރިބާެގ

 . ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަެއވެ ބާވަތް މަސައްކަތުެގ އަދި  އަުގ ޖުމްލަ މަސައްކަތުެގ

އަންނަނިިވ   16.2.2 ސާބިތުކުރުމަށް  ދަލީލު  މާލީ  ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން 

 ލިޔެކިޔުންތަްއ: 

އެކައުންޓްެގ   ސްޓޭޓްމަންޓްަގިއވާ  ނުވަތަ  ލެޓަރ  ރިފަރެންސް  ބޭންކް  (ހ) 

 ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަުމގައި ާވންޖެހޭނެއެވެ.ވެރިފަރާތަކީ ބީލަމުގައި 

 (ށ) ކުންފުންޏެއް ނަމަ:

އަހަރު   3  . ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުެގ މިހާރުެގ ހާލަތް ދެނެަގތުމަށްޓަކައި ފާއިތުވ1ި

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.  ދުވަހުެގ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް

ހުށަހަޅާ   ބީލަން  ފިޔަވާ  ކުންފުނި  ތިރީަގިއާވ  (ނ)  ފަރާތަކުންނަމަ،  އެހެން 

 ލިޔުންތައް: 

އަހަރު   3 . ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުެގ މިހާރުެގ ހާލަތް ދެނެަގތުމަށްޓަކައި ފާއިތުވ1ި

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް  ދުވަހުެގ 

* ނޯޓް: ތިން އަހަރު ނުވާ ބީލަންވެރިން ހުށަހަޅާނީ ލިބެންހުރި އެންމެ ގިނަ  

 މައުލޫމާތެކެވެ. ނަމަވެސް ބަލާނީ ބީލަމުގައިވާ މާކްސްދޭ މިންގަނޑަށެވެ.  

 (ރ) ބީލަން ހުށަހެޅުން 

ބީލަން ބަންދު ކުރާނެ   .17

 ގޮތް 

ބީލަން އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފަެއވެ. މިނޫންޮގތަކަށް އޮންނަ ބީލަމެއް   17.1

 ބަލައެއް ނުަގނެވޭނެެއވެ.  

 ސިޓީ އުރައިެގ ބޭރުަގިއ ބީލަމުެގ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެެވ.  17.2

ފަރާތުެގ    17.3 ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ކަނުގައި  މަތީ  ކަނާތްފަރާތުން  އުރައިެގ  ސިޓީ 

 ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަމްބަރު ލިޔެފާ އޮންނަން ވާނެެއވެ. 

އުރަިއަގިއ    17.4 ސިޓީ  ކުރެވިފަިއވާ  ބަންދު  ހުންނަންވާނީ  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ 

 ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ޮގތަށް އެޑްރެސް ކުރެވިފަެއވެ. 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ   .18

 ސުންގަޑި 

ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުށަހަޅަންވީ މި މަސައްކަތަށް ނުަވތަ    18.1

 ސުން ަގނޑި ބީލަން ޝީޓްަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާނެެއވެ. 

ަގއި ބަޔާން ކުރެވިފައިާވ ތާރީޚަކީ ސަރުކާރު ބަންދު    18.1މި މާއްދާެގ    18.2

ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ބީލަން  ހަމަޖައްސައިފިނަމަ  ސަރުކާރުން  ޮގތުގައި  ދުވަހެއްެގ 
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ތާރީޚަކަށް ވާނީ ޖެހިެގން އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްެގ   އެންމެފަހު

 ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ަގިއވާ ސުންގަޑީަގެއވެ. 

ބަލަެއްއ    18.3 ހިސާބުތައް  އަންދާސީ  ފޮނުވާ  އިން  ފެކްސް  އަދި  އީެމއިލް 

 ނުަގނެވޭނެެއވެ. 

މުއްދަތުގެ ފަހުން   .19

ހުށަހެޅޭ ބީލަން ތަކާއި  

 ކުރާނެގޮތް މެދު އަމަލު  

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑީެގ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް    19.1

 ބަލައެއް ނުަގނެވޭނެެއވެ. 

 (ބ) ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން 

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

ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުެގ ނުވަތަ އެފަރާތުން ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް  

 ފޮނުވާ ފަރާތެއްެގ ހާޒިރުަގއި ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ތާރީޚްަގއެެވ.

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ    20.2 ޝީޓްަގއި  ބީލަން  އޮންނާނީ  ހުޅުވުން  ބީލަން 

 އެޑްރެހުަގެއވެ. 

ހުޅުވުމަށް    20.3 ހުރެ  ބީލަން  ސަބަބަކާ  ެއްއވެސް  ތާރީޚަކީ  ހަމަޖައްސާފައިވާ 

ހުޅުވުން  ބީލަން  ހަމަޖައްސައިފިނަމަ  ޮގތުަގއި  ދުވަހެްއެގ  ބަންދު  ސަރުކާރުން 

ަގިއާވ   ޝީޓްަގިއވާ  ބީލަން  ދުވަހުެގ  ރަސްމީ  އަންނަ  ޖެހިެގން  އޮންނާނީ 

 ސުންގަޑީަގެއވެ. 

ހުށަހެޅި    20.4 ބީލަމަށް  ޝީޓް  ހުޅުވާ  އީމެއިލް ބީލަން  ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ 

 މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ހާޑް ކޮޕީެއއް ބިލަން ހުޅުވާ ތާރީޚުަގއި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައިވާ   .21

 ކުށްތައް އިސްލާޚްކުރުން 

އުޅޭނަަމ    21.1 މައްސަލަެއއް  ހިސާބުކުރުމުެގ  ބީލަންތަކުެގ  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުތު 

 ޮގތްތަކުެގ މަތިން އިސްލާޚް ކުރެވޭނެެއވެ. ތިރީގައި މިވާ  

ބީލަމުަގިއވާ ފަިއސާެގ އަދަދާއި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާެގ އަދަދު    21.2

ފައިސާ   ލިޔެފައިާވ  ބަހުން  ދިވެހި  ބަލާނީ  އަދަދުކަމުގައި  ރަގަޅު  ތަފާތުވާނަމަ، 

 އަދަދެވެ. 

އެރިތެމެޓިކަލް އެރޯރސް ައދި ކޮންޕިއުޓޭޝަނަލް ބީ.އޯ.ކިުއގައި ެއއްވެސް    21.3

ެއްއވެސް   ޗެކުކުރާއިރު  މިޮގތަށް  އަދި  ޗެކުކުރެވޭނެެއވެ.  ހުރިތޯ  އެރޯރސްެއއް 

އިވެލުއެޝަންަގިއ   ައދި  ކުރެވޭނެެއވެ.  ރަނގަޅު  އެކަން  އުޅޭނަމަ  މައްސަލަެއއް 

ވެ. ނަަމެވސް  ބޭނުންކުރެވޭނީ އަދި ެއވޯޑްކުރެވޭނީވެސް ރަނގަޅުކުރެވިފައިާވ އަަގށެ 

 ފުރިހަމަ ނޫން ބީ.އޯ.ކިއު ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެެއވެ. 

ތިރީަގއި  22.1ބީލަންތައް ޗެކްކުރުމާއި   .22 ކުރިން  ިއވެލުއޭޓްކުރުމުެގ  ފުރިހަމަވޭތޯ   މިވާބީލަންތައް  ކަންކަން 
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ބީލަންތަކުގެ  

ރެންޕޮންސިވްނަސް  

 ކަނޑައެޅުއް 

 

 ބެލޭނެއެވެ. 

 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން.  22.1.1

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެްއކަން  22.1.2

ކަނޑައެޅުން    22.1.3 ބިޑެއްތޯ  އެކަށީެގންވާ  ުއސޫލްތަކަށްބަލައި  ބީލަމުަގިއވާ 

 (ރެންޕޮންސިވްނަސް) 

ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް   .23

 ކުރުން 

ކުރެވޭނީ    23.1 ިއވެލުޭއޓް  ތެރެއިން  ބީލަންތަކުެގ  ަގިއާވ    22.1ހުށަހަޅާ 

 ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކެވެ. 

ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ   .24

 ފަރާތް ކަނޑައެޅުން 

ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުން    ، ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ  24.1

 ކުރާނެ މިންަގނޑަށް ބަލަިއެގން އެންމެިގނަ މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.  

ބީލަންތަން   .25

 ކެންސަލްކުރުން 

މަޢުލޫމާތާއި    25.1 ފުރިމަކުރަންޖެހޭ  ހުށަހަޅާއިރު  ބީލަން  ގުޅިެގން  އިޢުލާނާ 

ބަލައިނުަގތުމުެގ   ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ  ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ބަލައިަގތުމަށްފަހުވެސް   ބީލަންތައް  އަދި  ލިބިެގންވެެއވެ.  ވެރިފަރާތަށް  އިޚްތިޔާރު 

ބާތިލްކުރު ބީލަންތައް  ވެރިފަރާތަށް  ފުރިހަމަނުވާ  އިޚްތިޔާރުވެސް  މުެގ 

އަުގތަކަކީ   ހުށަހަޅާފައިވާ  ބަލަިއަގތުމަށްފަހު  ބީލަންތައް  އަދި  ލިބިެގންެވއެވެ. 

ބީލަން  އަދަދަކަށް  އެކަށީެގންާވ  ނުވަތަ  ައުގތަކެއްނަމަ  އެކަށީެގންނުވާ 

މަސައްކަތުެގ   އިޚްތިޔާރު  ކެންސަލްކުރުމުެގ  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ 

 ފަރާތަށް ލިބިެގންެވއެެވ. ވެރި

ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ   .26

ފަރާތް ހޮވައި، އެކަން  

 އެންގުން 

ލިޔުމުން   26.1 ފަރާތްތަކަށް  ކާމިޔާބުނުވި  ފަރާތަށާއި،  ކާމިޔާބުވި  ބީލަން 

 އަންާގނެއެވެ. 

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި   .27

 ކުރުން 

ފޮނުވާތާ    27.1 ލިޔުން  އެކަމުެގ  ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް  ިގނަެވެގން ބީލަން 

ތެރޭަގއި  ހަތް(  07ބަންދުނޫން   ދުަވހުެގ  ނަަމ  )  ނެތް  ކުރެވެން  މަސައްކަތް 

 ލިޔުމުން އެކަން އަތޮޅު ކައުންސިލު އިދާރާއަށް އަންަގންވާނެއެވެ. 

ނުވަތަ   27.2 ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  މަސައްކަތް  ސޮއިކުރުމަށްފަހު  އެއްބަސްވުުމގައި 

މަސައްކަތް  އެއްބަސްވުމުަގއި   ނުކޮށް  މަސައްކަތްފުރިހަމަ  ސޮއިކުރުަމށްފަހު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ    17.19ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުެގ ާމލިއްޔަތުެގ ޤަާވއިދުެގ  

 ޮގތުެގމަތިން ފިޔަވަޅުެއޅޭނެެއވެ. 

 (ޅ) ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީތައް 

އަދަ  ންބީލަ  28.1 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  .28 ކޮށްފައިވާ  ބަޔާން  މުއްދަތުެގދާޝީޓްަގއި  ވެލިޑިޓީ  ބިޑް    އި 
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 . ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

ަގބޫލުކުރެޭވ    28.2 ސަރުކާރުން  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ  ޮގތުގައި  ސެކިއުރިޓީެގ  ބިޑް 

ފައިނޭންޝަލް  ާގއިމްކުރެވިފައިވާ  ދިެވހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން 

ނުަވތަ   ސެކިއުރިޓީ  ދޫކޮށްފައިާވ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  މި  އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން 

 . ވެެގރެންޓީެއކެ

ނުވަތަ ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އަންާގ ތާރީޚުން ފެށިެގން    28.2

(ހަތެއް)    7ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ބިޑް ސެކިއުރިޓީެގ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު ނިމުމުން  

ބަލާ  ފަރާތްތަކުެގ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ  މުަގއި ބައިވެރިވެފަިއވާ  ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ބީލަ

 ން ރަސްމީ ލިޔުމެްއ ހިފައިެގން އަންނަންވާނެއެވެ. ކުއެފަރާތްތަ

 ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމުން ވަކިވެއްޖެނަަމ  ބީލަން ހުޅުވުމަށްފަހު ބީލަން  28.3

ނުވަތަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް ބީލަން ކާމިޔާބުވިކަމުެގ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު  

ބީލަން ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ ެއފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް  

 ނެޭގނެެއވެ.  

ހުށަހަޅާ އަަގކީ    29.1 ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ  .29 ައގެއްނަަމ    -/250,000ބީލަމަށް  މަތީެގ  ރުފިޔާއަށްުވރެ 

ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ަގބޫލުކުރާ  ސަރުކާރު  ފަރާތުން  ކާމިޔާބުކުރި  ބީލަން 

ިމ   އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން  ފައިނޭންޝަލް  ާގއިމްކުރެވިފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ެގރެ ނުވަތަ  ސެކިއުރިޓީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ޕާރފޯމަންސް ޕްރޮޖެކްޓަށް  ންޓީއެއް 

 ެގރެންޓީެގ ޮގތުަގއި ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

ދެޭވ   29.2 ފަރާތަށް  ކާމިޔާބުކުރި  ބީލަން  ބެހެއްޓުމަށް  ެގރެންޓީ  ޕާރފޯމަންސް 

މިމަސައްކަތް  ނުބަހައްޓައިފިނަމަ،  ެގރެންޓީ  ޕާރފޯމަންސް  މުއްދަތުގައި 

ނިންމުން   ނިންމާފައިާވ  އެފަރާތުން ހަވާލުކުރުމަށް  ބާތިލްކުރުމަށްފަހު، 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެޭގނެެއވެ. 

ަގބޫލުކުރާ    29.3 ސަރުކާރު  ހުށަހަޅަންވާނީ  ޮގތުގައި  ެގރެންޓީެގ  ޕާރފޯމަންސް 

ފައިނޭންޝަލް  ާގއިމްކުރެވިފައިވާ  ދިެވހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން 

ނުވަތަ   ސެކިއުރިޓީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ޕްރޮޖެކްޓަށް  މި  އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން 

 ެގރެންޓީެއކެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި   .30

 މައްސަލަ ބެލުން 

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން    17.08ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ ގަވާއިދުެގ    30.1

ބީލަމެއްަގިއ ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި،  

މާލިއްޔަތުެގ   ދަުއލަތުެގ  ޢަމަލުކުރެވޭނީ،  ބެލުމުގައި  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ 

 ެއއްޮގތަށެވެ. އާ   17.09ަގާވއިދުެގ  
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ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން    17.08މާލިއްޔަތުެގ ގަވާއިދުެގ  ދައުލަތުެގ    30.2

ބީލަމެއްަގިއ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ބީލަން 

 ނެވެ. އިޢުލާންކުރި ދައުލަތުެގ އޮފީހެއްެގ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރަށް ލިޔުމަކުން

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން    17.08މާލިއްޔަތުެގ ގަވާއިދުެގ  ދައުލަތުެގ    30.3

ެއ   ހުށަހެޅުމުން،  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ  ބީލަމެއްަގިއ 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ނުވަތަ  ެގންދިޔުން،  އަނބުރާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ 

ވާހަކަދައްކަ  ފަރާތުން  ރައްދުާވ  މައްސަލަ  މައްސަލަެއްއ  ފަރާތާއި  އެ  އިެގން 

ތިރީގައިިމވާ   ޢަަމލުކުރާނީ  އޮފިސަރު  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ހިނދެްއަގިއ،  ހައްލުނުކުރެވޭ 

 .ޮގތުެގމަތިންނެވެ

 ްއެ މައްސަލަ ހިނާގފަިއވާ ޮގތް ވަުގތުން ބަލަން ފެށުނ. 

 ްމައްސަލަ ވަކިޮގތަކަށް ނުނިމެނީސް ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުނުކުރުނ. 

 ީ(ސާދަ)    14ޚުން ފެށިެގން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރ

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި، މައްސަލަ ނިންމައި، މައްސަލަ ނިންމި ޮގތް ލިޔުމަކުން 

 .މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންުގން 

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން    17.08ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ ގަވާއިދުެގ    30.4

ހުށަހެޅުމުން ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ  ެއ    ،ބީލަމެއްަގިއ 

ޮގތާމެދު ނިންމި  ބަލައި  ަގާވއިދުެގ  ،  އޮފީހަކުން  މާލިއްޔަތުެގ   17.10ދައުލަތުެގ 

ހިތްހަމަ  ގައި   ކަމަކާމެދު  ކަންތައްތަކުންކުރެ  އެ    ،ނުޖެހޭނަމަބަޔާންކުރެވިފަިއވާ 

ހުށަހެޅި   މައްސަލަ  ޙައްޤު،  ހުށަހެޅުމުެގ  ބަލައިދިނުމަށް  އަލުން  މައްސަލަެއއް 

ހުށަހަޅާނީ  މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ  ބެލުމަށް  އަލުން  ލިބިެގންވެެއވެ.  ފަރާތަށް 

 .މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށެވެ

މައްސަލަ އަލުން   .31

ބެލުމަށް މުސްތަޤިއްލު  

ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް  

 ހެޅުން ހުށަ 

މައްސަލައަކާިއ   ެގ ދަށުން  17.10ދައުލަތުެގ މާލިްއޔަތުެގ ަގާވއިދުެގ ބާބު    31.1

ބެލުމަށް  އަލުން  އިދާރީކަންކަން  މާލިއްޔަތުެގ ހުށަހަޅަންވާނީ    ގުޅިެގން  ދައުލަތުެގ 

ެއކަމަށް ދޫކުރާ ފޯމަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  އާ ެއއްޮގތަށް    17.11ަގާވއިދުެގ ބާބު  

  .ފިނޭންސްއަށެވެ
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 3 –ސެކްޝަން  

 ޖަދުވަލުތައް 

 1 –  ޖަދުވަލު 

 ޗެކްލިސްޓް  އަދި   ލިޔުންތައް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ފަރާތުން   ހުށަހަޅާ   ބީލަން 

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

  )1ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް (ޖަދުވަލު  1

ޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި  ލި ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި  

 ކުރެވޭނެއެވެ 

  ) 2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު  2

  ) 4.2(ސެކްޝަން  ޕްރޮޕޯސަލްހުށަހަޅާ  3

  )3(ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޕްރޮފައިލް 4

5 

ސެކުރިޓީ  ެގ)ރުފިޔާ ދިވެހި ހާސް ފަސް( 5000.00 ޖުމްލަ ޮގތުަގއި  ސެކިއުރިޓީެގ ބިޑް

 ދުވަސް]  118ބީލަމުގައި ބަޔާން ކޮށްފަިއވާ ަވރަށް ވެލިޑިޓީ ދީފަިއވާ [
 

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

 ނުލިބޭނެއެވެ. 

6 

  ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މަސައްކަތުެގ ތަޖްރިބާެގ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު

 ެގ ދަށުން) 16.2.1(ބީލަން ފޮތުެގ  ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި 4
 

7 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ސާބިތުކުރުމަށް ދަލީލު މާލީ ފަރާތުެގ ހުށަހަޅާ  ބީލަންމާލީ ދަލީލު 

 ެގ ދަށުން)  16.2.2ލިޔެކިޔުންތައް (ބީލަން ފޮތުެގ  
 

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ބީލަން ކެންސަލް  

 ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރީ މިލިސްޓުގައި ވާ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކުރެވިފައި   8

  ޞަފްހާތަކުގައި ހުރީ ސޮިއކޮށްފައި  9

  ބީލަމުެގ ަގނޑުތައް ހުރީ ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަހާފައި 10
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 2 –  ޖަދުވަލު 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަން   .1

 1.1 ނަން 

 1.2 އެޑްރެސް  

 ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު  .2

ފެން   .ލހޫނުމޫސުމުގައި   ރަށްރަށަށް  ޖެހޭ  ބޯފެނަށް  ތެރެއިން  ރަށްތަކުެގ  އަތޮޅުެގ 

 މަސައްކަތް  ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ

މަސައްކަތުގެ  

 ނަން
2.1 

(IUL)240-ADS/240/2021/9 ު2.2 އިޢުލާން ނަންބަރ 

 ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު  .3

 

  4.2އަދި   4.1ހުށަހަޅާ އަގު (ސެކްޝަން  

 އާ އެއްގޮތަށް) 
3.1 

 3.3 މުއްދަތު (ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިެގން)  (އެކެއް) އަހަރު  1

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު  .4

މާއްދާތައް   ެއްގރީމަންޓްެގ  މަޢުލޫމާތާއި،  ދީފައިވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް  މަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ދެންނެވިފަިއވާ ައަގށް ިމ މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުަގނޑު / ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު، މަތީގައި 

 އަޅުަގނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.

4.1 

ނިންމައިފިނަމަ،  ހަވާލުކުރަން  ފޯރުކޮށްދިނުން  މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑު/ 

ަގިއވާ މުއްދަތުަގއި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް    14.1ބީލަން ފޮތުެގ    ފެށިެގން،  ތާރީޚުން  ސޮއިކުރެވޭ  ކޮންޓްރެކްޓްގައި

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ. 

4.2 

ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށް، ެއއާއި އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު  90މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 

ތެރޭގައި އެްއބަސްވުމުަގއި ސޮިއކުރުމަށް ެވރިފަރާތުން އެދިވަޑައި   އަޅުަގނޑުމެން އެއްބަސްވަެމވެ. މިމުއްދަތުެގ /

 ެގންފިނަމަ، އެއްބަސްވުުމގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެްއޮގތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްެވސް އެއްބަސްވަމެެވ. 

4.3 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން   .5

 

 ޮސއި  

 ނަން 

 މަޤާމު  

 ތާރީޚް 
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 3 –  ޖަދުވަލު 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1

 1.1 ނަން 

 1.2 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފަިއވާ ެއޑްރެސް 

 1.3 ވިޔަފާރީ ެއޑްރެސް  

 1.4 ނަންބަރުރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު/ އައި.ޑީ. ކާޑު  

 1.5 ޓެކްސް ޕޭޔަރ ައއިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު  

 1.6 ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރު 

 1.7 ފޯނު ނަންބަރު  

 1.8 އީމެއިލް ެއޑްރެސް  

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެންނަމަ   .2

 ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު) 

 # ނަން  މަޤާމު 

   

   

   

   

 ބީލަމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ މުވައްޒަފުން  .3

 # ނަން  މަޤާމު 

   

   

   

  .........(މުަވއްޒަފުން އިތުރު ކުރޭ) 

 އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް  .4
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 4 –  ޖަދުވަލު 

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް   ) ފަހެއް (   5ފާއިތުވި  

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް 

މަސައްކަތުގެ އަގު  

 (ދިވެހި ރުފިޔާއިން) 

މަސައްކަތްކުރި  

 އަހަރު 

 މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް 

  މަސައްކަތު 

  ތަޖުރިބާގެ 

ރަސްމީ ލިޔުން  

 ނަންބަރު 

މަސައްކަތުގެ  

 ނަން 

# 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ޖުމްލަ:  
 

ރަސްމީ  ތަޖުރިބާެގ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. މަސަްއކަތު ތަޖުރިބާެގ މި ފޯރމާއި އެކު މަސައްކަތު *

  ބާވަތް މަސަްއކަތުެގ އަދި ައުގ ޖުމްލަ މަސައްކަތުެގ ،ތާރީޙް  ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ބެލެވޭނީ ކަމުގައި ލިޔުންތައް ފުރިހަމަ

 އިތުރު ކުރޭ)  (މަސައްކަތް. ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމައެވެ
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 5 –  ޖަދުވަލު 

 ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު 

ޕޮއިންޓް 

ދެވޭނެ 

 ދާއިރާ

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް 

ޕޮއިންޓްގެ  

 އަދަދު 

 އަގު 

(ައުގ ކުޑަީވ    70  ×އަުގ    ދަތުރުކުރުމުެގ  އަުގ/ ހުށަހެޅިދަތުރުކުރުމުެގ  ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ  

 ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ިގނަާވނެއެވެ.)  

  70 

ކޮށްފައިވާ  

 މަސައްކަތް 

އެ    މަސައްކަތެއް ކޮށް،  4(ހ) މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ނުވަތަ އެއްޗެހި ކަނޑުމަގުން އުފުލުމާ ގުޅޭ  

 15މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  

 މާކްސް

އެއްޗެހި ކަނޑުމަގުން އުފުލުމާ ގުޅޭ   ގުޅޭ ނުވަތަ  މަސައްކަތެއް ކޮށް، އެ    2(ށ) މި މަސައްކަތާ 

 10ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި  

 މާކްސް

ގުޅޭ   އުފުލުމާ  ކަނޑުމަގުން  އެއްޗެހި  ނުވަތަ  ގުޅޭ  މަސައްކަތާ  މި  އެ   1(ނ)  ކޮށް،  މަސައްކަތް 

 5މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  

 މާކްސް

15 

މާލީ  

 ޤާބިލުކަން 

މަދުވެގެން ގޮތުގައި  އާމްދަނީ/ސޭލްސްގެ  ފަރާތުގެ  ވިޔަފާރިކުރާ  އަހަރު  ފާއިތުވި    މިލިއަން  1  (ހ) 

 މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ. 15ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިނަމަ  ރުފިޔާ ލިބިފައިވުން

ލައްކަ   5  އި ނާ މިލިއަ  1 (ށ) ފާއިތުވި އަހަރު ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީ/ސޭލްސްގެ ގޮތުގައި

 މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ. 10 ވާނަމަލިބިފައިއާ ދެމެދު ރުފިޔާ

ދިވެހިރުފިޔާ   ފަސް ލައްކަ (ނ) ފާއިތުވި އަހަރު ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީ/ސޭލްސްގެ ގޮތުގައި

 އަށް ނާރާނަމަ މި ަބއިން މާކުހެއް ނުލިބޭނެއެވެ. 

އަހަރު ދުވަހުގެ  3 ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ފާއިތުވިވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުގެ މިހާރުގެ ހާލަތް *ނޯޓް: 

ނުވަތަ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް (އަމިއްލަ   ފުންޏެއްނަމަ)(ކުން ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ފަރާތެއްނަމަ) 

15 

 100 ޖުމްލަ  

 ހޯދަންޖެހޭ ޕޮއިންޓް މަދުވެގެން  މުގެ ބައިން  މާލީ ޤާބިލުކަ އި  ތާ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަ 

ޕްއިންޓް ނުލިބޭނަމަ، އެފަރާތުގެ    20* މި މެދަބަޔަށް މަދުވެގެން ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  

 އިވެލުއޭޝަން އިތުރަށް ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ. 

20 

ނިންމިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުންތަކަށް ބަލައި ވޭތުވެދިޔަ އިވެލުއޭޝަންގައި  ބެލެވޭނީ ީބލަމާއިއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތް *

އަހަރު ދުވަހު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. މަސައްކަތު ތަޖުރިާބގެ ލިޔުން ފުރިހަމަ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް  5

 ށްފައިވާނަމައެވެ. ކޮށްފައިވާ ތާރީޙް، މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު އަދި މަސައްކަތުގެ ާބވަތް ަބޔާންކޮ
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 6 –  ޖަދުވަލު 

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 
 

 

 

 

F o r m  o f  B i d  S e c u r i t y  ( B a n k  G u a r a n t e e )  
 

WHEREAS, ………………………………………………..[name of Bidder] (hereinafter called “the Bidder”) has 
submitted his Bid for the Project no……….issued by the Ministry of Finance and Treasury on 
………………………………… …………..for construction of …………………………… …….[name of 
Contract] (hereinafter called “the Bid”). 
 

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We ………………………………………. [name of Bank] of ……… 
…………………… [name of country] having our registered office at 
…………………………………………………………………………………... (hereinafter called “the Bank”) are 
bound unto ……………………………. [name of Purchaser] (hereinafter called “the Purchaser”) in the sum of 
*…………………………………………...  for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, 
the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents. 
 

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

THE CONDITIONS of this obligation are: 
  
(1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the 

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

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

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

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

* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in 
Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1.7 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 Guarantee 
should reach the Bank not later than the above date. 
 
DATE…………………………… SIGNATURE OF THE BANK  
      
WITNESS ……………………… SEAL  
 

[signature, name, and address] 
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 7 –  ޖަދުވަލު 

 ޕާރފޯމަންޓް ގެރެންޓީ 
 

 

 

 

F o r m  o f  P e r f o r m a n c e  B a n k  G u a r a n t e e  
( U n c o n d i t i o n a l )  

 
To: …………………………………………………………………………………………………. 
 [name &address of Purchaser] 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
WHEREAS ……………………. [name and address of Supplier] (hereinafter called “the Supplier”) has 
undertaken, in pursuance of Contract No. ……  dated ……………………… to execute 
…………………………… [name of Contract and brief description of Works] (hereinafter called “the 
Contract”); 
 
AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you 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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 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް   – 4ސެކްޝަން 

   މަސައްކަތުގެ އަގު   :  4.1ސެކްޝަން  

މި މަސައްކަތަށް އަުގ ކުރާނީ ހޫނު މޫސުމުގައި އެ އަތޮޅެްއެގ ރަށަކުން ފެނަށްޖެހިެގން ފެނަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެ ރަށަކަށް 

ފެންފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ހިނާގނެ ޚަރަދައް ބިނާކޮށެވެ.  ސަބަބަކީ މިއީ ވަކި ައެގއް ކަނޑަައޅައިެގން ހަދާ ެއއްބަސްވުމަކަށް 

މަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަށްރަށުން ފެނަށް އެދިެގން ފެން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ނުވާތީާއއި، ފައިސާ ދޫކުރު

 ފެން ފޯރުކޮށްދިން ވަރަކަށް ެއކަނި ކަމުަގއި ވާތީއެވެ.  

 ަގިއވާ ޓޭބަލުގައި ހިމަނަންވާނީ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ފެން ޕްލާންޓެއް/ނިޒާމެއް ހުރި ރަށަކުން ފެން   4.2ސެކްޝަން  

މި އަގުގެ ތެރޭގައި ފެން ގަންނަން ދާ  ނަަގިއެގން ޮގސް ފެނަށް ޖެހުނު ރަށަކަށް ފެން ފޮނުވުމަށް ހިނާގ ދަތުރު ޚަރަދެވެ.  

މިޮގތުން ބިލު ހުށަހަޅާއިރު ފެން   އަގު ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.  ައުގ ވަނީ ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފަެއވެ.  ފެން ޓަނަކަށް ނަާގ 

އަ  ޮގތުަގއި  އަުގެގ  ފެންަގނެެގން ޓަނެއްެގ  ބޮޑުކޮށް  ިމއަށްވުރެ  ރޭޓަށެވެ.  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ސަރުކާރުން  ކުރަންވާނީ  ުގ 

 ނުވާނެވެ. ފެން ަގންނަން ދިޔަ ޚަރަދަށް ފައިސާ ދޫކުރާނީ ސަރުކާރު ރޭޓުންނެވެ.  

 

 ފެން ޓަނެއްެގ ައުގެގ ޮގތުގައި މިހާރު ކަނޑައާފަިއވާ ރޭޓް 

 ެގ ރޭޓުން cbm/101.26ރުން ކަނޑަައޅާފަިއާވ ރޭޓް: ވިޔަފާރީެގ އުސޫލުން ައުގނެުގމަށް ސަރުކާ
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 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އަގުގެ ޙުލާސާ   :  4.2ސެކްޝަން  

މި އަގުގެ ތެރޭގައި  މި ސެކްޝަނުަގއި ދަތުރުެގ ައުގ ހުށަހަޅާއިރު ތިރީަގއިާވ ތާވަލާއި ެއއްޮގތަށް ައުގ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  

އެހެންނަމަވެސް ފެންފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރަށަށް ދަތުރު ކުރުމުެގ ޚަރަދެުގ  ފެން ގަންނަން ދާ އަގު ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.  

ރައްކާކޮށް ފެން  ރަށުގެ ތެރޭގައި  ޖެހުނު  ފެނަށް  މިންަގނޑާެއްއޮގތަށް  އޮތޯރިޓީެގ  ޑްރަްގ  އެންޑް  ފުޑް  ޯމލްޑިވްސް   

 ފެންތާނީގތަކަށް ފެން އެޅުމަށް ދާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމަނަންވާނެެއވެ. 

ފެންފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ   #

 ރަށް

އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ފެން 

ޕްލާންޓެއް/ނިޒާމެއް ހުރި ރަށް/ 

 ނަަގންވީ ރަށްފެން 

ފެންފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  

ރަށަށް ދަތުރު  

 ކުރުމުެގ ޚަރަދު

 ޖުމުލަ އަގު  ޖީ.އެސް.ޓީ 

     ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ 1

     ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ 2

     ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ  3

     ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ 4

     ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ 5

     ހައްދުންމަތީ ަގން 6

     ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ  7

     ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ  8

     ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ  9

     ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ  10

     ހައްދުންމަތީ މާވަށް 11

    ޖުމްލަ  

ދޫކުރެވޭނެއެވެ. އެހެން ނޯޓު: އެރަށަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޖުމުލަ ޓަނުެގ އަދަދަށް ބަލައި ފެން ޓަނެއްެގ ރޭޓުން ފައިސާ 

ނަމަވެސް އެއް ޓަނެްއވުރެ ިގނަ ޓަނު އެއް ރަށަކަށް ފޯރުކޮށްދެވުނު ނަމަވެސް ދަތުރު ކުރުމުެގ ޚަރަދު ބަދަލެއް ނުވާނެެއވެ.  

 ދަތުރުކުރުމުެގ ޙަރަދުެގ ޮގތުަގއި ފައިސާ ދޫކުރާނީ މަތީަގއި ޓޭބަލުގައި އެރަށަކަށް ޖަހާފައިާވ އަަގށެވެ. 
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ޓަނުެގ ފެނަށް އެދިެގން ފެންފޯރުކޮށްދީފައިވާނަމަ ތިރީަގއިާވ ޮގތުެގ މަތީން ފައިސާ   30 ރަށަކުން މިސާލު: އަތޮޅުެގ

 ދޫކުރެވޭނެެއވެ. 

+ ފެނަށް ޖެހުނު ރަށަށް ފެން ެގންދިއުމަށް ހިނާގ ދަތުރު ކުރުމުެގ ޚަރަދުެގ  )30  ×ޖުމްލަ އަުގ = (ފެން ޓަނެއްެގ އަުގ

 ވާ އަގު ޮގތުަގއި މި ސެކްޝަން ގައި ހިމަނާފައި
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 ކަންކަން މަސައްކަތުގައި ބަލަންޖެހޭ    :  4.3ސެކްޝަން  

 
ފެނަށްޖެހޭ ރަށްރަށުން ފެނަށް ރިކުއެސްޓް ކުރުމާއި އެރަށްރަށަށް   އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން   . ލ ހޫނުމޫސުމުގައި  

 ފެން ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް 

 
ައތޮޅު   -1 ކައުންސިލުން  ހުށަހަޅާރަށު/ސިޓީ  ފޯމް"  ކައުންސިލަށް  ހުށަހަޅާ  ެގ  ބޯފެނަށްއެދި  މަޢުލޫމާތު " 

ލައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވެރިފައިކުރުމަށްފަހު، އެރަށަކަށް ފެންފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް  ސައްހަތޯބަ

ރަށްރަށަށް   ތަރުތީބުން  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފޯމު  ކުރިއަށް  އެންުގމުން،  މަސައްކަތް  ފެންފޯރުކޮށްދިނުމުެގ 

ފެން  އެރަށަކަށް  ަވުގތުން  ހުސްެވެގން  ެއއްކޮށް  ފެން  ރަށެްއެގ  އެހެންނަމަވެސް  ެގންދަންވާނެެއވެ. 

 ފޮނުވަންޖެހިއްޖެނަމަ، އަތޮޅު ކައުންސިލުެގ އިރުޝާދުެގ މަތީން އެފަދަ ރަށްތަކަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެެވ. 

މަސައްކަ ފެން -2 ެއއްތަނުން އުފުލުމުެގ  އޮތޯރިޓީން  ޑްރަްގ  އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް  ކުރިޔަށްެގންދަންވާނީ  ތް 

އަނެއްތަނަށް ފެންއުފުލުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ މިންަގނޑުތަކާިއ އުޞޫލުތަކާ އެްއޮގތަށެވެ. ޯމލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް  

ެއއްތަނުން އަނެއް ޮގތުަގއި  ތަނަށް ަގނޑުކޮށް ބޯފެން އުފުލުމާއި  ޑްރަްގ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ "ރަްއކާތެރި 

 ވާނެެއވެ.  ގައި 4.3.1ސެކްޝަން  ބެހޭ މިންަގނޑު" 

ތައް އެރަށެއްެގ  ކުހުރި ޓޭންހައްޓާފައިބައިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަކުަގއި  ،  ފެންފޮނުވުމުެގ ކުރިން ރަށްރަށަށް ފެނަށްޖެހޭ   -3

މެދުެވރިކޮސާފު  ކައުންސިލުން ކައުންސިލު  އަތޮޅު  ފެންފޯރުކޮށްދޭ ކޮށްފައިާވކަން  އަދި  ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެެވ.  ށް 

ދޯންޏަށް ބަނދަރާ ކައިރިކުރެޭވނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެރަށަކަށް ދިއުމުެގ ކުރިން އަންަގންވާނެއެެވ. 

އާލާ އެ (ދޭއް) ދުވަހުެގ ކުރިން ފެން އަޅަން ދާކަން ކުރި  2މިޮގތުން ފެނަށް ޖެހުނު ރަށަށް ފެން އަޅަން ދިއުމުެގ  

 ރަށެއްެގ ކައުންސިލަށާއި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަންަގންވާނެެއވެ. 

ފެނަށް އެދުނު ރަށަކާ އެންމެ ކައިރީގައި އޮތް ފެނުެގ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށަކުން ފެން ނަަގިއެގން (ެއއީ   -4

ބަނދަރުން ޮގސް، އެރަށެްއެގ  ޓެސްޓުކޮށްފަިއވާ ފެނެއްކަން ޔަީގން ކުރަންވާނެ) ފެނަށް އެދުނު ރަށަށް އެފެން ެގން

ދުރުނޫން އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަކުަގިއ ޤާއިމު  4000ފެށިެގން   ކަށް  ފައިވާ ފެންރައްކާކުރާ ހަންތަކޮށްފޫޓަށްވުރެ 

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ފެން އަޅައިދޭން ވާނެެއވެ. ފެން ނަަގން ފެނުެގ ނިޒާމެއް ހުރި ރަށަކަށް ދިއުމުެގ ކުރިން ެއ  

ހިންާގ   ދިނުމަށް  ނިޒާމު  ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމު  ލިބޭ  ފެން  ކޮށްފައިވާ  ޓެސްޓު  ގުޅައި  ކުރިއާލާ  ފަރާތަކަށް 

 އެދެންވާނެެއވެ. 
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ިގނަެވެގން   -5 ފެށިެގން  ތާރީޚުން  އަންާގ  ކަުއންސިލުން  އަތޮޅު  އަޅައިދިނުމަށް  ފެން  ރަށަކަށް  ޖެހިެގން   5ފެނަށް 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. (ފަހެއް) ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ފެން 

މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި، މަސައްކަތުެގ ބޭނުން ކުރާ އުޅަނދުތަކާއި ެއއުޅަނދުތަކުގައި ކޮންމެހެން   -6

ތެރޭަގ ވަޞީލަތްތަކުެގ  އާލާތްތައް،   އިހުންނަންޖެހޭ  ިއމަރޖެންސީ  ހޮޅި،  ޕަންޕް،  ބޭނުންވާ  އެޅުމަށް  ފެން 

ސް، ރޭޑިއޯ ފަދަ ތަކެތި ައދި މިނޫނަސް މިކަމާއި ގުޅޭ ެއހެނިހެން ކަންތައްތައް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އިކުއިޕްމަންޓް

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  

ުއފުލޭ ފެނަށް ނުރައްކާާވ ހިސާބުަގިއ ތެލާއި ކެމިކަލް   -7 ފެން އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އުޅަނދުެގ ޑެކު މަތީަގއި، 

ނުވާނެެއވެ ބަހައްޓައިެގން  ތަކެތި  ފެންއަޅާ  ފަދަ  އަދި  ނުާވނެއެވެ.  ބޭނުންކޮށްެގންވެސް  ެއްއޗެއް  އެފަދަ  އަދި   .

މެދުވެރިކޮށް   ޕަންޕު  ބޭނުންކުރާ  އަޅަން  ތަކެތި  ފަދަ  ފެޓްރޯލް/ޑީސަލް  ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.  ސާފުކޮށް  ތަކެތި 

 ފެންތާނީގތަކަށް ފެން އަޅަިއެގންނުވާނެއެެވ. 

 ށްދިނުމަށް އެކަށީެގންވާ ކޮލިޓީެގ ހޮޅިއަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.  ފެންއަޅަން ބޭނުންކުރާ ހޮޅިއަކީ ފެންފޯރުކޮ -8

ފޯރުކޮށްދޭ ފެނުެގ ކޮލިޓީ ޓެސްޓްކޮށް، ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފަިއވާ މިންަގނޑުތަކަށް ފެތޭ  -9

ކަ  އަތޮޅު  ޤަާވއިދުން  ރިޕޯޓުތައް  ޓެސްޓްތަކުެގ  ފެން  އަދި  ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.  އުންސިލަށް ފެނެއްކަން 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 

 ފެންށްފަހު، އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދިފައިވާ ފޯމެޓާ ެއއްޮގތަށް ޑެލިެވރީ ނޯޓު ފުރާ  މައެރަށަކަށް ފެންފޯރުކޮށްދިނު -10

 ކައުންސިލް ތަްއަގނޑު  ހޯދައި  ސޮއި  ◌ެއްެގފަރާތ  ◌ައި މަސައްކަތްކުރާ ިއސްއެރަށެއްެގ ކައުންސިލުގ   ލިބުނުކަމަށް

ިގނަެވެގން    ޖަހަންވާނެއެވެ. އަޅާތާ  ފެން  އެރަށަކަށް  ކޮޕީ  ސާފު  ނޯޓުެގ  ޑެލިވެރީ  ދުވަހުެގ    3އަދި  (ތިނެއް) 

 ތެރޭގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 

ރަށަކަށް   -11 އެ  އެދިެގން،  ފެނަށް  ރަށަކުން  ައތޮޅެއްެގ  އެ  މޫސުމުގައި  ހޫނު  ކުރާނީ  ައުގ  މަސައްކަތަށް  މި 

މިންވަ ައގެއް  ފެންފޯރުކޮށްދީފައިވާ  ވަކި  މިއީ  ސަބަބަކީ  ރޭޓުންނެވެ.   އަުގެގ  އެއްބަސްވެފަިއވާ  ބަލައި  ރަށް 

އެދިެގން  ފެނަށް  ރަށްރަށުން  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ދޫކުރުމަށް  ފައިސާ  ނުވާތީއާިއ،  ފަރާތަކަށް  ނަާގ  ކަނޑައަޅަިއެގން 

  ކަމުަގއި ާވތީއެވެ. ފެން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި އެ ފެން ފޯރުކޮށްދިން ވަރަކަށް ެއކަނި
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 މިންގަނޑު   ބެހޭ   އުފުލުމާއި  ބޯފެން   ގަނޑުކޮށް   އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ގޮތުގައި   ރައްކާތެރި   :  3.14.ޝަން  ސެކް 
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 މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް :  5-ސެކްޝަން 

 

` 

 

 

 

 

 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ދިވެހިރާއްޖެ  . ފޮނަދޫ،ލ

 

 އާއި

 

 (ކޮންޓްރެކްޓަރުެގ ނަން) 

 އާ

 ދެމެދު ވެވިފައިވާ

 

 

އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ބޯފެަނށް ޖެހޭ ރަށްރަށަށް ފެން  .ލހޫުނޫމސުުމގައި 

 އެއްބަސްވުްނފޯރުކޮށްދިުނުމގެ 

 

 240-ADS/240/2021/9(IUL)އެގްރީމެންޓް ނަންބަރ: 
 2021ޖުލައި  08  (ތާރީޚް)       

 

 

 
 ކައުންސިލުގެ މަޢުލޫމާތު: ކޮންޓްރެކްޓަރު ގެ މަޢުލޫމާތު:

 ނަން: ނަން:

 އެޑްރެސް: އެޑްރެސް:

 ފޯނު: ފޯނު:
 އީމެއިލް: އީމެއިލް:
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` 

 

 

އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ބޯފެަނށް ޖެހޭ ރަށްރަށަށް ފެން  .ލހޫުނޫމސުުމގައި 

 އެއްބަސްވުްނފޯރުކޮށްދިުނުމގެ 

 

  އެްގރިމެންޓް ނަންބަރު:

 

އެއްބަސްވުމުގައި އެކުލެވޭ   .1

 ފަރާތްތައް 

އެއްބަސްވުމަކީ   "(ތާރީޚް) "މި  ވާ  ދުވަހު، (ދުވަސް)"  ސަރުކާރުެގ    "  ދިވެހި 

   (ކައުންސިލުެގ ނަން) ފަރާތުން 

 

 އާއި، 

 

 ދެމެދު ވެވިފަިއވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ.  އާ ، "(ކޮންޓްރެކްޓަރުެގ ނަން) " 

މަޤްޞަދަކީ   ތަޢާރަފް  .2 އެއްބަސްވުމުެގ  ނަން)މި  (ކޮންޓްރެކްޓަރުެގ  ާއއި   (ކައުންސިލުެގ 

އަތޮޅުެގ ރަށްތަކުެގ ތެރެއިން    (އަތޮޅުެގ ނަން)ހޫނުމޫސުމުގައި    ،އާ ގުޅިެގން ނަން)

 ބޯފެނަށް ޖެހޭ ރަށްރަށަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

 

މި މީގައިމަ ެއއްބަސްވު  އަދި  ކަންތައްތަްއ    ކީ  ެއންމެހައި  ބަޔާންކުރެވިފައިާވ 

ކޮންޓްރެކްޓަރާއި   ނަން)ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި  ވެވޭ  (ކައުންސިލުެގ  ދެމެދު  އާ 

 ވެ. އެއްބަސްވުމެކެ 

 މާނަކުރުން  .3

 

ބޭނުންކޮށްފައިާވޮގތުން މިއެއްބަސްވުމުަގއި  ޢިބާރާތެއް  ނުވަތަ  އެހެން   ،ބަހެއް 

 -:ޮގތަކަށް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު

ކޮންޓްރެކްޓް"  ކަމަށްބުނެފައިެއވަނީ  "އެއްބަސްވުން/  (އަތޮޅުެގ    ހޫނުމޫސުމުގައި، : 

ރަށްރަށަށް   ނަން) ޖެހޭ  ބޯފެނަށް  ތެރެއިން  ރަށްތަކުެގ  ބޯފެން    އަތޮޅުެގ 

ދެމެދު   އާ(ކޮންޓްރެކްޓަރުެގ ނަން)އި  އާ(ކައުންސިލުެގ ނަން)ށްޓަކައި  މަފޯރުކޮށްދިނު

އި މާއްދާ  ށެ ރާރާޤްވެވޭ  ތެރޭަގއި  އެްއބަސްވުމުެގ  މި  އަށް   17ން    1ވެ. 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބައިތައް ހިެމނެއެވެ. 
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ކަމަށްބުނެފައިެއވަނީ  "ލްކައުންސި " ނަން)  ، :  އެއާ(ކައުންސިލުެގ   ކައުންސިލުެގއި 

އެ  ހިނދެއްަގއި  ބަދަލުެވއްޖެ  ކުރުން  ކުރަމުންައއި  ކައުންސިލްމަސައްކަތް  އިން 

އިދާރާައކާއި  ސަރުކާރުެގ  ޙަވާލުކުރެވޭ  ކުރުމަށް  ށް  ކައުންސިލައެ   ،މަސައްކަތް 

ހިންުގމަށް   ހަްއުގތައް  ފަރާތަކާއިލިބިެގންވާ  އެ   ،ޢައްޔަންކުރެވޭ  ެގ  ކައުންސިލު އެ 

 . ހައްުގތައް ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތެްއވެސް ހިމެނޭޮގތަށެވެ

 :   "ކޮންޓްރެކްޓަރު"

 އެ ކުންފުނިއާ  (ކޮންޓްރެކްޓަރުެގ ނަން)ކަމަށްބުނެވިފައިެއވަނީ،    ކުންފުންޏެއްނަމަ)(

ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކި ފަރާތެއް ސަރުކާރުން  މުދާ    ދެއްގައި ެއކުންފުނީެގނއުިވއްޖެ ހި

ފަރާތަކާއި އެ  ކޮށްފައިނުވާނަމަ  ، ޢައްޔަނުކޮށްފަިއވާނަމަ  ޢައްޔަނު  ފަރާތެއް    ، އެފަދަ 

އެ ކުންފުނި ދަރަނިވެރިވެއްޖެ    ،ތުން ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކާއިޢައެކަންކުރުމަށް ޝަރީ

މުދަލާއި    ، ލަތެއްަގއިޙާ ކުންފުނީެގ  ބަލައި ެއ  ހަމަޖެއްސުމަށް   ދަރަނިތައް  ދަރަނި 

ފަރާތަކާއި  އެކުންފުނީެގ    ،ޙަވާލުކުރެވޭ  ފަރާތަކާއިޤުއްޙަ އަދި  ބަދަލުކުރެވޭ  ެއ    ، ތައް 

ފަރާތެްއވެސް   ޙަވާލުވާ  ޙައްޤުތަކާ  ކުންފުނީެގ  ެއ  ބަދަލުގައި  ކުންފުނީެގ 

 .ހިމެނޭޮގތުންނެވެ

،  (ކޮންޓްރެކްޓަރުެގ ނަން) ފާޟިލް  އަލްކަމަށްބުނެވިފަިއއެވަނީ،    (ވަކި ފަރާތެއްނަމަ)

ބެލެހެއްޓުމަށް    (ދާއިމީ އެޑްރެސް، ރަށް) ާއއި އެ އެފަރާތެއް ނިޔާވެއްޖެނަމަ މުދާ 

ފަރާތަކާއި ެއ  ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާނަމަ  ާއއިލާއިން  ފަރާތެްއ  ފަރާތެްއ   ، ވަކި  އެފަދަ 

ކޮށްފައިނުވާނަމަ ޝަރީއަތުން  ، ޢައްޔަނު  ފަރާތަކާއިއެކަންކުރުމަށް  ެއ   ،ޢަްއޔަނުކުރާ 

ހާލަތެއްަގއި ދަރަނިވެރިެވއްޖެ  ދަރަނިތަްއ   ،ފަރާތަކުން  މުދަލާއި  ފަރާތެްއެގ  އެ 

އަދި އެފަރާތެްއެގ ހައްުގތައް   ،ދަރަނި ހަމަޖެއްސުމަށް ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކާއި  ،ބަލައި

ފަރާތަކާއި ޙައް، ބަދަލުކުރެވޭ  އެފަރާތެްއެގ  އެ  ބަދަލުަގއި  ފަރާތެއްެގ  ޤުތަކާ އެ 

 .ޙަވާލުވާ ފަރާތެްއވެސް ހިމެނޭޮގތުންނެވެ

އަދި   :"ދުވަސް" ހޮނިހިރު  ހުކުރު،  ދުވަސް،  ހަތް  ހަފްތާެގ  ކަމަށްބުނެފައިއެަވނީ، 

 ސަރުކާރުެގ ބަންދުދުވަސްތައް ހިމެނޭ ޮގތަށެވެ. 

 : ކަމަށްބުނެފައިއެަވނީ، މީލާދީ މަހަށެވެ.  މަސް"   " 

ގައި ސޮއިކުރި  ޓުކޮންޓްރެކްޓް އެްގރީމަން  މި: ކަމަށްބުނެފައިއެވަނީ،    " މުއްދަތު "

 ތާރީޚުން ފެށިެގން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތަށެވެ. 

" މަސައްކަތް  ކަމަށް  "  ނަން)ބުނެފައިއެވަނީ،    :  އި  އާ(ކަުއންސިލުެގ 

ނަން)(ކޮން ނަން)ހޫނުމޫސުމުަގއި    ުގޅިެގން  އާޓްރެކްޓަރުެގ  އަތޮޅުެގ    (އަތޮޅުެގ 
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ރަށްރަށަށް    ޖެހޭ  ބޯފެނަށް  ތެރެއިން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،  ◌ް  ބޯފެނރަށްތަކުެގ 

 ކުންަ◌އެރަށަކާއި އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ފެނުެގ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރެވިފަިއވާ ރަށ

  ެގ މިންަގނޑުތަކާ ެއއްޮގތަށް އެންޑް ޑްރަްގ އޮތޯރިޓީމޯލްޑިވްސް ފުޑް   ފެން ނަގައި

 މަށެވެ.ފެންފޯރުކޮށްދިނު  ށްފެނަށްޖެހޭ ރަށްރަށަ

" ޙަ ރަސްމީކޮށް     (އަތޮޅުެގ  ހޫނުމޫސުމުގައި  ކަމަށްބުނެފައިއެވަނީ،  :    ވާލުކުރުން 

ރަށްރަށަށް    ނަން) ޖެހޭ  ބޯފެނަށް  ތެރެއިން  ރަށްތަކުެގ  ބޯފެން  އަތޮޅުެގ 

ނަން)  އިކަފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަ ނަން)އި   އާ (ކައުންސިލުެގ  ާއ  (ކޮންޓްރެކްޓަރުެގ 

 ދެމެދު ވެވޭ ެއްގރީމެންޓުަގއި ސޮއިކުރި ތާރީޚަށެވެ. 

 ކަމަށްބުނެފައިެއވަނީ، އެއްބަސްވުމުަގއި ެއކުލެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.  "" ދެބައިވެރިން  

އިދާރާ"  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  ޗެކްކުރުމަށް  ކޮލިޓީ  ކަމުގައި   "ފެނުގެ 

(އެ ޮއތޯރިޓީ  ޑްރަްގ  އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިްވސް  )  މް.އެފް.ޑީ.އޭބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ 

 ނުވަތަ އެފަރާތުން ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

4.  

 ސައްކަތުގެ ތަފްސީލް މަ 

 : މަސައްކަތުެގ ހުލާސާ 

 

ރިކުއެސްޓް   އެދި  ފެންފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން  ފޯރމްތައް 

ވެރިފައިކޮށް،   ކައުންސިލުން  އަތޮޅު  ފޯރމްތައް  އެ  ހުށަހެޅުމުން  ކައުންސިލަށް 

ރަށަކާ   އެދުނު  ފެނަށް  އެންުގމުން،  ކޮންޓްރެކްޓަރަށް  އެދި  ފެންފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ނަަގިއ   ފެން  ރަށަކުން  ޤާއިމުކޮށްފައިވާ  ނިޒާމެްއ  ފެނުެގ  އޮތް  ކައިރީަގިއ  އެންމެ 

ޓެ (ެއއީ  އެެގން  ކުރަންާވނެ)  ޔަީގން  ފެނެއްކަން  ެގ  މް.އެފް.ޑީ.އޭ ސްޓުކޮށްފަިއާވ 

އެްއޮގތަށް އެރަށެްއެގ   ،މިންަގނޑުތަކާ  ެގންޮގސް،  އެފެން  ރަށަށް  އެދުނު  ފެނަށް 

ފެށިެގން   ސަރަހައްދުތަކުަގިއ    4000ބަނދަރުން  އިޖުތިމާޢީ  ދުރުނޫން  ފޫޓަށްވުރެ 

ހަންތަކޮށްޤާއިމު ފެންރައްކާކުރާ  ކަށަވަރުކުރުމާެއކު،  ފަިއވާ  ކޮލިޓީ  ފެނުެގ  ކަށް، 

 ކޮންޓްރެކްޓަރުެގ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ފެންފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.  

5.   

 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 

މަސައްކަތްކުރުމަށް   މި  ުމއްދަތަކީ  އެއްބަސްވުމުެގ  ސޮއިކުރި  މި  އެްގރީމެންޓުގައި 

   ދުވަހެވެ.(އެކެްއ) އަހަރު  1ތާރީޚުން ފެށިެގން 

6.  

 ސައްކަތުގެ އަގު މަ 

މަސައްކަތުެގ ކަނޑަައޅާނީ  މި  ައުގ  ފެންފޯރުކޮށްދިނުމެުގ  ރަށްރަށަށް   ދަށުން 

މި ބަޔާންކުރެވިފަިއވާ    އި ގަ ޕްރޮޕޯޒަލް  ރކޮންޓްރެކްޓަ ބިނާކޮށެވެ.  ރޭޓްތަކަށް 

ބަޔާންކުރެވިފައި  ަގއި  ޕްރޮޕޯސަލްެގ  އަދަދުތަކެކެވެ.  ހިމެނޭ  ޖީ.އެސް.ޓީ  ރޭޓުތަކަކީ 

ރަށަކަށް  އެ  ޖެހިއްޖެނަމަ،  ފެންފޯރުކޮށްދޭން  ރަށަކަށް  އެއަތޮޅުެގ  ނެތް 

ރަށެްއެގ   ކައިރީަގއިާވ  އެންމެ  އެރަށަކާއި  ކަނޑައަޅާނީ  އަުގ  ފެންފޯރުކޮށްދިނުމުެގ 

 ށް ބަލައިެގންނެވެ.  ރޭޓަ
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7.  

އިސާ ދޫކުރަން  ފަ 

 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް 

(ތިރީސް)   30(ހ) މިއެއްބަސްވުމުެގ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާތާ  

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ބިލު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ބިލް ހުށަހަޅާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށެވެ.  

ހުށަހަޅާއިރު   ކަުއންސިލުންބިލް  އަތޮޅު ފެނަ  ރަށު  އަދި  ހުށަހަޅައި  އެދި  ށް 

ވެރިފައިކޮށްފަިއވާ ނޯޓްފޯމާއި،    ކައުންސިލުން  އަދި  ޑެލިވަރީ  ކޮޕީއަކާއި  ެގ 

 ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފެނުެގ ކުއަލިޓީ ޗެކުކުރިކަމުެގ ރިޕޯޓު އެޓޭޗް ކުރަންވާނެެއވެ.  

 

ން  އަތޮޅު ކައުންސިލުދުވަހުެގ ތެރޭަގއި  (ދިހައެއް)    10އިންވޮިއސް ހުށަހަޅާތާ    (ށ)

މަްއސަލަެއއް  ެއއްވެސް  ލިޔެކިއުންތަކުަގއި  އިންޮވިއސާއި  ބަލައި،  އިންޮވއިސް 

ފައިސާ އެދިމަދޫކުރު  ނެތްނަމަ،  ފިނޭންސް    ށް  ޮއފް  އަށް މިނިސްޓްރީ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

ތުަގއި ފައިސާ  (ނ) މިއެއްބަސްވުުމެގ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތުެގ ރިޓެންޝަންެގ ޮގ

 އެއް ބެހެއްޓުަމކަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުެވއެވެ. 

8.  

މަސައްކަތުގެ ކޮލިޓީ  

ހިފެހެއްޓުމާއި ރައްކާތެރިކަން  

 ކަށަވަރު ކުރުން 

ފެނުެގ  އުފުލާ  ކަމުގައިވާތީ،  ފެން  ކުރާ  ބޭނުން  ބޯން  ފެނަކީ  އުފުލަންޖެހޭ  (ހ) 

ކޮލިޓީ ހިފެހެއްޓުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރެގ ޒިންމާއެކެވެ. ެއޮގތުން ފެންރައްކާކޮށް އުފުލާ  

ަގިއ   އިދާރާ  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުެގ  ވަސީލަތްތަްއ  ފެންރަްއކާކުރާ  އަދި  އުޅަނދާއި 

ެގ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ސެޓިފިކޭޝަން ހޯދަންވާނެއެެވ. ކަނޑައެޅިފަިއވާ ޤަާވއިދު 

ކައުންސިލާ   ސެޓިފިކެޓް  ހޯދައިފަިއާވ  ރަޖިސްޓްރީކޮށް  މަތިން  މިޮގތުެގ  އަދި 

 ހިއްސާކުރަންވާނެއެެވ. 

 

(ށ) މިއެއްބަސްވުމުެގ ދަށުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ފެން ހުންނަންވާނީ ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ  

 ބޯފެނުެގ މިންަގނޑުތަކާއި ެއްއޮގތަށެވެ.   އިދާރާެގ

"ރަްއކާތެރި  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އޮތޯރިޓީން  ޑްރަްގ  އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް  (ނ) 

ބޯފެން އުފުލު ަގނޑުކޮށް  ެއއްތަނުން އަނެއްތަނަށް  މިންަގނޑު" ޮގތުަގއި  ބެހޭ  މާއި 

 ގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެެވ.   2މިއެްގރީމެންޓްެގ ޖަދުވަލު 

9.  

 ރޯޑް އަދި ކޮރަޕްޝަން ފް 

ކޮރަޕްޓް، ޕްރޮކިއުމަންޓް، މި ކޮންޓްރެކްޓްެގ ބަިއވެރިންެގ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނީ  

އޮބްސްޓްރަކްޓިވް   ނުވަތަ  ކޮެއސިވް  އަމަލުތަނުވާފަދަ  ކޮލޫޝިވް،  އެފަދަ  އް  އަދި 

 ކުރުމަށް މަުގ ފަހިނުވާ ޮގތަށެެވ.

10. 
  ބަސްވުމުގައި އް އެ

  ޤާނޫނާއި    އަމަލުކުރާނެ 

 ޤަވާއިދު 

މާނަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުމާއި  އެއްބަސްވުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    މި  ތަބާވާނީ 

 ޤާނޫނަށެވެ.



      

      

34 ގެ    04ސަފްޚާ     

 

11.  

ންޓްރެކްޓަރުގެ  ކޮ 

މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި  

 ޒިންމާތައް 

 (ހ) ފޯރުކޮށްދޭ ފެނުެގ ކޮލިޓީ ޗެކްކޮށް ކަށަވަރުކުރަންވާނެެއވެ. 

 

(ށ) ރަށަކަށް ފެންއެޅުމަށް އެދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރިކުއެސްޓް ލިބޭ ހިސާބުން 

 ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ފެންއަޅައި ނިންމަންވާނެެއވެ.   5ފެށިެގން ިގނަެވެގން 

 

ކުރާ   ބޭނުން  މަސަްއކަތުެގ  މީހުންނާއި،  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތަށް  މި  (ނ) 

  އި ހުންނަންޖެހޭ ވަޞީލަތްތަކުެގ ތެރޭގަ އުޅަނދުތަކާއި އެުއޅަނދުތަކުަގއި ކޮންމެހެން  

އާލާތްތައް،   އިމަރޖެންސީ  ހޮޅި،  ޕަންޕް،  ބޭނުންވާ  އެޅުމަށް  ފެން 

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ިއކުއިޕްމަންޓްސް، ރޭޑިއޯ ފަދަ ތަކެތި އަދި މިނޫނަސް މިކަމާއި 

 ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  

 

ފެނަށް  އުފުލޭ  މަތީަގިއ،  ޑެކު  ުއޅަނދުެގ  ބޭނުންކުރެވޭ  އުފުލުމަށް  ފެން  (ރ) 

ނުރައްކާވާ ހިސާބުގައި ތެލާއި ކެމިކަލް ފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓައިެގން ނުވާނެެއވެ. އަދި  

ސާފުކޮށް  ތަކެތި  ފެންއަޅާ  އަދި  ނުވާނެެއވެ.  ބޭނުންކޮށްެގންވެސް  އެއްޗެއް  އެފަދަ 

ފެޓް ޕަންޕު  ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.  ބޭނުންކުރާ  އަޅަން  ތަކެތި  ފަދަ  ރޯލް/ޑީސަލް 

 މެދުވެރިކޮށް ފެންތާނީގތަކަށް ފެން އަޅަިއެގންނުވާނެެއވެ. 

 

ކައުންސިލް   ސާފުތާނީގތަކެއްތޯ  ތާނީގތަކަކީ  ފެންއަޅާ  ކުރިން  ފެންއެޅުމުެގ  (ބ) 

  2ެގ  މެދުވެރިކޮށް ބަލައި ޔަީގންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެރަށަކަށް ފެން އަޅަން ދިއުމު

(ދޭއް) ދުވަސް ކުރިން، އެރަށަކަށް ފެން އަޅަން ދެވޭނެ އަންދާޒީ ގަޑިއެއް އަންަގއި  

 ތާނީގތައް ސާފުކޮށް ތައްޔާރުެވ ތިބުމަށް އަންަގންވާނެެއވެ. 

 

ކޮލިޓީެގ   އެކަށީެގންވާ  ފެންފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ހޮޅިއަކީ  ބޭނުންކުރާ  ފެންއަޅަން  (ޅ) 

 ހޮޅިއަކަށް ވާންޖެހޭނެެއވެ.  

 

ފޯ ިމއެްގރީމެންޓްެގ  (ކ)  ޓެސްޓްކޮށް  ކޮލިޓީ  ފެނުެގ  ާމއްދާަގއި    8ރުކޮށްދޭ  ވަނަ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތަށް ޢަމަލުކޮށް ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ައދި ފެން ޓެސްޓްތަކުެގ  

 ރިޕޯޓުތައް ޤަާވއިދުން ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 

 

ތެރޭގަ  ަމސައްކަތްކޮށްދިނުުމެގ  ެއއްބަސްވުމުަގއިވާ  އެްއވެސް  (އ)  ސަރުކާރުެގ  ިއ 

ދަްއކަންޖެހޭ ޓެކްސްެއއް ނުވަތަ   ފަރާތަކަށް  ެއއްވެސް  އެހެން  އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ 

އެހުއްދަެއއް   ހުއްދަެއއްވާނަމަ  ނަަގންޖެހޭ  މިފަދަތަނަކުން  ދެއްކުާމއި  ފައިސާެއއް 

 ނެުގމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރެގ ޒިންމާއެކެވެ. 
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މާއްދާ  ވ( މަސައްކަގައި    4)  ޮގތުެގ  ތް  ބަޔާންކުރެވިފަިއވާ  ކުރިއަށްޮގސްފައިާވ 

 ވަންވާނެެއވެ.  ށް ފޮނުއަތޮޅު ކައުންސިލަ އެއްފަހަރު ތަފްސީލް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު

 

ކުރިއަށް  މ( މަސައްކަތް  ކަހަލަ   ެގންދަންވާނީ)  އެއްެވސް  ފަރުދުންނަށް  އާންމު 

ޮގ ނުވާ  ެގއްލުެމއް  ނުވަތަ  އަދިތައުނދަުގލެއް  ކުރިއަށް    ށެވެ.  މަސައްކަތް 

 ެއްއޮގތަށެވެ. މިންގަޑުތަކާއި ރައްކާތެރިކަުމެގ ެގންދަންވާނީ އާންމުކޮށް ެގންުގޅޭ 

 

(ފ( މީހުންެގ  1)  ކުރުމުަގިއ،  މަސައްކަތް  ޮގތުެގމަތިން  ކޮންޓްރެކްޓްަގިއާވ   (

ބޭނުންކުރުގައާއި   ސާމާނު  ކުރާ  ބޭނުން  ަމސައްކަތުގައި  ރައްކާތެކަމާއި  ސަލާމަތާއި 

މަސަްއކަތް ކުރުމުެގ ތެރޭގައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނުވަތަ ލިބިދާނެ  އަދި އެ

 ގެއްލުމަކަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ. 

ރައްކާތެރިކަާމިއ  2(     ސަލާމަތާއި  މަސައްކަތުެގ  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތް   (

ފަރާ އެހެން  ބޭނުންކުރުމުގައި  ސާމާނު  ކުރާ  ބޭނުން  ލިބޭ  މަސައްކަތުގައި  ތްތަކަށް 

 ގެއްލުމަށް ަވުގތުން ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެއެވެ. 

 

ސަބަބުން 1((ދ)   ވުމުެގ  ދަށް  ފެންވަރު  ތަކެތީެގ  ކުރާ  ބޭނުން  މަސައްކަތުެގ   (

ލިބޭެގއްލުމާ،   މަޝްރޫއުތަކަށް  އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ  ޮގތަކުން  އެހެންވެސް  ނުވަތަ 

ކުރު ރަގަޅު  މަރާމާތުކޮށް  ތަކެތި  ކޮންޓްރެކްޓަރެގ  ހަލާކުވާތަންތަނާއި  މަކީ 

 ޒިންމާއެކެވެ. 

ސަބަބުން  2(     ދަށްވުމުެގ  ފެންވަރު  ތަކެތީެގ  ބޭނުންކުރާ  މަސައްކަތުަގއި   (

ލިބޭެގއްލުމާ،   މަޝްރޫއުތަކަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޮގތަކުން  އެހެންވެސް  ނުވަތަ 

ރަނގަޅުކުރުމަށް   މަރާމާތުކޮށް  ތަކެތި  އެންުގމުން   ކަުއންސިލުންހަލާކުވާތަންތަނާއި 

ޙަރަދުގައި އަިމއްލަ  ޖެހޭނެއެވެ.  ކޮންޓްރެކްޓަރުެގ  ކުރަން  ރަަގޅު  އެމަސަްއކަތް   

ދައުލަތުން  ނުކުރުމުން  ަގބޫލު  ނުވަތަ  ނުކުރުމުން،  އަމަލު  އެންުގމަށް  އެއެންިގ 

އެކަން ރަގަޅުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު އެކަމަށް ހިިގހުރިހާ ޙަރަދެއް ކޮންޓްރެކްޓް ައުގެގ  

 ތެރެއިން ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީެގ ތެރެއިން ކަނޑަންވާނެއެެވ. 

 

ފެންވަރު   މަސައްކަތުެގ  ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ފެން  ރަށްރަށަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރ  (ތ) 

އެދިއްޖެނަމަ،  ކައުންސިލުން  ކުރުމަށް  ިއސްލާޙު  ެއކަމެއް  ދަށްވެެގން، 

ޖަދުވަލު   މިެއްގރީމެންޓްެގ  މިޤަވައިދުތައް  ެއއްބަސްވެވިފައިާވ    2އެއެދުނުޮގތަކަށް، 

އަަގކާނުލަ  ފެންވަރަށް އިތުރު  ރަށަކަށް  އެްއވެސް  އެދުނު  ެގނެސް  އެއިސްލާޙެއް  އި 
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 އަލުން ފެން ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. 

12.  

ގެ  އަތޮޅު ކައުންސިލު 

މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި  

 ޒިންމާތައް 

މަޢުލޫމާތު (ހ)   ހުށަހެޅުމުން އެފޯމުަގިއވާ  ފޯމު  އެދި  ފެނަށް  ރަށްރަށުން  އަތޮޅުެގ 

ކްޓަރަށް އަންަގންވާނެެއވެ. ފޯމު ވެރިފައި ކޮށް، ފެންފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޮންޓްރެ

އެޅޭނެ  ފެން  ިމންވަރަށް  އެދިފައިވާ  ފެނަށް  ެއކައުންސިލަކުން  ކުރާއިރު  ވެރިފައި 

ނަާގ   ވާރޭފެން  ޤާއިމުކޮށްފައިހުރި  ސަރަހައްދުތަކުަގއި  އިޖުތިމާޢީ  އެރަށެއްެގ  ޖާަގ 

 ވާނެެއވެ.ރައްކާ ކުރާ ވަސީލަތްތަކުގައި ހުރިތޯ ބެލުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން

އަދި އެރަށަކީ ފެނުެގ ނިޒާމެްއ ނެތް ނުވަތަ ފެންލިބޭނެ އިތުރު ވަސީލަތެއް ނެތް  

ފެނެއްތޯ   ބޭނުންވާ  ކޮންމެހެން  އެރަށަކަށް  ފެނަކީ  އެދިފަިއވާ  ބަލައި  ރަށެއްތޯ 

 . ޔަީގންކުރަންވާނެެއވެ

 

މޮނިޓަރ  މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުން ކުރަމުން ެގންދާ މަސައްކަތް ބަލާ  (ށ)  

 .ކުރުން

 މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ހިއްސާކުރުން. ) ނ(

މިންވަރު )  ރ( ފެންހުރި  އެރަށެްއެގ  މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލްތައް  ރަށްރަށުެގ 

 ޤަވާޢިދުން މޮނިޓަރކުރުން.

ދުވަހުން   ތައްަވނަ މާއްދާ އާއި އެްއޮގތަށް މަސައްކަތް  4) މި އެއްބަސްވުމުެގ  ބ(

ދުވަހަށް ކުރިޔަށްދޭތޯ ބަލައި، ނުރަނގަޅުކޮށް ކުރެވިފައިހުރި ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް  

 އެކަންތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ެއކު ހިއްސާ ކުރުން.

13. 
   ޞްލާޙު ގެނައުންއި

ެއްއވެސް   ެގންނަނަމަމިއެއްބަސްވުމަށް  ެގނެވޭނީ   ، އިޞްލާޙެްއ    ،ެއިއޞްލާޙެއް 

 . އަދި ޭއަގއި ދެބައިވެރިން ސޮއިކުރަން ވާނެެއވެ. ލިޔުމުންނެވެ

14. 
އްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ  އެ

 ޖަދުވަލުތައް 

ޖަދުވަލުތަކަކީ  ޙަވާލާދީފައިވާ  މުހިންމު   ،މިއެއްބަސްވުމުަގއި  މިެއއްބަސްވުމުެގ 

 . ވާނީ އެޖަދުވަލުތަކާ އެކުަގެއވެމިެއއްބަސްވުން ފުރިހަމަ. ބައެކެވެ
 

 ެގ ޕްރޮޕޯސަލް(ކޮންޓްރެކްޓަރުެގ ނަން): 1ޖަދުވަލު 

 : ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ެގންގުޅެންޖެހޭނެ މިންަގނޑ2ުޖަދުވަލު 

 : ފެނަށް ރިކުއެސްޓް ކުރުމާއި ފެން ފޮނުވުމުަގިއ ޢަމަލު ކުރާނެ ޮގތ3ްޖަދުވަލު 

 ހުށަހަޅާފޯމް : ބޯފެނަށް އެދި 4ޖަދުވަލު  

15.  

ންޓްރޯލުން ބޭރުގައިވާ  ކޮ 

 ކަމެއް ދިމާވުން 

މިއެއްބަސްވުމުެގ   ނުަވތަ  ކަމަކުން  ދިމާވާ  ސަބަބަކާހުރެ  ޤުދުރަތީ  (ހ) 

ިމެއއްބަސްވުމާ އެްއޮގތަށް    ،ބައިވެރިންެގ ކޮންޓްރޯލުން ބޭރުަގިއވާ ކަެމއް ދިމާވުމުން

ހުރަސް   ބައިވެރިއަކަށް  ކުރުމަށް  އެއްބަސްވުާމ    ،އެޅިއްޖެނަމަޢަމަލު  ނުވަތަ 

ނެތްނަމަ އެބަިއވެރިައކަށް  ކުރެވެން  ޢަމަލު  އަޅާ    ،އެްއޮގތަށް  ކަމަކާ  ެއދިމާވި 
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ެއއްބަސްވުމުަގިއވާ އެކަމަކާ އެްއޮގތަށް    ،ބަލާއިރު އެކަށީެގންވާ މުއްދަތެއް ވަންދެން

އަދި  .  ނާޅައެވެ  ޢަމަލު ކުރުން ވަުގތީޮގތުން ހުއްޓާލުމަކަށް މިއެއްބަސްވުން ހުރަހެއް

 . ކަމުަގެއއްެވސް ނުބެލެވޭނެެއވެ އެޮގތުން ހުއްޓާލުން އެއީ އެްއބަސްވުމާ ޚިލާފުވީ

ވަނަ މާއްދާެގ (ހ) ަގއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމެްއ    15(ށ) މި އެއްބަސްވުުމެގ  

ށް ލިޔުމުން ކައުންސިލަެއކަން    ެއދުވަހުން އެދުވަހައްމެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެްއަގިއ  

  އަންަގންވާނެއެވެ. ތަފްސީލާއެކު

16. 
އްބަސްވުން ނިމުމަކަށް  އެ

ގެނައުމާއި މައްސަލަތައް  

 ޙައްލު ކުރުން 

 -(ހ) މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ެގނެވޭނީ :

 އެއްބަސް ވުމުެގ މުއްދަތު ހަަމ ވުމުންނެވެ.  )1(

މި 2(    ޚިލާފުވުމުންނެވެ.  އެއްބަސްވުމާިއ  ބައިވެރިއަކު  އެއްބަސްވުމުެގ  މި   (

ފާހަަގ  އަނެއްފަރާތަށް  ޚިލާފުެވއްޖެކަމަށް  އެއްބަސްވުމާއި  ބައިވެރިއަކު  ޮގތުން 

ެއކަން  ތެރޭަގއި  މުއްދަތެއްެގ  އެކަށީެގންވާ  ބާވަތަށްބަލާ  ކަމުެގ  ކުރެިވއްޖެނަމަ 

ލިޔުމު ކޮށްދިނުމަށްއެދި  އެންުގމުން ރަގަޅު  ލިޔުމުން  މިޮގތުން  އަންާގނީެއވެ.  ން 

(ދެ) ހަފްތާގެ   2އެކަމެއް އިޞްލާޙް ނުކޮށްފިނަމަ އެއްބަސްވުން ބާޠިލް ކުރުމަށް  

 ނޯޓިސް ދިނުމުެގ އިޚްތިޔާރު ެއކަން އެންިގ ފަރާތަށް ލިބިެގން ވެެއވެ. 

   

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ    ކަނޑައެޅިެގން  ެއއްބަސްވުމާ  ކޮންޓްރެކްޓަރ  އެކަުމެގ  (ށ) 

ރައްޔިތުންނަށާއި  ހޯދާ  ޚިދުމަތްތައް  ދެވޭ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުެގ  މި  ސަބަބުން 

ފުރިހަމައަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރ  ގެއްލުމަށް  އެ  ލިބިްއޖެނަމަ  ެގއްލުމެއް  ސަރުކާރަށް 

ެއއްބަސްވުން  ޚިލާފްވެެގން  އެއްބަސްވުާމއި  ކޮންޓްރެކްޓަރު  ޒިންމާވާންވާނެއެވެ. 

ޙާލަ ެގންނަ  ބަދަލު ނިމުމަކަށް  ޚަރަދުތަކަށް  ކޮށްފަިއާވ  ކޮންޓްރެކްޓަރު  ތުަގިއ 

 ން އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެެއވެ. ކައުންސިލުދިނުމުގައި 

 

(ނ(  ެގ  (ހ)  މިމާއްދާެގ  ހާލަތުަގިއ  2)  ކުރެވިފަިއވާ  ބަޔާން  )ގައި 

 ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ެއއްެވސް ބަދަލެއް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

 

މިއެއްބަސްވުމާއި ރ(  ނުހިމެނޭ )  މިއެއްބަސްވުމުަގއި  ނުވަތަ  ގުޅުންހުރި   

ވާހަކަ  ދެފަރާތުން  ޙައްލުކުރާނީ  އެކަމެއް  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  މައްސަލަެއއް 

އަނެއްފަރާތަށް   ލިޔުމުން  ފަރާތެއް  ދެފަރާތުންކުރެ  މިޮގތުންވެސް  ދައްކަިއެގންނެެވ. 

ހުށަހަޅާތާ   މައްސަލަެއއް  ެއއްބަސްވުމަކަށް  ހަތެއް(  07އެ  ތެރޭގައި  ދުވަސް   (

ޝަރީޢަތް  އެމައްސަލައެއް  ފަރާތަކުން  ދެފަރާތުންކުރެ  ނާދެވިއްޖެނަމަ، 

 މެދުވެރިކޮށްނިންމުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަމާބެހޭ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިދާނެވެ.

ޙާޟިރުަގިއ    ތިރީގައި  .17 ހެކިންެގ  ކައުންސިލް  ިމވާ  ރާ ކޮންޓްރެކްޓަ  އާއި އަތޮޅު 
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ވެވިފައިމިވަނީ   ސޮއި  މި އެއްބަސްވުން  ާވ "(ތާރީޚް)"ދެމެދުގައި  ދުވަހުެގ    "(ދުވަސް)" 

 ތާރީޚުަގެއވެ. އަދި މި ެއއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަންފެށޭނީ މި ތާރީޚުން ފެށިެގންނެވެ.

 

 ފަރާތުން ގެ (ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން)                        ގެ ފަރާތުން:އަތޮޅު ކައުންސިލު

 

 ސޮއި: 

 

 

 

 ސޮއި: 

 

    :ނަން  ނަން:

   :މަޤާމް  :މަޤާމް

  އޮފީސް:    އޮފީސް:

 

 

 

 :ހެކިން           ހެކިން:                                            

 

 

 

 ސޮއި: 

  

 

 

 ސޮއި:  

 

   ނަން:   ނަން:

   :މަޤާމް  :މަޤާމް

  އޮފީސް:    އޮފީސް:

 


