
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ބީލަން ފޮތް
 ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ  ތަކެތީގައ  އަމ އްލަ މަސައްކަތް އ މާރާތުގެ  ބުރ   2 ސްކޫލް މާކުރަތު.ރ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

 G-2021-W-032    ނަންބަރު:ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
 22-G/22/2021/290(IUL) - -- :އ ޢުލާން ނަންބަރު 

 
 

5/10/2021 
 

 

 

  

 މ ނ ސްޓްރީ އޮފް އެޑ ޔުކޭޝަން 
 މާލެ، ދ ވެހ ރާއްޖެ 



 ބީލަން ފޮތް 

October 5, 2021 

 

1 28ގެ   ސަފްހާ    ، މ ނ ސްޓްރީ އޮފް އެޑ ޔުކޭޝަން  
 

  1ސެކްޝަން 
 ބީލަން ޝީޓް 

 

 

 

 ބީލަމާއ  ގުޅޭ ރ ފަރަންސްތައް 
ރ ފަރަންސް 
 ނަންބަރު 

 ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ ތަކެތީގައ  އަމ އްލަ މަސައްކަތް އ މާރާތުގެ ބުރ  2 ސްކޫލް މާކުރަތު .ރ މަސައްކަުތގެ ނަން:
 22-G/22/2021/290(IUL)އ ޢުލާން ނަންބަރު: 

 2021 ބަރޓޯޮއކް 05 ތާރީޚް: އ ޢުލާން ކުރ 
1.1 

 14:00 2021 އޮކްޓޯބަރ 12  އ ން 2021 އޮްކޓޯބަރ 05ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖ ސްޓްރީކުރުން: 
 ރަޖ ސްޓްރީކުރެވޭނެެއވެ.އ އުލާނުަގއ ވާ ލ ންކް މެދުވެރ ކޮށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުން  ނ ޔަލަށް ގެ

 ސެކްޝަން  ޖީ 
 މ ނ ސްޓްރީ އޮފް އެޑ ުޔކޭޝަން 

 އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދ ވެހ ރާއްޖެ.
  3341136 ,3341127  ފޯން:

8.1 

 ޕްރީ ބ ޑް މީޓ ންގ އޮންނާނެ ތަނާއ  ތާރީޚް
   ތަން:
  ތާރީޚް:
  ދުވަސް:
  ގަޑ :

9.1 

 ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލ ޔުންތައް 
 ނަން: ޔަޒީދު މުޙައްމަދު

 ވަނަ ފަންގ ފ ލާ  8ވެލާނާގެ  ،ސެކްޝަން ފ ޒ ކަލް ފެސ ލ ޓީސް ޑެވެލޮޕްމެންޓް ،މ ނ ސްޓްރީ އޮފް އެޑ ޔުކޭޝަންއޮފީސް:
 3341127ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

 yazeedh.mohamed@moe.gov.mvއީމެއ ލް ެއޑްރެސް: 

9.2 

ައގު ހުށަހަޅުއްވާއ ރު ކޮންމެ އައ ަޓމަކަށް ހުށަހަޅާއަގު ެއގޭނެ ގޮަތށް އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

13.1 

 14 -މަސައްކަުތގެ މުއްދަތު: 

 އުރައ ގައ   ސ ޓީ  ކުރެވ ފައ ވާ  ބަންދު  ހުންނަންވާނީ  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: 
އަދ  ހުށަހަޅާ ބީލަމުގެ ސްކޭން "ޕީޑީއެފް" ފައ ލް   .ކުރެވ ފައެވެ  އެޑްރެސް  ގޮތަށް  ބީލަން ޝީޓްގައ ވާ 

 އުރައާއ އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ސ ޓީ  ކުރެވ ފައ ވާ  ސީޑީއަކަށް އެޅުމަށްފަހު، ބަންދު 

17.3 
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 ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑ  
 މ މ ނ ސްޓްރީ އޮފް އެޑ ޔުކޭޝަން   ތަން:
  2021 އޮކްޓޯބަރ 18 ތާރީޚް:
 މަހޯ ދުވަސް:
 12:30 ގަޑ :

18.1 

 ބީލަން ހުޅުވުން
 މ މ ނ ސްޓްރީ އޮފް އެޑ ޔުކޭޝަން   ތަން:
 2021 އޮކްޓޯބަރ 18 ތާރީޚް:
 މަހޯ ދުވަސް:
 12:30 ގަޑ :

20.1 

ނޑު ޖަދުވަލު   24.1 ގައ  އެވަީނއެވެ. 6ބީލަންތައް ވަޒަްނކުރާނެ މ ންގަ

 28.1 -/25,000ބ ޑް ސެކ އުރ ީޓގެ ގޮތުަގއ  ުހށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 

 28.2 )ތ ރީސް( ދުވަހެވެ. 30ބ ޑް ސެކ އުރ ީޓގެ މުއްދަަތކީ ބ ޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށ ގެން 
ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ  %5ހުށަހަޅާއަގުގެ ޕާރފޯމަންސް ސެކ ޔުރ ޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ) ބީލަން ކާމ ޔާބުކުރާފަރާތުން(

30.1 

 36.1 -ހޭތަން:  ހަވާލުކުރަންޖެތަކެތ  
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 އ ރުޝާދު  ފަރާތްތަކަށްދެވޭ  ހުށަހަޅާ  ބީލަށް  - 2ސެކްޝަން 

 މަޢުލޫމާތު  )ހ( އާންމު 

 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .1

 

1.1.  
 

މ  ބީލަމަކީ ބީލަން ޝީޓުގައ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ޚ ދުމަްތ ނުވަތަ ތަކެތ  ފޯރުކޮށްދޭނެ 
ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވ ަފއ ވާ ބީލަމެެކވެ. މ  ބީލަމުން ހޯދަންބޭނުންވާ ޚ ދުމަތް ނުވަތަ ފަރާތެއް 

 މަސައްކަުތގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަން ޝީޓުގައ  ަބޔާންކޮށްފައ ވާެނއެވެ.
ބީލަމަށް  .2

ކުރ މަތ ލެވޭނެ 
 ފަރާތްތައް 

ރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ: ވ ޔަފާރ  ރަޖ ސްޓު ،ހުޅުވާލެވ ފައ ވަނީ ބީލަން  .2.1
ތ ީރގައ  ަބޔާންުކރާ ރީ ކުެރވ ފައ ވާ ( ެގ ދަށުން ވ ޔަފާރ  ރަޖ ސްޓ18/2014ު

  ފަރާތްތަކަށެވެ.

ދ ވެހ ރާއްޖޭެގ ކުްނފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖ ސްޓުރީ ކުެރވ ފައ ވާ  2.1.1 
 ކުންފުނ ތައް.

 ރީ ކުރެވ ފައ ވާ ޕާޓްނަރޝ ޕްތައް.ރަޖ ސްޓްނަރޝ ޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕާޓް 2.1.2 

ރީ ކުރެވ ަފއ ވާ ކޯޕަރޭޓ ްވ އ ީޓގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖ ްސޓްކޯޕަރޭޓ ވް ސޮސަ  2.1.3  
 ސޮސައ ޓީަތއް.

ރީ ކުރެވ ފައ ވާ އަމ އްލަ ފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖ ސްޓްއަމ އްލަ ފަރުދުންގެ ވ ޔަ 2.1.4  
 ފަރުދުންގެ ވ ޔަފާރ ތައް.

 އ ކޮނޮމ ކް  އޮފް މ ނ ސްޓްރީ ތެރެއ ން  ފަރާތްތަކުގެ ކުރާ ބަޔާން  ގައ  2.1 މާއްދާގެ މ   .2.2 
 ގ ންތ އެްއަގއ  ގ ންތ ައކުން ވ ޔަފާީރގެ  ފަންތީގެ މެދު އަދ   ކުދ  ޑ ވެލޮޕްމަންޓްގެ

 .ވ ޔަފާރ ތައް  ދ ވެހ   ކުރެވ ފައ ވާ ރަޖ ސްޓްރީ

ޢ މާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަީލ  ތެެރއ ން ފަރާތްތަުކގެ ކުރާ ބަޔާން ގައ   2.1 މާއްދާގެ މ   .2.3 
( ގެ ދަށުން R-1019/2019މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަާވއ ދު )ަގވާއ ދު ނަންބަރު: 

 ރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާ ފަރާތްތަްއ.
ަބޔާންކުރާ  ފަރާތްތަކުގެ އ ތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީަލމަށް  މ މާއްދާގައ   .2.4 

 ކުރ މަތ ލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައ  ަބޔާން ކޮށްފައ ވާެނއެވެ.



 ބީލަން ފޮތް 

October 5, 2021 

 

4 28ގެ   ސަފްހާ    ، މ ނ ސްޓްރީ އޮފް އެޑ ޔުކޭޝަން  
 

 ބީލަން  .3
އޮންނަންވާނެގޮތާ 

 ބީލަމުގައ   އ 
 ސޮއ ކުރުން 

 ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާ ބީލަން ،ަގއ ވާ  1 އެނެްކސް ލ ޔުމުގެ މ  އޮންނަންވާނީ ބީލަންތައް  .3.1
 ބައ ންޑު  ތަރުތީބުން ހ މެނޭގޮތަށް ތައްޑޮކ އުމަންޓު ލ އުންތަކާއ  ަގއ ވާ ޗެކުލ ސްޓު
 .ކުރެވ ފަެއވެ

 ފޮންޓް ފަރުމާ) ފޮންޓަކުން އެނގޭ ކ ޔަން ފަސޭހައ ން ،ދ ވެހ ބަހުން އޮންނަންވާނީ ބީލަން  .3.2
ނުވަތަ އަތުން ލ ޔާނަމަ ލ ޔެަފއ  ހުންނަންވާނީ ކ ޔަން އެނޭގގެ ކުެރވ ފަެއވެ.  ޓައ ޕު( ފަދަ

 އެފަރާތުން ނުވަތަ  ފަރާތުގެ ހުށަަހޅާ ބީލަން ސަފްހާއެްއގައ  ހުރ ހާ  ބީލަމުގެ އަދ ގޮތަށެވެ. 
ނޑު ޮސާޔއ  ފަރާުތގެ ކުރާ އަްއޔަން  ބީލަމުގެ އަދ . ވާނެެއވެ އޮްނނަން ޖަހާފައ  ތަްއގަ
 ޙާކަންޞަފު ވަނަ ކ ތައް ތެރެއ ން ހާގެޞަފު ކ ަތއް އެއީ ެވސް  ޙާއެއްަގއ ޞަފު ކޮންމެ

 .ޖަހަންވާނެެއވެ ނަންބަރުވެސް ޙާޞަފު ތަރުތީބުން އެނޭގގޮތަށް

ފަރާތަކުން  އެހެން ނޫން ޕްރައ ވެޓް ލ މ ޓެޑް ުކންފުނ ތަކުން މެނޭޖ ންގ ޑ ރެކްޓަރ 3.3.1  .3.3
 ދެވ ފައ ވާކަން ަބޔާންކުރާ  ުހއްދަ ކުރުުމގެ ސޮއ  ފަރާތަކަށް އެ ޮސއ ކުރާނަމަ ބީލަމުގައ 
  .ވާެނއެވެ  ހުށަހަޅަން ގެ ކޮީޕއެއްއެޓާރނީ" އޮފް "ޕަވަރ

 ފަރާތަކުން ބީލަމުގައ  އެހެން ނޫން  ޕާޓްނަރޝ ޕްތަކުގެ މެނޭޖ ންގ ޕާޓްނަރު 3.3.2

 ޮއފް "ަޕވަރ ެދވ ފައ ވާކަން ބަޔާްނކުރާ ހުއްދަ ކުރުުމގެ ސޮއ  ފަރާތަކަށް އެ  ސޮއ ކުރާނަމަ
 .ވާނެެއވެ  ހުށަހަޅަން ގެ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"

 ފަރާތަކުން ބީލަމުގައ   އެހެން ނޫންތަކުގެ ެޗއަރޕާރސަން ކޯޕަރޭޓ ވް ސޮސައ ޓީ  3.3.2
 ޮއފް "ަޕވަރ ެދވ ފައ ވާކަން ބަޔާްނކުރާ ހުއްދަ ކުރުުމގެ ސޮއ  ފަރާތަކަށް އެ  ސޮއ ކުރާނަމަ
 .ވާނެެއވެ  ހުށަހަޅަން ގެ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"

ފަރުދީ ވ ޔަފާރ ތަކުަގއ  ވެރ ފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ ލ ޔުންތަކުގައ   3.3.4
 ޮއފް "ޕަވަރ ދެވ ފައ ވާކަން ބަޔާންކުރާ ސޮއ ކުރާނަމަ އެފަރާތަކަށް ސޮއ ކުރުުމގެ ހުއްދަ

 .ވާނެެއވެ  ހުށަހަޅަން ގެ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"

ސަރުކާރު ކުންފުނ ތަކާއ ، ޕަބްލ ކް ލ މ ޓެޑް ކުންފުނ ތަކުން ބީލަމުގެ ލ ޔުންތަކުގައ   3.3.5  
 ސޮއ ކުާރއ ރު، ޒ ންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްވެސް ސޮއ  ކުރެވ ދާނެއެވެ.

 ހުށަހެޅޭނެ  .4
 އަދަދު  ބީލަމުގެ 

ެއއް  )އެެކއް( ބީލަމެވެ. 1ބީލަމަށް ކުރ މަތ ލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ   .4.1
ބީލަމަށްވުރެ ގ ނަ ބީލަށް ެއއްވެްސ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފ ނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާގައ ާވ 

  ހުރ ހާ ބީލަމެއް ބާތ ލް ކުރެވޭނެއެވެ.

 ތައްޔާރު  ބީލަން  .5
 އަގު  ކުރުމުގެ 

 އެބީލަމެއް  ކުރާނީ ޚަރަދެއް އެންމެހައ  ކުރާ ތައްޔާރުކުރުމަށާއ  ބީަލން ހުށަހެޅުމަށް ބީލަން  .5.1
މ ކަމަށް ހ ނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލ  ފަރާތުން  .ފަރާތަކުންނެވެ ހުށަހަޅާ
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 ޒ ންމާއެއް ނުަނގާނެެއވެ.
 އެހެނ ހެން  .6

 އުސޫލްތައް 
 ދަށުން މ ނ ސްޓްީރގެ ،އެޑ ޔުޭކޝަނާއ  އޮފް މ ނ ސްޓްރީބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ،   .6.1

 ުނަވތަ  ތ މާެގކަމުގެ ުމވަްއޒަފަކާ ނުވަތަ ވެރ ެއއް އ ާދރާއެްއގެ އެއްެވސް ހ ނގަމުންދާ
 މ ނ ސްޓްރީގެ  މ  ނުވަތަ ކަމުަގއ ވާަނމަފަރާތެއް  އޮތް ގުޅުމެއް  ެއްއވެސް ވ ޔަފާީރގެ
 މަޢުލޫމާތު  ސާފު އެކަމުގެ ނަމަވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް  އޮފީހެއްަގއ   ެއއްެވސް ދާއ ރާގެ
  ހުއްޓާ  ހުށަނާޅާ ލ ޔުމެއް މ ފަދަ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޮސއ ކޮށް ލ ޔުމެްއގައ  އެނގޭނެ
 .ކުރެވޭނެެއވެ ބާތ ލް ބީލަން އެއ ތުރު އެންގުމަކާ ނުލައ   އެނގ އްޖެނަމަ އެކަން

 ބީލަމާގުޅޭ ލ ޔުންތައް )ށ( 

 ގައ   ފޮތު  ބީލަން  .7
 ބައ ތައް  ހ މެނޭ 

ބީލަމާގުޅޭ ލ ޔުންތަުކގައ  ހ މެނެނީ ތ ރީގައ ާވ ލ ސްޓްަގއ ވާ ލ ޔުންތަކާއ ،   .7.1
 އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ.

 (1-ސެްކޝަން) ޝީޓް ބީލަން 7.1.1 

 (2-ެސކްަޝން)ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އ ރުޝާދު 7.1.2  

 (3-ސެްކޝަން) ެއއްބަްސވުމުގެ އާންމު އަދ  ހާއްސަ މާއްދާތައް 7.1.3  

 (4-ސެކްަޝން) ޖަދުވަލުަތއް 7.1.4  

 ( 5 - ސެކްޝަން)ކޮންޓްރެކްޓް ޑާޓާ ީޝޓް  7.1.5  

 ( 6- ެސކްަޝން)އެއްބަސްވުން  7.1.6  

 ( 7–)ސެކްޝަން މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތާބެހޭ 7.1.7   

ބީލަމުގައ   .8
ރަޖ ސްޓްރީ 

 ކުރުން 

ހުށަހެޅުމަށް އ ޢުލާނުގައ ވާ މުއްދަުތެގ ތެރޭގައ  ބީލަން ޝީްޓގައ   އަންދާސީހ ސާބު  .8.1
 ނަންނޯޓް ކުރަންވާެނއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައ ވާ އެޑުރެހަށް ަވޑައ ގެން 

 އަންދާސީ ހ ސާބުގައ  ރަޖ ސްްޓރީ ކުރުމަށް ތ ރީގައ  މ ވާ މަުޢލޫމާތުތައް ހ މަނަންވާނެއެވެ.  .8.2
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން.

 ރަޖ ސްޓްރީ ނަންބަރު.
 އީމެއ ލް ެއޑްރެސް.

 ގުޅޭނެ މޯބައ ލް ނަންބަރު.
 މުއްދަުތގެ  ދެވ ފައ ވާ  ުކރުމަށް ރަޖ ސްޓަރީ އ ޢުލާނުގައ   ހުށަހެޅޭނީ އަންދާސީހ ސާބު  .8.3

 .ފަރާތްތަކަެށވެ ޯނޓްކުރެވ ަފއ ވާ ނަން ގައ މ އ ދާރާ  ތެރޭގައ 
 ގޮތުން ގުޅޭ  ބީލަމާ  .9

  މައުލޫމާތު 
އޮންނާނެ ތާރީޚާއ  ގަޑ  "ބީލަން ޝީޓް" ަގއ   މީޓ ން ޕްރީބ ޑް  މާއ  ގުޅޭމ  ބީލަ  .9.1

 ބަޔާންކޮށްފައ ވާނެެއވެ.
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ބީލަމާގުޅޭގޮތުން އ ތުރު މަުޢލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުްނވާނަމަ ބީލަން ޝީްޓގައ ވާ   .9.2 ސާފުކުރުން 
އެޑްރެހަށް ލ ޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަުމގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދ ނުމަށްފަހު ހުރ ހާ 

 ބީލަންވެރ ންނަށް ލ ޔުމުން ފޮނުވޭނެެއވެ.
 ސާފުނުވާ  އ ތުރަށް ގުޭޅގޮތުން ބީލަމާ މ  ނުވަތަ ގުޅ ގެން މަޢުލޫމާތާއ  ފޮތުގައ ވާ ބީލަން މ   .9.3

 .އެެކވެ ޒ ންމާ ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ބީލަން ހޯދުމަކީ މައުލޫމާތު ކަެމއްގެ އެ ނަމަ އޮތް ކަމެއް
ބީލަމަށް ބަދަލު  .11

 ގެނައުން 
 ބަދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ބީލަމަށް ކުރ ން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ހުޅުވުމުގެ ބީލަން  .11.1

 .  ގެނެވޭެނއެވެ( އ ތުރު /އުނ ) އެމެންޑްމަންޓެއް ،ހ ދެއްަގއ  ފެނ އްޖެ ގެނައުމަށް
 އުނ އ ތުރު އެ އަދ . ބައެެކވެ ބީލަމުގެ އެމެންޑްމަންޓަކީ ދޫކުރާ  ގޮތަށް ގައ ވާ 1.11  .11.2 

 މެދުވެރ ކޮށް  އީމެއ ލް ފަރާތްތަކަށް ޙާޟ ރުވ  ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ބީލަމުގެ
 .ޙަވާުލކުރަންާވނެއެވެ އެލ ޔުން އެަފރާތަކާ ނުވަތަ. ފޮނުވަންވާނެެއވެ

 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން )ނ( 
ބީލަމުގައ  ބޭނުން  .11

 ކުރެވޭ ބަސް 
ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއ އެކު ދީފައ ވާ ނަމޫނާއާ ބީލަން   .11.1

އެްއގޮތަށް ދ ވެހ ބަހުންނެވެ. އަދ  ބީލަމާއ އެކު ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ރ ފަރެންސް ލ ޔުންތައް 

 އ ގ ރޭސ  ބަހުން ހުށަހެޅ ދާނެެއވެ. 

ބީލަމުގައ  ބޭނުން  .12
 ކުރާ ފައ ސާ 

 ންނެވެ. ހުންނަންވާނީ ދ ވެހ  ރުފ ޔާއ  މ  ބީލަމުގައ  ައގު ކުެރވ ފައ   .12.1

ބީލަމަށް ވަކ  ގޮަތކަްށ އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީްޓގައ    .13.1 އަގު ހުށަހެޅުން  .13
 ބަޔާންކޮށްފައ ވާނެެއވެ.

ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖ ސްޓްީރޮކށްފައ ވާ ފަރާތެއްނަމަ ައުގ ހުށަހަޅަންވީ ޖީ.އެސް.ޓީ   .13.2 
 ޖީ.އެްސ.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ަވކ ން އެނގެން އޮންނަްނވާނެެއވެ.ހ މަނައ ގެންނެވެ. އަދ  

މަސައްކަތްކޮށްދ ނުމަށް މުއްދަުތ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހ މަނައ ގެން ދުވަުހގެ   .14.1 މުއްދަތު  .14
 އަދަދުންނެވެ.

އެކަީށގެންވާ ުމއްދަތެްއ މަސައްކަތްކޮށްދ ނުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެމަސަްއކަތެއް ުކރުމަށް   .14.2 
 ކަމުގައ  ވާންވާެނެއވެ.

ވަކ މުއްދަަތކަށް ނ ންމުމަށް ކަނޑަައޅާފައ ވާ މަސައްކަެތއްނަމަ، އެމަސައްކަެތއް އެމުއްދަަތށް   .14.3 
 މަސައްކަތް ނ ންމަންވާނެެއވެ.

ފެށ ގެން  ތާރީޚުން ހުށަހަޅާ ބީލަން އޮންނަންވާނީ ތާރީޚް ހަމަވާ މުއްދަތު ބީލަމުގެ  .15.1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .15
 .މުއްދަތަށެވެ ުދވަހުގެުދވަސް  31 މަދުވެގެން

 ނުވަތަ  މަދު ލ ޔުންތައް އަދ  ލ ޔުމެއް އަދ   މަޢުލޫމާތު ތ ރީގައ މ ވާ ހުށަހަޅާއ ރުބީލަން   .16.1ބީލަމާއެކު  .16
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ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލ ޔުންތައް 

  ޑ ސްކޮލ ފައ  ކުރެޭވނެއެވެ. ނެތްނަމަ
 ( 2)ޖަދުވަލު  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމްފުރ ހަމަ ކޮށްފައ ވާ  16.1.1 

 ކޯޕަރޭޓ ވް ސޮސައ ޓީ/ އަމ އްލަ ފަރުދުންގެ ވ ޔަފާީރގެ ކުންފުނ /ޕާޓްނަރޝ ޕް/ 16.1.2 
  .ރެޖ ސްޓްރީގެ ކޮޕީ

 ކުދ  އަދ  މެދު ފަންތީގެ ވ ޔަފާރީގެ ރަޖ ސްޓްީރގެ ކޮޕީ. 16.1.3
 ފަރާތްތަުކެގ ހުއްދަގެ ކޮޕީ.ޢ މާރާތްކުރުމުގެ ޢަަމލީ މަސައްކަތްކުރާ  16.1.4 

)ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބީލަން ޝީޓްގައ  ބުނެފައ ވާނަމަ  ބީ.އޯ.ކ ޔު  /ކޯޓޭޝަން 16.1.5 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.(

 (3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައ ލްފުރ ހަމަކޮށްފައ ވާ ބީލަން  16.1.6 

ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  ގެސެޓްފ ކެޓްރެޖ ސްްޓރޭޝަން ޓީ .އެސް.ޖީ 16.1.7  
 ރެޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާނަމަ(

 ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީ ހުަށހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީ  16.1.8  

ހުށަހަޅާއ ރު ތ ރީގައ މ ވާ މަޢުލޫމާތު އަދ  ލ ޔުމެއް އަދ  ލ ޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ބީލަން   

 ނުލ ބޭނެއެވެ.މާރކްސް ނެތްނަމަ 
ައދ   ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަާތގުޅުންހުރ  މަސައްކަުތގެ ތަޖްރ ބާގެ ލ ޔުންތައް 16.2.1  .16.2 

ފުރ ހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދ  ސަބް ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްގެން  5ޖަދުވަލު 
 ނ ންމާފައ ވާ މަސައްކަަތކަށް ާވނަމަ، ތ ރީގައ  ބަޔާްނކުރާ ލ ުޔންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.

 )ހ( ސަބް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރ ކަމުގެ ހުއްދަ ލ ޔުން ޮއންނަންވާނެއެވެ.     
 )ށ( އޮރ ޖ ނަލް ކޮންޓްރެކްޓް ލ ޔުން ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.     

ފުރ ހަމަ ކުރުމަށްފަހު  4ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ދަލީލު އަދ  ޖަުދަވލު  16.2.2  
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ހ( ބޭންކް ރ ފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްަގއ ވާ އެަކއުންޓްގެ ވެރ ފަރާތަީކ   
 ބީލަމުގައ  ރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ާވ ފަރާތްކަމުގައ  ވާންޖެހޭނެއެވެ.

އެފަރާތުގެ  ،)ށ( އަމ އްލަ ފަރުދުންގެ ވ ޔަފާރީގެ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ  
އަމ އްލަ ނަމުަގއ  ހުުޅވާފައ ާވ އެަކއުންޓްގެ ބޭްނކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ 

 ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް ގަބޫލުކުރެޭވނެއެވެ.
)ނ( ފާއ ތުވ  މަހުގެ ބޭންކް ބެލެންސް އަދަދު އ ނގޭނެހެން ބޭންކް ރ ފަރެންސް   

 ސ ޓީ އެއް ުނވަތަ ބޭންކު ްސޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ކްރެޑ ޓް ރެފަރެންސް ސ ޓީތައް. ހުށަހަޅާ ކްރެޑ ޓް ރެފަރެންސް  16.2.3  
 ސ ޓީތަކުަގއ  ތ ރީަގއ ވާ ޝަުރތުތައް ހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.

 ދޫކޮށްފައ ވާ ލ އުމެއްކަުމގައ  ވާންވާެނއެވެ.މާލީ އ ދާރާއަކުން )ހ( ރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާ   
ނުވަތަ ކޮންސްޓްަރކްޝަންާއއ  ގުޅޭ މުދާ އ ންޕޯޓްކުރާ ަފރާތްތަކުން ދެވ ފައ ވާ 

 ކްރެޑ ޓް ލ ޔުމަކަްށވުން.
   

ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް، ކްެރޑ ޓްެގ ( މ ރެފަރަންސްގައ  ފައ ާސގެ/ ކްރެޑ ްޓގެ ޢަދަދު، ސ ޓީ ށ)  
ސ ޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެ ތާރީޚް އަދ  ރެފަރަންސް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއ  ސޮއ  އަދ  

 ސްޓޭމްޕް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެެއވެ.
)ރ( މ ރެފަރަންސް ވާންވާނީ ރެފަރަންސް ދޫކުރ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައ ވާ އޮރ ޖ ނަލް   

 ކޮީޕވެސް ބަަލއ ގަެނވޭނެެއވެ.  ގެމ ފަދަ ެރފަރަންސްތަކުރެފަރަންސްއަކަށެވެ. 
 އެއްބަްސވުމުަގއ  ޮސއ ކުރުމުެގ ކުރ ން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލ ޔުންތައް  1 

މޯލްޑ ވްސް އ ންަލންޑް ރެވެނ އު އޮތޯރ ޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލ އަރެންސް  16.3.1  .16.3 

 މަސް ހަމަނުވާ( 3)ދޫކުރ ފަހުން  ގެ ކޮޕީރ ޕޯޓް
)މުވަްއޒަފުންނެތްނަމަ  ުމގެ ކޮޕީޝަން ފައ ސާ ދައްކާކަމުގެ ލ ޔުގަާވއ ދުން ޕެން 16.3.2  

 . މަސް ހަމަނުވާ( 3)ދޫކުރ ފަހުްނ  ނެތްކަމަށް ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައ ވާ ލ ޔުން(

)މުވަްއޒަފުންނެތްނަމަ  ުމގެ ކޮޕީޝަން ފައ ސާ ދައްކާކަމުގެ ލ ޔުގަާވއ ދުން ޕެން 16.3.2  
 . މަސް ހަމަނުވާ( 3)ދޫކުރ ފަހުްނ  ނެތްކަމަށް ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައ ވާ ލ ޔުން(

ެއވެ. މ ނޫންގޮތަކަށް އޮންނަ ބީލަމެއް ބަލައެއް އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވ ފަ ންބީލަ  ބީލަން ހުށަހެޅުން )ރ( 
 ނުގަނެވޭނެެއވެ. 

ބީލަން ބަންދު  .17
 ކުރާނެ ގޮތް 

 ވާެނއެވެ. ޔެފައ  އޮންނަންލ ބީލަމުގެ ނަން  ބޭރުަގއ  އުރައ ގެސ ޓީ   .17.1

 ނަމާއ  އެޑްރެސް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެކަނުގައ   މަތީ ންތްފަރާތުސ ޓީ އުރައ ގެ ކަނާ  .17.2 
 ފާ އޮންނަން ވާނެއެވެ.ޔެލ  އަދ  ފޯނު ނަމްބަރު

 ވާބީލަން ޝީޓްގައ   އުރައ ގައ  ސ ޓީ ކުރެވ ފައ ވާ ބަންދު  ހުންނަންވާނީ ބީލަންތައް ހުށަހަޅާ  .17.3 
 ހުރ ހާ ބީލަމުގެ ) އަދ  ހުށަހަޅާ ބީލަން ަތއްާޔކުރުމަށްފަހު  .ކުރެވ ަފއެވެ  ެއޑްރެސް ގޮތަށް

 ސޮޔާއ   ފަރާތުގެ ކުރާ އަްއޔަން އެފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ  ބީލަން ސަފްހާއެްއގައ 
 ާހގެޞަފު ކ ތައް އެއީ ވެސް ޙާެއއްަގއ ޞަފު ކޮންމެ ބީަލމުގެ އަދ  ޖަހައ  ތައްަގނޑު
 އ (  ޖަހަ ނަންބަރު ޙާޞަފު ތަރުތީުބން އެނޭގގޮތަށް ޙާކަންޞަފު  ވަނަ ކ ތައް ތެރެއ ން
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އެ ބީލަންފޮތް ހުރ  ތަރުތީބުން ސްކޭންކުރުމަށްފަހު ެއ ސްޭކންގެ "ޕީ.ޑީ.އެފް" ފައ ލް ީސީޑ 
ސ ޓީ އުރަާއއ  އެކު ހުށަހަޅަްނ ކުރެވ ފައ ވާ  ންދުއެކަށް އެޅުމަށްފަހު، އެީސޑީެވސް ބަ

  .ނެެއވެވާ
ނޑ   ބީލަންތައް ހުށަހަޅާ އެދ  މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚ ދުމަތަށް މ   .17.4  ހުށަހަޅަންވީ ސުން ގަ

 ބީލަން ޝީޓްގައ  ބަޔާްނކޮށްފައ ވާެނއެވެ.

ބީލަން  .18
ހުށަހެޅުމުގެ 
 ސުންގަޑ  

 ގޮތުަގއ  ދުވަހެއްގެ ބަންދު ސަރުާކރު ތާރީޚަކީ ކުރެވ ފައ ވާ ބަޔާން  ގައ  18.1 މާއްދާގެ މ   .18.1
ޖެހ ގެްނ  ވާނީ ތާރީޚަކަށް އެންމެފަހު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަން ހަމަޖައްސައ ފ ނަމަ ސަރުކާރުން

 ދުވަހެއްގެ ބީލަން ޝީޓްަގއ ވާ ަގއ ވާ ސުންަގޑީަގއެެވ. ރަްސމީ އަންނަ އެންމެ އަވަހަށް
 ހ ސާބުތައް ަބލައެއް ނުގަެނވޭނެެއވެ.އީމެއ ލް އަދ  ފެކްސް އ ން ފޮނުވާ އަންދާސީ   .18.2

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހ ފައ ވާ ސުންަގޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް   .18.3 
 ނުގަނެވޭނެެއވެ.

 ފަހުން  މުއްދަތުގެ  .19
 ބީލަން  ހުށަހެޅޭ 

 މެދު  ތަކާއ  
 :ކުރާނެގޮތް އަމަލު 

ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް  ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހ ފައ ވާ ސުންަގޑީގެ ފަހުން  .19.1
 ނުގަނެވޭނެެއވެ.

 ހުށަހަޅާ ބީލަން ވަނީ ހަމަޖެހ ފައ  ހުޅުވުމަށް ބީލަންތައް ހުށަހަޅާ މަސައްކަތަށް މ   ބީލަން ހުޅުވުމާއ  އ ވޭލުއޭޓް ކުރުން )ބ( 
 ފަރާތެއްގެ ފޮނުވާ ތަނަށް ހަމަޖެހ ފައ ވާ ހުޅުވުމަށް ބީލަން އެފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ

 ހާޒ ރުގައ  ބީލަން ޝީްޓގައ ވާ ތާރީޚްގަެއވެ.

 .އެޑްރެހުަގެއވެ ވާބީލަން ޝީޓްގައ  ބަޔާްނކޮށްފައ   އޮންނާނީ ހުޅުވުން ބީލަން  .21.1 ބީލަން ހުޅުވުން  .21

 ބަންދު ސަރުކާރުން ހުރެ ސަަބބަކާ ެއްއވެސް ތާރީަޚކީ ހަމަޖައްސާފައ ވާ ހުޅުވުމަށް ބީލަން  .21.2 
 ރަސްމީ  އަންނަ ޖެހ ގެން އޮންނާނީ ހުޅުވުން ބީލަން ހަމަޖައްސައ ފ ނަމަ ގޮތުަގއ  ދުވަހެއްގެ
 ބީލަން ޝީޓްަގއ ވާ ަގއ ވާ ސުްނގަީޑަގއެވެ. ދުވަހުގެ

ޝަރުތު ފުރ ހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ ހ ސާުބކުރުމުގެ މަްއަސލައެއް އުޅޭނަމަ ތ ރީަގއ  މ ވާ   .21.3 
 ގޮތްތަުކގެ މަތ ން އ ސްލާޚް ުކރެވޭނެެއވެ.

ހުށަހަޅާ  .21
ބީލަމުގައ ވާ 

ކުށްތައް 
 އ ސްލާޚްކުރުން 

ބީލަމުގައ ވާ ފައ ާސގެ އަދަދާއ  ދ ވެހ  ބަހުން ލ ޔެފައ ވާ ފައ ސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ،   .21.1
 ރަގަޅު އަދަދުކަުމގައ  ބަލާނީ ދ ވެހ  ބަހުން ލ ޔެފައ ވާ ފައ ސާ އަދަދެވެ.

 ފުރ ހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ. ބީލަންތައް އ ވެުލއޭޓްކުރުުމގެ ކުރ ން ތ ރީގައ ވ މާ ކަންކަން  .21.2
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ބީލަންތައް  .22
ޗެކްކުރުމާއ  
ބީލަންތަކުގެ 

ރެންޕޮންސ ވްނަ 
ނޑައެޅުއް   ސް ކަ

 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރ ހަމަވާ ފަރާތެއްކަން. 22.1.1  .22.1

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލ ޔުންތައް ހުށަހަޅާފައ ވާ ފަރާތެްއކަން  22.1.2 

ނަޑއެޅުން  22.1.3  ބީލަމުގައ ވާ އުސޫލްަތކަށްބަލައ  ެއކަށީގެްނވާ ބ ެޑއްތޯ ކަ
 )ރެންޕޮންސ ވްނަސް(

ަގއ ވާ ކަންކަން ފުރ ހަަމވާ  22.1ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއ ން އ ވެުލއޭޓް ކުެރވޭނީ  
 ބީލަންތަކެވެ.

 ބީލަންތައް  .23
 ކުރުން  އ ވޭލުއޭޓް 

ނުޑަގއ  ބަާޔންކުރާ ބައ ތަކުން މަުދވެެގން ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ   .23.1 މ ންގަ
ހޯދަންޖެހޭ ޕޮއ ންޓް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކުރާނަމަ، އެަބއ ތަކުން މަދުވެގެން ހޯދަންޖެހޭ 

 ޕޮއ ންޓް އެހެން ބައ ތައް އ ވެލުއޭޓްކުރުމަށް ހޯދަންވާނެެއވެ.
ނޑައަާޅފައ ވާ ދ ނުމަށް އ ންޓްޕޮ ކުެރވޭނީ އ ވެުލއޭޓް އަގު  .23.2   ބައ ތަކުން  އެހެނ ހެން ކަ

 .އެކަންޏެވެ ފަރާތްތަކުގެ ހޯދާ ޕޮއ ންޓް ހޯދަންޖެހޭ މަދުވެގެން
ނޑަައޅާނީ  .23.3   ކުރާނެ  ބޭނުން ަވޒަންކުރުމަށް ބީލަން ،ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ

ނޑަށް   އެންެމގ ނަ މާކްސްލ ބޭ ފަރާތަކަށެވެ. ބަލައ ގެން މ ންގަ
 ބީލަން  .24

ހަވާލުކުރާނެ 
ފަރާތް 

ނޑައެޅުން   ކަ

އ ޢުލާނާ ގުޅ ގެން ބީލަން ހުށަހަޅާއ ރު ފުރ މަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ   .24.1
ލ ޔުންތައް ހުށަހަޅާފައ ނުވާަނމަ ބީލަންތައް ބަލައ ނުގަތުމުގެ އ ޚްތ ޔާރު ވެރ ފަރާތަށް 

ރ ހަމަނުވާ ބީލަންތަްއ ލ ބ ގެންެވއެވެ. އަދ  ބީަލންތައް ބަލައ ގަތުމަށްފަހުވެސް ފު
ބާތ ލްކުރުމުގެ އ ޚްތ ޔާުރެވސް ވެރ ފަރާތަށް ލ ބ ގެންވެެއވެ. އަދ  ބީލަންތަްއ 
ބަލައ ގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައ ވާ އަގުަތކަކީ އެކަީށގެންނުވާ ައގުތަެކއްނަމަ ނުވަަތ 

ގެ އ ޚްތ ޔާުރ އެކަީށގެންވާ އަދަަދކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައ ނުވާނަމަ ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމު
 މަސައްކަުތގެ ވެރ ފަރާތަށް ލ ބ ގެންެވއެެވ.

ތަން ބީލަން  .25
 ކެންސަލްކުރުން 

 ލ ުޔމުން އަންގާނެެއވެ.ބީލަން ކާމ ޔާބުވ  ފަރާތަށާއ ، ކާމ ޔާބުނުވ  ފަރާތްތަކަށް   .25.1

 ބީލަން  .26
 ކާމ ޔާބުކުރާ 

 ހޮވައ ، ފަރާތް 
 އެންގުން  އެކަން 

( ފަހެއް) 15 ބަންދުނޫން ގ ނަެވގެން ފޮނުވާތާ ލ ޔުން  ެއކަމުގެ ކާމ ޔާބުކުރ ފަރާތަށް ބީލަން  .26.1
 ސޮއ   ެއއްބަސްވުުމގައ   މަަސްއކަތުގެ ދެމެދު ފަރާތާއ  ކާމ ާޔބުކުރ  ބީލަން ތެޭރގައ   ދުވަހުގެ

 .ކުރަންވާނެެއވެ

އެއްބަސްވުމުގައ   .27
 ސޮއ  ކުރުން 

 ސޮއ   ަގއ އެއްބަްސވުމު މުއްދަުތގައ  އެ ގޮތުގެމަތ ން ބަޔާންކޮށްަފއ ވާ  ގައ  27.1  .27.1
 .ބާތ ލްކުރެވޭނެއެވެ ނ ންމުން ނ ންމާފައ ވާ  ހަވާލުކުރުމަށް މ މަސައްަކތް ،ނުކުރައްަވއ ފ ނަމަ

 އެއްބަސްވުމުަގއ   ނުވަތަ ދޫކޮށްލައ ފ ނަމަ މަސައްކަތް ސޮއ ކުރުމަށްފަހު އެއްބަްސވުމުަގއ   .27.2 
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 ދައުލަުތގެ ދޫކޮށްލައ ފ ނަމަ މަސައްކަތް  ނުކޮށް މަސަްއކަްތފުރ ހަމަ ސޮއ ކުރުމަށްފަހު
 .ފ ޔަވަޅުެއޅޭނެެއވެ ގޮުތގެަމތ ން ބަޔާްނކޮށްފައ ވާ ގައ  17.19 ަޤވާއ ުދގެ މާލ އްޔަތުގެ

 އެއްބަސްވުމުަގއ   ނުވަތަ ދޫކޮށްލައ ފ ނަމަ މަސައްކަތް ސޮއ ކުރުމަށްފަހު އެއްބަްސވުމުަގއ   .27.3 
 ދައުލަުތގެ ދޫކޮށްލައ ފ ނަމަ މަސައްކަތް  ނުކޮށް މަސަްއކަްތފުރ ހަމަ ސޮއ ކުރުމަށްފަހު

 .ފ ޔަވަޅުެއޅޭނެެއވެ ގޮުތގެަމތ ން ބަޔާްނކޮށްފައ ވާ ގައ  17.19 ަޤވާއ ުދގެ މާލ އްޔަތުގެ
ބ ޑް ސެކ އުރ ީޓ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޝީޓްގައ  ބަޔާން ކޮްށފައ ވާ އަދަދު ބީލަމަށް   ތައް )ޅ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކ ޔުރ ޓީ   

 )ތ ރީސް( ދުވަހެވެ. 30ސެކ އުރ ީޓގެ މުއްދަަތކީ ބ ޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށ ގެން ބ ޑް   .28.1 ބ ޑް ސެކ ޔުރ ޓީ  .28

ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީެގ ގޮުތަގއ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުެރވޭ ބޭންކަކުން ުނވަތަ   .28.2 
ދ ވެހ ރާއްޖޭަގއ  ގާއ މްކުެރވ ފައ ވާ ަފއ ނޭންޝަލް އ ންސްޓ ޓ އުޓަޝަނަކުން މ  

ދޫކޮށްފައ ާވ ސެކ އުރ ޓީ ނުވަަތ ެގރެންޓީއެެކވެ. ބ ްޑ ސެކ ުއރ ޓީ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 
 ގައ  ވާނެެއވެ. 7އޮންނަންވާނެ ގޮުތގެ ނަމޫނާއެްއ ޖަދުވަލު 

 7 ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ން ފެށ ގެންޚުއެކަން އަންގާ ތާރީ ށް ބީލަން ކާމ ޔާބު ކުރާ ފަރާތަ  .28.3 
 ެސކ އުރ ޓީ ބ ޑް ތަކުގެ)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއ  ބީލަން ކާމ ޔާބު ނުވާ ފަރާތް

 އެފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުެރވޭެނ އެވެ.
 ލަން ބީ ނުވަތަ ނަމަލަމުން ވަކ ވެއްޖެފަރާތަކުން ބީ ޅ ހުށަހެ ލަންބީޅުވުމަށްފަހު ހު ބީލަން  .28.4 

 ލ ޔުން ލ ބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލްށް ބީލަން ކާމ ޔާބުވ ކަމުގެ ކާމ ޔާބުކުރާ ފަރާތަ
 ހުށަހަޅާފައ ވާ ބ ޑް ެސކ އުރ ޓީ ަދއުަލތަށް ނެގޭނެއެވެ.   އެފަރާތުން ކޮށްފ ނަމަ

 ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހ ފައ ވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްނަމަ، އެްޑވާންސް ފައ ސާ  ފައ ސާ އެްޑވާންސް  .28.5 
 އެްއގޮތަށް  ަގވާއ ދާ މާލ އްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،ހުށަހަޅައ ފ ނަމަ ކޮންޓްރެކްޓަރު އެދ  ހޯދުމަށް

 .ދޫކުެރވ ާދނެއެވެ ފައ ސާ އެްޑވާންސް
އެޑްވާންސް  .29

ފައ ސާ އަދ  
އެޑްވާންސް 
ފައ ސާގެ 
 ގެރެންޓީ 

)ދެލައްަކ  -/250,000އެްޑވާންސް ފައ ސާ ޫދކުރެޭވނީ ޕްރޮކ އުމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގު   .29.1
 ފަންސާސް ހާސް( ދ ވެހ  ރުފ ޔާއަްށވުރެ ބޮުޑވާނަމައެވެ.

)ސާީޅސް  45އެްޑވާންސް ފައ ސާ ހޯދުމަްށއެދ  ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްަކތް ހަވާލުވާތާ   .29.2
 އެދ  ހުަށހަޅަންވާނެެއވެ. ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއ  އެްޑވާންސް ފައ ާސއަށް

އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުަގއ   ހުށަހަޅާނަމަ  ހޯދުމަށް  ފައ ސާ އެްޑވާންސް  .29.3
ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުެރވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދ ވެހ ރާއްޖޭަގއ  ާގއ މްކުރެވ ަފއ ވާ 
ފައ ނޭންޝަލް އ ންސްޓ ޓ ުއޝަނަކުން މ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައ ވާ ެސކ އުރ ޓީ ުނަވތަ 

ކ އުރ ޓީ އޮންނަންވާނެ ޮގތުެގ ގެރެންޓީެއއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ެއޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ސެ
 ަގއ  ާވނެއެވެ. 9ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 
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)ފަނަރަ  %15އެްޑވާންސް ފައ ާސގެ ގޮުތަގއ  ދޫކުރެވޭނީ މަސަްއކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ   .29.4 
އ ންސައްތަ( އަށްވުެރ ބޮޑުުނވާ އަދަދެެކވެ. އަދ  ެއްޑވާންސްގެ ގޮތުަގއ  ދެޭވ ފައ ާސ 
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއ ުރ ނުވަތަ ޚ ދުމަތް ހޯދަމުންދާއ ރު ހުށަހަޅާ ބ ލްތަކުން، 

 އުނ ކުރެވޭެނއެވެ.ކޮންޓްރެކްްޓގެ ޖުމްލަ އަުގގެ ނ ސްބަތުން 
ބީލަން ކާމ ޔާބުކުރ  ރުފ ޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަެގއްނަމަ  -/250,000ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ   .29.5 

ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދ ވެހ ރާއްޖޭގައ  ާގއ މްކުެރވ ފައ ވާ ފަރާތުން 
ފައ ނޭންޝަލް އ ންސްޓ ޓ ުއޝަނަކުން މ  ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައ ވާ ސެކ އުރ ޓީ ނުަވތަ 

 ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.ޕާރފޯމަންސް ެގރެންޓީގެ ގޮުތގައ  ގެރެންޓީެއއް 

 ޕާރފޯމަންސް  .31
 ގެރެންޓީ 

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމ ޔާބުކުރ  ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައ    .31.1
 ނ ންމާފައ ވާ  ހަވާލުކުރުމަށް މ މަސައްކަތް ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައ ފ ނަމަ، 

ބާތ ލްކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައ ާވ ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީ ދައުލަަތށް  ނ ންމުން
 ނެގޭނެެއވެ.

ގެރެންޓީގެ ގޮުތގައ  ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާުރ ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ޕާރފޯމަންސް   .31.2 

ދ ވެހ ރާއްޖޭަގއ  ާގއ މްކުެރވ ަފއ ވާ ަފއ ނޭންޝަލް އ ންސްޓ ޓ އުޓަޝަނަކުން މ  ޕްރޮޖެކްަޓށް 
ގެރެންޓީ އޮންނަންވާެނ ޕާރފޯމަންސް ދޫކޮށްފައ ވާ ެސކ އުރ ޓީ ނުަވތަ ގެރެންޓީއެެކވެ. 

 ގައ  ވާނެެއވެ. 8އް ޖަދުވަލު ގޮތުގެ ނަމޫނާއެ 

ަގއ  ބަޔާންކޮްށފައ ވާ ފަދައ ން ބީލަމެްއގައ   17.19ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަުތގެ ގަާވއ ދުގެ   .31.3 
ގަާވއ ދާ ޚ ލާފަށް ކުރާ ކަންަތއްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއ ، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް 

-13ބެލުމުގައ  ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތާބެހޭ ސަރކ އުލަރ ނަންބަރު 

K/CIR/2018/01  ުުގޅ ގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއ ،  ގައ ވާ "ބީލަމަކާ 17ގެ ޖަދުަވލ
 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުަގއ  ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު" އާ ެއއްގޮތަެށވެ.

މައްސަލަ  .31
ހުށަހެޅުމާއ  

 މައްސަލަ ބެލުން 

ަގއ  ބަޔާންކޮްށފައ ވާ ފަދައ ން ބީލަމެްއގައ   17.19ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަުތގެ ގަާވއ ދުގެ   .31.1
ގަާވއ ދާ ޚ ލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތާބެހޭ 

ގައ ވާ "ބީލަްނ  18ެގ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކ އުލަރ ނަންބަރު 
-ޔާ މައްސަަލ ހުށަހަޅާ ފޯމްއ ޢުލާންކުރ  އޮފީުހގެ ޕްރޮކ ުއމަންޓް އޮފ ސަރަށް ބީލަންވެރ  

 ފޯމުންނެވެ. PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" 
ަގއ  ބަޔާންކޮްށފައ ވާ ފަދައ ން ބީލަމެްއގައ   17.19ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަުތގެ ގަާވއ ދުގެ   .31.2 

ގަާވއ ދާ ޚ ލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން 
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައ ، މައްސަލަ ނ ންމައ ،  7ފެށ ގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 

ޅ  ފަރާތަށް، ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަތާބެހޭ މައްސަލަ ނ ންމ ގޮތް ލ ޔުމަުކން މައްސަލަ ހުށަހެ
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13 28ގެ   ސަފްހާ    ، މ ނ ސްޓްރީ އޮފް އެޑ ޔުކޭޝަން  
 

ަގއ ާވ "ބީލަމުެގ  19ގެ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކ އުލަރ ނަންބަރު 
ފޯމުން ޖަާވބު  PR-14މައްސަލަާއއ  ގުޅ ގެްނ ޕްޮރކ އުމަންޓް އޮފ ސަރުދޭ ޖަާވބު" 

 ތައްޔާރުކޮށް އަންގާެނއެވެ.
 ބީލަމެްއގައ   ފަދައ ން ބަޔާންކޮްށފައ ވާ ަގއ  17.19 ގަާވއ ދުގެ މާލ އްޔަުތގެ ދައުލަތުގެ  .31.3 

 އޮފ ސަރުދޭ  ޕްރޮކ އުމަންޓް ،ހުށަހެޅުމުން ބެލުމަށް ކަްނތައްތައް ކުރާ  ޚ ލާފަށް ގަާވއ ދާ
 މ ނ ސްޓްރީ ބެލުމަށް އަލުން ަމއްސަލަ  ބަޔާންކޮށް އެކަން  ނުޖެހޭނަމަ  ހ ތްހަމަ ޖަވާބާމެދު

 .ހުށަހެޅ ދާނެއެވެ ސެކްަޝނަށް ޔަންސްކޮމްޕްލަ ެއންޑް ޮއޑ ޓް އެޑ ޔުކޭޝަްނގެ ފްއޮ
ގައ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ފަދައ ން ބީލަމެއްަގއ    17.11ދައުލަތުގެ މާލ އްޔަުތގެ ގަާވއ ދުގެ ބާބު   .31.4 

ދ މާވާ މައްސަލަައކާއ  ގުޅ ެގން އ ދާރީކަންކަން އަލުން ެބލުމަށް "މުސްތަޤ އްލު ރ ވ ޔު 
-13ކޮމެޓީ" އަށް ހުށަހެޅުމުަގއ ، ދައުލަތުގެ މާލ ްއޔަތާބެހޭ ސަރކ އުލަރ ނަންބަރު 

K/CIR/2018/01  ުބީލަމުގެ މައްސަަލ އަލުްނ  ަގއ ާވ "ބީލަންވެރ ޔާ  21ގެ ޖަދުަވލ
ބަލައ ދ ނުމަށް އެދ  "ބީލަމުެގ މައްސަލަ އަލުން ބަލާ މުސްތަޤ އްލު ރ ވ ޢު ކޮމެީޓއަށް 

 ފޯމުން ހުށަހަޅ ދާނެއެވެ. PR-16އެޕީލް މަރުހަލާ"  –މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" 

މައްސަލަ އަލުން  .32
ބެލުމަށް 

މުސްތަޤ އްލު 
ރ ވ އު ކޮމ ޓީއަށް 

 ހުށަހެޅުން 

32.1.   

 
 

 3 –ސެކްޝަން 

 މާއްދާތައް  ހާއްސަ  އަދ   އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް

  .33.1 މާނަކުރުން  .33

 

"މަސައްކަުތގެ ވެރ ފަރާތް" ަކމަށް ބުނެފައ  އެވަީނ، ެއ މަސައްކަެތއް ކުރުމަށް ބޭނުންާވ 

 މ ނ ސްޓްރީގެ ދާއ ރާގެ ތަަނަކށެވެ. 

އެވަނީ، ެއ މަސައްކަތެއް ކޮށްދ ނުމަށް ެއދ  "މަސައްކަތް ހަވާުލވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައ    .33.2 
 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ.

"މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައ އެވަނީ ބީލަން ޝީްޓގައ  ަބޔާންކޮށްފައ ވާ ޚ ދުމަތް ނުަވތަ   .33.3 
 މަސައްކަތަެކވެ.
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14 28ގެ   ސަފްހާ    ، މ ނ ސްޓްރީ އޮފް އެޑ ޔުކޭޝަން  
 

"މަސައްކަުތގެ އަުގ" ކަމަށް ބުނެފައ އެވަނީ އެއްބަްސުވމާއ  އެްއގޮތަށް މަސައްކަްތ   .33.4 
 ފުރ ހަމަކުރުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ ަފއ ާސއަށެވެ. 

"އެއްބަްސވުން" ކަމަށް ބުނެފައ  އެވަީނ، މަސައްކަުތގެ ެވރ ފަރާތާއ ، މަސައްކަތްކުރުމަްށ   .33.5 
 ދެމެދު މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ެވވޭ ެއްއބަސްވުމަށެވެ.ހަވާލުވާ ފަރާތާ 

ލ ޔެކ ޔުން  .34
 ބަދަލުކުރުން 

 ފަރާތުން އެއް ގުޅ ގެން މ އެއްބަްސުވމާއ  ފަރާތްތަކުން ޝާމ ުލވާ އެއްބަސްވުުމގައ  މ   .34.1
 ދ ެވހ   އަންގާނީ ާއއްމުގޮތެްއަގއ  އެންގުންތައް އެންމެހައ  އަންގަންޖެހޭ ފަރާތަށް އަނެއް
 .ލ ޔުމުންނެވެ ،ބަހުން

 ރަޖ ސްްޓރީ ނުވަތަ އަތަށް ައތުން ރައްުދކުރާނީ ލ ޔުން ފޮނުވާ ފަރާތަށް އަެނއް އެއްފަރާތުން  .34.2 
ނޑަެއޅ ފައ ާވއީމެއ ލަށް  ނުވަތަ ،ފޯސްޓުން  ބީލަމުގައ  ބަާޔން ކޮށްފައ ވާ އެޑްރެހަށެވެ. ،ކަ

 ފަރާތުން ބޭނުންވާ ކުރާން ބަދަލު ،ބޭނުންވާނަމަ ބަދަލުކުރާން އެޑްރެސް  މ އެއްބަްސވުމުަގއ ވާ  .34.3 
 .އަްނގަންވާެނއެވެ ލ ޔުމުން ފަރާތަށް އަނެއް

ތ ންވަނަ  .35
ފަރާތަކާއ  

މަސައްކަތް 
 ހަވާލުކުރުން 

 ޙަވާލުކޮށްެގން  އެހެންފަރާތަކާއ  ެއއްވެސްަބއެއް  މަސައްކަތުގެ ދަށުންކުރެވޭ  މ އެއްބަްސވުމުގެ  .35.1
 ވެރ ފަރާަތށް ،ފަރާތުން ަޙވާލުވާ މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެކަން  ބޭނުންވާނަމަ ކުރަން

 ހުއްދަހޯދަށްވާނެއެވެ. ހުށަހަޅާ ލ ޔުމުން
 އެްއވެސްަބެއއް މަސައްކަުތގެ ފަރާތަކާ އެހެން ގޮުތގެމަތ ން ަގއ ވާ 35.1  .35.2

 މ އެއްބަްސވުމުަގއ ާވގޮުތގެމަތ ން ފަރާތުން  ަޙވާލުވާ ަމސައްކަތް ހަވާލުކުރ ކަމުަގއ ވ ޔަސް
 އުފުލަން ވާނެެއވެ. ޒ ންމާ ފުރ ހަމައަށް

ތަކެއްޗާއ   .36
ޚ ދުމަތާއ  
 ހަވާލުވުން 

ތާރީޚާއ  ( ދުވަސް ކުރ ން ތަެކތ  ގުދަނަށް ގެނެވޭނެ )ތ ނެއް 13ތަކެތ  ގުދަނަށް ގެނައުުމގެ   .36.1
   އަންގަންވާނެެއވެ.މަސަްއކަތް ވ ލަރެްސކުާރ ފަރާތަށް  ގަޑ 

 ޙަވާލުވާނީ ( ގުދަނުން) މަސައްކަތް ވ ލަރެްސކުރާ ފަރާތުންތަކެތ  ގުދަނަށް ގެނައުމުން   .36.2
 ތަކެތީގެ އަދަާދއެވެ.

ަބލާނީ ގުދަނަށް ޙަވާލުވުމަށްަފހު  އެއްބަްސވުމުަގއ ވާ ގޮތަށް ަތކެތ /ޚ ދުމަތް ލ ބ ފައ ވޭތޯ  .36.3 
މަސަްއަކތް ކޮމެޓީންނެވެ. ކޮލ ޓީ ބެލުމަށްފަހު ސްޕެސ ފ ކޭޝަނާއ  ެއއްގޮތަށް  އ ވެުލއޭޝަން

 ނ ންމާފައ ވާކަމަށް ވާނަމަ ެއގްރީމަންޓާ އެްއގޮތަށް ތަކެތ /ޚ ދުމަތް ލ ބުނުކަމަށްބެލޭނެއެވެ.
 އަދ  އެއްަބސްވުމާ ޚ ލާފަށް ފޯރުކޮށްދީފައ ވާ ޚ ދުމަތް/ތަކެތ  އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެެއވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ  .37
 މުއްދަތު 

 ަތކެތ /ޚ ދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ އެއްބަްސވުމުަގއ  ބަޔާންކޮށްަފއ ވާ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައ    .37.1

 ުނަވތަ  ކާރ ާޘއެއް/ޙާދ ސާއެއް ޤުދުރަތީ ނުވަތަ ކަމެއް ާބރުނުފޯރާ ހަވާުލވ ފަރާތުގެ މަސައްކަތް  .37.2
 އ ތުރުކުރުމަށްޓަަކއ  މުއްދަތު ކުރ މަތ ވެއްޖެނަމަ ުގޅޭކަެމއް މެނ ފެކްޗަރ ންއާއ 

 ުގޅޭ ކަމާ ނުވަތަ ރަސްމީ) އެގޭަފދަ ދ މާވ ކަން އެކަމެއް  ުނވަތަ  ކާރ ާޘއެއް/އެޙާދ ސާެއއް
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 ުކރ ން ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު ނ ންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ލ ޔުންަތކާެއކު ( ފަރާތްތަކުގެ
  ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. މަސައްކަުތގެ ވެރ ފަރާތަށް

 މުއްދަތު ހުށަހެޅ ނަމަވެސް ކޮށްދ ނުަމށްރުއ ތު މުއްދަތު ހުރެ  ސަބަަބކާއ  އެްއވެސް  .37.3 
ގޮތުގެމަތ ްނ  ބަޔާންކޮށްފައ ވާ ަގއ  " އުޞޫލު އ ުތރުކޮށްދ ނުމުގެ މުއްދަތު" އ ތުރުކޮށްދޭނީ

 ބ ޑް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައ ގެްނނެވެ.
 ކުރުމާއ   ޖުރ މަނާ  .38

 އެގްރީމަންޓް 
 ކުރުން  ބާތ ލް 
 

އެއްބަްސވުމުަގއ ވާ މުއްދަތަްށ މަސައްކަތް ނުނ މޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލ ްއޔަތުގެ ަޤާވއ ުދގެ   .38.1
ނޑޭނެެއވެ.  10.71  ވަނަ މާއްދާއާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތ ން ލ ކުއ ޑޭޓަޑް ެޑމޭޖަސް ކެ

ރުފ ޔާއަށްވުެރ ދަށުގެ ބީލަެމްއނަމަ ފައ ސާ ަކނޑާނީ، ޖުމްލަ -/2,500,000 ޖުމްލަ އަގު   .38.2
)ޕޮއ ންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ  0.005އަގު 

 އ ތުރުވާ ުދވަސްތަުކގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.
 CP*0.005*LDލ ކުއ ޑޭެޓޑް ޑެމޭޖަސް = 

CP ްަރއ ސް(: ކޮންޓްރެކްްޓގެ ޖުމްލަ އަގު )ކޮންޓްކެޓް ޕ 
LD  ްލޭޓް ޑ އުރޭޝަން(: ކޮްނޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަްށވުރެ އ ުތރުވާ ދުވަސްަތއ( 

ފައ ސާ  މަސައްކަްތ ޙަވާލުވ  ފަރާތުންމަސައްކަތް ނުނ މ  ލަސްާވ މުއްދަތަށް   .38.3 
ހުށަހަޅާ ބ ލަށް ފައ ސާ ދޫކުރެޭވީނ  މަސައްކަތް ޙަވާލުވ  ފަރާތުންދޭންޖެހ އްޖެނަމަ، 

ނޑުމަށްފަހު ބާީކ  މަސައްކަތް ނުނ މ  ލަސްވީ މުއްދަތަށްވާ ފައ ސާ ބ ލްަގއ ާވ އަދަދުން ކެ
 ފައ ސާެއވެ.

އ ންަސއްތަ އަްށވުރެ ލ ކުއ ޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަްސ  15%މަސައްކަުތގެ ޖުމްލަ އަގުެގ   .38.4 
 ބޮޑުެވއްޖެނަމަ އެއްބަްސވުން ބާތ ލްކުރެވޭނެެއވެ.

އެގްރީމަންޓް  .39
 ބާތ ލްކުރުން 

އެއްބަްސވުމުަގއ  ބަޔާންކޮްށފައ ާވގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރ ޔަށް ނުދާކަމަށް ފާހަަގ   .39.1
ކުރެވ އްޖެނަމަ އެއްބަސްވުްނެއއްކޮށް ނުވަތަ ެއއްބަސްވުުމެގ ބައެއް ބާތ ލްކުރުމުގެ ފުރ ހަމަ 

 ގެ ވެރ ަފރާތަށް ލ ބ ގެންވެެއވެ.އ ޚްތ ޔާރު މަސަްއކަތު
ދުވަހުގެ ތެރޭގައ ،  3އެްއވެސް ސަބަބަކާހުރެ ެއއްަބސްވުން ބާތ ލްކޮށްފ ނަމަ ބަންދުނޫން   .39.2 

އެހާތަނަށް ނ މ ފައ ވާ މަސައްކަތާއ ، ނުނ މ ހުރ  މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އަގާެއކު ލ ެޔ، 
ދެފަރާތުން އެލ ޔުމުގައ  ސޮއ ކުރަން ވާނެެއވެ. އަދ  މަސަްއކަތް ހ ނގާ ސައ ތްަގއ  ހުންނަ 

ދުވަހުގެ  3ޓްރެކްޓަރ ގެ ހުރ ހާ ތަކެތީގެ ލ ސްޓް ނަގައ  އެަތެކތ   ބަނދުނޫން ކޮން
ތެރޭގައ  ގެންދަންވާެނެއވެ. މ  މުއްދަތުގެ ފަހުން މ އ ން އެއްޗަކަށް ދ މާވާ ެއއްެވްސ 

 ނެެއވެ.މައްސަލައަކަށް ޒ ންމާއެއް ުނެވވޭ
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އެހެނ ހެން  .41
 ކަންކަން 

ޤާނޫނެއް ުނަވތަ  ެއއްވެސް ސަރުކާރުގެ ސޮއ ކުރުމަށްފަހު ދެފަރާުތން އެއްބަސްވުުމގައ  މ   .41.1
ޤާނޫންެއ  އެފަދަ ނުވަތަ އެނގ ްއޖެނަމަ ވާކަން ތަޢާރުޟު އެއްބަްސވުމާއ   މ  ދަކާގަާވއ 

 ބާޠ ލެއް  މ އެއްބަސްވުން މުޅ  ސަބަބުން އެކަމެއްގެ ހެދ އްޖެނަމަ  ަގވާއ ެދއްނުވަތަ 
 މާއްދާެއއް  އެ ހ މެނޭގޮތްެވއްޖެނަމަ ވުމުަގއ އެއްބަސް  މ  މާއްާދއެއް  އެފަދަ. ނުވާނެެއވެ

 ދެފަރާތުންވެސް  ދެމެހެއްޓުމަށް އުވާނުަލއ   އެއްބަްސވުން މ  ނަމަވެސް އ ސްލާހްކޮށްގެން 
 .ޤަބޫލުކުރަމެވެ އެއްބަްސވެ

ޓެކްސް އަދ   .41
 އެހެނ ހެން ފީތައް 

ޑ ޔުޓީތަާކއ ، އ މްޯޕޓް މ މަސައްކަތާއ  ގުޅ ގެން ދަްއކަންޖެހޭ ޓެކްސްތަކާއ ، ކަްސޓަމްސް   .41.1
ލައ ސަންސް ފީތަްއ އަދ  އެެހނ ހެއް ފީއެްއ ދަްއކަންޖެހ އްޖެނަމަ ފީއެއް ަދއްކާނީ މަަސއްަކތް 

 ހަވާލުވ  ފަރާތުންނެވެ.
އެއްބަސްވުމަށް  .42

 ބަދަލުގެނައުން 
 މެދުގައ   ދެފަރާތުގެ  ގެނެވޭނީ ބަދަލެއް މާއްދާއަކަށް  ެއއްެވސް އެއްބަްސވުމުަގއ ވާ  މ   .42.1

 .ެއއްބަްސވުމަކުންނެވެ ސޮއ ކުެރވޭ
އެއްބަސްވުމަށް  .43

 ހ ނގާނެ ޤާނޫނު 
 ޤަާވއ ދުތަާކއ   ޤާނޫނުތަކާއ  ދ ވެހ ރާްއޖޭގެ ކުރާނީ ތަންފީޛު ައދ  ،ހ ންގާނީ އެއްބަްސވުން މ   .43.1

 .އެްއގޮތަށެވެ

 ދައްަކއ ެގން  ވާހަކަ މެދުގައ  ދެފަރާތުގެ ދެބަސްވުން އުފެދޭ އ މެދުމ އެއްބަްސވުމާ  .44.1 ދެބަސްވުން  .44
 ހުށަހަޅައ ގެން  އްސަލަމަ ކޯޓަކަށް ޝަރުޢީ ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ،ހައްލުނުކުރެވ އްޖެނަމަ

 . ނ ންމާނީއެވެ
 ތުގެ މެދުަގއ  ދެފަރާ ހައްުލކުރާނީވެސް އެކަމެއް ދ މާވެއްޖެނަމަ ނެތްކަމެއް ަގއ މ އެއްބަްސވުމު  .44.2 

 ަމއްސަލަ  ކޯޓަކަށް ޝަރުޢީ ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ  ،ހަްއލުނުވެއްޖެނަމަ. ދަްއކައ ގެންނެވެ ވާހަކަ
 .ނ ންމާނީއެވެ ހުށަހަޅައ ގެން
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 4 –ސެކްޝަން 
 ތައް ޖަދުވަލު 
 1 – ޖަދުވަލު 

 ޗެކްލ ސްޓް  އަދ   ލ ޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  ބީލަން 
 

 

 

 

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލ ޔުންތައް  #

  ޑ ސްކޮލ ފައ  ކުރެވޭނެއެވެ. ނެތްނަމަ  ނުވަތަ  މަދު  ލ ޔުންތައް  އަދ   ލ ޔުމެއް  އަދ   މަޢުލޫމާތު  ތ ރީގައ މ ވާ  ބީލަން ހުށަހަޅާއ ރު 

   ( 2ބީލަން ހުށަހަޅާ ޯފމް )ޖަުދވަލު  1

   ރެޖ ސްްޓރީގެ ކޮޕީ  ކޯޕަރޭޓ ވް ޮސސައ ޓީ/ ައމ އްލަ ފަުރދުްނގެ ވ ޔަާފީރގެ  ކުންފުނ /ޕާޓްނަރޝ ްޕ/ 2

     ޢ މާރާތްުކރުުމގެ ޢަމަލީ މަަސއްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ުހއްަދގެ ކޮޕީ. 3

   ކުދ  އަދ  މެދުފަންީތގެ ވ ޔަފާީރގެ ރަޖ ސްޓްރީ ކޮޕީ 4

   (ބީ.ޯއ.ކ ޔު / ހުށަހަޅާ ެއސްޓ މޭޓް )ކޯޓޭޝަން 5

   (3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ ޕްރޮަފއ ލް  6

   ސެޓްފ ކެޓް ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ެރޖ ސްްޓރީކޮށްފައ ވާނަމަ(ރެޖ ސްޓްރޭޝަން ޖީެއސްޓީ  7

   (އެޓާރނީ އޮފް ޕަވަރ) ލ ޔުން ހުްއދަ ޮސއ ކުުރުމގެ ބީލަުމގައ  8

   .އެލ ޔުން ހުށަހަޅަްނޖެހޭަނމަ ލ ޔުން ބަޔާންުކރާ މާްއާދގައ ވާ ވަނަ 6.1 9

   ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް(ހުަށހަޅަންެޖހޭ  ބ ޑު ސެކ އުރ ޓީ) ބ ޑު ސެކ އުރ ޓީ 11

 މާރކްސް ނުލ ބޭނެއެވެ.ހުށަހަޅާއ ރު ތ ރީގައ މ ވާ މަޢުލޫމާތު އަދ  ލ ޔުމެއް އަދ  ލ ޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ބީލަން 

   ފުރ ހަމަކޮށް ހުށަަހޅާފައ   5އަދ  ޖަުދވަލު  ބީލަން ހުށަހަޅާ މަަސއްކަތާުގޅުންުހރ  ަމސައްކަުތގެ ތަްޖރ ާބގެ ލ ޔުންތައް 11

   ފުރ ަހމަކޮށް ހުށަހަޅާަފއ   4ގެ ލ ޔުންތައް ައދ  ަޖދުވަލު  މާލީ ދަލީލު )ބޭންކް ގެެރންޓީާއއ  ކްރެޑ ޓް ފެސ ލ ޓީފަދަ( 12

ފަރާތަށް ވާ އ ރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައ ނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އ ޙްތ ޔާރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލ  ހުށަހަޅާއ ރު ތ ރީގައ މ ބީލަން 

 ލ ބ ގެންވެއެވެ.

   ތަރުީތބުކުެރވ ަފއ   މ ލ ސްުޓގައ  ވާ ތަރުީތބުންުހރީ ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ލ ޔުންތައް  13

   ޞަފްހާ ނަންަބރު ޖަހާަފއ  )ކ ތައް ަޞފްޙާގެ ެތރެއ ން ކ ަތއްަވނަ  ޞަފްޙާކަްނ އެނޭގގޮތަށް( 14

   ޮސއ ކޮށްަފއ  ހުރީ ޞަފްހާތަކުަގއ   15

   ވަކ ުނވާެނހެްނ ބައ ންޑްކޮށް / ީހރަްސޖަހާފައ   ުހރީ ަގނޑުތައްބީލަުމގެ  16

 އެއްބަސްވުމުގައ  ސޮއ ކުރުމުގެ ކުރ ން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލ ޔުންތައް 

17 
މަްސ  3މޯލްޑ ްވސް އ ންލަންޑް ެރވެނ އު އޮޯތރ ޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލ އަރެންްސ ރ ޕޯޓްގެ ކޮޕީ )ދޫކުރ ފަހުން 

 ހަމަުނވާ(
  

18 
ެނތްަނމަ  )ެއންމެފަހުން ެދއްކ  މަުހގެ ައދ  ުމަވއްޒަފުން ުމގެ ކޮޕީގަާވއ ދުން ޕެންަޝން ފައ ސާ ަދއްކާަކމުގެ ލ ޔު

 މަސް ަހމަުނވާ( 3)ދޫކުރ ފަހުން  ނެތްކަމަށް ޕެންަސން އޮފީހުްނދީފައ ވާ ލ ޔުން(
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18 28ގެ   ސަފްހާ    ، މ ނ ސްޓްރީ އޮފް އެޑ ޔުކޭޝަން  
 

 2 – ޖަދުވަލު 

 ހުށަހަޅާ ފޯމް ބީލަން 
 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަން  .1
 1.1 ނަން  

 1.2 އެޑްރެސް  

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 

 2.2 އ ޢުލާން ނަްނބަރު 
 ހުށަހަޅާ އަގާއ  މުއްދަތު  .3

 3.1 ހުށަހަޅާ އަގު  

  ޖީ.އެސް.ޓީ  

  ޖުމްލަ އަގު: 

 3.2 )ތާނައ ން ލ ޔުމަށް (ޖުމްލަ އަގު  
 3.3 މުއްދަތު )ބަންދުދުވަސްތައް ހ ަމނައ ގެން( 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އ ގްރާރު  .4
 މަތް ފޯރުކޮށްދ ނުމަށް ދީފައ ވާ މަޢުލޫމާތާއ ، ެއްގރީމަންޓްގެ މާއްދާތައްމަތީގައ ބަޔާްނކޮށްފައ ވާ މަަސއްކަތް/ޚ ދު

ނުޑ މަސަ މ   މަތީގައ  ދެންނެވ ަފއ ވާ އަގަށްރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު،  އްކަތް ނުވަތަ ޚ ދުމަތް ދ ނުމަށް އަޅުގަ
ނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.  / އަުޅގަ

4.1 

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚ ދުމަތް ފޯރުކޮްށދ ނުން ހަވާލުކުރަން ނ ންމައ ފ ނަމަ، އެކަށީގެްނާވ  އަޅުަގނޑު/ އަުޅގަ
ގައ ާވ މުއްދަތުގައ  މަސަްއކަތް/ޚ ުދމަތް ފޯރުކޮށްދ ނުމަށް  3.3މަަސއްަކތް ފެއްޓުމަށާއ ، މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައ  

 ހުށަހަޅަމެވެ.
4.2 

ކޮށް، ެއއާއ  އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ސް ހަމަވަންދެން މ ބީލަން ޤަބޫލުދުވަ 31މ ބީލަން ހުށަހަޅާތާ 
ނޑުމެން ެއއްބަްސވަމެވެ. މ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައ  އެްއބަސްވުމުަގއ  ސޮއ ކުރުމަށް ެވރ ފަރާތުން އެދ ވަޑައ   / އަުޅގަ

 ވަމެެވ. ސައްކަތް ކުރުމަށްެވސް އެއްބަސް ގެންފ ނަމަ، އެއްބަްސވުުމގައ  ސޮއ ކޮށް އެއްބަްސވުމާއ  އެްއގޮތަށް މަ
4.3 

  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .5

 

 ސޮއ  

 ނަން  

 މަޤާމު 

 ތާރީޚް 
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 3 – ޖަދުވަލު 
 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައ ލް 

 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1
  -1.1 ނަން  

  -1.2 ރަޖ ސްޓްރީ ކުރެވ ފައ ވާ އެޑްރެސް 

  -1.3 ވ ޔަފާރީ އެޑްރެސް  

  -1.4 ރަޖ ސްޓްރީ ނަންބަރު 

  -1.5 އައ ޑެންޓ ފ ކޭޝަން ނަންބަރު ޓެކްސް ޕޭޔަރ  

  -1.6 ނަންބަރު  ޖީ.އެސް.ޓީ ޓ ން 

  -1.7 ފޯނު ނަންބަރު  

  -1.8 އީމެއ ލް އެޑްރެސް  

ވެރ ންގެ މަޢުލޫމާތު )ކުންފުންޏެއްނަމަ ހ އްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝ ޕެންނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  .2
 ވ ޔަފާރ އެއްނަމަ ވެރ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު(މަޢުލޫމާތު، އަމ އްލަ ފަރުދުންގެ 

 # ނަން  މަޤާމު 

   މެޖޭނ ންގ ޑ ރެކްޓަރ

   ޑ ރެކްޓަރ

   ޑ ރެކްޓަރ

   

 އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް  .3
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ބީލަން ފޮތް 

October 5, 2021 

 

20 28ގެ   ސަފްހާ    ، މ ނ ސްޓްރީ އޮފް އެޑ ޔުކޭޝަން  
 

 4 – ޖަދުވަލު 
  މާލީ ތަނަވަސްކަމާއ  ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަން 
)ދ ވެހ   ފާއ ތުވ  މަހުގެ ބެލެންސް 
 ރުފ ޔާއ ން(

 # އެކައުންޓް ނަންބަރު  އެކައުންޓްގެ ބާވަތް 

    

    

    

 ޖުމްލަ  

 ކްރެޑ ޓް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

)ދ ވެހ   ފައ ސާގެ އަދަދު 
 ރުފ ޔާއ ން(

 # ފަރާތުގެ ނަން  ކުރެޑ ޓް ދޫކުރ   ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް  ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު 

     

     

     

 ޖުމްލަ  
 

 

 

 

 

 

 

އ ންސައްތަ ޖުމްލަ އަދަދުން ހަމަވާނަމައެވެ. އަދ  އ ވެލުއޭޝަނަށް ނަގާނެ އެްނމެ  15އ ވެލުއޭޝަނަށް ނަާގނީ ހުށަހަޅާއަގުގެ   ނޯޓް:
  އ ންސައްތައެވެ. 85މަތީ އަދަދަކީ ހުށަހަޅާއަގުގެ 
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 5 – ޖަދުވަލު 
 ގެ ނ ޔަލަށް( 2021 މްބަރޓެ ސެޕް )  ތެރޭގައ  ކޮށްފައ ވާ ގުޅުންހުރ  މަސައްކަތްތައް  މަސް ދުވަހުގެ  36ފާއ ތުވ  

 

 

 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައ ވާ ގުޅުންހުރ  މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް 
މަސައްކަތުގެ އަގު 
 )ދ ވެހ  ރުފ ޔާއ ން(

 # މަސައްކަތުގެ ނަން  މަސައްކަތުގެ ވެރ ފަރާތް  މަސައްކަތްކުރ  އަހަރު 

     

     

     

     

     

     

     

 ޖުމްލަ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

އ ންސައްތަ ހަމަވާ  21އ ންސައްތަ ހަމަވާ މަސައްކަތްތަކެވެ. )ހުށަހަޅާއަގުގެ  21އ ވެލުއޭޝަނަށް ނެޭގނީ ހުށަހަޅާއަގުގެ   ނޯޓް:
  ޕޮއ ންޓް( 2ގުޅުންހުރ  ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް 
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 6 – ޖަދުވަލު 
 ޑު ނބީލަން އ ވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މ ންގަ

 

 

 

 

ޕޮއ ންޓްދެވޭނެ 
 ދާއ ރާ 

 ޕޮއ ންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް 
ޕޮއ ންޓްގެ 
 އަދަދު 

މަދުވެގެން 
ހޯދަންޖެހޭ 
ޕޮއ ންޓްގެ 
 އަދަދު 

މަސައްކަތުގެ 
 ތަޖުރ ބާ 

އ ންަސއްތަ ހަމަވާ ގުޅުންހުރ  ޮކންމެ  20ހުށަހަޅާއަުގގެ 
އެންމެ ގ ނަވެގެން ލ ބޭނީ   .ލ ބޭނެ ޕޮއ ންޓް 2މަސައްކަތަކަށް 

 ޕޮއ ންޓެވެ.  16
އ ންސައްތަ ަހމަވާ  20)އ ވެުލއޭޝަނަށް ނެގޭނީ ހުށަހަޅާއަުގގެ  

މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއ ްނ ޖޫރ މަނާއެއްނެތ  ހ ންގާފައ ވާ 
އ ްނސައްތަ  20ގުޅުންހުރ  ޕްރޮޖެކްޓްތަެކވެ. ހުށަހަޅާއަުގގެ 

 ޮޕއ ންޓް ލ ބޭނެ( 2ހަމަވާ ގުޅުންހުރ  ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް 

16 5 

 މާލީ ޤާބ ލުކަން 

  14 × އަދަދުމަތީ / ހުށަހެޅ  އެންމެ  އަދަދުހުށަހެޅ  
އަްށވުރެ ދަށްނަމަ  15%)މާލީ ގާބ ލްކަން ހުށަހެޅ  ައދަދުގެ 
އަދ  އ ވެލުއޭޝަނަްށ ަނގާނެ އެްއވެސް ޮޕއ ންޓެއް ނުެދވޭެނއެވެ. 

 އ ންސައްތައެވެ.( 85އެންމެ މަތީ އަދަދަކީ ހުށަހަޅާއަގުގެ 

14 4 

  10  11 ×ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށަހެޅ  މުއްދަތު  މުއްދަތު 

  60  61 ×ހުށަހެޅ  އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ުހށަހެޅ  އަގު  އަގު 

  100 މުޅ  ޖުމްލަ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ނޑައަޅާފައ ވާ އ ވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ ޕޮ އަގާއ  މުއްދަތު  ނޯޓް: އެހެނ ހެން ބައ ތަުކން މަދުވެގެން ހޯދަންޖެހޭ އ ންޓް ދ ނުމަށް ކަ
 ޕޮއ ންޓް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ އެކަްނޏެވެ.
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 ބ ޑް ސެކ އުރ ޓީ 
 

 

 

 

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

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

submitted his Bid for the Tender no……….issued by the Ministry of Education on 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

THE CONDITIONS of this obligation are: 

  

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

Form of Bid; 

           or 

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

Bid validity: 

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

Bidders, if required; or 

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

Bidders; or 

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

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

Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to 

Bidders. 

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

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

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

the occurred condition or conditions.  
 

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

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

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

Guarantee should reach the Bank not later than the above date.  

 

DATE…………………………… SIGNATURE OF THE BANK  
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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  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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 އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ 

 

 

 

 

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

 [name & address of Purchaser] 

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

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

  

 [name of Contract]  

 

Gentlemen: 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

guarantee as primary obligator and not as Surety merely, the payment to 

…………………………………………………. [name of Purchaser]  on his first demand without whatsoever 

right of objection on our part and without his first claim to the Supplier, in the amount not exceeding 

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

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

 

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

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

 ކޮންޓްރެކްޓް ޑާޓާ ޝީޓް 

 ކޮންޓްރެކްޓާގުޅޭ ރ ފަރަންސްތައް 
ރ ފަރަންސް 
 ނަންބަރު 

 ގަންނަ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
 ނަން:

 އެގްރެްސ:
33.1 

 ވ ްއކާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު 

 ނަން:
 އެގްރެްސ:

33.2 

 މަސައްކަުތގެ މަޢުލޫމާތު:
 

33.3 

 33.4 މަސައްކަުތގެ ައގު:
  37 އެއްބަްސވުމުގެ ުމއްދަތު:
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  6 -ސެކްޝަން 

 އެއްބަސްވުން 
 ފަހުން  މީގެ އެއްބަްސވުމުަގއ   މ ) --------------------  ،ވަނީ ކުރެވ ަފއ   އެގްރީމަންޓް މ 

 ،ސަަނތުން މީލާދީ ،ދެމެދު އާ "(  ވ އްކާފަރާތް" މީގެފަހުން އެއްބަްސވުމުަގއ   މ ) ------------ ާއއ "( ގަންނަފަރާތް"
 . ެއވެ ދުވަހު....... )..................(  މަހުގެ........................  އަހަރުގެ ވަނަ........... 

( ކުރުމަްށ "މަސައްކަްތތައް"އެއްބަްސވުމުަގއ  މީގެ ފަހުން  )މ ............................ ދެންފަހެ، 
ހުށަހަޅާފައ ާވ އަންދާސީ ހ ސާބު ގަންނަފަރާތުން ފަރާތުން ވ ްއކާހ ނދު، އަދ  އެކަމަށްޓަަކއ   ވ ގަންނަފަރާތުން ބޭނުން

ލ ބޭ  ތްަތއް ފޯރުކޮށްދ ނުމުގައ މަސައްކަ އަދ  އެ ،ފަރާުތން ކުރުމަށާއ ވ އްކާހ ނދު، ބުނެވ ދ ޔަ މަސައްކަތްތައް  ރ ޤަބޫލުކު
 ވަެމވެ. ގެއްލުމަކަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނަމަ އެކަމެއް ކުރުމަށް ނ ޔަްތަގނެ، އަންނަނ ވ  ކަންކަމަށް ެއއްބަސް

 "އްޠުތަ އެއްބަްސވުމުގެ ޝަރު" ތައް މާނަކުރުމުގައ ޙުތަާކއ  އ ސްތ ލާބަޔާްނކޮށްފައ ވާ މުސްތަލަޙުއެއްބަްސވުމުަގއ   މ  .1
ެއއްބަސްވުުމގެ ބަެއްއގެ  އަދ  ެއއީ، މ  ގޮތަށް ބަލަންވާނެެއވެ.މުސްތަލަޙެއް ނުވަތަ އ ސްތ ލާޙެއް ބޭނުންކޮށްފައ ވާ  އެގައ  

 ގޮތުަގއ  ބެލެވޭެނއެވެ. 
ައގު ެދއްކުމަށް ަކނަޑއަޅާފައ ާވގޮތަށް  ރ ޢާޔަތްކޮްށ  ަކނޑަައޅާފައ ވާ ައގަށް، އަދ  އެ ގައ  ެއއްބަސްވުމު  މ  .2

 ުމގެ ޝަުރޠުތަކާއެއްަބސްވު މަަސއްކަތްކުރުުމަގއ  މ  އަދ  އެ ،އެއްބަްސވުމުގެދަށުން ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަާށއ 
 ފަރާތުން އެއްބަްސެވއެވެ. ވ ްއކާބަދަލު ދ ނުމަށް ލ ބ ދޭންޖެހޭ މަަސއްކަތްތަކަށް އެްއގޮތްނުވާ 

 އަދ  އ ސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ،އެއްބަްސވުމުަގއ  ަކނޑައަޅާަފއ ވާ މަަސއްކަތްަތއް ުކރ އަށް ގެްނގޮސް ނ ންމުމާއ  މ  .3
މަސައްކަތުެގ ވ އްާކފަރާތަށް ލ ބ ދޭންޖެހޭ  އ  އެްއގޮތަށް އ ސްލާޙުކުރުމާ ގުޅ ގެންެއއްބަްސވުމުެގ ޝަރުޠުތަކާ މަސައްކަތްތައް

ދޭންޖެހޭ އެްއގޮތްވާ ޮގތުގެމަތ ން ވ އްކާފަރާތުން ޮކށްނ ންމާ މަސައްކަތްތަކަށް  އަގު ނުވަތަ އެއްބަްސވުމުެގ ޝަރުޠުތަކާ
 އެއްބަސްވެެއވެ.   ގަންނަފަރާތުންދ ނުމަށް ވ ްއކާފަރާތަށް އެންމެހާ ފައ ސާ 

މ  އެއްބަްސވުން އެކުެލވ ެގންވަނީ ބީލަމާ ގުޅ ގެން ެދވުނު މަޢުލޫމާތާއ ، އެއްަބްސވުމުގެ އާންމު 
 މަސަްއކަތް ހަވާުލވ  ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައ ވާ ޕްރޮޕޯސަލްގެ މައްޗަެށވެ.، މާއްދާތަކާއ  

 ެއއްބަސްވުުމަގއ   ،އ ޙްތ ރާމްކުރުމާއ  މާއްދާތަކަށް އެންމެހައ  އެްއބަސްވުމުގެ މ  ،އެއްބަސްވުަމކީ މ 
 ދެމެހެއްޓުމުގެ  އެއްބަްސވުން މުއްަދތަށް މ އެއްބަސްވުުމގެ ދެފަރާތުން ،ާޙޞ ލްކުރުމަށްޓަކައ   މަޤްޞަދުތައް ބަޔާންކުރާ
 .ވުެމކެވެެއއްބަސް ޞައްޙަ ސޮއ ކޮށްފައ ވާ  ެއކު އ ޚްތ ޔާރާ ފުރ ހަމަ ދެފަރާތުގެ ،ހެކ ކޮށް މީހުން ތ ީރަގއ ވާ ނ ޔަތުގައ 

 ފަރާތް: މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ    ވެރ ފަރާތް: މަސައްކަތުގެ 
 ސޮއ : ސޮއ :

 
 ނަން:  ނަން: 

 މަޤާމް:  މަޤާމް: 
 ތައްަގނޑު:  ތައްަގނޑު: 
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 ހެކ ން:   ހެކ ން:
 ސޮއ : ސޮއ :

 
 ނަން:  ނަން: 
 މަޤާމް:  މަޤާމް: 
 އައ .ޑީ#: އައ .ޑީ#:

 މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ސްޕަވައ ޒު ކުރާނީ     ސްޕަވައ ޒު ކުރާނީ މަސައްކަތުގެ ވެރ ފަރާތުން 
 ސޮއ : ސޮއ :

 
 ނަން:  ނަން: 
   މަޤާމް:    މަޤާމް: 
 އައ .ޑީ#: އައ .ޑީ#:

 ގުޅޭނެ ނަންބަރު: ގުޅޭނެ ނަންބަރު:
 އީމެއ ލް ެއޑްރެސް: އީމެއ ލް ެއޑްރެސް:
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 7 -ސެކްޝަން 
 ބޭނުންވާ ޚ ދުމަތް/ތަކެތ /މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް 

ވަނަ ދުވަހު ރަޖ ސްޓްރީ ކުރެވޭ ހުރ ހާ ފަރާތްތަކަށް  2021 އޮކްޓޯބަރ 12 (.ކ ޔު .އޯއަދ  ބީ )ކުރެހުން  ންތައްލ ޔުމ  ޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ 

  .އެޓޭޗްކުރެވ ފައ ވާނެއެވެ ގެޒެޓްގައ  ޑޮކ ޔުމެންޓްތައް އެހެންމެއ ލްކުރެވޭނެއެވެ. 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


