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 ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު އިން  އޮފް ޑިފެންސް  މިމިނިސްޓްރީ 

 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިކުއަރމަންޓް  .1

   28-FA-1/1/2021/67(IUL) : އިޢުލާން ނަންބަރު .1.1

 ަވނަ އިޢުލާން  01 އިޢުލާންގެ އަދަދު: .1.2

 ؛ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ .1.3

   2021 މެއި 02 ތާރީޚް:  .1.3.1

 12:30 ގަޑި: .1.3.2

 އަށް ހާޟިރުެވ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެްނސް ތަން:  .1.3.3

ހާޒިރެއްގައެެވ ކަނޑާނީ، އަންދާސީހިސާބު .1.3.4 އެއް  އެންމެންެގ  ހާޒިރުާވ  ހުށަހަޅަން  ހާޒިރުިވ . އަްނދާސީހިސާބު  ހުށަހެޅުމަށް  އަްނދާސީހިސާބު 

އް، އަުގ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އަުގތައް، އަްނދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޟިރުާވ މީހުންެގ ނަން ނޯޓުކުރާ ޝީޓްގައި ލިޔެ އެޝީޓްެގ ފޮޓޯކޮޕީއެ
 .ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުިވ ފަރާތްތަކަށް ޙަާވލުކުރެޭވެނއެެވ

 3227881| ފޯނުންނަމަ:  tender@defence.gov.mvއިލްކޮށްދެއްުވންއެދެމެެވ. މެއީ މިމަސައްކަތާއި ުގޅޭޮގތުން އެއްެވސް ސުާވލެއްާވަނމަ މިމެއިލްއަށް،  .1.4
 ގުޅުއްުވްނއެދެމެެވ.  (14:00ން  08:00ސަރުކާރު ބަންދު ޫނން ކޮންމެ ދުަވހަކު: )

 ލަ ތަކެތީގައި މަސައްކަތްކުރުން އަމިއް   މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:  .1.5

ޕެއިންޓްކޮށްދޭނެ  ެވހިކަލް  02މިމަސައްކަތަކީ    މަސައްކަތް:  .1.1 ހޯދުމުެގ    މަރާމާތުކޮށް  މަސައްކަތްތަކެއް    .މަސައްކަތެެވފަރާތްތަކެއް  ަވކިަވކި  މިމަސައްކަތްތަކަކީ 

  3327881އިްނސްޕެކްޓްކުރުމުެގ ކަންކަން މިެވހިކަލްތައް މަސައްކަތުެގ ތެރެއިން ބިޑަރ ބޭނުން މަސައްކަތަކަށް އަުގ ހުށަހެޅުއްިވދާެނއެެވ.  02ކަމަށްާވތީ، މި 
 މެެވ.ުވްނއެދެ ލިޓީ އަގާއެކު ހުށަހެޅުއް ެގ ނަމާއި ކޮތްތަކާއި ބޭނުންކުރާ ޕެއިންޓްއިްނސްޕެކްޓް ކުރެއްވުމަށްފަހު ކުރަން ހުރި މަސައްކަ  އާއި ުގޅުއްުވމުން ހަމަޖެހޭެނއެެވ.

1.1.1. MNDF1437 ްލާ ޕޮލިޝްކުރުން.މާރާމާތުކޮށް ދަާވދު ލް ބޮޑީ އާއި ފަހަތު ފޮޝިަގނޑުފު ހީނޯ ޓްރަކ   

1.1.2. MNDF1195 ްތީގައިއަމިއްލަ ތަކެ ލާ ޕޮލިޝްކުރުންމާރާމާތުކޮށް ދަާވދުއާއި ބޮޑީ ޗެސިސް  ކަޕްެގ ކެބް ޕި ކުރޫ ހައިލަކްސ . 
 

މިޝީޓާއި އެޓޭޗްކޮށްފައިާވނެއެެވ.    މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ުގޅޭ  މަސައްކަތާއި  ޮގތާއި  ކުރަންޖެހޭ  މިމަސައްކަތްއި  މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަނާ .1.2

އިެވލުއޭ ޓެކްނިކަލް  ބަޔާންކުރަްނާވނެއެެވ.  ތަފްޞީލްކޮށް  ކޯޓޭޝަންަގއި  ހުށަހަޅާ  މަޢުލޫމާތު  ހުރިހާ  މިއަށް ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަްނަގއިާވ  ހަދާނީ  ޝަން 
 ޙަާވލާދީއެެވ. 

އް ދީފައިނުާވނަމަ އަުގ ހުށަހަޅާނީ ބީލަންެވރިއާެގ އަމިއްލަ ފޯމެއްޓެއްގައެެވ. އަދި މިކަމަށް އަުގ މިޕްރިކިއުމަންޓަށް އަުގ ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ަވކި ފޯމެޓެ  .1.3
 ހުށަހަޅާއިރު އެއްެވސް ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަން މިޕެކޭޖްަގއި ބުނެފައިާވނަމަ އެފޯމެއްޓެއް މިޕެކޭޖާއި އެޓޭޗްކޮށްފައިާވެނއެެވ.

 އޮފީސް  ތަކާއި ދުަވސް ބަްނދު ރަސްމީ) ދުަވސް 30މީލާދީ   ސޮއިކުރާތާ އެއްބަސްުވމުަގއި)ކޮންމެ އުޅަނދެއް(   އްކަތުެގމަސަ:ޕީރިއަޑް  ކޮމްޕްލީޝަން  އިންޓެންޑަޑް  .1.4
ަނމަެވސް އަުގ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މިމަސައްކަތް ނިްނމޭެނ  . ތެރޭަގއި މިމަސައްކަތްނިްނމުމަށް މިމިނިސްޓްރީއިން ބޭނުްނވެއެެވ.( ބަންދު ދުަވސްތައް ހިމަނައިެގން

އަންދާސީހިސާބު އިެވލުއޭޓްކުރާއިރު މުއްދަތުެގ ބަޔަށް ފުލްމާކްސް ދެޭވނީ މިމަސައްކަތް ނިްނމުމަށް މިމިިނސްޓްރީއިްނ  . ކޮންމެ މުއްދަތެއްެވސް ހުށަހެޅިދާެނއެެވ
މިމުއްދަތަށް ުވރެ ދިުގ މުއްދަތެއް ޖަހާފައިާވ ފަރާތްތަކުެގ . ާވ މުއްދަތުެގ ބޭންޑަށް އަުގ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށެެވދީފައިާވ އިންޓެްނޑަޑް ކޮމްޕްލީޝަން ޕީރިއަޑްަގއި

ކޮމް އިންޓެންޑަޑް  ދެޭވނީ  މާކްސް  ބަޔަށް  އެރޭޝިޔޯއިންެނެވމުއްދަތުެގ  ބަލައިެގން  ބޭސްލައިނަކަށް  އަކީ  ޕީރިއަޑް  މުއްދަތެއް   .ޕްލީޝަން  ަވކި  މިބައިަގއި 

  ބަލައިެގން ކަށް  މުއްދަތުތަ  ސައްކަތްކޮށްނިްނމުމަށް ދީފައިނުާވަނމަ، މުއްދަތުެގ ބަޔަށް މާކްސްދޭނީ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ނިްނމުމަށް ހުށަހަޅާމަ
 .އުޞޫލުންެނެވ ރޭޝިޔޯ

މިޮގތުން   ދިެވހިރާއްޖޭެގ ާގޫނނުތަކާއި ޤަާވއިދުތަކާއި އެއްޮގތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްެގން ހިްނާގ ފަރާތްތަކަކަށް ާވން ޖެހޭނެއެެވ.  ފަރާތްތަކަކީ  ކުރިމަތިލާ  މިމަސައްކަތަށް .1.5
ހުށަހަޅާ އަްނދާސީހިސާބުތައް  ޔެކިޔުން  ިވޔަފާރިކުރުމަށް ދަޢުލަތުން ދޫކޮށްފައިާވ މުއްދަތު ހަމަުނާވ ލިޔެކިޔުންތަކުެގ ކޮޕީ ހުށަހަޅަްނާވެނއެެވ. މުއްދަތު ހަމަެވފައިާވ ލި

 ބާޠިލްކުރެޭވނެއެެވ. 

mailto:tender@defence.gov.mv
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ކުންފުނީެގ ވެރިްނެގ   -1)    ޕްރޮފައިލެއް ހުށަހަޅަންާވެނއެެވ. މިޕްރޮފައިލްގައި މިއަންަނިވ ބައިތައް ހިމަަނންާވެނއެެވ.  ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ކުންފުީނެގ .1.6

ެގންގުޅޭ މުވައްޒަފުންެގ   -3ކުރަމުންދާ ިވޔަފާރިތަކުެގ ތަފްސީލް    - 2  ، މަޢުލޫމާތު )ނަމާއި، މަޤާމާއި، ފޯނު ަނންބަރާއި، އައިޑީ ކާޑް ނަްނބަރު ހިމެޭނ ޮގތަށް(
މަސައްކަތުެގ    -6،  ެގންުގޅޭ މެޝިަނރީސްތަކުެގ ތަފްޞީލް  - 5ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތާއި ކްލައިންޓްެގ މަޢުލޫމާތު،    -4ފެންވަރާއި، ަނމާއި، މަޤާމް،  

 (ސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓްިވޔަފާރީެގ ރަޖިސްޓްރީ، މެމޮރޮންޑަމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަްނ، ޖީ.އެ  - 5،  ދާއިރާަގއި ލިބިފައިާވ ތަޖުރިބާ އާއި ޭވތުކޮށްފައިާވ މުއްދަތުެގ ތަފްޞީލް

 ނަމަ،ރ )ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ( އަށް ވުރެ ކުޑަ ޕްރޮކިއުމަންޓަކަށްެވފައި އަދި މިއީ މިކަމަށް ކުރާ ފުރަތަމަ އިޢުލާންކަމަށްާވ-/5,000,000މި ޕްރޮކިއުމަންޓަކީ   .1.7

ނަމަެވސް މިކަމަށް   ކުންފުނިތަކަށެެވ.ދިެވހި ިވޔަފާރި  ދިެވހިން ހިއްޞާާވ    100%  ،ިވޔަފާރިތަކަށާއި   ދިެވހި  އި ގުޅިެގން އަުގ ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނިމިއިޢުލާނާ 

 ކުރިމަތިލެޭވނެއެެވ.  ެވސްދިެވހި ިވޔަފާރިތަކުެގ އިތުރުްނ ރާއްޖޭން ބޭރުެގ ިވޔަފާރިތަކަށް ަވނަ ފަހަރަކަށް އިޢުލާންކުރަން ޖެހިއްޖެަނމަ،  02

ޕްރޮކިއުމަންޓަކީ   .1.8 މިއީ  -/2,500,000މި  އަދި  ޕްރޮކިއުމަންޓަކަށްެވފައި  ކުޑަ  ވުރެ  އަށް  ރުފިޔާ(  ލައްކަ  ފަސް  މިލިއަން  )ދެ  ފުރަތަމަ   މިކަމަށްރ  ކުރާ 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ    ކުރިމަތި ލެޭވނީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްެގން ހިންާގ އެންމެ ކުދި،  ުގޅިެގންއިޢުލާންކަމަށްާވަނމަ، މިއިޢުލާނާއި ގުޅިެގން  
މެެވ. ލިޔުން އެޓޭޗްކޮށްފައި ނުިވ  ިވޔަފާރިތަކުެގ ޮގތުަގއި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވ ިވޔަފާރިތަކަށެެވ. މިފަދަ ިވޔަފާރިއެއްކަން އަންަގއިދޭ ލިޔުން އެޓޭޗްކުރެއްުވންއެދެ 

މި ެވބްސައިޓްަގއި    ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިޭވތޯ ބެލޭނެއެެވ.އެނަމަެވސް މިމިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން މިިނސްޓްރީ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑެެވލޮޕްމަންޓްެގ ވެބްސައިޓްގައި  
ކުދި އަދި މެދު  ފަހަރަކަށް އިޢުލާންކުރަން ޖެހިއްޖެަނމަ،  ަވަނ    02ނަމަެވސް މިކަމަށް    .ރަޖިސްޓްރީެވފައިުނާވ ިވޔަފާރިތަކުން ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް ބާޠިލްކުރެޭވެނއެެވ

 ކުރިމަތިލެޭވެނއެެވ. ެވސްފަންތީެގ ިވޔަފާރިތަކުެގ އިތުރުން މިކެޓަގަރީއަށް ނުފެތޭ ިވޔަފާރިތަކަށް 

ޝާޢިއުކޮށްފައިާވ 'ދައުލަތުެގ އޮފީސްތަކުން ކުރިއަށްެގްނދާ ބީލަންތަކުަގއި ަވނަ ދުަވހު ެގޒެޓްގައި    2021ފެބްރުވަރީ    10އެޯވޑްކުރުމުަގއި،    ޕްރޮކިއުމަންޓްމި .1.9
 އެދެމެެވ(.ބެއްލެުވން ެގޒެޓުން ލު )ބީލަްނވެރިން މިއުޞޫ  އަށް ޢަމަލުކުރެޭވނެއެެވ. 'ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްާވ ބީލަްނވެރިންަނށް އިސްކަން ދިނުމުެގ އުސޫލު

އް ެގްނދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ ފުރަތަމަ ފަހަރު އިޢުލާންކޮށް އަުގ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން އެކަށީެގްނާވ ރަގަޅު ހުށަހެޅުމެ މި ޕްރޮކިއުމަންޓް ކުރިއަށް   .1.10
ނަމަެވސް .  (ޓޭޗްކޮށްފައިާވެނއެެވއެއްބަސްުވމުެގ ކޮޕީއެއް މިޕެކޭޖާއި އެ)  ހުށަހަޅާފައިާވނަމަ އެފަރާތަކަށް މަސައްކަތް އެޯވޑްކޮށް އެއްބަސްުވމެއްަގއި ސޮއިކޮށްެގންެނެވ

ުނާވ ކަމަށް މިިނސްޓްރީެގ ބިޑް ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ުގޅިެގން އެއްެވސް ފަރާތަކުން އަުގ ހުށަހަޅާފައިުނާވަނމަ، ުނަވތަ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުްނތައް އެކަށީެގން
މިއިޢުލާނާއި ުގޅިެގން އަުގ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން އެްނމެ ރަގަޅު ހުށަހެޅުމެއް އަދި  .  ރާނެއެެވަވނަ ފަހަރަކަށް އިޢުލާންކު  02ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެަނމަ  

  ެވސް ަވނަ ފަހަރަށްކުރާ އިޢުލާނާއި ގުޅިެގން   02.   މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގްނދެޭވނެއެެވފަރާތަށް މަސައްކަތް އެޯވޑްކޮށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްެގން  ހުށަހަޅާ
ހުށަހެ ކުރިއައެކަށީެގންާވ  ޮގތަކަށްެވސް  މިނޫން  ނުަވތަ  ހޯދައިެގން  އަގެއް  މިކަމަށް  ބޭރުްނ  ރާއްޖެއިްނ  ުނަވތަ  ބަޒާރުން  ރާއްޖޭެގ  ނުލިބިއްޖެނަމަ  ށް  ޅުމެއް 

 އިޙްތިޔާރު މިމިނިސްޓްރީެގ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. ށް ނިްނމުމުެގ ެގްނދިޔުމަ

ޝަޢުޤުވެރިެވލައްާވ އެްނމެހާ ފަރާތްތަކަށެެވ. ޕޮރިކިއުމަންޓްެގ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ތަފްޞީލްކޮށްފައިާވެނއެެވ. މިޕްރޮކިއުމަންޓް ހުޅުާވލެިވފައިަވނީ މިކަމަށް   .1.11
ރުމުަގއި ބަލާީނ  މަންޓް އެޯވޑްކުމިކަމަށް ކުރިމަތި ލައްާވ ފަރާތްތަކަކީ މިޕޮރޮކިއުމަންޓް ކުރިއަށް ެގންދެޭވނެ ޤާބިލްކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ާވްނާވެނއެެވ. ޕްރޮކިއު 

 ކުރިއަށްެގްނދާ  އޮފީސްތަކުން  ދައުލަތުެގ'  ޝާޢިއުކޮށްފައިާވ  ެގޒެޓްގައި  ދުަވހު  ަވނަ  2021  ފެބްރުވަރީ  10ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ މިްނަގނޑަށާއި  
 އަށެެވ. ' އުސޫލު  ދިނުމުެގ އިސްކަން ބީލަންެވރިންނަށް ނިސްބަތްވާ  ސަރަޙައްދަށް ބީލަންތަކުަގއި

. އަށް ާވ އަދަދު ަވކިން ދައްކަންާވނެއެެވ 6%ޓީ  .އެސް. ޖީ  އަންދާސީހިސާބުގައި ހުށަހަޅާ. އާއިއެކުގައެެވ 6% ޓީ.އެސް. ޖީ ހުށަހަޅަްނާވނީ އަުގ މިމަސައްކަތަށް .1.12
 . ެގ ތެރޭަގއި ހިމަަނއިެގންކަމަށެެވއަގު   6%ޓީ .އެސް. އަށްާވ އަދަދު ަވކިން ދައްކާފައި ނުާވނަމަ ބަލާނީ އަުގ ހުށަހަޅާފައިާވ ޖީ 6%ޓީ .އެސް.ޖީ

އެފަރާތެއްެގ އަުގ  ހުށަހަޅާފައިާވނަމަ އަުގ އަކުން ފައިސާ އެހެން ނޫން ރުފިޔާ ދިެވހި. ރުފިޔާއިންެނެވ ދިެވހި ހުށަހަޅަންާވނީ އަންދާސީހިސާބު މިމަސައްކަތަށް .1.13

އޭަގއި އެފައިސާއެއްެގ އެކްސްޗޭްނޖް ރޭޓް  . އެމް.އެފަރާތެއްެގ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިާވ ދުަވހު، އެމްމިމިިނސްޓްރީއިން ބަދަލު ކުރާނީ،  ،  ދިެވހި ރުފިޔާއަށް 
 . ހުރި ަވރަކަށް ބަލައިެގންެނެވ

ނަމަެވސް . އަެގކެެވ ލަޖުމް ޖަހާނީ އަްނދާސީހިސާބެއްަގއި އެފަދަ ކަމަށްާވަނމަ ޖަހައިެގން އަެގއް ޖުމްލަ ޖެހޭނީ ހުށަހަޅަން އަްނދާސީހިސާބު މިމަސައްކަތަށް .1.14
 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ އަުގ މިމަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ އަުގެގ ބްރޭކް ޑައުންތަކެއް ދީެގން ކަމަށް ާވަނމަ އެފަދަ ކަމަކަށް އަންދާސީހިސާބު

މިނޫްނޮގތަކަށް އަުގ ހުށަހަޅާފިނަމަ އެއަގެއް ބާޠިލްކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު    .ދޭންޖެހޭ ބައިތަކަށް އަުގ ބަހާލައިެގން، މުޅި މަސައްކަތަށް ޖުމްލައަގެއް އަްނނަ ޮގތަށެެވ
 މިމިިނސްޓްރީެގ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. 



 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 
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އަދި . އެމުއްދަތެއް ޖަހަްނޖެހޭެނއެެވމަސައްކަތް ކޮށް ނިންމަން ޖެހޭ މުއްދަތެއް ޖަހަން ޖެހޭ މަސައްކަތެއްނަމަ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު   މިމަސައްކަތަކީ، .1.15

ހިސާބުަގއި ބަޔާން މުއްދަތު ޖަހާއިރު ސަރުކާރު ބަންދު ދުަވސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުަވސް، މަސައްކަތުެގ މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި ނުުގނާނެ ކަމަށް އަންދާސީ 
ހި ުގނާނީ މިދެންެނިވ ދުަވސްތައް  މިނޫްނޮގތަކަށް އަުގ ހުށަހަޅާފިަނމަ އެއަެގއް ބާޠިލްކުރުމުެގ    .މަަނއިެގްނނެެވކޮށްފައި ނުާވަނމަ އެފަދަ ފަރާތެއްެގ މުއްދަތު 

 އިޚްތިޔާރު މިމިނިސްޓްރީެގ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. 

ޓެކް މަސައްކަތެއްނަމަ، ޖެހޭ ހިމަނަން ސްޕެސިފިކޭޝަންސް ޓެކްނިކަލް މިމަސައްކަތަކީ .1.16 ހުށަހަޅާއިރު،  އަންދާސީހިސާބު  ނިކަލް  މިމަސައްކަތަށް 

ޖެހޭެނއެެވ ހުށަހަޅަން  އަންދާސީހިސާބާއިއެކު  ތަފްޞީލް  ޓެކްނިކަލް . ސްޕެސިފިކޭޝަންސްެގ  ހުށަހަޅާފައިާވ  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  އަްނދާސީހިސާބު  އަދި 

ށް އެދުމުން އެކަމެއް ހަމަޖައްސައިދޭްނ  ސްޕެސިފިކޭޝަންަގއި މިމިނިސްޓްރީއިްނ އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުްނާވ މަޢުލޫމާތެއް ާވނަމަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަ 
 މިޫނންޮގތަކަށް އަުގ ހުށަހަޅާފިނަމަ އެއަެގއް ބާޠިލްކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު މިމިނިސްޓްރީެގ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެެވ.  .ޖެހޭެނއެެވ

 ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު ނަމަެވސް. ދުަވހެެވ 90 އަޑަކީޕީރި ެވލިޑިޓީ ކުރާ ރިކޮމަންޑް މިމިނިސްޓްރީން އަންދާސީހިސާބުތަކަށް ހުށަހަޅާ މިމަސައްކަތަށް .1.17
 .ދެވިދާނެއެެވ ޕީރިއަޑެއް ެވލިޑިޓީ އޮތް ދެެވން

އަންދާސީހިސާބުަގއި   މިމަސައްކަތަށް .1.18 އެޮވރަންޓީއެއް  އަންަގއިފިަނމަ  މިމިިނސްޓްރީއިން  ޖަހަން  ޮވރަންޓީއެއް  ހުށަހަޅާއިރު،  . ޖަހަްނާވެނއެެވއަންދާސީހިސާބު 
އަ އެޮވރަންޓީއެއްެގ  ދޭނަމަ  ޮވރަންޓީއެއް  ޑިފޯލްޓް  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  އަންދާސީހިސާބު  ނަމަެވސް  ނުިވ  އެދިފައި  ދިުނމަށް  ްނދާސީހިސާބާއިއެކު  ވޮރަންޓީއެއް 

 . ން އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަްނާވނެއެެވވޮރަންޓީ ދޭއިރު ޮވރަންޓީެގ މުއްދަތާއި ޮވރަންޓީެގ ދަށުން ކަވަރުކުރާނެ ކަންކަ. ހުށަހަޅަްނާވެނއެެވ

ކަމަށްާވނަމަ،   ފިހާރައަކުން ނުަވތަ  ޝިޕަކުން ޕާޓްަނރ ުނަވތަ އިްނެވސްޓްމަންޓަކުން ލޯކަލް ނުަވތަ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅަނީ އަްނދާސީހިސާބު މިމަސައްކަތަށް .1.19
 ކުރާ ފަރާތުެގ ނަމާއި މަޤާމް އަްނދާސީ ހިސާބުގައި ޖަހައި  ސޮއިކުރާ ފަރާތުެގ އައިޑީ ހުށަހަޅާ އަްނދާސީހިސާބުަގއި ސްޓޭމްޕް ޖަހައި ސޮއި ކުރުމަށާއި ސޮއި 

 . ކާޑްެގ ކޮޕީ އެޓޭޗް ކުރުމަށް މިމިިނސްޓްރީން ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެމެެވ

ހިއްސާދާރުން ހިމެޭނ  ،  މީެގ އިތުރަށް. ހޭެނއެެވހުށަހަޅާއިރު ިވޔަފާރީެގ ރަޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ އަްނދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަން ޖެ އަންދާސީހިސާބު މިމަސައްކަތަށް .1.20

އަންދާސީހިސާބާއިއެކު   ކޮޕީ  ޝީޓްެގ  އިންފޮމޭޝަން  ޕްރޮފައިލް  ކޮމްޕެނީނުަވތަ  ެގ ކޮޕީ  ( އޭ.އޯ.އެމް' )މެމޮރަްނޑަމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން'ިވޔަފާރިއެއްނަމަ  
 . ހުށަހަޅަްނާވެނއެެވ

ހުށަހަޅާ   މިމަސައްކަތަށް .1.21 ަވކި  އަްނދާސީހިސާބު  ުނަވތަ  ކޮށްެގން  ރަޖިސްޓްރީ  ކައުންޓަރެއް  ދަށުން  ކުންފުންޏެއްެގ  މައި  ހިްނަގނީ  ިވޔަފާރި  ފަރާތުެގ 
 .އިްނެވސްޓްމެންޓެއް ހަދައިެގންަނމަ އެފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ ރަޖިސްޓްރީތަކުެގ ކޮޕީ އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަްނާވނެއެެވ

 . ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަްނެގ ކޮޕީ އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ.އެސް.ޓީ ނަާގ ފަރާތެއް ނަމަ އެފަރާތުެގ ޖީ.އެސް. ހުށަހަޅާއިރު ޖީ އަުގ މިމަސައްކަތަށް .1.22

ލިޔުމުެގ ކޮޕީ ދީފައިާވ   ފަރާތްތަކުން އެކި މެދު  ޮގތާއި ނިްނމި މަސައްކަތް  މިބާަވތުެގ ކޮށްފައިާވ ކުރިން މީެގ ހުށަހަޅާއިރު،  އަްނދާސީހިސާބު މިމަސައްކަތަށް .1.23
 . އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަން ހުށަހަޅަްނާވނެއެެވ

 . ުނެގެނޭވެނއެެވ ބަދަލެއް އެއްެވސް  މުއްދަތަށް އަދި އަަގށް ހުށަހަޅާފައިާވ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު .1.24

 : އެވޯޑްކުރުން  އިވެލުއޭޓްކޮށް  ހިސާބުތައް  އަންދާސީ  .2

  ބިޑް މިމިިނސްޓްރީެގ ކަނޑައަޅާީނ، ފަރާތެއް  ހަާވލުކުރާނެ މިމަސައްކަތް،  ތެރެއިން ފަރާތްތަކުެގ ހުށަހަޅާފައިާވ ހިސާބު އަްނދާސީ ކޮށްދިުނމަށް މިމަސައްކަތް .2.1
 މިމިިނސްޓްރީެގ ނަމަެވސް މިޫނންޮގތަކަށްެވސް މަސައްކަތް ޙަާވލުކުރުމުެގ އިޙްތިޔާރު. ކޮމިޓިއިން އަްނނަިވ ބައިތަކަށް، ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސް ދީެގްނނެެވ

ަނމަެވސް    ން މަޖުބޫރެއް ނޫނެެވ.ޖަހާފައިާވ ބައިތަކަށް ބޭނުްނާވ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅު 00% ނުލިބޭޮގތަށް، މާކްސްއެސް އެއްެވސް  .ކޮމިޓީއަށް ލިބިެގންެވއެެވ  ބިޑް

  މިބަޔަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން ަވރަށް ބޮޑަށް އެދިެވެގންެވއެެވ.

 ؛ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕޮއިންޓް ދޭ ބައިތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ހިސާބު  އަންދާސީ  ކޮށްދިނުމަށް  މިމަސައްކަތް  .2.2

 
 ދޭ ޕަސަންޓް ޕޮއިންޓް  ދޭ ބައިތައް   ޕޮއިންޓް 

 %60 މާކްސް.  ދެވޭ  އަގަށް   .2.2.1



 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 
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 ދޭ ޕަސަންޓް ޕޮއިންޓް  ދޭ ބައިތައް   ޕޮއިންޓް 

 . ބޭސްލައިނަކަށް ބަލައިެގން އެރޭޝިޔޯ އުޞޫލުްނނެެވމާކްސް ދޭނީ ކޮލިފައިާވ އަުގތަކުެގ އެްނމެ ހެޔޮ އަަގކީ   މިބަޔަށް

 

2.2.2.  

 މާކްސް.  ދެވޭ  ށް/ޑެލިވަރީއަށް މުއްދަތަމަސައްކަތް ނިންމާ  

  ޕީރިއަޑްގައިވާ   ކޮމްޕްލީޝަން  އިންޓެންޑަޑް  ދީފައިާވ  މިމިިނސްޓްރީއިން  ނިންމުމަށް  މިމަސައްކަތް  ދެޭވނީ  ބަޔަށް ފުލްމާކްސްމި
 ބަޔަށް  މުއްދަތުެގ ފަރާތްތަކުެގ ޖަހާފައިާވ މުއްދަތެއް ދިުގ ުވރެ މިމުއްދަތަށް. ފަރާތްތަކަށެެވ ހުށަހަޅާ އަުގ  ބޭންޑަށް  މުއްދަތުެގ

  ަވކި  މިބައިަގއި.  އެރޭޝިޔޯއިންެނެވ  ބަލައިެގން  ބޭސްލައިނަކަށް  އަކީ  ޕީރިއަޑް  ކޮމްޕްލީޝަން  އިންޓެންޑަޑް  ދެޭވނީ  ސްމާކް

 މަސައްކަތް   ފަރާތްތަކުން  ހުށަހަޅާ  ބިޑް  މާކްސްދޭނީ  ބަޔަށް  މުއްދަތުެގ  ،ދީފައިުނާވނަމަ   މަސައްކަތްކޮށްނިްނމުމަށް  މުއްދަތެއް
 . ބަލައިެގން ރޭޝިޔޯ އުޞޫލުންެނެވ މުއްދަތުތަކަށް  ހުށަހަޅާ ނިންމުމަށް

10% 

2.2.3.  

   މާކްސް.  ދެވޭ މަށް  ފުރިހަމަކަ  ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ  ޓްކެނިކަލް 

މިބަޔަށް މާކްސް ލިބޭީނ، މިކަމާއި ުގޅޭ ޓެކްނިކަލް ބޭކަލުން ހައްދަާވ އިެވލުއޭޝަން ރިޕޯޓަށް ބަލައިެގން އެރިޕޯޓްގައި އަުގ  

ޓެކްނިކަލް އިެވލުއޭޝަނެއް ހެދޭ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ޮގތުން  ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިާވ ޖުމްލަ މާކްސް ފީޑް ކޮށްެގންނެެވ.  

 ސްޕެސިފިކޭޝަން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަްނާވނެއެެވ. ވަރުެގ ޓެކްނިކަލް 

20% 

2.2.4.  

 ކޮޕީ.  ލިޔުންތަކުގެ )ރިފަރެންސް ލެޓަރ(  ގޮތުގެ  ނިންމި  މަސައްކަތް 

ލިޔުންތަކުެގ )ރިފަރެންސް  ޮގތުެގ ނިންމި މަސައްކަތް ލިބިފައިާވ ޮގތުން ގުޅޭ މަސައްކައްތަކާއި މިބާަވތުެގ ކޮށްފައިާވ ކުރިން މީެގ
މި ބައިަގއި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަމަށް އަްނގައިދޭ ލިޔުންތަކުެގ ކޮޕީ އެޓޭޗް ކުރައްަވން  އެޓޭޗްކުރަންާވނެއެެވ.  ކޮޕީ  ލެޓަރ(

ށް ދީފައިާވ  މިބައިގައި ބަލައިަގންަނނީ މިމަސައްކަތުެގ ނޭޗަރ އާއި ުގޅޭ ރިފަރެްނސް ލެޓަރތަކެެވ. މަސައްކަތް ކުރުމަ  .ާވެނއެެވ

 ޕާޗޭސް އޯޑަރ، އެްގރީމެންޓް ކޮޕީ، ޑެލިަވރީ ނޯޓް އަދި ރިފަރެންސް ލެޓަރއަށް ނުާވ އެއްެވސް ލިޔުމެއް ބަލައެއް ނުަގެނޭވެނއެެވ.  

05% 

2.2.5.  

  އަށް ދެވޭ މާކްސް. ވޮރަންޓީ ދޭ ނުވަތަ މަސައްކަތަށް   ހާޑްވެއަރ 

ޮވރަންޓީދޭ   މުއްދަތާއި  ކޮންކޮްނ ވޮރންޓީދޭ  ކޮށްދޭނީ  ދަށުން  ވޮރަންޓީެގ  އަދި  ހިމަނަްނާވެނއެެވ.  ތަކެތި/މަސައްކަތް/ބައިތައް 
 އަެގއް ނަާގނަމަ އެއަގެއްެވސް ހިމަުނއްަވންާވެނއެެވ.  ކަންތައްތަކެއްތޯެވސް ހިމަަނންާވނެއެެވ.

00% 

2.2.6.  

  ޓްރެއިނިންގ/އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމްއަށް ދެވޭ މާކްސް. 

ޕްރޮްގރާމް ހިނގުމަށް އެދިފައިާވނަމަ އެކަމެއް ހިނާގނެ ޮގތާއި. ތަާނއި، ަވުގތާއި، ބައިވެރިކުރުޭވެނ    އެވެއަރނަސް/ ޓްރެއިނިްނގ 
 އަދަދު ހިމަުނއްަވްނާވނެއެެވ. އަގެއް ަނާގނަމަ އެއަެގއްެވސް ހިމަނުއްަވްނާވެނއެެވ. 

00% 

2.2.7.  

 ދެވޭ މާކްސް.  ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް 

 ބައިަގއި )ހައެއް( މަސްދުަވހުެގ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅުއްަވްނާވނެއެެވ.    06ހަޅާ ތާރީޚްެގ ކުރީެގ  މިކަމަށް އަުގ ހުށަ
 . ކޮޕީ އެޓޭޗް ކުރައްަވން ާވެނއެެވ ލިޔުންތަކުެގ އަްނަގއިދޭ ޞައްހަކަމަށް މަޢުލޫމާތު ހިމަނާ

00% 

2.2.8.  

 ދެވޭ މާކްސް.  ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީސްއަށް 

ފެސިލިޓީސް ދޭ ފަރާތްތަކުެގ ލިޔުން، ފެސިލިޓީެގ ފައިސާެގ އަދަދާއި މުއްދަތު އަދި ދޫކުރާނެ ޚިދުމަތާއި ތަކެތީެގ   ކްރެޑިޓް

ކޮޕީ އެޓޭޗް  ލިޔުންތަކުެގ އަްނގައިދޭ ޞައްހަކަމަށް މަޢުލޫމާތު ހިމަނާ ބައިަގއިތަފްޞީލް އެނޭގނެހެން ހުށަހަޅުއްަވްނާވނެއެެވ. 

 . ކުރައްަވން ާވނެއެެވ

00% 

2.2.9.  
 ހުއްދަތަކަށް ދެވޭ މާކްސް.   ވިޔަފާރީގެ   ންފުނީގެ ކު 

 . ތިރީގައިއެަވނީއެެވ ބްރޭކްޑައުން ތަފްޞީލް ޮގތުެގ ދެޭވނެ މާކްސް މިބަޔަށް
05% 
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 ދޭ ޕަސަންޓް ޕޮއިންޓް  ދޭ ބައިތައް   ޕޮއިންޓް 

 

 

 

 ؛ންޏަށް ޒިންމާވާ ކުންފުނިތަކުންދަރަ  .2.2.9.1

އިންފޮމޭޝަން ޝީޓްެގ  ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް  ުނަވތަ    ެގ ކޮޕީ  (އޭ.އޯ.އެމް )  އެސޯސިއޭޝަން  އޮފް  މެމޮރަންޑަމް .2.2.9.1.1
 .ދެޭވނެއެެވ މާކްސް 2.5%  ހުށަހެޅުމުން ކޮޕީ

 . ދެޭވނެއެެވ  މާކްސް 2.5% ހުށަހެޅުމުން ކޮޕީ ރެޖިސްޓްރީެގ ހަމަުނާވ މުއްދަތު ކުންފުނީެގ .2.2.9.1.2

 . ކޮޕީ ލިޔުމުެގ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވކަމުެގ ޓީއަށް.އެސް.ޖީ .2.2.9.1.3

 . ލިޔުން ސްޓެކްސް ކިލަރެން .2.2.9.1.4

 ކޮންޓްރިބިއުޝަން ލިޔުން.ޕެންޝަން  .2.2.9.1.5

 . ކޮޕީ ހުއްދަތަކުެގ އެހެނިހެން .2.2.9.1.6

 .ކޮޕީ ކާޑް ޑީ.އައި ވެރިްނެގ .2.2.9.1.7

 ؛ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުން  .2.2.9.2

 . ދެޭވނެއެެވ މާކްސް 2.5% ހުށަހެޅުމުން ކޮޕީ ޝީޓްެގ އިންފޮމޭޝަން  ޕްރޮފައިލް ޕާޓްނަރޝިޕް .2.2.9.2.1

  ކޮޕީ   ެގ(  ރެޖިސްޓްރީ  ިވޔަފާރީެގ)  ޝިޕް  ޕާޓްނަރ  ޖެނެރަލް  އޮފް  ރެޖިސްޓްރޭޝަން  އޮފް  ސަރޓިފިކެޓް .2.2.9.2.2

 . ދެޭވނެއެެވ މާކްސް 2.5% ހުށަހެޅުމުން

 ކޮޕީ.  ލިޔުމުެގ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވކަމުެގ ޓީއަށް.އެސް.ޖީ .2.2.9.2.3

 ޓެކްސް ކިލަރެންސް ލިޔުން.  .2.2.9.2.4

 ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ލިޔުން. .2.2.9.2.5

 ކޮޕީ.  ހުއްދަތަކުެގ އެހެނިހެން .2.2.9.2.6

 ކޮޕީ. ކާޑް ޑީ.އައި ވެރިްނެގ .2.2.9.2.7

 ؛އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލޯކަލް   .2.2.9.3

 މާކްސް ދެޭވެނއެެވ.  5ލޯކަލް އިންެވސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ )މުއްދަތު ހަމަނުާވ( ހުށަހެޅުމުން % .2.2.9.3.1

 .ޕާމިޓް ޓު ސެލް އިމްޕޯރޓް ުގޑްސްެގ ކޮޕީ .2.2.9.3.2

 . ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިާވކަމުެގ ލިޔުމުެގ ކޮޕީ .2.2.9.3.3

 ޓެކްސް ކިލަރެންސް ލިޔުން.  .2.2.9.3.4

 ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ލިޔުން. .2.2.9.3.5

 ކޮޕީ.  ހުއްދަތަކުެގ އެހެނިހެން .2.2.9.3.6

 .ެވރިޔާެގ އައި.ޑީ ކާޑް ކޮޕީ .2.2.9.3.7

 ؛ކުން ޢާއްމު ފަރާތްތަ  .2.2.9.4

 މާކްސް ދެޭވނެއެެވ.  5އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ ހުށަހެޅުމުން % .2.2.9.4.1

 



 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 

ދިެވހިރާއްޖެ  މާލެ،  

 6 / 27 
 

 7881 332 ފޯން:   www.defence.gov.mv (IUL)28-FA-1/1/2021/67 ވެބްސައިޓް:
 5525 332 ފެކްސް:      accounts@defence.gov.mv އީމެއިލް:

 

 

 

 ދޭ ޕަސަންޓް ޕޮއިންޓް  ދޭ ބައިތައް   ޕޮއިންޓް 

 . ކޮޕީ ހުއްދަތަކުެގ އެހެނިހެން .2.2.9.4.2

 % 100 މުޅި ޖުމްލަ ލިބޭ ޕަސަންޓް  

 

 : ޑް ސެކިއުރިޓީ ބި .3

 އެެވ.  ޖެހޭނެ ހުށަހަޅާކަށް ނު ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅާއިރު، އަުގ މިކަމަށް .3.1

 .ެގރެންޓީއަކަށެެވ ދޫކޮށްފައިާވ އިްނސްޓިޓިއުޓްއަކުން ފައިނޭންޝިއަލް ނުަވތަ ބޭންކަކުން ަގބޫލުކުރާ ސަރުކާރުން  ދިެވހި ޖެހޭނީ  ާވން ސެކިއުރިޓީ ބިޑް .3.2

 ފެށިެގން   ތާރީޚުން  އަްނދަސީހިސާބު ހުށަހަޅާ  މުއްދަތަކީ  ގެރެންޓީެގ.  އެެވ'  ޑިފެންސް  އޮފް  މިިނސްޓްރީ'  އޮންނަްނާވނީ  އަކަށް'  ބެނިފިޝަރީ'  ސެކިއުރިޓީަގއި  ބިޑް .3.3
 އެމުއްދަތު   އެދިއްޖެަނމަ  ފަރާތުން  ޙަާވލުކުރި  މަސައްކަތް  ށްއިތުރުކުރުމަ  މުއްދަތު  މިެގރެންޓީެގ  ތެރޭަގއި  މިމުއްދަތުެގ.  މުއްދަތެެވ  ދުަވހުެގ(  ނުވަދިހަ)  90

 ުނމަކީ އަްނދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެެވ. އިތުރުކޮށްދި

 އަދި.  ޅަްނާވނެއެެވހުށަހަ   ލިޔުމުން  ފަރާތުން  ޙަާވލުިވ  މަސައްކަތާއި  އެދި  ހޯދުމަށް  އަނބުރާ  އަޞްލު  ސެކިއުރިޓީެގ  ،ހަމަުވމުން   މުއްދަތު  ސެކިއުރިޓީެގ  ބިޑް .3.4

 . ކުރެޭވެނއެެވ ރައްދު ފަރާތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި އަނބުރާ އަޞްލު ސެކިއުރިޓީެގ ުނާވަނމަ ކޭޝްކޮށްފައި މިސެކިއުރިޓީ

އަންާގފައިަވނިކޮށް އެފަރާތަކުން މަސައްކަތާއި ޙަާވލުުނެވއްޖެަނމަ ހުށަހަޅާފައިާވ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ލިބޭނެ ކަމަށް   އަންދާސީހިސާބު .3.5

އިޚްތިޔާރު   ނެގުމުެގ  މިމިނިސްޓްރީއަށް  އެފައިސާއެއް  ކޭޝްކޮށް  ސެކިއުރިޓީ  ބިޑް  ހުށަހަޅާފައިާވ  ހޯދުމަށް  މިމަސައްކަތް  މިމިނިސްޓްރީއަށް  އެފަރާތަކުން 

 . ލިބިެގްނެވއެެވ

 ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ:  .4

 ލައްކަ   ފަސްރ  )  -/500,000  ކީޖުމްލަ އަަގ  އަްނދާސީހިސާބުެގމިމަސައްކަތް އެޯވޑްކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ   ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ  ކިއުރިޓީސެ ޕާފޯމަންސް .4.1
 ރުފިޔާ( އަށް ުވރެ ބޮޑުާވނަމައެެވ. 

 މިސެކިއުރިޓީ)ފަސް ޕަސަންޓް( އަށް ާވ އަދަދެެވ.    5ޖުމްލަ އަުގެގ %  އެއްބަސްވުމުެގމިކަމަށްާވ  ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ  ޕަރފޯރމަންސް ސެކިއުރިޓީެގ ޮގތުަގއި،   .4.2
މުއްދަތަކީ  ސެކިއުރިޓީެގ   އެއްބަސްުވމުގައި ސޮއިކުރާނީ މިސެކިއުރިޓީ ލިބުމުްނނެެވ.  ތެރޭަގއެެވ.( ދުަވހުެގ  ފަހެއް)  05ކުރާތާ  މަސައްކަތް އެޯވޑްހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ  

( ދުަވސް އިތުރުކުރުމުން އަްނނަ މުއްދަތެެވ. މިމުއްދަތު ހަމަާވއިރު މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ  ފަސްދޮޅަސް)  60މަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަށް ބިޑަރ މަސައްކަތް ނިންމު 

 . އިތުރުކޮށްދޭްނާވނެއެެވ މުއްދަތު  ސެކިއުރިޓީެގމުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ޙަާވލުކުރި ފަރާތުން އެދޭ މުއްދަތަކަށް  ސެކިއުރިޓީެގ

 އަކަށެެވ. ސެކިއުރިޓީ ފައިނޭންޝިއަލް އިްނސްޓިޓިއުޓްއަކުން ދޫކޮށްފައިާވ    ނުަވތަ  ބޭންކަކުން   ގަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރުން  ދިެވހި  ޖެހޭނީ  ާވން  ސެކިއުރިޓީ  ޕަރފޯރމަންސް .4.3

 . އެެވ' ޑިފެންސް އޮފް މިިނސްޓްރީ' އޮްނނަްނާވނީ އަކަށް' ބެނިފިޝަރީ' ސެކިއުރިޓީަގއި ރފޯމަްނސްޕަ .4.4

 .އެޓޭޗްކޮށްފައިާވނެއެެވ ޕެކޭޖާއިމި ފޯމެޓް ސެކިއުރިޓީެގ ޕަރފޯމަްނސް .4.5

މި  އެއްބަސްުވން  ެވޭވ  ކުރުމަށް  މިމަސައްކަތް  މެދުެވރިެވެގން  ސަބަބެއް  އެއްެވސް .4.6 ަވުގތުން  ކުރެވިއްޖެނަމަ  އިޚްތިޔާރު   ސެކިއުރިޓީބާޠިލް  ކުރުމުެގ  ކޭޝް 
 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގްނެވއެެވ. 

ހޯދުމަށް ލިޔުމުން މިމިިނސްޓްރީއަށް   އަނބުރާ  އަޞްލު  ސެކިއުރިޓީެގ  ނުާވނަމަ  ކޭޝްކޮށްފައި   މިސެކިއުރިޓީ  އަދި  ،ހަމަވުމުން   މުއްދަތު  ސެކިއުރިޓީެގ  ޕަރފޯމަްނސް .4.7
 .ކުރެޭވެނއެެވ ރައްދުހުށަހެޅުމުން މިސެކިއުރިޜީެގ އަޞްލު 

 : ސެކިއުރިޓީ   ޕޭމަންޓް   އެޑްވާންސް  .5

 އެޑްާވްނސްފައިސާެގރ  )ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( އަށް ުވރެ ބޮޑުާވަނމައެެވ.    -/250,000އަްނދާސީހިސާބުެގ ޖުމްލަ އަުގ    އެޑްާވންސްފައިސާ ދެޭވނީ .5.1
ާވ އަދަދެެވ  ފަނަރަ)  15ޖުމްލަ އަުގެގ %މިމަސައްކަތްކުރުމަށް ސޮއިކުރާ އެއްބަސްުވމުެގ  ދެޭވނީ    ޮގތުަގއި އެޑްާވްނސް ފައިސާ ދެޭވީނ .  ޕަސަންޓް( އަށް 
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)ސާޅީސް ފަހެއް( ދުަވހުެގ )މި ދުަވސްތައް ުގނާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުަވސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުަވސްތައް ލައިެގންެނެވ.(   45މިއެބަސްވުމުަގއި ސޮއިކުރާތާ  

 .ސާއަށްާވ އަދަދުެގ އެޑްާވްނސް ޕޭމަންޓް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހެޅުމުންެނވެ ތެރޭަގއި އެޑްާވންސް ފައިސާއަށް އެދި އެޑްާވްނސް ފައިސާެގ ބިލަކާއި، އެޑްާވްނސް ފައި 

މުއްދަތަށް   .5.2 ހުށަހަޅާ  ިނންމުމަށް  މަސައްކަތް  ބިޑަރ  މުއްދަތަކީ  ސެކިއުރިޓީެގ  ޕޭމަންޓް  އެޑްާވްނސް  އަންަނ    60މި  އިތުރުކުރުމުން  ދުަވސް  )ފަސްދޮޅަސް( 

މަސައްކަތް ނުނިމޭަނމަ ސެކިއުރިޓީެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ޙަާވލުކުރި ފަރާތުން އެދޭ މުއްދަތަކަށް ސެކިއުރިޓީެގ މުއްދަތެެވ. މިމުއްދަތު ހަމަވާއިރު  
 މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭންާވެނއެެވ. 

ފައިނޭްނޝިއަ  .5.3 ުނަވތަ  ބޭންކަކުން  ގަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރުން  ދިެވހި  ޖެހޭނީ  ާވން  ސެކިއުރިޓީ  ޕޭމަންޓް  ދޫކޮށްފައިާވ އެޑްާވންސް  އިންސްޓިޓިއުޓްއަކުން  ލް 

 ގެރެންޓީއަކަށެެވ.

 .  އެެވ' ޑިފެންސް  އޮފް މިނިސްޓްރީ' އޮންނަްނާވނީ އަކަށް' ބެިނފިޝަރީ'  އެޑްާވންސް ޕޭމަންޓް ސެކިއުރިޓީެގ .5.4

 .އެޓޭޗްކޮށްފައިާވނެއެެވ ޕެކޭޖާއިމި ފޯމެޓްއެޑްާވންސް ޕޭމަންޓް ސެކިއުރިޓީެގ  .5.5

ރުމުެގ މެދުެވރިެވެގން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ެވޭވ އެއްބަސްުވން ބާޠިލް ކުރެވިއްޖެަނމަ މިއެޑްާވންސް ޕޭމަްނޓް ސެކިއުރިޓީ ަވުގތުން ކޭޝް ކުއެއްެވސް ސަބަބެއް   .5.6

ޮގތުަގއި ދީފައިާވ ފައިސާެގ ތެރެއިން ބަ ކީ މަސައްކަތް ހަާވލުކުރި އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތް ޙަާވލުކުރި ފަރާތަށް ލިބިެގންެވއެެވ. ނުަވތަ އެޑްާވްނސް ފައިސާެގ 
)ފަނަރަ( ދުަވސް )މި ދުަވސްތައް ުގނާނީ ސަރުކާރު ބަްނދު ދުަވސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުަވސްތައް ލައިެގންެނެވ.( ެގ   15  ، ފަރާތަށް ނުލިބިާވ ފައިސާ 

 ްނެވއެެވ. ތެރޭަގއި އަނބުރާ ދައްކާ ިނންމަން އެްނގުމުެގ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތް ޙަާވލުކުރި ފަރާތަށް ލިބިެގ

ސެކިއުރިޓީެގ .5.7 ޕޭމަންޓް  ލިޔުމުްނ   އަނބުރާ  އަޞްލު  ސެކިއުރިޓީގެ   ނުާވަނމަ  ކޭޝްކޮށްފައި  މިސެކިއުރިޓީ   އަދި  ،ހަމަުވމުން  މުއްދަތު  އެޑްާވންސް  ހޯދުމަށް 
 .ކުރެޭވނެއެެވ ރައްދުމިމިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން މިސެކިއުރިޜީެގ އަޞްލު 

 ،ތައްޔާރުކުރަްނާވނީ   ބިލު  ޅާހަ ހުށަ.  އުނިކުރުމަށްފަހުއެެވ  ފައިސާ  ދީފައިާވ  ޮގތުގައި  ފައިސާެގ  އެޑްާވްނސް  އްކާނީ،ދަ  ފައިސާ  ބިލްތަކަށް  މަސައްކަތްކޮށް ހުށަހަޅާ .5.8
 .ޮގތަށެެވ ފެންާނނެ ބިލުން  ކުރިކަން އުނި މިފައިސާ

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ:  .6

ފައިސާެގ   ރިޓެްނޝަން ރުފިޔާ( އަށް ުވރެ ބޮޑު ާވަނމަ    ފަސް ލައްކަރ  )-/500,000ޖުމްލަ އަުގ  މަސައްކަތުެގކުރުާވ  ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުން ފިޔަވައި   .6.1

  ފެށިެގން  ދުަވހުން  ނިްނމާ  މަސައްކަތްހިފަހައްޓާީނ  މިފައިސާ  )ފަސް ޕަސަންޓް( އަެވ.    5ޖުމްލަ އަުގެގ % ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބިލެއްެގ  ހިފަހައްޓާނީ ޮގތުަގއި ފައިސާ  
 ެވ. މުއްދަތަށެ މަސްދުަވހުެގ( ހައެއް) 06 މީލާދީ

މިލިއަން ރުފިޔާ( އަށް ވުރެ ބޮޑު ާވނަމަ ރިޓެްނޝަން ފައިސާެގ ފަސް  ރ )  -/5,000,000  އަުގޖުމްލަ    މަސައްކަތުެގޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުން ފިޔަވައި ކުރުާވ   .6.2

 12)ފަސް ޕަސަންޓް( އަެވ. މިފައިސާ ހިފަހައްޓާނީ މަސައްކަތް ނިންމާ ދުަވހުން ފެށިެގން މީލާދީ    5ޖުމްލަ އަުގެގ %  ކޮންޓްރެކްޓްެގ  ޮގތުަގއި ހިފަހައްޓާނީ
 )ބާރަ( މަސްދުަވހުެގ މުއްދަތަށެެވ.

 ނުލައި   އަަގކާއި  އިތުރު  އްލުންެގ  ލިބޭ  މަސައްކަތްތަކަށް  ކޮށްފައިާވ  ފަރާތުން  ޙަާވލުިވ  މަސައްކަތާއި  ތެރޭގައި  މުއްދަތުެގ  ހިފަހައްޓާ  ފައިސާ  ރިޓެންޝަން .6.3
މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ެގެނސްދީފައިުނާވަނމަ ރިޓެްނޝަން ފައިސާެގ ޮގތުގައި ހިފަހައްޓާފައިާވ ފައިސާއިން އެކަމެއް ކުރުމުެގ ފުރިހަމަ . ޖެހޭެނއެެވ  އިޞްލާޙްކޮށްދޭނެ

ލިބިެގްނެވއެެވ ފައިސާ . އިޙްތިޔާރު މިމިިނސްޓްރީއަށް  މިމިނިސްޓްރީއިން  ފަރާތަށް  ޙަާވލުިވ  މަސައްކަތް  ހަމަވުމަށްފަހު  މުއްދަތު  ރިޓެންޝަްނ ފައިސާެގ  އަދި 
ރިޓެްނޝަންފައިސާެގ އަދަދަށްާވ ސެކިއުރިޓީއެއް  .ދައްކާނީ ރިޓެންޝަން މުއްދަތުަގއި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށްާވ ފައިސާ ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީާވ ފައިސާއެެވ

 ޅައިފިނަމަ ރިޓެންޝަންފައިސާ ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ މުއްދަތުތަކުެގ ކުރިން ފައިސާ ދޫކުރެިވދާނެއެެވ. ހުށަހަ

ޕާޗޭސސް   ހުށަހަޅާނީ  ބިލް.  ޖެހޭނެއެެވ  ހުށަހަޅަން   ބިލެއް  ފަރާތުން  ޙަާވލުިވ  މަސައްކަތާއި  އެދި  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ހިފަހައްޓާފައިާވ  ޮގތުގައި  ފައިސާެގ  ރިޓެންޝަން .6.4
 ޑަރު ޙަާވލުކުރާ ފަރާތަށެެވ. އޯ

 : ކަންތައްތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެ  ހިސާބު  އަންދާސީ  .7
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ޖެހޭއަ މިމަސައްކަތަށް .7.1 ދޭން  ޑައުންއެއް  ބްރޭކް  އަުގެގ  ުނަވތަ،  ނުާވނަމަ  ޖަހާފައި  އަގެއް  ކޮށްދޭެނ  މަސައްކަތް  ހުށަހަޅާއިރު  ކަމަށް  ްނދާސީހިސާބު  ނެ 

ބްރޭކް ޑައުްނއެއް ދީފައި ުނާވަނމަ، ނުަވތަ އަުގ ހުށަހަޅަން މަޖުބޫރު ބަޔަކަށް އަުގ ހުށަހަޅާފައި  އަުގެގ   މަސައްކަތެއްަގއި ދީފައިާވމިމިިނސްޓްރީއން މަޢުލޫމާތު 
 . ސީހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރުމުެގ އިޙްތިޔާރު މިމިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގްނވެއެެވނުާވަނމަ އެފަދަ އަްނދާ

އެމުއްދަތެއް ޖަހަން ޖެހޭނެއެެވ ކޮށް މަސައްކަތް ހުށަހަޅާއިރު، އަްނދާސީހިސާބު މިމަސައްކަތަށް .7.2 ކަމަށްާވނަމަ  އެމުއްދަތު . ނިްނމޭނެ މުއްދަތެއް ޖަހަން ޖެހޭ 
 . އެފަދަ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރުމުެގ އިޙްތިޔާރު މިމިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންެވއެެވޖަހާފައި ުނާވ ނަމަ  

މަސައްކަތެއްަނމަ   ޓެކްނިކަލް ހުށަހަޅާއިރު، ދާސީހިސާބުއަން މިމަސައްކަތަށް .7.3 ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ސްޕެސިފިކޭޝަްނސް ސްޕެސިފިކޭޝަންސް   އެޓެކްނިކަލް 

އަދި . ެވޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުެގ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރުމުެގ އިޙްތިޔާރު މިމިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންެވއެ . ހުށަހަޅަްނާވެނއެެވ
ޓްކުރާ ފަރާތްތަކުެގ  ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިީވނަމަެވސް މިމިިނސްޓްރީެގ ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބުެގ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންސް އިެވލުއޭ

ބާޠިލް އަްނދާސީހިސާބުތައްެވސް  ޑިސްކޮލިފައިާވ  ސްޕެސިފިކޭޝަންއެއް  އެޓެކްނިކަލް  ރިޕޯޓްއިން،  މިމިިނސްޓްރީއަށް އިެވލުއޭޝަން  އިޙްތިޔާރު  ކުރުމުެގ 
 . ލިބިެގްނެވއެެވ

އަންދާސީހިސާބުތައް ހުށަހަޅާފައިުނާވ    ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް އިއެކު  އެއަްނދާސީހިސާބަކާ ބަހައްޓަން ޖެހޭ މަސައްކަތެއްަނމަ،  ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް   މިމަސައްކަތަކީ .7.4
ތު  މިފަދަ ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅާން ޖެހޭަނމަ މަޢުލޫމާތު ދޭ ދުަވހު އެސެކިއުރިޓީއަކާއި ުގޅޭ މަޢުލޫމާ. މިިނސްޓްރީއަށް ލިބިެގްނވެއެެވބާޠިލްކުރުމުެގ އިޙްތިޔާރު މި 

 ދެޭވނެއެެވ. ލިޔުމުން 

ޙަޫނން ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި، އެފަދަ މަޢުލޫމާތު  ބިލަމަކާ ުގޅޭޮގތުން ދަޢުލަތުެގ އޮފީހަކަށް ބީލަމުެގ މަރުޙަލާަގޔާއި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރިޔަށް ެގްނދިޔުމުަގއި ޞައް .7.5
ފޮރުިވ މަޢުލޫމާތު  އެބީލަމެއްކަން  ދިނުމާއި،  ހިސާބުން  އިނުގނު  އެކަމެއް  އެިގއްޖެަނމަ،  މިމިިނސްޓްރީއަށް  މިމިނިސްޓްރީއަށް  އިޙްތިޔާރު  ބާޠިލްކުރުމުެގ 

 . ލިބިެގްނެވއެެވ

ބީލަންތައް  މަސައްކަތްކުރާ  މަުގފަހިކުރުމަށް  ލިބޭޮގތަށް  ބީލަން  ފަރާތަކަށް   އެހެން  ، ހުރަސްއެޅުމާއި  ބައިެވރިުވމަށް  ފަރާތަކުން  އެހެން  ބީލަމުގައި .7.6 ފަރާތްތަކުެގ   

 . ބާޠިލްކުރުމުެގ އިޙްތިޔާރު މިމިިނސްޓްރީއަށް ލިބިެގްނވެއެެވ

 އޮބްސްޓްރަކްޓިވް   އަދި  ކޮއެސިްވ  ، ކޮލޫސިވް   ، ފްރޯޑިއުލެންޓް   ، ކޮރަޕްޓް  ބީލަމުަގއި  ، ޢަމަލުކުރުމާއި   ޮގތްޮގތަށް  ނޫން  ޮގތް  ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ  ހުށަހެޅުމުގައި  ބީލަން .7.7

ފަރާތެއްކަން  ހިންިގ  ޢަމަލެއް  ގެއްލޭފަދަ  ސިއްރުކަން  މަޢުލޫމާތުެގ  ، ފޯރުވުމާއި  ނުފޫޒު  އަަގށް  ބީލަމުެގ  ، ހިންުގމާއި   ޢަމަލު  ޕްރެކްޓިސްެގ މިމިިނސްޓްރީއަށް  
 . ބާޠިލްކުރުމުެގ އިޙްތިޔާރު މިމިިނސްޓްރީއަށް ލިބިެގންެވއެެވ އެކަމެއް އިނުގނު ހިސާބުން އެބީލަމެއްއެިގއްޖެނަމަ،  

 ލިބޭނެޮގތަށް މަސައްކަތް ފަރާތަކަށް ަވކި އެއްބަސްާވ މީހުން އެ ގުޅިެގން ފަރާތްތަކެއް ިގނަ އެއަށްުވރެ ުނަވތަ ދެފަރާތެއް ތެރެއިން ފަރާތްތަކުެގ ހުށަހަޅާ ބީލަން .7.8

  ބީލަންތަކެއްގެ   ޞައްޙަ  ހުށަހެޅި  ނުުގޅި  ފަރާތާ  ެނއްއަ  އެއްފަރާތް  ބީލަމަކީެވސް  ކޮންމެ  ހުށަހަޅާ  ފަރާތަކުން  ކޮންމެ  އެއިން  ރާވައިެގން  ، މަުގފަހިކުރުމަށްޓަކައި
ހުށަހެޅާޮގތުެގ    ރާަވއިފައިާވ  ުނަވތަ  ، އަުގތަކެއް  ބޮޑު  އެކަށީެގންުނާވ  ، ދެއްކުމަށްޓަކައި   ޮގތުަގއި އަުގތަކެއް  ކުޑަ  އަންދާސީހިސާބުތައް މަތިން  ފަރާތްތަކުެގ    

 . ބާޠިލްކުރުމުެގ އިޙްތިޔާރު މިމިިނސްޓްރީއަށް ލިބިެގްނވެއެެވ

  އެޫނންެވސް  ަވތަނު  ނަމުަގއި  ޕާޓްަނރޝިޕެއްެގ  ުނަވތަ  ަނމުގައި  ކުންފުނިތަކުެގ  ުނަވތަ  ނަމުަގއި  މީސްމީހުްނެގ  ތަފާތު  ބީލަމެއްކަން ދެއްކުމުެގޮގތުން   ވާދަވެރި  .7.9

 . ބާޠިލްކުރުމުެގ އިޙްތިޔާރު މިމިިނސްޓްރީއަށް ލިބިެގްނވެއެެވ ފަރާތްތަކުެގ އަްނދާސީހިސާބުތައް ޅާހުށަހަ ބީލަން އެއްފަރާތަކުން  ، ނަމުަގއި ތަނެއްެގ ިވޔަފާރިކުރާ

  އަނބުރާ   ބީލަމެއް  ހުށަހަޅައިފައިާވ  ، ހުށަނޭޅުމާއި   ބީލަން  އެއްބަސްެވެގން  ފަރާތްތަކަކުން  ިގނަ  އެއަށްުވރެ  ުނަވތަ  ދެފަރާތަކުން  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުެގ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން .7.10

މިމިނިސްޓްރީއަށް   ފަރާތެއް  ބައިވެރިިވ  އެއްބަސްވުމެއްގައި   އެފަދަ  ، ހުށަހެޅުމާއި  ބީލަން   ރާވައިެގން  ލިބޭޮގތަށް  ފައިދާތަކެއް  ނަހަމަ  ފަރާތަކަށް  ަވކި  ، ެގްނދިޔުމާއި

 . ބާޠިލްކުރުމުެގ އިޙްތިޔާރު މިމިިނސްޓްރީއަށް ލިބިެގްނވެއެެވ ެގ އަްނދާސީހިސާބުތައްއެފަރާތްތަކު އެިގއްޖެނަމަ، އެކަމެއް އިނުގނު ހިސާބުން 

  ަނއްތައިލުމަށް   ާވދަެވރިކަން  ތަބަޢީ  މެދުގައިާވ  ފަރާތްތަކުެގ  އެކި  ދަށުން  ރޭުވމެއްެގ  ، ުގޅިެގން  ބަޔަކާ  އެހެން  ނުަވތަ  އަމިއްލަޔަށް  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  ބީލަން .7.11

ޮގތަށް ޢަމަލުކުރާ  ލިބޭ   އުނިކަން  ފައިދާއަށް  ބެްނީވލި  އާންމުްނނަށް  ނަތީޖާއެއްެގޮގތުން  މަސައްކަތްކުރުމުެގ  ކުޑަކުރުމަށް  ާވދަެވރިކަން   ުނަވތަ  ، މަސައްކަތްކުރުމާއި 
 . ބާޠިލްކުރުމުެގ އިޙްތިޔާރު މިމިިނސްޓްރީއަށް ލިބިެގްނެވއެެވ އަންދާސީހިސާބުތައްެގ  ފަރާތްތަކު
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  ނުަވތަ   ބީލަންފޮތުގައި  ބީލަންތަކުަގއި  ހުށަހެޅޭ   އެއްބަސްެވ  މުއްދަތަކާމެދު  ެވލިޑިޓީެގ  ބިޑް  ުނަވތަ  ، އިންކާރުކުރުން  ސޮއިކުރުމަށް  ކޮންޓްރެކްޓުގައި  ބީލަމެއްެގ .7.12

 ެގ އަްނދާސީހިސާބުތައް  ފަރާތްތަކު އިންކާރުކުރާ ށްހުށަހެޅުމަ  ސެކިއުރިޓީ  އެ  ހިނދެއްގައި  ބުނެފައިާވ  ހުށަހެޅުމަށް  ސެކިއުރިޓީ  މަންސްޕަރފޯ   އިޢުލާނުަގއި  ބީލަމުެގ
 . ބާޠިލްކުރުމުެގ އިޙްތިޔާރު މިމިިނސްޓްރީއަށް ލިބިެގްނވެއެެވ

ބާޠިލްކުރުމުެގ އިޙްތިޔާރު   ެގ އަްނދާސީހިސާބުތައް ފަރާތްތަކުޢަމަލުކުރާ  ޚިލާފަށް  ޮގތާ   ކަނޑައަޅައިފައިާވ  ޢަމަލުކުރުމަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރު  އުސޫލުގައި  ޕްރޮކިއުމަންޓުެގ .7.13
 . މިމިިނސްޓްރީއަށް ލިބިެގންެވއެެވ

ފަރާތްތަކުެގ   ކުރަމުްނދާ  ތަންފީޒު  ޙުކުމް  އެ  ، ސާބިތުވެ   ޝަރީޢަތަށް  ކުށެއް  މަދަނީ  ުގޅިެގން  ހަރަކާތަކާ  ޕްރޮފެޝަނަލް  ނުަވތަ  ުގޅިެގން  ހަރަކާތަކާ  ިވޔަފާރީެގ .7.14

 . ބާޠިލްކުރުމުެގ އިޙްތިޔާރު މިމިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގްނވެއެެވ އަންދާސީހިސާބުތައް

 ެގ އެއްެވސް ގުޅުމެއް، އެިވޔަފާރިއެއްަގއިބެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާއިރު ތަކެތި ނުަވތަ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތާއި، ތިމާެގކަމުެގ ނުަވތަ ިވޔަފާރީ   އަންދާސީހިސާބާއި .7.15

މިމިނިސްޓްރީއަށް އްޓާ އެކަން  މިފަދަ ލިޔުމެއް ނުދީ ހު. އޮތް ކަމުަގއިާވނަމަ އެކަމުެގ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނޭގނެ ލިޔުމެއްަގއި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅާން ާވނެއެެވ
 . ބާޠިލްކުރުމުެގ އިޙްތިޔާރު މިމިިނސްޓްރީއަށް ލިބިެގންެވއެެވ އެިގއްޖެނަމަ، އެކަމެއް އިނުގނު ހިސާބުން އެބީލަމެއް

އަހަރާއި ދެމެދު    05މަހާއި    06އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭގޮތަށް    އާއި މިމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ އެއްވެސް މުޢައްޞަސާއެއްގެ،   މިމިނިސްޓްރީ  .8
 : ރެވޭނެ ގޮތްތައް ސަސްޕެންޑް ކު މުއްދަތަކަށް  

އި، އެފަދަ މަޢުލޫމާތު  ހުށަހެޅުމާ ބިލަމަކާ ުގޅޭޮގތުން ދަޢުލަތުެގ އޮފީހަކަށް ބީލަމުެގ މަރުޙަލާަގޔާއި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރިޔަށް ެގްނދިޔުމުަގއި ޞައްޙަޫނން ލިޔުންތައް   .8.1

 ދިނުމާއި، މަޢުލޫމާތު ފޮރުުވން. 

 މަސައްކަތްކުރުން.  މަުގފަހިކުރުމަށް ލިބޭޮގތަށް ބީލަން  ފަރާތަކަށް އެހެން  ، ހުރަސްއެޅުމާއި ބައިވެރިުވމަށް  ފަރާތަކުން އެހެން ބީލަމުގައި .8.2

 އޮބްސްޓްރަކްޓިވް   އަދި  ކޮއެސިްވ  ، ކޮލޫސިވް   ، ފްރޯޑިއުލެންޓް   ، ކޮރަޕްޓް  ބީލަމުަގއި  ، ޢަމަލުކުރުމާއި   ޮގތްޮގތަށް  ނޫން  ޮގތް  ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ  ހުށަހެޅުމުގައި  ބީލަން .8.3
 ހިްނުގން.  ޢަމަލެއް ގެއްލޭފަދަ  ސިއްރުކަން މަޢުލޫމާތުެގ ، ފޯރުވުމާއި  ނުފޫޒު އަަގށް ބީލަމުެގ ، ހިންުގމާއި  ޢަމަލު ޕްރެކްޓިސްެގ

 ލިބޭނެޮގތަށް މަސައްކަތް ފަރާތަކަށް ަވކި އެއްބަސްާވ މީހުން އެ ގުޅިެގން ފަރާތްތަކެއް ިގނަ އެއަށްުވރެ ުނަވތަ ދެފަރާތެއް ތެރެއިން ފަރާތްތަކުެގ ހުށަހަޅާ ބީލަން .8.4
  ބީލަންތަކެއްގެ   ޞައްޙަ  ހުށަހެޅި  ނުުގޅި  ފަރާތާ  ެނއްއަ  އެއްފަރާތް  ބީލަމަކީެވސް  ކޮންމެ  ހުށަހަޅާ  ފަރާތަކުން  ކޮންމެ  އެއިން  ރާވައިެގން  ، މަުގފަހިކުރުމަށްޓަކައި

 ޮގތުެގ މަތިން ކުޑަ އަުގތަކެއް ހުށަހެޅުްނ.  ރާަވއިފައިާވ  ނުަވތަ ، އަުގތަކެއް  ބޮޑު އެކަށީެގންނުވާ   ، ދެއްކުމަށްޓަކައި ޮގތުަގއި

  އެޫނންެވސް  ނުަވތަ  ނަމުަގއި  ޕާޓްަނރޝިޕެއްެގ  ުނަވތަ  ަނމުގައި  ކުންފުނިތަކުެގ  ުނަވތަ  ނަމުަގއި  މީސްމީހުްނެގ  ތަފާތު  ބީލަމެއްކަން ދެއްކުމުެގޮގތުން   ވާދަވެރި  .8.5

 ހުށަހެޅުން. ބީލަން އެއްފަރާތަކުން  ، ނަމުަގއި ތަނެއްެގ ިވޔަފާރިކުރާ

  އަނބުރާ   ބީލަމެއް  ހުށަހަޅައިފައިާވ  ، ހުށަނޭޅުމާއި   ބީލަން  އެއްބަސްެވެގން  ފަރާތްތަކަކުން  ިގނަ  އެއަށްުވރެ  ުނަވތަ  ދެފަރާތަކުން  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުެގ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން .8.6
 ބައިވެރިުވން.  އެއްބަސްުވމެއްަގއި އެފަދަ ، ހުށަހެޅުމާއި  ބީލަން ރާވައިެގން ލިބޭޮގތަށް ފައިދާތަކެއް ނަހަމަ ފަރާތަކަށް ަވކި  ، ެގްނދިޔުމާއި

  ަނއްތައިލުމަށް   ާވދަެވރިކަން  ތަބަޢީ  މެދުގައިާވ  ފަރާތްތަކުެގ  ކިއެ  ދަށުން  ރޭުވމެއްެގ  ، ުގޅިެގން  ބަޔަކާ  އެހެން  ނުަވތަ  އަމިއްލަޔަށް  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  ބީލަން .8.7
 ލިބުން.  އުނިކަން  ފައިދާއަށް ބެްނީވލި އާްނމުންަނށް ނަތީޖާއެއްެގޮގތުން މަސައްކަތްކުރުމުެގ ކުޑަކުރުމަށް ވާދަެވރިކަން   ނުަވތަ ، މަސައްކަތްކުރުމާއި 

  ނުަވތަ   ބީލަންފޮތުގައި  ބީލަންތަކުަގއި  ހުށަހެޅޭ   އެއްބަސްެވ  މުއްދަތަކާމެދު  ެވލިޑިޓީެގ  ބިޑް  ުނަވތަ  ، އިންކާރުކުރުން  ސޮއިކުރުމަށް  ކޮންޓްރެކްޓުގައި  ބީލަމެއްެގ .8.8
 އިންކާރުކުރުން.  ށްހުށަހެޅުމަ ސެކިއުރިޓީ އެ  ހިނދެއްގައި ބުނެފައިާވ ހުށަހެޅުމަށް ސެކިއުރިޓީ ޕަރފޯމަްނސް އިޢުލާުނގައި ބީލަމުެގ

ކޮންމެހެން މެދުވެރިެވެގން  ކަމެއް(  ދިމާާވ  )ޤުދުރަތީޮގތުން  ކަމެއް  ދަށުގައިނުާވ  ބާރުެގ  އަމިއްލަ .8.9 ދަށުން  ކޮންޓްރެކްޓުެގ  ޮގތަކަށް   ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ ނޫން 

 . ދޫކޮށްލުން ފުރިހަމަނުކޮށް

 . ސާބިތުުވން ކުށެއް ޖިނާއީ ކޮށްފައިާވ ހޯދުމުެގޮގތުން ސަބްކޮންޓްރެކްޓެއް ނުަވތަ ކޮންޓްރެކްޓެއް .8.10

 ޢަމަލުކުރުމަށް  މަތިން   ޮގތުގެ   ަގވާއިދުގައިާވ  މި  އަދި.  ޢަމަލުކުރުން  ޚިލާފަށް  ޮގތާ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ   ޢަމަލުކުރުމަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރު  އުސޫލުަގއި  އުމަންޓުެގޕްރޮކި .8.11
 . ޢަމަލުނުކުރުން އެްނުގންތަކަށް އަްނާގ

 .ފަރާތަކަށްުވން ކުރަމުންދާ ތަންފީޒު ޙުކުމް  އެ ، ސާބިތުެވ ޝަރީޢަތަށް ކުށެއް މަދަނީ  ގުޅިެގން  ހަރަކާތަކާ ޕްރޮފެޝަނަލް ުނަވތަ ގުޅިެގން  ހަރަކާތަކާ ިވޔަފާރީެގ .8.12
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އެއްބަސްވުމާއި އެއްބަސްުވމުަގއި ސޮއިކުރުމަށްފަހު   ފަރާތަކުން ހޮޭވ ކުރުމަށް މިމަސައްކަތް  ތެރެއިން، ފަރާތްތަކުެގ ހުށަހަޅާ އަްނދާސީހިސާބު މިމަސައްކަތަށް .8.13

 ކުރުން. ހަތް ދިނުމަށްފަހުެވސް އިޞްލާހެއް ނައިސްެގން އެއްބަސްުވން ބާޠިލްއެއްޮގތަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންުނެގްނދާތީ އެކަންކަން އިޞްލާޙްކުރުމަށް ލިޔުމުން ނަޞޭ

ފަރާތަކުން އެއްބަސްުވމުަގއި ސޮއިކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމުގައިާވ    މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހޮޭވ ތެރެއިން، ފަރާތްތަކުެގ ހުށަހަޅާ  އަްނދާސީހިސާބު މިމަސައްކަތަށް .8.14

 ރުން.މުއްދަތަށް މަސައްކަތްކޮށް ނުްނނިންމުމުެގ ސަބަބުން އެފަރާތެއްެގ އެއްބަސްުވްނ ބާޠިލް ކު

 : ބިލްކުރުން .9

 30 ހުށަހަޅާތާ މިމިިނސްޓްރީއަށް އެޕްރޫްވކޮށް ބިލް ކޮންސަލްޓަންޓް މަސައްކަތުެގ ނަމަ، ނެތް މައްސަލައެއް އެއްެވސް ބިލުަގއި  ހުށަހަޅާ ނިންމާ، މަސައްކަތްކޮށް .9.1

މަސައްކަތް ހަާވލުކުރި ފަރާތުން، މަސައްކަތާއި ހަާވލުިވ ،  (ނުހިމަނާ ދުަވސްތައް ބަްނދު ރަސްމީ ދުަވސްތަކާއި ބަންދު ސަރުކާރު ) ތެރޭގައި ދުަވހުެގ( ތިރީސް)
 . ެވފަރާތަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭެނއެ 

 : ގޮތް  ހަދާނެ  ހިސާބު  ޖޫރިމަނާގެ  ކުރާ  ސަބަބުން  ނުނިންމުމުގެ  މަސައްކަތް  މުއްދަތުގައި  އިތުރުކޮށްދިނުމާއި  މުއްދަތު  މަސައްކަތަށް  .10

މުއްދަތަށް ޙަާވލުާވ ކުރުމަށް މިމަސައްކަތް .10.1 އެއްބަސްެވފައިާވ  ނިްނމުމަށް  ކޮށް  މަސައްކަތް  މަސައްކަތްކޮށް ،  ފަރާތުން،  މެދުެވރިެވެގން  ސަބަބެއް  އެއްެވސް 

މުއްދަތު   ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް މިޮގތުން  ހުށަހެޅިދާެނއެެވ.ނުނިންމޭނެނަމަ، އެސަބަބެއް ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން، މިމިނިސްޓްރީއަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިުނމަށް އެދި 
 ރީއަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. ނުމާއި ނުދިނުމުެގ އިޙްތިޔާރު މިމިިނސްޓްއިތުރު ކޮށްދި

  ުނަވތަ މިނޫްނ   ތެރެއިން، ޮގތްތަކުެގ މިދަްނަނާވ ނުނިންމައިފިަނމަ މަސައްކަތް މުއްދަތުގައި  ކޮށްފައިާވ ބަޔާން ކޮށްނިންމުމަށް މަސައްކަތް އަންދާސީހިސާބުގައި، .10.2

އަދި މި ޖޫރިމަނާ ކުރެޭވނީ ޖުމްލަ އަަގކަށް އެއްބަސްާވ އެއްބަސްުވމެއްަގއި ނަމަ އެއްބަސްވުމުެގ އަުގެގ  .ޖޫރިމަނާ ކުރެޭވެނއެެވ  އެލަސްިވ މުއްދަތެއް،  ޮގތަކުން 
 15%އަދި މަހުން މަހުން އަުގ ދައްކަންޖެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ަނމަ އެއްބަސްުވމުަގއި މަހަކަށް ޖެހޭ ޖުމްލަ އަުގެގ  . އަށް ވުރެ އިތުރު ނުާވ ަވރަށެެވ %15

 . އަށް ވުރެ އިތުރު ނުާވ ަވރަށެެވ 15%އަދި ަވކި ަވކި އޯޑަރުތަކަށް ހަދަންޖެހޭ ތަކެތި ނަމަ އެއޯޑަރެއްެގ ޖުމްލަ އަުގެގ . ތުރު ުނާވ ަވރަށެެވއަށް ުވރެ އި

 :ގޮތް   ހަދާނެ   ހިސާބު   ޖޫރިމަނާގެ  .11

 ؛މިލިއަން ރުފިޔާ( އަށް ވުރެ ދަށް ާވނަމަ  ފަސްރ ) -/5,000,000ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުެގ ޖުމްލަ އަުގ  މިއެއްބަސްުވމުެގ .11.1.1

11.2. CP X 0.005 X LD 

• CP  )ްކޮންޓްރެކްޓްެގ ޖުމްލަ އަގު = )ކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސ 

• LD  )ްދުަވސްތައް ކޮންޓްރެކްޓްެގ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުާވ = )ލޭޓް ޑިއުރޭޝަނ 
 

 ؛އަށް ވުރެ ބޮޑު ާވަނމަމިލިއަން ރުފިޔާ(  ފަސްރ ) -/5,000,000ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުެގ ޖުމްލަ އަުގ  މިއެއްބަސްުވމުެގ .11.2.1

11.3. CP X 0.0025 X LD 

• CP  )ްކޮންޓްރެކްޓްެގ ޖުމްލަ އަގު = )ކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސ 

• LD  )ްމުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުާވ ދުަވސްތައް ކޮންޓްރެކްޓްެގ = )ލޭޓް ޑިއުރޭޝަނ 
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 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ފޯމެޓް:  .12

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 issued by the Ministry of Defence and National Security on ………………………………… …………..for Supplying 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 Employer]  (hereinafter  called “the Employer”) in the sum of  
*…………………………………………..  for which payment well and truly to be made to the said Employer, 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 Employer 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 Inst ruction to 

Bidders; or 
 (c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 25,  

* 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 Employer up to the above amount upon receipt of his first written demand, without 
the Employer’s having to substantiate his demand, provided that in his demand the Employer 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 
Employer, 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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 ޕާފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ ފޯމެޓް:  .13
Performance Security 

 

[The bank, as requested by the successful Bidder, shall fill in this form in accordance with the instructions indicated]  
[Guarantor letterhead or SWIFT identifier code] 
 

Beneficiary: _[insert name and Address of Purchaser] 
 

Date: _[Insert date of issue] 
 

PERFORMANCE GUARANTEE No.: _[Insert guarantee reference number] 
 

Guarantor: [Insert name and address of place of issue, unless indicated in the letterhead] 
 

We have been informed that _ [insert name of Supplier, which in the case of a joint venture shall be the name of the joint 
venture] (hereinafter called "the Applicant") has entered into Contract No. [insert reference number of the contract] dated 
[insert date] with the Beneficiary, for the supply of _ [insert name of contract and brief description of Goods and related 
Services] (hereinafter called "the Contract").  
 

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, a performance guarantee is required. 
 

At the request of the Applicant, we as Guarantor, hereby irrevocably undertake to pay the Beneficiary any sum or sums not 
exceeding in total an amount of [insert amount in figures]  
(          ) [insert amount in words],1 such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract 
Price is payable, upon receipt by us of the Beneficiary’s complying demand supported by the Beneficiary’s statement, whether 
in the demand itself or in a separate signed document accompanying or identifying the demand, stating that the Applicant is 
in breach of its obligation(s) under the Contract, without the Beneficiary needing to prove or to show grounds for your demand 
or the sum specified therein.  
 

This guarantee shall expire, no later than the …. Day of ……, 2…2, and any demand for payment under it must be received by 
us at this office indicated above on or before that date.  
 

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 Revision, ICC Publication No. 758, except 
that the supporting statement under Article 15(a) is hereby excluded. 

_____________________  
[signature(s)]  

 
1 The Guarantor shall insert an amount representing the percentage of the Accepted Contract Amount specified in the Letter of 

Acceptance, and denominated either in the currency (ies) of the Contract or a freely convertible currency acceptable to the 
Beneficiary. 
 

2 Insert the date twenty-eight days after the expected completion date as described in GC Clause 18.4. The Purchaser should note 
that in the event of an extension of this date for completion of the Contract, the Purchaser would need to request an extension of 
this guarantee from the Guarantor. Such request must be 2 Insert the date twenty-eight days after the expected completion date 
as described in GC Clause 18.4. The Purchaser should note that in the event of an extension of this date for completion of the 
Contract, the Purchaser would need to request an extension of this guarantee from the Guarantor. Such request must be in writing 
and must be made prior to the expiration date established in the guarantee. In preparing this guarantee, the Purchaser might 
consider adding the following text to the form, at the end of the penultimate paragraph: “The Guarantor agrees to a one-time 
extension of this guarantee for a period not to exceed [six months] [one year], in response to the Beneficiary’s written request for 
such extension, such request to be presented to the Guarantor before the expiry of the guarantee.” 

 
Note: All italicized text (including footnotes) is for use in preparing this form and shall be deleted from the final product. 
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 އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ސެކިއުރިޓީ ފޯމެޓް:  .14

Advance Payment Security  
Demand Guarantee 

[Guarantor letterhead or SWIFT identifier code]  
 

Beneficiary: _ [Insert name and Address of Purchaser]  
  

Date: _ [Insert date of issue] 
 

ADVANCE PAYMENT GUARANTEE No.: _ [Insert guarantee reference number] 
 

Guarantor: _ [Insert name and address of place of issue, unless indicated in the letterhead] 
 

We have been informed that [insert name of Supplier, which in the case of a joint venture shall be the name of the joint venture] 
(hereinafter called “the Applicant”) has entered into Contract No. [insert reference number of the contract] dated [insert date] 
with the Beneficiary, for the execution of [insert name of contract and brief description of Goods and related Services] 
(hereinafter called "the Contract").  
 

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, an advance payment in the sum [insert amount 
in figures] () [insert amount in words] is to be made against an advance payment guarantee. 
 
 

At the request of the Applicant, we as Guarantor, hereby irrevocably undertake to pay the Beneficiary any sum or sums not 
exceeding in total an amount of [insert amount in figures]  
(         ) [insert amount in words]1 upon receipt by us of the Beneficiary’s complying demand supported by the Beneficiary’s 
statement, whether in the demand itself or in a separate signed document accompanying or identifying the demand, stating 
either that the Applicant: 
 

(a) has used the advance payment for purposes other than toward delivery of Goods; or 
 

(b) has failed to repay the advance payment in accordance with the Contract conditions, specifying the amount 
which the Applicant has failed to repay.  

 

A demand under this guarantee may be presented as from the presentation to the Guarantor of a certificate from the 
Beneficiary’s bank stating that the advance payment referred to above has been credited to the Applicant on its account 
number [insert number] at [insert name and address of Applicant’s bank]. 
 

The maximum amount of this guarantee shall be progressively reduced by the amount of the advance payment repaid by the 
Applicant as specified in copies of interim statements or payment certificates which shall be presented to us. This guarantee 
shall expire, at the latest, upon our receipt of a copy of the interim payment certificate indicating that ninety (90) percent of 
the Accepted Contract Amount, has been certified for payment, or on the [insert day] day of [insert month], 2 [insert year], 
whichever is earlier. Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at this office on or 
before that date. 
 

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 Revision, ICC Publication No.758, except 
that the supporting statement under Article 15(a) is hereby excluded. 
____________________  
[signature(s)]  
  

1 The Guarantor shall insert an amount representing the amount of the advance payment and denominated either in the 
currency(ies) of the advance payment as specified in the Contract, or in a freely convertible currency acceptable to the 
Purchaser. 

 
Note: All italicized text (including footnotes) is for use in preparing this form and shall be deleted from the final product. 
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 : ކުރެވޭ ފަރާތާއިއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް މަސައްކަތް އެވޯޑް   .15
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