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ިމެރ ންިރ ސޯސަސްިއެންޑްިއެގްރ ކަލްޗަިރިި، ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ޝަރީޒްިމ ި

ިިިމާލެ،ިދ ވެހ ރާއްޖެ          

ި

ިބީލަމާގުޅޭިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާސް،ިބީލަންޝީޓްިއަދ ިބީލަމުގެިޖަދުވަލުތައްި

ިއަންދާސީިހ ސާުބިހުށަހަޅަންޖޭިތާރީޚްިއަދ ިވަގުތުި

2021ިިސެޕްޓެމްަބރ28ިތާރީޚް:ި

11:00ިގަޑ :ި

1ިސެކްޝަންި
ިީބލަންިޝީޓްި

ރ ފަރަންސްި
ިނަންަބރުި

 

219C/30/2021/-(IUL)30 

ި
ޓަނުގެިއައ ސްޕްލާންޓްިޤާއ މްކުރާނެިފަރާތެއ25ިިިްގައ ިހައްދުންމަތީިމާަބއ ދޫމަސައްކަތުގެިނަން:1.1ިި

ިހޯދުންި
އަށްިއީމެއ ލprocurement@fishagri.gov.mvިިްި ިބީލަންިހުށަހެޅުމަށްިރަޖ ސްޓްރީކުރުން:8.1ި

 ނެވެި.ކޮށްގެން

ސާފުކުރުމަށ9.1ިް ރަޖ ސްޓްރީވާނީިިމަޢުލޫމާތުި ހުށަހެޅުމަށްި ީބލަންި އަދ ި ފޮނުވުމާއ ި ިލ ޔުންތައްި
procurement@fishagri.gov.mvިިްކުރ ންިިއަށ ވަގުތުގެި ތާރީޙާއ ި އީމެއ ލްިިިތ ރީގައ ވާި

 ކޮށްގެންނެވެި.

 2021ިސެޕްޓެމްަބރ19ިތާރީޙް:ި
13:00ިގަޑ :ި

ިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރުމަށްިލ ޔުންތައްިފޮނުވަންވީިއެޑްރެސްި:9.2ި
ިސަސްިއެންޑްިއެގްރ ކަލްޗަިރޓްރީިއޮފްިފ ޝަރީޒް،ިމެރ ންިރ ސޯމ ނ ސްއޮފީސް:ި

 ,33392723339282ިގުޅޭނެިނަމްަބރު:
procurement@fishagri.gov.mvިި؛ިއީމެއ ލްިއެޑްރެސް

ގޭނެިގޮތަށްިއޮންނަންިނއެިގުހަޅުއްވާއ ރުިމ މަޝްރޫޢުއަށްިހުށަހަޅާއައަގުިހުށަހަޅަންވީގޮތް:ިއަގުިހުށ13.2ިަ
"ޓެކްނ ކަލްިޑ ސްކްރ ޕްޝަންިއަދ ިިސްޕެސ ފ ކޭޝަން"10ިިޖަދުވަލްިކީިގަވާނެއެވެ.ިއަދ ިހުށަހަޅާއަ

އަށްިމ މަޝްރޫޢުިފޯރުކޮށްދީިއަދ ިއ ންސްޓޯލްކޮށްިމަސައްކަތްިއެއްކޮށްިހަމަިއާއ ލ.މާަބއ ދޫއެއްގޮތަށްި
ިއަގުިކަމުގައ ިވާންވާނެއެވެ.ނ ންމާލެވޭނެި

mailto:procurement@fishagri.gov.mv
mailto:procurement@fishagri.gov.mv
mailto:procurement@fishagri.gov.mv
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ިބީލަންިހުށަހަޅަންވީިސުންގަޑ 14.1ި
ިރ ންިރ ސޯސަސްިއެންޑްިއެގްރ ކަލްޗަިރމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ޝަރީޒް،ިމެތަން:ި
2021ިިސެޕްޓެމްަބރ28ިތާރީޚް:ި
ިއަންގާރަިދުވަސް:ި

11:00ިިގަޑ :
ިގައ ިއެވަނީއެވެ.6ިިިީބލަންތައްިވަޒަންކުރާނެިމ ންގަނޑުިޖަދުވަލ19.1ިިު
ިރުފ ޔާ(ިިިދެހާސްިދުވ ސައްތަ)ި-/2,200އ ިހުށަހަޅަންޖޭިއަދަދު:ިބ ޑްިސެކ އުރ ޓީގެިގޮތުގ26.1ިަ
ިރުފ ޔާ(ިހާސްއަށްޑ ހަިއަށް)88,000.00 ޕާރފޯމަންސްިސެކ ޔުރ ޓީިހުށަހަޅަންޖެހޭިއަދަދު:28.1ިި

ިމަޝްރޫޢުިހ ންގާނެތަން:ިލ.މާަބއ ދޫމ 
ނޯޓް:ިބ ޑްިސެކ އުރ ޓީިއަދ ިޕާރފޯމަންސްިސެކ އުރ ޓީިހުށަހަޅަންިޖެހޭނީިބީލަންިހުށަހަޅާފައ ވާިޖުމްލަިއަގުި

ިރުފ ޔާއަށްިވުރެިޮބޑުިވާނަމައެވެ.ިރުފ ޔާ(ިފަސްލައްކަި)ިި-/500,000
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ިބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތްތަކަށްދެވޭިއ ރުޝާދުިިިި–2ިިސެކްޝަނިްި

ިއާންމުިމަޢުލޫމާތުި)ހ(ި

ޓަނުގެިއައ ސްޕްލާންޓ25ިިިްމ ިީބލަމަކީިބީލަންިޝީޓުގައ ިަބޔާންކޮށްފައ ވ1.1ިިިާި.ިީބލަމުގެިތަޢާރުފ1ިު
ގައ ިޤާއ މްކޮށްދޭނެިފަރާތެއްިހޯދުމަށްިހުޅުވާލެވ ފައ ވާިހައްދުންމަތީިމާަބއ ދޫ
ީބލަމު މ ި ހޯދަންިީބލަމެކެވެ.ި ބީލަންިިޭބންި މަޢުލޫމާތުި މަސައްކަތުގެި ނުންވާި

ިޝީޓުގައ ިަބޔާންކޮށްފައ ވާނެއެވެ.ި
.ިީބލަމަށްިކުރ މަތ ލެވޭނ2ިިެ

ިފަރާތްތައްި
ބީލަންިހުޅުވާލެވ ފައ ވަނީ،ިވ ޔަފާރ ިރަޖ ސްޓްރީިކުރުމުގެިޤާނޫނުި)ގާނޫނ2.1ިިިު

ކުރެވ ފައ ވާިތ ރީގައ ިި(ގެިދަށުންިވ ޔަފާރ ިރަޖ ސްޓުރ2014/18ިީިނަންަބރު:ިި
ިަބޔާންކޮށްފައ ވާިފަރާތްތަކަށެވެި.

ރަޖ ސްޓ2.1.1ް ދަށުންި ޤާނޫނުގެި ކުންފުންޏާެބހޭި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި ރީި.ި
ިކުރެވ ފައ ވާިކުންފުނ ތައްި

2.1.2ި ކުރެވ ފައ ވާިި ރަޖ ސްޓުރީި ދަށުންި ޤާނޫނުގެި ޕާޓްނާރޝ ޕްި
ިޕާޓްނަރޝ ޕްތައް،

2.1.3ިިިި ސޮސައ ޓީގެިޤާނޫނުގެިދަށުންިރަޖ ސްޓުރީިކުރެވ ފައ ވާިކޯޕަރޭޓ ވް
ިކޯޕަރޭޓ ވްިސޮސައ ޓީތައްި.

ރަޖ ސްޓުރ2.1.4ިިިީި ދަށުންި ޤާނޫނުގެި ވ ޔަފާރީގެި ފަރުދުންގެި އަމ އްލަި
ިކުރެވ ފައ ވާިއަމ އްލަިފަރުދުންގެިވ ޔަފާރ ތައް

ތަކަކަށްިގައ ިަބޔާންކުރާިފަރާތްތަކުގެިއ ތުރުންިއެހެންިފަރާތ2.1ްމ މާއްދާގ2.2ިިިެި
ިބީލަމަށްިކުރ މަތ ލެވޭނަމަިއެކަންިީބލަންިޝީޓްގައ ިަބޔާންިކޮށްފައ ވާނެއެވެ.

.ިީބލަންިއޮންނަންވާނެގޮތާއ 3ިި
ިީބލަމުގައ ިސޮއ ކުރުން

3.1ިިި ގައ ވާ،ިީބލަންިހުށަހަޅ1ިިިާިިޖަދުވަލްީބލަންތައްިއޮންނަންވާނީިމ ިލ ޔުމުގެ
ޑޮ ލ އުންތަކާއ ި ޗެކްލ ސްޓުގައ ވާި ހ މެނޭގޮތަށްިިފަރާތްތަކުގެި ކ އުމަންޓުތައްި

ިތަރުތީުބންިަބއ ންޑުިކުރެވ ފައެވެ.ި
ންިއެނގޭިފޮންޓަކުންިިބީލަންިއޮންނަންވާނީިދ ވެހ ަބހުން،ިފަސޭހައ ންިކ ޔ3.2ިަި

ކުރެވ ފައެވެ.ިނުވަތަިއަތުންިލ ޔާނަމަިލ ޔެފައ ވާިިިޕު)ފަރުމާިފޮންޓުފަދަ(ިޓައ 
ސަފްހާއެއްގައި ިިހާހުންނަންވާނީިކ ޔަންިއެނގޭނެިގޮތަށެވެ.ިއަދ ިީބލަމުގެިހުރި 

ބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިނުވަތަިއެފަރާތުންިއައްޔަންިކުރާިފަރާތުގެިސޮޔާއ ިި
ފުޙާއެއްގައ ިިތައްގަނޑުިޖަހާފައ ިއޮންނަންިވާނެއެވެ.ިއަދ ިީބލަމުގެިކޮންމެިޞަ

ކ ތައްިވަނަިޞަފުހާކަންިއެނގޭގޮތަށްިިިިވެސްިއެއީިކ ތައްިޞަފުހާގެިތެރެއ ން
ޖަހަންވާނެއެވެ.ިި ނަންަބރުވެސްި ޞަފުޙާި އައ ސްޕްލާންޓުގެިތަރުތީުބންި
އާއ 10ިިިިޖަދުވަލްިި"ޓެކްނ ކަލްިޑ ސްކްރ ޕްޝަންިއަދ ިިސްޕެސ ފ ކޭޝަން"ިި

ި ޕްރޮޕޯސަލްި ހުށަހަޅާި ިއެއްގޮތަށްި ލ ޔުންތައްިއާއ ި ރ ފަރެންސްި
ިިއ ންގ ރޭސ ބަހުންިީބލަމާއެކުިހުށަހެޅ ދާނެއެވެ.

ި3.3.ި3.3.1ިިިި ޑ ރެކްޓަރ މެނޭޖ ންގި ކުންފުނ ތަކުންި ލ މ ޓެޑްި ނޫންިޕްރައ ވެޓްި
ީބލަމުގައ ިސޮއ ކުރާނަމަިއެިފަރާތަކަށްިސޮއ ިކުރުމުގެި އެހެންިފަރާތަކުންި
ި"ކުންފުނީގެިޯބޑުިރ ޒޮލ އުޝަން"ގެިކޮޕީއެއިްި ހުއްދަިދެވ ފައ ވާކަންިަބޔާންކުރާ

ިިިހުށަހަޅަންިވާނެއެވެ.
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ޕާޓްނަރޝ ޕްތަކުގެިމެނޭޖ ންގިޑ ރެކްޓަރިނޫންިއެހެންިފަރާތަކުނ3.3.2ިިިްިި
ކުރާނަމަިއެިފަރާތަކަށްިސޮއ ިކުރުމުގެިހުއްދަިދެވ ފައ ވާކަންިީބލަމުގައ ިސޮއ 

ިަބޔާންކުރާި"ޕަވަރިއޮފްިއެޓާރނީ"ގެިކޮޕީއެއްިހުށަހަޅަންިވާނެއެވެ.
ކޯޕަރޭޓ ވްިސޮސައ ޓީތަކުގެިޗެއަރޕާރސަންިނޫންިއެހެންިފަރާތަކުނ3.3.3ިިިްިި

ވ ފައ ވާކަންިީބލަމުގައ ިސޮއ ކުރާނަމަިއެިފަރާތަކަށްިސޮއ ިކުރުމުގެިހުއްދަިދެ
ިަބޔާންކުރާި"ޕަވަރިއޮފްިއެޓާރނީ"ގެިކޮޕީއެއްިހުށަހަޅަންިވާނެއެވެ.

ިީބލަމުގައ 3.3.4ިިިިި ިފަރާތަކުން ިއެހެން ިނޫން ިވެރ ފަރާތް ިވ ޔަފާރ ތަކުގައ  ފަރުދީ
ކުރުމުގެިހުއްދަިދެވ ފައ ވާކަންިަބޔާންކުރާި ސޮއ ކުރާނަމަިއެިފަރާތަކަށްިސޮއި 

ިއެޓާރނީ"ގެިކޮޕީއެއްިހުށަހަޅަންިވާނެއެވެި."ޕަވަރިއޮފްި
ސަރުކާރުިކުންފުނ ތަކާއ ،ިޕަްބލ ކްިލ މ ޓެޑްިކުންފުނ ތަކުންިީބލަމުގ3.3.5ިިިިެިި

ސޮއ ިި ކޮންމެފަރާތަކަށްވެސްި ޒ ންމާދާރުި ސޮއ ކުރާއ ރު،ި ލ ޔުންތަކުގައ ި
ިކުރެވ ދާނެއެވެ.

4.1ިިިި.ިހުށަހެޅޭނެިީބލަމުގެިއަދަދ4ިު )އެއް(ިީބލަމެވެ.1ިިިބީލަމަށްިކުރ މަތ ލާިކޮންމެިފަރާތަކަށްވެސްިހުށަހެޅޭނީ
ިއެފަރާތުންިއެއިްި ިހުށަހަޅާފ ނަމަ ިފަރާތަކުން ިއެއްވެސް ިީބލަން ިގ ނަ ބީލަމަށްވުރެ

ިިިހުށަހަޅާފައ ވާިހުރ ހާިީބލަމެއްިާބޠ ލްިކުރެވޭނެއެވެ.
.ިީބލަންިތައްޔާރުިކުރުމުގ5ިެ

ިއަގު
ިކުރާނީިބީލަނ5.1ިިްި ިޙަރަދެއް ިއެންމެހައ  ިކުރާ ިހުށަހެޅުމަށް ިީބލަން ތައްޔާރުކުރުމަށާއ 

ޚަރަދަކަށިްި އެއްވެސްި ހ ނގާި މ ކަމަށްި ފަރާތަކުންނެވެ.ި ހުށަހަޅާި އެީބލަމެއްި
ިީބލަމަށްިހުޅުވާލ ިފަރާތުންިޒ ންމާއެއްިނުނަގާނެއެވެި.

ޓްރީިއޮފްިފ ޝަރީޒް،ިމެރ ންިރ ސޯސަސިްިމ ނ ސްިބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތަކީ،6.1ިިިި.ިއެހެނ ހެންިއުސޫލްތައ6ިް
އ ދާރާގެިވެރ އެއްިނުވަތަިމުޥައްޒަފަކާިިިކައުންސ ލްިިހައްދުންމަތީިމާަބއ ދޫއަދ ިި

ފަރާތެއިްި އޮތްި ގުޅުމެއްި އެއްވެސްި ވ ޔަފާރީގެި ނުވަތަި ތ މާގެކަމުގެި
ލ ޔުމެއްގައ ިސޮއ ކޮށްި އެނގޭނެި މަޢުލޫމާތުި އެކަމުގެިސާފުި ކަމުގައ ވާނަމަި

ނެއެވެ.ިމ ފަދަިލ ޔުމެއްިހުށަނާޅާިހުއްޓާިއެކަންިއެނގ އްޖެނަމަިހުށަހަޅަންވާ
ިއ ތުރުިއެންގުމަކާއ ިނުލައ ިއެިބީލަންިާބޠ ލްިކުރެވޭނެއެވެި.

ި)ށ(ިީބލަމާގުޅޭިލ ޔުންތައްި
.ިބީލަންފޮތުގައ ިހ މެނ7ިޭ

ިަބއ ތައްި
ންތަކާއ ،ިިީބލަމާގުޅޭިލ ޔުންތަކުގައ ިހ މެނެނީިތ ރީގައ ވާިލ ސްޓްގައ ވާިލ ޔ7.1ިު

ިއެމެންޑްމަންޓްތަކެއެވެ.ިި
ި(1ިި–ބީލަންިޝީޓްި)ސެކްޝަނ7.1.1ިިް
ި(2ިި–ބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތްތަކަށްދެވޭިއ ރުޝާދުި)ސެކްޝަނ7.1.2ިިް
ި(3ިިި–ސެކްޝަނިްި)އެއްަބސްވުމުގެިއާންމުިއަދ ިހާއްސަިމާއްދާތައ7.1.3ިިިްި
ި(4ިި–ޖަދުވަލުތައްި)ސެކްޝަނ7.1.4ިިް

.ިީބލަމުގައ ިރަޖ ސްޓްރ8ިީ
ިކުރުން

ކުރުމަށ8.1ިިް ރަޖ ސްޓްރީި އ ޢުލާނުގައ ި ހުށަހެޅޭނީި އަންދާސީހ ސާުބި
ނަންި މ އ ދާރާގައ ި ތެރޭގައ ި މުއްދަތުތެި ދެވ ފައ ވާި ހުޅުވާލެވ ފައ ވާނަމަި

ިނޯޓްކުރެވ ފައ ވާިފަރާތްތަކަށެވެި.
ތެރޭގައި 8.2ިި މުއްދަތުގެި އ ޢުލާނުގައ ވާި ހުށަހެޅުމަށްި އީމެއ ލްިިިއަންދާސީހ ސާުބި

ިކުރަންވާނެއެވެ.ިމެދުވެރ ކޮށްިނަންނޯޓްި
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މަޢުލޫމާތުތައްިި ތ ރީގައ އެވާި ކުރުމަށްި ރަޖ ސްޓްރީި ހ ސާުބގައ ި އަންދާސީި
ިހ މަނަންވާނެއެވެި.

 މަޢުލޫމާތުިސާފުކުރާިފަރާތުގެިނަން:
ިކުންފުނީގެިނަން:ިި

ިރަޖ ސްޓްރީިނަންަބރު:ި
ިއީމެއ ލްިއެޑްރެސް:ިި

ިގުޅޭނެިމޯަބއ ލްިނަންަބރުި:
ި8.3ި" ގަޑި  ތާރީޚާއ ި ނަމަި އޮންނަި މީޓ ންި ޕްރީބ ޑްި ގުޅޭި ީބލަމާއ ި ބީލަންިމ ި

ިޝީޓް"ގައ ިަބޔާންކޮށްފައ ވާނެއެވެި.
.ިީބލަމާިގުޅޭގޮތުންިމަޢުލޫމާތ9ިިު

ިސާފުކުރުން
9.1ިިި ފޮތުގައ ވާ ބީލަންި ީބލަމާިގުޅޭގޮތުންިމ ި މ ި ގުޅ ގެންިނުވަތަި މަޢުލޫމާތާއ ި

އ ތުރަށްިސާފުނުވާިކަމެއްިއޮތްިނަމަިއެިކަމެއްގެިމަޢުލޫމާތުިހޯދުމަކީިބީލަންިި
ިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިޒ ންމާއެކެވެ.

ބީލަނ9.2ިިިްި ޭބނުންވާނަމަި ސާފުކުރަންި މަޢުލޫމާތުި އ ތުރުި ީބލަމާގުޅޭގޮތުންި
ި މަޢުލޫމާތުިިޝީޓްގައ ވާި އެކަމުގެި ހުށަހެޅުމުން،ި ލ ޔުންި އެޑްރެހަށްި

ިސާފުކޮށްދ ނުމަށްފަހުިހުރ ހާިީބލަންވެރ ންނަށްިލ ޔުމުންިފޮނުވޭނެއެވެ.
ކޮންމެހެނ9.3ިިިިްި ބީލަމަށްި ކުރ ންި ހަމަވުމުގެި މުއްދަތުި ހުށަހެޅުމުގެި ބީލަންި

ަބދަލެއްިގެނައުމަށްިފެނ  މަންޓެއްިޖެިހ ނދެއްގައ ،ިއެމެންޑްއްގެންނަންޖެހޭި
ި)އުނ /އ ތުރު(ިގެނެވޭނެއެވެި.

ީބލަމުގެިަބއެކ9.4ި10.1ިިެި ވެ.ިއަދ ިއިެިގައ ވާިގޮތަށްިދޫކުރާިއެމެންޑްމަންޓަކީި
ރަޖ ސްޓްރީވާ ީބލަމުގައ ި މެދުވެރ ކޮށްިިިއުނ އ ތުރުި އީމެއ ލްި ފަރާތްތަކަށްި

ިފޮނުވަންވާނެއެވެ.ިނުވަތަިއެފަރާތަކަށްިއެލ ޔުންިޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.ި
ކޮންމެހެނ10.1ިިިްި.ިބީލަމަށްިަބދަލުިގެނައުނ10ިް ބީލަމަށްި ކުރ ންި ހަމަވުމުގެި މުއްދަތުި ހުޅުވުމުގެި ބީލަންި

ަބދަލެއްިގެނައުމަށްިފެނ އްޖެިހ ނދެއްގައ ،ިއެމެންޑްމަންޓެއްި ގެންނަންޖެހޭި
ި)އުނ /އ ތުރު(ިގެނެވޭނެއެވެ.ިި

ނީިީބލަމާއ އެކުިދީފައ ވާިބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުންިީބލަންިތައްޔާރުިކުރަންވ10.2ިާި
އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭިިިނަމޫނާއާި ީބލަމާއ އެކުި އަދ ި ދ ވެހ ަބހުންނެވެ.ި

ިރ ފަރެންސްިލ ޔުންތަކާއ ިޕްރޮޕޯސަލްިއ ނގ ރޭސ ިބަހުންިހުށަހެޅ ދާނެއެވެ.
ި

ި)ނ(ިީބލަންިތައްޔާރުކުރުން
.ިީބލަމުގައ ިބޭނުންިކުރެވ11ިިޭ
ިަބސް

ދ ވެހ ބަހުންނެވެބީލަނ11.1ިިިް ިހުށަހަޅަންޖެހޭިިީބލަމާއ އެކުިިއަދ   .ހުށަހަޅާނީި
ި.ހުށަހެޅ ދާނެއެވެިބަހުންިއ ނގ ރޭސ ިޕްރޮޕޯސަލްިލ ޔުންތަކާއ ިރ ފަރެންސް

.ިީބލަމުގައ ިބޭނުންކުރ12ިިާ
ިފައ ސާ

ިިިީބލަމުގައ ިޭބނުންކުރާިފައ ސާއަކީިދ ވެހ ިރުފ ޔާއެވެ.12.1ި

13.1ިިިި.ިއަގުިހުށަހެޅުނ13ް ވަކ  ޝީޓްގައ ިިިގޮތަކަށްބީލަމަށްި ބީލަންި އެކަންި ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަި އަގުި
ިަބޔާންކޮށްފައ ވާނެއެވެ.ިި
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ހުށަހަޅަންވަނ13.2ިިީި އަގުި ފަރާތެއްނަމަި ރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާި ޖީ.އެސް.ޓީއަށްި
ވަކ ިއެގެނިްިިިޖީ.އެސް.ޓީިހ މަނައ ގެންނެވެ.ިއަދ ިޖީ.އެސް.ޓީ އަދަދުި ދައްކާި

ިވެ.ިިއޮންނަންވާނެއެ
ތާރީޚުނ14.1ިިިްިމުއްދަތުި.14 ހުށަހަޅާި ބީލަންި އޮންނަންވާނީި ތާރީޚްި ހަމަވާި މުއްދަތުި ީބލަމުގެި

ިދުވަހުގެިމުއްދަތަކަށެވެ.30ިފެށ ގެންިމަދުވެގެންި
.ިީބލަމާއެކުިހުށަހަޅަންޖެހ15ިިޭ

ިލ ޔުންތައް
ބީލަންިހުށަހަޅާއ ރުިތ ރީގައ ވާިމަޢުލޫމާތުިއަދ ިލ ޔުމެއްިއަދ ިލ ޔުންތައްިމަދ15.1ިިު

ިކުރެވޭނެއެވެ.ިއެިީބލަމެއްިބާޠ ލުިނުވަތަިނެތްނަމްި
ި(2ިިދަވަލުި)ޖަފުރ ހަމަކޮށްފައ ވާިީބލަންިހުށަހަޅާިފޯމ15.1.1ިިް
ފަރުދުންގ15.1.2ިިިެ ސޮސައ ޓީ/އަމ އްލަި ކުންފުނ /ޕާޓްނަރޝ ޕް/ކޯޕަރޭޓ ވްި

ކޮޕީ ރަޖ ސްޓްރީގެި ިިިިވ ޔަފާރީގެި އެންޓަރޕްރައ ސަސިްި/ މީޑ އަލްި ސްމޯލްި
ިރަޖ ސްޓްރޭޝަންިކޮޕީ)އެސްއެމްއީ(ި

ކޯޓޭޝަންި/ިީބ.އޯ.ކ ޔުި)ހުށަހަޅަންޖެހޭނެިކަމަށްިބީލަންިޝީޓްފައ 15.1.3ިިި
ިހޭނެއެވެ.(ބުނެފައ ވާނަމަިހުށަހަޅަންޖެ

ފުރ ހަމަކޮށްފައ ވާިީބލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިޕްރޮފައ ލްި)ޖަދުވަލ15.1.4ިިިު
3ި)ި

ޖީ.އެސް.ޓީިރެޖ ސްޓްރޭޝަންިސެޓްފ ކެޓްގެިކޮޕީި)ޖީ.އެސް.ޓީއަށ15.1.5ިިިް
ިރެޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާނަމަި(

ޓެކްސ15.1.6ިިިް ދޫކުރާި އޮތޯރ ޓީންި ރެވެނ އުި އ ންލަންޑްި މޯލްޑ ވްސްި
ިމަސްިހަމަނުވާ(3ިރ ޕޯޓްގެިކޮޕީި)ދޫކުރ ފަހުންިކްލ އަރެންސްި

 ،  ބ ޑްިސެކ އުރ ޓ7.1.51ިީ
މަސ15.1.8ިިަ ހުށަހަޅާި މަސައްބީލަންި ިިކަތުއްކަތާގުޅުންހުރ ި ތަޖުރ ާބިގެ

ިި ފުރ ހަމ5ިިިަިިިޖަދުވަލުރ ާބގެިލ ޔުންތައްިއަދ ތަޖުހުރ ނަމަ،ިމަސައްކަތުގެ
ިިިކުރުމަށްފަހުިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަހަރުގ3ިިިެފާއ ތުވ ިިލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުގިެިބީި ފައ ނޭންޝަންިޑޭޓާ،15.1.9ިި
މ ލ އަންިދ ވެހ ިރުފ ޔ5ިިިާި)އަހަރުގެިއާމްދަނީިިފައ ނޭންޝަލްިސްޓޭޓްމަންޓްިި
ނަމަިި ޮބޑުި ވުރެި އޮޑ ޓްކޮށްފައ ވާއަށްި ފައ ނޭންޝަލްިިިިހުށަހަޅަންވާނީި

ިިފުރ ހަމަކޮށްފައ ިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ި(11ި)ޖަދުވަލްިިސްޓޭޓްމަންޓު(.
ފުރ ހަމ4ިިިަބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިމާލީިދަލީލުިއަދ ިޖަދުވަލ15.1.10ިިިިު

ިކުރުމަށްފަހުިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ިި
ި(10ހުށަހަޅާިޕްރޮޕޯސަލްި)ޖަދުވަލ15.1.11ިިް

ލެ ރ ފަރެންސްި ޭބންކްި އެކައުންޓްގެި)ހ(ި ސްޓޭޓްމަންޓްގައ ވާި ނުވަތަި ޓަރި
ިކަމުގައ ިވާންޖެހޭނެއެވެ.ިވެރ ފަރާތަކީިީބލަމުގައ ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާިފަރާތް

)ށ(ިއަމ އްލަިފަރުދުންގެިވ ޔަފާރީގެިދަށުންިބީލަންިހުށާހަޅާނަމަ،ިއެފަރާތުގެި
ިރެފަރެންއަމ އްލިަި ިޭބންކް ިއެކައުންޓްގެ ިހުޅުވާފައ ވާ ިނުވަތަިނަމުގައ  ިލެޓަރ ސް

ިސްޓޭޓްމަންޓްވެސްިޤަޫބލްކުރެވޭނެއެވެ.ި
ިި ފާއ ތުވ  ޭބންކ6ިިިް)ނ(ި ޭބންކްިިިމަހުގެި އ ނގޭނެހެންި އަދަދުި ބެލެންސްި

ިސްިސ ޓީިއެއްިނުވަތަިޭބންކްިސްޓޭޓްމަންޓްިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ިރ ފަރެން
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ތ ރީގައ ވ15.1.12ިިިާ ސ ޓީތަކުގައި  ރ ފަރެންސްި ކްރެޑ ޓްި ހުށަހަޅާި
 އްިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެި.ޝަރުތުތަ

ިކުންފުންޏަކުންި ިހ ންގަމުންދާ ިނުވަތަ ިވ ޔަފާރ އެއްގެ ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާ )ހ(
ިނުވަތަިޭބންކަކުންިދޫކޮށްފައ ވާިލ އުމެއްކަމުގައ ިވާންވާނެއެވެ.

މ ޕްރޮކްޓަށްި ޚާއްސަކޮށްި ރ ފަރެންސްއަކީި ކްރެޑ ޓްި ހުށަހެޅޭި )ށ(ި
ިވާނެއެވެި.ދޫކުރެވ ފައ ވާިސ ޓީއެއްކަމުގައ ިވާން

ގެިނަން،ިފައ ސާގެ/ކްރެޑ ޓްގެިޢަދަދު،ިސ ޓީިޓް)ނ(ިމ ރ ފަރެންސްގައ ިޕްރޮޖެ
އަދ ިި ތާރީޚްި ހަމވާނެި މުއްދަތުި ސ ޓީގެި ކްރެޑ ޓްގެި ތާރީޚް،ި ދޫކުރެވުނުި
އަދ ިސްޓޭމްޕްިސާފުކޮށްިއެނގެންި ރ ފަރެންސްިދޫކުރާިފަރާތުގެިނަމާއ ިސޮއި 

ިއޮންނަންވާނެއެވެި.
ިި ވާންވާނީ މ ރ ފަރެންސްި ދޫކޮށްފައ ވާި)ރ(ި ދޫކުރ ފަރާތުންި ރ ފަރެންސްި

ަބލައެއްި ކޮޕީި ތަކުގެި ރ ފަރެނސްި މ ފަދަި ރެފަރެންސްއަކަށެވެ.ި އޮރ ޖ ނަލްި
ި(4ިިޖަދުވަލުިނުގަނެވޭނެއެވެ.ި

ރ ފަރެން ކްރެޑ ޓްި ދޫކޮށްފައ ވާި ފަރުދުންި އަމ އްލަި ަބލައެއްިި)ބ(ި ސްި
ިނުގަނެވޭނެއެވެި.

ރާތަކީިސަރުކާރުިޤަޫބލްކުރާިޭބންކެއްިރ ފަރެންސްިދޫކުރާިފަިކްރެޑ ޓްި(ޅ)ި
ފައ ނޭޝ އަލްިއ ންސްޓ ޓުޓެއްނޫންނަމަިފައ ނޭންސްކޮށްދ ނުމަށްިހުށަހަޅާިި/

 ި މަހުގެިޭބންކްިސްޓޭޓްމެންޓ6ިްފަރާތުގެިފާއ ތުވ ި

ި
ި

ިލ ޔުންތައްިރ ންިހުށަހަޅަންޖެހޭިއެއްަބސްވުމުގައ ިސޮއ ކުރުމުގެިކ15.2ިިުި
ކޮޕ15.2.1ިިިީި ލ ޔުމުގެި ދައްކާކަމުގެި ފައ ސާި ޕެންޝަންި ގަވައ ދުންި

ލ ޔުން(ި އޮފީހުންދީފައ ވާި ޕެންޝަންި ނެތްކަމަށްި )މުޥައްޒަފުންނެތްނަމަި
 މަސްިހަމަނުވާި(3ި)ދޫކުރ ފަހުންި

ިި.(ިވާގޮތަށ8ިް)ިޖަދުވަލްިިގެރެންޓީާޕފޯމަންސ15.2.1ިިް
ި)ރ(ިބީލަންިހުށަހެޅުންި

ސ ޓީިއުރައ ގެިކަނާތްފަރާތުންިމަތީިކަނުގައ ިބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިނަމާއި 16.1ިިބީލަންިަބންދުކުރާނެިގޮތްި.16ި
ިޔެފާިއޮންނަންިވާނެއެވެ.ިލ އެޑްރެސްިއަދ ިފޯނުިނަމްަބރުި

ިބީލަނ16.2ިިިްި ިއުރައ ގައ  ިކުރެވ ފައ ވާިސ ޓީ ިަބންދު ިހުންނަންވާނީ ިބީލަންތައް ހުށަހަޅާ
ިޝީޓްގައ ވާިގޮތަށްިއެޑްރެސްިކުރެވ ފައެވެ.ި

ބީލަނ16.3ިިިްި ގަޑ ި ހުށަހަޅަންވީިސުންި ީބލަންތައްި ހުށަހަޅާި އެދ ި މ މަސައްކަތަށްި
ިޝީޓްގައ ިަބޔާންކޮށްފައ ވާނެއެވެި.

ގައ ިަބޔާންކޮށްފައ ވާިތާރީޚަކީިސަރުކާރުިަބންދުިދުވަހެއްގ16.3ިިިެމ މާއްދާގ16.4ިިެިި
އެންމެފަހުިި ހުށަޅަންޖެހޭި ބީލަންި ހަމަޖައްސައ ފ ނަމަި ސަރުކާރުންި ގޮތުގައ ި
ތާރީހަކަށްިވާނީިޖެހ ގެންިއެންމެިއަވަހަށްިއަންނަިރަސްމީިދުވަހެއްގެިބީލަންި

ިޝީތްގައ ވާިސުންގަޑ އެވެ.ި
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.ިބީލަންިހުށަހެޅުމުގ17ިިެ
ިގަޑ ސުން

17.1ިިި ތާރީޚަކީ ޖެހޭި ހުށަހަޅަންި 2021ިިިިިިސެޕްޓެމްަބރ28ިިބީލަންި ިިއާދ އްތަިވާ
ިގަޑ ިއަށެވެ.0011ިިި:ދުވަހުގެި

ިއީމެއ ލްިއަދ ިފެކްސްިއ ންިފޮނުވާިީބލަންތައްިަބލައެއްިނުގަނެވޭނެއެވެ.17.2ިިި
ީބލަންތައ17.3ިިިްި ފަހުންިހަށަހަޅާި ބީލަންިހުށަހެޅުމަށްިހަމަޖެހ ފައ ވާިސުންގަޑީގެި

ިަބލައެއްިނުގަނެވޭނެއެވެ.ިި
.ިމުއްދަތުގެިފަހުންިހުށަހެޅ18ިިޭ

ީބލަންތަކާއ މެދުިއަމަލުިި
ިކުރާނެގޮތް

ި

ިމުއްދަތުގެިފަހުންިހުށަހެޅޭިީބލަންތައްިަބލައެއްިނުގަނެވޭނެއެވެ.18.1ިިިި

ި)ބ(ިީބލަންިހުޅުވުމާއ ިއ ވެލުއޭޓްިކުރުން
ި
ބީލަނ19.1ިިްިބީލަންިހުޅުވުންި.19ި ހަމަޖެހ ފައ ވަނީި ހުޅުވުމަށްި ީބލަންތައްި ހުށަހަޅާި މ މަސައްކަތަށްި

ހަމަޖެހ ފައ ވާި ހުޅުވުމަށްި ބީލަންި އެފަރާތުންި ނުވަތަި ފަރާތްތަކުގެި ހުށަހަޅާި
ިތަނަށްިފޮނުވާިފަރާތެއްގެިހާޒ ރުގަިބީލަންިޝީޓްގައ ވާިތާރީޚްގައެވެ.ިި

ި19.2ިިި ހުޅުވުމަށް ހުރެިބީލަންި ސަބަަބކާި އެއްވެސްި ތާރީޚަކީި ހަމަޖައްސާފައ ވާި
ހުޅުވުންިސަރުކާރުިަބން ީބލަންި ދުިދުވަހެއްގެިގޮތުގައ ިހަމަޖައްސައ ފ ނަމަި

ޝީޓްގައ ވާި ބީލަންި ދުވަހުގެި ރަސްމީި އަންނަި ޖެހ ގެންި އޮންނަނީި
ިސުންގަޑީގައެވެ.

ި19.3ިިި ބީލަންތަކުގެ ފުރ ހަމަވާި އުޅޭނަމަިޝަރުތުި މައްސަލައެއްި ހ ސާުބކުރުމުގެި
ިކުރެވޭނެއެވެި.ިޙްތ ރީގައ އެވާިގޮތްތަކުގެިމަތ ންިއ ސްލާ

ީބލަމުގައ ވާިފައ ސާގެިއަދަދާއ ިދ ވެހ ިބަހުންިލ ޔެފައ ވާިފައ ސާގެިޢަދަދ19.4ިިުި
ލ ޔެފައ ވާި ަބހުންި ދ ވެހ ި ބަލާނީި ޢަދަދުކަމުގައ ި ރަނގަޅުި ތަފާތުވާނަމަ،ި

ި.ިިފައ ސާގެިއަދަދެވެ
.ިހުށަހަޅާިީބލަމުގައ ިކުށްތައ20ިް

ިކުރުންިޙްއ ސްލާ
ފުރ ހަމަވޭތ20.1ިިިޯ ކަންކަންި ތ ރީގައ މ ވާި ކުރ ންި އ ވެލުއޭޓްކުރުމުގެި ީބލަންތައްި

ިެބލޭނެއެވެ.ިި
ިބީލަމަށްިޝަރުތުިފުރ ހަމަވާިފަރާތެއްކަން.20.1.1ިި
ިފަރާތެއްކަންިހުށަހަޅަންޖެހޭިލ ޔުންތައްިހުށަހަޅާފައ ވ20.1.2ިިާ

.ިީބލަންތައްިޗެކްކުރުމާއ 21ި
ީބލަންތަކުގެިރެސްޕޮންސ ވްނަސްި

ިކަނޑައެޅުން

އުޞޫލ21.1ިް ކަނޑައެޅުންިީބލަމުގައ ވާި ބ ޑެއްތޯި އެކަށީގެންވާި ތަކަށްަބލައ ި
ި)ރެސްޕޮންސ ވްނަސް(

ގައ ވާިކަންކަނ20.1ިިިްހުށަހަޅާިބީލަންތަކުގެިތެރެއ ންިއ ވެލުއޭޓްިކުރެވޭނ21.2ިިިީި
ިހަމަވާިީބލަންތަކެވެި.ފުރ 

ބޭނުނ21.3ިިިްި ވަޒަންކުރުމަށްި ބީލަންި ކަނޑައަޅާނީި ފަރާތެއްި ހަވާލުކުރާނެި ބީލަންި
ިނަިމާކްސްލ ޭބިފަރާތަކެވެ.ިގ ކުރާނެިމ ންގަނޑަށްިަބލައ ގެންިއެންމެ

ީބލަންތައްިކެންސަލްިިި.22
ިކުރުން

22.1ިިި ހުށަހަޅާއ ރު ބީލަންި ގުޅ ގެންި މަޢުލޫމާތާއ ިއ ޢުލާންއާއ ި ފުރ ހަމަކުރަންޖެހޭި
ީބލަންތައްިި ހުށަހަޅާފައ ނުވާނަމަި ލ ޔުންތައްި ހުށަހަޅަންޖެހޭި

ިއަގުތަކަކީިބީލަންތައްިބަލައ ގަތުމަށްފަހުިހުށަހަޅާފައ ވާިިނެވޭނެއެވެ.ަބލައ ނުގަ
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އަގު އ ޚްތ ޔާރިުިިިތަކެއްނަމައެކަށީގެންނުވާި ކެންސަލްކުރުމުގެި ީބލަންތައްި
ިގެންވެއެވެި.ލ ބ ިއަށްމ ނ ސްޓްރީ

.ިީބލަންތައްިވަޒަނ23ިިް
 )އ ވެލުއޭޓް(ިކުރުންި

ިއ ވެލުއޭޓްިކުރުމުގައ ިބާލާނެިމ ންގަޑުތައްިތ ރީގައ ިއެވަނީއެވެ.23.1ި
ިހުށަހަޅާިއެންމެދަށްިއަގ23.1.1ިު
ި.ިމަސައްކަތުގެިތަޖުރ ާބ23.1.2
ި.ިމާލީިތަނަވަސްކަނ23.1.3ް
ިމުއްދަތ23.1.4ިު

ިި ތަފްޞީލްިޖަދުވަލުގައި ޕޮއ ންޓްިދ ނުމުގައ ިބަލާނެިމުޙ ންމުިކަންތައްތަކުގެ
ިގައ ިވާނެއެވެ.6ިި

ކުރުމަށްފަހ23.2ި23.1ިިިުި ވަޒަންި އ ތުރުންި ކަންތަކުގެި ަބޔާންކޮށްފައ ވާި ގައ ި
ރ ޔާއަތްި ކަންތައްތަކަށްި ތ ރީގައ ވާި ކުރ ންި ޙަވާލުކުރުމުގެި މަސައްކަތްި

ިކުރެވޭނެއެވެ.
ދައްކާފައ ވޭތ23.2.1ިިިޯ ޓެކްސްި ދައްކާފަރާތެއްނަމަ،ި ޓެކްސްި ދަޢުލަތަށްި
ިބެލުންި

ފަރާތެއ23.2.2ިިިް އެވޯޑްކޮށްފައ ވާި ކުރ ންި މަޝްރޫޢުތަކުގައ ި ސަރުކާރުގެި
ިފަރާތަކަށްިނުވުން ިމަސައްކަތްިނުނ ންމާ ިދަށްވެިނުވަތަ ިފެންވަރު ިމަސައްކަތުގެ

ިިމައްސަލައެއްިިިހ ނގާފައ ވާިިނުވަތަިިހ ނގަމުންދާިިކޯޓެއްގައ ިިޝަރުޢ23.2.3ިިީ
ިއެކަމެއްިއޮތްނަމަ

.ިީބލަންިހަވާލުކުރާނެިފަރާތ24ިިް
ިކަނޑައެޅުންި

ލ ޔުމުނ24.1ިިް ފަރާތްތަކަށްި ކާމ ޔާުބނުވ ި ފަރާތަށާއ ،ި ކާމ ޔާުބވ ި ބީލަންި
ިއަންގާނެއެވެ.ި

.ިބީލަންިކާމ ޔާުބކުރާިފަރާތ25ިް
ހޮވައ ،ިއެކަންިއެންގުމާއ ި
ިއެއްަބސްވުމުގައ ިސޮއ ކުރުންި

ޔުންިފޮނުވާތާިގ ނަވެގެންިބަންދުނޫންިިބީލަންިކާމ ޔާުބކުރ ފަރާތަށްިއެކަމުގެިލ 25.1ި
ފ07ިިަ ކާމ ޔާުބކުރ ި ބީލަންި ތެރޭގައ ި ދުވަހުގެި ދެމެދުި)ހަތެއް(ި ރާތާއ ި

ިމަސައްކަތުގެިއެއްވަސްވުމުގައ ިސޮއ ިކުރަންވާނެއެވެ.ި
ގައ ިަބޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިއެިމުއްދަތުގައ ިއެއްަބސްވުމުގައ 25.2ި25.1ިިިިި

ިނ ންމުންިިސޮއ ިި ިނ ންމާފައ ވާ ިޙަވާލުކުރުމަށް ިމ މަސައްކަތް ނުކުރައްވައ ފ ނަމަ،
ިބާޠ ލްކުރެވޭނެއެވެި.

ނުވަތ25.3ިިަި ދޫކޮށްލައ ފ ނަމަި މަސައްކަތްި ސޮއ ކުރުމަށްފަހުި އެއްަބސްވުމުގައ ި
މަސައްކަތްި ނުކޮށްި މަސައްކަތްފުރ ހަމަި ސޮއ ކުރުމަށްފަހުި އެއްަބސްވުމުގައ ި

ދަ ިދޫކޮށްލައ ފ ނަމަި ިޢުލަތުގެި ޤަވާއ ދުގެި 17.19ިމާލ އްޔަތުި ިިގައ ިި
ިަބޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިފ ޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.ިި

ސެކ އުރ ޓ25.4ިިީިި ބ ޑްި އަދަދަށްި ކޮށްފައ ވާި ަބޔާންި ޝީޓްގައ ި ބީލަންި
ިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ިި

ި)ޅ(ިހުށަހަޅަންޖެހޭިސެކ އުރ ޓީތައް
އެކަންިއަންގާިތާރީޚުންިފެށ ގެންިރަސްމ26.1ިިީިި.ިބ ޑްިސެކ އުރ ޓ26ިީ ކުރާިފަރާތަށްި ކާމ ޔާުބި ބީލަންި

ދުވަހުގެިތެރޭގައ ިބީލަންިނާކާމ ޔާުބވާިފަރާތްތަކުގެިިިހަތެއް()7ިިިަބންދުިނޫނިްި
ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. އެފަރާތްތަކަށްި ސެކ އުރ ޓީި ސެކ  ބ ޑްި އުރ ޓީގެިބ ޑްި

ިރުފ ޔާ(ިރުފ ޔާއެވެ.ިިދުވ ސައްތްދެހާސްި)2,200.00ިގޮތުގައ ިނެގޭނީި



10 
 

ވެކ ވެއްޖެނަމ26.2ިިަި ބީލަމުންި ފަރާތަކުންި ހުށަހެޅ ި ީބލަންި ހުޅުވުމަށްފަހުި ބީލަންި
ލ ޔުންި ކާމ ޔާުބވ ކަމުގެި ބީލަންި ފަރާތަށްި ކާމ ޔާުބކުރާި ީބލަންި ނުވަތަި
ބ ޑްި ހުށަހަޅާފައ ވާި އެފަރާތުންި ކޮށްފ ނަމަި ކެންސަލްި ބީލަންި ލ ުބމަށްފަހުި

 ސެކ އުރ ޓީިދައުލަތަށްިނެގޭނެއެވެ.ި
އެޑްވާންސްިފައ ސާިއަދ ިި.27ި

ިއެޑްވާންސްިފައ ސާގެިގެރެންޓީި
އެޑްވާންސްިފައ ސާިހޯދުމަށްިއެދ ިހުށަހަޅައ ފ ނަމަ،ިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގ27.1ިިެ

ިޤަވައ ދާިއެއްގޮތަށްިއެޑްވާންސްިފައ ސާިދޫކުރެވ ދާނެއެވެ.ި
ިި -/250,000ޕްރޮކ އުމަންޓްގެިޖުމްލަިއަގިުިނިީިއެޑްވާންސްިފައ ސާިދޫކުރެވ27.2ިޭި

ިި(ިދ ވެހ ިރުފ ޔާއަށްވުރެިޮބޑުވާނަމައެވެ.ރުފ ޔާި)ދެލައްކަިފަންސާސްިހާސް
ި27.3ިިި ހަވާލުވާތާ މަސައްކަތްި ހުށަހަޅާނަމަ،ި ހޯދުމަށްި ފައ ސާި 45ިއެޑްވާންސްި

އެދ ި ފައ ސާއަށްި އެޑްވާންސްި ތެރޭގައ ި ދުވަހުގެި ފަހެއް(ި )ސާޅީސްި
ިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ިި

އެޑްވާންސްިފައ ސާިހޯދުމަށްިހުށަހަޅާނަމަިއެޑްވާންސްިޕޭމަންޓްިގެރެންޓީގ27.4ިިެި
ދ ވެހ ރާއްގައި  ނުވަތަި ޭބންކަކުންި ގަޫބލުކުރާި ސަރުކާރުންި ގޮތުގައ ި

ިި މ ިމަޝްރޫޢުއަށްިޤާއ މްކުރެވ ފައ ވާިފައ ނޭންޝަލްިއ ންސްޓ ޓ އުޝަނަކުން
ންވާނެވެ.ިއެޑްވާންސިްިދޫކޮށްފައ ވާިސެކ އުރ ޓީިނުވަތަިގެރެންޓީއެއްިހުށަހަޅަ

ިގައ ިވާނެއެވެ.9ިޕޭމަންޓްިސެކ އުރ ޓީިއޮންނަވާނެިގޮތުގެިނަމޫނާއެއްިޖަދުވަލިުި
ި)ފަނަރ15ިިަ%އެޑްވާންސްިފައ ސާިދޫކުރެވޭނީިއެއްަބސްވުމުގެިޖުމްލަިއަގުގ27.5ިިެިި

ގޮތުގައ ިި އެޑްވާންސްގެި އަދ ި ޮބޑުނުވާިއަދަދަކަށެވެ.ި އަށްވުރެި އ ންސައްތަ(ި
ދެވޭިފައ ސާިމަސައްކަތްިކުރަމުންދާއ ރުިހުށަހަޅާިބ ލްތަކުން،ިއެއްަބސްވުމުގިެި

ިޖުމްލަިއަގުގެިނ ސްބަތުންިއުނ ކުރެވޭނެއެވެ.
ހުށަޕާރފޯމަނ28.1ިްި.ިޕާރފޯމަންސްިގެރެންޓ28ީ ގޮތުގައ ި ގެރެންޓީގެި ޤަޫބލުކުރާިސްި ސަރުކާރުި ހަޅަންވާނީި

ނުވަތަބޭންކަކުން ފައ ނޭންޝަލްިިިިި ޤައ މްކުރެވ ފައ ވާި ދ ވެހ ރާއްޖޭގައ ި
ދޫކޮށްފައ ވާިސެކ އުރ ޓީިނުވަތަި މ ިމަޝްރޫޢުއަށްި އ ންސްޓ ޓ އުޝަނަކުންި
ނަމޫނާއެއްި ގޮތުގެި އޮންނަންވާނެި ގެރެންޓީި ޕާރފޯމަންސްި ގެރެންޓީއެކެވެ.ި

ި.ގައ ިވާނެއެވ8ެޖަދުވަލުި
ދެވ28.2ިިޭި ފަރާތަށްި ކާމ ޔާުބކުރ ި ބީލަންި ެބހެއްޓުމަށްި ގެރެންޓީި ޕާރފޯމަންސްި

މ މަ ނުަބހައްޓައ ފ ނަމަ،ި ގެރެންޓީި ޕާރފޯމަންސްި ސައްކަތްިމުއްދަތުގައ ި
އެފަރާތަކުންި ާބޠ ލްކުރުމަށްފަހު،ި ނ ންމުންި ނ ންމާފައ ވާި ޙަވާލުކުރުމަށްި

ިހުށަހަޅާފައ ވާިބ ޑްިސެކ އުރ ޓީިދައުލަތަށްިނެގޭނެއެވެ.ިި
28ިިިއ ތުރަށްިިމުއްދަތުގެިިވެލ ޑ ޓީިިބ ޑްިިމުއްދަތަކީޕާރފޯމަންސްިގެރެންޓީގ28.3ިިިެި

ިއް(ިއަހަރުިދުވަހެވެ.)އ1ިިެބ ޑްިވެލ ޑ ޓީގެިމުއްދަތަކިީިިި.ދުވަހެވެ(ިިއަށާވީސް)
29.1ިިިިމައްސަލަިބެލުންި.29 ޤަވައ ދުގެ މާލ އްޔަތުި ފަދައ ނ17.09ިިްދައުލަތުގެި ަބޔާންކޮށްފައ ވާި ގައ ި

ޤަވާ ކަިިއ އ ދާީބލަމެއްގައ ި ކުރާި މައްސަލަިޚ ލާފަށްި ބެލުމަށްި ންތައްތައްި
ދަިި،ހުށަހެޅުމާއ  ޢަމަލުކުރެވޭނީ،ި ެބލުމުގައ ި މައްސަލަތަށްި ލަތުގެިއުހުށަހެޅޭި

ިި ގެިޖަދުވަލCIR/K-13ިު/01/2018މާލ އްޔަތާެބހޭިސަރކ އުލަރިނަމްަބރު
ގައ ވާި"ީބލަމަކާިގުޅ ގެންިމައްސަލަިހުށަހެޅުމާއ ،ިހުށަހެޅޭިމައްސަލަތައ17ިް

ިެބލުމުގައ ިޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެިއުޞޫލު"އާއ ިއެއްގޮތަށެވެ.
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ި29.2ިިި ޤަވައ ދުގެ މާލ އްޔަތުި ފަދައ ނ17.09ިިްދައުލަތުގެި ަބޔާންކޮށްފައ ވާި ގައ ި
ތައްތައްިބެލުމަށްިހުށަހަޅަންވާނީ،ިިންޚ ލާފަށްިކުރާިކަިިއ އ ދާީބލަމެއްގައ ިޤަވާ

ގCIR/ިK-13ިެ/01/2018ލަތުގެިމާލ އްޔަތާެބހޭިސަރކ އުލަރިނަމްަބރިުިއުދަ
ންިއ ޢުލާންކުރ ިއޮފީހުގެިޕްރޮކ އުމަންޓްިއޮފ ސަރަށްިގައ ވާި"ީބލ18ަޖަދުވަލިުި

ފޯމް ހުށަހަޅާި މައްސަލަި މަރުހަލާ"ިި-ީބލަންވެރ ޔާި PR-14ިފުރަތަމަި
ިފޯމުންނެވެ.ިި

ި29.3ިިި ޤަވައ ދުގެ މާލ އްޔަތުި ފަދައ ނ17.09ިިްދައުލަތުގެި ަބޔާންކޮށްފައ ވާި ގައ ި
ޤަވާ ކަިިއ ދާީބލަމެއްގައ ި ކުރާި ެބލުމަޚ ލާފަށްި ހުށަހެޅުމުން،ިންތައްތައްި ށްި

ިި )ހަތެއް(7ިިިިމައްސަލަިހުށަހަޅާިތާރީޚުންިފެށ ގެންިސަރުކާރުިަބންދުިނޫން
ލ ޔުމަކުންި ނ ންމ ގޮތްި މައްސަލަި ނ ންމައ ،ި މައްސަލަި ތެރޭގައ ،ި ދުވަހުގެި
ިމާލ އްޔަތާެބހޭިސަރކ އުލަރިނަމްަބރުި ިދައުލަތުގެ ިފަރާތަށް، ިހުށަހެޅ  މައްސަލަ

01/2018/CIR/K-13ިި ޖަދުވަލު މައްސަލައާއ 19ިިގެި "ީބލަމުގެި ގައ ވާި
ިި ޖަވާުބ" އޮފ ސަރުދޭި ޕްރޮކ އުމަންޓްި ޖަވާުބPR-14ިިިގުޅ ގެންި ފޯމުންި

ިތައްޔާރުކޮށްިއަންގަންވާނެއެވެި.
.ިމައްސަލަިއަލުންިބެލުމަށ30ިް

މުސްތަޤ ލްިރ ވުއުިކޮމ ޓީއަށްި
ިހުށަހެޅުންި

ގައ ިަބޔާންކޮށްފައ ވާިފަދައ ނ17.11ިިިްދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިޤަވައ ދުގެިާބބ30.1ިިުި
ީބލަމެއްގައ ިދ މާވާިމައްސަލައަކާއ ިގުޅ ގެންިއ ދާރީކަންކަންިއަލުންިބެލުމަށްިި

ދުއަލަތުގެިމާލ އްޔަތާެބހޭިއުިކޮމެޓީ"ިއަށްިހުށަހެޅުމުގައ ،ިި"މުސްތަޤ އްލުިރ ވ 
ިި ނަމްަބރު CIR/K-13ިި/01/2018ސަރކ އުލަރި ޖަދުވަލު ގައ ވ21ިާގެި

"ީބލަމުގެިިި"ީބލަންވެރ ޔާ އެދ ި ަބލައ ދ ނުމަށްި އަލުންި މައްސަލަި ީބލަމުގެި
މައްސަލަިއަލުންިަބލާިމުސްތަޤ އްލުިރ ވ އުިކޮމެޓީއަށްިމައްސަލަިހުށަހަޅާި

ިފޯމުންިހުށަހެޅ ދާނެއެވެި.PR-16ިފޯމު"ިއެޕީލްިމަރުހަލާ"ި
ި(ިއެންވ ޔަރަމަންޓްިއ މްޕެޓްިއެސެސްމަންޓްި)އީ.އައ .އޭ(ކ)

އެންވ ޔަމަންޓްިއ މްޕެޓްި.31ި
އެސެސްމަންޓްި)އީ.އައ .އޭ(ި

ިހެދުންި

ނަމްަބރުިިިދެމެހެއްޓުމާެބހޭިިރަށްކާތެރ ކޮށްިިތ މާވެށ ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގ31.1ިެ ޤާނޫނުި
އެންވ ޔަރަމަންޓ93/4ިިިް ކުރ ންި ި ފެށުމުގެި މަޝްރޫޢުއެއްި ގޮތުންި ގައ ވާި

ހަދަންޖެހޭނެއެވެ އެއްި )އީ.އައ .އޭ(ި އެސެސްމަންޓްި މ ގޮތުންިއ މްޕެޓްި ި.
މ މަޝްރޫޢުިފެށުމުގެިކުރ ންިއެންވ ޔަރަންމަންޓަލްިޕްރޮޓެކްޝަންިއެޖެންސީި

ިކާމ ޔާބިުި ިީބލަން ިހުއްދަތައް ިއެންމެހާ ިނަގަންޖެހޭ ިއ ން ިފަރާތުންިި)އީ.ޕީ.އޭ( ކުރާ
ިނަގައ ިއީ.އައ .އޭިހަދަންވާނެއެވެ.ި

ންިކާމ ޔާުބިކުރިާިއީ.އައ .އޭިހެދުމަށްިދާިއެންމެހާިޙަރަދެއްިކުރަންވާނީިީބލ31.2ިަި
ިފަރާތުންނެވެި.

ހެދުމަށ31.3ިްި އީ.އައ .އޭި އ ތުރަށްި މުއްދަތުގެި ިިިިދާއެއްަބސްވުމުގެި ތަކެއްިދުވަސް
ިއ ތުރެއްިނުކުރެވޭނެއެވެ.ި

ި)އ(ިވޯކްޕްލޭން
ގައ ވާިފޯމެޓާއ އެއްގޮތަށ12ިިިްީބލަމާއ އެކުިީބލަންިހުށަހަޅާފަރާތުންިޖަދުވަލ32.1ިިިްި.ިމަޝްރޫޢުގެިވޯކްޕްލޭނ32ް

ިމ މަޝްރޫޢުގެިވޯކްޕްލޭންިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ި
ި

3ިސެކްޝަންި
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ިއެއްަބސްވުމުގެިއާންމުިމާއްދާތައްިއަދ ިހާއްސަިމާއްދާތައްި
ިިއެއްަބސްވުމ33.1ިުިިރަދީފު.33ި ޢ ާބރާތެއް ނުވަތަި ަބހެއްި ވަކ ި ހ މެނޭި ރަދީފުގައި ިިމ ގައ ި

ދެވ ގެންވަނީި ޢ ާބރާތަކަށްި އެި ނުވަތަި ަބހަކަށްި އެި މާނަކޮށްދީފައ ވާނަމަ،ި
ިއެިަބހަކަށްިނުވަތަިޢ ާބރާތަކަށްިދީފައ ވާިމާނަކުރުމެވެ.ިތ ރީގައ 

ބުނެފައ އ33.2ިެި ކަމުގައ ި އެއްަބސްވުން"ި "މ ި ނުވަތަި ވަނީި"އެއްަބސްވުން"ި
ިިިިމ ނ ސްޓްރީ މ އެއްަބސްވުމަށާއ ،ިިިމަސައްކަތްކުރާިއާއ  ފަރާތާިދެމެދުިވެވޭި

މ އެއްަބސްވުމުގެިޖަދުވަލުތަކަށާއ ިމ އެއްަބސްވުމާިއެއްގޮތަށްިއެއަްބސްވުމަށްި
ިގެނެވޭިަބދަލުތައްވެސްިހ މެނޭިގޮތަށެވެި.

ިިތް"ފަރާތް"ިނުވަތަި"ފަރ33.3ިާި އާއ ިިިިޓްރީމ ނ ސްތަށް"ިކަމުގައ ިުބނެފައ ިއެވަނީ
ިފަރާތަށެވެ.ިމަސައްކަތްކުރާ

ިމަސައްކަތް"33.4ިި ބުނެފައ އެވަނީި ކަމުގައ ި ދަށުންި"ި އެއްަބސްވުމުގެި މ ި
ިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތަށްިޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާިމަސައްކަތަށެވެ.

އަގު"33.5ިި ިިމަސައްކަތުގެި އެއްގޮތަށްި" އެއްަބސްވުމާއ ި ބުނެފައ އެވަނީި ކަމަށްި
ިފައ ސާއެވެ.ިިި ިދައްކާ ިފަރާތަށް ިހަވާލުވާ ިމަސައްކަތް ިފުރ ހަމަކުރުމުން ިމަސައްކަތް

މުއްދަތު"33.6ިި މ އެއްަބސްވުމުގައ ިިއެއްަބސްވުމުގެި ބުނެފައ އެވަނީި ކަމުގައ ި ި"
ިި ިިސޮއ ކުރާިތާރީޚުންިފެށ ގެން ިިމ  އ ިވަނަިމާއްދާގ35.2.1ިިައެއްަބސްވުމުގެ
ިަބޔާންކޮށްފައ ވާިމުއްދަތަށެވެ.ިި

އެވަނީިިހާ"ާބރުނުފޯރުވ33.7ިިިޭި ުބނެފައ ި ކަމުގައ ި އާއ ިިިިމ ނ ސްޓްރީދ ސާ"ި
އެއްަބސްވުމުގައ ވާިފަރާތުިިމަސައްކަތްކުރާ އަދ ި ހ ނގާި ޭބރުންި ާބރުގެި ގެި

ި ހުރަސްއެޅ ގެންދާި ކުރުމަށްި ފުރ ހަމަި ި،ހަޅުތާލާއ ކަންކަންި މަދަނީިި
ޠޫފާނު،ިިި، ދާޚ ލީިހަމަނުޖެހުމާއ ިއަދ ިއުދައެރުމާއ ،ިޮބޑުރާޅުިި،ދުމާއ ދެކޮޅުހެ

ިބ ންހެލުންިފަދަިޤުދުރަތީިޙާދ ސާތަކަށެވެި.

ޤާނޫނު"ިކަމުގައ ިބުނެފައ އެވަނީިޤާނޫނުިނަންަބރުިިިިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެ"33.8ިި
މާލ އްޔަތުގެ)2006/3ިި ދަށުންިިިދައުލަތުގެި އެޤާނޫނުގެި އަށާއ ި ޤާނޫނު(ި

ިހެދ ފައ ވާިގަވާއ ދުތަކަށާއ ިއެޤާނޫނަށްިނުވަތަިއެޤާނޫނުގެިދަށުންިހެދ ފައ ވާ
ިގަވާއ ދުތަކަށްިގެނެވޭިއ ޞްލާޙުތައްިހ މެނޭގޮތަށެވެ.ިގަވާއ ދުތަކާއ ،

ި33.9ިި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި އެވަނީި ުބނެފައ ި ކަމުގައ ި ޤާނޫނުތަކަށާއ ިިޤާނޫނު"ި
ަބދަލުތައްިި ގެނެވޭި ގަވާއ ދުތަކަށްި އެޤާނޫނުތަކަށާއ ި ގަވާއ ދުތަކަށާއ ި

 ހ މެނޭގޮތަށެވެި.

ި

ޖުމްހޫރ އްޔާގ33.10ިިެިި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި އެވަނީި ުބނެފައ ި ކަމުގައި  "ސަރުކާރު"ި
ޖުމްހޫރ އްޔާގިެި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެި އެކުލަވާލެވ ފައ ވާި ދަށުންި ޤާނޫނުއަސާސީގެި

ިސަރުކާރުިތަމްސީލްކުރާިއ ދާރާތަކާއ ިމީހުންިހ މެނޭިގޮތަށެވެި.ިސަރުކާރަށާއ 
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ސަރުކާރުގ33.11ިިެިި އެކަމަކާގުޅޭި އެވަނީި ުބނެފައ ި ކަމުގައ ި އ ދާރާތައް"ި "ކަމާެބހޭި
އޭޖެންސީތަކަށާއ ިމ ނ ސްޓްރީ އޮފީސްތަކަށާއ ި ޑ ޕާޓްމަންޓްތަކަށާއ ި ތަކަށާއ ި

ި.ިިއެހެނ ހެންިއ ދާރާތަކަށެވެ

ަބޔާންކޮށްފައ ިއެއްަބސްވުމުިިމ 34.1ިިމާނަކުރުން.34ި ކަނޑައެޅ ގެންި ގޮތަކަށްި އެހެންި ގައ ި
ނުވަތަިއެިަބހެއްިޭބނުންކޮށްފައ ވާިމަޙައްލުންިކަނޑައެޅ ގެނިްި ،ނުވާހާހ ނދަކު

ދޭހަނުވާހާހ ނދަކު ގޮތަކަށްި ިިި،އެހެންި ަބޔާންވެގެންވާިއެއްަބސްވުމުމ  ގައ ި
 މާނަކުރުމުގައ ިއަންނަނ ވ ިޢާންމުިއުސޫލުތައްިހ ނގާނެއެވެ.ކަންކަންި

މުފުރަދުިމާނަިދޭހަވާގޮތަށްިޭބނުންކޮށްފައ ވާިަބހެއްިޖަމްޢުިމާނ34.1.1ިިިިަ
ދޭހަވާގޮތަށްިި މާނަި ޖަމްޢުި އަދ ،ި ޭބނުންކުރެވ ދާނެއެވެ.ި ދޭހަވާގޮތަށްި

ިދާނެއެވެ.ޭބނުންކޮށްފައ ވާިަބހެއްިމުފްރަދުިމާނަިދޭހަވާގޮތަށްިޭބނުންކުރެވ 

ިއ ޝާރާތްކުރަނީ،34.1.2ިިިި ިއެ ިއ ޝާރާތްކުރާނަމަ، ިފަރާތަކަށް ިނުވަތަ މީހަކަށް
ިޠަީބޢީިޝަޚްޞާއ ިޤާނޫނީިޝަޚްޞުިހ މެނޭގޮތުންނެވެި.

މާއްދާއަކަށްިނުވަތަިމާއްދާއެއްގެިަބޔަކަށްިނުވަތަިއަކުރަކަށްިނުވަތ34.1.3ިިިިަ
ޙަވާލާދީފައ ވާނަމަ،ިި އެއްަބސްވުމުގައ ި މ ި އެިޖަދުވަލަކަށްި ޙަވާލާި އެި

ރައްދުވަނީ،ިއެިޙަވާލާދެވޭިނުވަތަިއެިޙަވާލާިނ ސްަބތްވާިމ ިއެއްަބސްވުމުގިެި
ާބަބކަށްިނުވަތަިމާއްދާއަކަށްިނުވަތަިމާއްދާއެއްގެިަބޔަކަށްިނުވަތަިއަކުރަކަށްި

 ނުވަތަިޖަދުވަލަކަށެވެި.

ޤާނޫނަކަށްިޙަވާލާދީފައ ވާނަމަ،ިއެިޤާނޫނަކަށްިއަންނަިއ ޞްލާޙާއ 34.1.4ިިި
ޙަވާލާގައ ިިިިއެ ޤާނޫނަކަށްދެވޭި އެި ގަވާއ ދު،ި ހަދާި ާބރުލ ބ ގެންި ޤާނޫނެއްގެި

 ހ މެނ ގެންވެއެވެި.

މާނަކޮށްދީފައ ވާނަމަ،34.1.5ިިި ރަދީފުގައ ި ޢ ާބރާތެއްި ނުވަތަި ަބހެއްި ވަކ ި
ިި ތެރޭގައ  ޢ ާބރާތެއެމާނައ ގެި އެި ނުވަތަި ަބހަކަށްި ހަމަތަކާއ ިއެި ަބހުގެި އްި

އެހެން ބޭނުންނުރާި ރަދީފުގައ ވާިިިއެއްގޮތަށްި ލ ބ ގެންވަނީި ގޮތްތަކަށްވެސްި
 މާނައެވެ.

ފުރަތަމ34.1.6ިިިަ އެއްަބސްވުންި އެި ޙަވާލާދީފައ ވާނަމަ،ި އެއްަބސްވުމަކަށްި
ިި ިިސޮއ ކުރ  އޮތް އ ޞްލާޙުގެނެވ ދާނެިިއ ރުި އެއްަބސްވުމަށްި އެި ގޮތާއ ،ި

ގޮތުގެމަތ ން ަބޔާންކޮށްފައ ވާި އެއްަބސްވުމުގައ ި އެި ި،ގޮތްކަމަށްި އެިި
 ސްވުމަށްިގެންނަިއ ޞްލާޙުިހ މެނ ގެންވެއެވެި.އެއްަބ

ދުވަސ34.1.7ިިިްި ަބޔާންކޮށްފައ ވާި ދުވަސްކަމަށްި ހ ނގަންޖެހޭި ވަކ ކަމެއްި
ިކަމުގައ ވާނަމަ،ިއެިދުވަސްިއަތުވެއްޖެކަމަށްި ދ މާވަނީިރަސްމީިަބންދުިދުވަހަކާ

ރަސްމިީިބަލާނީ،ިއެިރަސްމީިަބންދުިދުވަހާިވ ދ ގެންިއެންމެިއަވަހަށްިއަންނިަި
ިަބންދުިނޫންިދުވަހެއްގައެވެި.

މަސައްކަތްނ ންމައ 35.1ިިިި.ިއެއްަބސްވުމުގެިމުއްދަތ35ު ތެރޭގައ ި މުއްދަތުގެި ަބޔާންކޮށްފައ ވާި އެއްަބސްވުމުގައ ި
ިވެރ ފަރާތަށްިޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
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ޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތަށްިިިިދަށުންިިއެއްަބސްވުމުގ35.2ި35.2.1ިިެި
މަސައްކަތުގެިދާއ ރާގައ ވިާިކުރަންޖެހޭިމަސައްކަތްތައިްިިި،މަސައްކަތްިކުރުމަށާއ 

ކުރުމަށިްިިި،ކުރުމަށާއ ިިގެމަތ ންގޮތު ޢަމަލުި މާއްދާތަކަށްި ކުރަންޖެހޭި ޢަމަލުި
ޝަރުޠުކޮށް،ިމ ިއެއްަބސްވުމުގައ ވާިޝަރުޠުތަކާއ ިމާއްދާތަކުގެިދަށުން،ިމ ި

ިިިިއ ކުރާގައ ިސޮއެއްަބސްވުމު )ހަތް(ިދުވަސްިތެރޭގައ 7ިިިތާރީޚުންިފެށ ގެން
ި.މަސައްކަތްިޙަވާލުކުރެއެވެފަރާތަށްިމަސައްކަތްކުރިާިިމ ނ ސްޓްރީއ ން

އާއި ިިމ ނ ސްޓްރީިިފަށާނީިިިކުރަންިިޢަމަލުިިއެއްަބސްވުމަށ35.2.1ިިްިި
ފެށ ގެންނެވެ.ިިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތްިމ ިއެއްަބސްވުމުގައ ިސޮއ ކުރާިތާރީޚުނިްި

ފަދައ ންިިމ އެއްަބސްވުމުގައ  ނުވެިިިަބޔާންކޮށްފައ ވާި ބާޠ ލުި އެއްަބސްވުންި
މ ިއެއްަބސްވުމުގެިމުއްދަތަކީިމ ިއެއްަބސްވުމަށްިޢަމަލުިކުރަންިއޮތްނަމަ،ިި

ިި)ސަތޭކަިފަންސާސްިދުވަސް(ިދުވަހެވެ.150ި ،ފަށާިތާރީޚުންިފެށ ގެން

ކުރ36.1ި36.1.1ިިިާި.ިމަސައްކަތުގެިއަގ36ިު ފަރާތުންި މަސައްކަތްކުރާި ދަށުންި އެއްަބސްވުމުގެި މ ި
ިި ޖަދުވަލު އެއްަބސްވުމުގެި މ ި އަގަކީި ކަނޑައަޅާފައ ވ2ިާިމަސައްކަތުގެި ގައ ި

 ފައ ސާގެިއަދަދެވެ.

36.1.2ި ދ ނުމަށްިި އަގުި މަސައްކަތުގެި ފަރާތަށްި މަސައްކަތްކުރާި
ޖަދުވަލުިިިަބޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތުގެމަތ ންނެވެި.ގައ 2ިިހަމަޖެހ ފައ ވަނީިޖަދުވަލުިި

ޕޭމަންޓ2ިް ރ ޔާއަތްކޮށްި މަސައްކަތްތަކަށްި ނުވަތަި މަސައްކަތްި ގައ ވާި
ވާގޮތުގެި ޝެޑ އުލްއާއ އެއްގޮތްި ޕޭމަންޓްި އަދި  ހެދ ދާނެއެވެ.ި ޝެޑ އުލްއެއްި
މަތ ންިއަގުިއަދާިކުރަމުންިގެންދ ވ ދާނެއެވެ.ިމ ގޮތުންިއަދާކުރަމުންދާިއަގުި

އެޑްވާއެޑް ނަގާކަމުގައ ވަނީނަމަި ޕޭމަންޓެއްި ގޮތުގައި ންވާންސްި ސްގެި
ރ ޓެންޝަންފައ  އަދަދާއ ި ިިިިސާގެދޭންނ ންމާފައ ވާި ިިކަނޑައާޅާފައ ވާިގޮތުގައ 

ިޕޭމަންޓަކުނިްި ިކޮންމެ ިޢަދަދު ިަބޔާންކޮށްފައ ވާިފައ ސާގެ ިޤަވާއ ދުގައ  މާލ އްޔަތު
ިކެނޑެމުންދާނެއެއެވެ.ިިިގޮތަށްި

ކުރާިފަރާތުންިދައްކަންޖެހޭިޓެކުހެއް،ިޑ އުޓީއެއްިނުވަތަިމަސައްކަތ36.1.3ިް
ނުގެނެވޭނެއެވެ.ި ަބދަލުި އަގަށްި މަސައްކަތުގެި ސަަބުބންި ފީއެއްގެި

ޕްރޮޖެކްޓަށްިގެނެވޭިމުދަލަށްިއެހެންނަމަވެސްިމ ިއެއްަބސްވުމުގެިދަށުން،ިމ ިި
އުސޫލުސަ ކަނޑައަޅާފައ ވާި ފަރާތުންިރުކާރުންި މަސައްކަތްކުރާި ދަށުންި ގެި

 ިދ ނުމަށްިއެދެވ ދާނެއެވެ.ިޑ އުޓީިމައާފްކޮށް

ސަަބަބކާހެދ 36.1.4ިިިި އެހެނ ހެންި ނުވަތަި ސަަބުބންި އ ންފްލޭޝަންގެި
ަބދަލުިި އަގަށްި މަސައްކަތުގެި ގުޅ ގެންި ަބދަލަކާި އަންނަި އަގަށްި ފައ ސާގެި

ިނުގެނެވޭނެއެވެި.

ިމ ނ ސްޓްރީިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންިމަސައްކަތްކޮށްިނ ންމަންވާނ37.1ި37.1.1ިިިީިި.ިމަސައްކަތްިކުރުނ37ިް
ކަނޑައަޅާފައ ވާިޝަރުޠުތަކާއި އ ންިއަންގާިގޮތުގެމަތ ންިމ ިއެއަްބސްވުމުގައ ިި

އެއްގޮތްވާ ިމާއްދާތަކާި މ ގޮތުންި ފަރާތުންިިމަތ ންނެވެ.ި މަސައްކަތްކުރާި
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ި ޖަދުވަލުި 2ިމަސައްކަތްކުރުމުގައ ި ދާއ ރާގައި ި މަސައްކަތުި ގައ ވާި
 ވާނެވެި.މަސައްކަތްިކުރ އަށްިގެންދަންަބޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތަށްި

މަސައްކަތްކޮށ37.1.2ިިިް އެއްަބސްވުމުގައ ވާި މ ި ފަރާތުންި މަސައްކަތްކުރާި
އަމ އް ފަރާތުގެި މަސައްކަތްކުރާި އަދ ިިނ ންމަންވާނީި ޚަރަދުގައެވެ.ި ލަި

ިނުވަތަި ިމުވައްޒަފުން ިއަމ އްލަ ިފަރާތުގެ ިމަސައްކަތްކުރާ މައްސައްކަތްކުރަންވާނީ
ނުވަތަި ތަކެތި  ފަރާތުގެި މަސައްކަތްކުރާި މެދުވެރ ކޮށް،ި އޭޖެންޓުންި

 އާލާތްތަކާއެކުއެވެ.

ފަރާތުންިިިިމ 37.1.3ިި މަސައްކަތްކުރާި ސޮއ ކުރުމުންި އެއްަބސްވުމުގައ ި
ރަންިފަށަންވާނެއެވެ.ިއަދ ިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންިމަސައްކަތްިމަސައްކަތްކު

ގޮތުގެމަތ ންިި ަބޔާންކޮށްފައ ވާި އެއްަބސްވުމުގައ ި މ ި ނ ންމަންވާނީި
 އެއްަބސްވުމުގެިމުއްދަތުގެިތެރޭގައ ިލަސްވުމަކާިނުލައެވެ.

މެދުވެރ ވުމުގެިސަަބުބންިމަސައްކަތްކުރާިިިދ ސާއެއްހާިިާބރުނުފޯރުވ37.1.3ިިޭ
ށްިމ ިއެއްަބސްވުމުގައ ވާގޮތަށްިމަސައްކަތްިކުރ އަށްިނުގެންދެވ އްޖެނަމަިފަރާތަ

ނުވަތަިމ ިއެއްަބސްވުމުގައ ވާިކަމެއްިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތަށްިއެއްަބސްވުމާި
ިި ނުކުރެވ އްޖެނަމަ، ފުރ ހަމަި ވަގުތުންިއެއްގޮތަށްި ހ ނގ ި ހާދ ސާއެއްި އެި

48ިިިިިފެށ ގެން ގަޑ އ ރުތެރޭގައި  އަށެއް(ި ލ ޔުމުންި)ސާޅީސްި އެކަންި
ިި ފަރާތުން މ ގޮތުން،ިިމ ނ ސްޓްރީއަށްމަސައްކަތްކުރާި ވާނެއެވެ.ި ިިއަންގަންި
ިި ވީހާވެސްިިި،މަޢުލޫމާތުިދ ނުމާއެކުިިމ ނ ސްޓްރީއަށްމަސައްކަތްކުރާިފަރާތުން

ކުރަ ދ ރާސާި ޙާލަތްތައްި އެފަދަި މެދުވެރ ވި އަވަހަށްި އަދ ި ންވާނެއެވެ.ި
ިިިިއ ިޙާދ ސާއާ ފަރާތުގެިމަސައްކަތައްިގެއްލުންނުވާނޭިިގުޅ ގެންިމަސައްކަތްކުރާ

އ ޚްތ ޔާރިުި ގެނައުމުގެި ަބދަލެއްި ގެންނަންޖެހޭި އެއްަބސްވުމަށްި ގޮތުމަތ ންި
ިލ ބ ގެންވެއެވެި.މ ނ ސްޓްރީއަށް ިި ިމ ގޮތުން،ި ިދ ސާއެއްހާާބރުނުފޯރުވޭި

ިި ގުޅ ގެން ލަސްވުމަކާި ދ މާވާި ސަަބުބންި އެއަްބސްވުމުގެިމެދުވެރ ވުމުގެި މ ި
ކުރާިފަރާތްިޖޫރ މަނާިކޮށްގެންިނުވަތަިއެއްަބސްވުންިބާޠ ލުިދަށުންިމަސައްކަތް

 ކޮށްގެންިނުވާނެއެވެ.ިި

37.1.4ިިިި މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ފަރާތުންި ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިމަސައްކަތްކުރާި
 ނުވާިގޮތުގެމަތ ންނެވެ.ޚ ލާފުިިޤާނޫނާ

ި

.ިއ ންސްޕެޓްކުރުމާއ 38ިި
ިމަސައްކަތްިަބލައ ގަތުންި

38.1ި38.1.1ި ިއެއްަބސްވުމުގައ ވާި ިގޮތުގެމަތ ންި ފަރާތުންިި މަސައްކަތްކުރާި
ިި ނ ންމުމަށްފަހު ިިމަސައްކަތްި ކުރުިިމ ނ ސްޓްރީއަށްމަސައްކަތް ި،މުންޙަވާލުި

ިި ނ ންމާފައ ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްި ފަރާތުންި ިމ ނ ސްޓްރީއ ންމަސައްކަތްކުރާި
ިއެއަްބސްވުމުގައ ިި ިމ  ިގޮތުގެމަތ ން ޝަރުޠުތަކާއ ިކަނޑައަޅާފައ ވިާިއަންގާފައ ވާ

ކަނޑައަޅާިފަރާތެއްިިިމ ނ ސްޓްރީއ ންމަތ ންކަންިެބލުމަށިްިމާއްދާތަކާިއެއްގޮތްވާ
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މަސައްކަތް ޗެކްކުރުމުިިމެދުވެރ ކޮށްި ޙައްޤުިިަބލާި ިމ ނ ސްޓްރީއަށްގެި
ިލ ބ ގެންވެއެވެި.

ިިިިމ ނ ސްޓްރީއ ނ38.2ިިްި ތެރޭގައ  ޗެކްކުރުމުގެި ަބލާި ިމ ނ ސްޓްރީއ ންމަސައްކަތްި
އެއްަބސްވުމުގައ ިި މ ި އަދ /ނުވަތަި ގޮތާި ކަނޑައަޅާފައ ވާިއަންގާފައ ވާި

ިި މާއްދާތަކާ އަންނަނ ވ ިިޝަރުޠުތަކާއ ި ކޮށްފައ ވާނަމަި މަސައްކަތްި ޚ ލާފަށްި
 ލ ބ ގެންވެއެވެި.ިމ ނ ސްޓްރީއަށްގޮތުގެމަތ ންިޢަމަލުކުރުމުގެިާބރުިި

 ިިމަސައްކަތްިަބލައ ނުގަތުން.ިނުވަތ38.1.2ިަ

38.2.2ިި ލ ޔުމުން ދ ނުމަށްފަހުިިިިމ ނ ސްޓްރީއ ން.ި މުއްދަތެއްި ކަނޑައަޅާި
އެއްަބސްވުމުގައ ިިިިމ ނ ސްޓްރީއ ން މ ި އަދ /ނުވަތަި ގޮތާި އަންގާފައ ވާި

ިި މާއްދާތަކާ ޝަރުޠުތަކާއ ި މަސައްކަތްިކަނޑައަޅާފައ ވާި ޚ ލާފަށްކޮށްފައ ވާި
 އެންގުން.ިރަނގަޅުކުރުމަށް

އެއްަބސްވުމުގ38.2.3ިިެ ގޮތުގެމަތ ނ38.2.2ިިިިް.ި މާއްދާގައ ވާި ވަނަި
އަންގާފައ ވާި ރަނގަޅުކުރުމަށްި އެންގުންމުންި ރަނގަޅުކުރުމަށްި މަސައްކަތްި
ނުލައ ި އަގަކާި އ ތުރުި ތެރޭގައ ި މުއްދަތުގެި އަންގާފައ ވާި މަސައްކަތް،ި

ިކޮށްދެންވާނެއެވެި.މަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންިރަނގަޅުި

.ިމަސައްކަތަށ39ިް
ިަބދަލުގެނައުންިި

ިގެންނަނ39.1ިިްި ިއުނ އ ތުރު ިމަސައްކަތްކުރާިިިމ ނ ސްޓްރީއ ންމަސައްކަތަށް ޭބނުންވެ،
މެދުވެރ ވެގެންި ސަަބެބއްި އެކަށީގެންވާި އެންގުމުން،ި އެކަންި ފަރާތަށްި

ންިސަަބުބިިމަސައްކަތަށްިއުނ އ ތުރުިގެންނަންިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތްިލ ޔުމު
އުނ އ ތުރަށްިި ގެންނަި މަސައްކަތަށްި އ ޢުތ ރާޟުނުކުރާނަމަ،ި ަބޔާންކޮށްި
މ ގޮތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ި ހ ސާުބި އަންދާސީި ފަރާތުންި ި،މަސައްކަތްކުރާި

މަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންިހުށަހަޅާިއަންދާސީިހ ސާުބިއެއްަބސްވުމުގެިޖުމްލަި
% މުއ15ިިްއަގުގެި އަދ ި އ ންސައްތަ(ި ިި)ފަނަރަި ިިތ ރީސްި)ިި%30ދަތުގެ

ިއ ންސައްތަ(އަށްިވުރެިޮބޑުވެގެންިނުވާނެއެވެި.

ވަނަިފަރާތަކާިމަސައްކަތްިދެ.40ި
ިޙަވާލުކުރުންި

ށްިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތަިިދަށުންިިމ އެއްަބސްވުމުގ40.1ިި40.1.1ިިެ
ހުއްދަިިިމ ނ ސްޓްރީގެިިމަސައްކަތުންިަބއެއްިދެވަނަިފަރާތަކަށްިޙަވާލުކުރެވޭނިީި

 އެވެި.ލ ޔުމަކުންިލ ުބމަށްފަހު

40.1.2ިިިި މާއްދާގެ ފަރާތަކައ 40.1.1ިިިމ ި ދެވަނަި ގޮތުގެމަތ ންި ގައ ވާި
ތުންިިމަސައްކަތުންިަބއެއްިޙަވާލުކުރ ކަމުގައ ވ ޔަސްިމަސައްކަތްިޙަވާލުވާިފަރާ
ިމ އެއްަބސްވުމުގައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިފުރ ހަމައަށްިޒ ންމާިއުފުލަންިވާނެއެވެ.

ިމ 41.1ިި.ިމަޢުލޫމާތުިހާމަކުރުނ41ިް ިއެއްަބސްވުމުގެި ިދަށުންިި ިމަސައްކަތްކުރާި ިފަރާތާި ިިޙ އްޞާކުރެވޭިި
މަސައްކަތްކުރާިިިލ ޔެކ ޔުންތަކުގެިިމަޢުލޫމާތުތަކާއ  ހ ފެހެއްޓުމަށްި ސ އްރުި

މުއްދަތުި އެއްަބސްވުމުގެި މ ި މ ގޮތުންި އެއްަބސްވެއެވެ.ި ފަރާތްި
ހަމަވުމަށްފަހުވެސްިއެފަދަިމަޢުލޫމާތެއްިނުވަތަިލ ޔެކ ޔުމެއްިއެއްަބސްވުމުގެި
ަބއ ވެރ ންގެިގޮތުގައ ިނުހ މެނޭިތ ންވަނަިފަރާތަކާިޙ އްޞާިނުކުރެވޭނެއެވެ.ި
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ޤާނޫނީިާބރުލ ބ ފައ ވާިޝަރުޢީިކޯޓަކުންިނުވަތަިދަޢުލަތުގެިި،  އެހެންނަމަވެސް
ކަނޑައަޅާފައ ވާި ސ އްރުކުރުމަށްި ދަށުންި އެއްަބސްވުމުގެި މ ި އ ދާރާއަކުން،ި
ކުރުމަށްި ޙ އްޞާި އެފަރާތްތަކަށްި ލ ޔެކ ޔުމެއްި ނުވަތަި މަޢުލޫމާތެއްި

ލ ޔެކ ،  އަމުރުކޮށްފ ނަމަ ނުވަތަި މަޢުލޫމާތެއްި ފަރާތަށްި ޔުމެއިްިއަމުރުކުރ ި
ިޙ އްޞާކުރުމަށްިމ ިއެއްަބސްވުންިހުރަހެއްިނާޅައެވެ.

ށްިއެއްަބސްވުމުގައ ިމަސައްކަތްިނ ންމަންިކަނޑައަޅާފައ ވާިމުއްދަތ42.1ި42.1.1ިިަި.ިއެއްވަސްވުމަށްިޚ ލާފުވުނ42ިް
ިި ގޮތުގެމަތ ން ިިއެއްަބސްވެފައ ވާި މަސައްކަތްިިިނ ންމާފައ ނުވާނަމަމަސައްކަތް

ދުވަހަކަށް،ިި ކޮންމެި އ ތުރުވާި މާލ އްޔަތުގެނުނ މ ި ިޤާނޫނާިިދައުލަތުގެި
ިިއެއް ިިގޮތުގެމަތ ން ގޮތުގެމަތ ން އަންނަނ ވ ި ފަރާތްި ޖޫރ މަނާިމަސައްކަތްކުރާި

 ކުރެވޭނެއެވެ.ި

1.1. ިި ފަރާތް ިިޖޫރ މަނާމަސައްކަތްކުރާި ލަސްވުމުގެިކުރުމުގައ 
( ހ ސާުބކުރާނީި (CP x 0.005 x LDިއަގުި

CPިިިިިިފޯމ އުލާއަށެވެ. ޕްރައ ސް( އަކިީި)ކޮންޓްރެކްޓްި
އަދ ިި އަގެވެ.ި ޖުމްލަި )ލޭޓLDިިިްއެއްަބސްވުމުގެި

ިޑ އުރޭޝަން( ިއަކީި މުއްދަތަށްވުރެިިި އެއްަބސްވުމުގެި
 އ ތުރުވާިދުވަސްތަކެވެ.

15ިމަސައްކަތުގެިއަގުގެި%މުޅ ިިިިޖުރ މަނާިކުރެވޭިއަދަދު .1.2
ިއެވެި.ނުވާނެިއަށްވުރެިއ ތުރު)ފަނަރަިއ ންސައްތަ(ި

ިމ ނ ސްޓްރީއ ންވަނަިމާއްދާގައ ވާިގޮތުގެމަތ ނ38.1.2ިިިްިމ ިއެއްަބސްވުމުގ42.2ިިިިެިި
ިފަރާތަށްި ިމަސައްކަތްކުރާ ިއަގު ިމަސައްކަތުގެ ިމަސައްކަތްތަކުގެ ަބލައ ިނުގަންނަ

ިލ ބ އެއްނުދެވޭނެއެވެި.

އަގ42.3ިިާި މަސައްކަތުގެި މަސައްކަތަކީި ކޮށްފައ ވާި ފަރާތުންި މަސައްކަތްކުރާި
އަގުިދ ނުމަށްިއ ންކާރުކުރުމުގިެި ނުަބއްދަލުިމަސައްކަތެއްނަމަިމަސައްކަތުގެި

ިި ފަރާތުންިިިިލ ބ ގެންވެއެވެ.ިިމ ނ ސްޓްރީއަށްޙައްޤު މަސައްކަތްކުރާި ނުވަތަި
ކުރާިފަރާތުންިކޮށްފައ ވާިކޮށްފައ ވާިމަސައްކަތުގެިއަގުިދ ނުމުގައ ިމަސައްކަތް

ަބލައ ިި ފެންވަރަށްި އަދ /ނުވަތަި މ ންވަރަށްި މަސައްކަތަށްިމަސައްކަތުގެި
ިި އ ޚްތ ޔާރު ކެނޑުމުގެި އަގުންި ޖުމްލަި ިމ ނ ސްޓްރީއަށްކަނޑައަޅާފައ ވާި

ިލ ބ ގެންވެއެވެި.

43.1ި43.1.1ިި.ިއެއްަބސްވުންިބާޠ ލުކުރުނ43ިް ިި ހާލަތްތަކުގައ ި ދަށުންިއަންނަނ ވ ި އެއްަބސްވުމުގެި މ ި
އުނ ކަމެއްިިިމ ނ ސްޓްރީއަށް އެއްވެސްި ޙައްޤުތަކަށްި އެހެންި ލ ބ ގެންވާި

ިި ދ ނުމަށްފަހު، ނޯޓ ސްި އަދ ި ބާޠ ލުކުރުމުގެިނުވާގޮތަށްި އެއްަބސްވުންި މ ި
 ލ ބ ގެންވެއެވެ.ިމ ނ ސްޓްރީއަށްއ ޚްތ ޔާރުި

1.1. ި އެއްަބސްވުމުގެި 22ިމ ި ދަށުންިވަިި މާއްދާގެި ނަި
އަދަދުިި ކުރާި ޖޫރ މަނާި ފަރާތްި ިމުޅ މަސައްކަތްކުރާި



18 
 

)ފަނަރަިއ ންސައްތަ(ިިި%15ޖުމްލަިއަގުގެިިމަސައްކަތުގެިި
 އަށްިވުން.

1.2. ި ފަރާތުންި މުއްދަތަށްިމަސައްކަތްކުރާި އެއަްބސްވުމުގެި
ި ގޮތުގެމަތ ންި މަސައްކަތްިިއެއްަބސްވެފައ ވާި

 ނ ންމާފައ ނުވުންި.

ސަަބ .1.3 ނޫއެކަށީގެންވާި މެދުވެރ ވެގެންި ގޮތަކަށްިިންެބއްި
ި ފަރާތްި އެއްަބސްވުމުގައ ިިމަސައްކަތްކުރާި މ ި

މަތ ންިިކަނޑައަޅާފައ ވާިޝަރުޠުތަކާއ ިމާއްދާތަކާިއެއްގޮތްވާ
މަސައްކަތިްި ނުވަތަި ހެދުންި ދެކޮޅުި މަސައްކަތްކުރުމަށްި

 ނުކުރުންިނުވަތަިމަސައްކަތްިކުރެވ ފައ ނުވުންި.

ހަލުވ ިި .1.4 ކުރ އަށިްިއެކަށީގެންވާި މަސައްކަތްި މ ނެއްގައ ި
 ނުދ އުންި

ޖަދުވަލުިި .1.5 ކަރުދާހުގެި މަޢުލޫމާތުި ގައ ވ12ިިިާިބީލަންި
އެިޝެޑ އުލްގައ ވާި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތ ންި ވޯކްޕްލޭންއާއ ި
ކަނޑައަޅާފައ ވިާި ނ ންމުމަށްި މުއްދަތުތަކުގައ ި
އަދ /ނުވަތަި މުއްދަތަށްި ކަނޑައަޅާފައ ވާި މަސައްކަތްތައް،ި

 ވާިފެންވަރަށްިމަސައްކަތްިނުކުރުން.ކަނޑައެޅ ފައ 

 ވުން.މަސައްކަތްކުރާިފަރާތްިއ ފްލާޞް .1.6

ޢަމަލެއްި .1.7 ޚ ލާފުި ޤާނޫނާި ކުރުމުގައ ި މަސައްކަތްި
 މަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންިކުރުން.

ިމ ނ ސްޓްރީއ ންިދަށުނިްިވަނަިމާއްދާގ43.1.1ިިިެިގިެިއެއްަބސްވުމުިިމ 43.1.2ިި
ދ ނުމަކާނުލާިި ނޯޓ ސްއެއްި އެއްވެސްި ކޮށްފ ނަމަ،ި ބާޠ ލުި އެއްަބސްވުންި މ ި

ި ިމ ނ ސްޓްރީއ ންނުވަތަި އެންގުމަކާނުލާ،ިިި ފަރާތަށްި މަސައްކަތްކުރާި
ިިސީދާިިިމ ނ ސްޓްރީއަށްިިސަަބުބންިިޖެހުމުގެިިކުރަންިިބާޠ ލުިިއެއްަބސްވުން
ިިނުސީިިގޮތުންނާއ  ަބދަލު ގެއްލުމުގެި ލ ބ ފައ ވާި މަސައްކަތްކުރާިދާގޮތަށްި

ިލ ބ ގެންވެއެވެި.ިމ ނ ސްޓްރީއަށްމުގެިޙައްޤުިތުފަރާތުންިލ ބ ގަ

ފަރާތުންިމ ިއެއްަބސްވުމާިޚ ލާފުވާިޙާލަތްތަކުގައ ،ިިިމަސައްކަތްކުރ43.1.3ިިިާ
މ ސަަބުބންި ހުރ ހާިިިމ ނ ސްޓްރީއ ންިިއެޚ ލާފުވުމެއްގެި އުފުލަންޖެހޭި

ިި ދަށުން އެއްަބސްވުމުގެި މ ި ޙައްޤާއި ިިރީއަށްމ ނ ސްޓްޚަރަދުތަކާއ ި ލ ބ ދޭި
ިި ގޮތުން ކުރުމުގެި ތަންފީޛުި ހުރ ހިާިިިމ ނ ސްޓްރީއ ންާބރުތައްި އުފުލަންޖެހޭި

ދެއްކުމުގެިޒ ންމާިއުފުލަންިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތިްިިިމ ނ ސްޓްރީއަށްޚަރަދުތައިްި
 އެއްަބސްިވެއެވެ.

ިދަށުނިްިއެިިމ 43.1.4ިި ިޙައްޤެއިްިިިމ ނ ސްޓްރީއަށްއްަބސްވުމުގެ ިއެއްވެސް ލ ބ ދޭ
ިމަސައްކަތްކުރާި ިދަށުން ިއެއްަބސްވުމުގެ ިމ  ިކުރުމަކުން، ިތަންފީޛު ިާބރެއް ނުވަތަ
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ަބރީޢައެއްި ފަރާތްި މަސައްކަތްކުރާި ކަންތައްތަކުންި ޒ ންމާވާންޖެހޭި ފަރާތްި
 ނުވާނެއެވެި.

ދަށުނ43.1.5ިިިިް އެއްަބސްވުމުގެި އަދާކުރަންޖެހޭިިިމ ނ ސްޓްރީއ ންމ ި
ސަަބުބންިި އަދާނުކުރުމުގެި ދުވަހުގ14ިިިިެޒ ންމާއެއްި ނޯޓ ސްި)ސާދަ(ި

ިި މަިދ ނުމަށްފަހު، އ ޚްތ ޔާރުި ބާޠ ލުކުރުމުގެި އެއްަބސްވުންި ސައްކަތްކުރިާިމ ި
 ށްިލ ބ ގެންވެއެވެި.ފަރާތަ

ނެތ ިިއެކަށީގެންވ43.1.6ިިާ މ ިިިސަަބެބއްި ފަރާތުންި މަސައްކަތްކުރާި
ބާޠ ލު މަިއެއްަބސްވުންި ިިކުރާނަމަި ައުގެގ  ސައްކަތުގެ )ފަނަރަިި  %15ުޖްމަލ 

ިި ިިއ ންސައްތަ( ާބރު އަދ ިިިލ ބ ގެންވެއެވެ.ިިމ ނ ސްޓްރީއަށްޖޫރ މަނާކުރުމުގެި
ިިގޮތުންނާއި ިިސީދާިިިމ ނ ސްޓްރީއަށްިިސަަބުބންިިކުރުމުގެިިބާޠ ލުިިއެއްަބސްވުން

ފަރާތުންިނުސީ މަސައްކަތްކުރާި ަބދަލުި ގެއްލުމުގެި ލ ބ ފައ ވާި ދާގޮތަށްި
ިވެއެވެި.ލ ބ ގެންިމ ނ ސްޓްރީއަށްމުގެިޙައްޤުިތުލ ބ ގަ

.ިޚ ލާފުވުމާއ ިމައްސަލަތައ44ިްި
ިޙައްލުކުރުން

ިއުފެދޭިިގޮތުންިިެބހޭިިއެއްަބސްވުމާިިމ ިިމެދުގައި ިިދެފަރާތުގ44.1ި44.1.1ިިެ
ިކުރުމަށްިިޙައްލުިިދައްކައ ގެންިިވާހަކަިިމައްސަލަތައްިިޚ ލާފުވުންތަކާއ 

ފަރާތުމ ނ ސްޓްރީ އެއްަބސްވެއެވެ.ިމ ގޮތުގެިމަތ ންިިިންއާއ ިމަސައްކަތްކުރާި
ި ނުކުރެވ އްޖެނަމަ،ި ޙައްލުި މައްސަލައެއްި ކޮންމެިއެި ދެފަރާތުންކުރެި

 އެވެ.ހެޅ ދާނެކަމެާބހޭިޝަރުޢީިކޯޓަކަށްިހުށަިިފަރާތަކަށްވެސްިއެިމައްސަލަ

އެކަންިިނެތްކަމެއްިިއެއްަބސްވުމުގައ ިިމ 44.1.2ިި ިވާހަކަިިދ މާވެއްޖެނަމަި
ިި ކުރުމަށް ޙައްލުި ފަރާތުންިިމ ނ ސްޓްރީދައްކައ ގެންި މަސައްކަތްކުރާި އާއ ި
ިމަތ ނިްި ިމ ގޮތުގެ ިދައްކައ ގެންއެއްަބސްވެއެވެ. ިނުކުރެވ އްޖެނަމަ،ިިިވާހަކަ ޙައްލު

ިއެި ިފަރާތަކަށްވެސް ިކޮންމެ ިކޯޓަކަށްިިިދެފަރާތުންކުރެ ިކަމާެބހޭިޝަރުޢީ މައްސަލަ
 ހުށަހެޅ ދާނެއެވެި.

ިފަރާތާިިިމ ނ ސްޓްރީ،  އެއްަބސްވާނަމަިިދެފަރާތުނ44.1.3ިިް ިމަސައްކަތްކުރާ އާއ 
ހުށަހެޅުންިމި އާބ ޓްރޭޝަންއަށިްިދެމެދުިއުފެދޭިމައްސަލަތައްިޙައްލުިކުރުމަށިްި

ިއެއްަބސްވުމެއްިމަނައެއްިނުކުރެއެވެ.

މުޅ ިއެއްަބސްވުން،ިއަދ ިި.45
ިއެއްަބސްވުމަށްިަބދަލުިގެނައުންި

ިމ އެއްަބސްވުމަށްިިމެނުވީިިލ ޔުމަކުންިިސޮއ ކުރާިިއެއްަބސްވެިިދެފަރާތުނ45.1ިް
ިއެއްވެސްިަބދަލެއްިނުގެނެވޭނެއެވެ.

ި'ވެއ ވް'ިކުރުން.46ި
ި

46.1ިިި ަބޔާންކޮށްފައ ވާކަމެއް )އެޒ ންމާއެއްިމ އެއްަބސްވުމުގައ ި 'ވެއ ވް'ި ލ ޔުމުންި
މެނުވީ،ިިކުރުމުންިިނުވަތަިއ ލްތ ޒާމެއްިއަދާކުރަންިނުޖެހޭިގޮތަށްިދޫކޮށްލުން(

ިިިިށްމ ިއެއްަބސްވުމުގެިދަށުންިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތަ ިމ ނ ސްޓްރީއަށްިނުވަތަ
އެ ނުވަތަި ޙައްޤެއްި އެއްވެސްި އުފުލަންޖެހޭިިލ ބ ގެންވާި ފަރާތަކުންި އ ންި

ިވޭނެއެވެި.ކުރ ކަމުގައ ިނުެބލެ'ވެއ ވް'ިއެއްވެސްިއ ލްތ ޒާމެއްި

ި.ގަވާއ ދެވެިޤާނޫނާއ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިހ ނގާނީިމައްޗަށްިއެއްަބސްވުމުގެިމ 47.1ިިހ ނގާނެިޤާނޫނުިި.47
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އެންގުމެއްިިިމ 48.1ިިިމުޢާމަލާތްތައްި.ިކުރެވ48ޭ ނުވަތަި ނޯޓ ސްއެއްި ކޮންމެި ދެވޭި ދަށުންި އެއްަބސްވުމުގެި
ދޭންވާނީ،ިނުވަތަިކުރެވޭިކޮންމެިމުޢާމަލާތެއްިކުރަންވާނީ،ިލ ޔުމުންނެވެ.ިއަދ ި
ރައްދުިކުރަންވާނީިސީދާިއަތުންއަތަށްިނުވަތަިރަޖ ސްޓްރީިޕޯސްޓުންިނުވަތަިި

ިި ިިފެކްސްިމެދުވެރ ިކޮށްގެން ިކޮށްފައ ވާިއެފަރާތެއްގެިަބޔާންއެއްބަސްވުމުގައ 
ިރަ ިމެދުވެރ ކޮށް ިޕޯސްޓް ިރަޖ ސްޓްރީ ިއަދ  ިލ ޔެކ ޔުންތައްިއްއެޑްރެހަށެވެ. ދުކުރާ

ިދުވަހުންި ިޙަވާލުކުރާ ިއޮފީހާ ިޕޯސްޓް ިފޮނުވަން ިމެދުވެރ ކޮށް ިޕޯސްޓް ރަޖ ސްޓްރީ
ރަި ލ ޔެކ ޔުންތައްި އެި ޙަވާލުވިީިއްފެށ ގެންި ފަރާތަކާއ ި ބޭނުންވާި ދުކުރަންި

ިލެވޭނެއެވެ.ިކަމުގައ ިެބ

ި

ި

ިި

 

 

 

 

ި

ި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ި
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4ިސެކްޝަންި

1ި-ޖަދުވަލުތައްި

ިބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުންިހުށަހަޅަންޖެހޭިލ ޔުންތައްިއަދ ިޗެކްލ ސްޓް

ިިިހުށަހަޅަންޖެހޭިލ ޔުންތައްިި#
ިިީބލަންިބާޠ ލްބީލަންިހުށަހަޅާއ ރުިތ ރީގައ އެވާިމަޢުލޫމާތުިއަދ ިލ ޔުމެއްިއަދ ިލ ޔުންތައްިމަދުިނުވަތަިނެތްނަމަިި

ިކުރެވޭނެއެވެ.
ިިި(2ިބީލަންިހުށަހަޅާިފޯމްި)ޖަދުވަލ1ިިް
،  ރަޖ ސްޓްރީގެިކޮޕީކުންފުނ /ޕާޓްނަރޝ ޕް/ކޯޕަރޭޓ ވްިސޮސައ ޓީ/ިއަމ އްލަިފަރުދުންގެިވ ޔަފާރީގ2ިިެ

ި.އެމް.އީިރަޖ ސްޓްރޭޝަންިކޮޕިީިެއސް 
ިި

ިިިޓ މޭޓްި)ކޯޓޭޝަން/ިީބ.އޯ.ކ ޔު(ހުށަހަޅާިއެސ3ިް
ިިިި(10ޕްރޮޕޯސަލްި)ޖަދުވަލ4ިިް
ިިި(3ހުށަހަޅާފަރާތުގެިޕްރޮފައ ލްި)ޖަދުވަލ5ިިު
ިިިރަޖ ސްޓްރީިކޮށްފައ ވާނަމަި(ޖީ.އެސް.ޓީިރެޖ ސްޓްރޭޝަންިސެޓްފ ކެޓްިކޮޕީި)ޖީ.އެސް.ޓީއަށ6ިިް
)ކުންފުނީގެިމެނޭޖ ންގިިި ީބލަމުގައ ިސޮއ ކުރުމުގެިހުއްދަިލ ޔުންި)ޕަވަރިއޮފްިއެޓާރނީ(7ި

ިވަނަިމާއްދާ(3.3ޑ ރެކްޓަރިނޫންފަރާތެއްިނަމަ(ި)ބީލަންިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހުގެި
ިި

)ދޫކުރ ިިމޯލްޑ ވްސްިއ ންލަންޑްިރެވެނ އުިއޮތޯރ ޓީންިދޫކުރާިޓެކްސްިކްލ އަރެންސްިރ ޕޯޓްިކޮޕ8ިިީ
ިމަސްިހަމަނުވާ(3ިިފަހުންި

ިި

ިިިވަނަިމާއްދާގައ ިަބޔާންކުރާިލ ޔުންތައްިހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަިއެލ ޔުންތައ9ި6.1ިް
ިިިމެންޓްިފައ ނޭންޝަލްިސްޓޭޓްއޮޑ ޓެޑްިއަހަރުގ3ިިެީބލަމުގައ ިަބއ ވެރ ވާިފަރާތުގެިފާއ ތުވ 10ިި
ިިިމަހުގެިޭބންކްިސްޓޭޓްމެންޓްި)އަމ އްލަިފަރުދުންި(6ިީބލަމުގައ ިަބއ ވެރ ވާިފަރާތުގެިފާއ ތުވ 11ިި
ފައ ނޭންސްިކުރަންހުށަހަޅާިފަރާތަކީިސަރުކާރުިޤަޫބލްކުރާިޭބންކެއްި/ިފައ ނޭޝ އަލ12ިިް

މަހުގެިޭބންކ6ިިްފައ ނޭންސްކޮށްދ ނުމަށްިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިފާއ ތުވ ިއ ންސްޓ ޓުޓެއްނޫންނަމަި
ިި ސްޓޭޓްމެންޓް

ިި

ިިިބ ޑްިސެކ އުރ ޓީި)ޭބންކުިގެރެންޓީި(13ި
ވާިއ ރުޝާދާިއެއްގޮތަށްިބީލަންިހުށހަޅާފައ ނުވާނަމަިީބލަންިކެންސަލްިކުރުމުގެިއ ޙްތ ޔާރިުިބީލަންިހުށަހަޅާއ ރުިތ ރީގައ މ 

ިީބލަމަށްިހުޅުވާލ ިފަރާތަށްިލ ބ ގެންވެއެވެ.ި
ިިިރެވ ފައ ބުިހުށަހަޅަންޖެހޭިލ ޔުންތައްިހުރީިމ ލ ސްޓްގައ ވާިތަރުތީުބންިތަރުތ13ިިީ
ިިިޞަފްހާގެިތެރެއ ންިކ ތައްވަނަިޞަފްހާކަންިއެނގޭގޮތަށްި(ޞަފްހާިނަމްަބރުިޖަހާފައ ި)ކ ތައ14ިިް
ިިިޞަފްހާތަކުގައ ިސޮއ ކޮށްފައ ިހުރުނ15ިް
ިިިީބލަމުގެިގަނޑުތައްިހުރީިވަކ ނުވާނެހެންިަބއ ންޑްކޮށްި/ިހީރަސްޖަހާފައ 16ި
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2ިޖަދުވަލިުި

ިހުށަހަޅާިފޯމްިބީލަނިްި

ި.ިބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިމަޢުލޫމާތ1ިު
ިިނަނ1.1ިިް
ިިއެޑްރެސ1.2ިިް
މޯަބއ ލ1.3ިިް

ިނަމްަބރުި
ިއައ .ޑީ.ކާޑްިނަމްަބރ1.4ުި

)ކުންފުންޏެންނަމަިރަޖ ސްޓްރީިި
ިނަމްަބރު(ިި

ި

ިިއީމެއ ލްިއެޑްރެސ1.5ިިް

ި.ިބީލަންިހުށަހަޅާިމަޝްރޫޢުގެިމަޢުލޫމާތ2ިު
މަޝްރޫޢުގ2.1ިިެ

ިނަންި
ި

އ ޢުލާނ2.2ިިް
ިނަމްަބރުި

ި

ި.ިމަޝްރޫޢުގެިމުއްދަތ3ު
ދުވަހެވެ.150ިިމ މަޝްރޫޢުގެިމުއްދަތަކ3.1ިީ  

:2021ިިސެޕްޓެމްަބރ28ިިިބީލަންިހުށަހަޅަންިޖެހޭިތާރީޚައ ިގަޑ ި:3.2ި 0011::ިގަޑި   

ި.ިކުރަންޖެހޭިމަސައްކަތާއ ،ިއެމަސައްކަތްތަކަށްިހުށަހަޅާިއަގުތައ4ިް
ިޖުމްލަިމަސައްކަތްި#
ި ފައުންޑޭޝަނ1ިިް
ިިއެހެންިސ ވ ލްިމަސައްކަތްި)ވަށާފާރު/ގޭޓް(2ި
ިިއައ ސްޕްލާންޓްިޕްރީފެްބިއ މާރާތުގެިމަސައްކަތ3ިް
ިިޖެނެރޭޓަރ،ިއައ ސްފްލޭކްިމެޝ ންިއ ންސްޓޯލްކުރުމުގެިމަސައްކަތ4ިް

ިިޖީ.އެސް.ޓީި)ރުފ ޔާ(ި
ި.ިބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިއ ގްރާރ5ު

މަތީގައ ިަބޔާންކޮށްފައ ވާިމަސައްކަތްިފޯރުކޮށްދ ނުމަށްިދީފައ ވާިމަޢުލޫމާތު،ިއެއްަބސްވުމުގެިމާއްދާތައ5.1ިިް
ރަނގަޅަންިެބލުމަށްވަހު،ިމަތީގައ ިދެންނެވ ފައ ވާިއަގަށްިމ ިމަސައްކަތްިކުރުމަށްިއަޅުނޑުި/ިއަޅުގަނޑުމެންި

ިބީލަންިހުށަހަޅަމެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންިމަސައްކަތްިފޯރުކޮށްދ ނުމަށްިޙަވާލުކުރަންިނ ންމައ ފ ނަމަ،ިއެކަށީގެންވާިނޑުި/ިގައަޅ5.2ިު

މުއްދަތެއްގެިތެރޭގައ ިމަސައްކަތްިފެއްޓުމަށާއ ،ިމަޝްރޫއުއަށްިކަނޑައަޅފައ ވާިމުއްދަތުގައ ިމަސައްކަތްި
ިނ ންމުމަށްިހުށަހަޅަމެވެި.

ި.ިބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުނ6ިް
ި ިސޮއ 
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ިތައްގަނޑުި
ި ިިނަންި

ިިމަޤާމް
ިިތާރީޚްި:
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3ިޖަދުވަލްި

ިހުށަހަޅާފަރާތުގެިޕްރޮފައ ލް

ި.ިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިމަޢުލޫމާތ1ިު
ިިނަނ1.1ިިް
ިިވ ޔަފާރ ިއެޑްރެސ1.2ިިް
ިިރަޖ ސްޓްރީިނަމްަބރ1.3ިު
ިިޓެކްސްިޕޭޔަރިއައ ޑެންޓ ފ ކޭޝަންިނަމްަބރ1.4ިިު
ިިޖީ.އެސް.ޓީިޓ ންިނަމްަބރ1.5ިިު
ިިފޯނުިނަމްަބރ1.6ިިު
ިިއީމެއ ލްިއެޑްރެސ1.8ިިް
.ިހުށަހަޅާފަރާތުގެިވެރ ންގެިމަޢުލޫމާތުި)ކުންފުންޏެއްނަމަިހ އްސާދާރުންގެިމަޢުލޫމާތު،ިޕާޓްނަރޝ ޕެއްނަމަިޕާޓްނަރުގ2ިެ

ިވެރ ފަރާތުގެިމަޢުލޫމާތުި(މަޢޫލޫމާތު،ިއަމ އްލަިފަރުންދުންގެިވ ޔަފާރ އެއްނަމަި
ިމަޤާމްިނަންިި#

ިިި
ިިި
ިިި
ިިި
ިިި
ި.ިއާންމުކޮށްކުރާިމަސައްކަތ3ް

ިި
ިި
ިި
ިި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި
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4ި-ޖަދުވަލުި

ިމާލީިތަނަވަސްކަމާއ ިެބހޭިމަޢުލޫމާތު

ިބީލަންިހުށަހަޅާފަރާތުގެިއެކައުންޓަކުގެިމަޢުލޫމާތު
މަހުގ6ިިެިފާއ ތުވ ިއެކައުންޓްގެިާބވަތްިިއެކައުންޓްިނަންަބރުިިި#

ބެލެންސްި)ދ ވެހ ިި
ިރުފ ޔާއ ން(

ިިިި
ިިިި
ިިިި

ިިޖުމްލަ
ފައ ސާގެިއަދަދިުިިދޫކުރެވުނުިމުއްދަތުިދޫކުރެވުނުިތާރީޚްިކުރެޑ ޓްިދޫކުރެވުނުިފަރާތުގެިނަންި#

ި)ދ ވެހ ިރުފ ޔާއ ންި(
ިިިިި
ިިިިި
ިިިިި

ިިޖުމްލަ
ޓްިރ ފަރެންސްިސ ޓީިަބޔާންކުރާިކްރެޑ 15.1.11ިދާހުގެިީބލަންކަރުިދޫކޮށްފައ ވާ،ިދޫކުރެވުނުިފަރާތްތަކުންކްރެޑ ޓްި •

 ހ މަނަންވާނެއެވެ.ިި

 

 

5ިި–ޖަދުވަލުި

ިއ ވާިގުޅުންހުރ ިމަސައްކަތްތައްި)ތ ނެއް(ިއަހަރުގެިތެރޭގައ ިކޮށްފ3ިަފާއ ތުވ ި

ިސައްކަތްތަކުގެިތަފްޞީލްިބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިކޮށްފައ ވާިގުޅުންހުރ ިމަ
މަސައްކަތްިކުރ ިިިމަސައްކަތުގެިވެރ ފަރާތްިމަސައްކަތުގެިނަންި#

ިއަހަރު
މަސައްކަތުގެިއަގުި)ދ ވެހ ި

ިރުފ ޔާއ ން(
ިިިިި
ިިިިި
ިިިިި
ިިިިި
ިިިިި

ިިޖުމްލަ
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6ިި–ޖަދުވަލްި

ިބީލަންިވަޒަންި)އ ވެލުއޭޓް(ިކުރުމަށްިބޭނުންިކުރާނެިމ ންގަނޑު

ޕޮއ ންޓްިދެވޭނެި
ިދައ ރާ

މަދުވެގެންިހޯދަންޖެހޭިިިޕޮއ ންޓްގެިޢަދަދުިޕޮއ ންޓްިދެވޭނެިގޮތުގެިތަފްޞީލްި
ިޕޮއ ންޓް

ހުށަހެޅ ިއެންމެިހެޔޮިއަގުި/ިިހުށަހެޅ ިިއަގު
)އަގުިކުޑަވީިވަރަކަށްިލ ޭބXި70ިިިއަގުި

ިޕޮއ ންޓްިގ ނަވާނެއެވެ.ި

70ި35ި

ހުށަހެޅ ިއެންމެިކުރުމުއްދަތުި/ިިހުށަހެޅ ިިމުއްދަތު
)މުއްދަތުިކުޑަވXި10ިިީމުއްދަތުި

ިވަރަކަށްިލ ޭބިޕޮއ ންޓްިގ ނަވާނެއެވެ.

10ި5ި

ތަޖުރ ާބިގ ނަވ ވަރަކަށްިލ ޭބިޕޮއ ންޓްިިތަޖުރ ބާި
ިގ ނަވާނެއެވެ.ި

10ި5ި

ފާއ ތުވ ިބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުގެި -ިމާލީިތަނަވަސްކަންި
މަސްދުވަހުގެިއެންޑ ންގ03ިި

ހުށަހެޅ ިއަގުގެިބެލެންސްގެިގޮތުގައ ި
މާކްސ5ިިްހުރ ނަމ15%ިިަ

ިލ ޭބނެއެވެި.
ބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިފާއ ތުވ ި -

މަސްދުވަހުގެިއެންޑ ންގ03ިި
ބެލެންސްގެިގޮތުގައ ިހުށަހެޅ ިއަގުގެި

މާކްސ10ިިްހުރ ނަމ50%ިިަ
ިލ ޭބނެއެވެި.

މުޅ ިޕްރޮޖެކްޓްއަށްިއެހެންފަރާތަކުންި -
މާކްސ3ިިްހަރަދުކުރާނަމަ،ި

 ލ ޭބނެއެވެި.
(ިތ ނެއް)3ިިފާއ ތުވ ިީބލަންވެރ ޔާގެ -

ިިއާމްދަނީިއެވްރެޖްިއަހަރުގެ
ހުށަހަޅާިއަގުގެިި)ިމަދުވެގެން

ިދ ވެހ ރުފ ޔާިހަމަވާންވާނެއެވެ.(15%
ި

10ި5ި

100ި50ިިޖުމްލަ
ި

 

ި
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7ިި–ޖަދުވަލްި

ިބ ޑްިސެކ 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 Project no……….issued by the Ministry of Fisheries, Marine 

Resources and Agriculture on ………………………………… …………..for construction of 

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

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

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

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

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

the sum of *………………………………………….. for which payment well and truly to be made to the 

said Purchaser, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents. SEALED with the 

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

THE CONDITIONS of this obligation are:  

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

Form of Bid; or  

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

Bid validity:  

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

Bidders, if required; or  

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

Bidders; or   

(c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 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 62 .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  

WITNESS ……………………… SEAL  

[signature, name, and address] 

 

ި
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8ިިި–ޖަދުވަލުި

ިގެރެންޓީފޯމަންސްިޕާރ

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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9ިިި–ޖަދުވަލުި

ިއެޑްވާންސްިޕޭމަންޓްިގެރެންޓީ

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 made 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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10ިި–ޖަދުވަލްި

ިިޓަނުިއައ ސްޕްލާންޓްގެިޓެކްނ ކަލްިޑ ސްކްރ ޕްޝަންިއަދ ިސްޕެސ ފ ކޭޝަނ25ިް

Technical description and specification of the ice plant 

Seawater flake-ice complete unit with the capacity to produce 25 tons ice per day shall be 

supplied. The seawater flake ice shall have the following: include an evaporator (Ice drum) ice 

blade, reducer, water pump, water tank compressor (Hanbell/Bitzer), low pressure gauge, 

high/low pressure control, high pressure gauge, oil pressure gauge, water –cool condenser 

liquid supply pipe, condenser pump (vertical type), cut-off valve (Danfoss),filter 

(ALCO/D&F),liquid sight glass (ALCO), solenoid valve (Danfoss),expansion valve 

(DANFOSS) suction pipe, accumulator, liquid receiver, refrigeration lubricant, electrical 

control system. An ice store with polyurethane panels capacity of minimum 50 ton and 

refrigeration system of ice storage with Bitzer/HANBEL SCREW compressor unit to be 

supplied. 

1. Designed condition:  

 

Detail Requirement Proposed  

Ambient 

Temperature 

+36 °C   

Refrigerant system Direct expansion for 

Ice store 

  

Seawater 

temperature 

+30 °C   

Main current 

 

400 Volts, 50 Hz, 3 

phases 

  

Pilot current 230 Volt, 50 Hz, 1 

phase 

  

Make up water seawater 30 °C   

 

2. Requirement:  

 

Detail Requirement Proposed  

Flake Ice maker x 1 

set 

Flake Ice maker x 1 

set 

  

Capacity 25 tons/24hr   

 Ice store with 

polyurethane panels 

capacity of 

minimum 50 ton 

 

  

 

3. Refrigeration Equipment 

  

- Set Screw / Compressor for flake ice maker with screw compressor accessories  

- Shell and tube condenser (cupronickel)  

- Liquid receiver  
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- Economizer  

- Pre-chiller  

- Control panel for refrigeration unit.  

- Ice store cooling system.  

 

4.  Ice Machine:  

 

Detail Requirement Proposed  

Flake ice thickness 

1.6 to 2 mm 

Flake ice thickness 1.6 to 

2 mm 

  

Capacity 25 tons/24 hours (the 

machine shall be 

manufactured to use for 

seawater 

  

Product water Sea water 30 degree 

Celsius 

  

Desired water 

temperature may be 

reduced with pre-

chiller arrangement 

Desired water temperature 

may be reduced with pre-

chiller arrangement 

  

 

 

5. Ice store:  

 

Detail Requirement Proposed  

Walls and ceiling 

prefabricated 

insulation panel  

 

minimum requirement: 

SS304 inside 

panel(1.2mm), Outside 

panel (0.8mm) 

  

Floor under 

insulation on top 

reinforced concrete 

floor  

Floor under insulation on 

top reinforced concrete 

floor  

 

  

Storage Capacity minimum 50 tons  

 

  

Room temperature:  

 

-10~-15 degree Celsius   

The ice store cooling 

system shall be 

independent from the 

ice making system. 

 

The ice store cooling 

system shall be 

independent from the ice 

making system. 

 

  

 

 

 

6. Operational requirement:  

- All energy used on the ice plant should come from the plants own diesel generator.  

- Cummins diesel generator approx. 250KVA with direct injection air cooled 

conforming to ISO 3046 /BS 5514 shall be included  

o Alternator: Stanford brushless AC alternator.  
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o Separately excited, self-regulated  

o Class ‘H’ insulation  

o Automatic voltage regulator  

 

7. The plant comprises with the following items:  

- Ice plant prefabricated building  

- Ice store 50 tons.  

- Flake ice machine capable of producing sea water flake ice 25 metric tons/24hous. 

Compressor Condenser Receiver and all other necessary equipment.  

- Sea water intake to supply sea water to condenser.  

- Sea water supply and filtering system for ice production.  

 

8. Ice plant building:  

- Steel structure self-supporting with frame column beam and trusses roof purlin 

prefabricated for bolt assembling on site, heat resistance metal sheet for roof and 

siding. All equipment shall be housed in the same building.  

- A boundary wall (height 3ft) for the ice plant site shall be built by the contractor.  

- Concept drawing for the prefab building and ice plant site shall be provided by the 

applicant. 

 

9. Duration 

- The Ice plant should be handed over to the Council within 150 days of signing the 

agreement and after the completion of the construction.  

 

10. Other provisions 

- Import duty for following items imported for the ice plant work will be exempted by 

the ministry.  

o The equipment and machinery which are included in the Ice Plant  

o The Machinery and equipment required for the production of Ice 
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- Cold Storage (Storage of Ice)  

- Machinery Room (e.g.: - generator set)  

- Spare Parts Room  

- Office  

- Boundary wall  

- Concept drawings to be attached with the proposal (layout/side/ground view) 

- Should provide with quotation, parameters, diagram and drawing of all machines and 

equipment’s of ice plant.  

 

11. Land Area of the Ice Plants  

- Harbour area, L.Maabaidhoo, 3000 sqft (50x60ft) (see attached drawing) 

- Ice Plant and Cold Storage (Storage of Ice)  

- Machinery room (eg:- generator set) 240 sqft (Should be located in ground floor) 

- Spare Parts Room/Godown: 60 sqft  

- Office: 120 sqft  

- Toilet: 30 sqft  

 

ި
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11ިި–ޖަދުވަލްި

ިފައ ނޭންޝ އަލްިޓޭޑާި

Financial Data 

{All Tenderers and partners of a joint venture, should provide financial information to demonstrate 

that they meet the requirements for prequalification. Each applicant or partner of a joint venture must 

fill in this form. If necessary, use separate sheets to provide complete banker information. A copy of 

the audited balance sheet for each of the last three years should be attached}. 

 

Banker details: 

Name of Banker: ……..………………………………………………………………………… 

Address of Banker: ……………………………………………………………………………… 

Telephone: …………………………….. Contact name and title: ………………………….. 

Facsimile: ……….……………………… Email: ……………………………..……………… 

 

Financial information Previous three years 

 2019/2020 2017/2018 2016/2017 

1. Total assets    

2. Current assets    

3. Total liabilities    

4. Current liabilities    

4. Revenue / Sales    
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Specify proposed sources of credit line to meet the cash flow demands of the Project. 

Source of credit line Amount 

1.  

2  

Attach audited financial statement for the last three years (for the individual applicant or 

each partner).  Firms owned by individuals, and partnerships, may submit their balance 

sheets certified by a registered accountants, and Credit letters to be attached. 

ިިިިިި
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12ިި–ޖަދުވަލްި

ިވޯކްޕްލޭން

Work plan Format 

 

 

 

     Month  

     1 2 3 4 5 6 

ID 

no. Task Name Duration Start Finish Week 

          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          


