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ިމެރ ންިރ ސޯސަސްިއެންޑްިއެގްރ ކަލްޗަރި،ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ޝަރީޒްިމ ި

ިިމާލެ،ިދ ވެހ ރާއްޖެ          

ި

ިބީލަމާގުޅޭިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާސް،ިބީލަންޝީޓްިއަދ ިބީލަމުގެިޖަދުވަލުތައްި

ިއަންދާސީިހ ސާބުިހުށަހަޅަންޖޭިާތރީޚްިއަދ ިވަގުތުި

2021ިިއޭޕްރީލ05ިްތާރީޚް:ި

11:00ިިގަޑ :ި

1ިސެކްޝަންި
ިބީލަންިޝީޓްި

ރ ފަރަންސްި
ިނަންބަރުި

 

C/30/2021/43-(IUL)30 

ި
ިޓަނުގެިއައ ސްޕްލާންޓްިޤާއ މްކުރާނެިފަރާތެއްިހޯުދނ25ިްގައ ިހައްދުންމަތީިމާބައ ދޫމަސައްކަތުގެިނަން:1.1ިި
އަށްިއީމެއ ލprocurement@fishagri.gov.mvިިް ިބީލަންިހުަށހެޅުމަށްިރަޖ ސްޓްރީކުރުން:8.1ި

 ނެވެ.ކޮށްގެން

ިސާފުކުރުމަށ9.1ިް ިރަޖ ސްޓްރީވާނީިމަޢުލޫމާތު ިހުށަހެޅުމަށް ިބީލަން ިއަދ  ިފޮނުވުމާއ  ިލ ޔުންތައް
ent@fishagri.gov.mvprocuremިްވަގުތުގެިކުރ ންިއަށ  އީމެއ ލްިކޮށްެގންނެވެ.ިތ ރީގައ ވާިތާރީޙާއި 

 2021ިއޭޕްރީލ01ިްތާރީޙް:ި
13:00ިގަޑ :ި

ިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރުމަށްިލ ޔުންަތއްިފޮނުވަންވީިއެޑްރެސް:9.2ި
ިސަސްިއެންޑްިއެގްރ ކަލްޗަރޓްރީިއޮފްިފ ޝަރީޒް،ިމެރ ންިރ ސޯމ ނ ސްއޮފީސް:ި

3339272ިިގުޅޭނެިނަމްބަރު:
procurement@fishagri.gov.mvިިއީމެއ ލްިއެޑްރެސް؛ި

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

mailto:procurement@fishagri.gov.mv
mailto:procurement@fishagri.gov.mv
mailto:procurement@fishagri.gov.mv
mailto:procurement@fishagri.gov.mv
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އަްށިމ މަޝްރޫޢުިފޯރުކޮށްދީިއަދ ިއ ންސްޓޯލްކޮށްިމަސައްކަތްިއެއްކޮށްިހަމަިއާއ ލ.މާބައ ދޫއެއްގޮތަށްި
ިއަގުިކަމުގައ ިވާްނވާނެއެވެ.ނ ންމާލެވޭނެި

ިބީލަންިހުަށހަޅަންވީިސުންގަޑ 14.1ި
ިއޮފްިފ ޝަރީޒް،ިމެރ ންިރ ސޯސަސްިއެންޑްިއެގްރ ކަލްޗަރމ ނ ސްޓްރީިތަން:ި
2021ިިއޭޕްރީލ05ިްތާރީޚް:ި
ިހޯމަދުވަސް:ި

11:00ިިގަޑ :
ިގައ ިއެވަނީއެވެ.6ިިބީލަންތައްިވަޒަންކުރާނެިމ ންަގނޑުިޖަދުވަލ19.1ިިު
ިރުފ ޔާ(ިިފަންސާސްއެއްހާސްިހަތްިސަތޭކަި)1,750ި/-އ ިހުށަހަޅަންޖޭިއަދަދު:ިބ ޑްިސެކ އުރ ޓީގެިގޮތުގ26.1ިަ
ިރުފ ޔާ(ިހާސް )ހަްތދ ހ70,000ަ /-ޕާރފޯމަންސްިސެކ ޔުރ ޓީިހުށަހަޅަންޖެހޭިއަދަދު:28.1ިި

ިމަޝްރޫޢުިހ ންގާނެތަން:ިލ.ާމަބއ ދޫމ 
ިި-/500,000ނޯޓް:ިބ ޑްިސެކ އުރ ޓީިއަދ ިޕާރފޯމަންސްިސެކ އުރ ޓީިހުށަހަޅަންިޖެހޭނީިބީލަންިުހށަހަޅާފައ ވާިޖުމްލަިއަގުި

ިރުފ ޔާއަށްިވުރެިބޮޑުިވާނަމައެވެ.ިރުފ ޔާ(ިފަސްލައްކަި)
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ިބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތްތަކަށްދެވޭިއ ރުޝާދުިި–2ިސެކްޝަންި

ިއާންމުިމަޢުލޫމާތުި)ހ(ި

1.1ިިި.ިބީލަމުގެިތަޢާރުފ1ިު ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޝީޓުގައ  ިބީލަން ިބީލަމަކީ ިައއ ސްޕްލާންޓ25ިިްމ  ޓަނުގެ
ި ިހުޅުވާލެވ ފައ ވާިމާބައ ދޫހައްދުންމަތީ ިހޯދުމަށް ިފަރާތެއް ިޤާއ މްކޮށްދޭނެ ގައ 

ބީލަމުންިހޯދަން މި  ުނންވާިމަސައްކަތުގެިމަޢުލޫމާތުިބީަލންިޝީޓުގައ ިބޭިބީލަމެކެވެި.
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާނެއެވެ.ި

.ިބީލަމަށްިކުރ މަތ ލެވޭނ2ިެ
ިފަރާތްތައްި

ިރަޖ ސްޓްރ2.1ިީ ިވ ޔަފާރ  ިހުޅުވާލެވ ފައ ވަީނ، ި)ގާޫނުނިިބީލަން ިޤާނޫނު ކުރުމުގެ
ި ިތ ރީގައ 2014/18ިނަންބަރު: ިކުރެވ ފައ ވާ ިރަޖ ސްޓުރީ ިވ ޔަފާރ  ިަދށުްނ (ގެ

ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިފަރާތްތަކަށެވެ.
ދ ވެހ ރާއްޖޭގެިކުންފުންޏާބެހޭިޤާނޫނުގެިދަށުންިރަޖ ސްޓ2.1.1ް ރީިކުރެވ ފައ ވާިި.

ިކުންފުނ ތައްި
ިރަޖ 2.1.2ި ިދަށުން ިޤާނޫނުގެ ިކުރެވ ފައ ވާިޕާޓްނާރޝ ޕް ސްޓުރީ

ިޕާޓްނަރޝ ޕްތައް،
ިކުރެވ ފައ ވ2.1.3ިިާ ިރަޖ ސްޓުރީ ިދަށުން ިޤާނޫނުގެ ިސޮސައ ޓީގެ ކޯޕަރޭޓ ވް

ިކޯޕަރޭޓ ވްިސޮސައ ޓީތައް.
އަމ އްލަިފަރުދުންގެިވ ޔަފާރީގެިޤާނޫނުގެިދަށުންިރަޖ ސްޓުރީިކުރެވ ފައ ވ2.1.4ިިާ

ިއަމ އްލަިފަރުދުންގެިވ ޔަފާރ ތައް
ިަފރާތްތަކަކަްށ2.1ިިމ މާއްދާގ2.2ިެި ިއެެހން ިއ ތުރުން ިފަރާތްތަކުގެ ިބަޔާންކުރާ ގައ 

ިބީލަމަށްިކުރ މަތ ލެވޭނަމަިއެކަންިބީލަންިޝީޓްގައ ިބަޔާންިކޮށްފައ ވާނެއެވެ.
.ިބީލަންިއޮންަނންވާނެގޮތާއ 3ި

ިބީލަމުގައ ިސޮއ ކުރުން
3.1ިި ިލ ޔުމުގެ ިމ  ިއޮންަނންވާނީ ިހުށަހަާޅ1ިިިޖަދުވަލްބީލަންތައް ިބީލަން ގައ ވާ،

ިހ މެނޭގޮަތްށި ިޑޮކ އުމަންޓުތަްއ ިލ އުންތަކާއ  ިޗެކްލ ސްޓުގައ ވާ ފަރާތްތަކުގެ
ިތަރުތީބުންިބައ ންޑުިކުރެވ ފައެވެ.ި

ިކ ޔ3.2ިަި ިފަސޭހައ ން ިދ ވެހ ަބުހން، ިއޮްނނަންވާީނ ިފޮންޓަކުްނިބީލަން ިއެނޭގ ްނ
ިޓައ  ިފޮންޓުފަދަ( ިނުވަތަިޕު)ފަރުމާ ިލ ޔެފައ ވާިކުރެވ ފައެވެ. ިލ ޔާނަމަ ިއަތުން

ިހުރ  ިބީލަމުގެ ިގޮތަށެވެ.ިއަދ  ިއެނގޭނެ ިކ ޔަން ސަފްހާއެއްގައ ިިހާހުންނަންވާނީ
ިސޮޔާއި  ިފަރާތުގެ ިކުރާ ިއައްޔަން ިއެފަރާތުން ިނުވަަތ ިފަރާތުގެ ިހުށަހަޅާ ބީލަން
ިކޮންެމިޞަފުޙާއެއްގައި  ިބީލަމުގެ ިާވނެއެވެ.ިއަދ  ިއޮންަނން ިޖަހާފައ  ތައްގަނޑު

ިއެ ިތެރެއ ންވެސް ިޞަފުހާގެ ިކ ތައް ިއެނގޭގޮތަްށިިއީ ިޞަފުހާކަން ިވަނަ ކ ތައް
އައ ސްޕްލާންޓުގެި"ޓެކްނ ކަްލިތަރުތީބުންިޞަފުޙާިނަްނބަރުވެސްިޖަހަންވާނެއެވެި.
ި ިސްޕެސ ފ ކޭޝަން" ި ިއަދ  ިޑ ސްކްރ ޕްޝަން ިއެއްގޮތަށ10ިިްޖަދުވަލް ާއއ 
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އ ންގ ރޭސ ބަހުންިބީލަމާއެކުިރ ފަރެންސްިލ ޔުންތައްިއާއ ިހުށަހަޅާިޕްރޮޕޯސަލްި
ިިހުށަހެޅ ދާނެއެވެ.

ޕްރައ ވެޓްިލ މ ޓެޑްިކުންފުނ ތަކުންިމެނޭޖ ންގިޑ ރެކްޓަރިނޫންިއެހެްނ3.3.1ިިި.3.3ި
ިހުއްދަި ިކުރުމުގެ ިސޮއ  ިފަރާތަކަށް ިއެ ިސޮއ ކުރާނަމަ ިބީލަމުގައ  ފަރާތަކުން

ކޮޕީއެއްިހުށަހަޅަްނިދެވ ފައ ވާކަންިބަޔާންކުރާި"ކުންފުނީގެިބޯޑުިރ ޒޮލ އުޝަން"ގެި
ިިވާނެއެވެ.

ިފަރާތަކުްނ3.3.2ިިިި ިއެހެްނ ިނޫން ިޑ ރެކްޓަރ ިމެޭނޖ ންގ ޕާޓްނަރޝ ޕްތަކުގެ
ިދެވ ފައ ވާކަްނި ިހުއްދަ ިކުރުމުގެ ިސޮއ  ިފަރާތަކަށް ިއެ ިސޮއ ކުރާނަމަ ބީލަމުގައ 

ިބަޔާންކުރާި"ޕަވަރިއޮފްިއެޓާރނީ"ގެިކޮޕީއެއްިހުށަހަޅަންިވާނެއެވެ.
ިފަރާތަކުްނ3.3.3ިިިި ިއެހެން ިނޫން ިޗެއަރޕާރސަން ިސޮސައ ޓީތަކުގެ ކޯޕަރޭޓ ވް

ިދެވ ފައ ވާކަްނި ިހުއްދަ ިކުރުމުގެ ިސޮއ  ިފަރާތަކަށް ިއެ ިސޮއ ކުރާނަމަ ބީލަމުގައ 
ިބަޔާންކުރާި"ޕަވަރިއޮފްިއެޓާރނީ"ގެިކޮޕީއެއްިހުށަހަޅަންިވާނެއެވެ.

ފަރާތަކުންިބީލަމުގައ ިފަރުދީިވ ޔަފާރ ތަކުގައ ިވެރ ފަރާތްިނޫންިއެހެނ3.3.4ިިްިި
ިބަޔާންކުރާި ިދެވ ފައ ވާކަން ިހުއްދަ ިކުރުމުގެ ިސޮއ  ިފަރާތަކަށް ިއެ ސޮއ ކުރާނަމަ

ި"ޕަވަރިއޮފްިއެޓާރނީ"ގެިކޮޕީއެއްިހުށަހަޅަންިވާނެއެވެ.
ިބީލަމުެގ3.3.5ިިިި ިކުންުފނ ތަުކން ިލ މ ޓެޑް ިޕަބްލ ކް ިކުންފުނ ތަކާއ ، ސަރުކާރު

ިޒ  ިސޮއ ކުރާއ ރު، ިސޮއި ލ ޔުންތަކުގައ  ިކޮންމެފަރާތަކަށްވެސް ންމާދާރު
ިކުރެވ ދާނެއެވެ.

)އެއް(ިބީލަމެވެ.ިއެއ1ިިްބީލަމަށްިކުރ މަތ ލާިކޮންމެިފަރާތަކަށްވެސްިހުށަހެޅޭނ4.1ިިީި.ިހުށަހެޅޭނެިބީލަމުގެިއަދަދ4ިު
ިއެފަރާތުންި ިހުށަހަޅާފ ނަަމ ިފަރާތަކުން ިއެްއވެސް ިީބލަން ިގ ނަ ބީލަމަށްވުރެ

ިިިބީލަމެއްިާބޠ ލްިކުރެވޭނެއެވެ.ހުށަހަޅާފައ ވާިހުރ ހާި
ބީލަންިތައްޔާރުކުރުމަށާއ ިބީލަންިހުށަހެޅުމަށްިކުރާިއެންމެހައ ިޙަރަދެއްިކުރާީނ5.1ިިި.ިބީލަންިތައްޔާރުިކުރުމުގެިއަގ5ު

މ ކަމަށްިހ ނގާިއެއްވެސްިޚަރަދަކަށްިބީލަމަްށި އެބީލަމެއްިހުށަހަޅާިފަރާތަުކންނެވެި.
ިނުނަގާނެއެވެ.ިހުޅުވާލ ިފަރާތުންިޒ ންމާއެއް

6.1ިިި.ިއެހެނ ހެންިއުސޫލްތައ6ިް ިފަރާތަކީ، ިުހށަހަޅާ ިރ ސޯސަސްިބީލަން ިމެރ ްނ ިފ ޝަރީޒް، ިއޮފް މ ނ ސްޓްރީ
ި ިމާބައ ދޫއަދ  ިމުޥައްޒަފަކާިިކަުއންސ ލްިހައްދުންމަތީ ިނުވަތަ ިވެރ އެއް އ ދާރާގެ

ތ މާގެކަމުގެިނުވަތަިވ ޔަފާރީގެިއެއްވެސްިގުޅުމެއްިއޮތްިފަރާތެއްިކަމުގައ ވާނަމަި
ިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ި ިސޮއ ކޮށް ިލ ޔުމެއްގައ  ިއެނގޭނެ ިމަޢުލޫމާތު ިސާފު އެކަމުގެ

ިއެން ިއ ތުުރ ިއެނގ އްޖެނަމަ ިއެކަން ިހުއްާޓ ިހުށަނާޅާ ިލ ޔުމެއް ގުމަކާއ ިމ ފަދަ
ިނުލައ ިއެިބީލަންިާބޠ ލްިކުރެވޭެނއެވެ.

ި)ށ(ިބީލަމާގުޅޭިލ ޔުންތައްި
ިލ ޔ7.1ިުި.ިބީލަންފޮތުގައ ިހ ެމނޭިބައ ތައ7ިް ިލ ސްޓްގައ ވާ ިތ ރީގައ ވާ ިހ މެެނނީ ިލ ޔުންތަކުގައ  ންތަކާއ ،ިބީލަމާގުޅޭ

ިއެމެންޑްމަންޓްތަކެއެވެ.ި
ި(1ިި–ބީލަންިޝީޓްި)ސެކްަޝނ7.1.1ިިް
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ި(2ިި–ބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާްތތަކަށްދެވޭިއ ރުޝާދުި)ސެކްޝަނ7.1.2ިިް
ި(3ިި–ސެކްޝަންި)އެއްބަސްވުމުގެިއާންމުިއަދ ިހާއްސަިމާއްދާތައ7.1.3ިިް
ި(4ިި–ޖަދުވަލުތައްި)ސެކްޝަްނ7.1.4ިި

ިކުރ8.1ިުި.ިބީލަމުގައ ިރަޖ ސްޓްރީިކުރުނ8ް ިރަޖ ސްްޓރީ ިއ ޢުލާނުގައ  ިހުށަހެޅޭީނ މަށްިއަންދާސީހ ސާބު
ިނަންި ިމ އ ދާރާގައ  ިތެރޭގައ  ިމުއްދަތުތެ ިދެވ ފައ ވާ ހުޅުވާލެވ ފައ ވާނަމަ

ިނޯޓްކުރެވ ފައ ވާިފަރާތްތަކަށެވެ.
ިތެރޭގައ 8.2ިި ިމުއްދަތުގެ ިއ ޢުލާނުގައ ވާ ިހުށަހެޅުމަށް އީމެއ ްލިިއަންދާސީހ ސާބު

ިކުރަންވާެނއެވެ.ިމެދުވެރ ކޮށްިނަންނޯޓްި
ިރަޖ ސްޓްރީ ިހ ސާބުގައ  ިމަޢުލޫމާތުަތްއިިއަންދާސީ ިތ ރީގައ އެވާ ކުރުމަށް

ިހ މަނަންވާނެއެވެ.
 މަޢުލޫމާތުިސާފުކުރާިފަރާތުގެިނަން:

ިކުންފުނީގެިނަން:ި
ިރަޖ ސްޓްރީިނަންބަރު:ި
ިއީމެއ ލްިއެޑްރެސް:ި

ިގުޅޭނެިމޯބައ ލްިނަންބަރު:
ި8.3ި" ގަޑި  ގުޅޭިޕްރީބ ޑްިމީޓ ންިއޮންނަިނަމަިތާރީޚާއި  ބީލަމާއި  ޝީޓް"ގައ ިބީލަންިމި 

ިބަޔާންކޮށްފައ ވާނެއެވެ.
.ިބީލަމާިގުޅޭގޮތުންިމަޢުލޫމާތ9ިު

ިސާފުކުރުން
ބީލަމާިގުޅޭގޮތުންިއ ތުރަށ9.1ިިް ގުޅ ގެންިނުވަތަިމި  ބީލަންިފޮތުގައ ވާިމަޢުލޫމާތާއި  މި 

ިހުށަހަޅާި ިބީލަން ިހޯދުމަކީ ިމަޢުލޫމާތު ިކަމެއްގެ ިއެ ިނަމަ ިއޮތް ިކަމެއް ސާފުނުވާ
ިޒ ންމާއެކެވެ.ފަރާތުގެި

ބީލަމާގުޅޭގޮތުންިއ ތުރުިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރަންިބޭނުންވާނަމަިބީލަންިޝީޓްގައ ވ9.2ިިާި
އެކަމުގެިމަޢުލޫމާތުިސާފުކޮށްދ ނުމަށްފަހުިހުރ ާހި އެޑްރެހަށްިލ ޔުންިހުށަހެޅުމުނިް،

ިބީލަންވެރ ންަނށްިލ ޔުމުންިފޮނުޭވނެއެވެ.
ހަަމވުމުގެިކުރ ންިބީލަމަށްިކޮންމެހެންިގެންނަންޖެޭހިބީލަންިހުށަހެޅުމުގެިމުއްދަތ9.3ިިިުި

ިފެނ  ިގެނައުމަށް ި)އުނ /އ ތުރު(ިއްބަދަލެއް ިއެމެންޑްމަންޓެއް ިހ ނދެއްގައ ، ޖެ
ިގެނެވޭނެއެވެ.

ިބައެކ9.4ި10.1ިިެި ިބީލަމުގެ ިއެމެންޑްމަންޓަކީ ިދޫކުރާ ިގޮތަށް ިއެިގައ ވާ ިއަދ  ވެ.
ިރަޖ ސްޓްރީވާ ިބީލަމުގައ  ިމެދުވެރ ކޮްށިފަރާތްތަިއުނ އ ތުރު ިއީމެއ ްލ ކަށް

ިފޮނުވަންވާނެއެވެ.ިނުަވތަިއެފަރާަތކަށްިއެލ ޔުންިޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.ި
ބީލަންިހުޅުވުމުގެިމުއްަދތުިހަމަުވމުގެިކުރ ންިބީލަމަްށިކޮންމެހެްނިގެންނަންޖެޭހ10.1ިިި.ިބީލަމަށްިބަދަލުިެގނައުނ10ިް

ި)އުނ /އ ތުރު(ި ިއެމެންޑްމަންޓެއް ިހ ނދެއްގައ ، ިފެނ އްޖެ ިގެނައުމަށް ބަދަލެއް
ިގެނެވޭނެއެވެ.ި
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ިދީފައ ާވ10.2ިިި ިީބލަމާއ އެކު ިކުރަންވާނީ ިތައްޔާރު ިީބލަްނ ިފަރާުތން ިހުށަހަޅާ ބީލަން
ި ިހުށަހަޅަންޖެޭހިިއެއްގޮތަށްނަމޫނާއާ ިބީލަމާއ އެކު ިއަދ  ދ ވެހ ބަުހންނެވެ.

ިރ ފަރެންސްިލ ޔުންތަކާއ ިޕްރޮޕޯސަލްިއ ނގ ރޭސ ިބަހުންިހުށަހެޅ ދާނެއެވެ.
ި

ި)ނ(ިބީަލންިތައްޔާރުކުރުން
.ިބީލަމުގައ ިބޭނުންިކުރެވ11ިޭ
ިބަސް

ިރ ފަރެންސްިހުށަހަޅަންޖެހޭިިބީލަމާއ އެކުިއަދ  .ބީލަންިހުަށހަޅާނީިދ ވެހ ަބހުންނެވ11.1ިިެ
ި.ހުށަހެޅ ދާނެއެވެިބަހުންިއ ނގ ރޭސ ިޕްރޮޕޯސަލްިލ ޔުންތަކާއ 

.ިބީލަމުގައ ިބޭނުންކުރ12ިާ
ިފައ ސާ

ިިބީލަމުގައ ިބޭުނންކުރާިފައ ސާއަކީިދ ވެހ ިރުފ ޔާއެވެ.12.1ި

ިޝީޓްގައ 13.1ިިި.ިއަގުިހުށަހެޅުނ13ް ިބީލަްނ ިއެކަން ިހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ ިއަގު ިގޮތަކަސް ިވަކ  ބީލަމަށް
ިބަޔާންކޮށްފައ ވާނެއެވެ.ި

ިހުށަހަޅަންވަީނ13.2ިިި ިއަގު ިފަރާތެއްނަމަ ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާ ޖީ.އެސް.ޓީއަށް
ިޖީ.އެސް.ޓީ ިައދ  ިހ މަނައ ގެންނެވެ. ިއެނގެްނިިޖީ.އެސް.ޓީ ިަވކ  ިއަދަދު ދައްކާ

ިވެ.ިއޮންނަންވާނެއެ
ބީލަމުގެިމުއްދަތުިހަމަވާިތާރީޚްިއޮންނަންވާނީިބީލަންިހުށަހަޅާިތާރީުޚންިފެށ ގެްނ14.1ިިިިމުއްދަތުި.14

ިދުވަހުގެިމުއްދަަތކަށެވެ.30ިމަދުވެގެންި
.ިބީލަމާއެކުިހުށަހަޅަންޖެހ15ިޭ

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

ިކުރެވޭނެއެވެ.ިއެިީބލަމެއްިބާޠ ލުިނުވަތަިނެތްނަމްި
ި(2ިދަވަލުި)ޖަފުރ ހަމަކޮށްފައ ވާިބީަލންިހުށަހަޅާިފޯމ15.1.1ިިް
ިފަރުދުންގ15.1.2ިިެ ިސޮސައ ޓީ/އަމ އްލަ ކުންފުނ /ޕާޓްނަރޝ ޕް/ކޯޕަރޭޓ ވް

ިކޮޕީި ިރަޖ ސްޓްރީގެ ިިވ ޔަފާރީގެ ިއެންޓަރޕްރައ ސަސްި/ ިމީޑ އަލް ސްމޯލް
ިރަޖ ސްޓްރޭޝަންިކޮޕީ)އެސްއެމްއީ(ި

ިީބލަްނިޝީޓްފައ 15.1.3ިި ިކަމަށް ި)ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ިބީ.އޯ.ކ ޔު /ި ކޯޓޭޝަން
ިބުނެފައ ވާނަމަިުހށަހަޅަންޖެހޭނެެއވެ.(

ި(3ިފުރ ހަމަކޮށްފައ ވާިބީަލންިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިޕްރޮފައ ލްި)ޖަދުވަލ15.1.4ިިު
ި)ޖީ.އެސް.ޓީއަށ15.1.5ިިް ިކޮޕީ ިސެޓްފ ކެޓްގެ ިރެޖ ސްޓްރޭޝަން ޖީ.އެސް.ޓީ

ިރެޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާނަމަ(
ިޓެކްސ15.1.6ިިް ިދޫކުރާ ިއޮތޯރ ޓީން ިރެވެނ އު ިއ ންލަންޑް މޯލްޑ ވްސް

ިމަސްިހަމަނުވާ(3ި)ދޫކުރ ފަހުންިިކްލ އަރެންސްިރ ޕޯޓްގެިކޮޕީ
ިސެކ އުރ ޓ15.1.7ިީ ިޕޭމަންޓްި، ބ ޑް ިއެޑްވާންސް ިސެކ އުރ ޓީ، ޕާފޯމަންސް
ިގެރެންޓީ
މަސައްކުގެިތަޖުބީލަންިހުށަހަޅާިމަސ15.1.8ިަ ރ ބާގެިލ ޔުންތަްއިއްކަތާގުޅުންހުރި 

ިފުރ ހަމަިކުރުމަށްފަހުިހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.5ިިިޖަދުވަލުއަދ 
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15.1.9ިި ިޑޭޓާ ިފައ ނޭންޝަން ފުރ ހަމަކޮށްފައ 11ިި)ޖަދުވަލް
ިިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

15.1.9ިި ިޖަދުވަލު ިއަދ  ިދަލީލު ިމާލީ ިފަރާތުގެ ިހުށަހަޅާ ފުރ ހަމ4ިިަބީލަން
ިކުރުމަށްފަހުިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ި

ި(10ހުށަހަޅާިޕްރޮޕޯސަލްި)ޖަދުވަލ15.1.10ިިް
ިލެ ިރ ފަރެންސް ިބޭންކް ިއެކައުންޓްެގި)ހ( ިސްޓޭޓްމަންޓްގައ ވާ ިނުވަތަ ޓަރ

ިވެރ ފަރާތަކީިބީލަމުގައ ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާިފަރާތްކަމުގައ ިވާންޖެހޭނެއެވެ.ި
ިއެފަރާތުެގި ިހުށާހަޅާނަަމ، ިބީލަން ިދަށުން ިވ ޔަފާރީގެ ިފަރުދުންގެ ިއަމ އްލަ )ށ(

ލެޓަރިނުަވަތިސްިނަމުގައ ިހުޅުވާފައ ވާިއެކައުންޓްގެިބޭންކްިރެފަެރންއަމ އްލަި
ިސްޓޭޓްމަންޓްވެސްިޤަބޫލްކުރެވޭެނއެވެ.ި

ި ިފާއ ތުވ  ިބޭްނކ6ިް)ނ( ިޭބންްކިިމަހުެގ ިއ ނގޭެނހެން ިއަދަދު ބެލެންސް
ިސްިސ ޓީިއެއްިނުވަތަިބޭންކްިސްޓޭޓްމަންޓްިހުަށހަޅަންވާެނއެވެ.ިރ ފަރެން

ހުށަހަޅާިކްރެޑ ޓްިރ ފަރެންސްިސ ޓީތަކުގައ ިތ ރީގައ ވާިޝަރުތުތަްއ15.1.11ިި
ިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.

ިުކންފުންޏަކުްނި ިހ ންގަމުންދާ ިނުވަތަ ިވ ޔަފާރ އެއްގެ )ހ(ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާ
ިނުވަތަިބޭންކަކުންިދޫޮކށްފައ ވާިލ އުމެއްކަމުގައ ިވާންވާނެއެވެ.

ރ ފަރެްނސްއަކީިޚާއްސަކޮށްިމ ޕްރޮކްޓަށްިދޫކުރެވ ފައ ވާި)ށ(ިުހށަހެޅޭިކްރެޑ ޓްި
ިސ ޓީއެއްކަމުގައ ިވާންވާނެއެވެ.
ިޕްރޮޖެ ިސ ޓީިޓްި)ނ(ިމ ރ ފަރެންސްގައ  ިޢަދަދު، ިފައ ސާގެ/ކްރެޑ ޓްގެ ިނަން، ގެ

ރ ފަރެންސްި ކްރެޑ ޓްގެިސ ޓީގެިމުއްދަތުިހަމވާނެިތާރީޚްިއަދި  ދޫކުރެވުނުިތާރީޚިް،
ި ިނަމާއ  ިފަރާތުގެ ިއެނގެްނިދޫކުރާ ިސާފުކޮށް ިސްޓޭމްޕް ިއަދ  ސޮއ 

ިއޮންނަންވާނެއެވެ.
މ ރ ފަރެންސްިވާންވާނީި ރ ަފރެންސްިދޫކުރ ފަރާތުންިދޫކޮށްފައ ވާިއޮރ ޖ ނަލްި)ރި(

ިރެފަރެންސްއަކަށެވެ.ިމ ފަދަިރ ފަރެނސްިތަކުގެިކޮޕީިބަލައެއްިނުގަނެވޭނެއެވެ.ި
ިރ ފަރެން ިކްރެޑ ޓް ިޫދކޮށްފައ ވާ ިފަރުދުން ިއަމ އްލަ ިބަލައެއްި)ބ( ސް

ިިިނުގަނެވޭނެއެވެ.
ިރ ންިހުށަހަޅަންޖެހޭިލ ޔުންތައްިއެއްބަސްވުމުގައ ިސޮއ ކުރުމުގެިކ15.2ިިުި

ިކޮޕ15.2.1ިިީ ިލ ޔުމުގެ ިދައްކާކަމުގެ ިފައ ސާ ިޕެންޝަން ގަވައ ދުން
ިލ ޔުން(ި ިއޮފީހުންދީފައ ވާ ިޕެންޝަން ިނެތްކަަމށް )މުޥައްޒަފުންނެްތނަމަ

ިހަމަނުވާ(މަސ3ިިް)ދޫކުރ ފަހުންި
ި

ި)ރ(ިބީލަންިުހށަހެޅުންި
ސ ޓީިއުރައ ގެިކަނާތްފަރާތުންިަމތީިކަނުގައ ިީބލަންިުހށަހަޅާިފަާރތުގެިނަމާއ 16.1ިިި.ިބީލަންިބަްނދުކުރާނެިގޮތ16ިް

ިޔެފާިއޮންނަންިވާނެއެވެ.ިލ އެޑްރެސްިއަދ ިފޯނުިނަމްބަރުި
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ހުށަހަޅާިބީަލންތައްިުހންނަންާވީނިބަންދުިކުރެވ ފައ ވާިސ ީޓިއުރައ ގައ ިބީލަްނ16.2ިިި
ިޝީޓްގައ ވާިގޮތަށްިއެޑްރެސްިކުރެވ ފައެވެ.ި

ިބީލަނ16.3ިިްި ިގަޑ  ިސުން ިހުށަހަޅަންވީ ިބީލަންތައް ިހުށަހަޅާ ިއެދ  މ މަސައްކަތަށް
ިޝީޓްގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާނެއެވެ.

ި16.4ިި ިދުވަހެއްެގ16.3ިިމ މާއްދާގެ ިބަންދު ިސަރުކާރު ިތާރީޚަކީ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގައ 
ިއެންމެފަުހި ިހުށަޅަންެޖހޭ ިބީލަން ިހަމަޖައްސައ ފ ނަމަ ިސަރުކާރުން ގޮތުގައ 
ިބީަލްނި ިދުވަހެއްގެ ިއަންަނިރަސްމީ ިއަވަހަށް ިއެންެމ ިޖެހ ގެން ިވާނީ ތާރީހަކަށް

ިޝީތްގައ ވާިސުންގަޑ އެވެ.ި
.ިބީލަންިހުށަހެޅުމުގ17ިެ

ިގަޑ ސުން
17.1ިި ިތާރީޚަކީ ިޖެހޭ ިުހށަހަޅަން 14ިިބީލަން 2021ިިމާރ ޗް ދުވަހުެގިިއާދ އްތަވާ

ިގަޑ ިއަށެވެ.0011ިި:
ިއީމެއ ލްިއަދ ިފެކްސްިއ ންިފޮނުވާިބީލަންތައްިަބލައެއްިނުގަނެވޭެނއެވެ.17.2ިިި
ިބީލަންަތްއ17.3ިިި ިހަށަހަާޅ ިފަހުން ިސުންގަޑީގެ ިހަމަޖެހ ފައ ވާ ިުހށަހެޅުމަށް ބީލަން

ިބަލައެއްިނުގަނެވޭނެއެވެ.ި
.ިމުއްދަތުގެިފަހުންިހުށަހެޅ18ިޭ

ިބީލަންތަކާއ މެދުިއަމަލުިކުރާނެގޮތްި
ި

ިމުއްދަތުގެިފަހުންިހުށަހެޅޭިީބލަްނތައްިބަލައެއްިނުގަނެވޭނެއެވެ.18.1ިިިި

ިހުޅުވުމާއ ިއ ވެލުއޭްޓިކުރުން)ބ(ިީބލަންި
ި
މ މަސައްކަތަށްިހުށަހަޅާިބީލަންަތއްިހުޅުވުމަށްިހަމަޖެހ ފައ ވަީނިީބލަންިހުަށހަާޅ19.1ިިިބީލަންިހުޅުވުންި.19ި

ފަރާތްތަކުގެިނުވަތަިެއފަރާތުންިީބލަންިހުޅުވުމަށްިހަމަޖެހ ފައ ވާިަތނަށްިފޮނުާވި
ިފަރާތެއްގެިހާޒ ރުގަިބީލަންިޝީްޓގައ ވާިތާރީޚްގައެވެ.ިި

ތާރީޚަކީިއެއްވެސްިސަބަބަކާިހުރެިސަރުކާރުިބީލަންިހުޅުވުމަށްިހަމަޖައްސާފައ ވ19.2ިިާި
ިއޮންަނީނިބަން ިހުޅުވުން ިބީލަން ިަހމަޖައްސައ ފ ނަމަ ިގޮތުގައ  ިދުވަހެއްެގ ދު

ިޖެހ ގެންިއަންނަިރަސްމީިދުވަހުގެިބީލަންިޝީޓްގައ ވާިސުންގަޑީަގއެވެ.
ިއުޅޭނަމ19.3ިިަި ިމައްސަލައެއް ިހ ސާބުކުރުމުގެ ިބީލަްނތަުކގެ ިފުރ ހަމަވާ ޝަރުތު

ިކުރެވޭނެއެވެ.ިޙްތ ރީގައ އެވާިގޮތްތަކުގެިމަތ ންިއ ސްލާ
ިޢަދަުދ19.4ިިި ިފައ ސާގެ ިލ ޔެފައ ވާ ިބަހުން ިދ ވެހ  ިއަދަދާއ  ިފައ ސާގެ ބީލަމުގައ ވާ

ބަހުންިލ ޔެފައ ވާިފައ ސާގެި ބަލާނީިދ ވެހި  ތަފާތުވާނަަމ،ިރަނގަޅުިޢަދަދުކަމުގައި 
ިއަދަދެވެ.ި

.ިހުށަހަޅާިބީލަމުގައ ިކުށްތަްއ20ި
ިކުރުންިޙްއ ސްލާ

ިފުރ ހަމަވޭތ20.1ިިިޯ ިކަންކަްނ ިތ ރީގައ މ ވާ ިކުރ ން ިއ ވެލުޭއޓްކުރުމުގެ ބީލަންތައް
ިބެލޭނެއެވެ.ި

ިބީލަމަށްިޝަރުތުިފުރ ަހމަވާިފަރާތެއްކަން.20.1.1ިި
ިހުށަހަޅަންޖެހޭިލ ޔުންަތއްިހުށަހަޅާފައ ވާިފަރާތެއްކަނ20.1.2ިިް
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.ިބީލަންތައްިޗެކްކުރުމާއ 21ި
ބީލަންތަކުގެިރެސްޕޮންސ ވްނަސްި

ިކަނޑައެޅުން

ިއުޞޫލ21.1ިް ިކަނޑައެޅުްނިބީލަމުގައ ވާ ިބ ޑެއްޯތ ިއެކަށީގެންވާ ތަަކށްބަަލއ 
ި)ރެސްޕޮންސ ވްނަސް(

ި21.2ިި ިކުރެވޭނީ ިއ ވެލުއޭޓް ިތެރެއ ން ިބީަލންތަކުގެ ިކަންކަްނ20.1ިިހުށަހަޅާ ގައ ވާ
ިފުރ ހަމަވާިބީލަންތަކެވެ.

ހަވާލުކުރާނެިފަާރތެއްިކަނޑައަޅާނީިބީލަންިވަޒަންކުރުމަށްިޭބނުންިކުރާނެިބީލަނ21.3ިިްި
ިނަިމާކްސްލ ބޭިފަރާތަކެވެ.ިގި މ ންގަނޑަށްިބަލައ ގެންިއެންމެ

ިމަޢުލޫމާތާއ 22.1ިިިބީލަންތައްިކެންސަލްިކުރުންިި.22 ިފުރ ހަމަކުރަންޖެހޭ ިހުށަހަޅާއ ރު ިބީލަން ިގުޅ ގެން އ ޢުލާންއާއ 
ިނެވޭނެއެވެ.ލ ޔުްނތައްިހުށަހަާޅފައ ނުވާނަމަިީބލަންތައްިބަލައ ުނގަހުށަހަޅަންޖެހޭި

ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިބަލައ ގަތުމަްށފަުހ ިއެކަށީގެންނުާވިބީލަންތައް ިއަގުތަކަކީ
ިިތަކެއްނަމައަގު ިއ ޚްތ ޔާރު ިކެންސަލްކުރުމުގެ ިއަށްިމ ނ ސްޓްރީބީލަްނތައް

ިލ ބ ގެންވެއެވެ.
.ިބީލަންތައްިވަޒަނ23ިް

 ކުރުންިި)އ ވެލުއޭޓް(
ިއ ވެލުއޭޓްިކުރުމުގައ ިބާލާނެިމ ްނގަޑުތައްިތ ރީގައ ިއެވަނީއެވެ.23.1ި

ިހުށަހަޅާިއެންމެދަށްިއަގ23.1.1ިު
ި.ިމަސައްކަތުގެިތަޖުރ ބ23.1.2ާ
ި.ިމާލީިތަނަވަސްކަނ23.1.3ް
ިމުއްދަތ23.1.4ިު

6ިތަފްޞީްލިަޖދުވަލުގައ ިޕޮއ ންޓްިދ ނުމުގައ ިަބލާނެިމުޙ ންމުިކަންތައްތަކުެގި
ިގައ ިވާނެއެވެ.ި

ބަޔާންކޮށްފައ ވާިކަންތަކުގެިއ ތުރުންިވަޒަންިކުރުމަށްފަހުިމަސައްކަތ23.2ި23.1ިިްި ގައި 
ިޙަވާލުކުރުމުގެިކުރ ންިތ ރީގައ ވާިކަންތައްތަކަށްިރ ޔާއަތްިކުރެވޭނެއެވެ.

ިދަޢުލަތަށްިޓެކްސްިދަްއކާފަރާތެއްނަމަ،ިޓެކްސްިދައްކާފައ ވޭތޯިބެލުނ23.2.1ިިް
ިފަރާތެްއ23.2.2ިި ިއެވޯޑްކޮށްފައ ވާ ިކުރ ން ިމަޝްރޫޢުތަކުގައ  ސަރުކާރުގެ

ިމަސައްކަތުގެިފެންވަރުިދަށްވެިނުވަތަިމަސައްކަތްިނުނ ންމާިފަރާަތކަށްިނުވުންި
ިމައްސަލައެއްިހ ނގާފައ ވާިނުވަތަިހ ނގަމުންދާިކޯޓެއްގައ ިޝަރުޢ23.2.3ިީ
ިއެކަމެއްިއޮތްނަމަ

.ިބީލަންިހަވާލުކުރާނެިފަރާތ24ިް
ިކަނޑައެޅުންި

ިބީލަންިކާމ ޔާބުވ ިފަރާތަށާއ ،ިކާމ ޔާބުނުވ ިފަރާތްތަކަށްިލ ޔުމުންިއަންގާނެއެވެ.24.1ިި

.ިބީލަންިކާމ ޔާބުކުރާިފަރާތ25ިް
ހޮވައ ،ިއެކަންިއެންގުމާއ ި
ިއެއްބަސްވުމުގައ ިސޮއ ކުރުންި

ިލ 25.1ި ިއެކަމުގެ ިކާމ ޔާބުކުރ ފަރާތަްށ ިބަންދުޫންނިބީލަން ިގ ނަވެގެްނ ިފޮނުވާތާ ޔުން
ފ07ިަ ީބލަންިކާމ ޔާބުކުރި  ދުވަހުގެިތެރޭގައި  ދެމެދުިމަސައްކަތުގެި)ހަތެއްި( ރާތާއި 

ިއެއްވަސްވުމުގައ ިސޮއ ިކުރަންވާނެއެވެ.ި
ިއެއްބަސްވުމުގައ 25.2ި25.1ިިި ިމުއްދަތުގައ  ިއެ ިގޮތުގެމަތ ން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގައ 

ި ިނ ންމުްނިސޮއ  ިނ ންމާފައ ވާ ިޙަވާލުކުރުމަށް ނުކުރައްވައ ފ ނަމަ،ިމ މަސައްކަތް
ިބާޠ ލްކުރެވޭނެއެވެ.
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ިނުވަަތ25.3ިިި ިދޫކޮށްލައ ފ ނަމަ ިމަސައްކަތް ިސޮއ ކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމުގައ 
ިމަސައްކަތްި ިނުކޮށް ިމަސައްކަތްފުރ ހަމަ ިސޮއ ކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމުގައ 

ބަޔާންކޮށްފައ ާވިިގައ 17.19ިމާލ ްއޔަތުިޤަވާއ ދުގެިޢުލަތުގެިދޫކޮށްލައ ފ ނަމަިދަ
ިގޮތުގެމަތ ންިފ ޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.ި

ބަޔާންިކޮށްފައ ވާިއަދަދަށްިބ ޑްިސެކ އުރ ޓީިހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.25.4ިިި ިބީލަންިީޝޓްގައި 
ި)ޅ(ިހުށަހަޅަންޖެހޭިސެކ އުރ ޓީަތއް

ބީލަންިކާމ ޔާބުިކުރާިފަރާތަށްިއެކަންިއަންގާިތާރީޚުންިފެށ ގެންިރަސްމީިބަންދ26.1ިިުި.ިބ ޑްިސެކ އުރ ޓ26ިީ
ި ިބ ްޑިިަހތެއް()7ިނޫން ިފަރާތްތަކުގެ ިނާކާމ ޔާބުވާ ިބީލަން ިެތރޭގައ  ދުވަހުގެ

ނެގޭީނިބ ޑްިސެކ  ސެކ އުރ ޓީިއެފަރާތްތަކަށްިޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. އުރ ޓީގެިގޮތުގައި 
ިރުފ ޔާ(ިރުފ ޔާއެވެ.ިއެއްހާސްިހަތްސަތޭކަިފަންސާސްި)ި-/1,750

ފަރާތަކުންިީބލަމުންިވެކ ވެްއޖެނަމަިނުވަަތ26.2ިިި ބީލަންިހުޅުވުމަްށފަހުިބީލަންިުހަށހެޅި 
ބީލަންިކާމ ޔާބުކުރާިފަރާތަށްިބީަލންިކާމ ޔާބުވ ކަމުގެިލ ޔުންިލ ބުަމށްފަހުިބީަލްނި
ިދައުލަތަްށި ިސެކ އުރ ޓީ ިބ ޑް ިހުށަހަޅާފައ ވާ ިއެފަރާުތްނ ިކޮށްފ ނަމަ ކެންސަލް

 ނެގޭނެއެވެ.ި
އެޑްވާންސްިފައ ސާިއަދި .27ި

ިއެޑްވާންސްިފައ ސާގެިގެރެންޓީި
ިމާލ އްޔަތުގ27.1ިިެ ިދައުލަތުެގ ިހުށަހަޅައ ފ ނަމަ، ިއެދ  ިހޯދުމަށް ިފައ ސާ އެޑްވާންސް

ިޤަވައ ދާިއެއްގޮތަށްިއެޑްވާންސްިފައ ސާިދޫކުރެވ ދާނެއެވެ.ި
ިދޫކުރެވ27.2ިޭި ިފައ ސާ ިއެޑްވާންސް ިނީ ިއަގު ިޖުމްލަ ިި -/250,000ޕްރޮކ އުމަންޓްގެ

ިި(ިދ ވެހ ިރުފ ޔާއަށްވުރެިބޮޑުވާނަމައެވެ.ރުފ ޔާި)ދެލައްކަިފަންސާސްިހާސް
މަސައްކަތްިހަވާލުވާތ27.3ިިާި )ސާޅީސ45ިިްއެޑްވާންސްިފައ ސާިހޯދުމަށްިހުށަހަޅާނަމިަ،

ިފަހެއް(ިދުވަހުގެިތެރޭގައ ިއެޑްވާންސްިފައ ސާއަށްިއެދ ިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ި
ިގެރެންޓީގ27.4ިިެި ިޕޭމަންޓް ިއެޑްވާންސް ިހުށަހަޅާނަމަ ިހޯދުމަށް ިފައ ސާ އެޑްވާންސް

ިދ ވެހ ރާއްގައ ި ިނުވަތަ ިބޭންކަކުން ިގަބޫލުކުރާ ިސަރުކާރުން ގޮތުގައ 
ި ިއ ންސްޓ ޓ އުޝަނަކުްނ ިފައ ނޭންޝަްލ ިމަޝްރޫޢުއަްށިޤާއ މްކުރެވ ފައ ވާ މ 

ިހުށަހަޅަ ިގެރެންޓީއެއް ިނުވަތަ ިސެކ އުރ ޓީ ިއެޑްވާންސްިދޫކޮށްފައ ވާ ންވާނެވެ.
ިގައ ިވާނެއެވެ.9ިޕޭމަންޓްިސެކ އުރ ޓީިއޮންނަވާނެިގޮތުގެިނަމޫނާއެއްިޖަދުވަލުި

ި)ފަނަރ15ިިަ%އެޑްވާންސްިފައ ސާިދޫކުރެވޭނީިއެއްބަސްވުމުގެިޖުމްލަިއަގުގ27.5ިިެި
އ ންސައްތަ(ިއަށްވުރެިބޮޑުނުވާިއަދަދަކަށެވެ.ިއަދ ިއެޑްވާންސްގެިގޮތުގައ ިދެވޭި
ފައ ސާިމަސައްކަތްިކުރަމުންދާއ ރުިހުށަހަޅާިބ ލްތަކުން،ިއެއްބަސްވުމުގެިޖުމްލަި

ިއަގުގެިނ ސްބަތުންިއުނ ކުރެވޭނެެއވެ.
ިހުށަޕާރފޯމަނ28.1ިްި.ިޕާރފޯމަންސްިގެރެންޓ28ީ ިގޮުތގައ  ިގެރެންޓީގެ ިޤަބޫލުކުާރިސް ިސަރުކާރު ހަޅަންވާނީ

ިފައ ނޭންޝަްލިިިނުވަތަބޭންކަކުން ިޤައ މްކުރެވ ފައ ވާ ދ ވެހ ރާްއޖޭގައ 
ިނުވަަތި ިސެކ އުރ ޓީ ިދޫކޮށްފައ ވާ ިަމޝްރޫޢުއަށް ިމ  އ ންސްޓ ޓ އުޝަނަކުން
ޕާރފޯމަންސްިގެރެންޓީިއޮންނަންވާނެިގޮތުގެިނަމޫާނއެއްިޖަދުވަލުި ގެރެންޓީއެކެވެި.

ި.ގައ ިވާނެއެވ8ެ
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ިދެވ28.2ިިޭި ިފަރާތަށް ިކާމ ޔާބުކުރ  ިބީލަން ިބެހެއްޓުމަށް ިގެރެންޓީ ޕާރފޯމަންސް
ިމ މަ ިނުބަހައްޓައ ފ ނަމަ، ިގެރެންޓީ ިޕާރފޯމަންސް ސައްކަތްިމުއްދަތުގައ 

ިއެފަރާތަކުްނި ިބާޠ ލްކުރުމަށްަފހު، ިނ ންމުން ިނ ންމާފައ ވާ ޙަވާލުކުރުމަށް
ިހުށަހަޅާފައ ވާިބ ޑްިސެކ އުރ ޓީިދައުލަތަށްިނެގޭނެއެވެ.ި

ި28.3ިި ިގެރެންޓީގެ 28ިިއ ތުރަށްިމުއްދަތުގެިވެލ ޑ ޓީިބ ޑްިމުއްދަތަކީޕާރފޯމަންސް
ި)އެއް(ިއަހަރުިދުވަހެވެ.1ިކީިބ ޑްިވެލ ޑ ޓީގެިމުއްދަތަި.ދުވަހެވެ(ިއަށާވީސް)

29.1ިިިމައްސަލަިބެލުންި.29 ިޤަވައ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިފަދައ ނ17.09ިްދައުލަތުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގައ 
ިޤަވާ ިކަިއ އ ދާބީލަމެއްގައ  ިކުރާ ިމައްސަލަިޚ ލާަފށް ިބެލުަމށް ންތައްތައް

ިދަި،ހުށަހެޅުމާއ  ިޢަމަލުކުރެވޭނީ، ިބެލުމުގައ  ިމައްސަލަތަށް ލަތުގެިއުހުށަހެޅޭ
ި ިަނމްބަރު ިސަރކ އުލަރ ިޖަދުވަުލCIR/K-13ި/01/2018މާލ އްޔަތާބެހޭ ގެ

ިމައްސަލަތައ17ިް ިހުށަހެޅޭ ިހުށަހެޅުމާއ ، ިމައްސަލަ ިގުޅ ގެން ި"ބީލަމަކާ ގައ ވާ
ިބެލުމުގައ ިޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެިުއޞޫލު"އާއ ިއެއްގޮތަށެވެ.

ި29.2ިި ިޤަވައ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިފަދައ ނ17.09ިްދައުލަތުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގައ 
ިޤަވާ ިކަިއ އ ދާބީލަމެއްގައ  ިކުރާ ިހުށަހަޅަންވާނީ،ިންޚ ލާފަށް ިބެލުމަށް ތައްތައް

ިއުދަ ިނަމްބަރު ިސަރކ އުލަރ ިމާލ އްޔަތާބެހޭ ގCIR/K-13ިެ/01/2018ލަތުގެ
ި ި"ބީލ18ިަޖަދުވަލު ިއޮފ ސަރަށްިގައ ވާ ިޕްރޮކ އުމަންްޓ ިއޮފީހުގެ ިއ ުޢލާންކުރ  ން

ިފޯމުންނެވެ.PR-14ިިފުރަތަމަިމަރުހަލާ"ި-ބީލަންވެރ ޔާިމައްސަލަިހުށަހަޅާިފޯމް
ި29.3ިި ިޤަވައ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިފަދައ ނ17.09ިްދައުލަތުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގައ 

ޤަވާ މައްސަލަިންތައްތައްިބެލުމަިޚ ލާފަށްިކުރާިކަިއ ދާބީލަމެއްގައި  ށްިހުށަހެޅުމުްނި،
ދުވަުހގެިތެރޭގައ ،7ިިހުށަހަޅާިތާރީޚުންިފެށ ެގންިސަރުކާރުިބަންދުިޫނންި )ހަތެއްި(

ިހުށަހެޅި  ިމައްސަލަ ިލ ޔުމަކުން ިނ ންމ ގޮތް ިމައްސަލަ ިނ ންމައ ، މައްސަލަ
ިނަމްބަރުި ިސަރކ އުލަރ ިާމލ އްޔަތާބެހޭ ިދައުލަތުގެ ފަރާތަށް،

01/2018/CIR/K-13ިުގުޅ ގެނ19ިްގެިޖަދުވަލ ގައ ވާި"ބީލަމުގެިމައްސަލައާއި 
ި ިޖަވާބު" ިއޮފ ސަރުދޭ ިތައްޔާރުކޮށPR-14ިިްޕްރޮކ އުމަންޓް ިޖަާވުބ ފޯމުން

ިއަންގަންވާނެއެވެ.
.ިމައްސަލަިއަލުންިބެލުމަށ30ިް

މުސްތަޤ ލްިރ ވުއުިކޮމ ޓީއަށްި
ިހުށަހެޅުންި

30.1ިި ިބާބު ިޤަވައ ދުގެ ިމާލ އްޔަތު ިފަދައ ނ17.11ިިްދައުލަތުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ގައ 
ިބެލުމަްށި ިއަލުން ިއ ދާރީކަންކަން ިގުޅ ގެން ިމައްސަލައަކާއ  ިދ މާވާ ބީލަމެއްގައ 

ިރ ވ  ި"މުސްތަޤ އްލު ިހުށަހެޅުމުގައ ، ިކޮމެޓީ"ިއަށް ިމާލ އްޔަތާބެޭހިއު ދުއަލަތުގެ
ި ިނަމްބަރު CIR/K-13ި/01/2018ސަރކ އުލަރ ިޖަދުވަލު ގައ ވ21ިާގެ

"ބީލަުމގެިމައްސަލަިި"ބީލަންވެރ ޔާ ބީލަމުގެިމައްސަލަިއަލުންިބަލައ ދ ނުމަށްިއެދި 
ިފޯމު"ިއެޕީލްި ިހުށަހަޅާ ިމައްސަލަ ިރ ވ ުއިކޮމެޓީއަށް ިމުސްތަޤ އްލު ިބަލާ އަލުން

ިފޯމުންިހުށަހެޅ ދާނެއެވެ.PR-16ިމަރުހަލާ"ި
ި(ިއެންވ ޔަރަމަންޓްިއ މްޕެޓްިއެސެސްމަންޓްި)އީ.އައ .އޭ(ކ)
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އ މްޕެޓްިި.ިއެންވ ޔަމަންޓ31ް
ިއެސެސްމަންޓްި)އީ.އައ .އޭ(ިހެދުން

93/4ިޤާނޫނުިނަްމބަރުިިދެމެހެއްޓުމާބެހޭިިރަށްކާތެރ ކޮށްިތ މާވެށ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގ31.1ިެ
ިއ މްޕެޓްި ިއެންވ ޔަރަމަންޓް ިކުރ ން ި ިފެށުމުގެ ިމަޝްރޫޢުއެއް ިގޮތުން ގައ ވާ

ި ިމ ގޮތުން ިހަދަންޖެހޭނެއެވެ. ިއެއް ި)އީ.އައ .އޭ( ޝްރޫޢުިމ މައެސެސްމަންޓް
ފެށުމުގެިކުރ ންިއެންވ ޔަރަންމަްނޓަލްިޕްރޮޓެކްޝަންިއެޖެންސީި)ީއ.ޕީ.އޭ(ިއ ްނި

އީ.އައ .އޭިނަގަންޖެހޭިއެންމެހާިހުއްދަތައްިީބލަންިކާމ ޔާބުި ކުރާިފަރާތުންިނަގައި 
ިހަދަންވާނެއެވެ.ި

ިކ31.2ިުި ިކާމ ޔާބު ިބީލަްނ ިކުރަންވާނީ ިޙަރަދެއް ިއެންމެާހ ިދާ ިހެދުމަށް ރާިއީ.އައ .އޭ
ިފަރާތުންނެވެ.

އ ތުރެއްިތަކެއްިދުވަސްިިދާއެއްބަސްވުމުގެިމުއްދަތުގެިއ ތުރަށްިއީ.އައ .އޭިހެދުމަށ31.3ިްި
ިނުކުރެވޭނެއެވެ.ި

ި)އ(ިވޯކްޕްލޭން
32.1ިިި.ިމަޝްރޫޢުގެިވޯކްޕްލޭނ32ް ިޖަދުވަލް ިހުށަހަޅާފަާރތުން ިބީލަން ިފޯެމޓާއ އެއްގޮތަްށ12ިިބީލަމާއ އެކު ގައ ވާ

ިމ މަޝްރޫޢުގެިވޯކްޕްލޭންިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ި
ި

3ިސެކްޝަންި
ިއެއްބަސްވުމުގެިއާންމުިމާއްދާތައްިއަދ ިހާއްސަިމާއްދާތައްި

ިއެއްބަސްވުމ33.1ިުިިރަދީފު.33ި ިޢ ބާރާތެއް ިނުވަަތ ިބަހެއް ިވަކ  ިހ މެނޭ ރަދީފުގައ ިިމ ގައ 
ިތ ރީގައ މާނަކޮށްދީފައ ވާނަމަ،ިއެިބަހަަކށްިނުވަތަިއެިޢ ބާރާތަކަށްިދެވ ގެްނވަނީި

ިއެިބަހަކަށްިނުވަތަިޢ ބާރާތަކަށްިދީފައ ވާިމާނަކުރުމެވެ.

ބުނެފައ އެވަނ33.2ިިީި ކަމުގައި  އެއްބަސްވުންި" ނުވަތަި"މި  ިމ ނ ސްޓްރީި"އެއްބަސްވުންި"
މެދުިވެވޭިމ އެއްބަސްވުމަށާއ ،ިމ އެއްބަސްވުމުގެިފަރާތާިދެިމަސައްކަތްކުރާިއާއ ި

މ އެއްބަސްވުމާިއެއްގޮތަށްިއެއްބަސްވުމަށްިގެނެވޭިަބދަލުތައްވެސްި ޖަދުވަލުތަކަށާއި 
ިހ މެނޭިގޮތަށެވެ.

ި"ފަރ33.3ިާި ިނުވަތަ ިތްި"ފަރާތް" ިއެވަީނ ިބުނެފައ  ިކަމުގައ  އާއ ިިމ ނ ސްޓްރީތަށް"
ިފަރާތަށެވެ.ިމަސައްކަތްކުރާ

ބުނެފައ އެވަނީިމަސައްކަތް"33.4ިި އެއްބަސްވުމުގެިދަށުންިމަސައްކަތްކުރާި"ިކަމުގައި  މި 
ިފަރާތަށްިޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާިމަސައްކަތަށެވެ.

ިއަގު"33.5ިި ިމަސައްކަތުގެ ިއެއްގޮތަްށި" ިއެްއބަސްވުމާއ  ިބުނެފައ އެވަނީ ކަމަށް
ިކާިފައ ސާއެވެ.ިިމަސައްކަތްިފުރ ހަމަކުރުމުންިމަސައްކަތްިހަވާލުވާިފަރާތަށްިދައް

ސޮއ ކުރާިއެއްބަސްވުމުގެިމުއްދަތު"33.6ިި ބުނެފައ އެވަނީިމ އެއްބަސްވުމުގައި  ކަމުގައި  "ި
ބަޔާންކޮށްފައ ވާިވަނަިމާއްދާގ35.2.1ިައެއްބަސްވުމުގެިމި ތާރީޚުންިފެށ ގެންި އި 

ިމުއްދަތަށެވެ.ި
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ި33.7ިި ިހާ"ބާރުނުފޯރުވޭ ިއެވަނީ ިބުނެފައ  ިކަމުގައ  އާއި ިމ ނ ސްޓްރީދ ސާ"
އެްއބަސްވުމުގައ ވާިކަންކަްނިފަރާތުިމަސައްކަތްކުރާ ގެިބާރުގެިޭބރުންިހ ނގާިއަދި 

ި ިހުރަސްއެޅ ގެންދާ ިކުރުމަށް ިދެކޮޅުހެުދމާއ ި،ހަޅުތާލާއ ފުރ ހަމަ ދާޚ ލީިި،މަދަނީ
ޠޫފާނު،ިބ ންހެލުންިފަދަިޤުދުރަީތިި،ހަމަނުޖެހުމާއ ިއަދ ިއުދައެރުމާއ ،ިބޮޑުރާޅު

ިށެވެ.ޙާދ ސާތަކަ

ިމާލ އްޔަތުގެ"33.8ިި ިނަންބަުރިިދައުލަތުގެ ިޤާނޫނު ިބުނެފައ އެވަނީ ިކަމުގައ  ޤާނޫުނ"
އެޤާޫނނުގެިދަުށންިހެދ ފައ ާވިިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެ)2006/3ި އަށާއި  ޤާނޫނުި(

އެޤާނޫނަށްިނުަވތަިއެޤާނޫނުގެިދަށުންިހެދ ފައ ވާ ިަގވާއ ދުތަކާއ ،ިގަވާއ ދުތަކަށާއި 
ިގަވާއ ދުތަކަށްިގެނެވޭިއ ޞްލާޙުަތއްިހ މެނޭގޮތަށެވެ.

ގަވާއ ދުތަކަށާއ 33.9ިިި އެވަނީިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޤާނޫނުތަކަށާއި  ބުނެފައި  ޤާނޫނު"ިކަމުގައި 
 އެޤާނޫނުތަކަށާއ ިގަވާއ ދުތަަކށްިގެނެވޭިބަދަލުތައްިހ މެޭނގޮތަށެވެ.

ި

ި33.10ިި ިއެވަނީ ިބުނެފައ  ިކަމުގައ  ިޖުމްހޫރ އްޔާގެި"ސަރުކާރު" ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ
ިޖުމްހޫރ އްޔާގެި ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ިއެކުލަވާލެވ ފައ ވާ ިދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ިސަރުކާރަށާއ ިސަރުކާރުިތަމްސީލްކުރާިއ ދާރާތަކާއ ިމީހުންިހ މެނޭިގޮތަށެވެ.

ިސަރުކާރުގ33.11ިިެި ިއެކަމަކާގުޭޅ ިއެވަނީ ިބުނެފައ  ިކަމުގައ  ިއ ދާރާތައް" "ކަމާބެހޭ
ިއޭެޖންސީތަކަށާއ ިމ ނ ސްޓްރީ ިއޮފީސްތަކަށާއ  ިޑ ޕާޓްމަންްޓތަކަށާއ  ތަކަށާއ 

ި.ިއެހެނ ހެންިއ ދާރާތަކަށެވެ

ިބަޔާންކޮށްފައ ިއެއްބަސްވުމުިމ 34.1ިި.ިމާނަކުރުނ34ް ިކަނޑައެޅ ގެން ިގޮތަކަށް ިއެހެން ގައ 
ި ،ނުވާހާހ ނދަކު ިމަޙައްލުން ިބޭނުންކޮްށފައ ވާ ިބަހެްއ ިއެ ަކނޑައެޅ ގެންިނުަވތަ

ބަޔާންވެގެންވާިކަންކަްނިއެއްބަސްވުމުމި ި،އެހެންިގޮތަކަށްިދޭހަނުާވހާހ ނދަކުި ގައި 
 މާނަކުރުމުގައ ިއަންނަނ ވ ިޢާންުމިއުސޫލުތައްިހ ނގާނެއެވެ.

ިމާަނ34.1.1ިި ިޖަމްޢު ިބަހެއް ިބޭނުންޮކށްފައ ވާ ިދޭހަވާގޮތަށް ިމާނަ މުފުރަދު
ިއަ ިޭބނުންކުރެވ ދާނެެއވެ. ިދޭހަވާގޮތަްށިދޭހަވާގޮތަށް ިމާނަ ިޖަމްޢު ދ ،

ިބޭނުންކޮްށފައ ވާިބަހެއްިމުފްރަދުިމާނަިދޭހަވާގޮތަށްިޭބނުންކުރެވ ާދނެއެވެ.

މީހަކަށްިނުަވތަިފަރާަތކަށްިއ ޝާރާތްކުރާނަމަ،ިއެިއ ޝާރާތްކުރަނީ،34.1.2ިި
ިޠަބީޢީިޝަޚްޞާއ ިޤާނޫނީިޝަްޚޞުިހ މެނޭގޮތުންނެވެ.

ިނުވަަތިާމއްދާއ34.1.3ިެ ިނުވަަތިމާއްދާއަކަށް ިނުވަަތިއަކުރަކަށް ިބަޔަކަށް އްގެ
އެއްބަސްވުމުގައ ިޙަވާލާދީފައ ވާނަމަ،ިއެިޙަވާލާިއެިރައްދުވަނީ،ި ޖަދުވަލަކަށްިމި 
އެިޙަވާލާދެވޭިނުވަތަިއެިޙަވާލާިނ ސްބަތްވާިމ ިއެއްބަސްވުމުގެިާބބަކަށްިނުވަަތި



14 
 

ިނު ިއަކުރަކަށް ިނުވަތަ ިބަޔަކަށް ިމާއްދާއެއްގެ ިނުވަތަ ވަަތިމާއްދާއަކަށް
 ޖަދުވަލަކަށެވެ.

ޤާނޫނަކަްށިޙަވާލާދީފައ ވާނަމަ،ިއެިާޤނޫނަކަްށިއަންނަިއ ޞްލާޙާއ ިއ34.1.4ިިެ
ިޙަވާލާގައި  ިޤާނޫނަކަށްެދވޭ ިއެ ިގަވާއ ދު، ިހަާދ ިބާރުލ ބ ެގން ޤާނޫނެއްގެ

 ހ މެނ ގެންވެއެވެ.

ިމާނަޮކށްދީފައ ވާނަަމ،34.1.5ިި ިރަދީފުގައ  ިޢ ބާރާތެއް ިނުވަަތ ިބަހެއް ވަކ 
އެއްގޮތަށްިއެިބަހަކަށްިނުވަތަިއެިޢ ބާރާތެއ ގެިތެރޭގައި އެމާނަ އްިބަހުގެިހަމަތަކާއި 

 ބޭނުންނުރާިއެހެންިޮގތްތަކަށްވެްސިލ ބ ގެންވަނީިރަދީފުގައ ވާިމާނަެއވެ.

ިފުރަތަަމ34.1.6ިި ިއެްއބަސްވުން ިއެ ިޙަވާލާދީފައ ވާނަމަ، އެއްބަސްވުމަކަށް
ށްިއ ޞްލާޙުގެނެވ ާދނެިގޮތްކަމަްށިގޮތާއ ،ިއެިއެއްބަސްވުމައ ރުިއޮތްިސޮއ ކުރ ި

ިގޮތުގެމަތ ން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިގެންަނިި،އެ ިއެއްބަސްވުމަށް އެ
 އ ޞްލާޙުިހ މެނ ގެންވެއެވެ.

ވަކ ކަމެއްިހ ނގަންޖެހޭިދުވަސްކަމަށްިބަޔާންކޮށްފައ ވާިދުަވސްިދ މާވަނ34.1.7ިިީ
ި ިކަމުގައ ވާނަމަ،ިއެ ިދުވަހަކާ ިބަންދު ިބަާލނީ،ިރަސްމީ ިއަތުވެއްޖެަކމަށް ދުވަސް

ިބަންުދި ިރަސްމީ ިއަންަނ ިއަވަަހށް ިއެންމެ ިވ ދ ގެން ިދުވަާހ ިބަންދު ިރަސްމީ އެ
ިނޫންިދުވަހެއްގައެވެ.

ިމަސައްކަތްނ ންމައ 35.1ިިި.ިއެއްބަސްވުމުގެިމުއްދަތ35ު ިތެރޭގައ  ިމުއްދަތުގެ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ އެއްބަސްވުމުގައ 
ިޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.ވެރ ފަރާތަށްި

ިޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާިިދަށުންިއެއްބަސްވުމުގ35.2ި35.2.1ިެި ިފަރާތަށް މަސައްކަތްކުރާ
ިކުރުމަށާއ  ިި،މަސައްކަތް ިމަސައްކަތްތައް ިދާއ ރާގައ ވާިކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ

ިކުރުމަށްިި،ކުރުމަށާއ ިގެމަތ ންގޮތު ިޢަަމލު ިމާއްދާތަކަްށ ިކުރަންޖެހޭ ޢަަމުލ
ިމ ިޝަރުޠުކޮ ިދަށުން، ިމާއްދާތަކުެގ ިޝަރުޠުތަކާއ  ިއެްއބަސްވުމުގައ ވާ ިމ  ށް،

ިސޮއ ކުރާިއެއްބަސްވުމު ިިގައ  ިފެށ ގެން ިތެރޭގައި 7ިތާރީޚުން ިދުވަސް )ހަތް(
ި.މަސައްކަތްިޙަވާލުކުރެއެވެފަރާތަށްިމަސައްކަތްކުރާިިމ ނ ސްޓްރީއ ން

މަސައްކަތްކުރާިިމ ނ ސްޓްރީިފަށާނީިކުރަންިޢަމަލުިއެއްބަސްވުމަށ35.2.1ިްިި އާއި 
މ އެއްބަސްވުމުގައ  ސޮއ ކުރާިތާރީޚުންިފެށ ގެންނެވެި. އެއްބަސްވުމުގައި  ިފަރާތްިމި 

އެއްބަސްވުމުގެިިބަޔާންކޮށްފައ ވާިފަދައ ން މި  އެއްބަްސވުންިބާޠ ލުިނުވެިއޮތްނަަމި،
ިފެށ ގެން ިތާރީޚުން ިފަށާ ިކުރަން ިޢަމަލު ިއެއްބަސްވުމަށް ިމ  150ިި،މުއްދަތަކީ

ިފަންސާސްިދުވަސް(ިދުވަހެވެ.ި)ސަތޭކަި

އެއްބަސްވުމުގެިދަުށންިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންިކުރާިމަސައްކަތުގ36.1ި36.1.1ިިެި.ިމަސައްކަތުގެިއަގ36ިު މި 
 ގައ ިކަނޑައަޅާފައ ވާިފައ ސާގެިއަދަދެވެ.2އަގަކީިމ ިއެއްބަސްވުމުގެިޖަދުވަލުި
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ދ ނުމަށްިހަމަޖެހ ފައ ވަީނިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތަށްިމަސައްކަތުގެިއަގ36.1.2ިިު
ބަޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތުގެމަތ ންނެވެ.2ޖަދުވަލުި ގައ ވާިމަސައްކަތ2ިްޖަދުވަލުިިގައި 

ނުވަތަިމަސައްކަތްތަކަށްިރ ޔާއަތްކޮށްިޕޭމަންޓްިޝެޑ އުލްއެއްިހެދ ދާނެއެވެ.ިއަދ ި
ިކުރަމުންި ިއަދާ ިއަގު ިމަތ ން ިވާގޮތުގެ ިޝެޑ އުލްއާއ އެއްގޮތް ޕޭމަންޓް

ިޕޭމަންޓެއްިގެންދ ވ ދާ ިއެޑްވާންސް ިއަގު ިއަދާކުރަމުންދާ ިމ ގޮތުން ނެއެވެ.
ިއަދަދާއ ި ިދޭންނ ންމާފައ ވާ ިގޮތުގައ  ިއެޑްވާސްގެ ނަގާކަމުގައ ވަނީނަމަ

ިކޮންމެިިސާގެރ ޓެންޝަންފައ  ިޢަދަދު ިފައ ސާގެ ިކަނޑައާޅާފައ ވާ ގޮތުގައ 
ި ިގޮތަްށިޕޭމަންޓަކުން ިބަޔާންކޮށްފައ ވާ ިޤަވާއ ދުގައ  މާލ އްޔަތު

ިކެނޑެމުންދާނެއެއެވެ.ިި

ިނުވަތ36.1.3ިިަ ިޑ އުޓީއެއް ިޓެކުހެއް، ިދައްކަންޖެހޭ ިފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ
ފީއެއްގެިސަބަބުންިމަސައްކަތުގެިއަގަށްިބަދަލުިނުެގނެވޭނެއެވެ.ިެއހެންނަމަވެސްި
ިސަރުކާރުންި ިމުދަލަށް ިގެނެވޭ ިޕްރޮޖެކްޓަށް ިމ  ިދަށުން، ިއެއްބަސްވުމުގެ މ 

 އުސޫލާިއެއްގޮތަށްިޑ އުޓީިމައާފްކޮށްދެވޭނެއެވެ.ިކަނޑައަޅާފައ ވާި

އ ންފްލޭޝަންގެިސަަބުބންިނުވަތަިއެހެނ ހެންިސަބަބަކާެހދ ިފައ ސާގ36.1.4ިިެ
ިއަގަށްިއަންނަިބަދަލަކާިގުޅ ގެންިމަސައްކަތުގެިއަގަށްިބަދަލުިނުެގނެވޭނެއެވެ.

ިމަސ37.1ި37.1.1ިަި.ިމަސައްކަތްިކުރުނ37ިް ިފަރާތުން ިމަސައްކަތްކުރާ ިނ ންަމންވާީނ ިމ ނ ސްޓްރީިއްކަތްކޮށް
ި ިެއއްބަސްވުމުގައ  ިމ  ިގޮތުގެމަތ ން ިއަންގާ ކަނޑައަޅާފައ ވާިޝަރުޠުތަކާއ ިއ ން

ިއެއްގޮތްވާ ިމާއްދާތަކާ ިމ ގޮތުން ިފަރާތުންިމަތ ންނެެވ. މަސައްކަތްކުރާ
ޖަދުވަލުި ބަޔާންކޮށްފައ ާވ2ިިމަސައްކަތްކުރުމުގައި  ގައ ވާިމަސައްކަތުިދާއ ރާގައި 

 ވާނެވެ.މަސައްކަތްިކުރ އަށްިގެންދަންގޮތަށްި

ިމަސައްކަތްކޮށ37.1.2ިިް ިއެއްބަސްވުމުގައ ވާ ިމ  ިފަރާތުން މަސައްކަތްކުރާ
ިއަމ އް ިފަރާތުގެ ިމަސައްކަތްކުރާ ިއަދި ނ ންމަންވާނީ ިޚަރަދުގައެވެ. ލަ

ިނުވަތަި ިމުވައްޒަފުން ިއަމ އްލަ ިފަރާތުގެ ިމަސައްކަތްކުރާ މައްސައްކަތްކުރަންވާނީ
ިނުވަަތި ިތަކެތ  ިފަރާތުގެ ިމަސައްކަތްކުރާ ިމެދުވެރ ކޮށް، އޭޖެންޓުން

 އާލާތްތަކާއެކުއެވެ.

ިފަރާތުްނިިމ 37.1.3ި ިމަސައްކަތްކުރާ ިސޮއ ކުރުމުން އެއްބަސްވުމުގައ 
ިމަސައްކަތްިމަސައްކަތްކު ިފަރާތުން ިމަސައްކަތްކުރާ ިއަދ  ިފަށަންވާނެއެވެ. ރަން

ބަޔާންކޮށްފައ ވާިޮގތުގެމަތ ންިެއއްބަސްވުމުގެި އެއްބަސްވުމުގައި  ނ ންމަންވާނީިމި 
 މުއްދަތުގެިތެރޭގައ ިލަސްވުމަކާިނުލައެވެ.

ިަމސައްކަތްކުރާިިދ ސާެއއްހާިބާރުނުފޯރުވ37.1.3ިޭ ިސަބަބުން މެދުވެރ ވުމުގެ
ިނުެގްނދެވ އްޖެނަމަިފަރާތަ ިކުރ އަށް ިމަސައްކަތް ިއެއްބަސްވުމުގައ ވާޮގތަށް ިމ  ށް

ިއެއްބަސްވުމާި ިފަރާތަށް ިމަސައްކަތްކުރާ ިކަމެއް ިއެއްބަސްވުމުގައ ވާ ިމ  ނުވަތަ
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ިއެިހާދ ސާއެއްިހ ނގ ިވަގުތުންިފެށ ގެންިއެއްގޮތަށްިފުރ ހަމަިނުކުރެވ އްޖެަނމަ،ި
ގަޑ އ ރުތެރޭގައި 48ި މަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންިއެކަންިލ ޔުމުންި)ސާޅީސްިއަށެއްި(

ިމ ގޮތުން،ިމ ނ ސްޓްރީއަށް ިވާެނއެވެ. ިފަރާތުްނިިއަންގަން މަސައްކަތްުކރާ
ިދ ުނމާއެކުިމ ނ ސްޓްރީއަށް ިޙާލަތްތަްއިި،މަޢުލޫމާތު ިއެފަދަ ިއަވަހަށް ވީހާވެސް
ިކުރަ ިދ ރާސާ ިމެދުވެރ ވ  ިމަސައްކަތްކުރާިިއ ިޙާދ ސާއާންވާނެއެވެ.ިއަދ  ގުޅ ގެން

ފަރާތުގެިމަސައްކަތައްިގެއްލުންުނވާނޭިގޮތުމަތ ންިއެއްބަސްވުމަށްިގެންނަންެޖޭހި
ި ިއ ޚްތ ޔާރު ިގެނައުމުގެ މ ގޮތުން،ިިލ ބ ގެންވެއެވެ.މ ނ ސްޓްރީއަށްބަދަލެއް

މެދުވެރ ވުމުގެިސަބަބުންިދ މާވާިލަސްވުމަކާިގުޅ ގެންިިދ ސާއެއްހާބާރުނުފޯރުވޭި
ިނުވަަތި ިކޮށްގެން ިޖޫރ މަނާ ިފަރާތް ިމަސައްކަތްކުރާ ިދަށުން ިއެއްބަސްވުމުގެ މ 

 އެއްބަސްވުންިބާޠ ލުިކޮށްގެންިުނވާނެއެވެ.ި

ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޤާނޫނާިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންިމަސައްކަތްކުރަންވާނ37.1.4ިިީ
 ނުވާިގޮތުގެމަތ ންނެވެ.ޚ ލާފުި

ި

.ިއ ންސްޕެޓްކުރުމާއި 38
ިބަލައ ގަތުންިމަސައްކަތްި

މަސައްކަތްިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންިިގޮތުގެމަތ ންިއެއްބަސްވުމުގައ ވ38.1ި38.1.1ިާ
ި ިނ ންމުމަށްފަހު ިކުރުިމ ނ ސްޓްރީއަށްމަސައްކަތް މަސައްކަތްކުރާިި،މުންޙަވާލު

ި ިނ ންމާފައ ވަނީ ިމަސައްކަތްކޮށް އަންގާފައ ވާިިމ ނ ސްޓްރީއ ންިފަރާތުން
ިއެއްބަސް ިމ  ިގޮތުގެމަތ ން ިމާއްދާތަކާިވުމުގައ  ިޝަރުޠުތަކާއ  ކަނޑައަޅާފައ ވާ

ކަނޑައަޅާިފަރާތެއްިމެދުވެރ ކޮށްިިމ ނ ސްޓްރީއ ންމަތ ންކަންިެބލުމަށްިއެއްގޮތްވާ
ިލ ބ ގެންވެއެެވ.ިމ ނ ސްޓްރީއަށްގެިޙައްޤުިބަލާިޗެކްކުރުމުިމަސައްކަތް

ިިމ ނ ސްޓްރީއ ނ38.2ިިްި ިތެރޭގައ  ިޗެކްކުރުމުގެ ިބަލާ ިމ ނ ސްޓްރީއ ންިމަސައްކަތް
ި ިއެއްބަސްވުމުގައ  ިމ  ިއަދ /ނުވަަތ ިގޮތާ ކަނޑައަޅާފައ ވާިއަންގާފައ ވާ

ި ިމާއްދާތަކާ ިއަންނަނ ވ ިޝަރުޠުތަކާއ  ިކޮށްފައ ވާނަމަ ިމަސައްކަތް ޚ ލާފަށް
 ލ ބ ގެންވެއެވެ.ިމ ނ ސްޓްރީއަށްގޮތުގެމަތ ންިޢަމަލުކުރުމުގެިބާރުި

 ިމަސައްކަތްިބަލައ ނުގަުތން.ިނުވަތ38.1.2ިަ

38.2.2ި ިލ ޔުމުން ިދ ނުމަށްފަުހިިމ ނ ސްްޓރީއ ން. ިމުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާ
ިއެއްބަސްވުމުގައ ިިމ ނ ސްޓްރީއ ން ިމ  ިއަދ /ނުވަތަ ިގޮތާ އަންގާފައ ވާ

ި ިމާއްދާތަކާ ިޝަރުޠުތަކާއ  ިމަސައްކަތްިކަނޑައަޅާފައ ވާ ޚ ލާފަށްކޮށްފައ ވާ
 ރަނގަޅުކުރުމަށްިއެންގުން.

މަސައްކަތްިވަނަިމާއްދާގައ ވާިގޮތުގެމަތ ނ38.2.2ިިް.ިއެއްބަސްވުމުގ38.2.3ިެ
ިމަސައްކަތް،ި ިއަންގާފައ ވާ ިރަނގަޅުކުރުމަށް ިއެންގުންމުން ރަނގަޅުކުރުމަށް
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މަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންި އ ތުރުިއަގަކާިނުލައި  އަންގާފައ ވާިމުއްދަތުގެިތެރޭގައި 
ިރަނގަޅުިކޮށްދެންވާނެއެވެ.

39.1ިިި.ިމަސައްކަތަށްިބަދަލުގެނައުްނ39ި ިގެްނަނން ިއުނ އ ތުރު ބޭނުންެވ،ިމަސައްކަތްކުރާިިމ ނ ސްޓްރީއ ންމަސައްކަތަށް
އެކަށީގެންވާިސަބަބެއްިމެދުވެރ ވެގެންިމަސައްކަތަށްި ފަރާތަށްިއެކަންިއެންގުމުނިް،
ިބަޔާންޮކށްި ިސަަބބު ިލ ޔުމުން ިފަރާތް ިމަސައްކަތްކުރާ ިގެންނަްނ ިއުނ އ ތުރު
ިމަސައްކަތްކުރާި ިއުނ އ ތުރަށް ިގެންނަ ިމަސައްކަތަށް އ ޢުތ ރާޟުނުކުރާނަމަ،

ިމ ގޮުތން ިުހށަހަޅަންވާނެއެވެ. ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ަމސައްކަތްކުރާިި،ފަރާތުން
%ި ިއަގުގެ ިޖުމްލަ ިއެއްބަސްވުމުގެ ިހ ސާބު ިއަންދާސީ ިހުށަހަޅާ 15ިފަރާތުން

ިމުްއދަތުގެި ިއ ންސައްތަ(ިއަދ  ިވުެރިިތ ރީސް)ި%30)ފަނަރަ އ ންސައްތަ(އަށް
ިބޮޑުވެގެންިނުވާނެއެވެ.

ވަނަިފަރާތަކާިމަސައްކަތްިދެ.40ި
ިޙަވާލުކުރުންި

ިފަރާތަިދަށުންިމ އެއްބަސްވުމުގ40.1ިި40.1.1ިެ ިޙަވާލުކޮށްފައ ވާިމަސައްކަތްކުރާ ށް
ި ިޙަވާލުކުރެވޭނީ ިފަާރތަކަށް ިދެވަނަ ިބައެއް ހުއްދަިިމ ނ ސްްޓރީގެިމަސައްކަތުން

 އެވެ.ބުމަށްފަހުލ ޔުމަކުންިލ 

40.1.2ިި ިމާއްދާގެ ިފަރާތަކައ 40.1.1ިިމ  ިދެވަނަ ިގޮތުގެމަތ ން ގައ ވާ
ިފަރާތުްނި ިޙަވާލުވާ ިމަސައްކަތް ިޙަވާލުކުރ ކަމުގައ ވ ޔަސް ިބައެއް މަސައްކަތުން

ިމ އެއްބަސްވުމުގައ ވާިގޮތުގެމަތ ްނިފުރ ހަމައަށްިޒ ންމާިއުފުލަންިވާނެއެވެ.

ިމަޢުލޫމާތުތަކާއި ިޙ އްޞާކުރެވޭިފަރާތާިމަސައްކަތްކުރާިދަށުންިއެއްބަސްވުމުގެިމ 41.1ިި.ިމަޢުލޫމާތުިހާމަކުރުނ41ިް
ސ އްރުިހ ފެހެއްޓުމަށްިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތްިއެއްބަސްވެއެވެ.ިިލ ޔެކ ޔުންތަކުގެ

ިމަޢުލޫމާތެްއި ިއެފަަދ ިހަމަވުމަށްފަހުވެސް ިމުއްދަތު ިއެއްބަސްވުމުގެ ިމ  މ ގޮތުން
ިތ ންވަަނި ިނުހ ެމނޭ ިގޮތުގައ  ިބައ ވެރ ންގެ ިއެއްބަސްވުމުގެ ިލ ޔެކ ޔުމެއް ނުވަތަ

އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނީިބާރުލ ބ ަފއ ވާިޝަރުޢީި، ފަރާތަކާިޙ އްޞާިނުކުރެވޭނެއެވެި.
ިދަށުްނި ިއެއްބަސްވުމުގެ ިމ  ިއ ދާރާއަކުން، ިދަޢުަލތުގެ ިނުވަތަ ކޯޓަކުން
ސ އްރުކުރުމަށްިކަނޑައަޅާފައ ވާިމަޢުލޫމާތެއްިނުވަތަިލ ޔެކ ޔުމެއްިއެފަރާތްތަކަްށި

ިއަމުރުކޮށްފ ނަމަ ިކުރުމަށް ިނުވަަތި، ޙ އްޞާ ިމަޢުލޫމާތެއް ިފަރާތަށް އަމުރުކުރ 
އެއްބަސްވުންިހުރަހެއްިނާޅައެވެ.ލ ޔެކ  ިޔުމެއްިޙ އްޞާކުރުމަށްިމި 

ިމުއްދަތ42.1ި42.1.1ިަި.ިއެއްވަސްވުމަށްިޚ ލާފުވުނ42ިް ިކަނޑައަޅާފައ ވާ ިނ ންމަން ިމަސައްކަތް ށްިއެއްބަސްވުމުގައ 
ަމސައްކަތްިނުނ މ ިިނ ންމާފައ ނުވާނަމަަމސައްކަތްިއެއްބަސްވެފައ ވާިގޮތުގެމަތ ންި
ި ިދުވަހަކަށް، ިކޮންމެ ިމާލ އްޔަތުގެއ ތުރުވާ ގޮތުގެމަތ ްނިިއެއްޤާނޫނާިދައުލަތުގެ

 ޖޫރ މަނާިކުރެވޭެނއެވެ.ިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތްިއަންނަނ ވ ިގޮތުގެމަތ ންި

ލަސްވުމުގެިއަުގިކުރުމުގައ ިޖޫރ މަނާމަސައްކަތްކުރާިފަރާތްި .1.1
ިފޯމ އުލާއަށެވެ.(CP x 0.005 x LDިހ ސާބުކުރާނީި)

CPިި)ްއެއްބަސްވުމުގެިޖުމްަލިއަކީި)ކޮންޓްރެކްޓްިޕްރައ ސ
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އަދި  އެއްބަސްވުމުެގިިއަކީި)ލޭޓްިޑ އުޭރޝަން(LDިއަގެވެި.
 މުއްދަތަށްވުރެިއ ތުރުވާިދުވަސްތަކެވެ.

ިއަދަދުި .1.2 ިކުރެވޭ ިިޖުރ މަނާ ި%މުޅ  ިއަގުގެ 15ިމަސައްކަތުގެ
ިއެވެ.ނުވާނެިއަށްވުރެިއ ތުރު)ފަނަރަިއ ންސައްތަ(ި

ި42.2ިިިި ިއެއްބަސްވުމުގެ 38.1.2ިިމ  ިގޮތުގެމަތ ން ިމާއްދާގައ ވާ ިމ ނ ސްޓްރީއ ންިވަނަ
ިފަރާތަށްި ިމަސައްކަތްކުރާ ިއަގު ިމަސައްކަތްތަކުެގިމަސައްކަތުގެ ިނުގަްނނަ ބަލައ 

ިލ ބ އެއްނުދެވޭނެއެވެ.

މަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންިކޮށްފައ ވާިމަސައްކަތަކީިމަސައްކަތުގެިއަގާިނުބައްދަުލ42.3ިިި
ިޙައްޤުި ިއ ންކާރުކުރުމުގެ ިދ ނުމަށް ިއަގު ިމަސައްކަތުގެ މަސައްކަތެއްނަމަ

ިކޮށްފައ ާވިިލ ބ ެގންވެއެވެ.ިމ ނ ސްޓްރީއަށް ިފަރާތުްނ ިމަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ
މަސައްކަތް ކުރާިފަރާތުންިކޮށްފައ ވާިމަސައްކަތުގެިމަސައްކަތުގެިއަގުިދ ނުމުގައި 
މަސައްކަތަށްިކަނޑައަޅާފައ ވާިޖުމްލަިމ ންވަރަށްިއަދ /ނުވަތަިފެންވަރަްށިބަލައ ި

ިލ ބ ގެންވެއެވެ.ިމ ނ ސްޓްރީއަށްއަގުންިކެނޑުމުގެިއ ޚްތ ޔާރުި

ިމ ނ ސްޓްރީއަށްިމ ިއެއްބަސްވުމުގެިދަށުންިއަންނަނ ވ ިާހލަތްތަކުަގއ 43.1ި43.1.1ިިި.ިއެއްބަސްވުންިބާޠ ލުކުރުނ43ިް
ިނޯޓ ްސި ިއަދ  ިނުވާގޮތަށް ިއުނ ކަމެއް ިއެއްވެސް ިޙައްޤުތަކަށް ިއެހެން ލ ބ ގެންވާ

ި ިދ ނުމަށްފަހު، ިއ ޚްތ ޔާރު ިބާޠ ލުކުރުމުގެ ިއެއްބަސްވުން ިމ ނ ސްޓްރީއަށްިމ 
 ލ ބ ގެންވެއެވެ.

ާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރ 22މި އެއްބަސްވުމުގެ  .1.1

ޖުމްލަ އަގުގެ މަސައްކަތުގެިިމުޅ ިފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރާ އަދަދު 

 އަށް ވުން.)ފަނަރަިއ ންސައްތަ(ި 15%

ިމުއްދަތަްށިމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުން  .1.2 ެއއްބަސްވުމުގެ
 ނ ންމާފައ ނުވުން.ަމސައްކަތްިއެއްބަސްވެފައ ވާިގޮތުގެމަތ ންި

ގޮތަކަށް ންއެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫ .1.3

ިއެއްަބސްވުމުގައ ިމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް  ކަނޑައަޅާފައ ވާިމ 
މަސައްކަތްކުރުމަށް މަތ ންިޝަރުޠުތަކާއ ިމާއްދާތަކާިއެއްގޮތްވާ

ދެކޮޅު ހެދުން ނުވަތަ މަސައްކަތް ނުކުރުން ނުވަތަ މަސައްކަތް 

 ކުރެވިފައިނުވުން.

ަމސައްކަތްިކުރ އަށްިނު .1.4 މ ނެއްގައި   ދ އުންިއެކަށީގެންވާިހަލުވި 

1.5. ި ިޖަދުވަލު ިކަރުދާހުެގ ިމަޢުލޫމާތު ގައ ވ12ިިާބީލަން
ިޝެޑ އުލްގައ ވާި ިއެ ިއެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތ ން ވޯކްޕްލޭންއާއ 
މުއްދަތުތަކުގައ ިނ ންމުަމށްިކަނޑައަޅާފައ ވާިމަސައްކަތްތައް،ި
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ިކަނޑައެޅ ފައ ވާި ިއަދ /ނުވަތަ ިމުއްދަތަށް ކަނޑައަޅާފައ ވާ
 .ފެންވަރަށްިމަސައްކަތްިނުކުރުން

 ވުން.މަސައްކަތްކުރާިފަރާތްިއ ފްލާޞް .1.6

ޤާނޫނާިޚ ލާފުިޢަމަލެއްިމަސައްކަތްކުރާި .1.7 މަސައްކަތްިކުރުމުގައި 
 ފަރާތުންިކުރުން.

ިއެއްބަސްވުމުިމ 43.1.2ި 43.1.1ިިގެ ިމާއްދާގެ ިވަނަ ިމ ނ ސްޓްރީއ ންދަުށން
އެއްބަސްވުންިބާޠ ލުިކޮށްފ ަނމަ،ިއެއްވެސްިނޯޓ ސްއެއްިދ ނުމަކާނުލާިނުވަަތި މި 

ިބާޠ ލުިިއެއްަބސްވުންމަސައްކަތްކުރާިފަރާތަށްިއެންގުމަކާނުލާ،ިިމ ނ ސްޓްރީއ ން
ދާގޮތަްށިނުސީިގޮތުންނާއ ިސީދާިމ ނ ސްޓްރީއަށްިސަބަބުންިޖެހުމުގެިކުރަން

ި ިބަދަލު ިގެއްލުމުގެ ިލ ބ ގަލ ބ ފައ ވާ ިފަރާތުން ިޙައްޤުިތުިަމސައްކަތްކުރާ މުގެ
ިލ ބ ގެންވެއެވެ.ިމ ނ ސްޓްރީއަށް

ިޙާލަތްތަކުގައ ،ިިމަސައްކަތްކުރ43.1.3ިާ ިޚ ލާފުވާ ިއެއްބަސްވުމާ ިމ  ފަރާތުން
އުފުލަންޖެހޭިހުރ ހާިޚަރަދުތަކާއި ިމ ނ ސްޓްރީއ ންިއެޚ ލާފުވުމެއްގެިސަބަބުންިމ
ި ިދަށުން ިއެއްބަސްވުމުގެ ިތަންފީުޛިިރީއަށްމ ނ ސްޓްމ  ިބާރުތައް ިޙައްޤާއ  ލ ބ ދޭ

ިމ ނ ސްޓްރީއަށްިއުފުލަންޖެހޭިހުރ ހާިޚަރަދުތައްިިމ ނ ސްޓްރީއ ންކުރުމުގެިގޮތުންި
 ދެއްކުމުގެިޒ ންމާިއުފުލަންިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތްިއެއްބަސްިވެއެވެ.

ލ ބ ދޭިއެއްވެސްިޙައްޤެއްިިމ ނ ސްޓްރީއަށްއްބަސްވުމުގެިދަށުންިއެިމ 43.1.4ި
ނުވަތަިބާރެއްިަތންފީޛުިކުރުމަުކން،ިމ ިއެއްބަސްވުމުގެިދަުށންިމަސައްކަތްކުރާި
ިބަރީޢައެއްި ިފަރާްތ ިމަސައްކަތްކުރާ ިކަްނތަްއތަކުން ިޒ ންމާވާންޖެހޭ ފަރާތް

 ނުވާނެއެވެ.

އަދާކުރަންެޖހޭިޒ ންމާއެްއިިމ ނ ސްޓްރީއ ންމ ިއެއްބަސްވުމުގެިދަުށނ43.1.5ިިް
ި ިސަބަބުން 14ިިއަދާނުކުރުމުގެ ިދުވަހުގެ ި)ސާދަ( ިދ ުނމަށްފަހު، މ ިނޯޓ ސް

 ށްިލ ބ ގެންވެއެވެ.ސައްކަތްކުރާިފަރާތައެއްބަސްވުންިބާޠ ލުކުރުމުގެިއ ޚްތ ޔާރުިމަ

އެއްބަސްވުންިިސަބަބެއްިނެތ ިއެކަށީގެންވ43.1.6ިާ މަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންިމި 
ިމަބާޠ ލު ިކުރާނަމަ ިއ ންސައްތަ(ި %15ޖުމްލަ އަގުގެ ސައްކަތުގެ )ފަނަރަ

އެއްަބސްވުންިލ ބ ގެންވެއެވެ.ިމ ނ ސްޓްީރއަށްޖޫރ މަނާކުރުމުގެިބާރުި ިބާޠ ލުިިއަދި 
ދާގޮަތށްިލ ބ ފައ ާވިނުސީިގޮތުންނާއ ިސީދާިމ ނ ސްޓްރީައށްިސަބަބުންިކުރުމުގެ

ިމ ނ ސްޓްރީއަށްިމުގެިޙައްޤުިތުގެއްލުމުގެިބަދަލުިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންިލ ބ ގަި
ިވެއެވެ.ލ ބ ގެން

.ިޚ ލާފުވުމާއ ިމައްސަލަތައ44ިް
ިޙައްލުކުރުން

ިއުފެދޭިިގޮތުންިބެހޭިއެއްބަސްވުމާިިމ ިމެދުގައ ިިދެފަރާތުގ44.1ި44.1.1ިެ
ިކުރުމަށްިިޙައްލުިދައްކައ ގެންިވާހަކަިމައްސަލަތައްިޚ ލާފުވުންތަކާއ 
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ިފަރާތުމ ނ ސްޓްރީ ިމަސައްކަތްކުރާ ިއެިިންއާއ  ިމަތ ން އެއްބަސްވެއެވެ.ިމ ގޮތުގެ
ި ިނުކުރެވ އްޖެނަމަ، ިޙައްލު ިފަރާތަކަށްވެސްިމައްސަލައެއް ިކޮންމެ ދެފަރާތުންކުރެ

 އެވެ.ހެޅ ދާނެކަމާބެހޭިޝަރުޢީިކޯޓަކަށްިހުށަިއެިމައްސަލަ

ިއެކަންިނެތްކަމެއްިއެއްބަސްވުމުގައ ިިމ 44.1.2ި ިވާހަކަިދ މާވެއްޖެނަމަ
ިކުރު ިޙައްލު ިދައްކައ ގެން ިފަރާތުްނިމ ނ ސްޓްރީމަށް ިމަސައްކަތްކުރާ އާއ 

ި ިމަތ ން ިދައްކައ ގެންއެއްބަސްވެއެވެ.ިމ ގޮތުގެ ޙައްލުިނުކުރެވ އްޖެނަމަ،ިިވާހަކަ
މައްސަލަިކަމާބެހޭިޝަރުޢީިކޯޓަކަށްިިދެފަރާތުންކުރެިކޮންމެިފަރާތަކަްށވެސްިއެ

 ހުށަހެޅ ދާނެއެވެ.

ިއެްއބަސްވާނަމ44.1.3ިަ ިފަރާާތިިމ ނ ސްޓްރީ، ދެފަރާތުން ިމަސައްކަތްކުރާ އާއ 
ި ިކުރުމަށް ިޙައްލު ިމައްސަލަތައް ިއުފެދޭ ިދެމެދު ިމ ިއާބ ޓްރޭޝަންއަށް ހުށަހެޅުން

ިއެއްބަސްވުމެއްިމަނައެއްިނުކުރެއެވެ.

މުޅ ިއެއްބަސްވުން،ިއަދ ިި.45
ިއެއްބަސްވުމަށްިބަދަލުިގެނައުންި

އެއްވެސްިިމ އެއްބަސްވުމަށްިނުވީމެިލ ޔުމަކުންިސޮއ ކުރާިއެއްބަސްވެިދެފަރާތުނ45.1ިް
ިބަދަލެއްިނުގެނެވޭނެއެވެ.

ި'ވެއ ވް'ިކުރުން.46ި
ި

ބަޔާންކޮށްފައ ވާކަމެއ46.1ިިް )އެޒ ންމާއެއްިނުވަަތިމ އެއްބަސްވުމުގައި  ލ ޔުމުންި'ވެއ ވްި'
ިދޫކޮްށލުން( ިގޮތަށް ިނުޖެޭހ ިއަދާކުރަން ިމ ިިކުރުމުންިިއ ލްތ ޒާމެއް މެނުވީ،

ިފަރާތަ ިމަސައްކަތްކުރާ ިދަށުން ިިށްއެއްބަސްވުމުގެ ިމ ނ ސްޓްރީއަށްިނުވަތަ
ލ ބ ގެންވާިއެއްވެސްިޙައްޤެއްިުނވަތަިއެއ ންިފަރާތަކުްނިއުފުލަންެޖހޭިއެއްވެސްި

ނުބެލެ'ވެއ ވް'ިއ ލްތ ޒާމެއްި ިވޭނެއެވެ.ކުރ ކަމުގައި 

ި.ަގވާއ ދެވެިޤާނޫނާއ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިހ ނގާނީިމައްޗަށްިއެއްބަސްވުމުގެިމ 47.1ިިހ ނގާނެިޤާނޫނުިި.47

އެއްބަސްވުމުގެިދަށުންިދެވޭިޮކންމެިނޯޓ ސްއެއްިނުވަތަިއެންގުެމއްިދޭންވާނީ،ިިމ 48.1ިިިމުޢާމަލާތްތައްި.ިކުރެވ48ޭ
ިރައްދުި ިއަދ  ިލ ޔުމުންނެވެ. ިކުރަންވާނީ، ިމުޢާމަލާެތއް ިކޮންމެ ިކުރެވޭ ނުވަތަ
ިފެކްސްި ިނުވަތަ ިޕޯސްޓުން ިރަޖ ސްޓްރީ ިނުވަތަ ިއަތުންއަތަށް ިސީދާ ކުރަންވާނީ

ކޮށްގެންި ިކޮށްފައ ވާިއެފަރާތެއްގެިއެޑްރެހަށެވެ.ިބަޔާންއެއްބަސްވުމުގައި މެދުވެރި 
ިރަ ިމެދުވެރ ކޮށް ިޕޯސްޓް ިރަޖ ސްޓްރީ ިރަޖ ސްޓްރީިއްއަދ  ިލ ޔެކ ޔުންތައް ދުކުރާ

ޕޯސްޓްިމެދުވެރ ކޮށްިފޮނުވަްނިޕޯސްޓްިއޮފީހާިޙަވާލުކުރާިދުވަހުްނިފެށ ގެންިެއި
ބެއްލ ޔެކ ޔުންތައްިރަ ޙަވާލުވީިކަމުގައި  ިލެވޭނެއެވެ.ިދުކުރަންިބޭނުންވާިފަރާތަކާއި 

ި

ި

ިި
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ި

4ިސެކްޝަންި

1ި-ޖަދުވަލުތައްި

ިބީލަންިހުަށހަޅާިފަރާތުންިހުށަހަަޅންޖެހޭިލ ޔުންތައްިއަދ ިޗެކްލ ސްޓް

ިިިހުށަހަޅަންޖެހޭިލ ޔުންތައްިި#
ިކުރެވޭނެއެވެ.ިީބލަންިބާޠ ލްބީލަންިހުަށހަޅާއ ރުިތ ރީގައ އެވާިމަޢުލޫމާތުިއަދ ިލ ޔުމެއްިއަދ ިލ ޔުންތައްިމަދުިނުވަތަިނެތްނަމަި

ިިި(2ިބީލަންިހުަށހަޅާިފޯމްި)ޖަދުވަލ1ިިް
، ކުންފުނ /ޕާޓްނަރޝ ޕް/ކޯޕަރޭޓ ވްިސޮސައ ޓީ/ިއަމ އްލަިފަރުދުންގެިވ ޔަފާރީގެިރަޖ ސްޓްރީގެިކޮޕ2ިީ

ި.އެމް.އީިރަޖ ސްޓްރޭޝަންިކޮޕީިެއސ  
ިި

ިިިޓ މޭޓްި)ކޯޓޭޝަން/ިބީ.އޯ.ކ ޔު(ހުށަހަޅާިއެސ3ިް
ިިި(10)ޖަދުވަލްިޕްރޮޕޯސަލ4ިިް
ިިި(3ހުށަހަޅާފަރާތުގެިޕްރޮފައ ލްި)ޖަުދވަލ5ިިު
ިިިޖީ.އެސް.ޓީިރެޖ ސްޓްރޭޝަންިސެޓްފ ކެޓްިކޮޕީި)ޖީ.އެސް.ޓީއަށްިރަޖ ސްޓްރީިކޮށްފައ ވާނަމަ(6ި
)ކުންފުނީގެިމެނޭޖ ންގިޑ ރެކްޓަރިި ބީލަމުގައ ިސޮއ ކުރުމުގެިހުއްދަިލ ޔުންި)ޕަވަރިއޮފްިއެޓާރނީ(7ި

ިވަނަިމާއްދާ(3.3ނޫންފަރާތެއްިނަމަ(ި)ބީލަންިމަުޢލޫމާތުިކަރުދާހުގެި
ިި

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

ިި

ިިިލ ޔުންތައްިހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަިއެލ ޔުންތައްވަނަިމާއްދާގައ ިބަޔާންކުރ9ި6.1ިިާ
ިިިބ ޑްިސެކ އުރ ޓީި)ބޭންކުިގެރެންޓީ(10ި

ބީލަންިހުަށހަޅާއ ރުިތ ރީގައ މ ވާިއ ރުޝާދާިއެއްގޮތަށްިބީލަންިުހށހަޅާފައ ނުވާނަމަިބީލަންިކެންސަްލިކުރުމުގެިއ ޙްތ ޔާރުި
ިބީލަމަށްިހުޅުވާލ ިފަރާތަށްިލ ބ ެގންވެއެވެ.ި

ިިިރެވ ފައ ބުިހުށަހަޅަންޖެހޭިލ ޔުންތައްިހުރީިމ ލ ސްޓްގައ ވާިތަރުތީބުންިތަރުތ11ިިީ
ިިިޞަފްހާިނަމްބަރުިޖަހާފައ ި)ކ ތަްއިޞަފްހާގެިތެރެއ ންިކ ތައްވަނަިޞަފްހާކަންިއެނގޭގޮަތށް(12ި
ިިިޞަފްހާތަކުގައ ިސޮއ ކޮށްފައ ިހުރުނ13ިް
ިިިބައ ންޑްކޮށްި/ިހީރަސްޖަާހފައ ބީލަމުގެިގަނޑުތައްިހުރީިވަކ ނުާވނެހެނ14ިިް
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2ިޖަދުވަލުި

ިހުށަހަޅާިފޯމްިބީލަންި

ި.ިބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިމަުޢލޫމާތ1ިު
ިިނަނ1.1ިިް
ިިއެޑްރެސ1.2ިިް
މޯބައ ލ1.3ިިް

ިނަމްބަރުި
ިއައ .ޑީ.ކާޑްިނަމްބަރ1.4ުި

)ކުންފުންޏެންނަމަިރަޖ ސްޓްރީި
ިނަމްބަރު(ި

ި

ިިއީމެއ ލްިއެޑްރެސ1.5ިިް

ިބީލަންިހުށަހަޅާިމަޝްރޫޢުގެިމަޢުލޫމާތުި.2ި
މަޝްރޫޢުގ2.1ިިެ

ިނަންި
ި

އ ޢުލާނ2.2ިިް
ިނަމްބަރުި

ި

ި.ިމަޝްރޫޢުގެިމުއްދަތ3ު
ދުވަހެވެ.150ިިމ މަޝްރޫޢުގެިމުއްދަތަކ3.1ިީ  

0011::ިގަޑ ި:2021ިިިމާރ ޗ14ިްިބީލަންިހުަށހަޅަންިޖެހޭިތާރީޚައ ިގަޑ :3.2ި  

ިއެމަސައްކަތްތަކަށްިހުށަހަޅާިއަގުތައްި.ިކުރަންޖެހޭިމަސައްކަތާއ ،4ި
ިޖުމްލަިމަސައްކަތްި#
ި ފައުންޑޭޝަނ1ިިް
ިިއެހެންިސ ވ ލްިމަސައްކަތްި)ވަށާފާރު/ގޭޓް(2ި
ިިއައ ސްޕްލާންޓްިޕްރީފެބްިއ މާރާތުގެިމަސައްކަތ3ިް
ިިޖެނެރޭޓަރ،ިއައ ސްފްލޭކްިމެޝ ންިއ ންސްޓޯލްކުރުމުގެިމަސައްކަތ4ިް

ިިޖީ.އެސް.ޓީި)ރުފ ޔާ(ި
ި.ިބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިއ ްގރާރ5ު
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މަތީގައ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިމަސައްކަތްިފޯރުކޮށްދ ނުމަށްިދީފައ ވާިަމޢުލޫމާތު،ިއެއްބަސްވުމުގެިމާއްދާަތއ5.1ިިް
އަޅުގަނޑުމެންިރަނގަޅަންިބެލުމަށްވަުހ،ިމަތީގައ ިދެންނެވ ފައ ވާިއަގަށްިމ ިމަސައްކަތްިކުރުމަށްިއަޅުނޑުި/ި

ިބީލަންިހުަށހަޅަމެވެ.
ނޑުި/ިއަޅުގަނޑުމެންިމަސައްކަތްިފޯރުކޮށްދ ނުމަށްިޙަވާލުކުރަންިނ ންމައ ފ ނަމަ،ިއެކަށީެގންވާިމުއްދަތެއްގެިގައަޅ5.2ިު

ތެރޭގައ ިމަސައްކަތްިފެއްޓުމަށާއ ،ިމަޝްރޫއުއަށްިކަނޑައަޅފައ ވާިމުއްދަތުގައ ިމަސައްކަތްިނ ންމުމަށްި
ިހުށަހަޅަމެވެ.

ި.ިބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާުތނ6ިް
 ިސޮއ 

ި
ި
ިތައްގަނޑު
ި ިިނަންި

ިިމަޤާމް
ިިތާރީޚް:

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި

ި
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ި

 

ި

3ިޖަދުވަލްި

ިހުށަހަޅާފަރާތުގެިޕްރޮފައ ލް

ި.ިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިމަޢުލޫމާތ1ިު
ިިނަނ1.1ިިް
ިިވ ޔަފާރ ިއެޑްރެސ1.2ިިް
ިިރަޖ ސްޓްރީިނަމްބަރ1.3ިު
ިިޕޭޔަރިއައ ޑެންޓ ފ ކޭޝަންިނަމްބަރުިޓެކްސ1.4ިިް
ިިޖީ.އެސް.ޓީިޓ ންިނަމްބަރ1.5ިިު
ިިފޯނުިނަމްބަރ1.6ިިު
ިިއީމެއ ލްިއެޑްރެސ1.8ިިް
.ިހުށަހަޅާފަރާތުގެިވެރ ންގެިމަުޢލޫމާތުި)ކުންފުންޏެއްނަމަިހ އްާސދާރުންގެިމަޢުލޫމާތު،ިޕާޓްނަރޝ ޕެއްނަމަިޕާޓްނަރުގ2ިެ

ިެގިވ ޔަފާރ އެއްނަމަިވެރ ފަރާތުގެިމަޢުލޫމާތު(މަޢޫލޫމާތު،ިއަމ އްލަިފަރުންދުން
ިމަޤާމްިނަންިި#

ިިި
ިިި
ިިި
ިިި
ިިި

ި.ިއާންމުކޮށްކުރާިމަސައްކަތ3ް
ިި
ިި
ިި
ިި

ި

ި

ި
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4ި-ޖަދުވަލުި

ިމާލީިތަނަވަސްކަމާއ ިބެހޭިމަޢުޫލމާތު

ިބީލަންިހުަށހަޅާފަރާތުގެިއެކައުންަޓކުގެިމަޢުލޫމާތު
ފާއ ތުވ ިމަހުގެިބެލެންސްިިއެކައުންޓްގެިބާވަތްިިއެކައުންޓްިނަންބަރުިި#

ި)ދ ވެހ ިރުފ ޔާއ ން(
ިިިި
ިިިި
ިިިި

ިިޖުމްލަ
ފައ ސާގެިއަދަދުިިދޫކުރެވުނުިމުއްދަތުިދޫކުރެވުނުިތާރީޚްިކުރެޑ ޓްިދޫކުރެވުނުިފަރާތުގެިނަންި#

ި)ދ ވެހ ިރުފ ޔާއ ން(
ިިިިި
ިިިިި
ިިިިި

ިިޖުމްލަ
 

5ިިި–ޖަދުވަލުި

ިއ ވާިގުޅުންހުރ ިމަސައްކަތްތައްި)ތ ނެއް(ިއަހަރުގެިެތރޭގައ ިކޮށްފ3ިަފާއ ތުވ ި

ިބީލަންިހުަށހަޅާިފަރާތުގެިކޮށްފައ ވާިގުޅުންހުރ ިމަސައްކަތްތަކުގެިތަފްޞީލްި
މަސައްކަތްިކުރި ިމަސައްކަތުގެިވެރ ފަރާތްިމަސައްކަތުގެިނަންި#

ިއަހަރު
މަސައްކަތުގެިއަގުި)ދ ވެހ ި

ިރުފ ޔާއ ން(
ިިިިި
ިިިިި
ިިިިި
ިިިިި
ިިިިި

ިިޖުމްލަ
ި
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6ިި–ޖަދުވަލްި

ިބީލަންިވަޒަންި)އ ވެލުއޭްޓ(ިކުރުމަށްިބޭނުންިކުރާނެިމ ންަގނޑު

ޕޮއ ންޓްިދެވޭނެި
ިދައ ރާ

މަދުވެގެންިހޯދަންޖެހޭިިޕޮއ ންޓްގެިޢަދަދުިޕޮއ ންޓްިދެވޭނެިގޮތުގެިތަފްޞީލްި
ިޕޮއ ންޓް

ހުށަހެޅ ިއެންމެިހެޔޮިއަގުި/ިިހުށަހެޅ ިއަގުިިއަގު
Xި70ިިޭއަގުިކުޑަވީިވަރަކަށްިލ ބ(

ިޕޮއ ންޓްިގ ނަވާނެއެވެ.ި

70ި35ި

ހުށަހެޅ ިއެންމެިކުރުމުއްދަތުި/ިިހުށަހެޅ ިިމުއްދަތު
)މުއްދަތުިކުޑަވީިވަރަކަށXި10ިިްމުއްދަތުި

ިލ ބޭިޕޮއ ންޓްިގ ނަވާނެއެވެ.

10ި5ި

ރަކަށްިލ ބޭިޕޮއ ންޓްިތަޖުރ ބާިގ ނަވ ވަިތަޖުރ ބާި
ިގ ނަވާނެއެވެ.ި

10ި5ި

10ި5ިިިމާލީިތަނަވަސްކަންި
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

ިފޯމަންސްިގެރެންޓީޕާރ

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

ިިކްރ ޕްޝަންިއަދ ިސްޕެސ ފ ކޭޝަންޓަނުިއައ ސްޕްލާންޓްގެިޓެކްނ ކަލްިޑ ސ25ިް

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

- Shell and tube condenser (cupronickel)  

- Liquid receiver  

- 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. 
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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.  

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: ……………………………..……………… 

Summary of actual assets and liabilities for the previous three years 

Financial information Previous three years 

 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

1. Total assets    

2. Current assets    

3. Total liabilities    

4. Current liabilities    
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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 

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          


