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ިމެރ ންިރ ސޯސަސްިއެންޑްިއެގްރ ކަލްޗަިރިި، ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ޝަރީޒްިމ ި

ިިިމާލެ،ިދ ވެހ ރާއްޖެ          

ި

ިބީލަމާގުޅޭިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާސް،ިބީލަންޝީޓްިއަދ ިބީލަމުގެިޖަދުވަލުތައްި

ިއަންދާސީިހ ސާުބިހުށަހަޅަންޖޭިތާރީޚްިއަދ ިވަގުތުި

2021ިިޖޫނ06ިްތާރީޚް:ި

11:00ިިިގަޑ :ި

1ިސެކްޝަންި
ިީބލަންިޝީޓްި

ރ ފަރަންސްި
ިނަންަބރުި

 

108C/30/2021/-(IUL)30 

ި
ިޓަނުގެިއައ ސްޕްލާންޓްިޤާއ މްކުރާނެިފަރާތެއްިހޯދުނ25ިްގައ ިހައްދުންމަތީިމާަބއ ދޫމަސައްކަތުގެިނަން:1.1ިި
އަށްިއީމެއ ލprocurement@fishagri.gov.mvިިްި ިބީލަންިހުށަހެޅުމަށްިރަޖ ސްޓްރީކުރުން:8.1ި

 ނެވެި.ކޮށްގެން

ސާފުކުރުމަށ9.1ިް ިމަޢުލޫމާތުި ރަޖ ސްޓްރީވާނީި ހުށަހެޅުމަށްި ބީލަންި އަދ ި ފޮނުވުމާއ ި ިލ ޔުންތައްި
procurement@fishagri.gov.mvިިްއީމެއ ލްިކޮށްގެންނެވެ.ިިތ ރީގައ ވާިތާރީޙާއ ިވަގުތުގެިކުރ ންިިއަށ 

 2021ިމެއ 23ިތާރީޙް:ި
13:00ިގަޑ :ި

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

3339272ިިގުޅޭނެިނަމްަބރު:
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

ިބީލަންިހުށަހަޅަންވީިސުންގަޑ 14.1ި

mailto:procurement@fishagri.gov.mv
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mailto:procurement@fishagri.gov.mv
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ިމ ނ ސްޓްރީިއޮފްިފ ޝަރީޒް،ިމެރ ންިރ ސޯސަސްިއެންޑްިއެގްރ ކަލްޗަިރތަން:ި
2021ިިޖޫނ06ިްތާރީޚް:ި
ިއާދ އްތަދުވަސް:ި

11:00ިިގަޑ :
ިގައ ިއެވަނީއެވެ.6ިިިީބލަންތައްިވަޒަންކުރާނެިމ ންގަނޑުިޖަދުވަލ19.1ިިު
ިރުފ ޔާ(ިިއެއްހާސްިހަތްިސަތޭކަިފަންސާސް)1,750ި/-އ ިހުށަހަޅަންޖޭިއަދަދު:ިބ ޑްިސެކ އުރ ޓީގެިގޮތުގ26.1ިަ
ިރުފ ޔާ(ިހާސް )ހަތްދ ހ70,000ަ /-ޕާރފޯމަންސްިސެކ ޔުރ ޓީިހުށަހަޅަންޖެހޭިއަދަދު:28.1ިި

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

ިރުފ ޔާއަށްިވުރެިޮބޑުިވާނަމައެވެ.ިރުފ ޔާ(ިފަސްލައްކަި)
ި
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ިބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތްތަކަށްދެވޭިއ ރުޝާދުިިިި–2ިިސެކްޝަނިްި
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ިއާންމުިމަޢުލޫމާތުި)ހ(ި

1.1ިިިި.ިީބލަމުގެިތަޢާރުފ1ިު ަބޔާންކޮށްފައ ވާ ޝީޓުގައ ި ބީލަންި ީބލަމަކީި އައ ސްޕްލާންޓ25ިިިްމ ި ޓަނުގެި
މާަބއ ދޫ ހުޅުވާލެވ ފައ ވާިހައްދުންމަތީި ހޯދުމަށްި ފަރާތެއްި ޤާއ މްކޮށްދޭނެި ގައ ި

ިހޯދަން ިބީލަމުން ިމ  ިީބލަންިޝީޓުގައ ިިބޭިީބލަމެކެވެ. ިމަޢުލޫމާތު ިމަސައްކަތުގެ ނުންވާ
ިަބޔާންކޮށްފައ ވާނެއެވެ.ިި

.ިީބލަމަށްިކުރ މަތ ލެވޭނ2ިިެ
ިފަރާތްތައްި

)ގާނޫނ2.1ިިިު ޤާނޫނުި ކުރުމުގެި ރަޖ ސްޓްރީި ވ ޔަފާރ ި ހުޅުވާލެވ ފައ ވަނީ،ި ބީލަންި
ިި ވ ޔަފާރ ިރ2014/18ަނަންަބރު: ކުރެވ ފައ ވާިތ ރީގައ ި(ގެިދަށުންި ޖ ސްޓުރީި

ިަބޔާންކޮށްފައ ވާިފަރާތްތަކަށެވެި.
ިކުންފުންޏާެބހޭިޤާނޫނުގެިދަށުންިރަޖ ސްޓ2.1.1ް ރީިކުރެވ ފައ ވާި.ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެ

ިކުންފުނ ތައްި
2.1.2ި ކުރެވ ފައ ވިާިި ރަޖ ސްޓުރީި ދަށުންި ޤާނޫނުގެި ޕާޓްނާރޝ ޕްި

ިޕާޓްނަރޝ ޕްތައް،
2.1.3ިިިި ކުރެވ ފައ ވިާިކޯޕަރޭޓ ވް ރަޖ ސްޓުރީި ދަށުންި ޤާނޫނުގެި ސޮސައ ޓީގެި

ިކޯޕަރޭޓ ވްިސޮސައ ޓީތައްި.
ިކުރެވ ފައ ވ2.1.4ިިިާ ިރަޖ ސްޓުރީ ިދަށުން ިޤާނޫނުގެ ިވ ޔަފާރީގެ ިފަރުދުންގެ އަމ އްލަ

ިއަމ އްލަިފަރުދުންގެިވ ޔަފާރ ތައް
ި2.2ިިި 2.1ިިމ މާއްދާގެ އެހެން އ ތުރުންި ފަރާތްތަކުގެި ަބޔާންކުރާި ފަރާތްތަކަކަށްިގައ ި

ިބީލަމަށްިކުރ މަތ ލެވޭނަމަިއެކަންިީބލަންިޝީޓްގައ ިަބޔާންިކޮށްފައ ވާނެއެވެ.
.ިީބލަންިއޮންނަންވާނެގޮތާއ 3ިި

ިީބލަމުގައ ިސޮއ ކުރުން
3.1ިިި ލ ޔުމުގެ މ ި އޮންނަންވާނީި ހުށަހަޅ1ިިިާިިޖަދުވަލްީބލަންތައްި ބީލަންި ގައ ވާ،ި

ލ އުންތަކާ ޗެކްލ ސްޓުގައ ވާި ހ މެނޭގޮތަށްިިފަރާތްތަކުގެި ޑޮކ އުމަންޓުތައްި އ ި
ިތަރުތީުބންިަބއ ންޑުިކުރެވ ފައެވެ.ި

ކ ޔ3.2ިަި ފަސޭހައ ންި ދ ވެހ ަބހުން،ި އޮންނަންވާނީި ފޮންޓަކުންިިބީލަންި އެނގޭި ންި
ޓައ  ފޮންޓުފަދަ(ި ލ ޔެފައ ވިާިިިޕު)ފަރުމާި ލ ޔާނަމަި އަތުންި ކުރެވ ފައެވެ.ިނުވަތަި

ސަފްހާއެއްގައ ިިިހާއަދ ިީބލަމުގެިހުރ ހުންނަންވާނީިކ ޔަންިއެނގޭނެިގޮތަށެވެ.ިި
ފަރާތުގެިސޮޔާއ ިި ކުރާި އައްޔަންި އެފަރާތުންި ބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިނުވަތަި
ތައްގަނޑުިޖަހާފައ ިއޮންނަންިވާނެއެވެ.ިއަދ ިީބލަމުގެިކޮންމެިޞަފުޙާއެއްގައ ިި

ކ ތައްިޞަފުހާގެިތެރެއ ން ކ ތައްިވަނަިޞަފުހާކަންިއެނގޭގޮތަށްިިިވެސްިއެއީި
އައ ސްޕްލާންޓުގެި"ޓެކްނ ކަލްިތީުބންިޞަފުޙާިނަންަބރުވެސްިޖަހަންވާނެއެވެ.ިިތަރު

ިި ސްޕެސ ފ ކޭޝަން" ި އަދ ި ިިޑ ސްކްރ ޕްޝަންި އެއްގޮތަށ10ިިިްޖަދުވަލް އާއ ި
ިިހުށަހަޅާިޕްރޮޕޯސަލްިި ިިއާއ  އ ންގ ރޭސ ބަހުންިީބލަމާއެކުިރ ފަރެންސްިލ ޔުންތައް

ިިިހުށަހެޅ ދާނެއެވެ.
ޕްރައ ވެޓްިލ މ ޓެޑްިކުންފުނ ތަކުންިމެނޭޖ ންގިޑ ރެކްޓަރިނޫންިއެހެނ3.3.1ިިްި.3.3ި

ހުއްދިަި ކުރުމުގެި ސޮއި  ފަރާތަކަށްި އެި ސޮއ ކުރާނަމަި ީބލަމުގައ ި ފަރާތަކުންި
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ިހުށަހަޅަންި ިކޮޕީއެއް ިރ ޒޮލ އުޝަން"ގެ ިޯބޑު ި"ކުންފުނީގެ ިަބޔާންކުރާ ދެވ ފައ ވާކަން
ިިވާނެއެވެ.

ފަރާތަކުންިިޕާޓްނަރޝ ޕްތަކ3.3.2ިިުިި އެހެންި ނޫންި ޑ ރެކްޓަރި މެނޭޖ ންގި ގެި
ީބލަމުގައ ިސޮއ ކުރާނަމަިއެިފަރާތަކަށްިސޮއ ިކުރުމުގެިހުއްދަިދެވ ފައ ވާކަންި

ިަބޔާންކުރާި"ޕަވަރިއޮފްިއެޓާރނީ"ގެިކޮޕީއެއްިހުށަހަޅަންިވާނެއެވެ.
ފަރާތަކުނ3.3.3ިިިްިި އެހެންި ނޫންި ޗެއަރޕާރސަންި ކޯޕަރޭޓ ވްިސޮސައ ޓީތަކުގެި

ީބލަމުގައ ިސޮއ ކުރާނަމަިއެިފަރާތަކަށްިސޮއ ިކުރުމުގެިހުއްދަިދެވ ފައ ވާކަންި
ިަބޔާންކުރާި"ޕަވަރިއޮފްިއެޓާރނީ"ގެިކޮޕީއެއްިހުށަހަޅަންިވާނެއެވެ.

ފަރުދީިވ ޔަފާރ ތަކުގައ ިވެރ ފަރާތްިނޫންިއެހެންިފަރާތަކުންިީބލަމުގައ 3.3.4ިިިިި
ހުއްދަިދެވ ފައ ވާކަންިަބޔާންކުރާިިިސޮއ ކުރާނަމަިއެިފަރާތަކަށްިސޮއ ިކުރުމުގެ

ި"ޕަވަރިއޮފްިއެޓާރނީ"ގެިކޮޕީއެއްިހުށަހަޅަންިވާނެއެވެި.
ީބލަމުގ3.3.5ިިިިެިި ކުންފުނ ތަކުންި ލ މ ޓެޑްި ޕަްބލ ކްި ކުންފުނ ތަކާއ ،ި ސަރުކާރުި

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

)އެއް(ިބީލަމެވެ.ިއެއ1ިިްިީބލަމަށްިކުރ މަތ ލާިކޮންމެިފަރާތަކަށްވެސްިހުށަހެޅޭނ4.1ިިީި.ިހުށަހެޅޭނެިީބލަމުގެިއަދަދ4ިު
އެފަރާތުންި ހުށަހަޅާފ ނަމަި ފަރާތަކުންި އެއްވެސްި ީބލަންި ގ ނަި ބީލަމަށްވުރެި

ިިިހުށަހަޅާފައ ވާިހުރ ހާިީބލަމެއްިާބޠ ލްިކުރެވޭނެއެވެ.
ބީލަންިތައްޔާރުކުރުމަށާއ ިބީލަންިހުށަހެޅުމަށްިކުރާިއެންމެހައ ިޙަރަދެއްިކުރާނ5.1ިިީިީބލަންިތައްޔާރުިކުރުމުގެިއަގުި.5

ިބީލަމަށްިި ިޚަރަދަކަށް ިއެއްވެސް ިހ ނގާ ިމ ކަމަށް ިފަރާތަކުންނެވެ. ިހުށަހަޅާ އެީބލަމެއް
ިހުޅުވާލ ިފަރާތުންިޒ ންމާއެއްިނުނަގާނެއެވެި.

6.1ިިިިތައްި.ިއެހެނ ހެންިއުސޫލ6ް އޮފްިފ ޝަރީޒް،ިމެރ ންިރ ސޯސަސިްިބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތަކީ، މ ނ ސްޓްރީި
ިި އ ދާރާގެިވެރ އެއްިނުވަތަިމުޥައްޒަފަކާިިިކައުންސ ލްިިހައްދުންމަތީިމާަބއ ދޫއަދ 

ތ މާގެކަމުގެިނުވަތަިވ ޔަފާރީގެިއެއްވެސްިގުޅުމެއްިއޮތްިފަރާތެއްިކަމުގައ ވާނަމަި
އެކަމުގެިސާފުިމަޢުލޫމާތުިއެނގޭނެިލ ޔުމެއްގައ ިސޮއ ކޮށްިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ި

އެން އ ތުރުި އެނގ އްޖެނަމަި އެކަންި ހުއްޓާި ހުށަނާޅާި ލ ޔުމެއްި ގުމަކާއ ިމ ފަދަި
ިނުލައ ިއެިބީލަންިާބޠ ލްިކުރެވޭނެއެވެ.

ި)ށ(ިީބލަމާގުޅޭިލ ޔުންތައްި
ލ ޔ7.1ިުި.ިބީލަންފޮތުގައ ިހ މެނޭިަބއ ތައ7ިް ލ ސްޓްގައ ވާި ތ ރީގައ ވާި ހ މެނެނީި ލ ޔުންތަކުގައ ި ންތަކާއ ،ިިީބލަމާގުޅޭި

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



5 
 

ކުރުމަށ8.1ިިްި.ިީބލަމުގައ ިރަޖ ސްޓްރީިކުރުނ8ް ރަޖ ސްޓްރީި އ ޢުލާނުގައ ި ހުށަހެޅޭނީި އަންދާސީހ ސާުބި
ނަންި މ އ ދާރާގައ ި ތެރޭގައ ި މުއްދަތުތެި ދެވ ފައ ވާި ހުޅުވާލެވ ފައ ވާނަމަި

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

ިކުރަންވާނެއެވެ.ިނޯޓްިމެދުވެރ ކޮށްިނަން
މަޢުލޫމާތުތައްިި ތ ރީގައ އެވާި ކުރުމަށްި ރަޖ ސްޓްރީި ހ ސާުބގައ ި އަންދާސީި

ިހ މަނަންވާނެއެވެި.
 މަޢުލޫމާތުިސާފުކުރާިފަރާތުގެިނަން:

ިކުންފުނީގެިނަން:ިި
ިރަޖ ސްޓްރީިނަންަބރު:ި
ިއީމެއ ލްިއެޑްރެސް:ިި

ިގުޅޭނެިމޯަބއ ލްިނަންަބރުި:
ިގުޅ8.3ިިޭިި ިީބލަމާއ  ި"މ  ިގަޑ  ިތާރީޚާއ  ިނަމަ ިއޮންނަ ިމީޓ ން ބީލަންިޝީޓް"ގައ ިިޕްރީބ ޑް

ިަބޔާންކޮށްފައ ވާނެއެވެި.
.ިީބލަމާިގުޅޭގޮތުންިމަޢުލޫމާތ9ިިު

ިސާފުކުރުން
މ ިބީލަންިފޮތުގައ ވާިމަޢުލޫމާތާއ ިގުޅ ގެންިނުވަތަިމ ިީބލަމާިގުޅޭގޮތުންިއ ތުރަށ9.1ިިް

ިި އެ ކަމެއްގެިމަޢުލޫމާތުިހޯދުމަކީިބީލަންިހުށަހަޅާިސާފުނުވާިކަމެއްިއޮތްިނަމަި
ިފަރާތުގެިޒ ންމާއެކެވެ.

ީބލަމާގުޅޭގޮތުންިއ ތުރުިމަޢުލޫމާތުިސާފުކުރަންިޭބނުންވާނަމަިބީލަންިޝީޓްގައ ވ9.2ިިާި
އެޑްރެހަށްިލ ޔުންިހުށަހެޅުމުން،ިއެކަމުގެިމަޢުލޫމާތުިސާފުކޮށްދ ނުމަށްފަހުިހުރ ހާި

ިފޮނުވޭނެއެވެ.ިީބލަންވެރ ންނަށްިލ ޔުމުން
ބީލަންިހުށަހެޅުމުގެިމުއްދަތުިހަމަވުމުގެިކުރ ންިބީލަމަށްިކޮންމެހެންިގެންނަންޖެހ9.3ިިިިޭި

ފެނ  ގެނައުމަށްި )އުނ /އ ތުރު(ިިއްަބދަލެއްި އެމެންޑްމަންޓެއްި ހ ނދެއްގައ ،ި ޖެި
ިގެނެވޭނެއެވެި.

ި9.4ި10.1ިިިި ީބލަމުގެ އެމެންޑްމަންޓަކީި ދޫކުރާި ގޮތަށްި އެިަބއެކެިގައ ވާި އަދ ި ވެ.ި
ރަޖ ސްޓްރީވާ ީބލަމުގައ ި މެދުވެރ ކޮށްިިިއުނ އ ތުރުި އީމެއ ލްި ފަރާތްތަކަށްި

ިފޮނުވަންވާނެއެވެ.ިނުވަތަިއެފަރާތަކަށްިއެލ ޔުންިޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.ި
ިގެންނަންޖެހޭިިބީލަންިހުޅުވުމުގެިމުއްދަތުިހަމަވުމުގެިކުރ ންިބީލަމަށްިކޮންމެހެނ10.1ިިްި.ިބީލަމަށްިަބދަލުިގެނައުނ10ިް

)އުނ /އ ތުރު(ިި އެމެންޑްމަންޓެއްި ހ ނދެއްގައ ،ި ފެނ އްޖެި ގެނައުމަށްި ަބދަލެއްި
ިގެނެވޭނެއެވެ.ި

ދީފައ ވ10.2ިިާި ީބލަމާއ އެކުި ކުރަންވާނީި ތައްޔާރުި ީބލަންި ފަރާތުންި ހުށަހަޅާި ބީލަންި
އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭިިިިނަމޫނާއާި ީބލަމާއ އެކުި އަދ ި ދ ވެހ ަބހުންނެވެ.ި

ިފަރެންސްިލ ޔުންތަކާއ ިޕްރޮޕޯސަލްިއ ނގ ރޭސ ިބަހުންިހުށަހެޅ ދާނެއެވެ.ރ 
ި

ި)ނ(ިީބލަންިތައްޔާރުކުރުން
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.ިީބލަމުގައ ިބޭނުންިކުރެވ11ިިޭ
ިަބސް

ިހުށަހަޅާނީިދ ވެހ ަބހުންނެވ11.1ިިެ ިރ ފަރެންސްިިހުށަހަޅަންޖެހޭިިިީބލަމާއ އެކުިިއަދ   .ބީލަން
ިި.ހުށަހެޅ ދާނެއެވެިބަހުންިއ ނގ ރޭސ ިޕްރޮޕޯސަލްިލ ޔުންތަކާއ 

.ިީބލަމުގައ ިބޭނުންކުރ12ިިާ
ިފައ ސާ

ިިިީބލަމުގައ ިޭބނުންކުރާިފައ ސާއަކީިދ ވެހ ިރުފ ޔާއެވެ.12.1ި

ޝީޓްގައ 13.1ިިި.ިއަގުިހުށަހެޅުނ13ް ބީލަންި އެކަންި ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަި އަގުި ގޮތަކަސްި ވަކ ި ބީލަމަށްި
ިަބޔާންކޮށްފައ ވާނެއެވެ.ިި

ހުށަހަޅަންވަނ13.2ިިިީި އަގުި ފަރާތެއްނަމަި ރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާި ޖީ.އެސް.ޓީއަށްި
ޖީ.އެސް.ޓީ އަދ ި ހ މަނައ ގެންނެވެ.ި އެނގެންިިިިޖީ.އެސް.ޓީި ވަކ ި އަދަދުި ދައްކާި

ިވެ.ިިއޮންނަންވާނެއެ
ީބލަމުގެިމުއްދަތުިހަމަވާިތާރީޚްިއޮންނަންވާނީިބީލަންިހުށަހަޅާިތާރީޚުންިފެށ ގެނ14.1ިިިިްިމުއްދަތުި.14

ިދުވަހުގެިމުއްދަތަކަށެވެ.30ިމަދުވެގެންި
.ިީބލަމާއެކުިހުށަހަޅަންޖެހ15ިިޭ

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

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

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

ީބލަންިޝީޓްފައ 15.1.3ިިި ީބ.އޯ.ކ ޔުި)ހުށަހަޅަންޖެހޭނެިކަމަށްި ކޯޓޭޝަންި/ި
ިބުނެފައ ވާނަމަިހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.(

ި(3ިފުރ ހަމަކޮށްފައ ވާިީބލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިޕްރޮފައ ލްި)ޖަދުވަލ15.1.4ިިު
)ޖީ.އެސް.ޓީއަށ15.1.5ިިިް ކޮޕީި ސެޓްފ ކެޓްގެި ރެޖ ސްޓްރޭޝަންި ޖީ.އެސް.ޓީި

ިރެޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާނަމަި(
ޓެކްސ15.1.6ިިިްި ދޫކުރާި އޮތޯރ ޓީންި ރެވެނ އުި އ ންލަންޑްި މޯލްޑ ވްސްި

ިމަސްިހަމަނުވާ(3ި)ދޫކުރ ފަހުންިިކްލ އަރެންސްިރ ޕޯޓްގެިކޮޕީ
ސެކ އުރ ޓ15.1.7ިިީ ޕޭމަންޓްި،  ބ ޑްި އެޑްވާންސްި ސެކ އުރ ޓީ،ި ޕާފޯމަންސްި
ިގެރެންޓީ
ިމަސ15.1.8ިިަ ިހުށަހަޅާ ިތަޖުބީލަން ިމަސައްކުގެ ިލ ޔުންތައްިއްކަތާގުޅުންހުރ  ރ ާބގެ

ިފުރ ހަމަިކުރުމަށްފަހުިހުށަހަޅަންވާނެއެވެި.5ިިިޖަދުވަލުއަދ 
15.1.9ި ިި ޑޭޓާި ިފައ ނޭންޝަންި 11ި)ޖަދުވަލްި ފުރ ހަމަކޮށްފައ ިި

ިިިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(
15.1.9ިިިި ޖަދުވަލު އަދ ި ދަލީލުި މާލީި ފަރާތުގެި ހުށަހަޅާި ފުރ ހަމ4ިިިަބީލަންި

ިކުރުމަށްފަހުިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ިި
ި(10ޕްރޮޕޯސަލްި)ޖަދުވަލްިހުށަހަޅ15.1.10ިިާ
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ލެ ރ ފަރެންސްި ޭބންކްި އެކައުންޓްގެި)ހ(ި ސްޓޭޓްމަންޓްގައ ވާި ނުވަތަި ޓަރި
ިވެރ ފަރާތަކީިީބލަމުގައ ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާިފަރާތްކަމުގައ ިވާންޖެހޭނެއެވެ.ި

)ށ(ިއަމ އްލަިފަރުދުންގެިވ ޔަފާރީގެިދަށުންިބީލަންިހުށާހަޅާނަމަ،ިއެފަރާތުގެި
ސްިލެޓަރިނުވަތަިިގައ ިހުޅުވާފައ ވާިއެކައުންޓްގެިޭބންކްިރެފަރެންނަމުއަމ އްލަިި

ިސްޓޭޓްމަންޓްވެސްިޤަޫބލްކުރެވޭނެއެވެ.ި
ިި ފާއ ތުވ  ޭބންކ6ިިް)ނ(ި ޭބންކްިިިމަހުގެި އ ނގޭނެހެންި އަދަދުި ބެލެންސްި

ިސްިސ ޓީިއެއްިނުވަތަިޭބންކްިސްޓޭޓްމަންޓްިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ިރ ފަރެން
ހުށަހަޅާިކްރެޑ ޓްިރ ފަރެންސްިސ ޓީތަކުގައ ިތ ރީގައ ވާިޝަރުތުތައ15.1.11ިިިް

ިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެި.
)ހ(ިރަޖ ސްޓްރީކޮށްފައ ވާިވ ޔަފާރ އެއްގެިނުވަތަިހ ންގަމުންދާިކުންފުންޏަކުންި

ިނުވަތަިޭބންކަކުންިދޫކޮށްފައ ވާިލ އުމެއްކަމުގައ ިވާންވާނެއެވެ.
ކީިޚާއްސަކޮށްިމ ޕްރޮކްޓަށްިދޫކުރެވ ފައ ވާި)ށ(ިހުށަހެޅޭިކްރެޑ ޓްިރ ފަރެންސްއަ

ިސ ޓީއެއްކަމުގައ ިވާންވާނެއެވެ.
ގެިނަން،ިފައ ސާގެ/ކްރެޑ ޓްގެިޢަދަދު،ިސ ޓީިޓްި)ނ(ިމ ރ ފަރެންސްގައ ިޕްރޮޖެ

ިރ ފަރެންސިްި ިއަދ  ިތާރީޚް ިހަމވާނެ ިމުއްދަތު ިކްރެޑ ޓްގެިސ ޓީގެ ިތާރީޚް، ދޫކުރެވުނު
ސް އަދ ި ސޮއ ި ނަމާއ ި ފަރާތުގެި އެނގެންިދޫކުރާި ސާފުކޮށްި ޓޭމްޕްި

ިއޮންނަންވާނެއެވެި.
ިވާންވާނިީި ިމ ރ ފަރެންސް ިއޮރ ޖ ނަލްި)ރ( ިދޫކޮށްފައ ވާ ިދޫކުރ ފަރާތުން ރ ފަރެންސް

ިރެފަރެންސްއަކަށެވެ.ިމ ފަދަިރ ފަރެނސްިތަކުގެިކޮޕީިަބލައެއްިނުގަނެވޭނެއެވެ.ި
ރ ފަރެން ކްރެޑ ޓްި ދޫކޮށްފައ ވާި ފަރުދުންި އަމ އްލަި ަބލައެއްިސްިި)ބ(ި

ިިިިނުގަނެވޭނެއެވެ.
ިރ ންިހުށަހަޅަންޖެހޭިލ ޔުންތައްިއެއްަބސްވުމުގައ ިސޮއ ކުރުމުގެިކ15.2ިިުި

15.2.1ި ކޮޕިީިި ލ ޔުމުގެި ދައްކާކަމުގެި ފައ ސާި ޕެންޝަންި ގަވައ ދުންި
ލ ޔުން(ި އޮފީހުންދީފައ ވާި ޕެންޝަންި ނެތްކަމަށްި )މުޥައްޒަފުންނެތްނަމަި

ިހަމަނުވާި(މަސ3ިިް)ދޫކުރ ފަހުންި
ި

ި)ރ(ިބީލަންިހުށަހެޅުންި
ސ ޓީިއުރައ ގެިކަނާތްފަރާތުންިމަތީިކަނުގައ ިީބލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިނަމާއ 16.1ިިިި.ިބީލަންިަބންދުކުރާނެިގޮތ16ިް

ިޔެފާިއޮންނަންިވާނެއެވެ.ިލ އެޑްރެސްިއަދ ިފޯނުިނަމްަބރުި
ހުށަހަޅާިީބލަންތައްިހުންނަންވާނީިަބންދުިކުރެވ ފައ ވާިސ ޓީިއުރައ ގައ ިބީލަނ16.2ިިިްި

ިޝީޓްގައ ވާިގޮތަށްިއެޑްރެސްިކުރެވ ފައެވެ.ި
ބީލަނ16.3ިިްި ގަޑ ި ސުންި ހުށަހަޅަންވީި ީބލަންތައްި ހުށަހަޅާި އެދ ި މ މަސައްކަތަށްި

ިޝީޓްގައ ިަބޔާންކޮށްފައ ވާނެއެވެި.



8 
 

ި16.4ިިި ގައ ިަބޔާންކޮށްފައ ވާިތާރީޚަކީިސަރުކާރުިަބންދުިދުވަހެއްގ16.3ިިިެމ މާއްދާގެ
އެންމެ ހުށަޅަންޖެހޭި ބީލަންި ހަމަޖައްސައ ފ ނަމަި ސަރުކާރުންި ފަހުިގޮތުގައ ި

ތާރީހަކަށްިވާނީިޖެހ ގެންިއެންމެިއަވަހަށްިއަންނަިރަސްމީިދުވަހެއްގެިީބލަންިި
ިޝީތްގައ ވާިސުންގަޑ އެވެ.ި

.ިބީލަންިހުށަހެޅުމުގ17ިިެ
ިސުންގަޑ 

17.1ިިި ތާރީޚަކީ ޖެހޭި ހުށަހަޅަންި 14ިިިިބީލަންި 2021ިިިިމާރ ޗް ދުވަހުގެިިިިއާދ އްތަވާ
ިގަޑ ިއަށެވެ.0011ިިި:

ިއީމެއ ލްިއަދ ިފެކްސްިއ ންިފޮނުވާިީބލަންތައްިަބލައެއްިނުގަނެވޭނެއެވެ.17.2ިިި
ީބލަންތައ17.3ިިިްި ހަށަހަޅާި ފަހުންި ސުންގަޑީގެި ހަމަޖެހ ފައ ވާި ހުށަހެޅުމަށްި ބީލަންި

ިަބލައެއްިނުގަނެވޭނެއެވެ.ިި
.ިމުއްދަތުގެިފަހުންިހުށަހެޅ18ިިޭ

ިީބލަންތަކާއ މެދުިއަމަލުިކުރާނެގޮތްި
ި

ިމުއްދަތުގެިފަހުންިހުށަހެޅޭިީބލަންތައްިަބލައެއްިނުގަނެވޭނެއެވެ.18.1ިިިި

ި)ބ(ިީބލަންިހުޅުވުމާއ ިއ ވެލުއޭޓްިކުރުން
ި
މ މަސައްކަތަށްިހުށަހަޅާިީބލަންތައްިހުޅުވުމަށްިހަމަޖެހ ފައ ވަނީިީބލަންިހުށަހަޅ19.1ިިާިބީލަންިހުޅުވުންި.19ި

ފަރާތްތަކުގެިނުވަތަިއެފަރާތުންިީބލަންިހުޅުވުމަށްިހަމަޖެހ ފައ ވާިތަނަށްިފޮނުވާިި
ިފަރާތެއްގެިހާޒ ރުގަިީބލަންިޝީޓްގައ ވާިތާރީޚްގައެވެ.ިިި

ހަމަޖައްސާފައ ވާިތާރީޚަކީިއެއްވެސްިސަަބަބކާިހުރެިސަރުކާރިުިބީލަންިހުޅުވުމަށ19.2ިިްިި
އޮންނަނީިިަބން ހުޅުވުންި ބީލަންި ހަމަޖައްސައ ފ ނަމަި ގޮތުގައ ި ދުވަހެއްގެި ދުި

ިޖެހ ގެންިއަންނަިރަސްމީިދުވަހުގެިީބލަންިޝީޓްގައ ވާިސުންގަޑީގައެވެ.
ބީލަންތަކުގ19.3ިިިެި ފުރ ހަމަވާި އުޅޭނަމަިޝަރުތުި މައްސަލައެއްި ހ ސާުބކުރުމުގެި

ިކުރެވޭނެއެވެި.ިޙްތ ރީގައ އެވާިގޮތްތަކުގެިމަތ ންިއ ސްލާ
ޢަދަދ19.4ިިުި ފައ ސާގެި ލ ޔެފައ ވާި ބަހުންި ދ ވެހ ި އަދަދާއ ި ފައ ސާގެި ީބލަމުގައ ވާި

ތަފާތުވާނަމަ،ިރަނގަޅުިޢަދަދުކަމުގައ ިބަލާނީިދ ވެހ ިބަހުންިލ ޔެފައ ވާިފައ ސާގިެި
ި.ިއަދަދެވެ

.ި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(

ި21.2ިިި ކުރެވޭނީ އ ވެލުއޭޓްި ތެރެއ ންި ީބލަންތަކުގެި ކަންކަނ20.1ިިިްހުށަހަޅާި ގައ ވާި
ިފުރ ހަމަވާިީބލަންތަކެވެި.
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ބީލަންިހަވާލުކުރާނެިފަރާތެއްިކަނޑައަޅާނީިބީލަންިވަޒަންކުރުމަށްިޭބނުންިކުރާނ21.3ިިެި
ިނަިމާކްސްލ ޭބިފަރާތަކެވެ.ިގި މ ންގަނޑަށްިަބލައ ގެންިއެންމެ

މަޢުލޫމާތާއ 22.1ިިިީބލަންތައްިކެންސަލްިކުރުންިި.22 ފުރ ހަމަކުރަންޖެހޭި ހުށަހަޅާއ ރުި ބީލަންި ގުޅ ގެންި އ ޢުލާންއާއ ި
ިނެވޭނެއެވެި.ހުށަހަޅަންޖެހޭިލ ޔުންތައްިހުށަހަޅާފައ ނުވާނަމަިީބލަންތައްިބަލައ ނުގަ

ހުށަހަޅާފައ ވާ ަބލައ ގަތުމަށްފަހުި ިީބލަންތައްި އަގުތަކަކީި އެކަށީގެންނުވާިިި
ިތަކެއްނަމައަގު ިި އ ޚްތ ޔާރުި ކެންސަލްކުރުމުގެި ިއަށްިމ ނ ސްޓްރީބީލަންތައްި

ިލ ބ ގެންވެއެވެި.
.ިީބލަންތައްިވަޒަނ23ިިް

 )އ ވެލުއޭޓް(ިކުރުންި
ިއ ވެލުއޭޓްިކުރުމުގައ ިބާލާނެިމ ންގަޑުތައްިތ ރީގައ ިއެވަނީއެވެ.23.1ި

ިހުށަހަޅާިއެންމެދަށްިއަގ23.1.1ިު
ިމަސައްކަތުގެިތަޖުރ ާބ.23.1.2ި
ި.ިމާލީިތަނަވަސްކަނ23.1.3ް
ިމުއްދަތ23.1.4ިު

ިި ިިޕޮއ ންޓްިދ ނުމުގައ ިަބލާނެިމުޙ ންމުިކަންތައްތަކުގެ 6ިތަފްޞީލްިޖަދުވަލުގައ 
ިގައ ިވާނެއެވެ.ި

ިމަސައްކަތ23.2ި23.1ިިިްިި ިކުރުމަށްފަހު ިވަޒަން ިއ ތުރުން ިކަންތަކުގެ ިަބޔާންކޮށްފައ ވާ ގައ 
ިޙަވާލުކުރުމުގެިކުރ ންިތ ރީގައ ވާިކަންތައްތަކަށްިރ ޔާއަތްިކުރެވޭނެއެވެ.

ިދަޢުލަތަށްިޓެކްސްިދައްކާފަރާތެއްނަމަ،ިޓެކްސްިދައްކާފައ ވޭތޯިބެލުނ23.2.1ިިް
ފަރާތެއ23.2.2ިިިް އެވޯޑްކޮށްފައ ވާި ކުރ ންި މަޝްރޫޢުތަކުގައ ި ސަރުކާރުގެި

ިމަސައްކަތުގެިފެންވަރުިދަށްވެިނުވަތަިމަސައްކަތްިނުނ ންމާިފަރާތަކަށްިނުވުންި
ިިމައްސަލައެއްިިހ ނގާފައ ވާިިނުވަތަިިހ ނގަމުންދާިިކޯޓެއްގައ ިިޝަރުޢ23.2.3ިިީ
ިއެކަމެއްިއޮތްނަމަ

.ިީބލަންިހަވާލުކުރާނެިފަރާތ24ިިް
ިކަނޑައެޅުންި

ިބީލަންިކާމ ޔާުބވ ިފަރާތަށާއ ،ިކާމ ޔާުބނުވ ިފަރާތްތަކަށްިލ ޔުމުންިއަންގާނެއެވެ.24.1ިި

.ިބީލަންިކާމ ޔާުބކުރާިފަރާތ25ިް
ހޮވައ ،ިއެކަންިއެންގުމާއ ި
ިއެއްަބސްވުމުގައ ިސޮއ ކުރުންި

ލ 25.1ި އެކަމުގެި ކާމ ޔާުބކުރ ފަރާތަށްި ަބންދުނޫންިބީލަންި ގ ނަވެގެންި ފޮނުވާތާި ޔުންި
ިފ07ިިަ ިކާމ ޔާުބކުރ  ިީބލަން ިތެރޭގައ  ިދުވަހުގެ ިމަސައްކަތުގެި)ހަތެއް( ިދެމެދު ރާތާއ 

ިއެއްވަސްވުމުގައ ިސޮއ ިކުރަންވާނެއެވެ.ި
އެއްަބސްވުމުގައ 25.2ި25.1ިިިި މުއްދަތުގައ ި އެި ގޮތުގެމަތ ންި ަބޔާންކޮށްފައ ވާި ގައ ި

ިި ނުކުރައްވައ ފ ނަމަ،ިމ މަސައްކަތްިޙަވާލުކުރުމަށްިނ ންމާފައ ވާިނ ންމުންިިސޮއ 
ިބާޠ ލްކުރެވޭނެއެވެި.

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

ބަޔާންކޮށްފައ ވާިިިގައ 17.19ިިމާލ އްޔަތުިޤަވާއ ދުގިެިޢުލަތުގިެިދޫކޮށްލައ ފ ނަމަިދަ
ިގޮތުގެމަތ ންިފ ޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.ި

ިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.25.4ިިި ިބ ޑްިސެކ އުރ ޓީ ިއަދަދަށް ިކޮށްފައ ވާ ިަބޔާން ިބީލަންިޝީޓްގައ 
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ި)ޅ(ިހުށަހަޅަންޖެހޭިސެކ އުރ ޓީތައް
ބީލަންިކާމ ޔާުބިކުރާިފަރާތަށްިއެކަންިއަންގާިތާރީޚުންިފެށ ގެންިރަސްމީިަބންދ26.1ިިުި.ިބ ޑްިސެކ އުރ ޓ26ިީ

ިި ބ ޑްިިިިހަތެއް()7ިިނޫން ފަރާތްތަކުގެި ނާކާމ ޔާުބވާި ބީލަންި ތެރޭގައ ި ދުވަހުގެި
ިޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. ިއެފަރާތްތަކަށް ިނެގޭނީިިބ ޑްިސެކ  ސެކ އުރ ޓީ ިގޮތުގައ  އުރ ޓީގެ

ިރުފ ޔާ(ިރުފ ޔާއެވެ.ިިއެއްހާސްިހަތްސަތޭކަިފަންސާސްި)ި-/1,750
ބީލަންިހުޅުވުމަށްފަހުިބީލަންިހުށަހެޅ ިފަރާތަކުންިީބލަމުންިވެކ ވެއްޖެނަމަިނުވަތ26.2ިިިަި

ބީލަންިކާމ ޔާުބކުރާިފަރާތަށްިީބލަންިކާމ ޔާުބވ ކަމުގެިލ ޔުންިލ ުބމަށްފަހުިީބލަންިި
ދައުލަތަށްިި ސެކ އުރ ޓީި ބ ޑްި ހުށަހަޅާފައ ވާި އެފަރާތުންި ކޮށްފ ނަމަި ކެންސަލްި

 ނެގޭނެއެވެ.ި
އެޑްވާންސްިފައ ސާިއަދ ިި.27ި

ިއެޑްވާންސްިފައ ސާގެިގެރެންޓީި
މާލ އްޔަތުގ27.1ިިެ ދައުލަތުގެި ހުށަހަޅައ ފ ނަމަ،ި އެދ ި ހޯދުމަށްި ފައ ސާި އެޑްވާންސްި

ިޤަވައ ދާިއެއްގޮތަށްިއެޑްވާންސްިފައ ސާިދޫކުރެވ ދާނެއެވެ.ި
ިިއެޑްވާންސްިފައ ސާިދޫކުރެވ27.2ިޭި ިިނީ އަގު ިި -/250,000ޕްރޮކ އުމަންޓްގެިޖުމްލަި

ިި(ިދ ވެހ ިރުފ ޔާއަށްވުރެިޮބޑުވާނަމައެވެ.ރުފ ޔާި)ދެލައްކަިފަންސާސްިހާސް
ިހަވާލުވާތ27.3ިިާިި ިހުށަހަޅާނަމަ،ިމަސައްކަތް ިހޯދުމަށް )ސާޅީސ45ިިިްިއެޑްވާންސްިފައ ސާ

ިފަހެއް(ިދުވަހުގެިތެރޭގައ ިއެޑްވާންސްިފައ ސާއަށްިއެދ ިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ި
ގެރެންޓީގ27.4ިިެި ޕޭމަންޓްި އެޑްވާންސްި ހުށަހަޅާނަމަި ހޯދުމަށްި ފައ ސާި އެޑްވާންސްި

ދ ވެހ ރާއްގައ ި ނުވަތަި ޭބންކަކުންި ގަޫބލުކުރާި ސަރުކާރުންި ގޮތުގައ ި
ިި އ ންސްޓ ޓ އުޝަނަކުން ފައ ނޭންޝަލްި މަޝްރޫޢުއަށްިޤާއ މްކުރެވ ފައ ވާި މ ި

ހުށަހަޅަ ގެރެންޓީއެއްި ނުވަތަި ސެކ އުރ ޓީި އެޑްވާންސިްިދޫކޮށްފައ ވާި ންވާނެވެ.ި
ިގައ ިވާނެއެވެ.9ިޕޭމަންޓްިސެކ އުރ ޓީިއޮންނަވާނެިގޮތުގެިނަމޫނާއެއްިޖަދުވަލުި

ި27.5ިިި ިި)ފަނަރ15ިިިަި%އެޑްވާންސްިފައ ސާިދޫކުރެވޭނީިއެއްަބސްވުމުގެިޖުމްލަިއަގުގެ
އ ންސައްތަ(ިއަށްވުރެިޮބޑުނުވާިއަދަދަކަށެވެ.ިއަދ ިއެޑްވާންސްގެިގޮތުގައ ިދެވޭި
ފައ ސާިމަސައްކަތްިކުރަމުންދާއ ރުިހުށަހަޅާިބ ލްތަކުން،ިއެއްަބސްވުމުގެިޖުމްލިަި

ިއަގުގެިނ ސްބަތުންިއުނ ކުރެވޭނެއެވެ.
ހުށަޕާރފޯމަނ28.1ިްި.ިޕާރފޯމަންސްިގެރެންޓ28ީ ގޮތުގައ ި ގެރެންޓީގެި ޤަޫބލުކުރާިިސްި ސަރުކާރުި ހަޅަންވާނީި

ނުވަތަބޭންކަކުން ިި ފައ ނޭންޝަލްިިި ޤައ މްކުރެވ ފައ ވާި ދ ވެހ ރާއްޖޭގައ ި
ނުވަތަި ސެކ އުރ ޓީި ދޫކޮށްފައ ވާި މަޝްރޫޢުއަށްި މ ި އ ންސްޓ ޓ އުޝަނަކުންި
ގެރެންޓީއެކެވެ.ިޕާރފޯމަންސްިގެރެންޓީިއޮންނަންވާނެިގޮތުގެިނަމޫނާއެއްިޖަދުވަލިުި

ި.ގައ ިވާނެއެވ8ެ
ދެވ28.2ިިޭި ފަރާތަށްި ކާމ ޔާުބކުރ ި ބީލަންި ެބހެއްޓުމަށްި ގެރެންޓީި ޕާރފޯމަންސްި

މ މަ ނުަބހައްޓައ ފ ނަމަ،ި ގެރެންޓީި ޕާރފޯމަންސްި ސައްކަތްިމުއްދަތުގައ ި
އެފަރާތަކުންިި ބާޠ ލްކުރުމަށްފަހު،ި ނ ންމުންި ނ ންމާފައ ވާި ޙަވާލުކުރުމަށްި

ިހުށަހަޅާފައ ވާިބ ޑްިސެކ އުރ ޓީިދައުލަތަށްިނެގޭނެއެވެ.ިި
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ި28.3ިިި ގެރެންޓީގެ 28ިިިއ ތުރަށްިިމުއްދަތުގެިިވެލ ޑ ޓީިިބ ޑްިިމުއްދަތަކީޕާރފޯމަންސްި
ި)އެއް(ިއަހަރުިދުވަހެވެ.1ިކީިބ ޑްިވެލ ޑ ޓީގެިމުއްދަތަި.ދުވަހެވެ(ިއަށާވީސް)

ޤަވައ ދުގ29.1ިިިެިމައްސަލަިބެލުންި.29 މާލ އްޔަތުި ފަދައ ނ17.09ިްދައުލަތުގެި ަބޔާންކޮށްފައ ވާި ގައ ި
ޤަވާ ކަިިއ އ ދާީބލަމެއްގައ ި ކުރާި މައްސަލަިޚ ލާފަށްި ެބލުމަށްި ންތައްތައްި

ދަިި،ހުށަހެޅުމާއ  ޢަމަލުކުރެވޭނީ،ި ެބލުމުގައ ި މައްސަލަތަށްި ލަތުގެިއުހުށަހެޅޭި
ިި ނަމްަބރު ސަރކ އުލަރި ޖަދުވަލCIR/K-13ިު/01/2018މާލ އްޔަތާެބހޭި ގެި

މައްސަލަތައ17ިް ހުށަހެޅޭި ހުށަހެޅުމާއ ،ި މައްސަލަި ގުޅ ގެންި "ީބލަމަކާި ގައ ވާި
ިެބލުމުގައ ިޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެިއުޞޫލު"އާއ ިއެއްގޮތަށެވެ.

ޤަވައ ދުގ29.2ިިިެި މާލ އްޔަތުި ފަދައ ނ17.09ިްދައުލަތުގެި ަބޔާންކޮށްފައ ވާި ގައ ި
ޤަވާ ކަިިއ އ ދާީބލަމެއްގައ ި ކުރާި ހުށަހަޅަންވާނީ،ިިންޚ ލާފަށްި ބެލުމަށްި ތައްތައްި

ިިއުދަ ނަމްަބރު ސަރކ އުލަރި މާލ އްޔަތާެބހޭި ގCIR/K-13ިެ/01/2018ލަތުގެި
ިި ންިއ ޢުލާންކުރ ިއޮފީހުގެިޕްރޮކ އުމަންޓްިއޮފ ސަރަށްިގައ ވާި"ީބލ18ިަޖަދުވަލު

ިފޯމުންނެވެ.PR-14ިިފުރަތަމަިމަރުހަލާ"ި-ީބލަންވެރ ޔާިމައްސަލަިހުށަހަޅާިފޯމް
ޤަވައ ދުގ29.3ިިިެި މާލ އްޔަތުި ފަދައ ނ17.09ިްދައުލަތުގެި ަބޔާންކޮށްފައ ވާި ގައ ި

ިޤަވާ ިކަިިއ ދާީބލަމެއްގައ  ިކުރާ ިެބލުމަިޚ ލާފަށް ިމައްސަލަިންތައްތައް ިހުށަހެޅުމުން، ށް
ިނޫނިްި ިަބންދު ިފެށ ގެންިސަރުކާރު ިތާރީޚުން ިތެރޭގައ ،7ިިިިހުށަހަޅާ ިދުވަހުގެ )ހަތެއް(

ހުށަހެޅ ިި މައްސަލަި ލ ޔުމަކުންި ނ ންމ ގޮތްި މައްސަލަި ނ ންމައ ،ި މައްސަލަި
ނަމްަބރުި ސަރކ އުލަރި މާލ އްޔަތާެބހޭި ދައުލަތުގެި ފަރާތަށް،ި

01/2018/CIR/K-13ިުިިޖަދުވަލ ިގުޅ ގެނ19ިްިގެ ިމައްސަލައާއ  ި"ީބލަމުގެ ގައ ވާ
ިި ޖަވާުބ" އޮފ ސަރުދޭި ތައްޔާރުކޮށPR-14ިިިްޕްރޮކ އުމަންޓްި ޖަވާުބި ފޯމުންި

ިއަންގަންވާނެއެވެި.
.ިމައްސަލަިއަލުންިބެލުމަށ30ިް

މުސްތަޤ ލްިރ ވުއުިކޮމ ޓީއަށްި
ިހުށަހެޅުންި

ގައ ިަބޔާންކޮށްފައ ވާިފަދައ ނ17.11ިިިްދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުިޤަވައ ދުގެިާބުބ30.1ިިި
ބެލުމަށްިި އަލުންި އ ދާރީކަންކަންި ގުޅ ގެންި މައްސަލައަކާއ ި ދ މާވާި ީބލަމެއްގައ ި

ިި"މުސްތަޤ އްލުިރ ވ  ކޮމެޓީ"ިއަށްިހުށަހެޅުމުގައ ، މާލ އްޔަތާެބހޭިިއުި ދުއަލަތުގެި
ި ނަމްަބރުި ޖަދުވަލCIR/K-13ިިު/01/2018ސަރކ އުލަރި ގައ ވ21ިާގެި

ިމައްސަލަިިި"ީބލަންވެރ ޔާ ި"ީބލަމުގެ ިއެދ  ިަބލައ ދ ނުމަށް ިމައްސަލަިއަލުން ީބލަމުގެ
އަލުންިަބލާިމުސްތަޤ އްލުިރ ވ އުިކޮމެޓީއަށްިމައްސަލަިހުށަހަޅާިފޯމު"ިއެޕީލިްި

ިފޯމުންިހުށަހެޅ ދާނެއެވެ.PR-16ިމަރުހަލާ"ި
ި(ިއެންވ ޔަރަމަންޓްިއ މްޕެޓްިއެސެސްމަންޓްި)އީ.އައ .އޭ(ކ)

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

93/4ިޤާނޫނުިނަމްަބރުިިިިދެމެހެއްޓުމާެބހޭިިިރަށްކާތެރ ކޮށްިިތ މާވެށ ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގ31.1ިެ
އ މްޕެޓިްި އެންވ ޔަރަމަންޓްި ކުރ ންި ި ފެށުމުގެި މަޝްރޫޢުއެއްި ގޮތުންި ގައ ވާި

ހަދަންޖެހޭނެއެވެ އެއްި )އީ.އައ .އޭ(ި ިިއެސެސްމަންޓްި މ ގޮތުން މ މަޝްރޫޢިުި.ި
ފެށުމުގެިކުރ ންިއެންވ ޔަރަންމަންޓަލްިޕްރޮޓެކްޝަންިއެޖެންސީި)އީ.ޕީ.އޭ(ިއ ންި
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ކުރާިފަރާތުންިނަގައ ިއީ.އައ .އިޭިނަގަންޖެހޭިއެންމެހާިހުއްދަތައްިީބލަންިކާމ ޔާބިުި
ިހަދަންވާނެއެވެ.ިި

ީބލ31.2ިަި ކުރަންވާނީި ޙަރަދެއްި އެންމެހާި ދާި ހެދުމަށްި ކުރާިއީ.އައ .އޭި ކާމ ޔާުބި ންި
ިފަރާތުންނެވެި.

ިހެދުމަށ31.3ިްި އ ތުރެއިްިތަކެއިްިދުވަސިްިިިދާއެއްަބސްވުމުގެިމުއްދަތުގެިއ ތުރަށްިއީ.އައ .އޭ
ިނުކުރެވޭނެއެވެ.ި

ި)އ(ިވޯކްޕްލޭން
32.1ިިިި.ިމަޝްރޫޢުގެިވޯކްޕްލޭނ32ް ޖަދުވަލް ހުށަހަޅާފަރާތުންި ބީލަންި ފޯމެޓާއ އެއްގޮތަށ12ިިިިްީބލަމާއ އެކުި ގައ ވާި

ިމ މަޝްރޫޢުގެިވޯކްޕްލޭންިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ި
ި

3ިސެކްޝަންި
ިއެއްަބސްވުމުގެިއާންމުިމާއްދާތައްިއަދ ިހާއްސަިމާއްދާތައްި

ޢ ާބރާތެއްިިއެއްަބސްވުމ33.1ިުިިރަދީފު.33ި ނުވަތަި ަބހެއްި ވަކ ި ހ މެނޭި ރަދީފުގައ ިިިމ ގައ ި
ިތ ރީގައ މާނަކޮށްދީފައ ވާނަމަ،ިއެިަބހަކަށްިނުވަތަިއެިޢ ާބރާތަކަށްިދެވ ގެންވަނިީި

ިއެިަބހަކަށްިނުވަތަިޢ ާބރާތަކަށްިދީފައ ވާިމާނަކުރުމެވެ.

ި"މ ިއެއްަބސްވުން"ިކަމުގައ ިބުނެފައ އ33.2ިެި ިމ ނ ސްޓްރީިވަނިީި"އެއްަބސްވުން"ިނުވަތަ
ފަރާތާިދެމެދުިވެވޭިމ އެއްަބސްވުމަށާއ ،ިމ އެއްަބސްވުމުގެިިިމަސައްކަތްކުރާިއާއ ިި

ިަބދަލުތައްވެސްި ިގެނެވޭ ިއެއްަބސްވުމަށް ިއެއްގޮތަށް ިމ އެއްަބސްވުމާ ޖަދުވަލުތަކަށާއ 
ިހ މެނޭިގޮތަށެވެި.

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

މ ިއެއްަބސްވުމުގެިދަށުންިމަސައްކަތްކުރިާި"ިކަމުގައ ިބުނެފައ އެވަނިީިމަސައްކަތް"33.4ިި
ިފަރާތަށްިޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާިމަސައްކަތަށެވެ.

އަގު"33.5ިި އެއްގޮތަށްި"ިިމަސައްކަތުގެި އެއްަބސްވުމާއ ި ބުނެފައ އެވަނީި ކަމަށްި
ިމަސައްކަތްިފުރ ހަމަކުރުމުންިމަސައްކަތްިހަވާލުވާިފަރާތަށްިދައްކާިފައ ސާއެވެ.ިިި

"ިކަމުގައ ިބުނެފައ އެވަނީިމ އެއްަބސްވުމުގައ ިސޮއ ކުރިާިއެއްަބސްވުމުގެިމުއްދަތު"33.6ިި
އ ިބަޔާންކޮށްފައ ވާިވަނަިމާއްދާގ35.2.1ިިައެއްަބސްވުމުގިެިމ ިިތާރީޚުންިފެށ ގެނިްި

ިމުއްދަތަށެވެ.ި

އެވަނީިިހާ"ާބރުނުފޯރުވ33.7ިިިޭި ުބނެފައ ި ކަމުގައ ި އާއ ިިިިމ ނ ސްޓްރީދ ސާ"ި
ގެިާބރުގެިޭބރުންިހ ނގާިއަދ ިއެއްަބސްވުމުގައ ވާިކަންކަންިފަރާތުިިމަސައްކަތްކުރާ

ިި ދާޚ ލިީިިި،ދުމާއ މަދަނީިދެކޮޅުހެިި،ހަޅުތާލާއ ފުރ ހަމަިކުރުމަށްިހުރަސްއެޅ ގެންދާ
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ޠޫފާނު،ިބ ންހެލުންިފަދަިޤުދުރަތީިިި،ހަމަނުޖެހުމާއ ިއަދ ިއުދައެރުމާއ ،ިޮބޑުރާޅު
ިޙާދ ސާތަކަށެވެ.

މާލ އްޔަތުގެ"33.8ިި ނަންަބރުިިިިދައުލަތުގެި ޤާނޫނުި ބުނެފައ އެވަނީި ކަމުގައ ި ޤާނޫނު"ި
ޤާނޫނު(ިއަށާއ ިއެޤާނޫނުގެިދަށުންިހެދ ފައ ވާިިިދައުލަތުގެިމާލ އްޔަތުގެ)2006/3ިި

ިގަވާއ ދުތަކާއ ،ިިގަވާއ ދުތަކަށާއ ިއެޤާނޫނަށްިނުވަތަިއެޤާނޫނުގެިދަށުންިހެދ ފައ ވާ
ިގަވާއ ދުތަކަށްިގެނެވޭިއ ޞްލާޙުތައްިހ މެނޭގޮތަށެވެި.

ޤާނޫނުތަކަށާއ ިގަވާއ ދުތަކަށާއ ިޤާނޫނު"ިކަމުގައ ިުބނެފައ ިއެވަނީިދ ވެހ ރާއްޖޭގ33.9ިިެިި
 އެޤާނޫނުތަކަށާއ ިގަވާއ ދުތަކަށްިގެނެވޭިަބދަލުތައްިހ މެނޭގޮތަށެވެި.

ި

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

ިސަރުކާރުިތަމްސީލްކުރާިއ ދާރާތަކާއ ިމީހުންިހ މެނޭިގޮތަށެވެި.ިސަރުކާރަށާއ 

ސަރުކާރުގ33.11ިިެިި އެކަމަކާގުޅޭި އެވަނީި ުބނެފައ ި ކަމުގައ ި އ ދާރާތައް"ި "ކަމާެބހޭި
އޭޖެންސީތަކަށާއ ިމ ނ ސްޓްރީ އޮފީސްތަކަށާއ ި ޑ ޕާޓްމަންޓްތަކަށާއ ި ތަކަށާއ ި

ި.ިިއެހެނ ހެންިއ ދާރާތަކަށެވެ

ިމ 34.1ިިމާނަކުރުން.34ި ަބޔާންކޮށްފައ ިިއެއްަބސްވުމުި ކަނޑައެޅ ގެންި ގޮތަކަށްި އެހެންި ގައ ި
ކަނޑައެޅ ގެންި  ،ނުވާހާހ ނދަކު މަޙައްލުންި ޭބނުންކޮށްފައ ވާި ަބހެއްި އެި ނުވަތަި

ިދޭހަނުވާހާހ ނދަކުި ިގޮތަކަށް ިކަންކަންިިއެއްަބސްވުމުމ ިިި،އެހެން ިަބޔާންވެގެންވާ ގައ 
 މާނަކުރުމުގައ ިއަންނަނ ވ ިޢާންމުިއުސޫލުތައްިހ ނގާނެއެވެ.

މާނ34.1.1ިިިަ ޖަމްޢުި ަބހެއްި ބޭނުންކޮށްފައ ވާި ދޭހަވާގޮތަށްި މާނަި މުފުރަދުި
ދޭހަވާގޮތަށްިި މާނަި ޖަމްޢުި އަދ ،ި ޭބނުންކުރެވ ދާނެއެވެ.ި ދޭހަވާގޮތަށްި

ިދާނެއެވެ.ޭބނުންކޮށްފައ ވާިަބހެއްިމުފްރަދުިމާނަިދޭހަވާގޮތަށްިޭބނުންކުރެވ 

މީހަކަށްިނުވަތަިފަރާތަކަށްިއ ޝާރާތްކުރާނަމަ،ިއެިއ ޝާރާތްކުރަނީ،34.1.2ިިިި
ިޠަީބޢީިޝަޚްޞާއ ިޤާނޫނީިޝަޚްޞުިހ މެނޭގޮތުންނެވެި.

މާއްދާއަކަށްިނުވަތަިމާއްދާއެއްގެިަބޔަކަށްިނުވަތަިއަކުރަކަށްިނުވަތ34.1.3ިިިިަ
އެިޙަވާލާިއެިރައްދުވަނީ،ިޖަދުވަލަކަށްިމ ިއެއްަބސްވުމުގައ ިޙަވާލާދީފައ ވާނަމަ،ިި

އެިޙަވާލާދެވޭިނުވަތަިއެިޙަވާލާިނ ސްަބތްވާިމ ިއެއްަބސްވުމުގެިާބަބކަށްިނުވަތަިި
ނުވަތަިި އަކުރަކަށްި ނުވަތަި ަބޔަކަށްި މާއްދާއެއްގެި ނުވަތަި މާއްދާއަކަށްި

 ޖަދުވަލަކަށެވެި.
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ިޤާނޫނަކަށްިޙަވާލާދީފައ ވާނަމަ،ިއެިޤާނޫނަކަށްިއަންނަިއ ޞްލާޙާއ ިއ34.1.4ިެ
ޙަވާލާގައ ިި ޤާނޫނަކަށްދެވޭި އެި ގަވާއ ދު،ި ހަދާި ާބރުލ ބ ގެންި ޤާނޫނެއްގެި

 ހ މެނ ގެންވެއެވެި.

މާނަކޮށްދީފައ ވާނަމަ،34.1.5ިިިި ރަދީފުގައ ި ޢ ާބރާތެއްި ނުވަތަި ަބހެއްި ވަކ ި
ިތެރޭގައ ިި ިޢ ާބރާތެއެމާނައ ގެ ިއެ ިނުވަތަ ިަބހަކަށް ިއެއްގޮތަށްިއެ ިހަމަތަކާއ  ިަބހުގެ އް
 ގޮތްތަކަށްވެސްިލ ބ ގެންވަނީިރަދީފުގައ ވާިމާނައެވެ.ިޭބނުންނުރާިއެހެން

ފުރަތަމ34.1.6ިިިިަ އެއްަބސްވުންި އެި ޙަވާލާދީފައ ވާނަމަ،ި އެއްަބސްވުމަކަށްި
ގޮތާއ ،ިއެިއެއްަބސްވުމަށްިއ ޞްލާޙުގެނެވ ދާނެިގޮތްކަމަށްިިއ ރުިއޮތްިސޮއ ކުރ ި

ސްވުމަށްިގެންނަިިއެިއެއްަބިި،އެިއެއްަބސްވުމުގައ ިަބޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތުގެމަތ ން
 އ ޞްލާޙުިހ މެނ ގެންވެއެވެ.

ިދ މާވަނ34.1.7ިިިީ ިދުވަސް ިަބޔާންކޮށްފައ ވާ ިދުވަސްކަމަށް ިހ ނގަންޖެހޭ ވަކ ކަމެއް
ރަސްމީިަބންދުިދުވަހަކާިކަމުގައ ވާނަމަ،ިއެިދުވަސްިއަތުވެއްޖެކަމަށްިަބލާނީ،ިި

ިި ރަސްމީިބަންދުިިއެިރަސްމީިަބންދުިދުވަހާިވ ދ ގެންިއެންމެިއަވަހަށްިއަންނަ
ިނޫންިދުވަހެއްގައެވެި.

މަސައްކަތްނ ންމައ 35.1ިިިި.ިއެއްަބސްވުމުގެިމުއްދަތ35ު ތެރޭގައ ި މުއްދަތުގެި ަބޔާންކޮށްފައ ވާި އެއްަބސްވުމުގައ ި
ިވެރ ފަރާތަށްިޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ިިިިދަށުންިިއެއްަބސްވުމުގ35.2ި35.2.1ިިެި ފަރާތަށް ޙަވާލުކުރެވ ފައ ވާިމަސައްކަތްކުރާި
ކުރުމަށާއ  ިިިި،މަސައްކަތްި މަސައްކަތްތައް ދާއ ރާގައ ވިާިކުރަންޖެހޭި މަސައްކަތުގެި

ކުރުމަށްިިި،ކުރުމަށާއ ިިގެމަތ ންގޮތު ޢަމަލުި މާއްދާތަކަށްި ކުރަންޖެހޭި ޢަމަލުި
މ ި ދަށުން،ި މާއްދާތަކުގެި ޝަރުޠުތަކާއ ި އެއްަބސްވުމުގައ ވާި މ ި ޝަރުޠުކޮށް،ި

ސޮއެއްަބސްވުމު ިިިިއ ކުރާިގައ ި ފެށ ގެން ތެރޭގައ 7ިިިިތާރީޚުންި ދުވަސްި )ހަތް(ި
ި.މަސައްކަތްިޙަވާލުކުރެއެވެފަރާތަށްިމަސައްކަތްކުރިާިިމ ނ ސްޓްރީއ ން

މަސައްކަތްކުރިާިިިމ ނ ސްޓްރީިިފަށާނީިިކުރަންިިޢަމަލުިިއެއްަބސްވުމަށ35.2.1ިިްިި އާއި 
ިފެށ ގެންނެވެ.ިމ އެއްަބސްވުމުގައ ފަރާތްިމ ިއެއްަބސްވުމުގައ ިސޮއ ކުރާިތާރީޚުނިްި

ިފަދައ ން ިއެއްަބސްވުމުގެިިިަބޔާންކޮށްފައ ވާ ިމ  ިއޮތްނަމަ، ިނުވެ ިބާޠ ލު އެއްަބސްވުން
ފެށ ގެން ތާރީޚުންި ފަށާި ކުރަންި ޢަމަލުި އެއްަބސްވުމަށްި މ ި 150ިި،މުއްދަތަކީި

ި)ސަތޭކަިފަންސާސްިދުވަސް(ިދުވަހެވެ.ި

އެއްަބސްވުމުގެިދަށުންިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންިކުރާިމަސައްކަތުގެިިިމ 36.1ި36.1.1ިިި.ިމަސައްކަތުގެިއަގ36ިު
 ގައ ިކަނޑައަޅާފައ ވާިފައ ސާގެިއަދަދެވެ.2އަގަކީިމ ިއެއްަބސްވުމުގެިޖަދުވަލުި

މަސައްކަތްކުރާިފަރާތަށްިމަސައްކަތުގެިއަގުިދ ނުމަށްިހަމަޖެހ ފައ ވަނ36.1.2ިިީ
ގައ ވާިމަސައްކަތ2ިްިޖަދުވަލިުިިިަބޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތުގެމަތ ންނެވެ.ގައ 2ިިޖަދުވަލިުި
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ނުވަތަިމަސައްކަތްތަކަށްިރ ޔާއަތްކޮށްިޕޭމަންޓްިޝެޑ އުލްއެއްިހެދ ދާނެއެވެ.ިއަދ ި
ކުރަމުނިްި އަދާި އަގުި މަތ ންި ވާގޮތުގެި ޝެޑ އުލްއާއ އެއްގޮތްި ޕޭމަންޓްި

އެޑް އަގުި އަދާކުރަމުންދާި މ ގޮތުންި ޕޭމަންޓެއިްިގެންދ ވ ދާނެއެވެ.ި ވާންސްި
އަދަދާއ ި ދޭންނ ންމާފައ ވާި ގޮތުގައ ި އެޑްވާސްގެި ނަގާކަމުގައ ވަނީނަމަި

ކޮންމެިިިސާގެރ ޓެންޝަންފައ  ޢަދަދުި ފައ ސާގެި ކަނޑައާޅާފައ ވާި ގޮތުގައ ި
ި ގޮތަށްިޕޭމަންޓަކުންި ަބޔާންކޮށްފައ ވާި ޤަވާއ ދުގައ ި މާލ އްޔަތުި

ިކެނޑެމުންދާނެއެއެވެ.ިި

ނުވަތ36.1.3ިިިަ ޑ އުޓީއެއްި ޓެކުހެއް،ި ދައްކަންޖެހޭި ފަރާތުންި މަސައްކަތްކުރާި
ފީއެއްގެިސަަބުބންިމަސައްކަތުގެިއަގަށްިަބދަލުިނުގެނެވޭނެއެވެ.ިއެހެންނަމަވެސްި

ޕްރޮޖެކް މި  ދަށުން،ި އެއްަބސްވުމުގެި ސަރުކާރުނިްިމ ި މުދަލަށްި ގެނެވޭި ޓަށްި
 ކަނޑައަޅާފައ ވާިއުސޫލާިއެއްގޮތަށްިޑ އުޓީިމައާފްކޮށްދެވޭނެއެވެ.ި

އ ންފްލޭޝަންގެިސަަބުބންިނުވަތަިއެހެނ ހެންިސަަބަބކާހެދ ިފައ ސާގ36.1.4ިިިެ
ިއަގަށްިއަންނަިަބދަލަކާިގުޅ ގެންިމަސައްކަތުގެިއަގަށްިަބދަލުިނުގެނެވޭނެއެވެި.

37.1ި37.1.1ިިިިިިކުރުންި.ިމަސައްކަތ37ް ނ ންމަންވާނީ މަސައްކަތްކޮށްި ފަރާތުންި ިމ ނ ސްޓްރީިމަސައްކަތްކުރާި
ިި ކަނޑައަޅާފައ ވާިޝަރުޠުތަކާއ ިއ ންިއަންގާިގޮތުގެމަތ ންިމ ިއެއްަބސްވުމުގައ 

އެއްގޮތްވާ ިމާއްދާތަކާި މ ގޮތުންި ފަރާތުންިމަތ ންނެވެ.ި މަސައްކަތްކުރާި
ގައ ވާިމަސައްކަތުިދާއ ރާގައ ިަބޔާންކޮށްފައ ވ2ިިިާމަސައްކަތްކުރުމުގައ ިޖަދުވަލިުި

 ވާނެވެި.މަސައްކަތްިކުރ އަށްިގެންދަންގޮތަށްި

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

މައްސައްކަތްކުރަންވާނީިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތުގެިއަމ އްލަިމުވައްޒަފުންިނުވަތަި
ނުވަތަި ތަކެތ ި ފަރާތުގެި މަސައްކަތްކުރާި މެދުވެރ ކޮށް،ި އޭޖެންޓުންި

 އާލާތްތަކާއެކުއެވެ.

ފަރާތުންިިިިމ 37.1.3ިި މަސައްކަތްކުރާި ސޮއ ކުރުމުންި އެއްަބސްވުމުގައ ި
މަސައްކަތިްިމަސައްކަތްކު ފަރާތުންި މަސައްކަތްކުރާި އަދ ި ފަށަންވާނެއެވެ.ި ރަންި

ނ ންމަންވާނީިމ ިއެއްަބސްވުމުގައ ިަބޔާންކޮށްފައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިއެއްަބސްވުމުގެި
 މުއްދަތުގެިތެރޭގައ ިލަސްވުމަކާިނުލައެވެ.

މަސައްކަތްކުރިާިިިދ ސާއެއްހާިިާބރުނުފޯރުވ37.1.3ިިޭ ސަަބުބންި މެދުވެރ ވުމުގެި
ށްިމ ިއެއްަބސްވުމުގައ ވާގޮތަށްިމަސައްކަތްިކުރ އަށްިނުގެންދެވ އްޖެނަމަިފަރާތަ

އެއްަބސްވުމާި ފަރާތަށްި މަސައްކަތްކުރާި ކަމެއްި އެއްަބސްވުމުގައ ވާި މ ި ނުވަތަި
ިިއެިހާދ ސާއެއްިހ ނގ ިވަގުތުންިފެށ ގެންިއެއްގޮތަށްިފުރ ހަމަިނުކުރެވ އްޖެނަމަ،ި

ިގަޑ އ ރުތެރޭގައ 48ިިިި ިއަށެއް( ިލ ޔުމުނިްި)ސާޅީސް ިފަރާތުންިއެކަން މަސައްކަތްކުރާ
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މ ގޮތުން،ިިމ ނ ސްޓްރީއަށް ވާނެއެވެ.ި ފަރާތުންިިިއަންގަންި މަސައްކަތްކުރާި
ދ ނުމާއެކުިިމ ނ ސްޓްރީއަށް ޙާލަތްތައްިިި،މަޢުލޫމާތުި އެފަދަި އަވަހަށްި ވީހާވެސްި
ިިދ ރާސާިކުރަ ގުޅ ގެންިމަސައްކަތްކުރިާިިިއ ިޙާދ ސާއާންވާނެއެވެ.ިއަދ ިމެދުވެރ ވ 

ފަރާތުގެިމަސައްކަތައްިގެއްލުންނުވާނޭިގޮތުމަތ ންިއެއްަބސްވުމަށްިގެންނަންޖެހޭިި
ި އ ޚްތ ޔާރުި ގެނައުމުގެި މ ގޮތުން،ިިިލ ބ ގެންވެއެވެި.މ ނ ސްޓްރީއަށްަބދަލެއްި

ިި މެދުވެރ ވުމުގެިސަަބުބންިދ މާވާިލަސްވުމަކާިގުޅ ގެނިްިިިދ ސާއެއްހާާބރުނުފޯރުވޭ
ނުވަތަި ކޮށްގެންި ޖޫރ މަނާި ފަރާތްި މަސައްކަތްކުރާި ދަށުންި އެއްަބސްވުމުގެި މ ި

 އެއްަބސްވުންިބާޠ ލުިކޮށްގެންިނުވާނެއެވެ.ި

ިިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިޤާނޫނާިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންިމަސައްކަތްކުރަންވާނ37.1.4ިިިިީ
 ނުވާިގޮތުގެމަތ ންނެވެި.ޚ ލާފުި

ި

އ ންސްޕެޓްކުރުމާއ ިި.38ި
ިމަސައްކަތްިަބލައ ގަތުންި

މަސައްކަތިްިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންިިިިގޮތުގެމަތ ންިިއެއްަބސްވުމުގައ ވ38.1ި38.1.1ިިާ
ިި ިިނ ންމުމަށްފަހު ކުރުިިމ ނ ސްޓްރީއަށްމަސައްކަތް މަސައްކަތްކުރިާިިި،މުންޙަވާލުި

ި ނ ންމާފައ ވަނީި މަސައްކަތްކޮށްި ިމ ނ ސްޓްރީއ ންިފަރާތުންި އ ވާިއަންގާފަި
ިި އެއްަބސްވުމުގައ  މ ި މާއްދާތަކާިގޮތުގެމަތ ންި ޝަރުޠުތަކާއ ި ކަނޑައަޅާފައ ވާި

ކަނޑައަޅާިފަރާތެއްިމެދުވެރ ކޮށްިިިމ ނ ސްޓްރީއ ންމަތ ންކަންިެބލުމަށްިިއެއްގޮތްވާ
ިލ ބ ގެންވެއެވެ.ިމ ނ ސްޓްރީއަށްގެިޙައްޤުިަބލާިޗެކްކުރުމުިމަސައްކަތް

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

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

 ިިމަސައްކަތްިަބލައ ނުގަތުން.ިނުވަތ38.1.2ިަ

ލ ޔުމުނ38.2.2ިިް ދ ނުމަށްފަހުިިިިމ ނ ސްޓްރީއ ން.ި މުއްދަތެއްި ކަނޑައަޅާި
ިމ ނ ސްޓްރީއ ން އެއްަބސްވުމުގައ ިި މ ި އަދ /ނުވަތަި ގޮތާި އަންގާފައ ވާި

މާއްދާތަކާިި ޝަރުޠުތަކާއ ި މަސައްކަތިްިކަނޑައަޅާފައ ވާި ޚ ލާފަށްކޮށްފައ ވާި
 ރަނގަޅުކުރުމަށްިއެންގުން.

މަސައްކަތިްިވަނަިމާއްދާގައ ވާިގޮތުގެމަތ ނ38.2.2ިިިިް.ިއެއްަބސްވުމުގ38.2.3ިިެ
މަސައްކަތް،ި އަންގާފައ ވާި ރަނގަޅުކުރުމަށްި އެންގުންމުންި ރަނގަޅުކުރުމަށްި

މަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންިއަންގާފައ ވާިމުއްދަ ތުގެިތެރޭގައ ިއ ތުރުިއަގަކާިނުލައި 
ިރަނގަޅުިކޮށްދެންވާނެއެވެި.
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39.1ިިިި.ިމަސައްކަތަށްިަބދަލުގެނައުނ39ިް ޭބނުންވެ،ިމަސައްކަތްކުރިާިިިމ ނ ސްޓްރީއ ންމަސައްކަތަށްިއުނ އ ތުރުިގެންނަން
ފަރާތަށްިއެކަންިއެންގުމުން،ިއެކަށީގެންވާިސަަބެބއްިމެދުވެރ ވެގެންިމަސައްކަތަށިްި
ަބޔާންކޮށްިި ސަަބުބި ލ ޔުމުންި ފަރާތްި މަސައްކަތްކުރާި ގެންނަންި އުނ އ ތުރުި
މަސައްކަތްކުރިާި އުނ އ ތުރަށްި ގެންނަި މަސައްކަތަށްި އ ޢުތ ރާޟުނުކުރާނަމަ،ި

އަން މ ގޮތުންފަރާތުންި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ި ހ ސާުބި މަސައްކަތްކުރިާިިި،ދާސީި
% އަގުގެި ޖުމްލަި އެއްަބސްވުމުގެި ހ ސާުބި އަންދާސީި ހުށަހަޅާި 15ިފަރާތުންި

ިި އ ންސައްތަ(އަށްިވުރެިިިިތ ރީސް)ިިި%30)ފަނަރަިއ ންސައްތަ(ިއަދ ިމުއްދަތުގެ
ިޮބޑުވެގެންިނުވާނެއެވެި.

ވަނަިފަރާތަކާިމަސައްކަތްިދެ.40ި
ިޙަވާލުކުރުންި

ފަރާތަިިދަށުންިިމ އެއްަބސްވުމުގ40.1ިި40.1.1ިިެ ޙަވާލުކޮށްފައ ވާިމަސައްކަތްކުރާި ށްި
ިި ހުއްދަިިިމ ނ ސްޓްރީގެިިމަސައްކަތުންިަބއެއްިދެވަނަިފަރާތަކަށްިޙަވާލުކުރެވޭނީ

 އެވެި.ލ ޔުމަކުންިލ ުބމަށްފަހު

40.1.2ިިިި މާއްދާގެ ގޮތ40.1.1ިިުމ ި ފަރާތަކައ ިގައ ވާި ދެވަނަި ގެމަތ ންި
ފަރާތުންިި ޙަވާލުވާި މަސައްކަތްި ޙަވާލުކުރ ކަމުގައ ވ ޔަސްި ަބއެއްި މަސައްކަތުންި

ިމ އެއްަބސްވުމުގައ ވާިގޮތުގެމަތ ންިފުރ ހަމައަށްިޒ ންމާިއުފުލަންިވާނެއެވެ.

ިިމަޢުލޫމާތުތަކާއި ިިއްޞާކުރެވޭޙ ިިފަރާތާިިމަސައްކަތްކުރާިިދަށުންިިއެއްަބސްވުމުގެިިމ 41.1ިި.ިމަޢުލޫމާތުިހާމަކުރުނ41ިް
ސ އްރުިހ ފެހެއްޓުމަށްިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތްިއެއްަބސްވެއެވެ.ިިިލ ޔެކ ޔުންތަކުގެ

މަޢުލޫމާތެއްި އެފަދަި ހަމަވުމަށްފަހުވެސްި މުއްދަތުި އެއްަބސްވުމުގެި މ ި މ ގޮތުންި
ަބއ ވެރ ންގެިގޮތުގައ ިނުހ މެނޭިތ ންވަނަިި އެއްަބސްވުމުގެި ނުވަތަިލ ޔެކ ޔުމެއްި

ިއެހެންނަމަވެސް ިނުކުރެވޭނެއެވެ. ިޙ އްޞާ ިާބރުލ ބ ފައ ވާިޝަރުޢީި،  ފަރާތަކާ ޤާނޫނީ
ދަށުންި އެއްަބސްވުމުގެި މ ި އ ދާރާއަކުން،ި ދަޢުލަތުގެި ނުވަތަި ކޯޓަކުންި
ސ އްރުކުރުމަށްިކަނޑައަޅާފައ ވާިމަޢުލޫމާތެއްިނުވަތަިލ ޔެކ ޔުމެއްިއެފަރާތްތަކަށްިި

އަމުރުކޮށްފ ނަމަ ކުރުމަށްި ނުވަތަި،  ޙ އްޞާި މަޢުލޫމާތެއްި ފަރާތަށްި އަމުރުކުރ ި
ިޔުމެއްިޙ އްޞާކުރުމަށްިމ ިއެއްަބސްވުންިހުރަހެއްިނާޅައެވެ.ލ ޔެކ 

މުއްދަތ42.1ި42.1.1ިިަި.ިއެއްވަސްވުމަށްިޚ ލާފުވުނ42ިް ކަނޑައަޅާފައ ވާި ނ ންމަންި މަސައްކަތްި ށްިއެއްަބސްވުމުގައ ި
ިގޮތުގެމަތ ނިްި ިނުނ މ ިިިނ ންމާފައ ނުވާނަމަމަސައްކަތިްިއެއްަބސްވެފައ ވާ މަސައްކަތް
ިި ދުވަހަކަށް، ކޮންމެި މާލ އްޔަތުގެއ ތުރުވާި އެއްޤާނޫނާިިދައުލަތުގެި ގޮތުގެމަތ ންިިި

 ޖޫރ މަނާިކުރެވޭނެއެވެ.ިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތްިއަންނަނ ވ ިގޮތުގެމަތ ންި

ލަސްވުމުގެިއަގުިކުރުމުގައ ިިޖޫރ މަނާމަސައްކަތްކުރާިފަރާތްިި .1.1
ިފޯމ އުލާއަށެވެި.(CP x 0.005 x LDިިހ ސާުބކުރާނީި)

CPިިިި)ްއެއްަބސްވުމުގެިޖުމްލަިއަކީިި)ކޮންޓްރެކްޓްިޕްރައ ސ
އެއްަބސްވުމުގެިިިިއަކީިި)ލޭޓްިޑ އުރޭޝަން(LDިިއަގެވެ.ިއަދ ިި

 މުއްދަތަށްވުރެިއ ތުރުވާިދުވަސްތަކެވެ.
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ިިިިޖުރ މަނާިކުރެވޭިއަދަދުި .1.2 15ިިމަސައްކަތުގެިއަގުގެި%މުޅ 
ިއެވެި.ނުވާނެިއަށްވުރެިއ ތުރު)ފަނަރަިއ ންސައްތަ(ި

ި42.2ިިިިި އެއްަބސްވުމުގެ 38.1.2ިިިިމ ި ގޮތުގެމަތ ން މާއްދާގައ ވާި ިމ ނ ސްޓްރީއ ންިވަނަި
ަބލައ ިނުގަންނަިމަސައްކަތްތަކުގެިމަސައްކަތުގެިއަގުިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތަށްި

ިލ ބ އެއްނުދެވޭނެއެވެި.

މަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންިކޮށްފައ ވާިމަސައްކަތަކީިމަސައްކަތުގެިއަގާިނުަބއްދަލ42.3ިިުި
ޙައްޤިުި އ ންކާރުކުރުމުގެި ދ ނުމަށްި އަގުި މަސައްކަތުގެި މަސައްކަތެއްނަމަި

ކޮށްފައ ވާިިިލ ބ ގެންވެއެވެ.ިިމ ނ ސްޓްރީއަށް ފަރާތުންި މަސައްކަތްކުރާި ނުވަތަި
ކުރާިފަރާތުންިކޮށްފައ ވާިމަސައްކަތުގިެިމަސައްކަތުގެިއަގުިދ ނުމުގައ ިމަސައްކަތް
މަސައްކަތަށްިކަނޑައަޅާފައ ވާިޖުމްލަިމ ންވަރަށްިއަދ /ނުވަތަިފެންވަރަށްިަބލައ ިި

ިލ ބ ގެންވެއެވެި.ިމ ނ ސްޓްރީއަށްއަގުންިކެނޑުމުގެިއ ޚްތ ޔާރުި

ިމ ނ ސްޓްރީއަށްިމ ިއެއްަބސްވުމުގެިދަށުންިިއަންނަނ ވ ިހާލަތްތަކުގައ 43.1ި43.1.1ިިިިި.ިއެއްަބސްވުންިބާޠ ލުކުރުނ43ިް
ލ ބ ގެންވާިއެހެންިޙައްޤުތަކަށްިއެއްވެސްިއުނ ކަމެއްިނުވާގޮތަށްިއަދ ިނޯޓ ސްި

ިި ިިދ ނުމަށްފަހު، އ ޚްތ ޔާރު ބާޠ ލުކުރުމުގެި އެއްަބސްވުންި ިމ ނ ސްޓްރީއަށްިމ ި
 ލ ބ ގެންވެއެވެި.

ނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ  ވަ  22މި އެއްަބސްވުމުގެ   .1.1

ޖުމްލަ އަގުގެ  މަސައްކަތުގިެިިިމުޅ ިފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރާ އަދަދު  

 އަށް ވުން. )ފަނަރަިއ ންސައްތަ(ި 15%

ފަރާތުން   .1.2 މުއްދަތަށްިިމަސައްކަތްކުރާ  އެއްަބސްވުމުގެި
 ނ ންމާފައ ނުވުންި.މަސައްކަތްިއެއްަބސްވެފައ ވާިގޮތުގެމަތ ންި

ސަަބ .1.3 ނޫއެކަށީގެންވާ  މެދުވެރިވެގެން  ގޮތަކަށް ންެބއް 

ިިމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް   ކަނޑައަޅާފައ ވިާިމ ިއެއްަބސްވުމުގައ 
މަސައްކަތްކުރުމަށް މަތ ންިިޝަރުޠުތަކާއ ިމާއްދާތަކާިއެއްގޮތްވާ

ދެކޮޅު ހެދުން ނުވަތަ މަސައްކަތް ނުކުރުން ނުވަތަ މަސައްކަތް 

 ކުރެވިފައިނުވުން. 

 މ ނެއްގައ ިމަސައްކަތްިކުރ އަށްިނުދ އުންިއެކަށީގެންވާިހަލުވ ިި .1.4

1.5. ި ޖަދުވަލުި ކަރުދާހުގެި މަޢުލޫމާތުި 12ިބީލަންި ގައ ވިާިި
ޝެޑ އުލްގައ ވާި އެި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތ ންި ވޯކްޕްލޭންއާއ ި
މުއްދަތުތަކުގައ ިނ ންމުމަށްިކަނޑައަޅާފައ ވާިމަސައްކަތްތައް،ި
ކަނޑައެޅ ފައ  އަދ /ނުވަތަި މުއްދަތަށްި ވާިކަނޑައަޅާފައ ވާި

 ފެންވަރަށްިމަސައްކަތްިނުކުރުން.
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 ވުން.މަސައްކަތްކުރާިފަރާތްިއ ފްލާޞް .1.6

ޤާނޫނާިޚ ލާފުިޢަމަލެއްިމަސައްކަތްކުރިާި .1.7 މަސައްކަތްިކުރުމުގައި 
 ފަރާތުންިކުރުންި.

ިިއެއްަބސްވުމުިިމ 43.1.2ިި 43.1.1ިިިިގެ ިިވަނަިމާއްދާގެ ިމ ނ ސްޓްރީއ ންދަށުން
މ ިއެއްަބސްވުންިބާޠ ލުިކޮށްފ ނަމަ،ިއެއްވެސްިނޯޓ ސްއެއްިދ ނުމަކާނުލާިނުވަތަިި

ިބާޠ ލުިިިއެއްަބސްވުންމަސައްކަތްކުރާިފަރާތަށްިއެންގުމަކާނުލާ،ިިިިމ ނ ސްޓްރީއ ން
ދާގޮތަށްިިނުސީިިގޮތުންނާއ ިިސީދާިިމ ނ ސްޓްރީއަށްިިސަަބުބންިިޖެހުމުގެިިކުރަން

ިި ަބދަލު ގެއްލުމުގެި ލ ބ ގަލ ބ ފައ ވާި ފަރާތުންި ޙައްޤިުިތުިމަސައްކަތްކުރާި މުގެި
ިލ ބ ގެންވެއެވެި.ިމ ނ ސްޓްރީއަށް

ޙާލަތްތަކުގައ ،ިިިމަސައްކަތްކުރ43.1.3ިިާ ޚ ލާފުވާި އެއްަބސްވުމާި މ ި ފަރާތުންި
އުފުލަންޖެހޭިހުރ ހާިޚަރަދުތަކާއ ިިިިމ ނ ސްޓްރީއ ންިިއެޚ ލާފުވުމެއްގެިސަަބުބންިމ
ިި ލ ބ ދޭިޙައްޤާއ ިާބރުތައްިތަންފީޛުިިިިރީއަށްމ ނ ސްޓްމ ިއެއްަބސްވުމުގެިދަށުން

ިމ ނ ސްޓްރީއަށްިއުފުލަންޖެހޭިހުރ ހާިޚަރަދުތައިްިިިމ ނ ސްޓްރީއ ންކުރުމުގެިގޮތުނިްި
 ދެއްކުމުގެިޒ ންމާިއުފުލަންިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތްިއެއްަބސްިވެއެވެ.

ލ ބ ދޭިއެއްވެސްިޙައްޤެއިްިިިމ ނ ސްޓްރީއަށްއްަބސްވުމުގެިދަށުންިިއެިިމ 43.1.4ިި
ނުވަތަިާބރެއްިތަންފީޛުިކުރުމަކުން،ިމ ިއެއްަބސްވުމުގެިދަށުންިމަސައްކަތްކުރިާި
ަބރީޢައެއްި ފަރާތްި މަސައްކަތްކުރާި ކަންތައްތަކުންި ޒ ންމާވާންޖެހޭި ފަރާތްި

 ނުވާނެއެވެި.

އަދާކުރަންޖެހޭިޒ ންމާއެއްިިިމ ނ ސްޓްރީއ ންމ ިއެއްަބސްވުމުގެިދަށުނ43.1.5ިިިިް
ިި ސަަބުބން 14ިިިިއަދާނުކުރުމުގެި ދުވަހުގެ ިި)ސާދަ(ި ދ ނުމަށްފަހު، މ ިިނޯޓ ސްި

 ށްިލ ބ ގެންވެއެވެި.ސައްކަތްކުރާިފަރާތައެއްަބސްވުންިބާޠ ލުކުރުމުގެިއ ޚްތ ޔާރުިމަ

މަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންިމ ިއެއްަބސްވުންިިިސަަބެބއްިނެތ ިިއެކަށީގެންވ43.1.6ިިާ
މަބާޠ ލު ިިކުރާނަމަި އަގުގެ  ސައްކަތުގެ އ ންސައްތަ(ި  %15ޖުމްލަ  )ފަނަރަި

ިިބާޠ ލުިިިއަދ ިއެއްަބސްވުންިިލ ބ ގެންވެއެވެި.ިިމ ނ ސްޓްރީއަށްޖޫރ މަނާކުރުމުގެިާބރިުި
ދާގޮތަށްިލ ބ ފައ ވާިިނުސީިިގޮތުންނާއ ިިސީދާިިމ ނ ސްޓްރީއަށްިިސަަބުބންިިކުރުމުގެ

ިމ ނ ސްޓްރީއަށްިމުގެިޙައްޤުިިތުގެއްލުމުގެިަބދަލުިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތުންިލ ބ ގަި
ިވެއެވެި.ލ ބ ގެން

.ިޚ ލާފުވުމާއ ިމައްސަލަތައ44ިްި
ިޙައްލުކުރުން

ިއުފެދޭިިިގޮތުންިިެބހޭިިއެއްަބސްވުމާިިިމ ިިމެދުގައ ިިިދެފަރާތުގ44.1ި44.1.1ިިެ
ިޚ ލާފުވުންތަކާއ  ިމައްސަލަތައްި ިވާހަކަި ިދައްކައ ގެންި ިޙައްލުި ިކުރުމަށްިި

އެއްަބސްވެއެވެ.ިމ ގޮތުގެިމަތ ންިއެިިިންއާއ ިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތުމ ނ ސްޓްރީ
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ިި ޙައްލުިނުކުރެވ އްޖެނަމަ، ދެފަރާތުންކުރެިކޮންމެިފަރާތަކަށްވެސްިމައްސަލައެއްި
 އެވެި.ހެޅ ދާނެކަމާެބހޭިޝަރުޢީިކޯޓަކަށްިހުށަިއެިމައްސަލަ

އެކަންިިނެތްކަމެއްިިއެއްަބސްވުމުގައ ިިިމ 44.1.2ިި ިވާހަކަިިދ މާވެއްޖެނަމަި
ކުރު ޙައްލުި ފަރާތުންިމ ނ ސްޓްރީމަށްިިދައްކައ ގެންި މަސައްކަތްކުރާި އާއ ި

ިި ޙައްލުިނުކުރެވ އްޖެނަމަ،ިިިވާހަކަިދައްކައ ގެންއެއްަބސްވެއެވެ.ިމ ގޮތުގެިމަތ ން
މައްސަލަިކަމާެބހޭިޝަރުޢީިކޯޓަކަށްިިިދެފަރާތުންކުރެިކޮންމެިފަރާތަކަށްވެސްިއެ

 ހުށަހެޅ ދާނެއެވެި.

44.1.3ިިިި އާއ ިމަސައްކަތްކުރާިފަރާތާިިިމ ނ ސްޓްރީ،  އެއްަބސްވާނަމަދެފަރާތުން
ިި ިިދެމެދުިއުފެދޭިމައްސަލަތައްިޙައްލުިކުރުމަށް ހުށަހެޅުންިމ ިިއާބ ޓްރޭޝަންއަށް

ިއެއްަބސްވުމެއްިމަނައެއްިނުކުރެއެވެ.

މުޅ ިއެއްަބސްވުން،ިއަދ ިި.45
ިއެއްަބސްވުމަށްިަބދަލުިގެނައުންި

އެއްވެސިްިިމ އެއްަބސްވުމަށްިމެނުވީިލ ޔުމަކުންިިސޮއ ކުރާިއެއްަބސްވެިދެފަރާތުނ45.1ިް
ިަބދަލެއްިނުގެނެވޭނެއެވެި.

ި'ވެއ ވް'ިކުރުން.46ި
ި

ި)އެޒ ންމާއެއްިނުވަތަިމ އެއްަބސްވުމުގައ ިަބޔާންކޮށްފައ ވާކަމެއ46.1ިިްި ި'ވެއ ވް' ލ ޔުމުން
ދޫކޮށްލުންި( ގޮތަށްި ނުޖެހޭި އަދާކުރަންި މ ިިިިކުރުމުންިިިއ ލްތ ޒާމެއްި މެނުވީ،ި

ފަރާތަ މަސައްކަތްކުރާި ދަށުންި ިމ ނ ސްޓްރީއަށްިނުވަތަިިިިށްއެއްަބސްވުމުގެި
އ ންިފަރާތަކުންިއުފުލަންޖެހޭިއެއްވެސްިލ ބ ގެންވާިއެއްވެސްިޙައްޤެއްިނުވަތަިއެ

ނުެބލެ'ވެއ ވް'ިއ ލްތ ޒާމެއްި ިވޭނެއެވެި.ކުރ ކަމުގައި 

ި.ގަވާއ ދެވެިޤާނޫނާއ ިދ ވެހ ރާއްޖޭގެިހ ނގާނީިމައްޗަށްިއެއްަބސްވުމުގެިމ 47.1ިިހ ނގާނެިޤާނޫނުިި.47

އެއްަބސްވުމުގެިދަށުންިދެވޭިކޮންމެިނޯޓ ސްއެއްިނުވަތަިއެންގުމެއްިދޭންވާނީ،ިިިިމ 48.1ިިިމުޢާމަލާތްތައްި.ިކުރެވ48ޭ
ރައްދިުި އަދ ި ލ ޔުމުންނެވެ.ި ކުރަންވާނީ،ި މުޢާމަލާތެއްި ކޮންމެި ކުރެވޭި ނުވަތަި
ކުރަންވާނީިސީދާިއަތުންއަތަށްިނުވަތަިރަޖ ސްޓްރީިޕޯސްޓުންިނުވަތަިފެކްސްި

ިކޮށްފައ ވާިއެފަރާތެއްގެިއެޑްރެހަށެވެ.ިަބޔާންއެއްަބސްވުމުގައ ިިމެދުވެރ ިކޮށްގެނިްި
ދުކުރާިލ ޔެކ ޔުންތައްިރަޖ ސްޓްރީިއްއަދ ިރަޖ ސްޓްރީިޕޯސްޓްިމެދުވެރ ކޮށްިރަ

ޕޯސްޓްިމެދުވެރ ކޮށްިފޮނުވަންިޕޯސްޓްިއޮފީހާިޙަވާލުކުރާިދުވަހުންިފެށ ގެންިއެިި
ެބއްލ ޔެކ ޔުންތައްިރަ ިލެވޭނެއެވެ.ިދުކުރަންިބޭނުންވާިފަރާތަކާއ ިޙަވާލުވީިކަމުގައި 

ި

ި

ިި
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4ިސެކްޝަންި

1ި-ޖަދުވަލުތައްި

ިބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުންިހުށަހަޅަންޖެހޭިލ ޔުންތައްިއަދ ިޗެކްލ ސްޓް

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

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

ިިިކޮީޕިިރަޖ ސްޓްރޭޝަންިކުރަންޖެހޭިކުންފުންޔަކަށްވާނަމަި،ިއެސް.އެމް.އީިރަޖ ސްޓްރީ
ިި

ިިިޓ މޭޓްި)ކޯޓޭޝަން/ިީބ.އޯ.ކ ޔު(ހުށަހަޅާިއެސ3ިް
ިިިި(10ޕްރޮޕޯސަލްި)ޖަދުވަލ4ިިް
ިިި(3ހުށަހަޅާފަރާތުގެިޕްރޮފައ ލްި)ޖަދުވަލ5ިިު
ިިިރެޖ ސްޓްރޭޝަންިސެޓްފ ކެޓްިކޮޕީި)ޖީ.އެސް.ޓީއަށްިރަޖ ސްޓްރީިކޮށްފައ ވާނަމަި(ޖީ.އެސް.ޓ6ިިީ
)ކުންފުނީގެިމެނޭޖ ންގިޑ ރެކްޓަރިި ީބލަމުގައ ިސޮއ ކުރުމުގެިހުއްދަިލ ޔުންި)ޕަވަރިއޮފްިއެޓާރނީ(7ި

ިވަނަިމާއްދާ(3.3ނޫންފަރާތެއްިނަމަ(ި)ީބލަންިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހުގެި
ިި

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

ިި

ިިިވަނަިމާއްދާގައ ިަބޔާންކުރާިލ ޔުންތައްިހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަިއެލ ޔުންތައ9ި6.1ިް
ިިިބ ޑްިސެކ އުރ ޓީި)ޭބންކުިގެރެންޓީި(10ި

ބީލަންިހުށަހަޅާއ ރުިތ ރީގައ މ ވާިއ ރުޝާދާިއެއްގޮތަށްިބީލަންިހުށހަޅާފައ ނުވާނަމަިީބލަންިކެންސަލްިކުރުމުގެިއ ޙްތ ޔާރިުި
ިީބލަމަށްިހުޅުވާލ ިފަރާތަށްިލ ބ ގެންވެއެވެ.ި

ިިިރެވ ފައ ބުިހުށަހަޅަންޖެހޭިލ ޔުންތައްިހުރީިމ ލ ސްޓްގައ ވާިތަރުތީުބންިތަރުތ11ިިީ
ިިިނަމްަބރުިޖަހާފައ ި)ކ ތައްިޞަފްހާގެިތެރެއ ންިކ ތައްވަނަިޞަފްހާކަންިއެނގޭގޮތަށްި(ޞަފްހ12ިިާ
ިިިޞަފްހާތަކުގައ ިސޮއ ކޮށްފައ ިހުރުނ13ިް
ިިިީބލަމުގެިގަނޑުތައްިހުރީިވަކ ނުވާނެހެންިަބއ ންޑްކޮށްި/ިހީރަސްޖަހާފައ 14ި
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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  

0011::ިގަޑ ި:2021ިިިމާރ ޗ14ިްިބީލަންިހުށަހަޅަންިޖެހޭިތާރީޚައ ިގަޑ ި:3.2ި  

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

ިބީލަންިހުށަހަޅަމެވެ.
ސައްކަތްިފޯރުކޮށްދ ނުމަށްިޙަވާލުކުރަންިނ ންމައ ފ ނަމަ،ިއެކަށީގެންވާިމުއްދަތެއްގެިނޑުި/ިއަޅުގަނޑުމެންިމަިގައަޅ5.2ިު

ތެރޭގައ ިމަސައްކަތްިފެއްޓުމަށާއ ،ިމަޝްރޫއުއަށްިކަނޑައަޅފައ ވާިމުއްދަތުގައ ިމަސައްކަތްިނ ންމުމަށްި
ިހުށަހަޅަމެވެ.

ި.ިބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުނ6ިް
 ިސޮއ 

ި
ި
ިތައްގަނޑު
ި ިި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

ިމަޢޫލޫމާތު،ިއަމ އްލަިފަރުންދުންގެިވ ޔަފާރ އެއްނަމަިވެރ ފަރާތުގެިމަޢުލޫމާތުި(
ިމަޤާމްިނަންިި#

ިިި
ިިި
ިިި
ިިި
ިިި

ި.ިއާންމުކޮށްކުރާިމަސައްކަތ3ް
ިި
ިި
ިި
ިި

ި

ި

ި
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ި

 

4ި-ޖަދުވަލުި

ިމާލީިތަނަވަސްކަމާއ ިެބހޭިމަޢުލޫމާތު

ިބީލަންިހުށަހަޅާފަރާތުގެިއެކައުންޓަކުގެިމަޢުލޫމާތު
ފާއ ތުވ ިމަހުގެިބެލެންސްިިިއެކައުންޓްގެިާބވަތްިިއެކައުންޓްިނަންަބރުިިި#

ި)ދ ވެހ ިރުފ ޔާއ ންި(
ިިިި
ިިިި
ިިިި

ިިޖުމްލަ
ފައ ސާގެިއަދަދިުިިދޫކުރެވުނުިމުއްދަތުިދޫކުރެވުނުިތާރީޚްިކުރެޑ ޓްިދޫކުރެވުނުިފަރާތުގެިނަންި#

ި)ދ ވެހ ިރުފ ޔާއ ންި(
ިިިިި
ިިިިި
ިިިިި

ިިޖުމްލަ
 

5ިިި–ޖަދުވަލުި

ިއ ވާިގުޅުންހުރ ިމަސައްކަތްތައްި)ތ ނެއް(ިއަހަރުގެިތެރޭގައ ިކޮށްފ3ިަފާއ ތުވ ި

ިބީލަންިހުށަހަޅާިފަރާތުގެިކޮށްފައ ވާިގުޅުންހުރ ިމަސައްކަތްތަކުގެިތަފްޞީލްި
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 ިއަގުިިއަގު
Xި70ިިއަގުިކުޑަވީިވަރަކަށްިލ ޭބ(

ިޕޮއ ންޓްިގ ނަވާނެއެވެ.ި

70ި35ި

ހުށަހެޅ ިއެންމެިކުރުމުއްދަތުި/ިިހުށަހެޅ ިިމުއްދަތު
)މުއްދަތުިކުޑަވީިވަރަކަށXި10ިިްމުއްދަތުި

ިލ ޭބިޕޮއ ންޓްިގ ނަވާނެއެވެި.

10ި5ި

ތަޖުރ ާބިގ ނަވ ވަރަކަށްިލ ޭބިޕޮއ ންޓްިިތަޖުރ 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–ވަލްިޖަދު

ިި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 
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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 

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          


