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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 
 
 

  02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުގެ  ހިންގާ   މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން

 ސަރވިސްކޮށް  އަދި  މަރާމާތު  މުއްދަތަށް   އަހަރުދުވަހުގެ) ދެ(

 ހޯދުމާ ގުޅޭ  ފަރާތެއް ބަލަހައްޓައިދޭނެ 

 
 
 

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

 1ސެކްޝަން  

 ބީލަން ޝީޓް 

ރިފަރަންސް  

 ނަންބަރު 

 ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް  

) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުގެ ހިންގާ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ  މަސައްކަތުގެ ނަން:  1.1

 ހޯދުމާއި ފަރާތެއް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ސަރވިސްކޮށް އަދި މަރާމާތު  މުއްދަތަށް އަހަރުދުވަހުގެ

 ކަރުދާސް މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ

  - ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން: 

8.1 

 

  ވާ ހޯމަ   2023މާރޗް    27  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ޭބނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން •

މެންދުރު   މެދުވެރިކޮށް    ގެ   12:00ދުވަހުގެ  އެޑުރެސް  އީމެއިލް  ތިރީގައިވާ  ކުރިން 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

  

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް ހައުސިންގް ،ޕްލޭނިންގް ނޭޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓްރީ  

މާފަންނު  ،މަގު އަމީނީ  

20392 ،މާލެ.ކ  

 bid.secretariats@planning.gov.mv :އީމެއިލް

 އަގުގެ ތަފްސީލު ޝީޓު – 3ޖަދުވަލް   އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް:  12

 ދެއެއް) އަހަރު( 2 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު: 13.4

 މައުލޫމާތު ސެޝަން މާއި ގުޅޭ  ބީލަ  15

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް ހައުސިންގ ،ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓްރީތަން: 

 2023މާރޗް    22ތާރީޚް:  

 ބުދަ ދުވަސް:  

 10:00ގަޑި:  

 ބީލަން ހުޅުވުން  17

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް ހައުސިންގ ،ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް އޮފް ތަން: މިނިސްޓްރީ

 2023މާރޗް    28ތާރީޚް:  

   އަންގާރަ ދުވަސް:  

 11:00ގަޑި:  

 ގައި އެވަނީއެވެ.  9ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު  18

(ހުށަހަޅާ އަގު ފަސް ލައްކަ އަށްވުރެއް    ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު  22

 % 0.05 - :އިތުރުވާނަމަ)  

  % 2  - ރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު:އު ޕާރފޯމަންސް ސެކި  24

 - ނޯޓް:

mailto:bid.secretariats@planning.gov.mv
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

 

 2ސެކްޝަން  

 އިރުޝާދު   ފަރާތްތަކަށްދެވޭ   ހުށަހަޅާ   ބީލަށް 

 (ހ) އާންމު މަޢުލޫމާތު 

ބީލަން ޝީޓުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ  މި ބީލަމަކީ   1.1 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު .  1

ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް    ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެކެވެ. މި ބީލަމުން ހޯދަން 

 ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަން ޝީޓުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ބީލަމަށް    . 2

ކުރިމަތިލެވޭނެ  

 ފަރާތްތައް 

: ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންަބރު  ،ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ  ބީލަން 2.1

ރަޖިސްޓ18/2014ު ވިޔަފާރި  ދަށުން  ގެ  ކޮ)  ަބޔާންކުރާ  ށްރީ  ތިރީގައި  ފައިވާ 

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ރަޖިސްޓުރީ   2.1.1   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ކުންފުންޏާބެހޭ  ފައިވާ ށްކޮދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ކުންފުނިތައް. 

 ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.ފައިވާ ށްކޮޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ  2.1.2  

ކޯޕަރޭޓިވް ފައިވާ  ށްކޮކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ   2.1.3  

 ސޮސައިޓީތައް.

ފައިވާ ށްކޮ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ   2.1.4  

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.

އިތުރުން    2.1 2.2  ފަރާތްތަކުގެ  ަބޔާންކުރާ  ބީލަމަށް ގައި  ފަރާތްތަކަކަށް  އެހެން 

 ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި ަބޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

. ބީލަން  3

ގޮތާއި    އޮންނަންވާނެ 

 ބީލަމުގައި ސޮއިކުރުން 

  ފަރާތްތަކުގެ   ހުށަހަޅާ  ބީލަން   ،ގައިވާ  1  އެނެކްސް  މި ލިޔުމުގެ  އޮންނަންވާނީ  ބީލަންތައް  3.1

ވަކި ނގަ  ހިމެނޭގޮތަށް   ޑޮކިއުމަންޓުތައް  ންތަކާއިޔުލި  ޗެކުލިސްޓުގައިވާ ޑުތައް 

 ނުވާނެހެން އެއްކަރުދާސް ކޮށްފައެވެ. 

 ފަރުމާ (  ފޮންޓަކުން  އެނގޭ  ކިޔަން  ފަސޭހައިން ،ދިވެހިބަހުން   އޮންނަންވާނީ  ބީލަން 3.2 

އަތުން    ޓައިޕު)  ފަދަ  ފޮންޓް ހުންނަންވާނީ  ކުރެވިފައެވެ. ނުވަތަ  ލިޔެފައި  ލިޔާނަމަ 

އެނގޭ އަދި   ނެކިޔަން   ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ސަފްހާއެއްގައި  ހުރިހާ  ބީލަމުގެ  ގޮތަށެވެ. 

 ޖަހާފައި   ތައްގަނޑު  ސޮޔާއި  ފަރާތުގެ  ކުރާ  އައްޔަން  ފަރާތުން  އެ  ނުވަތަ  ފަރާތުގެ

 ޞަފުހާގެ  ކިތައް  އެއީ   ޞަފުޙާއެއްގައި ވެސް   ކޮންމެ  ބީލަމުގެ  އަދި.  ވާނެއެވެ  އޮންނަން

ވަނަ  ތެރެއިން  ނަންަބރުވެސް   ޞަފުޙާ  ތަރުތީބުން  އެނގޭގޮތަށް   ޞަފުޙާކަން  ކިތައް 

 . ޖަހަންވާނެއެވެ
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

ޑިރެކްޓަރ ނޫން  3.3.1 3.3  މެނޭޖިންގ  ކުންފުނިތަކުން  ލިމިޓެޑް   އެހެން   ޕްރައިވެޓް 

 ހުއްދަ   ކުރުމުގެ  ސޮއި  ފަރާތަކަށް  އެ  ސޮއިކުރާނަމަ  ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި

 ހުށަހަޅަން  އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް  އޮފް  "ޕަވަރ  ދެވިފައިވާކަން ަބޔާންކުރާ

 .ވާނެއެވެ

 ފަރާތަކުން ީބލަމުގައި   އެހެން  ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު ނޫން 3.3.2  

ދެވިފައިވާކަން   ހުއްދަ  ކުރުމުގެ   ސޮއި  ފަރާތަކަށް  އެ   ސޮއިކުރާނަމަ

 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް އޮފް "ޕަވަރ ަބޔާންކުރާ

ސޮސައިޓީ 3.3.3   ނޫންކޯޕަރޭޓިވް  ޗެއަރޕާރސަން  ފަރާތަކުން   އެހެން  ތަކުގެ 

ދެވިފައިވާކަން   ހުއްދަ  ސޮއިކުރުމުގެ  ފަރާތަކަށް  އެ  ސޮއިކުރާނަމަ  ބީލަމުގައި

 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް އޮފް "ޕަވަރ ަބޔާންކުރާ

ހުށަހެޅޭނެ    . 4

 ބީލަމުގެ އަދަދު 

އެއް   (އެކެއް) ބީލަމެވެ.  1ވެސް ހުށަހެޅޭނީ    ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް 4.1

ބީލަ ގިނަ  ހުށަހަޅަ  ންބީލަމަށްވުރެ  ފަރާތަކުން  އެއިއެއްވެސް  ފަރާތުން    ފިނަމަ 

 އިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ާބތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.ފަހުށަހަޅާ

ތައްޔާރު  . ބީލަން  5

 ކުރުމުގެ އަގު 

  އެ  ކުރާނީ  ޚަރަދެއް  އެންމެހައި  ކުރާ  ކުރުމަށާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް  ތައްޔާރު  ބީލަން 5.1

ބީލަމަށް   .ފަރާތަކުންނެވެ   ހުށަހަޅާ  ބީލަމެއް ޚަރަދަކަށް  އެއްވެސް  ހިނގާ  މިކަމަށް 

 ހުޅުވާލި ފަރާތުން ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ. 

. އެހެނިހެން  6

 ތައް އުސޫލު 

ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް   އޮފް  މިނިސްޓްރީބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ،   6.1

  އިދާރާއެއްގެ  އެއްވެސް  ހިނގަމުންދާ  ދަށުން  ގެމިނިސްޓްރީރ،  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

މީހާއާއި،    މުވައްޒަފަކާ  ނުވަތަ  ވެރިއެއް އުޅޭ  ކައިވެނިކޮށްގެން  މުވައްޒަފަކު  އެ 

އެއްބަފާ  އެއްބަނޑު  މީހުންނާއި،  އެއްބަފާ  މީހުންނާއި،  އެއްބަނޑު  ދަރިންނާއި، 

ކައިވެނި މުވައްޒަފަކު  އެ  ދޮންދަރިންނާއި،  މައިންބަފައިންނާއި،  ކޮށްގެން މީހުންނާއި، 

އެއްބަފާ  އެއްބަނޑު  މީހުންނާއި،  އެއްބަފާ  މީހުންނާއި،  އެއްބަނޑު  މީހާގެ  އުޅޭ 

މައިންަބފައިން މީހާގެ  އެ  އޮތް    ގުޅުމެއް  އެއްވެސް  ވިޔަފާރީގެ  ނުވަތަ  މީހުންނާއި، 

ކަމުގައިވާނަމަ މިނިސްޓްރީގެ  ނުވަތަ  ފަރާތެއް   އޮފީހެއްގައި  އެއްވެސް  ދާއިރާގެ  މި 

ނަމަ ވަޒީފާ   ފަރާތެއް   ލިޔުމެއްގައި  އެނގޭނެ  މަޢުލޫމާތު  ސާފު  އެކަމުގެ  އަދާކުރާ 

 އެނގިއްޖެނަމަ   ހުއްޓާ އެކަން  ހުށަނާޅާ  ލިޔުމެއް  މިފަދަ.  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ސޮއިކޮށް

 . ކުރެވޭނެއެވެ ބާތިލް އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި އެ ބީލަން

 (ށ) ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް 



 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

5 
ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

ފޮތުގައި  . ބީލަން  7

 ހިމެނޭ ބައިތައް 

ލިޔުންތަކާއި،  7.1 ލިސްޓްގައިވާ  ތިރީގައިވާ  ހިމެނެނީ  ލިޔުންތަކުގައި  ބީލަމާގުޅޭ 

 އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ. 

 ) 1-ސެކްޝަން( ޝީޓް ބީލަން 7.1.1  

 ) 2-ސެކްޝަން( ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު ންބީލަ 7.1.2  

 )3-ސެކްޝަން( އެއްަބސްވުމުގެ އާންމު އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް 7.1.3  

 ) 4-ސެކްޝަން( ޖަދުވަލުތައް 7.1.4  

 )5–(ސެކްޝަން މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތާބެހޭ 7.1.5  

ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން    . 8

ލޫމާތު   ޢުމަ 

 ސާފުކުރުން 

 އިތުރަށް   ގުޅޭގޮތުން  ބީލަމާ  މި  ނުވަތަ  ގުޅިގެން  މަޢުލޫމާތާއި  ފޮތުގައިވާ  ބީލަން  މި 8.1

  ފަރާތުގެ   ހުށަހަޅާ  ބީލަން   ހޯދުމަކީ  ލޫމާތުޢުމަ  ކަމެއްގެ  އެ  ނަމަ  އޮތް  ކަމެއް  ސާފުނުވާ

 .ޒިންމާއެކެވެ

 .  ަބއެކެވެ ބީލަމުގެ އެމެންޑްމަންޓަކީ ދޫކުރާ ގޮތަށް ގައިވާ 9.1 8.2 

ބީލަމަށް ބަދަލު    . 9

 ގެނައުން 

  ބަދަލެއް   ގެންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ބީލަމަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  ހުޅުވުމުގެ  ބީލަން 9.1

  . ގެނެވޭނެއެވެ) އިތުރު/އުނި( އެމެންޑްމަންޓެއް  ،ހިދެއްގައި ފެނިއްޖެ ގެނައުމަށް

ބީލަމުގައި    . 10

 ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް 

ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ީބލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު  ބީލަން   10.1

 ބަހުންނެވެ.  ނުވަތަ އިގިރޭސި  އެއްގޮތަށް ދިވެހި

 (ނ) ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން 

ބީލަމުގައި    . 11

 ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ 

  ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅަން ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.ންބީލަން ހުށަހަޅާ ފާރަތު 11.1

ޖީ.އެސް.ޓީ   12.1 އަގު ހުށަހެޅުން   . 12 ހުށަހަޅަންވީ  އަގު  ފަރާތެއްނަމަ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  ޖީ.އެސް.ޓީއަށް 

އެނގެން   ވަކިން  އަދަދު  ދައްކާ  ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  އަދި  ހިމަނައިގެންނެވެ. 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ    މަސައްކަތް 13.1 މުއްދަތު   . 13 މުއްދަތު  ފިޔަވާ  ކޮށްދިނުމަށް  ދުވަސް  ބަންދު ހުކުރު 

 ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ދުވަހުގެ އަދަދުންނެވެ. 

އެ 13.2  މުއްދަތަކީ  ހުށަހަޅާ  އެކަށީގެންވާ   މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް  ކުރުމަށް  މަސައްކަތެއް 

 މުއްދަތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ވާނީ  އޮންނަން  ތާރީޚް  ހަމަވާ  މުއްދަތު  ބީލަމުގެ 13.3 

 . މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުގެދުވަސް  90 މަދުވެގެން



 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

6 
ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

ހުށަހަޅާ  13.4  ބީލަން  މަސައްކަތްތަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މުއްދަތު  ހުށަހަޅާއިރު  ބީލަން 

ދީފައިވާ   މިނިސްޓްރީއިން  ދީފައިވާނަމަ  ފަރާތުން  މުއްދަތެއް  އިތުރު  ނޫން  މުއްދަތު 

 ބީލަން ާބތިލް ކުރެވޭނެއެވެ. 

 (ރ) ބީލަން ހުށަހެޅުން 

ބީލަން ބަންދު    .14

 ކުރާނެ ގޮތް 

  ަބރުން އަދި ފޯނު ނަ  ނަމާއި އެޑްރެސް  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  ޭބރުގައި  ސިޓީ އުރައިގެ 14.1

 ފާ އޮންނަން ވާނެއެވެ. ޔެލި

ބީލަން   އުރައިގައި  ސިޓީ  ބަންދުކުރެވިފައިވާ  ހުންނަންވާނީ  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ 14.2 

  .ފައެވެށްކޮ އެޑްރެސް ގޮތަށް ޝީޓްގައިވާ

ބީލަން    . 15

 ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި 

ހުށަހަޅަންވީ ސުން ގަނޑި   ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  އެދި  މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް   މި 15.1

 ޝީޓްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.ބީލަން 

  މުއްދަތުގެ   . 16

  ބީލަން   ހުށަހެޅޭ   ފަހުން 

  އަމަލު   މެދު   ތަކާއި 

 ކުރާނެގޮތް 

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ީބލަންތައް ަބލައެއް  16.1

 ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

 އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. އީމެއިލް އަދި ފެކްސްއިން ފޮނުވާ  16.2 

 (ބ) ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން 

  ސަރުކާރުން   ހުރެ  ސަަބަބކާ  އެއްވެސް  ތާރީޚަކީ  ހަމަޖައްސާފައިވާ  ހުޅުވުމަށް  ބީލަން 17.1 . ބީލަން ހުޅުވުން 17

  ޖެހިގެން   އޮންނާނީ  ހުޅުވުން   ބީލަން  ހަމަޖައްސައިފިނަމަ  ގޮތުގައި  ދުވަހެއްގެ   ބަންދު

 ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ. ދުވަހުގެ ރަސްމީ އަންނަ

ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ ހިސާުބކުރުމުގެ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީގައި މިވާ  17.2 

 ގޮތްތަކުގެ މަތިން އިސްލާޚް ކުރެވޭނެއެވެ.

ހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ، ބީލަމުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ދިވެ 17.3 

 ރަގަޅު އަދަދުކަމުގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާ އަދަދެވެ.

  . ބީލަންތައް 18

 ކުރުން   އިވޭލުއޭޓް 

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި   18.1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

ހުށަހަޅާފައި އިޚްތިޔާރު   ލިޔުންތައް  ބަލައިނުގަތުމުގެ  ބީލަންތައް    ނުވާނަމަ 

ވެސް ފުރިހަމަނުވާ   ލިިބގެންވެއެވެ. އަދި ބީލަންތައް ަބލައިގަތުމަށްފަހު  މިނިސްޓްރީއަށް

އިޚްތިޔާރު ބާތިލްކުރުމުގެ  އަދި    މިނިސްޓްރީއަށްވެސް    ބީލަންތައް  ލިިބގެންވެއެވެ. 



 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

7 
ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

އް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންނުވާ އަގުތަކެއްނަމަ ބީލަންތަ

 ލިިބގެންވެއެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

  . ބީލަން 19

ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް  

 ކަނޑައެޅުން 

 ބީލަން ކާމިޔާުބވި ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ.   19.1

) ފަހެއް( 5މިގޮތުން އަންގާ އެންގުމާ ވިދިގެން ބީލަން ކާމިޔާުބ ނުވި ފަރާތްތަކަށް  

އަދި މި  . ބީލަމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ދޭންވާނެއެވެ  ،ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް

ގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބީލަން ކާމިޔާުބ މުއްދަތުގެ ތެރޭ

 .ނުވި ސަަބުބ އަންގައިދޭންވާނެއެވެ 

ބީލަން ކާމިޔާބުނުވި  ، ބީލަން ކާމިޔާުބކުރި ފަރާތާއެކު ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ 19.2 

، މައްސަލަތައް ބަލާ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާގައި    19.1ފަރާތްތަކުން  

 . ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާުބ ދިނުމަށްފަހުގައެވެ

  . ބީލަން 20

  ފަރާތް   ކާމިޔާބުކުރާ 

 އެންގުން   އެކަން   ، ހޮވާ

  ސޮއި   އެއްަބސްވުމުގައި  މުއްދަތުގައި  އެ  ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  21.1 20.1

ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ގައި    19.1ބީލަން ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކުން    ކުރަންވާނީ

 .ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާުބ ދިނުމަށްފަހުގައެވެ، ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލާ

އެއްބަސްވުމުގައި    . 21

 ސޮއިކުރުން 

 ނުވަތަ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  މަސައްކަތް  ސޮއިކުރުމަށްފަހު  އެއްަބސްވުމުގައި 21.1

 މަސައްކަތް  ނުކޮށް  މަސައްކަތްފުރިހަމަ  ސޮއިކުރުމަށްފަހު  އެއްަބސްވުމުގައި

  ަބޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި  17.19  ޤަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

 .ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ ގޮތުގެމަތިން

  ސޮއި   އެއްަބސްވުމުގައި  މުއްދަތުގައި  އެ  ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  21.1 21.2 

  ނިންމުން   ނިންމާފައިވާ  ހަވާލުކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި  ،ނުކުރައްވައިފިނަމަ

 . ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ

އަދަދު    ންބީލަ 21.3  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގެރެންޓީރޕާޝީޓްގައި  ގޮތުގައިފޯމަންސް   ގެ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީތައް (ޅ)  

  ރަސްމީ ބަންދު ނޫން   ން ފެށިގެންޚުއެކަން އަންގާ ތާރީ  ށްބީލަން ކާމިޔާުބކުރާ ފަރާތަ 22.1 ރިޓީ އު . ބިޑް ސެކި 22

  އެ   ިބޑް ސެކިއުރިޓީ  ތަކުގެ(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ީބލަން ކާމިޔާުބ ނުވާ ފަރާތް  7

 ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ. ފަރާތްތަކަށް 

ބީ   ޅިހުށަހެ  ލަންީބޅުވުމަށްފަހު  ހު  ބީލަން 22.2  ވަކިވެއްޖެފަރާތަކުން    ނުވަތަ   ނަމަލަމުން 

ފަރާތަ  ލަންީބ ބީލަން  ކާމިޔާުބކުރާ  ލިުބމަށްފަހު  ލިޔުން  ކާމިޔާުބވިކަމުގެ  ީބލަން  ށް 

 ށް ނެގޭނެއެވެ.   ހުށަހަޅާފައިވާ ިބޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަ  އެފަރާތުން  ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ



 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

8 
ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

އެޑްވާންސް    .23

ފައިސާ އަދި  

އެޑްވާންސް ފައިސާގެ  

 ގެރެންޓީ 

 ގަވާއިދާ  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ  އެދި  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  އެޑްވާންސް 23.1

 .ދޫކުރެވިދާނެއެވެ ފައިސާ އެޑްވާންސް އެއްގޮތަށް

  ލައްކަ ދެ  (  -/250,000އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގު   23.2 

 ) ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑުވާނަމައެވެ.ފަންސާސް ހާސް

(ސާޅީސް    45ހަވާލުވާތާ    އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތާ  އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް 23.3 

 ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި   ހޯދުމަށް  ފައިސާ   އެޑްވާންސް 23.4 

ގާއިމްކުރެވިފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ގަބޫލުކުރެވޭ  ސަރުކާރުން 

ލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ފައިނޭންޝަ

 ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

(ފަނަރަ   %15އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ   23.5 

އި ދެވޭ ފައިސާ  އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ޮބޑުނުވާ އަދަދެކެވެ. އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގަ

ބިލްތަކުން،   ހުށަހަޅާ  ހޯދަމުންދާއިރު  ޚިދުމަތް  ނުވަތަ  ކުރަމުންދާއިރު  މަސައްކަތް 

 ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ. 

  ޕާރފޯމަންސް   . 24

 ގެރެންޓީ 

އަގަކީ   24.1 ހުށަހަޅާ  ލައްކަ)    -/500,000ބީލަމަށް  މަތީގެ  އަށްވުރެ    ރުފިޔާ (ފަސް 

ކުން ނުވަތަ  ކްއައަގެއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާުބކުރި ފަރާތުން ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭން

މި  އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން  ފައިނޭންޝަލް  ގާއިމްކުރެވިފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ 

 ންވާނެއެވެ. ގޮތުގައި ހުށަހަޅަ

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާުބކުރި ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި  24.2 

 ނިންމާފައިވާ   ހަވާލުކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، މި

ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ިބޑް    ބާތިލްކުރުމަށްފަހު، އެ  ނިންމުން

 ނެގޭނެއެވެ. 

. މައްސަލަ  25

ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ  

 ބެލުން 

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި    17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ   25.1

ހުށަހެޅޭ  ހުށަހެޅުމާއި،  މައްސަލަ  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ޚިލާފަށްކުރާ  ގަވާއިދާ 

ސަރކިއުލަރ   މާލިއްޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ޢަމަލުކުރެވޭނީ،  ބެލުމުގައި  މައްސަލަތައް 

ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ނަންަބރު   "ބީލަމަކާ    17ގެ  ގުޅިގެން ގައިވާ 
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު" 

 އާ އެއްގޮތަށެވެ.

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި    17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ   25.2 

ނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ  ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާ

ގައިވާ "ބީލަން    18ގެ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންަބރު  

-އިޢުލާންކުރި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް

 ފޯމުންނެވެ.  PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" 

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި    17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ   25.3 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން 

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލަ ނިންމައި،   14ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  

ނިންމިގޮތް ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާެބހޭ   މައްސަލަ

ގައިވާ "ބީލަމުގެ   19ގެ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންަބރު  

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުދޭ ޖަވާުބ"   ފޯމުން ޖަވާުބ   PR-14މައްސަލައާއި ގުޅިގެން 

 ތައްޔާރުކޮށް އަންގާނެއެވެ.

އްސަލަ އަލުން  . މަ 26

ބެލުމަށް މުސްތަޤިއްލު  

ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް  

 ހުށަހެޅުން 

ާބުބ   26.1 ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތުގެ  ފަދައިން   17.11ދައުލަތުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

ބެލުމަށް   ބީލަމެއްގައި އަލުން  އިދާރީކަންކަން  ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާއި  ދިމާވާ 

މާލިއްޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުގެ  ހުށަހެޅުމުގައި،  އަށް  ކޮމެޓީ"  ރިވިޔު  "މުސްތަޤިއްލު 

ނަންަބރު   ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ  ގައިވާ   21ގެ 

އެދި   ބަލައިދިނުމަށް  އަލުން  މައްސަލަ  ބީލަމުގެ  މައްސަލަ "ބީލަންވެރިޔާ  "ބީލަމުގެ 

ފޯމު"   ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ކޮމެޓީއަށް  ރިވިޢު  މުސްތަޤިއްލު  ބަލާ  އެޕީލް    –އަލުން 

 ޅިދާނެއެވެ.ފޯމުން ހުށަހެ PR-16މަރުހަލާ" 
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

   3ސެކްޝަން  

 މާއްދާތައް   ހާއްސަ   އަދި   އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް

ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މަސައްކަތެއް  27.1 މާނަކުރުން  .1 ކަމަށް  "މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް" 

 ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ ތަނަކަށެވެ. 

"މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މަސައްކަތެއް  27.2 

 ކޮށްދިނުމަށް އެދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ.

"މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ބީލަން ޝީޓްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  27.3 

 ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތަކެވެ.

އެއްގޮތަށް  27.4  އެއްަބސްވުމާއި  ބުނެފައިއެވަނީ  ކަމަށް  އަގު"  "މަސައްކަތުގެ 

ދައްކާ  ފަރާތަށް  ހަވާލުވާ  މަސައްކަތް  ފުރިހަމަކުރުމުން  މަސައްކަތް 

 ފައިސާއަށެވެ.

ވެރިފަރާތާއި،  27.5  މަސައްކަތުގެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "އެއްަބސްވުން" 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުވާ ފަރާތާ ދެމެދު މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން 

 ވެވޭ އެއްަބސްވުމަށެވެ.

 ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރުން  .2

 

 ގުޅިގެން  މިއެއްަބސްވުމާއި  ފަރާތްތަކުން  ޝާމިލުވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  މި 28.1

 އެންގުންތައް  އެންމެހައި  އަންގަންޖެހޭ  ފަރާތަށް  އަނެއް  ފަރާތުން  އެއް

 . ލިޔުމުންނެވެ ،ބަހުން ދިވެހި އަންގާނީ އާއްމުގޮތެއްގައި

 އަތަށް   އަތުން  ރައްދުކުރާނީ  ލިޔުން  ފޮނުވާ  ފަރާތަށް  އަނެއް  އެއްފަރާތުން 28.2 

 ،އީމެއިލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ނުވަތަ  ، ސްޓުންޕޯ  ރަޖިސްޓްރީ  ނުވަތަ

 ބީލަމުގައި ަބޔާން ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.

  ބަދަލު   ،ބޭނުންވާނަމަ  ންބަދަލުކުރަ  އެޑްރެސް   އެއްަބސްވުމުގައިވާ މި 28.3 

 .އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމުން ފަރާތަށް އަނެއް ފަރާތުން ބޭނުންވާ ންކުރަ

ތިންވަނަ ފަރާތަކާއި   .3

 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން 

އެއްވެސް    ދަށުންކުރެވޭ   އެއްަބސްވުމުގެ މި 29.1  އްމަސައްކަތެހަވާލުކުރެވޭ 

 އް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ޙަވާލެ އެހެންފަރާތަކާއި

ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތާއި   .4

 ހަވާލުވުން 

ތަކެތި  ގެނައުމުގެ  މިނިސްޓްރީއަށްތަކެތި   30.1  މިނިސްޓްރީއަށް  ކުރިން 

ފަރާތަށް  ވިލަރެސްކުރާ  މަސައްކަތް  ގަޑި  ތާރީޚާއި  ގެނެވޭނެ 

 އަންގަންވާނެއެވެ. 
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

ފަރާތުން   މިނިސްޓްރީއަށް  ތަކެތި 30.2   ގެނައުމުން މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ 

 ތަކެތީގެ އަދަދާއެވެ. ޙަވާލުވާނީ) މިނިސްޓްރީއިން(

ތަކެތި/ 30.3  ގޮތަށް  ަބލާނީ ޚިދުމަތް    އެއްަބސްވުމުގައިވާ  ލިބިފައިވޭތޯ 

ޙަވާލުވުމަށްފަހު  މިނިސްޓްރީ ވެރިޔާއެވެ. އިން  ކޮލިޓީ   ވިލަރެސް 

ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތް  އެއްގޮތަށް  ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި   ބެލުމަށްފަހު 

ތަކެތި/ އެއްގޮތަށް  އެގްރީމަންޓާ  ވާނަމަ  ލިބުނުކަމަށް  ކަމަށް   ޚިދުމަތް 

އެއްަބސްވުމާ އަދި  ފޯ  އިބެލޭނެއެވެ.  ޚިދުމަތް/ޚިލާފަށް   ރުކޮށްދީފައިވާ 

 ތަކެތި އަނުބރާ ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ. 

ޚިދުމަތް   ތަކެތި/އެއްަބސްވުމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި   31.1 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  .5

 . ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

 ޤުދުރަތީ  ނުވަތަ  ކަމެއް  ާބރުނުފޯރާ  ހަވާލުވިފަރާތުގެ  މަސައްކަތް 31.2 

 ގުޅޭކަމެއް  މެނިފެކްޗަރިންއާއި  ނުވަތަ  ކާރިޘާއެއް  /ޙާދިސާއެއް

 ކާރިޘާއެއް  /އެޙާދިސާއެއް  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  މުއްދަތު  ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ

 ގުޅޭކަމާ  ނުވަތަ  ރަސްމީ(  އެގޭފަދަ  ދިމާވިކަން  އެކަމެއް  ނުވަތަ

 ހަމަވުމުގެ   މުއްދަތު  ނިންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ލިޔުންތަކާއެކު)  ފަރާތްތަކުގެ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ކުރިން

  ނަމަވެސް  ހުށަހެޅި  އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  މުއްދަތު  ހުރެ   ސަަބަބކާއި  އެއްވެސް 31.3 

 އިދާ އެއްގޮތުގެ މަތިންނެވެ.މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ އިތުރުކޮށްދޭނީ މުއްދަތު

  ކުރުމާއި   ރިމަނާ ޖޫ  .6

 ކުރުން   ބާތިލް   އެގްރީމަންޓް 

މަސައްކަތް 32.1 މުއްދަތަށް  ހޯދާ    އެއްަބސްވުމުގައިވާ  ދުމަތް ޚިނުވަތަ 

ނުހިމަނާ) މާލިއްޔަތުގެ   (ކޮންސަލްޓެންސީ  ދައުލަތުގެ  ނުނިމޭނަމަ 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް   10.71ޤަވާއިދުގެ   ވަނަ މާއްދާއާ 

 ކެނޑޭނެއެވެ. ޑެމޭޖަސް 

އަގު   32.2  މިލިއަން)  -/5,000,000 ޖުމްލަ  ދަށުގެ (ފަސް  ރުފިޔާއަށްވުރެ 

(ޕޮއިންޓް ސުމެއް    0.005ބީލަމެއްނަމަ ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖުމްލަ އަގު  

ސުމެއް ފަހެއް) އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ 

   ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.

 CP*0.005*LD =ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް 

ފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ (ފަސް މިލިއަން) ރު-/5,000,000 އަދި ޖުމްލަ އަގު  

(ޕޮއިންޓް ސުމެއް    0.0025ސާ ކަނޑާނީ، ޖުމްލަ އަގު  ބީލަމެއްނަމަ ފައި

މުއްދަތަށްވުރެ  އަދަދާ  ޖެހޭ  ގުނަކުރުމުން  އާ  ފަހެއް)  ދެއެއް  ސުމެއް 

   އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

 CP*0.0025*LD= ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް 

CP ްލަ އަގު(ކޮންޓްކެޓް ޕްރައިސް): ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމ 

LD   ާއިތުރުވ މުއްދަތަށްވުރެ  ކޮންޓްރެކްޓްގެ  ޑިއުރޭޝަން):  (ލޭޓް 

   ދުވަސްތައް

މުއްދަތަށް   32.3  ލަސްވާ  ނުނިމި  ފަރާތުންމަސައްކަތް  ޙަވާލުވި   މަސައްކަތް 

ހުށަހަޅާ ބިލަށް    މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުންފައިސާ ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ،  

ފައިސާ   މުއްދަތަށްވާ  ލަސްވީ  ނުނިމި  މަސައްކަތް  ދޫކުރެވޭނީ  ފައިސާ 

 ބިލްގައިވާ އަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު ާބކީ ފައިސާއެވެ.

އަގުގެ   32.4  އިންސައްތަ އަށްވުރެ ލިކުއިޑޭޓަޑް   15% މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ 

 . ޑެމޭޖަސް ޮބޑުވެއްޖެނަމަ އެއްަބސްވުން ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ

ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާކަމަށް   އެއްަބސްވުމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ 33.1 އެގްރީމަންޓް ބާތިލްކުރުން  .7

އެއްަބސްވުން ކުރެވިއްޖެނަމަ  އެއްަބސްވުމުގެ   ފާހަގަ  ނުވަތަ  އެއްކޮށް 

ވެރިފަރާތަށް  މަސައްކަތުގެ  އިޚްތިޔާރު  ފުރިހަމަ  ބާތިލްކުރުމުގެ  ަބއެއް 

 ލިިބގެންވެއެވެ. 

ބަންދުނޫން   33.2  ބާތިލްކޮށްފިނަމަ  އެއްަބސްވުން  ސަަބަބކާހުރެ   3އެއްވެސް 

ނުނިމިހުރި  މަސައްކަތާއި،  ނިމިފައިވާ  އެހާތަނަށް  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ 

އެ ދެފަރާތުން  ލިޔެ،  އަގާއެކު  ތަފްސީލް  ލިޔުމުގައި   މަސައްކަތުގެ 

ހިނ މަސައްކަތް  އަދި  ވާނެއެވެ.  ހުންނަ  ސޮއިކުރަން  ސައިޓްގައި  ގާ 

 3އެތަކެތި  ބަނދުނޫން    ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ހުރިހާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ނަގާ

މިއިން  ފަހުން  މުއްދަތުގެ  މި  ގެންދަންވާނެއެވެ.  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

 އެއްޗަކަށް ދިމާވާ އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

  އެއްވެސް  ސަރުކާރުގެ   ސޮއިކުރުމަށްފަހު  ފަރާތުން  ދެ  އެއްަބސްވުމުގައި  މި 34.1 އެހެނިހެން ކަންކަން  .8

ގަވާއިދަކާ ނުވަތަ   ވާކަން  ތަޢާރުޟު  އެއްަބސްވުމާއި  މި   ޤާނޫނެއް 

 ހެދިއްޖެނަމަ  ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ   އެނގިއްޖެނަމަ

 އެފަދަ. ނުވާނެއެވެ ބާޠިލެއް އެއްަބސްވުން މި މުޅި ސަަބބުން އެކަމެއްގެ

 މާއްދާއެއް  އެ  ހިމެނޭގޮތްވެއްޖެނަމަ  އެއްަބސްވުމުގައި   މި   މާއްދާއެއް

 ދެމެހެއްޓުމަށް  އުވާނުލައި  އެއްަބސްވުން  މި  ނަމަވެސް  އިސްލާހްކޮށްގެން

 .ޤަބޫލުކުރަމެވެ އެއްަބސްވެ ވެސް ދެފަރާތުން

ޓެކްސް އަދި އެހެނިހެން   .9

 ފީތައް 

ގުޅިގެން    މި 35.1 ކަސްޓަމްސް  މަސައްކަތާއި  ޓެކްސްތަކާއި،  ދައްކަންޖެހޭ 

ފީއެއް  އެހެނިހެއް  އަދި  ފީތައް  ލައިސަންސް  އިމްޕޯޓް  ޑިޔުޓީތަކާއި، 

 ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ ފީއެއް ދައްކާނީ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

އެއްބަސްވުމަށް   .10

 ބަދަލުގެނައުން 

 ގެނެވޭނީ  ބަދަލެއް  މާއްދާއަކަށް  އެއްވެސް  އެއްަބސްވުމުގައިވާ  މި 36.1

 .އެއްަބސްވުމަކުންނެވެ  ސޮއިކުރެވޭ މެދުގައި ދެފަރާތުގެ

އެއްބަސްވުމަށް ހިނގާނެ   .11

 ޤާނޫނު 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރާނީ  ތަންފީޛު  އަދި  ،ހިންގާނީ  އެއްަބސްވުން  މި 37.1

 . އެއްގޮތަށެވެ ޤަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި

 ވާހަކަ  މެދުގައި  ފަރާތުގެ   ދެ  ދެަބސްވުން  އުފެދޭ  އެއްަބސްވުމާއިމެދު  މި 38.1 ދެބަސްވުން  .12

 ކޯޓަކަށް   ޝަރުޢީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ހައްލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ  ދައްކައިގެން

 . ނިންމާނީއެވެ ހުށަހަޅައިގެން މައްސަލަ

 ދެ  ހައްލުކުރާނީއެކަމެއް    ދިމާވެއްޖެނަމަ ނެތްކަމެއް  އެއްަބސްވުމުގައި  މި 38.2 

މެދުގައި  ،ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ.  ދައްކައިގެންނެވެ  ވާހަކަ  ފަރާތުގެ 

 .ނިންމާނީއެވެ ހުށަހަޅައިގެން މައްސަލަ ކޯޓަކަށް ޝަރުޢީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

 4ސެކްޝަން  

 ޖަދުވަލުތައް 

 ޖަދުވަލު   1

 ޗެކްލިސްޓް   އަދި   ލިޔުންތައް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ފަރާތުން   ހުށަހަޅާ   ބީލަން 

 

 / ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

  ހުށަހަޅާ ފޯމު  ބީލަންގައިވާ  02ޖަދުވަލު  ލޫމާތު ޝީޓުގެ ޢުމި މަ 1

  )03ތަފްސީލް ޝީޓް (ޖަދުވަލު  ގެއަގު 2

ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމެންޓުން ދޫކުރާ ވިޔަފާރި   3

 ކުންފުނި) ޕާރޓްނަރޝިޕް/  ރައިޓަރޝިޕް/ (ސޯލް ޕްރޮޕްކޮޕީ

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމެންޓުގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން   4

ޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިއެއްކަން އަންގައިދޭ ސެ

 ރެޖިސްޓަރ ވެފަވާ ފަރާތެއްނަމަ -  (އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން)

 

  ނޯޓިފިކޭޝަން އޮފް ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ 5

  ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންފައިވާށްކޮ ރެޖިސްޓަރ ޓީއަށް.އެސް.ޖީ 6

ޢުލާނު ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ތާރީޚާ ހަމައަށް ވޭތުވެދިޔަ ތިންމަސް  އިޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ( 7

 ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ދޫކޮށްފައިވާ)

 

  )4(ޖަދުވަލު  ފޯމުމާލީ ޙާލަތު ދެނެގަންނަ  8

  )5އެނުއަލް ޓާރންއޯވަރ (ޖަދުވަލު އެވަރެޖް  9

ވިޔަފާރި 10 ހުށަހަޅާ  އެކައުންޓުގެ   1އުފެދުނުފަހުން   ިބޑް  ބޭންކް  ވިޔަފާރީގެ  ނުވާނަމަ  އަހަރު 

  ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.) 2 -ން ކަިބލުޤާމާލީގެ (ށ)  7ޖަދުވަލް (ސްޓޭޓްމެންޓް 

 

  ދުވަހުގެ   އަހަރު  3  ފާއިތުވި  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ހާލަތް  މިހާރުގެ  ފަރާތުގެ  ވިޔަފާރިކުރާ 11

 . ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅަން )  1  -ން  ކަ ބިލުޤާ މާލީގެ (ށ)    7ޖަދުވަލް  (    ސްޓޭޓްމަންޓް  ފައިނޭންޝަލް

 

އަށް ވުރެ  ) (ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާރ 500,000މަސައްކަތުގެ އަގު : ިބޑް ސެކިއުރިޓީ  12

ިބޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.   %0.5 ޮބޑުކަމުގައި ވާނަމަ ހުށަ ހަޅާ އަގުގެ

ސަރުކާރުން ޤަބޫލު ކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ   ިބޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅަން ޖެހޭނީ(

އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް

 ).ންޓީއެކެވެދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެ
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

   )6ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓު (ޖަދުވަލް  13

މި ފަދަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ކަން އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް  14

 . ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

(ތިރީސް    35,000އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ    3ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ަބލާނީ ވޭދުވެދިޔަ  

ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތްތަކާއި  ާބވަތުގެ  މި  ކޮށްފައިވާ  މަތިން  ވުރެ  ރުފިޔާއަށް  ހާސް)  ފަސް 

 މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުމަށެވެ.

ހަވާލުކުރި  ހު މަސައްކަތް  އަދި  ފެންވަރު  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތް  ލިޔުންތަކުގައި  ށަހަޅާ 

 އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ.   ޚު އި ނިންމާފައިވާ ތާރީ ޚާ ތާރީ 
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

 ޖަދުވަލު  2

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1

  ނަން  1.1

  އެޑްރެސް  1.2

 ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު   ބީލަން .2

  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 2.1

  ލާން ނަންަބރުޢުއި 2.2

 އަގު އަދި މުއްދަތު   ، ތަކެތީގައި އެންމެ ދައްވެގެން ހުންނަން ޖެހޭނެ ވަރު  ހުށަހަޅާ .3

 ޖުމްލަ އަގު ޖީ.އެސް.ޓީ އަގު ތަފްސީލް

    

 : މުއްދަތު

 ގެރެންޓީ:ވޮރަންޓީ އަދި 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު   ބީލަން .4

އެގްރީމަންޓްގެ މާއްދާތައް   ،ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/  މަތީގައި 4.1

އަޅުގަނޑު /    ދިނުމަށްމަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް  ،  ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު

 އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.

އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު /  ،  ސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށްދުވަ 90 މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 4.2

  ސޮއިކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން އެދިވަޑައި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްަބސްވުމުގައި    މި  އަޅުގަނޑުމެން އެއްަބސްވަމެވެ.

 ކުރުމަށްވެސް އެއްަބސްވަމެވެ. އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އެއްަބސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ،ގެންފިނަމަ

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުން   ބީލަން .5

   : ސޮއި

 

 އޮފިޝަލް ސްޓޭމްޕް

  :ނަން

  :މަޤާމު

  : ތާރީޙް
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

 ޖަދުވަލު  3

 ތަފްސީލް ޝީޓް   ގެ އަގު 

 

 ތާރީޙް:                        ރެފެރެންސް ނަންަބރ:

 ޖުމްލަ ރޭޓް އަދަދު ތަފްސީލް #

1     

2     

3     

4     

5     

  ޖުމްލަ:

  ޖީ.އެސް.ޓީ

  ކު އި އެއާ ޖުމްލަ ޖީ.އެސް.ޓީ

 
 

 ވަހަށް އޮންނާނެއެވެ. ދު   90  ން ފެށިގެން ޚު ސައްޙަކަން ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީ މި ކޯޓޭޝަންގެ  

 އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހިރުފިޔާ އިންނެވެ. 

 

 ނޯޓް:

ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގު ހުށަހަޅާއިރު ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމެނުމަށްފަހު ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ   •

 ފޯމްގައި ވަކިން އިނގޭނެހެން ލިޔުއްވަންވާނެއެވެ. އް ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި އަގު ތަފްސީލް  ސްއެ އެއްވެސް ޓެކް 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި 

 

 

 

 ސްޓޭމްޕް 
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

 ޖަދުވަދު  4

 ލަތު ދެނެގަންނަ ފޯރމް މާލީހާ 

 

 ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މި ފޯރމް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

Each Applicant must fill in this form 

Financial Data for Previous 3 Years [MVR Equivalent] 

 Year 2021:  Year 2020:  Year 2019:  

 
Information from Balance Sheet 

Total Assets    

Total Liabilities    

Net Worth    

Current Assets    

Current 
Liabilities    

Working Capital    

 
Information from Income Statement 

Total Revenues     

Profits Before 
Taxes 

   

Profits After 
Taxes 

   

 

 Attached are copies of financial statements (balance sheets including all related notes, 
and income statements) for the last three years, as indicated above, complying with the 
following conditions. 

• All such documents reflect the financial situation of the Bidder. 

• Historic financial statements must be complete, including all notes to the financial 
statements. 

• Historic financial statements must correspond to accounting periods 
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

 ޖަދުވަލު  5

Average Annual Turnover 
 

Each Bidder must fill in this form 

Annual Turnover Data for the Last 3 Years 

Year 
Amount 

Currency 

MVR 

Equivalent 

2021   

2020   

2019   

 Average Annual Turnover      

 
 
The information supplied should be the Annual Turnover of the Bidder in terms of the 
amounts billed to clients for each year for contracts in progress or completed at the end of the 
period reported.  
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

 

 ޖަދުވަލު  6

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް   ) ތިނެއް (   3ފާއިތުވި  

 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް 

މަސައްކަތުގެ އަގު (ދިވެހި  

 ރުފިޔާއިން) 

 # މަސައްކަތުގެ ނަން  މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް  މަސައްކަތްކުރި އަހަރު 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ޖުމްލަ: 
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

 
 

 ޖަދުވަލް  7

 ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަނޑު 

 

 އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑު (ހ)    

 ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ

 އަގު މަސައްކަތުގެ  

އަގު އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނީ ތިރީގައި  (   80% އަގު  

 .) ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފޯމިއުލާއެވެ 

For Price: Lowest price ÷ Price on the proposal x 

percentage = Total % in price 

80 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

އަހަރު ދުވަހު    5  މިމަސައްކަތުގައި ފާއިތުވެ ދިޔަ (   10%   ތަޖުރިބާ 

 ލިބިފައިވާ ތަޖްރިބާ) 

 އިޢުލާން ކުރާ ދުވަހުންމިގޮތުން މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިާބގެ ގޮތުގައި  

އަހަރުތެރޭގައި ކުރައްވާފައިވާ މި ާބވަތުގެ   5  ފާއިތުވެދިޔަ  ފެށިގެން

ހަވާލުކުރި   މަސައްކަތް  ގޮތުން  ދީފައިވާ މަސައްކަތާއިގުޅޭ  ފަރާތުން 

ލިއުމަށެވެ ނިންމިކަމުގެ  ނިންމި   .މަސައްކަތް  މަސައްކަތް 

ކަމުގެލިޔުމުގެ ގޮތުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް އަދި އެގްރިމަންޓެއް 

ކުންފުންޏެއް .   ނުބެލެވޭނެއެވެ ދައުލަތުގެ  މާކްސްދެވޭނީ  މިގޮތުން 

ޖަހާފައިވާ ނުވަތަ ސަރުކާރު މުވައްސަސާއެއްގެ ސޮއި އަދި ތައްގަނޑު  

ގިނަވެގެން ތެރެއިން  . ލިޔުމަށެވެ  5  ލިޔުންތަކުގެ 

 .)މާކްސްއެވެ 05 ކޮންމެލިޔުމަކަށްދެވޭނީ

For Experience: Number of experience letter * Marks allocated 

= Total % in Experience 

 

20 

                                      100        ޖުމްލަ  
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

 (ށ) މާލީ ޤާބިލުކަން 

 
 މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން މާލީ ޤާބިލްކަން ބެލިގެންދާނެއެވެ. 

 : ބަލާނެ މިންގަނޑު މާލީ ގާބިލްކަން

ނުވަދިހަ  ލައްކަ    އެއް (   192,000  މަދުވެގެން   ގޮތުގައި  އާމްދަނީ  ވަރެޖްއެ  އަހަރުގެ   ތިން  ދިޔަ  ފާއިތުވެ   ފަރާތުގެ  ވިޔަފާރިކުރާ .1

  ރުފިޔާ ލިބިފައިވުން )ދެހާސް 

އަހަރު ނުވާނަމަ ވިޔަފާރީގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމެންޓް ހުށަހަޅަން    1އުފެދުނުފަހުން    ވިޔަފާރި  ފަރާތުން  ޅާިބޑް ހުށަހަ .2

 192,000  ންގެ ކްރެޑިޓް ބެލެންސްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޭބންކް އެކައުންޓް ވާނެއެވެ.  

  ލިބިފައިވުންރުފިޔާ )ނުވަދިހަ ދެހާސް އެއް ލައްކަ ( 

 

 

 

އެވޯރޑްކުރުމުގައި    އް ) ދެމެދުގެ ބީލަންތަ ރުފިޔާ   ރ (ފަސް މިލިއަން 5,000,000ރ (ދެމިލިއަން ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ) އާއި  2,500,000

 G/2022-23އުސޫލު ނަންބަރ    -   އިސްކަން ދިނުން 

ފަރާތެއް   )1 ނިސްބަތްވާ  ރަށަކަށް  އެ  ތެރޭގައި  ބީލަންވެރިންގެ  ނިސްބަތްވާ   ހިމެނޭކަމުގައިފާސްވި  ރަށަށް  އެ  ވާނަމަ، 

ބީލަންވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ރޭންކްކުރެވޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބީލަމުގެ އަގާއި، މުޅި ބީލަމުގެ އަގުގެ ފަރަގު  

 ބީލަން ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.(ދިހައެއް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ޮބޑުނުވާ ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތާ    10%

) ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތަށް ފެތޭ ބީލަމެއް ނެތް ނަމަ، ފާސްވި ީބލަންވެރިންގެ ތެރޭގައި 1މި އަކުރުގެ ( )2

  އެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ބީލަންވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ   އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.  ތަކަށްއެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތް 

(ފަހެއް އިންސައްތަ) އަށް ވުރެ   %5ގު  ން ހުށަހެޅި ބީލަމުގެ އަގާއި، މުޅި ބީލަމުގެ އަގުގެ ފަރަތުމަތިން ރޭންކްކުރެވޭ ފަރާ

 ކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތާ ބީލަން ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.ޅަޮބޑުނުވާ ކަމުގައި ވާނަމަ އެ އަތޮ

ޔާން ކޮށްފައިވާ ހާލަތަށް ފެތޭ ީބލަމެއް ނެތްނަމަ، އެންމެ  ) ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބ2ަބރާއި () ވަނަ ނަނ1ްމި އަކުރުގެ ( )3

 މަތިން ރޭންކްކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ފަރާތާ ބީލަން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.

) ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތަށް ފެތޭ ީބލަމެއް 3) ވަނަ ނަންަބރާއި (2ަބރާއި () ވަނަ ނަން 1މި އަކުރުގެ ( )4

 މަތިން ރޭންކްކުރެވިފައިވާ ފަރާތާ ބީލަން ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.ނެތްނަމަ، އެންމެ 

 

ފަ 2,500,000 (ދެމިލިއަން  ރުފިޔާ)  ރ  ދަށުގެ  ސްލައްކަ  އިސްކަން ދިނުން   އް ބީލަންތަ އަށްވުރެ  ކުރުމުގައި  އުސޫލު    -   އެވޯރޑް 

 G/2022-23ނަންބަރ  

ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ފާސްވި ބީލަންވެރިންގެ އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެންދު ފަންތީގެ   )1

(ފަނަރަ   %15ގު  ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބީލަމުގެ އަގާއި، މުޅި ބީލަމުގައި އަގުގެ ފަރަ

ރީ  އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ޮބޑުނުވާ ކަމުގައި ވާނަމަ، އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓް

 ކޮށްފައިވާ ފާރާތާ ބީލަން ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

ފާސްވި ީބލަންވެރިންގެ ތެރޭގައި  ) ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތަށް ފެތޭ ބީލަމެއް ނެތް ނަމަ،1މި އަކުރުގެ ( )2

އެ ރަށަށް ނިސްބަތްވާ ީބލަންވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ރޭންކް ކުރެވޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބީލަމުގެ އަގާއި، މުޅި 



 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

23 
ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

ތާ (ދިހައެއް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާ  %10ބީލަމުގެ އަގުގެ ފަރަގު  

 ބީލަން ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. 

) ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތަށް ފެތޭ ބީލަމެއް ނެތްނަމަ، ފާސްވި 2ަބރާއި () ވަނަ ނަނ1ްމި އަކުރުގެ ( )3

ތެރޭގައި ނިސްބަތްވާ    ބީލަންވެރިންގެ  އަތޮޅަކަށް  އެ  އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.  ފަރާތްތަކަށް  ނިސްބަތްވާ  އަތޮޅަކަށް  އެ 

 %5ރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ރޭންކްކުރެވޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބީލަމުގެ އަގާއި، މުޅި ބީލަމުގެ އަގުގެ ފަރަގު  ބީލަންވެ

 (ފަހެއް އިންސައްތަ) އަށް ވުރެ ޮބޑުނުވާ ކަމުގައި ވާނަމަ އެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތާ ބީލަން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.

) ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތަށް ފެތޭ ީބލަމެއް 3) ވަނަ ނަންަބރާއި (2(ަބރާއި  ) ވަނަ ނަން 1މި އަކުރުގެ ( )4

 ނެތްނަމަ، އެންމެ މަތިން ރޭންކްކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ފަރާތާ ބީލަން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ) ވަނަ ނަންަބރު 4) ވަނަ ނަންަބރާއި، (3) ވަނަ ނަންަބރާއި (2ަބރާއި () ވަނަ ނަނ1ްމި އަކުރުގެ ( )5

 ހާލަތަށް ފެތޭ ބީލަމެއް ނެތްނަމަ އެންމެ މަތިން ރޭންކްކުރެވިފައިވާ ފަރާތާ ބީލަން ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.

 

 

 ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް ނިސްބަތްވާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ގޮތްތައް:

 ފަރާތެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް ބަލައިގެން. ނުވަތަ، ބީލަންވެރިއަކީ އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނަމަ، އެ  )1

 އިގެން.އިވާ ރަށަށް ބަލަރީކޮށްފަބީލަންވެރިއަކީ ފަރުދަކަށް ނުވާ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ، އެ ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓް )2

 : މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ )3

o   ެވަނަ ދުވަހު އެ ފަރާތް    1ބީލަންވެރިއަކީ އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނަމަ، ބީލަން އިޢުލާނުކުރި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހުގ

 ރީކޮށްފައިވާ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް. ނުވަތަ، ރަޖިސްޓް

o ްއިޢުލާނުކުރި އަހަރުގެ  ރީވެފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ، ބީލަން  އިޢުލާންކުރި އަހަރުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓް  ބީލަމަށ

 ރީކޮށްފައިވާ ރަށަށް. ނުވަތަ، ސްޓްޖިވަނަ ދުވަހު އެ ވިޔަފާރި ރަ 1ޖަނަވަރީމަހުގެ 

o ުރީވެފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ، އެ ވިޔަފާރިއެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓް  އިތެރޭގަކުރި އަހަރުގެ  ބީލަމަށް އިޢުލާނ

 .ރީކޮށްފައިވާ ރަށަށެވެރަޖިސްޓް
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

 5ސެކްޝަން  

މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް   ތަކެތި/   ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް/   

 02ގެ ދަށުން ހިންގާ އޮފީސްތަކުގެ އޭސީތައް  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   ސިންގ ހައު ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

 ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ  ސަރވިސްކޮށް  މަރާމާތު އަދި    ) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  ދެ( 

 

 

 

 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް     .1

ޕްލޭނިންގ - ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަސައްކަތަކީ  ހިންގާ   ހައުސިންގ،  މި  ދަށުން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  އެންޑް 

 ،ވެލާނާގެ  ،އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ހައުސިންގ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ   ޢިމާރާތްތައް ކަމުގައިވާ

އެކޮމޮޑޭޝަން، ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް  ،ރުގެދަރުާބ ހ3ުއަދި ތިލަފުށި(  ސޯމިލް  ތިނެއްގައި  ރި  ) 

އަދި ސީލިން  އިމާރާތުގައި ވޯލްމައުންޓް  ކޮންޑިޝަންތައް  ގްހަރުކޮށްފައިވާ  އެއަރ  ދުވަހަށް  02  މައުންޓް  އަހަރު    (ދެ) 

 މެވެ. ބެލެހެއްޓު  ސްކޮށްވިރސަމަރާމާތުކޮށް އަދި 

 ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އެއަރ ކޮންޑިޝަންތަކުގެ ތަފްޞީލް މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއިއެކު އެއްކަރުދާސް  -

 

 ފަހަރު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން:  2އަހަރަކު     .1.1

އައުޓްޑޯރ   އި ފަހަރު ހުރިހާ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ފުލް ސަރވިސްކުރުން (އޭ.ސީ އިންޑޯރ ޔުނިޓް އާ  2އަހަރަކު   -1.1.1

އަދި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް   ފިލްކުރުން  ފުކުރުމާއި ގޭސްޔުނިޓް ނައްޓާ ދޮވެ ސާ

  މަސައްކަތް ނިންމުން) 

ހަރުކޮށްފައިވާ ްބރެކެޓްގައި ދަަބރު ޖަހާފައިވާނަމަ ދަަބރު ކަހާ އަންޑަރ   ނިޓްރ ކޮންޑިޝަންގެ އައުޓްޑޯރ ޔުއެއަ -1.1.2

 ކޯޓް މެޓަލް ދަވާދެއްލުމަށްފަހު މެޓަލް ދަވާދުލުން. 

 ވައިޖަހާ ސާފުކުރުން.ކެމިކަލް އަޅާ، ހުރިހާ އެއަރކޮންޑިޝަން ޑްރައިން ހޮޅިތަކަށް  -1.1.3

 ކުރިން   ފެށުމުގެ  މަސައްކަތް  ފަހު  ތައްޔާރުކުމަށް  ލެއްތާވަ  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރަންޖެހޭ  ފަހަރު  2އަހަރުކަ    ކޮންމެ -1.1.4

 . ވާނެއެވެ ކުރަން ހިއްސާ އާއި މިމިނިސްޓްރީ

މަސައްކަތްތަށް ނިމުމުން، އެދުވަހު މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ފޯމުގައި    ކުރަންޖެހޭ  ފަހަރު   2ކޮންމެ އަހަރަކު   -1.1.5

މިނިސްޓްރީއަށް  ބިލާއެކު  ކުރުމަށްފަހު  ސޮއި  ލައްވާ  ސުޕަރވައިޒަރ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މިނިސްޓްރީއިން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

 

 މަހަކު އެއްފަހަރު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން:     .1.2

އެއަރ ކޮންޑިޝަނެއްގެ  -1.2.1 އަޅުވާ އިންޑޯ ޔުނިޓް    ހުރިހާ  ހިއްކުމަށްފަހު  ފިލްޓަރތައް ނަގާ ރަނގަޅަށް ދޮވެ 

 ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުން.

އޭ.ސީ މައްސަލަ ޖެހިފައި ހުރި  ނަގާ ސާފު ކުރަމުންދާއިރު    ފިލްޓަރތައް  ކޮންޑިޝަނެއްގެހުރިހާ އެއަރ    -1.2.2

ހައްލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ    ނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަން

 ސުޕަރވައިޒަރުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން.

ކުރިން   1.2.3- ފެށުމުގެ  މަސައްކަތް  ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު  ތާވަލެއް  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރަންޖެހޭ  މަހަކު  ކޮންމެ 

 މިމިނިސްޓްރީ އާއި ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޮންމެ މަހެއްގެ ކުރާ މަސައްކަތްތަށް ނިމުމުން، އެވަގުތު މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ފޯމުގައި މިނިސްޓްރީއިން   -1.2.4

 އަޅާފައިވާ ސުޕަރވައިޒަރގެ ސޮއި ކުރުމަށް ފަހު ބިލާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ކަނޑަ

 

 ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންކަން:     

އެއަރކޮންޑިޝަން ހޮޅަިބޔާއި އެއަރކޮންޑިޝަން ޑްރައިން ހޮޅީގެ އިންސްލޭޝަން ހަލާކުވެފައިވާނަމަ އައު    -1.3.1

 ލެއްވުން. އިންސްލޭޝަން 

 އެއަރކޮންޑިޝަން ގުޅާފައިވާ ސޮކެޓް، ޕްލަގް ޓޮޕް މައްސަލަ ޖެހޭނަމަ އައު އެއްޗެހި އެޅުވުން. -1.3.2

އޭސީ ކަރަންޓް ނަގާފައިވާ ޑީޯބޑާއި ހަމައިން އޭސީގެ ވަޔަރަކަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ   -1.3.3

 ވަޔަރ ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ ރަނގަޅު ކުރުން.

ގައި ނުޖެހޭ ގޮތަށް ޑެކްގައި  އޭސީގެ ހޮޅިތައް ނުވަތަ ޑްރައިން ހޮޅި ސީލިންގގައި ޖެހިފައިވާނަމަ ސީލިންގް  -1.3.4

 އެލުވުން. 

(ފަހެއް) ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މައްސަލަ    05މައްސަލަ ޖެހިގެން ގުޅައިފިނަމަ ގިނަވެގެން    އެއަރކޮންޑިޝަނެއްގެ  -1.3.5

ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެތަނަކަށް މީހުން ފޮނުވައި   1ރެވޭނަމަ ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ  ނުވަތަ ހައްލު ނުކު ޙައްލުކުރުން.  

 ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު ހައްލާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް ޙުށައަޅަންވާނެއެވެ.

 ނެއްއެއަރކޮންޑިޝަ  އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ މޫވް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ  ނެއްއެއަރކޮންޑިޝަ  -1.3.6

 ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ މޫވް ކުރުން. 
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ނުން ބަލަހައްޓައިދި ސަރިވސްކޮށް  އަދި މަރާމާތު މުއްދަތަށް  އަހަރުދުަވހުެގ) ދެ( 02 އޭސީތައް އޮފީސްތަކުެގ ހިްނާގ ދަށުން  މިނިސްޓްރީެގ  

ަބޔާކޮށް ކަންޑިޝަން ،  މަރާމާތު ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެއްޖެނަމަ  އެއަރކޮންޑިޝަނެއްގެ  -1.3.7 ހަލާކުވީ ސަަބުބ 

ހުށަހެ  ޓްޕޯރި ހިނދެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  މިނިސްޓްރީ  އަދި  ހަރަދު)  ނިންމަންދާ  (މަސައްކަތް  ކޯޓޭޝަން  ޅި އަދި 

ޭބރުން   އެގްރިމަންޓްގެ  ވާނަމަ،  އަގެކަމުގައި  އެކަށީގެންވާ  ބަލާއިރު  އަގުތަކަށް  ާބޒާރުގެ  އަގަކީ  ކޯޓޭޝަންގެ 

(އެކެއް) އަހަރު   01މަދުވެގެން    އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި  މިނިސްޓްރީއިން ހުއްދަ ދިނުމުން، އައު އެއަރކޮންޑިޝަނެއް

 ސްޓްރީއަށް ބިލްކުރުން.އެޅުވުމަށްފަހު މިނިދުވަހުގެ ވޮރެންޓީއާއި އެކު 

 މަސައްކަތް ކުރާއިރު އޮފީސް މޭޒުތައް ހަޑިނުވާ ގޮތަށް ފޮތިއަޅާއި ސާފުތާހިރުކޮށް މަސައްކަތް ކުރުން. -1.3.8

 މަސައްކަތްކޮށް ނިމުމުން މޭޒުތައް ހުރިގޮތަށް ތަރުތީުބ ކުރުމާއި، މަސައްކަތް ކުރިތަން ތާހިރުކުރުން.  -1.3.9

 ތެރިކަމަށް ބަލައިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.ރު ސަލާމަތާއި ރައްކާމަސައްކަތް ކުރާއި -1.310

މިނިސްޓްރީއިން ގުޅައިގެން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވާއިރު ނަުބއިވަސް ނުދުވާ ސާފުތާހިރުކަންމަތީ ހާޟިރުވުމާއި   -1.3.11

 ކުންފުނީގެ ޔުނީފޯމްގައި ހާޟިރުވުން.

ކޮ  -1.3.12 ކޮންޓްރެކްޓަރ  މަސައްކަތަކަށް  އޯޑަރ  އެއްވެސް  ޕަރޗޭސް  މިމިނިސްޓްރީ  ހުށަހެޅުމަށްފަހު،  ޓޭޝަން 

ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ފޮނުންވުމުން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ކޯޓޭޝަންގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމަށް 

ކުރުމު ބާތިލް  ނުވަތަ  ކެންސަލް  އޯޑަރ  ޕަރޗޭސް  ނުނިމިއްޖެނަމަ،  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އިޙްތިޔާރު  ބުނެފައިވާ  ގެ 

ހަމަވެފައި  މުއްދަތު  ބުނި  ނިންމަށް  މަސައްކަތް  ސަަބަބކާހުރެ  އެއްވެސް  އަދި  ލިިބގެންވެއެވެ.  އަށް  މިމިނިސްޓްރީ 

މަސައްކަތް ނުނިމި ނުވަތަ އެއްަބއި ނިމިފައިވާނަމަ އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޕަރޗޭސް އޯޑަރ ކެންސަލް  

 ޙްތިޔާރު މިމިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.ނުވަތަ ބާތިލް ކުރުމުގެ އި

އެއްތަނުން   ކޮންޑިޝަނާ ނުވަތަ އެއަރ  ،ކޮންޑިޝަނުން ފެން ފައިާބ މައްސަލަ ދިމާވުން ކުއްލިއަކަށް އެއަރ  -1.3.13

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ހާލަތުގާ  އެމެޖެންސީ  ބަދަލުކުރުމަށް   އެއަރ ، އަނެއްތަނަށް  އާ  ހަރުކުރަން   ކޮންޑިޝަނެއް ނޫނީ 

 ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަންވީހާވެސް އަވަހަށް ކޮށްދެންވާނެއެވެ. 

 

މިނިސްޓްރީގެ   ނޯޓް: ބޭނުންކޮށްގެން  ވަޞީލަތް  މުވައްޒަފުންނާއި  ތަކެއްޗާއި  އަމިއްލަ  ކުރަންޖެހޭނީ  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ 

 ވާނެއެވެ. ވެހި ސުޕަވައިޒަރުން ހުންނަރު ދިސުޕަވައިޒަރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއި

ޓް ފޯމް މިނިސްޓްރީގެ  މިކަމުގެ ޖޮްބ ކޮންޕްލީންމަސައްކަތް ނި،  ކޮންމެ މަހެއްގެ ބިލާއިއެކު އެމަހެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ލިޔުންތަށް ސޮޔާއެކު  ޖެހޭ    ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ސުޕަރވައިޒަރގެ  ކުރަން  އަންގައިގެން  މިމިނިސްޓްރީ  ގޮތެއްގައި  ކުއްލި  އަދި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތްތަށް ނިމުމުން، ބިލް އަދި ޖޮްބ ކޮންޕްލީޓް ފޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސުޕަރވައިޒަރގެ ސޮޔާއެކު ލިޔުންތަށް

 


	Average Annual Turnover

