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ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

 1ސެކ ޝަނ  
 ބީލަނ  ޝީޓ  

ރިފަރަނ ސ  
 ނަނ ބަރު 

 ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަނ ސ ތައ   

 ދާ ހަރުކުރުނ ހަ ނަނ ބޯޑު ގެހުޅުމާލެ އޮފީސ  ބިލ ޑިނ ގ މަސައ ކަތުގެ ނަނ :  1.1

  - ބީލަނ  ހުށަހެޅުމަށ  ރަޖިސ ޓ ރީކުރުނ : 

8.1 
 

 ލޫމާތު ސާފުކުރުނ  ޢުމަ  
 ހައުސިނ ގ އެނ ޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ ،މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ނޭޝަަނލ  ޕ ލޭނިނ ގތަނ : 
 2022 ބަރުނ ޑިސެ 6ތާރީޚ : 

 13:00ގަޑި:        އަނ ގާރަސ : ދުވަ

 
  

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށ  ލިޔުނ ތައ  ފޮނުވަނ ވީ އެޑ ރެސ  
އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ އެނ ޑ  ހައުސިނ ގ  ،ޕ ޭލނިނ ގ  ނޭޝަނަލ  އޮފ  މިނިސ ޓ ރީ  

މާފަނ ނު  ،މަގު އަމީނީ  
20392 ،މާލެ.ކ  

 tenders@planning.gov.mv: އީމެއިލ 

 އަގުގެ ތަފ ސީލު ޝީޓު – 3ޖަދުވަލ   އަގު ހުށަހަޅަނ ވީ ގޮތ :  12

 15 މަސައ ކަތުގެ ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުނ  ފެށިގެނ  މަސައ ކަތުގެ މުއ ދަތު: 13.4
 ހަދާ އަދި ހަރުކޮށ  ނިނ މަނ ވާނެއެވެ. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނަނ ބޯޑު

 ބީލަނ  ހުށަހަޅަނ ވީ ސުނ ގަޑި  15
 އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ އެނ ޑ  ހައުސިނ ގ ،ޕ ލޭނިނ ގ ނޭޝަަނލ  އޮފ  މިނިސ ޓ ރީތަނ : 
 2022ޑިސެނ ބަރު  12ތާރީޚ : 
  ހޯމަދުވަސ : 
 13:00ގަޑި: 

 ބީލަނ  ހުޅުވުނ   17
 އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ އެނ ޑ  ހައުސިނ ގ ،ޕ ލޭނިނ ގ ނޭޝަަނލ  އޮފ  ތަނ : މިނިސ ޓ ރީ

 2022ޑިސެނ ބަރު  12ތާރީޚ : 
  ހޯމަދުވަސ : 
 13:00ގަޑި: 

 ގައި އެވަނީއެވެ. 9ބީލަނ ތައ  ވަޒަނ ކުރާނެ މިނ ަގނޑު ޖަދުވަލު  18

 - ބިޑ  ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ އަދަދު: 22

 - ރިޓީ ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ އަދަދު:އު ޕާރފޯމަނ ސ  ސެކި  24

 - ނޯޓ :
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 2ސެކ ޝަނ  
 އިރުޝާދު  ފަރާތ ތަކަށ ދެވޭ  ހުށަހަޅާ  ބީލަށ  

 މަޢުލޫމާތު )ހ( އާނ މު 

މި ބީލަމަކީ ބީލަނ  ޝީޓުގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ޚިދުމަތ  ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށ ދޭެނ  1.1 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު . 1
ބޭނުނ ވާ ޚިދުމަތ   ފަރާތެއ  ހޯދުމަށ  ހުޅުވާލެވިފައިާވ ބީލަމެކެވެ. މި ބީލަމުނ  ހޯދަނ  

 ބަޔާނ ކޮށ ފައިާވނެއެވެ.ނުވަތަ މަސައ ކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަނ  ޝީޓުގައި 

ބީލަމަށ   .2
ކުރިމަތިލެވޭނެ 

 ފަރާތ ތައ  

: ވިޔަާފރި ރަޖިސ ޓުރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަނ ބަރު ،ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ބީލަނ  2.1
ފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާނ ކުރާ ށ ރީ ކޮ( ގެ ދަށުނ  ވިޔަފާރި ރަޖިސ ޓ18/2014ު

 ފަރާތ ތަކަށެވެ.

ފައިާވ ށ ކޮދިވެހިރާއ ޖޭގެ ކުނ ފުނ ޏާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓުރީ  2.1.1  
 ކުނ ފުނިތައ .

 ޕާޓ ނަރޝިޕ ތައ .ފައިވާ ށ ކޮޕާޓ ނަރޝިޕ  ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓުރީ  2.1.2  

ކޯޕަރޭޓިވ  ފައިވާ ށ ކޮކޯޕަރޭޓިވ  ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓުރީ  2.1.3  
 ސޮސައިޓީތައ .

ފައިވާ ށ ކޮ އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓުރީ  2.1.4  
 އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ގެ ވިޔަފާރިތައ .

އެހެނ  ފަާރތ ތަކަކަށ  ބީލަަމށ  ގައި ބަޔާނ ކުރާ ފަރާތ ތަކުގެ އިތުރުނ   2.1 2.2 
 ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަނ  ބީލަނ  ޝީޓ ގައި ބަޔާނ  ކޮށ ފައިވާނެއެެވ.

. ބީލަނ  3
ގޮތާއި  އޮނ ނަނ ވާނެ 

 ބީލަމުގައި ސޮއިކުރުނ  

 ފަރާތ ތަކުގެ  ުހށަހަޅާ ބީލަނ   ،ގައިވާ 1 އެނެކ ސ  މި ލިޔުމުގެ އޮނ ނަނ ާވނީ ބީލަނ ތައ   3.1
ޑުތައ  ވަކި ނގަ ހިމެނޭގޮތަށ   ޑޮކިއުމަނ ޓުތައ  ނ ތަކާއިޔުލި ޗެކުލިސ ޓުގައިވާ

 ނުވާނެހެނ  އެއ ކަރުދާސ  ކޮށ ފައެވެ. 

 ފަރުމާ ) ފޮނ ޓަކުނ  އެނގޭ ކިޔަނ  ފަސޭހައިނ  ،ދިވެހިބަހުނ   އޮނ ނަނ ާވނީ ބީލަނ  3.2 
ލިޔާނަމަ ލިޔެފައި ހުނ ނަނ ވާީނ ކުރެވިފައެވެ. ނުވަތަ އަތުނ   ޓައިޕު( ފަދަ ފޮނ ޓ 

 ހުަށހަޅާ ބީލަނ  ސަފ ހާއެއ ަގއި ހުރިހާ ބީލަމުގެ ގޮތަށެވެ. އަދި  ނެކިޔަނ  އެނގޭ
 ޖަހާފައި  ތައ ގަނޑު ސޮޔާއި ފަރާތުގެ ކުރާ އައ ޔަނ  ފަރާުތނ  އެ ނުވަތަ ފަރާތުގެ
 ޞަފުހާގެ ކިތައ  އެއީ  ޞަފުޙާއެއ ގައި ވެސ   ކޮނ މެ ބީލަމުގެ އަދި. ވާނެއެވެ އޮނ ނަނ 
 ނަނ ބަރުވެސ   ަޞފުޙާ ތަރުީތބުނ  އެނގޭގޮތަށ   ޞަފުޙާކަނ  ކިތައ  ވަނަ ތެރެއިނ 

 .ޖަހަނ ވާނެއެވެ
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4 
ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

 އެހެނ   ޕ ރައިވެޓ  ލިމިޓެޑ  ކުނ ފުނިތަުކނ  މެނޭޖިނ ގ ޑިރެކ ޓަރ ނޫނ   3.3.1 3.3 
 ހުއ ދަ  ކުރުމުގެ ސޮއި ފަރާތަކަށ  އެ ސޮއިކުރާަނމަ ފަރާތަކުނ  ބީލަމުގައި

 ހުށަހަޅަނ  އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއ  އޮފ  "ޕަވަރ ދެވިފައިވާކަނ  ބަޔާނ ކުރާ
 .ވާނެއެވެ

 ފަރާތަކުނ  ީބލަމުގައި  އެހެނ  ޕާޓ ނަރޝިޕ ތަކުގެ މެނޭޖިނ ގ ޕާޓ ނަރު ނޫނ  3.3.2  
ދެވިފައިވާކަނ   ހުއ ދަ ކުރުމުގެ  ސޮއި ފަރާތަކަށ  އެ  ސޮއިކުރާނަމަ
 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަނ  އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއ  އޮފ  "ޕަވަރ ބަޔާނ ކުރާ

ފަާރތަކުނ   އެހެނ  ތަކުގެ ޗެއަރޕާރސަނ  ނޫނ ކޯޕަރޭޓިވ  ސޮސައިޓީ 3.3.3  
ދެވިަފއިވާކަނ   ހުއ ދަ ސޮއިކުރުމުގެ ފަރާތަކަށ  އެ ސޮއިކުރާނަމަ ބީލަމުގައި
 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަނ  އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއ  އޮފ  "ޕަވަރ ބަޔާނ ކުރާ

ހުށަހެޅޭނެ  .4
 ބީލަމުގެ އަދަދު 

އެއ   )އެކެއ ( ބީލަމެވެ. 1ވެސ  ހުށަހެޅޭނީ  ބީލަމަށ  ކުރިމަތިލާ ކޮނ މެ ފަރާތަކަށ  4.1
ފަރާތުނ   ފިަނމަ އެއިއެއ ވެސ  ފަރާތަކުނ  ހުށަހަޅަ ނ ބީލަމަށ ވުރެ ގިނަ ބީލަ

 އިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއ  ާބތިލ  ކުރެވޭނެއެވެ.ފަހުށަހަޅާ

ތައ ޔާރު . ބީލަނ  5
 ކުރުމުގެ އަގު 

 އެ ކުރާނީ ޚަރަދެއ  އެނ މެހައި ކުރާ ކުރުމަށާއި ބީަލނ  ހުށަހެޅުމަށ  ތައ ޔާރު ބީލަނ  5.1
މިކަމަށ  ހިނގާ އެއ ވެސ  ޚަރަދަކަށ  ބީލަމަށ   .ފަރާތަކުނ ނެވެ  ހުށަހަޅާ ބީލަމެއ 

 ހުޅުވާލި ފަރާތުނ  ޒިނ މާއެއ  ނުނަގާނެއެވެ.

. އެހެނިހެނ  6
 ތައ  އުސޫލު 

ނޭަޝނަލ  ޕ ލޭނިނ ގ، ހައުސިނ ގ އެނ ޑ   އޮފ  މިނިސ ޓ ރީބީލަނ  ުހށަހަޅާ ފަރާތަީކ،  6.1
 އިދާރާއެއ ގެ އެއ ވެސ  ިހނގަމުނ ދާ ދަށުނ  ގެމިނިސ ޓ ރީރ، އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަ

އެ މުވައ ޒަފަކު ކައިވެނިކޮށ ގެނ  އުޅޭ މީހާއާއި،  މުވައ ޒަފަކާ ނުވަތަ ވެރިއެއ 
ދަރިނ ނާއި، އެއ ބަނޑު މީހުނ ނާއި، އެއ ބަފާ މީހުނ ނާއި، އެއ ބަނޑު އެއ ބަާފ 

ކޮށ ގެނ  މީހުނ ނާއި، މައިނ ބަފައިނ ނާިއ، ދޮނ ދަރިނ ނާއި، އެ މުވައ ޒަަފކު ކައިވެނި
އުޅޭ މީހާގެ އެއ ބަނޑު މީހުނ ނާއި، އެއ ބަފާ މީހުނ ނާއި، ެއއ ބަނޑު އެއ ބަފާ 

އޮތ   ގުޅުމެއ  އެއ ވެސ  ވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ މީހުނ ނާއި، އެ މީހާގެ މައިނ ަބފައިނ 
 އޮފީހެއ ގައި އެއ ވެސ  ދާއިރާގެ މި މިނިސ ޓ ރީގެ ނުވަތަ ފަރާތެއ  ކަމުގައިވާނަމަ

 ލިޔުމެއ ގައި އެނގޭނެ މަޢުލޫމާތު ސާފު އެކަމުގެ އަދާކުރާ ފަރާތެއ  ނަމަ ވަޒީފާ 
 އެނގިއ ޖެނަމަ  ހުއ ޓާ އެކަނ  ހުށަނާޅާ ލިޔުމެއ  މިފަދަ. ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ ސޮއިކޮށ 

 .ކުރެވޭނެއެވެ ބާތިލ  އިތުރު އެނ ގުމަކާ ނުލައި އެ ބީަލނ 



 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ  

5 
ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

 )ށ( ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުނ ތައ  

ފޮތުގައި . ބީލަނ  7
 ހިމެނޭ ބައިތައ  

ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުނ ތަކުގައި ިހމެނެނީ ތިރީގައިވާ ލިސ ޓ ަގއިވާ ލިޔުނ ތަކާއި،  7.1
 އެމެނ ޑ މަނ ޓ ތަކެވެ.

 (1-ސެކ ަޝނ ) ޝީޓ  ބީލަނ  7.1.1  

 (2-ސެކ ޝަނ ) ހުަށހަޅާ ފަރާތ ތަކަށ ދެވޭ އިރުޝާދު ނ ބީލަ 7.1.2  

 (3-ސެކ ޝަނ ) އެއ ބަސ ވުމުގެ އާނ މު އަދި ހާއ ސަ މާއ ދާތައ  7.1.3  

 (4-ސެކ ޝަނ ) ޖަދުވަލުތައ  7.1.4  

 (5–)ސެކ ޝަނ  މަޢުލޫމާތު މަސައ ކަތާބެހޭ 7.1.5  

ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުނ   .8
ލޫމާތު  ޢުމަ 

 ސާފުކުރުނ  

 އިތުރަށ   ގުޅޭގޮތުނ  ބީލަމާ މި ނުވަތަ ގުޅިގެނ  މަޢުލޫމާާތއި ފޮތުގައިވާ ބީލަނ  މި 8.1
 ފަރާުތގެ  ހުށަހަޅާ ބީލަނ   ހޯދުމަކީ ލޫމާތުޢުމަ ަކމެއ ގެ އެ ނަމަ އޮތ  ކަމެއ  ސާފުނުވާ

 .ޒިނ މާއެކެވެ

 . ބައެކެވެ ބީލަމުގެ އެމެނ ޑ މަނ ޓަކީ ދޫކުރާ ގޮތަށ  ގައިވާ 9.1 8.2 

ބީލަމަށ  ބަދަލު  .9
 ގެނައުނ  

 ބަދަލެއ   ެގނ ނަނ ޖެހޭ ކޮނ މެެހނ  ބީލަމަށ  ކުރިނ  ހަމަވުުމގެ މުއ ދަތު ހުޅުވުމުގެ ބީލަނ  9.1
  .ެގނެވޭނެއެވެ( އިތުރު/އުނި) އެމެނ ޑ މަނ ޓެއ  ،ހިދެއ ގައި ފެނިއ ޖެ ގެނައުމަށ 

ބީލަމުގައި  .10
 ބޭނުނ  ކުރެވޭ ބަސ  

ދީފައިވާ ނަމޫނާާއ ހުަށހަޅާ ފަރާތުނ  ީބލަނ  ތައ ޔާރު ކުރަނ ވާނީ ބީލަމާއިއެކު ބީލަނ   10.1
 ބަހުނ ނެވެ. ނުވަތަ އިގިޭރސި  އެއ ގޮތަށ  ދިވެހި

 )ނ( ބީލަނ  ތައ ޔާރުކުރުނ  

ބީލަމުގައި  .11
 ބޭނުނ  ކުރާ ފައިސާ 

  ބީލަަމށ  އަގު ހުށަހަޅަނ  ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިނ ނެވެ.ނ ބީލަނ  ހުަށހަޅާ ފާރަތު 11.1

ޖީ.އެސ .ޓީއަށ  ރަޖިސ ޓ ރީކޮށ ފައިވާ ފަރާތެއ ނަމަ އަގު ހުށަހަޅަނ ވީ ޖީ.އެސ .ޓީ  12.1 އަގު ހުށަހެޅުނ   .12
ހިމަނައިގެނ ނެވެ. އަދި ޖީ.ެއސ .ޓީއަށ  ދައ ކާ އަދަދު ވަކިނ  އެނގެނ  

 އޮނ ނަނ ވާނެއެވެ.

ބަނ ދު ހުކުރު ދުަވސ  ފިޔަވާ ކޮށ ދިނުމަށ  މުއ ދަުތ ހުށަހަޅަނ ޖެހޭނީ  މަސައ ކަތ  13.1 މުއ ދަތު  .13
 ދުވަސ ތައ  ހިމަނައިގެނ  ދުވަހުެގ އަދަދުނ ނެވެ.

މަސައ ކަތެއ  ކުރުމަށ  އެކަށީގެނ ވާ  މަސައ ކަތ ކޮށ ދިނުމަށ  ހުށަހަޅާ މުއ ދަތަކީ އެ 13.2 
 މުއ ދަތެއ  ކަމުގައި ވާނ ވާނެއެވެ.
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ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

ފެށިގެނ   ތާރީޚުނ  ުހށަހަޅާ ބީލަނ  ވާނީ އޮނ ނަނ  ތާރީޚ  ހަމަވާ މުއ ދަތު ބީލަމުގެ 13.3 
 .މުއ ދަތަށެވެ ދުވަހުގެދުވަސ   90 މަދުވެގެނ 

ބީލަނ  ހުށަހަޅާއިރު މުއ ދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައ ކަތ ތަކަށ  ބީލަނ  ހުށަހަޅާ  13.4 
މުއ ދަތު ނޫނ  އިތުރު މުއ ދަތެއ  ދީފައިވާނަަމ ފަރާތުނ  މިނިސ ޓ ރީއިނ  ދީފަިއވާ 

 ބީލަނ  ާބތިލ  ކުރެވޭނެއެވެ.

 )ރ( ބީލަނ  ހުށަހެޅުނ  

ބީލަނ  ބަނ ދު  .14
 ކުރާނެ ގޮތ  

 ބަރުނ  އަދި ފޯނު ނަ ނަމާއި އެޑ ރެސ  ބީލަނ  ުހށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބޭރުގައި ސިޓީ އުރައިގެ 14.1
 ފާ އޮނ ނަނ  ވާނެއެވެ.ޔެލި

ބީލަނ   އުރައިގައި ސިޓީ ބަނ ދުކުރެވިފައިވާ ހުނ ަނނ ާވނީ ބީލަނ ތައ  ހުށަހަޅާ 14.2 
 .ފައެވެށ ކޮ އެޑ ރެސ  ގޮތަށ  ޝީޓ ގައިވާ

ބީލަނ   .15
 ހުށަހެޅުމުގެ ސުނ ގަޑި 

ހުަށހަޅަނ ވީ ސުނ  ގަނިޑ  ބީަލނ ތައ  ހުށަހަޅާ އެދި މަސައ ކަތަށ  ނުވަތަ ޚިދުމަތަށ   މި 15.1
 ޝީޓ ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިާވނެއެވެ.ބީލަނ  

 މުއ ދަތުގެ  .16
 ބީލަނ   ހުށަހެޅޭ  ފަހުނ  
 އަމަލު  މެދު  ތަކާއި 

 ކުރާނެގޮތ  

ބީލަނ  ުހށަހެޅުމަށ  ހަމަޖެިހފައިާވ ސުނ ގަޑީގެ ފަހުނ  ހުަށހަޅާ ީބލަނ ތައ  ަބލައެއ   16.1
 ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 އަނ ދާސީ ހިސާބުތައ  ބަލައެއ  ނުގަނެވޭނެއެވެ.އީމެއިލ  އަދި ފެކ ސ އިނ  ފޮނުވާ  16.2 

 )ބ( ބީލަނ  ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓ  ކުރުނ  

 ސަރުކާރުނ   ހުރެ ސަބަބަކާ އެއ ވެސ  ތާރީޚަކީ ހަމަޖައ ސާފަިއވާ ހުޅުވުމަށ  ބީލަނ  17.1 . ބީލަނ  ހުޅުވުނ  17
 ެޖހިގެނ   އޮނ ނާނީ ހުޅުވުނ   ބީލަނ  ހަަމޖައ ސައިފިނަމަ ގޮތުގައި ދުވަހެއ ގެ  ބަނ ދު
 ބީލަނ  ޝީޓ ގައިވާ ސުނ ގަޑީގައެވެ. ދުވަހުގެ ރަސ މީ އަނ ނަ

ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަނ ތަކުގެ ހިސާބުކުރުމުގެ މައ ސަލައެއ  އުޅޭނަމަ ތިރީގައި މިވާ  17.2 
 ގޮތ ތަކުގެ މަތިނ  އިސ ލާޚ  ކުރެވޭނެއެވެ.

އަދަދާއި ދިވެހި ބަހުނ  ލިޔެފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަަމ، ބީލަމުގައިވާ ފައިސާގެ  17.3 
 ރަގަޅު އަދަދުކަމުގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުނ  ލިޔެފައިވާ ފައިސާ އަދަދެވެ.

 . ބީލަނ ތައ  18
 ކުރުނ   އިވޭލުއޭޓ  

ހުށަހަޅަނ ޖެޭހ އިޢުލާނާ ގުޅިގެނ  ބީލަނ  ހުށަަހޅާއިރު ފުރިމަކުރަނ ޖެހޭ މަޢުލޫާމތާއި  18.1
 ނުވާނަމަ ބީލަނ ތައ  ބަލައިނުަގުތމުގެ އިޚ ތިޔާރު  ލިޔުނ ތައ  ހުށަހަޅާފައި

ވެސ  ފުރިހަމަނުވާ  ލިބިގެނ ވެއެވެ. ައދި ބީލަނ ތައ  ަބލައިގަތުމަށ ަފހު މިނިސ ޓ ރީއަށ 
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7 
ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

ިލބިގެނ ވެއެވެ. އަިދ  މިނިސ ޓ ރީއަށ ވެސ   ބީލަނ ތައ  ބާިތލ ކުރުމުގެ އިޚ ތިޔާރު
އ  ބަލައިގަތުމަށ ފަހު ހުަށހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަށީގެނ ުނވާ އަގުތަކެއ ނަމަ ބީލަނ ތަ

 ލިބިގެނ ެވއެވެ. މިނިސ ޓ ރީއަށ  ބީލަނ ތައ  ކެނ ސަލ ކުރުމުގެ އިޚ ތިޔާރު

 . ބީލަނ  19
ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތ  

 ކަނޑައެޅުނ  

 ޔުމުނ  އަނ ގާނެއެވެ. ބީލަނ  ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތ ތަކަށ  ލި 19.1
( ަފހެއ ) 5މިގޮތުނ  އަނ ގާ އެނ ގުާމ ވިދިެގނ  ބީލަނ  ކާމިޔާބު ނުވި ފަާރތ ތަކަށ  

އަދި ިމ . ބީލަމާ ގުުޅނ ހުރި މައ ސަލަ ހުށަހެޅުމަށ  ޭދނ ވާނެއެވެ ،ދުވަހުގެ މުއ ދަތެއ 
ހިނދެއ ގައި ބީލަނ  ކާމިޔާބު މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި މައ ސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުނ  އެދިއ ޖެ 

 .ނުވި ސަބަބު އަނ ގައިދޭނ ވާނެއެވެ 

ބީލަނ  ކާމިޔާބުނުިވ ، ބީލަނ  ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއެކު ކޮނ ޓ ރެކ ޓުގައި ސޮއިކުރަނ ވާނީ 19.2 
، ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ މުއ ދަތުގައި ހުށަހަޅާ މައ ސަލަތައ  ބަލާގައި  19.1ފަރާތ ތަކުނ  

 . ބު ދިނުމަށ ފަހުގައެވެކުރާ ސުވާލުތަކަށ  ޖަވާ

 . ބީލަނ  20
 ފަރާތ   ކާމިޔާބުކުރާ 

 އެނ ގުނ   އެކަނ   ،ހޮވާ

 ސޮއި  އެއ ބަސ ވުމުގައި މުއ ދަތުގައި އެ ގޮތުގެމަތިނ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގައި 21.1 20.1
ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ މުއ ދަތުގައި ގައި  19.1ބީަލނ  ކާމިޔާބުނުވި ަފރާތ ތަކުނ   ކުރަނ ވާނީ

 .ކުާރ ސުވާލުތަކަށ  ޖަވާބު ދިނުމަށ ަފހުގައެވެ، ހުށަހަޅާ މައ ސަލަތައ  ބަލާ

އެއ ބަސ ވުމުގައި  .21
 ސޮއިކުރުނ  

 ނުވަތަ ދޫކޮށ ލައިފިނަމަ މަސައ ކަތ  ސޮއިކުރުމަށ ފަހު އެއ ބަސ ވުމުގައި 21.1
 މަސައ ކަތ  ުނކޮށ  މަސައ ކަތ ފުރިހަމަ ސޮއިކުރުމަށ ފަހު އެއ ބަސ ވުމުގައި
 ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ަގއި 17.19 ޤަވާއިދުގެ މާިލއ ޔަތުގެ ދައުަލތުގެ ދޫކޮށ ލައިފިނަމަ

 .ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ ގޮތުގެމަތިނ 

 ސޮއި  އެއ ބަސ ވުމުގައި މުއ ދަތުގައި އެ ގޮތުގެމަތިނ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގައި 21.1 21.2 
 ނިނ މުނ   ނިނ ާމފައިވާ ހަވާލުކުރުމަށ  މަސައ ކަތ  މި ،ނުކުރައ ވައިފިނަމަ
 .ބާތިލ ކުރެވޭނެއެވެ

 ގެ ގޮތުގައިފޯމަނ ސ  ގެރެނ ޓީރޕާޝީޓ ގައި ބަޔާނ ކޮށ ަފއިވާ އަދަދު  ނ ބީލަ 21.3 
 ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.

 )ޅ( ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ސެކިއުރިޓީތައ  

 ަރސ މީ ބަނ ދު ޫނނ   ނ  ފެށިގެނ ޚުއެަކނ  އަނ ގާ ތާރީ ށ ބީލަނ  ކާމިޔާބުކުރާ ފަާރތަ 22.1 ރިޓީ އު . ބިޑ  ސެކި 22
 އެ  ބިޑ  ސެކިއުރިޓީ ތަކުގެ)ހަތެއ ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ީބލަނ  ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތ  7

 ފަރާތ ތަކަށ  ރައ ދުކުރެވޭނެއެވެ.
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ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

 ނުވަތަ  ނަމަލަމުނ  ވަިކވެއ ޖެފަރާތަކުނ  ބީ  ޅިުހށަހެ ަލނ ބީޅުވުމަށ ަފހު ހު ބީލަނ  22.2 
ށ  ީބލަނ  ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުނ  ލިބުމަށ ފަހު ބީލަނ  ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަ ލަނ ބީ

 ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑ  ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށ  ނެގޭނެއެވެ.   އެފަރާތުނ  ކެނ ސަލ  ކޮށ ފިނަމަ

އެޑ ވާނ ސ   .23
ފައިސާ އަދި 

އެޑ ވާނ ސ  ފައިސާގެ 
 ގެރެނ ޓީ 

 ގަވާއިދާ މާލިއ ޔަތުގެ ދައުަލތުގެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެދި ހޯދުމަށ  ފައިސާ އެޑ ވާނ ސ  23.1
 .ދޫކުރެވިދާނެއެވެ ފައިސާ އެޑ ވާނ ސ  އެއ ގޮތަށ 

 ލައ ކަ ދެ ) -/250,000އެޑ ވާނ ސ  ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ ގެ ޖުމ ލަ އަގު  23.2 
 ރުފިޔާއަށ ވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ.( ދިވެހި ފަނ ސާސ  ހާސ 

)ސާޅީސ   45ހަވާުލވާތާ  އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައ ކަތާ އެޑ ވާނ ސ  ފައިސާ ހޯދުމަށ  23.3 
 ފަހެއ ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑ ވާނ ސ  ފައިސާއަށ  އެދި ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅާނަމަ އެޑ ވާނ ސ  ޕޭމަނ ޓ  ގެރެނ ޓީގެ ގޮތުގައި  ހޯދުމަށ  ފައިސާ  އެޑ ވާނ ސ  23.4 
ގާއިމ ކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުނ  ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭނ ަކކުނ  ނުވަތަ ދިެވހިރާއ ޖޭގައި 

ފައިނޭނ ޝަލ  އިނ ސ ޓިޓިއުަޝަނކުނ  މި ޕ ރޮޖެކ ޓަށ  ދޫކޮށ ފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ 
 ގެރެނ ޓީއެއ  ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.

)ަފނަރަ  %15އެޑ ވާނ ސ  ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައ ކަތުގެ ޖުމ ލަ އަުގގެ  23.5 
ވެ. އަދި އެޑ ވާނ ސ ގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ އިނ ސައ ތަ( އަށ ވުރެ ބޮޑުނުވާ އަދަދެކެ

މަސައ ކަތ  ކުރަމުނ ދާއިރު ނުވަތަ ޚިދުމަތ  ހޯދަމުނ ދާއިރު ުހށަހަޅާ ބިލ ތަުކނ ، 
 ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ގެ ޖުމ ލަ އަގުގެ ިނސ ބަތުނ  އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

 ޕާރފޯމަނ ސ   .24
 ގެރެނ ޓީ 

އަށ ވުރެ މަތީގެ  ރުފިޔާ )ފަސ  ލައ ކަ(  -/500,000ބީލަމަށ  ހުށަހަޅާ އަގަކީ  24.1
ކުނ  ނުވަަތ ކ އައަގެއ ނަމަ ބީލަނ  ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުނ  ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭނ 

ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ގާއިމ ކުރެވިފައިވާ ފައިނޭނ ޝަލ  އިނ ސ ޓިިޓއުޝަނަކުނ  ިމ 
ރިޓީ ނުވަތަ ގެރެނ ޓީއެއ  ޕާރފޯމަނ ސ  ގެރެނ ޓީގެ ޕ ރޮޖެކ ޓަށ  ދޫކޮށ ފައިވާ ސެކިއު 

 ގޮތުގައި ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.

ޕާރފޯމަނ ސ  ގެރެނ ޓީ ބެހެއ ޓުމަށ  ބީލަނ  ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށ  ދެވޭ މުއ ދަތުގައި  24.2 
 ނިނ މާފައިވާ  ހަވާލުކުރުމަށ  މަސައ ކަތ  ޕާރފޯމަނ ސ  ގެރެނ ޓީ ނުބަހައ ޓައިފިނަމަ، މި

ފަރާތުނ  ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑ  ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށ   ބާިތލ ކުރުމަށ ފަހު، އެ ނިނ މުނ 
 ނެގޭނެއެވެ.
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ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

. މައ ސަލަ 25
ހުށަހެޅުމާއި މައ ސަލަ 

 ބެލުނ  

ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ަފދައިނ  ބީލަމެއ ގައި  17.09ދައުލަތުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  25.1
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށ ކުރާ ކަނ ތައ ތައ  ބެލުމަށ  މައ ސަލަ ހުަށހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ 
މައ ސަލަތައ  ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއ ޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ 

ގުޅިގެނ  ގައިވާ "ބީލަމަކާ  17ގެ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ނަނ ބަރު 
މައ ސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތައ  ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު" 

 އާ އެއ ގޮތަށެވެ.

ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ަފދައިނ  ބީލަމެއ ގައި  17.09ދައުލަތުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  25.2 
ީނ ދައުަލތުގެ މާލިއ ޔަތާބެޭހ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށ ކުރާ ކަނ ތައ ތައ  ބެލުމަށ  ހުށަހަޅަނ ވާ

ގައިވާ "ބީލަނ   18ގެ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަނ ބަރު 
-އިޢުލާނ ކުރި އޮފީހުގެ ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ  އޮފިސަރަށ  ބީލަނ ވެރިޔާ މައ ސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމ 

 ފޯމުނ ނެވެ. PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" 

ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ަފދައިނ  ބީލަމެއ ގައި  17.09ގެ ދައުލަތުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ގަވާއިދު 25.3 
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށ ކުރާ ކަނ ތައ ތައ  ބެލުމަށ  ހުށަހެޅުމުނ ، މައ ސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުނ  

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައ ސަލަ ނިނ މައި،  14ފެށިގެނ  ސަރުކާރު ބަނ ދު ނޫނ  
ހުށަހެޅި ފަރާތަށ ، ދަުއލަތުގެ މާލިއ ޔަތާެބހޭ  މައ ސަލަ ނިނ މިގޮތ  ލިޔުމަކުނ  މައ ސަލަ

ގައިވާ "ބީލަމުގެ  19ގެ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަނ ބަރު 
ފޯމުނ  ޖަވާބު  PR-14މައ ސަލައާއި ގުޅިގެނ  ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ  އޮފިސަރުދޭ ޖަވާބު" 

 ތައ ޔާރުކޮށ  އަނ ގާނެއެވެ.

. މައ ސަލަ އަލުނ  26
އ ލު ބެލުމަށ  މުސ ތަޤި 
ރިވިއު ކޮމިޓީއަށ  

 ހުށަހެޅުނ  

ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ފަދައިނ   17.11ދައުލަތުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  26.1
ދިމާވާ މައ ސަލައަކާއި ގުޅިގެނ  އިދާރީކަނ ކަނ  އަލުނ  ބެލުމަށ   ބީލަމެއ ގައި

"މުސ ތަޤިއ ލު ރިވިޔު ކޮމެޓީ" އަށ  ހުށަހެޅުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއ ޔަތާބެހޭ 
ގައިވާ  21ގެ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަނ ބަރު 

"ބީލަމުގެ މައ ސަލަ "ބީލަނ ވެރިޔާ ބީލަމުގެ މައ ސަަލ އަލުނ  ބަލައިިދނުމަށ  އެދި 
އެޕީލ   –އަލުނ  ބަލާ މުސ ތަޤިއ ލު ރިިވޢު ކޮމެޓީއަށ  މައ ސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" 

 ޅިދާނެއެވެ.ފޯމުނ  ހުށަހެ PR-16މަރުހަލާ" 
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ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

  3ސެކ ޝަނ  
 މާއ ދާތައ   ހާއ ސަ  އަދި  އެއ ބަސ ވުމުގެ އާނ މު މާއ ދާތައ 

ވެރިފަރާތ " ކަމަށ  ބުެނފައި އެވަނީ، ެއ މަސައ ކަތެއ  "މަސައ ކަތުގެ  27.1 މާނަކުރުނ   .1
 ކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ މިނިސ ޓ ރީގެ ދާއިރާގެ ތަނަކަށެވެ.

"މަސައ ކަތ  ހަވާލުވާ ފަރާތ " ކަމަށ  ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މަސައ ކަތެއ   27.2 
 ކޮށ ދިނުމަށ  އެދި ބީަލނ  ހުށަހަާޅ ފަރާތަށެވެ.

"މަސައ ކަތ " ކަމަށ  ބުނެފައިއެވަނީ ބީލަނ  ީޝޓ ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  27.3 
 ޚިދުމަތ  ނުވަތަ މަސައ ކަތަކެވެ.

"މަސައ ކަތުގެ އަގު" ކަމަށ  ބުނެފައިއެވަނީ އެއ ބަސ ވުމާއި އެއ ގޮތަށ   27.4 
މަސައ ކަތ  ފުރިހަމަކުރުމުނ  މަސައ ކަތ  ހަވާލުވާ ފަރާތަށ  ދައ ކާ 

 ފައިސާއަށެވެ.

"އެއ ބަސ ވުނ " ކަމަށ  ބުނެފައި އެވަނީ، މަސައ ކަތުގެ ވެރިފަރާތާއި،  27.5 
މަސައ ކަތ ކުރުމަށ  ހަވާލުވާ ފަރާތާ ދެމެދު މަސައ ކަތ ކުރުމާބެހޭ ގޮތުނ  

 ވެވޭ އެއ ބަސ ވުމަށެވެ.

 ލިޔެކިޔުނ  ބަދަލުކުރުނ   .2

 

 ގުޅިގެނ  މިއެއ ބަސ ވުމާއި ފަރާތ ތަކުނ  ޝާމިލުވާ އެއ ބަސ ވުމުގައި މި 28.1
 އެނ ގުނ ތައ  އެނ މެހައި އަނ ގަނ ޖެހޭ ފަރާތަށ  އަނެއ  ފަރާތުނ  އެއ 

 .ލިޔުމުނ ނެވެ ،ބަހުނ  ދިވެހި އަނ ގާނީ އާއ މުގޮތެއ ގައި

 އަތަށ   އަތުނ  ރައ ދުކުރާނީ ލިޔުނ  ފޮުނވާ ފަރާތަށ  އަނެއ  އެއ ފަރާތުނ  28.2 
 ،އީމެއިލަށ  ަކނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ ،ސ ޓުނ ޕޯ ރަޖިސ ޓ ރީ ނުވަތަ

 ބީލަމުގައި ބަޔާނ  ކޮށ ފައިވާ އެޑ ރެހަށެވެ.

 ބަދަލު  ،ބޭނުނ ާވނަމަ ނ ބަދަލުކުރަ އެޑ ރެސ   އެއ ބަސ ވުމުގައިވާ މި 28.3 
 .އަނ ގަނ ވާެނއެވެ ލިޔުމުނ  ފަރާތަށ  ައނެއ  ފަރާތުނ  ބޭނުނ ވާ ނ ކުރަ

ތިނ ވަނަ ފަރާތަކާއި  .3
 މަސައ ކަތ  ހަވާލުކުރުނ  

 އ މަސައ ކަތެހަވާލުކުރެވޭ އެއ ވެސ   ދަށުނ ކުރެވޭ  އެއ ބަސ ވުމުގެ މި 29.1
 އ  ނުކުރެވޭނެއެވެ. ޙަވާލެ އެހެނ ފަރާތަކާއި

ތަކެއ ޗާއި ޚިދުމަތާއި  .4
 ހަވާލުވުނ  

 މިނިސ ޓ ރީއަށ  ކުރިނ  ތަކެތި ގެނަުއމުގެ މިނިސ ޓ ރީއަށ ތަކެތި  30.1
ގެނެވޭނެ ތާރީޚާއި ގަޑި މަސައ ކަތ  ވިލަރެސ ކުރާ ފަރާތަށ  

 އަނ ގަނ ވާނެއެވެ.
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ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

 ގެނައުމުނ  މަސައ ކަތ  ވިލަރެސ ކުރާ ފަރާތުނ   މިނިސ ޓ ރީއަށ  ތަކެތި 30.2 
 ތަެކތީގެ އަދަދާއެވެ. ޙަވާލުވާނީ( މިނިސ ޓ ރީއިނ )

ލިބިފައިވޭތޯ ަބލާނީ ޚިދުމަތ   އެއ ބަސ ވުމުގައިވާ ގޮތަށ  ތަކެތި/ 30.3 
ކޮލިީޓ  ވިލަރެސ  ވެރިޔާއެވެ.އިނ  ޙަވާލުވުމަށ ފަހު މިނިސ ޓ ރީ

 ބެލުމަށ ފަހު ސ ޕެސިފިކޭޝަނާިއ އެއ ގޮތަށ  މަސައ ކަތ  ނިނ މާފައިވާ
 ޚިދުމަތ  ިލބުނުަކމަށ  ކަމަށ  ވާނަމަ އެގ ރީމަނ ޓާ އެއ ގޮތަށ  ތަކެތި/

 ރުކޮށ ދީފައިވާ ޚިދުމަތ /ޚިލާފަށ  ފޯ އިބެލޭނެއެވެ. އަދި އެއ ބަސ ވުމާ

 ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލެޭވނެއެވެ.

ޚިދުމަތ   ތަކެތި/އެއ ބަސ ވުމުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިާވ މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި  31.1 އެއ ބަސ ވުމުގެ މުއ ދަތު  .5
 .ފޯރުކޮށ ދޭނ ވާނެއެވެ

 ޤުދުރަތީ ނުވަތަ ކަމެއ  ބާރުނުފޯރާ ހަވާލުވިފަރާތުގެ މަސައ ކަތ  31.2 
 ގުޅޭކަމެއ  މެނިފެކ ޗަރިނ އާއި ނުވަތަ ކާރިޘާއެއ  /ޙާދިސާއެއ 

 ކާރިޘާއެއ  /އެޙާދިސާއެއ  އިތުރުކުރުމަށ ޓަކައި މުއ ދަތު ކުރިމަތިވެއ ޖެނަމަ
 ގުޅޭކަމާ ނުވަތަ ރަސ މީ) އެގޭފަދަ ދިމާވިކަނ  އެކަމެއ  ނުވަތަ

 ހަަމވުމުގެ  މުއ ދަތު ނިނ މަނ ޖެހޭ މަަސއ ކަތ  ލިޔުނ ތަކާއެކު( ފަރާތ ތަކުގެ
 ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. މަސައ ކަތުގެ ވެރިފަރާތަށ  ކުރިނ 

 ނަމަވެސ  ހުށަހެޅި އިތުރުކޮށ ދިނުމަށ  މުއ ދަތު ހުރެ  ސަބަބަކާއި އެއ ވެސ  31.3 
 އިދާ އެއ ގޮތުގެ މަތިނ ނެެވ.މާލިއ ޔަުތގެ ގަވާ އިތުރުކޮށ ދޭނީ މުއ ދަތު

 ކުރުމާއި  ރިމަނާ ޖޫ  .6
 ކުރުނ   ބާތިލ   އެގ ރީމަނ ޓ  

ދުމަތ  ޚިނުވަތަ ހޯދާ  އެއ ބަސ ވުމުގައިވާ މުއ ދަތަށ  މަސައ ކަތ  32.1
ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއ ޔަތުގެ  )ކޮނ ސަލ ޓެނ ސީ ނުހިމަނާ(

ވަނަ މާއ ދާއާ އެއ ގޮތ ވާ ގޮތުގެމަތިނ  ލިކުއިޑޭޓަޑ   10.71ޤަވާއިދުގެ 
 ކެނޑޭނެއެވެ.ޑެމޭޖަސ  

ރުފިޔާއަށ ވުރެ ަދށުގެ )ަފސ  މިލިއަނ ( -/5,000,000 ޖުމ ލަ އަގު  32.2 
)ޕޮއިނ ޓ  ސުމެއ   0.005ބީލަމެއ ނަމަ ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖުމ ލަ އަގު 

ސުމެއ  ފަހެއ ( އާ ގުނަކުރުމުނ  ޖެހޭ އަދަދާ މުއ ދަަތށ ވުރެ ިއތުރުވާ 
   ދުވަސ ތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުނ  ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.

 CP*0.005*LD =ލިކުއިޑޭޓެޑ  ޑެމޭޖަސ  
ފިޔާއަށ ވުރެ މަތީގެ )ފަސ  މިލިއަނ ( ރު-/5,000,000 އަދި ޖުމ ލަ އަގު 
)ޕޮއިނ ޓ  ސުމެއ   0.0025ސާ ކަނޑާނީ، ޖުމ ލަ އަގު ބީލަމެއ ނަމަ ފައި

ސުމެއ  ދެއެއ  ފަހެއ ( އާ ގުނަކުރުމުނ  ޖެހޭ އަދަދާ މުއ ދަަތށ ވުރެ 
   އިތުރުވާ ދުވަސ ތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުނ  ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.
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ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

 CP*0.0025*LD= ލިކުއިޑޭޓެޑ  ޑެމޭޖަސ  

CP  ލަ އަގު)ކޮނ ޓ ކެޓ  ޕ ރައިސ (: ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ގެ ޖުމ 
LD  ާޭލޓ  ޑިއުރޭޝަނ (: ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ގެ މުއ ދަތަށ ވުރެ އިތުރުވ(

   ދުވަސ ތައ 
 މަސައ ކަތ  ޙަވާލުވި ފަާރތުނ މަސައ ކަތ  ނުނިމި ލަސ ވާ މުއ ދަތަށ   32.3 

ހުށަހަޅާ ބިލަށ   މަސައ ކަތ  ޙަވާލުވި ފަރާތުނ ފައިސާ ދޭނ ޖެހިއ ޖެނަމަ، 
ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މަސައ ކަތ  ނުނިމި ލަސ ވީ މުއ ދަަތށ ވާ ަފއިސާ 

 ބިލ ގައިވާ އަދަދުނ  ކެނޑުމަށ ފަުހ ބާކީ ފައިސާއެވެ.

އިނ ސައ ތަ އަށ ވުރެ ލިކުއިޑޭޓަޑ   15%މަސައ ކަތުގެ ޖުމ ލަ އަގުގެ  32.4 
 .ޑެމޭޖަސ  ބޮޑުވެއ ޖެނަމަ އެއ ބަސ ވުނ  ބާތިލ ކުރެވޭނެއެވެ

ގޮތަށ  މަސައ ކަތ  ކުރިޔަށ  ނުދާކަމަށ   އެއ ބަސ ވުމުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ 33.1 އެގ ރީމަނ ޓ  ބާތިލ ކުރުނ   .7
އެއ ކޮށ  ނުވަތަ އެއ ބަސ ވުމުގެ  ފާހަގަ ކުރެވިއ ޖެނަމަ އެއ ބަސ ވުނ 

ބައެއ  ބާތިލ ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚ ތިޔާރު މަސައ ކަތުގެ ވެރިފަރާތަށ  

 ލިބިގެނ ވެއެވެ.

 3އެއ ވެސ  ސަބަބަކާހުރެ އެއ ބަސ ވުނ  ބާތިލ ކޮށ ިފނަމަ ބަނ ުދނޫނ   33.2 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެހާތަނަށ  ނިމިފައިވާ މަސައ ކަތާއި، ނުނިމިހުރި 

ލިޔުުމގައި  މަސައ ކަތުގެ ތަފ ސީލ  އަގާއެކު ލިޔެ، ދެފަރާުތނ  އެ
ގާ ސައިޓ ގައި ހުނ ނަ ސޮއިކުރަނ  ވާނެއެވެ. އަދި ަމސައ ކަތ  ހިނ
 3އެތަކެތި  ބަނދުޫނނ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރގެ ހުރިހާ ތަކެތީގެ ލިސ ޓ  ނަގާ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެނ ަދނ ވާެނއެވެ. މި މުއ ދަތުގެ ފަުހނ  މިއިނ  

 އެއ ޗަކަށ  ދިމާވާ އެއ ވެސ  މައ ސަލައަކަށ  ޒިނ މާއެއ  ނުވެވޭނެއެވެ.

 އެއ ވެސ  ސަރުކާރުގެ  ސޮއިކުރުމަށ ފަހު ފަރާތުނ  ދެ އެއ ބަސ ވުމުގައި މި 34.1 އެހެނިހެނ  ކަނ ކަނ   .8
 ާވކަނ  ތަޢާރުޟު އެއ ބަސ ވުމާއި މި  ޤާނޫނެއ  ނުވަތަ ގަވާއިދަކާ

 ހެދިއ ޖެނަމަ  ާޤނޫނެއ  ނުވަަތ ގަވާއިދެއ  އެފަދަ ނުވަތަ  އެނގިއ ޖެނަމަ
 ެއފަދަ. ނުާވނެއެވެ ބާިޠލެއ  އެއ ބަސ ވުނ  މި މުޅި ސަބަބުނ  އެކަމެއ ގެ
 މާއ ދާއެއ  އެ ހިމެނޭގޮތ ވެއ ޖެނަމަ އެއ ބަސ ވުމުގައި  މި  މާއ ދާއެއ 

 ދެމެހެއ ޓުމަށ  އުވާނުލައި އެއ ބަސ ވުނ  މި ނަމަވެސ  އިސ ލާހ ކޮށ ގެނ 

 .ޤަބޫލުކުރަމެވެ އެއ ބަސ ވެ ވެސ  ދެފަރާތުނ 

ޓެކ ސ  އަދި އެހެނިހެނ   .9
 ފީތައ  

ދައ ކަނ ޖެހޭ ޓެކ ސ ތަކާއި، ކަސ ޓަމ ސ  މަސައ ކަތާއި ގުޅިގެނ   މި 35.1
ޑިޔުޓީތަކާއި، އިމ ޕޯޓ  ލައިސަނ ސ  ފީތައ  އަދި އެހެނިހެއ  ީފއެއ  
 ދައ ކަނ ޖެހިއ ޖެނަމަ ފީއެއ  ދައ ކާނީ މަސައ ކަތ  ހަވާލުވި ފަރާތުނ ނެވެ.
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ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

އެއ ބަސ ވުމަށ   .10
 ބަދަލުގެނައުނ  

 ެގނެވޭނީ ބަދަލެއ  މާއ ދާއަކަށ  އެއ ވެސ  އެއ ބަސ ވުމުގައިވާ މި 36.1
 .އެއ ބަސ ވުމަކުނ ނެވެ ސޮއިކުރެވޭ މެދުގައި ދެފަރާތުގެ

އެއ ބަސ ވުމަށ  ހިނގާނެ  .11
 ޤާނޫނު 

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ކުރާނީ ތަނ ފީޛު އަދި ،ހިނ ގާނީ އެއ ބަސ ވުނ  މި 37.1
 .އެއ ޮގތަށެވެ ޤަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި

 ވާހަކަ މެދުގައި ފަރާތުގެ  ދެ ެދބަސ ވުނ  އުފެދޭ އެއ ބަސ ވުމާއިމެދު މި 38.1 ދެބަސ ވުނ   .12
 ކޯޓަކަށ   ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ،ހައ ލުނުކުރެވިއ ޖެނަމަ ދައ ކައިގެނ 
 . ނިނ މާީނއެވެ ހުށަހަޅައިގެނ  މައ ސަލަ

 ދެ ހައ ލުކުާރނީއެކަމެއ   ދިމާވެއ ޖެނަމަ ނެތ ކަމެއ  އެއ ބަސ ވުމުގައި މި 38.2 
 ،ހައ ލުނުވެއ ެޖނަމަ. ދައ ކައިގެނ ނެވެ ވާހަކަ ފަރާތުގެ މެދުގައި

 .ނިނ މާީނއެވެ ހުށަހަޅައިގެނ  މައ ސަލަ ކޯޓަކަށ  ޝަރުޢީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ
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ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

 4ސެކ ޝަނ  
 ޖަދުވަލުތައ  

 ޖަދުވަލު  1

 ޗެކ ލިސ ޓ   އަދި  ލިޔުނ ތައ   ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ  ފަރާތުނ   ހުށަހަޅާ  ބީލަނ  

 

 /✓ ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ލިޔުނ ތައ   #

  ހުށަހަޅާ ފޯމު  ބީލަނ ގައިވާ  02ޖަދުވަލު ލޫމާތު ޝީޓުގެ ޢުމި މަ 1

  (03ތަފ ސީލ  ޝީޓ  )ޖަދުވަުލ  ގެއަގު 2

ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެޓ ފިކެޓ ެގ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  އިކޮނޮމިކ  ޑިވޮލޮޕ މެނ ޓުނ  ދޫކުރާ ވިޔަފާރި  3
 ކުނ ފުނި( ޕާރޓ ނަރޝިޕ / ރައިޓަރޝިޕ / )ސޯލ  ޕ ރޮޕ ކޮޕީ

 

މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  އިކޮނޮމިކ  ޑިޮވލޮޕ މެނ ޓުގައި ކުދި އަދި މެދު ަފނ ތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިނ ތިތަކުނ   4
ވިޔަފާރިއެއ ކަނ  އަނ ގައިދޭ ސެޓ ފިކެޓ ގެ ކޮޕީ ގިނ ތިއެއ ގައި ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި 

 ރެޖިސ ޓަރ ވެފަވާ ފަރާތެއ ނަމަ -  )އެސ .އެމ .އީ ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ (

 

  ނޯޓިފިކޭޝަނ  އޮފ  ޓެކ ސ  ރެިޖސ ޓ ރޭޝަނ ގެ ކޮޕީ 5

  ސެޓ ފިކެޓ ގެ ކޮޕީ ނަމަ ޖީ.އެސ .ޓީ ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ ފައިވާށ ކޮ ރެޖިސ ޓަރ ޓީއަށ .އެސ .ޖީ 6

އ ގައި ޚެގެ ފަހުގެ ތާރީޚ ލާނުގެ ޝާއިއުކޮށ ފައިވާ ތާރީޢުޓެކ ސ  ކ ލިއަރެނ ސ  ރިޕޯޓ  )އި 7
 މޯލ ޑިވ ސ  އިނ ލޭނ ޑ  ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިނ  ދޫކޮށ ފައިވާ(

 

  (4)ަޖދުވަލު  ފޯމުމާލީ ޙާލަތު ދެނެގަނ ނަ  8

  (5އެނުއަލ  ޓާރނ އޯވަރ )ޖަދުވަލު އެވަރެޖ   9

  (6)ޖަދުވަލު  ފައިނެނ ޝަލ  ރިސޯސ  ފޯމު 10

އަހަރު ނުވާނަމަ ިވޔަފާރީގެ ބޭނ ކ  އެކައުނ ޓުެގ  1އުފެދުނުފަހުނ   ބިޑ  ހުށަހަޅާ ވިޔަފާރި 11
  ހުަށހަޅަނ  ވާނެއެވެ.( 2 -ނ  ކަިބލުޤާމާލީގެ )ށ(  9ޖަދުވަލ  )ސ ޓޭޓ މެނ ޓ  

 

 ހުށަހެޅުމަށ  ލެޓަރ ކ ރެޑިޓ   ލައިނ  އޮފ  ގެ ދަށުނ   3 –ނ  ކަ ބިލުޤާމާލީގެ )ށ(  9ޖަދުވަލ   12
 ހުށަހަޅަނ  ވާނެއެވެ.ގައިވާ ސިޓީ  7ޖަދުވަލު 

 

 ދުވަހުގެ  އަހަރު 3 ާފއިތުވި ދެނެަގތުމަށ ޓަކައި ހާލަތ  މިހާރުގެ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިކުރާ 13
 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަނ  ( 1 -ނ  ކަ ބިލުޤާ މާލީގެ )ށ(  9ޖަދުވަލ  )  ސ ޭޓޓ މަނ ޓ  ފައިނޭނ ޝަލ 

 

   (8މަސައ ކަތ ތަކުގެ ލިސ ޓު )ޖަދުވަލ  ކޮށ ފައިވާ ގުޅުނ ހުރި  14
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ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

މި ފަދަ މަސައ ކަތެއ  ނުވަތަ ގުުޅނ  ހުރި މަސައ ކަތެއ  ކޮށ ފައިވާ ކަނ  އަނ ގައިދޭ ރެފަރެނ ސ   15
 . ލިޔުނ ތަކުގެ ކޮޕީ

)ތިރީސ   35,000އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށ ފައިވާ  3ޕޮއިނ ޓ  ދިނުމުގައި ަބލާނީ ވޭދުެވދިޔަ 
ފަސ  ހާސ ( ރުފިޔާއަށ  ވުރެ މަތިނ  ކޮށ ފައިވާ މި ބާވަތުގެ މަސައ ކަތ ތަކާއި ގުޅޭގޮތުނ  

 މަސައ ކަތ  ހަވާލު ކުރި ފަރާތުނ  ދީފައިވާ މަސައ ކަތ  ނިނ މި ކަމުގެ ލިޔުމަށެވެ.

ކުރި ހުށަހަޅާ ލިޔުނ ތަކުގައި މަސައ ކަތ  ފުރިހަމަކޮށ ފައިވާ ފެނ ވަރު އަދި މަސައ ކަތ  ހަވާލު 
 އެނގެނ  އޮނ ނަނ  ވާނެއެވެ. ޚު އި ނިނ މާފައިވާ ތާރީ ޚާ ތާރީ 
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ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

 ޖަދުވަލު 2

 ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފޯމ  

 ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1

  ނަނ   1.1

  އެޑ ރެސ   1.2

 ހުށަހަޅާ ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ މަޢުލޫމާތު  ބީލަނ  .2

  ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ  2.1

  ލާނ  ނަނ ބަރުޢުއި 2.2

 އަގު އަދި މުއ ދަތު  ،ތަކެތީގައި އެނ މެ ދައ ވެގެނ  ހުނ ނަނ  ޖެހޭނެ ވަރު ހުށަހަޅާ .3

 ޖުމ ލަ އަގު ޖީ.އެސ .ޓީ އަގު ތަފ ސީލ 

    ހަދާ ހަރުކުރުނ  ގެ އަކުރުތައ ހުޅުމާލެ އޮފީސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު

 : މުއ ދަތު

 ވޮރަނ ޓީ އަދި ގެރެނ ޓީ:

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގ ރާރު  ބީލަނ  .4

އެގ ރީމަނ ޓ ގެ މާއ ދާތައ   ،ީދފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ޚިދުމަތ  ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިާވ މަސައ ކަތ / މަތީގައި 4.1
އަޅުގަނޑު /  މަތީގަިއ ދެނ ނެވިފައިވާ އަގަށ  މި މަަސއ ކަތ  ނުވަތަ ޚިދުމަތ  ދިނުމަށ ، ރަނގަޅަށ  ބެލުމަށ  ފަހު

 އަޅުގަނޑުމެނ  ބީލަނ  ހުށަހަޅަމެެވ.

އެއާއި އެއ ގޮތަށ  ޢަމަލުކުރުމަށ  އަޅުގަނޑު / ، ސ  ހަމަވަނ ދެނ  މިބީަލނ  ޤަބޫލުކޮށ ދުވަ 90 މިބީލަނ  ހުށަހަޅާތާ 4.2
 ވެރިފަރާތުނ  އެދިވަޑައި މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި އެއ ބަސ ވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށ   މި އަޅުގަނޑުމެނ  އެއ ބަސ ވަމެވެ.

 ކުރުމަށ ވެސ  އެއ ބަސ ވަމެވެ. އެއ ބަސ ވުމުގައި ސޮއިކޮށ  އެއ ބަސ ވުމާއި އެއ ގޮތަށ  މަސައ ކަތ  ،ގެނ ފިނަމަ

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުނ   ބީލަނ  .5

   :ސޮއި

 

 އޮފިޝަލ  ސ ޓޭމ ޕ 

  :ނަނ 

  :މަޤާމު

  :ތާރީޙ 
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ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

 ޖަދުވަލު  3

 ތަފ ސީލ  ޝީޓ   ގެ އަގު 

 

 ތާރީޙ :                       ރެފެރެނ ސ  ނަނ ބަރ:

 ޖުމ ލަ ރޭޓ  އަދަދު ތަފ ސީލ  #

     ދުނ  ހެ ނަނ ބޯޑު ބިލ ޑިނ ގގެ އޮފީސ  ހުޅުމާލެ 1

    ހަރުކުރުނ   ނަނ ބޯޑު 2

3     

4     

5     

  ޖުމ ލަ:

  ޖީ.އެސ .ޓީ

  ކު އި އެއާ ޖުމ ލަ ޖީ.އެސ .ޓީ
 

 
 ވަހަށ  އޮނ ނާނެއެވެ.ދު  90 ނ  ފެށިގެނ  ޚު ސައ ޙަކަނ  ބިޑ  ހުޅުވާ ތާރީ މި ކޯޓޭޝަނ ގެ 

 އަގު ހުށަހަޅަނ ވާނީ ދިވެހިރުފިޔާ އިނ ނެވެ.
 
 ނޯޓ :
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ގެ އަގު ހުށަހަޅާއިރު ޖީ.އެސ .ޓީ ހިމެނުމަށ ފަހު ނުވަތަ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީނ   •

 އ  ހިމަނަނ ވާނެއެވެ. އަދި އަގު ތަފ ސީލ  ފޯމ ގައި ވަކިނ  އިނގޭނެހެނ  ލިޔުއ ވަނ ވާނެއެވެ.ސ އެ އެއ ވެސ  ޓެކ  
 
 
 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި 

 
 

 
 ސ ޓޭމ ޕ  
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ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

 ޖަދުވަދު 4

 ލަތު ދެނެގަނ ނަ ފޯރމ  މާލީހާ 
 
 ުފރިހަމަކުރަނ ވާނެއެވެ.ހުރިހާ ފަރާތ ތަކުނ  މި ފޯރމ  

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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ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

 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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ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

 ޖަދުވަލު 6

ResourcesFinancial  

 

Specify proposed sources of financing, such as liquid assets, unencumbered real assets, lines of 

credit, and other financial means, net of current commitments, available to meet the total 

construction cash flow demands of the subject contract or contracts as indicated in Section 3 

(Evaluation and Qualification Criteria) 

 

Financial Resources 

No. Source of financing Amount (MVR equivalent) 

1 
 

 

 

2 
 

 

 

3 
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ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

 

 ޖަދުވަލު 7

Line of Credit Letter 

 

 

[letterhead of the Bank/Financing Institution/Supplier] 

 

[date] 

 

To:[Name and address of the Contractor] 

 

Dear,  

You have requested {name of the bank/financing institution) to establish a line of credit for the 

purpose of executing {insert Name and identification of Project}.  

We hereby undertake to establish a line of credit for the aforementioned purpose, in the amount of 

{insert amount}, effective upon receipt of evidence that you have been selected as successful 

bidder.   

This line of credit will be valid through the duration of the contract awarded to you.  

 

 

Authorized Signature:    

Name and Title of Signatory:    

Name of Agency:    
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ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

 ޖަދުވަލު 8

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށ ފައިވާ ގުޅުނ ހުރި މަސައ ކަތ ތައ   (ތިނެއ  ) 3ފާއިތުވި 
 
 

 ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށ ފައިވާ ގުޅުނ ހުރި މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތަފ ސީލ  

މަސައ ކަތުގެ އަގު )ދިވެހި 
 ރުފިޔާއިނ (

 # މަސައ ކަތުގެ ނަނ   މަސައ ކަތުގެ ވެރިފަރާތ   މަސައ ކަތ ކުރި އަހަރު 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ޖުމ ލަ: 
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ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

 ޖަދުވަލ  9

 ބީލަނ  އިވޭލުއޭޓ  ކުރުމަށ  ބޭނުނ ކުރާނެ މިނ ގަނޑު 

 

 އިވެލުއޭޝަނ  މިނ ގަނޑު )ހ(  

 ޕޮއިނ ޓ ގެ އަދަދު ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފ ސީލ   ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭނެ ދާއިރާ

 އަގު 
ވަރަކަށ   )އަގު ކުޑަވީ 50×ހުށަހެޅި އެނ މެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު 

  (ލިބޭ ޕޮއިނ ޓ  ގިނަވާނެއެވެ.
50 

 މުއ ދަތު 
)މުއ ދަތު  25 ×ކުރު މުއ ދަތު/ ހުށަހެޅި މުއ ދަތު  މެހުށަހެޅި އެނ 

 ކުޑަވީ ވަރަކަށ  ލިބޭ ޕޮއިނ ޓ  ގިނަވާނެއެވެ.(
25 

 މަސައ ކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

 ގިނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ  އަދަދު ހުށަހެޅި އެނ މެ /ޕ ރޮޖެކ ޓ  އަދަދުހުށަހެޅި 
× 25  

 ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކަށ  އެކަނި()ޖޫރިމަނާއެއ ނެތި ހިނ ގާފައިވާ ުގޅުނ ހުރި 
 ސައިނޭޖ  ނީ ކަމުގައި ބެލެވޭ މަސައ ކަތ ގުޅުނ ހުރި 

 ފައިވާ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކަށެވެ.ކޮށ މަސައ ކަތ 
ޮޕއިނ ޓ  ދެވޭނެއެވެ. ިމބަޔަށ  އެނ މެ  5ހުށަހަޅާ ކޮނ މެ ލިޔުމަކަށ  

 ޕޮއިނ ޓެވެ. 25ގިނަވެގެނ  ދެވޭނީ 

25 

 100 ޖުމ ލަ 

 

 )ށ( މާލީ ޤާބިލުކަނ  
 

 މަތީގައި ދެނ ނެވިފައިވާ ކަނ ކަމުގެ އިތުރުނ  މާލީ ޤާބިލ ކަނ  ބެލިގެނ ދާނެއެވެ.

 :ބަާލނެ މިނ ގަނޑު މާލީ ގާބިލ ކަނ 
 ދެ ލައ ކަ ފަނ ސާސ  ) 250,000 މަދުވެގެނ  ގޮތުގައި އާމ ދަނީ ވަރެޖ އެ އަހަރުގެ ތިނ  ދިޔަ ފާއިތުވެ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިކުރާ .1

 ނުވަތަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވުނ  ހާސ (
އަހަރު ނުވާނަމަ ވިޔަފާރީގެ ބޭނ ކ  އެކައުނ ޓުގެ ސ ޓޭޓ މެނ ޓ  ހުށަހަޅަނ   1އުފެދުނުފަހުނ   ވިޔަފާރި ފަރާުތނ  ޅާބިޑ  ހުށަހަ .2

 250,000 ގެ ކ ރެޑިޓ  ބެލެނ ސ ގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެނ ބޭނ ކ  ސ ޓޭޓ މެނ ޓ  ުހށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބޭނ ކ  އެކައުނ ޓ ވާނެއެވެ. 
 ނުވަތަ  ލިބިފައިވުނ ރުފިޔާ  ހާސ ( ދެ ލައ ކަ ފަނ ސާސ  )

ނ ޝިއަލ  ގައިވާ ނަމޫނާގައިވާ ލައިނ  އޮފ  ކ ރެޑިޓ  ލެޓަރ ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ފައިނޭ 07މި ޝީޓ ގެ ޖަދުވަލު  .3
 ދެ ލައ ކަ ފަނ ސާސ  ) 250,000)މި ގޮތުނ  ހުށަހަޅާ ކ ރެޑިޓ  ފެސިލިޓީ ވާނ ވާނީ  އިނ ސ ޓިޓިއުޓަކުނ  ުހށަހަޅާފައިުވނ 

 ރުފިޔާއަށ  ވުރެ މަދުނޫނ  އަދަދަކަށ ށެވެ.( ހާސ (
 
 



 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ  

24 
ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

 
އެވޯރޑ ކުރުމުގައި  އ  ( ދެމެދުގެ ބީލަނ ތަ ރުފިޔާ  ރ )ފަސ  މިލިއަނ 5,000,000ރ )ދެމިލިއަނ  ފަސ ލައ ކަ ރުފިޔާ( އާއި 2,500,000

 G/2022-23އުސޫލު ނަނ ބަރ  - އިސ ކަނ  ދިނުނ  
ވާނަމަ، ެއ ރަށަށ  ނިސ ބަތ ވާ  ރަށަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ ފަރާތެއ  ހިމެނޭކަމުގައިފާސ ވި ބީލަނ ވެރިނ ގެ ތެރޭގަިއ އެ  (1

ބީލަނ ވެރިނ ގެ ތެރެއިނ  ެއނ މެ މަތިނ  ރޭނ ކ ކުރެވޭ ފަރާތުނ  ުހށަހެޅި ބީލަމުގެ އަގާއި، މުޅި ީބލަމުގެ އަގުގެ ފަރަގު 
 ރަށަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ ފަރާތާ ީބލަނ  ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.)ދިހައެއ  އިނ ސައ ތަ( ައށ ވުރެ ބޮޑުނުވާ ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ  10%

( ވަނަ ަނނ ބަުރގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ހާަލތަށ  ެފތޭ ބީލަމެއ  ެނތ  ނަމަ، ފާސ ވި ބީލަނ ވެރިނ ގެ ތެރޭގައި 1މި އަކުރުގެ ) (2
ނ ވެިރނ ގެ ތެރެއިނ  އެނ މެ އެ އަތޮޅަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ ބީލަ އިސ ކަނ ދެވޭނެއެވެ. ތަކަށ އެ އަތޮޅަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ ފަރާތ 

)ފަހެއ  ިއނ ސައ ތަ( އަށ  ވުެރ  %5ގު ނ  ހުަށހެޅި ބީލަމުގެ އަގާއި، މުޅި ބީލަުމގެ އަގުގެ ފަރަތު މަތިނ  ރޭނ ކ ކުރެވޭ ފަރާ
 ކަށ  ނިސ ބަތ ވާ ފަރާތާ ބީލަނ  ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.ޅަބޮޑުނުވާ ކަމުގައި ވާނަމަ އެ އަތޮ

( ވަނަ ނަނ ބަރުގައި ބަޔާނ  ކޮށ ފައިވާ ހާލަތަށ  ފެތޭ ބީަލމެއ  ނެތ ނަމަ، އެނ މެ 2އި )ބަރާ( ވަނަ ނަނ 1މި އަކުރުގެ ) (3
 މަތިނ  ރޭނ ކ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ފަރާތާ ބީލަނ  ހަވާލު ކުރެވޭނެއެެވ.

ބަޔާނ ކޮށ ފައިާވ ހާލަތަށ  ފެތޭ ބީލަމެއ  ( ަވނަ ނަނ ބަރުގައި 3( ވަނަ ނަނ ބަރާއި )2ބަރާއި )( ވަނަ ނަނ 1މި އަކުރުގެ ) (4
 ނެތ ނަމަ، އެނ މެ ަމތިނ  ރޭނ ކ ުކރެވިފައިވާ ފަރާތާ ބީލަނ  ހަވާލުުކރެވޭނެއެވެ.

 
އުސޫލު  - އެވޯރޑ  ކުރުމުގައި އިސ ކަނ  ދިނުނ   އ  ބީލަނ ތަ އަށ ވުރެ ދަށުގެ ސ ލައ ކަ ރުފިޔާ( ރ )ދެމިލިއަނ  ފަ 2,500,000
 G/2022-23ނަނ ބަރ 
އެނ މެ ކުދި، ކުދި އަދި މެނ ދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރިއެއ ގެ ގޮތުގައި ރަޖިސ ޓ ރީ ކޮށ ފައިވާ ފަރާތެއ  ފާސ ވި ބީލަނ ވެރިނ ގެ  (1

)ފަނަރަ  %15ގު ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ފަރާތުނ  ހުށަހެޅި ީބލަމުގެ އަގާއި، މުޅި ބީލަމުގައި އަގުގެ ފަރަ
ރީ އިނ ސައ ތަ( އަށ ވުރެ ބޮޑުނުވާ ަކމުގައި ވާނަމަ، އެނ މެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދުފަނ ތީގެ ވިޔަފާރިއެއ ގެ ގޮތުގައި ރަޖިސ ޓ 

 ކޮށ ފައިވާ ފާރާތާ ބީލަނ  ހަާވލުކުރެވޭނެއެވެ.
ފާސ ވި ބީލަނ ވެރިނ ގެ ތެރޭގައި  ( ވަނަ ަނނ ބަުރގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ހާަލތަށ  ެފތޭ ބީލަމެއ  ެނތ  ނަމަ،1މި އަކުރުގެ ) (2

އެ ރަށަށ  ނިސ ަބތ ވާ ބީލަނ ވެިރނ ގެ ތެރެއިނ  ެއނ މެ މަތިނ  ޭރނ ކ  ކުރެވޭ ފަރާތުނ  ހުށަހެޅި ބީލަމުގެ އަގާއި، މުޅި 
ތާ )ދިހައެއ  އިނ ސައ ތަ( އަށ ވުރެ ބޮޑުނުވާ ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ރަށަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ ފަރާ %10ބީލަމުގެ އަގުގެ ފަރަގު 

 ބީލަނ  ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
( ވަނަ ނަނ ބަރުގައި ބަާޔނ ކޮށ ފައިވާ ހާލަަތށ  ފެތޭ ބީލަެމއ  ނެތ ނަމަ، ފާސ ވި 2ބަރާއި )( ވަނަ ނަނ  1މި އަކުރުގެ ) (3

ރިނ ެގ އެ އަތޮޅަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ ފަރާތ ތަކަށ  ިއސ ކަނ ދެވޭނެއެވެ. އެ އަތޮޅަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ ީބލަނ ވެ ބީލަނ ވެރިނ ގެ ތެރޭގައި
)ފަހެއ   %5ތެރެއިނ  އެނ މެ މަތިނ  ރޭނ ކ ކުރެވޭ ފަރާތުނ  ހުށަހެޅި ބީލަމުެގ އަގާއި، މުޅި ބީލަމުގެ އަގުގެ ފަރަގު 

 އިނ ސައ ތަ( އަށ  ވުރެ ބޮޑުނުވާ ކަމުގައި ވާނަމަ އެ އަތޮޅަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ ފަރާތާ ބީލަނ  ހަާވލު ކުރެވޭނެއެވެ.
( ަވނަ ނަނ ބަރުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިާވ ހާލަތަށ  ފެތޭ ބީލަމެއ  3( ވަނަ ނަނ ބަރާއި )2)ބަރާއި ( ވަނަ ނަނ 1މި އަކުރުގެ ) (4

 ނެތ ނަމަ، އެނ މެ ަމތިނ  ރޭނ ކ ުކރެވިފައިވާ ދިވެހި ފަރާތާ ބީލަނ  ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.
ގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ( ވަނަ ނަނ ބަރ4ު( ވަނަ ނަނ ބަރާއި، )3( ވަނަ ނަނ ބަރާއި )2ބަރާއި )( ވަނަ ނަނ 1މި އަކުރުގެ ) (5

 ހާލަތަށ  ފެތޭ ބީލަމެއ  ނެތ ނަމަ އެނ މެ މަތިނ  ރޭނ ކ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތާ ބީލަނ  ހަވާލު ކުރެވޭނެެއވެ.



 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ  

25 
ހަދާ ހަރުުކރުނ   ހުޅުމާލެ އޮީފސ  ބިލ ޑިނ ގގެ ނަނ ބޯޑު  

 
 ވަކި ސަރަޙައ ދަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ ވިޔަފާރިއެއ ގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ގޮތ ތައ :

 ފަރާތެއ ގެ ދާއިމީ އެޑ ރެހަށ  ބަލައިގެނ . ނުަވތަ،ބީލަނ ވެރިއަކީ އަމިއ ލަ ފަރުދެއ  ނަމަ، އެ  (1
 އިގެނ .އިވާ ރަށަށ  ބަލަރީކޮށ ފަބީލަނ ވެރިއަކީ ފަރުދަކަށ  ނުވާ ިވޔަފާރިއެއ  ނަމަ، އެ ވިޔަފާރިއެއ  ރަޖިސ ޓ  (2
 :މި މާއ ދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގަިއ ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ވިޔަފާރިއެއ  ނިސ ބަތ ވާ ސަރަޙައ ދުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ (3

o  ެވަނަ ދުވަހު އެ ފަރާތ   1ބީލަނ ވެރިއަކީ އަމިއ ލަ ފަރުދެއ  ނަމަ، ބީލަނ  އިުޢލާނުކުރި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހުގ
 ރީކޮށ ފައިވާ ދާއިމީ އެޑ ރެހަށ . ނުވަތަ،ރަޖިސ ޓ 

o  ރުގެ ރީވެފައިވާ ވިޔަފާރިއެއ  ނަމަ، ބީަލނ  އިޢުލާުނކުރި އަހައިޢުާލނ ކުރި އަހަރުގެ ކުރިނ  ރަޖިސ ޓ  ބީލަމަށ
 ރީކޮށ ފައިވާ ރަށަށ . ނުވަތަ،ސ ޓ ޖިވަނަ ދުވަހު އެ ވިޔަފާރި ރަ 1ޖަނަވަރީމަހުގެ 

o ުރީވެފައިވާ ވިޔަފާރިއެއ  ނަމަ، އެ ވިޔަފާރިއެއ  އެނ މެ ފުރަތަމަ ރަޖިސ ޓ  އިެތރޭގަކުރި އަހަރުގެ ބީލަމަށ  އިޢުލާނ
 .ރީކޮށ ފައިވާ ރަށަށެވެރަޖިސ ޓ 
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