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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ބީލަމުގެ  އަދި ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް
 ޖަދުވަލުތައް 
 

ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް  10ށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:
  ވެއްޖެ.
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 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް އަދި ވަގުތު 

2020 މާރިޗު 22   ތާރީޚް: 

 ގަޑި: 10:00

 



 
 VTR/IU/2020/05-200އިޢުލާން ނަްނބަރު:   

        

   1  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް   ގެ  42ސަފްޚާ 
 

  1ސެކްޝަން 
 ބީލަން ޝީޓް 

 ރިފަރަންސްތައް ބީލަމާއި ގުޅޭ 
ރިފަރަންސް 
 ނަންބަރު 

ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ކޮމްޕިއުަޓރ ސިސްޓަމް  10ވަޒީފާއާބެޭހ ޓްރައިބިއުނަލަށް  މަސައްކަުތގެ ނަން:
  ބޭނުން ވެއްޖެ.

 VTR/IU/2020/05-200އިޢުލާން ނަންބަރު: 
 2020މާރިޗު  05 ތާރީޚް: އިޢުލާން ކުރި

1.1 

 ރަޖިސްޓްރީކުރުން:ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް 
 ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން 
 ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް،

 މާލެ، ިދވެހިރާްއޖެ. ،ބުރުޒު މަގު
 3027802 ފޯން:

8.1 

 9.1 ެއއް ނޯންނާނެއެވެ.ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް: މި ބިޑާއި ުގިޅގެން ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގް

 ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް 
  ޙިކްމާ އަޙްމަދު ނިޒާރުނަން: 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮއފިސަރމަޤާމް: 
 ،ޓްރައިިބުއނަލް ަވޒީފާއާބެހޭއޮފީސް: 

 3027802 ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

 procurement@employmenttribunal.gov.mvއީމެއިލް ެއޑްރެސް: 

9.2 

އަދި  އޮންނަން ާވނެއެވެ.ހުށަހަޅާއަގު އެގޭނެ ގޮތަށް  މުގެއައިޓައަގު ުހށަހަޅުއްވާއިރު އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: 

  ހަމަޔަށް ތަކެތި ގެންޮގސްދޭނެ އަގު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަިއބިއުނަލާއި ހުށަހަޅާއަގަކީ
12.1 

 ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި 
 ،ޓްަރއިބިއުަނލް ވަޒީފާއާބެހޭ ތަން:

 2020 މާރިޗު 22ތާރީޚް: 
 އާދިއްތަ  ދުވަސް:
 10:00ގަޑި: 

14.1 



 
 VTR/IU/2020/05-200އިޢުލާން ނަްނބަރު:   

        

   2  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް   ގެ  42ސަފްޚާ 
 

 ހުޅުވުންބީލަން 
 ،ޓްަރއިބިއުަނލް ވަޒީފާއާބެހޭ ތަން:
 2020މާރިޗު  22: ތާރީޚް

 އާދިއްތަ ދުވަސް: 
 10:00ގަޑި: 

16.2 

ނޑު ޖަދުވަލު   20.1 ގައި އެވަީނއެވެ. 5ބީލަންތައް ވަޒަްނކުރާނެ މިންގަ

 24.1  -ގޮތުަގއި ުހށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު:ބިޑް ސެކިއުރިީޓގެ 

 26.1    -ކިޔުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު:ޕާރފޯމަންސް ސެ

 36.1 ާމލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  /ޓްރައިބިއުނަލް ވަޒީާފއާބެހޭތަކެތި ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ތަން: 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 އިރުޝާދު  ފަރާތްތަކަށްދެވޭ  ހުށަހަޅާ  ބީލަށް  - 2ސެކްޝަން 

 މަޢުލޫމާތު  )ހ( އާންމު 

 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .1

 

1.1.  
 

މި ބީލަމަކީ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 
ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަމެކެވެ. މި ބީލަމުން ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުެގ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ.މަޢުލޫމާތު ބީލަން ޝީޓުގައި 
ބީލަމަށް  .2

ކުރިމަތިލެވޭނެ 
 ފަރާތްތައް 

ރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ: ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓު ،ހުޅުވާލެވިފަިއވަނީ ބީލަން  .2.1
  ފަރާތްތަކަށެވެ.ތިރީގައި ބަޔާްނކުރާ ރީ ކުރެވިފަިއވާ ( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓ18/2014ު

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުްނޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ ކުންފުނިތައް. 2.1.1 

 ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް. 2.1.2 

ކޯޕަރޭިޓވް ސޮަސއިީޓގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިްސޓުރީ ކުރެވިަފއިވާ ކޯޕަރޭޓިްވ  2.1.3  
 ސޮސައިޓީަތއް.

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ިވޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ އަިމއްލަ  2.1.4  
 ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.

އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމަށް ަގއި ބަޔާންުކރާ  ފަރާތްތަކުގެ  2.1މިމާއްދާގެ   .2.2 
 ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި ަބޔާން ކޮށްފަިއވާެނއެވެ.
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   3  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް   ގެ  42ސަފްޚާ 
 

 ބީލަން  .3
އޮންނަންވާނެގޮތާ 

 ބީލަމުގައި  އި
 ސޮއިކުރުން 

 ތްތަކުގެފަރާ ހުށަހަޅާ ބީލަން ،ަގއިވާ  1 އެނެްކސް ލިޔުމުގެ މި އޮންނަންވާނީ ބީލަންތައް  .3.1
 އިންޑު ބަ ތަރުތީބުން ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޑޮިކއުމަންޓު ލިއުންތަކާއި ަގިއވާ ޗެކުލިސްޓު
 .ކުރެވިފަެއވެ

( ފޮންޓް ފަރުމާ ) ފޮންޓަކުން އެނގޭ  ކިޔަން ފަސޭހައިން ،ދިވެހިބަހުން އޮންނަންވާނީ ބީލަން  .3.2
 ގޮތަށެވެ.ގެ ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އެނގޭ އަުތން ލިޔާނަމަ ނުވަތަ ކުެރވިފަެއވެ.  ޓައިޕު
 އަްއޔަން އެފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ބީލަން ސަފްހާއެއްަގއި ހުރިހާ ބީލަމުގެ އަދި
 ކޮންމެ  ބީލަމުގެ  އަދި. ާވނެއެވެ އޮންނަން ޖަހާފައި ތަްއަގނޑު ސޮާޔއި ފަރާތުގެ ކުރާ
 އެނޭގގޮތަށް  ޙާކަންޞަފު ވަނަ ކިތައް ތެރެއިން ހާގެޞަފު ކިަތއް އެއީ ވެސް ޙާއެްއގައިޞަފު

 .ޖަހަންވާނެއެވެ ނަންބަރުވެސް ޙާޞަފު ތަރުތީބުން

ފަރާތަކުން  އެހެން ނޫން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ުކންފުނިތަކުންޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑް  3.3.1  .3.3
 ދެވިފަިއވާކަން ަބޔާންކުރާ  ުހއްދަ ކުރުުމގެ ސޮއި ފަރާތަކަށް އެ ޮސއިކުރާނަމަ ބީލަމުގައި

  .ވާެނއެވެ ހުށަހަޅަން ކޮީޕއެއްގެ އެޓާރނީ" އޮފް "ޕަވަރ

 ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި އެހެން ނޫން  ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު 3.3.2
 ޮއފް "ަޕވަރ ެދވިފަިއވާކަން ބަޔާްނކުރާ ހުއްދަ ކުރުުމގެ ސޮއި ފަރާތަކަށް އެ  ސޮއިކުރާނަމަ

 .ވާނެެއވެ ހުށަހަޅަން ގެ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"
 ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި  އެހެން ނޫންތަކުގެ ެޗއަރޕާރސަން ސޮސަިއޓީ ކޯޕަރޭޓިވް  3.3.2

 ޮއފް "ަޕވަރ ެދވިފަިއވާކަން ބަޔާްނކުރާ ހުއްދަ ކުރުުމގެ ސޮއި ފަރާތަކަށް އެ  ސޮއިކުރާނަމަ
 .ވާނެެއވެ ހުށަހަޅަން ގެ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"

ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގަިއ ފަރުދީ ވިޔަފާރިތަކުަގިއ ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ބީލަމަށް  3.3.4
 ޮއފް "ޕަވަރ ދެވިފަިއވާކަން ބަޔާންކުރާ ސޮއިކުރާނަމަ އެފަރާތަކަށް ސޮއިކުރުުމގެ ހުއްދަ

 .ވާނެެއވެ ހުށަހަޅަން ގެ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"

 ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ބީލަމުގެ ލިޔުންތަކުގައި  3.3.5  
 ޒިންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްވެސް ސޮއި ކުރެިވދާނެއެވެ. ސޮއިކުާރއިރު،

 ހުށަހެޅޭނެ  .4
 އަދަދު  ބީލަމުގެ 

ެއއް ބީލަމަށްވުެރ  )އެެކއް( ބީލަމެވެ. 1ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ   .4.1
ބީލަމެއް ގިނަ ބީލަށް އެއްވެސް ފަރާތަުކން ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާގަިއވާ ހުރިހާ 

 ބާތިލް ކުރެވޭނެެއވެ.

 ތައްޔާރު  ބީލަން  .5
 އަގު  ކުރުމުގެ 

 އެބީލަމެއް  ކުރާނީ ޚަރަދެއް އެންމެހައި ކުރާ ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ބީަލން ހުށަހެޅުމަށް ބީލަން  .5.1
މިކަމަށް ހިނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތުން  .ފަރާތަކުންނެވެ ހުށަހަޅާ

 ޒިންމާއެއް ނުަނގާނެެއވެ.
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 އެހެނިހެން  .6
 އުސޫލްތައް 

 ުމވަްއޒަފަކާ ނުވަތަ ވެރިެއއް ގެ ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ،   .6.1
 މި  ނުވަތަ ކަމުަގއިވާނަމަފަރާތެއް  އޮތް ގުޅުމެއް އެްއވެސް ިވޔަފާރީގެ  ުނވަތަ ތިމާގެކަމުގެ

 އެކަމުގެ  ނަމަަވޒީފާ ައދާކުރާ ފަރާތެއް  އޮފީހެްއގައި ެއއްވެސް ާދއިރާގެޓްރައިބިއުނަްލގެ އި
 ހުށަނާޅާ  ލިޔުެމއް މިފަދަ. ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ ޮސއިކޮށް ލިުޔމެއްަގއި އެނގޭނެ މަޢުލޫމާތު ސާފު
 .ކުރެވޭނެއެވެ ބާތިލް ބީލަން އެއިތުރު އެންގުަމކާ ނުލައި  އެނިގއްޖެނަމަ އެކަން  ހުއްޓާ

 ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް )ށ( 

 ގައި  ފޮތު  ބީލަން  .7
 ބައިތައް  ހިމެނޭ 

ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތަުކގަިއ ހިމެނެނީ ތިރީގައިާވ ލިސްޓްަގއިވާ ިލޔުންތަކާިއ،   .7.1
 އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ.

 (1-ސެްކޝަން) ޝީޓް ބީލަން 7.1.1 

 (2-ެސކްަޝން)ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު  7.1.2 

 (3-ސެްކޝަން) ެއއްބަސްވުުމގެ އާންމު އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް .37.1  

 (4-ެސކްަޝން) ޖަދުވަލުތައް .47.1  

 (5 –)ސެކްޝަން މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތާބެހޭ  5.7.1  

މުއްދަުތެގ ތެރޭގައި ބީލަން ޝީްޓގައި ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުގަިއވާ  އަންދާސީހިސާބު 7.2 
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެޑުރެހަށް ަވޑަިއގެން ނަންނޯޓް ކުރަންވާެނއެވެ.

 އަންދާސީ ހިސާބުގައި ރަޖިސްްޓރީ ކުރުމަށް ތިރީގައި މިވާ މަުޢލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 7.3 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން.

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު.
 އީމެއިލް ެއޑްރެސް.

 ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު.
ބީލަމުގައި  .8

ރަޖިސްޓްރީ 
 ކުރުން 

 ނަމަ އެދެވިފަިއވާމުއްދަތެއް  ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ އިޢުލާނުގައި ހުށަހެޅޭނީ އަންދާސީހިސާބު  .8.1
 .ފަާރތްތަކަށެވެ ނޯޓްކުރެވިފަިއވާ ނަން ަގއިމިއިދާރާ  ތެރޭަގއި މުއްދަތުގެ

އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ަގޑި "ބީލަން ޝީޓް"  އެއް އޮންނަ ނަމަ މީިޓން ޕްރީބިޑް މާއި ގުޅޭމި ބީލަ  .8.2
 ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ.

ބީލަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ބީލަން ޝީޓްގަިއވާ އެޑްރެހަްށ   .8.3
ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު 

 ލިޔުމުން ފޮނުވޭނެއެވެ.
 ސާފުނުވާ  އިތުރަށް ގުޭޅގޮތުން ބީލަމާ މި ނުވަތަ ގުިޅގެން މަޢުލޫމާތާއި ފޮތުގައިވާ ބީލަން މި  .9.1

 .އެެކވެ ޒިންމާ ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ބީލަން ހޯދުމަކީ މައުލޫމާތު ކަެމއްގެ އެ ނަމަ އޮތް ކަމެއް
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 ގޮތުން ގުޅޭ  ބީލަމާ  .9
  މައުލޫމާތު 
 ސާފުކުރުން 

 ބަދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ބީލަމަށް ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ހުޅުވުމުގެ ބީލަން  .9.2
 .  ގެނެވޭެނއެވެ( އިތުރު /އުނި) އެމެންޑްމަންޓެއް ،ހިދެއްަގއި ފެނިއްޖެ ގެނައުމަށް

 ބީލަމުގެ  އުިނއިތުރު އެ  އަދި. ބަެއެކވެ ބީލަމުގެ ެއމެންޑްމަންޓަކީ ޫދކުރާ ގޮތަށް ގަިއވާ 0.11  .9.3
. ފޮނުވަްނވާނެެއވެ މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް  ފަރާތްތަކަށް ޙާޟިރުވި ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު

 .ަޙވާލުކުރަންވާެނެއވެ އެިލޔުން އެފަރާތަކާ ނުވަތަ
ބީލަމަށް ބަދަލު  .10

 ގެނައުން 
 ބަދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ބީލަމަށް ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ހުޅުވުމުގެ ބީލަން  .10.1

 .  ގެނެވޭެނއެވެ( އިތުރު /އުނި) އެމެންޑްމަންޓެއް ،ހިދެއްަގއި ފެނިއްޖެ ގެނައުމަށް
ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާިއެއކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ ެއްއގޮތަށް ބީލަން   .10.2 

ދިވެހިބަހުންނެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިގިޭރސި ބަހުން 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

  ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން )ނ( 

ބީލަމުގައި ބޭނުން  .11
 ކުރެވޭ ބަސް 

ބީލަމަށް ވަކި ގޮަތކަްށ އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީްޓގައި   .11.1
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ.

ބީލަމުގައި ބޭނުން  .12
 ކުރާ ފައިސާ 

ހުށަހަޅަންވީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްީރޮކށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ައުގ   .12.1
 ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި ޖީ.އެްސ.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ަވކިން އެނގެން އޮންނަްނވާނެެއވެ.

މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް މުއްދަުތ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނަިއގެން ދުވަުހގެ   .13.1 އަގު ހުށަހެޅުން  .13
 އަދަދުންނެވެ.

ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެމަސަްއކަތެއް ުކރުމަށް އެކަީށގެންވާ ުމއްދަތެްއ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް   .13.2 
 ކަމުގައި ވާންވާެނެއވެ.

 ފެށިގެން މަދުވެގެން ތާރީޚުން ހުށަހަޅާ  ބީލަން އޮންނަންވާނީ ތާރީޚް  ހަމަވާ މުއްދަތު ބީލަމުގެ  .14.1 މުއްދަތު  .14
 .މުއްދަަތށެވެ ުދވަހުގެދުވަސް  60

 ނުވަތަ  މަދު ލިޔުންތައް އަދި ލިޔުމެއް އަދި  މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިިމވާ ހުށަހަޅާއިރުބީލަން   .14.2 
  ޑިސްކޮލިފައި ކުރެޭވނެއެވެ. ނެތްނަމަ

 ( 2)ޖަދުވަލު  ީބލަން ހުށަހަޅާ ފޯމްފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  16.1.1  .15.1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .15

ބީލަމާއެކު  .16
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ލިޔުންތައް 

 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާީރގެ ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ 16.1.2  .16.1
 .ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

)ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބީލަން ޝީޓްގައި ބުނެފަިއވާނަމަ  ބީ.އޯ.ކިޔު  /ކޯޭޓޝަން 16.1.3 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.(

 (3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލްފުރިހަމަކޮށްފަިއވާ ބީލަން  16.1.4 
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ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ީޓއަްށ  ގެސެޓްފިކެޓްރެޖިސްޓްރޭޝަން ޓީ .އެސް.ޖީ 16.1.5 
 ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ(

ެގ މޯލްިޑވްްސ އިންލަންްޑ ރެވެނިުއ އޮތޯރިޓީްނ ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްިލއަރެންސް ރިޕޯޓް  16.1.6  
 މަސް ހަމަނުވާ( 3)ދޫކުރިފަހުން  ކޮޕީ

 ބިޑް ެސކިއުރިޓީ ހުަށހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެިކއުރިޓީ  16.1.7  

ައދި  ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަާތގުޅުންހުރި މަސައްކަުތގެ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް 16.2.1  
 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 5ޖަދުވަލު 

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  4ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަާރތުގެ މާލީ ދަލީލު އަދި ޖަުދަވލު  16.2.2  .16.2 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ހ( ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްަގއިވާ އެަކއުންޓްގެ ވެރިފަރާަތކީ   
 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއާވ ފަރާތްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގަިއ  ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ )ށ(   
ހުޅުވާފަިއވާ އެަކއުންޓްެގ ބޭންކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ ުނވަަތ ސްޓޭޓްމަންޓްވެްސ 

 ގަބޫލުކުެރވޭނެެއވެ.
ރިފަރެންސް )ނ( ފާއިތުވި މަހުގެ ބޭންކް ބެލެންސް އަދަދު އިނގޭނެހެން ބޭންކް   

 ސިޓީ އެއް ުނވަތަ ބޭންކު ްސޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ކްރެިޑޓް ރެފަރެންސް ސިޓީތައް. ހުށަހަޅާ ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް  16.2.3  

 ސިޓީތަކުަގއި ތިރީަގިއވާ ޝަުރތުތައް ހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.
ންފުންޏަކުން ނުވަތަ )ހ( ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ިވަޔފާރިއެްއގެ ނުވަތަ ހިންގަމުންދާ ކު  

 ބޭންކަކުން ދޫކޮށްފަިއވާ ލިއުެމއްކަމުަގއި ވާންވާނެެއވެ.
)ށ( ހުށަހެޅޭ ކްރެޑިޓް ެރފަރެންސް އަކީ ާޚއްސަކޮްށ މިޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކުރެވިފަިއާވ   

 ސިޓީއެްއކަމުަގއި ވާްނވާނެެއވެ.
ޢަދަދު، ސިޓީ )ނ( މިރެފަރަންސްގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން، ފައިސާގެ/ ކްެރޑިޓްގެ   

ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް، ކްރެޑިްޓގެ ސިޓީގެ ުމއްދަތު ހަމަވާނެ ތާީރޚް އަދި ރެފަރަންސް 
 ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ސާފުކޮށް އެނެގން އޮންނަންވާނެެއވެ.

)ރ( މިރެފަރަންސް ވާންވާނީ ރެފަރަންސް ދޫކުރިފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮރިޖިނަލް   
 އަކަށެވެ. މިފަދަ ެރފަރަންސްތަކުގެ ކޮޕީ ބަލަެއއް ނުގަނެވޭނެެއވެ.ރެފަރަންސް

 )ބ( އަމިއްލަ ފަރުދުން ދޫކޮށްފައިވާ ކްެރޑިޓް ރިފަރެންސް ބަލައެއްުނގަނެވޭނެެއވެ.  

ެއވެ. މިނޫންގޮތަަކށް އޮންނަ ބީލަމެއް ބަލައެްއ އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފަ ންބީލަ  
 ނުގަނެވޭނެެއވެ. 
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  ބީލަން ހުށަހެޅުން )ރ( 

ބީލަން ބަންދު  .17
 ކުރާނެ ގޮތް 

އަދި  ނަމާއި އެޑްރެސް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެކަނުގައި  މަތީ ންތްފަރާތުސިޓީ އުރަިއގެ ކަނާ  .17.1
 ފާ އޮންނަން ވާނެެއވެ.ޔެލި ފޯނު ނަމްބަރު

 ވާބީލަން ޝީޓްގައި  އުރަިއގައި ސިޓީ ކުރެވިފައިވާ ބަންދު  ހުންނަންވާނީ ބީލަންތައް ހުށަހަޅާ  .17.2 
 .ކުެރވިފަެއވެ އެޑްެރސް ގޮތަށް

ނިޑ  ބީލަންތައް ހުށަހަޅާ އެދި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް މި  .17.3  ހުށަހަޅަންވީ ސުން ގަ
 ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާެނއެވެ.

 ގޮތުަގއި ދުވަހެއްގެ ބަންދު ސަރުާކރު ތާރީޚަކީ ކުރެވިފަިއވާ ބަޔާން  ގައި 18.1 މާއްދާގެ މި  .17.4 
ޖެހިގެްނ  ވާނީ ތާރީޚަކަށް އެންމެފަހު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ސަރުކާރުން

 ދުވަހެއްގެ ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ަގިއވާ ސުންަގޑީަގއެެވ. ރަްސމީ އަންނަ އެންމެ އަވަހަށް

ބީލަން  .18
ހުށަހެޅުމުގެ 

 ސުންގަޑި 

 އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ަބލައެއް ނުގަެނވޭނެެއވެ.  .18.1

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންަގޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް   .18.2
 ނުގަނެވޭނެެއވެ.

 ހިސާބުތައް ަބލައެއް ނުގަެނވޭނެެއވެ.އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީ   .18.3 

 ފަހުން  މުއްދަތުގެ  .19
 ބީލަން  ހުށަހެޅޭ 
 މެދު  ތަކާއި 
 :ކުރާނެގޮތް އަމަލު 

 ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާ ބީލަން ަވނީ ހަމަޖެހިފައި ހުޅުވުމަށް ބީލަްނތައް ހުށަހަޅާ މަސައްކަތަށް މި  .19.1
ާހޒިރުަގިއ  ފަރާތެއްގެ ފޮނުވާ ތަނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުޅުވުމަށް ބީލަން އެފަރާތުން ނުވަތަ

 ބީލަން ޝީޓްގަިއވާ ތާރީޚްަގއެެވ.

  ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން )ބ( 

 ބަންދު ސަރުކާރުން ހުރެ ސަަބބަކާ ެއްއވެސް ތާރީަޚކީ ހަމަޖައްސާފައިވާ ހުޅުވުމަށް ބީލަން  .20.1 ބީލަން ހުޅުވުން  .20
 ރަސްމީ  އަންނަ ޖެހިގެން އޮންނާނީ ހުޅުވުން ބީލަން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ގޮތުަގއި ދުވަހެއްގެ

 ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ަގއިވާ ސުްނގަީޑަގއެވެ. ދުވަހުގެ
ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ ހިސާުބކުރުމުގެ މަްއަސލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީަގއި ިމވާ   .20.2 

 މަތިން އިސްލާޚް ުކރެވޭނެެއވެ. ގޮތްތަުކގެ
ބީލަމުގައިވާ ފައިާސގެ އަދަދާިއ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ،   .20.3 

 ރަގަޅު އަދަދުކަުމގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފަިއސާ އަދަދެވެ.
ހުށަހަޅާ  .21

ބީލަމުގައިވާ 
 އިވެުލއޭޓްކުރުުމގެ ކުރިން ތިރީގަިއވިމާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.ބީލަންތައް   .21.1
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ކުށްތައް 
 އިސްލާޚްކުރުން 

ބީލަންތައް  .22
ޗެކްކުރުމާއި 
ބީލަންތަކުގެ 

ރެންޕޮންސިވްނަ 
ނޑައެޅުއް   ސް ކަ

 ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން. ބީލަމަށް ޝަރުތު 22.1.1  .22.1
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެްއކަން  22.1.2

ބީލަމުަގއިވާ ުއސޫލްތަކަށްބަލައި އެކަީށގެްނވާ ބިޑެއްތޯ ަކނަޑއެޅުން  22.1.3 
 )ރެންޕޮންސިވްނަސް(

ަގިއވާ ކަންކަން ފުރިހަަމވާ  22.1ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެިއން އިވެުލއޭޓް ކުެރވޭނީ  
 ބީލަންތަކެވެ.

ނޑަައޅާނީ   ކުރާނެ  ބޭނުން ަވޒަންކުރުމަށް ބީލަން ،ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ
ނޑަށް  އެންެމގިނަ މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.  ބަލަިއގެން މިންގަ

 ބީލަންތައް  .23

 ކުރުން  އިވޭލުއޭޓް 

އިޢުލާނާ ގުިޅގެން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް   .23.1

ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ެވރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެެވ. އަދި ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންތައް 
ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހުެވސް ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތައް ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރުެވްސ 
ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަްށފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަަކީކ 

ގުަތކެއްނަމަ ނުވަތަ ެއކަށީގެްނވާ އަދަދަކަްށ ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެކަީށގެންނުވާ އަ
 ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމުގެ ިއޚްތިޔާރު މަސައްކަުތގެ ވެރިފަާރތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 ބީލަން  .24
ހަވާލުކުރާނެ 

ފަރާތް 
ނޑައެޅުން   ކަ

 ލިުޔމުން އަންގާނެެއވެ.ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް   .24.1

ތަން ބީލަން  .25
 ކެންސަލްކުރުން 

( ފަހެއް) 05 ބަންދުނޫން ގިނަެވގެން ފޮނުވާތާ ލިޔުން  ެއކަމުގެ ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް ބީލަން  .25.1
 ސޮއި  ެއއްބަސްވުުމގައި  މަަސްއކަތުގެ ދެމެދު ފަރާތާއި ކާމިާޔބުކުރި ބީލަން ތެޭރގައި  ދުވަހުގެ

 .ކުރަންވާނެެއވެ
 ބީލަން  .26

 ކާމިޔާބުކުރާ 
 ހޮވައި، ފަރާތް 
 އެންގުން  އެކަން 

 ސޮއި  ަގއިއެއްބަްސވުމު މުއްދަުތގައި އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  ަގއި 27.1  .26.1
 .ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ ނިންމުން ނިންމާފައިވާ  ހަވާލުކުރުމަށް މިމަސައްަކތް ،ނުކުރައްަވއިފިނަމަ

އެއްބަސްވުމުގައި  .27
 ސޮއި ކުރުން 

 އެއްބަސްވުުމގައި  ނުވަތަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މަސައްކަތް ސޮިއކުރުމަށްފަހު އެއްބަްސވުމުަގއި  .27.1
 ދައުލަުތގެ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މަސައްކަތް  ނުކޮށް މަސަްއކަްތފުރިހަމަ ސޮއިކުރުމަށްފަހު

 .ފިޔަވަޅުެއޅޭނެެއވެ ގޮުތގެަމތިން ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގައި 17.19 ަޤވާއިުދގެ މާލިއްޔަތުގެ
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 އި ސޮ ަގއިއެއްބަްސވުމު މުއްދަުތގައި އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  ަގއި 27.1  .27.2 
 .ލްކުރެވޭނެއެވެބާތި ނިންމުން ނިންމާފައިވާ  ހަވާލުކުރުމަށް މިމަސައްަކތް ،ނުކުރައްަވއިފިނަމަ

 ބިޑް ސެކިއުިރީޓ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޝީޓްގައި ބަޔާން ކޮްށފައިވާ އަދަދު ބީލަމަށް   .27.3 

 ތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީ )ޅ( 
 7 ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ން ފެށިގެންޚުއެކަން އަންގާ ތާރީ ށް ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަ  .28.1 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  .28

އެފަރާތްތަކަްށ  ސެިކއުރިޓީ ބިޑް ތަުކގެ)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތް
 ރައްދު ކުރެވޭނެ އެވެ.

 ލަން ބީ ނުވަތަ ނަމަލަމުން ވަިކވެއްޖެފަރާތަކުން ބީ ޅިހުށަހެ ލަންބީޅުވުމަށްފަހު ހު ބީލަން  .28.2 
 ކޮށްފިނަމަ ށް ބީލަން ާކމިޔާބުވިކަުމގެ ލިޔުން ލިބުމަށްަފހު ބީލަން ކެންސަލްކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަ

 ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ަދއުލަތަށް ނެގޭނެެއވެ.   އެފަރާތުން
 ަގާވިއދާ  މާލިްއޔަުތގެ ަދއުލަތުގެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެދި ހޯދުމަށް ފައިސާ  އެްޑވާންސް  .28.3 

 .ދޫކުރެވިދާނެެއވެ ަފއިސާ  ެއޑްވާންސް އެްއގޮތަށް
)ދެލަްއަކ  -/250,000އެްޑވާންސް ފައިސާ ޫދކުރެޭވނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގު   .28.4 

 ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަްށވުރެ ބޮުޑވާނަމައެވެ.
އެޑްވާންސް  .29

ފައިސާ އަދި 
އެޑްވާންސް 
ފައިސާގެ 
 ގެރެންޓީ 

)ސާޅީސް ފަހެއް(  45އެްޑވާންސް ފަިއސާ ހޯދުމަށްެއދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ަހވާލުވާތާ   .29.1
 އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ެއްޑވާންސް ފައިސާއަށް

އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުަގިއ  ހުށަހަޅާނަމަ  ހޯދުމަށް  ފައިސާ އެްޑވާންސް  .29.2
ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުެރވޭ ބޭންަކކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ާގއިމްކުރެވިަފއިވާ ަފއިނޭންޝަލް 
އިންސްޓިޓިއުޝަަނކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ެސކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންީޓެއްއ 

ކިއުރިޓީ އޮންނަންާވނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ެއްޑވާންސް ޕޭމަންޓް ސެ
 ގައި ވާނެެއވެ. 9

)ފަނަރަ  %15އެްޑވާންސް ފައިާސގެ ގޮުތަގއި ދޫކުރެވޭނީ މަސަްއކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ   .29.3
އިންސައްތަ( އަށްވުެރ ބޮޑުުނވާ އަދަދެެކވެ. އަދި ެއްޑވާންސްގެ ގޮތުަގއި ދެޭވ ފައިާސ 
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ުނަވތަ ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުން، ކޮންޓްރެްކޓްެގ 

 އުިނކުރެވޭނެެއވެ.ޖުމްލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން 
 
 

ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ރުފިޔާއަްށވުރެ މަތީގެ އަެގއްނަމަ  -/250,000ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ   .29.4 
ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ާގއިމްކުެރވިފަިއވާ ފަރާތުން 



 
 VTR/IU/2020/05-200އިޢުލާން ނަްނބަރު:   

        

   10  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް   ގެ  42ސަފްޚާ 
 

ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިުއޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެިކއުރިޓީ ނުަވތަ 
 ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.ންޓީގެ ގޮުތގައި ޕާރފޯމަންސް ެގރެގެރެންޓީެއއް 

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުިރ ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގަިއ   .29.5 
 ނިންމާފައިވާ  ހަވާލުކުރުމަށް މިމަސައްކަތް ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، 

ބިޑް ސެިކއުރިޓީ ދައުލަަތށް  ބާތިލްކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ނިންމުން
 ނެގޭނެެއވެ.

 ޕާރފޯމަންސް  .30
 ގެރެންޓީ 

ގެރެންޓީގެ ގޮުތގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާުރ ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ޕާރފޯމަންސް   .30.1
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ާގއިމްކުެރވިަފއިވާ ަފއިނޭންޝަލް އިންސްިޓޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްަޓށް 

ގެރެންޓީ އޮންނަްނވާނެ ގޮުތެގ ޕާރފޯމަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ސެިކއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީެއކެވެ. 
 ަގއި ާވނެއެވެ. 8ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު 

ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެްއގަިއ  17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވިއދުގެ   .30.2 

ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންަތއްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް 
-13ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

K/CIR/2018/01  ުުގޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާިއ،  ގަިއވާ "ބީލަމަކާ 17ގެ ޖަދުަވލ
 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު" އާ ެއއްގޮތަެށވެ.

ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެްއގަިއ  17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވިއދުގެ   .30.3 
ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ 

ަގިއވާ "ބީލަން އިޢުލާންކުިރ  18ގެ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" -ޔާ މައްސަަލ ހުށަހަޅާ ފޯމްއޮފީހުގެ ޕްރޮިކއުމަންޓް އޮފިަސރަށް ބީލަންވެރި

PR-14 .ެފޯމުންނެވ 
މައްސަލަ  .31

ހުށަހެޅުމާއި 
 މައްސަލަ ބެލުން 

ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެްއގަިއ  17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވިއދުގެ   .31.1
ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން 

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ، މައްސަލަ ނިންމައި،  7ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 
ޅި ފަރާތަށް، ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތާބެހޭ މައްސަލަ ނިންމިގޮތް ލިޔުމަުކން މައްސަލަ ހުށަހެ

ގަިއވާ "ބީލަމުގެ މައްސަަލާއއި  19ގެ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
ފޯމުން ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮްށ  PR-14ގުިޅގެން ޕްރޮިކއުމަންޓް އޮިފސަރުދޭ ޖަވާބު" 

 އަންގާެނއެވެ.
 

ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްަގއި   17.11ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވިއދުގެ ބާބު   .31.2 
ދިމާވާ މައްސަލައަާކއި ގުިޅގެން އިދާރީކަންކަން އަލުން ބެލުމަށް "މުސްތަޤިއްލު ރިވިޔު ކޮމެޓީ" 



 
 VTR/IU/2020/05-200އިޢުލާން ނަްނބަރު:   

        

   11  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް   ގެ  42ސަފްޚާ 
 

 K/CIR/2018/01-13އަށް ހުށަހެޅުމުގަިއ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
ރިޔާ ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަުލން ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމުގެ ގަިއވާ "ބީލަްނވެ 21ގެ ޖަދުވަލު 

އެޕީލް  –މައްސަލަ އަލުން ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިޢު ކޮމެޓީއަށް މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" 
 ފޯމުން ހުށަހަޅިދާނެއެވެ. PR-16މަރުހަލާ" 

މައްސަލަ އަލުން  .32
ބެލުމަށް 

މުސްތަޤިއްލު 
ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް 

 ހުށަހެޅުން 

ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްަގއި   17.11ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވިއދުގެ ބާބު   .32.1
ދިމާވާ މައްސަލައަާކއި ގުިޅގެން އިދާރީކަންކަން އަލުން ބެލުމަށް "މުސްތަޤިއްލު ރިވިޔު ކޮމެޓީ" 

 K/CIR/2018/01-13އަށް ހުށަހެޅުމުގަިއ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
ގަިއވާ "ބީލަްނވެރިޔާ ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަުލން ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމުގެ  21ގެ ޖަދުވަލު 

އެޕީލް  –މައްސަލަ އަލުން ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިޢު ކޮމެޓީއަށް މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" 
 ފޯމުން ހުށަހަޅިދާނެއެވެ. PR-16މަރުހަލާ" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 -ސެކްޝަން 

 މާއްދާތައް  ހާއްސަ  އަދި  އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް



 
 VTR/IU/2020/05-200އިޢުލާން ނަްނބަރު:   

        

   12  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް   ގެ  42ސަފްޚާ 
 

  .33.1 މާނަކުރުން  .33
 

ބޭނުންާވ  ަކމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ެއ މަސައްކަެތއް ކުރުމަށް "މަސައްކަުތގެ ވެރިފަރާތް"
 ގެ ތަނަކަށެވެ. ޓްރައިބިއުނަލް 

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ެއ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް ެއދި  "މަސައްކަތް ހަވާުލވާ ފަރާތް"  .33.2 
 ށެވެ.ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަ

"މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފަިއއެވަނީ ބީލަން ޝީްޓގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޚިދުމަތް ނުަވތަ   .33.3 
 މަސައްކަތަެކވެ.

"މަސައްކަުތގެ އަުގ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ އެއްބަްސުވމާއި އެްއގޮތަށް މަސައްކަްތ   .33.4 
 ފުރިހަމަކުރުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ ަފއިާސއަށެވެ. 

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މަސައްކަުތގެ ެވރިފަރާތާއި، މަސައްކަތްކުރުމަްށ  "އެއްބަްސވުން"  .33.5 
 ހަވާލުވާ ފަރާތާ ދެމެދު މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ެވވޭ ެއްއބަސްވުމަށެވެ.

ލިޔެކިޔުން  .34

 ބަދަލުކުރުން 

 އަނެއް  ފަރާތުން ެއއް ގުޅިގެން މިއެއްބަސްވުމާއި  ފަރާތްތަކުން ޝާމިުލވާ  އެއްބަސްވުުމގައި މި  .34.1

 ،ބަހުން ދިވެހި އަްނގާނީ ާއއްމުގޮތެްއގައި  އެްނގުންތައް އެންެމހައި އަންގަންޖެހޭ ފަރާތަށް
 .ލިޔުމުންނެވެ

 ރަޖިސްްޓރީ ނުވަތަ އަތަށް ައތުން ރައްުދކުރާނީ ލިޔުން ފޮނުވާ ފަރާތަށް އަެނއް އެއްފަރާތުން  .34.2 
ނޑަެއޅިފައިާވއީމެއިލަށް  ނުވަތަ ،ފޯސްޓުން  ބަާޔން ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.ބީލަމުގައި  ،ކަ

 ފަރާތުން ބޭނުންވާ ކުރާން ބަދަލު ،ބޭނުންވާނަމަ ބަދަލުކުރާން އެޑްރެސް  މިއެއްބަްސވުމުަގއިވާ  .34.3 
 .އަްނގަންވާެނއެވެ ލިޔުމުން ފަރާތަށް އަނެއް

ތިންވަނަ  .35
ފަރާތަކާއި 
މަސައްކަތް 
 ހަވާލުކުރުން 

 ޙަވާލުކޮށްެގން  އެހެންފަރާތަކާއި ެއއްވެސްަބއެއް  މަސައްކަތުގެ ދަށުންކުރެވޭ  މިއެއްބަްސވުމުގެ  .35.1
 ލިޔުމުން ވެރިފަރާތަށް ،ފަރާތުން ަޙވާލުވާ މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެކަން ބޭނުންވާނަމަ ކުރަން
 ވާނެއެވެ.ހުއްދަހޯދަން ހުށަހަޅާ

 އެްއވެސްަބެއއް މަސައްކަުތގެ ފަރާތަކާ އެހެން ގޮުތގެމަތިން ަގިއވާ 35.1  .35.2
 މިއެއްބަްސވުމުަގއިާވގޮުތގެމަތިން ފަރާތުން  ަޙވާލުވާ ަމސައްކަތް ހަވާލުކުރިކަމުަގިއވިޔަސް

 އުފުލަން ވާނެެއވެ. ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް
ތަކެއްޗާއި  .36

ޚިދުމަތާއި 
 ހަވާލުވުން 

ތާރީޚާިއ ( ދުވަސް ކުރިން ތަެކތި ގުދަނަށް ގެނެވޭނެ )ތިނެއް 03ތަކެތި ގުދަނަށް ގެނައުުމގެ   .36.1
   އަންގަންވާނެެއވެ.މަސަްއކަތް ވިލަރެްސކުާރ ފަރާތަށް  ގަޑި

ތަެކތީެގ  ޙަވާުލވާނީ( ގުދަނުން) ތަކެތި ގުދަނަށް ގެނައުމުން ަމސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތުން  .36.2
 އަދަދާެއވެ.

 
ަބލާނީ ގުދަނަށް ޙަވާލުވުމަށްަފހު  ަގިއވާ ގޮތަށް ަތކެތި/ޚިދުމަތް ލިބިފައިވޭތޯއެއްބަްސވުމު  .36.3 

މަސަްއަކތް ކޮމެޓީންނެވެ. ކޮލިޓީ ބެލުމަށްފަހު ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި ެއއްގޮތަށް  އިވެުލއޭޝަން



 
 VTR/IU/2020/05-200އިޢުލާން ނަްނބަރު:   

        

   13  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް   ގެ  42ސަފްޚާ 
 

އަދި  ނިންމާފައިވާކަމަށް ވާނަމަ އެްގރީމަންޓާ އެއްގޮތަށް ތަކެތި/ޚިުދމަތް ލިބުނުކަމަށްބެލޭނެއެވެ.
 ެއވެ.ޚިލާފަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި އަނުބރާ ފޮނުވާލެވޭނެ އެއްބަްސވުމާ

އެއްބަސްވުމުގެ  .37
 މުއްދަތު 

 ަތކެތި/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ އެއްބަްސވުމުަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި   .37.1

 ުނަވތަ  ކާރިާޘއެއް/ޙާދިސާއެއް ޤުދުރަތީ ނުވަތަ ކަމެއް ާބރުނުފޯރާ ހަވާުލވިފަރާތުގެ މަސައްކަތް  .37.2
 އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި މުއްދަތު ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ުގޅޭކަެމއް މެނިފެކްޗަރިންއާއި

 ުގޅޭ ކަމާ ނުވަތަ ރަސްމީ) އެގޭަފދަ ދިމާވިކަން އެކަމެއް  ުނވަތަ  ކާރިާޘއެއް/އެޙާދިސާެއއް
މަސައްކަތުެގ  ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު  ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތް ލިޔުންތަކާެއކު( ފަރާތްތަކުގެ
  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ވެރިފަރާތަށް

 މުއްދަތު ހުށަހެޅިނަމަވެސް ކޮށްދިނުަމށްރުއިތު މުއްދަތު ހުރެ  ސަބަަބކާއި އެްއވެސް  .37.3 
ގޮުތގެމަތިން ބިޑް  ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ަގއި" އުޞޫލު އިތުުރކޮށްދިނުމުގެ މުއްދަތު" އިތުރުކޮށްދޭނީ

 ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަިއގެންނެވެ.

 ކުރުމާއި  ޖުރިމަނާ  .38
 އެގްރީމަންޓް 

 ކުރުން  ބާތިލް 
 

އެއްބަްސވުމުަގިއވާ މުއްދަތަްށ މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ަޤާވއިުދގެ   .38.1
ނޑޭނެެއވެ.  10.71  ވަނަ މާއްދާއާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން ލިކުިއޑޭޓަޑް ެޑމޭޖަސް ކެ

ނޑާނީ، ޖުމްލަ އަުގ -/2,500,000 ޖުމްލަ އަގު   .38.2 ުރފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ ބީލަމެއްަނމަ ފައިސާ ކަ
)ޮޕއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާ ގުނަކުުރމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށުްވެރ  0.005

 އިތުރުވާ ުދވަސްތަުކގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.
 CP*0.005*LDލިކުއިޑޭެޓޑް ޑެމޭޖަސް = 

CP ްަރއިސް(: ކޮންޓްރެކްްޓގެ ޖުމްލަ އަގު )ކޮންޓްކެޓް ޕ 
LD  ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮްނޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަްށވުރެ އިުތރުވާ ދުވަސްަތއ( 

ފައިސާ ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ،  މަސައްކަތް ަޙވާލުވި ފަރާތުންމަސައްކަތް ނުނިމި ލަްސވާ މުްއދަތަށް   .38.3 
ހުށަހަޅާ ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްީވ  މަސައްކަތް ޙަވާުލވި ފަރާތުން

ނޑުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާެއވެ.  މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ބިްލގަިއާވ އަދަދުން ކެ
އިންަސއްތަ އަްށވުރެ ލިކުިއޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ބޮުޑވެއްޖެނަަމ  15%މަސައްކަުތގެ ޖުމްލަ އަގުގެ   .38.4 

 އެއްބަްސވުން ބާތިލްކުރެވޭެނެއެވ.
އެގްރީމަންޓް  .39

 ބާތިލްކުރުން 
ހަގަ ކުރެވިއްޖެަނމަ ަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާގޮތަށް މަަސއްކަތް ކުިރޔަށް ނުދާކަމަށް ފާއެއްބަްސވުމު  .39.1

ގެ ަބއެއް ާބތިލްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ށް ުނވަަތ އެއްބަްސވުމުެއއްކޮއްބަްސވުންއެ
 މަސައްކަުތގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެެވ. 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  3ބަންދުނޫން ބާތިލްކޮށްފިނަމަ އެްއވެސް ސަބަބަކާހުރެ ެއއްބަސްވުން   .39.2 
އެހާތަނަށް ނިމިފައިވާ މަސައްކަތާއި، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އަގާެއކު ލިެޔ، 
ދެފަރާތުން އެލިޔުމުގައި ސޮިއކުރަން ވާނެެއވެ. އަދި މަސަްއކަތް ހިނގާ ސައިތްަގއި ހުންނަ 



 
 VTR/IU/2020/05-200އިޢުލާން ނަްނބަރު:   

        

   14  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް   ގެ  42ސަފްޚާ 
 

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  3ޓްރެކްޓަރ ގެ ހުރިހާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ނަގައި އެަތކެތި  ބަނދުނޫން ކޮން
ގެންދަންވާނެެއވެ. މި މުއްދަުތގެ ފަހުން މިއިން އެްއޗަކަށް ދިމާވާ އެްއވެސް މަްއސަލައަަކށް 

 ެނއެެވ.ޒިންމާއެއް ުނވެވޭ
އެހެނިހެން  .40

 ކަންކަން 
ޤާނޫނެއް ުނަވތަ  ެއއްވެސް ސަރުކާރުގެ ސޮއިކުރުމަށްފަހު ދެފަރާުތން އެއްބަސްވުުމގައި މި  .40.1

ޤާނޫނެއް ނުވަތަ  އެފަދަ ނުވަތަ އެނިގއްޖެނަމަ ވާކަން ތަޢާރުޟު އެއްބަްސވުމާއި މި ދަކާގަާވއި
. ނުވާނެެއވެ ބާޠިލެއް މިއެްއބަސްވުން މުޅި ސަބަބުން އެަކމެއްގެ ހެދިއްޖެނަމަ  ގަާވއިދެއް

 އިސްލާހްކޮްށގެން މާއްދާެއއް އެ ހިމެނޭގޮތްެވއްޖެނަމަ ެއއްބަްސވުމުަގއި މި މާއްދާއެއް އެފަދަ
 ެއއްބަްސވެ  ދެފަރާތުންވެސް ދެމެހެއްޓުމަށް  ުއވާނުލައި ެއއްބަްސވުން މި ނަމަވެސް

 .ޤަބޫލުކުރަމެވެ
ޓެކްސް އަދި  .41

 އެހެނިހެން ފީތައް 
ޑިޔުޓީތަާކއި، އިމްޯޕޓް މިމަސައްކަތާއި ގުިޅގެން ދަްއކަންޖެހޭ ޓެކްސްތަކާިއ، ކަްސޓަމްސް   .41.1

ލައިސަންސް ފީތަްއ އަދި އެެހނިހެއް ފީއެްއ ދަްއކަންޖެހިއްޖެނަމަ ފީއެއް ަދއްކާނީ މަަސއްަކތް 

 ހަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.
އެއްބަސްވުމަށް  .42

 ބަދަލުގެނައުން 
 ޮސއިކުެރވޭ  މެދުގައި ދެފަރާތުގެ ގެެނވޭނީ ބަދަލެއް މާއްދާއަކަށް ެއއްވެސް  އެއްބަްސވުމުަގއިވާ މި  .42.1

 .އެއްބަްސވުމަކުންނެވެ 
އެއްބަސްވުމަށް  .43

 ހިނގާނެ ޤާނޫނު 
 ޤަާވއިދުތަާކއި  ޤާނޫނުތަކާއި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކުރާނީ ތަންފީޛު ައދި ،ހިންގާނީ އެއްބަްސވުން މި  .43.1

 .އެްއގޮތަށެވެ
 ދައްަކއިެގން  ވާހަކަ މެދުގައި ދެފަރާތުގެ ދެބަސްވުން އުފެދޭ އިމެދުމިއެއްބަްސވުމާ  .44.1 ދެބަސްވުން  .44

 . ނިންމާނީެއވެ ހުށަހަޅައިގެން އްަސލަމަ ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ،ހައްލުނުކުރެިވއްޖެނަމަ
 ތުގެ މެދުަގއި ދެފަރާ ހައްުލކުރާނީވެސް އެކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ނެތްކަމެއް ަގއިމިއެއްބަްސވުމު  .44.2 

 ަމއްސަލަ  ކޯޓަކަށް ޝަރުޢީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ  ،ހަްއލުނުވެއްޖެނަމަ. ދަްއކަިއގެންނެވެ ވާހަކަ
 .ނިންމާނީއެވެ ހުށަހަޅައިގެން

 
 
 
 
 
 
 

 4 -ސެކްޝަން 
 ތައް ޖަދުވަލު 
 1 – ޖަދުވަލު 

 ޗެކްލިސްޓް  އަދި  ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  ބީލަން 



 
 VTR/IU/2020/05-200އިޢުލާން ނަްނބަރު:   

        

   15  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް   ގެ  42ސަފްޚާ 
 

 

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

  ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ. ނެތްނަމަ  ނުވަތަ  މަދު  ލިޔުންތައް  އަދި  ލިޔުމެއް  އަދި  މަޢުލޫމާތު  ތިރީގައިމިވާ  ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު 
   ( 2ބީލަން ހުަށހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު  1

   ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ 2

   (ބީ.އޯ.ކިޔު / )ކޯޓޭޝަންހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް  3

   (3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 4

   ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ(ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޖީއެސްޓީ  5

   (އެޓާރނީ އޮފް ޕަވަރ) ލިޔުން ހުއްދަ ސޮއިކުރުމުގެ ބީލަމުގައި 6

7 
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަެރންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ )ދޫކުރިފަހުން 

 މަސް ހަމަނުވާ( 3
  

   .އެލިުޔން ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ ލިޔުން ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައިވާ ވަނަ 6.1 8

   ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް(ބޭންކު ގެރެންޓީ )ބޭންކު ގެރެންީޓ ހުށަހަޅަންޖެހޭ  9

10 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުްނ 
ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްތްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް. )އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

 ސެޓްފިކެޓް(

  

 މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ބީލަން 

11 
 4އަދި ޖަދުވަލު  ބީލަން ހުަށހަޅާ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް

 ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި 
  

ވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ބީލަމަށް ތިރީގައިމި ހުށަހަޅާއިރު ބީލަން 
 ހުޅުވާލި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

   ތަރުީތބުކުރެވިފައި  ިމލިސްޓުގައި ވާ ތަރުތީބުންހުރީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  12

   )ކިަތއް ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ  ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށް(ޞަފްހާ ނަްނބަރު ޖަހާފައި  13

   ސޮއިކޮށްފައި ހުރީ ޞަފްހާތަކުގައި  14

ނޑުތައް 15    ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަާހފައި ހުރީ ބީލަމުގެ ގަ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 2ޖަދުވަލު 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯރމް 
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 މަޢުލޫމާތުބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ . 1

 1.1 ނަން  

 1.2 އެޑްރެސް  

 ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު  ބީލަން. 2

 2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން   

 2.2 އިޢުލާން ނަންބަރު   

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

Minimum Specification Proposed Specification 

PC Type: 
DESKTOP COMPUTER SYSTEM 

 

Display size & 
Type: 

HDMI/DP 
19.5” )09 MONITORS)  
23” )01 MONITOR) 

 

Processor: I7 10TH GEN  

RAM: 8GB (upgradable to 16GB)  

Storage: 240 SSD + 240 SSD + HDD 500GB  

Operating System: WINDOWS 10 PRO (GENUINE)  

Quantity: 10 
Unit Price 
(MVR):  
Total price 
(MVR) with 6% 
GST:  

Duration: 
 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު  ބީލަން. 4

ބެލުމަށް ޓްގެ މާއްދާތައް ރަނގަޅަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އެގްރީމަން  މަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 
ނޑު / އަޅުގަނ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފަހު،  4.1 ޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.އަޅުގަ

ނޑު/ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެ އަޅުގަ
 4.2 ށަހަޅަމެވެ.ހު ގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 3.3ފެއްޓުމަށާއި،  ތެރޭގައި މަސައްކަތް

 އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށް، 30މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 
ފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި ގެން މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން އެދިވަޑައި އެއްބަސްވަމެވެ.

 4.3  ކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ. ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް
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 ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  ބީލަން. 5

 އޮފިޝަލް 
 ސްޓޭމްޕް

 ސޮއި  

 ނަން  

 މަޤާމު  

 ތާރީޙް   
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 3 – ޖަދުވަލު 
 ޕްރޮފައިލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ 

 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1
  -1.1 ނަން  

  -1.2 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް 

  -1.3 ވިޔަފާރީ އެޑްރެސް  

  -1.4 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

  -1.5 ނަންބަރު ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން  

  -1.6 ނަންބަރު  ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން 

  -1.7 ނަންބަރު  ފޯނު 

  -1.8 އީމެއިލް އެޑްރެސް  

ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު )ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެންނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  .2
 މަޢުލޫމާތު(މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ 

 # ނަން  މަޤާމު 

   މެޖޭނިންގ ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   ޑިރެކްޓަރ

   

 އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް  .3
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 4 – ޖަދުވަލު 

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް  (ތިނެއް ) 3ފާއިތުވި 
 

 

 

 

 މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ގުޅުންހުރި ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ 
ދިވެހި ) މަސައްކަތުގެ އަގު 
 ރުފިޔާއިން(

 # މަސައްކަތުގެ ނަން  މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް  ސައްކަތްކުރި އަހަރު މަ 

     

     

     

     

     

     

     

 ޖުމްލަ: 
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 5 – ޖަދުވަލު 
 ޑު ނބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަ

 

 

 

 

 

 

 

 

ނޑު   އިވެލުއޭޝަން މިންގަ

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮުތގެ ތަފްީސލް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ 
ޕޮއިންޓްގެ 

 އަދަދު

މަދުވެގެން 
ހޯދަންޖެހޭ 
 ޕޮއިންޓް

 އަގު 
)ައގު  60 ×ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު 

  (ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާެނއެވެ. ކުޑަވީ
60 30 

 މުއްދަތު 

 20 ×ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު 

އަިދ  )މުއްދަތު ދީފައިވާ ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދޭނެއެވެ.
ކުރުނަމަ ލިބޭ ޕޮއިންޓް މަސައްކަތް ނިންމާ މުއްދަތު 

 ގިނަވާެނއެވެ.(

20 10 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

ގިނަ ޕްރޮޖެކްްޓ  ހުށަހެޅި އެންމެ/ޕްރޮޖެކްޓް އަދަދުހުށަހެޅި 
  20 × އަދަދު

ޕްރޮޖެކްޓްަތކަށް ގުޅުންހުރި )ޖޫރިމަނާއެއްނެތި ހިންގާފަިއާވ 
 އެކަނި(

20 10 

 50 100 ޖުމްލަ 
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6 – ޖަދުވަލު    

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 
 

 

 

 

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 Communication,Science & Technology 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 27,  

* 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 16.1 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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 7 – ޖަދުވަލު 
 ޕާރފޯމަންޓް ގެރެންޓީ 

 

 

 

 

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 obl igations 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 Co ntract 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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 8 – ޖަދުވަލު 
 އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ 

 

 

 

 

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 mad e 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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 5 -ސެކްޝަން 

 ޚިދުމަތް/ތަކެތި/މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް ބޭނުންވާ 

 

  ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްގެ ތަފްސީލް  10 ސަޕްލައި ކޮށްދޭން ޖެހޭ ތިރީގައި އެވަނީ 

 ާސަޕްލައި  ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް 10 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށްށް  ސްޕެސިފިކޭޝަން އާއި އެއް ގޮތަތިރީގައިވ

 ކޮށްދިނުން. 

  ުސްޕެސިފިކޭޝަން ކޯޓޭޝަނުން އިނގޭގޮަތްށ  ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި މޮނީޓަރުގެބިޑް ހުށަހަޅުއްވާއިރ

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Minimum specification for 10 Computer Systems 

PC Type DESKTOP COMPUTER 

Display size & Type 
19.5” (09 MONITORS) 23” (01 MONITOR) 
HDMI/DP 

Processor I7 10th GEN 
RAM 8GB (upgradable to 16GB) 
Storage 240 SSD + 240 SSD + HDD 500GB 
Operating System WINDOWS 10 PRO (GENUINE) 
Network INTEGRATED GIBABIT ETHERNET 


