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 ބީލަން ފޮތް 
 

 
 ފަރާތެއް   ބަލަހައްޓައިދޭނެ  ކުނިކަހާ   ސަރަހައްދުތައް   އިޖުތިމާއީ  : ނަން   ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

 ހޯދުން 
 Cleaning of Community areas 

 W/3266/202-PC-02 : ނަންބަރ   ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
 PR/266/2023/9-(IUL)266 : ނަންބަރު   އިޢުލާން 

 2023ޖަނަވަރީ    15 : އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚް 
 2ވާޝަން   ބީލަންފޮތުގެ ވާޝަން:  

            2023ޖަނަވަރީ    24ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚް:  އިސްލާޙު ބީލަން ފޮތް  

 
 
 
 

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ކުޅުދުއްފުށި ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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   1ސެކްޝަން 
 ބީލަން ޝީޓް 

 ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް  
 ނަންބަރު 

 ހޯދުން  ފަރާތެއް  ބަލަހައްޓައިދޭނެ   ކުނިކަހާ   ސަރަހައްދުތައް   އިޖުތިމާއީ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:
 PR/266/2023/9-(IUL)266އިޢުލާން ނަންަބރު: 

 ()އާދީއްތަ 2023 ޖަނަވަރީ 15 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް:
1.1 

 2023 ޖަނަވަރީ 24  ން  ()އާދީއްތަ 2023 ޖަނަވަރީ 15 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން: 
 ށް 10:15ގެ  ()އަންގާރަ

 އެޑްރެސް : ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 6527166ނުވަތަ  6527177ފޯނު ނަންަބރު : 

8.1 

 :(މީޓިން )މައުލޫމާތު ސެޝަންޕްރީ ިބޑް 
 ()ުބދަ 2023 ޖަނަވަރީ 18ތާރީޚް:  
 10:15ގަޑި:  

 އޮފީސް: ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

9.1 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: 
 ނަން: ޝިފާނާ ޢަްބދުއްރަޙީމް )ކައުންސިލް އޮފިސަރ( އަދި މުޙައްމަދު ޖަޢުފަރު )ކައުންސިލް އޮފިސަރ( 

 6527166ނުވަތަ  6527177ގުޅޭނެ ނަންަބރު: 
 bids@kulhudhuffushicity.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 ފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއޮފީސް: ކުޅުދުއް

9.2 

 13.1 އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: ޖުމްލަ އަގު )ދިވެހި ފައިސާއިން( 
 :ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި

  ()ުބރާސްފަތި 2023 ޖަނަވަރީ 26ތާރީޚް:     
 10:15ގަޑި:     

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ތަން:

.171 

 :ބީލަން ހުޅުވުން
  ()ުބރާސްފަތި 2023 ޖަނަވަރީ 26ތާރީޚް:     
 10:15ގަޑި:     

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ތަން:

.119 

 122. ގައި އެވަނީއެވެ.  6ީބލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު 

  ފައިނޭންސިއަލް   )ރުފިޔާ   އައްޑިހަ   ހަތަރުސަތޭކަ )  480.00: އަދަދު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތުގައި ސެކިއުރިޓީގެ ިބޑް
 30.1 އަސްލު   ލިޔުމުގެ   ދޫކޮށްފައިވާ   އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން 

 32.1 52.%   އަގުގެ   ހުށަހަޅާ   : އަދަދު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގެރެންޓީ ޕާރފޯމަންސް
 

mailto:bids@kulhudhuffushicity.gov.mv
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 އިރުޝާދު   ފަރާތްތަކަށްދެވޭ   ހުށަހަޅާ   ބީލަށް   -   2ސެކްޝަން 

 މަޢުލޫމާތު   )ހ( އާންމު 

 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .1

 

1.1.  

 

 ފަރާތެއް  ބަލަހައްޓައިދޭނެ  ކުނިކަހާ  ސަރަހައްދުތައް  އިޖުތިމާއީ   ކުޅުދުއްފުށީ  މިއީ

ބީލަމެކެވެ.ހޯދުމަށް   ޝީޓުަގިއ   ހުޅުވާލެވުނު  ބީލަން  މަޢުލޫމާތު  ބީލަމުެގ  މި 
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ.  

ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ   .2
 ފަރާތްތައް 

ރީ ކުރުމުެގ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ:  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓް  ،ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ   ބީލަން  .2.1
ރަޖިސްޓ18/2014ު ިވޔަފާރި  ދަށުން  ެގ  ކުރެވިފަިއާވ  (  ބަޔާންކުރާ  ރީ  ތިރީަގއި 

  ފަރާތްތަކަށެވެ.

ކުރެވިފަިއާވ    2.1.1  ރަޖިސްޓުރީ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ކުންފުންޏާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
 ކުންފުނިތައް.

 ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.  .22.1 

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސަިއޓީެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ ކޯޕަރޭޓިްވ    .32.1  
 ސޮސައިޓީތައް. 

ިވޔަފާރީެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއާވ    .42.1   އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ 
 އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރިތައް. 

ފަރާތްތަކަކަށް    2.1މިމާއްދާެގ    .2.2  އެހެން  އިތުރުން  ފަރާތްތަކުެގ  ބަޔާންކުރާ   ަގއި 
 ކޮށްފައިވާނެއެެވ. ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްަގއި ބަޔާން  

  އޮންނަންވާނެގޮތާއި   ބީލަން  .3
 ސޮއިކުރުން   ބީލަމުގައި 

 ފަރާތްތަކުގެ   ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ،ަގިއވާ   1  ޖަދުވަލު  ލިޔުމުެގ  މި  އޮންނަންވާނީ  ބީލަންތައް  .3.1
ހީރަސްޖަހާ    ތަރުތީބުން  ހިމެނޭޮގތަށް  ތައްޑޮކިއުމަންޓު  ލިއުންތަކާއި   ަގިއވާ  ޗެކުލިސްޓު

 . ކުރެވިފަެއވެ ބައިންޑު ނުވަތަ

  ފަރުމާ)  ފޮންޓަކުން  އެނޭގ  ކިޔަން  ފަސޭހައިން ،ދިވެހިބަހުން  އޮންނަންވާނީ  ބީލަން  .3.2
ނުވަތަ އަތުން ލިޔާނަމަ ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ ކުރެވިފައެވެ.    ޓައިޕު(  ފަދަ  ފޮންޓް

ޮގތަށެވެ.   އެނޭގެގ   ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ސަފްހާއެއްަގއި  ހުރިހާ  ބީލަމުެގ  ައދިކިޔަން 
 އޮންނަން  އި ކުރެވިފަިއވާސޮ   ފަރާތުެގ  ކުރާ  ައއްޔަން  އެފަރާތުން  ނުވަތަ  ފަރާތުެގ
 ތެރެއިން   ހާެގޞަފު  ކިތައް  އެއީ  ެވސް  ޙާއެްއގައިޞަފު  ކޮންމެ  ބީލަމުެގ  އަދި.  ވާނެެއވެ
 ނަންބަރުވެސް   ޙާޞަފު  ތަރުތީބުން  އެނޭގޮގތަށް  ޙާކަންޞަފު  ވަނަ  ކިތައް

 . ޖަހަންވާނެއެވެ
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ޑިރެކްޓަރ  3.3.1  .3.3 މެނޭޖިންގ  ކުންފުނިތަކުން  ލިމިޓެޑް   އެހެން  ނޫން  ޕްރަިއވެޓް 
ބީލަމުގައި   ހުއްދަ   ކުރުުމެގ  ސޮއި  ފަރާތަކަށް  އެ  ސޮިއކުރާނަމަ  ފަރާތަކުން 

  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން  ެގ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"  އޮފް "ޕަަވރ ދެވިފަިއވާކަން ބަޔާންކުރާ

 ފަރާތަކުން ބީލަމުަގއި   އެހެން   ނޫން  ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު  .23.3
  "ޕަަވރ   ދެވިފަިއވާކަން ބަޔާންކުރާ  ހުއްދަ  ކުރުމުެގ  ސޮއި  ފަރާތަކަށް  އެ  ސޮއިކުރާނަމަ

 .ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"  އޮފް
  ފަރާތަކުން ބީލަމުަގއި   އެހެން  ނޫންތަކުެގ ޗެއަރޕާރސަން  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  .23.3

  "ޕަަވރ   ދެވިފަިއވާކަން ބަޔާންކުރާ  ހުއްދަ  ކުރުމުެގ  ސޮއި  ފަރާތަކަށް  އެ  ސޮއިކުރާނަމަ
 .ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"  އޮފް

ހުށަހަޅާ   .43.3 ބީލަމަށް  ފަރާތެއް  ނޫން  ވެރިފަރާތް  ިވޔަފާރިތަކުަގއި  ފަރުދީ 
ހުއްދަ ސޮއިކުރުމުެގ  އެފަރާތަކަށް  ސޮިއކުރާނަމަ  ދެވިފައިވާކަން    ލިޔުންތަކުަގއި 

 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީއެއްއެޓާރނީ" އޮފް  "ޕަވަރ ބަޔާންކުރާ

ބީލަމުެގ   .53.3   ކުންފުނިތަކުން  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކުންފުނިތަކާއި،  ސަރުކާރު 
 ލިޔުންތަކުަގއި ސޮއިކުރާއިރު، ޒިންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްެވސް ސޮއި ކުރެވިދާނެެއވެ. 

ެއްއ   )އެކެއް( ބީލަމެވެ.   1ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ    .4.1 އަދަދު   ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅޭނެ  .4
އެފަރާތުން  ހުށަހަޅާފިނަމަ  ފަރާތަކުން  ެއއްވެސް  ބީލަށް  ިގނަ  ބީލަމަށްވުރެ 

 ހުށަހަޅާަގިއވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެެއވެ. 

  ކުރުމުގެ   ތައްޔާރު   ބީލަން  .5
 އަގު 

ހުށަހެޅުމަށް  ބީލަން  .5.1 ބީލަން   ކުރާނީ   ޚަރަދެއް  އެންމެހައި  ކުރާ  ތައްޔާރުކުރުމަށާއި 
މިކަމަށް ހިނާގ އެއްެވސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް    .ފަރާތަކުންނެވެ  ހުށަހަޅާ  އެބީލަމެއް

 ހުޅުވާލި ފަރާތުން ޒިންމާއެއް ނުނަާގނެއެެވ. 
އިދާރާއާއި ކައުންސިލްގެ    ގެ ސިޓީ ކައުންސިލް   ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، ކުޅުދުއްފުށީ   .6.1 އުސޫލްތައް  އެހެނިހެން  .6

ފަރާތެއް    ގުޅުންހުރި   މުވައްޒަފަކާ   އިދާރާއެއްގެ   އެއްވެސް   ހިނގަމުންދާ   ދަށުން   އިދާރާގެ 
  ސޮއިކޮށް   ލިޔުމެއްގައި  އެނގޭނެ   މަޢުލޫމާތު   ސާފު   އެކަމުގެ ކަމުގައިވާނަމަ  
 .  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

  ތަނެއްކަމަށް   ގުޅުންހުރި   މުވައްޒަފަކާ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި   6.1  މާއްދާގެ   މި   .6.2 
  ކްލޯޒް "   ނުވަތަ "  ރިލޭޓިވް   ކްލޯޒް"   ، ގައި  35.6  ގަވާއިދުގެ   މި  ، ބެލެވޭނީ 

 . ތަނަކަށެވެ   ފަރާތެއްގެ   އެފަދަ   ނުވަތަ   ފަރާތަކަށް   ބުނެފައިވާ   ކަމަށް " އެސޯސިއޭޓް 
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 )ށ( ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް 

  ހިމެނޭ   ގައި   ފޮތު   ބީލަން  .7
 ބައިތައް 

ލިޔުންތަކާިއ،    .7.1 ލިސްޓްަގިއވާ  ތިރީގައިވާ  ހިމެނެނީ  ލިޔުންތަކުަގއި  ބީލަމާުގޅޭ 
 އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ. 

 ( 1-ސެކްޝަން) ޝީޓް ބީލަން 7.1.1 

 (2-ސެކްޝަން)ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު  7.1.2 

 ( 3-ސެކްޝަން)  ެއއްބަސްވުުމެގ އާންމު އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް .37.1  

 (4-ސެކްޝަން) ޖަދުވަލުތައް .47.1  

 (5 -ސެކްޝަން )ން ޝަކޯޓޭ 7.1.5  

 (6–)ސެކްޝަން މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތާބެހޭ 7.1.6  

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ   .8
 ކުރުން 

ިއޢުލާނުގައިވާ ުމއްދަތުެގ ތެރޭަގިއ އިޢުލާނުަގިއވާ ލިންކް  ޖިސްޓްރީވުމަށް  ބީލަމުަގއި ރަ  .8.1
މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓަރވާންާވނެއެވެ. ނުވަތަ އިޢުލާނުަގިއާވ ނަންބަރަށް ުގޅަިއެގން 
ބީލަން   ކަށަވަރުކުރުމަކީ  ރަޖިސްޓަރވިކަން  ބީލަމުަގއި  ރަޖިސްޓަރވާންވާނެއެވެ. 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެވެ. 
  މުއްދަތުގެ  ދެވިފައިވާ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ އިޢުލާނުގައި ހުށަހެޅޭނީ ސާބުއަންދާސީހި  .8.2

 . ފަރާތްތަކަށެވެ ނޯޓްކުރެވިފައިވާ ނަން މިއިދާރާގައި ތެރޭގައި
  ގުޅޭގޮތުން   ބީލަމާ  .9

 ސާފުކުރުން    މައުލޫމާތު 

ތާރީޚާއި ަގޑި "ބީލަން ޝީޓް" ަގިއ    ނަމައޮންނަ  މީޓިން  ޕްރީބިޑް  މާއި ުގޅޭ މި ބީލަ  .9.1

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ. 
ބީލަމާުގޅޭޮގތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ބީލަން ޝީޓްަގިއާވ    .9.2

އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހާ  
 ފޮނުވޭނެެއވެ. ބީލަންވެރިންނަށް ލިޔުމުން 

  އިތުރަށް   ުގޅޭޮގތުން  ބީލަމާ  މި  ނުވަތަ  ުގޅިެގން   މަޢުލޫމާތާއި  ފޮތުަގިއވާ  ބީލަން  މި  .9.3
 ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ހޯދުމަކީ  ަމއުލޫމާތު  ކަމެއްެގ  އެ  ނަމަ  އޮތް  ކަމެއް  ސާފުނުވާ
 . އެކެވެ ޒިންމާ

  ެގންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ބީލަމަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުެގ  މުއްދަތު  ހުޅުވުމުެގ  ބީލަން  .10.1 ބީލަމަށް ބަދަލު ގެނައުން  .10
(  އިތުރު/އުނި)   އެމެންޑްަމންޓެއް  ،ހިދެއްަގއި   ފެނިްއޖެ  ެގނައުމަށް  ބަދަލެއް

 .   ެގނެވޭނެއެވެ
 އުނިއިތުރު  އެ  އަދި. ބައެކެވެ ބީލަމުެގ ެއމެންޑްމަންޓަކީ ދޫކުރާ ޮގތަށް ަގިއވާ  0.11  .10.2 

  މެދުވެރިކޮށް   އީމެއިލް  ފަރާތްތަކަށް   ޙާޟިރުވި  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ބީލަމުެގ
 . ޙަވާލުކުރަންާވނެއެވެ އެލިޔުން އެފަރާތަކާ  ނުވަތަ. ފޮނުވަންވާނެެއވެ
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 )ނ( ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން 
ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ   .11

 ބަސް 
ބީލަމާއިެއކު ދީފައިާވ ނަމޫނާާއ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ  ބީލަން    .11.1

ބަހުންނެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ނުވަތަ އިނިގރޭސި  ވެހިއެްއޮގތަށް ދި
 ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިިގރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ   .12
 ފައިސާ 

 ންނެވެ.  ރުފިޔާއިމި ބީލަމުަގއި ައުގ ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި   .12.1

ޝީޓްަގިއ   .13.1 އަގު ހުށަހެޅުން  .13 ބީލަން  އެކަން  ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ  ައުގ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ބީލަމަށް 
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމްަގއި ޖުމްލަ އަުގ )ހިސާބު   –  2ޖަދުވަލު   ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ.

 އަކުރުން( ލިޔެފަިއވާ ައުގ ޖުމްލަ އަުގ )ތާނައިން( ޖަހާފައިާވ އަާގއި ދިމާނުވާނަމަ
 ހުށަހެޅި އަުގެގ ޮގތުަގއި ބެލޭނީ ޖުމްލަ އަުގ )ތާނައިން( ޖަހާފައިވާ އަަގށެވެ.  

 90  ފެށިެގން  ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  އޮންނަންވާނީ  ތާރީޚް  ހަމަވާ  މުއްދަތު  ބީލަމުެގ  .14.1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .14
 . މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުެގ

ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ   .15
 ލިޔުންތައް 

ސެކްޝަން    .15.1 ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ޖަދުވަލު    4ބީލަމާއެކު  ަގިއ    1ަގއި، 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާން  ަގއި ކޮންމެހެން    1ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ) ޖަދުވަލު  

 ޑިސްކޮލިފައި   ނެތްނަމަ  ނުވަތަ  މަދު  ލިޔުންތައް  ނުވަތަ  ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، ލިޔުމެއް
 ( .ކުރެވޭނެެއވެ

 )ރ( ބީލަން ހުށަހެޅުން 
ެއވެ. މިނޫންޮގތަކަށް ޮއންނަ ބީލަމެއް ބަލައެއް އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފަ  ންބީލަ  .16.1 ބީލަން ބަންދު ކުރާނެ ގޮތް  .16

 ނުަގނެވޭނެެއވެ.  
 ވާނެއެވެ.  ޔެފައި އޮންނަންލިބީލަމުެގ ނަން   ބޭރުަގއިސިޓީ އުރަިއެގ  .16.2 

ކަނާ  .16.3  އުރައިެގ  ފަރާތުެގކަނުަގއި    މަތީ  ންތްފަރާތުސިޓީ  ހުށަހަޅާ  ނަާމިއ    ބީލަން 
 އޮންނަން ވާނެެއވެ. ފާ ޔެލި  އަދި ފޯނު ނަމްބަރު  އެޑްރެސް

ބީލަން    އުރަިއގައި  ސިޓީ  ކުރެވިފަިއވާ  ބަންދު  ހުންނަންވާނީ  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  .16.4 
 . ކުރެވިފަެއވެ  އެޑްރެސް ޮގތަށް  ޝީޓްަގިއވާ

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ   .17
 ސުންގަޑި 

ހުށަހަޅަންވީ ސުން ަގޑި    ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  އެދި  މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް  މި  .17.1
 ބީލަން ޝީޓްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

  ދުވަހެއްގެ   ބަންދު  ސަރުކާރު  ތާރީޚަކީ  ކުރެވިފަިއވާ  ބަޔާން  ގައި  18.1  މާއްދާެގ  މި  .17.2
 ތާރީޚަކަށް   އެންމެފަހު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ބީލަން  ހަމަޖައްސައިފިނަމަ  ސަރުކާރުން  ޮގތުަގއި

ދުވަހެްއެގ ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ަގިއާވ    ރަސްމީ  އަންނަ  ޖެހިެގން އެންމެ ައވަހަށް  ވާނީ
 ސުންަގޑީަގެއވެ. 
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 އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައެއް ނުަގނެވޭނެެއވެ.   .17.3 

  ހުށަހެޅޭ   ފަހުން   މުއްދަތުގެ  .18
  އަމަލު   މެދު   ތަކާއި   ބީލަން 

 : ކުރާނެގޮތް 

ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެްއ ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންަގޑީެގ    .18.1
 ނުަގނެވޭނެެއވެ. 

 )ބ( ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން 
 ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ވަނީ  ހަމަޖެހިފައި  ހުޅުވުމަށް  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  މަސައްކަތަށް  މި  .19.1 ބީލަން ހުޅުވުން  .19

 ފޮނުވާ  ތަނަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހުޅުވުމަށް  ބީލަން  އެފަރާތުން  ނުވަތަ  ފަރާތްތަކުެގ
 ހާޒިރުަގއި ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ތާރީޚްަގެއވެ.  ފަރާތެއްެގ

 . އެޑްރެހުަގެއވެ  ބީލަން ޝީޓްަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އޮންނާނީ ހުޅުވުން ބީލަން  .19.2 

  ސަރުކާރުން   ހުރެ  ސަބަބަކާ  ެއްއވެސް  ތާރީޚަކީ  ހަމަޖައްސާފައިވާ  ހުޅުވުމަށް  ބީލަން  .19.3 
 ޖެހިެގން  އޮންނާނީ  ހުޅުވުން  ބީލަން  ހަމަޖައްސައިފިނަމަ  ޮގތުަގއި  ދުވަހެއްެގ  ބަންދު
 ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ަގިއވާ ސުންަގޑީަގެއވެ.  ދުވަހުެގ ރަސްމީ އަންނަ

ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައިވާ   .20
 ކުށްތައް އިސްލާޚްކުރުން 

އުޅޭނަމަ ތިރީަގއި މިާވ  ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުެގ ހިސާބުކުރުމުެގ މައްސަލައެއް    .20.1
 ޮގތްތަކުެގ މަތިން އިސްލާޚް ކުރެވޭނެެއވެ. 

އަދަދު    .20.2 ފައިސާެގ  ލިޔެފައިވާ  ބަހުން  ދިވެހި  އަދަދާއި  ފައިސާެގ  ބީލަމުގައިާވ 
 ތަފާތުވާނަމަ، ރަަގޅު އަދަދުކަުމަގއި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފަިއސާ އަދަދެވެ. 

ޗެކްކުރުމާއި  ބީލަންތައް  .21
ބީލަންތަކުގެ  

ރެސްޕޮންސިވްނަސް  
 ކަނޑައެޅުއް 

 ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުުމެގ ކުރިން ތިރީަގިއވިމާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.   .21.1

 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން.  21.1.1 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެްއކަން  21.1.2 

ކަނޑައެޅުން    22.1.3  ބިޑެއްތޯ  ެއކަށީެގންވާ  ުއސޫލްތަކަށްބަލައި  ބީލަމުަގިއވާ 
 )ރެސްޕޮންސިވްނަސް( 

  އިވޭލުއޭޓް  ބީލަންތައް  .22
 ކުރުން 

ަގިއވާ ކަންކަން ފުރިހަމަާވ   21.1ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުެގ ތެރެއިން އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ    .22.1
 ބީލަންތަކެވެ. 

ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް    ބީލަން  .23
 ކަނޑައެޅުން 

 

  ކުރާނެ   ބޭނުން  ވަޒަންކުރުމަށް  ބީލަން  ،ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ   .23.1
 އެންމެިގނަ މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.    ބަލައިެގން މިންަގނޑަށް
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  ފަރާތްތަކާއި   ވަކިވަކި  .24
  ދާއިރާތަކަށް 

އިސްކަންދިނުން )އުސޫލު  
 (23-2022ނަންބަރު  

(  ފަސްލައްކަ   މިލިޔަން   ދެ)  2،500،000  ކުރިޔަށްގެންދާ   އިދާރާތަކުން   ދައުލަތުގެ   .24.1
  ޕްރޮކިއުމަންޓްތައް  ދެމެދުގެ   ރުފިޔާއާ(  މިލިޔަން   ފަސް)  5،000،000  ރުފިޔާއާއި

 .ކުރަންވާނެއެވެ އަމަލު ގޮތަށް ތިރީގައިވާ ،ހަވާލުކުރުމުގައި
  ހިމެނޭކަމުގައި  ފަރާތެއް  ނިސްބަތްވާ   ރަށަކަށް  އެ  ތެރޭގައި  ބީލަންވެރިންގެ   )ހ( ފާސްވި 

  ކުރެވޭ  ރޭންކް  މަތިން  އެންމެ  ތެރެއިން  ބީލަންވެރިންގެ   ނިސްބަތްވާ   ރަށަށް  އެ  ،ވާނަމަ 
  ކުރެވިފައިވާ   ރޭންކް  މަތިން  އެންމެ  ބީލަމުގައި   މުޅި  ،އަގާއި  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުން 
  އަށްވުރެ(  އިންސައްތަ  ދިހައެއް)  10%  ފަރަގު  އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުން 
  ހަވާލުކުރަން   ބީލަން  ފަރާތާ  ނިސްބަތްވާ   ރަށަކަށް   އެ  ، ވާނަމަ   ކަމުގައި   ބޮޑުނުވާ 

 .ނިންމަންވާނެއެވެ
 

  ،ނަމަ   ނެތް  ބީލަމެއް   ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި(  ހ)  އަކުރުގެ  )ށ( މި
  ހިމެނޭތޯ   ފަރާތެއް  ނިސްބަތްވާ   އަތޮޅަކަށް   އެ  ތެރޭގައި   ބީލަންވެރިންގެ   ފާސްވި

  އެންމެ ތެރެއިން  ބީލަންވެރިންގެ  ނިސްބަތްވާ  އަތޮޅަށް  އެ ،އެގޮތުން . ބަލަންވާނެއެވެ 
  އެންމެ  ބީލަމުގައި   މުޅި  ،އަގާއި  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި  ފަރާތުން   ކުރެވޭ  ރޭންކް  މަތިން
  ފަހެއް)  5%  ފަރަގު   އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުން   ކުރެވިފައިވާ   ރޭންކް  މަތިން

  ފަރާތާ  ނިސްބަތްވާ   އަތޮޅަކަށް  އެ  ،ވާނަމަ   ކަމުގައި  ބޮޑުނުވާ   ވުރެ  އަށް(  އިންސައްތަ 

 .އެވެނިންމަންވާނެ ހަވާލުކުރަން ބީލަން
 

  ބީލަމެއް  ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި(  ށ)  އަދި(  ހ)  އަކުރުގެ  )ނ( މި
  ހަވާލުކުރަން   ބީލަން   ފަރާތާ  ދިވެހި   ކުރެވިފައިވާ   ރޭންކް  މަތިން  އެންމެ  ، ނެތްނަމަ 

 .ނިންމަންވާނެއެވެ
 

  ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި(  ނ)  އަދި(  ށ)،    (ހ)  އަކުރުގެ  )ރ( މި
  ހަވާލުކުރަން   ބީލަން  ފަރާތާ  ކުރެވިފައިވާ   ރޭންކް  މަތިން  އެންމެ  ، ނެތްނަމަ   ބީލަމެއް 

 .ނިންމަންވާނެއެވެ
(  ފަސްލައްކަ   މިލިޔަން   ދެ)  2،500،000  ކުރިޔަށްގެންދާ   އޮފީސްތަކުން   ދައުލަތުގެ   .24.2 

  އަމަލު  ގޮތަށް   ތިރީގައިވާ   ހަވާލުކުރުމުގައި    ޕްރޮކިއުމަންޓްތައް  ކުދި  ރުފިޔާއަށްވުރެ 
 .ވާނެއެވެ ކުރަން

އެންމެ   ރަޖިސްޓަރީ  ގޮތުގައި   ވިޔަފާރިއެއްގެ   މެދުފަންތީގެ   އަދި  ކުދި  ،ކުދި  )ހ( 
 އެ  ، ވާނަމަ   ކަމުގައި  ހިމެނޭ   ތެރޭގައި   ބީލަންވެރިންގެ   ފާސްވި  ފަރާތެއް  ކޮށްފައިވާ 
  ކުރެވިފައިވާ   ރޭންކް  މަތިން  އެންމެ  ބީލަމުގައި   މުޅި  ،އަގާއި  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުން 
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  އަށްވުރެ(  އިންސައްތަ   ފަނަރަ )  15%  ފަރަގު   އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުން 
  ވިޔަފާރިއެއްގެ   މެދުފަންތީގެ   އަދި  ކުދި  ،ކުދި  އެންމެ  ،ވާނަމަ   ކަމުގައި  ބޮޑުނުވާ 
 .ނިންމަންވާނެއެވެ ހަވާލުކުރަން ބީލަން ފަރާތާ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި
  ،ނެތްނަމަ   ބީލަމެއް  ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި(  ހ)  އަކުރުގެ  މި )ށ(  
  ކަމުގައި  ހިމެނޭ   ފަރާތެއް  ނިސްބަތްވާ   ރަށަކަށް  އެ  ތެރޭގައި  ބީލަންވެރިންގެ   ފާސްވި
  ކުރެވޭ  ރޭންކް  މަތިން  އެންމެ  ތެރެއިން  ބީލަންވެރިންގެ   ނިސްބަތްވާ   ރަށަށް  އެ  ،ވާނަމަ 

  ކުރެވިފައިވާ   ރޭންކް  މަތިން  އެންމެ  ބީލަމުގައި   މުޅި  ،އަގާއި  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުން 
  އަށްވުރެ(  އިންސައްތަ  ދިހައެއް)  10%  ފަރަގު  އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުން 
  ހަވާލުކުރަން   ބީލަން  ފަރާތާ  ނިސްބަތްވާ   ރަށަކަށް   އެ  ، ވާނަމަ   ކަމުގައި   ބޮޑުނުވާ 

 .ނިންމަންވާނެއެވެ
 

  ނެތް  ބީލަމެއް   ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި(  ށ)  އަދި(  ހ)  އަކުރުގެ  )ނ( މި
  ހިމެނޭތޯ   ފަރާތެއް  ނިސްބަތްވާ   އަތޮޅަކަށް   އެ  ތެރޭގައި   ބީލަންވެރިންގެ   ފާސްވި  ،ނަމަ

  އެންމެ ތެރެއިން  ބީލަންވެރިންގެ  ނިސްބަތްވާ  އަތޮޅަށް  އެ ،އެގޮތުން . ބަލަންވާނެއެވެ 
  އެންމެ  ބީލަމުގައި   މުޅި  ،އަގާއި  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި  ފަރާތުން   ކުރެވޭ  ރޭންކް  މަތިން
  ފަހެއް)  5%  ފަރަގު   އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުން   ކުރެވިފައިވާ   ރޭންކް  މަތިން

  ފަރާތާ  ނިސްބަތްވާ  އަތޮޅަކަށް   އެ  ، ވާނަމަ ގައިކަމު ބޮޑުނުވާ   އަށްވުރެ ( އިންސައްތަ 
 .ނިންމަންވާނެއެވެ ކުރަންހަވާލު ބީލަން
 

  ފެތޭ  ހާލަތަށް   ށްފައިވާ   ބަޔާންކޮ  ގައި(  ނ)  އަދި(  ށ)  ،(  ހ)  އަކުރުގެ  )ރ( މި
  ބީލަން  ފަރާތާ  ދިވެހި   ކުރެވިފައިވާ   ރޭންކް  މަތިން  އެންމެ  ،ނެތްނަމަ   ބީލަމެއް 

 .ނިންމަންވާނެއެވެ ހަވާލުކުރަން
 

  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ރ)އަދި (  ނ)  ،(  ށ)  ،(  ހ)  އަކުރުގެ   )ރ( މި
  ބީލަން  ފަރާތާ  ކުރެވިފައިވާ   ރޭންކް  މަތިން  އެންމެ  ، ނެތްނަމަ   ބީލަމެއް   ފެތޭ

 .ނިންމަންވާނެއެވެ ހަވާލުކުރަން
 

ބީލަންވެރިން ނިސްބަތްވާ   .25
ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާނެ  

 މިންގަނޑު 

މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް، ވަކި ސަރަހައްދަކަށް ނިސްބަތްވާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި    .25.1
 .ބެލެވޭނެ ގޮތްތައް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ

އެޑްރެހަށް   ދާއިމީ  ފަރާތެއްގެ  އެ  ނަމަ،  ފަރުދެއް  އަމިއްލަ  ބީލަންވެރިއަކީ  )ހ( 
 ؛ބަލައިގެން. ނުވަތަ
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ވިޔަފާރިއެއް  )ށ(   އެ  ނަމަ،  ވިޔަފާރިއެއް  ނުވާ  ފަރުދަކަށް  ބީލަންވެރިއަކީ 

 .ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރަށަށް ބަލައިގެން
)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް ނިސްބަތްވާ  

 .ސަރަހައްދުގެ ގޮތުގައި ބަލަންވާނީ، އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ
އ1ަ ބީލަންވެރިއަކީ  އަހަރުގެ  .  އިއުލާނުކުރި  ބީލަން  ނަމަ،  ފަރުދެއް  މިއްލަ 

؛ ވަނަ ދުވަހު އެ ފަރާތް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް   1ޖަނަވަރީމަހުގެ  
 ނުވަތަ

. ބީލަމަށް އިއުލާނުކުރި އަހަރުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ،  2
ޖަނަވަރީމަހު  އަހަރުގެ  އިއުލާނުކުރި  ވިޔަފާރި    1ގެ  ބީލަން  އެ  ދުވަހު  ވަނަ 

 ނުވަތަ؛ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރަށަށް
ވިޔަފާރިއެއް  3 ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ބީލަމަށް އިއުލާނުކުރި އަހަރުގެ   .

 ނަމަ، އެ ވިޔަފާރިއެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރަށަށެވެ.
 

ބީލަމެއް ނިސްބަތްވާ   .26
ކަނޑައަޅާނެ  ސަރަހައްދު  

 މިންގަނޑު 

މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް، ބީލަމެއް ނިސްބަތްވާ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާނީ، އަންނަނިވި    .26.1
 .ގޮތަށެވެ

 .)ހ( ވަކި ރަށަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ހުޅުވައިލާ ބީލަން އެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވުން
 

 .ވުން)ށ( ވަކި ރަށަކަށް މަންފާވާގޮތަށް ހުޅުވައިލާ ބީލަން އެ ރަށަކަށް ނިސްބަތް
 

)ނ( އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމުވެފައި ހުރި ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ހުޅުވައި ލާ ބީލަންތައް  
 .އެ އޮފީސް ގާއިމުވެފައި ހުރި ރަށަކަށް ނިސްބަތްވުން

 
)ރ( އެއް ރަށަކަށްވުރެ ގިނަ ރަށްތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ހުޅުވައިލާ ބީލަންތަކުގައި އެ 

 ން މަންފާކުރާ ހުރިހާ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވުން.ބީލަމުގައި ހިމެނޭ އަދި އެ ބީލަމަކު
 

އިޢުލާނާ ުގޅިެގން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ    .27.1 ބީލަންތަން ކެންސަލްކުރުން  .27
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަަމ ބީލަންތައް ބަލައިނުަގތުމުެގ އިޚްތިޔާރު ވެރިފަރާތަށް 
ބީލަންތައް  ފުރިހަމަނުވާ  ބަލައިަގތުމަށްފަހުވެސް  ބީލަންތައް  އަދި  ލިބިެގންެވއެވެ. 

ބީލަންތަްއ  ބާތިލްކުރު އަދި  ލިބިެގންވެެއވެ.  ވެރިފަރާތަށް  އިޚްތިޔާރުެވސް  މުެގ 
ނުވަތަ   ައުގތަކެއްނަމަ  އެކަށީެގންނުާވ  އަުގތަކަކީ  ހުށަހަޅާފަިއވާ  ބަލައިަގތުމަށްފަހު 



 

 11ގެ   46ޞަފްޙާ:  
 
 

 

                                                                                                                                            266-PR/266/2023/9(IUL)ހޯދުން ފަރާތެއް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ކުނިކަހާ ސަރަހައްދުތައް އިޖުތިމާއީ 11

ކެންސަލްކުރުުމެގ   ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ  ބީލަން  އަދަދަކަށް  އެކަށީެގންވާ 
 ރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. އިޚްތިޔާރު މަސަްއކަތުެގ ވެރިފަ 

  ފަރާތް   ކާމިޔާބުކުރާ   ބީލަން  .28
 އެންގުން   އެކަން   ހޮވައި، 

 ލިޔުމުން އަންާގނެެއވެ. ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް   .28.1

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި   .29
 ކުރުން 

 05  ބަންދުނޫން  ިގނަެވެގން  ފޮނުވާތާ  ލިޔުން  އެކަމުެގ  ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް  ބީލަން  .29.1
 މަސައްކަތު   ދެމެދު  ފަރާތާއި  ކާމިޔާބުކުރި  ބީލަން  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ(  ފަހެއް)

 . ކުރަންވާނެެއވެ ސޮއި އެއްބަސްވުމުަގއި
  ސޮއި   ަގއިއެއްބަސްވުމު  މުއްދަތުަގއި  އެ  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  29.1  .29.2 

 ނިންމުން  ނިންމާފައިވާ  ހަވާލުކުރުމަށް  މިމަސައްކަތް  ،ނުކުރައްަވއިފިނަމަ
 . ބާތިލްކުރެވޭނެެއވެ

 ނުވަތަ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  މަސައްކަތް  ސޮިއކުރުމަށްފަހު  އެއްބަސްވުމުަގއި  .29.3 
  މަސަްއކަތް   ނުކޮށް  މަސައްކަތްފުރިހަމަ  ސޮއިކުރުަމށްފަހު  އެއްބަސްވުމުަގއި
  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ގައި  17.19  ވާއިދުެގޤަ   މާލިއްޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

 . ފިޔަވަޅުެއޅޭނެެއވެ ޮގތުެގމަތިން
 )ޅ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީތައް 

ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށައަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބީލަން ޝީޓްަގއި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނަަމ،    .30.1 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  .30

 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ައސްލުެގ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަދަދުެގ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 
ބޭންކަކުން    .30.2  ަގބޫލުކުރެވޭ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން  ޮގތުަގއި  ބިޑް ސެކިއުރިޓީެގ 

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާއިްމކުރެވިފަިއވާ ފައިނޭންޝަލް ިއންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި 
ބިޑް ސެކިއުރިޓީ    ައސްލެވެ.ެގ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ެގރެންޓީ

 ަގއި ވާނެއެވެ.  7ޖަދުވަލު  އޮންނަންވާނެ ޮގތުެގ ނަމޫނާއެްއ 
  ރަސްމީ ބަންދު ނޫން   ން ފެށިެގންޚުއެކަން އަންާގ ތާރީ  ށްބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަ  .30.3 

  ބިޑް ސެކިއުރިޓީ   ތަކުެގ)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތް   7
ހިފައިެގން   ލިޔުމެއް  ރަސްމީ  ފޮޓޯޖެހި  އެނޭގނެ  ކާކުކަން  އެފަރާތްތަކުން  ބަލާ 

 އަންނަންވާނެެއވެ. 
ބީ  ޅިހުށަހެ  ލަންބީޅުވުމަށްފަހު  ހު  ބީލަން  .30.4  ވަކިވެއްޖެފަރާތަކުން    ނުަވތަ   ނަމަލަމުން 

ފަރާތަ  ލަންބީ ބީލަން  ކާމިޔާބުކުރާ  ލިބުމަށްފަހު  ލިޔުން  ކާމިޔާބުވިކަުމެގ  ބީލަން  ށް 
ދައުލަތަށް   އެފަރާތުން  ކޮށްފިނަމަ  ކެންސަލް ސެކިއުރިޓީ  ބިޑް  ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ނެޭގނެެއވެ.  
 . ދުވަހެވެ 90 ފެށިެގން ންޚުތާރީ ހުށަހަޅާ ބިޑް މުއްދަތަކީ ސެކިއުރިޓީެގ ބިޑް  .30.5 
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އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި   .31
އެޑްވާންސް ފައިސާގެ  

 ގެރެންޓީ 

  ަގވާއިދާ   މާލިއްޔަތުެގ  ދައުލަތުގެ   ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ  ެއދި  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  އެޑްވާންސް  .31.1
 . ދޫކުރެވިދާނެެއވެ ފައިސާ  ެއޑްވާންސް އެްއޮގތަށް

)ދެލައްކަ   /250,000-އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްެގ ޖުމްލަ އަުގ    .31.2
 ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ. 

)ސާޅީސް    45އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްެއދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުވާތާ    .31.3
 ފަހެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ެގރެންޓީެގ ޮގތުަގިއ    ހޯދުމަށް  ފައިސާ   އެޑްވާންސް  .31.4 
ާގއިމްކުރެވިފަިއާވ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ަގބޫލުކުރެވޭ  ސަރުކާރުން 
ސެކިއުރިޓީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  މި  އިންސްޓިޓިުއޝަނަކުން  ފައިނޭންޝަލް 

 ނުވަތަ ެގރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  
)ފަނަރަ   %15އެޑްވާންސް ފައިސާެގ ޮގތުަގއި ދޫކުރެވޭނީ މަސަްއކަތުެގ ޖުމްލަ އަުގެގ    .31.5 

އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮޑުނުާވ އަދަދެކެވެ. އަދި ެއޑްވާންސްެގ ޮގތުަގއި ދެވޭ ފައިސާ  
ބިލްތަކުން،  ހުށަހަޅާ  ހޯދަމުންދާއިރު  ޚިދުމަތް  ނުވަތަ  ކުރަމުންދާއިރު  މަސައްކަތް 

 އުނިކުރެވޭނެއެވެ. ލަ އަުގެގ ނިސްބަތުން ކޮންޓްރެކްޓްެގ ޖުމް

އަަގކީ    .32.1 ގެރެންޓީ   ޕާރފޯމަންސް  .32 ހުށަހަޅާ  ައގެއްނަމަ    0,000/50-ބީލަމަށް  މަތީެގ  ބީލަން  ރުފިޔާއަށްވުރެ 
ފަރާތުން   ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ކާމިޔާބުކުރި  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ަގބޫލުކުރާ  ސަރުކާރު 

ގާއިމްކުރެވިފަިއވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފަިއާވ  
އަސްލު   ެގރެންޓީއެްއެގ  ނުވަތަ  ޮގތުަގިއ  ސެކިއުރިޓީ  ެގރެންޓީެގ  ޕާރފޯމަންސް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
ޕާރފޯމަންސް ެގރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުަގިއ    .32.2 

 ނިންމާފައިވާ  ހަާވލުކުރުމަށް  މިމަސައްކަތްޕާރފޯމަންސް ެގރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ،  
ބާތިލްކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް   ނިންމުން

   ނެޭގނެެއވެ.

ެގރެންޓީެގ ޮގތުަގއި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ަގބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ޕާރފޯމަންސް    .32.3 
ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ާގއިްމކުރެވިފަިއވާ ފައިނޭންޝަލް ިއންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން  

   ެގ އަސްލެވެ.މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ެގރެންޓީ 
  ތާރީޙުންެގރެންޓީ ހުށަހަޅާ  ޕާރފޯމަންސް    އަކީ  މުއްދަތަކީ  ެގެގރެންޓީޕާރފޯމަންސް    .32.4 

 އެްގރީމަންޓްެގ މުއްދަތެވެ.  ފެށިެގން
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި   .33

 މައްސަލަ ބެލުން 
ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފަދައިން ބީލަމެއްަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ ަގވާއިދުެގ    .33.1

ހުށަހެޅޭ  ހުށަހެޅުމާއި،  މައްސަލަ  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ 
ސަރކިއުލަރ   މާލިްއޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ޢަަމލުކުރެވޭނީ،  ބެލުމުަގއި  މައްސަލަތައް 
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ަގިއވާ "ބީލަމަކާ ުގޅިެގން މައްސަލަ    17ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ނަންބަރު  
ާއ   އުޞޫލު"  ޢަމަލުކުރާނެޮގތުެގ  ބެލުމުަގިއ  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ހުށަހެޅުމާއި، 

 އެްއޮގތަށެވެ. 
ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފަދައިން ބީލަމެއްަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ ަގވާއިދުެގ    .33.2 

ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތަްއތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތާބެހޭ 
ނަންބަރު   ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ  "ބީލަން    18ެގ  ަގިއވާ 

ބީލަންވެރި އޮފިސަރަށް  ޕްރޮކިުއމަންޓް  އޮފީހުެގ  ހުށަހަޅާ އިޢުލާންކުރި  މައްސަލަ  ޔާ 
 ފޯމުންނެވެ. PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" -ފޯމް

ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފަދައިން ބީލަމެއްަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ ަގވާއިދުެގ    .33.3 
ހުށަހަޅާ   މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުން،  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ 

)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ، މައްސަލަ    7ންދު ނޫން  ތާރީޚުން ފެށިެގން ސަރުކާރު ބަ 
ނިންމައި، މައްސަލަ ނިންމިޮގތް ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ދައުލަތުެގ 

ަގިއވާ   19ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  
ފޯމުން   PR-14ރުދޭ ޖަވާބު"  "ބީލަމުެގ މައްސަލައާއި ުގޅިެގން ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަ

 ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އަންާގނެެއވެ. 
  ބީލަމެއްަގއި   ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ަގއި  17.09  ަގވާއިދުެގ  މާލިއްޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ  .33.4 

  އޮފިސަރުދޭ   ޕްރޮކިއުމަންޓް  ،ހުށަހެޅުމުން  ބެލުމަށް  ކަންތަްއތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ
ބިޑް   ބެލުމަށް  އަލުން  މައްސަލަ   ބަޔާންކޮށް  އެކަން  ނުޖެހޭނަމަ   ހިތްހަމަ  ޖަވާބާމެދު
 . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް

މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް   .34
މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު  
 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން 

ބާބު    .34.1 ަގާވިއދުެގ  މާލިއްޔަތުެގ  ފަދައިން    17.11ދައުލަތުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި 
ބެލުމަށް  އަލުން  އިދާރީކަންކަން  ުގޅިެގން  މައްސަލައަކާއި  ދިާމވާ  ބީލަމެއްަގއި  
މާލިއްޔަތާބެހޭ   ދަުއލަތުެގ  ހުށަހެޅުމުަގއި،  އަށް  ކޮމެޓީ"  ރިިވޔު  "މުސްތަޤިއްލު 

  ަގއިވާ "ބީލަންވެރިޔާ   21ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  
ބަލާ  އަލުން  މައްސަލަ  "ބީލަމުެގ  އެދި  ބަލައިދިނުމަށް  އަލުން  މައްސަލަ  ބީލަމުެގ 

PR-އެޕީލް މަރުހަލާ"    –މުސްތަޤިއްލު ރިވިޢު ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު"  

 ފޯމުން ހުށަހަޅިދާނެއެވެ.  16
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 3  - ސެކްޝަން  

 މާއްދާތައް   ހާއްސަ   އަދި  އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް

  .35.1 މާނަކުރުން  .35

 

"މަސައްކަތުެގ ވެރިފަރާތް" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މަސަްއކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

   އިދާރާއަށެވެ.

"މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ަމސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް   .35.2 
 އެދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ.

"މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފަިއެއވަނީ ބީލަން ޝީޓްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ   .35.3 
 މަސައްކަތަކެވެ. 

"މަސައްކަތުެގ ައުގ ނުވަތަ ކުލި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ެއއްބަސްވުާމއި އެްއޮގތަށް    .35.4 
ހަވާލުކު މަސައްކަތް  ނުވަތަ  ހަވާލުވާ  މަސައްކަތް  ފުރިހަމަކުރުމުން  ރާ  މަސައްކަތް 

 ފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާއަށެވެ.  

ވެރިފަރާތާއި،    .35.5  މަސަްއކަތުެގ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "އެއްބަސްވުން" 
ވެވޭ   ޮގތުން  މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ހަވާލުާވ  މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 އެއްބަސްވުމަށެވެ. 

  އުޅޭ   ކައިވެނިކޮށްެގން  ުމވަްއޒަފަކު  އެ  ،ެއވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ރިލޭޓިވް  ކްލޯޒް"  .35.6 
  އެއްބަނޑު  ،މީހުންނާއި  އެއްބަފާ  ،މީހުންނާއި  ެއއްބަނޑު  ،ދަރިންނާއި  ،މީހާއާއި
  މުަވއްޒަފަކު   އެ  ،ދޮންދަރިންނާއި  ،މަިއންބަފައިންނާއި  ،މީހުންނާއި  އެއްބަފާ

  އެއްބަނޑު  ،މީހުންނާއި ެއއްބަފާ  ،މީހުންނާއި  ެއއްބަނޑު މީހާެގ  އުޅޭ  ކަިއވެނިކޮށްެގން
 .މައިންބަފައިންނަށެވެ މީހާގެ  އެ ،މީހުންނާއި އެއްބަފާ

  ހިއްސާ  ވިޔަފާރީެގ  މުަވްއޒަފަކާ  އެ  ،އެވަނީ   ބުނެފައި  ކަމަށް"  އެސޯސިއޭޓް  ކްލޯޒް"
 .ފަރާތްތަކަށެވެ އޮންނަ ުގޅުން ވިޔަފާރީެގ ނުވަތަ
 

 ާގނޫނު  ،ބެލެވޭނީ  ޮގތުގައި  ތަކުެގ"  ވިޔަފާރި  މެދުފަންތީެގ  އަދި  ކުދި  ،ކުދި  އެންމެ"  .35.7 
 ދަށުން  ެގ(  ާގނޫނު  ވިޔަފާރީެގ  މެދުފަންތީެގ  އަދި  ކުދި)  06-2013  ނަންބަރު

 ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ
 

 ފަރާތުން   އެއް   ުގޅިެގން  މިއެއްބަސްވުާމއި   ފަރާތްތަކުން  ޝާމިލުވާ   އެއްބަސްވުމުަގއި  މި  .36.1 ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރުން  .36
 ދިވެހި  އަންާގނީ  އާއްމުޮގތެއްަގއި  އެންުގންތައް  ެއންމެހައި  އަންަގންޖެހޭ  ފަރާތަށް  އަނެއް
 .ލިޔުމުންނެވެ ،ބަހުން



 

 15ގެ   46ޞަފްޙާ:  
 
 

 

                                                                                                                                            266-PR/266/2023/9(IUL)ހޯދުން ފަރާތެއް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ކުނިކަހާ ސަރަހައްދުތައް އިޖުތިމާއީ 15

  ނުވަތަ   އަތަށް  އަތުން  ރައްދުކުރާނީ   ލިޔުން  ފޮނުވާ  ފަރާތަށް  އަނެއް  އެއްފަރާތުން  .36.2 
ބީލަމުަގއި ބަޔާން ކޮށްފަިއވާ    ،ކަނޑައެޅިފަިއވާއީމެއިލަށް   ނުވަތަ   ،ފޯސްޓުން  ރަޖިސްޓްރީ
 އެޑްރެހަށެވެ. 

  ބޭނުންވާ  ކުރާން  ބަދަލު  ،ބޭނުންވާނަމަ  ބަދަލުކުރާން  ެއޑްރެސް   މިއެއްބަސްވުމުަގއިވާ   .36.3 
 . އަންަގންވާނެެއވެ ލިޔުމުން ފަރާތަށް އަނެއް ފަރާތުން

ތިންވަނަ ފަރާތަކާއި   .37
 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން 

  އެހެންފަރާތަކާއި   ެއްއވެސްބައެއް  މަސައްކަތުެގ  ދަށުންކުރެވޭ  މިއެއްބަސްވުމުެގ  .37.1
 ، ފަރާތުން  ޙަވާލުވާ  މަސައްކަތް  ބަޔާންކޮށް  އެކަން  ބޭނުންވާނަމަ  ކުރަން  ޙަވާލުކޮށްެގން
 ހުއްދަހޯދަށްވާނެއެވެ.  ހުށަހަޅާ ލިޔުމުން ވެރިފަރާތަށް

  ބަެއއް   ެއްއވެސް  މަސައްކަތުެގ  ފަރާތަކާ  އެހެން  ޮގތުެގމަތިން  ަގިއވާ  137.  .37.2
  ފަރާތުން   ޙަވާލުވާ   މަސައްކަތް   ހަވާލުކުރިކަމުަގިއވިޔަސް 

 އުފުލަން ވާނެެއވެ.  ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް މިއެއްބަސްވުމުަގއިާވޮގތުެގމަތިން
ޚިދުމަތާއި  ތަކެއްޗާއި   .38

 ހަވާލުވުން 
ލިބިފައިވޭތޯ  .38.1 ތަކެތި/ޚިދުމަތް  ޮގތަށް   މިއިދާރާއާބަލާނީ    އެއްބަސްވުމުަގިއވާ 

މަސަްއކަތް ކޮލިޓީ ބެލުމަށްފަހު ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި އެްއޮގތަށް    ެއވެ.ޙަވާލުވުމަށްފަހު
އެްއޮގތަށް   އެްގރީމަންޓާ  ވާނަމަ  ތަކެތި/ޚިދުމަތް  ނިންމާފައިވާކަމަށް 

ޚިދުމަތް/ތަކެތި    ލިބުނުކަމަށްބެލޭނެއެވެ. ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  ޚިލާފަށް  އެއްބަސްވުމާ  އަދި 
 އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެެއވެ. 

ތެރޭަގއި    .38.2 މުއްދަތުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތަކެތި/ޚިދުމަތް  އެއްބަސްވުމުަގއި 
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ 

  ކާރިޘާެއއް/ ޙާދިސާއެއް  ޤުދުރަތީ  ނުވަތަ  ކަމެއް  ބާރުނުފޯރާ  ހަވާލުވިފަރާތުގެ   މަސައްކަތް  .38.3 
  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  މުއްދަތު  ކުރިމަތިެވއްޖެނަމަ  ުގޅޭކަމެއް  މެނިފެކްޗަރިންއާއި  ނުވަތަ

  ުގޅޭކަމާ  ނުވަތަ  ރަސްމީ)  އެޭގފަދަ  ދިމާިވކަން  އެކަމެއް  ނުވަތަ   ކާރިޘާއެއް/އެޙާދިސާެއއް
 ކުރިން  ހަމަވުމުެގ  މުއްދަތު  ނިންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ލިޔުންތަކާއެކު  (ފަރާތްތަކުެގ

   ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. މަސައްކަތުެގ ވެރިފަރާތަށް
 މުއްދަތު  ހުށަހެޅިނަމަވެސް  ކޮށްދިނުމަށްރުއިތު  މުއްދަތު  ހުރެ  ސަބަބަކާއި  އެްއވެސް  .39.1 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  .39

  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގައި"  އުޞޫލު  ިއތުރުކޮށްދިނުމުެގ  މުއްދަތު"  އިތުރުކޮށްދޭނީ
 ޮގތުެގމަތިން ބިޑް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައިެގންނެވެ. 

މާލިްއޔަތުެގ    .39.2 ދައުލަތުެގ  ނުނިމޭނަމަ  މަސައްކަތް  މުއްދަތަށް  އެއްބަސްވުމުަގިއވާ 
ޑެމޭޖަސް    10.71ޤަވާއިދުެގ   ލިކުއިޑޭޓަޑް  ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  މާއްދާއާ  ވަނަ 

 ކެނޑޭނެެއވެ.  
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އަުގ    .39.3  ކަނޑާނީ،  00,000/0,5-ޖުމްލަ  ފައިސާ  ބީލަމެްއނަމަ  ދަށުެގ  ރުފިޔާއަށްވުރެ 
)ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާ ުގނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ  0.005ޖުމްލަ އަުގ 

 މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުެގ އަދަދާ ުގނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ. 
 CP*0.005*LDލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = 

CP ްރައިސް(: ކޮންޓްރެކްޓްެގ ޖުމްލަ އަގު )ކޮންޓްކެޓް ޕ 
LD  ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮންޓްރެކްޓްެގ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ( 

  ކުރުމާއި   ޖުރިމަނާ  .40
 ކުރުން   ބާތިލް   އެގްރީމަންޓް 

 

މުއްދަތަށް    .40.1 ލަސްވާ  ނުނިމި  ފަރާތުންމަސައްކަތް  ޙަވާލުވި  ފައިސާ   މަސައްކަތް 
ހުށަހަޅާ ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ   މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުންދޭންޖެހިއްޖެނަމަ،  

މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވީ ުމއްދަތަށްވާ ފައިސާ ބިލްަގިއވާ އަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު 
 ބާކީ ފައިސާެއވެ. 

އަުގެގ    .40.2 ޖުމްލަ  ޑެމޭޖަސް    15%މަސައްކަތުެގ  ލިކުއިޑޭޓަޑް  އަށްވުރެ  އިންސައްތަ 
 ބޮޑުެވއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރެވޭނެެއވެ. 

ފާހަަގ   .40.3  ނުދާކަމަށް  ކުރިޔަށް  މަސަްއކަތް  ބަޔާންކޮށްފައިާވޮގތަށް  އެއްބަސްވުމުަގއި 
ބާތިލްކުރުމުެގ   ބައެއް  އެއްބަސްވުމުެގ  ނުވަތަ  އެއްބަސްވުންެއއްކޮށް  ކުރެިވއްޖެނަމަ 

 ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުެގ ވެރިފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
ބަންދުނޫން  އެްއވެސް    .40.4  ބާތިލްކޮށްފިނަމަ  އެްއބަސްވުން  ދުވަހުެގ   3ސަބަބަކާހުރެ 

ތެރޭަގިއ، އެހާތަނަށް ނިމިފަިއވާ މަސަްއކަތާިއ، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުެގ ތަފްސީލް  
އަާގއެކު ލިޔެ، ދެފަރާތުން އެލިޔުމުަގިއ ސޮއިކުރަން ވާނެެއވެ. އަދި މަސައްކަތް ހިނާގ  

ކޮންޓްރެކްޓަ ހުންނަ  އެތަކެތި   ސައިޓްަގއި  ނަަގއި  ލިސްޓް  ތަކެތީެގ  ހުރިހާ  ެގ  ރ 
މިއިން   3ބަނދުނޫން   ފަހުން  މުއްދަތުެގ  މި  ެގންދަންވާނެެއވެ.  ތެރަޭގއި  ދުވަހުެގ 

 ނެއެވެ. އެްއޗަކަށް ދިމާވާ އެްއވެސް ަމއްސަލަައކަށް ޒިންމާެއއް ނުެވވޭ 
ޤާނޫނެްއ    އެްއވެސް  ސަރުކާރުެގ  ސޮއިކުރުމަށްފަހު  ދެފަރާތުން  އެއްބަސްވުމުަގއި  މި  .41.1 އެގްރީމަންޓް ބާތިލްކުރުން  .41

 އެފަދަ  ނުވަތަ އެނގިއްޖެނަމަ  ވާކަން  ތަޢާރުޟު ެއއްބަސްވުމާއި މި ދަކާަގވާއިނުވަތަ 
  މިއެއްބަސްވުން   މުޅި  ސަބަބުން  އެކަމެއްެގ  ހެދިއްޖެނަމަ   ަގވާއިދެއްޤާނޫނެއް ނުވަތަ  

  އެ  ހިމެނޭޮގތްވެއްޖެނަމަ  އެއްބަސްވުމުަގއި  މި  ާމއްދާެއއް  އެފަދަ.  ނުވާނެެއވެ  ބާޠިލެއް
 ދެމެހެއްޓުމަށް  އުވާނުލައި  އެއްބަސްވުން  މި  ނަމަވެސް  އިސްލާހްކޮށްެގން  މާއްދާއެއް

 . ޤަބޫލުކުރަމެވެ އެއްބަސްވެ ދެފަރާތުންވެސް

ޑިޔުޓީތަކާިއ،    .41.2  ކަސްޓަމްސް  ޓެކްސްތަކާއި،  ދަްއކަންޖެހޭ  ުގޅިެގން  މިމަސައްކަތާިއ 
ފީއެްއ   ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ  ފީެއއް  އެހެނިހެއް  އަދި  ފީތަްއ  ލައިސަންސް  އިމްޕޯޓް 

 ދައްކާނީ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.
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  މެދުަގއި   ދެފަރާތުެގ  ެގނެވޭނީ  ބަދަލެއް  މާއްދާއަކަށް  އެްއެވސް  އެއްބަސްވުމުަގިއވާ  މި  .42.1 އެހެނިހެން ކަންކަން  .42
 . ެއއްބަސްވުމަކުންނެވެ ސޮއިކުރެވޭ

ޓެކްސް އަދި އެހެނިހެން   .43
 ފީތައް 

  ޤާނޫނުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކުރާނީ  ތަންފީޛު  އަދި  ، ހިންާގނީ  އެއްބަސްވުން  މި  .43.1
 . ެއްއޮގތަށެވެ ޤަވާއިދުތަކާއި

އެއްބަސްވުމަށް   .44
 ބަދަލުގެނައުން 

 ދައްކަިއެގން  ވާހަކަ   މެދުަގއި  ދެފަރާތުެގ  ދެބަސްވުން  އުފެދޭ  އިމެދުމިއެއްބަސްވުމާ  .44.1
  ހުށަހަޅައިެގން   އްސަލަމަ  ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ހައްލުނުކުރެިވއްޖެނަމަ

 . ނިންމާނީއެވެ
އެއްބަސްވުމަށް ހިނގާނެ   .45

 ޤާނޫނު 
ތުެގ  ދެފަރާ  ހަްއލުކުރާނީވެސް  ެއކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ނެތްކަމެއް   ަގއިމިއެއްބަސްވުމު  .45.1

  ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ހައްލުނުެވއްޖެނަމަ.  ދަްއކަިއެގންނެވެ  ވާހަކަ  މެދުގައި
 . ނިންމާނީއެވެ ހުށަހަޅައިެގން މައްސަލަ
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 4  - ސެކްޝަން  
 ޖަދުވަލުތައް 

 1 –   ޖަދުވަލު 
 ޗެކްލިސްޓް   އަދި   ލިޔުންތައް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ފަރާތުން   ހުށަހަޅާ   ބީލަން 

 އޮފީސް  ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ   #
ހުށައަޅާ  
 ފަރާތް  

   ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.   ނެތްނަމަ   ނުވަތަ  މަދު   ލިޔުންތައް   އަދި   ލިޔުމެއް   އަދި   މަޢުލޫމާތު   ތިރީގައިމިވާ   ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު 

   (  2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު   .1

2.  
ޝީޓް )މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް    ްޕރޮފައިލް  ނުވަތަ ކޯަޕރޭޓްރެޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ    ވިޔަފާރީގެ

 އިން ދޫކޮށްފައިވާ( 
 

 

   ( 3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ްޕރޮފައިލް  .3

4.  
"ބީލަން ހުށައަޅާ ފޯމު"ގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮީޕ ނުވަތަ ޕާސްޯޕޓުގެ  

 ކޮީޕ
 

 

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

   ( އެޓާރނީ އޮފް ަޕވަރ) ލިޔުން  ހުއްދަ ސޮއިކުރުމުގެ ބީލަމުގައި  .6

   . އެލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ ލިޔުން  ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 6.1  .7

8.  
  ހިމެނިފައިވާ  ގައި  5  ސެކްޝަން   ، ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ހުށަހަޅާ  ކޯޓޭޝަން  އަމިއްލަ  އެފަރާތެއްގެ)  ކޯޓޭޝަން

  .(ވާނެއެވެ ހުންނަން   އެނގެން ވަކިން ވަކި  އަގު  ބައިތަކަށްވާ ހުރި  ކޯޓޭޝަންގައި
 

 

9.  
  އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން  ފައިނޭންސިއަލް  އެކު   ީޕރިއަޑްއާއި  ވެލިޑިޓީ  ދުވަހުގެ   90)   އަސްލު   ސެކިއުރިޓީގެ   ބިޑް

 ( ދޫކޮށްފައިވާ 
 

 

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

   (ކޮށްފައިވާނަމަ  ރަޖިސްޓަރ) ކޮފީ   ސެޓްފިކެޓްގެ ރަޖިސްޓްރޭސަން އީ.އެމް.އެސް  .10

11.  
 ހުށަހަޅާފައި  ފުރިހަމަކޮށް  5  ޖަދުވަލު  އަދި  ލިޔުންތައް  ތަޖްރިބާގެ  މަސައްކަތުގެ  މަސައްކަތާގުޅުންހުރި  ހުށަހަޅާ  ބީލަން
 ( ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ދިނުމަށް  މާރކްސް ގައި  6 ޖަދްވަލު ) 

 
 

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

   ތަރުތީބުކުރެވިފައި    މިލިސްޓުގައި ވާ ތަރުތީބުންހުރީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް    .12

   ކިތައްވަނަ  ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށް( ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި )ކިތައް ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން   .13

   ސޮއިކޮށްފައި  ހުރީ ޞަފްހާތަކުގައި   .14

   ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަހާފައި  ހުރީ  ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް  .15

 ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ކުރިން   ސޮއިކުރުމުގެ   އެއްބަސްވުމުގައި 

16.  
 މަސް 3  ދޫކުރިފަހުން)  ކޮީޕ ރިޯޕޓްގެ  ކްލިއަރެންސް   ޓެކްސް  ދޫކުރާ  އޮތޯރިޓީން ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް
 ގެރެންޓީގެ އަސްލު  ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ ާޕރފޯމަންސް  ާޕރފޯމަންސްއަދި  ( ހަމަނުވާ
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 2 –   ޖަދުވަލު 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

 

 

 

 މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  ބީލަން   .1
 1.1 ނަންވިޔަފާރީގެ  

 1.2 އެޑްރެސް  

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 
 2.2 އިޢުލާން ނަންަބރު 

 އަގު ހުށަހަޅާ   .3
 )މަހަކަށް(  އަގުހުށަހަޅާ  

3.1 
 ޖީ.އެސް.ޓީ 

 ހިސާުބ އަކުރުން()މަހަކަށް  – އަގުޖުމްލަ  

 )ތާނައިން ޖެހުމަށް(  މަހަކަށް - އަގުޖުމްލަ  

 2.3  މުއްދަތު އަހަރު 1

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު  .4
މާއްދާތައް  އެގްރީމަންޓްގެ  މަޢުލޫމާތާއި،  ދީފައިވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ނުވަތަ  ތަކެތި  މަސައްކަތް/    މަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ބެލުމަށް   /  ރަނގަޅަށް  އަޅުގަނޑު  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ނުވަތަ  މަސައްކަތް/ތަކެތި  މި  އަގަށް  ދެންނެވިފައިވާ  މަތީގައި  ފަހު، 
 އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ. 

4.1 

ނިންމައިފިނަމަ،   ހަވާލުކުރަން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ނުވަތަ  މަސައްކަތް/ތަކެތި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގައިވާ    3.2އަޅުގަނޑު/ 
 މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ. 

4.2 

ޤަބޫލުކޮށް، އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން  90މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 
އެއްބަސްވަމެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން އެދިވަޑައި ގެންފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި 

 މަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.  ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް/ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދު
4.3 

   ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .5

 

 ސޮއި 

 ނަން  

 މަޤާމު 

 ތާރީޚް 
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 3 –   ޖަދުވަލު 
 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 

 

 

 

 

 މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ   .1
  -1.1 ނަންވިޔަފާރީގެ  

  -1.2 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް 

  -1.3 ރަޖިސްޓްރީ ނަންަބރު 

  -1.4 ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންަބރު  

  -1.5 ނަންަބރު  ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން 

  -1.6 ފޯނު ނަންަބރު  

  -1.7 އީމެއިލް އެޑްރެސް  

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

 # ނަން  މަޤާމު 

   

   

   

   

 އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް  .3
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 4 –   ޖަދުވަލު 
 މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 

 

 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
)ދިވެހި    ފާއިތުވި މަހުގެ ބެލެންސް 
 ރުފިޔާއިން( 

 # އެކައުންޓް ނަންބަރު  އެކައުންޓްގެ ބާވަތް 

    

    

    

 ޖުމްލަ  

 ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކްރެޑިޓް ދޫކުރާ  

)ދިވެހި    ފައިސާގެ އަދަދު 
 ރުފިޔާއިން( 

 # ކުރެޑިޓް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަން  ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް  ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު 

     

     

     

 ޖުމްލަ  
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 5 –   ޖަދުވަލު 
 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް   ( ފަހެއް )   5ފާއިތުވި  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް 

މަސައްކަތުގެ އަގު  
 )ދިވެހި ރުފިޔާއިން( 

 # މަސައްކަތުގެ ނަން  މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް  މަސައްކަތްކުރި އަހަރު 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ޖުމްލަ: 
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 ޖަދުވަލު  6
 ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް  ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު 

 
  އިންޓް ދެވޭނެ ޕޮ 

 ދާއިރާ 
 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް 

ޕޮއިންޓްގެ  

 އަދަދު 

 އަގު

 95 ×ހުށަހެޅި އަގު  ÷ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު 

 .( ގިނަވާނެއެވެ ޕޮއިންޓް ލިޭބ ވަރަކަށް ކުޑަވީ އަގު)
އަގު   ހުށަހަޅާ  ޮބޑުވެގެން    އަށްޑިހަ)  000،08/-މަހަކަށް  ވުރެ  އަށް  ރުފިޔާ  ހާސް( 

 ނުވާނެއެވެ. 

95 

  5 × އަދަދު ޕްރޮޖެކްޓް ގިނަ އެންމެ ހުށަހެޅި ÷ އަދަދު ޕްރޮޖެކްޓްގެ ހުށަހެޅި ތަޖުރިބާ 
 ( އެކަނި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ގުޅުންހުރި ހިންގާފައިވާ  ނެތި އެއް ޖޫރިމަނާ)

  އެކްސްޗޭންޖުގައި -ސްޓޮކް  ކޯޕަރޭޝަންތަކަށާއި  ދައުލަތުގެ  އޮފީސްތަކަށާއި  ދައުލަތުގެ
މަހަކަށްޖެހޭ   ޖުމްލަ  ތަކެތީގެ  މިފަދަ  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  ކުންފުނިތަކަށް  ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ

  ފުރިހަމަކޮށްދީފައިވާ   މަސައްކަތްތައް  ކުޑަނޫން  ރުފިޔާއަށްވުރެ(  ހާސްދިހަ )  ،00010  އަގު
 . ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ިބޑް  ފަރާތުން ލިުބނު ޚިދުމަތް ކަމަށް
  ޖުމްލަ   ތާރީޙާއި  ފުރިހަމަކުރި  މަސައްކަތް.  ލިޔުމަށެވެ  5  ގިނަވެގެން   އެންމެ  ދެވޭނީ  މާކްސް
 ކުރިއަށް   ނެތި  ޖޫރިމަނާއެއް  އަދި.  ނުގަނެވޭނެއެވެ  ަބލައެއް  ލިޔުންތައް  ނެތް  އެނގެން  އަގު

 ވަލް ޖަދު  ބަލާނީ  ދިނުމުގައި  މާރކްސް   ތަޖުރިާބ.  ވާނެއެވެ  ވާން  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  ގެންދެވިފައިވާ
 މަސައްކަތް  ދީފައިވާ  އެމަސައްކަތަކަށް  ފަރާތުން  ކުރުވި  މަސައްކަތް  އަދި  ،ަބޔާންކޮށް  ގައި  5

 . ލިޔުންތަކަށެވެ ނިންމިކަމުގެ

5 

 100 ޖުމްލަ 
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 ޖަދުވަލު  7
 )ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ނަމޫނާ( 

 

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”) 

[company registration number] has submitted his Bid for the Project no……….issued by the Secretariat of 

Kulhudhuffushi City Council on ………………………………… …………..for construction of 

…………………………… …….[name of Contract] (hereinafter called “the Bid”) under Invitation of bidders No. 

………………….. [Announcement Number] 
 

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 30.1 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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 ސެކްޝަން  –  5
 ކޮޓޭޝަން ސީޓް 

 

 # ތަފްސީލް  އަގު 

  .1 ން ސާފުވާނެވެ.( މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހު ސަރަހައްދު/ޒޯންގެ ތަފްސީލް ) Aޒޯން  

  .2 )ޒޯންގެ ތަފްސީލް/ސަރަހައްދު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން ސާފުވާނެވެ.(  Bޒޯން  

  .3 )ޒޯންގެ ތަފްސީލް/ސަރަހައްދު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން ސާފުވާނެވެ.(  C ޒޯން 

  .4 )ޒޯންގެ ތަފްސީލް/ސަރަހައްދު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން ސާފުވާނެވެ.(  Dޒޯން  

  .5 )ޒޯންގެ ތަފްސީލް/ސަރަހައްދު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން ސާފުވާނެވެ.(  E ޒޯން 

  .6 )ޒޯންގެ ތަފްސީލް/ސަރަހައްދު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން ސާފުވާނެވެ.(  F ޒޯން 

  .7 )ޒޯންގެ ތަފްސީލް/ސަރަހައްދު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން ސާފުވާނެވެ.(  G ޒޯން 

  .8 )ޒޯންގެ ތަފްސީލް/ސަރަހައްދު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން ސާފުވާނެވެ.(  H ޒޯން 

  .9 ތަފްސީލް/ސަރަހައްދު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން ސާފުވާނެވެ.( )ޒޯންގެ   I ޒޯން 

  .10 )ޒޯންގެ ތަފްސީލް/ސަރަހައްދު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން ސާފުވާނެވެ.(  J ޒޯން 

  .11 )ޒޯންގެ ތަފްސީލް/ސަރަހައްދު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން ސާފުވާނެވެ.(  Kޒޯން  

  .12 )ޒޯންގެ ތަފްސީލް/ސަރަހައްދު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން ސާފުވާނެވެ.(  L ޒޯން 

  .13 )ޒޯންގެ ތަފްސީލް/ސަރަހައްދު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން ސާފުވާނެވެ.(   M ޒޯން 

  .14 )ޒޯންގެ ތަފްސީލް/ސަރަހައްދު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން ސާފުވާނެވެ.(  N ޒޯން 

  .15 )ޒޯންގެ ތަފްސީލް/ސަރަހައްދު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން ސާފުވާނެވެ.(  Oޒޯން  

 ޖުމްލަ އަގު  

 8ޖީ.އެސް.ޓީ %  

 ޖުމްލަ އަގު )ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން(  
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 6  –   ސެކްޝަން 
 މަޢުލޫމާތު ސައްކަތާއި ބެހޭ  މަ 

 

 މައުލޫމާތު ޝީޓް ކުޅުދުއްފުށީގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް ކުނިކަހާ ބެލެހެއްޓުމުގެ  

 ގައި(:01މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސާފު ކުރަންޖެހޭ ސަރަހައްދުތައް )ސަރަހައްދުތައް އެނގޭނެ ޗާޓް އެނެކްސް   .1

 ތަފްސީލް )ސަރަހައްދު(  ޒޯން   #
ބަނދަރުގެ އުތުރު މަގު،  މަގުގެ ފުޅާމިނަށް )ތޮށިގަނޑުން ފެށިގެން އިރަށް ކޮރަލް ދަނޑާއި އުތުރު   Aޒޯން  1

 ހަމައަށް( 
 އުތުރު ަބނދަރުމަތި، އެއްގަމު ޖެޓީން ފެށިގަނެ އިއްޒުއްދީން މަގާއި އެކު ބަނދަރުގެ ދިގުމިނަށް  Bޒޯން  2
އިއް   Cޒޯން 3 ފެށިގެން  ޖެޓީން  ފަރާތު  ދެކުނު  ބަނދަރު  ހަމައަށް، އުތުރު  ފަރާތާއި  އިރުމަތި  ޒުއްދީންމަގުގެ 

 ދެކުނަށް ރަށްމަތި ފަންނާއި ހަމައަށް
 މަސްމާރުކޭޓުގެ   ،ހަމައަށް   ރޯޑާއި  ރިންުގ  އެއްގަމަށް  ފެށިެގން  އިރުމަތިން  މަސްމާރުކޭޓުެގ  ބައު)  ސަރަހައްދު  އެހެލާ  އޮޑި Dޒޯން  4

މި ޒޯނުަގއި އޮޑި އެހެލާ ސަރަހައްދު ކަމުަގއި ބުނެފާ އެަވނީ ޮގޑުދޮށް)   (ހަމައަށް  ތަރިޕާކާއި  އުތުރަށް  ފެށިެގން  ދެކުނުން
 ފޫޓު ހަމަާވ ސަރަހައްދުން ފެށިެގން އިރުމަތީަގއިާވ ސަރަހައްދެެވ.  30ރާޅު ޖަހާ ސަރަހައްދު( ފެށިެގން އެއްަގމަށް 

ރޯޑު މަގުގެ ފުޅާމިނަށް އަދި އެއަރޕޯޓު އުތުރު ބަނދަރު އުތުރު މަގުން ފެށިގެން އުތުރަށް، ރިންގު    Eޒޯން 5
 ސަރަހައްދު ރިންގު ރޯޑު އިރަށް ދަނޑުމަގާއި ހަމައަށް.

  ގޮސް  ހުޅަނގަށް  ފެށިގެން  ދެކުނުކަނުން  އިރު  ދަނާލުގެ(  މިސްކިތްމަގު)  ދެކުނުމަގު  ދަނާލު  ކެމްޕަސް  Fޒޯން 6
 ފެށިގެން  ދެކުނުކަނުން ހުޅަނގު ގޯތީގެ ކެމްޕަސް) ރުއްގަނޑާއިއެކު ކައިރި  ކެންޕަސް މަގާއި ހުޅަނގު
 ( ހަމައަށް ދެކުނުމަގާއި ދަނޑުގެ ކޮރަލް

 ރަށްމަތިފަންނު     Gޒޯން 7
ބަނދަރުގެ އެއްގަމު އިރުމަތި (މަގު އަދި ބަނދަރު ސަރަހައްދު     ޮބޑު މުހައްމަދު ކަލޭފާނު ަބނދަރު   Hޒޯން 8

އިއްޒުއްދީން މަގުގެ ހުޅަނގު ފަރާތާއި ހަމައަށް. އަދި ރަށްމަތި ފަންނާއި ތޮށިގަނޑުން ފެށިގެން އިރަށް  
ޮބޑު މުހައްމަދު ކަލޭފާނު ަބނދަރާއި ދެމެދިގައިވާ ސަރަހައްދު އިއްޒުއްދީން މަގުގެ ހުޅަނގު ފަރާތާއި 

 ހަމައަށް.( 

 ޓީ.ސީ.ސީ ސައިޓާއި ހަމައަށް(އިއްޒުއްދީން މަގު މަގުގެ ފުޅާމިނަށް )ރަށްމަތި ފަންނުން ފެށިގެން އެމް.  Iޒޯން 9
 ސާފުކުރުން  ސްލޯޕް ވަށައިގެންވާ  ވެލިގަނޑު ހިއްކިިބން  Jޒޯން 10
ިބމާއި ހަމައަށް    ހުޅަނގުފަރާތް  ަބންޑާރަމަގު Kޒޯން  11 އެކު( ހިއްކި   މިސްކިތްމަގުން))މަގުގެ ގްރީން ޒޯނާއި 

 ( ދެމެދު ހޮސްޕިޓަލާއި ފެށިގެން
ލިމިޓެޑާއި    Lޒޯން 12 ޕޯޓް  ކުޅުދުއްފުށި  ފެށިގެން  ހުޅަނގުން  ސީ  ޑީ.  )އާރު.  ސަރަހައްދު  ީބޗް  އާޓިފިޝަލް 

 ހަމަޔަށް އަދި ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ފަރާތު ޭބރުމަގުން ފެށިގެން ދެކުނަށް މޫދާ ޖެހެންދެން( 
 ދެކުނަން   ފެށިގެން  ފަރާތުން  ދެކުނު  މަގުގެ  ދެކުނު  ވޯކްސްގެ  ޕަްބލިކް)  ޕާކް.  އެސް.  ޑަްބލިޔު.  ޕީ    Mޒޯން 13

 (ޖެހެންދެން   މޫދާ  ހުޅަނގަށް  ފެށިގެން  އަމީނީމަގުން  ދެކުނުކޮޅ  އަމީނީމަގުގެ  އަދި  ހަމައަށް  ގޮނޑުދޮށާއި
 ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ހަނދާނީ މައިޒާން )ވަށައިގެންވާ މަގުތައް ޕާކާއިވީ ފަރާތާއި އެކު(       Nޒޯން 14
)ތަ Oޒޯން  15 ީބޗް  އަދި އެއަރޕޯޓް  ހަމައަށް  ނިމޭ  ވެލިގަނޑު  ީބޗު  އުތުރަށް  ފެށިގެން  ޕާރކުގެ އުތުރުން  ރި 

 އެއްގަމަށް މަގުގެ އިރުމަތި ފަރާތާއި ހަމައަށް(
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 އުތުރު ބަނދަރުގެ އުތުރު މަގު، މަގުގެ ފުޅާމިނަށް )ތޮށިގަނޑުން ފެށިގެން އިރަށް ކޮރަލް ދަނޑާއި ހަމައަށް(   - Aޒޯން     .1.1
މެ އާދިއްތަ، އަްނގާރަ އަދި ހުކުރު ކޮންއުތުރު ބަނދަރުެގ އުތުރު މަުގ، މަުގެގ ފުޅާމިނަށް )ތޮށިަގނޑުން ފެށިެގން އިރަށް ކޮރަލް ދަނޑާއި ހަމައަށް(   .1.1.1

 އަޅާ ސާފުކުރަްނާވނެއެެވ. މަށަންދަތިއަޅާ ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ކުނިތައް އުކާލަން ާވނެއެެވ. މިސަރަހައްދުެގ ހުރިހާ ހިސާބެއްެވސް މަށަންދަތި   ދުަވހަކު
 . ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ ނޮޅާ ިވނަަގސްތައް ަގަވއިދުން. ުނާވެނއެެވ ހުރެެގން ހެދިފައި ިވނަ  ،މަުގަގއި ަގސްފަޅާ މި .1.1.2

 އިއްޒުއްދީން މަގާއި އެކު ބަނދަރުގެ ދިގުމިނަށް   ން ފެށިގެ އުތުރު ބަނދަރުމަތި، އެއްގަމު ޖެޓީން    -   Bޒޯން     .1.2
 މެ އާދިއްތަ، އަންގާރަ އަދި ހުކުރު ދުަވހަކުކޮންދިގުމިަނށް    ބަނދަރުެގ  އެކު  މަާގއި  އިއްޒުއްދީން  ންފެށިެގ  ޖެޓީން  އެއްަގމު  ،ބަނދަރުމަތި   އުތުރު .1.2.1

 . ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ކުނިތައް އުކާލަން ާވނެއެެވ

 ތާރުމަުގ ސާފުކުރުމުަގއި މަަގށް އަރާފައި އޮްނނަ ެވލިތައް ފޮޅާ ނަަގްނާވނެއެެވ. އުތުރު ބަނދަރު،  .1.2.2
 . ސާފުކުރަންާވނެއެެވ ޮނޅާ ިވނަަގސްތައް  ަގަވއިދުން. ުނާވނެއެެވ ހުރެެގން ހެދިފައި ިވނަ ،މި ސަރަހައްދުަގއި ަގސްފަޅާ  .1.2.3

 . ެގްނދަްނާވެނއެެވ ބަލަހައްޓަމުން  ކޮށައި ަގސް/ރުއް ކުދި އަދި ބޮޑެތި ހުންނަ ތަނުަގއި ޮގތެއްެގމަތިން އަްނާގ  ކައުންސިލުން .1.2.4

 މި ސަރަހައްދު ސާފުކުރާ ދުަވސްތަކުަގއި މި މި ޒޯނުަގއި ހިމެނޭ މަުގތަކުަގއި މަށަންދަތި އަޅާ އަކިރި/ަގއު ަނާގ އުކާލަްނާވެނއެެވ.   .1.2.5

އިއްޒުއްދީންމަގުގެ އިރުމަތި ފަރާތާއި ހަމައަށް، ދެކުނަށް ރަށްމަތި  އުތުރު ބަނދަރު ދެކުނު ފަރާތު ޖެޓީން ފެށިގެން     -   Cޒޯން     .1.3
 ފަންނާއި ހަމައަށް 

މެ އާދިއްތަ،  ކޮންށް އުތުރު ބަނދަރު ދެކުނު ފަރާތު ޖެޓީން ފެށިެގން އިއްޒުއްދީްނމަުގެގ އިރުމަތި ފަރާތާއި ހަމައަށް، ދެކުނަށް ރަށްމަތި ފަންނާއި ހަމައަ  .1.3.1
 .  ާވނެއެެވ އުކާލަން ކުނިތައް ސާފުކޮށް ކުނިކަހާ މަށަންދަތިއަޅާ އަްނގާރަ އަދި ހުކުރު ދުަވހަކު

 . ސާފުކުރަންާވނެއެެވ ޮނޅާ ިވނަަގސްތައް  ަގަވއިދުން. ުނާވނެއެެވ ހުރެެގން ހެދިފައި ިވނަ ،މި ސަރަހައްދުަގއި ަގސްފަޅާ  .1.3.2

 . ެގންދަންާވނެއެެވ  ބަލަހައްޓަމުން ކޮށައި ަގސްތައް ކުދި އަދި ބޮޑެތި ހުންނަ ތަނުަގއި ޮގތެއްެގމަތިން އަްނާގ  ކައުންސިލުން .1.3.3
 މި ސަރަހައްދު ސާފުކުރާ ދުަވސްތަކުަގއި މި މި ޒޯނުަގއި ހިމެނޭ މަުގތަކުަގއި މަށަންދަތި އަޅާ އަކިރި/ަގއު ަނާގ އުކާލަްނާވެނއެެވ.   .1.3.4

 
އޮޑި އެހެލާ ސަރަހައްދު )ބައު މަސްމާރުކޭޓުގެ އިރުމަތިން ފެށިގެން އެއްގަމަށް ރިންގު ރޯޑާއި ހަމައަށް،     -   Dޒޯން    .1.4

ން ފެށިގެން އުތުރަށް ތަރިޕާކާއި ހަމައަށް( މި ޒޯނުގައި އޮޑި އެހެލާ ސަރަހައްދު ކަމުގައި ބުނެފާ އެވަނީ  މަސްމާރުކޭޓުގެ ދެކުނު
 ފޫޓު ހަމަވާ ސަރަހައްދުން ފެށިގެން އިރުމަތީގައިވާ ސަރަހައްދެވެ.    30ގޮޑުދޮށް) ރާޅު ޖަހާ ސަރަހައްދު( ފެށިގެން އެއްގަމަށް  

  އުތުރަށް  ފެށިެގން  ދެކުނުން  މަސްމާރުކޭޓުގެ   ،ހަމައަށް  ރޯޑާއި  ރިންުގ  އެއްގަމަށް  ފެށިެގން  އިރުމަތިން  ކޭޓުެގމަސްމާރު   ބައު)  ސަރަހައްދު  އެހެލާ  އޮޑި .1.4.1

ފޫޓު   30މި ޒޯނުަގއި އޮޑި އެހެލާ ސަރަހައްދު ކަމުގައި ބުނެފާ އެަވނީ ޮގޑުދޮށް) ރާޅު ޖަހާ ސަރަހައްދު( ފެށިެގން އެއްަގމަށް    (ހަމައަށް  ތަރިޕާކާއި
ނިތައް މަށަްނދަތިއަޅާ ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ކު މެ އާދިއްތަ، ބުދަ އަދި ހުކުރު ދުަވހަކުކޮން  ހަމަާވ ސަރަހައްދުން ފެށިެގން އިރުމަތީަގއިާވ ސަރަހައްދެެވ.  

 އުކާލަން ާވެނއެެވ. މިސަރަހައްދުެގ ހުރިހާ ހިސާބެއްެވސް ކޮންމެ ދުަވހަކު މަށަްނދަތި އަޅާ ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ.
 އޮޑިއެހެލާ ސަރަހައްދުަގއި ަގސްފަޅާ، ިވނަ ހެދިފައި ހުރެެގން ނުާވެނއެެވ. ަގވައިދުން ިވަނަގސްތައް ޮނޅާ ސާފުކުރަންާވެނއެެވ.  .1.4.2

ދޫކޮށްލެ .1.4.3 އެޮގތަށް  މިސަރަހައްދަށް  އެންުގމާއެކު  ވެރިންނަށް  އެތަކެތީެގ  ނަަގްނ  ބައިތަށް  އޮޑިދޯނިފަހަރުެގ  ތަކެއްޗާއި،  ބޭުނމެއްުނހިފޭ  ިވފައިާވ 
 ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ކައުންސިލް އިދާރާއާ މަސްވާރާކޮށް އެތަކެތި އެސަރަހައްދުން ނެގުމުެގ މަސައްކަތް ކުރަްނާވނެއެެވ.  

މުން މިފަދަ ކުިނ އެންގު   ކައުންސިލްއިދާރާއިން  ނުެނގިއްޖެަނމަ  ލައްާވ  ކުރާމީހުން  މަރާމާތު  ކުނި  އަޅާ  ތެރޭގައި  ކުރުމުެގ  މަރާމާތު  ފަހަރު  އޮޑިދޯނި .1.4.4

 ނަަގްނާވެނއެެވ.  
 . ފޮުނަވންާވނެއެެވ އިދާރާއަށް ކައުންސިލް ކުރިން( ެގ 10 ހިނާގމަހުެގ) ރިޕޯޓް ކުިނބުީނެގ ނެޭގ ސަރަހައްދުން އޮޑިއެހެލާ .1.4.5

ސަރަހަ .1.4.6 މުދަލާއް މި  ބަހައްޓާ  ެވރިފަރާތުން    އިދުގައި  ތަކެތި  މުދަލާއި  މިފަދަ  އަންަގންާވނެއެެވ.  ފަރާތްތަކަށް  ބަހައްޓާ  ެނުގމަށް  ތަކެތި  އެހެނިހެްނ 
 ނުނަަގއިފިަނމަ ކައުްނސިލްއާ މަސްާވރަކޮށް މިތަކެތި ނަާގ ަނއްތާލަންާވނެއެެވ. 
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އުތުރު ބަނދަރު އުތުރު މަގުން ފެށިގެން އުތުރަށް، ރިންގު ރޯޑު މަގުގެ ފުޅާމިނަށް އަދި އެއަރޕޯޓު ސަރަހައްދު     -   Eޒޯން    .1.5
 ރިންގު ރޯޑު އިރަށް ދަނޑުމަގާއި ހަމައަށް. 

  ދަނޑުމަގާއި   އިރަށް  ރޯޑު  ރިންުގ  ސަރަހައްދު  އެއަރޕޯޓު  އަދި  ފުޅާމިނަށް  މަުގެގ  ރޯޑު  ރިްނުގ  ،އުތުރަށް   ފެށިެގން  މަުގން  އުތުރު  ބަނދަރު  އުތުރު .1.5.1
  ހިސާބެއްެވސް   ހުރިހާ  މިސަރަހައްދުެގ.  ާވނެއެެވ  އުކާލަން  ކުނިތައް  ސާފުކޮށް  ކުނިކަހާ  މަށަންދަތިއަޅާ  މެ އާދިއްތަ، ބުދަ އަދި ހުކުރު ދުަވހަކުކޮންހަމައަށް  

 .ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ  އަޅާ މަށަންދަތި
 .ސާފުކުރަންާވނެއެެވ ޮނޅާ ިވނަަގސްތައް ަގވައިދުން. ނުާވނެއެެވ ހުރެެގން  ހެދިފައި ިވނަ ،ަގސްފަޅާ  މިމަުގތަކުަގއި .1.5.2

 . ެގންދަންާވނެއެެވ  ބަލަހައްޓަމުން ކޮށައި ަގސްތައް ކުދި އަދި ބޮޑެތި ހުންނަ ތަނުަގއި ޮގތެއްެގމަތިން އަްނާގ  ކައުންސިލުން .1.5.3

 މި ސަރަހައްދު ސާފުކުރާ ދުަވސްތަކުަގއި މި މި ޒޯނުަގއި ހިމެނޭ މަުގތަކުަގއި މަށަންދަތި އަޅާ އަކިރި/ަގއު ަނާގ އުކާލަްނާވެނއެެވ.   .1.5.4
 

 ހުޅަނގު   ގޮސް   ހުޅަނގަށް   ފެށިގެން   ދެކުނުކަނުން   އިރު   ދަނާލުގެ (  މިސްކިތްމަގު )   ދެކުނުމަގު   ދަނާލު   ކެމްޕަސް    -   Fޒޯން    .1.6
  ދެކުނުމަގާއި   ދަނޑުގެ   ކޮރަލް   ފެށިގެން   ދެކުނުކަނުން   ހުޅަނގު   ގޯތީގެ   ކެމްޕަސް )   އިރި ރުއްގަނޑާއިއެކު މަގާއި ކެންޕަސް ކަ 

 ( ހަމައަށް 
 ހުޅަނުގ  ޯގތީެގ  ކެމްޕަސް)  އެކު  ހުޅަނގުމަާގއި  ޮގސް  ހުޅަނަގށް  ފެށިެގން  ދެކުނުކަނުން  އިރު  ދަނާލުެގ(  މިސްކިތްމަުގ)  ދެކުުނމަުގ  ދަނާލު  ކެމްޕަސް .1.6.1

 ސާފުކޮށް ކުނިކަހާ  މަށަންދަތިއަޅާ މެ އަްނާގރަ، ބުރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރު ދުަވހަކުކޮން  (ހަމައަށް  ދެކުނުމަާގއި  ދަނޑުެގ  ކޮރަލް  ފެށިެގން  ދެކުނުކަނުން

 . ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ އަޅާ މަށަްނދަތި ހިސާބެއްެވސް ހުރިހާ މިސަރަހައްދުެގ. ާވނެއެެވ  އުކާލަން ކުނިތައް
 . ސާފުކުރަންާވނެއެެވ ޮނޅާ ިވނަަގސްތައް ަގވައިދުން. ނުާވނެއެެވ ހުރެެގން  ހެދިފައި ިވނަ ،ަގސްފަޅާ  މިމަުގތަކުަގއި .1.6.2

 . ެގންދަންާވނެއެެވ  ބަލަހައްޓަމުން ކޮށައި ަގސްތައް ކުދި އަދި ބޮޑެތި ހުންނަ ތަނުަގއި ޮގތެއްެގމަތިން އަްނާގ  ކައުންސިލުން .1.6.3
 މި ސަރަހައްދު ސާފުކުރާ ދުަވސްތަކުަގއި މި މި ޒޯނުަގއި ހިމެނޭ މަުގތަކުަގއި މަށަންދަތި އަޅާ އަކިރި/ަގއު ަނާގ އުކާލަްނާވެނއެެވ.   .1.6.4

 

 ރަށްމަތިފަންނު    -   Gޒޯން    .1.7
 .ެގންދަްނާވނެއެެވ އުކާލަމުން ކުނިތައް ސާފުކޮށް ކުނިކަހައި ފަހަރު 01ކޮންމެ ދުަވހަކު ރަށްމަތި ފަންނު ސަރަހައްދު ހަފްތާެގ  .1.7.1

  .ސާފުކުރަންާވނެއެެވ ޮނޅާ ިވނަަގސްތައް  ަގަވއިދުން. ުނާވނެއެެވ ހުރެެގން ހެދިފައި ިވނަ ،ަގސްފަޅާ  މިސަރަހައްދުގައި .1.7.2

  11:00  އާއި  ަގ  07:00  ހެނދުނު  އެޮގތުން.  ސާފުކުރަންާވނެއެެވ  ފަހަރު  4  މަދުެވެގން  ދުަވހަކު  ފާހާނާ ކޮންމެ  2  ބްލޮކުެގ  ފާހާނާ  ރަށްމަތިފަްނނުެގ .1.7.3
 ދެަވުގތެއްެގ ކޮންމެ  މިއިން  އިތުރުން މީެގ.  ދޮްނނަްނާވނެއެެވ  ސާފުކޮށް ރަނަގޅަށް  ފާޚާނާތައް  ގައި  20:00  ރޭަގނޑު އަދި  15:00  މެންދުރުފަހު އާއި

 . ސާފުކުރަންާވނެއެެވ ހަޑިާވަނމަ އިތުރަށް ޑިޭވތޯބަލައިހަ އިތުރަށް ދެމެދު
 . ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ އުނގުޅާ ބޭުނންކޮށްެގން ކެމިކަލް ބޭނުންކުރެޭވ ސާފުކުރުމަށް  ފާހާނާ ފެންޖަހާ، ކުޑަިވޔަުނދީ ސާފުތާރިރުކަން އާންމު ފާހާނާތަކުެގ .1.7.4

ޝަަވރު، ޓޭންކު، ފާހާނާެގ އެތެރޭެގ ބޮކި ފަދަތަކެތި ހަލާކުވުމުން  ފާޚާނާތަކުަގއި ހުންނަ އިސްކުރު، މުސްލިމް ސަަވރު، ލޯަގނޑު،  :   ކުދި މަރާމަތު ކުރުން .1.7.5
  ީވ އެްނމެ އަަވހަކަށް ކައުްނސިލް އިދާރާއަށް އަްނަގއިެގން ތަކެތި ހޯދައި ބަދަލުކޮށް އެފަދަ މަރާމާތުތައް ކުރަްނާވެނއެެވ.

 . ފަހަރު ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ 2 މަދުެވެގން ކު ދުަވހަ  ކޮންމެ ލޯަގނޑު މޫުނދޮންނަތައްޓާއި 2 ބެހެއްޓިފައިާވ ބޭރުގައި ފާހާނާެގ .1.7.6

  ކަންކަން   މިފަދަ  އަދި .  އަްނަގްނާވެނއެެވ  ކައުންސިލަށް  ބަލާ،  އެކަމެއް  ދިމާާވަނމަ  ކަމެއް  ފެންލީކެއްފަދަ  އެއްެވސް  ތަށީެގ  މޫނުދޮްނނަ  ނުަވތަ  ފާހާނާ .1.7.7
 . ކުރަންާވނެއެެވ މަރާމާތު ކުދި ކުރެޭވ ބޭނުްނުނކޮށް ސާމާނު އިތުރު ހައްލުކުރުމަށް

ފަހަރު ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ. ސާފުކުރާ ތަޅުްނމަތިން ޑްރެއިންއަށް    1ފާޚާނާ އަދި ފެން އެޅޭ ހުރިހާ ސަރަހައްދު ތަކެއްެގ ފްލޯ ޑްރެއިންތައް ހަފްތާއަކު   .1.7.8
 އެޅިފައިާވ ެވލިތައް ަނާގ ރަނަގޅަށް ބްލޮކް ފިލުަވންާވެނއެެވ. 

 ދިއްޖެ ނަމަ ޓްރެޕް ސާފުކޮށް ބްލޮކް ފިލުަވންާވނެއެެވ.  ފެންހިންދާ ިނޒާމުެގ ފިލްޓަރ ޓްރެޕް ބެ  .1.7.9
 ފަހަރު ފޮހެ ސާފުކުރަންާވނެއެެވ.   1ދުެވެގން ހަފްތާއަކު މަ  ފެންލައިޓް ދޮރުފަތްތަކާއި، ފާހާނާެގ .1.7.10

  ހަލާކުެވއްޖެ   އެއްޗެއް  މިފަދަ  އަދި .  ބަލަހައްޓަންާވނެއެެވ  ތެޔޮލައިން  ުނަވތަ   ިގރިސް  ސާފުކޮށް  ޖަހާނަމަ  ދަބަރު  ތާށިެވ  ފަދަތަކެތި  ހުޅު  ތަޅު،  ރުެގދޮ .1.7.11
 ށްފަހު މަރާމާތުކުރަންާވނެއެެވ.  ހޯދުމަ ކައުންސިލުން ތަކެތި އަންާގ، ކައުންސިލަށް އެކަން ނަމަ

 އަދި.  ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ  ފޮޅާ  ެވލި  ފަހަރު  2  ދުަވހަކު  ކޮންމެ(  ރޭމްޕް  އަދި  ސަރަހައްދު  ބެހެއްޓިފައިާވ  ތަށި  މޫުނދޮންނަ)  އެތެރެ  ބްލޮކުެގ  ފާހާނާ .1.7.12

 .  ސާފުކުރަްނާވނެއެެވ އުނުގޅާ  ފެންޖަހާ، ސަރަހައްދު މި ފަހަރު 1 ހަފްތާއަކު
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 ޝަަވރު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.  3ސަރަހައްދެއްގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރި  3ުނެގ ފަން ރަށްމަތި .1.7.13

 . ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ ފޮޅާ ެވލި ފަހަރު 1  ދުަވހަކު ކޮންމެ ޝަަވރެއްެވސް ކޮންމެ .1.7.14
 .  ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ  އުނުގޅާ  ފެންޖަހާ، ފަހަރު 1 މަދުެވެގން ހަފްތާއަކު ކޮންމެ ޝަަވރުތައް އަދި .1.7.15

 ފާޚާނާބްލޮކް އަދި ޝަަވރުތައް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުްނާވ އެންމެހާ ތަކެތި ހޯދަންާވނީ މަސައްކަތާއި ހަާވލުާވ ފަރާތުންެނެވ.  .1.7.16
ރެޭވ ަވރަށް  ފާހާނާ އަދި ޝަަވރުތަކުެގ އާންމު ސާފުތާހިރުކަން ެގއްލޭ ނަމަ ކަނޑައަޅާފައިާވ ަވުގތުތަކުަގއި ނޫން ނަމަެވސް އާްނމުންނަށް ބޭުނންކު .1.7.17

 ސާފުކޮށް ތަން ބަލަހައްޓަްނާވެނއެެވ. 
ްނާވެނއެެވ. އަދި ހަޓުތަކުެގ ސަތަރިތަށް މަހަކު އެއްފަހަރު ދޮެވ  ތަނުަގއި ބެހެއްޓިފައިާވ ބެންޗް، މޭޒު އަދި އުނދޯލިތައް ކޮްނމެ ދުަވހަކު ދޮެވ ސާފުކުރަ .1.7.18

 ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ. 

 . ެގންދަންާވެނއެވެ  މި އިދާރާއަށް އަންަގމުން ަވުގތުން ެގއްލުންތައް ލިބޭ ތަންތަނަށް ،ތަކެއްޗަށާއި ބެހެއްޓިފައިާވ ތަނުަގއި .1.7.19
  އޮންނަ   ހެދިފައި  ިވނަ .  ެގްނދަްނާވނެއެެވ  ބަލަހައްޓަމުން  ކޮށައި   ަގސްތައް  ކުދި   އަދި  ޑެތި ބޮ  ހުންނަ   ތަނުަގއި  ޮގތެއްެގމަތިން  އަްނާގ  ކައުންސިލުން  .1.7.20

 . ެގންދަންާވެނއެެވ ބަލަހައްޓަމުން ކޮށައި ދިުގިވޔަުނދީ  ިވނަތައް ސަރަހައްދުތައް
 ފަހަރު ކައުްނސިލުން އަްނާގޮގތެއްެގ މަތިން ހިއްކާ ަވޅު ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ.  1ރަށްމަތި ފަންުނަގއި ބެހެއްޓިފައިާވ ފެްނވަޅު ކޮްނމެ ދެމަހަކުން  .1.7.21

 

ތޮށިގަނޑުން  ބަނދަރުގެ އެއްގަމު އިރުމަތި  (މަގު އަދި ބަނދަރު ސަރަހައްދު   ބޮޑު މުހައްމަދު ކަލޭފާނު ބަނދަރު    -   Hޒޯން    .1.8
ފެށިގެން އިރަށް އިއްޒުއްދީން މަގުގެ ހުޅަނގު ފަރާތާއި ހަމައަށް. އަދި ރަށްމަތި ފަންނާއި ބޮޑު މުހައްމަދު ކަލޭފާނު ބަނދަރާއި  

 ދެމެދިގައިވާ ސަރަހައްދު އިއްޒުއްދީން މަގުގެ ހުޅަނގު ފަރާތާއި ހަމައަށް.( 
ބަނދަރުެގ އެއްގަމު އިރުމަތި ތޮށިަގނޑުން ފެށިެގން އިރަށް އިއްޒުއްދީްނ މަުގެގ  (ސަރަހައްދު    ބަނދަރު  އަދި  މަގު   ބަނދަރު  ކަލޭފާނު  މުހައްމަދު  ބޮޑު .1.8.1

އަދި ރަށްމަތި ފަންނާއި ބޮޑު މުހައްމަދު ކަލޭފާނު ބަނދަރާއި ދެމެދިގައިާވ ސަރަހައްދު އިއްޒުއްދީން މަުގެގ ހުޅަނުގ    ެވ.ހަމައަށެހުޅަނުގ ފަރާތާއި  
. ާވެނއެެވ  އުކާލަން  ކުނިތައް  ސާފުކޮށް   ކުނިކަހާ  މަށަންދަތިއަޅާ  ފަހަރު  01ހޯމަ، ބުރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރު ދުަވހަކު  މެ  ކޮން ފަރާތާއި ހަމައަށް.(

 . ސާފުކުރަންާވނެއެެވ އަޅާ މަށަންދަތި ހިސާބެއްެވސް ހުރިހާ މިސަރަހައްދުެގ

 . ސާފުކުރަންާވނެއެެވ ޮނޅާ ިވނަަގސްތައް ަގވައިދުން. ނުާވނެއެެވ ހުރެެގން  ހެދިފައި ިވނަ ،ަގސްފަޅާ  މިމަުގތަކުަގއި .1.8.2

 އިއްޒުއްދީން މަގު މަގުގެ ފުޅާމިނަށް )ރަށްމަތި ފަންނުން ފެށިގެން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ސައިޓާއި ހަމައަށް(    -  Iޒޯން    .1.9
މެ  ކޮން  (ޖެހެްނދެން  ސައިޓާއި  ސީ .  ސީ.  ޓީ.  އެމް  ޮގސް  އެއްކޮށް  އިއްޒުއްދީްނމަުގން  ފެށީެގން  މަުގން  އުތުރު  ބަނދަރުެގ  އުތުރު)  މަުގ  އިއްޒުއްދީން .1.9.1

މަށަންދަތިއަޅާ ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ކުނިތައް އުކާލަން ާވނެއެެވ. މިސަރަހައްދުެގ ހުރިހާ ހިސާބެއްެވސް    ފަހަރު  01ހޯމަ، ބުރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރު ދުަވހަކު  
 މަށަންދަތި އަޅާ ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ.

 އި ހުރެެގން ުނާވނެއެެވ. ަގަވއިދުން ިވަނަގސްތައް ނޮޅާ ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ. ަގސްފަޅާ، ިވނަ ހެދިފަ މަުގގައި   .1.9.2
 މި ސަރަހައްދު ސާފުކުރާ ދުަވސްތަކުަގއި މި މި ޒޯނުަގއި ހިމެނޭ މަުގތަކުަގއި މަށަންދަތި އަޅާ އަކިރި/ަގއު ަނާގ އުކާލަްނާވެނއެެވ.   .1.9.3

 

 ސާފުކުރުން    ސްލޯޕް   ވަށައިގެންވާ   ވެލިގަނޑު   ހިއްކިބިން    -   Jޒޯން    .1.10
 ކުނިތައް   ސާފުކޮށް  ކުނިކަހާ  މަށަންދަތިއަޅާ  ފަހަރު  01ބުރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރު ދުަވހަކު  މެ އަންގާރަ،  ކޮންސްލޯޕް    ަވށައިެގްނާވ  ެވލިަގނޑު  ހިއްކިބިން .1.10.1

 . ސާފުކުރަންާވނެއެެވ އަޅާ ހިސާބެއްެވސް މަށަްނދަތި ހުރިހާ މިސަރަހައްދުެގ. ާވެނއެެވ އުކާލަން

 . ސާފުކުރަންާވނެއެެވ ޮނޅާ ިވނަަގސްތައް ަގވައިދުން. ނުާވނެއެެވ ހުރެެގން  ހެދިފައި ިވނަ ،ަގސްފަޅާ  މިމަުގތަކުަގއި .1.10.2
 

  ފެށިގެން   މިސްކިތްމަގުން ) )މަގުގެ ގްރީން ޒޯނާއި އެކު( ހިއްކި ބިމާއި ހަމައަށް    ހުޅަނގުފަރާތް   ބަންޑާރަމަގު    -   Kޒޯން    .1.11
 ( ދެމެދު  ހޮސްޕިޓަލާއި 
މެ އަންާގރަ،  ން ކޮ  (ދެމެދު  ހޮސްޕިޓަލާއި  ފެށިެގން  މިސްކިތްމަުގން )  ހަމައަށް  ބިމާއި  ހިއްކި(  އެކު  ޒޯާނއި  ްގރީން  މަުގެގ)  ހުޅަނުގފަރާތް  ބަންޑާރަމަުގ .1.11.1

  ހިސާބެއްެވސް   ހުރިހާ  މިސަރަހައްދުެގ.  ާވެނއެެވ  އުކާލަން  ކުނިތައް  ސާފުކޮށް  ކުނިކަހާ  މަށަންދަތިއަޅާ  ފަހަރު  01ބުރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރު ދުަވހަކު  
 . ސާފުކުރަްނާވެނއެެވކުނިކަހާ   އަޅާ މަށަންދަތި

 . ސާފުކުރަންާވނެއެެވ ޮނޅާ ިވނަަގސްތައް  ަގަވއިދުން. ުނާވނެއެެވ ހުރެެގން ހެދިފައި ިވނަ ،ަގސްފަޅާ  މިސަރަހައްދުގައި .1.11.2
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އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދު )އާރު. ޑީ. ސީ ހުޅަނގުން ފެށިގެން ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓް ލިމިޓެޑާއި ހަމަޔަށް އަދި     -   Lޒޯން    .1.12
 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ފަރާތު ބޭރުމަގުން ފެށިގެން ދެކުނަށް މޫދާ ޖެހެންދެން( 

ހަމަޔަށް އަދި ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ފަރާތު ބޭރުމަުގން ފެށިެގން   އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދު )އާރު. ޑީ. ސީ ހުޅަނުގން ފެށިެގން ޕޯރޓް ލިމިޓެޑާއި .1.12.1
 . ެގްނދަްނާވނެއެެވ  އުކާލަމުން ކުނިތައް ސާފުކޮށް ކުނިކަހައި ފަހަރު 01ހަފްތާެގ ކޮްނމެ ދުަވހަކު ދެކުނަށް މޫދާ ޖެހެްނދެން( 

 ަގަވއިދުން ިވނަަގސްތައް ޮނޅާ ސާފުކުރަންާވނެއެެވ. ަގސްފަޅާ، ިވނަ ހެދިފައި ހުރެެގން ުނާވނެއެެވ.   މިސަރަހައްދުގައި .1.12.2
 . ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ  ދޮެވ  ދުަވހަކު ބެންޗް އަދި މޭޒު ކޮންމެ ބެހެއްޓިފައިާވ ތަނުަގއި .1.12.3

 . ެގންދަންާވެނއެވެ  މި އިދާރާއަށް އަންަގމުން ަވުގތުން ެގއްލުންތައް ލިބޭ ތަންތަނަށް ،ތަކެއްޗަށާއި ބެހެއްޓިފައިާވ ތަނުަގއި .1.12.4

 . ެގންދަންާވނެއެެވ  ބަލަހައްޓަމުން ކޮށައި ަގސްތައް ކުދި އަދި ބޮޑެތި ހުންނަ ތަނުަގއި ޮގތެއްެގމަތިން އަްނާގ  ކައުންސިލުން .1.12.5
 ެވ.  މި ސަރަހައްދު ސާފުކުރާ ދުަވސްތަކުަގއި މި މި ޒޯނުަގއި ހިމެނޭ މަުގތަކުަގއި މަށަންދަތި އަޅާ އަކިރި/ަގއު ަނާގ އުކާލަްނާވެނއެ .1.12.6

 

ޕީ. ޑަބްލިޔު. އެސް. ޕާކް )ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ ދެކުނު މަގުގެ ދެކުނު ފަރާތުން ފެށިގެން ދެކުނަން ގޮނޑުދޮށާއި    –   Mޒޯން    .1.13
 ޖެހެންދެން(   މޫދާ   ހުޅަނގަށް   ފެށިގެން   އަމީނީމަގުން   ދެކުނުކޮޅުހަމައަށް އަދި އަމީނީމަގުގެ  

 ދެކުނުކޮޅު،   އަމީނީމަުގެގ  ހަމައަށް އަދި  ޮގނޑުދޮށާއި  ދެކުނަން  ފެށިެގން  ފަރާތުން  ދެކުނު  މަުގެގ  ދެކުނު  ޯވކްސްެގ  ޕަބްލިކް)ޕީ. ޑަބްލިއު. އެސް ޕާކް ) .1.13.1
ދުަވހަކު  ކޮންޖެހެންދެން(    މޫދާ  ހުޅަނަގށް  އަމީީނމަުގން ހޮނިހިރު  އަދި  ބުދަ  ހޯމަ،    އުކާލަމުން   ކުނިތައް  ސާފުކޮށް  ކުނިކަހައި  ފަހަރު  01މެ 

   .ެގްނދަންާވނެއެެވ
 ަގސްފަޅާ، ިވނަ ހެދިފައި ހުރެެގން ނުާވެނއެެވ. ަގަވއިދުން ިވަނަގސްތައް ނޮޅާ ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ.ޕާކްގައި   .1.13.2

 . ސާފުކުރަންާވެނއެެވ ދޮެވ ދުަވހަކު ބެންޗާއި ޖޯލިފަދަ ތަކެތި ކޮންމެ ބެހެއްޓިފައިާވ ފާކްގައި .1.13.3

 . ެގންދަންާވެނއެވެ  މި އިދާރާއަށް އަންަގމުން ަވުގތުން ެގއްލުންތައް ލިބޭ ތަންތަނަށް ،ތަކެއްޗަށާއި ބެހެއްޓިފައިާވ ތަނުަގއި .1.13.4
 . ެގންދަންާވނެއެެވ  ބަލަހައްޓަމުން ކޮށައި ަގސްތައް ކުދި އަދި ބޮޑެތި ހުންނަ ތަނުަގއި ޮގތެއްެގމަތިން އަްނާގ  ކައުންސިލުން .1.13.5

 މި ސަރަހައްދު ސާފުކުރާ ދުަވސްތަކުަގއި މި މި ޒޯނުަގއި ހިމެނޭ މަުގތަކުަގއި މަށަންދަތި އަޅާ އަކިރި/ަގއު ަނާގ އުކާލަްނާވެނއެެވ.   .1.13.6
 

 ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ހަނދާނީ މައިޒާން )ވަށައިގެންވާ މަގުތައް ޕާކާއިވީ ފަރާތާއި އެކު(    -  Nޒޯން   .1.14
  ފަހަރު   01މެ ހޯމަ، ބުދަ އަދި ހޮނިހިރު ދުަވހަކު  ކޮން  (އެކު  ފަރާތާއި  ޕާކާއިީވ  މަުގތައް  ަވށައިެގންާވ)  މައިޒާން  ހަނދާނީ  އާދަމް  ޙުސައިން  ޝަހީދު .1.14.1

 . ާވނެއެެވ  އުކާލަން ކުނިތައް ސާފުކޮށް ކުނިކަހާ
 ެވ. ަގސްފަޅާ، ިވނަ ހެދިފައި ހުރެެގން ނުާވނެއެެވ. ަގވައިދުން ިވނަަގސްތައް ޮނޅާ ސާފުކުރަންާވނެއެ މައިޒާނުަގއި  .1.14.2

 . ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ ދޮެވ  ދުަވހަކު  ބެންޗާއި ކުޅުމަށް ބަހައްޓާފައިާވ ތަކެތި ކޮންމެ ބެހެއްޓިފައިާވ ތަނުަގއި .1.14.3

 . ެގންދަންާވެނއެވެ  މި އިދާރާއަށް އަންަގމުން ަވުގތުން ެގއްލުންތައް ލިބޭ ތަންތަނަށް ،ތަކެއްޗަށާއި ބެހެއްޓިފައިާވ ތަނުަގއި .1.14.4
 . ެގންދަންާވނެއެެވ  ބަލަހައްޓަމުން ކޮށައި ަގސްތައް ކުދި އަދި ބޮޑެތި ހުންނަ ތަނުަގއި ޮގތެއްެގމަތިން އަްނާގ  ކައުންސިލުން .1.14.5

 

)ތަރި ޕާރކުގެ އުތުރުން ފެށިގެން އުތުރަށް ބީޗު ވެލިގަނޑު ނިމޭ ހަމައަށް އަދި އެއްގަމަށް މަގުގެ    ބީޗް   އެއަރޕޯޓް   -  Oޒޯން   .1.15
 އިރުމަތި ފަރާތާއި ހަމައަށް( 

ހަފްތާެގ  )ތަރި ޕާރކުެގ އުތުރުްނ ފެށިެގން އުތުރަށް ބީޗު ެވލިަގނޑު ނިމޭ ހަމައަށް އަދި އެއްަގމަށް މަުގެގ އިރުމަތި ފަރާތާއި ހަމައަށް(    ބީޗް  އެއަރޕޯޓް .1.15.1
 .  ާވެނއެެވ  އުކާލަން ކުނިތައް ސާފުކޮށް ކުނިކަހާ ފަހަރު 01ކޮންމެ ދުަވހަކު 

 ހެދިފައި ހުރެެގން ނުާވެނއެެވ. ަގަވއިދުން ިވަނަގސްތައް ނޮޅާ ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ.ަގސްފަޅާ، ިވނަ ބީޗްަގއި  .1.15.2
 . ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ  ދޮެވ  ދުަވހަކު ބެންޗުފަދަ ތަކެތި ކޮންމެ ބެހެއްޓިފައިާވ ތަނުަގއި .1.15.3

 . ެގންދަންާވނެއެެވ  ބަލަހައްޓަމުން ކޮށައި ަގސްތައް ކުދި އަދި ބޮޑެތި ހުންނަ ތަނުަގއި ޮގތެއްެގމަތިން އަްނާގ  ކައުންސިލުން .1.15.4
 

މަސައްކަތް ކުރެވޭ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް ހުންނަ ގަސް އިންދާ ވަޅު/ބުޑު ފަދަ ތަންތަން ވިނަ ނޮޅާ ކުނި ނަގާ ސާފުކުރުން   .2
 މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
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 ގޮތުގެ ތާވަލް   ހަމަޖެހިފައިވާ   ސާފުކުރުމަށް  .3

 ހޮނިހިރު  ހުކުރު  ބުރާސްފަތި  ބުދަ  އަންގާރަ  ހޯމަ  އާދިއްތަ  ސަރަހައްދު 
   ✓    ✓   ✓ Aޒޯން  
   ✓    ✓   ✓ Bޒޯން  
   ✓    ✓   ✓  Cޒޯން  
   ✓   ✓    ✓ Dޒޯން  
   ✓   ✓    ✓ Eޒޯން  
  ✓   ✓   ✓   Fޒޯން  
  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ Gޒޯން  
  ✓   ✓    ✓  Hޒޯން  
  ✓   ✓    ✓  Iޒޯން  
  ✓   ✓   ✓   Jޒޯން  
  ✓   ✓   ✓   Kޒޯން  
  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  Lޒޯން  
  ✓    ✓   ✓    Mޒޯން  
  ✓    ✓   ✓  Nޒޯން  
  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ Oޒޯން  

 
 އެހެނިހެން ބައިތައް:   .4
 ނުދިނުން   ތަން   މޫސުން    .4.1

ވާނެއެވެ.    ނަގަން  ކުނި  ދުވަހަކު  އެހެން  ަބދަލުގައި  ނުނެގިޖެއްނަމަ  ކުނި  ހުރެ  ސަަބަބކާ  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  ގޯސްވުން  މޫސުން .4.1.1
 ނުވަތަ ދެފަރާތް އެއްަބސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ. 

 
 ސާފުކުރުން.    އުކާލުމާއި   ޑަސްބިންތައް   އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ    .4.2

.  ވާނެއެވެ  އުކާލަން(  ގަޑީގައި  02)  ހަވީރު  ހެނދުނާއި  ދުވަހަކުވެސް  އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ެބހެއްޓިފައިވާ ޑަސްބިންތައް ކޮންމެ .4.2.1
 ސާފުކުރާ  ޑަސްޓްިބން  އަޅާފައިވާނަމަ  ކުނި  ވަށައިގެން  ޑަސްޓްިބން.  ކުރަންވާނެއެވެ  ސާފު  ދޮވެ  ޑަސްޓްިބން  އުކާލުމަށްފަހު  ކުނި

 .ވަނީއެވެޑަސްބިންތައް ެބހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ތިރީގައި އެ .ވާނެއެވެ އުކާލަން ނަގާ މިތަކެތި ގަޑީގައި
 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ބަނދަރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޑަސްބިންތައް .4.2.1.1
 ރަށްމަތިފަންނުގައި ަބހައްޓާފައިވާ ޑަސްބިންތައް.4.2.1.2
 ޮބޑު މުޙައްމަދުކަލޭފާނު ަބނދަތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޑަސްބިންތައް .4.2.1.3
 އާރޓިފިޝަލް ީބޗް ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޑަސްބިންތައް .4.2.1.4
 ޑަިބލިއު. އެސް ފާކް ބަހައްޓާފައިވާ ޑަސްބިންތައްޕީ. .4.2.1.5
 ޝަހީދު ޙުސައިން ހަނދާނީ މައިޒާނުގައި ބަހައްޓާފައިވ ޑަސްިބންތައް .4.2.1.6
 އެއަރޕޯޓް ީބޗްގައި ބަހައްޓާފައިވ ޑަސްބިންތައް.4.2.1.7
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 ކުނި އުކާލުން    .4.3
 .އުކާލަންވާނެއެވެ ކުނިކޮށްޓަށް ދުވަހަށް ދުވަހުން ކުނިތައް ނެގޭ ކުނިކެހުމުން .4.3.1

 
 މަޢުލޫމާތު   އިތުރު    .4.4

 ވިނަފަޅާފައި  ސަރަހައްދެއްގައި  އެއްވެސް  ތެރެއިން  ސަރަހައްދުގެ   ަބޔާންވެފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  05  ޖެހޭކަމަށް  ކުނިކަހަން .4.4.1
 .އުކާލަންވާނެއެވެ ނަގާ އަޅާ މަށަންދަތި ގައުތަކާއެކު ހިލޭ ކުނިކަހާއިރު އަދި. ނުވާނެއެވެ ހުރެގެން

  މަށަންދަތި   ސުރެން  ސުރެން  ވައްޓާނުލާ  ސަރަހައްދެއް  އެއްވެސް  ހިސާެބއްގައިވެސް  ހުރިހާ  ސަރަހައްދެއްގެ   ހުރިހާ  ސާފުކުރާ .4.4.2
 .ވާނެއެވެ އަޅަން

 ރަނގަޅު  އެކަމަކަށް  އަންގައިފިނަމަ  ކުރަން  ރަނގަޅު  ކައުންސިލްއިން  ހުރެގެން  ހަޑިވެފައި  ޖަމާވެ  ކުނި  ތަނަކަށް  އެއްވެސް .4.4.3
 . ވާނެއެވެ ކުރަން

 . ހުށައަޅަންވާނެއެވެ ރިޕޯޓް ގޮތުގެ ކުރެވުނު މަސައްކަތް އެއްފަހަރު މަހަކު ކޮންމެ .4.4.4
  ބަދަލުކުރަން   ޕޮއިންޓްތައް  މި .  ތަކެއްގައެވެ  ޕޮއިންޓް  އަންގާ   އިދާރާއިން  ކައުންސިލް  ަބހައްޓަންވާނީ  ޑަސްޓްބިންތައް .4.4.5

 . ވާނެއެވެ ކުރަން އެގޮތަށް  އެކަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
 މަސައްކަތް.  ނުބެލެވޭނެއެވެ  ނިންމުންކަމަށް  މަސައްކަތް  އެދުވަހެއްގެ  ހުންނަނަމަ  ނުނެގި  ޖަމާވެ  ކުނި  ސަރަހައްދަކަށް  އެއްވެސް .4.4.6

 .  އުނިކުރެވޭނެއެވެ އުޖޫރައިން ދެވޭ މަހުންމަހަށް ،ވައްޓާލާނަމަ ސަރަހައްދުތަކެއް ނުވަތަ ކުޑަކޮށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި
 . ކުރަންވާނެއެވެ އަމަލު ގޮތަށް އަންގާ ސުޕަވައިޒަރުން އިދާރާގެ ކައުންސިލް  ކުރުމުގައި މަސައްކަތް .4.4.7
  ނަގަން  ތަކެތި  މިފަދަ.  ހިމެނެއެވެ  ތަކެތި  ަބހައްޓާ  ނުލާ  ހޯދުމަކާ  ހުއްދަ  އާންމުން  ސަރަހައްދުގައި  ސާފުކުރާ  ގޮތުގައި  ކުނީގެ .4.4.8

 . ވާނެއެވެ ނަގަން އެތަކެތި އަންގައިފިނަމަ ކައުންސިލްއިން
ސަރަހަށްދުގައި ހުންނަ ރުއްގަހުން ވެއްޓޭ ފަން ގޮފިފަދަ ތަކެތި ޑަސްިބން އުކާލާ ވަގުތުތަކުގައި ނަގައި    15ހަވާލުކުރެވޭ   .4.4.9

 އުކާލަންވާނެއެވެ. 
 ސުރެން  ސަރަހައްދެއް  ހުރިހާ  ސާފުކުރާ  ނަގާ  ކުނި  ނަގަންޖެހޭ  އަދި  ވިނަ   ނޮޅަންޖެހޭ  ސަރަހައްދުގައިވާ  ހަވާލުވާއިރު  މަސައްކަތާ .4.4.10

 .ދެވޭނެއެވެ ދުވަސް 30 ފެށިގެން ދުވަހުން ސޮއިކުރާ އެގްރިމަންޓްގައި ސާފުކުރުމަށް ންސުރެ
  އެއްވެސް   ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަތުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކުރަން  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  15  ހަވާލުކުރެވޭ .4.4.11

 . އުނިކުރެވޭނެއެވެ މިންވަރު ޖެހޭ ދުވަހަކަށް އަގުން އެމަސައްކަތުގެ ،ވާނަމަ ނުކުރާކަމުގައި  ފުރިހަމަ އެދުވަހަކު މަސައްކަތެއް
 

 މަސައްކަތް ކުރަން ހަވާލުކުރެވޭ ސަރަހައްދު ބަދަލުކުރުން  .4.5
މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދެއް، އެއްވެސް ސަަބަބކާހުރެ އާންމުންނަށް ނުވަދެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް  .4.5.1

ނު ކުރުން  ގެނެވިގެން ސާފުކުރާ ސަރަހައްދު  ަބންދު  ަބދަލެއް  ގުޅިގެން ސަރަހައްދަށް  އަކާއި  މަޝްރޫޢު  ގެ  ތަރައްޤީ  ވަތަ 
ކުޑަކުރެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ އެ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުރަން ނުޖެހޭ ހާލަތެއްގައި އުނި ކުރެވޭ ސަރަހައްދާއި އެއްވަރުގެ  

ވެ. އަދި އަގަށް ަބދަލުގެނައުމަކާއި ނުލާ އެ ސަރަހައްދެއް މި އެއްަބސްވުމަށް  އެހެން ސަރަހައްދެއް ކައުންސިލުން ދައްކާނެއެ
 އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ. 

  



 

 33ގެ   46ޞަފްޙާ:  
 
 

 

                                                                                                                                            266-PR/266/2023/9(IUL)ހޯދުން ފަރާތެއް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ކުނިކަހާ ސަރަހައްދުތައް އިޖުތިމާއީ 33



 

 34ގެ   46ޞަފްޙާ:  
 
 

 

                                                                                                                                            266-PR/266/2023/9(IUL)ހޯދުން ފަރާތެއް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ކުނިކަހާ ސަރަހައްދުތައް އިޖުތިމާއީ 34



 

 35ގެ   46ޞަފްޙާ:  
 
 

 

                                                                                                                                            266-PR/266/2023/9(IUL)ހޯދުން ފަރާތެއް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ކުނިކަހާ ސަރަހައްދުތައް އިޖުތިމާއީ 35



 

 36ގެ   46ޞަފްޙާ:  
 
 

 

                                                                                                                                            266-PR/266/2023/9(IUL)ހޯދުން ފަރާތެއް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ކުނިކަހާ ސަރަހައްދުތައް އިޖުތިމާއީ 36



 

 37ގެ   46ޞަފްޙާ:  
 
 

 

                                                                                                                                            266-PR/266/2023/9(IUL)ހޯދުން ފަރާތެއް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ކުނިކަހާ ސަރަހައްދުތައް އިޖުތިމާއީ 37



 

 38ގެ   46ޞަފްޙާ:  
 
 

 

                                                                                                                                            266-PR/266/2023/9(IUL)ހޯދުން ފަރާތެއް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ކުނިކަހާ ސަރަހައްދުތައް އިޖުތިމާއީ 38



 

 39ގެ   46ޞަފްޙާ:  
 
 

 

                                                                                                                                            266-PR/266/2023/9(IUL)ހޯދުން ފަރާތެއް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ކުނިކަހާ ސަރަހައްދުތައް އިޖުތިމާއީ 39



 

 40ގެ   46ޞަފްޙާ:  
 
 

 

                                                                                                                                            266-PR/266/2023/9(IUL)ހޯދުން ފަރާތެއް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ކުނިކަހާ ސަރަހައްދުތައް އިޖުތިމާއީ 40



 

 41ގެ   46ޞަފްޙާ:  
 
 

 

                                                                                                                                            266-PR/266/2023/9(IUL)ހޯދުން ފަރާތެއް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ކުނިކަހާ ސަރަހައްދުތައް އިޖުތިމާއީ 41



 

 42ގެ   46ޞަފްޙާ:  
 
 

 

                                                                                                                                            266-PR/266/2023/9(IUL)ހޯދުން ފަރާތެއް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ކުނިކަހާ ސަރަހައްދުތައް އިޖުތިމާއީ 42



 

 43ގެ   46ޞަފްޙާ:  
 
 

 

                                                                                                                                            266-PR/266/2023/9(IUL)ހޯދުން ފަރާތެއް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ކުނިކަހާ ސަރަހައްދުތައް އިޖުތިމާއީ 43



 

 44ގެ   46ޞަފްޙާ:  
 
 

 

                                                                                                                                            266-PR/266/2023/9(IUL)ހޯދުން ފަރާތެއް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ކުނިކަހާ ސަރަހައްދުތައް އިޖުތިމާއީ 44



 

 45ގެ   46ޞަފްޙާ:  
 
 

 

                                                                                                                                            266-PR/266/2023/9(IUL)ހޯދުން ފަރާތެއް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ކުނިކަހާ ސަރަހައްދުތައް އިޖުތިމާއީ 45



 

 46ގެ   46ޞަފްޙާ:  
 
 

 

                                                                                                                                            266-PR/266/2023/9(IUL)ހޯދުން ފަރާތެއް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ކުނިކަހާ ސަރަހައްދުތައް އިޖުތިމާއީ 46

 
 


