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 ބީލަން ފޮތް 
 

 
(  3  ޚިދުމަތް )   އިމ ރ ތް   ހުރި   ގޯތީގައި   ކިޔ    އުސްގެ  : ނަން   ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

 ން ދިނު   ކުއްޔަށް   އަހަރަށް   1
 W266/2022/-PC-12 : ނަންބަރ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
 98PR/266/2022/-(IUL)266 : ނަންބަރު   އިޢުލ ން 

                             2022ޖޫން    20 : ތ ރީޚް އިޢުލ ން ކުރެވިފައިވ   

   2022ޖޫން    20ބީލަން ފޮތް ތައްޔ ރުކުރެވިފައިވ  ތ ރީޚް:  
 
 
 

 
 

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  
 ކުޅުދުއްފުށި ، ދިވެހިރ އްޖެ 
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   1ސެކްޝަން 
 ބީލަން ޝީޓް 

 ރިފަރަންސްތައް ބީލަމ އި ގުޅޭ  
ރިފަރަންސް  
 ނަންބަރު 

 ދިނުން ކުއްޔަށް އަހަރަށް 1( 3 ޚިދުމަތް) އިމ ރ ތް ހުރި ގޯތީގައި  ކިޔ  އުސްގެ :ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން
   98PR/266/2022/-(IUL)266އިޢުލ ން ނަންަބރު: 

 (ހޯމަ) 2022 ޖޫން 20 އިޢުލ ން ކުރި ތ ރީޚް:
1.1 

 ށް 13:15ގެ  2022ޖޫން  28ން  2022ޖޫން  20: ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުންބީލަން 
 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ސިޓީ އެޑްރެސް : ކުޅުދުއްފުށީ

 6527166ނުވަތަ  6527177ފޯނު ނަންަބރު : 
8.1 

 (އ ދީއްތަ) 2022 ޖޫން 26ޕްރީ ިބޑް މީޓިންގ އޮންނ ނެ ތ ރީޚް:  
 13:15ގަޑި:   

 ޖަލްސ  ކުރ  މ ލަމް ގެކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ސިޓީތަން:  ކުޅުދުއްފުށީ 
9.1 

 މަޢުލޫމ ތު ސ ފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: 
  (އޮފިސަރ ( އަދި މުޙައްމަދު ޖަޢުފަރު )ކައުންސިލްއޮފިސަރ ޝިފ ނ  ޢަްބދުއްރަޙީމް )ކައުންސިލްނަން: 

 5271666ނުވަތަ  6527177ގުޅޭނެ ނަންަބރު: 
 bids@kulhudhuffushicity.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 
 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ސިޓީއޮފީސް: ކުޅުދުއްފުށީ 

9.2 

 13.1 އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: ޖުމްލަ އަގު )ދިވެހި ފައިސ އިން( 
 ސުންގަޑިބީލަން ހުށަހަޅަންވީ 

  (ުބދަ) 2022 ޖޫން 29ތ ރީޚް:     
 13:15ގަޑި:     

  އިދ ރ ގެ ޖަލްސ ކުރ  މ ލަމް ގެކައުންސިލް  ސިޓީކުޅުދުއްފުށީ      ތަން:

.171 

 ބީލަން ހުޅުވުން 
  (ުބދަ) 2022 ޖޫން 29ތ ރީޚް:     
 13:15ގަޑި:     

 އިދ ރ ގެ ޖަލްސ ކުރ  މ ލަމް ގެކައުންސިލް  ސިޓީކުޅުދުއްފުށީ      ތަން:

.119 

 122. ގައި އެވަނީއެވެ.  6ީބލަންތައް ވަޒަންކުރ ނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު 

 28.1 -ިބޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 

 30.1 -ޕ ރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 
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 އިރުޝ ދު   ފަރ ތްތަކަށްދެވޭ   ހުށަހަޅ    ބީލަށް   -   2ސެކްޝަން 

 މަޢުލޫމ ތު   )ހ( އ ންމު 

 ބީލަމުގެ ތަޢ ރަފު  .1

 

1.1.  

 

  އުސްގެ   ކުޅުދުއްފުށީ.  ހދ  ދަށުަގއިވ   ބެލުމުެގ  އިދ ރ ެގ  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ

  ކުއްޔަށް   މުއްދަތަށް  ދުވަހެުގ  އަހަރު  1(  3  ޚިދުމަތް)  އިމ ރ ތް  ހުރި  ޯގތީގައި  ކިޔ 
 ހުޅުވ ލެވުނު ބީލަމެކެވެ.  ދިނުމަށް

 މި ބީލަމުެގ މަޢުލޫމ ތު ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ނެެއވެ.  
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ   .2

 ފަރ ތްތައް 
ރީ ކުރުމުެގ ޤ ނޫނު )ޤ ނޫނު ނަންބަރ:  ވިޔަފ ރި ރަޖިސްޓް  ،ހުޅުވ ލެވިފައިވަނީ   ބީލަން  .2.1

ރަޖިސްޓ18/2014ު ިވޔަފ ރި  ދަށުން  ެގ  ކުރެވިފަިއވ   (  ބަޔ ންކުރ   ރީ  ތިރީަގއި 
  ފަރ ތްތަކަށެވެ.

ކުރެވިފަިއވ     2.1.1  ރަޖިސްޓުރީ  ދަށުން  ޤ ނޫނުެގ  ކުންފުންޏ ބެހޭ  ދިވެހިރ އްޖޭެގ 
 ކުންފުނިތައް.

 ޕ ޓްނަރޝިޕް ޤ ނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވ  ޕ ޓްނަރޝިޕްތައް.  .22.1 

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސަިއޓީެގ ޤ ނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވ  ކޯޕަރޭޓިްވ    .32.1  
 ސޮސައިޓީތައް. 

ިވޔަފ ރީެގ ޤ ނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވ     .42.1   އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ 
 އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފ ރިތައް. 

ފަރ ތްތަކަކަށް    2.1މިމ އްދ ެގ    .2.2  އެހެން  އިތުރުން  ފަރ ތްތަކުެގ  ބަޔ ންކުރ    ަގއި 
 ކޮށްފައިވ ނެއެެވ. ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްަގއި ބަޔ ން  

  އޮންނަންވ ނެގޮތ އި   ބީލަން  .3
 ސޮއިކުރުން   ބީލަމުގައި 

 ފަރ ތްތަކުގެ   ހުށަހަޅ   ބީލަން  ،ަގިއވ    1  ޖަދުވަލު  ލިޔުމުެގ  މި  އޮންނަންވ ނީ  ބީލަންތައް  .3.1
ހީރަސްޖަހ     ތަރުތީބުން  ހިމެނޭޮގތަށް  ތައްޑޮކިއުމަންޓު  ލިއުންތަކ އި   ަގިއވ   ޗެކުލިސްޓު

 . ކުރެވިފަެއވެ ބައިންޑު ނުވަތަ

  ފަރުމ )  ފޮންޓަކުން  އެނޭގ  ކިޔަން  ފަސޭހައިން ،ދިވެހިބަހުން  އޮންނަންވ ނީ  ބީލަން  .3.2
ނުވަތަ އަތުން ލިޔ ނަމަ ލިޔެފައި ހުންނަންވ ނީ ކުރެވިފައެވެ.    ޓައިޕު(  ފަދަ  ފޮންޓް

ޮގތަށެވެ.   އެނޭގެގ   ހުށަހަޅ   ބީލަން  ސަފްހ އެއްަގއި  ހުރިހ   ބީލަމުެގ  ައދިކިޔަން 
 ޖަހ ފައި  ތަްއަގނޑު   ސޮޔ އި  ފަރ ތުެގ  ކުރ   އަްއޔަން  އެފަރ ތުން  ނުވަތަ  ފަރ ތުެގ
  ހ ގެ ޞަފު  ކިތައް  އެއީ  ެވސް   ޙ އެްއގައިޞަފު  ކޮންމެ  ބީލަމުެގ  އަދި.  ވ ނެއެވެ   އޮންނަން
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 ނަންބަރުވެސް   ޙ ޞަފު  ތަރުތީބުން  އެނޭގޮގތަށް  ޙ ކަންޞަފު  ވަނަ  ކިތައް  ތެރެއިން
 . ޖަހަންވ ނެއެވެ

ޑިރެކްޓަރ  3.3.1  .3.3 މެނޭޖިންގ  ކުންފުނިތަކުން  ލިމިޓެޑް   އެހެން  ނޫން  ޕްރަިއވެޓް 
ބީލަމުގައި   ހުއްދަ   ކުރުުމެގ  ސޮއި  ފަރ ތަކަށް  އެ  ސޮިއކުރ ނަމަ  ފަރ ތަކުން 

  .ވ ނެއެވެ ހުށަހަޅަން  ެގ ކޮޕީެއއްއެޓ ރނީ"  އޮފް "ޕަަވރ ދެވިފަިއވ ކަން ބަޔ ންކުރ 

 ފަރ ތަކުން ބީލަމުަގއި   އެހެން   ނޫން  ޕ ޓްނަރޝިޕްތަކުެގ މެނޭޖިންގ ޕ ޓްނަރު  .23.3
  "ޕަަވރ   ދެވިފަިއވ ކަން ބަޔ ންކުރ   ހުއްދަ  ކުރުމުެގ  ސޮއި  ފަރ ތަކަށް  އެ  ސޮއިކުރ ނަމަ

 .ވ ނެއެވެ  ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީެއއްއެޓ ރނީ"  އޮފް
  ފަރ ތަކުން ބީލަމުަގއި   އެހެން  ނޫންތަކުެގ ޗެއަރޕ ރސަން  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  .23.3

  "ޕަަވރ   ދެވިފަިއވ ކަން ބަޔ ންކުރ   ހުއްދަ  ކުރުމުެގ  ސޮއި  ފަރ ތަކަށް  އެ  ސޮއިކުރ ނަމަ
 .ވ ނެއެވެ  ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީެއއްއެޓ ރނީ"  އޮފް

ހުށަހަޅ    .43.3 ބީލަމަށް  ފަރ ތެއް  ނޫން  ވެރިފަރ ތް  ިވޔަފ ރިތަކުަގއި  ފަރުދީ 
ހުއްދަ ސޮއިކުރުމުެގ  އެފަރ ތަކަށް  ސޮިއކުރ ނަމަ  ދެވިފައިވ ކަން    ލިޔުންތަކުަގއި 

 .ވ ނެއެވެ ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީއެއްއެޓ ރނީ" އޮފް  "ޕަވަރ ބަޔ ންކުރ 

ބީލަމުެގ   .53.3   ކުންފުނިތަކުން  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކުންފުނިތަކ އި،  ސަރުކ ރު 
 ލިޔުންތަކުަގއި ސޮއިކުރ އިރު، ޒިންމ ދ ރު ކޮންމެފަރ ތަކަށްެވސް ސޮއި ކުރެވިދ ނެެއވެ. 

ެއްއ   )އެކެއް( ބީލަމެވެ.   1ބީލަމަށް ކުރިމަތިލ  ކޮންމެ ފަރ ތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ    .4.1 އަދަދު   ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅޭނެ  .4
އެފަރ ތުން  ހުށަހަޅ ފިނަމަ  ފަރ ތަކުން  ެއއްވެސް  ބީލަށް  ިގނަ  ބީލަމަށްވުރެ 

 ހުށަހަޅ ަގިއވ  ހުރިހ  ބީލަމެއް ބ ތިލް ކުރެވޭނެެއވެ. 

  ކުރުމުގެ   ތައްޔ ރު   ބީލަން  .5
 އަގު 

ހުށަހެޅުމަށް  ބީލަން  .5.1 ބީލަން   ކުރ ނީ   ޚަރަދެއް  އެންމެހައި  ކުރ   ތައްޔ ރުކުރުމަށ އި 
މިކަމަށް ހިނގ  އެއްެވސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް    .ފަރ ތަކުންނެވެ  ހުށަހަޅ   އެބީލަމެއް

 ހުޅުވ ލި ފަރ ތުން ޒިންމ އެއް ނުނަގ ނެއެެވ. 
އިދ ރ އ އި ކައުންސިލްގެ    ގެ ސިޓީ ކައުންސިލް   ބީލަން ހުށަހަޅ  ފަރ ތަކީ، ކުޅުދުއްފުށީ   .6.1 އުސޫލްތައް  އެހެނިހެން  .6

ފަރ ތެއް    ގުޅުންހުރި   މުވައްޒަފަކ    އިދ ރ އެއްގެ   އެއްވެސް   ހިނގަމުންދ    ދަށުން   އިދ ރ ގެ 
  ސޮއިކޮށް   ލިޔުމެއްގައި  އެނގޭނެ   މަޢުލޫމ ތު   ސ ފު   އެކަމުގެ ކަމުގައިވ ނަމަ  
 .  ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ 
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  ތަނެއްކަމަށް   ގުޅުންހުރި   މުވައްޒަފަކ    ބަޔ ންކޮށްފައިވ    ގައި   6.1  މ އްދ ގެ   މި   .6.2 
  ކްލޯޒް "   ނުވަތަ "  ރިލޭޓިވް   ކްލޯޒް"   ، ގައި  33.6  ގަވ އިދުގެ   މި  ، ބެލެވޭނީ 

 . ތަނަކަށެވެ   ފަރ ތެއްގެ   އެފަދަ   ނުވަތަ   ފަރ ތަކަށް   ބުނެފައިވ    ކަމަށް " އެސޯސިއޭޓް 
 

 ބީލަމ ގުޅޭ ލިޔުންތައް )ށ(  

  ހިމެނޭ   ގައި   ފޮތު   ބީލަން  .7
 ބައިތައް 

ލިޔުންތަކ ިއ،    .7.1 ލިސްޓްަގިއވ   ތިރީގައިވ   ހިމެނެނީ  ލިޔުންތަކުަގއި  ބީލަމ ުގޅޭ 
 އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ. 

 ( 1-ސެކްޝަން) ޝީޓް ބީލަން 7.1.1 

 (2-ސެކްޝަން)ބީލަށް ހުށަހަޅ  ފަރ ތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝ ދު  7.1.2 

 ( 3-ސެކްޝަން)  ެއއްބަސްވުުމެގ އ ންމު އަދި ހ އްސަ މ އްދ ތައް .37.1  

 (4-ސެކްޝަން) ޖަދުވަލުތައް .47.1  

 ( 5 -ސެކްޝަން )ޓޭސަން ކޯ 7.1.5  

 (6–)ސެކްޝަން މަޢުލޫމ ތު މަސައްކަތ ބެހޭ 7.1.6  

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ   .8
 ކުރުން 

އިޢުލ ނުަގިއވ  ުމއްދަތުެގ ތެރޭަގިއ ބީލަން ޝީޓްަގިއ  ހުށަހެޅުމަށް    އަންދ ސީހިސ ބު  .8.1
 ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  އެޑުރެހަށް ަވޑަިއެގން ނަންނޯޓް ކުރަންވ ނެއެވެ. 

މަޢުލޫމ ތުތައް   .8.2 މިވ   ތިރީަގިއ  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓްރީ  ހިސ ބުަގއި  އަންދ ސީ 

 ހިމަނަންވ ނެއެވެ. 
 މަޢުލޫމ ތު ސ ފުކުރ  ފަރ ތުެގ ނަން.

 ރު.ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަ
 އީމެއިލް ެއޑްރެސް. 

 ުގޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު.
  މުއްދަތުގެ  ދެވިފައިވ  ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ އިޢުލ ނުގައި ހުށަހެޅޭނީ އަންދ ސީހިސ ބު  .8.3

 . ފަރ ތްތަކަށެވެ ނޯޓްކުރެވިފައިވ  ނަން ގައިމިއިދ ރ   ތެރޭގައި
  ގޮތުން ގުޅޭ   ބީލަމ   .9

 ސ ފުކުރުން    މައުލޫމ ތު 
އޮންނ ނެ ތ ރީޚ އި ަގޑި "ބީލަން ޝީޓް" ަގއި   މީޓިން  ޕްރީބިޑް  ުގޅޭމ އި  މި ބީލަ  .9.1

 ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ނެެއވެ. 
ބީލަމ ުގޅޭޮގތުން އިތުރު މަޢުލޫމ ތެއް ސ ފުކުރަން ބޭނުންވ ނަމަ ބީލަން ޝީޓްަގިއވ     .9.2

އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަމުެގ މަޢުލޫމ ތު ސ ފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހ   
 ވެރިންނަށް ލިޔުމުން ފޮނުވޭނެެއވެ. ބީލަން
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  އިތުރަށް   ުގޅޭޮގތުން  ބީލަމ   މި  ނުވަތަ  ުގޅިެގން   މަޢުލޫމ ތ އި  ފޮތުަގިއވ   ބީލަން  މި  .9.3
 ފަރ ތުެގ  ހުށަހަޅ   ބީލަން  ހޯދުމަކީ  ަމއުލޫމ ތު  ކަމެއްެގ  އެ  ނަމަ  އޮތް  ކަމެއް  ސ ފުނުވ 
 . އެކެވެ ޒިންމ 

  ެ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 ދޫކުރ  ޮގތަށް ަގިއވ   0.11  .10.2 

  މެދުވެރިކޮށް   އީމެއިލް  ފަރ ތްތަކަށް   ޙ ޟިރުވި  ސ ފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމ ތު  ބީލަމުެގ
 . ޙަވ ލުކުރަންވ ނެއެވެ އެލިޔުން އެފަރ ތަކ   ނުވަތަ. ފޮނުވަންވ ނެެއވެ

 ބީލަން ތައްޔ ރުކުރުން )ނ(  
ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ   .11

 ބަސް 
ހުށަހަޅ  ފަރ ތުން ބީލަން ތައްޔ ރު ކުރަންވ ނީ ބީލަމ އިެއކު ދީފައިވ  ނަމޫނ އ  ބީލަން    .11.1

އެްއޮގތަށް ދިވެހިބަހުންނެވެ. ައދި ބީލަމ އިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތަްއ  
 އިިގރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދ ނެެއވެ.  

ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރ    .12
 ފައިސ  

 ންނެވެ.  ކުރެވިފައި ހުންނަންވ ނީ ދިވެހި ރުފިޔ އިމި ބީލަމުަގއި ައުގ   .12.1

ޝީޓްަގިއ   .13.1 އަގު ހުށަހެޅުން  .13 ބީލަން  އެކަން  ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ  ައުގ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ބީލަމަށް 

 ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ނެެއވެ. 
 90  ފެށިެގން  ތ ރީޚުން  ހުށަހަޅ   ބީލަން  އޮންނަންވ ނީ  ތ ރީޚް  ހަމަވ   މުއްދަތު  ބީލަމުެގ  .14.1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .14

 . މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުެގ
ބީލަމ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ   .15

 ލިޔުންތައް 
ސެކްޝަން    .15.1 ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ޖަދުވަލު  4ބީލަމ އެކު  ަގިއ    1ަގއި، 

ކަމަށް ބަޔ ން  ަގއި ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ    1ޖަދުވަލު    ބަޔ ންކުރެވިފައިވ ނެއެވެ. )
 ޑިސްކޮލިފައި   ނެތްނަމަ  ނުވަތަ  މަދު  ލިޔުންތައް  ނުވަތަ  ލިޔުމެއް،  މަޢުލޫމ ތުކޮށްފައިވ   
 ( .ކުރެވޭނެެއވެ

 
 ބީލަން ހުށަހެޅުން )ރ(  

ެއވެ. މިނޫންޮގތަކަށް ޮއންނަ ބީލަމެއް ބަލައެއް އޮންނަންވ ނީ ބަންދު ކުރެވިފަ  ންބީލަ  .16.1 ބީލަން ބަންދު ކުރ ނެ ގޮތް  .16
 ނުަގނެވޭނެެއވެ.  

 ވ ނެއެވެ.  ޔެފައި އޮންނަންލިބީލަމުެގ ނަން   ބޭރުަގއިސިޓީ އުރަިއެގ  .16.2 
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ކަނ   .16.3  އުރައިެގ  ފަރ ތުެގކަނުަގއި    މަތީ  ންތްފަރ ތުސިޓީ  ހުށަހަޅ   ނަމ ިއ    ބީލަން 
 ފ  އޮންނަން ވ ނެެއވެ. ޔެލި  އަދި ފޯނު ނަމްބަރު  އެޑްރެސް

ބީލަން    އުރަިއގައި  ސިޓީ  ކުރެވިފަިއވ   ބަންދު  ހުންނަންވ ނީ  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅ   .16.4 
 . ކުރެވިފަެއވެ  އެޑްރެސް ޮގތަށް  ވ ޝީޓްަގއި 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ   .17
 ސުންގަޑި 

ހުށަހަޅަންވީ ސުން ަގޑި    ބީލަންތައް  ހުށަހަޅ   އެދި  މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް  މި  .17.1
 ބީލަން ޝީޓްަގއި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ނެއެވެ. 

  ދުވަހެއްގެ   ބަންދު  ސަރުކ ރު  ތ ރީޚަކީ  ކުރެވިފަިއވ   ބަޔ ން  ގައި  18.1  މ އްދ ެގ  މި  .17.2
 ތ ރީޚަކަށް   އެންމެފަހު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ބީލަން  ހަމަޖައްސައިފިނަމަ  ސަރުކ ރުން  ޮގތުަގއި
ދުވަހެްއެގ ބީލަން ޝީޓްަގިއވ  ަގިއވ     ރަސްމީ  އަންނަ  ޖެހިެގން އެންމެ ައވަހަށް  ވ ނީ

 ސުންަގޑީަގެއވެ. 

 އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވ  އަންދ ސީ ހިސ ބުތައް ބަލައެއް ނުަގނެވޭނެެއވެ.   .17.3 

  ހުށަހެޅޭ   ފަހުން   މުއްދަތުގެ  .18
  އަމަލު   މެދު   ތަކ އި   ބީލަން 

 : ކުރ ނެގޮތް 

ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ސުންަގޑީެގ ފަހުން ހުށަހަޅ  ބީލަންތައް ބަލައެްއ ބީލަން    .18.1
 ނުަގނެވޭނެެއވެ. 

 ބީލަން ހުޅުވުމ އި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން )ބ(  
 ހުށަހަޅ   ބީލަން  ވަނީ  ހަމަޖެހިފައި  ހުޅުވުމަށް  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅ   މަސައްކަތަށް  މި  .19.1 ބީލަން ހުޅުވުން  .19

 ފޮނުވ   ތަނަށް  ހަމަޖެހިފައިވ   ހުޅުވުމަށް  ބީލަން  އެފަރ ތުން  ނުވަތަ  ފަރ ތްތަކުެގ
 ހ ޒިރުަގއި ބީލަން ޝީޓްަގިއވ  ތ ރީޚްަގެއވެ.  ފަރ ތެއްެގ

 . އެޑްރެހުަގެއވެ  ވ ބީލަން ޝީޓްަގއި ބަޔ ންކޮށްފައި  އޮންނ ނީ ހުޅުވުން ބީލަން  .19.2 

  ސަރުކ ރުން   ހުރެ  ސަބަބަކ   ެއްއވެސް  ތ ރީޚަކީ  ހަމަޖައްސ ފައިވ   ހުޅުވުމަށް  ބީލަން  .19.3 
 ޖެހިެގން  އޮންނ ނީ  ހުޅުވުން  ބީލަން  ހަމަޖައްސައިފިނަމަ  ޮގތުަގއި  ދުވަހެއްެގ  ބަންދު
 ބީލަން ޝީޓްަގިއވ  ަގިއވ  ސުންަގޑީަގެއވެ.  ދުވަހުެގ ރަސްމީ އަންނަ

ހުށަހަޅ  ބީލަމުގައިވ    .20
 ކުށްތައް އިސްލ ޚްކުރުން 

ބީލަންތަކުެގ ހިސ ބުކުރުމުެގ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީަގއި މިވ   ޝަރުތު ފުރިހަމަވ     .20.1
 ޮގތްތަކުެގ މަތިން އިސްލ ޚް ކުރެވޭނެެއވެ. 

އަދަދު    .20.2 ފައިސ ެގ  ލިޔެފައިވ   ބަހުން  ދިވެހި  އަދަދ އި  ފައިސ ެގ  ބީލަމުގައިވ  
 ލިޔެފައިވ  ފަިއސ  އަދަދެވެ. ތަފ ތުވ ނަމަ، ރަަގޅު އަދަދުކަުމަގއި ބަލ ނީ ދިވެހި ބަހުން  

ބީލަންތައް ޗެކްކުރުމ އި   .21
ބީލަންތަކުގެ  

 ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުުމެގ ކުރިން ތިރީަގިއވިމ  ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.   .21.1

 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވ  ފަރ ތެއްކަން.  21.1.1 
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ރެސްޕޮންސިވްނަސް  
 ކަނޑައެޅުއް 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅ ފައިވ  ފަރ ތެްއކަން  21.1.2 

ކަނޑައެޅުން    22.1.3  ބިޑެއްތޯ  ެއކަށީެގންވ   ުއސޫލްތަކަށްބަލައި  ބީލަމުަގިއވ  
 )ރެސްޕޮންސިވްނަސް( 

  އިވޭލުއޭޓް  ބީލަންތައް  .22
 ކުރުން 

ަގިއވ  ކަންކަން ފުރިހަމަވ    21.1ހުށަހަޅ  ބީލަންތަކުެގ ތެރެއިން އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ    .22.1
 ބީލަންތަކެވެ. 

ހަވ ލުކުރ ނެ ފަރ ތް    ބީލަން  .23
 ކަނޑައެޅުން 

 

  ކުރ ނެ   ބޭނުން  ވަޒަންކުރުމަށް  ބީލަން  ،ބީލަން ހަވ ލުކުރ ނެ ފަރ ތެއް ކަނޑައަޅ ނީ   .23.1
 އެންމެިގނަ މ ކްސްލިބޭ ފަރ ތަކަށެވެ.    ބަލައިެގން މިންަގނޑަށް

ރަށ އި އަތޮޅުގެ   .24
ބީލަންވެރިންނަށް  
 އިސްކަންދިނުން  

ދީފައިވ  ކްރައިޓީރިޔ  އ  އެއްގޮތަށް އެންމެ  ބީލަން ކަރުދ ހުގައި އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް   .24.1
ވިޔަފ ރިއެއް   ނިސްބަތްނުވ   ކުޅުދުއްފުށްޓަށް  ފަރ ތަކީ  ކުރެވޭ  ރޭންކް  މަތިން 
ބީލަންވެރިންގެ   ފ ސްވި  ފަރ ތެއް،  ނިސްބަތްވ   ކުޅުދުއްފުށްޓަށް  ކަމުގައިވ ނަމަ، 

ފަރ ތު  ކުރެވޭ  ރޭންކް  މަތިން  އެންމެ  ހިމެނޭކަމުގައިވ ނަމަ،  ހުށަހެޅި  ތެރޭގައި  ން 
ރޭންކް ކުރެވިފައިވ    ބީލަމަށް ލިބުނު މ ކްސްއ އި، މުޅި ބީލަމުގައި އެންމެ މަތިން 

)ދިހައެއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮޑު ނުވ     10ފަރ ތަށް ލިބުނު މ ކްސްގެ ފަރަގު %
 ކަމުގައި ވ ނަމަ، ރަށަށް ނިސްބަތްވ  ބީލަންވެރިޔ އ އި ޙަވ ލުކުރެވޭނެއެވެ. 

ކަރުދ ހުގައި އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ދީފައިވ  ކްރައިޓީރިޔ  އ  އެއްގޮތަށް އިވެލުވޭޓް  ބީލަން    .24.2 
ތެރޭގައި   ބީލަންވެރިންގެ  ފ ސްވި  ފަރ ތެއް  ނިސްބަތްވ   ކުޅުދުއްފުށްޓަށް  ކުރުމުން 
ހިމެނޭކަމުގައި ނުވ ނަމަ ހދ އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވ  ބީލަންވެރިންގެ ތެރެއިން މަތިން  

 ހުށަހެޅި ބީލަމަށް ލިބުނު މ ކްސްއ އި، މުޅި ބީލަމުގައި އެންމެ  ރޭންކް ކުރެވޭ ފަރ ތުން 
% ފަރަގު  މ ކްސްގެ  ލިބުނު  ފަރ ތަށް  ކުރެވިފައިވ   ރޭންކް  )ފަހެއް    5މަތިން 

އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮޑު ނުވ  ކަމުގައި ވ ނަމަ، އެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވ  ފަރ ތ   
 ބީލަން ޙަވ ލުކުރެވޭނެއެވެ. 

އިޢުލ ނ  ުގޅިެގން ބީލަން ހުށަހަޅ އިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތ އި ހުށަހަޅަންޖެހޭ    .25.1 ކެންސަލްކުރުން ތަން  ބީލަން  .25
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅ ފައިނުވ ނަަމ ބީލަންތައް ބަލައިނުަގތުމުެގ އިޚްތިޔ ރު ވެރިފަރ ތަށް 

ބީލަން ފުރިހަމަނުވ   ބަލައިަގތުމަށްފަހުވެސް  ބީލަންތައް  އަދި  ތައް ލިބިެގންެވއެވެ. 
ބީލަންތަްއ   އަދި  ލިބިެގންވެެއވެ.  ވެރިފަރ ތަށް  އިޚްތިޔ ރުެވސް  ބ ތިލްކުރުމުެގ 
ނުވަތަ   ައުގތަކެއްނަމަ  އެކަށީެގންނުވ   އަުގތަކަކީ  ހުށަހަޅ ފަިއވ   ބަލައިަގތުމަށްފަހު 
ކެންސަލްކުރުުމެގ   ބީލަންތައް  ހުށަހަޅ ފައިނުވ ނަމަ  ބީލަން  އަދަދަކަށް  އެކަށީެގންވ  

 ސަްއކަތުެގ ވެރިފަރ ތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. އިޚްތިޔ ރު މަ
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  ފަރ ތް   ކ މިޔ ބުކުރ    ބީލަން  .26
 އެންގުން   އެކަން   ހޮވައި، 

 ލިޔުމުން އަންގ ނެެއވެ. ބީލަން ކ މިޔ ބުވި ފަރ ތަށ އި، ކ މިޔ ބުނުވި ފަރ ތްތަކަށް   .26.1

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި   .27
 ކުރުން 

 05  ބަންދުނޫން  ިގނަެވެގން  ފޮނުވ ތ   ލިޔުން  އެކަމުެގ  ކ މިޔ ބުކުރިފަރ ތަށް  ބީލަން  .27.1
 މަސައްކަތު   ދެމެދު  ފަރ ތ އި  ކ މިޔ ބުކުރި  ބީލަން  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ(  ފަހެއް)

 . ކުރަންވ ނެެއވެ ސޮއި އެއްބަސްވުމުަގއި
  ސޮއި   ަގއިއެއްބަސްވުމު  މުއްދަތުަގއި  އެ  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔ ންކޮށްފަިއވ   ަގއި  27.1  .27.2 

 ނިންމުން  ނިންމ ފައިވ   ހަވ ލުކުރުމަށް  މިމަސައްކަތް  ،ނުކުރައްަވއިފިނަމަ
 . ބ ތިލްކުރެވޭނެެއވެ

 ނުވަތަ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  މަސައްކަތް  ސޮިއކުރުމަށްފަހު  އެއްބަސްވުމުަގއި  .27.3 
  މަސަްއކަތް   ނުކޮށް  މަސައްކަތްފުރިހަމަ  ސޮއިކުރުަމށްފަހު  އެއްބަސްވުމުަގއި
  ބަޔ ންކޮށްފަިއވ    ގައި  17.19  ޤަވ އިދުެގ  މ ލިއްޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ
 . ފިޔަވަޅުެއޅޭނެެއވެ ޮގތުެގމަތިން

 )ޅ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީތައް 
ކޮށްފައިވ ނަަމ،  ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށައަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބީލަން ޝީޓްަގއި ބަޔ ން    .28.1 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  .28

 ހުށަހަޅަންވ ނެެއވެ  ެގ ައސްލުބަޔ ންކޮށްފަިއވ  އަދަދުެގ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 
ބޭންކަކުން    .28.2  ަގބޫލުކުރެވޭ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކ ރުން  ޮގތުަގއި  ބިޑް ސެކިއުރިޓީެގ 

ިއންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ނުވަތަ ދިވެހިރ އްޖޭަގއި ގ އިްމކުރެވިފަިއވ  ފައިނޭންޝަލް  
ވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ  ެގ ައސްލެޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވ  ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ެގރެންޓީ

 ަގއި ވ ނެއެވެ.  7ޖަދުވަލު  އޮންނަންވ ނެ ޮގތުެގ ނަމޫނ އެްއ 
  ރަސްމީ ބަންދު ނޫން   ން ފެށިެގންޚުއެކަން އަންގ  ތ ރީ  ށްބީލަން ކ މިޔ ބު ކުރ  ފަރ ތަ  .28.3 

  ބިޑް ސެކިއުރިޓީ   ތަކުެގ)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ ބީލަން ކ މިޔ ބު ނުވ  ފަރ ތް   7
 އެފަރ ތްތަކަށް ރައްދު ކުރެވޭނެ އެވެ. 

ބީ  ޅިހުށަހެ  ލަންބީޅުވުމަށްފަހު  ހު  ބީލަން  .28.4  ވަކިވެއްޖެފަރ ތަކުން    ނުަވތަ   ނަމަލަމުން 
ފަރ ތަ  ލަންބީ ބީލަން  ކ މިޔ ބުކުރ   ލިބުމަށްފަހު  ލިޔުން  ކ މިޔ ބުވިކަުމެގ  ބީލަން  ށް 

ދައުލަތަށް   އެފަރ ތުން  ކޮށްފިނަމަ  ކެންސަލް ސެކިއުރިޓީ  ބިޑް  ހުށަހަޅ ފައިވ  
 ނެޭގނެެއވެ.  

 . ދުވަހެވެ 90 ފެށިެގން ންޚުތ ރީ ހުށަހަޅ  ބިޑް މުއްދަތަކީ ސެކިއުރިޓީެގ ބިޑް  .28.5 

  ަގވ އިދ    މ ލިއްޔަތުެގ  ދައުލަތުގެ   ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ  ެއދި  ހޯދުމަށް  ފައިސ   އެޑްވ ންސް  .29.1
 . ދޫކުރެވިދ ނެެއވެ ފައިސ   ެއޑްވ ންސް އެްއޮގތަށް
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އެޑްވ ންސް ފައިސ  އަދި   .29
އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ  

 ގެރެންޓީ 

)ދެލައްކަ   /250,000-އެޑްވ ންސް ފައިސ  ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްެގ ޖުމްލަ އަުގ    .29.2
 ފަންސ ސް ހ ސް( ދިވެހި ރުފިޔ އަށްވުރެ ބޮޑުވ ނަމައެވެ. 

)ސ ޅީސް    45އެޑްވ ންސް ފައިސ  ހޯދުމަށްެއދި ހުށަހަޅ ނަމަ، މަސައްކަތް ހަވ ލުވ ތ     .29.3
 ފަހެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެޑްވ ންސް ފައިސ އަށް އެދި ހުށަހަޅަންވ ނެެއވެ. 

ހުށަހަޅ ނަމަ އެޑްވ ންސް ޕޭމަންޓް ެގރެންޓީެގ ޮގތުަގިއ    ހޯދުމަށް  ފައިސ    އެޑްވ ންސް  .29.4 
ގ އިމްކުރެވިފަިއވ    ދިވެހިރ އްޖޭަގއި  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ަގބޫލުކުރެވޭ  ސަރުކ ރުން 
ސެކިއުރިޓީ  ދޫކޮށްފައިވ   ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  މި  އިންސްޓިޓިުއޝަނަކުން  ފައިނޭންޝަލް 

 ނުވަތަ ެގރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވ ނެެއވެ.  
)ފަނަރަ   %15އެޑްވ ންސް ފައިސ ެގ ޮގތުަގއި ދޫކުރެވޭނީ މަސަްއކަތުެގ ޖުމްލަ އަުގެގ    .29.5 

އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮޑުނުވ  އަދަދެކެވެ. އަދި ެއޑްވ ންސްެގ ޮގތުަގއި ދެވޭ ފައިސ   
ބިލްތަކުން،  ހުށަހަޅ   ހޯދަމުންދ އިރު  ޚިދުމަތް  ނުވަތަ  ކުރަމުންދ އިރު  މަސައްކަތް 

 އުނިކުރެވޭނެއެވެ. ލަ އަުގެގ ނިސްބަތުން ކޮންޓްރެކްޓްެގ ޖުމް

އަަގކީ    .30.1 ގެރެންޓީ   ޕ ރފޯމަންސް  .30 ހުށަހަޅ   ައގެއްނަމަ    0,000/50-ބީލަމަށް  މަތީެގ  ބީލަން  ރުފިޔ އަށްވުރެ 
ފަރ ތުން   ދިވެހިރ އްޖޭަގިއ  ކ މިޔ ބުކުރި  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ަގބޫލުކުރ   ސަރުކ ރު 

ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފަިއވ   ގ އިމްކުރެވިފަިއވ   
ެގރެންޓީއެއް  ނުވަތަ  އަސްލުސެކިއުރިޓީ  ެގރެންޓީެގ  ެގ  ޮގތުަގިއ    ޕ ރފޯމަންސް 

 ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ. 
ޕ ރފޯމަންސް ެގރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކ މިޔ ބުކުރި ފަރ ތަށް ދެވޭ މުއްދަތުަގިއ    .30.2 

 ނިންމ ފައިވ   ހަވ ލުކުރުމަށް  މިމަސައްކަތްޕ ރފޯމަންސް ެގރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ،  
ބ ތިލްކުރުމަށްފަހު، އެފަރ ތުން ހުށަހަޅ ފައިވ  ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް   ނިންމުން

   ނެޭގނެެއވެ.

ެގރެންޓީެގ ޮގތުަގއި ހުށަހަޅަންވ ނީ ސަރުކ ރު ަގބޫލުކުރ  ބޭންކަކުން ޕ ރފޯމަންސް    .30.3 
ނުވަތަ ދިވެހިރ އްޖޭަގއި ގ އިްމކުރެވިފަިއވ  ފައިނޭންޝަލް ިއންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން  

   ެގ އަސްލެވެ.މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވ  ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ެގރެންޓީ 
  ތ ރީޙުންެގރެންޓީ ހުށަހަޅ   ޕ ރފޯމަންސް    އަކީ  މުއްދަތަކީ  ެގެގރެންޓީޕ ރފޯމަންސް    .30.4 

 އެްގރީމަންޓްެގ މުއްދަތެވެ.  ފެށިެގން
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމ އި   .31

 މައްސަލަ ބެލުން 
ަގއި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ފަދައިން ބީލަމެއްަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތުެގ ަގވ އިދުެގ    .31.1

ހުށަހެޅޭ  ހުށަހެޅުމ އި،  މައްސަލަ  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރ   ޚިލ ފަށް  ަގވ އިދ  
ސަރކިއުލަރ   މ ލިްއޔަތ ބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ޢަަމލުކުރެވޭނީ،  ބެލުމުަގއި  މައްސަލަތައް 

ަގިއވ  "ބީލަމަކ  ުގޅިެގން މައްސަލަ    17ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ނަންބަރު  
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އ    އުޞޫލު"  ޢަމަލުކުރ ނެޮގތުެގ  ބެލުމުަގިއ  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ހުށަހެޅުމ އި، 
 އެްއޮގތަށެވެ. 

ަގއި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ފަދައިން ބީލަމެއްަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތުެގ ަގވ އިދުެގ    .31.2 
ަގވ އިދ  ޚިލ ފަށް ކުރ  ކަންތަްއތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވ ނީ ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތ ބެހޭ 

ނަންބަރު   ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ  "ބީލަން    18ެގ  ަގިއވ  
ބީލަންވެރި އޮފިސަރަށް  ޕްރޮކިުއމަންޓް  އޮފީހުެގ  ހުށަހަޅ  އިޢުލ ންކުރި  މައްސަލަ  ޔ  

 ފޯމުންނެވެ. PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލ " -ފޯމް
ަގއި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ފަދައިން ބީލަމެއްަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތުެގ ަގވ އިދުެގ    .31.3 

ހުށަހަޅ    މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުން،  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރ   ޚިލ ފަށް  ަގވ އިދ  
)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ، މައްސަލަ    7ންދު ނޫން  ތ ރީޚުން ފެށިެގން ސަރުކ ރު ބަ 

ނިންމައި، މައްސަލަ ނިންމިޮގތް ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރ ތަށް، ދައުލަތުެގ 
ަގިއވ    19ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13މ ލިއްޔަތ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  

ފޯމުން   PR-14ރުދޭ ޖަވ ބު"  "ބީލަމުެގ މައްސަލައ އި ުގޅިެގން ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަ
 ޖަވ ބު ތައްޔ ރުކޮށް އަންގ ނެެއވެ. 

  ބީލަމެއްަގއި   ފަދައިން  ބަޔ ންކޮށްފަިއވ    ަގއި  17.09  ަގވ އިދުެގ  މ ލިއްޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ  .31.4 
  އޮފިސަރުދޭ   ޕްރޮކިއުމަންޓް  ،ހުށަހެޅުމުން  ބެލުމަށް  ކަންތަްއތައް  ކުރ   ޚިލ ފަށް  ަގވ އިދ 

ބިޑް   ބެލުމަށް  އަލުން  މައްސަލަ   ބަޔ ންކޮށް  އެކަން  ނުޖެހޭނަމަ   ހިތްހަމަ  ޖަވ ބ މެދު
 . ހުށަހެޅިދ ނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް

މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް   .32
މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު  
 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން 

ބ ބު    .32.1 ަގވ ިއދުެގ  މ ލިއްޔަތުެގ  ފަދައިން    17.11ދައުލަތުެގ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ   ަގއި 
ބެލުމަށް  އަލުން  އިދ ރީކަންކަން  ުގޅިެގން  މައްސަލައަކ އި  ދިމ ވ   ބީލަމެއްަގއި  
މ ލިއްޔަތ ބެހޭ   ދަުއލަތުެގ  ހުށަހެޅުމުަގއި،  އަށް  ކޮމެޓީ"  ރިިވޔު  "މުސްތަޤިއްލު 

  ަގއިވ  "ބީލަންވެރިޔ    21ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  
ބަލ   އަލުން  މައްސަލަ  "ބީލަމުެގ  އެދި  ބަލައިދިނުމަށް  އަލުން  މައްސަލަ  ބީލަމުެގ 

PR-އެޕީލް މަރުހަލ "    –މުސްތަޤިއްލު ރިވިޢު ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅ  ފޯމު"  

 ފޯމުން ހުށަހަޅިދ ނެއެވެ.  16
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 3  - ސެކްޝަން  

 މ އްދ ތައް   ހ އްސަ   އަދި  އެއްބަސްވުމުގެ އ ންމު މ އްދ ތައް

  .33.1 މ ނަކުރުން  .33

 

"މަސައްކަތުެގ ވެރިފަރ ތް" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މަސަްއކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވ  

   އިދ ރ އަށެވެ.

"މަސައްކަތް ހަވ ލުވ  ފަރ ތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ަމސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް   .33.2 
 އެދި ބީލަން ހުށަހަޅ  ފަރ ތަށެވެ.

"މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފަިއެއވަނީ ބީލަން ޝީޓްަގއި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ޚިދުމަތް ނުވަތަ   .33.3 
 މަސައްކަތަކެވެ. 

"މަސައްކަތުެގ ައުގ ނުވަތަ ކުލި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ެއއްބަސްވުމ އި އެްއޮގތަށް    .33.4 
ހަވ ލުކުރ    މަސައްކަތް  ނުވަތަ  ހަވ ލުވ   މަސައްކަތް  ފުރިހަމަކުރުމުން  މަސައްކަތް 

 ފަރ ތަށް ދައްކ  ފައިސ އަށެވެ.  

މަސަްއކަތުެގ    .33.5  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ވެރިފަރ ތ އި،  "އެއްބަސްވުން" 
ވެވޭ   ޮގތުން  މަސައްކަތްކުރުމ ބެހޭ  ދެމެދު  ފަރ ތ   ހަވ ލުވ   މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 އެއްބަސްވުމަށެވެ. 

  އުޅޭ   ކައިވެނިކޮށްެގން  ުމވަްއޒަފަކު  އެ  ،ެއވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ރިލޭޓިވް  ކްލޯޒް"  .33.6 
  އެއްބަނޑު  ،މީހުންނ އި  އެއްބަފ   ،މީހުންނ އި  ެއއްބަނޑު  ،ދަރިންނ އި  ،މީހ އ އި
  މުަވއްޒަފަކު   އެ  ،ދޮންދަރިންނ އި  ،މަިއންބަފައިންނ އި  ،މީހުންނ އި  އެއްބަފ 

  އެއްބަނޑު  ،މީހުންނ އި ެއއްބަފ   ،މީހުންނ އި  ެއއްބަނޑު މީހ ެގ  އުޅޭ  ކަިއވެނިކޮށްެގން
 .މައިންބަފައިންނަށެވެ މީހ ގެ  އެ ،މީހުންނ އި އެއްބަފ 

  ހިއްސ   ވިޔަފ ރީެގ  މުަވްއޒަފަކ   އެ  ،އެވަނީ   ބުނެފައި  ކަމަށް"  އެސޯސިއޭޓް  ކްލޯޒް"
 .ފަރ ތްތަކަށެވެ އޮންނަ ުގޅުން ވިޔަފ ރީެގ ނުވަތަ
 

 ފަރ ތުން   އެއް   ުގޅިެގން  މިއެއްބަސްވުމ އި   ފަރ ތްތަކުން  ޝ މިލުވ    އެއްބަސްވުމުަގއި  މި  .34.1 ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރުން  .34
 ދިވެހި  އަންގ ނީ  އ އްމުޮގތެއްަގއި  އެންުގންތައް  ެއންމެހައި  އަންަގންޖެހޭ  ފަރ ތަށް  އަނެއް
 .ލިޔުމުންނެވެ ،ބަހުން

  ނުވަތަ   އަތަށް  އަތުން  ރައްދުކުރ ނީ   ލިޔުން  ފޮނުވ   ފަރ ތަށް  އަނެއް  އެއްފަރ ތުން  .34.2 
ކޮށްފަިއވ   ބީލަމުަގއި ބަޔ ން    ،ކަނޑައެޅިފަިއވ އީމެއިލަށް   ނުވަތަ   ،ފޯސްޓުން  ރަޖިސްޓްރީ
 އެޑްރެހަށެވެ. 
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  ބޭނުންވ   ކުރ ން  ބަދަލު  ،ބޭނުންވ ނަމަ  ބަދަލުކުރ ން  ެއޑްރެސް   މިއެއްބަސްވުމުަގއިވ    .34.3 
 . އަންަގންވ ނެެއވެ ލިޔުމުން ފަރ ތަށް އަނެއް ފަރ ތުން

ތިންވަނަ ފަރ ތަކ އި   .35
 މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރުން 

  އެހެންފަރ ތަކ އި   ެއްއވެސްބައެއް  މަސައްކަތުެގ  ދަށުންކުރެވޭ  މިއެއްބަސްވުމުެގ  .35.1
 ، ފަރ ތުން  ޙަވ ލުވ   މަސައްކަތް  ބަޔ ންކޮށް  އެކަން  ބޭނުންވ ނަމަ  ކުރަން  ޙަވ ލުކޮށްެގން
 ހުއްދަހޯދަށްވ ނެއެވެ.  ހުށަހަޅ  ލިޔުމުން ވެރިފަރ ތަށް

  އެްއވެސްބަެއއް   މަސައްކަތުެގ  ފަރ ތަކ   އެހެން  ޮގތުެގމަތިން  ަގއިވ    .135  .35.2
  ފަރ ތުން   ޙަވ ލުވ    މަސައްކަތް   ހަވ ލުކުރިކަމުަގިއވިޔަސް 

 އުފުލަން ވ ނެެއވެ.  ޒިންމ  ފުރިހަމައަށް މިއެއްބަސްވުމުަގއިވ ޮގތުެގމަތިން
ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތ އި   .36

 ހަވ ލުވުން 
ބަލ ނީ ުގދަނަށް ޙަވ ލުވުމަށްފަހު   އެއްބަސްވުމުަގިއވ  ޮގތަށް ތަކެތި/ޚިދުމަތް ލިބިފައިވޭތޯ  .36.1

ެއއްޮގތަށް    އިވެލުއޭޝަން ސްޕެސިފިކޭޝަނ އި  ބެލުމަށްފަހު  ކޮލިޓީ  ކޮމެޓީންނެވެ. 
ތަކެތި/ޚިދުމަތް  އެްއޮގތަށް  އެްގރީމަންޓ   ވ ނަމަ  ނިންމ ފައިވ ކަމަށް  މަސައްކަތް 

ޚި  ލިބުނުކަމަށްބެލޭނެއެވެ. ފޯރުކޮށްދީފައިވ   ޚިލ ފަށް  އެއްބަސްވުމ   ދުމަތް/ތަކެތި  އަދި 
 އަނބުރ  ފޮނުވ ލެވޭނެެއވެ. 

ތެރޭަގއި    .36.2 މުއްދަތުެގ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ   ތަކެތި/ޚިދުމަތް  އެއްބަސްވުމުަގއި 
 ފޯރުކޮށްދޭންވ ނެެއވެ 

  ކ ރިޘ ެއއް/ ޙ ދިސ އެއް  ޤުދުރަތީ  ނުވަތަ  ކަމެއް  ބ ރުނުފޯރ   ހަވ ލުވިފަރ ތުގެ   މަސައްކަތް  .36.3 

  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  މުއްދަތު  ކުރިމަތިެވއްޖެނަމަ  ުގޅޭކަމެއް  މެނިފެކްޗަރިންއ އި  ނުވަތަ
  ުގޅޭކަމ   ނުވަތަ  ރަސްމީ)  އެޭގފަދަ  ދިމ ިވކަން  އެކަމެއް  ނުވަތަ   ކ ރިޘ އެއް/އެޙ ދިސ ެއއް
 ކުރިން  ހަމަވުމުެގ  މުއްދަތު  ނިންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ލިޔުންތަކ އެކު(  ފަރ ތްތަކުެގ

   ހުށަހަޅަންވ ނެެއވެ. ވެރިފަރ ތަށްމަސައްކަތުެގ 
 މުއްދަތު  ހުށަހެޅިނަމަވެސް  ކޮށްދިނުމަށްރުއިތު  މުއްދަތު  ހުރެ  ސަބަބަކ އި  އެްއވެސް  .37.1 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  .37

  ބަޔ ންކޮށްފަިއވ   ގައި"  އުޞޫލު  ިއތުރުކޮށްދިނުމުެގ  މުއްދަތު"  އިތުރުކޮށްދޭނީ
 ހުށަހަޅައިެގންނެވެ. ޮގތުެގމަތިން ބިޑް ކޮމެޓީއަށް 

މ ލިްއޔަތުެގ    .37.2 ދައުލަތުެގ  ނުނިމޭނަމަ  މަސައްކަތް  މުއްދަތަށް  އެއްބަސްވުމުަގިއވ  
ޑެމޭޖަސް    10.71ޤަވ އިދުެގ   ލިކުއިޑޭޓަޑް  ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްވ   މ އްދ އ   ވަނަ 

 ކެނޑޭނެެއވެ.  
އަުގ    .37.3  ކަނޑ ނީ،  /2,500,000-ޖުމްލަ  ފައިސ   ބީލަމެްއނަމަ  ދަށުެގ  ރުފިޔ އަށްވުރެ 

)ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އ  ުގނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދ   0.005ޖުމްލަ އަުގ 
 މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވ  ދުވަސްތަކުެގ އަދަދ  ުގނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ. 

 CP*0.005*LDލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = 
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CP  ުކޮންޓްކެޓް ޕްރައިސް(: ކޮންޓްރެކްޓްެގ ޖުމްލަ އަގ( 
LD  ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮންޓްރެކްޓްެގ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވ  ދުވަސްތައ( 

  ކުރުމ އި   ޖުރިމަނ   .38
 ކުރުން   ބ ތިލް   އެގްރީމަންޓް 

 

މުއްދަތަށް    .38.1 ލަސްވ   ނުނިމި  ފަރ ތުންމަސައްކަތް  ޙަވ ލުވި  ފައިސ    މަސައްކަތް 
ހުށަހަޅ  ބިލަށް ފައިސ  ދޫކުރެވޭނީ   މަސައްކަތް ޙަވ ލުވި ފަރ ތުންދޭންޖެހިއްޖެނަމަ،  

މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވީ ުމއްދަތަށްވ  ފައިސ  ބިލްަގިއވ  އަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު 
 ބ ކީ ފައިސ ެއވެ. 

އަުގެގ    .38.2 ޖުމްލަ  ޑެމޭޖަސް    15%މަސައްކަތުެގ  ލިކުއިޑޭޓަޑް  އަށްވުރެ  އިންސައްތަ 
 ބޮޑުެވއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ބ ތިލްކުރެވޭނެެއވެ. 

ފ ހަަގ   .38.3  ނުދ ކަމަށް  ކުރިޔަށް  މަސަްއކަތް  ބަޔ ންކޮށްފައިވ ޮގތަށް  އެއްބަސްވުމުަގއި 
ބ ތިލްކުރުމުެގ   ބައެއް  އެއްބަސްވުމުެގ  ނުވަތަ  އެއްބަސްވުންެއއްކޮށް  ކުރެިވއްޖެނަމަ 

 ފުރިހަމަ އިޚްތިޔ ރު މަސައްކަތުެގ ވެރިފަރ ތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
ބަންދުނޫން  އެްއވެސް    .38.4  ބ ތިލްކޮށްފިނަމަ  އެްއބަސްވުން  ދުވަހުެގ   3ސަބަބަކ ހުރެ 

ތެރޭަގިއ، އެހ ތަނަށް ނިމިފަިއވ  މަސަްއކަތ ިއ، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުެގ ތަފްސީލް  
އަގ އެކު ލިޔެ، ދެފަރ ތުން އެލިޔުމުަގިއ ސޮއިކުރަން ވ ނެެއވެ. އަދި މަސައްކަތް ހިނގ   

ކޮންޓްރެކްޓަ ހުންނަ  އެތަކެތި   ސައިތްަގއި  ނަަގއި  ލިސްޓް  ތަކެތީެގ  ހުރިހ   ެގ  ރ 
މިއިން   3ބަނދުނޫން   ފަހުން  މުއްދަތުެގ  މި  ެގންދަންވ ނެެއވެ.  ތެރަޭގއި  ދުވަހުެގ 

 ނެއެވެ. އެްއޗަކަށް ދިމ ވ  އެްއވެސް ަމއްސަލަައކަށް ޒިންމ ެއއް ނުެވވޭ 
ޤ ނޫނެްއ    އެްއވެސް  ސަރުކ ރުެގ  ސޮއިކުރުމަށްފަހު  ދެފަރ ތުން  އެއްބަސްވުމުަގއި  މި  .39.1 އެގްރީމަންޓް ބ ތިލްކުރުން  .39

 އެފަދަ  ނުވަތަ އެނގިއްޖެނަމަ  ވ ކަން  ތަޢ ރުޟު ެއއްބަސްވުމ އި މި ދަކ ަގވ އިނުވަތަ 
  މިއެއްބަސްވުން   މުޅި  ސަބަބުން  އެކަމެއްެގ  ހެދިއްޖެނަމަ   ަގވ އިދެއްޤ ނޫނެއް ނުވަތަ  

  އެ  ހިމެނޭޮގތްވެއްޖެނަމަ  އެއްބަސްވުމުަގއި  މި  މ އްދ ެއއް  އެފަދަ.  ނުވ ނެެއވެ  ބ ޠިލެއް
 ދެމެހެއްޓުމަށް  އުވ ނުލައި  އެއްބަސްވުން  މި  ނަމަވެސް  އިސްލ ހްކޮށްެގން  މ އްދ އެއް

 . ޤަބޫލުކުރަމެވެ އެއްބަސްވެ ދެފަރ ތުންވެސް
ޑިޔުޓީތަކ ިއ،    .39.2  ކަސްޓަމްސް  ޓެކްސްތަކ އި،  ދަްއކަންޖެހޭ  ުގޅިެގން  މިމަސައްކަތ ިއ 

ފީއެްއ   ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ  ފީެއއް  އެހެނިހެއް  އަދި  ފީތަްއ  ލައިސަންސް  އިމްޕޯޓް 
 ދައްކ ނީ މަސައްކަތް ހަވ ލުވި ފަރ ތުންނެވެ.

  މެދުަގއި   ދެފަރ ތުެގ  ެގނެވޭނީ  ބަދަލެއް  މ އްދ އަކަށް  އެްއެވސް  އެއްބަސްވުމުަގިއވ   މި  .40.1 އެހެނިހެން ކަންކަން  .40

 . ެއއްބަސްވުމަކުންނެވެ ސޮއިކުރެވޭ
ޓެކްސް އަދި އެހެނިހެން   .41

 ފީތައް 
  ޤ ނޫނުތަކ އި  ދިވެހިރ އްޖޭެގ  ކުރ ނީ  ތަންފީޛު  އަދި  ، ހިންގ ނީ  އެއްބަސްވުން  މި  .41.1

 . ެއްއޮގތަށެވެ ޤަވ އިދުތަކ އި
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އެއްބަސްވުމަށް   .42
 ބަދަލުގެނައުން 

 ދައްކަިއެގން  ވ ހަކަ   މެދުަގއި  ދެފަރ ތުެގ  ދެބަސްވުން  އުފެދޭ  އިމެދުމިއެއްބަސްވުމ   .42.1
  ހުށަހަޅައިެގން   އްސަލަމަ  ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރ އްޖޭެގ  ،ހައްލުނުކުރެިވއްޖެނަމަ

 . ނިންމ ނީއެވެ
އެއްބަސްވުމަށް ހިނގ ނެ   .43

 ޤ ނޫނު 
ތުެގ  ދެފަރ   ހަްއލުކުރ ނީވެސް  ެއކަމެއް  ދިމ ވެއްޖެނަމަ  ނެތްކަމެއް   ަގއިމިއެއްބަސްވުމު  .43.1

  ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރ އްޖޭެގ  ،ހައްލުނުެވއްޖެނަމަ.  ދަްއކަިއެގންނެވެ  ވ ހަކަ  މެދުގައި
 . ނިންމ ނީއެވެ ހުށަހަޅައިެގން މައްސަލަ
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 4  - ސެކްޝަން  
 ޖަދުވަލުތައް 

 1 –   ޖަދުވަލު 
 ޗެކްލިސްޓް   އަދި   ލިޔުންތައް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ފަރ ތުން   ހުށަހަޅ    ބީލަން 

 އޮފީސް  ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ   #
ހުށައަޅ   
 ފަރ ތް  

   ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.   ނެތްނަމަ   ނުވަތަ   މަދު   ލިޔުންތައް   އަދި   ލިޔުމެއް   އަދި   މަޢުލޫމ ތު   ތިރީގައިމިވ    ބީލަން ހުށަހަޅ އިރު 

1.  

 ( ގެ އަސްލު ފޯމު   2ބީލަން ހުށަހަޅ  ފޯމް )ޖަދުވަލު 
އަސްލު ފޯމަކީ ކުންފުނީގެ އޮރިޖިނަލް ސްޓޭމްްޕ އަދި ބީލަން ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ އަސްލު ސޮއި  

 ކޮށްފައިވ  ފޯމެވެ.  
ްޕރިންޓްކޮށް ހުށައަޅ   ކުލަ  ސްކޭންކޮށް އަދި ސްޓޭމްްޕ ކުރުމަށްފަހު ސޮއި ، ސޮއިއ އި )ޑިޖިޓަލް

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.( ފޯމްތަކަކީ އަސްލު ފޯމް ކަމުގައި ބަލައެއް 

✓  

 

2.  
އިން  ކޮީޕ    ސެޓްފިކްޓްގެ  ރެޖިސްޓްރީ  ވިޔަފ ރީގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  )މިނިސްޓްރީ 

 ދޫކޮށްފައިވ ( 
✓   

   ✓ ( 3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ ްޕރޮފައިލް  .3

4.  
މުއްދަތު ހަމަނުވ   "ބީލަން ހުށައަޅ  ފޯމު"ގައި ސޮއިކުރ  ފަރ ތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 

 ކ ޑުގެ ކޮީޕ ނުވަތަ ޕ ސްޯޕޓުގެ ކޮީޕ
✓   

   ✓ ސެޓްފިކެޓް ކޮީޕ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވ ނަމަ( ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޖީއެސްޓީ   .5

   ✓ ( އެޓ ރނީ އޮފް ަޕވަރ) ލިޔުން  ހުއްދަ ސޮއިކުރުމުގެ ބީލަމުގައި  .6

   ✓ . އެލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ ލިޔުން  ބަޔ ންކުރ  މ އްދ ގައިވ  ވަނަ 6.1  .7

   ✓ ބީލަން ހުށަހަޅަން ވިޔަފ ރި ވެރިފަރ ތުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރ ތެއް އަންނަނަމަ އެލިޔުން   .8

 މ ރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ. ހުށަހަޅ އިރު ތިރީގައިމިވ  މަޢުލޫމ ތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ  ބީލަން  

9.  
  5އަދި ޖަދުވަލު  ބީލަން ހުށަހަޅ  މަސައްކަތ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބ ގެ ލިޔުންތައް 

 ގައި މ ރކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ ނަމަ(  6ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅ ފައި ) ޖަދްވަލު 
 

 

ތިރީގައިމި ބީލަން   ބީލަމަށް  ހުށަހަޅ އިރު  އިޙްތިޔ ރު  ކުރުމުގެ  ކެންސަލް  ބީލަން  ހުށަހަޅ ފައިނުވ ނަމަ  ބީލަން  އެއްގޮތަށް  އިރުޝ ދ   ވ  
 އެވެ. ހުޅުވ ލި ފަރ ތަށް ލިބިގެންވެ 

   ✓ ތަރުތީބުކުރެވިފައި    މިލިސްޓުގައި ވ  ތަރުތީބުންހުރީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް    .10

   ✓ ޞަފްހ  ނަންބަރު ޖަހ ފައި )ކިތައް ޞަފްޙ ގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ  ޞަފްޙ ކަން އެނގޭގޮތަށް(   .11

   ✓ ސޮއިކޮށްފައި  ހުރީ ޞަފްހ ތަކުގައި   .12

   ✓ ވަކިނުވ ނެހެން ބައިންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަހ ފައި  ހުރީ  ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް  .13
 ލިޔުންތައް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ކުރިން   ސޮއިކުރުމުގެ   އެއްބަސްވުމުގައި 

14.  
  ދޫކުރިފަހުން )  ކޮީޕ ރިޯޕޓްގެ  ކްލިއަރެންސް   ޓެކްސް  ދޫކުރ   އޮތޯރިޓީން ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް

 ( ހަމަނުވ   މަސް 3
✓   
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 2 –   ޖަދުވަލު 

 ބީލަން ހުށަހަޅ  ފޯމް 
 

 

 

 

 ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު ބީލަން   .1
 1.1 ނަންވިޔަފ ރީގެ  

 1.2 އެޑްރެސް  

 ބީލަން ހުށަހަޅ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމ ތު  .2
 2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 

 2.2 އިޢުލ ން ނަންަބރު 
 މުއްދަތު )ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން(  ހުށަހަޅ  އަގ އި   .3

 )ހިސ ުބ އަކުރުން(  ޖުމްލަ ކުލި މަހަކަށް 
3.1 

 )ތ ނައިން ޖެހުމަށް( މަހަކަށް ޖުމްލަ ކުލި  

 2.3 ކުއްޔަށްދެވޭ މުއްދަތު އަހަރު 1

 ބީލަން ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ އިގްރ ރު  .4
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތ އި، އެގްރީމަންޓްގެ މ އްދ ތައް  މަތީގައިބަޔ ންކޮށްފައިވ  މަސައްކަތް/ ތަކެތި ނުވަތަ  

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު /    ވަތަ ޚިދުމަތްނު  ތަކެތި/ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވ  އަގަށް މި މަސައްކަތް
 އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ. 

4.1 

ގައިވ     .23އަޅުގަނޑު/ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަވ ލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ،  
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ. ނުވަތަ ޚިދުމަތް މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ ތަކެތި  

4.2 

ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށް، އެއ އި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު /   90މިބީލަން ހުށަހަޅ ތ  
އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ވެރިފަރ ތުން އެދިވަޑައި ގެންފިނަމަ،  

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.   މަސައްކަތް/ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމ އި އެއްގޮތަށް
4.3 

   ބީލަން ހުށަހަޅ  ފަރ ތުން  .5

 

 ސޮއި 

 ނަން  

 މަޤ މު 

 ތ ރީޚް 
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 3 –   ޖަދުވަލު 
 ފަރ ތުގެ ޕްރޮފައިލް ހުށަހަޅ   

 

 

 

 

 ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު  .1
  -1.1 ނަންވިޔަފ ރީގެ  

  -1.2 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވ  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  

ވެރިންގެ މަޢުލޫމ ތު )ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސ ދ ރުންގެ މަޢުލޫމ ތު، ޕ ޓްނަރޝިޕެންނަމަ ޕ ޓްނަރުންގެ  ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ   .2
 މަޢުލޫމ ތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފ ރިއެއްނަމަ ވެރިފަރ ތުގެ މަޢުލޫމ ތު( 

 # ނަން  މަޤ މު 

   

   

   

   

 މަސައްކަތްތައް އ ންމުކޮށްކުރ    .3
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 4 –   ޖަދުވަލު 

 މ ލީ ތަނަވަސްކަމ އި ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު 
 

 

 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު 
)ދިވެހި    ފ އިތުވި މަހުގެ ބެލެންސް 
 ރުފިޔ އިން( 

 # އެކައުންޓް ނަންބަރު  އެކައުންޓްގެ ބ ވަތް 

    

    

    

 ޖުމްލަ  

 ކްރެޑިޓް ދޫކުރ  ފަރ ތްތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު 

)ދިވެހި    ފައިސ ގެ އަދަދު 
 ރުފިޔ އިން( 

 # ކުރެޑިޓް ދޫކުރެވުނު ފަރ ތުގެ ނަން  ދޫކުރެވުނު ތ ރީޚް  ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު 

     

     

     

 ޖުމްލަ  
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 5 –   ޖަދުވަލު 
 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް   ( ފަހެއް )   5ފ އިތުވި  

 

 

 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ ކޮށްފައިވ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް 

މަސައްކަތުގެ އަގު  
 )ދިވެހި ރުފިޔ އިން( 

 # މަސައްކަތުގެ ނަން  ވެރިފަރ ތް މަސައްކަތުގެ   މަސައްކަތްކުރި އަހަރު 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ޖުމްލަ: 
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 6 –   ޖަދުވަލު 

 ޑު ނ ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރ ނެ މިންގަ 
 

 

 

 

 ތަފްސީލް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ   ދ އިރ   ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ 
ޕޮއިންޓްގެ  
 އަދަދު 

 އަގު

އަގު އަގު ÷  ހުށަހެޅި  ޮބޑު  އަގެއް     100 ×  ހުށަހެޅި އެންމެ  ޮބޑު  )އެންމެ 
އެންމެ ކުޑައަދަދެއްގެ  އަދި  ހުށައަޅ ފަރ ތް ޭބސްލައިންއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިގެން(  

ހުށަހެޅޭނީ ދަށް  ރުފިޔ އެވެ.    ދިވެހި  (ފަސްހ ސް)  5,000.00  ގޮތުގައި  މިއަށްވުރެ 
 ކުއްޔެއް ހުށައަޅައިފިނަމަ އެފަރ ތެއްގެ ބީލަން ބ ތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

100 
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 ޖަދުވަލު  7
 )ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ނަމޫނ ( 

 

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 28.1 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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 6 – ސެކްޝަން  

 މަސައްކަތ  ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު 
 

 މަސައްކަތު ތަފްޞީލް 

  1( ،  3އިމ ރ ތް )ޚިދުމަތް  އުސްގެ ކިޔ  ގޯތީގައި ހުރި  ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ  ެބލުމުގެ ދަށުގައިވ     އިދ ރ ގެ  މިއީ، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް

، އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވ  ފަރ ތްތަކަށް ދިނުމަށް ތައްޔ ރުކުރެވިފައިވ  މަޢުލޫމ ތު )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޭންޭބނުންވ ތީވެ

 ކަރުދ ހެކެވެ.

 
   ޝަރުތުތައް އިމ ރ ތް ކުއްޔަށްދެވޭ މުއްދަތ އި އަސ ސީ ބޭނުންތަކ އި   .1

އުސްގެ ކިޔ     ގައި، ިބމުގެ ޗ ޓް އ އި ތަފްޞީލު ދީފައިވ  ހދ. ކުޅުދުއްފުށ1ީގެ އެނެކްސް  ލޫމ ތު ސީޓުމަޢުމި  ،ކުއްޔަށް ދޫކުރ  ިބމަކީ .1.1

ފޫޓް، އިރުމަތިފަރާތް   524.ފޫޓް، ދެކުނުފަރާތް    27އިމާރާތުގެ މިންތަކަކީ ) އުތުރުފަރާތް    (،3ގޯތީގައި ހުރި އިމ ރ ތް )ޚިދުމަތް  

 ފޫޓް( އެވެ.  8331.ފޫޓް އަދި ހުޅަނގުފަރާތް  31

 ( އަހަރު ދުވަހެވެ. އެކެއް) 1އިމ ރ ތް ކުއްޔަށް ދެވޭ މުއްދަތަކީ މީލ ދީ  .1.2

 ކުލި އަދި އެޑްވ ންސް ފައިސ   .2

 . އެވެ ރުފިޔ  (ފަސްހ ސް)5,000.00 ކުއްޔަކީ ކުޑަ އެންމެ ހުށައެޅޭނޭ ހިފުމަށް ކުއްޔަށް އިމ ރ ތް .2.1

 ންކަންވ ނެއެވެ.ދަ އިދ ރ އަށް ކައުންސިލް ކުރިން ދުވަހުގެ ވަނ10ަ އެމަހެއްގެ ކުލި މަހެއްގެ ކޮންމެ .2.2

 . ކުރ ދުވަހުއެވެ ސޮއި މިއެއްަބސްވުމުގައި ދައްކަންޖެހޭނީ ކުލި މަހުގެ ފުރަތަމަ .2.3

 ފައިސ ގެ  އެޑްވ ންސް  ކުލި  ހުށަހަޅ ފައިވ   ދުވަހަށްމަސް(  އެކެއް)  1  ފަރ ތުން  ހިފ   އިމ ރ ތްކުއްޔަށް  ދުވަހު   ސޮއިކުރ   އެއްަބސްވުމުގައި .2.4

 ށް ދައްކަންވ ނެއެވެ.އިދ ރ އަ ކައުންސިލް ގޮތުގައި

އެއްަބސްވުމުގެ އެންމެ ފަހު މަސްދުވަހުގެ ފައިސ ގެ ަބއެއްގެ   ފައިސ   އެޑްވ ންސް  ދައްކ ފައިވ   މަތީން  ގޮތުގެ  ގައިވ (  2.4)  މިމ އްދ ގެ .2.5

 ގޮތުގައި ެބހެއްޓޭނެއެވެ.  

 ނުދެވޭނެއެވެ. މުއްދަތެއް އެއްވެސް ގޮތަށް ނުހިނގ  ކުލި ޭބނުމަކު  އެނޫންވެސް ނުވަތަ ތަންހެދުމަށް .2.6

ފަރ ތުން   .2.7 ހިފ   ނުވަތަ   އިމ ރ ތ އިކުއްޔަށް  ވ ނަމަ  ފީއެއް  ނުވަތަ  ޓެކުހެއް  އެއްވެސް  ދައްކަންޖެހޭ  ސަރުކ ރަށް  ދިވެހި  ގުޅިގެން 

  މުސްތަޤްަބލުގައި ދިވެހި ސަރުކ ރުން ޓެކުހެއް ނުވަތަ ފީއެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ކުއްޔަށް ހިފ  ފަރ ތުން އެ ޓެކުހެއް ނުވަތަ ފީއެއް

   ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
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 ބިމުން ކުރ ބޭނުން   .3

އަދި އެއްވެސް  އިމ ރ ތުގެ ތެރޭގައި ކޮށްގެން ނުވ ނެއެވެ. 3ކުއްޔަށްހިފ  ފަރ ތުން ތިރީގައި ަބޔ ންކޮށްފައިވ  އެއްވެސްކަމެއް ޚިދުމަތް  .3.1

 ޓޭނެއެވެ. ކުއްޔަށް ހިފ  ފަރ ތަކަށް ނުެބހެއް)ޕޭވްމަންޓްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް( މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް އިމ ރ ތުގެ ޭބރުގައި 

 ސިމެންތި ގުދަންކުރުމ އި އިމ ރ ތުގައި ަބހައްޓައިގެން ވިއްކުން  .3.1.1

 ފިއުލްގެ ބ ވަތްތަށް ގުދަންކުރުމ އި އިމ ރ ތުގައި ބަހައްޓައިގެން ވިއްކުން .3.1.2

 ގ ރ ޖު ނުވަތަ ވ ރކްޝޮޕް ހެދުމ އި ހިންގުން  .3.1.3

 ވ ޑ ންގެ ހަދ  ހިންގުން  .3.1.4

 ކުރުމ އި ޕެކްނުކޮށްހުންނަ ކަނޑުމަހ އި ލޮނުމަސް ރައްކ ކުރުންމަސްކައްކ  ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް  .3.1.5

 ސިޔ ސީ އެއްވެސް ހަރަކ ތެއް ހިންގުން ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދިނުން  .3.1.6

ޚިދުމަތްތަކަކީ  ދެވޭ  އިމ ރ ތުގައި .3.2 ޤަވައިދުތަކ އި، ޤ ނުނު  ކަނޑައަޅ ފައިވ   ވުޒ ރ ތަކުން  ގުޅުންހުރި  ކަމ    ސަރުކ ރުގެ  ހުރިހ   ތަކ ، 

ފެތޭ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ވުން ލ ޒިމްވެގެން ވެއެވެ. އަދި މި ީބދައިން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހ  ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގަންޖެހޭ ހުރިހ  އުސޫލުތަކަށް  

   ހުއްދަތަކ އި، ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހ  ކަންކަން ބީލަން ކ މިޔ ުބ ކުރ  ފ ރ ތުން ފުރިހަމައަށް ޯބލަބަންވ ނެއެވެ.

 ން އިމ ރ ތ އި ގޯތި ބެލެހެއްޓު  .4

 މަރ މ ތުކޮށް  ބ ވ ބ ވުން  ސަަބުބން  ދުވަސްވުމުގެ   ޒ ތުން  އޭގެ  ގެއްލުމ އި  ދިމ ވ   ގުދުރަތީގޮތުން  ތަކެއްޗަށް  އިމ ރ ތުގައިވ   އިމ ރ ތ އި .4.1

ކޮށް  ޚަރަދުގައި  އަމިއްލަ  ފަރ ތުގެ  ހިފ   ކުއްޔަށް  ގެއްލުން  ލިޭބ  އިމ ރ ތަށް.  ގެންދަންވ ނެއެވެ  ބަލަހައްޓަމުން ރަނގަޅު  އިމ ރ ތް  

 ގަވައިދުން މެއިންޓަނަންސް ކުރަން ވ ނެއެވެ.

ލައ އި ދަވ ދު ބ ވިޔަނުދީ ލައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވ ނެއެވެ. އަދި ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރ ތުން އަންގައިފި ހިނދެއްގައި އިމާރާތުގައި ކު .4.2

 ން ދޭންވ ނެއެވެ. އެކިއެކި މުނ ސަަބތުތަކަށް އެކަމ  ގުޅޭގޮތަށް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް އެއްބ ރުލު

 ކުއްޔަށް  އިމ ރ ތް.  ނޯންނ ނެއެވެ  ދިނުމެއް   ފަރ ތުން  ކުއްޔަށްދޭ  ަބދަލު  ޚަރަދެއްގެ  އެއްވެސް  ކުރ   އިމ ރ ތަށް   ފަރ ތުން  ހިފ   ކުއްޔަށް .4.3

އިމ ރ ތ އި ގޯތީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތ އި ގުޅިގެން ހިނގ  ހުރިހ  ޚަރަދެއްގެ ފުރިހަމަ ޒިންމ  އުފުލަންޖެހޭނީ   އުޅޭއިރު  ހިފައިގެން

   އިމ ރ ތް ކުއްޔަށް ހިފި ފަރ ތުންނެވެ.

   އެކަން ކައުންސިލް އިދ ރައަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅ  ހުއްދަ ހޯއްދަންވ ނެއެވެ.  ަބދަލެއް ގެނެވޭނަމަ، އިމ ރ ތަށް .4.4

  ރަހުނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިމ ރ ތްއަހަރުން އަހަރަށް އިންޝުއަރެންސް ކުރަންވ ނެއެވެ. ތް އިމ ރ  .4.5

 . ނުވ ނެއެވެ ދަށްވެގެން ފެންވަރު އިމ ރ ތުގެ ފެންވަރަށްވުރެ ހުރި އިމ ރ ތް ހަވ ލުކުރ އިރު އިމ ރ ތް ފަރ ތުން ކުއްޔަށްދިން .4.6
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 ފަރ ތުން އުފުލަންވ ނެއެވެ.  ކުއްޔަށްހިފި ޒިންމ  އަމަލެއްގެ ހިނގ ކޮންމެ  ތަންނުެބލެހެއްޓިގެން .4.7

 ކުއްޔަށް ހިފ  ފަރ ތުން އިމ ރ ތުގެ ވަށައިގެންވ  މަގުތައް ފުޅ މިނަށް ކުނިކަހ  ބަލަހައްޓަން ވ ނެއެވެ.   .4.8

ގެންނެވެ.  ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެކުލަވ ލެވޭ އެއްަބސްވުމުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމ ވެއްޖެނަމަ، އެކަން ހައްލުކުރ ނީ ދެ ފަރ ތް ވ ހަކަ ދައްކައި .4.9

   އެއްަބސް ނުވެވިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލު ކުރ ނީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށައަޅައިގެން ޝަރީއަތް މެދުވެރިކޮށެވެ.މި ގޮތަށް 

 އެއްަބސްވުން  މެދުވެރިވެގެން  ސަަބެބއް  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ހަމަވެގެން  މުއްދަތު  ބީލަން ހުށައަޅ ފަރ ތްތަކުން އެއްަބސްވުމުގެ .4.10

 ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  30  ނިމޭތ   އެއްަބސްވުން  މުދ   ފަރ ތުގެ  ކުއްޔަށްހިފ   އިމ ރ ތުގައިހުރި  ކުއްޔަށްދޭ  ގައިހ ލަތު  ގެންނަ  ނިމުމަކަށް

 ފަރ ތުން  ކުއްޔަށްހިފ   ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ަބޔ ންވެދިޔަ  އައުމަށްފަހު  ނިމުމަކަށް   އެއްަބސްވުން  އަދި.  ރަންވ ނެއެވެހުސްކު  ތަން  ގެންގޮސް

 މުދަލަކަށް   އެއްވެސް  ހިމެނޭނެހެން   މުދ   ނުއުފުލޭ  މުދަލ އި  އުފުލޭ  ފަރ ތުގެ  ކުއްޔަށްހިފ    ަބހައްޓ ފައިވ   ނުގެންގޮސް  ތަނުގައި  ކުއްޔަށްދޭ

 ފަރ ތުގެ   ީބލަންހުށައަޅ   ހ ލަތުގައި  އަންނަ  ނިމުމަކަށް  އެއްަބސްވުން  މިފަދައިން  އަދި.  ނުޖެހޭނެއެވެ  ަބދަލުދޭން   ފަރ ތުން  ކުއްޔަށްދޭ

 ކުއްޔަށްދޭ   ހުރިގޮތަކަށް  އެއިރަކު   މުދ ތައް  ނުއުފުލޭ  ބިނ ތަކ އި  ކުރެވިފައިވ   ގޮތެއްގައި   ދ އިމީ  ިބމުގައި  ކުއްޔަށްދޭ   ފިޔަވ    ދ މު  އުފުލޭ

 ހަވ ލުކުރަންވ ނެއެވެ.   ފަރ ތ އި
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 އެނެކްސް 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


