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އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިދާރާ  ބުރީތިލަދުްނމަތީ އުތުރުބުރުޫބީލަން ދޫކުރާ ފަރާތް:   

 

 

 

އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ބޯފެނަށް  ހއ.ހޫނުމޫސުމުގައި 
 މަސައްކަތް ޖެހޭ ރަށްރަށަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 
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 ބީލަން ޝީޓް  - 1ކްޝަން ސެ 
 

 

 

 

 ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް 
 ނަންބަރު 

އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ބޯފެނަށް ޖެހޭ ރަށްރަށަށް ފެން  ހއ.ހޫނުމޫސުމުގައި މަސައްކަތުގެ ނަން: 
 މަސައްކަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

 225-ID/225/2021/20(IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު: 
 2021އޯގަސްޓް  12ކުރި ތާރީޚް: އިޢުލާން 

1.1 

 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން:
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ
     6500095 ފޯން:
 info@halifatoll.gov.mvމެއިލް އެޑްރެސް: އީ

8.1 

 ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް 
 
 ައތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ރުބުރީތިލަދުންމަތީ އުތު  ތަން:
 

 2021އޯގަސްޓް  18ތާރީޚް: 
 ބުދަ ދުވަސް  ދުވަސް:
 11:00 ގަޑި:
 

9.1 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
 

 ގެ އިދާރާއަތޮޅު ކައުންސިލް ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ
 6500095  ފޯން:
 info@halifatoll.gov.mv މެއިލް އެޑްރެސް:އީ
 

9.2 

 13.1 4.2އަދި  4.1ބީލަން ފޮތުގެ ސެކްޝަން އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް:  

 ސުންގަޑި  ރެޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ   ތަން:
 

 2021އޯގަސްޓް  17 ތާރީޚް:
 ދުވަސް އަންގާރަ ދުވަސް:
 11:00 ގަޑި:

8.1 

 ބީލަން ހުޅުވުން 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީން: ތަ

 2021އޯގަސްޓް  25 ތާރީޚް:
 ބުދަ  ދުވަސް:
 11:00 ގަޑި:
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ނޑު   23.1 ގައި އެވަނީއެވެ. 5ޖަދުވަލު ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަ

 (ރުފިޔާ  ދިވެހި ހާސް ފަސް) 5000.00ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 
ތާރީޚުން )ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:  ހަމަވާ މުއްދަތު ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: ބީލަމުގެ

ދުވަސް ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ  118މުޅި ޖުމްލަ  .މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުގެ 28 މަދުވެގެން  ފެށިގެން ދުވަސް(90
 ވެލިޑިޓީގެ ގޮތުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ދިވެހި ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނީ މި އިއުލާނާއި އެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ ފޯމެޓުގައިވާ  ބިޑް ސެކިއުރިޓީ
ބޭންކް ގެރެންޓީ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 އެވެ.ނުވަތަ ބޭންކް ސެޓިފައިޑް ޗެކެ ސިޓީ

28 

 29 ދު އަށްވާ ޢަދަ  %5ންޖެހޭ އަދަދު: ހުށަހަޅާ އަގުގެ ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީ ހުށަހަޅަ

 6މަސައްކަތް ނިންމަން ހުށަހަޅާ މުއްދަތުގެ އިތުރުން  މުއްދަތު:ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 މަސް ދުވަސް.

29.2 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު  ން ބީލަ  - 2ސެކްޝަން 

 ޢުލޫމާތު )ހ( އާންމު މަ 

1 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .1
.
1 

 

ގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ބޯފެނަށް ޖެހޭ ރަށްރަށަށް ފެން އަތޮޅު  ހއ.ހޫނުމޫސުމުގައި 
 މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުރުން. ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ބީލަމަށް  .2
ކުރިމަތިލެވޭނެ 

 ފަރާތްތައް 

2
.
1 

ރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ: ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކު ،ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ
  ( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.18/2014

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ  2.1.1 2
 ކުންފުނިތައް.

 ސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖި 2.1.2 

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް  2.1.3  
 ސޮސައިޓީތައް.

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ  2.1.4  
 ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.

 2
.
2 

ލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ބީލަންތަކުގައި އެރަށަކަށް ދައު
ނުވަތަ އެ އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި 

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

ބީލަން  .3
އޮންނަންވާނެގޮތާއި 

3
.

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ  ،ގައިވާ 1 ޖަދުވަލުންވާނީ މި ލިޔުމުގެ ބީލަންތައް އޮންނަ
 ކޮށްފައެވެ.ޗެކުލިސްޓު ގައިވާ ލިއުންތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ބައިންޑު 
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ބީލަމުގައި 
 ސޮއިކުރުން 

1 

3
.
2 

ގޮތަށް ޓައިޕްކުރެވިފަ ނުވަތަ ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭ  ،ބީލަން އޮންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން
އެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން ފަލިޔެ

ނޑު ޖަހާފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ކޮންމެ  އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ތައްގަ
ތަށް ޞަފުޙާއެއްގައި ވެސް އެއީ ކިތައް ޞަފުހާގެ ތެރެއިން ކިތައް ވަނަ ޞަފުޙާކަން އެނގޭގޮ 

 ތަރުތީބުން ޞަފުޙާ ނަންބަރުވެސް ޖަހަންވާނެއެވެ.

3
.
3 

ކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި  3.3.1
ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް 

  .ވެއެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެ

ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި  3.3.2  
ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް 

 .އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ސަން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ޗެއަރޕާރ 3.3.3  
ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް 

 .އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

 ފަރުދީ ވިޔަފާރިތަކުގައި ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި  3.3.4  
ސޮއިކުރާނަމަ އެފަރާތަކަށް ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް 

 .އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ހުށަހެޅޭނެ ބީލަމުގެ  .4
 އަދަދު 

4
.
1 

އެއް ބީލަމަށްވުރެ  )އެކެއް( ބީލަމެވެ. 1ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ 
ށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް މަލަގިނަ ބީ 

 ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

ބީލަން ތައްޔާރު  .5
 ކުރުމުގެ އަގު 

5
.
1 

ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެބީލަމެއް 
ކަމަށް ހިނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ. މި

 ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ.

އެހެނިހެން  .6
 އުސޫލްތައް 

6
.
1 

ގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލް  ،އަތޮޅުގެ ހއ.ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، 

ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އިދާރާއެއްގެ ވެރިއެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ތިމާގެކަމުގެ 
ގެ ދާއިރާގެ އެއްވެސް އޮފީހެއްގައި ވަޒީފާ ކައުންސިލު އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ މި 

އަދާކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް 
އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އިތުރު އެންގުމަކާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާ ހުއްޓާ 

 ނުލައި އެ ބީލަން ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
އަދި އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް 

ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްއެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ދެއްކުމާއި 

 ދަތަނަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދައެއްވާނަމަ އެހުއްދައެއް ނެގުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ޒިންމާއެކެވެ.މިފަ
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 )ށ( ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް 

ބީލަން ފޮތު ގައި  .7
 ހިމެނޭ ބައިތައް 

7
.
1 

 ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނެނީ ތިރީގައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ލިޔުންތަކާއި، އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ.

 (1-ބީލަން ޝީޓް )ސެކްޝަން  7.1.1 

 (2-ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު )ސެކްޝަން  ންބީލ7.1.2ަ  

 (3-ޖަދުވަލުތައް )ސެކްޝަން  7.1.3  

 (4-މަސައްކަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު )ސެކްޝަން  7.1.4  

 (5-މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް )ސެކްޝަން  7.1.5  

ބީލަމުގައި  .8
 ރީ ކުރުން ރަޖިސްޓް 

8
.
1 

އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ރެޖިސްޓަރކުރުމަށް
 ނުވަތަ މެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެއެވެ.އެޑުރެހަށް ވަޑައިގެން 

8
.
2 

އްދަތުގެ ތެރޭގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މު
 މިއިދާރާގައި ނަން ނޯޓްކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން  .9
މައުލޫމާތު  
 ސާފުކުރުން 

މި ބީލަމާއި ގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިން އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި "ބީލަން ޝީޓް" ގައި  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

9
.
1 

ފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ އެޑްރެހަށް ބީލަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާ
ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް 

 ލިޔުމުން ފޮނުވޭނެއެވެ.

9
.
2 

 މި ބީލަން ފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ މި ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ސާފުނުވާ 
 ކަމެއް އޮތް ނަމަ އެ ކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ އެކެވެ.

ބީލަމަށް ބަދަލު  .11
 ގެނައުން 

1
0
.
1 

ބީލަން ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް 
 )އުނި/އިތުރު( ގެނެވޭނެއެވެ.   އެމެންޑްމަންޓެއް ،ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި

 1
0
.
2 

ގައިވާ ގޮތަށް ދޫކުރާ އެމެންޑްމަންޓަކީ ބީލަމުގެ ބައެކެވެ. އަދި އެ އުނިއިތުރު ބީލަމުގެ  0.11
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ 

 އެވެ.އެފަރާތަކާ އެލިޔުން ޙަވާލުކުރަންވާނެ 

 )ނ( ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން 

ބީލަމުގައި ބޭނުން  .11
 ކުރެވޭ ބަސް 

1
1
.

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް 
ދިވެހިބަހުންނެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިގިރޭސި ބަހުން 
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 ހެޅިދާނެއެވެ. ހުށަ 1

ބީލަމުގައި ބޭނުން  .12
 ކުރާ ފައިސާ 

1
2
.
1 

 މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. 

1 އަގު ހުށަހެޅުން  .13
3
.
1 

 ބީލަމަށް ވަކި ގޮތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 1
3
.
2 

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވީ ޖީ.އެސް.ޓީ  ޖީ.އެސް.ޓީއަށް
 ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

1 މުއްދަތު  .14
4
.
1 

)އެކެއް(  1 ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޙުން ފެށިގެން 
  ދުވަހެވެ. އަހަރު

1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .15
5
.
1 

 90ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 
 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

ބީލަމާއެކު  .16
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ލިޔުންތައް 

1
6
.
1 

 ށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.ންތައް ހުބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔު

 ( 2ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު  16.1.1 

ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ  16.1.2 
 ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ 

 (3ދުވަލު )ޖަ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް  16.1.3 

 ފުރިހަމަ ކޮށް(ޫ 4.2)ސެކްޝަން  ޕްރޮޕޯސަލް 16.1.4  

ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  16.1.5  
 ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ(

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް  16.1.6  
 މަސް ހަމަނުވާ( 2ރިފަހުން ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ )ދޫކު

 ގެ (ރުފިޔާ ދިވެހި ހާސް ފަސް) 5000.00 ޖުމްލަ ގޮތުގައި ސެކިއުރިޓީގެ ބިޑް 16.1.7  
 ހުށަހެޅުން  ސެކުރިޓީއެއް
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 1
6
.
2 

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

ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  4 ދި ޖަދުވަލު ބީލަން ހުށަހަޅާ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް އަ 16.2.1  
 މަސައްކަތް  ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަމާއިއެކު ބެލެވޭނީ  އިވެލުއޭޝަންގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ކޮށްފައިވާ  ދުވަހު އަހަރު  5 ވޭތުވެދިޔަ  ބަލައި ލިޔުންތަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ނިންމިކަން
 ބެލެވޭނީ ކަމުގައި ފުރިހަމަ  ލިޔުން ތަޖުރިބާގެ މަސައްކަތު. އެކަންޏެވެ ސައްކަތްތަކަށްމަ

 ބާވަތް  މަސައްކަތުގެ އަދި އަގު ޖުމްލަ  މަސައްކަތުގެ ،ތާރީޙް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމައެވެ 

 ނިވި ލިޔެކިޔުންތައް:ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ދަލީލު ސާބިތުކުރުމަށް އަންނަ 16.2.2  

)ހ( ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތަކީ   
 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

 )ށ( ކުންފުންޏެއް ނަމަ:  
އަހަރު  3 އިތުވި . ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުގެ މިހާރުގެ ހާލަތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ފ1ާ

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ދުވަހުގެ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް 
 )ނ( ކުންފުނި ފިޔަވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ އެހެން ފަރާތަކުންނަމަ، ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް:  

އަހަރު  3 . ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުގެ މިހާރުގެ ހާލަތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ފާއިތުވި 1
 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.މަންޓް ބޭންކް ސްޓޭޓްދުވަހުގެ 

* ނޯޓް: ތިން އަހަރު ނުވާ ބީލަންވެރިން ހުށަހަޅާނީ ލިބެންހުރި އެންމެ ގިނަ 
 މައުލޫމާތެކެވެ. ނަމަވެސް ބަލާނީ ބީލަމުގައިވާ މާކްސްދޭ މިންގަނޑަށެވެ. 

 )ރ( ބީލަން ހުށަހެޅުން 

ބީލަން ބަންދު  .17
 ކުރާނެ ގޮތް 

1
7
.
1 

ވިފައެވެ. މިނޫންގޮތަކަށް އޮންނަ ބީލަމެއް ބަލައެއް ބީލަން އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެ
 ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

 1
7
.
2 

 ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 1
7
.
3 

ސިޓީ އުރައިގެ ކަނާތްފަރާތުން މަތީ ކަނުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި 
 އޮންނަން ވާނެއެވެ. ފޯނު ނަމްބަރު ލިޔެފާ 

 1
7
.

ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައިގައި ބީލަން ޝީޓްގައިވާ 
 ގޮތަށް އެޑްރެސް ކުރެވިފައެވެ.
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4 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ  .18
 ސުންގަޑި 

1
8
.
1 

ގަނޑި ބީލަން މި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުށަހަޅަންވީ ސުން 
 ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

1
8
.
2 

ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި  18.1މި މާއްދާގެ 
ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެފަހު ތާރީޚަކަށް ވާނީ ޖެހިގެން 

 ދުވަހެއްގެ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ. އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ

 1
8
.
3 

 އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

މުއްދަތުގެ ފަހުން  .19
ހުށަހެޅޭ ބީލަން 

ތަކާއި މެދު އަމަލު 
 ކުރާނެގޮތް 

1
9
.
1 

ހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަ 
 ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 )ބ( ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން 

2 ބީލަން ހުޅުވުން  .21
0
.
1 

މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ 
ވާ ތަނަށް ފޮނުވާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި ބީލަން ނުވަތަ އެފަރާތުން ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި

 ޝީޓްގައިވާ ތާރީޚްގައެވެ.

 2
0
.
2 

 ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހުގައެވެ.

 2
0
.
3 

ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚަކީ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު 
ތުގައި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ގޮ

 ދުވަހުގެ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ.

 2
0
.
4 

ބީލަން ހުޅުވާ ޝީޓް ބީލަމަށް ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ހާޑް 
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ކޮޕީއެއް ބިލަން ހުޅުވާ ތާރީޚުގައި

ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައިވާ  .21
ކުށްތައް 

2
1
.

ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ ހިސާބުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތަކުގެ 
 މަތިން އިސްލާޚް ކުރެވޭނެއެވެ.
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 1 ކުރުން ހް އިސްލާ 

2
1
.
2 

އިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ، ރަގަޅު ބީލަމުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފަ
 އަދަދުކަމުގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާ އަދަދެވެ.

 2
1
.
3 

ބީ.އޯ.ކިއުގައި އެއްވެސް އެރިތެމެޓިކަލް އެރޯރސް އަދި ކޮންޕިއުޓޭޝަނަލް އެރޯރސްއެއް ހުރިތޯ 
އްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އެކަން ރަނގަޅު ޗެކުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ޗެކުކުރާއިރު އެއްވެސް މަ

ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިވެލުއެޝަންގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ އަދި އެވޯޑްކުރެވޭނީވެސް 
ރަނގަޅުކުރެވިފައިވާ އަގަށެވެ. ނަމަވެސް ފުރިހަމަ ނޫން ބީ.އޯ.ކިއު ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތައް 

 ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
 

ބީލަންތައް  .22
ޗެކްކުރުމާއި 

ކުގެ ބީލަންތަ 
ރެންޕޮންސިވްނަސް 

 ކަނޑައެޅުއް 

2
2
.
1 

 ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ. މިވާބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން ތިރީގައި

 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން. 22.1.1 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަން  22.1.2 

ނޑައެޅުން ބީލަމުގަ 22.1.3  އިވާ އުސޫލްތަކަށްބަލައި އެކަށީގެންވާ ބިޑެއްތޯ ކަ
 )ރެންޕޮންސިވްނަސް(

ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް  .23
 ކުރުން 

2
3
.
1 

ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ  22.1ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ 
 ބީލަންތަކެވެ.

ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ  .24
 ފަރާތް ކަނޑައެޅުން 

2
4
.
1 

ނޑައަޅާނީބީ ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑަށް  ،ލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ
 ބަލައިގެން އެންމެގިނަ މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ. 

ބީލަންތަން  .25
 ކެންސަލްކުރުން 

2
5
.
1 

ންތައް އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔު 
ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި 
ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހުވެސް ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތައް ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް 

ހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހުށަ
އެކަށީގެންނުވާ އަގުތަކެއްނަމަ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ 

 ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ  .26
ފަރާތް ހޮވައި، 
 އެކަން އެންގުން 

2
6
.

 ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ. ބީލަން
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1 

އެއްބަސްވުމުގައި  .27
 ސޮއި ކުރުން 

2
7
.
1 

( ހަތް) 07ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވާތާ ގިނަވެގެން ބަންދުނޫން 
އަތޮޅު ކައުންސިލު  މަސައްކަތް ކުރެވެން ނެތް ނަމަ ލިޔުމުން އެކަންދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

 އިދާރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 2
7
.
2 

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި 
ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތްފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ. ގައި 17.19ޤަވާއިދުގެ 

 )ޅ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީތައް 

2 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  .28
8
.
1 

ބިޑް ސެކިއުރިޓީ  ވެލިޑިޓީ މުއްދަތުގެ  ދާއިބީލަމަށް ޝީޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އަދަ 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 2
8
.
2 

ހޭނީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 

 ެެ.ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވ

 2
8
.
3 

ތަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ނުވަބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
މުގައި )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަ 7ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު ނިމުމުން 

ެުން ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހިފައިގެން އެފަރާތްތަކބަލާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ބައިވެރިވެފައިވާ 
 އަންނަންވާނެއެވެ.

 2
8
.
4 

ށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަން ބީލަން ހުޅުވުމަށްފަހު ބީލަން ހު
ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް ބީލަން ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ 

 އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.  

ޕާރފޯމަންސް  .29
 ގެރެންޓީ 

2
9
.
1 

ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި  -/250,000ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ 
ފަރާތުން ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ 
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ 

 ންޓީއެއް ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ގެރެ

 2
9
.
2 

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި 
މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، 

 ހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.ބާތިލްކުރުމަށްފަ

 2
9
.

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް 

 އިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ.ދޫކޮށްފަ
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3 

މައްސަލަ  .31
ހުށަހެޅުމާއި 

 މައްސަލަ ބެލުން 

3
0
.
1 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ  17.08ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
އް ބެލުމުގައި ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަ

 އެއްގޮތަށެވެ.އާ  17.09ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 3
0
.
2 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ  17.08ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ރި ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ބީލަން އިޢުލާންކު 

 ނެވެ.ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރަށް ލިޔުމަކުން 

 3
0
.
3 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ  17.08ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
 ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަނބުރާ
ގެންދިޔުން، ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކައިގެން 
އެ މައްސަލައެއް ހައްލުނުކުރެވޭ ހިނދެއްގައި، ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު ޢަމަލުކުރާނީ 

 .ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ 

  ްއެ މައްސަލަ ހިނގާފައިވާ ގޮތް ވަގުތުން ބަލަން ފެށުނ. 
  ްމައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނުނިމެނީސް ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުނުކުރުނ. 
  ްސާދަ( ދުވަހުގެ  14މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫނ(

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ތެރޭގައި، މައްސަލަ ނިންމައި، މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް ލިޔުމަކުން 
 .ފަރާތަށް އެންގުން 

 3
0
.
4 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ  17.08މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ދައުލަތުގެ
، އެ އޮފީހަކުން ބަލައި ނިންމި ގޮތާމެދު ،ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން

ކަމަކާމެދު ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުންކުރެ ގައި  17.10ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
އެ މައްސަލައެއް އަލުން ބަލައިދިނުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، މައްސަލަ  ،ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަލުން ބެލުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ މިނިސްޓްރީ 
 .އޮފް ފިނޭންސްއަށެވެ 

މައްސަލަ އަލުން  .31
ބެލުމަށް 

ވިއު މުސްތަޤިއްލު ރި 
 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން 

3
1
.
1 

މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން  ގެ ދަށުން 17.10ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 
 17.11ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު ހުށަހަޅަންވާނީ  އިދާރީކަންކަން އަލުން ބެލުމަށް 

  .ފް ފިނޭންސްއަށެވެ އެކަމަށް ދޫކުރާ ފޯމަކުން މިނިސްޓްރީ އޮ އާ އެއްގޮތަށް 

 



      

      

19ސަފްޚާ 11 ގެ     
 

 

 3 –ސެކްޝަން 
 ޖަދުވަލުތައް 

 1 – ޖަދުވަލު 
 ޗެކްލިސްޓް  އަދި  ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  ބީލަން 

 

 

 

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

  (1ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް )ޖަދުވަލު  1
 ޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލި  ން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ ބީލަ 

  ( 2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު  2
  ( 4.2)ސެކްޝަން  ޕްރޮޕޯސަލްހުށަހަޅާ  3
  (3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް  4

5 
ސެކުރިޓީ ބީލަމުގައި  ގެ(ރުފިޔާ ދިވެހި  ހާސް ފަސް) 5000.00 ޖުމްލަ ގޮތުގައި ރިޓީގެސެކިއު ބިޑް

 ދުވަސް[ 118ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ވަރަށް ވެލިޑިޓީ ދީފައިވާ ]
 

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

6 
ފުރިހަމަކޮށް  4 ޖަދުވަލު ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި 

 ގެ ދަށުން( 16.2.1)ބީލަން ފޮތުގެ  ހުށަހަޅާފައި 
 

7 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް )ބީލަން  ސާބިތުކުރުމަށް ދަލީލު  މާލީ ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ ބީލަންމާލީ ދަލީލު 

 ގެ ދަށުން( 16.2.2ފޮތުގެ 
 

ޔާރު ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޙްތި 
 ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  ތީބުން ތަރުތީބުކުރެވިފައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރީ މިލިސްޓުގައި ވާ ތަރު 8
  ޞަފްހާތަކުގައި ހުރީ ސޮއިކޮށްފައި  9
ނޑުތައް ހުރީ ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަހާފައި 10   ބީލަމުގެ ގަ
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 2 – ޖަދުވަލު 
 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1
 1.1 ނަން 

 1.2 އެޑްރެސް 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ބޯފެނަށް ޖެހޭ ރަށްރަށަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ހއ.ހޫނުމޫސުމުގައި 

 މަސައްކަތް
 2.1 ނަން މަސައްކަތުގެ 

 2.2 އިޢުލާން ނަންބަރު  
 ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު  .3

 
 4.2އަދި  4.1ން ހުށަހަޅާ އަގު )ސެކްޝަ 

 އާ އެއްގޮތަށް(
3.1 

 3.3 މުއްދަތު )ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން( )އެކެއް( އަހަރު  1

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

ނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ. ނޑު / އަޅުގަ  ފަހު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަ
4.1 

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، ކޮންޓްރެކްޓްގައި  ނޑު/ އަޅުގަ  ސޮއިކުރެވޭ  އަޅުގަ
 ގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ. 14.1ބީލަން ފޮތުގެ  ފެށިގެން، ތާރީޚުން

4.2 

ނޑުމެން  91މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ  ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށް، އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން އެދިވަޑައި ގެންފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި އެއްބަސްވަމެވެ. މި

 ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ. 
4.3 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .5

 

 ސޮއި 

 ނަން 

 މަޤާމު 

 ތާރީޚް  
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 3 – ޖަދުވަލު 
 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1
 1.1 ނަން 

 1.2 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް  

 1.3 ވިޔަފާރީ އެޑްރެސް  

 1.4 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު/ އައި.ޑީ. ކާޑު ނަންބަރު  

 1.5 ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު  

 1.6 ޓިން ނަންބަރު  ޖީ.އެސް.ޓީ 

 1.7 ފޯނު ނަންބަރު  

 1.8 އީމެއިލް އެޑްރެސް 

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

 # ނަން  ޤާމު މަ 

   

   

   

   

   

 ބީލަމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ މުވައްޒަފުން  .3

 # ނަން  މަޤާމު 

   

   

   

   

   

  .........)މުވައްޒަފުން އިތުރު ކުރޭ( 

 އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް  .4
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 4 – ޖަދުވަލު 
 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  (ފަހެއް ) 5ފާއިތުވި 

 

 

 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް 

މަސައްކަތުގެ އަގު )ދިވެހި 
 ރުފިޔާއިން(

 މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް  މަސައްކަތްކުރި އަހަރު 
 މަސައްކަތު 

ރަސްމީ  ތަޖުރިބާގެ 
 ލިޔުން ނަންބަރު 

 # އްކަތުގެ ނަން މަސަ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ޖުމްލަ: 
 

 ކަމުގައި ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަ ތަޖުރިބާގެ ވެ. މަސައްކަތުރަސްމީ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެ ތަޖުރިބާގެ މި ފޯރމާއި އެކު މަސައްކަތު *
 އިތުރު ކުރޭ( )މަސައްކަތް .ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމައެވެ ބާވަތް މަސައްކަތުގެ އަދި  އަގު ޖުމްލަ މަސައްކަތުގެ ،ތާރީޙް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ބެލެވޭނީ 
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 5 – ޖަދުވަލު 
ނޑު ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ   ނެ މިންގަ

 

 

 

 

ޕޮއިންޓް 
ދެވޭނެ 
 ދާއިރާ 

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް 
ޕޮއިންޓްގެ 

 އަދަދު 

 އަގު 
)އަގު ކުޑަވީ ވަރަކަށް ލިޭބ  70 ×އަގު  ދަތުރުކުރުމުގެ އަގު/ ހުށަހެޅިދަތުރުކުރުމުގެ ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ 

 ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ.( 
  70 

ކޮށްފައިވާ 
 މަސައްކަތް 

ނޑުމަގުން އުފުލުމާ ގުޅޭ  )ހ( އެ   މަސައްކަތެއް ކޮށް، 4މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ނުވަތަ އެއްޗެހި ކަ
 މާކްސް  15މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 

ނޑުމަގުން އުފުލުމާ ގުޅޭ  މަސައްކަތެއް ކޮށް، އެ މަސައްކަތެްއ  2)ށ( މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ނުވަތަ އެއްޗެހި ކަ
 މާކްސް 10ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 

ނޑުމަގުން އުފުލުމާ ގުޅޭ  މަސައްކަތް ކޮށް، އެ މަސައްކަތެއް  1)ނ( މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ނުވަތަ އެއްޗެހި ކަ
 މާކްސް  5ސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަ

15 

މާލީ 
 ޤާބިލުކަން 

ރުފިޔާ  މިލިއަން 1 )ހ( ފާއިތުވި އަހަރު ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީ/ސޭލްސްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 
 މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ. 15ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިނަމަ  ލިބިފައިވުން 

އާ ރުފިޔާލައްކަ  5 އިނާ މިލިއަ  1 ރު ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީ/ސޭލްސްގެ ގޮތުގައި)ށ( ފާއިތުވި އަހަ
 މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ. 10 ވާނަމަލިބިފައި ދެމެދު 

ދިވެހިރުފިޔާ އަށް  ފަސް ލައްކަ )ނ( ފާއިތުވި އަހަރު ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީ/ސޭލްސްގެ ގޮތުގައި
 ނުލިބޭނެއެވެ.ނާރާނަމަ މި ބައިން މާކުހެއް 

އަހަރު ދުވަހުގެ ފައިނޭންޝަލް  3 ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުގެ މިހާރުގެ ހާލަތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ފާއިތުވި *ނޯޓް: 
 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ނުވަތަ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް )އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ(  ފުންޏެއްނަމަ()ކުން ސްޓޭޓްމަންޓް

15 

 100 ޖުމްލަ 

 މަދުވެގެން ހޯދަންޖެހޭ ޕޮއިންޓް މުގެ ބައިން މާލީ ޤާބިލުކަ  ތާއި ކަ ކޮށްފައިވާ މަސައް 
ޕްއިންޓް ނުލިބޭނަމަ، އެފަރާތުގެ އިވެލުއޭޝަން އިތުރަށް  20* މި މެދަބަޔަށް މަދުވެގެން ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.
20 

އަހަރު  5ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުންތަކަށް ބަލައި ވޭތުވެދިޔަ އިވެލުއޭޝަންގައި  ބެލެވޭނީ ބީލަމާއިއެކު *
ތާރީޙް، ދުވަހު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ފުރިހަމަ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ 

 ސައްކަތުގެ ބާވަތް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމައެވެ.މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު އަދި މަ
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 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް  – 4ސެކްޝަން 

  މަސައްކަތުގެ އަގު  : 4.1ސެކްޝަން 
މި މަސައްކަތަށް އަގު ކުރާނީ ހޫނު މޫސުމުގައި އެ އަތޮޅެއްގެ ރަށަކުން ފެނަށްޖެހިގެން ފެނަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެ ރަަށކަށް 

ނޑައަޅައިގެން ހަދާ އެއްބަސްވުމަކަށް ފެންފޯ ރުކޮށް ދިނުމަށް ިހނގާެނ ޚަރަދައް ބިނާކޮށެވެ.  ސަބަބަކީ މިއީ ވަކި އަގެއް ކަ

ނުވާތީއާއި، ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަށްރަުށން ފެަނށް އެދިގެން ެފން ފޯރުކޮށްދޭްނ ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ފެްނ 

 ކަނި ކަމުގައި ވާތީއެވެ. ފޯރުކޮށްދިން ވަރަކަށް އެ

ގައިވާ ޓޭބަލުގައި ހިމަނަންވާނީ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ފެން ޕްލާންޓެއް/ނިޒާމެއް ހުރި ރަށަކުން ފެން ނަގައިގެން  4.2ސެކްޝަން 

މަނައިގެން މި އަގުގެ ތެރޭގައި ފެން ގަންނަން ދާ އަގު ހި ގޮސް ފެނަށް ޖެހުނު ރަށަކަށް ފެން ފޮނުވުމަށް ހިނގާ ދަތުރު ޚަރަދެވެ. 

ފެން ޓަނަކަށް ނަގާ އަގު ވަނީ ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން ބިލު ުހށަހަޅާއިރު ފެްނ ޓަނެއްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި އަގު  ނުވާނެއެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓަށެވެ. މިއަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ފެންގަނެގެން ނުާވނެވެ. ފެްނ ގަންނަން ދިޔަ ޚަރަދަށް ފައިސާ  ކުރަންވާނީ ސަރުކާރުން ކަ

 ދޫކުރާނީ ސަރުކާރު ރޭޓުންނެވެ. 

 

ނޑައާފަިއވާ ރޭޓް   ފެން ޓަނެއްގެ އަުގގެ ގޮތުގައި މިހާރު ކަ

 ގެ ރޭޓުން cbm/101.26ނެުގމަށް ސަރުކާރުން ަކނޑައަޅާަފިއވާ ރޭޓް:  ވިޔަފާީރގެ އުޫސލުން އަގު
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 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އަގުގެ ޙުލާސާ  : 4.2ސެކްޝަން 

މި އަގުގެ ތެރޭގައި ފެން އި ދަތުރުގެ އަުގ ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ ތާވަާލއި އެއްގޮތަށް އަގު ހުަށހަޅަންާވނެއެވެ. މި ސެކްޝަނުގަ

އެހެންނަމަވެސް ފެންފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރަށަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ފެން ގަންނަން ދާ އަގު ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ނޑާއެއްގޮތަށް ފެނަށް ޖެުހނު ރަށުގެ ފެންތާނގީތަަކށް ފެން އެޅުމަށް ާދ  ރައްކާކޮށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ މިންގަ

 ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އެންމެ ކައިރީގައި  ފެންފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރަށް  #

ހުރި ފެްނ 

ޕްލާންޓެއް/ނިޒާމެއް 

ހުރި ރަށް/ ފެްނ 

 ނަގަންވީ ރަށް 

ދޭންޖެހޭ ފެންފޯރުކޮށް

ރަށަށް ދަތުުރ 

 ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

 ޖުމުލަ އަގު  ޖީ.އެސް.ޓީ

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

    ޖުމްލަ 

ން ނޯޓު: އެރަށަކަށް ފެން ފޯރުކޮށްެދވުނު ޖުމުލަ ޓަނުގެ އަދަދަށް ަބަލއި ފެން ޓަނެއްގެ ރޭޓުން ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ. އެހެ
ނަމަވެސް އެއް ޓަނެއްވުރެ ގިނަ ޓަނު އެއް ރަށަކަށް ފޯރުކޮށްދެވުުނ ނަމަވެސް ދަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެ. 

 ދަތުރުކުރުމުގެ ޙަރަދުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޫކުރާނީ މަތީގައި ޓޭބަުލގައި އެރަށަކަށް ޖަހާފައިވާ އަގަށެވެ.

 ފެނަށް އެދިގެން ެފންފޯުރކޮށްދީފައިވާނަމަ ތިރީގައިވާ ގޮތުެގ މަތީން ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ޓަނުގެ 30މިސާލު: އަތޮޅުގެ ރަށަކުން 

+ ފެނަށް ޖެހުނު ަރށަށް ފެން ގެންދިއުމަށް ިހނގާ ަދތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި (30  ×ޖުމްލަ އަގު = )ފެން ޓަނެއްގެ އަގު
 މި ސެކްޝަން ގައި ހިމަނާފައިވާ އަގު
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 ސެކްޝަން 4.3:  މަސައްކަތުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން 

 

ފެނަށްޖެހޭ ރަށްރަށުން ފެނަށް ރިކުއެސްޓް ކުރުމާއި  އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން  ހއ. ހޫނުމޫސުމުގައި 
 އެރަށްރަށަށް ފެން ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް 

 
 

ލައި އަތޮޅު މަޢުލޫމާތު ސައްހަތޯބަ" ގެ ށަހަޅާ ފޯމްބޯފެނަްށއެދި ހު" ރަށު/ސިޓީ ކައުންސިލުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ -1

ކައުންސިލުން ވެރިފައިކުރުމަށްފަުހ، އެރަށަކަށް ފެންފޯރުކޮށްިދނުމަްށ އެދި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެންގުުމން، ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ 

ްނނަމަވެސް ރަށެއްގެ ފެން އެއްކޮްށ ތަރުތީބުން ރަށްަރށަށް ފެްނފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. އެހެ

ހުސްވެގެން ވަގުތުން އެރަށަކަށް ފެން ފޮނުވަންޖެހިއްޖެނަަމ، އަޮތޅު ކައުންސިލުގެ އިރުޝާދުގެ މަތީން އެފަދަ ރަށްތަކަށް 

 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

ން އެއްތަނުން އަނެއްަތނަށް އުފުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ ފެން -2

ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ފެންއުފުލުމަށް ކަ

ނޑު"  ނޑުކޮށް ބޯފެން އުފުލުމާއި ބެހޭ މިންގަ ނޑައަޅާފައިވާ "ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަަނށް ގަ ކަ

 ވާނެއެވެ. އިއެޓޭޗްކޮށްފަ

ތައް އެރަށެއްގެ ކުހުިރ ޓޭންހައްޓާފައިބައިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ، ފެންފޮުނވުމުގެ ކުރިންރަށްރަށަށް ފެނަށްޖެހޭ  -3

ކޮށްފައިވާކަން އަތޮޅު ކައުންސިލު މެދުވެރިކޮށް ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފެންފޯރުކޮށްދޭ ދޯންޏަށް ސާފު ކައުންސިލުން

ރިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެރަށަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ފެނަށް ބަނދަރާ ކައި

)ދޭއް( ދުވަހުގެ ކުރިން ފެން އަޅަން ދާކަން ކުރިއާލާ އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަށާއި  2ޖެހުނު ރަށަށް ފެން އަޅަން ދިއުމުގެ 

 .އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަންގަންވާެނއެވެ

ފެނަށް އެދުނު ރަށަކާ އެންމެ ކައިރީގައި އޮތް ފެނުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށަކުން ފެން ނަގައިގެން )އެއީ  -4

ބަނދަރުން ފެށިގެްނ ޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ފެނެއްަކން ޔަގީން ކުރަންވާނެ( ފެނަްށ އެދުނު ރަށަށް އެފެން ެގންގޮސް، އެރަެށއްގެ 

ކަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ފައިވާ ފެންރައްކާކުރާ ހަންތަ ކޮށްމާޢީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ޤާއިމު ފޫޓަށްވުރެ ދުރުޫނން އިުޖތި 4000

ފެން އަޅައިދޭން ވާނެއެވެ. ފެްނ ނަގަން ފެނުގެ ނިޒާމެއް ހުިރ ރަށަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އެ ނިޒާމު ހިންގާ ފަރާތަކަށް 

 މަޖަްއސައި ދިނުމަށް އެދެންވާނެއެވެ.ކުރިއާލާ ގުޅައި ޓެސްޓު ކޮށްފައިވާ ފެން ލިބޭ އިންތިޒާމު ހަ

)ފަހެއް(  5ފެނަށް ޖެހިެގން ރަށަކަްށ ފެން އަޅައިދިނުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިުލން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ ގިނަވެގެން  -5

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެން ފޯރުކޮށްޭދންވާނެއެވެ.
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އުޅަނދުތަކާއި އެއުޅަނދުތަކުގައި ކޮންމެހެްނ މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި، މަސައްކަތުގެ ބޭުނން ކުރާ   -6

ފެން އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޕަންޕް، ހޮޅި، އިމަރޖެންސީ އާލާތްތައް،  އިހުންނަންޖެހޭ ވަޞީަލތްތަކުެގ ތެރޭގަ

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އިކުއިޕްމަންޓްސް، ރޭޑިއޯ ފަދަ ތަކެތި އަދި މިނޫނަސް މިކަމާއި ގުޅޭ އެހެނިހެްނ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ 

 ކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. 

ފެން އުފުލުމަށް ބޭުނންކުރެވޭ އުޅަނދުގެ ޑެކު މަތީގައި، އުފުލޭ ފެނަށް ނުރައްކާވާ ހިސާބުގައި ތެލާއި ކެމިކަލް ފަދަ ތަކެތި  -7

ބަހައްޓައިގެން ނުާވނެއެވެ. އަިދ އެފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްެގންވެސް ނުވާނެއެވެ. އަދި ފެްނއަޅާ ތަކެތި ސާފުކޮށް 

ލަހައްޓަންާވނެއެވެ. ފެޓްރޯލް/ޑީސަލް ފަދަ ތަކެތި އަޅަން ބޭނުންކުރާ ޕަންޕު މެދުވެރިކޮށް ފެންތާނގީތަަކށް ފެްނ ބަ

 އަޅައިގެންނުވާނެއެވެ.

 ފެންއަޅަން ބޭނުންކުރާ ހޮޅިއަކީ ެފންފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކަށީެގންވާ ކޮލިޓީގެ ހޮޅިއަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.  -8

ނޑުތަކަށް ފެތޭ  ފޯރުކޮށްދޭ ފެނުގެ ކޮލިޓީ  -9 ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ެޓސްޓްކޮށް، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ އިދާރާތަކުން ކަ

 ފެނެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފެން ޓެސްޓްތަކުގެ ރިޕޯޓުތައް ޤަވާއިދުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ.

 ލިބުނުކަމަށް  ފެން ފައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް ޑެލިވެރީ ނޯުޓ ފުރާ ށްަފހު، މި ކައުންސިލުްނ ދީމައެރަށަކަށް ފެންފޯރުކޮށްިދނު -11

ނޑު ހޯދައި ސޮއި އްގެތެފަރާ އި މަސައްކަތްކުރާ އިސްގައެރަށެއްގެ ކައުންސިލު އަދި  ޖަހަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލް ތައްގަ

ކައުންސިލަށް  މިގައި )ތިނެއް( ދުަވހުގެ ތެރޭ  3ޑެލިވެރީ ނޯޓުގެ ސާފު ކޮޕީ ެއރަށަކަށް ފެން އަޅާާތ ގިނަވެެގން 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މި މަސައްކަތަށް އަގު ކުރާނީ ހޫނު މޫސުމުގައި އެ އަތޮޅެއްގެ ރަށަކުން ފެނަށް އެދިެގން، އެ ރަަށކަށް ފެންފޯރުކޮށްދީފައިާވ  -11

ނޑައަޅައިގެން ނަ ގާ ފަރާތަކަށް މިންވަރަށް ބަލައި އެއްބަސްވެފަިއވާ އަގުގެ ރޭޓުންނެވެ.  ސަބަަބކީ މިއީ ވަކި އަގެއް ކަ

ނުވާތީއާއި، ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަށްރަުށން ފެަނށް އެދިގެން ފެްނ ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ެއ 

 ފެން ފޯރުކޮށްދިން ވަރަކަށް އެކަިނ ކަމުގައި ވާތީއެވެ.
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