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 ީބލާަމއި ގުޅޭ ކަރާުދްސ 

 އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުން (ތެޔޮގުދަން)  G2/T/01ޅ.ނައިފަރު ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: 

 C/327/2023/33-(IUL)327 : ނަންަބރުއިޢުލާނު

 -ޕްރޮޖެކްޓް ނަންަބރު:

 2023ޖެނުއަރި  23އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 

 2023ޖެނުއަރީ  13 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:

  



 
 

 

   1ސެކްޝަން 

 ބީލަން ޝީޓް 
 

 

 

 ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް  

 ނަންބަރު 

 އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުން  G2/T/01ޅ.ނައިފަރު މަސައްކަތުެގ ނަން: 

 C/327/2023/33-(IUL)327އިޢުލާން ނަންބަރު: 

 2023ޖަނަވަރީ  23އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް: 

1.1 

 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން:

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު އަދި ބީލަން ގަތުމުން ލިބޭ  

  projects@naifaru.gov.mvރިސިޕްޓް މެއިލް ކުރައްވާނީ 

 ދުވަހުން ަވނަ  3202ޖަނަވަރީ  23 ހުންނާނީ ލިބެން ަގންނަން ޑޮކިުއމެންޓް ބިޑް ބިޑް ފޯމް ަގތުން:

  އާއި 12:00 ން 09:00  ދުވަހެއްެގ  ކޮންމެ ހަމައަށް ދުވަހާއި ވަނަ  3202ޖަނަވަރީ  31 ފެށިެގން

  ައގަކީ ވިްއކާ ޑޮކިއުމެންޓް  ބިޑް. ކޮށެވެ މެދުެވރި ޔުނިޓު ބަޖެޓް އިދާރާެގ  ކައުންސިލް ނައިފަރު ހަމައަށް

ރުފިޔާެއވެ 100.00 . 
) 1 ރެވެނިއު 1370(  7705700335001 ފަރާތްތަކުން ބޭނުންފުޅުވާ ބައްލަަވިއަގންނަން ބިޑް

ން ފައިސާ ބަލަިއަގތްކަމުެގ  ކުރުމު ަވއިބާކޮޅު ސްލިޕްއަށް  7988627 ޖަމާކޮށް ފައިސާ އެކައުންޓަށް

 ބިޑް ނުވާއިރުފޮ އިން  ވައިބަރ ސްލިޕްކޮޅު . މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވައިދެވޭނެއެވެ ރަސީދު ވައިބަރ 

)  ވެރިފަރާތުެގ އަދި އެޑްރެސް އީެމއިލް ،ނަން ވިފާރީެގ(  ިވޔަފާރީެގ ފަރާތުެގ ކުރާނެ ރެޖިސްޓްރީ

 . ހިއްސާކުރަންވާނެެއވެ މަޢުލޫމާތު
 ނިޔަލަށް ގެ  3202ޖަނަވަރީ  31  2023ޖަނަވަރީ    23މުއްދަތު: 

8.1 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: 

 ނަން: ޢާއިޝަތު ޝަމްޢާ   

 މަޤާމް: ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ 

 އޮފީސް: ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ

 6620164/ 6620068ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

  aa@naifaru.gov.mv-ishath.shamaއީމެއިލް ެއޑްރެސް: 

  ފަރާތުެގ ފޮނުއްވާ މެއިލް ކަށަވަރުކުރުމަކީ ލިބުނުކަން މެއިލް އިދާރާައށް މެއިލްކުރެްއވުމަށްފަހު(

 ). ޒިންމާއެކެވެ

9.2 

 13.1 ހުށަހެޅުމަށްދީފައިވާ މަޢުލޫތާ ެއއްޮގތަށް ކޯޓޭޝަންަގއި  4އަުގ ހުށަހަޅަންވީ ޮގތް: ސެކްޝަން 

 18.1 ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި 

mailto:projects@naifaru.gov.mv
mailto:aishath.sham-aa@naifaru.gov.mv


 
 

 

 ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްެގ އިދާރާެގ މީޓިންގ ރޫމް  ތަން:

 2023ޖެނުއަރީ    13ތާރީޚް: 

 އަންގާރަ ދުވަސް: 

 0001:ގަޑި:   
 ބީލަން ހުޅުވުން

 ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްެގ އިދާރާެގ މީޓިންގ ރޫމް  ތަން:

 2023ޖެނުއަރީ    13ތާރީޚް: 

 އަންގާރަ ދުވަސް: 

 0001:ގަޑި:   

20.1 

 24.1 ަގއި ެއވަނީެއވެ.   6ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންަގނޑު ޖަދުވަލު 

 36.1 ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ ތަކެތި ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ތަން: 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު   -   2ސެކްޝަން  

 (ހ) އާންމު މަޢުލޫމާތު 

 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .1

 

1.1.  

 

އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް    G2/T/01ޅ.ނައިފަރު    ބީލަމަކީ  މި

 ނެެއވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޝީޓުަގއި   ބީލަން  މަޢުލޫމާތު  ބީލަމާގުޅޭ  މި.  ބީލަމެކެވެ  ހުޅުވާލެވިފައިވާ

 

ބީލަމަށް   .2

ކުރިމަތިލެވޭނެ  

 ފަރާތްތައް 

ހުޅުވާލެވިފަިއވަނީ  .2.1 ނަންބަރ:   ،ބީލަން  (ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ކުރުމުެގ  ރަޖިސްޓުރީ  ިވޔަފާރި 

 ) ެގ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެެވ. 18/2014

 
ނަންބަރ    2.1.1 ދަށުން  96/10ޤާނޫނު  ެގ  ޤާނޫނު)  ކުންފުންޏާބެހޭ   ، (ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ކުންފުންޏެއްެގ ޮގތުަގއި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފަިއވާ ިވޔަފާރިތަްއ.

 
ޕާޓްނާރޝިޕެއްެގ   ،(ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނު) ެގ ދަށުން  2011/13ޤާނޫނު ނަންބަރ    2.1.2

 ޮގތުަގއި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފަިއާވ ވިޔަފާރިތައް 

ކޯޕަރޭޓިްވ   ،(ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީެގ ޤާނޫނު) ެގ ދަށުން  2007/3ޤާނޫނު ނަންބަރ    2.1.3  

 ސޮސައިޓީއެްއެގ ޮގތުަގއި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފަިއވާ ިވޔަފާރިތައް 

(އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ވިޔަފާރީެގ ޤާނޫނު) ެގ ދަށުން   2004/19ޤާނޫނު ނަންބަރ    2.1.4  

 ވިޔަފާރިެއްއެގ ޮގތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރިތައް 

 

މާއްދާެގ    .2.2  އިކޮނޮމިކް   2.1މި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތެރެިއން  ފަރާތްތަކުެގ  ކުރާ  ބަޔާން  ގައި 

ޑިވެލޮޕްމަންޓްެގ އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރީެގ ިގންތިއަކުން ިގންތިެއްއަގއި 

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފަިއވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތައް. 

 

އިތުރުން    ަގއ2.1ި  މިމާއްދާެގ  .2.3  ފަރާތްތަކުެގ  ފަރުދުންނަށާއި  ބަޔާންކުރާ  އަމިއްލަ 

 އްޔާ ތަކަށްވެސް މިބީލަމަށް ކުރިމަތި ލެވޭނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކްލަބް ައދި ޖަމްއި

 

ބީލަން   .3

އޮންނަންވާނެގޮތާ 

މި ލިޔުމުެގ އެނެކްސް    .3.1 ފަރާތްތަކުެގ   ، ަގިއވާ  1ބީލަންތައް އޮންނަންވާނީ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން 

ބައިންޑު  ތަރުތީބުން  ހިމެނޭޮގތަށް  ޑޮކިއުމަންޓުތައް  ލިއުންތަކާއި  ަގިއވާ  ޗެކުލިސްޓު 

 ކުރެވިފަެއވެ. 



 
 

 

އި ބީލަމުގައި  

 ސޮއިކުރުން 

 

ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނޭގ ފޮންޓަކުން (ފަރުމާ ފޮންޓް  ،ބީލަން އޮންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން  .3.2

އަތުން ލިޔާނަމަ ލިޔެފަިއ ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އެނޭގެގ  ފަދަ) ޓައިޕު ކުރެވިފަެއވެ. ނުވަތަ  

ޮގތަށެވެ. އަދި ބީލަމުެގ ހުރިހާ ސަފްހާއެްއގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ނުވަތަ އެފަރާތުން 

އަްއޔަން ކުރާ ފަރާތުެގ ސޮޔާިއ ތައްަގނޑު ޖަހާފައި އޮންނަން ވާނެެއވެ. އަދި ބީލަމުެގ ކޮންމެ 

ކިތައް ޞަފުހާެގ ތެރެއިން ކިތައް ވަނަ ޞަފުޙާކަން އެނޭގޮގތަށް ޞަފުޙާއެްއގައި ވެސް އެއީ  

 ތަރުތީބުން ޞަފުޙާ ނަންބަރުވެސް ޖަހަންވާނެއެވެ. 

ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން   3.3.1  .3.3

ދެވި ހުއްދަ  ކުރުުމެގ  ފަރާތަކަށް ސޮއި  އެ  ސޮއިކުރާނަމަ  ބަޔާންކުރާ ބީލަމުގައި  ފަިއވާކަން 

  ."ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ެގ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ބީލަމުަގިއ   3.3.2 ފަރާތަކުން  އެހެން  ނޫން  ޕާޓްނަރު  މެނޭޖިންގ  ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުެގ 

ސޮއިކުރާނަމަ ެއ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުުމެގ ހުއްދަ ދެވިފަިއވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ ޮއފް 

 .އެޓާރނީ"ެގ ކޮޕީެއއް ހުށަހަޅަން ވާނެެއވެ

އެހެން    3.3.2 ނޫން  ޗެއަރޕާރސަން  ސޮސައިޓީތަކުެގ  ބީލަމުގިައ ކޯޕަރޭޓިވް  ފަރާތަކުން 

ސޮއިކުރާނަމަ ެއ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުުމެގ ހުއްދަ ދެވިފަިއވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ ޮއފް 

 .އެޓާރނީ"ެގ ކޮޕީެއއް ހުށަހަޅަން ވާނެެއވެ

ފަރުދީ ިވޔަފާރިތަކުަގިއ ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުަގިއ   3.3.4

އެފަރާ ޮއފް ސޮއިކުރާނަމަ  "ޕަވަރ  ބަޔާންކުރާ  ދެވިފަިއވާކަން  ހުއްދަ  ސޮއިކުރުުމެގ  ތަކަށް 

 .އެޓާރނީ"ެގ ކޮޕީެއއް ހުށަހަޅަން ވާނެެއވެ

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ބީލަމުެގ ލިޔުންތަކުަގއި   3.3.5  

 ސޮއިކުރާއިރު، ޒިންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްވެސް ސޮއި ކުރެިވދާނެއެވެ. 

ހުށަހެޅޭނެ   .4

 ބީލަމުގެ އަދަދު 

 ބީލަމަށްވުރެ އެއް (އެކެއް) ބީލަމެވެ.  1ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ    .4.1

ިގނަ ބީލަން ެއއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް 

 ބާތިލް ކުރެވޭނެެއވެ. 

ބީލަން ތައްޔާރު   .5

 ކުރުމުގެ އަގު 

ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެބީލަމެްއ   .5.1

ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ. މިކަމަށް ހިނާގ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތުން 

 ޒިންމާއެއް ނުނަާގނެެއވެ. 

 



 
 

 

އެހެނިހެން   .6

 އުސޫލްތައް 

6.1.  
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މިއިދާރާެގ މުަވއްޒަފަކާއި ގުޅުެމއް (ދައުލަތުެގ މާލިްއޔަތުެގ ޤަާވއިދުެގ 

ބަޔާންކުރާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓިވް" ކަުމަގިއ ެގ (ހ) ަގއި  1.02

ުގޅުމެްއ) އޮތްކަުމގައި ވާނަމަ އެކަުމެގ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނޭގނެ   ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ 

ލިޔުމެއް ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާ ހުއްޓާ އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ 

 ަމކާ ނުލައި އެ ބީލަން ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ. އިތުރު އެންުގ

 

 (ށ) ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް 

ބީލަމުގައި ހިމެނޭ   .7

 ބައިތައް 

ލިޔުންތަކާިއ،    .7.1 ލިސްޓްަގއިވާ  ތިރީގައިާވ  ހިމެނެނީ  ލިޔުންތަކުަގިއ  ބީލަމާގުޅޭ 

 އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ. 

 )1 - ބީލަން ޝީޓް (ސެކްޝަން 7.1.1 

 )2 - ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު (ސެކްޝަންބީލަށް 7.1.2  

 ) 3 - ެއއްބަސްވުމުެގ އާންުމ އަދި ޚާއްޞަ މާއްދާތައް (ސެކްޝަން 7.1.3  

 )4 - (ސެކްޝަން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ އިާމރާތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 7.1.4  

 ) 5–(ސެކްޝަން ޖަދުވަލުތައް 7.1.5   

ބީލަމުގައި   .8

ރަޖިސްޓްރީ  

 ކުރުން 

ބީލަމުގައި ބަިއވެރިވުމަށް އިޢުލާނުަގިއވާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ިއޢުލާނުގައި ދީފަިއވާ އިރުޝާދާ   .8.1

 އެްއޮގތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންާވނެއެވެ. 

ތެރޭަގިއ   .8.2 މުއްދަތުެގ  ދެވިފަިއވާ  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ  އިޢުލާނުގައި  ހުށަހެޅޭނީ  ބީލަން 

 ފަރާތްތަކަށެވެ. ރަޖިސްޓްރީކުރާ 

ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން   .9

މައުލޫމާތު   

 ސާފުކުރުން 

ބާްއވާނަމަ ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އޮންނަ ތާރީޚާއި ަގޑި    މި ބީލަމާއި ގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިންގ   .9.1

 "ބީލަން ޝީޓް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެެއވެ. 

ބޭނުންވާނަމަ ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ އެޑްރެހަށް  ބީލަމާގުޅޭޮގތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން    .9.2

ބީލަންވެރިންނަށް  ހުރިހާ  ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު  އެކަމުެގ  ހުށަހެޅުމުން،  ލިޔުމުން 

 ލިޔުމުން ފޮނުވޭނެއެވެ. 

އިތުރަށް   .9.3 ގުޅޭޮގތުން  ބީލަމާ  މި  ނުވަތަ  ގުޅިެގން  ަމޢުލޫމާތާއި  ކަރުދާހުގައިވާ  ބީލަން  މި 

ކަެމއް އޮތް ނަމަ ެއ ކަމެްއެގ މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޒިންާމ ސާފުނުވާ  

 އެކެވެ. 

 



 
 

 

ބީލަމަށް ބަދަލު   .10

 ގެނައުން 

ބަދަލެއް    .10.1 ެގންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ބީލަމަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުެގ  މުއްދަތު  ހުޅުވުމުެގ  ބީލަން 

 އެމެންޑްމަންޓެއް (އުނި/އިތުރު) ެގނެވޭނެއެވެ.    ، ެގނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިދެއްަގއި

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

ފޮނުވަންވާނެެއވެ.   މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލް  ފަރާތްތަކަށް  ޙާޟިރުވި  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

 ނުވަތަ އެފަރާތަކާ އެލިޔުން ޙަވާލުކުރަންވާނެެއވެ. 

 

 (ނ) ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން 

ބީލަމުގައި ބޭނުން   .11

 ކުރެވޭ ބަސް 

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާިއެއކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ ެއްއޮގތަށް   .11.1

ދިވެހިބަހުންނެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިިގރޭސި ބަހުން 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  

ބީލަމުގައި ބޭނުން   .12

 ފައިސާ   ކުރާ 

 ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.   ހުށަހަޅަން ވާނީމި ބީލަމުގައި ައުގ   .12.1

 

 

ޝީޓްގައި    .13.1 އަގު ހުށަހެޅުން  .13 ބީލަން  އެކަން  ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ  އަުގ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ބީލަމަށް 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ. 

ގައި   )2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު  ގައި އަދި    4ކުލި ހުށަހަޅަންޖެހޭޮގތް ސެކްޝަން    .13.2 

 . ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ

ބިމެއް/އިމާރާތެއް ނަމަ    .14.1 މުއްދަތު  .14 ުމއްދަތަކަށް ދޫކުރާ   ެއކަންކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމަކީ/އިމާރާތަކީ ވަކި 

 .ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ ގައި    )2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު  ަގއި ނުވަތަ    4ސެކްޝަން  

ށަހަޅާ ބީލަން ހުގައި ނުވަތަ    4ސެކްޝަން    އެކަން  ނަމަވެސްހުށަހަޅާ  އަމިއްލައަށް މުއްދަތު  .14.2 

 . ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ ގައި  )2ފޯމް (ޖަދުވަލު 

) ދުވަހުެގ ވެލިޑިޓީ  ނުވަދިހަ(  90ބީލަމާއި ގުޅިެގން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުގައި މަދުެވެގން    .15.1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .15

 މުއްދަތެއް އޮންނާނެެއވެ. 

ބީލަމާއެކު   .16

ހުށަހަޅަންޖެހޭ  

 ލިޔުންތައް 

އަދި    .16.1 މަޢުލޫމާތު  ތިރީަގިއމިވާ  ހުށަހަޅާއިރު  ހުށަހަޅާފައި ބީލަން  ލިޔުމެއް  ހުށަހަޅާންޖެހޭ 

   ނުވާނަމަ، އެ ބީލަމެއް ބަލަެއްއ ނުަގނެވޭނެެއވެ.

 )2ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު  16.1.1 

ވިޔަފާރީެގ    16.1.2  ފަރުދުންެގ  ައމިއްލަ  ސޮސައިޓީ/  ކޯޕަރޭޓިވް  ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ 

 ރެޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ. 



 
 

 

އެްއެގ ޮގތުގައި ިގންތިކޮށްފަިއވާނަަމ  އެންމެ ކުދި، ކުދި ައދި މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރި   16.1.3

 ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ

 ކާޑު ކޮޕީއަިމއްލަ ފަރުދެއްނަމަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ   16.1.4 

 ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ  ޖަމްއިއްޔާެގ  ނުވަތަ ކްލަބް ނަމަ ެއއް ޖަމްިއއްޔާ ނުވަތަ ކްލަބް 6.1.51 

(ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބީލަން ޝީޓްގައި ބުނެފައިވާނަމަ   އޯ.ކިޔުބީ. ކޯޓޭޝަން/  16.1.6 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.)

 )3(ޖަދުވަލު  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޕްރޮފައިލް 16.1.7  

ލިޔުންތައް   ނުވަތަލިޔުމެއް  ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިިމވާ މަޢުލޫމާތު    .16.2 

 މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ. 

އަދި   16.2.1   ލިޔުންތައް  ތަޖްރިބާެގ  މަސައްކަތުެގ  މަސައްކަތާގުޅުންހުރި  ހުށަހަޅާ  ބީލަން 

 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  5ޖަދުވަލު 

ޖަދުވަލު    16.2.2   ހުށަހަޅަން ޖެހޭނަމަ  ފަރާތުެގ މާލީ ދަލީލު  ފުރިހަމަ   4ބީލަން ހުށަހަޅާ 

 ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ބީލަމުގައި     ެވރިފަރާތަކީ  އެކައުންޓްެގ  ސްޓޭޓްމަންޓްަގިއވާ  ބޭންކް  (ހ) 

 ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަުމގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

އެފަރާތުެގ އަމިއްލަ    ،ފަރުދުންެގ ވިޔަފާރީެގ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ (ށ) އަމިއްލަ    

 ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްެގ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް ަގބޫލުކުރެވޭނެެއވެ. 

 (ނ) ބީލަމުގައި އެދިފަިއވާ ަމސްތަކުެގ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   

 އެއްބަސްވުމުަގއި ސޮއިކުރުމުެގ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް   .16.3 

 ފައިސާެއއް   އެްއވެސް  ދަްއކަންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ވިޔަފާރިެއއްނަމަ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  16.3.1  

 ) ރިޕޯޓް ކުލިއަރެންސް ޓެކްސްމަސް ހަމަ ނުވާ  3ދޫކުރިފަހުން ( ލިޔުން ނެތްކަމުެގ

 

 

 ހުށަހެޅުން (ރ) ބީލަން  

ބީލަން ބަންދު   .17

 ކުރާނެ ގޮތް 

ބަލައެްއ   .17.1 ބީލަމެއް  އޮންނަ  މިނޫންޮގތަކަށް  ކުރެވިފަެއވެ.  ބަންދު  އޮންނަންވާނީ  ބީލަން 

 ނުަގނެވޭނެެއވެ. 

 ސިޓީ އުރަިއެގ ބޭރުަގއި ބީލަމުެގ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.    .17.2 



 
 

 

ލިޔެފާ   .17.3  ނަމްބަރު  ފަރާތުެގ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯނު  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ސިޓީ އުރައިަގއި 

 އޮންނަން ވާނެެއވެ. 

ޝީޓްަގިއވާ ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރަިއގައި ބީލަން    .17.4 

 ޮގތަށް އެޑްރެސް ކުރެވިފަެއވެ. 

ބީލަން   .18

ހުށަހެޅުމުގެ  

 ސުންގަޑި 

 ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި ބީލަން ޝީޓްަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ.   .18.1

ަގއި ބަޔާން ކުރެވިފަިއވާ ތާރީޚަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްެގ ޮގތުަގިއ   18.1މި މާއްދާެގ    .18.2

ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެފަހު ތާރީޚަކަށް ވާނީ ޖެހިެގން 

 އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްެގ ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ަގިއވާ ސުންަގޑީަގއެެވ. 

 އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ނުަގނެވޭނެެއވެ.   .18.3 

މުއްދަތުގެ ފަހުން   .19

ހުށަހެޅޭ ބީލަން  

ތަކާއި މެދު  

 އަމަލު ކުރާނެގޮތް: 

ބަލައެއް   .19.1 ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  ފަހުން  ސުންަގޑީެގ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް  ބީލަން 

 . ނުަގނެވޭނެެއވެ

 

 

 

 (ބ) ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން 

ބީލަންތައް    .20.1 ބީލަން ހުޅުވުން  .20 ނުވަތަ  ހުށަހަޅާ  ފަރާތްތަކުެގ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ވަނީ  ހަމަޖެހިފައި  ހުޅުވުމަށް 

ބީލަން  ހާޒިރުަގއި  ފަރާތެއްެގ  ފޮނުވާ  ތަނަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހުޅުވުމަށް  ބީލަން  އެފަރާތުން 

 ަގެއވެ. ޝީޓްަގިއވާ ތާރީޚު 

 އެޑްރެހުަގެއވެ. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ    .20.2 

ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚަކީ ެއްއވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު   .20.3 

ދުވަހެއްެގ ޮގތުަގއި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިެގން އަންނަ ރަސްމީ 

 ދުވަހުެގ ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ސުންގަޑީަގެއވެ. 

 

ހުށަހަޅާ   .21

ބީލަމުގައިވާ  

ކުށްތައް  

 އިސްލާޚްކުރުން 

ިމވާ    .21.1 ތިރީަގއި  އުޅޭނަމަ  މަްއސަލައެއް  ހިސާބުކުރުމުެގ  ބީލަންތަކުެގ  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުތު 

 ޮގތްތަކުެގ މަތިން އިސްލާޚް ކުރެވޭނެެއވެ. 

 

އަދަދު    .21.2 ފައިސާެގ  ލިޔެފައިވާ  ބަހުން  ދިވެހި  އަދަދާިއ  ފައިސާެގ  ތަފާތުވާނަމަ،  ބީލަމުގައިވާ 

 އަދަދެވެ. ެގ ރަގަޅު އަދަދުކަުމގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފަިއސާ



 
 

 

 

ބީލަންތައް   .22

ޗެކްކުރުމާއި  

ބީލަންތަކުގެ  

ރެންޕޮންސިވްނަ 

 ސް ކަނޑައެޅުއް 

 ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުުމެގ ކުރިން ތިރީަގިއވިމާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.   .22.1

 
 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން.  22.1.1

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެްއކަން  22.1.2 

ކަނޑަެއޅުން   22.1.3  ބިޑެއްތޯ  ެއކަށީެގންވާ  ުއސޫލްތަކަށްބަލައި  ބީލަމުަގއިވާ 

 (ރެންޕޮންސިވްނަސް) 

 

ބީލަންތައް   .23

 އިވޭލުއޭޓް ކުރުން 

ކުރެވޭނީ    .23.1 އިވެލުއޭޓް  ތެރެއިން  ބީލަންތަކުެގ  ފުރިހަމަވާ   22.1ހުށަހަޅާ  ކަންކަން  ަގިއވާ 

 ބީލަންތަކެވެ. 

 

ބީލަން   .24

ހަވާލުކުރާނެ  

ފަރާތް  

 ކަނޑައެޅުން 

 ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންަގނޑަށް ބަލައިެގން އެންމެ   ،ބީލަން ހަވާލުކުރާނީ  .24.1

 ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.  ިގނަ މާކްސް

ބީލަންތަން   .25

 ކެންސަލްކުރުން 

ލިޔުންތައް އިޢުލާނާ ގުޅިެގން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ    .25.1

ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންތައް ބަލައިނުަގތުމުެގ އިޚްތިޔާރު ެވރިފަރާތަށް ލިބިެގންވެއެެވ. އަދި 

އިޚްތިޔާރުެވސް  ބާތިލްކުރުމުެގ  ބީލަންތައް  ފުރިހަމަނުވާ  ބަލައިަގތުމަށްފަހުެވސް  ބީލަންތައް 

ބަލައިަގތުމަށްފަހު ބީލަންތައް  އަދި  ލިބިެގންެވއެވެ.  އަުގތަކަކީ   ވެރިފަރާތަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ  ބީލަން  އަދަދަކަށް  ެއކަށީެގންވާ  ނުވަތަ  އަުގތަކެއްނަމަ  އެކަށީެގންނުވާ 

 ބީލަންތައް ކެންސަލްކުރުމުެގ ިއޚްތިޔާރު މަސައްކަތުެގ ވެރިފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

 

   

ބީލަން   .26

ކާމިޔާބުކުރާ  

ފަރާތް ހޮވައި،  

 އެންގުން އެކަން 

 ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންާގނެެއވެ.   .26.1

އެއްބަސްވުމުގައި   .27

 ސޮއި ކުރުން 

(ފަހެއް)   05ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް ެއކަމުެގ ލިޔުން ފޮނުވާތާ ިގނަެވެގން ބަންދުނޫން    .27.1

 މެދު އެއްބަސްވުމުަގއި ސޮއި ކުރަންވާނެެއވެ.ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި ދެ



 
 

 

ސޮއި   27.1  .27.2  ެއއްބަސްވުމުަގއި  ުމއްދަތުަގިއ  އެ  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ަގިއ 

ބާތިލު  ބިން/އިމާރާތް  ،ނުކުރައްަވއިފިނަމަ ނިންމުން  ނިންމާފައިާވ  ކުރުމުެގ ހަވާލުކުރުމަށް 

   .ލިބިެގންވެެއވެ ވެރިފަރާތަށް އިޚްތިޔާރު

ސޮއިކުރުމަށްފަހު    .27.3  މާލިއްޔަތުެގ   ބިން/އިމާރާތްއެއްބަސްވުމުަގއި  ދައުލަތުެގ  ދޫކޮށްލަިއފިނަމަ 

 ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުެގމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެެއވެ.   17.19ޤަވާއިދުެގ 

 

މައްސަލަ   .28

ހުށަހެޅުމާއި  

 މައްސަލަ ބެލުން 

ަގާވިއދުެގ    .28.1 މާލިއްޔަތުެގ  ބީލަމެއްަގއި   17.09ދައުލަތުެގ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް 

ނަންބަރު   ސަރކިއުލަރ  މާލިއްޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ޢަމަލުކުރެވޭނީ،  -13ބެލުމުގައި 

K/CIR/2018/01    ުަގިއވާ "ބީލަމަކާ ުގޅިެގން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި،   17ެގ ޖަދުވަލ

 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެޮގތުެގ އުޞޫލު" އާ ެއއްޮގތަށެވެ. 

ަގާވިއދުެގ    .28.2  މާލިއްޔަތުެގ  ބީލަމެއްަގއި   17.09ދައުލަތުެގ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

މާލިއްޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ހުށަހަޅަންވާނީ  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ 

ނަންބަރު   ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ  "ބީލަން   18ެގ  ަގިއވާ 

އޮފީހު  ފޯމްއިޢުލާންކުރި  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ބީލަންވެރިޔާ  އޮފިސަރަށް  ޕްރޮކިުއމަންޓް  -ެގ 

 ފޯމުންނެވެ. PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" 

ަގާވިއދުެގ    .28.3  މާލިއްޔަތުެގ  ބީލަމެއްަގއި   17.09ދައުލަތުެގ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

މައްސަ ހުށަހެޅުމުން،  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް  ތާރީޚުން ަގާވއިދާ  ހުށަހަޅާ  ލަ 

ނޫން   ބަންދު  ސަރުކާރު  ނިންމަިއ،   7ފެށިެގން  މައްސަލަ  ތެރޭަގިއ،  ދުވަހުެގ  (ހަތެއް) 

މާލިއްޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ފަރާތަށް،  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ލިޔުމަކުން  ނިންމިޮގތް  މައްސަލަ 

ނަންބަރު   ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ  "ބީލަމުެގ   19ެގ  ަގއިާވ 

ޖަާވބު"  މަ އޮފިސަރުދޭ  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ގުޅިެގން  ޖަވާބު   PR-14އްސަލަާއއި  ފޯމުން 

 ތައްޔާރުކޮށް އަންާގނެއެވެ. 

ަގާވިއދުެގ    .28.4  މާލިއްޔަތުެގ  ބީލަމެއްަގއި   17.09ދައުލަތުެގ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

ބެލުމަށް   ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް  އޮފިސަރުދޭ   ،ހުށަހެޅުމުން ަގާވއިދާ  ޕްރޮކިއުމަންޓް 

ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ައލުން ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ފިނޭންސް އަށް ހުށަހެޅިދާނެއެެވ.
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ބެލުމަށް  

މުސްތަޤިއްލު  

ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް  

 ހުށަހެޅުން 

ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްަގިއ   17.11ަގާވއިދުެގ ބާބު  ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ  .29.1

ދިމާވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިެގން އިދާރީކަންކަން އަލުން ބެލުމަށް "މުސްތަޤިއްލު ރިވިޔު ކޮމެޓީ" 

ނަންބަރު   ސަރކިއުލަރ  މާލިއްޔަތާބެހޭ  ދަުއލަތުެގ  ހުށަހެޅުމުގައި،  -13އަށް 

K/CIR/2018/01    ުޖަދުވަލ އަލުން   21ެގ  މައްސަލަ  ބީލަމުެގ  "ބީލަންވެރިޔާ  ަގއިވާ 

ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމުެގ މައްސަލަ އަލުން ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިޢު ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ 

 ޅިދާނެއެވެ. ފޯމުން ހުށަހެ  PR-16އެޕީލް މަރުހަލާ"  –ހުށަހަޅާ ފޯމު" 

  



 
 

 

 3  - ސެކްޝަން  

 އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް  މާއްދާތައްއެއްބަސްވުމުގެ އާންމު  

 "ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްެގ އިދާރާ އަށެވެ.    .30.1 މާނަކުރުން  .30

އެދި   " ކުްއޔަށް ހިފުމަށްއިމާރާތް  G2/T/01 ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "ކުްއޔަށް ހިފާ"  .30.2 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ. 

 G2/T/01 "ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ބީލަން ޝީޓްަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  "ބިން ނުވަތަ އިމާރާތް"    .30.3 

 އަށެވެ.  "އިމާރާތް 

ހިފުމަށް   ކުއްޔަށް  އިމާރާތް    G2/T/01" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ެއއްބަސްވުާމއި އެްއޮގތަށް  ކުލި"  .30.4 

 އަަގށެވެ. ހުށަހަޅާ 

ވެރިފަރާތާއި،    .30.5  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ހިފާ"އެއްބަސްވުން"  "   ކުއްޔަށް  ދެމެދު   ފަރާތާ 

G2/T/01  ްެވވޭ ެއއްބަސްވުމަށެވެ. " ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭޮގތުން އިމާރާތ 

 

ލިޔެކިޔުން   .31

 ބަދަލުކުރުން 

މިއެއްބަސްވުމާިއ ގުޅިެގން ެއއް ފަރާތުން އަނެްއ މި އެއްބަސްވުުމގައި ޝާމިލުާވ ފަރާތްތަކުން    .31.1

ބަހުން ދިވެހި  އަންާގނީ  އާއްުމޮގތެްއގައި  އެންުގންތައް  އެންމެހައި  އަންަގންޖެހޭ   ، ފަރާތަށް 

 ލިޔުމުންނެވެ.

އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ފޮނުވާ ލިޔުން ރައްދުކުރާނީ ައތުން އަތަށް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ   .31.2 

 ބީލަމުަގިއ ބަޔާން ކޮށްފަިއވާ ެއޑްރެހަށެެވ.   ނުވަތަ  ނުވަތަ ކަނޑަެއޅިފައިާވއީމެއިލަށް  ،ސްޓުންޕޯ

ނުންވާ ފަރާތުން ބަދަލު ކުރާން ބޭ  ،މިއެއްބަސްވުމުަގއިވާ އެޑްރެސް ބަދަލުކުރާން ބޭނުންވާނަމަ  .31.3 

 އަނެއް ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންަގންވާނެއެވެ. 

 

ތިންވަނަ   .32

ފަރާތަކާއި  

 ހަވާލުކުރުން 

ރާނަމަ ނުވަތަ ޙަވާލުކު  އެހެންފަރާތަކާއި  ބިން/އިމާރާތް  ކުްއޔަށް ހިފާ  މިއެއްބަސްވުމުެގ ދަށުން  .32.1

 ،ފަރާތުން   ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާބޭނުންވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް    އެހެންފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދޭން

 އަންަގންވާނެެއވެ. ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމުން 

ހަވާލުކުރިކަމުަގިއވިޔަސް   ބިން/އިމާރާތްަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން އެހެން ފަރާތަކާ    32.1މިމާއްދާެގ    .32.2

ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލާެއކު "  )ުގދަން  ކާޑުެގ(  ސެންޓަރ  ރިސޯސް  ނައިފަރު.ޅ"

ސޮއިކުރާ ޒިންމާ   އެއްބަސްވުމުަގއި  ފުރިހަމައަށް  މިއެއްބަސްވުުމަގިއާވޮގތުެގމަތިން  ފަރާތުން 

 އުފުލަން ވާނެެއވެ. 

 



 
 

 

އެއްބަސްވުމުގެ   .33

 މުއްދަތު 

އިތުރުކޮށްދިނުަމށް    .33.1 މުއްދަތު  ހުރެ  ސަބަބަކާއި  މުއްދަތު އެްއވެސް  ހުށަހެޅިނަމަވެސް 

 ކައުންސިލުން ނިންމާ ޮގތެއްެގ މަތިންނެވެ.  ހުށަހަޅައިެގން  ކައުންސިލަށްނީ ވޭއިތުރުކޮށްދެ

 

އެހެނިހެން   .34

 ކަންކަން 

ނުަވތަ   .34.1 ޤާނޫނެއް  ެއއްވެސް  ސަރުކާރުެގ  ސޮއިކުރުމަށްފަހު  ދެފަރާތުން  އެއްބަސްވުުމގައި  މި 

އެއްބަސްވުމާއި ތަޢާރުޟު ވާކަން އެނިގއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ަގާވއިދަކާ މި  

ނުވާނެެއވެ.  ބާޠިލެއް  މިއެްއބަސްވުން  މުޅި  ސަބަބުން  އެކަމެއްެގ  ހެދިއްޖެނަމަ  ަގާވއިދެއް  

އެފަދަ މާއްދާއެއް މި ެއއްބަސްވުމުަގއި ހިމެނޭޮގތްެވއްޖެނަމަ އެ މާއްދާެއއް އިސްލާހްކޮށްެގން 

ެއއްބަސްެވ  ނަމަވެ ދެފަރާތުންވެސް  ދެމެހެއްޓުމަށް  ުއވާނުލައި  ެއއްބަސްވުން  މި  ސް 

 ޤަބޫލުކުރަމެވެ. 

 

ޓެކްސް އަދި   .35

 އެހެނިހެން ފީތައް 

އިމްޕޯޓް   .35.1 ޑިޔުޓީތަކާއި،  ކަސްޓަމްސް  ޓެކްސްތަކާިއ،  ދަްއކަންޖެހޭ  ގުޅިެގން  މިމަސައްކަތާއި 

ކުއްޔަށް ފީއެއް ދަްއކާނީ  އެލައިސަންސް ފީތައް އަދި އެހެނިހެއް ފީއެއް ދަްއކަންޖެހިއްޖެނަމަ  

 ފަރާތުންނެވެ.ހިފާ 

 

 

އެއްބަސްވުމަށް   .36

 ބަދަލުގެނައުން 

އެއްބަސްވުމުަގއިވާ ެއއްވެސް މާއްދާއަކަށް ބަދަލެއް ެގނެވޭނީ ދެފަރާތުެގ މެދުގައި ސޮއިކުރެޭވ މި    .36.1

 އެއްބަސްވުމަކުންނެެވ. 

 

އެއްބަސްވުމަށް   .37

 ހިނގާނެ ޤާނޫނު 

ައދި ތަންފީޛު ކުރާނީ ދިވެހިރާްއޖޭެގ ޤާނޫނުތަކާިއ ޤަާވއިދުތަކާއި   ،މި އެއްބަސްވުން ހިންާގނީ   .37.1

 އެްއޮގތަށެވެ. 

 

ދައްކައިެގން    .38.1 ދެބަސްވުން  .38 ވާހަކަ  މެދުގައި  ދެފަރާތުެގ  ދެބަސްވުން  އުފެދޭ  މިއެއްބަސްވުމާއިމެދު 

ހުށަހަޅައިެގން   ،ހައްލުނުކުރެިވއްޖެނަމަ މައްސަލަ  ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ނިންމާނީއެވެ. 

ހައްލުކުރާނީވެސް ދެފަރާތުެގ މެދުަގިއ މިއެއްބަސްވުމުަގއި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް    .38.2 

ހަްއލުނުވެއްޖެނަމަ ދައްކައިެގންނެވެ.  މައްސަލަ   ،ވާހަކަ  ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ހުށަހަޅައިެގން ނިންމާނީއެވެ. 

 

 

 



 
 

 

 4 – ސެކްޝަން  

 ބީލަމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ތަންތަނާއި ދޫކުރެވޭގޮތް 

 

 އިމާރާތެވެ. G2/T/01މިބީލަމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ ޅ.ނައިފަރު  .1

 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.   1މިއިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ  .2

 (އެކެއް) ބީލަމެވެ.  1ނަމެއްގައި ހުށަހެޅޭނީ  1މިބީލަމާ ގުޅިގެން  .3

 .ރުފިޔާއެވެ 7000/-ތުގައި މަހަކަށް ހުށަހެޅޭނީ މި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ދަށް އަގެއްގެ ގޮ .4

ކުލި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތުގެ   ކަނޑައެޅިފައިމިވާ އަދަދަށްވުރެ ދަށުން އަގު ހުށަހަޅާ ިބޑް ފޯމްތައް ބާތިލް ވާނެއެވެ.

 (އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް) ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 2ތަފްޞީލް ޖަދުވަލު 

 ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް   )ޑީސެލް، ޕެޓްރޯލް ފަދަ ތަކެތި(މިވަނީ ތެލުގެ ާބވަތްތައް  މި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައި  .5

 މަށެވެ.ކުރު

ާބވަތްތައް   .6 ތެލުގެ  އިމާރާތަކީ  ތަކެތި(މި  ފަދަ  ޕެޓްރޯލް  ދޫކުރާ   )ޑީސެލް،  ކުއްޔަށް  ހާއްސަކުރެވިގެން    ވިއްކުމަށް 

 .ނެއެވެނުކުރެވޭ އިމާރާތުގައިއެހެން މަސައްކަތެއް މި އިމާރާތަކަށްވާތީ 

މަސައްކަތެއް   .7 އެއްވެސް  ޚިލާފުވާ  ޤަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  އިސްލާމްދީނާއި  އިމާރާތުގައި 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 ލު ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވާނަމަ ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަ .8

 ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަމުގެ   .9

 ހުއްދަލިުބމަށް ފަހުއެވެ. 

 ގޮތުގެ   އެއްގޮތްވާ  ޤަވާއިދުތަކާއި  ޤާނޫނުތަކާއި  އެންމެހާ  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  ކުރަންވާނީއިމާރާތުގައި ތެލުގެ ވިޔަފާތި   .10

 ވުޒާރާތަކުން  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  ސަރުކާރުގެ  ހުއްދަތައް  އެންމެހާ  ގުޅުންހުރި  އެކަމާ  ،ހިންގުމަށް  ވިޔަފާރި  އަދި.  މަތިންނެވެ

 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ ހިފާ ށްކުއްޔަ ނެގުމަކީ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 ޖަދުވަލުތައް 

 1 – ޖަދުވަލު  

 ޗެކްލިސްޓް  އަދި   ލިޔުންތައް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ފަރާތުން   ހުށަހަޅާ   ބީލަން 

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

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

   ) 2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުަވލު  1

   ރެޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ   ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުްނެގ ިވޔަފާރީގެ  2

   ކޮޕީ   ރަޖިސްޓްރީެގކުދި އަދި މެދުފަންތީެގ ިވޔަފާރީެގ އެންމެ ކުދި،  3

   ކޮޕީ  ކާޑުެގ ޑީ.އައި ހަމަނުވާ  މުއްދަތު ފަރުދެއްަނމަ އަމިއްލަ 4

   ކޮޕީ  ރަޖިސްޓަރީ ޖަމްއިއްޔާެގ ނުަވތަ ކްލަބް ނަމަ އެއް ޖަމްއިއްޔާ ނުަވތަ ކްލަބް 5

   )3(ޖަދުަވލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޕްރޮފައިލް 6

   (ކުންފުންޔަކުްނ ހުށަހަޅާނަމަ)  )އެޓާރނީ  އޮފް ަޕވަރ( ލިޔުން ހުއްދަ ސޮއިކުރުމުެގ ބީލަމުގައި 7

   ަވނަ މާއްދާގައިާވ ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ހުށަހަޅަްނޖެހޭަނމަ އެލިޔުން  6.1 8

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

   ތަކަށް) ބީލަންފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި (ހުށަހަޅަން ޖެހޭ   މަޢުލޫމާތު"  ބެހޭ ތަނަަވސްކަމާއި "މާލީ 4ޖަދުަވލު  11

12 
ަގއި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި (ހުށަހަޅަން ޖެހޭ  މަޢުލޫމާތު"  ބެހޭ ތަނަަވސްކަމާއި "މާލީ 4ޖަދުަވލު 

 ބީލަންތަކަށް) 

  

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

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

   ތަރުތީބުކުރެިވފައި  މިލިސްޓުގައި ާވ ތަރުތީބުންހުރީ ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ލިޔުންތައް  14

   ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި (ކިތައް ޞަފްޙާެގ ތެރެއިން ކިތައްަވނަ  ޞަފްޙާކަްނ އެނޭގޮގތަށް)  15

   ސޮއިކޮށްފައި ހުރީ ޞަފްހާތަކުަގއި  16

   ަވކިުނާވނެހެްނ ބައިންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަހާފައި  ހުރީ ބީލަމުެގ ަގނޑުތައް 17

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

   މަސް ހަމަުނާވ)  3މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ރެެވިނއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްެގ ކޮޕީ (ދޫކުރިފަހުން   18
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2ޖަދުވަލު    

 ހުށައަޅާ ފޯމު  ބީލަން

 

 

  ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ:   މަސައްކަތް: .1

  އިޢުލާންެގ ަނމްބަރ:   ޕްރޮޖެކްޓްެގ ަނން: 

  މުއްދަތު ހަމަާވ ތާރީޚް:   ތާރީޚް: އިޢުލާން 

 ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .2

  ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ:   ިވޔަފާރި/ކުންފުނީެގ ަނން: 

  ކުރެިވފައިާވ ރަޖިސްޓްރީ

 : އެޑްރެސް

  : އެޑްރެސް ިވޔަފާރި 

  އީމެއިލް:   ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

  އިންކަމް ޓެކްސް

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ަނންބަރު: 

 

ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން 

 ނަންބަރ: 

 

 

 

 މަސައްކަތުގެ އަގާއި މުއްދަތު  .3

  ހުށަހަޅާ އަގު މަހަކަށް 

  ޖީ.އެސް.ޓީ 

  ޖުމްލަ އަގު 

  ޖުމްލަ އަގު (ތާނައިން ލިޔުމަށް) 

  މުއްދަތު  

 

 ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު  .4

  އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑު /  މަސައްކަތް /ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިާވ މަޢުލޫމާތާއި މާއްދާތައް ރަނަގޅަށް ބެލުމަށްފަހު  މަތީަގއި އެާވ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ   •

މަޢުލޫމާތެެވ.   ތެދު  ހުށަހަޅަމެދީފައިާވ  ބީލަން  އަޅުަގނޑު/އަޅުަގނޑުމެން  ދިނުމަށް  މިމަސައްކަތް/ޚިދުމަތް  އަަގށް  ދެންެނިވފައިާވ  މަތީގައި  ެވ.  އަދި 

ަނމަ،    ބީލަމުަގއިމި ދީފައިާވ  މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް  ބާޠިލްޞައްޙަނޫން  ކުރުމަށް  ާވނެކަން    މިބީލަން  މަސައްކަތް  އެއްޮގތަށް  ބީލަމާއި  އެނިގހުރެ، 

 އެއްބަސްވަމެެވ. 

މުއްދަތު  • ނިންމައިފިނަމަ،  ޙަާވލުކުރަްނ  ފޯރުކޮށްދިުނން  މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް  މަތީގައި  އަޅުަގނޑު/އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަށައި،  މަސައްކަތް  ތެރޭަގއި  ެގ 

 ދެިވފައިާވ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ހުށަހަޅަމެެވ.

އައި.ޑީ ކާޑު   އެޑްރެސް  ނަން 

 ނަންބަރު 

 ތައްގަނޑު  ސޮއި 

 

 

    

 

 



 
 

 

3ޖަދުވަލު    

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތުެގ ޕްރޮފައިލް 

 މަޢުލޫމާތު ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ   .1

  ނަން 

  އައި.ޑީ. ކާޑު ނަންަބރު

  ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް

  ވިޔަފާރި އެޑްރެސް 

  ރަޖިސްޓަރީ ނަންަބރު

  ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޑިފިކޭޝަން ނަންަބރު 

  ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންަބރު 

  ފޯނު ނަންަބރު 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް 

  ޕާޓްނަރޝިޕެންނަމަ   ، މަޢުލޫމާތު  ހިއްސާދާރުންގެ   ކުންފުންޏެއްނަމަ (  މަޢުލޫމާތު   ވެރިންގެ   ފަރާތުގެ   ހުށަހަޅާ  .2

 ) މަޢުލޫމާތު  ވެރިފަރާތުގެ   ވިޔަފާރިއެއްނަމަ   ފަރުދުންގެ   އަމިއްލަ   ، މަޢުލޫމާތު   ޕާޓްނަރުންގެ 

 މަޤާމް ނަން 

 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 

 ޑިރެކްޓަރ 

 ޑިރެކްޓަރ 

  

  

 އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް  .3

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ބިޒްނަސް ޕޯޓަލްއިން އިޝޫކުރާ ޕްރޮފައިލްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

 

 



 
 

 

4ޖަދުވަލު    

 

 މާލީ ތަނަވަސްކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު   

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

ފާއިތުވި މަހުގެ ނިޔަލަށް ބެލެންސް   އެކައުންޓް ބާވަތް  އެކައުންޓް ނަންބަރު  #

 (ދިވެހި ރުފިޔާއިން) 

1    

2    

3    

4    

5    

  ޖުމްލަ 
 

 

 

 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:ބީލަން ހުށައެޅި  

   ވިޔަފާރީގެ ނަން:

   ނަން:

   މަޤާމް:

   އައި.ޑީ ކާޑު ނަންަބރު: 

   ތާރީޚް: 

 

 ސޮއި: 

  

 

 ތައްގަނޑު:

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 6ޖަދުވަލު  

 

 ބީލަން ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު (ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއަރ) 

 

 ކަންތައްތަކަށެވެ.މާރކްސް ދެވޭނީ އަންނަނިވި ބީލަންތަކަށް ހުށަހެޅޭ  .1

 ވެއިޓޭޖް / ބުރަދަން  ކްރައިޓީރިއަރ  #

 ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ އަގު  .1.1

x 100% 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = Minimum Price
Proposed Price

 

100% 

 


