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ޑު ޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯ  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯ

  މާލެ،     

 ދިވެހިރާއްޖެ.     

 

ލަމަށް ހުޅު ި ވައި ބީ ރުމާއި،  ،ލުމާއި، ދިރާސާކުރުމާއ ލިފައި ކު ީ ޕްރީ ކޮ ރުމާއި، ނެގޯޝިއޭޓް  ރަޖިސްޓަރ ކު

ރުމާއި  ވާނެ ގޮތުގެ  ،ކު ލަން ހޮ  ލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު އުސޫބީ

 

އި ރަތަމަ ބަ  ފު

 ފުތަޢާރު 

ލުމާއި، ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް މިއީ، ބީލަމަށް ހުޅުވައި (ހ) .1 ފުތަޢާރު

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި،  ،ޕްރީ ކޮލިފައި ކުރުމާއިދިރާސާކޮށް، ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް 

ށް ގެންދާނެ ގޮތާއި، ބީލަން ޓް ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ނެގޯޝިއޭ

ކާމިޔާބު ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮންމެހެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް 

 ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.

(ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން  2013/3މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)  

     ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ 

 އާއި (ކ) ގެ (ޅ) ،(ބ) އާއި، (ނ) އާއި،  (ހ) އާއިގެވަނަ މާއްދާ 62ޤާނޫނު) ގެ 

އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން ދަށުން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން 

  ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. ވައިލައިއެކުލަ

ބޯޑުން  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން (ނ)  

ލުއޭޓް ކުރާނެ ނުވަތަ އިވެ ކުރާނެގެން ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް ދިރާސާކޮށް ންމުކޮށް އިޢުލާނުއާ

ވެސް،  މައިގަނޑު އުސޫލުތަކެވެ. މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން
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 ،ބިޑެއް ދިރާސާކުރުމުގައި ބަލާނެ ޝަރުޠުތައް  ބިޑެއްގެ ޒާތާއި ބާވަތަށް ބަލައި، އެ ވައިލާހުޅު

 ބޯޑުން ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން

ދަކީ، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމާއި، ޤުޞަމި ގަވާއިދުގެ މަ .2 ދުޤުޞަމަ

ބީލަމުގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާތައް  ،ރުމާއިބިޑު އެވޯޑު ކުރުމުގައި، އެކަށީގެންވާ ފަރާތަށް ބިޑު އެވޯޑުކު

 ށް ގެންދިއުމެވެ.ޔަހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުރި

 ި ވަނަބައ  ދެ

ށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު  ލަން ހު  ބީ

 ދޭ ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް

 ދަޢުވަތު

    ގަވާއިދު ނަންބަރުއި، ) އާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  .3

2017/R-20 )ުލަންޖެހޭ ވައިން، ބީލަމަށް ހުޅުތީވާ ގޮތުގެ މަގައި) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދ

ލަތްތަކުގައި، ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދި ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ހާ

 ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު އޮންނަންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ. ދަޢުވަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ންޖެހޭ ޅަބީލަން ހުށަހަ

 ދާއިރާ

ލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ފުސީލި ދާއިރާ ތަވައިދަޢުވަތުގައި، ބީލަން ހުޅު ދޭ ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް .4

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ކުރެވުނީ ކަމުގައި  ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުން، އިޢުލާނު .5 ންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުންއާ

 ބެލޭނެއެވެ. 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ 

ދަޢުވަތުގައި ކޮންމެހެން 

 އިތައްހިމަނަންޖެހޭ ބަ

 ވާންވާނެއެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި .6

 ލު ކަރުދާސް.ފުސީފައިވާ ބީލަމާބެހޭ ފުރިހަމަ ތަވައިލައިހުޅު  (ހ) 

 .ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޝަރުޠުތައް (ށ)  

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ކޮބައިކަން. އިބިޑް ސެކިއުރިޓީއާ (ނ)  

ވަކި އަގެއް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާނަމަ، ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ  (ރ)  

 އަގު.އެ 

ބަހައްޓަންޖެހޭ  ވަކި މިންވަރެއް ބަހައްޓަންޖެހޭކަމަށް ނިންމާނަމަ، ގެރެންޓީއެއްގެ ގޮތުގައި (ބ)  

 ދަދު. އަފައިސާގެ 
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 އަގު.  ،ވަގުތާއި ،ތަނާއި ބީލަން ފޮތް ލިބޭނެ (ޅ)  

 ތަން. ޚާއި،ތާރީ ،ތާއިގުބީލަން ކަރުދާސްތައް ހުޅުވާނެ ވަ (ކ)  

އި  ތިންވަނަ ބަ

ލަން  ރާޖަޢާ ހުޅުވުމާއި ބީ ް މު  ކުރުނ

ފައިވާ ބީލަން ޅައިހުށަހަ

 ކަރުދާސްތައް ހުޅުވުން

 

އެންމެހައި  ޑި ހަމަވުމުން، ބީލަން ހުށަހެޅިސުންގަބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  (ހ) .7

ފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޅައިފަރާތްތަކުން ކަނޑައަ ރުގައި، ނުވަތަ ބީލަން ހުށަހެޅިޒިފަރާތްތަކުގެ ހާ

 ރުގައި، ބީލަން ކަރުދާސްތައް ހުޅުވަންވާނެއެވެ. ޒިހާ

ނުވަތަ، ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން  ބީލަން ހުޅުވޭނެ ތަނެއް، ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ދެވޭ ދަޢުވަތުގައި (ށ)  

 ގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ކަރުދާހުމަޢުލޫމާތު  ދޭ

ތްތަކުގެ ނަމާއި، ރުވެ ތިބި އެންމެހައި ފަރާޒިތައް ހުޅުވުމުގެ މަޖިލީހަށް ހާބީލަން ކަރުދާސް (ނ)  

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.އްޔަތު އެނގޭ ގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީއެއްގައި ސިއިހަރުވެތިބި ޒިހާ

ބީލަން ކަރުދާސްތައް 

 ތަރުތީބުކުރާނެ ގޮތް

  ކޮށްފައި،ބަންދުސިޓީއުރައަކަށް ލައި  ފައިވާ ބީލަން ކަރުދާސްތައް ހުންނަންވާނީޅައިހުށަހަ .8

ނީ ންވާ ބީލަން ކަރުދާސްތައް އިޢުލާނުކޮށް ހުޅުވަމުންދާއަދި ފައެވެ. ހައިލައިއަންނަނިވި ގްރޫޕްތަކަށް ބަ

 .ތަރުތީބުންނެވެ ގްރޫޕްތަކުގެ އަންނަނިވި ފައިވާހައިލައިބައެ ކަރުދާސްތައް 

 .ފައިވާ ބީލަންތައް ޅައިފައިވާ ސުންގަޑިއަށްވުރެ ފަހުން ހުށަހަޅައިބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަ )ހ(  

ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ފައިވާ ސުންގަޑިއަށްވުރެ ކުރިން ބީލަން ޅައިބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަ )ށ(  

 .އަނބުރާ ގެންދިޔަ ބީލަންތައް

ފައިވާ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އަޅައިބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑަ )ނ(  

ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން  ،އަލުން އެ ބީލަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނެސް

 .ބީލަންތައް ފައިވާޅައިހުށަހަ ލާޙުކޮށްޞްއި

 ފައިވާ ބީލަންތައް.ޅައިފައިވާ ސުންގަޑިއަށްވުރެ ކުރިން ހުށަހައަޅައިބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑަ )ރ(  
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 ޓުބީލަން ކަރުދާސްތައް ނޯ

 ކުރުން

ކޮންމެ ބީލަމެއް ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރަ ކެނޑުމަށްފަހު، އެ ސިޓީ އުރައިގައިވާ އެންމެހައި  .9

  ލިޔުންތައް ރެކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ކޮންމެހެން ހުންނަންވާނެ ޗެކްލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް 

 ންވާނެއެވެ.ރަކު ޓުގައި ނޯޓުއެ ޗެކްލިސް

ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު 

 ލަން ކަރުދާސްހުށަހަޅާ ބީ

 

ފައިވާ ބިޑުތައް ޅައިބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން ހުށަހަ .10

ހުޅުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ ބިޑްތައް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި، ހުށަހެޅި ގަޑި އިޢުލާނު 

ރީންގެ ޒިއެންމެހައި ހާ ހާޒިރުވެތިބި، ކުރުމަށްފަހު، އަދި އެ މަޢުލޫމާތުތައް ރެކޯޑު ކުރުމަށްފަހު

 ވާލުކުރަންވާނެއެވެ.ހަބިޑުތައް އަނބުރާ  ކުރިމަތީގައި، އެފަދަ ބިޑުތައް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އެ

ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ 

 ޖަޢާކުރިން އަލުން މުރާ

ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ 

 ބީލަން ކަރުދާސް

ބިޑަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްފަހު  ބިޑު ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އަނބުރާ ގެންގޮސް .11

ފައިވާ ބިޑުތަކުގެ ޅައިފައިވާ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހުށަހައަޅައިބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑަ

ގަވާއިދުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރުތީބުން  މި ވައި،ރީންނަށް އިއްޒިމަޢުލޫމާތު އެންމެހައި ހާ

ފައިވާ އަޅައިހެޅުމަށްފަހު، ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑަށަނަމަވެސް، ބީލަން ހުންވާނެއެވެ. ހުޅުވަ

ފައިވާ ބީލަންތައް ހުޅުވައިގެން ޅައިސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބިޑު އަނބުރާ ގެންދާކަމަށް ހުށަހަ

ޑު ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ ބީލަންތައް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި، ހުށަހެޅި ވަގުތު އިޢުލާނުކޮށް ރިކޯ 

 ވާލުކުރަންވާނެއެވެ.ހަފަރާތްތަކަށް  ކުރުމަށްފަހު، އަނބުރާ އެ

ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ 

ކުރިން ހުށަހަޅާ ބީލަން 

 ކަރުދާސް

ފައިވާ ބިޑުތައް ޅައިފައިވާ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހުށަހައަޅައިބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑަ (ހ) .12

 ނަމާއި ވަގުތު އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.ހުޅުވައި، ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ 

ރީންނަށް ޒިގައިވާ ލިޔުންތައް އެންމެހައި ހާޓުވެސް ހުޅުވުމަށްފަހު، ޗެކްލިސް ކޮންމެ ބީލަމެއް (ށ) 

 އަޑުއިވޭވަރަށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮންމެހެން އިއްވަންޖެހޭ 

 މަޢުލޫމާތުތައް

ތިރީގައި  ،ތެރެއިން ކޮންމެހެން އިއްވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެޓުޗެކްލިސް (ހ) .13

 ވަނީއެވެ.މި

 .ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން )1(   

 .ޅި ވަގުތުބީލަން ހުށަހެ )2(   

 .ކޮށްފައިވާނަމަ އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާކަންޙުބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު އަލުން އިޞްލާ )3(   

 .ހުށަހެޅުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާނަމަ އެކަންބީލަން  )4(   
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 .ފައިވާ އަގުޅައިބީލަމަށް ހުށަހަ )5(   

 .ފައިވާ އަގަށް އެއްވެސް ޑިސްކައުންޓެއް ދީފައިވާނަމަ އެކަން ޅައިބީލަމުގައި ކަނޑައަ )6(   

 .ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ )7(   

 މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނަން  )8(   

       ،ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް ނުވަތަ ބިޑު އިވެލުއޭޓްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ 

 ؛އެ މަޢުލޫމާތެއް

ފަދަ  ޑިސްކައުންޓް ގާއިރުގައި، ބީލަމުގެ އަޒިރީންގެ ހާޒިބީލަން ހުޅުވާ ވަގުތު އެންމެހައި ހާ (ށ)  

 އޮތްނަމަ، ބީލަން އިވެލުއޭޓްކުރާއިރު، އެ މުޢާމަލާތަކަށް ރިޢާޔަތް ވައިމާލީ މުޢާމަލާތެއް ނީއް

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު 

ބީލަން އަނބުރާ 

 ގެންދިއުން

ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު، ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެ ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  .14

 ފައިވާ ބީލަން އަނބުރާ ނުގެންދެވޭނެއެވެ.ޅައިހުށަހަ

ބީލަން ހުޅުވުމުގެ 

 މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާ

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން  ،ށް ގެންދިޔަގޮތުގެ ޔައުމިއްޔާޔަބީލަންތައް ހުޅުވުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރި (ހ) .15

ގެ ރިޔާސަތު މަޖިލީހުފަރާތުން ލިޔެ،  ގެޓުސެކްރެޓޭރިއަ ބޯޑުގެ އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން

 އެ ޔައުމިއްޔާގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.ޖެނެރަލް ބެލެހެއްޓި ފަރާތާއި ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީ 

ބިޑުތައް ބަންދުކޮށް،  ރުގައި އެޒިފައިވާ ހުރިހާ ބީލަން ހުޅުވުމަށްފަހު، އެންމެންގެ ހާހަޅައިހުށަ (ށ)  

ފަރާތުން   ޕްރޮސެސްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ އެބީލަން އިވެލުއޭޝަން

އެ ބިޑުތަކަކީ، އަދި ވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ހަކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ބީލަން ފޯމުތައް ނުޢައްޔަ

އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮސެސްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ފެންނަން އޮންނަ އެއްޗެއްގެ 

 ގޮތުގައި ވާންވާނެއެވެ.

ތަރުވަނަ  އިހަ  ބަ

ރީ ރުމާ -ޕް ރުމާއި،  އި،ކޮލިފައި ކު ީ އިވެލުއޭޓް ކު ން ރަޖިސްޓަރ ރު  ކު

އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮސެސް 

ފެށުމުގެ ކުރިން 

 ބީލަންތައް ދިރާސާކުރުން

އަންނަނިވި  ،ވެސް ހުޅުވުމަށްފަހު ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ބިޑެއް (ހ) .16

 ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.
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އްޔަތު ލިބިފައިވާ ހައިސިފައިވާ ފަރާތަކީ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ޅައިބީލަން ހުށަހަ )1(   

 .ބެލުން ފަރާތެއްތޯ

 .ހިމެނިފައިވޭތޯ ބެލުންބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ސޮއި ނުވަތަ ތައްގަނޑު  )2(   

 ބެލުން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހިމެނިފައިވޭތޯބީލަން  )3(   

 .).ކުރަންވާނެއެވެ ޓުމަދުވާ ލިޔުމެއް ނޯ ،ނުވާނަމަ (ހިމެނިފައި

ކަމެއް ދެނެގަތުން. (އެފަދަ ކަމެއް  އެ ،އިދާރީ ކުށެއް ޖެހިފައިވާނަމަ )4(   

 ކުރަންވާނެއެވެ.)ޓުއެ ކަމެއް ނޯ ،ފާހަގަވެއްޖެނަމަ

ފައިސާއަށް ބަދަލު  ދިވެހި ،މަފައިވަނީ ދިވެހި ފައިސާއިން ނޫންނަޅައިހުށަހަ )5(   

 ފައިސާއިން އަގުކުރުން. ދިވެހިރަސްމީ ރޭޓުގައި ކުރުމަށްފަހު، 

  ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ފައިވާ ބީލަމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޅައިހުށަހަ )6(   

އެ މަޢުލޫމާތެއް  ،މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.ޓުނޯ

ޓަކައި،  ކުރުމަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއި، އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލު (ށ)  

ލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ފުސީމަތީގައިވާ ނުކުތާތައް ތަ ،ދަޢުވަތުގައި ދޭމަށް ބީލަން ހުށަހެޅު

 ވާނެއެވެ.އޮންނަން

ކަންކަމުގެ މައްޗަށް  ގައި ބަޔާންކުރާ (ހ)މާއްދާގެ މި  ،ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ކުރިން (ނ)  

ރިޢާޔަތްކޮށް، ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ ދަޢުވަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން 

އްޔަތު ލިބިފައިނުވާކަމަށް ފާހަގަވާ ހައިސިފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތައް ނުވަތަ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ 

ރު  އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ބީލަންތައް، އެއީ ބާޠިލު ބީލަމެއްގެ ގޮތުގައި  ކަނޑައެޅުމުގެ ބާ

ލިބިގެންވެއެވެ. މި މަރުޙަލާގައި، ބީލަމާއެކު ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމެއް މަދުވެގެން 

ނުވަތަ ކޮންމެހެން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ފުރިހަމަ ނުވެގެން ބީލަން ބާޠިލުކުރަން 

ޅި ފަރާތަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި، ބީލަން ހުށަހެ ސް، އެކަން ފުރިހަމަނަޖެހު

 ނުދެވޭނެއެވެ.

ފައިވާ ބީލަމާބެހޭ ޅައިހުށަހަ

ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 ސާފުކުރުން

ވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް  ފައިވާ ބީލަމާބެހޭ ގޮތުން ސާފުކުރަންޖެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއްހަޅައިހުށަ .17

ސާފުކުރާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޖަވާބު ފަދައިން  ސާފުކުރަންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ. އަދި އެ

ފައިވާނަމަ، ދައިފަދައިން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހޯ ލިބިގަންނަންވާނީވެސް ލިޔުމުންނެވެ. އަދި، އެ
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މަޢުލޫމާތެއްކަން އެނގޭގޮތަށް  ރިފައިވާ ބީލަމުގެ އެނެކްސްއެއްގެ ގޮތުގައި، ފަހުން ސާފުކުޅައިހުށަހަ

 ވާނެއެވެނަންފައި އޮންމަނައިބީލަމާއެކު އެ މަޢުލޫމާތެއް ހި

ކަންކަން ސާފުކޮށް، އިވެލުއޭޝަން  ގައި ބަޔާންކުރާ  (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 16މި ގަވާއިދުގެ  .18 ކޮލިފައި ކުރުން-ޕްރީ

ބީލަން  ،ކޮލިފައި ވެފައިވާކަން)-(ޕްރީ މަރުޙަލާއަށް ދިޔަކަން ޕްރޮސެސްއަށް ހޮވިފައިވާ ބީލަންތައް އެ

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ  7ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި

 ފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެ ލިޔުމުން ތެރޭގައި

އިވެލުއޭޝަން 

މަރުޙަލާއަށް ވާޞިލުނުވި 

 ބީލަން

ވާޞިލުނުވި ނުވާ ބީލަންތައް،  ވެފައިއެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ، އިވެލުއޭޝަންގެ މަރުޙަލާއަށް ވާޞިލު .19

ހަމަވާ  ލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިބީ ،ކޮލިފައިވެފައި ނުވާކަން-ފަރާތްތައް ޕްރީ ސަބަބާއެކު، އެ

 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،ތާރީޚުން ފެށިގެން

ކިޔުމާއި، ޅައިބީލަންތައް އަ

 އިވެލުއޭޓްކުރުން

ފައިވާ ބީލަން ޅައިބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް މާކްސްދޭން ފެށުމުގެ ކުރިން، ހުށަހަ (ހ) .20

ށުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ދަ (ހ) ގެ ވަނަ މާއްދާގެ 16މި ގަވާއިދުގެ  ،ކަރުދާސްތައް

 ފުރިހަމަވެފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ބާޠިލުވާ ބީލަން ކަރުދާސްތައް ދެނެގަނެ ،ސަބަބަކާހުރެ

 ންވާނެއެވެ.ވަކިކުރަ

ފައިވާ ބީލަން ޅައިސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު، ހުށަހަ ކުރުމަށް ކޮލިފައި-ޕްރީ (ށ)  

އުސޫލާއި ފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ޅައިލި ދަޢުވަތުގައި ކަނޑައަވައިހުށަހެޅުމަށް ހުޅު

އެއްގޮތަށް މާކްސް ދެމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. މާކްސް ދެވޭނީ ހަމައެކަނި   ޔާއާކްރައިޓީރި

ފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ޅައިލި ދަޢުވަތުގައި ކަނޑައަވައިބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅު

     އަށް އެކަންޏެވެ. އިވެލުއޭޓްކޮށް މާކްސް ދިނުމުގެ މަރުޙަލާގައި، އަލުން ޔާކްރައިޓީރި

ފެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިވެލުއޭޝަން އެއް ތަޢާރުރިއާއިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީ އައު

ދިނުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ  މަރުޙަލާގައި އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއަށް މާކްސް

އެއް އިވެލުއޭޓް ޔާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާތަކުގެ ތެރެއިން ކްރައިޓީރިޅައިދަޢުވަތުގައި ކަނޑައަ

 ވެސް ނުނިންމޭނެއެވެ. ނުކުރުމަކަށް

ވާނަމަ، އަދި  އަށްވުރެ ގިނަކަމުގައި(ފަހެއް)  5ދަދު އަ ބީލަންތަކުގެ ލަމުޖު ފައިވާޅައިހުށަހަ (ނ)  

ވާނަމަ،  ކަމުގައި ފައިވާ ބީލަމެއްޅައިމާކެޓް ވެލިޔުއަށްވުރެ ނިސްބަތުން ބޮޑު އަގެއް ހުށަހަ

ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ފައިވާ ޅައިއިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި، އެފަދަ އަގު ހުށަހަ

ފައިވާ ޅައިއަގެއް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ދަށް އަގެއް ހުށަހަ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އެވަރެޖް

 އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ އެ ބީލަންތަކެވެ. ޔައިކިޅައިބީލަމެއް ބެލުމަށްފަހު، އެ ބީލަންތައް އަ
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ޓަކައި، ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް  ފައިވާ ބީލަން ދެނެގަތުމަށްޅައިއެންމެ ދަށް އަގެއް ހުށަހަ (ރ)  

ކިއުމަށްފަހު، އަގުތައް ތަރުތީބުކުރަންވާނީ، ޅައިކުރުމަށްފަހު، ހުރިހާ ބީލަމެއްގެ އަގުތައް އަ

 ގޮތަށެވެ. ދަދަށް ވާއަދަދުން ކުޑަ އަބޮޑު 

ކިއުމުގެ މަރުޙަލާގައި ޅައިއިވެލުއޭޓްކުރާ މަރުޙަލާގެ ފުރަތަމަ ސްޓޭޖް ނުވަތަ ދިރާސާކޮށް އަ (ބ)  

 ނެއެވެ.ވާފައިވާ ބީލަމާއެކު ހިމަނަންޅައިކޮށް، ހުށަހަޑުގޮތް ރެކޯ ކަންކަން ނިންމުނު

އެ ބީލަމަކީ ބާޠިލު  ،ދެނެގަނެވިމި މަރުޙަލާގައި އެއްވެސް ބީލަމެއް ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް  (ޅ)  

 ލުކޮށްފުސީއިފިނަމަ، އެ ނިންމުމަށް ވާޞިލުވި ސަބަބު ތަޅަކަނޑައަ ގޮތުގައި ބީލަމެއްގެ

 ބީލަމާއެކު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ކޮށް އެބަޔާން

 ،ކިއުމުގެ މަރުޙަލާގައި ޅައިވެލުއޭޓްކުރާ މަރުޙަލާގެ ފުރަތަމަ ސްޓޭޖް ނުވަތަ ދިރާސާކޮށް އައި (ކ)  

 ކޮލިފައިވެޕްރީ ،ފައިވާ ބީލަން ކަރުދާސްތަކުން ބާޠިލު ބީލަންތައް ވަކިކުރުމަށްފަހުޅައިހުށަހަ

ފަރާތްތަކަށް އެކަން  ޅިހުށަހެ އެ ،ފައިވާ ބީލަންތައްދިރާސާކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ސްޓޭޖް ނިމި

ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެންއެ މަސައްކަތް ، ފުސީލުނިމުނު ގޮތުގެ ތަ

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.އެ ބީލަން ލިޔުމުން އަންގައި،  (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7

އި  ފަސްވަނަ ބަ

ރުން   ނެގޯޝިއޭޓް ކު

ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރާނެ 

ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން 

 ނެގޯޝިއޭޓް ކުރުން

 އިވެލުއޭޓް ކުރާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލުޔެއްދީ، ނުވަތަ ބީލަން ހުށަހަޅާ ބީލަން .21

 ގޮތަކުންވެސް ނެގޯޝިއޭޓް ކޮށްގެންފަރާތަށް މަންފާއެއް ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެނޫން 

 ނުވާނެއެވެ.

ފައިވާ ޅައިނޑައަކަ

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

 ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުން

ގެ އިވެލުއޭޓްކުރުމާއި  ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތް ކަނޑައެޅުމު  އިކުރުމާ ޖާ މުރާބީލަން (ހ) .22

މުއްދަތުގެ ފައިވާ ޅައިކަނޑައަލި ދަޢުވަތުގައި ވައިބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅު ،މަސައްކަތް

 ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. ތެރޭގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަގުތަށް  ފަދައިން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމާއްދާގެ (ހ)  މި (ށ)  

ތެއް ލަހާއެޅުން ލަސްވެދާނެފަދަ ޚާއްޞަ ނުނިމި، ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑަ

ން ކާމިޔާބުކުރާނެ ފަރާތެއް ބީލަން އިވެލުއޭޓްކުރުމާއި، ބީލަ، ހިނދެއްގައިމެދުވެރިވެއްޖެ 
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ތުތައް ފުރިހަމަ އަ، އަންނަނިވި އިޖުރާކަނޑައެޅުމަށް އިތުރު މުއްދަތު ބޭނުންވާނަމަ

 ކުރުމަށްފަހު، އިތުރު ވަގުތު ހޯދިދާނެއެވެ.

 ،މުއްދަތު ބޭނުންވާކަން ޓަކައި އިތުރު  ކަނޑައެޅުމަށް ފަރާތް ކާމިޔާބުކުރާ ބީލަން )1(   

 ފަރާތް ކާމިޔާބުކުރާ ބީލަން ދަޢުވަތުގައި ލިވައިބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅު

         ،ހަމަވުމުގެ ކުރިން  ) ވެލިޑިޓީ ބިޑް( މުއްދަތު ދީފައިވާ ކަނޑައެޅުމަށް

 .އެންގުން ލިޔުމުން ފަރާތްތަކަށް ފައިވާޅައިބިޑު ހުށަހަ

ޖެހުނު  އިތުރުކުރަން މުއްދަތު ލިޔުމުގައި، އަންގާ އިތުރުކުރިކަން މުއްދަތު )2(   

 ކަނޑައެޅޭނެ ދެންބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތް  މުއްދަތާއި،އިތުރުކުރާ  ،ސަބަބާއި

 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ސާފުކޮށް ޚުތާރީ

ކުރަންވާނެއެވެ.  އެ ބީލަމެއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ރިޢާޔަތް ،މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގައި )3(   

 .މުއްދަތެވެ ދުވަހުގެ) ފަނަރަ( 15ގިނަވެގެން އިތުރުކުރެވޭނީ  ،އެގޮތުން

މުއްދަތު   ދަށުން މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭ ހާލަތުގައިވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ 22މި ގަވާއިދުގެ  (ނ)  

މާ ގުޅޭ އިތުރުކުރިކަން އަންގާ އެންގުން ފޮނުވަންވާނީ، ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބީލަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ. އަދި ސިޓީ ނުވަތަ މުއާޞަލާތު ކުރުމަށް  ކަންކަމުގައި 

ނުވަތަ ވާލުވެފައިވާކަން އެނގޭނެ ސޮއި ނުވަތަ ސްލިޕެއް ހަލިޔުން ރައްދުވާ ފަރާތުން 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.އިލެކްޓްރޯނިކް ރިކޯޑެއް 

އި ވަނަ ބަ  ހަ

ވު ރާތް ހޮ މިޔާބުކުރި ފަ ލަން ކާ  ން ބީ

       ކުރުމަށްފަހު، ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް  ފައިވާ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްޅައިހުށަހަ (ހ) .23 ބީލަން ހޮވުން

އެކަން ކަނޑައެޅޭ  ،ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބީލަން ހޮވުނުކަން ނުވަތަ ބީލަން ކާމިޔާބުވިކަން އެ

ލިޔުމުން  (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،ތާރީޚުން ފެށިގެން

 އަންގަންވާނެއެވެ.

ލަތެއް ހާބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހު، ޚާއްޞަ  ،ބީލަން ކާމިޔާބުވެފައިވާކަން (ށ)  

އި ކަމެއްގަ  ނުވަތަ ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް އޮތް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ،
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ގުޅޭގޮތުން،  ގުޅޭ އެނޫންވެސް ކަމަކާ ބީލަމުގެ އަގާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ބީލަމާ ،މެނުވީ

 ނުވާނެއެވެ. ނެގޯޝިއޭޓްކޮށްގެން

އި ތްވަނަ ބަ  ހަ

 ް  އެހެނިހެނ

 ހިންގުން ދައިގަވާއިދު ހަ

 

 ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުންނެވެ. ،ހިންގާނީ ދައިހަ މި ގަވާއިދު .24

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

ތާރީޚުން  ރާގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުޓުފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން .25

 ފެށިގެންނެވެ.

__________________________ 

 


