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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  

 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،       
 
 

 ފަރާތެއް ހޯދ މަށް ދެވޭ މަޢ ލޫމާތ    ކޮށްދޭނެ   އަށް ނެޓްވޯކް ސްވިޗް ސަޕްލައި   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  ޕްރޮޖެކްޓް:  

 
"މިނިމަމް ރިކްއަރމަންޓް/ ސްޕެސިފިކޭޝަން" ސްވިޗް ނެޓްވޯކް ދޭ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށ ން ސަޕްލައިކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  އަށް މި   .1

 " އެޓޭޗްކ ރެވިފައި ވާނެއެވެ. 1މި މަޢ ލޫމާތ  ޝީޓްގެ "އެނެކްސް 

 ތަށް ބޭނ ން ވާތަކެތިމަސައްކަތަށް އަދި މަސައްކަ  އަންދާސީ ހިސާބ  ހ ށަހަޅ އްވާ ފަރާތްތަކ ން ހ ށަހަޅ އްވާ އަންދާސީ ހިސާބ ގައިވާ .2

ގައިވާ "މިނިމަމް ރިކްއަރމަންޓް/ ސްޕެސިފިކޭޝަން" އަށްވ ރެ ދަށްނޫން އެއަށްވ ރެ ރަނގަޅ  ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ   1ވާންވާނީ އެނެކްސް  

 ސިސްޓަމްތަކަކަށެވެ.

)އެކެއް(   01ޓީ އެއް ދޭންވާނެއެވެ.  )އެކެއް( އަހަރ  ދ ވަހ ގެ ވޮރެން  01މަދ ވެގެން    މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށ ން ފޯރ ކޮށްދޭ ހާޑްވެއަރއަށް .3

 އަހަރ  ދ ވަހ ގެ ވޮރެންޓީ ނ ދޭނަމަ އަންދާސީ ހިސާބ  ބާޠިލް ކ ރެވޭނެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އިން ދީފައިވާ "މިނިމަމް ރިކްއަރމަންޓް/ 

 ސްޕެސިފިކޭޝަން" އާއި އެއްގޮތްނޫން އަންދާސީ ހިސާބ ތައްވެސް ބާޠިލްކ ރެވޭނެއެވެ. 

 ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  އަށެވެ.  ނެޓްވޯކް ސްވިޗް ( ފަހެއް )5ށ ން ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ  ދަމި ޕްރޮޖެކްޓްގެ .4

އަށް   .5 ހެލްތ   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހިސާބ ގައި  ސްވިޗް(  ފަހެއް)5އަންދާސީ  މ އްދަތ /ސަޕް  ނެޓްވޯކް  ަބޔާންކޮށްފައި   ލައިކޮށްދެވޭނެ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 
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 ތަކަށް ޝަރ ތ  ކ ރެވޭ ކަންތައްތައް   ފަރާތް   ހ ށައަޅ އްވާ   ބީލަން  •
 

ވަގ ތަށް އަ .1 ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހ ށަހަޅ އްވަން  ހިސާބ   އަންދާސީ  ފަރާތްތަކ ން  ވަޑައިގަންނަވާ  ހ ށަހަޅ އްވަން  ހިސާބ   ންދާސީ 

  ހާޒިރ ވެވަޑައިގަންނަވަންވާނެއެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބ  ހ ށަހަޅ އްވަން ވާނީ ބަންދ ކ ރެވިފައިވާ ސިޓީ އ ރައެއްގައެވެ. ގަޑިއަށް 

 ވަޑައިނ ގަންނަވާ ޭބފ ޅ ންނަށް އަންދާސީ ހިސާބ  ހ ށަހެޅ މަށް ފ ރ ސަތެއް ނ ދެވޭނެއެވެ.

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ  .2

  (އްނަމަތެފަރާ ވެފައިވާއަށް ރަޖިސްޓަރ ޖީ.އެސް.ޓީ )   ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ .3

 އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ. .4

 ހަމަނ ވާ( މަސް  3ޓެކްސް ކްލެއަރެންސް ރިޕޯރޓް ) ހ ށަހަޅާ ތާރީޚަށް  .5

ތަކ ގައި    .6 އެޑޮކިޔ މަންޓް  ޑޮކިއ މަންޓްތަކާއި،  ހ ރިހާ  ކަނޑައަޅ އްވާފައިވާ  މިނިސްޓްރީއިން  ހ ށަހަޅ އްވާއިރ ،  ހިސާބ   އަންދާސީ 

އަންދާސީ  ފ ރިހަމަނ ވާ  މަޢ ލޫމާތ   އަދި  ފ ރިހަމަކ ރަންވާނެއެވެ.  ަބއިތަކެއް  ހ ރިހާ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމަށް  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭނެ 

 ސާބ ތައް ާބޠިލްކ ރެވޭނެއެވެ.  ހި

 ދ ވަސް އޮންނަން ވާނެއެވެ. 120 ހ ށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބ ގެ ވެލިޑިޓީއެއްގެ ގޮތ ގައި .7

ން ތިރީގައި ަބޔާންކ ރެވިފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނ މަށް ޭބނ ންވާ ޑޮކިޔ މެންޓް ތައް ކޮންޓްރެކްޓަރ ހ ށަހަޅ އްވަން ވާނެއެވެ. ކޮންޓްރެކްޓަރ   .8

 ވާ ިބޑްތައް އިވޭލ އޭޓް ކ ރ މ ގައި ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ޑޮކިޔ މެންޓް ތަކަށް ިބނާ ކޮށެވެ. މިގޮތ ން ހ ށައަޅ އްވަން ހ ށަހަޅ އް

 ޓެއް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ޑޮކިޔ މަންޓް ތަކ ގެ ތެރެއިން ޑޮކިޔ މެންޓެއް ހ ށަހަޅ އްވާފައި ނ ވާނަމަ އެފަރާތް ތަކަށް އެއައިޓަމަކަށް ޕޮއިން

 ނ ލިޭބނެ އެވެ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ޕޮއިންޓް ދޭނޭ މިންގަނޑ ތައް އަދި ބިޑް އިވެލ އޭޝަންގައި  ބީލަން ޙާޞިލ ކ ރާނެ ފަރާތެއް ހޮވ މ ގައި   •
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 އަގަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތް 

ޕޮއިންޓް އެންމެ ކ ޑަ އަގެއް ހ ށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ  މިގޮތ ން  )  .ޕޮއިންޓް އެވެ   50އެންމެ ކ ޑައަގ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިޭބނީ  
 (. އިންނެވެ ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ރޭޝިއޯ ދެން، ދިނ މައްފަހ 

 
  

 މ އްދަތަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތް 
އެންމެ ކ ރ  މ އްދަތެއް ހ ށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މިގޮތ ން  )  .ޕޮއިންޓް އެވެ  30އެންމެ ކ ރ  މ އްދަތ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިޭބނީ  

 (.ރޭޝިއޯ އިންނެވެ ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ  ޕޮއިންޓް ދިނ މައްފަހ  ދެންމަތީ 
 

 މަސައްކަތ ގެ ތަޖ ރިބާ އަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް 
އަޅ އްވާ  މަސައްކަތ ގެ ތަޖ ރިާބ ކަމ ގައި ަބލާނީ ސަރ ކާރ ގެ އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ގެ މިފަދަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަން ަބޔާން ކޮށް ހ ށަ

ރ 50,000.00އަދި  .  ަބޔާން ކ ރެވިފައިވާ އ ޞޫލަށް ިބނާ ކޮށެވެލިޔ ން ތަކ ގެ މައްޗަށް ިބނާ ކޮށެވެ.  މިގޮތ ން ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައި  
 އެވެ.އްކަތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނ ދެވޭނެ)ފަންސާސް ހާސް( އިން ދަށ ގެ މަސަ

  ލިޭބ ޕޮއިންޓް  

 ިބޑް ހ ށަހެޅި ފަރާތްތަކ ން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ކ ރ މ ގައި ލިިބފައިވާ ތަޖ ރިާބއަށް ަބލައި ދެވޭ ޕޮއިންޓް 

ރ އާއި ދެމެދ ގެ މަސައްކަތް   99,999.00ރ އިން ފެށިގެން    50,000.00
 ކޮށްފައިވާ ކަމ ގެ ލިޔ މަކަށް

1.5 
 
 

ލިޭބނީ   މިަބޔަށް   10ގިނަވެގެން 
 ޕޮއިންޓް

ފެށިގެން    100,000.00 އިން  ދެމެދ ގެ   499,999.00ރ  އާއި  ރ 
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމ ގެ ލިޔ މަކަށްމަތީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމ ގެ 

 ލިޔ މަކަށް
2.5 

 5 ރ އިން މަތީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމ ގެ ލިޔ މަކަށް 500,000.00

 
 



 

 
 

 ފައިނޭންސް އަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް 
 

ލިޭބ   
 ޕޮއިންޓް

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރ ހ ށައަޅ އްވާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް:

މަސް ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ިބޑް ހ ށަހަޅ އްވާ ފަރާތަށް ލިިބފައިވާ ފައިސާ ގެ ޖ މ ލަ ޢަދަދ  )ޭބންކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ( ޕްރޮޖެކްޓަށް  3މިގޮތ ން ވޭތ ވެދިޔަ  .1
 އަށް ވ ރެ މަދ ވެގެން ނ ވާނެއެވެ.  2/1ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ އަގ ގެ 

 ޓްރެކްޓަރ ހ ށައ އްވާ ޭބންކް ސްޓޭޓްމަންޓް އަސާސް އަކަށް ަބލައިގެންނެވެ. ިބޑް އިވޭލ އޭޓް ކ ރ މ ގައި މި ޢަދަދ  ބަލާނީ ކޮން .2
މަސް ދ ވަހ ގެ މ އްދަތ  ގ ނާނީ ިބޑް ހ ޅ ވާ ތާރީޚ ގެ ކ ރިން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޫ ކ ރެވިފައިވާ ޭބންކް ސްޓޭޓަމަންޓް ތައް އަސާސް  3މަތީގައި ދެންނެވ ނ    .3

 އަކަށް ަބލައިގެންނެވެ. 

5 

މިަބޔަށް ގިނަވެގެން  
 .ޕޮއިންޓް 10ލިޭބނީ 

 އަށްވާ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީސް ލިބެން ހ ރި ކަމަށް ހ ށައަޅ އްވާ ލިޔ ންތައް:  2/1ހ ށަހަޅާފައިވާ އަގ ގެ  

އަދި ާބކީ ، އަހަރ  ވެފައި ނ ވާ 1 ިބޑް ހ ޅ ވާ ތާރީޚާއި ހަމަޔަށް، ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީސް ދެވެން ހ ރިކަމަށް ހ ށައަޅ އްވާ ލިޔ ންތަކ ގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ލިޔ މަކީ .1
 މަސް ދ ވަހ ގެ މ އްދަތ  އޮތް ލިޔ މަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 3މަދ ވެގެން 

މަސްދ ވަހ ގެ މ އްދަތ  ނެއް ލިޔ ންތައް ިބޑް އިވެލ އޭޝަން ގައި  3އަހަރ  ހަމަވެފައިވާ، ނ ވަތަ ާބކީ މަދ ވެގެން  1މިގޮތ ން ިބޑް ހ ޅ ވާ ތާރީޚާ ހަމައަށް  .2
 ނ ހިމެނޭނެއެވެ. 
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ޓް ފެސިލިޓީސް ލިބެން ހ ރި ކަމަށް  ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީސް ދެވެން ހ ރިކަމަށް ހ ށައަޅ އްވާ ލިޔ ންތަކ ގެ ތެރެއިން، ކޮންޓްރެކްޓަރ ހ ށަހަޅާފައިވާ އަގާ އެއްވަރ ގެ ކްރެޑި 
 ހ ށަހަޅ އްވާ ލިޔ ންތައް:

އެއްވަރ ގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީސް ލިެބން ހ ރި ކަމަށް ހ ށަހަޅ އްވާ ލިޔ ންތަކ ގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ލިޔ މަކީ ިބޑް ހ ޅ ވާ ތާރީޚާއި  ކޮންޓްރެކްޓަރ ހ ށަހަޅާފައިވާ އަގާ  .1
 މަސް ދ ވަހ ގެ މ އްދަތ  އޮތް ލިޔ މަކަށް ވާން ވާނެއެވެ. 3އަދި ާބކީ  ،އަހަރ  ހަމަވެފައި ނ ވާ 1ހަމަޔަށް  

މަސްދ ވަހ ގެ މ އްދަތ  ނެއް ލިޔ ންތައް ިބޑް އިވެލ އޭޝަން ގައި  3އަހަރ  ހަމަވެފައިވާ، ނ ވަތަ ާބކީ މަދ ވެގެން  1އަށް މިގޮތ ން ިބޑް ހ ޅ ވާ ތާރީޚާ ހަމަ .2
 ނ ހިމެނޭނެއެވެ. 

10 

 10 ކޮންޓްރެކްޓަރ ގެ މާލީ ފ ދ ންތެރި ކަމ ގެ މަޢ ލޫމާތ :



 

މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ، މަސް ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި  ލިިބފައިވާ ފައިސާ ގެ ޢަދަދ  )ބޭންކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ(  3ިބޑް ހ ށަހަޅ އްވާ ފަރާތަށް ވޭތ ވެދިޔަ  .1
 އަގ ގެ ޖ މ ލަ ޢަދަދަށް ވ ރެ މަދ ވެގެން ނ ވާނެއެވެ. 

 ޓަރ ހ ށައަޅ އްވާ ޭބންކް ސްޓޭޓްމަންޓް އަސާސް އަކަށް ަބލައިގެންނެވެ. ިބޑް އިވޭލ އޭޝަން ގައި މި ޢަދަދ  ބަލާނީ ކޮންޓްރެކް .2
 މަސް ދ ވަހ ގެ މ އްދަތ  ގ ނާނީ ިބޑް ހ ޅ ވާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން ފާއިތ ވެފައިވާ ދ ވަސް ތަކަށް ަބލައިގެންނެވެ.  3މިގޮތ ން   .3

 


