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 ފަސްމަންޒަރު  .1
ނޑު ރު ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މި އެކްސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން މިހާ އިދާރާގެ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޝަން ޕްލޭން މައިގަ

ގެ ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުވެ. މާލޭ ސިޓީގޮތެއްގައި ބިނާވެގެންވަނީ ަހތަުރކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ 
ކަންކަމުގެ އަގުތައް އަތްފޯރާ ފަށަށް ގެނައުމާއި، މީގެ ދަށުން ކުރެވޭ ކަންތައްތައްކުގެތެރޭގައި ގެދޮރުވެރިކުރުވުމާއި އެކަމާބެހޭ 

ޢާއްމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކޮށް ޖީބަށް ލުިއ 
ގުފަހިކުރުން ހިމެނެއެވެ. ދެވަނަ ކަމަީކ ހައްޓަށް ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ވަޞީަލތްތައް ބޭުނންކޮށް ނަފާ ހޯދުމުގަިއ ހެލިފެލިވެ އުޅުމަށް މަ

އުފާފާގަތިކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ މާހައުލެއް ބިނާކޮށްިދނުމެވެ. މީގެ ދަށުން ކުރެވޭ ކަންތައްތަުކގެތެރޭގައި ޢާއްމު ޕާކްތަކާއި، 
އަމާންކަމާ ސާފުކަން  ހިތްއުފާކޮއްލާނެ މާހައުލުތަކާިއ އަގުހެޔޮ ދަތުރުފަތުރާއި މަގުމަތީގެ އަމާންކަމާ އަދި މުޅި ވެށީގެ

ކަށަވަރުކޮށްދިނުން ހިެމނެއެވެ. ިތނަވަނަ ކަމަކީ ހަމަހަމަ ފުރުަޞތުތައް ޤާއިމްކޮށްދިނުމެެވ، މީގެ ދަށުން ގާޫނނާއި ގަވައިދުތަކާިއ 
ދުރުހެލިވެ  އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހެދިފައިވާ އުސޫކުތަށް ދެމެހެއްޓޭ މިންވަރު ކަށަވަރުކޮށް އެކި މީހުނަށް އެކި ގޮތް ހެދުމުން

ހަމަހަމަކަމާއި ދެފުއްފެންނަ ސިޔާސަތުތަށް ނެގެހެއްޓޭނެއެވެ. ހަަތރުވަނަ ކަމަކީ ހިންގުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމެވެ. މީގެ 
ން ދަށުން ކުރެވޭ ކަންތައްތަްއތަކުެގތެރޭގައި ހިންގުން ހަރުަދނާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސަްއކަތްތައް ދެނެގަނެ އެަކންކަ

ތަންފީޒުކޮށް ގެންަނންޖެހޭ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނެސް އިސްރާފުކުޑަ، ނަތީޖާނެރުމަށް މަގުަފހިވާ ހިންގުމަކަށް ފުރުޞަުތ 
ތަނަސްވަސްކޮށް، ނަޒާހާްތތެިރ ހިންގުމުގެ ވައްަޓފާޅި ކަަށވަރުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮންސަލްޓެންޓަކީ 

ވެރިވެ އެހިނދަކަށް ގެންނަންޖެޭހ ބަދަލުތަކާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަށަވަރުކޮށްދީ އަމަީލ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ފާރަ
 ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ފާރަވެރިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވުމަކީ ލާޒިމްކަމެކެވެ.

 
 

 ކޮންސަލްޓެންސީ ދޭންޖެހޭ މައިގަނޑު ދާއިރާތައް:  .2
 

 ތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުން:ފެންވަރުމަތިކުރުމަށް ހުރި ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހ. 
މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް، ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުރެވެން ހުރި ފުރުޞަތުތައް ފާހަގަޮކށް އެ 

ނެ ދަތިތަކުން އަރައިގަނެ ކާމިޔާބުވާނެ ގޮތުގެ ސްޓްރެޓަޖީތަްއ ފުރުޞަތުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ، ދިާމވެދާ
ދޭދޭ ފަރުދުންގެ ފުދުން ތެރިކަން އިތުރުކުރުމަްށ ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި އެކަންކަން ތަންފީޒުކުރެވިދާނެ ފަހި ޮގތްތައް ، އެކަށައަޅައި

މަށް މެނޭޖްމެްނޓަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަަދލުތަށް ގެނައުމުަގއި ފަހުމްކޮށްދީ އެކަންކަމަށް ރާވަްނޖެހޭ ޕްލޭންތައް ރޭވުމުގައި އެކަން ހިންގު
 ޢަމަލީ ގޮތުން ޝާމިލްވުން  
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 މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން:  ށ.
 މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ރަްއޔިތުންނާއި ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަްށ އެކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ ރާވަން 

އް ރާވައި، ދޭންޖެހޭ ލަފައާއި އިރުޝާދުދީ، އެ ހިނދަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލތަށް ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެްނމެހާ ޖެހޭ ސްޓްރެޓެޖީތަ
މަސައްކަތްތައް ކޮށް އެކަންކަްނ ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުހަލާގަިއ އިދާރީ ގުމާއު ގުޅޭ އެންމެާހ މަސައްކަތްތަކުގައި އަމަލީ ޮގތުން 

 ޝާމިލްވުން 
 

 ސިޓީ ކައުންސިލް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތްތައް ހޯދާބަލައި ތަންފީޒުކުރުން  ވިސްނުންތަކާއެކު  އާ ނ. 
 ޒަމާނީ އާ ގޮތްތަކަްށ މަސައްކަްތތައް ބައްަޓންކުރުމަށް ޭބނުންވާ ަމއުލޫމާތާއި ވިސްނުން، ގެނެސް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްަތކަށް 

ވަޞީލަތްތައް ޯހދުމަށް ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް  މިންހެޔޮކޮށް، ބޭުނންވާ ވަޞީލަްތތައް ދެނެގަނެ
 ކުރުން

 

 ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއެކު ވާނުވާ ބަލައި ވަޒަންކޮށް ފަންނީ ލަފާ ދިނުން ރ. 
ނެވޭ ބަދަލުތައް ވަޒަންޮކށް، އިުތރަށް ގެންނަ އެންމެހާ ބަަދލުތައް ގެަނއުމުގައި ދޭންޖެހޭ ލަފައާއި އިރުޝާދުދީ، ވަމުންދާގޮތް ބަލައި ގެ 

ރަނގަޅުކުރަންހުރި ކަންކަން ާފހަގަކޮށް، ސިޔާސަތުތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަުލތައް ގެނައުަމށް ތަންޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިުޔން 
މަސައްކަތްތައް ބަދަލުވެެގން  ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަެހޅުން. ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތަްއ ގެނައުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތަކަށް

 ދާކަން ކަށަވަރުކޮށް ދުރު ރާސްތާއަށް ރާވާ ސްޓްރެޓަޖީތަކަށް އެހިނދަކަށް ގެންނަންެޖހޭ ބަދަުލތައް ގެނައުން. 
 

  :އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކުގެ ތަފްޞީލް  .3
  ްބެލެހެއްޓުން ތައް މަސައްކަތް އެންމެހާ ގެޕްރޮޖެކްޓް ރޯޑްޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުނ 
 ްޕްރޮޖެކްޓްގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ރޯޑް  ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުނ 
 ްޕްރޮޖެކްޓާގުޅިގެން ބާއްވަން ޖެހޭ ބައްދަލުވުްނތައް ާބއްވައި މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ  ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުނ

 ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުން
  ްޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަްއ ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ  ރޯޑް މެނޭޖަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުންޕްރޮޖެކްޓ

 ފަރާތްތަކަށް ފޮނުުވން 
 ްޕްރޮޖެކްޓްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބެހެލެހެއްޓުން  ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުނ 
  ްރޭވުމުގައި ލަފައަށް އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ލަފައާއި އިރުޝާދުދީ، ދެވޭ ލަފައާއި އިރުޝާދުގެ ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުރަށ

ބުރަދަން ހުރި މިންވަރު ވަަޒންކުރެވޭނެ މޭރުމަކުން ލިޔެކިޔުން ަތއްޔާރުކުރަންޖެހިއްޖެ ހިންދެއްގައި އެ ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކޮށް 
 ހުށަހެޅުން 

 ަކުގައި ހުންނަ ސްޓްރެޓަީޖއާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެކަމެއްގެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރާ މަސައްކަތްތ
 ވަގުތުގައި އަޅަމުން ގެންދިއުން

  ްހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ޔުނިޓްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް އިސްވެ ބެލެހެއްޓުނ 
 ޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޭބނުންވާ ލަފައާިއ އިރުޝާދު ދިނުން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓާއި ވަޞީލަްތތައް އެންމެ ފައިދާހުރި ގ 
  ެނަތީޖާ ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންާވ އެންމެހާ ފޯމެޓްތައް ޑިޒައިންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިސްވެ ބެލެހެއްޓުމާއެކު ވަޒަންކުރުމުގ

 މަސައްކަތްތައް ހިންގުން 
 ެންމެހާ މަސައްކަތްތަކުގައި ޢަމަލީގޮުތން ބައިވެރިވުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދާއިރާއިން އެނހިނދަކަށް ޙަވާލުކުރެވޭ އ 
 

  :ކޮންސަލްޓެންސީ ދޭ ފަރާތުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް  .4
  ްއަދި، ގެ ފެންވަރުހުރުން 10ގްރޭޑ 
  ެއަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ މަގުހެދުމުގެ  03އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން، މީގެ ެތރެއިން  10އިދާރީ މަސައްކަތުގ

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ކަމުގައިވުން. 



3 | P a g e  

 

 : ކޮންސަލްޓެންސީ ދޭ ފަރާތުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތައް  .5
  ްކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ލަފައާއި މަޝްވަރާ ފަންނީ ގޮތުން ދެވޭނެ ފެންވަރުހުރުނ 
 ޭގޮތުން ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަުކގައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި ޚިޔާލުތައް ހޯދައި ކަމާގުޅ

 ުލން ދެނެގަނެ ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ފަންނީގޮތުން ބަހުޘްތައް ހުޅުވާ
  ެބިލްކަން ހުރުން ޤާތަފާތު ގިންތީގެ ަތފާތު ފެންވަރުެގ މީހުނާއެކު މަޝްވަރާކޮށް މަސައްކަތްކުރުމުގ 
  ެބިލްަކންހުރުން ޤާބަރާބަރަށް މަސައްކަތްކޮށް ވަގުަތށް މަސައްކަތް ނިންމުގ 
 ަރުހުރުން މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ހުނަރުހުރުމާއެކު އުނދަގޫ ހާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނ 
  ީދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސި ަބހުްނ ފުރިހަމައަށް ވާހަކަދެއްކުމާިއ ލިޔެކިޔަން އެނގުމާއެކު ދިރާސާ ރިޕޯޓްތަކާއި ތަހުލީލ

 ނަޒަރަކުން ލިޔާ ރިޕޯޓްތައް ފުރިހަމައަށް ލިޔަން އެނގުން 
 ުން ވަމުންދާގޮތުގެ ރިޕޯޓާއި ކުރިއެރުންތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ހުނރު ހުރ 
 ްކޮމްޕިއުޓަރ ބޭނުންކޮށްގެން ފުިރހަމައަށް މަސައްކަތްކުރަން އެނގުނ 
  ުލުތަކަށް އަހުލުވެރިވުން ޞޫއިދުތަާކއި އުޤަވާތަކާއި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނ 
  ްމައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގައި ނަތީޖާނެރެވެނިވި ޮގތްތައް ގެންގުޅެން އެނގުނ 
 ްބިލްކަން ހުރުން ޤާރިޕޯޓް ފުރިހަމަކުރުމުގެ  އްގައި މޮނިޓަރިންގވެއްޖެ ހިނދެ ކައުންސިލުން ބޭނުނ 
  ްތަފާސްހިސާބަށް އަހުލުވެރިވުމާއެުކ ތަފާސްހިސާބު ބޭނުންކޮށްެގން ނަތީޖާ ދެއްކުމުގެ ހުނަރުހުރުނ 
 ަރު ހުރުން މާލޭ ސިޓީގައި ކައުންސިލުން ބަަލހައްޓާ ތަންަތނަށް ގޮސް ވާނުވާަބލައި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ހުނ 
  ްތަމްރީނުތައް ހިންގުމުގެ ާޤބިލްަކން ހުރުނ 

 

 މަސައްކަތުގެ ބާވަތް  .6
ވަކި  މިއީ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެއްބަސްވާ މުއްދަތަކަށް އެއްބަސްވާ އަގަކަށް ކޮށްދިނުމެވެ. މި މަސައްކަތަކީ ވަކިމުއްދަތަކަށް

 މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެގެން ހަވާލުވާ މަސައްކަތެކެވެ. 
 
 މުއްދަތު  .7

 ( އަހަރުދުވަހެވެ.   ) އެކެއް 1މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީ 
 
 މަސައްކަތުގެ އަގު  .8

ނޑައެޅިފައި  ހާސް ( ރުފިޔާއެވެ.  ސްފަންސަވީ)  25000.00ވާ އަގަކީ މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކުމި މަސައްކަތަށް ކަ
 
 މަސައްކަތުގެ ވަގުތު  .9

 .  ކައުންސިލްގައެވެ ސިޓީ މާލޭ ކުރަންޖެހޭނީ މަސައްކަތް. މަސައްކަތެކެވެ ފުލްޓައިމް މިއީ
 
 :ފޯރުކޮށްދޭނެ ވަޞީލަތްތައް  .10

  .ެނޑި އަދި ބޭުނންވާ ފަރުނީޗަރއާއެުކ ހިމެނޭ އޮފީސް ޖާހައެވ ކޮމްޕިއުޓަރ، ލެޕްޓޮޕް އަދި ަމސައްކަތްކުރެވޭނެ މޭޒާއި ގޮ
އަދި ޕްރިންޓްކުރުމާއި ފޮޓޯކޮޕީ ހެއްދުމާއި ސްކޭންކުރުމުގެ އިތުރުން ފޯނާއި އިންޓަނެޓްގެ ަވޞީލަތްތައް ފަދަ އިދާރީ 

 އް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވަޞީަލްތތަ
 ުމާލޭ ސިޓީގެ ތަންތަނަށާއި ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި މާލޭ ސިޓީއިން ބޭރަށްކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ދަތުރުޚަރަދ ،

 އެވެ.ގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
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  ން:ސާފުކުރު ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިމަސައްކަތާ  .11
ރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން/ ޕް ގައި  11:00ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  2021އޮގަސްޓް  31އުލޫމާތު ޝެޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަ

މައުލޫމާތު  ގައެވެ.ވަނަ ފަންގިފިލާ  4އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސްސީގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ބިލްޑިންގ  ގެ އިދާރާ/މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް 
ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑި ޖެހުމުގެ ފަހުން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ނުދެވޭނެއެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ަކނޑައަޅާ ފަރާތަކުން، ގަޑިއަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. 
 

 ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް:   ލް ޕްރޮޕޯސަ  .12
ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.  ޕްރޮޕޯސަލްށަހަޅާނީ ޕްރޮޕޯސަލް ހު)ހ(   ހުށަހެޅުމަށް ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ޕްރޮޕޯސަލް )ށ(   ނުގަނެވޭނެއެވެ. ބަލައެއްޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހެޅުމަށް ކަ
ހުންނަންާވނި ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްަގއެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ުހށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާިއ، އިޢުލާން ޕްރޮޕޯސަލް )ނ( 

 އްކަން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް އެ ނަންބަރާއި، ކޮންކަމަކަށް ުހށަހެޅ
ބެހޭގޮތުން  ޕްރޮޕޯސަލް އާއިކެވެ. އަދި މިގޮތުްނ ހުށަަހޅާ ޕްރޮޕޯސަލްއެ ހެޅޭީނ އެންމެ)ބ( ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަުކން ހުށަ

 މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންެވއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ ބޭފުޅަކު ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. 
އްކަތް ކުރުމަށް ރާވައިފައިވާގޮތް ރަނގަޅަށް ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ. އަދި ލިބިފައިވާ ތަުއލީމީ އެފަރާތުން މިމަސަ ސަލްގައި )ޅ( ޕްރޮޕޯ

 ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 
 ހުޅުވުން:  ޕްރޮޕޯސަލް  .13

މިމަސައްކަތަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުޅުންވުން އޮންނާނީ އެކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން މިއިދާރާއިން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ޕްރޮޕޯސަލް )ހ( 
 ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ހާިޒރުގައެވެ. 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޕްރޮޕޯސަލް )ށ(  ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވަތަ އެ ފަރާުތން ކަ ވާންވާނެއެވެ. ކަ
މިބައްދަލުވުމަށް ގައިދޭ ލިޔުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. ލިބިފައިވާ ކަން އަންހުއްދަ  ބަދަލުގައި އަންނަ ނަމަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ

ވާ  2021ސެޕްޓެމްބަރ  05 މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަުތ ނުދެޭވެނއެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތަކަށް 
ގައި ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން/ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސްސީގެ ކަސްޓަމަރ  11:00އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 

 ވެ.ވަނަ ފަންގިފިލާ ގައެ  4ސަރވިސް ބިލްޑިންގ 
 

 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުން:   .14
އިން އިެވލުއޭޓްކުރުމަށްފަހުއެވެ. މި އިވެުލއޭޝަންގައި ބަލާނެ ަކންތައްތަާކއި އިދާރާބީލަންތައް މިބީލަން އެވޯޑުކުރެވޭނީ ހުަށހަޅާފައިވާ 

ނޑައެޅިފައިވާ މާރކްސް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.   ދިނުމަށް ކަ
 

 (ފުލް މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ)ޝަރުޠު ހަމަކުރަން ބަލާ ކޮންމެ ސެޓްފިކެޓަކަށް ވެސް  30% ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް  14.1
 

 )މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ ކަރުދާސް( 10ޕްރޮޕޯސަލް  % 14.2
 

 () މުޢާމަލާތްކުރުމާއި ހުށަހަޅާދޭގޮތް 40ޕްރެޒެންޓޭޝަން  % 14.3
 
 ) މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން(  20މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ % 14.4
 

 ކޮލިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް:   .15
ބުެނފައިވާ  (ގެ ނިޔަލަށްޅވަނަ ނަންބަރުގެ )ހ( އިން ) 16ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި މިކަރުދާހުގެ   ކު ޕްރޮޕޯސަލްއާއެ

 ބަލައިނުަގނެވޭނެއެވެ. ޕްރޮޕޯސަލްތައްލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅާ 
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ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްެޖނަމަ  ބަލައިގަތުމަށްަފހު މިނިމަން ރިކުއަރމަންޓް ޗެުކކުރާއިރު، ތިރީގައިވާޕްރޮޕޯސަލް ނޯޓް: 

 ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.އެފަރާތެއްގެ ޕްރޮޕޯސަލް އެ 
 ތައް ތް ފަރާ ފުރިހަމަނުވާ ޝަރުޠު )ހ( 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް )ށ( 
 
 ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:    .16

 އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް)ހ( 
 އެކްރެޑިޓްކުރެވިފައިވާ ތައުީލމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ( ށ)
 ( ސީވީނ)
  ކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ކޮޕީ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ ދިވެހިރައްޔިތެއް( ރ)
 ( މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ބަާޔންވެ އެނގޭނެ ރެފަރެންސް ލެަޓރތަކުގެ ކޮޕީ ބ)

 ކަރުދާސް( ހިމެނޭ ތަފްސީލް ރާވާފައިވާގޮތުގެ ކުރުމަށް މަސައްކަތް) ޕްރޮޕޯސަލް )ޅ(
 .ކުރެވޭނެއެވެ ބާޠިލް ޕްރޮޕޯސަލެއް އެ މަދުނަމަ ލިޔުމެއް އެއްވެސް ނަންބަރުގައިވާ 16 ހުށަހަޅުއްވާއިރު  ޕްރޮޕޯސަލް( ކ)

 
 މުހިއްމު އިރުޝާދުތައް:  .17

ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. މިކަމާއި  ޕްރޮޕޯސަލް)ހ( 
ކުރިއަށް  އެޑްރެހަށް މެއިލް ފޮނުއްވައިގެން ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުވެއްޖެނަމަ އިއުލާނުަގއި ދެވިފައިވާ އީމެލް

 ގެންދެވުން އެދެމެވެ. 
)ށ( ޚިދުމަތެއް ދިނުަމށް އެޯވޑުކުރުމަށްފަހު، ސޮއިނުކޮށް ުނވަތަ އެއްވެސް ހިސާބަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެޭވނެކަމަްށ ބުނެ 

)އެކެއް( އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް އެފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުހޯދުމުގެ  1ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، 
 އިޚްތިޔާރު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

އެ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ތަކެއްޗެއް  ބަލައިގަތުމަށްފަހު، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންޕްރޮޕޯސަލް ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް އެދި  )ނ( 
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމަށް ހުށަހެޅި އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ ޙައްޤު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 

ލްކުރެވިފައިވާކަން ބާޠިޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލު ކުރެވިއްޖެނަމަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ  ޕްރޮޕޯސަލްތައްލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން 
 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅާފަރާތާއި ގުޅުންހުރި )ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް ޕްރޮޕޯސަލް ، ގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ފަދަ 1.02)ރ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 
ލިޔުމެއް  އިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްނުވަތަ ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓިވް( މީހެއް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

ނަމަ، ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތެއްކަމަށް މި އިދާރާއަށް ފާހަގަކުރެވި އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ
ގުޅުންހުރިކަމަށް މާނަކޮްށފައިވަނީ އަނބިމީާހ، ފިރިމީހާ،  އެއަންދާސީހިސާބެއް ބާޠިލުކުރެޭވނެއެވެ. މިނަންބަރުގައި ޢާއިލީޮގތުން

ނޑުއެއްބަފާ ީމހުންނެވެ.   މަންމަ، ބައްޕަ، ދަރިން، އެއްަބނޑު/އެއްބަފާ، އެއްބަ
އް،  މި އިދާރާއަށް ޚިދުމަތް/ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެފައިވާ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމަކާއި ޚިލާފުވެގެން ބްލެކް ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ފަރާތެ( ބ)

 އިޢުލާނަކާއި ގުޅިގެން ޕްރޮޕޯސަލް  ހުށަހެޅިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ޕްރޮޕޯސަލް ބާތިލްވާނެއެވެ. 
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ިލޔުމެއް  2ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް މިކަރުދާހުގެ ލް ޕްރޮޕޯސަ( މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޅ)

 ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައި ނެތްނަމަ އެ 
ނޑުތަކާއި، ހޯދަން ބޭނުންާވ ތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި ޕޮއިޕްރޮޕޯސަލް( މި އިޢުލާނުގެ ދަށުްނ ހުށަހެޅޭ ކ) ންޓްދޭނެ މިންގަ

 ޚިދުމަތް/ތަކެތީގެ ތަފުޞީލު މި ަމއުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ވާނެއެވެ. 
_________________ 
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