
   
 

   

   

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
  ، މާލެ

                                          ދިެވހިރާއްޖެ   

 ، ދިވެހިރާއްޖެ ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ   5މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، ވެލާނާގެ،    
   332  2512ފެކްސް  ،  3022207،  3022200ޓެލެފޯން:  

  www.tourism.gov.mv : މެއިލް -އީ  info@tourism.gov.mv  : ވެބްސައިޓް     

     

ފޭސް    ރިޒަމް އޮފީސް އިމާރާތުގެ ދެވަނަ އޮފް ޓޫ   އިޢުލާނުގައިވާ މިނިސްޓްރީ   78ADHR/88/2021/-(IUL)88ނަމްބަރ :  
 ރިނޮވޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް. 

ީބލަމަކީ   ފޭމިމިނިސްޓްރީގެ  މި  ދެވަނަ  މަސައްކަތްތަ   ހުގެޢިމާރާތުގެ  ރިނޮވޭޝަންގެ  ހޯދުމަށް އިންޓީރިއާރ  ފަރާތެއް  ކުރާނެ  ކެއް 
 ހުޅުވާލެވޭ ީބލަމެކެވެ. 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަންދޭންވާ ނުކުތާތައް :  

ހުށަހަޅާނީ   • ހިސާުބ  އަންދާސީ  އެދި  ކޮށްދިނުމަށް  މަސައްކަތް  ދުވަހުގެ   ުބރާސްފަތިވާ    2021  ސެޕްޓެމްަބރު  30މި 
 ވަނަ ފަންގިފިލާ ( އަށެވެ.   5ޒަމް ) ވެލާނާގެ އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރި 11:00

ރޫޅުމާއި   • ތަކެތި  ޖެހޭ  ރޫޅާލަން  ތެރެއިން  ހުރިތަކެތީގެ  މިހާރު  ތަނުގައި  ހުށަހަޅަންވާނީ  ހުށަހަޅާއިރު  ހިސާުބ  އަންދާސީ 
ގެންދިއުމުގެ އަގު  ތަން ސާފުކޮށް އުކާލަންޖެހޭ ތަކެތި އުކާލުމުގެ އިތުރުން އެއްތަނުން އަނެއްތަކަށް ގެންދަންޖެހޭ ތަކެތި  

 ހިމަނައިގެންނެވެ.  

 ގޭގޮތަށެވެ.ނއަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންވާނީ އަގު ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެކު ވަކިން އެ •
ަބން • ރަސްމީ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ވަގުތު  މެންދުރުފަހު  ދުމަސައްކަތްކުރެވޭނެ  ދުވަސްތަކުގައި  ރޭގަނޑު    2:00ނޫން  އާއި 

އާއި    10:00އާއި ރޭގަނޑު    8:30ަބންދު ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު  ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި  ދި  ދު އަމެއާއި ދެ  10:00
 ދެމެދުގެ ވަގުތުގައެވެ.

ހުށަހެޅުމަށް  • ހިސާުބ  އަންދާސީ  ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.  ގަޑިއަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުށައެޅުއްވުމަށް  ހިސާުބ  އަންދާސީ 
 އެޅޭ އެއްވެސް އަންދާސީހިސާެބއް ަބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަ

ނެއެވެ. އަދި އެމީހަކީ ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާާބ ެބހޭ ގޮތުން ވާހުށަހައަޅާ އަންދާސީ ހިސާާބއި އެކު މީހަކު ޙާޟިރުވާން •
 ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެމީހަކު 

 ީބލަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެީބލަމެއް ތައްޔާރު ކުރާ ފަރާތަކުންނެވެ.  •

 މި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުމަށް އެދި އަންދާސީހިސާުބ ހުށަހަޅަންވާނީ މި އޮފީހުން ދޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.  •
ންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް ސިޓީއުރައިގެ ޭބރުގައި ހުށައަޅާފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، އަންދާސީ ހިސާުބ ހުންނަ •

 އެޑްރެސް ލޭަބލް ކޮށްފައެވެ. 
ގަޑިއަށް  • ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ކެނޑުމަށް  އުރަ  ސިޓީ  ަބންދުކޮށްފައިވާ  ހިސާުބތައް  އަންދާސީ 

 ގައި މި އޮފީހުން ހަމަޖައްސާ މާލަމެއްގައެވެ. ޙާޟިރުވެ ތިިބ މީހުންގެ ޙާޟިރު
 ިބޑެއް ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ. 2އެއްކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި  •

 އީމެއިލް އާއި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީ ހިސާުބތައް ަބލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.  •
އަގުތަކަށް   • ީބލަމުގެ  ވެރި  30ހުށަހަޅާ  މަސައްކަތުގެ  ތެރޭ  މުއްދަތެއްގެ  މަސައްކަތް  ދުވަހުގެ  އެގްރީމަންޓްކޮށް  ފަރާތުން 

 ހަވާލުކޮށްފިނަމަ، އެއަގުތަކަށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅިފަރާތުން އެއްަބސްވާންވާނެއެވެ.



 

 ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ވަނަ    5،  ނާގެ ވެލާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް،  
 332  2512ފެކްސް  ،  3022207،  3022200ޓެލެފޯން:  

www.tourism.gov.mv : މެއިލް -އީ  info@tourism.gov.mv  : ވެބްސައިޓް     

 މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވޭނީ އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިޭބ ފަރާތަކަށެވެ.  •
އެ  • ފަރާތަށް  ކާމިޔާުބކުރާ  ރަސްމީބަންދުނޫން  ބީލަން  ފޮނުވޭތާ(  އެވޯޑް  އޮފް  ލެޓަރ  )ނުވަތަ  އަންގާތާ  )ފަހެއް(   5ކަން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ހާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް ބާޠިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  

 މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިިބގެންވެއެވެ.
ޙަވާލުކުރެވުނީ ކަމުގައި ެބލެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ލެޓަރ އޮފް  ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް އީމެއިލް •  ކުރުމުން ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް 

 އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.ޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދީފައިވާ އީމެއިލް ކުރެވޭނީ ިބ އެވޯޑް

ސޮއިކުރަން   • އެގްރިމަންޓްގައި  ނުލައި  އުޒުރަކާއި  މަޤްޫބލު  ފޮނުވުމަށްފަހު  އެވޯޑް  އޮފް  ނުވެއްޖެނަމަ    ޟިރުހާލެޓަރ 
 ތިޔާރު މި މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  ޚްއެފަރާތް ުބލެކް ލިސްޓް ކުރުމުގެ އި

މަތީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު )މުއްދަތު ޖަހަންވާނީ ދުވަހުންނެވެ. އަދި ަބންދު ދުވަސްތަކާއި  •
މި   މުއްދަތެވެ.  ނިންމޭނެ  މިމަސައްކަތް  ކުރެވޭނެ އެކު  ކެންސަލް  ިބޑްތަށް  ޖަހާފައިވާ  މުއްދަތު  ގޮތަކަށް  އެހެން  ނޫން 

 އެވެ.(

)ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާ އަށްވުރެ ޮބޑުވާނަމަ، އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން   250,000ިބޑުގެ އަގު   •
ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ    45ފެށިގެން   ފަހެއް( ދުވަސްތެރޭގައި ސަޕްލަޔަރ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްއަށް އެދުމުން  )ސާޅީސް 

ދޫކުރެވޭ  15އަގުގެ % ޕޭމަންޓް  އެޑްވާންސް  ނަމަވެސް  މިންވަރުގެ ދެވޭނެއެވެ.  ޢަދަދަށްވާ  ޕޭމަންޓްގެ  އެޑްވާންސް  ނީ 

 ޭބންކް ގެރެންޓީ އެއް "ޭބންކް ގެރެންޓީ ފޯ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް" އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓަށް އެދޭ އިރު ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

ކަ ރުފިޔާ(  )ފަސްލައް   -/500,000ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުން ފިޔަވައި ކުރުވާ މަސައްކަތުގެ ިބޑުގެ އަގު  ރިޓެންޝަން ) •
ޮބޑުވާނަމަ އަގުގެ %  ،އަށްވުރެ  ޖުމުލަ  ިބޑުގެ  ފެށިގެން    ،5ހުށަހަޅާ  ތާރީޚުން  ނިންމާ  މަސްދުވަސް    06މަސައްކަތް 

ދިމާވާ  މަސައްކަތުގައި  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހަވާލުވާ  މަސައްކަތް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  މި  ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.  ވަންދެން 
ގަޅުކޮށްދެން ވާނެއެވެ. ރިޓެންޝަން ފައިސާ އަނުބރާ ދެވޭނީ މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް އެފަރާތުން ރަނ

   (ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ރަނގަޅު ކޮށްދިނުމުންނެވެ. 

)ފަސް ލައްކަ( ރުފިޔާ އަށްވުރެން މަތީ އަގެއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާުބކުރި ފަރާތުން    -/500,000ބީލަން ހުށަހަޅާ އަގަކީ   •

ދޫކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު   ޕްރޮޖެކްޓަށް  މި  އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން  ފައިނޭންޝިއަލް  ނުވަތަ  ޭބންކަކުން  ޤަޫބލުކުރާ 
 ގެރެންޓީއެއް ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ކަމުގައިވާ ރަސްމީ   • މުއްދަތު  ދެވޭ  ފަރާތަށް  ބީލަންކާމިޔާުބކުރި  ެބހެއްޓުމަށް  ގެރެންޓީ  ދުވަސް   7ޕާފޯމަންސް  )ހަތެއް( 

ާބތިލުކޮށް   ނިންމުން  ނިންމައިފާވާ  ޙަވާލުކުރުމަށް  މިމަސައްކަތް  ނުަބހައްޓައިފިނަމަ  ގެރެންޓީ  ޕާފޯމަންސް  ތެރޭގައި 
 އެފަރާތުގެ ިބޑް ސެކިއުރިޓީ ދަޢުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ. 

 %6ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މިންވަރު: ހުށަހަޅާ އަގުގެ  •
ގައި ވެލާނާގެ   11:00ވާ ުބދަ ދުވަހުގެ    22ސެޕްޓެމްަބރު    2021ތުން ޭބއްވޭ ސައިޓް ވިޒިޓް އޮންނާނީ  ީބލަމާއި ގުޅޭގޮ •

 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ.  5ިބލްޑިންގގެ 

 



   
 

   

   

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
  ، މާލެ

                                          ދިެވހިރާއްޖެ   

 ، ދިވެހިރާއްޖެ ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ   5މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، ވެލާނާގެ،    
   332  2512ފެކްސް  ،  3022207،  3022200ޓެލެފޯން:  

  www.tourism.gov.mv : މެއިލް -އީ  info@tourism.gov.mv  : ވެބްސައިޓް     

 
 

 

 އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް.  

 ގައި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް  1އެނެކްސް  •
 )ޢުލޫމާތު )ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލްކުންފުނީގެ މަ •
 ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ •
 ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ  •
 ޖްރިާބގެ ލިޔުންމަސައްކަތު ތަ •
 ތިންމަސް ހަމަނުވާ މީރާ ޓެކްސް ކުލިއަރެންސް ރިޕޯޓް  •
 އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ •
 ކް ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.(ިބޑް ސެކިއުރިޓީ )ިބޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ޗެ •
ކުރާނޭ ފަރާތުގެ ނަން )މަޤާމު  • އަދި ފާއިތުވި މަހުގެ  ،މިމަސައްކަތުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މުޢާމަލާތު  ފޯނު ނަންަބރު 

 ޭބންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( 
ފަރާތެއްނަމަ، • ކުރައްވާފައިވާ  ކުރިން  މަސައްކަތްތަކެއް  ނުވަތަ  މަސައްކަތެއް  ލިއުން    މަސައްކަތް  މިފަދަ  ކުރިކަމުގެ 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 

 

 ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް :  
 (  60 ×މާކްސް ) އެންމެ ކުޑަ އަގު / ހުށައެޅި އަގު  60  އަގު :  .1
 (  20 ×މާކްސް ) އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށައެޅި މުއްދަތު  20މުއްދަތު :  .2

 ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށެވެ.(   2އަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ރެފަރެންސަކަށް މާކްސް )ތަޖުރިާބ 20 ތަޖުރިާބ:  .3
 

 :އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
 

 abdulla.mohamed@tourism.gov.mv    އީމެއިލް:   7903066   މުޙައްމަދުهللا ޢަްބދު
 ahmed.abeer@tourism.gov.mvއީމެއިލް:   6634796އަޙުމަދު ޢަީބރު އިސްމާޢީލް 

mailto:abdulla.mohamed@tourism.gov.mv
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