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   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  

 މާލެ ސިޓީ،
   ދިވެހިރާއްޖެ

 
ބިލްޑިން  ހިނ   ހެލްތ    އި އާ ގރޯޝަނީ  އިމާރާތާއި  ސަޕްލައިޒް  ހިނ ވެ ދަމަނަ ގަމ ންދާ  އިމާރާތާއި  ށި  ގަމ ންދާ 

ސަރވިސަސް  ބްލަޑް  ހ.ކ  މޯލްޑިވިއަން  އިމާރާތ  އް އާއި  ރެއާލް  ހ.  އަދި  ގ ދަން  އާގެ  އި  ގަ ޅަވައްމާގެ 
އެ  ކޯ ރެފްރިޖިރޭޓަރތަ ބެހެއްޓިފައިވާ  ންތަކާއި  އަރކޮންޑިޝަ ހަރ ކޮށްފައިވާ    އެއްފަހަރ    މަހަކ    ލްޑްރޫމް ކާއި 

 ސަރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓ މާއި ގ ޅޭ މަސައްކަތާއި ބެހޭ މަޢ ލޫމާތ  ޝީޓް 
 

 މަސައްކަތ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ :  1ސެކްޝަން  
 

ސް ހިނގަމ ންދާ ްބލިޔ .އެޗް.އޯ އޮފީސް އިމާރާތާއި )ޑަލްޑިންގ އޮފީން އަންނަ ރޯޝަނީ ިބމި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތ ން ބަލަހައްޓަމ 
ނ ހިމަނާަބއި ހެލްތ   އިމާރާތާއި  (  ހިންގަމ ންދާ   ްބލަޑް  މޯލްޑިވިއަން  އިމާރާތާއި  ގަމ ންދާހިން  ދަމަނަވެށި  ސަޕްލައިޒް 

ހެލްތް    ،އިރ ކޮންޑިޝަންތަކާއިވާ އެއަހަރ ކޮށްފަ  އިމާރާތ ގައި  ރެއާލް.  ހ  އަދި  ގ ދަން  އާގެ  ކ އްޅަވައްމާގެ.ހ  ސަރވިސަސްއާއި 
އިމާރާތ ގައި   ހިންގަމ ންދާ  ރޫމްެބހެއްޓިފައިސަޕްލައިޒް  ކޯލްޑް  ްބލަވާ  މޯލްޑިވިއަން  ހިންގަމ ންދާ އާއި،  ސާރވިސަސް  ޑް 

އްކަތާއި ހަވާލ ވި  ސަރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓ މ ގެ މަސައްކަތާއި ހަވާލ ވ މަށްފަހ  މަސަ  ރެފްރިޖިރޭޓަރތައް  އިމާރާތ ގައި ެބހެއްޓިފައިވާ
  އެވަނީއެވެ.ފަރާތ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް ތިރީގައި

 
 ން. ސާރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓ    އެއަރ ކޮންޑިޝަންތައް   1.0
 

  އެއަރ ކޮންޑިޝަންތަކ ގެ ތަފްސީލް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  1.1
 

   ( ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ)   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ  
 

 އެއަރ ކޮންޑިޝަން ޔ ނިޓްގެ އަދަދ  
އެއަރ ކޮންޑިޝަންތަކ ގެ  

 ޓައިޕް 
އެއަރ ކޮންޑިޝަންގެ  

 ބްރޭންޑް 
 ބީ.ޓީ.ޔޫ 

 ގްރައ ންޑް ފްލޯރ 
 19000 ެޕނަސޮނިކް  ސީލިންގ ޓައިްޕ 1
 24000 ެޕނަސޮނިކް  ސީލިންގ ޓައިްޕ 1
 18000 ގްރީ  ވޯލް މައ ންޓް  1
 20000 މެކްވޭ  ސީލިންގ ޓައިްޕ 2
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 15000 މެކްވޭ  ްޕގ ޓައިސީލިން 1
 18000 ހިޓާޗީ  ވޯލް މައ ންޓް  3
 10000 ހިޓާޗީ  ވޯލް މައ ންޓް  1
 13000 ހިޓާޗީ  ވޯލް މައ ންޓް  1
އ ންޓް ވޯލް މަ 1  24000 ހިޓާޗީ  

 އެއްވަނަ ފްލޯރ 
 24000 ގްރީ  ސީލިންގ ޓައިްޕ 1
 60000 ޑައިކިން  ސީލިންގ ޓައިްޕ 3
 15000 މެކްވޭ  ސީލިންގ ޓައިްޕ 3
 20000 މެކްވޭ  ންގ ޓައިްޕލިސީ 3
 20000 ހިޓާޗީ  ސީލިންގ ޓައިްޕ 1
 24000 ެޕނަސޮނިކް  ވޯލް މައ ންޓް  1
 40000 މެކްވޭ  ސީލިންގ ޓައިްޕ 2
 19000 ެޕނަސޮނިކް  ސީލިންގ ޓައިްޕ 1

 ދެވަނަ ފްލޯރ 
 24000 ހިޓާޗީ ވޯލް މައ ންޓް  1
 13000 ހިޓާޗީ ވޯލް މައ ންޓް  8
 24000 ކް ެޕނަސޮނި ވޯލް މައ ންޓް  1
 18000 ހިޓާޗީ ވޯލް މައ ންޓް  4
 10000 ހިޓާޗީ ވޯލް މައ ންޓް  1
 13000 ެޕނަސޮނިކް  ވޯލް މައ ންޓް  3
 ތިންވަނަ ފްލޯރ 

 24000 ހިޓާޗީ ވޯލް މައ ންޓް  2
 24000 ޕެނަސޮނިކް ވޯލް މައ ންޓް  1
 13000 ހިޓާޗީ ވޯލް މައ ންޓް  5
 18000 ހިޓާޗީ ވޯލް މައ ންޓް  4
ޓް ވޯލް މައ ން  1  10000 ޕެނަސޮނިކް 
 10000 ހިޓާޗީ ވޯލް މައ ންޓް  2

 ވަނަ ފްލޯރ ހަތަރ  

 10000 ހިޓާޗީ ވޯލް މައ ންޓް  2
 15000 ވޭމެކް ސީލިންގ ޓައިްޕ 4
 30000 މެކްވޭ ސީލިންގ ޓައިްޕ 5
 25000 މެކްވޭ ސީލިންގ ޓައިްޕ 1
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 19000 ޕެނަސޮނިކް ސީލިންގ ޓައިްޕ 1
 ފަސްވަނަ ފްލޯރ 
 25000 ޑައިކިން  އިްޕސީލިންގ ޓަ 3
 36000 ޑައިކިން  ސީލިންގ ޓައިްޕ 1
 18000 ޑައިކިން  ސީލިންގ ޓައިްޕ 5
 32000 ޑައިކިން  ސީލިންގ ޓައިްޕ 1
 10000 ޑައިކިން  ސީލިންގ ޓައިްޕ 1
 9000 އޮކްސް ންޓް ވޯލް މައ  1

 ހަވަނަ ފްލޯރ 
 18000 ޑައިކިން  ސީލިންގ ޓައިްޕ 5

 ހަތްވަނަ ފްލޯރ 
 24000 މެކްވޭ  އިްޕސީލިންގ ޓަ 1
 18000 މެކްވޭ  ސީލިންގ ޓައިްޕ 2
 36000 މެކްވޭ  ސީލިންގ ޓައިްޕ 4
 18000 ކްސްއޮ ސީލިންގ ޓައިްޕ 1
 36000 ގްރީ  ސީލިންގ ޓައިްޕ 1
 36000 ހިޓާޗީ  ސީލިންގ ޓައިްޕ 1

 ވަނަ ފްލޯރ ށް އަ 
 24000 ގްރީ  ސީލިންގ ޓައިްޕ 2
 15000 މެކްވޭ  ސީލިންގ ޓައިްޕ 4
އިްޕގ ޓަސީލިން 5  20000 މެކްވޭ  
 18000 ގްރީ  ސީލިންގ ޓައިްޕ 1
 19000 ެޕނަސޮނިކް  ސީލިންގ ޓައިްޕ 1
 30000 މެކްވޭ  ސީލިންގ ޓައިްޕ 1

 ނ ވަވަނަ ފްލޯރ 
 36000 ގްރީ  ސީލިންގ ޓައިްޕ 4
 12000 ހިޓާޗީ  ވޯލް މައ ންޓް  1
 12000 ހިޓާޗީ  ވޯލް މައ ންޓް  2
 36000 ޗީ ހިޓާ ސީލިންގ ޓައިްޕ 4
 24000 ޗީ ހިޓާ ސީލިންގ ޓައިްޕ 1

 ރ ކޮންޑިޝަންއެއަ 126 ލަޖ މް
 

 ތ  ސަޕްލައިޒް އިމާރާތް ހެލް 
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އެއަރ ކޮންޑިޝަން ޔ ނިޓްގެ  
 އަދަދ  

އެއަރ ކޮންޑިޝަންތަކ ގެ  
 ޓައިޕް 

އެއަރ ކޮންޑިޝަންގެ  
 ބްރޭންޑް 

 ބީ.ޓީ.ޔޫ 

 24000 ޓީ.ސީ.އެލް ވޯލްމައ ންޓް  2
 އެއަރ ކޮންޑިޝަން 2ޖ މްލަ 

 
 ށި ވެ ދަމަނަ 

 

އެއަރ ކޮންޑިޝަން ޔ ނިޓްގެ  
 އަދަދ  

އެއަރ ކޮންޑިޝަންތަކ ގެ  
 ޓައިޕް 

އެއަރ ކޮންޑިޝަންގެ  
 ބްރޭންޑް 

 ބީ.ޓީ.ޔޫ 

 13000 ހިޓާޗީ ވޯލްމައ ންޓް  4
 10000 ހިޓާޗީ ވޯލްމައ ންޓް  8
 24000 ހިޓާޗީ ވޯލްމައ ންޓް  5
 18000 ހިޓާޗީ ވޯލްމައ ންޓް  6
 9000 ހިޓާޗީ ވޯލްމައ ންޓް  1
 12000 ހިޓާޗީ ޓް އ ންވޯލްމަ 2
 ކޮންޑިޝަންއެއަރ  26ޖ މްލަ 

 
 މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް 

 

އެއަރ ކޮންޑިޝަން ޔ ނިޓްގެ  
 އަދަދ  

އެއަރ ކޮންޑިޝަންތަކ ގެ  
 ޓައިޕް 

އެއަރ ކޮންޑިޝަންގެ  
 ބްރޭންޑް 

 ބީ.ޓީ.ޔޫ 

 އެއްވަނަ ފްލޯރ
 10000 ހިޓާޗީ ވޯލްމައ ންޓް  1
 18000 ހިޓާޗީ ވޯލްމައ ންޓް  4
 24000 ހިޓާޗީ ވޯލްމައ ންޓް  1
 30000 ހިޓާޗީ ވޯލްމައ ންޓް  1

 ދެވަނަ ފްލޯރ
 24000 ހިޓާޗީ ވޯލްމައ ންޓް  4
 15000 ޕެނަސޮނިކް ވޯލްމައ ންޓް  7
 24000 ޕެނަސޮނިކް ވޯލްމައ ންޓް  2
 10000 ޕެނަސޮނިކް ލްމައ ންޓް ވޯ 1
 18000 ޗީޓާހި ވޯލްމައ ންޓް  1
 އެއަރ ކޮންޑިޝަން 22ޖ މްލަ 
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 އްމާގެ އާގެ ގ ދަން ވަ . ކ އްޅަ ހ
 

އެއަރ ކޮންޑިޝަން ޔ ނިޓްގެ  
 އަދަދ  

އެއަރ ކޮންޑިޝަންތަކ ގެ  
 ޓައިޕް 

އެއަރ ކޮންޑިޝަންގެ  
 ބްރޭންޑް 

 ބީ.ޓީ.ޔޫ 

 ލޯރ ގްރައ ންޑް ފް 
 12000 ހިޓާޗީ ވޯލްމައ ންޓް  1
 24000 ސ ޕަރ ޖެނެރަލް  ވޯލްމައ ންޓް  1
 18000 ކާއީނި ވޯލްމައ ންޓް  1

 ރ ލޯ ފްއެއްވަނަ  
 24000 ރަލް ސ ޕަރ ޖެނެ ވޯލްމައ ންޓް  2
 24000 ޗީހިޓާ ވޯލްމައ ންޓް  1
 9000 އޮކްސް  ވޯލްމައ ންޓް  1
 އެއަރ ކޮންޑިޝަން 7ޖ މްލަ 

 
 އިމާރާތް ލް  އާ ރެ ހ.  
 

އެއަރ ކޮންޑިޝަން ޔ ނިޓްގެ  
 އަދަދ  

އެއަރ ކޮންޑިޝަންތަކ ގެ  
 ޓައިޕް 

އެއަރ ކޮންޑިޝަންގެ  
 ބްރޭންޑް 

 ބީ.ޓީ.ޔޫ 

 ލޯރ ޑް ފް ގްރައ ން 
 24000 އޮކްސް  ވޯލްމައ ންޓް  3

 ރ ފްލޯ އެއްވަނަ  
 24000 އޮކްސް  ވޯލްމައ ންޓް  2

 ނަ ފްލޯރ ދެވަ
 24000 އޮކްސް  ންޓް ވޯލްމައ  3
 ޝަންރ ކޮންޑިއެއަ 08ޖ މްލަ 

 
 

ފިލް  ގައި  1.1 1.2 ކޮންޑިޝަންތަކ ގެ  އެއަރ  ފަންކާ ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެތެރޭގެ  އަދި  ޕެނަލް  ފްރަންޓް  ޓަރ ތައް، 
 .  ސާފ ކ ރ ން އެއްފަހަރ  މަހަކ 

ން އެއަރ ކޮންޑިޝަން ނިޓް ފ ލް ސާރވިސްކ ރ ން، މިގޮތ ފަހަރ  އިންޑޯ އަދި އައ ޓް ޑޯރ ޔ   02ރަކ   ހައަ 1.3
 ޓާ ދޮވެ ޑްރެއިން ސާފ ކ ރ ން،އިންޑޯ ޔ ނިޓްގެ ފްރަންޓް ޕެނަލް އަދި ފިލްޓަރ ނައް

 ވެފައިވާނަމަ ގޭސް އަޅާ ގޭސް ހަމަކ ރ ން، މަދ ފަހަރ  ހ ރިހާ އެއަރ ކޮންޑިޝަންތަކ ގެ ގޭސް 02އަހަރަކ   1.4
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ޖެހިއްޖެނަމަ ސްޕެއަރ ަބދަލ ކ ރަންވާނީ   ވީއާރ ވީ ސިސްޓަމްގައި މައްސަލައެއް ޖެހިގެން ސްޕެއަރ ބަދަލ ކ ރަން 1.5
ރ ގައި  އަގަކީ އެވަގ ތ  ާބޒާދިނ މ ންނެވެ. އަދި އެ  ރީއަށް ވަކިން އަގ  ހ ށަހަޅާ މިނިސްޓްރީން ހ އްދަނިސްޓްމި

އަގަކަށްހ ރި އެކަށީގެންވާ  ަބލާއިރ   އަގ ތަކާއި  މަސައްކަތަށް   ވާނެއެވެ.ވާން    ަބދަލ ކ ރ މ ގެ  ސްޕެއަރ  އަދި 
 އިތ ރ އަގެއް ހ ށަނޭޅޭނެއެވެ. 

ކޮންޑިޝަންނެއްގެ   1.6 ލިސްޓް  މައްސަލަޖެހިއެއަރ  މިދަންނަވާ  ސްޕެއަރ ތިރީގައި   ަބދަލ   އެއްގައިވާ 
ފިއްޖެނަމަ  ކ ރަންޖެހި އަގ   އިތ ރ ހ ށަހަޅާފައިވާ  ހ ށަނޭޅޭނެއެވެ.ޔަވައި  އަގެއް  މިދަންނަވާ    އެއްވެސް  ތިރީގައި 

ގަކީ  މިއަ  ނެއެވެ.ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަކިން އަގ  ހ ށަހަޅަން ޖެހޭ  އަންދާސީ ހިސާބ  ހ ށަހަޅާއިރ   ސްޕެއަރ ތަކަށް
ވާންވާ ކަމ ގައި  އަގ   ކޮއްދެވޭނެ  ސަޕްލައި  ނިމެންދެން  ގައިވާނަމަ ހ ށަނާޅާކަމ   އަގ   އަދި  ނެއެވެ.އަހަރ  

 އަދި ސްޕެއަރ ަބދަލ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތަށް އިތ ރ އަގެއް ހ ށަނޭޅޭނެއެވެ. ންދާސީ ހިސާބ  ާބތިލްވާނެއެވެ. އަ
 

1  ތާވަލް   ހ ށަހަޅަންޖެހޭ   އަގ    
No. Materials 

Total in MVR 

(including GST 6%) 

1 Copper pipe  1/4”  (ft)  

2 Copper pipe 3/8”   (ft)   

3 Copper pipe  ½” (ft)  

4 Copper pipe  5/8”  (ft)   

5 PC Insulation  1/4”x6’ (ft)  

6 PC Insulation   3/8”x6’ (ft)   

7 PC Insulation  ½” (ft)  

8 PC Insulation  5/8” x6’   

9 Casing 3”x2”  

10 Casing 3”x4”   

11 Casing 4”x2”   

12 Compressor  9000 BTU  - Normal  

13 Compressor  12000 BTU - Normal       

14 Compressor  18000 BTU - Normal            

15 Compressor  24000 BTU - Normal       

16 Compressor  30000 BTU - Normal          

17 Compressor  36000 BTU - Normal       

18 Compressor  10000 BTU - Inverter  

19 Compressor  13000 BTU - Inverter  

20 Compressor  18000 BTU - Inverter         

21 Compressor  24000 BTU - Inverter  

22 Compressor  30000 BTU - Inverter  

23 Compressor  36000 BTU - Inverter  

24 Indoor unit Fan Motor 9000 BTU – Wall Mount (Normal)  

25 Indoor unit Fan Motor 12000 BTU – Wall Mount (Normal)  

26 Indoor unit Fan Motor 18000 BTU – Wall Mount (Normal)  

27 Indoor unit Fan Motor 24000 BTU – Wall Mount (Normal)  

28 Indoor unit Fan Motor 30000 BTU – Wall Mount (Normal)  
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29 Indoor unit Fan Motor 10000 BTU – Wall Mount (Inverter)  

30 Indoor unit Fan Motor 13000 BTU – Wall Mount (Inverter)  

31 Indoor unit Fan Motor 18000 BTU – Wall Mount (Inverter)            

32 Indoor unit Fan Motor 24000 BTU  – Wall Mount (Inverter)          

33 Indoor unit Fan Motor 30000 BTU – Wall Mount (Inverter)  

34 Indoor unit Fan Motor 9000 BTU – Ceiling Mount  

35 Indoor unit Fan Motor 12000 BTU – Ceiling Mount  

36 Indoor unit Fan Motor 24000 BTU – Ceiling Mount  

37 Indoor unit Fan Motor 30000 BTU – Ceiling Mount  

38 Indoor unit Fan Motor 36000 BTU – Ceiling Mount  

39 Outdoor unit Fan Motor 9000 BTU – Wall Mount (Normal)  

40 Outdoor unit Fan Motor 12000 BTU – Wall Mount (Normal)  

41 Outdoor unit Fan Motor 18000 BTU – Wall Mount (Normal)      

42 Outdoor unit Fan Motor 24000 BTU – Wall Mount (Normal)  

43 Outdoor unit Fan Motor 30000 BTU – Wall Mount (Normal)  

44 Outdoor unit Fan Motor 10000 BTU – Wall Mount (Inverter)  

45 Outdoor unit Fan Motor 13000 BTU – Wall Mount (Inverter)  

46 Outdoor unit Fan Motor 18000 BTU – Wall Mount (Inverter)             

47 Outdoor unit Fan Motor 24000 BTU – Wall Mount (Inverter)             

48 Outdoor unit Fan Motor 30000 BTU – Wall Mount (Inverter)  

49 Outdoor unit Fan Motor 9000 BTU – Ceiling Mount  

50 Outdoor unit Fan Motor 12000 BTU – Ceiling Mount  

51 Outdoor unit Fan Motor 24000 BTU – Ceiling Mount             

52 Outdoor unit Fan Motor 30000 BTU – Ceiling Mount             

53 Outdoor unit Fan Motor 36000 BTU – Ceiling Mount  

54 Plug Top 13A   

55 Plug Top 15A   

56 Socket switch  13 Amp   

57 Socket switch  15 Amp   

58 Capacitor 25uf  

59 Capacitor 30uf   

60 Capacitor 35uf   

61 Capacitor 40uf   

62 Capacitor 45uf   

63 Capacitor 50uf   

64 Capacitor 60uf   

65 Foot 3cor Cable 1.5 (mm)  

66 Foot 3cor Cable 2.5 (mm)   

67 Bottle  Silicone   

68 Indoor board 10000 BTU   

69 Indoor board 13000 BTU   

70 Indoor board 18000 BTU    

71 Indoor board 24000 BTU   

72 Indoor board 30000 BTU   

73 Indoor board 36000 BTU   
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74 Outdoor board 10000 BTU   

75 Outdoor board 13000 BTU   

76 Outdoor board 18000 BTU   

77 Outdoor board 24000 BTU   

78 Outdoor board 30000 BTU   

79 Outdoor board 36000 BTU   

80 Universal PC Board 9000 BTU  

81 Universal PC Board 12000 BTU  

82 Universal PC Board 18000 BTU  

83 Universal PC Board 24000 BTU  

84 Universal PC Board 36000 BTU  

85 Indoor Unit Coil 9000 BTU – Wall Mount (Normal)  

86 Indoor Unit Coil 12000 BTU – Wall Mount (Normal)  

87 Indoor Unit Coil 18000 BTU – Wall Mount (Normal)    

88 Indoor Unit Coil 24000 BTU – Wall Mount (Normal)  

89 Indoor Unit Coil 10000 BTU – Wall Mount (Inverter)  

90 Indoor Unit Coil 13000 BTU – Wall Mount (Inverter)              

91 Indoor Unit Coil 18000 BTU – Wall Mount (Inverter)             

92 Indoor Unit Coil 24000 BTU – Wall Mount (Inverter)  

93 Outdoor Unit Coil 9000 BTU – Wall Mount (Normal)  

94 Outdoor Unit Coil 12000 BTU – Wall Mount (Normal)  

95 Outdoor Unit Coil 18000 BTU – Wall Mount (Normal)      

96 Outdoor Unit Coil 24000 BTU – Wall Mount (Normal)  

97 Outdoor Unit Coil 10000 BTU – Wall Mount (Inverter)  

98 Outdoor Unit Coil 13000 BTU – Wall Mount (Inverter)               

99 Outdoor Unit Coil 18000 BTU – Wall Mount (Inverter)                

100 Outdoor Unit Coil 24000 BTU – Wall Mount (Inverter)  

101 Indoor Unit Sensor 9000 BTU – Wall Mount (Inverter)   

102 Indoor Unit Sensor 12000 BTU – Wall Mount (Inverter)   

103 Indoor Unit Sensor 18000 BTU – Wall Mount (Inverter)           

104 Indoor Unit Sensor 24000 BTU – Wall Mount (Inverter)  

105 Outdoor Unit Sensor 9000 BTU – Wall Mount (Normal)  

106 Outdoor Unit Sensor 12000 BTU – Wall Mount (Normal)  

107 Outdoor Unit Sensor 18000 BTU – Wall Mount (Normal)               

108 Outdoor Unit Sensor 24000 BTU – Wall Mount (Normal)       

 
 
 . ކޯލްޑްރޫމް ސާރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓ ން   2.0
އެގޮތ ން ންޖެހޭ އެންމެހާކަންތައް ކ ރ ން. )ގައި ެބހެއްޓިފައިވާ ކޯލްޑްރޫމް ސާރވިސްކ ރ މަށް ކ ރަ އިމާރާތ ސަޕްލައިސް ހެލްތ  2.1

މަ ގޭސް ހަމަކ ރ މާއި، ވާނައިކޮށް ގޭސް މަދ ވެފަގޭސް ޗެކ ރ މާއި،  ގ ސިސްޓަމް ސާފ ކ ކޫލިންއިވާ  ފަކޯލްޑްރޫމްގައި ހަރ ކ ރެވި
 ( ކަށް ހިފެހެއްޓ މަށް ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހާކަންތައްތައްކ ރ ން.ޓެމްޕަރޭޗަރ މިނިސްޓްރީން އަންގާވަރަ
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ޓްރީއަށް ވަކިން ސްޕެއަރ ަބދަލ ކ ރަންވާނީ މިނިސްކޯލްޑްރޫމްގައި މައްސަލައެއް ޖެހިގެން ސްޕެއަރ ަބދަލ ކ ރަންޖެހިއްޖެނަމަ    2.2
ހ ށަ ާބޒާމިނި  ހަޅާއަގ   އެވަގ ތ   އެއަގަކީ  އަދި  ހ އްދަދިނ މ ންނެވެ.  އެކަށީގެންވާ  ސްޓްރީން  ަބލާއިރ   އަގ ތަކާއި  ހ ރި  ރ ގައި 
 .އަދި ސްޕެއަރ ަބދަލ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތަށް އިތ ރ އަގެއް ހ ށަނޭޅޭނެއެވެ ނެއެވެ.ވާންވާ އަގަކަށް

 
 
 ކޮށް ބެލެހެއްޓ ން. ވިސް ސާރ ޖިރޭޓަރ ތައް  ރި ރެފް   3.0
 ލޫމާތ ގައި ހ ރި ރެފްރިޖިރޭޓަރ ތަކ ގެ މައ ސްްބލަޑް ސަރވިސަ އަންޑިވިލްމޯ 3.1

 
1) Sanyo Blood Bank Refrigerator 

Location:  Blood Bank Freezer Room 

Model No:  MBR – 506D(H) 

Capacity:  425 L 

Voltage:  AC 230 / 240 V 

AMP:   1.9 / 1.8 A 

Power Consumption: 310 / 310 W 

Heater:   73 

Charge:  99 g 

2) Pharmaceutical Refrigerator 

Location:  Cross Match Lab  

Model No:  MPR – 514R  

Capacity:  486 L 

Insulation:  Rigid polyurethane foamed –in place 

Cooling method: Forced cool air circulation 

Compressor:  Hermetic type, Output; 200 W x 1 

Fan motor:  For chamber cooling; output 3 W x 1 

Evaporator:  Fin and tube type 

Condenser:  Wire and tube condenser + skin condenser 

Refrigerant:  R-134a 

Defrosting:  Cycle defrost + forced defrost, fully automatic 

Defrost heater:  148 W 

Maximum pressure: 1500 kPa 

Rated Voltage: AC 110 

V 

AC 115 

V 

AC 220 

V 

AC 220 

V 

AC 220 

V 

AC 220 

V 

Rated Frequency: 60 Hz 60 Hz 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

Power 

Consumption: 

240 W 240 W 240 W 215 W 220 W 200  

3) Katoman Blood Bank Refrigerator 
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4) Sanyo Biomedical Freezer 

Location:  Blood Bank Freezer Room 

Effective Capacity: 426 L 

Rated Voltage: AC 230 / 240 

AMP:   3.8 / 4.2 A 

Power Consumption: 630 / 675 W 

Oil Additive:  239 : 134 

Charge:  12-134 a : 12-404 A 

5) Sanyo Blood Bank Refrigerator 

Location:  Component Preparation Lab  

Model No:  MBR – 704 G12 

Capacity:  617 L 

Rated Voltage : AC 230 / 240 V 

AMP:   1.8 / 1.9 A 

Power Consumption: 310 / 330 W 

Heater:   140 W 

Charge:  132 g 

Oil Additive:  8 g 

Refrigerant:  12 – 134 a 

6) NÜve 

Location:  Blood Bank Freezer Room 

Model No:  KN 120 

Capacity:  120 bags 

Power :  300 W 

AC Mains:  230 W, 50 Hz 

Fuse:   2x10 A   

 

 

ސާރވިސްކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހާކަންތައް ކ ރ ން.   ރެފްރިޖިރޭޓަރ ތައްވާ  ެބހެއްޓިފައި  ސްގައިމޯލްޑިވްސް ްބލަޑް ސަރވި   3.2
މިނިސްޓްރީން  ރެފްރިޖިރޭޓަރ ތަކ ގެ  އެގޮތ ން  ) ޓެމްޕަރޭޗަރ  ހަމަކ ރ މާއި،  ގޭސް  މަދ ވެފައިވާނަމަ  ގޭސް  ޗެކ ކޮށް  ގޭސް 

 (ހޭ އެންމެހާކަންތައްތައްކ ރ ން. ކ ރަންޖެ އަންގާވަރަކަށް ހިފެހެއްޓ މަށް
ބަދަލ ކ ރަން  ރެފްރިޖިރޭޓަރ ތަކ ގައި  3.3 ސްޕެއަރ  ޖެހިގެން  ބަދަލ ކ ރަންވާނީ   މައްސަލައެއް  ސްޕެއަރ  ޖެހިއްޖެނަމަ 

ހ ރި ާބޒާރ ގައި  އެވަގ ތ   އެއަގަކީ  އަދި  ހ އްދަދިނ މ ންނެވެ.  މިނިސްޓްރީން  ހ ށަހަޅާ  އަގ   ވަކިން  އަގ ތަކާއި    މިނިސްޓްރީއަށް 
 އަދި ސްޕެއަރ ަބދަލ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތަށް އިތ ރ އަގެއް ހ ށަނޭޅޭނެއެވެ.  ނެއެވެ.ންވާވާ  ަބލާއިރ  އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް
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އަގ ހ ށަހަޅަންޖެހޭނީ ކޮން މިދަންނަވާ  ތިރީގަ   ޓްރެކްޓަރ  މަސައްކަތްތަކަށް    ފޯރމެޓަށެވެ. އި  ހ ރިހާ  މިދަންނަވާ  ތިރީގައި  އަދި 
 ސާބ  ބާތިލްވާނެއެވެ. ހި   ދާސީ އެވެ. އަދި އަގ  ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ އަން ންވާނެ ހަޅަ އަގ ހ ށަ 

 2ށަހަޅަންޖެހޭ ތާވަލް  އަގ  ހ  
  މަސައްކަތް ކ ރެވޭނެ އަގ   ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ތަށް  #

    ގައިވާ އެއަރ ކޮންޑިޝަން ތަށް ސަރވިސް ކޮށްދެވޭނެ އަގ . ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ  ފަހަރ    1މަހަކ   1
  ގައިވާ އެއަރ ކޮންޑިޝަން ތަށް ސަރވިސް ކޮށްދެވޭނެ އަގ . ޒްސަްޕލައި ހެލްތްފަހަރ    1ކ  ހަމަ 2
  ރ ކޮންޑިޝަން ތަށް ސަރވިސް ކޮށްދެވޭނެ އަގ . ވެށީގައިވާ އެއަދަމަނަ  ފަހަރ    1މަހަކ   3
  ގ . ފަހަރ  އެމް.ބީ.އެސްގައިވާ އެއަރ ކޮންޑިޝަން ތަށް ސަރވިސް ކޮށްދެވޭނެ އަ  1މަހަކ   4
  އެއަރ ކޮންޑިޝަން ތަށް ސަރވިސް ކޮށްދެވޭނެ އަގ .  އްމާގެ އާގެ ގ ދަނ ގައިވާހ. ކ އްޅަވަފަހަރ    1މަހަކ   5
  އެއަރ ކޮންޑިޝަން ތަށް ސަރވިސް ކޮށްދެވޭނެ އަގ .  ގައިވާރެއާލް އިމާރާތ  ހ.  ފަހަރ    1މަހަކ   6
  ގ . ސާރވިސް ކޮށްދެވޭނެ އަޓަރ ތައް ރިޖިރޭ ބެހެއްޓިފައިވާ ރެފް އިފަހަރ  އެމް.ބީ.އެސް ގަ  1މަހަކ   7
  ސާރވިސް ކޮށްދެވޭނެ އަގ . އި ބެހެއްޓިފައިވާ ކޯލްޑްރޫމް ގަ ހެލްތ  ސަްޕލައިސް ފަހަރ    1މަހަކ   8

9 

ދިމާލަ  ތަކ ގެ ތެރެއިން އެއަރ ކޮންޑިޝަނެއް ނައްޓާ އެހެން  އެއަރ ކޮންޑިޝަން   ކަށް ބަދަލ  ހަރ ކޮށްފައިވާ 
ނަމަ  ޖެހިއްޖެ  ބަދަކ ރަން   ( އަގ .  ކ ރެވޭނެ  އެއަރ  ބްމިގޮތ ން  ލ   ހަރ ކ ރ މާއި،  އަލ ން  ނައްޓާ  ރެކެޓް 

މަސައްކަތް   އެންމެހާ  ކ ރަންޖެހޭ  ހަރ ކ ރ މަށް  ހޮޅީގެ    ކ ރަންވާނެއެވެ.ކޮންޑިޝަން  ކޮންޑިޝަނ ގެ  އެއަރ 
 ފޫޓަށެވެ.(   45 ގ މިން ކަމ ގައި ބަލާނީ  ދި

 

10 
ރޭގައި ބްރަކެޓް ހަރ ކ ރ މާއި، މީގެތެސްޓޯލް ކ ރެވޭނެ އަގ . ) އިންރ ކޮންޑިޝަން ދިނ މ ންމިނިސްޓްރީން އެއަ

އެއަރ    މާއި، މިކަމާއި ގ ޅިގެން ކ ރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ކ ރަން ވާނެއެވެ.އެއަރ ކޮންޑިޝަން ހަރ ކ ރ 
 ( . ފޫޓަށެވެ  45ކޮންޑިޝަނ ގެ ހޮޅީގެ ދިގ މިން ކަމ ގައި ބަލާނީ  

 

  ޖ މްލަ
  ޓީ.އެސް.ޖީ

  އި އެކ  ޖީއެސްޓީއާ   އަގ    ޖ މްލަ 

 ޖ މ ލަ އަގ ންނެވެ. މަތީގައިވާ ތާވަލ ގައިވާ  ން ހެދޭނީ  އިވަލ އޭޝާ 
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ޝީޓ ގެ   ަބދަލ ކ ރަ އޭސީތަ  ސްޓ ކޮށްފައިވާލިގައި    1.1މި  ްބރެކެޓް  ޔ ނިޓްގެ  އައ ޓްޑޯރ  އެދިއްޖެ ން  ކ ގެ  މިނިސްޓްރީއިން 
ތިޔަ  ނަމަ،  ކަމ ގައިވާ ތާވަލ ގައި  ހ ފަރާތ ތިރީގައިވާ  އަގަށް  ން  ަބދަލ ށަހަޅާ  ބިލަށް    ،ށްދިނ މަށްފަހ ކޮ  ްބރެކެޓް  ޖ މްލަ  މަހ ގެ 

  މެންޓްގެ މ ހ ލަތ ގެ ތެރޭގައި ަބދަލެއް ނ ގެނެވޭނެއެވެ.އިތ ރ ކޮށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މި އަގ ތަކަށް އެގްރީ
އަގ ހ ށަހަޅަންޖެހޭނީ ކޮން މިދަންނަވާ  ތިރީގަ   ޓްރެކްޓަރ  މަސައްކަތްތަކަށް  ދި  އަ   ފޯރމެޓަށެވެ. އި  ހ ރިހާ  މިދަންނަވާ  ތިރީގައި 

 . ސާބ  ބާތިލްވާނެއެވެ ހި   ދާސީ އެވެ. އަދި އަގ  ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ އަން ންވާނެ އަގ ހ ށަހަޅަ 

 3  ށަހަޅަންޖެހޭ ތާވަލް ގ  ހ  އަ 

 ށް ތަ ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް #
  މަސައްކަތް ކ ރެވޭނެ އަގ  

 އާއެކ (   )ޖީ.އެސް.ޓީ 
 ރ ން. ބްރެކެޓް ބަދަލ ކ    ގެ ރ ޔ ނިޓް ޑޯ އ ޓް ގެ އަ  އޭސީ ވޯލް މައ ންޓް   ސްޕްލިޓް ޓައިޕް .  1
  ން.ރ ބަދަލ ކ ގެ އައ ޓްޑޯރ ޔ ނިޓްގެ ބްރެކެޓް ބީ.ޓީ.ޔޫ ވޯލް މައ ންޓް އޭސީއެއ9000ް 1.1

  ން.ރ ބަދަލ ކ ގެ އައ ޓްޑޯރ ޔ ނިޓްގެ ބްރެކެޓް އޭސީއެއްބީ.ޓީ.ޔޫ ވޯލް މައ ންޓް 12000 1.2
  ން.ރ ބަދަލ ކ ގެ އައ ޓްޑޯރ ޔ ނިޓްގެ ބްރެކެޓް އޭސީއެއްވޯލް މައ ންޓް ބީ.ޓީ.ޔޫ 18000 1.3
  ން.ރ ބަދަލ ކ ގެ އައ ޓްޑޯރ ޔ ނިޓްގެ ބްރެކެޓް އޭސީއެއްބީ.ޓީ.ޔޫ ވޯލް މައ ންޓް 24000 1.4
 ރ ން. ބްރެކެޓް ބަދަލ ކ    ގެ ރ ޔ ނިޓް ޑޯ އ ޓް ގެ އަ އޭސީ ސްޕްލިޓް ޓައިޕް ސީލިންގ މައ ންޓް  .  2

  ން. ރ ބަދަލ ކ ގެ އައ ޓްޑޯރ ޔ ނިޓްގެ ބްރެކެޓް އޭސީއެއްޓް ސްޕްލިޓް ޓައިޕް ސީލިންގ މައ ން  .ޔޫބީ.ޓ12000ީ 2.1
  ން. ރ ބަދަލ ކ ގެ އައ ޓްޑޯރ ޔ ނިޓްގެ ބްރެކެޓް އޭސީއެއްޓް ޓައިޕް ސީލިންގ މައ ންޓް ބީ.ޓީ.ޔޫ ސްޕްލ14000ި 2.2
  ން. ރ ބަދަލ ކ ގެ އައ ޓްޑޯރ ޔ ނިޓްގެ ބްރެކެޓް އޭސީއެއްބީ.ޓީ.ޔޫ ސްޕްލިޓް ޓައިޕް ސީލިންގ މައ ންޓް 18000 2.3
  ން. ރ ބަދަލ ކ ގެ އައ ޓްޑޯރ ޔ ނިޓްގެ ބްރެކެޓް އޭސީއެއްބީ.ޓީ.ޔޫ ސްޕްލިޓް ޓައިޕް ސީލިންގ މައ ންޓް 21000 2.4
  ން. ރ ކ ބަދަލ ގެ އައ ޓްޑޯރ ޔ ނިޓްގެ ބްރެކެޓް އޭސީއެއްބީ.ޓީ.ޔޫ ސްޕްލިޓް ޓައިޕް ސީލިންގ މައ ންޓް 23000 2.5
  ން. ރ ބަދަލ ކ ގެ އައ ޓްޑޯރ ޔ ނިޓްގެ ބްރެކެޓް އޭސީއެއްންޓް އ .ޔޫ ސްޕްލިޓް ޓައިޕް ސީލިންގ މަބީ.ޓ24000ީ 2.6
  ން. ރ ބަދަލ ކ ގެ އައ ޓްޑޯރ ޔ ނިޓްގެ ބްރެކެޓް އޭސީއެއްޕްލިޓް ޓައިޕް ސީލިންގ މައ ންޓް ބީ.ޓީ.ޔޫ ސ28000ް 2.7
  ން. ރ ބަދަލ ކ ގެ އައ ޓްޑޯރ ޔ ނިޓްގެ ބްރެކެޓް އޭސީއެއްސީލިންގ މައ ންޓް   ބީ.ޓީ.ޔޫ ސްޕްލިޓް ޓައިޕ30000ް 2.8
  ން. ރ ބަދަލ ކ ގެ އައ ޓްޑޯރ ޔ ނިޓްގެ ބްރެކެޓް އޭސީއެއްބީ.ޓީ.ޔޫ ސްޕްލިޓް ޓައިޕް ސީލިންގ މައ ންޓް 36000 2.9
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ޝީޓ ގެ   އޭސީއެ  ސްޓ ކޮށްފައިވާލިގައި    1.1މި  އިތ ރަށް  ފިޔަވައި  އެދިއްޖެ  އޭސީތައް  މިނިސްޓްރީއިން  ސާރވިސްކ ރަން  އް 
މަހ ގެ ޖ މްލަ    ،ށްދިނ މަށްފަހ  ކޮ  ފަރާތ ން ހ ށަހަޅާ އަގަށް ސާރވިސްނަމަ، އެ އޭސީއެއް ތިރީގައިވާ ތާވަލ ގައި ތިޔަ  ކަމ ގައިވާ

  ދަލެއް ނ ގެނެވޭނެއެވެ.މެންޓްގެ މ ހ ލަތ ގެ ތެރޭގައި ަބިބލަށް އިތ ރ ކޮށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މި އަގ ތަކަށް އެގްރީ
އަގ ހ ށަހަޅަންޖެހޭނީ ކޮން މިދަންނަވާ  ތިރީގަ   ޓްރެކްޓަރ  މަސައްކަތްތަކަށް    ފޯރމެޓަށެވެ. އި  ހ ރިހާ  މިދަންނަވާ  ތިރީގައި  އަދި 

 ސާބ  ބާތިލްވާނެއެވެ. ހި   ދާސީ އެވެ. އަދި އަގ  ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ އަން ންވާނެ އަގ ހ ށަހަޅަ 

 4  ށަހަޅަންޖެހޭ ތާވަލް ގ  ހ  އަ 

 ށް ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ތަ  #
މަސައްކަތް ކ ރެވޭނެ  

 )ޖީ.އެސް.ޓީއާއެކ (   އަގ  
  އޭސީ ސްޕްލިޓް ޓައިޕް ވޯލް މައ ންޓް .  1
    ބީ.ޓީ.ޔޫ ވޯލް މައ ންޓް އޭސީއެއް މަހަކ  އެއްފަހަރ  ސާރވިސްކޮށްދެވޭނެ އަގ 9000 1.1

   ސާރވިސްކޮށްދެވޭނެ އަގ  ރ ބީ.ޓީ.ޔޫ ވޯލް މައ ންޓް އޭސީއެއް މަހަކ  އެއްފަހ12000ަ 1.2
  ބީ.ޓީ.ޔޫ ވޯލް މައ ންޓް އޭސީއެއް މަހަކ  އެއްފަހަރ  ސާރވިސްކޮށްދެވޭނެ އަގ  18000 1.3
  ބީ.ޓީ.ޔޫ ވޯލް މައ ންޓް އޭސީއެއް މަހަކ  އެއްފަހަރ  ސާރވިސްކޮށްދެވޭނެ އަގ  24000 1.4
 ސްޕްލިޓް ޓައިޕް ސީލިންގ މައ ންޓް އޭސީ .  2

  ޓް އޭސީއެއް މަހަކ  އެއްފަހަރ  ސާރވިސްކޮށްދެވޭނެ އަގ  ޕްލިޓް ޓައިޕް ސީލިންގ މައ ންސް  ބީ.ޓީ.ޔ12000ޫ 2.1
  ޓް ޓައިޕް ސީލިންގ މައ ންޓް އޭސީއެއް މަހަކ  އެއްފަހަރ  ސާރވިސްކޮށްދެވޭނެ އަގ  ބީ.ޓީ.ޔޫ ސްޕްލ14000ި 2.2
  ގ  އްފަހަރ  ސާރވިސްކޮށްދެވޭނެ އައެ ބީ.ޓީ.ޔޫ ސްޕްލިޓް ޓައިޕް ސީލިންގ މައ ންޓް އޭސީއެއް މަހަކ  18000 2.3
  ހަރ  ސާރވިސްކޮށްދެވޭނެ އަގ  ބީ.ޓީ.ޔޫ ސްޕްލިޓް ޓައިޕް ސީލިންގ މައ ންޓް އޭސީއެއް މަހަކ  އެއްފ21000ަ 2.4
  ބީ.ޓީ.ޔޫ ސްޕްލިޓް ޓައިޕް ސީލިންގ މައ ންޓް އޭސީއެއް މަހަކ  އެއްފަހަރ  ސާރވިސްކޮށްދެވޭނެ އަގ  23000 2.5
  ންޓް އޭސީއެއް މަހަކ  އެއްފަހަރ  ސާރވިސްކޮށްދެވޭނެ އަގ  އ  ސްޕްލިޓް ޓައިޕް ސީލިންގ މަ.ޔޫބީ.ޓ24000ީ 2.6
  ޕްލިޓް ޓައިޕް ސީލިންގ މައ ންޓް އޭސީއެއް މަހަކ  އެއްފަހަރ  ސާރވިސްކޮށްދެވޭނެ އަގ  ބީ.ޓީ.ޔޫ ސ28000ް 2.7
  އަގ    އެއްފަހަރ  ސާރވިސްކޮށްދެވޭނެ ކ ބީ.ޓީ.ޔޫ ސްޕްލިޓް ޓައިޕް ސީލިންގ މައ ންޓް އޭސީއެއް މަހ30000ަ 2.8
  ފަހަރ  ސާރވިސްކޮށްދެވޭނެ އަގ  ބީ.ޓީ.ޔޫ ސްޕްލިޓް ޓައިޕް ސީލިންގ މައ ންޓް އޭސީއެއް މަހަކ  އެއް 36000 2.9
 ސީލިންގ މައ ންޓް އޭސީ   –ވީ އެއަރކޮންޑިޝަނިންގ ސިސްޓަމް  . އާރ  . . ވީ 3

  ސްކޮށްދެވޭނެ އަގ  އެއް މަހަކ  އެއްފަހަރ  ސާރވިސީބީ.ޓީ.ޔޫ ވީ.އާރ .ވީ ސީލިންގ މައ ންޓް އ18000ޭ 3.1
  ކ  އެއްފަހަރ  ސާރވިސްކޮށްދެވޭނެ އަގ  ބީ.ޓީ.ޔޫ ވީ.އާރ .ވީ ސީލިންގ މައ ންޓް އޭސީއެއް މަހ24000ަ 3.2
  ބީ.ޓީ.ޔޫ ވީ.އާރ .ވީ ސީލިންގ މައ ންޓް އޭސީއެއް މަހަކ  އެއްފަހަރ  ސާރވިސްކޮށްދެވޭނެ އަގ  28000 3.3
  ންޓް އޭސީއެއް މަހަކ  އެއްފަހަރ  ސާރވިސްކޮށްދެވޭނެ އަގ  އ .ޓީ.ޔޫ ވީ.އާރ .ވީ ސީލިންގ މަބ30000ީ 3.4
  .އާރ .ވީ ސީލިންގ މައ ންޓް އޭސީއެއް މަހަކ  އެއްފަހަރ  ސާރވިސްކޮށްދެވޭނެ އަގ  ބީ.ޓީ.ޔޫ ވީ 36000 3.5
 
 01 ލަސްނ ކޮށް ންހިގެން މިނިސްޓްރީން އެންގ މ ޖެމައްސަލައެއް ، ރެފްރިޖިރޭޓަރ އަދި ކޯލްޑްރޫމްގައިއެއަރ ކޮންޑިޝަން 4.0

 ވާނެއެވެ.ގަޑިއިރ  ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ހައްލ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ފަށަން
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 ގައި ބަލާ ޕޮއިންޓް ދޭނޭ މިންގަނޑ ތައް ބީލަން ޙާޞިލ ކ ރާނެ ފަރާތެއް ހޮވ މ  :  2ސެކްޝަން  
 

 ހެޅި ފަރާތް ހ ށަ

 އަގ 
ޖެހޭ

ޅަން
ށަހަ
ހ 

 
ވަލް

ތާ
 2  

 ޖ 
ގެ

މްލަ
އަގ 

 
ސް  

އަން
ޕީރި

ސް
އެކް

 

ސް
ިނޭން

ފައ
 

ޖ 
މްލަ

 

 60 30 10 100 
 
 ނެގޮތް އަގަށް ޕޮއިންޓް ދޭ   ޖ މްލަ   ގެ   " 2  ތާވަލް   ހ ށަހަޅަންޖެހޭ   އަގ  " 

އަގެއް ހ ށަހަ) ޕޮއިންޓް އެވެ.  60ކަށް ލިޭބނީ  އެންމެ ކ ޑައަގ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަ ޅާ  މިގޮތ ން ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ އެންމެ ކ ޑަ 
 .( އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް ދިނ މައްފަހ  އެއަށްފަހ  ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ރޭޝިއޯ އިންނެވެ ފަރާތަކަށް

 
 ގޮތް އެކްސްޕީރިއަންސްއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ

ހަމައެކަނި  އެކްސްޕީރިއަން ަބލާނީ  ކަމ ގައި  ކޮންޑިޝަންސް  އަދި  ،އެއަރ  ގ ޅޭމަސައްކަތަށް    ރެފްރިޖިރޭޓަރ  ކޯލްޑްރޫމްއާއި 
އިން  ( ފަސްހާސް)ރ  ,000.005ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  މި ގޮތ ން ޕޮއިންޓްދެވޭނީ    ލިޔ ންތަކަށެވެ.ންމިކަމ ގެ  މަސައްކަތް ނި  ވާލިިބފައި

މަސައްކަ ކޮއްފައިވާމަތީގެ  ތަކަށް  މައްޗަށެވެ  ތް  ތަކ ގެ  ލިޔ ން  ލިިބފައިވާ  މިވާ   .ކަމަށް  ތިރީގައި  ދެވޭނީ  ޕޮއިންޓް  މިގޮތ ން 
 .އެވެއްކަތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނ ދެވޭނެ  ދަށ ގެ މަސައިން( ފަސްހާސް) ރ5,000.00އަދި . ގޮތަށެވެ

  ލިޭބ ޕޮއިންޓް  

 ކަތް ކ ރ މ ގައި ލިިބފައިވާ ތަޖ ރިާބއަށް ަބލައި ދެވޭ ޕޮއިންޓް ފައިވާ ދާއިރާގެ މަސައްށަހެޅި ފަރާތްތަކ ން މަތީގައި ދެންނެވިިބޑް ހ 

 ދ ގެ މަސައްކަތްރ އާއި ދެމެ 19,999.00ރ އިން ފެށިގެން  5,000.00
 ކޮށްފައިވާ ކަމ ގެ ލިޔ މަކަށް

2.5 
 
 

 

 30ގިނަވެގެން މިބަޔަށް ލިބޭނީ 
 ޕޮއިންޓް

ރ އާއި ދެމެދ ގެ   49,999.00ރ އިން ފެށިގެން  20,000.00
ކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމ ގެ ލިޔ މަކަށްމަތީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމ ގެ މަސައް

 ލިޔ މަކަށް
5 

 10 ށްފައިވާ ކަމ ގެ ލިޔ މަކަށްމަސައްކަތް ކޮ ރ އިން މަތީގެ 50,000.00
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 ގޮތް   ފައިނޭންސް އަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ 
 

  ޕޮއިންޓް   ލިބޭ 

ކަމަށް ހ ށަހަޅާ ހ ރި    ލިބެންފައިނޭންސް  2/1 ވ ރެ ހ ށަހަޅާފައިވާ އަގަށް
މިގޮތ ން ކ ންފ ނީގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ފ ދޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް  ލިޔ ންތަކަށް )

  ފަނަރަ 15ްޕރޮޖެކްޓް ބިޑް ހ ޅ ވާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން  މަންޓަކީ މިމި ސްޓޭޓް
 ( ވާން ވާނެއެވެ.ނ ވާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓަކަށް   ދ ވަހަށް ވ ރެ ގިނަ ދ ވަސް

5 

  10ވެގެން ލިބޭނީ މިބަޔަށް ގިނަ 
 .ޕޮއިންޓް

ކަމަށް ހ ރި  އަށްވާ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީސް ލިބެން   2/1ހ ށަހަޅާފައިވާ އަގ ގެ 
އަހަރ  ވެފައި ނ ވާ   1ބިޑް ހ ޅ ވާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން ށް ) ލިޔ ންތަކަހ ށަހަޅާ

 ލިޔ ން ތަށް( 
5 

މަށް ހ ށަހަޅާ  ކަހ ރި ޑިޓް ފެސިލިޓީސް ލިބެން ހަޅާފައިވާ އަގާ އެއްވަރ ގެ ކްރެހ ށަ
 10 އަހަރ  ވެފައި ނ ވާ ލިޔ ން ތަށް(  1ބިޑް ހ ޅ ވާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން ލިޔ ންތަކަށް. )

ކަމަށް ހ ށަހަޅާ  ހ ރި  ލިބެން  ފައިނޭންސް  އެއްވަރ ގެއިވާ އަގާ ހ ށަހަޅާފަ
ފ ދޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް  ފ ނީގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް  މިގޮތ ން ކ ންލިޔ ންތަކަށް. )
  ފަނަރަ  15މަންޓަކީ މި ްޕރޮޖެކްޓް ބިޑް ހ ޅ ވާ ތާރީޚ ން ފެށިގެން މި ސްޓޭޓް 

 ( ން ވާނެއެވެ.ންޓަކަށް ވާދ ވަހަށް ވ ރެ ގިނަ ދ ވަސް ނ ވާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަ

10 
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 ބީލަން ހ ށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރ ޝާދ  :  3ކްޝަން  ސެ 
 

   އިޢ ލާން ނަންބަރ  
  އިޢ ލާން ތާރީޚް 

  މޯލްޑިވިއަން އިމާރާތާއި ހިނގަމ ންދާ  ދަމަނަވެށި އިއިމާރާތާ ހިނގަމ ންދާ ސަޕްލައިޒް ހެލްތ  ބިލްޑިންގއާއި ރޯޝަނީ  މަސައްކަތް 
  އެއަރ ހަރ ކޮށްފައިވާ  އިއިމާރާތ ގަ ރެއާލް . ހ  އަދި ގ ދަން  އާގެ ވައްމާގެކ އްޅަ.ހ ސަރވިސަސްއާއި ބްލަޑް

 ންބެލެހެއްޓ   ސަރވިސްކޮށް އެއްފަހަރ  މަހަކ   ކޯލްޑްރޫމް  އިރެފްރިޖިރޭޓަރތަކާ  ބެހެއްޓިފައިވާ ކޮންޑިޝަންތަކާއި
 

އިރ ޝާދ   
 ނަމްބަރ  

 ތަފްސީލް 

 ބީލަމ ގެ މަޢ ލޫމާތ   1.0

1.1 
 އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ފ ކ ރަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސ ވާލެއް ފޮނ ވަންވާނީ، ތިރީގައި އެވާ ބީލަމާއި ގ ޅިގެން ސާ

 health.gov.mvtender@އީމެއިލް: 
 3014453ފޯން:  

1.2 
 ށެވެ. އަ  )ހ.ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ( މިނިސްޓްރީ  ހ ގެ އެގަޑިއަށް މި ހ ށަހަޅަންޖެހޭނީ ތިރީގައިވާ ދ ވަ އަންދާސީ ހިސާބ   

   ތާރީޚް: 
   ގަޑި: 

 ހ ށަހެޅ ން ބީލަން   2.0

2.1 

ހިސާބާއި    ޅާ އަންދާސީފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރ ވާން ވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތ ން ހ ށަހަ އަންދާސީހިސާބ  ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ން ކަނޑައެޅި
ވާނެއެވެ.  ބެ ހާޟިރ ވާން  މީހަކ   ދެވޭވަރ ގެ  މަޢ ލޫމާތެއް  އެފަދަ  ހިނދެއްގައި  ބޭނ ންވެއްޖެ  މަޢ ލޫމާތެއް ސާފ ކ ރަން  ގޮތ ން  ހޭ 

ކަމެއް  ޅ ންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފ ކ ރަން ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ އެއަންދާސީ ހިސާބ  ހ ށަހެޅ މ ގެ ކ ރިން ޚިލާފ  އ ފެދޭ ނ ވަތަ އޮ
 . ހާޟިރ ވާ ކޮންމެ ފަރާތަކ ން ހ ށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބ  ހ ށަހެޅ މަށް  ރަންޖެހޭނެސާފ ކ 

 ނެވޭނެއެވެ. ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިން ފޮނ ވާ އަންދާސީހިސާބ ތައް ބަލައެއްނ ގައީމެއިލް އާއި  2.2

2.3 
ނަންބަރެއްގެ   މޮބައިލް ނަ ގޮއަންދާސީ ހިސާބ ގައިގ ޅޭ  ބީލަމ ގެ ކަންކަން ބަލައްޓާ  ތ ގައި ޖަހާ  ވެރިޔާގެ ނ ވަތަ  ންބަރަކީ ބީލަން 
 ފަރާތ ގެ ނަންބަރ  ކަމ ގައި ވާންވާނެއެވެ.

2.4 

 ފް އިންޓަރެސްޓް ކޮންފްލިކްޓް އޮ
ވެރިއަކާ މިއޮފީހ ގެ  ފަރާތާއި  ހ ށައަޅާ  ނ ވަތަބިޑ   ވިޔަފަރީގެ(      ނ ވަތަ  ކަމ ގެ  )ތިމާގެ  ގ ޅ މެއް، މ ވައްޒަފަކާ  އެއްވެސް 

 ކަމ ގައި ވާނަމަ އެކަމ ގެ ސާފ  މަޢ ލޫމަތ  އެނގޭނޭ ލިޔ މެއްގައި ސޮއިކޮށް ހ ށަހަޅަން ވާނެއެވެ.   އޮތް
 ބިޑ ގެ ވެލިޑިޓީ 

  މ އްދަތެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ. )ނ ވަދިހަ( ދ ވަހ ގެ ވެލިޑިޓީ 90ޑޮކިއ މަންޓްގައި މަދ ވެގެން  މި ބިޑް 

2.5 
ސޮއި އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަގ  ފޯމ  ތަކ ގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއި ކޮށްފައި ނ ވާނަމަ    ކ ގައި ބީލަން ވެރިޔާގެ އަގ  ހ ށަހަޅާ ފޯމްތަ

 ވެ. ކ ރެވޭނެއެއެ އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލް  

 ކެތި ހ ށަނާޅާނަމަ އަންދާސީ ހިސާބ  ބާތިލްކ ރެވޭނެ(  އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި )މިތަ  3.0
 ޖީއެސްޓީ ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކ ން އަގ  ހ ށަހަޅަންވާނީ ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ. ން. ހ ށަހަޅާ އަގ ގެ ކޯޓޭޝަ • 3.1

mailto:tender@health.gov.mv
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 . ރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮީޕހ ށަހަޅާ ފަރާތ ގެ ވިޔަފާބީލަން  •
 . އެކަނި( ޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮީޕ )ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކ ންޖިސްޓްރޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ރަ •
މައ ލޫމާތ  • އެމި  ފޯމް   5އަދި    4ޗްކ ރެވިފައިވާ ސެކްޝަން  ޓޭ ޝީޓާއި  ފޯމ    ގައިވާ  ހ ންނަންވާނީ  )މި  ބައެއް  ހ ރިހާ  ގެ 

 ރިހަމަ ކ ރެވިފައެވެ.( ފ 
ކ ރެވިފައި • ރަޖިސްޓްރީ  ވިޔަފާރީގައި  މެދ ފަންތީގެ  އަދި  ޑެވެލޮޕްމަންޓ ން  ކ ދި  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަމަށް  ވާ 

 . .އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮީޕ()އެސް ށްފައިވާ ލިޔ ން ދޫކޮ 
 ހަމަނ ވާ(މަސް  3ޓެކްސް ކްލެއަރެންސް ރިޯޕޓ ގެ ކޮީޕ )ހ ށަހަޅާ ތާރީޚަށް  •
 . ލައްކައަށްވ ރެ މަތި ނަމަ(  5)ހ ށަހަޅާ އަގ  ބިޑް ސެކިއ ރިޓީ  •

o  ިއަގ ގެ  ހަޅ އްވާހ ށަ  ބޮޑ ވާނަމަ  ވ ރެ  އަށް  ރ ފިޔާ(  ފަސްލައްކަ)    ރ500,000.00  އަގ    ހ ށަހަޅ އްވާ  ށް ްޕރޮޖެކްޓަ  މ  
  ވާންވާނީ   ސެކިޔ ރިޓީ   މި.  ވާނެއެވެ  ހ ށަހަޅަން  އެއް  ބޮންޑް  / ސެކިޔ ރިޓީ  ބިޑް   އިންސައްތައިގެ(  އެކެއް)  1

  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  މި  އިންސްޓްޓިޔ ޓަކ ން  އަލްފައިނޭންޝި   ނ ވަތަ  ބޭންކަކ ން  ވެފައިވާ   ޤާއިމް  ހިރާއްޖޭގައިދިވެ 
 .  އަކަށެވެ ރެންޓީގެ  ދޫކޮށްފައިވާ 

o  ްދ ވަހެވެ(  ނ ވަދިހަ) 90 ފެށިގެން  ތާރީޚ ން  ހ ޅ ވާ ބިޑް  މ އްދަތަކީ ސެކިޔ ރިޓީގެ ބިޑ . 
o  ްއެވާރޑް   ބިޑް   އަދި .  ކ ރ މ ންނެވެ  އެވާރޑް   ކޮންޓްރެކްޓް   ވަނީ  ޖެހިފައި ހަމަ  ދޫކ ރ މަށް  އަނބ ރާ   ސެކިޔ ރިޓީ   ބިޑ  

 . ށަހެޅ މ ންނެވެހ  ސެކިޔ ރިޓީ  ރމަންސްާޕރފޯ  ދޫކ ރެވޭނީ  ސެކިޔ ރިޓީ ބިޑް  ފަރާތަށް ކ ރެވޭ
 ކަނި( )ކ ންފ ނި ތަކ ން އެ  ްޕރޮފައިލް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އިން ދޫކޮށްފައިވާ ކޮމްެޕނީ •

 މައ ލޫމާތ  އިތ ރ    4.0

4.1 
  ންޓްރެކްޓް ކޮ  ފަރާތ ން ކ ރާ ވާރޑްއެ ބިޑް ، ބޮޑ ވާނަމަ  އަށްވ ރެ  ރ ފިޔާ( ފަސްލައްކަ )   ރ500,000.00 އަގ  ކޮންޓްރެކްޓްގެ

  ޤާއިމް ގައިދިވެހިރާއްޖޭ ވާންވާނީ ގެރެންޓީ  މި. ވާނެއެވެ  ހ ށަހަޅ އްވަން އެއް ގެރެންޓީ ާޕރފޯމަންސް އިންސައްތައިގެ 2 އަގ ގެ
 . އަކަށެވެ ކަށްއަ  ގެރެންޓީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ްޕރޮޖެކްޓަކަށް މި ސްޓްޓިޔ ޓަކ ން އިން ފައިނޭންޝިއަލް ނ ވަތަ ބޭންކަކ ން  ވެފައިވާ 
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 ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ގެ މަޢ ލޫމާތ  :  4ޝަން  ސެކް 
 

ްނާވެނެއެވ. ީބަލްނ ހ ަށަހާޅއިރ  ިތރަީގިއ ިމވާ ަމޢ ޫލާމތ  ފ ިރަހމަކ ެރިވފިައ ހ ްނަނ  
 ބީލަން ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ގެ ނަން: 

....................................................................... ....... 
، ވެރިފަރާތ ގެ ނަން:    ކ ންފ ނި ނ ވަތަ އިންވެސްޓްމެންޓެއްނަމަ ބީލަން ހ ށަހަޅާ ފަރާތަކީ   

………………………………………………………………………………………………

…. 
ނި ނ ވަތަ އިންވެސްޓްމެންޓެއްނަމަ ވެރިފަރާތ ގެ އެޑްރެސް: ކ ންފ    

 .. ......................................................... ...............  
 ................ ........................... ............. ..................  

 ގ ޅޭނެ ފޯނ  ނަމްބަރ : 
…………………………………………… 

އެޑްރެސް: އީމެއިލް    
…………………………………………

……… 
 

 

 

 : ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢ ލޫމާތ    ވިޔަފާރިއާއި :  5ސެކްޝަން  
 

ހ ށަހަޅާފަ  ރެވެ ބިޑް  އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  ވާން  ރާތަކީ  ފަރާތަކަށް  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  ވިޔަފާރި  އޮތޯރިޓީގައި  ނިއ  
 ޖެހޭނެއެވެ.  

:މީރާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ     ކ ރެވިފައިވާ ނަން  
.............................................................................. 

:ކްސް ޕޭޔަރ އައި ޓެ  ޑެންޓިފިކޭޝަން ނަމްބަރ   
………………………………………………………………………………………………

……. 
  އެއް ވާކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން: ދައ ލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ 

 ޖެހޭ   
 

ހޭ     ނ ޖެ   

 

 

 

 


