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 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 މާލެ،    
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 
ސެންޓަރުގެ    ރ.   91ADHR/88/2021/-(IUL)88:  ނަމްބަރ  ވިޒިޓަރ  ޓޫރިސްޓް  ޤާއިމްކުރާ  އަނގޮޅިތީމުގައި  އަތޮޅު 

  ހޯދުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ބައެއްތަކެތި ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގެ ސައިޓަށް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 
 

 ގެ މަސައްކަތައް ޭބނުންވާސްޓް ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުއަނގޮޅިތީމުގައި ޤާއިމްކުރާ ޓޫރިއަތޮޅު  ރ.    ފަރާތުންމި މިނިސްޓްރީގެ  މިއީ  
މަޢުލޫމާތު ޭބނުންވާ    މަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން  ފަރާތެއް ހޯދު  ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގެ ސައިޓަށް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެތަކެތި  ަބއެއް

 ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެވެ. ފަރާތްތަކަށް 

 :  ސަމާލުކަންދޭންވާ ނުކުތާތައް  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުން  
 

ކޮ •  ހެނދުނުދުވަހުގެ    ހޯމަވާ    08ނޮވެމްަބރު    2021  އަޅާނީދިނުމަށް އެދި އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަށްމި މަސައްކަތް 
ޓޫރިޒަމްއަށް    10:00 އޮފް  ވެލާނާގެ    މިނިސްޓްރީ  އަ   5)   ) ފަންގިފިލާ    މަޢުލޫމާތު  ށްއިތުރައަދި    ށެވެ.ވަނަ 

 އީމެއިލްގެ ކުރިން މިނިނިސްޓްރީގެ    10:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު    ވާ އާދިއްތަ  31އޮކްޓޫަބރު    2021ބޭނުންފުޅުވާނަމަ  
admin@tourism.gov.mv  ްއީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަށ 

 މި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮއްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  •

ސަސްޕެންޝަނެއްގައި • ީބލަމާގުޅޭ  ޕްރޮކިއުމެންޓް  ދައުލަތުގެ  ކުރިމަތިލާފަރާތަކީ  ވެގެން   ވާބީލަމަށް  ފަރާތެއްކަމުގައި 
 ނުވާނެއެވެ. 

 އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންވާނީ އަގު ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެކު ވަކިން އެގޭގޮތަށެވެ.  •

ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަ • ޅުއްވުމަށް ހެއަންދާސީ ހިސާުބ ހުށައެޅުއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށައެޅޭ އެއްވެސް އަންދާސީހިސާެބއް ަބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

ޅާ އަންދާސީ ހިސާާބ ެބހޭ ގޮތުން ހަހުށަހައަޅާ އަންދާސީ ހިސާާބއި އެކު މީހަކު ޙާޟިރުވާންނާނެއެވެ. އަދި އެމީހަކީ ހުށަ •
 ވާންވާނެއެވެ. ނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ކަމުގައިމަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިއިތުރު 

ނިސްޓްރީން ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެީބލަމެއް ތައްޔާރު ކުރައްވާ ފަރާތަކުންނެވެ. މިމި •
  ނުއުފުލާނެއެވެ. އެކަމުގެ ޒިންމާއެއް

މަސައްކަތް • އެދި  ތައްމި  ދެކޮށްދިނުމަށް  އޮފީހުން  މި  ހުށައަޅުއްވަންވާނީ  އަންދާސީހިސާުބ  މަޢުލޫމާތާއި    ވިފައިވާ 
 އެއްގޮތަށެވެ. 

ބަންދު • ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި  ހިސާުބ  ޭބރުގައި  ކޮށް  އަންދާސީ  ޭބނުންވާ   ސެންޓަރަށް  ވިޒިޓަރސިޓީއުރައިގެ 
 އެޑްރެސް ލޭަބލް ކޮށްފައެވެ. ހުށައަޅާފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، އަދި  އެދިތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުން

ގަޑިއަށް   • ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ކެނޑުމަށް  އުރަ  ސިޓީ  ބަންދުކޮށްފައިވާ  ހިސާުބތައް  އަންދާސީ 
   .ޖައްސާފައިވާ މާލަމެއްގައެވެގެ ޙާޟިރުގައި މި އޮފީހުން ހަމަފަރާތްތަކު އްެބވިޙާޟިރުވެ ތި

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

 ކޮށްދިނުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅިފަރާތުން އެއްަބސްވާންވާނެއެވެ.ހަވާލުކޮށްފިނަމަ، އެއަގުތަކަށް މިމަސައްކަތް 

 ފަހެއް( )  5ބީލަން ކާމިޔާުބކުރައްވާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާތާ )ނުވަތަ ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް ފޮނުވޭތާ( ރަސްމީބަންދުނޫން   •
 ޑް ާބޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.ރު ނުވެއްޖެނަމަ ލެޓަރ އޮފް އެވޯއެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވަން ހާޟި ގައިދުވަހުގެ ތެރޭ

 ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް ހަވާލުކުރެވުނީ ކަމުގައި ެބލެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ލެޓަރ އޮފް ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް އީމެއިލް ކުރުމުން •
ކުރެވޭނީ   އީމެއިލް  ނުވަތަ  ކުރެވޭނީ  ފެކްސް  ޑޮކިއުމެންޓާއެކުއެވޯޑް  ނަމްަބރަށް   ިބޑް  ފެކްސް  ދެއްވާ  ކޮންޓްރެކްޓަރ 

 ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
މަޤްޫބ • ފޮނުވުމަށްފަހު  އެވޯޑް  އޮފް  ނުވެއްޖެނަމަ  ލެޓަރ  ޚާޒިރު  ސޮއިކުރަން  އެގްރިމަންޓްގައި  ނުލައި  އުޒުރަކާއި  ލު 

   ލިިބގެންވެއެވެ. މި މިނިސްޓްރީއަށްތިޔާރު ޚްއެފަރާތް ުބލެކް ލިސްޓް ކުރުމުގެ އި

   .ށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައްއަންދާސީ ހިސާާބއެކު ހު

 (2)އެނެކްސް  .އަންދާސީހިސާުބ ހުށަހަޅާ ފޯމް •

 ގެ ސަޯޕޓިން ޑޮކިއުމަންޓްސް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.( ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ްޕރޮފައިލް ) ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް. •

 ))ކޯޓޭޝަން  .ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް •

 . ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ  •

 .ކޮޕީ ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން .އެސް.ޖީ •

 . އީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.އެމް.އެސް •

 .  ޕޯޓްރިނުވާ މިރާގެ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް  މަސްހަމަ 3 •
ަބޔާންކޮށްފައިވާ   • ކޮއްދެވޭނެމަތީގައި  އެކު  .މުއްދަތު  މަސައްކަތް  ދުވަސްތަކާއި  ަބންދު  ޖަހަންވާނީ   )މުއްދަތު 

 ( ދުވަހުން.،  މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތުމި

 (4މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިާބގެ ލިޔުންތައް )އެނެކްސް ބީލަން ހުށަހަޅާ  •

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. (ރުފިޔާ 5000ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑު ނަމަ  500,000 ިބޑް ސެކިއުރިޓީ )ީބލަމުގެ އަގު •

 ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް :  

 (  70× މާކްސް ) އެންމެ ކުޑަ އަގު / ހުށައެޅި އަގު  70 އަގު : .1

 (   20× މާކްސް ) އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށައެޅި މުއްދަތު  20މުއްދަތު :  .2

ޕޮއިންޓް   2ތަޖުރިާބއަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ ރެފަރެންސަކަށް  މާކްސް )  10  :ތަޖުރިާބ .3
ފަރާތްތަކަށް    5އަދި   ހުށަހަޅާ  އިތުރަށް  ދޭގޮތަށެވެ.  10ރެފަރެންސަށްވުރެ  އިވެލުއޭޝަނަށް    ޕޮއިންޓް 

   (ވެ.ށެއިންސައްތަ ހަމަވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކަ 20ނެގޭނީ ހުށަހަޅާއަގުގެ 
 

 :އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
 

 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ  7966634     އަޙްމަދު އަީބރު އިސްމާޢީލް


