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   މެރިން ރިސޯސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
        މާލެ، ދިވެހިރްާއޖެ                     

 

 ލާނާއި ގުޅިގެންދެވޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ޢުއި C/30/2021/196-(IUL)30 ރުރީގެ ނަންބަމިނިސްޓް

 ލިޔުންތައްމި އިޢުލާނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 

ންވާނީ ަބންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައި ޭބރުގައި ހުށައެޅި ފަރާތާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހަޅައަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަ •
 ހުށައެޅިފައިވާ މަސައްކަތް އިނގޭނޭ ގޮތަށެވެ. 

 
 މި އިޢުލާނުގެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލް 

 ށް މުއްދަތަ ތަޖުރިާބއަށް  މަސައްކަތުގެ އަގަށް
 ޕޮއިންޓް 10 ޕޮއިންޓް 20 ޕޮއިންޓް 70

 

 

 ލިޔުން #
އަންދާސީ ހިސާުބ )ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތީގެ އަގު، ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި ޖުމްލަ އަގު އެނގެން އޮތުމާއިއެކު އަންދާސީ   01

 ހިސާުބގައި ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.( 
ލޯކަލް   02 ނުވަތަ  ޕަރޓްނަރޝިޕެއް  ކުރިމަތިލާނަމަ،  ކުންފުންޏެއް،  މަސައްކަތަށް  ނަމުގައި  އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅާނަމަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ    / ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ 
 އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ 

 އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.  03
 ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް  04
 )ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭ ނަމަ(  ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ 05
 ބީލަން ކާމިޔާުބވާ ފަރާތުން  -މަސް ހަމަނުވާ(  3ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ )ދޫކުރިފަހުން  06
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ދީފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ އިނގޭނޭ ލިޔުންތައް )ގުޅުންހުރި  07

އި، މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު   ޚާލިޔުމުގައި ކުރި މަސައްކަތާއި، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީ ތައް، މިގޮތުން ހުށަހަޅާލިޔުން
މަސައްކަތް ނިންމި ތާރީޚް އޮތުން( އަދި   ޚާއިމަސައްކަތް ނިންމަޖެހޭ ތާރީ ދަތާއި، މަސައްކަތުގެ މުއްގެން އޮތުމާއި )ނއެ

 ( ގެންއޮންނަން ވާނެއެވެ.ނ މަސައްކަތުގެ މުޅި ޖުމްލަ އަގު އެ



 ( ޕޮއިންޓް:ހަތްދިހަ) 70މަސައްކަތުގެ އަގަށް 
 މަސައްކަތުގެ އަގަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި ެބލޭނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ގިނަ ޕޮއިންޓްލިޭބ އުޞޫލަކުންނެވެ. 

 (   70  × އަގު )ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު / ހުށަހެޅު ފަރާތުގެ އަގު 
 

 ( ޕޮއިންޓް ވިހި) 20ތަޖުރިާބއަށް 
ދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ދީފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުންތަކަށް ތަޖުރިާބއަށް ޕޮއިންޓް 

ަބލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން އެލިޔުމަކީ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުމުގައި ކުރި  
އްދަތު  އެގެން އޮތުމާއި )މުއްދަތު ނުވަތަ  މަސައްކަތާއި، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީޙާއި، މަސައްކަތުގެ މު

މަސައްކަތް ނިންމަޖެހޭ ތާރީޙް ނުވަތަ މަސައްކަތް ނިންމި ތާރީޚް އޮތުން( އަދި މަސައްކަތުގެ މުޅި ޖުމްލަ އަގު 
ރި އެގެންއޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ލިޔުމެއް ވާންވާނީ މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހު

 ލިޔުމަށެވެ. 10ލިޔުމަކަށެވެ. އަދި ގިނަވެގެން ަބލާނީ 
 

 ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. 
 

 ( ޕޮއިންޓް ދިހައެއް) 10ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަދަދަށް 
 ( 20  × )ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަދަދު /  އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަދަދު 

 
 ( ޕޮއިންޓްދިހައެއް) 10ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ޖުމްލަ އަގަށް 

 ( 20  × )ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ޖުމްލަ އަގު / އެންމެ ބޮޑު އަގު  
 

 ( ޕޮއިންޓް:ދިހައެއް) 10 އްދަތަށްމު
ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި ެބލޭނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ގިނަ ޕޮއިންޓްލިޭބ  މުއްދަތަށް މަސައްކަތުގެ 

 އުޞޫލަކުންނެވެ. 
 (   10  ×  މުއްދަތު / ހުށަހެޅު ފަރާތުގެ    ކުރު މުއްދަތު )ހުށަހެޅި އެންމެ    މުއްދަތު 

 

 މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު  

 ވެ.މަސައްކަތްތަކެނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައި މިވަ

 ސަރވިސްކުރުންފަޔަރ އިސްޓިންގްޝަރ  -
 ހަރުކުރުން ށްއިންސްޓްރަކްޝަން ޕޯސްޓަރ ޕްރިންޓްކޮފަޔަރ އިސްޓިންގްޝަރ އޮޕަރޭޓިންގް  -
 މިން ފަޔަރ ރެސިސްޓަންޓް ދޮރަކަށް ަބދަލު ކުރުން  90ކެމިކަލް ސްޓޯރޭޖްގެ ދޮރު  -
 މެޓީރިއަލްއަށް ަބދަލުކުރުންމިން ފަޔަރ ރެސިސްޓަންޓް  90ކެމިކަލް ސްޓޯރޭޖްގައި ހުރި ކުޑަދޮރުގެ ކަވަރު  -
 ކެމިކަލް ސްޓޯރޭޖްގައި ހުރި އެގްޒޯސްޓް ސަރވިސްކުރުން -
 ސްޓޯރޭޗްގައި ހުރި ކެމިކަލްތައް ޕަލަޓްމަތީ ެބހެއްޓުން  -
 ގެ ޕޯސްޓަރ ތައްޔާރުކޮށް ހަރުކުރުންފަޔަރ އެކްޝަން ޕްލޭން އަދި ފަސްޓް އެއިޑް ޕްރޮސީޖަރ -
 ވާގޮތަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކުރުން ކަވަރ  ކެމިކަލް ސްޓޯރޭޖް -



 ގެ ވާ ގޮތުގެ މަތީން ފަސްޓް އެއިޑް ޮބކްސް ފޯރުކޮށްދިނުން  13، ކްލައުސް 3ކެމިކަލާެބހޭ ގަވާއިދުގެ ޗެޕްޓަރ  -

 

ކުރެވުނު ކަމަށް ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ ފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ފުރިހަމަ   މަސައްކަތް ފުރިހަމަ
އެއް ހެދުމަށް  އިންސްޕެކްޝަންން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ޓީމު 10ކުރުމަށް ފަހު، 

ދެންނެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ގެންނަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި  އެއްވެސް ަބދަލެއް އިންސްޕެކްޝަން އަށް ފަހު ފަހުއެވެ.
 މަށްފަހު މަސައްކަތް ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ. އިސްލާހުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހަލާތެއްގައި އެކަމެއް އިސްލާހުކުރުކަމެއް 


