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ގެ މަޢުލޫމާތު ކަުރާދސް ތު ަމސައްކަ ޕްިރންޓްކުރުުމގެ ފޮތްތައް ީސރީްޒގެ ވާހަކަގެެވށި ުގޅުން  –ބީލަމަށް ކުިރމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިުރޝާދު   2 
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 މަޢުލޫމާތު ޝީޓް 

ފޮތްތައް  ހަކަ ވާ  ސީރީޒްގެ  ވާހަކަ  "ގެވެށި ގުޅުން" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ 
 ނުންވެއްޖެ ތެއް ބޭ ނެ ފަރާ ދޭ ށް ޕްރިންޓްކޮ

 ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަށުން ކެމްޕެއިންގެ ހިންގަމުންގެންދާ މިނިސްޓްރީން މި ގޮތުން ހޭލުންތެިރކުރުމުގެ އަނިޔާއަށް ގެވެށިމިއީ 
 ތެވެ.މަސައްކަ ރުމުގެ ކުޓްތްތައް ޕްރިންފޮ ހަކަގެ ވާސީރިސް ވާހަކަ ކުޑަކުދިންގެ ހަމަޖެހިފައިވާ

 459-PL/459/2022/71(IUL) :އިއުލާން ނަންބަރ

 2022 ޓްސްއޮގަ 9: ތާރީޙް

 :މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  .1

 އެއްގޮތްވާ  އާ  ސްޕެސިފިކޭޝަން ގައިވާ  1 އެނެކްސް  މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ކުރަންޖެހޭމި އިޢުލާނުގެ ދަށުން  1.1

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅަންވި ގޮތް  .2

 .ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށެވެމި ބިޑަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ  2.1

. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅަންވާނީ މިމިނިސްޓްރީއިން ދޫކޮށްފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިއެވެ 2.2

ޓީ އާއިއެކު ޖުމްލަ އަގުޖަހާ ސޮއިކޮށް، އަދި .އެސް.އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ފޯމުގައި ޖީ

 . ޖަހާފައި ނުވާ އަންދާސި ހިސާބު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެވެރިފަރާތުގެ ތައްގަނޑު 

. އަންދާސީ ހިސާބު ހުންނަންވާނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއި އެކު، ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައިއެވެ 2.3

ންދާސީ ޭޅ އަނަންބަރާއި، ކޮންކަމަކަށް ހުށަހަ ގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި، އިޢުލާންސިޓީ އުރައި

 . ހިސާބެއްކަން އެނގެން އޮންަންނވާނެއެވެ



 

ގެ މަޢުލޫމާތު ކަުރާދސް ތު ަމސައްކަ ޕްިރންޓްކުރުުމގެ ފޮތްތައް ީސރީްޒގެ ވާހަކަގެެވށި ުގޅުން  –ބީލަމަށް ކުިރމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިުރޝާދު   3 
 

ޅޭ އެއްވެސް އަންާދސީ ހިސާބެއް ވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހައަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައި 2.4

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަށް ހަމަނުވާ ައންދާސީ ިހސާބު ބާޠިުލ  /އަދި މަޢުލޫމާތު . ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ

 . މެއިލް އާއި އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ބަލައެއް ނުަގނެވޭނެެއވެ.އީ. ވޭނެއެވެކުރެ

އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ބަންދުކޮްށފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި  2.5
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްަފހުގައި އަގަށް . ވެއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ހުިރހާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައިއެ

 . ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ
ޙާޒިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން . އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަާރުތން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޒިރުވާންވާނެއެވެ 2.6

އި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތެއް އަދި މިގޮތަން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބާ. ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީ ހިސާބެކެވެ
 .ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެްއގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ ބޭފުޅަކު ޙާޒިރުވާން ވާނެއެވެ

 ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށައެޅޭީނ އެއް ބިޑުގެ ގޮތުގައި އެންމެ އަގެކެވެ. 2.7

ދުވަހެވެ. އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ  60ދަތަކީ މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ ވެލިޑިޓީ މުއް 2.8
 .ދުވަހެވެ 60މުއްދަތަކީ 

 .އަންދާސީ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަންވާނީ މިމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ 2.9
 : އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  .3

 ުހަށއަޅަންޖެހޭ ހިސާބާއެކު އަންދާސީ) .ތިރީަގއިވާ ލިޔުންތަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެއަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު  3.1

 .(ކުރެވޭނެއެވެ ބާޠިލު އެބިޑެއް ހުަށނަައޅާނަމަ ލިޔުންތައް ދަންނަވާފައިވާ ތިރީގައި ގޮތުގައި ލިޔުންތަކުގެ

 2އެނެކްސް  .އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް 3.2

 (.މަސައްކަތްތަކުގެ ބްރޭކްޑައުންސް ހިމަނަްނވާނެއެވެ) އެސްޓިމޭޓްން/ކޯޓޭޝަ 3.3

 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތުގެ ޕްލޭން އެނގޭނެހެން ލިޔުމެއް )ޓައިމްލަިއްނ( 3.4

އަމިއްލަ ފަރުދަކު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނަމަ، ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  3.5

 .އަންގައިދޭ ކާޑު ކޮޕީ

 .ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ /ކުންފުންޏެއް ނަމަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވިޔަފާރި  /ވިޔަފާރި  3.6

ވީ އާއިއެކު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމުގެ ތަޖުރިާބ ލިުޔންތަށް އަިދ .ސީ) އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ވަނަވަުރ  3.7

 .ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ( ރެފަރެންސް  ލެޓަރސް

)ވިޔަފާރި/ކުންފުިނ ރަޖިސްޓަރ ކުންފުންޏެއް ނަމަ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް )ޕްރޮފައިލްގައި ތަޢާރަފްވިޔަފާރި/ 3.8

ކުަރމުންދާ އަދި  ،މާލީ ޤާބިލުަކން ،އޮނިގަނޑު ،މަޤްޞަދު  ،ކުރެވިފައިވާ/ނިސްބަތްވާ އަތޮޅާއި ރަށް ހިމެނޭގޮތަށް(

 ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް(



 

ގެ މަޢުލޫމާތު ކަުރާދސް ތު ަމސައްކަ ޕްިރންޓްކުރުުމގެ ފޮތްތައް ީސރީްޒގެ ވާހަކަގެެވށި ުގޅުން  –ބީލަމަށް ކުިރމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިުރޝާދު   4 
 

 ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް. ޖީ.އެސް.ޓީ ނުވަތަ ބީ.ޕީޓީ/އިންކަމް ކުންފުންޏެއްނަމަ/  ވިޔަފާރި 3.9
 .ޓެކްސް ކުލިއަރެންސް ފޯމުމަސް ހަމަނުވާ  3ދޫކުރިތާ ވިޔަފާރި / ކުންފުންޏެއްނަމަ  3.10

ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާކަމުގެ ލިޔުން  /ވިޔަފާރި  3.11

 (އީ ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް .އެމް.އެސް) 

 0.5%އަށް ވުރެ ބޮޑުކަމުގައި ވާނަމަ ހުށަހަޅާ އަުގގެ  (ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ) 500,000.00މަސައްކަތުގެ އަގު  3.12

ޖެޭހނީ ސަރުކާރުން  ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ުހށަހަޅަން. ) ތުގައި ުހަށހަޅަންވާނެއެވެބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮ

ބޭންކަކުން ނުަވތަ ިދވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުަޝނަކުން މި  ޤަބޫލު ކުރާ

 (ރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ.ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއު

 އެކަން ސާބިތުކޮށްޭދ ދުމަތެއްވާނަމަދަ ޚިފަމިކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކުރިން ސަރުކާރަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަމީގެ  3.13

އަހަރު ދުަވހުގެ ތެރޭގައި ( ހަދި) 10ހުށަހަޅާއިރު ވޭތުވެދިޔަ ރިފަރެންސް ލެޓަރ ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ) ލިޔުންތައް

. ލިޔުންަތށް ުހށަނާޅާ ފަރާްތަތކަށް ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެއެވެ ،މަސައްަކތް އުސޫލުންކޮށްފައިވާ ބިޑް

  .( ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގަިއ ނުބެލެވޭނެއެވެއްވާލު ކުރިކަމުގެ އެއްބަސްވުންތަމަސައްކަތް ހަ

 : ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  .4

އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަްށ އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް، އެައްށފަހު ދެވޭނީ )ޕޮއިންޓް  60 :އަގު  4.1

 (.ރޭޝިއޯއިންނެވެ

އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް، އެއަށްފަހު ދެވޭނީ )ޕޮއިންޓް  20 :މުއްދަތު  4.2

 .(ރޭޝިއޯއިންނެވެ

މިފަދަ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ، އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވި ފަރާތުން އެފަރާތުން )ޕޮއިންޓް  20 :ތަޖްރިބާ  4.3

( ހަދި) 10މި ލިޔުންތަށް ހުަށހަޅާއިރު ވޭތުވެދިޔަ  ،ސޮއި ކޮށްފައިވާ ލިޔުންއެފަރާތެއްގެ ލެޓަރހެޑްގައި ވެރިއެއް 

 އްސައްކަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި މަ މަސައްކަތްތަމި  އުސޫލުންކޮށްފައިވާ، އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިޑް 

މި . ޕޮއިންޓް ދެޭވނެއެވެ( ދޭއް) 02އެގޮތުން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުަމކަށް  ،އްލިޔުންތަ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

 .(ށް ހުށަހަޅާފައިނުާވނަމަ ަތޖްރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭެނއެވެލިޔުންތަ

މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެ ' ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން  4.4
އުސޫލު ' ގައި ކުރިއަށްގެންދާ ބީލަންތަކުގައި ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާ ބީލަންވެރިންނަށް އިސްކަންދިނުމުގެ 

 ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.



 

ގެ މަޢުލޫމާތު ކަުރާދސް ތު ަމސައްކަ ޕްިރންޓްކުރުުމގެ ފޮތްތައް ީސރީްޒގެ ވާހަކަގެެވށި ުގޅުން  –ބީލަމަށް ކުިރމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިުރޝާދު   5 
 

 ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.)ހ 5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ 4.4ބިޑުގައި ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާނީ  މި 4.4.1
 މާލެ ސަރަހައްދަށް ހުޅުވާލެވޭ އަންދާސީ ހިސާބެކެވެ.މި މަސައްކަތަކީ 

 

ނުވަތަ   ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 30275493027536 ,3027537 , އިތުރު މައުލުމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް
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ގެ މަޢުލޫމާތު ކަުރާދސް ތު ަމސައްކަ ޕްިރންޓްކުރުުމގެ ފޮތްތައް ީސރީްޒގެ ވާހަކަގެެވށި ުގޅުން  –ބީލަމަށް ކުިރމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިުރޝާދު   6 
 

  :1އެނެކްސް 

 އް ވާހަކަ ފޮތްތަ ސީރީޒްގެ  ވާހަކަ  "ގެވެށި ގުޅުން" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ 
 ނުންވެއްޖެ ތެއް ބޭ ނެ ފަރާ ދޭ ށް ޕްރިންޓްކޮ

 

ސީރީޒްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ވާހަކައަކީ ވަކި މައުޞޫއުއަކަށް . މި މެނޭނެއެވެވާހަކަ ހި 6މި ވާހަކަ ސީރީޒްގައި ޖުމްލަ  -

  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. 

 ވެ.ސައިޒަށް ކުލަކޮށA5ެ ވާނީ ޕްރިންޓް ކުރަންކޮންމެ ވާހަކަ ފޮތެއް ވެސް  -

 ކޮޕީއެވެ. 1000ކޮންމެ ވާހަކައަކުން ޕްރިންޓްކުރާނީ  -

 ކޮޕީއެވެ.  6000މުޅި ޖުމްލަ ޕްރިންޓް ކުރާނީ  -

 ޕޭޖާއެކު( ހިމެނޭނެއެވެ. )ކަވަރ ސަފްހާ 16ކޮންމެ ވާހަކައެއްގައި  -

ޕްރިންޓް ކުރާނީ އެހެން ގަނޑުތައް  ކަރުދާހަށެވެ. ލޮސީޖީ.އެސް.އެމް ގް  250ރިންްޓ ކުރާނީ ވާހަކަފޮތުގެ ބޭރުގަނޑު ޕް -

 ކަރުދާހަށެވެ.  ލޮސީޖީ.އެސް.އެމް ގް 180

 ބައިންޑިންގ: ސެޑްލް ސްޓިޗް  -

 މިލިމީޓަރ 03ޑް: ކްރޮޕް އެންޑް ބްލީ -

  ޕްރިންޓްކޮށް ނިުމމަށް ފަހު މިނިސްޓްރީއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  އްވާހަކަ ފޮތްތަ -


