
 
 
 
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
 ،މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ       

 ދިވެހިރާއްޖެ މަދު މަގު، މާލެ،  ހު ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަ ވަނަ    5،  ވެލާނާގެ ،   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
 332-2512ފެކްސް     ، 3022207،  3022200ޓެލެފޯން:  

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

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އާންމު އިރުޝާދު 

 ބީލަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު   -  1ސެކްޝަން  

 88-ADHR/88/2022/73(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު: .1.1

 2022 ސެޕްޓެމްަބރު 08  އިޢުލާނުގެ ތާރީޚް: .1.2

 01 އިޢުލާނުގެ ވަނަ: .1.3

 ސަރަހައްދުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަޅުތެރެއިން  ކާށިދޫގެ(  ކ)  މާލެއަތޮޅު  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ފަތުރުވެރިކަން  މަސައްކަތް:.1.4

 ހޯދުމަށް.  ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ ސަރވޭ ބެތިމެޓްރީ

ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް  -މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޕްރީ  :އޮންނަތަނާއި ސުންގަޑި   ބިޑް މީޓިންގ -ޕްރީ  .1.5 ިބޑް މީޓިންގ އެއް 

 ނުވެއެވެ.

  ހޯމަ ވާ    2022  ސެޕްޓެމްަބރު  19ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ    :އޮންނަތަނާއި ސުންގަޑި   ން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން ބީލަ  .1.6

 ވަނަ ފަންގިފިލާ( ގައެވެ.   5ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް )ވެލާނާގެ،  10:00ދުވަހުގެ 

ަބދަލެއް   ބީލަން ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ  ބީލަން ކަރުދާހަށް ގެނެވޭ ބަދަލު: .1.7

ހިނދެއްގައި،   ފެނިއްޖެ  )އުނިގެނައުމަށް  އެމެންޑްމަންޓަކީ (  އިތުރު/އެމެންޑްމަންޓެއް  ދޫކުރާ  މިގޮތުން  ގެނެވޭނެއެވެ. 

މެދުވެރިކޮށް   އަދި އެ އުނިއިތުރު ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް .މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ަބއެކެވެ

 .ފޮނުވޭނެއެވެ

 



2    | ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އާންމު އިރުޝާދު 
 

 މަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ހު ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަ ވަނަ    5،  ވެލާނާގެ ،   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
 332-2512ފެކްސް     ، 3022207،  3022200ޓެލެފޯން:  

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

 ފަރާތްތައް މަށް ކުރިމަތި ލެވޭ  ބީލަ   –  2ސެކްޝަން  

)ޤާނޫނު .2.1 ޤާނޫނު  ކުރުމުގެ  ރަޖިސްޓްރީ  ވިޔަފާރި  ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ  ވިޔަފާރި    (18/2014ނަންަބރ:   ބީލަން  ދަށުން  ގެ 

  މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުދި އަދި 

 މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގެ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި،   .2.2

 ވެރިއެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ތިމާގެކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ މި 

އޮފީހެއް އެއްވެސް  ދާއިރާގެ  ފަރާތެއްމިނިސްޓްރީގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  އެކަމުގެގައި  އެނގޭނޭ    ނަމަ  މަޢުލޫމާތު  ސާފު 

އެންގުމަކާ  ލިޔުމެއްގައި އިތުރު  އެނގިއްޖެނަމަ  އެކަން  ހުއްޓާ  ހުށަނާޅާ  ލިޔުމެއް  މިފަދަ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ސޮއިކޮށް 

 .ކުރެވޭނެއެވެ ނުލައި އެ ބީލަން ާބތިލް

 ން ތައްޔާރުކުރުން ބީލަ   –  3ސެކްޝަން  

ީބލަން   .3.1 ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  )ނާމޫނާއެއް ބީލަން  އެއްގޮތަށް  ނަމޫނާއާ  ދީފައިވާ  ީބލަމާއިއެކު  ކުރަންވާނީ  ތައްޔާރު 

 .ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ ދީފައިވާނަމަ( ދިވެހި

އަދި   .3.2 ރުފިޔާއިންނެވެ.  ދިވެހި  ހިމަނައިގެން  ޖީ.އެސް.ޓީ  ހުށަހަޅަންވާނީ  އަގު  ފަރާތްތަކުން  ދައްކަންޖެހޭ  ޖީ.އެސް.ޓީ 

 .ދަދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެދައްކާ އަ ޖީ.އެސް.ޓީއަށް

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގައި، ީބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ޑިއުޓީއެއް، ޓެކުހެއް، އަދި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން   .3.3

އަގުތަކާއި، އަދި ،  އެހެންވެސް ކަމަކަށް، މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވާފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ އެހެންވެސް އަގެއް، ރޭޓުތަކާއި ނުވަތަ

 .ގައި ހިމަނަންވާނެއެވެގެ ގޮތުޖުމްލަ އަގު ީބލަމުގެ

އެނެކްސް   .3.4 ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ  ހުށަހަޅާފޯމު  2އަގު  ބީލަން  މީގެގައިވާ  އަދި  ހެޑްގައި    އިތުރަށް  ގައެވެ.  ލެޓަރ  ކޮންޕެނީ 

 ންވާނެއެވެ.ކޯޓޭޝަނެއްވެސް ހުށަހަޅަ

 އަގުހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިމަސައްކަތު  އަގު ހުށަހަޅާއިރު  .3.5

 .މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ަބންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ދުވަހުގެ އަދަދުންނެވެ .3.6



3    | ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އާންމު އިރުޝާދު 
 

 މަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ހު ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަ ވަނަ    5،  ވެލާނާގެ ،   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
 332-2512ފެކްސް     ، 3022207،  3022200ޓެލެފޯން:  

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

 ދުވަހުގެ   90އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ީބލަމުގެ ޞައްހަކަން ދެމިއޮންނަ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް   .3.7

 މުއްދަތަށެވެ. 

ބީލަން  ަބ .3.8 އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  މުއްދަތަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މުއްދަތު  ީބލަމުގެ ޞައްޚަ  ޙާލަތްތަކުގައި،  އިސްތިސްނާ  އެއް 

ތުން ދެއްކި ީބލަމުގެ ސެކިއުރިޓީ ނުގެއްލި މިފަދަ ފަރާތުގެ ކިަބއިން އެދިފާނެއެވެ. ނަމަވެސް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާ ހުށަހަޅާ

 .އިންކާރު ކުރެވިދާނެއެވެ އެދުމަކަށް

ީބލަމުގެ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއްގައި ބީލަން ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތައްގަނޑު އޮންނަންވާނެއެވެ.   .3.9

އެ ވަޒަންކުރާއިރު  ބީލަން  ނުވާނަމަ  އަމަލުކޮށްފައި  ގޮތުގައި  މިގޮތަށް  ަބއެއްގެ  ީބލަމުގެ  ނުގަތުމުގެ  ލިޔުމަކީ  ަބލައި 

 .އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ

 ހުށަހެޅުން ބީލަން    –  4ސެކްޝަން  

 ބީލަން ހުށަހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ީބލަމެއް ަބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.  .4.1

 ފެކްސް އިން ފޮނުވާ ީބލަންތައް ަބލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.އީމެއިލް އާއި  .4.2

ކަނޑައެޅިފައިވާ  ވަނަ ނަންބަރުގައި    1.6ގެ    1ސެކްޝަން  ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބިލަން ހުށަހަޅަން   ީބލަންތައް .4.3

އެފަރާތުން ނުވަތަ  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ތަ  ތާރީޚުގައި  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހުޅުވުމަށް  ފަރާތެއްގެ ީބލަން  ފޮނުވާ  ނަށް 

 .ހާޒިރުގައެވެ

ހުށަހަޅަން  .4.4 ބީލަން  ލިޔުމެއް  އެނގޭނެ  ފަރާތެއްކަން  ތަމްސީލުކުރާ  ވިޔަފާރިއެއް  އެ  ފަރާތަކީ  އަންނަ  ހުށަހަޅަން   ބީލަން 

ޭބނުންވެ ސާފުކުރަން  މައުލޫމާތެއް  ގޮތުން  ީބލަމާެބހޭ  ހުށަހަޅާ  އެފަރާތަކީ  އަދި  ގެންނަންވާނެއެވެ.  އްޖެ  އަންނަފާރާތުން 

 .ހިނދެއްގައި އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ 

ނަމަވެސް   .4.5 ހުށަހަޅާފައިނުވި  ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  މަޢުލޫމާތާއި  ފުރިމަކުރަންޖެހޭ  ހުށަހަޅާއިރު  ބީލަން 

ީބލަންތައް   ސުންގަޑީގެ ހުރިހާ  ހުށަހަޅާ  ނަމަވެސް ކުރީން  މަރުހަލާއެއްގައި  ކޮންމެ  ީބލަމުގެ  އަދި  ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

 ކުރެވޭނެއެވެ.ވިއްޖެނަމަ އެީބލަމެއް ބާތިލްފުރިހަމަނުވާކަން ފާހަގަކުރެ ީބލަމެއް



4    | ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އާންމު އިރުޝާދު 
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 332-2512ފެކްސް     ، 3022207،  3022200ޓެލެފޯން:  

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

އަދަދަ .4.6 އެކަށީގެންވާ  ނުވަތަ  އަގުތަކެއްނަމަ  އެކަށީގެންނުވާ  އަގުތަކަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ަބލައިގަތުމަށްފަހު  ކަށް  ީބލަންތައް 

މި ބީލަން އިޚްތިޔާރު  ކުރުމުގެ  ބާތިލް  ީބލަންތައް  އެފަދަ  ނުވަތަ  އެީބލަމެއް  މިނިސްޓްރީއަށް  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ 

 .ލިިބގެންވެއެވެ

ވެސް   .4.7 ަބޔަކަށް  ކޮންމެ  ހުށަހެޅޭނީ  ފަރާތަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ކުރިމަތިލާ  ީބލަމެވެ.    1ބީލަމަށް   )އެކެއް(  1)އެކެއް( 

ބީ  ގިނަ  ބާތިލް   ލަންބީލަމަށްވުރެ  ީބލަމެއް  ހުރިހާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެފަރާތުން  ހުށަހަޅާފިނަމަ  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް 

 .ކުރެވޭނެއެވެ

ނަމާއި .4.8 ވިޔަފާރީގެ  ހުށަހަޅައި  ޭބރުގައި  އުރައިގެ  ސިޓީ  ކުރެވިފައެވެ.  ަބންދު  އުރައެއްގައި  ސިޓީ  އޮންނަންވާނީ    ، ބީލަން 

އިޢުލާން ނަނަްބރު އޮންނަންވާނެއެވެ. މިނޫންގޮތަކަށް އޮންނަ ީބލަމެއް   ،ނަމާއިގުޅޭނެ ނަންަބރު އަދި ީބލަމުގެ    ، އެޑްރެސް

 އިޚްތިޔާރު މި މިނިސްޓްރީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  ބަލައިނުގަތުމުގެ

 މާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް  ބީލަ   –  5ސެކްޝަން  

 ީބލަމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތަކެތި 

 (1ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ޗެކްލިސްޓް )އެނެކްސް  .5.1

 (2އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅާ ފޯމް )އެނެކްސް  .5.2

 ކޯޓޭޝަން )ކުންފުނީގެ ލެޓަރ ހެޑްގައި( .5.3

 ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ  .5.4

 އް ނަމަ( ޏެޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ )ކުންފުންއެސް.އެމް.އީ ރެޖިސްޓްރޭ .5.5

 ވިޔަފާރިއެއްނަމަ( ކޮށްފައިވާޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ .5.6

 (3އަމިއްލަފަރާތެއްނަމަ ވަނަވަރު )އެނެކްސް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް /  .5.7
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 މަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ހު ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަ ވަނަ    5،  ވެލާނާގެ ،   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
 332-2512ފެކްސް     ، 3022207،  3022200ޓެލެފޯން:  

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

ޑިރެކްޓަރ/މެނޭޖިންގް  .5.8 މެނޭޖިންގ  )ކުންފުނީގެ  އެޓާރނީ(  އޮފް  )ޕަވަރ  ލިޔުން  ހުއްދަ  ސޮއިކުރުމުގެ   ީބލަމުގައި 

 ޕާރޓްނަރ/ސޯލް ޕްރޮޕްރެއިޓަރ ނޫންފަރާތެއް ނަމަ( 

މަސް ހަމަނުވާ( ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ގެ    3މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ )ދޫކުރި ފަހުން   .5.9

)ީބލަމާއެކު ހުށަހަލައިފައިނުވާނަމަ ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭ ފަރާތުން މި މިނިސްޓްރީން އަންގާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި  ކޮޕީ

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.(  މިލިޔުން

ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި    5ފާއިތުވި   .5.10 އަދި އެ މަސައްކަތްތައް  4މަސައްކަތްތައް )އެނެކްސް  )ފަހެއް( އަހަރުގެ ތެރޭގައި   )

 .ތައްކޮށްފައިވާކަން ޘާިބތުކޮށްދޭ ލިޔުން 

 .ކާއި ތަކެތި ީބލަމުގެ އެހެނިހެން ލިޔުންތަީބލަމާއެކު ކޮންމެހެން ހިމެނެންޖެހޭ ކަރުދާހުގައި މަސައްކަތު މަޢުލޫމާތުއަދި  .5.11

 ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއާއި    –  6ސެކްޝަން  

އަގު   .6.1 ީބލަމުގެ  ނުވަތަ    -/500,000ހުށަހަޅާ  ޭބންކަކުން  ގަޫބލުކުރާ  ސަރުކާރު  ވާނަމަ  ޮބޑު  ވުރެ  އަށް  ރުފިޔާ 

އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން ފައިނޭންޝަލް  ގާއިމްކުރެވިފައިވާ  ދޫކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  ސެކިއުރިޓީ  ،  މި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ިބޑް ސެކުރިޓީގެ ގޮތުގައި 

 ހާސް ރުފިޔާ( އެވެ.  ފަސް) 5,000.00ގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ގެ ގޮތުިބޑް ސެކިއުރިޓީ .6.2

 ( ދުވަސް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.ސަތޭކަ ފަހެއް) 105 ތާރީޚުން ފެށިގެން ން ހުށަހަޅާިބޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ީބލަ .6.3

 .ވާނެއެވެ ހިމަނާފައި ގައި 5ނަމޫނާއެއް އެނެކްސް އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ  ިބޑް ސެކިއުރިޓީ .6.4

( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ފަނަރަ)  15ބީލަން ކާމިޔާުބ ކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ަބންދު ނޫން   .6.5

 .ކާމިޔާުބ ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ިބޑް ސެކިއުރިޓީއާ ޙަވާލުވުމަށް އެދެންވާނެއެވެ ބީލަން

 :ވެކުގައި އަނުބރާ ދޫނުކުރެވޭނެއެލަތްތަތިރީގައިވާ ޙާިބޑް ސެކިއުރިޓީ  .6.6
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ކަ) ބީލަން  ހުށަހަހ(  ބީލަން  ހަމަނުވަނީސް،  މުއްދަތު  ީބލަމުގެ ޞައްޙަ  އަދި  އަނުބރާ  ނޑާފަހުން  ބީލަން  ފަރާތުން  ޅާ 

 ދިއުން ގެން

  :އަންނަނިވި ކަމެއް ނުކުރުންނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލަން ކާމިޔާުބ ކުރާ ފަރާތުން ކަށ( ީބ)

 އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން ނުވަތަ  -

 ( ރފޯމަންސް ގެރެންޓީ/ސެކިއުރިޓީ ދެއްކުން )ދައްކަންޖެހޭނަމަޕަ -

ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ޮބޑު ވާނަމަ ބީލަން ކާމިޔާުބކުރާ ފަރާތުން ސަރުކާރު ގަޫބލުކުރާ   -/500,000ހުށަހަޅާ ީބލަމުގެ އަގު   .6.7

ށް ދޫކޮށްފައިވާ އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަ ޭބންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް

 .ވެރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެގެރެންޓީއެއް ޕަ

 އެވެ.  7%އަގުގެ ޖުމުލަ  ހުށަހަޅާޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ީބލަމަށް  .6.8

އިތުރަށް  ޕަ .6.9 ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ހަމަވާ  މުއްދަތު  މަސައްކަތުގެ  މުއްދަތަކީ  ގެ  ގެރެންޓީ  މަސް   (ހައެއް)  6ރފޯމަންސް 

 ދުވަސް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

 ގައި ވާނެއެވެ. 6ރފޯމަންސް ގެރެންޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް އެނެކްސް ޕަ .6.10

 އެޑްވާންސް ފައިސާ   –  7ސެކްޝަން  

އަގު   .7.1 ީބލަމުގެ  އެއްަބސް  -/250,000ހުށަހަޅާ  ފަރާތަށް،  ކުރާ  ކާމިޔާުބ  ބީލަން  ޮބޑުނަމަ  ވުރެ  އަށް   ވުމުގައި ރުފިޔާ 

%  45ސޮއިކުރާތާ   އަގުގެ  ޖުމުލަ  މަސައްކަތުގެ  ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  އެޑްވާންސް  ތެރޭގައި  )ފަނަރަ   15ދުވަހުގެ 

 އެދެވިދާނެއެވެ. އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ޮބޑު ނުވާ އަދަދެއް ހޯދުމަށް 

އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގޫަބލުކުރެވޭ ޭބންކަކުން   .7.2

ދޫކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  އެ  އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން  ފައިނޭންޝަލް  ގާއިމްކުރެވިފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އެޑް ގެރެންޓީއެއް
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ިބލްތަކުން،  .7.3 ހުށަހަޅާ  ހޯދަމުންދާއިރު  ޚިދުމަތް  ނުވަތަ  ކުރަމުންދާއިރު  މަސައްކަތް  ފައިސާ  ދެވޭ  ގޮތުގައި   އެޑްވާންސްގެ 

 .ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ

 ގައި ވާނެއެވެ. 7އެނެކްސް  ންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއްއެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ އޮ .7.4

 ބީލަން ވަޒަން ކުރުމާއި، ބީލަން ޙަވާލުކުރުން   –  8ސެކްޝަން  

ީބލަން ހުށަހެޅި  .8.1 އަޅާކިޔުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން،  ީބލަންތަކާއި  އަދި އެހެން  ީބލަންތައް ދިރާސާކޮށް، ވަޒަންކޮށް، 

ބެހިފައިވާގޮތް ސާފުކުރުމަށާއި  ފަރާތެއްގެ   ކޮންމެ ީބލަމުގައި ހިމެނޭ ރޭޓްތައް  އަދި  ީބލަމާއި  ކިަބއިންވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ޖަވާބު   ހިސާުބގެ ދޭ  އެދުމާއި  އެދޭ  އޮޅުންފިލުވުމަށް  ކަމެއް  އެދިދާނެއެވެ.  ަބދަލުގެނައުމަށް  އަގަށް  ސަަބުބން  ކުށެއްގެ 

 .ލިޔުމުންނެވެ އޮންނަންވާނީ

 އިރު ފެނުނު ހިސާުބގެ ކުށެއް ފިޔަވައި، ީބލަމުގެ އަގަށް ނުވަތަ ީބލަމުގެ ޒާތަށް ަބދަލު އަންނަ ކަމެއް  ބީލަން ދިރާސާކުރި .8.2

 .ގެނައުމަށް އެދި ހުށަހަޅައި ހެދުން ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ

  ބީލަން ވަޒަން ކުރުމުގެ ކުރީން ކޮންމެ ީބލަމެއްގައިވެސް އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލާނެއެވެ. .8.3

 ީބލަމުގައި ރަނގަޅަށް ސޮއިކޮށް/ސްޓޭމްޕްކޮށް ފައިވޭތޯ ބެލުން  •

  ީބލަމާއެކު ހިމެނެންޖެހޭ ީބލަމުގެ ސެކިއުރިޓީ ހިމަނާފައިވޭތޯ ބެލުން  •

  ީބލަމާއެކު ކޮންމެހެން ހިމެނެންޖެހޭ ީބލަމުގެ ފޯމްތައް/ލިޔުންތައް ހިމަނާފައިވޭތޯ ެބލުން •

  ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ފެތޭތޯ ބެލުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ބީލަން، ބީލަން ކަރުދާހުގައި •

 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތަށާއި ޝަރުތުތަކާއި ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަޑަށް ަބލައިގެން .8.4

 .ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ީބލަމުގެ ަބއިތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ

ވަޒަންކުރެ .8.5 ތެރެއިން  ީބލަންތަކުގެ  އަދި  ހުށަހަޅާ  ސްޕެޝިފިކޭޝަން  މައުލޫމާތު/  ޓެކްނިކަލް  ގައި    5ސެކްޝަން  ވޭނީ 

 ފުރިހަމަވާ ީބލަންތަކެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް 



8    | ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އާންމު އިރުޝާދު 
 

 މަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ހު ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަ ވަނަ    5،  ވެލާނާގެ ،   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
 332-2512ފެކްސް     ، 3022207،  3022200ޓެލެފޯން:  

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

 ަބޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. އަދި އިޢުލާނުގައި  މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ީބލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު  .8.6

 ީބލަންތައް ދިރާސާކޮށް ވަޒަންކުރާނީ މިނިސްޓްރީގެ އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީންނެވެ.  .8.7

ހުށަހަޅާފައިވާ  .8.8 އަދި  ރިޕޯޓް  އިވެލުއޭޝަން  ޝީޓާއި،  އިވެލުއޭޝަން  ކޮމިޓީގެ  އިވެލުއޭޝަން  ކުރާނީ  އެވޯޑް  ބީލަން 

 ިބލަންތައް ރިވިއު ކުރެއްވުމަށްފަހު ިބޑް ކޮމިޓީންނެވެ. 

 ތަށާއި ކާމިޔާުބނިވި ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ލިޔުމުންބީލަން ކާމިޔާުބކުރި ފަރާ .8.9
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