
 

    
 

 

 

 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް  
 ،މާލެ

 ދިެވހިރާއްޖެ 
 

ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   5،  ވެލާނާގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް،   
   332  2512ފެކްސް  ،   2207 302، 2200 302 ޓެލެފޯން:  

  www.tourism.gov.mv  :ްވެބްސައިޓ  info@tourism.gov.mv  :ްއީ -މެއިލ 

ކުރުމަށް މާލެ އަތޮޅު )ކ( ކާށިދޫގެ ފަޅުތެރެއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ބެތިމެޓްރީ ސަރވޭ  ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ 
 ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ. 

 މައިގަނޑު މަސައްކަތް  .1

  ފަޅުތެރެއިން   ކާށިދޫގެ(  ކ)  އަތޮޅު  މާލެ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ފަތުރުވެރިކަންމިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް   -

 ސަރވޭ ހެދުން. ެބތިމެޓްރީ ސަރަހައްދުގެ ފާހަގަކޮށްފައިވާ

 މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ވަކި މަޢުލޫމާތު ޝީޓެއްގެ ގޮތުގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. -

 ހުށަހަޅުއްވާނެ ގޮތް އަގު   .2

 އަގު އެނގޭނެހެންނެވެ.  އަގު ވަކިން އެނގޭނެހެން ހިމަނައިގެން ޖުމުލަ ސަރވޭ ކުރުމުގެއަގުހުށަހަޅަންވާނީ  -

 ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އަގުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނަންވާނެއެވެ.  -

ތިރީގައި، އަދި  އަގު ހުށަހަޅާއިރު ސަމާލުކަންދޭންވީ އިތުރު ކަންކަމާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔުންތަކުގެ ތަފްޞީލް   -

 ގައި ަބޔާން ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. ީބލަންހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އާއްމު އިރުޝާދު

 

 މާކިންގ ކްރައިޓީރިއާ  .3

 ފަރާތެއް ހޮވުމަށް މާކުސް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކަށް ަބލައިގެންނެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ 

 60%  މަސައްކަތުގެ އަގަށް -

 20% މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް -

 20% މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބއަށް -

 ދެވޭނެ ޖުމުލަ މާކުސް ތަފްޞީލް  ދާއިރާ

 60 މާކުސް ލިޭބނެއެވެ.ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުޑަ އަގަކަށް ގިނަ  އަގަށް ގެމަސައްކަތު

 20 މާކުސް ލިޭބނެއެވެ.ގިނަ  ކުރު މުއްދަތަކަށްހުށަހަޅާ އެންމެ  މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް

mailto:info@maldivestourism.gov.mv


 

         

މަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ހު އަމީރު އަ ފަންގިފިލާ،  ވަނަ    5،  ވެލާނާގެ   ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް   
   332  2512ފެކްސް  ،   2207 302، 2200 302 ޓެލެފޯން:  

   www.tourism.gov.mv   :ްވެބްސައިޓ  info@tourism.gov.mv  :ްއީ -މެއިލ  

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބއަށް

ކޮށްފައިވާކަން   5ފާއިތުވި   މަސައްކަތް  މިާބވަތު  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   ލިޔުން  ލިޔެކިޔުމުގައި  އަންގައިދޭ  އެފަދަ 

ލިޔެކިޔުންތަކުގައި   ސިޓީފަދަ  ރެފަރަންސް  ކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ 

ާބވަތް އަދި،  ތުމުއްދަ،  މަސައްކަތުގެ  ކުރި އަގު  މަސައްކަތް   

 އަހަރުތައް އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ.

ރިފަރެންސަށް ވުރެ    04ވެ. މާކުހެ 5ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް ދެވޭނީ 

 ލިބޭނެއެވެ.   މާކުސް ގިނަވާނަމަ ފުލް  

20 

 
 
 
 . ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 3

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

 (2އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅާ ފޯމް )އެނެކްސް  .2

 ކޯޓޭޝަން )ކުންފުނީގެ ލެޓަރ ހެޑްގައި( .3

 ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  .4

 އެސް.އެމް.އީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ )ކުންފުންޏެއް ނަމަ(  .5

 ޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ(ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭ .6

 (3ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް / އަމިއްލަފަރާތެއްނަމަ ވަނަވަރު )އެނެކްސް  .7

ޑިރެކްޓަރ/މެނޭޖިން .8 މެނޭޖިންގ  )ކުންފުނީގެ  އެޓާރނީ(  އޮފް  )ޕަވަރ  ލިޔުން  ހުއްދަ  ސޮއިކުރުމުގެ  ގް ީބލަމުގައި 

 ޕާރޓްނަރ/ސޯލް ޕްރޮޕްރެއިޓަރ ނޫންފަރާތެއް ނަމަ( 

މަސް ހަމަނުވާ( ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް    3މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ )ދޫކުރި ފަހުން   .9

މު އަންގާ  މިނިސްޓްރީން  މި  ފަރާތުން  ކުރެވޭ  އެވޯޑް  ބީލަން  ހުށަހަލައިފައިނުވާނަމަ  )ީބލަމާއެކު  ކޮޕީ  އްދަތެއްގެ ގެ 

 ތެރޭގައި މިލިޔުން ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.( 

mailto:info@maldivestourism.gov.mv


 

         

މަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ހު އަމީރު އަ ފަންގިފިލާ،  ވަނަ    5،  ވެލާނާގެ   ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް   
   332  2512ފެކްސް  ،   2207 302، 2200 302 ޓެލެފޯން:  

   www.tourism.gov.mv   :ްވެބްސައިޓ  info@tourism.gov.mv  :ްއީ -މެއިލ  

( އަދި އެ މަސައްކަތްތައް  4)ފަހެއް( އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް )އެނެކްސް    5ފާއިތުވި   .10

 ކޮށްފައިވާކަން ޘާިބތުކޮށްދޭ ލިޔުންތައް.

 (5ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑުނަމަ( )އެނެކްސް  -/500,000ިބޑް ސެކިއުރިޓީ )ހުށަހަޅާ ީބލަމުގެ އަގު  .11

 ލަމާއެކު ކޮންމެހެން ހިމެނެންޖެހޭ ީބލަމުގެ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި.ީބ މަސައްކަތު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިއަދި  .12
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