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 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 ކަރުދާސް   މަޢުލޫމާތު 

 އިޢުލާން ނަމަބަރު:  .1

1.1. (IUL)94-Q/1/2021/14 

 : މަސައްކަތް  .2

)ހަތަރު( ފަންގިފިލާގައި އެލްމެނިއަމް ފަތިން    4ބިލްޑިންގް ގައި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފ ސް ހިމެނޭ  ސްޓާރކްލައުޑް    މަސައްކަތަކ    މި  2.1

 ސާރވިސް  ޓްވޯރކު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަދި މ ގެ އިތުރުންސެކްޝަންތަކަށް ކަރަންޓްލުމާއި ނެ ފްރޭމު ހަދައި ބިއްލޫރިން ާޕރޓިޝަން ޖެހުމާއި،  

 މަސައްކަތެވެ.   ކައުންޓަރުސެޓަްޕ ހެދުމާއި ކާރްޕޓް އެޅުމުގެ އޭރިޔާގެ  

 މަސައްކަތުގެ ތަފްސ ލް:  .3

    ހިމެނިފައި ހުންނާނެއެވެ.  2ގެ އެނެކްސް ކަރުދާހުމިމަޢުލޫމާތު ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު އްކަތާއި ގުޅޭ މަސަމި  .3.1

 : ހުށަހެޅުން   ބިޑު   ސާފުކުރުމާއި   މައުލޫމާތު  .4

   ވަނަ އިޢުލާނެވެ. 02މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއޮފ ހުން ކުރާ  މިއ   .4.1

ފަރާތްތަކުން  މަސައްކަތަށް  މި .4.2 ވަޑައިގަންނަވާ  ްޕރޮކިއުމަންޓް      11:00ދުވަހުގެ    ހޯމަ   ވާ  2021  އޭްޕރިލް  26ޝައުޤުވެރިވެ  މިއޮފ ހުގެ  އަށް 

ބިލްޑިންގް   )ހުރަވ   މިމަސައްކަތަށް    02ސެކްޝަން  ހާޒިރުވެ،  ބައްދަލުވުމަށް  ސާފުކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ވަޑައިގެން  އަށް  ފަންގިފިލާ(  ވަނަ 

 ރަޖިސްޓްރ  ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  

ްޕރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް )ހުރަވ       11:00ދުވަހުގެ    ބުދަވާ    2021  މެއި  05ހުށައެޅުން އޮންނާނ   ބ ލަން    .4.3 އަށް މިއޮފ ހުގެ އެސްޓޭޓް އެންޑް 

ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބ ލާންތައް   02ބިލްޑިންގެ    ވަނަ ފަންގިފިލާ( އަށް ވަޑައިގެންނެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު 

ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރ ޚާއި ވަޤުތު    ،ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބ ލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަންސިޓ އުރައިގައި  އެއްކަރުދާސްކޮށް،  ހުންނަންވާނ   

   އަދި ބ ލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 ނެވެ.  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނ  ލިޔުމުން )ސިޓ /މެއިލް( އިން އިތުރު މި ބިޑާއި ގުޅިގެން  .4.4
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ބަދަލެއް   .4.5 ޖެހޭ  ގެންނަން  ކޮންމެހެން  ބ ލަމަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  ހުށައެޅުމުގެ  އެމެންޑްމަންޓެއް ބިޑު  ހިނދެއްގައި  ފެނިއްޖެ  ގެނައުމަށް 

އިމިގްރޭޝަން ވެބް ސައިޓްގައި )އުނި/އިތުރު( ގެނެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ދޫކުރާ އެމެންޑްމަންޓަކ  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ބައެކެވެ. އަދި އެ އުނިއިތުރު  

   ކުރެވޭނެއެވެ.  އިޢުލާން ގައިދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު އާއި 

 ރެއްގައެވެ. ޟިޅަން ހާޒިރުވާ އެންމެންގެ އެއް ހާ ހުށަހަ ބިޑު، މިމަސައްކަތަށް ހުށައަޅާ ބިޑުތައް ހުޅުވާނ  .4.6

  ދިވެހި  އަގު އެފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އަގު އަކުން ފައިސާ ނޫންއެހެން ރުފިޔާ  ދިވެހި.  ރުފިޔާއިންނެވެ ދިވެހި  ހުށަހަޅަންވާނ  އަގު މިމަސައްކަތަށް .4.7

މް.އެމް.އޭގައި އެފައިސާއެއްގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ހުރި ވަރަކަށް  އެ  ، ދުވަހު  ހުށަހަޅާފައިވާ   ހިސާބު  އަންދާސ   އެފަރާތެއްގެ  ، ކުރާނ   ބަދަލު  ރުފިޔާއަށް 

   ބަލައިގެންނެވެ.

 ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް އަދި މުއްދަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.  ބިޑުގޭގޮތަށެވެ، ނވަކިން އެ   ޖ އެސްޓ  ހުށައަޅާނ  އަގު .4.8

އަގު  ބިޑު    މިމަސައްކަތަށް .4.9 ޖެހޭނ   ހުށަހަޅަން  އަގު  ވާނަމަ  ކަމަށް  ދ ގެން  ޑައުންއެއް  ބްރޭކް  އަގުގެ  ޖެހޭނ   އަގު  ހުށަހަޅަން  ދޭންޖެހޭބައިތަކަށް 

   ބަހާލައިގެން، މުޅި މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ އަގެއް އަންނަ ގޮތަށެވެ.

  90ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް    ބިޑުދުވަހެވެ. ނަމަވެސް    90މިއޮފ ހުން ރިކޮމަންޑް ކުރާ ވެލިޑިޓ  ޕ ރިއަޑަކ     ބިޑުތަކަށްމިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ   .4.10

 ޕ ރިއަޑެއް ދެވިދާނެއެވެ. ދިގު ވެލިޑިޓ  ދުވަހަށް ވުރެއް 

ހުރެ    ިބޑު .4.11 ސަބަބަކާއި  އެއްވެސް  ފަރާތުން  ހަވާލުވާ  މަސައްކަތް  ލިބިގެން  މާރކްސް  މަތ   އެންމެ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށައަޅާ 

ނުދެވިއްޖެނަމަ،   ނުކުރެވިއްޖެނަމަ،   މިމަސައްކަތް ފޯރުކޮށް  ޚިދުމަތް  މަ  ނުވަތަ  ފަރާތުން  ހަވާލުވާ  މަސައްކަތް  ވަކިކުރުމަށްފަހު، ފުރަތަމަ  ސައްކަތް 

 ދާނެއެވެ.  ޖެހިގެން އެންމެ މަތ  މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވި 

  ތެއްގައި އިތުރު މައުލޫމާތު ނޫނ  ތަނުގެ އިންސްެޕކްޝަންއެއް ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަބޭނުންވާ  ފަހު އިވެލުއޭޝަންއަށް  ށްހުށައެޅުމަ  ބިޑު .4.12

 މިކަން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރ ގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  .4.13

 ،އެސްޓޭޓް އެންޑް ްޕރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް

 ،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

 ވަނަ ފަންގިފިލާ،   2ހުރަވ  ބިލްޑިންގް، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ ،އަމ ރު އަހުމަދު މަގު

 3330564 960+ ,3330436 960+:  ފޯން  

 bid@immigration.gov.mv:  އ މެއިލް

 procurement@immigration.gov.mv:  ކޮޕ 

mailto:bid@immigration.gov.mv
mailto:procurement@immigration.gov.mv
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 ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް   ބިޑު  .5

ބްރޭކްޑައުން  ،ނުވަތަ  ނުވާނަމަ  ޖަހާފައި  އަގެއް  މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  ހުށަހަޅާއިރު   ބިޑު  މިމަސައްކަތަށް  .5.1 ދޭއަގުގެ  މަސައްކަތެއްގައި  ންއެއް  ޖެހޭ 

   ކުރެވޭނެއެވެ. ބާތިލް  ބިޑުތައްބްރޭކްޑައުންއެއް ދ ފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ އަގު ހުށަހަޅަން މަޖުބޫރު ބަޔަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެފަދަ  

އެމ ހަކު ލާފައިވާ    ، ފަރާތްތަކުންގިނަ    ށްވުރެ އަނުވަތަ އެ  ފަރާތަކުން  2މަށް  ހޯދު   ކަތް އްމަސަ  ގަސްތުގައި ގޮތަށް  ހިމެނޭ   މަސްލަހަތު   މ ހެއްގެ   މެއެން  .5.2

  ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.  ހިސާބުންދާސ އަ

 ބާތިލްކުރެވޭނެވެ. ބިޑުތައްއަދި މ ސްމ ހުންގެ ނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  ާޕޓްނާޝިްޕ، ސްޓްމަންޓް، އިންވެ ލޯކަލް  ،ކުންފުނި  ތަފާތު  .5.3

ގެ )ހ( ބަޔާންކުރާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ    1.02ބިޑު ހުށައަޅާފަރާތާއި މިއޮފ ހުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުމެއް )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ    .5.4

މަޢުލޫމާތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮ "ކްލޯޒް   ށް  އެސޯސިއޭޓް" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގުޅުމެއް( އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ، އެކަމުގެ ސާފު 

 ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ނުދ  ހުއްޓާ އެކަން އެނގުން އެއ  ބިޑު ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ. 

ބާތިލް  ވަ   13މިމައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ   .5.5 ތަކެތި ފުރިހަމައަށް ހުށައަޅާފައިނުވާނަމަ އެފަރާތުން ހުށައަޅާ ބިޑު  ބިޑާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ  ނަ މާއްދާގައިވާ 

 ކުރެވޭނެއެވެ.  

 އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުން:  .6

އެޑްވާންސްފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެވޭނ   )ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ   -/250,000ޖުމްލަ އަގު  މަސައްކަތުގެމި  .6.1

އަގުގެ % ސޮއިކުރާތާ    15މަސައްކަތުގެ  އެއްބަސްވުމުގެ  މިމަސައްކަތުގެ  ދެވޭނ   ފައިސާ  އެޑްވާންސް  އެވެ.  ޕަސަންޓް(  )ސާޅ ސް   45)ފަނަރަ 

 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމ  ބަންދު ދުވަސްތައް ލައިގެންނެވެ( ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް ފަހެއް( ދުވަސް )މި ދުވަސްތައް ގުނާނ 

 އެދި ބިލު ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

ންޓް ގެރެންޓ   އެޑްވާންސް ފައިސާއަށްއެދި ބިލް ހުށައަޅާއިރު އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓ އެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހޯދާ އެޑްވާންސް ޕޭމަ  .6.2

އިންސްޓިޓިއުޓަކުން ފައިނޭންޝަލް  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ގަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރުން  ޤާއިމުވެފައިވާ،  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  )ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ވާންޖެހޭނ ، 

 އެ ްޕރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓ އަކަށެވެ.     ގާއިމްކުރެވިފައިވާ(

 ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓ  ބިޑު ސެކިއުރިޓ  އަދި   .7

އަގު    މަސައްކަތުގެމި  .7.1 ބޮޑުވާނަމަ  (  ފަސްލައްކަ )    -/500,000ޖުމްލަ  ވުރެ  ރުފިޔާއަށް  ގޮތުގައި  ދިވެހި  ސެކިއުރިޓ ގެ  ބިޑު  މިމަސައްކަތަށް 

 އަންދާސ  ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ގެރެންޓ އެއް   )ދެހާސް( ރުފިޔާގެ  2000.00

ާޕރފޯމަންސް ގެރެންޓ ގެ ގޮތުގައި    މިމަސައްކަތަށްދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ  (  ފަސްލައްކަ )    -/500,000ޖުމްލަ އަގު    މަސައްކަތުގެމި  .7.2

 ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން  މިމަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން  ގެރެންޓ އެއް  2މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

ފައިނޭންޝަލް    .7.3 ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ގަބޫލުކުރެވޭ  ސަރުކާރަށް  ވާންޖެހޭނ   ގެރެންޓ   ާޕރފޯމަންސް  އަދި  ސެކިއުރިޓ   ބިޑު  ނެގޭ  މިގޮތަށް 

  ސެކިއުރިޓ  ނުވަތަ ގެރެންޓ އަކަށެވެ. ފައިވާށް ށް ދޫކޮއިންސްޓިޓިއުޓް )ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ( އަކުން އެ ްޕރޮޖެކްޓަކަ
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ފަރާތްތަކަށް،  .7.4 ފެށިގެން ރަސްމ  ބަންދުނޫން    ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތަށާއި ބިޑު ކާމިޔާބުނުވާ  ބިޑު   ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  07އެކަން އަންގާ ތާރ ހުން 

 ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކުން، މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު ސެކިއުރިޓ އާއި ހަވާލުވާންވާނެއެވެ.  

 މުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބިޑު ކާމިޔާބުވިކަ  ހުށައެޅުމަށްފަހު ބިޑު ހުށަހެޅިފަރާތުން ބިޑުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބިޑު ކާމިޔާބުކުރާފަރާތަށް ބިޑު  ބިޑު .7.5

 ލްކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުސެކިއުރިޓ  ދަޢުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.  ކެންސަ

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ:  .8

މިމަސައްކަތަށް ރިޓެންޝަންގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ފަސްލައްކަ)   -/500,000މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު   .8.1

 )ފަހެއް އިންސައްތަ( ކެނޑޭނެއެވެ.    %5ޖުމްލަ އަގުގެ 

 )ހައެއް( މަސްދުވަސްވުމުން ރިޓެންޝަން ފައިސާ ގޮތުގައި ބެހިއްޓިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދެވޭނެއެވެ.  6މިއެއްބަސްވުމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭތާ   .8.2

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު )ރިޓެންޝަން މުއްދަތު( ގައި ދިވާމާ މައްސަލަތައް މަސައްކަތް ހަވާލުވި  ،ފަހުށްއެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ނިންމުމަ  .8.3

 .   ދެންވާނެއެވެ. އަދި ރިޓެންޝަންފައިސާ ދޫކުރެވޭނ  އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެށް ފަރާތުން ރަނގަޅުކޮ

 : ބިލްކުރުން  .9

( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ސަރުކާރު ބަންދު  ފަނަރަ )   15ބިލްހުށަހަޅާތާ    ނިންމާ، ހުށަހަޅާ ބިލުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ނަމަ،   މަސައްކަތްކޮށް  .9.1

ދެއްވުމަށް ށް މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކޮދުވަސްތަކާއި ރަސްމ  ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި( މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން،  

ދެއްވުމަށް ދަންނަވާ ވައުޗަރ ނަންބަރ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ށްފައިސާ ދޫކޮ ،  އެދި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރ ގައި ދެންނެވުމަށްފަހު

 ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތ  މާރކްސް   ބިޑު  ނަމައްކަތަކ  މަހުން މަހަށް ނުވަތަ ބައި ބަޔަށް ފޯރުކޮއްދޭންޖެހޭ މަސައްކަތެއްމިމަސަ .9.2

ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ތަކެތި މިއޮފ ހަށް ހަވާލު ނުކުރެވިގެން    ނުދެވިގެން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް  ލިބިގެން މަސައްކަތް 

ބިލް  ވަކިކުރާނަމަ  ޙިދުމަތަކަށް  ،ކުރާނ   މިމަސައްކަތުން  ފޯރުކޮއްދ ފައިވާ  ނުވަތަ  މަސައްކަތަކަށް  މޯލްޑިވްސް   ނުވަތަ  ފޯރުކޮއްދ ފައިވާ 

   ތަކެއްޗަށެވެ. ފައިވާ ށްރޭޝަންއާއި ހަވާލުކޮ އިމިގް

 އަލުން އިޢުލާން ކުރުން:  .10

ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބ ލަން ހުށައަޅާފައިވަނ  އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމުގައި  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  މިމަސައްކަތް   .10.1

ކަމެއް  އެ  ފަރާތަކަށް  އެ  ނަމަ،  އަގެއްކަމުގައިވާ  އެކަށ ގެންވާ  އަގަކ   ބ ލަމުގައިވާ  އެ  އަދި  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުތު  އެބ ލަމަކ   ވިޔަސް، 

 ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

  މަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށައަޅާ ބ ލަމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ އެކަށ ގެންވާ އަގެއް ހުށައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ދެވަނަ ފަހަރަށް ފުރަތަ .10.2

ނުވަތަ ޝަ ނުވާނަމަ،  ހުށައަޅާފައި  ބ ލަން  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ކުރުމުން  އިޢުލާން  ފަހަރަށް  ދެވަނަ  މިގޮތުން،  ކުރެވޭނެއެވެ.  ތައް ރުތު އިޢުލާން 
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ށ ގެންވާ އަގެއްގައި  ފުރިހަމަވާ ބ ލަމެއް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ޤާބިލް ފަރާތަކާ ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެކަ

 އެ ކަމެއް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

 މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ އަގުން ކެނޑޭނެ އަދަދު:  .11

ކުރުމަށް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން މަސައްކަތްކޮށް   މިމަސައްކަތް .11.1

މުއްދަތުގައި  ނުނިންމޭނެނަމަ،   ހަވާލުކޮއްފައިވާ  ނިންމުމަށް  ލިޔުމުއެމަސައްކަތް  އެދި  އިތުރުކޮށްދެއްވުން  މުއްދަތު  ބަޔާންކޮށް  ން އެސަބަބެއް 

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ސަބަބަކ   ، މިމުއައްސަސާއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށައަޅައިފި ނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނ 

 މިމުއައްސަސާއިން ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބަކަށް ވާނަމައެވެ. 

ލިކުއިޑޭޓެ .11.2 ނުވަތަ  ދޭންޖެހޭވަރު  އަގަށް  ލަސްވުމުގެ  ޑެމެޖަސްމަސައްކަތް  ކޮންޓްރެކްޓްގެ   ޑް  މުޅި  ނެގޭނ   ފައިސާ  އިންސައްތަ    %15އަށްވާ 

 އަށްވުރެން އިތުރު ނުވާވަރަށެވެ.  

ކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ  މަސައްކަތުގެމި .11.3 މުދާ ސަްޕލައި  ގެއްލުމުގެ އަގު )ލިކުއިޑޭޓެޑް  މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް،  ،  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ލިބޭ 

ތިރ ގައިވާ   ދުވަޖަކަށް  ކޮންމެ  ލަސްވާ  ކަނޑައަޅާނ   އަގު  އެގެއްލުމުގެ  ދޭންޖެހޭނެއެވެ.  ފަރާތުން  ހަވާލުވި  މަސައްކަތް  ޑެމޭޖަސް( 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  

o   ުދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ  )ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއް  0.005ޖުމްލަ އަގ

 އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ. 

(CP*0.005*LD) 

• CP  ުކޮންޓްރެކްޓް ްޕރައިސް(: ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގ( 

• LD ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ( 

 އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުން:   ބިޑުތައް  .12

ކޮށްދިނުމަށް   .12.1 ކަނޑައަ  ބިޑު މިމަސައްކަތް  ފަރާތެއް  ހަވާލުކުރާނެ  މިމަސައްކަތް  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުގެ  އަންނަވި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޅާނ ، 

 ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސް ދ ގެންނެވެ. ބައިތަކަށް، 

)ސުން(    0ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސްދިނުމުން އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބޭނ   ހުށަހަޅާފައިވާ    ބިޑު މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް   .12.2

 )ސަތޭކަ( މާކްސްއެވެ.   100މާކްސްއެވެ. އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބޭނ  

ކޮށްދިނުމަށް  މިމަހ.   އަގު  ހެޅި ހުށަ  ބިޑު ސައްކަތް  ހުށަހަޅާފައިވާ  މާކްސްގެ    -  ފަރާތްތަކުން  ލިބޭނެއެވެ  50%ދެވޭ  ޕޮއިންޓް    . މިބަޔަށް  އަގަށް 

   ތަކަށް ޕޮއިންޓްދ ގެންނެވެ.ޕޮއިންޓްދ  އެނިސްބަތަށް ބަލައި ދެން ހުށަހަޅާ އަގު 50ދެވޭނ  އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓްދޭނ  އެންމެ ކުރުމުއްދަތު    . މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 20%ދެވޭ މާކްސްގެ   -  ކޮށްނިންމުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު މިމަސައްކަތް ށ.  

ފަރާތަށް   ޕޮއިންޓްދ ގެންނެވެ  20ހުށަހަޅާ  މުއްދަތަކަށް  ދެންހުށަހަޅާ  ބަލައި  އެނިސްބަތަށް  މިއޮފ ހުން  މަސައްކަތް  މި.  ޕޮއިންޓްދ ،  ކޮށްނިންމުމަށް 
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 މުއްދަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ލިބޭނ   ހާ ފަރާތްތަކަށްމުއްދަތުޖަ  ވަހާއި ހަމައަށްދު   30އެހެންކަމުން    ދުވަހެވެ.  30ކަނޑައަޅާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކ   

   މާރކްސްއެވެ. 20

 .  މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 00ދެވޭ މާކްސްގެ % - ޓްކެނިކަލް ސްެޕސިފިކޭޝަންގެ ފުރިހަމަކަންނ. 

އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ    ންމަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަމި ބައިގައި ހިމަނާ    މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ.  15%ޖުމްލަ މާރކްސްގެ    -މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ  ރ.  

ދައުލަތުގެ ހިއްސާވާ    ،  ކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކުން  މިފަދަ މަސައްކަތެއް  ނ ބެލެވޭއަށް  ތަޖުރިބާ    -  ކޮޕ  އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ.

ތަދަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދޭނ  މިމައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  މިގޮތުން  ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދ ފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.  

"ވޭތުވެދިޔަ    02އެނެކްސް   މިބާވަތުގެ  އަހަރުދުވަހުގެ    2ގައިވާ  ކޮށްފައިވާ  މިއޮފ ހުން  މަސައްކަ   10ތެރޭގައި  އެ ޝ ޓުގައި  ނުވަތަ  ތް" ޝ ޓް 

މިމަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ހިމަނައި   10ުުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ބިޑު ހުށައަޅާ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ޝ ޓެއްގައި  ބަޔާންކޮއްފައިވާ މަޢު

ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ   މަސައްކަތް  ކޮށްފައިވާ  މަ  10ޕޮއިންޓްދ  އަދި    15އަދި އެ  މަސައްކަތް  އެބާވަތުގެ  ސައްކަތަށްވުރެ މަދުން 

   ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ޕޮއިންޓްދެވޭނ  ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަދަދަށް ބަލައި ނިސްބަތުންނެވެ.

މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ. މި ބައިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަމަށް އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ     15ޖުމްލަ މާރކްސްގެ %   -  ކަން ބިލު މާލ  ޤާބ.  

   އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ.

 ވޭނ  ތިރ ގައިވާ ގޮތަށެވެ.  ގާބިލްކަމަށް މާރކްސް ދެ 

ރެވެނިއު  ހ އަހަރ   ސޯލް    10.  ދަށްވާނަމަ  ރުފިޔާއަށްވުރެ  ހުށަހަޅަންވާނ   މިލިއަން  ކުންފުނިތަކުން  އަދި  )އެސް.ޕ (  ްޕރޮްޕރިއޭޓަރޝިްޕ 

މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވާނަމަ   10ވަނައަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓެވެ. އަދި އަހަރ  ރެވެނިއު    2020، 2019ނުވަތަ    2019، 2018

 ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓެވެ.   ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓެޑް 2020، 2019ނުވަތަ  2019، 2018ހުށަހަޅަންވާނ ، 

ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓުން    2020، 2019ނުވަތަ  2019، 2018މާރކްސް ދިނުމުގައި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާ  މާލ ޤާބިލުކަމަށްށ. 

ދެވޭނެއެވެ.  ޕޮއިންޓް   10އްވުރެ އިތުރުވާނަމަ  ހިސާބުކުރާ އެވެރެޖް ނެޓް އެސެޓްސްގެ އަދަދު އެފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިޑުގެ އަގާއި އެއްވަރު ނުވަތަ އެއަ

   އެއަށްވުރެ ދަށްނަމަ ޕޮއިންޓްދޭނ  ނިސްބަތުންނެވެ. އަދި

 : އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ބިޑާ  .13

 (1)އެނެކްސް ބިޑު ސަބްމިޝަން ފޯރމް  .13.1

 (  2އަގުގެ ބްރޭކްޑައުން ފޯރމު )އެނެކްސް  .13.2

 ޏެއްނަމަ ކުންފުނ ގެ ރަޖިސްޓްރ  ކޮޕ ކުންފުން  .13.3

 ޕްގެ ްޕރޮފައިލް  ާޕރޓްނަރޝިކުންފުނ ގެ ނުވަތަ  .13.4
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   އެސް. އެމް. އ  ރަޖިސްޓްރ ގެ ކޮޕ  .13.5

 ޖ .އެސް.ޓ  ރެޖިސްޓްރ  )ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރ ގެ( ކޮޕ   .13.6

އެސޯސިއޭޝަންކުން .13.7 އޮފް  މެމޮރަންޑަންމް  ކޮޕ )އެމް.އޯ.އޭ(    ފުންޏެއްނަމަ  ާޕޓްނަރުންގެ    ގެ  ވިޔަފާރި    މަޢްލޫމާތާއިާޕރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ 

 ރަޖިސްޓްރ ގެ ކޮޕ  

 )މުއްދަތު ހަމަނުވާ( ކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ   އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއް .13.8

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ ގެ ކޮޕ   .13.9

  ހުށައަޅާ ފަރާތަކ  ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ޤަވާއިދުން ދައްކާފައިވާ ފަރާތެއްކަން ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު   ބިޑު .13.10

 3މިފޯރމު ވާންޖެހޭނ  އަންދާސ  ހިސާބު ހުށައަޅާ ތާރިހުގެ    އޯތޯރިޓ  )މ ރާ( އިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

 މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ފޯރމަކަށެވެ. 

މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ސެކިއުރިޓ ގެ ގޮތުގައި  ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ  )ފަސްލައްކަ(    -/500,000މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު   .13.11

   ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.އަންދާސ  ހިސާބާއެކު ގެރެންޓ އެއް   )ދެހާސް( ރުފިޔާގެ  2000.00

   ވަނައަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް 2019،2020 ނުވަތަ   2018،2019 .13.12

 

 

 މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:  .14

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ  މަސައްކަތާއިގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ޤަވާއިދަކާއި ޚިލާފު ނުވާގޮތަށް ކަންކަން ގެނދިއުމަކ   14.1

ޖެހިއްޖެނަމަ   މިގޮތުން ސަރުކާރުގެ ޤަވާއިދަކާއި ޚިލާފުވެގެން އެއްވެސް ފ އެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަން މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.ފަރާތުގެ 

   ކަމުގެ ޒިންމާނަގާނ  މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.އެ

ކުރަންވާނ  އިމާރާތަށް ގެއްލުންނުވާގޮތަށެވެ. މަސައްކަތުގެ ފަރުވާކުޑަ ކަމުން އިމާރާތަށް ނުވަތަ އިމިގްރޭޝަންގެ ތަކެއްޗަށްވާ މަސައްކަތް   14.2

 ގެއްލުންތަކުގެ ޒިންމާ ނަގަންވާނ  މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ.   

މުދަލަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ފުރިހަމަ އިހްމާލުން، މިމުއައްސަސާގެ ހަރު  މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ 14.3

 ވާލުވި ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ. ޙަ މަސައްކަތް ،ޒިންމާ
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Annex 1 

Bid Submission Form 

Iulaan No: (IUL)94-Q/94/2021/14 

IMPORTANT: This sheet should serve as a front page of the proposal. If any bidder fails to submit 

the relevant information and bid documents states in information sheet section 14, bid will be 

rejected at the bid opening stage.  

Bid Title: Star Clouds Interior Work 

# Description Price 

1 Star Clouds Interior Work   

GST (6%)  

TOTAL (MVR)  

Total in Words: 

 

 

 

Check list for documents submitted (please tick the appropriate box) 

Yes () No (x) 

1 Bid Submission Form Completed & Signed   

2 Certificate of Registration (Company)   

3 Memorandum of Association (for companies)   

4 National Identity Card    

5 Certificate of Registration (Sole Proprietorship)   

6 Company Profile    

7 S.M.E Registration    

8 G.S.T Registration   

9 Past Experience Documents (Related to the bid)   

10 Tax Clearance Form    

11 Bid Security (If the bid amount is greater than 500,000.00)   

12 Financial Statement    

13 Price Breakdown (Annex 2)   

 

 

Delivery Calendar days 

Proposed Delivery Period   
 

days 



Maldives Immigration                                                                                                                                         Page 9 of  14  

 

Annex 02 

 އަގުގެ ބްރޭކްޑައުން ފޯރމު  

 މަސައްކަތް  އަގު 

 ިބއްލޫރި ޕާރޓިޝަން އަދި ދޮރު )އެލްމެނިއަމް ފްރޭމުގައި(  

 ލަކުނޑި ޕާރޓިޝަން އަދި ލަކުނޑި ދޮރު   

 ކަރަންޓް ލުމުގެ މަސައްކަތް  

 ނެޓްވޯރކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް   

)ކައުންޓަރާއި ކެިބނެޓް( ކައުންޓަރު ސެޓަޕުގެ މަސައްކަތް     

 ކާރޕެޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް 

 

 ފޯރުކޮއްދޭންޖެހޭ ތަކެތ ގެ  އަގުގެ ބްރޭކްޑައުން ފޯރމު  

 އަގު 
 

ފޮޓޯ އަދި  
 ސްޕެސިފިކޭޝަން 

 އަގު ރޭންޖު 
 

 އޮފ ހުފެގެ ރިކުއަރމަންޓް 
 

 ބޭނުންވާ އަދަދު 
 

 އައިޓަމް 
 

ިބޑާއިއެކު  
 ހުށައެޅުމަށް

ރ އާއި   -/2000
ރ އާއި  -/5000

 ދެމެދު 

ކަޅު ކުލައިގެ ފުރޮޅުލ   
 ގޮނޑި 

 ކައުންޓަރު ގޮނޑި 10
އޮފ ސް ޗެއަރ()  

ިބޑާއިއެކު  
 ހުށައެޅުމަށް

ރ އާއި   -/2000
ރ އާއި  -/5000

 ދެމެދު 

ކަޅު ކުލައިގެ ފުރޮޅުނުލާ  
 ގޮނޑި 

  ކަސްޓަމަރ ގޮނޑި 10
 )ވިޒިޓަރ ޗެއަރ(

ިބޑާއިއެކު  
 ހުށައެޅުމަށް

ރ އާއި   -/4000
ރ އާއި  -/6000

 ދެމެދު 

 ސިންގަލް ސޯފާ 20 ކަޅު ކުލައިގެ 

ިބޑާއިއެކު  
 ހުށައެޅުމަށް

ރ އާއި   -/500
ރ އާއި  -/900

 ދެމެދު 

Material - fibre 
Colour-  
grey/titanium finish 
Lxbxh 
300x300x600- 12 pcs 

 ގަސްބަހައްޓާ ފޮށި  12

ިބޑާއިއެކު  
 ހުށައެޅުމަށް

 Material - fibre 
Colour- 
grey/titanium finish 
Lxbxh 
900x400x400-8 pcs 

 ގަސްބަހައްޓާ ފޮށި  8

ިބޑާއިއެކު  
 ހުށައެޅުމަށް

އޮޓޮމެޓިކުން ހުޅުވޭ ލެއްޭޕ   
 ސްލައިޑް ޑޯރ 

އޮޓޮމެޓިކް ދޮރު   1
 )މައިދޮރު( 
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ިބޑާއިއެކު  
 ހުށައެޅުމަށް

އޮޓޮމެޓިކު ދޮރުގައި ބޭނުން   
 ކުރުމަށް 

 އެއާރ ކާރޓަން  1

ިބޑާއިއެކު  
 ހުށައެޅުމަށް

މިއޮފ ހުން ފޯރުކޮއްދޭ  
 އާރޓްވޯރކާއި އެުެއްގޮތަށް

 ފްރޮސްޓް ޖެހުން  

ިބޑާއިއެކު  
 ހުށައެޅުމަށް

މިއޮފ ހުން ފޯރުކޮއްދޭ  
 އާރޓްވޯރކާއި އެުެއްގޮތަށް

ވޯލްޭޕަޕރ   
 ހަރުކުރުން 

ިބޑާއިއެކު  
 ހުށައެޅުމަށް

އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ   
 ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް

ރެޑ މޭޑް ފޯލްޑަބަލް   
 ާޕރޓިޝަން 

ިބޑާއިއެކު  
 ހުށައެޅުމަށް

ޕޯރޓް 48   ނެޓްވޯރކް ސްވިޗް  1 

ިބޑާއިއެކު  
 ހުށައެޅުމަށް

ޕޯރޓް 16   ނެޓްވޯރކް ސްވިޗް  7 

ިބޑާއިއެކު  
 ހުށައެޅުމަށް

ޕޯރޓް 8   ނެޓްވޯރކް ސްވިޗް  7 

ިބޑާއިއެކު  
 ހުށައެޅުމަށް

ޕޯރޓް 16  ެޕޗްެޕނަލް  4 
)ފިންގަލޮކް  
 ސިސްޓަމަށް( 

ިބޑާއިއެކު  
 ހުށައެޅުމަށް

ފޫޓު   2ގަދަ އަޅި ކުލައިގެ   
ފޫޓުގެ ކާރޕެޓް  2  

ކައުންޓަރު އޭރިޔާ   
 ކާރެޕޓް 

ިބޑާއިއެކު  
 ހުށައެޅުމަށް

  2ފޫޓު  2ނޫކުލައިގެ  
 ފޫޓުގެ ކާރެޕޓް 

ކޮންޓްރޯލަރ އަދި   
ޑެޕިއުޓ  ކޮންޓްރޯލަ  

ރޫމު އަދި  
 އެއޭރިޔާގެ ކާރެޕޓް 

ިބޑާއިއެކު  
 ހުށައެޅުމަށް

އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ   
 ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް

  މުޅި ސާރވަރ ރޫމު
2160mmX4887mm 

ސާރވަރ ރޫމްގެ  
ރެއިސްޑް ފްލޯރ  

 ސިސްޓަމް
 

 

 

 

 

 

 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ:   ބިޑު 
 ނަން:  ތައްގަނޑު: 

 ތަން: 



Maldives Immigration                                                                                                                                         Page 11 of  14  

 

Annex 03 

 

 "ވޭތުވެދިޔަ  2  އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ  10  މަސައްކަތް" 

 

 # މަސައްކަތުގެ ާބވަތް މަސައްކަތްކޮށްދިން ތަން  މުއްދަތު މަސައްކަތުގެ އަގު

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

 

  . އަދި ލިސްޓުގައިވާކޮޕ  އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެއަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ  ންހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަ  މަތ ގައިވާ ލިސްޓުގައިނޯޓު: 
  ، ހުށައަޅާ ލިޔުންތައް ވާންޖެހޭނ  މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކުން މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

  ދައުލަތުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދ ފައިވާ ލިޔުމަކަށެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ:   ބިޑު 
 ނަން:  ތައްގަނޑު: 

 ތަން: 
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Annex 04 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްސ ލް 

 

)ހަތަރު( ފަންގިފިލާގައި އެލްމެނިއަމް ފަތިން    4ގައި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފ ސް ހިމެނޭ  އިމާރާތު  ސްސްޓާރކްލައުޑްމިމަސައްކަތަކ    -1

މ ގެ އިތުރުން ސާރވިސް ޓްވޯރކު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  ނެ  ،ާޕރޓިޝަން ޖެހުމާއި، ސެކްޝަންތަކަށް ކަރަންޓްލުމާއިފްރޭމު ހަދައި ބިއްލޫރިން  

 އޭރިޔާގެ ކައުންޓަރުސެޓަްޕ ހެދުމާއި ކާރްޕޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތެވެ.  

ކަރުދާހުގެ -2 މިމައުލޫމާތު  ކުރަންވާނ   އެނެކްސް  މިމަސައްކަތް  ކުރެވިފައިވާ  4  އެއްކަރުދާސް  އައު    ުާއަދި  މުޅިން  އެއްގޮތަށް  ކުރެހުންތަކާއި 

 ތަކެތ ގައެވެ.  

 އްދޭ ތަކެތ ގެ ފޮޓޯ ނުވަތަ ކެޓަލޮގް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑު ހުށައަޅާއިރު ފޯރުކޮ -3

   މުގެ މަސައްކަތް ޕާރޓިޝަން ޖެހު  -4

ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށެވެ. ާޕރޓިޝަންކުރެހުމުގައި އެލުމެނިއަމް އަދި    ާޕރޓިޝަން   އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ  ާޕރޓިޝަންތަށް ޖަހަންވާނ   4.1

 ހުންނާނެއެވެ.  ހިމަނާފައި   ވެސްއެލްމެނިއަމް ާޕރޓިޝަންގެ ތެރޭގައި ފުލް އަދި ހާފު ާޕރޓިޝަން  އިލަކުޑި ާޕޓިޝަނާ

ާޕރޓިޝަންތަކުގައި    4.2 ހަމައަށް  4އެލްމެނިއަމް  ވޯކާއި އެއްގޮތަފްރޮސްޓް ޖަހަންވާނ     ފޫޓާއި  އާރޓް  ފޯރުކޮއްދޭ  ށެވެ.  އިމިގްރޭޝަންއިން 

ފޫޓާއި ހަމައަށް އިމިގްރޭޝަންއިން ފޯރުކޮއްދޭ އާރޓް ވޯކާއި   4 ގައިާޕރޓިޝަން  ހުންނަ ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މައިދޮރު    11އަދި    10، 9އަދި  

މަތ ގަ  4އަދި    ޖަހަންވާނެއެވެ.  ސްޓިކަރ   އެއްގޮތަށް ފްރޮސްޓް  ފޫޓުން  އެއްގޮތަށް  ވޯކާއި  އާރޓް  ފޯރުކޮއްދޭ  އިމިގްރޭޝަންއިން  އި 

 ޖަހަންވާނެއެވެ. 

ހުދުކުލައިގައެވެ.    4.3 ހުންނަންވާނ   ދޮރުތައް  ާޕރޓިޝަންތަކާއި  އޮޓޮމެޓިކްއެލްމެނިއަމް  )މައިދޮރު(  އަދި  އެއާރ    ސްލައިޑް  ދޮރުގައި 

 ކާރޓަންއެއް ހަރު ކުރަންވާނެއެވެ.  

ހުންނަންވާނެއެވެ.    ދޮރުތަކުގައި  4.4 ހަރުކުރެވިފައި  ކްލޯސަރ  ހުންނަންވާނ  ދޮރު ޑޯރ  ހަރުކޮއްފައި  އެލްމެނިއަމް ހުދުކުލަ  ތަކުގައި  އިގެ 

   ށް ތަޅު ހަރުކުރެވިފައެވެ. ދޮރެއް ހުންނަންވާނ  ތަޅުލެވޭގޮތަ  ހައިއަދި ހުރި  އަތްގަނޑެވެ.

ކުރެހުމު  4.5 ހުންނަންވާނ   ބިއްގަނޑުތަށް  ބަޔާންކޮއްފައިވާ  ގަފިލާ  އެ އި  އަދި  އެއްގޮތަށް  ބިއްގަނޑުގައި    މިންތަކަށެވެ.ޑިޒައިނާއި  އަދި 

 ހަރުކުރެވިފައެވެ.  ވޯލް ޭޕާޕރ  ނުވަތަ ލާފައި ކުލަ   ކާއި އެއްގޮތަށްގްރޭޝަންއިން ފޯރުކޮއްދޭ އާރޓްވޯހުންނަންވާނ  އިމި

  ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ދޮރުތަކުގައި ޑޯރ ކްލޯސަރ ހަރު  ދޮރެވެ.  )ހުދު ކުލައިގެ ދޮރު(  ފިލާ ބިއްގަނޑުގައި ހުންނަންވާނ  ލަކުޑި  4.6

 ތަޅެވެ.  ދޮރުތަކުގައި ހުންނަންވާނ  އަތްގަނޑު އަދި 

ާޕރޓިޝަންތަށް ހުންނަންވާނ  އިމިގްރޭޝަން ކުލައާއި  ކޮންފަރެންސް އޭރިއާގައި ހުންނަންވާނ  ރެޑ މޭޑް ފޯލްޑަބަލް ާޕރޓިޝަންއެވެ. މި   4.7

 ގުޅޭ އެއްކުލައަކުންނެވެ.  
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   މަސައްކަތް    ލުމުގެ ކަރަންޓު  -5

ޕޮއިންޓްތައް 5.1 ޕަވަރ  ބޭނުންވާ  ސެކްޝަންތަކަށް  އިތުރުން  ކަރަންޓުގެ  ކުރެވިފައިވާ  އަޅަންވާނ     އިމާރާތުގަހުރި  ކުރެހުމާއި އެއްކަރުދާސް 

 އެއްގޮތަށް އައު ތަކެތ ގައެވެ.  

ބިންމަތިން  ނެވެ. އަދި  ގެންދަންވާނ  ާޕރޓިޝަން ތަކުގެ ތެރެއިން  ޕޮއިންޓްތަކަށް ކަރަންޓުބޭނުންވާ    ކަރަންޓު ސެކްޝަން ތަކުގެ ތެރެއިން   5.2

 ކަރަންޓް ގެންދަންޖެހޭތަންތަނުގައި ފްލޯ ކޭސިން އަޅަންވާނެއެވެ.  

ހުންނަންވާނެއެވެ.   5.3 ހަރުކޮއްފައި  ސޮކެޓް  އެއްވަރަށް  ކުރެހުމާއި  ޕޮއިންޓްތަކަށް  ގެންދާ  ކަރަންޓު  ތެރެއިން  ތަކުގެ  ކޮންމެ  ސެކްޝަން 

 ށެވެ. ސޮކެޓަ 2ގިނަވެގެން ބޭނުން ކުރަންވާނ    ސާރކެޓް ބްރޭކަރ އަކުން

ކަރަންޓު 5.4 ކުރަންވާނ   ފަރާތެއް     ކަރަންޓްގެ މަސައްކަތް  ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ   ކުރުމުގެ  ކުރާ    .މެދުވެރިކޮށެވެމަސައްކަތް  )މިމަސައްކަތް 

ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.(  މިއިދާރާއަށް  ހުއްދަ  ނުވަތަ  ލައިސަންސް  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ކަރަންޓް  ކަރަންޓު  ފަރާތެއްގެ  އަޅަންވާނ     އަދި 

 ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށެވެ. ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް އެނާރޖ  އޮތޯރިޓ ގެ މިންގަނޑަށެވެ.   ސްޓެލްކޯއިން 

 ތުރު ޑ .ބޯރޑެއް ހަރުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ އިތުރު ޑ .ބޯރޑެއް ހަރުކޮއްދޭންވާނެއެވެ.  ކަރަންޓް އެޅުމުގައި އި 5.5

 ހުރިހައި ކަރަންޓް ޕޮއިންޓެއް ހުންނަންވާނ  ލޭބަލް ކުރެވިފައެވެ.   5.6

 ނެޓްވޯރކު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  އައި.ޓ    6

 ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް އައު ތަކެތ ގައެވެ.  އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާއަޅަންވާނ  ރކް ނެޓްވޯއައި.ޓ   6.1

 ގެ ކޭބަލްއެވެ.    6-އެޅުމުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނ  ކެޓް ނެޓްވޯރކް  6.2

ހުންނަންވާނ   ވެ. އަދި ކޮންމެ ކޭބަލެއްވެސް  ނެޓްވޯރކް އަޅާއިރު ނެޓްވޯރކް ނަރުތަށް ފާހަގަ ވާނޭގޮތަށް ލޭބަލް ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެ 6.3

 ގެ ޖެކު ހަރުކުރެވިފައެވެ.    45.ޖޭ ކޭބަލްގެ ދެކޮޅޫގައި އާރު

 އިސްޒްޑް ފްލޯރ ސިސްޓަމްއަކުން އުފުލިފައެވެ.  ފައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ރެމުޅި ސާރވަރ ރޫމް ހުންނަންވާނ  އެއްކަރުދާސް ކޮއް 6.4

ރޫމްއިން 6.5 ތަފާތު    ސާރވަރ  ކޭބަލްތަކާއި  ބޭނުންކުރާ  ސެކްޝަންތަކުގައި  ހުންނަންވާނ   ކޭބަލްތައް  ނެޓްވޯރކް  އަޅާ  ސެކްޝަންތަކަށް 

   ކުލައެއްގައެވެ.

 ހަރުކޮއްދޭންވާނެއެވެ.  ފޯރުކޮއްދ  ނެޓްވޯރކް ސްވިޗް    ގައި ފާހަގަ ކޮއްފައިވާ ޕޮއިންޓް ތަކަށްމުނެޓްވޯރކް ކުރެހު 6.6

 ންވާނެއެވެ.  ސެކްޝަން ތެރެއިން ނެޓްވޯރކް ބޭނުންވާ ޕޮއިންޓް ތަކަށް ނެޓްވޯރކް އަޅަގެން  ނެޓްވޯރކް ސްވިޗް ބޭނުން ކޮއް 6.7

އަޅާ   6.8 ތެރޭގައި  ކޭބަލްސެކްޝަން  ތެރެއިންނެވެ.  އަޅަންތަށް  ނެޓްވޯރކް  ތަކުގެ  ާޕރޓިޝަން  ކޭބަލް  ވާނ   ބިންމަތިން 

 އަޅަންވާނެއެވެ. ގެންދަންޖެހޭތަންތަނުގައި ފްލޯ ކޭސިން 
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ހައްލު   6.9 މައްސަލަ  ފާހަގަކޮށް  ޕޮއިންޓްތައް  ނުލިބޭ  ނެޓްވޯރކް  އަދި  ކުރަންވާނެއެވެ.  ޓެސްޓް  ލިބޭތޯ  ނެޓްވޯރކް  ކޭބަލްތަކަށް  ނެޓްވޯރކް 

 ރަންވާނެއެވެ.  ކު

 ންވާނެއެވެ. ކް އަޅަނެޓްވޯރކު ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ސ .ސ .ޓ .ވ  ކެމަރާ ޕޮއިންޓްތަކަށް ސާރވަރ ރޫމްއިން ފެށިގެން ނެޓްވޯރ  6.10

ނެޓްވޯރކް   6.11 ހަރުކުރުމަށް ސާވަރ ރޫމްއިން ފެށިގެން  ފިންގަރލޮކް  ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް  މިގޮތުން    އަޅަންވާނެއެވެ. ނެޓްވޯރކު 

އަޅާ ކޭބަލް  ފަންގިފިލާއަކަށް  ކޮންމެ  ރޫމްއިން  ޕޮއިންޓަށެވެ.ސާވަރ  ކޮއްފައިވާ  ފާހަގަ  ކުރެހުމުގައި  ފަންގިފިލާއެ  އަދި   ނ   އްގައި   ކޮންމެ 

ބޭނުންކޮއްގެން  އަދި    ރަންވާނެއެވެ.ހަރުކުެޕޗްެޕނަލްއެއް   ތަކަށް  )ޕ .އޯ.އ ( ނެޓްވޯރކް ސްވިޗު  ކޮންމެ ފަންގިފިލާއެއްގައިވާ ފިންގަރލޮކް 

ހުންނަންވާނ  ސާރވަރ    ެޕޗްެޕނަލް އަދި )ޕ .އޯ.އ ( ނެޓްވޯރކް ސްވިޗު  ސްވިޗުންނެވެ.  ނެޓްވޯރކް  ގެންދާނ  އެފަންގިފިލާއެއްގައިވާކޭބަލް  

 ރެކެއްގައި، ފާރުގައި ހަރުކޮއްފައެވެ.  

 ހެދުން    ޕް ކައުންޓަރ ސެޓަ  7

 ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށެވެ.  އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ ސާރވިސް އޭރިޔާގައި ކައުންޓަރ ސެޓްއަްޕ ހަދަންވާނ   7.1

 ދަންވާނެއެވެ.  ވަކިވަކި ދެކައުންޓަރު ހަ  ވިޒާ ރޫމުގައި  ކައުންޓަރު އަދި  8ސާރވިސް އޭރިޔާގައި ޖުމްލަ   7.2

ލޯކެބިނެޓެއް   7.3 ދިގުމިނަށް  ކައުންޓަރުގެ  ފަހަތުގައި  ތަކުގެ  ހުންނަންވާނ  ސްލައިޑު    ހަދަންވާނެއެވެ.ކައުންޓަރު  ކެބިނެޓްތަކުގައި  އަދި 

   ކުރެވޭގޮތަށް ދޮރުފަތް ހަރުކުރެވިފައެވެ. 

   އްގައި ފޮރުވާފައެވެ. ނަރުތަށް ހުންނަންވާނ  ނުފެންނަގޮތަށް ޑަކްޓެ ކަރަންޓް އަދި އައި.ޓ  ނެޓްވޯރކު  ކައުންޓަރު ތަކުގެ 7.4

 ދޭ އާރޓް ވޯކާއި އެއްގޮތަށް ސްޓިކާ ހަރު ކުރެވިފައެވެ.  ކައުންޓަރުތަށް ހުންނަންވާނ  އިމިގްރޭޝަންއިން ފޯރުކޮއް  7.5

އެއްވައްތަރުގެ   7.6 ބޭނުންވާ  ސެޓަަޕށް  ފުރޮޅުލ   20ކައުންޓަރު  ކުލައިގެ  )ކަޅު  ގޮނޑި  ކުލައިގެ  އި  އާ  ގޮނޑި  10  ކައުންޓަރ  ކަޅު 

   ( ފޯރުކޮއްދޭންވާނެއެވެ. ގޮނޑި  10ފުރޮޅުނުލާ 

 ސިންގަލް ސޯފާ ފޯރުކޮއްދޭންވާނެއެވެ.   20 ކުލައިގެ ކައުންޓަރު ސެޓަަޕށް ބޭނުންވާ ކަޅު   7.7

ކޮއްފައިވާ 7.8 ބޭނުންވާ  އެއްކަރުދާސް  ސެޓަަޕށް  ކައުންޓްރު  އެއްގޮތަށް  )ގަސް  20  ކުރެހުމާއި  ބޮކްސް  ފޮށި( ްޕލަންޓަރ    ބަހައްޓާ 

 ހަދައިދޭންވާނެއެވެ.  

 ޓް އަޅާފައެވެ.  ފޫޓުގެ ކާރެޕ  2ފޫޓު  2ކައުންޓަރު އޭރިޔާ ހުންނަންވާނ  ގަދަ އަޅި ކުލައިގެ  7.9

)ޑެޕިއުޓ  ކޮންޓްރޯލަ ބޭނުންކުރެއްވުމަށް( އަދި    2ރ ބޭނުންކުރެއްވުމަށް(، އެގްޒެކެޓިވް ރޫމް  ރޯލަ ކޮންޓް)   1އެގްޒެކެޓިވް ރޫމް   7.10

 ފޫޓުގެ ކާރޕެޓް އަޅާފައެވެ.   2ފޫޓު  2ހުންނަންވާނ  ނޫކުލައިގެ  އޭރިޔާ އެ އެގްޒެކެޓިވް

 


