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 ، ހައުސިންގް އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 
 3PIDS7/471/2022/31-(IUL)471 އިޢުލާން ނަްނބަރު:

 

 ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ޝައުޤު ވެރިކަން 
 

 

އަދި މާލެ ސިޓީގެ ސްވަރޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންގެ ފިސިބިލިޓީ ސްޓްޑީއަދި  2ހުޅުމާލެ ފޭސް 

  ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުން  ކޮންސެޕްޓޗުއަލް ޑިޒައިން 

MV-MONPI-327457-CS-CQS 
 މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް 

D5540-IDA Grant No.: 
 
 

އިން "މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިސާ ލިބިފައިވާވާރލްޑް ބޭންކްއިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލޯނު އަދި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތިގައި 

 ފިސިބިިލޓީ  ޕްލާންގެ ޓްރީޓްމަންޓް ސްވަރޭޖް ސިޓީގެ މާލެ އަދި 2 ފޭސް ހުޅުމާލެ"އެންޑް ރިސިލިއަންސް" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 

 މަށްވަނީ ހަމަ ޖެިހފައެވެ. އް ހޯދުއެ "ކޮންސަލްޓަންޓްތައްޔާރުކުރުމަށް ޑިޒައިން ކޮންސެޕްޓޗުއަލް ސްޓްޑީއަދި

 

 ފިސިބިިލޓީ  ޕްލާންގެ ޓްރީޓްމަންޓް ސްވަރޭޖް ސިޓީގެ މާލެ އަދި 2 ފޭސް ހުޅުމާލެނޑު މަޤްސަދަކީ، މައިގަ މި ކޮންސަލްޓަންސީގެ

  ◌ަސްދުވަހެވެ. މ 12މިމަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ ޔާރުކުރުމެވެ. ތައް ޑިޒައިން ކޮންސެޕްޓޗުއަލް ސްޓްޑީއަދި

 

މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަްށ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް (ޓީ.އޯ.އާރް) މި މިނިސްޓްރީެގ 

ގައި ޝާޢިއު ކުރެިވފައި ވާނެއެވެ. އަދި މިމަސައްަކތާއި ބެހޭ ިއތުރު މަޢުލޫމާުތ  https://planning.gov.mv ވެބްސައިޓް

 އެޑްރެހަށް ލިޔުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންަނވާނެއެވެ.ބޭނުންވާނަމަ ތިރީގައިވާ 
 

މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްަކތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާްތތަކުން ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެްނސް (ޓީ.އޯ.އާރް) އާއި އެއްގޮތަށް 

ލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިނިސްްޓރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕް

މިކަމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިާހ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ. މިަކމަށް ޝަޢުޣުވެރިވާ ފަރާތްތައް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން 

ވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ބްރޯޝަރ، ދާއިރާއިްނ ކޮށްފައިކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް، ކުންފުނީގެ އޮިނގަނޑު،  ލިޔެކިޔުން (ސާބިތުކޮށްދޭ

ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެޭވ  ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ފަދަ މަޢުލޫމާތު) ތަފްސީލް، މިފަދަ ާހލަތްތަކުގަިއ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ

(ށ)  އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 10ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ދާއިރާއިން މަދުވެގެން ކްރައިޓީރިއާ އަކީ: (ހ) 

 އަހަރު ދުހުވަހުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން.  5ލިޓީ އަދި ސްވަރޭޖް ނެޓްާވރކް އަދި ސްވަރޭޖް ޕްލާންޓް ގެ މަސައްކަތުގެ ފިސިބި

ޓި.އޯ.އާރގައި ހިމެނިފައިވާ މަޤާމުތަކަްށ . (ނ) ރާއްޖެފަަދ ކުދި ގައުމުތަކުގައި މަސައްކަތްކޮއްފައިވުން. (ރ) ލިބިފައިވުން

 ންވާނެ އެވެ. އީއޯ.އައި ސްޓޭޖްގައި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ީސވީ އިވެލުއޭޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެކްސްޕާރޓުން ހިމަނަ
 

 މިމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބެލެވިގެން، ވޯލްޑްބޭންކް 

 2016ކްރެޑިޓް އަދި ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަްޝރޫޢުތަކަށް ކޮންސަލްޓަންުޓން ހޯުދމަށް އެފަރާތުން ޖުލައި ލޯނާއި އައި.ޑީ.އޭ 

 އެއްގޮތަށެވެ. އާއިގައި އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ރެގިއުލޭޝަން 2018އަދި އޮގަސްޓް  2017ގައި ތައްޔާރުކޮށް ނޮވެމްބަރު 

 



 
 

ކުރެވޭނީ ކޮންަސލްޓަންޓްސް ކުއަލިފިކޭޝަން ޭބސްޑް ސިލެކްޝަން މެތަޑް  މިމަސައްކަތަށް ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބޭނުން

 (ސީ.ކިއު.އެސް) އެވެ. 

 

 

ގެ ކުރިން،  13:00 ދުވަހު އާދިއްތަ ވާ  2023ޖެނުއަރީ  22 ވީމާ މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން

 އިންޓަރެސްޓް" މެއިލް، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.  އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް

 

 މޯލްޑިވްސް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރިސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް، ހައުސިންގް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް 

 މާފަންނު އަމީނީ މަގު، 

 20392ކ.މާލެ، 

 tenders@planning.gov.mvއީމެއިލް: 

 mudrp@planning.gov.mv:  ކޮޕީ
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