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 ހުލާސާ މަސައްކަތުގެ   .1

ކޮންސްޓްރަކްޝަން   މިނިސްޓްރީ  މިމަސައްކަތަކީ 1.1 އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރގެ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ްޕލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް 

އެދިފައިވާ    ްޕރޮގްރާމް އޯރގަނައިޒްކޮށް  ރުމުގެ ހޭލުންތެރިކު   ބޭއްވުމަށް ހަމަޖަހިފައިވާ އިންޑަސްޓްރީ ޑިވިލޮޕްމަންޓް ޑިާޕރޓްމަންޓްއިން  

 މަސައްކަތްތަކެވެ.  ހިންގައިދިނުމުގެ  އެންމެހާ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް

ްޕރޮގްރާމްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް    އަށް) ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.16:00އިން ހަވީރު    08:15ދުވަހަށް (ހެނދުނު    3މި ްޕރޮގްރާމް   1.2

 އަށެވެ. 16:00އިން ހަވީރު  08:00ގެ ހެނދުނު 2023ފެބުރުވަރީ   09އަދި   08،  07ހަމަޖެހިފައިވާ ތާޜީޚާކީ 

 

  ޢާންމު މަޢުލޫމާތު:  .2

  ްޕރެޒެންޓޭޝަން ދިނުމާއި ކެވޭނެ އިންތިޒާމް   އްހޯދުމާއި އަދި މިހޯލަކީ ހޯލެ  އޭސީކޮށްފައިވާ  މީހުންގެ ޖާގައިގެ   )35ތިރީސްފަހެއް(  2.1

   ހަމަޖެހޭނެވަރުގެ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  ހޯލުގެ ބޭރުގައި ްޕރޮގްރާމްގެ މައުލޫމާތު އެކުލެވޭ ބޯޑު 2.2

 ރީން ހުންނަންވާނެއެވެ. ސްކް ކޮމްޕޮއުޓަރ/ލެްޕޓޮްޕ އަދި ްޕރޮޖެކްޓްކުރެވެން  ތައް ދިނުމަށްްޕރެޒެންޓޭޝަން 2.3

 ޖަހާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ގޮނޑި  އިމޭޒާ) 20ވިހި (ގްރޫްޕކޮށް  ބައިވެރިންނަށް  2.4

 ންނަންވާނެއެވެ. ހު  ބެހެއްޓިފައިއި ގޮނޑި މޭޒާ )08އަށެއް ( ެޕނަލްއަށް 2.5

 ންނަންވާނެއެވެ. ސައުންޑް ސިސްޓަމް މައިކާއިއެކު ހުއި ޑިސްކަޝަންސްއަށް ށާހޯލުގައި ްޕރެޒެންޓޭޝަން ދިނުމަ 2.6

 ްޕރޮގްރާމް ހުށަހެޅުމަށް ޕޯޑިއަމްއެއް މައިކަކާއިއެކު ހުންނަންވާނެއެވެ.   2.7

 ންނަންވާނެއެވެ. އައިޓީއާއިގުޅޭ ފަރާތެއް ހުހައްލުކޮށްދިނުމަށް  ލަނެ ޓެކްނިކަލް މައްސަދާދިމާވެ ްޕރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާއިރު   2.8

 ފެން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ހެނދުނު ނާސްތާ، މެންދުރު ކެއުން، ކޮފީ/ސައި އަދި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް  2.9

 ސްޓޭޝަނަރީ ގްރޫްޕތަކުގައި ލިބެންހުންނަންވާނެއެވެ.  އަދި ޓިޝޫ 2.10

 ކަންތައްތައް ތަފްސީލްކޮށް ކިޔައިދެވިފައިވާނެއެވެ.   ވާ ގައި އާންމު މަޢުލޫމާތުގައި ) 3(   ނޯޓް: މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް 
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ހޯލުހިފުމާއި   3.1

ހޯލުގައި  

ލިބެންޖެހޭ  

 ހިދުމަތްތައް 

3.1.1 
ޖާގައިގެ   ދިނުމާ ހޯލަކީ    ވާ އޭސީކޮށްފައި މީހުންގެ  ކެއުމާއި،   އި، ޕްރެޒެންޓޭޝަން    ހެނދުނު/މެންދުރުގެ 

 އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ފާހަނާ ބޭނުންކުރެވޭ  އަދި   ނަމާދުކުރެވޭނެ 

ހުންނަންވާނެއެވެ. މިއީ    ސްކްރީންއެއްްޕރެޒެންޓޭޝަން ދިނުމަށް ހޯލައް އެކަށީގެންވާވަރުގެ ްޕރެޒެންޓޭޝަން   3.1.2

ފަސޭހައިން   ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ  ފެންނާ ބައިވެރިވާ  ސްކްރީންގައި    ގޮތަށް ނޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަން  މި  އަދި 

 ްޕރެޒެންޓޭޝަން ދެވޭނެ ތައްޔާރީތައްކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ. 

  މިނިސްޓްރީގެ ނަމާއި އެކު މައުލޫމާތު ބޯޑެއް ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން، ބޭއްވޭ ތަން، ގަޑި އަދި ހޯލުގެ ބޭރުގައި  3.1.3

 ތައްޔާރުކުރެވި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ވަށައިގެން ޖަހާފައެވެ. ގޮނޑިތަކުގައިވެސް    ނޭވީބުލޫ ކުލައިގެ ފޮތި ެޕނަލްއަށް ބޭނުންވާ މޭޒުތައް ހުންނަންވާނީ   3.1.4

 ކުލައަކުން ފޮތި އަޅާފައެވެ.   ފޮތީގެ ކުލައާއި ގުޅޭ މޭޒު ރީތިކުރުމަށް  

ބޭނުންވަނީ  މީހުންނަށް    20 3.1.5 މޭޒުތައް    .ވެ ގްރޫޕްއަށެ   4މީހުންގެ    05މޭޒުޖެހުމަށް  ގްރޫްޕކޮށްފައިވާ 

ފޮތީގެ   މޭޒު ވަށައިގެން ޖަހާފައެވެ. ގޮނޑިތަކުގައިވެސް ރީތިކުރުމަށް    ނޭވީބުލޫ ކުލައިގެ ފޮތި ހުންނަންވާނީ  

 ފޮތި އަޅާފައެވެ.ކުލައާއި ގުޅޭ ކުލައަކުން  

ފަރާތްތަކަށް   3.1.6 މޭޒުތަކުގައި ތިބޭ  ދެވިފައިވާންވާނެއެވެ.    އުނދަގޫނުވާނެވަރުގެ ޖާގަ މޭޒުގައި ގްރޫްޕކޮށްފައިވާ 

 ންވާނެއެވެ.އޮންނަ ދޫކޮށްފައިހިނގޭނެ ޖާގަ  ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގެ ދޭތެރޭގައި  

ސައުންޑް   3.1.7 ޗެކުކުރެވި  ހޯލުގައި  ސެޓިންގް ޕޯޑިއަމް  އަދި    މައިކްގެ   2ސިސްޓަމް  ވާނީ  ހުންނަން  މައިކް 

 ހަދާފައެވެ. (އިތުރު އަޑުތައް އެރުމާއި ކަރަންޓްގެ މައްސަލައެއް ދިމާވޭތޯ ޓެސްޓުކުރެވިފައެވެ.) 

މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ    އައި.ޓީއާއި ގުޅޭ ނުވަތަ ހިދުމަތްތަކުގައިދުވަހު ްޕރޮގްރާމްކުރިއަށްދާއިރު    3 3.1.8

 ހައްލުކޮށް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 (ފްރުޓް ްޕލަސް/ކޮފީ މެޓާ) މެޓާ    ، (ބޮކްސް)   ޓިޝޫ ގްރޫްޕތަކުގައިތިބި މީހުންނަށް ްޕރޮގްރާމްގެ ވަގުތުގައި   3.1.9

 ފޯރުކޮށްދެވިފައިހުންނަންވާނެއެވެ.   (ފަންސޫރު، ގަލަން އަދި ފޮހޭ ރަބަރު)  އަދި ސްޓޭޝަނަރީ 

ކެއުމުގެ   3.2

ލިބެންޖެހޭ  

 ހިދުމަތްތައް 

  ފޮތި އަޅާފައި ހުރުން އަދި ރީތިކޮށް    ބުފޭ މޭޒުޖަހާފައި މީހުންގެ ހެނދުނު އަދި މެންދުރުގެ ކެއުމަށް    35 3.2.1

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.  ށްއ09:00ަ  – 08:30  ހެނދުނު ނާސްތާ މީހުންގެ   35 3.2.2

 ށް ހުންނަންވާނެއެވެ. އ13:15ަ – 12:00 ކެއުން މެންދުރު މީހުންގެ  35 3.2.3

 ތަށި ހުންނަންވާނެއެވެ. މިކް  ކެއުމަށް ސެރަ 3.2.4

ގެ  ރިފްރެޝްމަންޓް  3.3

ލިބެންޖެހޭ  

 ހިދުމަތްތައް 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. ްށ  އ15:00ަހަވީރު އިން   08:30ހެނދުނު  ކޮފީ/ސައި މީހުންގެ   35 3.3.1

މީހުންނަށް   3.3.2 ގްރޫްޕތަކުގައިތިބި  އަދި  ެޕނަލް  ވަގުތުގައި  ފުޅި ްޕރޮގްރާމްގެ  ފެން  ބިއްލޫރި  ތަކުގައި 

 ފޯރުކޮށްދެވިފައިހުންނަންވާނެއެވެ. 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.   ބިއްލޫރިތަށި އަދި ފެންބުއިމަށް  ޖޯޑާއި ވަތުތަށި ކޮފީ/ ސައި ބުއިމަށް  3.3.4
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 ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް: ުގ  އަ  .4

 އަގު (އެސްޓިމޭޓް/ބީ.އޯ.ކިއު) އާއި ޖީއެސްޓީ ވަކިން އެނގޭގޮތައް ހުށަހެޅުން. 4.1

 އަގު ހުށަހަޅާއިރު ކުންފުނީގެ ްޕރޮފައިލް އަދި ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކީޮޕ ހުށަހެޅުން.  4.2

 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮީޕ ހުށަހެޅުން.   4.3

 ހުށަހަޅާ ހުރިހާ އަގެއް ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.  4.4

 އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް މަދުނަމަ އެ ޕްރޮޕޯސަލެއް ބާތިލްވާނެއެވެ.   4.5

 

 އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ އުޞޫލު ހުށަހަޅުއްވާ އެސްޓިމޭޓް /   .5

 ޕޮއިންޓް ދެވޭ މައިގަނޑު ކަންތައް:  •

 ަ40     ސައްކަތުގެ އަގު  މ%             

                   ާ60މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބ% 

 

 ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް  .6

ޤަވާޢިދުގެ   6.1 ދަށުން    10.45މާލިއްޔަތު  އަޅާބަލާއިރު  ގެ  އަގާއި  އަންދާޒާކުރާ  އެކަމަކަށް  އެތަނަކުން  އަގުތަކާއި،  ހުށައަޅާފައިވާ 

 ހުށައަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްކަން ބެލުން 

 (އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތަކަށް)   40%އަގު   6.2

އަހަރު ދުވަހު ލިބިފައިވާ ތަޖްރިބާ (މި ގޮތުން މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ގޮތުގައި    5އްކަތުގައި ފާއިތުވެދިޔަ  (މި މަސަ  %60ތަޖުރިބާ   6.3

އިވެންޓް  އަހަރު ތެރޭ ކުރައްވާފައިވާ    5ގެ މި ދުވަހުން ފެށިގެން ( އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ) ފާއިތުވެދިޔަ    2018ބެލެވޭނީ  

މަސައްކަތް    މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިއުމަށެވެ. ލު ކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތް ހަވާ އޯރގަނައިޒްކޮށް ހިންގުމާއި  

މިގޮތުން މާކްސް ދެވޭނީ ގިނަ ވެގެން    ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ގޮތުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް އަދި އެގްރިމަންޓެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ. 

 މާކްސް އެވެ.)  2ލިޔުމަށެވެ. ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް ދެވޭނީ  5

 މަސައްކަތް ކޮށްފައިހުރި ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.  މިފަދަ  ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި އެންމެ   6.4

 

 މާރކްސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ފޯރމިއުލާ  .7

 

For Price: Lowest price ÷ Price on the proposal x percentage = Total % in price  

For Experience: Number of experience letter * Marks allocated = Total % in Experience 
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 އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލްކުރުން   .8

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.   8.1

ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ   2މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  8.2

 އެފަރާތުގެ ްޕރޮޕޯސަލް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ. 

 

 

 ނޯޓް  .9

 މަކުން އެންގޭނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ހޮވުނު އަންދާސީ ހިސާެބއް ހުށައެޅިފަރާތަކަށް އެކަން ލިޔު 9.1

އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށައެޅުމަށްފަހު އެމަސައްކަތައް ހޮވުނު ފަރާތައް ލިޔުމަކުން އެކަން އެންގުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތުން  9.2

  1މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރއިން ކުރުވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި    ،ވަކިވެއްޖެނަމަ

 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށައެޅުމަށް ަބއިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ފަރާތްތަކު 9.3 ނުހޮވޭ  މަސައްކަތައް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށައަޅާ  ހިސާުބ  ބަލަން  އަންދާސީ  އުސޫލު  ދިން  ޕޮއިންޓް  ން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަކުން ހުށައެޅުމުން   30އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށައެޅި ދުވަހުން ފެށިގެން    ،ބޭނުންނަމަ 

  ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތް ބެލޭނެއެވެ.

އިނުގަންނަވާނަމަ ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ދުވަސް ތެރޭގައި ސޮއިކުރުމަށް ވަޑަ  02އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރުމަށް އަންގާތާ   9.4

 އެވޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. 

 އަގު ހުށައަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ިބޑްތައް ާބތިލުކުރެވޭނެއެވެ. 9.5

  ގޮތަށެވެ.ިބޑް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ކަމަކަށް އަގުގެ ރޭޓް އެނގޭނޭ 9.6

 މަސައްކަތައް ފަހުން އަންނަ އުނިއިތުރު ގެ އަގު ކުރެވޭނީ ިބޑް ހުށައަޅުއްވާއިރު ހުށައަޅާ ރޭޓުންނެވެ. 9.7

 އަދި ިބޑް ހުށަހަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ިބޑްތައްވެސް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.  9.8

 ތުގެ ތަޖުރިާބ އަށް ބަލައި ވަކިވަކި ދެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ގޮތަށެވެ.މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ މިދެާބވަތުގެ މަސައްކަ 9.9

  10:00 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު   2023ޖެނުވަރީ  29 ހަމަޖެހިފައިވަނީބޭއްވުމަށް  ސެޝަން  މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ  ބީލަމާއި 9.10

 ގައެވެ. 

 ގައެވެ.  0011: ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވާ ބުދަ   2023ފެބްރުވަރީ  01ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ލަންީބ 9.11

 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 4004816 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 9.12

 

 

 


