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އޮފީސް އިމާރާތް ބަދަލު ކުރުމުގެ މައުލޫމާތު
ނބަރު:
އިޢުލާން ނަ ް

(IUL)433-AFI/433/2021/8

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ އޮފީސް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު:
ލޮޓް  – 1މިހާރު ހުރި އިމާރާތުން އައު އިމާރާތައް ތަކެތި ބަދަލު ކުރުން
#


ޢަދަދު

ހުރި ތަން

ބާވަތް

ގެންދަންވީ ތަން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަން (ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު އިމާރާތުގެ  2ވަނަ ފަންގިފިލާ)
10

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  2ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރޫޅާލައިގެން

ވާރކްސްޓޭޝަން

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

ގެންގޮސް އާ އޮފީހުގައި ރޭވުން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  2ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

އެގްޒެކެޓިވް މޭޒު (ސައިޑް

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  3ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރޫޅާލައިގެން

ކަބަޑާއި ޑްރޯވަރ އާއެކު)

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

ގެންގޮސް އާ އޮފީހުގައި ރޭވުން

އަލަމާރި

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  3ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރޫޅާލައިގެން

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

ގެންގޮސް އާ އޮފީހުގައި ރޭވުން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  3ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރޫޅާލައިގެން

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

ގެންގޮސް އާ އޮފީހުގައި ރޭވުން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  4ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރޫޅާލައިގެން

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

ގެންގޮސް އާ އޮފީހުގައި ރޭވުން

01
01

އައިސްއަލަމާރި

02
04
03
01
04
03

ވަށްމޭޒު

05
01
06

ހަދަންވީ ގޮތް

އޮފީސް މޭޒް
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ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  3ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

މިނީ ތިޖޫރީ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  2ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  2ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  2ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން (ކެނޮން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  2ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

އިމޭޖް ރަނަރ؛ ސީ )3520

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ރޮބޮޓިކް ބުކް ސްކޭނަރ

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  4ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  4ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  4ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ސްކޭނަރ (ފުޖިޓިސޫ)

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  4ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

fi6800

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ފޮޓޯ ސްކޭނަރ (ފުޖިޓިސޫ

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  4ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ބްލެކް)

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ފޮޓޯ ސްކޭނަރ – އެޗް .ޕީ

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  4ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

(ވައިޓް)

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ފޮޓޯ ސްކޭނަރ – އެޕިސަން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  4ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް (ސީ.

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  2ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ޕީ .ޔޫ ،.މޮނީޓަރ ،ކޯބޯޑް،

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

07
12

ހައިބެކް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑި

08
08

ލޯބެކް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑި

09
02

އެގްޒެކެޓިވް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑި

10
01
11
01
12
01

ބުކް ސްކޭނަރ

13
02

ފްލެޓްބެޑް ސްކޭނަރ

14
01
15
02
16
01
17
01
18
13

މައުސް ،ޔޫ .ޕީ .އެސް.
އާއެކު)

19
01

ސަރވަރ ސިސްޓަމް

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  3ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

(ސަރވަރ ކޮމްޕިއުޓަރާއި،

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ސަރވަރ ރޫމުގައި

ރެކާއި ސަރވަރގެ ބެކަޕް

އިންސްޓޯލް ކޮށްދިނުން (ސެޓިންގ

ސިސްޓަމް (ބެޓެރި) އާއި

ހަދާނީ މިއޮފީހުން)

ސަރވަރގެ އެހެނިހެން ތަކެތި)

20
02

ސެޓް ރޯލިންގ ފައިލިންގ

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  4ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރޫޅާލައިގެން

ސިސްޓަމް ( 34ރެކްގެ)

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

ގެންގޮސް އާ އޮފީހުގައި ރާވައި
ބެހެއްޓުން

21
01

ރެކް ރޯލިންގ ފައިލިންގ

ޔޫ .އެން .ބިލްޑިންގ

22
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ހ .ކެލީތިއާގެ  4ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ރާވައި ބެހެއްޓުން

National Museum Building, 2nd floor | Chaandhanee Magu, 20158, Male’, Republic of Maldives

 (+960) 3010930 ✉ info@archives.gov.mv, fb: National Archives of Maldives

04

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  4ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ފައިލިންގ ކެބިނެޓް (މެޓަލް)

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ފޮށިގަނޑު ބަންދުކުރި

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  4ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ލިޔެކިޔުންތައް

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ވޯޓަރ ޑިސްޕެންސަރ

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  2ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  4ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  4ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  4ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  4ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  4ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  2ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  2ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  4ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހަށް ގެންގޮސް ދިނުން.

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  4ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ހަރުކުރުން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް

ހ .ކެލީތިއާގެ  2ވަނަ

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގޮސް އާ

ސެކްޝަން

ފަންގިފިލާ

އޮފީހުގައި ބަހައްޓައި ދިނުން

23
24
01
25
01

ފިއުމިގޭޝަން ޗެމްބަރ (ކުޑަ)

26
01

ޓްރޭ (އެލްމިނިއަމް ޖަސްތު)

27
01

އެލްމިނިއަމް ހަރުގަނޑު (ކުޑަ)

28
01

ޓްރޮލީ ބާސްކެޓް (ކުޑަ)

29
04

އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅި

30
01

ޝުރެޑަރ

31
12

ޓެލެފޯން

32
ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ

6
33
06

އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅި

34
04
35

ބެންޗް ގޮނޑި

ލޮޓް  - 2ލޯކަލްއޭރިއާ ނެޓްވާރކް ކޭބަލް އެޅުމާއި އިންސްޓޯލްކުރުން


ލ (ކެޓް
ހމުގައިވާ ފަދައިން ލޯކަލް އޭރިއަރ ނެޓްވަރކް ކޭބަ ް
ގފިލާގެ ކުރެ ު
ވނަ 3 ،ވަނަ އަދި  4ވަނަ ފަން ި
ހ .ކެލީތިއާގެ ަ 2
އޅައިދިނުމާއި ވާރކްސްޓޭޝަންތަކަށް " 88ވޯލް ސޮކެޓްތައް" ހަރުކޮށްދީ ގުޅައިދިނުން.
 6ކޭބަލް) އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ަ



ސްކޭނިންގ ރޫމަށް ނެޓްވާރ ކޭބަލް އެޅުމާއި ނެޓްވާރކް ސުވިޗުތައް ހަރުކޮށް 2 ،ވަނަ ފަންގިފިލާގައި  48ޕޯޓުގެ ނެޓްވާރކް
ސްވިޗެއް ހަރުކުރުމާއި 3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާގައި  24ޕޯޓުގެ ނެޓްވާރކް ސުވިޗެއް ހަރުކޮށްދިނުމާއި 4 ،ފަންގިފިލާގައި

48

ޕޯޓުގެ ނެޓްވާރކް ސްވިޗު ހަރުކޮށްދިނުން.

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ބިލްޑިންގ 2 ،ވަނަފަންގިފިލ ،ޗާންދަނީމަގު | ،20158 ،މާލެ| ،

National Museum Building, 2nd floor | Chaandhanee Magu, 20158, Male’, Republic of Maldives

 (+960) 3010930 ✉ info@archives.gov.mv, fb: National Archives of Maldives

ލޮޓް  - 3ސާވަރ އާއި އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމް ބަދަލުކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުން


އސަސާގެ ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަނުގައި ހުރި ސާވަރ
ދާރުލްއާސާރު އިމާރާތުގެ  2ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިންގާ މިމުއަ ް
ފލާގައި ސާވަރ ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުމާއި2 ،
އަދި އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ހ .ކެލީތިއާގެ  3ވަނަ ފަންގި ި
ވަނަ ފަނގިފިލާގައި އެޑްމިން ސެކްޝަންގެ އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމް ހަރުކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުން.

ލޮޓް  - 4ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުން


ހ .ކެލީތިއާގެ  3 ،2އަދި  4ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ކުރެހުމުގައިވާ ފަދައިން ވާރކްސްޓޭޝަންތަކަށާއި މެޝިނަރީތަކަށް އިތުރަށް
އަޅަންޖެހޭ ތްރީފޭސް ކަރަންޓް ވައިރިންގ އަޅައިދިނުމާއި ސޮކެޓްތައް ހަރުކުރުން ( 35ސޮކެޓް).
 .1އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

ށހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.
ބީލަން ހު ަ
ލން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު )2
 16.1.1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީ ަ
 16.1.2ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް /ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ /އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.
ހޅަން ޖެހޭނެއެވެ).
ހށަ ަ
ނ ޝީޓްގައި ބުނެފައިވާނަމަ ު
 16.1.3ކޯޓޭޝަން /ބީ .އޯ .ކިޔު( .ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބީލަ ް
އަދި އެނެކްސް  1ގައިވާ އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު
ނ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު )3
 16.1.4ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަ ް
 16.1.5ޖީ .އެސް .ޓީ .ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ޖީ .އެސް .ޓީ .އަށް ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ)
 16.1.6މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިފަހުން  3މަސް ހަމަނުވާ)
ހށަހަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ
 16.1.7ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ ު
ށހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.
ބީލަން ހު ަ
 16.2.1ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު  5ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނއެވެ.
ގ މާލީ ދަލީލު އަދި ޖަދުވަލު  4ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާ ެ
 16.2.2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތު ެ
(ހ) ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތަކީ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ
ފަރާތްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.
އފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްގެ ބޭންކް
ރގެ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަެ ،
(ށ) އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާ ީ
ރެފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.
ބންކް ރިފަރެންސް ސިޓީ އެއް ނުވަތަ ބޭންކު ސްޓޭޓްމަންޓް
ބލެންސް އަދަދު އިނގޭނެހެން ޭ
(ނ) ފާއިތުވި މަހުގެ ބޭންކް ެ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 16.2.3ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް ސިޓީތައް :ހުށަހަޅާ ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް ސިޓީތަކުގައި ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.
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(ހ) ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނުވަތަ ހިންގަމުންދާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ބޭންކަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިއުމެއްކަމުގައި
ވާންވާނެއެވެ.
ނސް އަކީ ޚާއްސަކޮށް މިޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ސިޓީއެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
(ށ) ހުށަހެޅޭ ކްރެޑިޓް ރެފަރެ ް
ކރެޑިޓްގެ ސިޓީގެ މުއްދަތު
ޢދަދު ،ސިޓީ ދޫކުރެވުނު ތާރީޚްް ،
ޓގެ ނަން ،ފައިސާގެ /ކްރެޑިޓްގެ ަ
(ނ) މިރެފަރަންސްގައި ޕްރޮޖެކް ް
ހަމަވާނެ ތާރީޚް އަދި ރެފަރަންސް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
(ރ) މިރެފަރަންސް ވާންވާނީ ރެފަރަންސް ދޫކުރިފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮރިޖިނަލް ރެފަރަންސްއަކަށެވެ .މިފަދަ ރެފަރަންސްތަކުގެ
ކޮޕީ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
އވާ ކްރެޑިޓް ރިފަރެންސް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
(ބ) އަމިއްލަ ފަރުދުން ދޫކޮށްފަ ި
އ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަ ް
ށ ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިވާ ލިޔުން)
ނތްކަމަ ް
 16.3.1ގަވާއިދުން ޕެންޝަން ފައިސާ ދައްކާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ (މުވައްޒަފުން ނެތްނަމަ ެ
(ދޫކުރިފަހުން  3މަސް ހަމަނުވާ).
ނޯޓް:


ށހަޅާފައިވާ ޖުމުލަ އަގު ( 500000.00ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު
ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ބީލަން ހު ަ
ވާނަމައެވެ.



އވާ ޖުމުލަ އަގު ( 250000.00ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް)
ހށަހަޅާފަ ި
ބލަން ު
ޕާރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ީ
ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު ވާނަމައެވެ.

 .2މާލީ ގޮތުން ޤާބިލް ފަރާތަކަށްވުން


ށހަޅާފައިވާ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް
ކުންފުންޏެއްނަމަ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވިނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ހު ަ
ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ކޮޕީ .ނުވަތަ



މ އެކްސްޕެންޑިޗަރ
އންކަ ް
ލ ސްޓޭޓްމަންޓް ނުވަތަ ި
ނޝަ ް
ވސްޓްމަންޓެއްނަމަ ފައިނޭ ް
އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނުވަތަ އިން ެ
ނމެ ފަހު  6މަހުގެ)
ނޓް (އެ ް
ރިޕޯޓް  2019ވަނަ އަހަރުގެ ނުވަތަ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަ ް
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ޕޮއިންޓް  1އަދި  2ގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެ
އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ލޮޓް  – 1މިހާރު ހުރި އިމާރާތުން އައު އިމާރާތައް ތަކެތި ބަދަލު ކުރުން
އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑު
ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ
އަގު

ޕޮއިންޓްގެ

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް

އަދަދު

ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު ×( 60އަގު ކުޑަވީ ވަރަކަށް
ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ).

60

ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު  /ހުށަހެޅި މުއްދަތު × ( 20މުއްދަތު
މުއްދަތު

ދީފައިވާ ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދޭނެއެވެ .އަދި މަސައްކަތް ނިންމާ

20

މުއްދަތު ކުރުނަމަ ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ).
މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ބަލާނީ ކަމާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް އެކުލެވޭ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ލިޔުންތައް ބަލައި ވޭތުވެ ދިޔަ  3އަހަރުގެ

ކޮށް ނިންމާފައިވާ

15

މަސައްކަތުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނިސްބަތުންނެވެ.
ރޯލިންގ ފައިލިންގ ސިސްޓަމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ
ޓެކްނިކަލް ކޮލިފިކޭޝަން

ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުންތަކަށް ބަލައި ،ނިންމާފައިވާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގެ

05

ނިސްބަތުންނެވެ.
ޖުމްލަ

100

ލޮޓް  - 2ލޯކަލްއޭރިއާ ނެޓްވާރކް ކޭބަލް އެޅުމާއި އިންސްޓޯލްކުރުން
ލޮޓް  - 3ސާވަރ އާއި އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމް ބަދަލުކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުން
އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑު
ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ
އަގު

ޕޮއިންޓްގެ

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް

އަދަދު

ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު ×( 60އަގު ކުޑަވީ ވަރަކަށް
ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ).

60

ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު  /ހުށަހެޅި މުއްދަތު × ( 20މުއްދަތު
މުއްދަތު

ދީފައިވާ ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދޭނެއެވެ .އަދި މަސައްކަތް ނިންމާ

20

މުއްދަތު ކުރުނަމަ ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ).
މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ބަލާނީ ކަމާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް އެކުލެވޭ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ލިޔުންތައް ބަލައި ވޭތުވެ ދިޔަ  3އަހަރުގެ

ކޮށް ނިންމާފައިވާ

20

މަސައްކަތުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނިސްބަތުންނެވެ.
ޖުމްލަ

100
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ލޮޓް  - 4ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުން
އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑު
ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ

ޕޮއިންޓްގެ

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް

އަދަދު

ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު ×( 60އަގު ކުޑަވީ ވަރަކަށް

އަގު

ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ).

60

ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު  /ހުށަހެޅި މުއްދަތު × ( 20މުއްދަތު
ދީފައިވާ ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދޭނެއެވެ .އަދި މަސައްކަތް ނިންމާ

މުއްދަތު

20

މުއްދަތު ކުރުނަމަ ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ).
މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ބަލާނީ ކަމާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް އެކުލެވޭ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ލިޔުންތައް ބަލައި ވޭތުވެ ދިޔަ  3އަހަރުގެ

ކޮށް ނިންމާފައިވާ

15

މަސައްކަތުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނިސްބަތުންނެވެ.
ޓެކްނިކަލް ކޮލިފިކޭޝަން

ކަރަންޓް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ

ޖުމްލަ

05
100

މބަރު
މށް މި އިދާރާގެ ނަ ް
އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވު ަ

ތ
 3010925ގުޅުއްވައިގެން ނުވަ ަ

info@archives.gov.mv

އީމެއިލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
03

ޝަޢްބާން
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފް
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

އެނެކްސް 1

އަގުހުށަހަޅާ ފޯމް
އިއުލާން ނަންބަރު:
މުއްދަތު

ތަފްސީލް

ރޭޓް

ޖުމްލަ
(ޖީ.އެސް.ޓީއާއެކު)

ލ
ލޮޓް  – 1މިހާރު ހުރި އިމާރާތުން އައު އިމާރާތައް ތަކެތި ބަދަ ު
ކުރުން
ލޮޓް  - 2ލޯކަލްއޭރިއާ ނެޓްވާރކް ކޭބަލް އެޅުމާއި އިންސްޓޯލްކުރުން
ލޮޓް

3

-

ސާވަރ

އާއި

އެޓެންޑެންސް

ސިސްޓަމް

ބަދަލުކޮށް

ނ
އިންސްޓޯލްކޮށްދިނު ް
ލޮޓް  - 4ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުން
ވިޔަފާރީގެ ނަން:
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން:

ސްޓޭމްޕް

މަޤާމް:
ސޮއި:

ނޯޓް :ބީލަމުގެ އަގު އިވެލުއޭޓްކުރާނީ ކޮންމެ ލޮޓެއް ވަކިވަކިންނެވެ.
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ސެކްޝަން 4 -
ޖަދުވަލު – 1
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

#

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.
1

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު ) 2

2

ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން  /ބީ.އޯ.ކިޔު)

3

އަގުހުށަހަޅާ ފޯމު (އެނެކްސް )1

4

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު )3

4

ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް /ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ /އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

5

ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ)

6

7

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން (އެސް.އެމްއީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިފަހުން  3މަސް
ހަމަނުވާ)

8

ބީލަމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިޔުން (ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ)

9

 6.1ވަނަ މާއްދާގައިވާ ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެލިޔުން.

10

ބޭންކު ގެރެންޓީ (ބޭންކު ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް)

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.
11

12

ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު  5ފުރިހަމަކޮށް
ހުށަހަޅާފައި
މާލީ ދަލީލު (ބޭންކް ގެރެންޓީއާއި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީފަދަ) ގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު  4ފުރިހަމަކޮށް
ހުށަހަޅާފައި

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލ ި
ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
13

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރީ މިލިސްޓުގައި ވާ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކުރެވިފައި

14

ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި (ކިތައް ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށް)

15

ޞަފްހާތަކުގައި ހުރީ ސޮއިކޮށްފައި

16

ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ހުރީ ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮށް  /ހީރަސްޖަހާފައި

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
17

ގަވާއިދުން ޕެންޝަން ފައިސާ ދައްކާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ (އެންމެފަހުން ދެއްކި މަހުގެ އަދި މުވައްޒަފުން ނެތްނަމަ
ނެތްކަމަށް ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިވާ ލިޔުން) (ދޫކުރިފަހުން  3މަސް ހަމަނުވާ)
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ޖަދުވަލު – 2
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް
.1

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

1.1

ނ
ނަ ް

1.2

އެޑްރެސް

.2

ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު

2.1

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން

2.2

ނބަރު
އިޢުލާން ނަ ް

.3

ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު

3.1

ހުށަހަޅާ އަގު
ޖީ.އެސް.ޓީ
ޖުމްލަ އަގު:

3.2

ށ(
ޖުމްލަ އަގު )ތާނައިން ލިޔުމަ ް

3.3

މނައިގެން)
މުއްދަތު (ބަންދުދުވަސްތައް ހި ަ

.4

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު

ތއް
މންޓްގެ މާއްދާ ަ
އގްރީ ަ
އކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއިެ ،
ވ މަސަ ް
ނކޮށްފައި ާ
މަތީގައިބަޔާ ް
4.1

ނވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު
މ މަސައްކަތް ު
އގަށް ި
އވާ ަ
ނވިފަ ި
ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު ،މަތީގައި ދެން ެ
ޅގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.
 /އަ ު
ނވާ
ށ މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ ،އެކަށީގެ ް
ޅގަނޑުމެންނަ ް
އަޅުގަނޑު /އަ ު

4.2

އކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
އވާ މުއްދަތުގައި މަސަ ް
ކތް ފެއްޓުމަށާއި 3.3 ،ގަ ި
ގއި މަސައް ަ
މުއްދަތެއްގެ ތެރޭ ަ
ހުށަހަޅަމެވެ.
އގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
އއާއި އެ ް
މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ  30ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށްެ ،

4.3

އކުރުމަށް
ސ ި
ގއި ޮ
ސވުމު ަ
ތރޭގައި އެއްބަ ް
ތގެ ެ
ސވަމެވެ .މިމުއްދަ ު
ޅގަނޑުމެން އެއްބަ ް
އަޅުގަނޑު  /އަ ު
އގޮތަށް މަސައްކަތް
ސވުމާއި އެ ް
ކށް އެއްބަ ް
އ ޮ
ގއި ސޮ ި
ސވުމު ަ
ވޑައި ގެންފިނަމަ ،އެއްބަ ް
ވެރިފަރާތުން އެދި ަ
ސވަމެވެ.
އއްބަ ް
ކުރުމަށްވެސް ެ

.5

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން
ސޮއި
ނ
ނަ ް
މަޤާމު
ތާރީޚް
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ޖަދުވަލު – 3
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް
 .1ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނ
 -1.1ނަ ް
 -1.2ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް
 -1.3ވިޔަފާރީ އެޑްރެސް
 -1.4ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
ރ
 -1.5ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަ ު
ރ
 -1.6ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަ ު
ރ
 -1.7ފޯނު ނަންބަ ު
 -1.8އީމެއިލް އެޑްރެސް
.2

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ،ޕާޓްނަރޝިޕެންނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ
މަޢުލޫމާތު ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)

#

މަޤާމު

ނަން
މެޖޭނިންގ ޑިރެކްޓަރ
ޑިރެކްޓަރ
ޑިރެކްޓަރ

.3

އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް
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