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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

Ministry of Environment and Energy

ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މާލެި ،

Male’, Republic of Maldives.

ނަންބަރު:

(IUL)438-AU/1/2017/57

އިޢުލާން

އފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ހިނގަމުންދާ ގްރީން ބިލްޑިންގ އަދި ގޯޑައުން އިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ
މިނިސްޓްރީ ޮ
ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

މި މިސައްކަތުގެ "މައުލޫމާތު ކަރުދާސް " ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭ ގޮތައް ،މި އިޢުލާނާއި އެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ .އަދި މި
މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ވެސް ހުންނާނެއެވެ .މި
ނ
މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވުމަށް ބޭނުން ވާނަމަ ލިޔުމުން މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވު ް
ލމާތު ޝީޓްގައި ދެވިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށެވެ.
އެދެމެވެ .ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނީ ،މައު ޫ
ބީލަން ހުޅުވުން
ނ  2017ޖުލައި  16ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  13:00ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ވ ީ
ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ަ
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
ލން ފުރިހަމަކޮށް ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް ތިރީގައިވާ
ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީ ަ
ހ  2017ޖުލައި  16ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  13:00ގައި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ގޮތަށް ޖެއްސެވުމަށްފަ ު
ނދު ކުރެވިފައިވާ ސީޓީ އުރައެއްގައެވެ .ބޭރުގައި "ޕްރޮޕޯސަލް" މި މަސައްކަތުގެ ނަމާއި ،ހުށަ
"ޕްރޮޕޯސަލް" އޮންނަންވާނީ ބަ ް
ހެޅިފަރާތުގެ ނަމާއި ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޙާއި ވަގުތު ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ،
ފންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާ ަ
ފކްސް+960 3018301 :
ފޯނުެ ، +960 3018341 :
އީމެއިލް procurement@environment.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަޖީ
Ministry of Environment and Energy

ގްރީންބިލްޑިން އިމާރާތާއި ގޯޑައުން އިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ
މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
އިޢުލާން ނަންބަރު) :އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)438-AU/1/2017/57 :އާއި ގުޅޭ(

މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް:
މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހަކީ ގްރީން ބިލްޑިންގ އިމާރާތާއި ގޯދައުން އިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހަށްޓާ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވާ މި
މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)438-AU/1/2017/57 :އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެކެވެ.

 .1ސެކިއުރިޓީ ބަލަހަށްޓާ މީހުންގެ ޒިންމާތަށް
 1.1ގްރީން ބިލްޑިން އިމާރާތާއި ގޯޑައުން އިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން
 1.2ގްރީން ބިލްޑިން އިމާރާތުގެ ދިދަ ނަގާ ތިރިކުރުން
 1.3ގްރީންބިލްޑިން އިމާރާތުގެ ގަސްތަކަށް ފެންދިނުން
 1.4ރަސްމީގަޑިއާއި ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގައިވެސް މިނިސްޓްރީއަށް ވަދެ ނިކުމެވާ މީހުންނާއި ވައްދާ ތަކެތީގެ ބާވަތާއި އެތަކެތި
ވައްދާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ސެކިއުރިޓީން ނޯޓު ކުރުން.
 1.5ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ އެކަމެއް ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއިއެކު ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް
އަވަހަށް ރިޕޯޓް ކުރުން.
 1.6ޑިއުޓީގައި ހުންނަ މީހެއްގެ އަތުގައި ވާހަކަ ދެކެވޭނެ މުވާޞަލާތީ ގުޅުމެއް އަބަދުވެސް ބޭނުން ކުރެވޭ ހާލަތެއްގައި
އޮންނަން ވާނެއެވެ .އަދި ރޭގަނޑު ޑިއުޓީގައި ތިބޭއިރު ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ އަތުގައި ރަނގަޅަށް އަލިވާ ޓޯޗެއް
އޮތުން.
 1.7ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ވަގުތުތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމާއި މިފަދަ ވަގުތެއްގައި މިނިސްޓްރީގެ ތަނެއް
ފަޅާލައި ނުވަތަ ހަލާކުކޮށްގެން ނަމަވެސް އެއްޗެއް ގެއްލި ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބި މިފަދަ ކަމެއް
ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލަންވާނީ ސެކިއުރިޓީއާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ.
 1.8ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ އެކަމެއް ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއިއެކު ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް
އަވަހަށް ރިޕޯޓް ކުރުން.
 .2ޑިއުޓީ ކުރަންޖެހޭ ގަޑިތަށް


ރަސްމީގަޑީގައި  2ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ




ހެނދުނު  08:00އިން ހަވީރު  04:00އަށް ) 2ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ(

ނުރަސްމީގަޑީގައާއި ބަންދު ދުވަސް ދުވަހު ހުރިހާ ގަޑިއެއްގައިވެސް ޑިއުޓީގައި  2ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން.


ހަވީރު  04:00އިން ރޭގަނޑު  12:00އަށް ) 2މީހުން(






ރޭގަނޑު  12:00އިން ހެނދުނު  08:00އަށް ) 2މީހުން(

ބަންދު ދުވަސްދުވަހު ހެނދުނު  08:00އިން ހަވީރު  04:00އަށް ) 2މީހުން(


ހަވީރު  04:00އިން ރޭގަނޑު  12:00އަށް ) 2މީހުން(



ރޭގަނޑު  12:00އިން ހެނދުނު  08:00އަށް ) 2މީހުން(

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން ،އެ ހަފްތާގެ ޑިއުޓީ ޝެޑިއުލް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް މިނިސްޓްރީގެ އެޑްމިން
ޔުނިޓާއި ހަވާލު ކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ ހާޟިރީ )ސެކިއުރިޓީ ލޮގު ފޮތް(
ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .އެ ފޮތުގައި އެ އެއިރެއްގައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ގުޅޭ ފޯނު ނަމްބަރު ޖެހިފައި
އޮންނަން ވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ޑިއުޓީ ޝެޑިއުލްގެ ޑިއުޓީއަށް ބަދަލު އަންނަނަމަ
އެކަން އެ ޑިއުޓީއެއް ފެށުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ އެޑްމިން ޔުނިޓަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.



ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ ޒިންމާ ނުވަތަ އިމާރާތް ބަލަހައްޓާ ގޮތުގެ ޕްލޭން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށްފަހު
މިނިސްޓްރީއިން އެޕްރޫވަލް ހޯދަން ޖެހޭނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ނަމާދު ވަގުތު ޑިއުޓީ ބަހާނެ ގޮތާއި )އެކަކު ހުންނަ ޑިއުޓީ
ގަޑީގައި ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސާނެގޮތް( އަދި ކެއުމުގެ ވަގުތު ތަކުގައި އަމަލު ކުރާނޭ ގޮތް ބަޔާންކުރެވިފައި
އޮންނަންވާނެއެވެ.

 .3ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ލާޒިމު ޝަރުތުތައް:
 3.1ޑިއުޓީގައި ތިބޭ ސެކިއުރިޓީންނާއި ގުޅޭނެ މޮބައިލް ފޯން ނުވަތަ މުވާޞަލާތީ ވަޞީލަތްތައް ހަމަޖެހިފައި ހުރުން.
 3.2ޑިއުޓީގައި ތިބޭ މީހުންނަކީ ޑިއުޓީ އަދާކުރެވޭ ވަރުގެ ސިއްހަތެއްގައިވާ އުމުރުން  18އަހަރާއި  50އަހަރާއި ދެމެދުގެ،
އެކަމަށް ގާބިލް މީހުން ކަމުގައި ވުން.
 3.3ޑިއުޓީގައި ތިބޭ މީހުންނަކީ ދިވެހި ބަހުން ރަނގަޅަށް މުއާމަލާތުކުރަން އެނގޭނެ ބަޔަކަށްވުން.
 3.4ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ޑިއުޓީ ކުރަމުން އެދަނީ މި މިނިސްޓްރީގައިކަން އެނގޭނެ ކާޑެއް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ
އަތުގައި އޮތުން
 3.5ޑިއުޓީގައި ތިބޭ މީހުންގެ ޔުނީފޯރމު ހުރުން
 3.7މި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް އަމަލުކުރާ ބަޔަކަށްވުން.
 3.7ގަވާއިދުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން ކަމުގައިވުން
4

އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް


އަގު )އެސްޓިމޭޓް(  /އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ މަސައްކަތުގެ އަގާއި ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަގު ވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް.



ޖީއެސްޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް ގެ ކޮޕީ.



އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ  /ކުންފުންނެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ .



ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް  /އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތެއްގެ ތަޖްރިބާ.

 މި މަސައްކަތުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖްރިބާ )މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ  2014ގެ ޖަނަވަރީއިން  30ޑިސެމްބަރު
 2016އަށް ކުރަށްވާފައިވާ މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް
ނިންމި ކަމުގެ ލިއުމަށެވެ.

މިޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހެޅޭ ،ޓެކްނިކަލް ގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓު ކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލް
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ޕޮއިންޓް ދެވޭ މައިގަނޑު ކަންތައް:
•

މަސައްކަތުގެ އަގު

•

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ

•

މަސައްކަތުގެ ޤާބިލުކަމަށް

50%
30%
20%



ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓް  5 -ޕޮއިންޓް



ކުންފުނީގެ ސެކިއުރިޓީ ފޯސް –  5ޕޮއިންޓް



ކުންފުނީގެ ސެކިއުރިޓީ ފޯސް އަށް ދެވިފައިވާ ތަމްރީންތައް –  5ޕޮއިންޓް



ކުންފުނީގެ ސެކިއުރިޓީ މެނޭޖް ކުރާ ގޮތް –  5ޕޮއިންޓް
 09ޖުލައި 2017
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