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 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 ކަރުދާސް   މަޢުލޫމާތު 

 އިޢުލާން ނަމަބަރު:  .1

1.1. (IUL)94-Q/1/2021/19 

 : މަސައްކަތް  .2

ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.    އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  2  އި ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯރމުތައްއިމިގްރޭޝަންގަ  މޯލްޑިވްސް  މަސައްކަތަކީ  މި  2.1

 ފަރާތް ހޮވުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވެއެވެ.    2ދިނުމަށް  ށް ކޮ މިމަސައްކަތް

 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް:  .3

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

 : ހުށަހެޅުން   ބިޑު   ސާފުކުރުމާއި   މައުލޫމާތު  .4

   ވަނަ އިޢުލާނެވެ. 02މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއޮފީހުން ކުރާ  މިއީ  .4.1

  ސެކްޝަން  ްޕރޮކިއުމަންޓް މިއޮފީހުގެ އަށް 11:00 ދުވަހުގެ   ބުދަ ވާ  2021 ޖުލައި 07ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތަށް  މި .4.2

  ކުރެއްވުން   ރަޖިސްޓްރީ  މިމަސައްކަތަށް  ، ހާޒިރުވެ   ބައްދަލުވުމަށް  ސާފުކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ވަޑައިގެން  އަށް(  ފަންގިފިލާ  ވަނަ  02  ބިލްޑިންގް  ހުރަވީ)

 . އެދެމެވެ

  ހުރަވީ )  ޔުނިޓް   ްޕރޮކިއުމަންޓް  އެންޑް  އެސްޓޭޓް   މިއޮފީހުގެ  އަށް   11:00  ދުވަހުގެ   ބުރާސްފަތި  ވާ  2021  ޖުލައި  15ހުށައެޅުން އޮންނާނީ  ބީލަން   .4.3

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

  ވަޤުތު   ތާރީޚާއި  ކަނޑައެޅިފައިވާ   ހުޅުވަން  ، ނަން  ދެވިފައިވާ   ބީލަމަށް  ބޭރުގައި.  ބަންދުކުރެވިފައެވެ  ސިޓީއުރައިގައި  ، އެއްކަރުދާސްކޮށް  ހުންނަންވާނީ

    . އޮންނަންވާނެއެވެ ލިޔެވިފައި  ނަން ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  އަދި

 ރެއްގައެވެ. ޟިޅަން ހާޒިރުވާ އެންމެންގެ އެއް ހާ ހުށަހަ ބިޑު، މިމަސައްކަތަށް ހުށައަޅާ ބިޑުތައް ހުޅުވާނީ  .4.4

  ދިވެހި  އަގު އެފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އަގު އަކުން ފައިސާ ނޫންއެހެން ރުފިޔާ  ދިވެހި.  ރުފިޔާއިންނެވެ ދިވެހި  ހުށަހަޅަންވާނީ އަގު މިމަސައްކަތަށް .4.5

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

   ބަލައިގެންނެވެ.
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 ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް އަދި މުއްދަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.  ބިޑުގޭގޮތަށެވެ، ނވަކިން އެ   ޖީއެސްޓީ ހުށައަޅާނީ އަގު .4.6

އަގު  ބިޑު    މިމަސައްކަތަށް .4.7 ދޭންޖެހޭބައިތަކަށް  އަގު  ޖެހޭނީ  ހުށަހަޅަން  އަގު  ވާނަމަ  ކަމަށް  ދީގެން  ޑައުންއެއް  ބްރޭކް  އަގުގެ  ޖެހޭނީ  ހުށަހަޅަން 

   ށް ޖުމްލަ އަގެއް އަންނަ ގޮތަށެވެ.ބަހާލައިގެން، މުޅި މަސައްކަތަ 

ދުވަހަށް    90ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް    ބިޑުދުވަހެވެ. ނަމަވެސް    90މިއޮފީހުން ރިކޮމަންޑް ކުރާ ވެލިޑިޓީ ީޕރިއަޑަކީ    ބިޑުތަކަށްމިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ  .4.8

 ދިގު ވެލިޑިޓީ ީޕރިއަޑެއް ދެވިދާނެއެވެ. ވުރެއް

މިއޮފީހަށް    މިމަސައްކަތްހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ    ިބޑު.4.9

ކިކުރުމަށްފަހު، ޖެހިގެން  ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ވަ  ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ،   ހަވާލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، 

 ދާނެއެވެ.  އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވި 

މިކަން    ތެއްގައިފަހު އިވެލުއޭޝަންއަށް އިތުރު މައުލޫމާތު ނޫނީ ތަނުގެ އިންސްެޕކްޝަންއެއް ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަ ށްހުށައެޅުމަ  ބިޑު .4.10

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

 އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.އީމެއިލް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ  .4.11

 ،އެސްޓޭޓް އެންޑް ްޕރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް

 ،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

 ވަނަ ފަންގިފިލާ،   2ހުރަވީ ބިލްޑިންގް، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ ،އަމީރު އަހުމަދު މަގު

 3330564 960+ ,3330436 960+:  ފޯން  

 bid@immigration.gov.mv:  އީމެއިލް

 procurement@immigration.gov.mv:  ކޮީޕ

 ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް   ބިޑު  .5

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

   ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.  ބިޑުތައްބްރޭކްޑައުންއެއް ދީފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ އަގު ހުށަހަޅަން މަޖުބޫރު ބަޔަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެފަދަ  

ފަރާތްތަކުން އެމީހަކު ލާފައިވާ  ގިނަ    ށްވުރެއަނުވަތަ އެ  ފަރާތަކުން  2މަށް  ހޯދު   ކަތްއްމަސަ  ގަސްތުގައި  ގޮތަށް  ހިމެނޭ   މަސްލަހަތު  މީހެއްގެ  މެއެން  .5.2

   ހިސާބް ބާތިލްކުރެވޭނެ. ންދާސީއަ

 ބާތިލްކުރެވޭނެވެ. ބިޑުތައްއަދި މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  ސްޓްމަންޓް، ާޕޓްނާޝިްޕ، އިންވެ ލޯކަލް  ،ކުންފުނި  ތަފާތު  .5.3

mailto:bid@immigration.gov.mv
mailto:procurement@immigration.gov.mv
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ގެ )ހ( ބަޔާންކުރާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ    1.02ބިޑު ހުށައަޅާފަރާތާއި މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުމެއް )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ    .5.4

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

 ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ނުދީ ހުއްޓާ އެކަން އެނގުން އެއީ ބިޑު ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ. 

 ގައިވާ ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށައަޅާފައިނުވާނަމަ އެފަރާތުން ހުށައަޅާ ބިޑު ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.  ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭ .5.5

 (1ބިޑު ސަބްމިޝަން ފޯރމް )އެނެކްސް ހ. 

 ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮީޕ ށ. 

 ްޕގެ ްޕރޮފައިލް  ާޕރޓްނަރޝިކުންފުނީގެ ނުވަތަ ނ. 

 އެސް. އެމް. އީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ  ރ. 

 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރީ )ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރީގެ( ކޮީޕ ބ. 

އެސޯސިއޭޝަންކުންޅ.   އޮފް  މެމޮރަންޑަންމް  ކޮީޕ )އެމް.އޯ.އޭ(    ފުންޏެއްނަމަ  މަޢްލޫމާތާއި  ގެ  ާޕޓްނަރުންގެ  ވިޔަފާރި    ާޕރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ 

 ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ 

 )މުއްދަތު ހަމަނުވާ( ރުދެއްނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކީޮޕ އަމިއްލަ ފަ ކ. 

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކީޮޕއަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، އ. 

އޯތޯރިޓީ    ހުށައަޅާ ފަރާތަކީ ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ޤަވާއިދުން ދައްކާފައިވާ ފަރާތެއްކަން ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު  ވ. ބިޑު

މަސްދުވަސް   3މިފޯރމު ވާންޖެހޭނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ތާރިހުގެ  )މީރާ( އިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.  

)ބިޑު ހުށައަޅާ މުއްދަތަށް ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމު ހުށަނޭޅޭ ކަމުގައިވާނަމަ ލިޔުމުން އެކަން އަންގަންވާނެެެއެވެ. އަދި    ހަމަނުވާ ފޯރމަކަށެވެ.

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވޭނީ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމު ހުށައެޅުމުންނެެެވެ.(  

ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ  )ފަސްލައްކަ(     -/500,000  މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުމ.   ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި  މިމަސައްކަތަށް  ދިވެހި 

 ގެރެންޓީއެއް އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.  0.05މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

 އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުން:  .6

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

)ސާޅީސް ފަހެއް(    45)ފަނަރަ ޕަސަންޓް( އެވެ. އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެވޭނީ މިމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސޮއިކުރާތާ    15މަސައްކަތުގެ އަގުގެ % 

 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ލައިގެންނެވެ( ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި  ދުވަސް )މި ދުވަސްތައް ގުނާނީ 

 ބިލު ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 
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ންޓް ގެރެންޓީ  އެޑްވާންސް ފައިސާއަށްއެދި ބިލް ހުށައަޅާއިރު އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހޯދާ އެޑްވާންސް ޕޭމަ  .6.2

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

 އެ ްޕރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއަކަށެވެ     ގާއިމްކުރެވިފައިވާ(

 ންޓީ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެ  .7

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

   ގެރެންޓީއެއް އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. 0.05އަގުގެ %

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

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

ސްޓިޓިއުޓް  މިގޮތަށް ނެގޭ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އަދި ާޕރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިން  .7.3

  ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ. ފައިވާށް ށް ދޫކޮ)ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ( އަކުން އެ ްޕރޮޖެކްޓަކަ 

ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން   .7.4 ފަރާތްތަކަށް، އެކަން އަންގާ ތާރީހުން  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިޑު   07ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތަށާއި ބިޑު ކާމިޔާބުނުވާ 

 އުރިޓީއާއި ހަވާލުވާންވާނެއެވެ.  ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކުން، މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު ސެކި

ން ލިބުމަށްފަހު ބިޑު ބިޑު ހުށައެޅުމަށްފަހު ބިޑު ހުށަހެޅިފަރާތުން ބިޑުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބިޑު ކާމިޔާބުކުރާފަރާތަށް ބިޑު ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔު .7.5

 ވެ.  ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުސެކިއުރިޓީ ދަޢުލަތަށް ނެގޭނެއެ

 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

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

 ދެންވާނެއެވެ. އަދި ރިޓެންޝަންފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ.   ށް ފަރާތުން ރަނގަޅުކޮ

 : ބިލްކުރުން  .9

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

ށް ދެއްވުމަށް ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި( މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން، މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކޮ

ދެއްވުމަށް ދަންނަވާ ވައުޗަރ ނަންބަރ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ށްފައިސާ ދޫކޮ ، އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީގައި ދެންނެވުމަށްފަހު

 ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ. 
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ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާރކްސް   ބިޑު  ނަމަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްމިމަސައްކަތަކީ މަހުން މަހަށް ނުވަތަ ބައި ބަޔަށް ފޯރުކޮއްދޭ  .9.2

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

ރޭޝަންއާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގް  ނުވަތަ  ފޯރުކޮއްދީފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ފޯރުކޮއްދީފައިވާ ޙިދުމަތަކަށް  ،ކުރާނީ  މިމަސައްކަތުން ވަކިކުރާނަމަ ބިލް

   ތަކެއްޗަށެވެ.ފައިވާ  ށް ހަވާލުކޮ

 އަލުން އިޢުލާން ކުރުން:  .10

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން ހުށައަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމުގައި  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  މިމަސައްކަތް   .10.1

 ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. ވިޔަސް، އެބީލަމަކީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ އަދި އެ ބީލަމުގައިވާ އަގަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމުގައިވާ ނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް އެ ކަމެއް  

ނާއި ގުޅިގެން ހުށައަޅާ ބީލަމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަގެއް ހުށައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ދެވަނަ ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ އިޢުލާ .10.2

ނުވަތަ ޝަ ނުވާނަމަ،  ހުށައަޅާފައި  ބީލަން  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ކުރުމުން  އިޢުލާން  ފަހަރަށް  ދެވަނަ  މިގޮތުން،  ކުރެވޭނެއެވެ.  ރުތުތައް އިޢުލާން 

ގެންވާ އަގެއްގައި  ހަމަވާ ބީލަމެއް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ޤާބިލް ފަރާތަކާ ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެކަށީފުރި

 އެ ކަމެއް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

 މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ އަގުން ކެނޑޭނެ އަދަދު:  .11

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

މުއްދަތުގައި  ނުނިންމޭނެނަމަ،   ހަވާލުކޮއްފައިވާ  ނިންމުމަށް  ލިޔުމުން އެމަސައްކަތް  އެދި  އިތުރުކޮށްދެއްވުން  މުއްދަތު  ބަޔާންކޮށް  އެސަބަބެއް 

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ސަބަބަކީ  ، އްސަސާއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށައަޅައިފި ނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީމިމުއަ

 މިމުއައްސަސާއިން ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބަކަށް ވާނަމައެވެ. 

އިންސައްތަ އަށްވުރެން   %15އަށްވާ ފައިސާ ނެގޭނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ   ސްމަސައްކަތް ލަސްވުމުގެ އަގަށް ދޭންޖެހޭވަރު ނުވަތަ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމެޖަ .11.2

 އިތުރު ނުވާވަރަށެވެ.  

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

 ގެމަތިންނެވެ.  ޑެމޭޖަސް( މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ދޭންޖެހޭނެއެވެ. އެގެއްލުމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަޖަކަށް ތިރީގައިވާ ގޮތު 

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( 
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 އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުން:   ބިޑުތައް  .12

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

 ބައިތަކަށް، ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސް ދީގެންނެވެ. 

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

 )ސަތޭކަ( މާކްސްއެވެ.   100މާކްސްއެވެ. އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބޭނީ 

އަގަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ  .މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 40%ދެވޭ މާކްސްގެ    -  ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު  ހެޅިހުށަ  ބިޑުސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް މިމަހ. 

 ޕޮއިންޓްދީ އެނިސްބަތަށް ބަލައި ދެން ހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.  40އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

   .މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 30%ދެވޭ މާކްސްގެ    -  މިމަސައްކަތް ކޮށްނިންމުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތުށ. 

)ޓެކްނިކަލް ސްެޕސިފިކޭޝަންއަށް މާރކްސް ދެވޭނީ . މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 00ދެވޭ މާކްސްގެ % -  ޓްކެނިކަލް ސްެޕސިފިކޭޝަންގެ ފުރިހަމަކަންނ. 

 ޓެކްނިކަލް ރިކުއަރމަންޓްސްއަށް ބަލައިގެންނެވެ.( ގައިވާ    2އެނެކްސް 

އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ    ންމި ބައިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަ   މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ.  10%ޖުމްލަ މާރކްސްގެ    -މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ  ރ.  

ވާނެއެވެ. ކުރައްވަން  މަސައްކަތެއް  ނީބެލެވޭއަށް  ތަޖުރިބާ    -  އެޓޭޗް  އަކުން  މިފަދަ  އިދާރާ  ދައުލަތުގެ  ހިއްސާވާ    ،  ކޮށްދިންކަމަށް  ދައުލަތުގެ 

ތަދަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ މިމައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ    މިގޮތުންކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.  

މިމަސައްކަތާއި   ށް ބަލައިގެންނެވެ. އަދި މަސައްކަތް" ޝީޓަ   10ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ    އަހަރުދުވަހުގެ   10ގައިވާ "ވޭތުވެދިޔަ    03އެނެކްސް  

ހިމަނައިމަސައްކަތް  ގުޅުންހުރި ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ      ލިޔުން  ކުރިކަމުގެ  އެ މަސައްކަތް  އަދި    10އަދި  މަސައްކަތަށްވުރެ މަދުން    10ޕޮއިންޓްދީ 

   ބަތުންނެވެ.އެބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ޕޮއިންޓްދެވޭނީ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަދަދަށް ބަލައި ނިސް

މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ. މި ބައިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަމަށް އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮީޕ އެޓޭޗް   20ޖުމްލަ މާރކްސްގެ %  -  ގާބިލްކަންބ.  
   ކުރައްވަން ވާނެއެވެ.

އެންމެގިނަ   ންގެޤާބިލްކަން ބަލާނީ ތަނުގެ ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި އަދި ތަނުގެ ހުރި މެޝިނަރީގެ އަދަދަށް ބަލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން މުއައްޒިފުހ.  
ލިބޭނެއެވެ. އަންދާސީހިސާބު   5%އަދި މެޝިނަރީޒްގެ )ފަހާފޮށި( އަދަދު އެންމެގިނަ ފަރާތަކަށް ފުލް މާރކްސް    5ފަރާތަކަށް ފުލް މާރކްސް %

     ހުށައަޅާއިރު ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު، ޤާބިލްކަން އަދި ތަޖުރިބާ އެނގޭނެ ފަދަ ލިޔުންތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.  ލްކަމަށް މާރކްސް ދެ ގާބި މާލީ 

)މާރޗް  -ޓޭމަންޓް  ބޭންކް ސް.  ށ ފަހުގެ  އެންމެ  ހުށަހަޅާފަރާތުގެ  މެއި  އޭްޕރީލް،  ބިޑު  މަސްދުވަހުގެ    3(  އަދި  ޓޭމަންޓް  ބޭންކް ސް)ތިނެއް( 
މިބަޔަށް  ބަލައިގެންނެވެ.   ސްޓޭޓްމަންޓްއަކަށްވާނަމަ  ބޭންކް  ބޮޑު  އެއައްވުރެ  ނުވަތަ  އަގުގެ  ހުށައަޅާ  މިބިޑަށް  ސްޓޭޓްމަންޓަކީ   10ބޭންކް 

 ޕޮއިންޓްދެވޭނެއެވެ. އަދި ހުށައަޅާ އަގަށްވުރެ ކުޑަ ބެލެންސް ސްޓޭޓްމަންޓް އަކަށްވާނަމަ، މާރކްސް ދެވޭނީ ނިސްބަތުންނެވެ. 
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 : ކެތި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަ ބިޑާ  .13

 ރުމަށްފަހު( ފުރިހަމަކު (ގައިވާ ބިޑު ސަބްމިޝަން ފޯރމް   1މިމަސައްކަތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް  .13.1

 ޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮީޕކުންފުން  .13.2

 ޕްގެ ްޕރޮފައިލް  ާޕރޓްނަރޝިކުންފުނީގެ ނުވަތަ  .13.3

   އެސް. އެމް. އީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ .13.4

 )ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރީގެ( ކޮީޕ ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރީ   .13.5

އެސޯސިއޭޝަންކުން .13.6 އޮފް  މެމޮރަންޑަންމް  ކޮީޕ )އެމް.އޯ.އޭ(    ފުންޏެއްނަމަ  މަޢްލޫމާތާއި  ގެ  ާޕޓްނަރުންގެ  ވިޔަފާރި    ާޕރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ 

 ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ 

 ތު ހަމަނުވާ( )މުއްދަކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮީޕ  އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއް .13.7

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ  .13.8

ދައުލަތުގެ  ، ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކުންކުރިން މިބާވަތުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، މަސައްކަތް ނިންމި ގޮތާއި މެދު މީގެ ހުށަހަޅާއިރު،    ބިޑު .13.9

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.  ބިޑާއެކުހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށް 

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

 3މިފޯރމު ވާންޖެހޭނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ތާރިހުގެ     ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.ރިޓީ )މީރާ( އިން ދޫކުރާއޯތޯ

 މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ފޯރމަކަށެވެ. 

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

   އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.ގެރެންޓީއެއް  0.05މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

 ޓޭމަންޓް ބޭންކް ސް)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ   3( އަދި މެއި އޭްޕރީލް، )މާރޗްބިޑު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ   .13.12
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Annex 1 

Bid Submission Form 

Iulaan No: (IUL)94-Q/94/2021/19 

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: Maldives Immigration Uniform Sewing    

 ޖުމްލަ  ރޭޓު  އަދަދު  ތަފްސީލު 

    ޔުނީފޯރމް   ވޯރކިންގް 

   10 ( އަންހެން) ގަމީސް ޔުނީފޯރމު އަތްކުރު

   474 ( އަންހެން) ގަމީސް ޔުނީފޯރމު އަތްދިގު

   484 ( އަންހެން) ފަޓުލޫން

   708 ( ފިރިހެން) ގަމީސް ޔުނީފޯރމު އަތްކުރު

   708 ( ފިރިހެން) ފަޓުލޫން

    ޔުނީފޯރމް   އޮފިޝަލް 

   1 ( އަންހެން) ގަމީސް ޔުނީފޯރމު އަތްދިގު

   1 ( އަންހެން) ފަޓުލޫން

   1 ( ފިރިހެން) ގަމީސް ޔުނީފޯރމު އަތްދިގު

   1 ( ފިރިހެން) ފަޓުލޫން

    ޔުނީފޯރމް   އޮޕަރޭޝަނަލް 

   1 ( އަންހެން) ގަމީސް  ޔުނީފޯރމު އޮޕަރޭޝަނަލް

   1 ( އަންހެން) ފަޓުލޫން
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   1 ( ފިރިހެން) ގަމީސް  ޔުނީފޯރމު އޮޕަރޭޝަނަލް

   1 ( ފިރިހެން) ފަޓުލޫން

    ޔުނީފޯރމް   ސެރެމޯނިއަލް 

   1 ( އަންހެން) ގަމީސް އަތްދިގު

   1 ( އަންހެން) ކޯޓު

   1 ( އަންހެން) ފަޓުލޫން

   1 ( ފިރިހެން) ގަމީސް އަތްދިގު

   1 ( ފިރިހެން) ކޯޓު

   1 ( ފިރިހެން) ފަޓުލޫން

 

)ސްޓޭންޑަޑް    އަގު  ތަފްސީލު 

 ފެހޭނެ( 

ގައިން  އަގު ) 

 ( ފެހޭނެ   މިންނަގައިގެން 

އަދަދު )ހަފްތާއަކު  

 ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ( 

 ސެޓު )މަދުވެގެން(   50   ސެޓެއް   ޔުނީފޯރމް   ވޯރކިންގް 

 ސެޓު )މަދުވެގެން(   50   ސެޓެއް   ޔުނީފޯރމް   އޮފިޝަލް 

    ސެޓެއް   ޔުނީފޯރމް   އޮޕަރޭޝަނަލް 

    ސެޓެއް   ޔުނީފޯރމް   ސެރެމޯނިއަލް 

 

 ހުށައަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމައިގެން ނެވެ.ނޯޓު: އަގު 
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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 Experience Documents (Related to the bid)   

10 Tax Clearance Form    

11 Bid Security (If the bid amount is greater than 500,000.00)   
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Annex 02 

Technical Requirement 

 

ދޭ ނަމޫނާ އަދި ސްޓޭންޑަޑް ސައިޒްތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.    ސައްކަތް ހަވާލު  ކުރާ ފަރާތުންމަ  ފަހަންވާނީ  ޔުނީފޯރމު .1

 ފަހައިދޭންވާނެއެވެ.  އަދި ސްޓޭންޑަޑް ސައިޒްތައް ދިމާނުވާ މުވައްޒަފުންގެ ގައިން މިންނަގައިގެން ޔުނިފޯމު

 ހަލާކުވާ ތަކެއްތީގެ ަބދަލުގައި އެތަކެތި ފޯރުކޮއްދޭންވާނެއެވެ.  މަދުވާ ފޮތި ނުވަތަ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން .2

ސެޓެއް )ގަމީސް  މިގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ ޔުނީފޯރމު  ނުލާ ރަނގަޅުކޮއްދޭންވާނެއެވެ.  އިނީފޯމްތައް އިތުރު އަގަކާޔުހެޔޮވަރު ނުވާ   .3

 އަުބރާ ހަވާލު ކުރަންވާނެެެއެވެ. )އެކެއް( ސެޓު  1ރަނގަޅު ކުރުމަށްފަހު މަދުވެގެން ދުވާލަކު ނުވަތަ ފަޓުލޫން( 

ފެހުމަށް ޭބނުންވާ    ޔުނީފޯރމު  ފަރާތުން ފޯރުކޮއްދޭނީ   ސައްކަތް ހަވާލުކުރާމަފެހުމަށް ޭބނުންވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން  ޔުނިފޯރމު   .4

  އި ެބޖެވެ.ށާފޮތި އަދި ޔުނީފޯރމްގައި ހަރުކުރާ ގޮ

 ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވޯރކިންގް ޔުނީފޯރމު އަދި އޮފިޝަލް ޔުނީފޯރމު  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގައި ބޭނުންކުރާ ޔުނީފޯރމު .5

ސެޓު ޑެލިވަރީ ކޮއްދޭންވާނެއެވެ. އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯރމު އަދި ސަރަމޯނިއަލް ޔުނީފޯރމު ހަފްތާއަކު ޑެލިވަރީ   50ހަފްތާއަކު  

 ކުރެވޭނެ މުއްދަތު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. 

ފަހަން އެދޭ ތަރުތީަބކުންނެވެ.   މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުންއެންގުމުން،    އަކުން  ޕާރޗޭސް އޯޑަރފަހަންވާނީ  ޔުނީފޯރމު   .6

 ޔުނީފޯރމު ޔުނިޓާއި  ފަރާތުގެ  ހަވާލުކުރާ  މަސައްކަތްދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން،    އްއަދި ފަހާ ނިމޭ ޔުނީފޯރމުތަ

 އެޅިދާނެއެވެ.  ރާ ޔުނީފޯރމުތަކަށް ވަކިން ިބލު ހުށައަޅައަދި ފަހާނިމި ހަވާލުކު ހަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ.

 ފަހާ ޔުނީފޯރމު ތަކުގައި ޔުނީފޯރމު ސައިޒު އަދި ފަހާތަން އެނގޭނޭ ގޮތަށް ލޭަބލެއް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.   .7

ހަވާލު ކުރަންވާނީ ކޮންމެ ގަމީހެއް އަދި ކޮންމެ ފަޓުލޫނެއްގެ   ފަހާ ޔުނީފޯރމު  ފަހާ ނިމޭ ޔުނީފޯރމުތަށް ހަވާލު ކުރަންވާނީ .8

 ގައި ަބންދުކޮއްފައެވެ. ނުވަތަ މިފަދަ އެއްޗެއް ޕްލާސްޓިކް ޭބގު )ވަކިން(  ސައިޒު އެނގޭނޭ ގޮތަށް

ޔުނީފޯރމު .9 ބޭނުންކުރާ  އިމިގްރޭޝަންގައި  ސެޝަން  މޯލްޑިވްސް  މަޢުލޫމާތު  ޕްރެޒެންޓޭޝަންއެއް    ަބއިވެރިވާ ގައި  ތަކުގެ 

 ފަރާތާއި ހިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ.  ސައްކަތް ހަވާލުވާމަމި އްފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެއެވެ. އަދި މިޔުނީފޯރމް ތަކުގެ ލޭއައުޓްތަ

 އަދި ޖުމްލަ އަގު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.ވަކި ޔުނީފޯރމުގެ އަގު ހިސާުބ ހުށައަޅާއިރު ވަކިއަންދާސީ  .10

a. ުވޯކިންގް ޔުނީފޯރމ 

i.   )ްއަތްކުރު ޔުނީފޯރމު ގަމީސް )އަންހެނ 
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ii.   )ްއަތްދިގު ޔުނީފޯރމު ގަމީސް )އަންހެނ 

iii.   )ްފަޓުލޫން )އަންހެނ 

iv.  )ްއަތްކުރު ޔުނީފޯރމު ގަމީސް )ފިރިހެނ 

v.   )ްފަޓުލޫން )ފިރިހެނ 

b. ުއޮފިޝަލް ޔުނީފޯރމ 

i.   )ްއަތްދިގު ޔުނީފޯރމު ގަމީސް )އަންހެނ 

ii.   )ްފަޓުލޫން )އަންހެނ 

iii. ީސް )ފިރިހެން(  އަތްދިގު ޔުނީފޯރމު ގަމ 

iv.   )ްފަޓުލޫން )ފިރިހެނ 

c. ުއޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯރމ 

i.   )ްއޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯރމު ގަމީސް )އަންހެނ 

ii.   )ްފަޓުލޫން )އަންހެނ 

iii.   )ްއޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނީފޯރމު ގަމީސް )ފިރިހެނ 

iv.   )ްފަޓުލޫން )ފިރިހެނ 

d. ުސެރެމޯނިއަލް ޔުނީފޯރމ 

i.   )ްއަތްދިގު ގަމީސް )އަންހެނ 

ii.   )ްކޯޓު )އަންހެނ 

iii.   )ްފަޓުލޫން )އަންހެނ 

iv.   )ްއަތްދިގު ގަމީސް )ފިރިހެނ 

v. )ްކޯޓު )ފިރިހެނ   

vi. )ްފަޓުލޫން )ފިރިހެނ   

ފަހަންވާނީ   .11 ފަރާތުން  ޔުނީފޯރމު  ހަވާލުކުރާ  އެއްގޮތަށް  ދޭމަސައްކަތް  އާއި  ފަރާތުން   އަދި  ނަމޫނާ  ހަވާލުކުރާ  މަސައްކަތް 

 ޤަޫބލުކުރާ ފެންވަރަކަށެވެ.  

 ޔުނީފޯރމު ފަހަންވާނީ ޔުނީފޯރމު ފޮއްޗާއި އެއްކުލައެއްގެ ަބރަނިންނެވެ.  .12
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މަރުހަލާގައި   .13 ޭބނުންކުރާ  އިވެލުއޭޝަން  އެކަން  ޔުނީފޯރމުއިމިގްރޭޝަންއިން  ހިދެއްގައި  ޭބނުންވެއްޖެ  ފަހަން  ސާމްޕަލް  ގެ 

)އެކެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި   1ވެ. އަދި މިގޮތުން ހަވާލު ކުރެވޭ ސާމްޕަލް )މަދުވެގެން ސާމްޕަލް ސެޓެއް(  ކޮއްދޭންވާނެއެ

 ހަވާލު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. 
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 ވޯކިންގް ޔުނިފޯރމު  .14
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 އޮފިޝަލް ޔުނިފޯރމު  .15
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 އޮޕަރޭޝަނަލް ޔުނިފޯރމު  .16
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 ސެރެމޯނިއަލް ޔުނީފޯރމު  .17
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 )ސައިޒް ދެވިފައިވަނީ އިންޗިއިން(  ފިރިހެން ޔުނީފޯރމު މިންތައް  .18
 

SIZE / 
DESCRIPTION 

34 36 38 40 42 44 48 50 

LENGTH 27 28 29 30 31 32 34 35 

SHOULDER 16.5 17 17.5 18 18.5 19 20 20.2 

SLEEVE LENGTH 9 9.5 9.5 10 10.5 11 12 12.5 

SLEEV OPEN 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16.5 17 

½ CHEST 18 19 20 21 22 23 24 26 

½ WAIST 17 18 19 20 21 22 23 25 

½ BOTTOM 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 23.5 26 

POCKET SIZE 4.75*5.25 4.75*5.25 4.75*5.25 4.75*5.25 4.75*5.25 4.75*5.25 4.75*5.25 4.75*5.25 

 
 މިންތައް )ސައިޒް ދެވިފައިވަނީ އިންޗިއިން(   ޔުނީފޯރމު އަންހެން .19

 
SIZE / 

DESCRIPTION 
32 34 36 38 40 42 44 46 

LENGTH 26 27 28 29 29 30 32 33 

SHOULDER 14 15.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 

SLEEVE LENGTH 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 

SLEEV OPEN 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12 12.5 

½ CHEST 18 19 20 21 22 23 24 25 

½ WAIST 16 17 18 19 20 20.5 22 23 

½ BOTTOM 20 21 22 23 24 25 26 27 

POCKET SIZE 4.75*5.25 4.75*5.25 4.75*5.25 4.75*5.25 4.75*5.25 4.75*5.25 4.75*5.25 4.75*5.25 
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 މިންތައް )ސައިޒް ދެވިފައިވަނީ އިންޗިއިން(  ފަޓުލޫނު  ފިރިހެން .20

 

SIZE / 

DESCRIPTION 
28 30 32 34 36 38 40 42 44 

LENGTH 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

WAIST 28 30 34 34 36 38 40 42 44 

HIP (1/2) 19 ½ 20 20 ½ 21 ½  22 22 ½ 23 23 ½  24 ½ 

THIGHS (1/2) 11 11.5 12.5 13 13.5 14 15 14.5 14.5 

KNEES (1/2) 8 8 ½ 9 9 9 ½ 10 10 ½ 11 11 ½ 

BOTTOM (1/2) 7 7 7 ½ 7 ½ 7 ½ 8 8 8.25 8.25 

FLOCK (1/2) 11 11 ½  11 ½  12  12 ½ 13  13 ½  14  14 ½ 

 

 

 މިންތައް )ސައިޒް ދެވިފައިވަނީ އިންޗިއިން(  ފަޓުލޫނު އަންހެން .21

 

SIZE / 

DESCRIPTION 
28 30 32 34 36 38 40 42 44 

LENGTH 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

WAIST 28 30 34 34 36 38 40 42 44 

HIP (1/2) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

THIGHS (1/2) 10 ½ 11 11 ½ 12 ½ 13 13 ½ 14 14 ½ 15 

KNEES (1/2) 8 8 8 ½ 8 ½ 9 9 ½ 10 10 ½ 11 

BOTTOM (1/2) 6 6 ½ 6 ½ 6.5 7 7 7.5 7.5 8 

FLOCK (1/2) 9 ½ 9 ½ 10 11 11 11 ½ 12 12 ½ 13 
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Annex 03 

 

 "ވޭތުވެދިޔަ  10  އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ  10  މަސައްކަތް" 

 

 # މަސައްކަތުގެ ާބވަތް މަސައްކަތްކޮށްދިން ތަން  މުއްދަތު މަސައްކަތުގެ އަގު

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

 

  . އަދި ލިސްޓުގައިވާއަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮީޕ އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ ންހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަ  މަތީގައިވާ ލިސްޓުގައިނޯޓު: 
ހުށައަޅާ ލިޔުންތައް ވާންޖެހޭނީ މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާ  އަދި   މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

  އަކުން،  ދައުލަތުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ލިޔުމަކަށެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ:   ބިޑު 
 ނަން:  ތައްގަނޑު: 

 ތަން: 


