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 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 ކަރުދާސް   މަޢުލޫމާތު 

 އިޢުލާން ނަމަބަރު:  .1

1.1. (IUL)94-Q/1/2021/36   

 : މަސައްކަތް  .2

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ    މަސައްކަތަކީ  މި .2.1 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޯޕރޓާއި މާލެ އާއި ދެމެދު 

 )އެކެއް( އަޖަރު ދުވަހެވެ.  1  މުއްދަތަކީ މީލާދީކުރެވޭ   މިމަސައްކަތް ހަވާލުމަސައްކަތެވެ. ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް:  .3

 އާއި ދެމެދު އެއްގަމުމަގުން ދަތުރުތައް ކުރުން. މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް މާލެ/ ހުޅުލެ/ މާލެ   .3.1

 މުވައްޒަފުންނާއި ލިޔެކިއުމުގެ ސާމާނު ނުތެމޭގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ދަތުރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުރުން.  .3.2

ކު އިށީންދެތިބެވޭ އަދި ފަސޭހަކަމާއި އެކު އަރާފޭބޭ، މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއި އެ  15ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޅަނދަކީ އެއްފަހަރާ މަދުވެގެން   .3.3

 ގޮނޑިތަކުގައި ކުށަން ޖަހާފައިވާ އުޅަދަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

 މިނެޓް ކުރިން، ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އުޅަނދަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޒޯނުގައި ތައްޔާރަށް ބާއްވަންވާނެއެވެ.  10ދަތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ  .3.4

 ންވާނެއެވެ. ނުމަށް ހުޅުމާލެއަށް ކޮންމެހެން ދަތުރެއް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ދެކޮޅު ދަތުރު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް،)ބިލް ކުރާގޮތަށް( ހަމަޖައްސައިދޭއޮފީސްބޭ .3.5

މޯލްޑިވްސް .3.6 އެއްގޮތަށް  އުޅަނދުގައި، މި އޮފީހުންދޭ ނަމޫނާއާއި  ދަތުރުކުރުމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ  މުވައްޒަފުން  އިމިގްރޭޝަންގެ    އިމިގްރޭޝަން 

 ނަމާއި ލޯގޯ ފެންނަގޮތަށް ހުންނަން ވާނެއެވެ. އަދި  

ފެ .3.7 އައިޑީކާޑު  ކުންފުނީގެ  އަދި  ކޮށެވެ.  ސާފުތާހިރު  އަޅައިގެން  ޔުނިފޯމެއް  ވަކި  ތިބެންވާނީ  އެހީތެރިން  ޑްރައިވަރުންނާއި  ންނަގޮތަށް  ވެހިކަލްގެ 

 އަޅައިގެންނެވެ. 

 ނަކީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. މި ޚިދުމަށް ދިނުމަށް ތިބޭ މުވައްޒަފުން .3.8

 ޝެޑިއުލް ދަތުރުތަކުގެ ތަފްސީލް:   .3.9
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 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  ގަޑި  ދަތުރު  ނަމްބަރު 

 30 05:30 ހުޅުލެ   –މާލެ  01

 30 06:00 މާލެ  - ހުޅުލެ  02

 35 07:00 ހުޅުލެ   –މާލެ  03

 30 13:30 ހުޅުލެ   –މާލެ  04

 30 14:00 މާލެ  - ހުޅުލެ  05

 30 15:00 ހުޅުލެ   –މާލެ  06

 35 15:30 މާލެ  - ހުޅުލެ  07

 30 21:30 ހުޅުލެ   –މާލެ  08

 30 22:00 މާލެ  - ހުޅުލެ  09

 30 23:30 ހުޅުލެ   –މާލެ  10

 

 : ހުށަހެޅުން   ބިޑު   ސާފުކުރުމާއި   މައުލޫމާތު  .4

  ވަނަ އިޢުލާނެވެ. 01މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއޮފީހުން ކުރާ  މިއީ  .4.1

ލިބެން   1202ޑިސެމްބަރ    27އިން    www.immigration.gov.mv:  ވެބްސައިޓް  މިއޮފީހުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް  ގުޅޭ  މިްޕރޮޖެކްޓާއި .4.2 ފެށިގެން 

 ލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަށް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތި 

ކުރައްވާނީމި .4.3 އީމެއިލް  ސުވާލެއްވާނަމަ  އެއްވެސް  ގުޅޭގޮތުން  ކުރިން  14:00  ދުވަހުގެ   އަންގާރަ ވާ    2022  ޖެނުއަރީ  04  ްޕރޮޖެކްޓާއި   ، ގެ 

bid@immigration.gov.mv  .ެއަދި މިމުއްދަތު ހަމަވުމުން އެކިފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސުވާލުތަކަށް އެކުގައި ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ. އަދި    އަށެވ

 މިޖަވާބުތައް މައުލޫމާތު ޝީޓުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިރު ކުރެވޭނެއެވެ. 

ތިރީގައިވާ އީމެއިލް   ،ގެ ކުރިން  14:00  ދުވަހުގެ   އަންގާރަވާ    2022  ޖެނުއަރީ  04  ކުރައްވާނީ  އީމެއިލް  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓްރީ  މިްޕރޮޖެކްޓްގައި .4.4

 އެޑްރެހަށެވެ.  

  ވެލާނާގެ އަށް މިއޮފީހުގެ އެސްޓޭޓް އެންޑް ްޕރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް ) 14:00ދުވަހުގެ  އާދިއްތަވާ  2022 ޖެނުއަރީ 09 އޮންނާނީ ހުށައެޅުން ބީލަން .4.5

ފަންގިފިލާ( އަށް  1 ހުންނަންވާނީ  ވަނަ  ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލާންތައް  ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު  ވަޑައިގެންނެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު 

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

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.   

 ރެއްގައެވެ. ޟިޅަން ހާޒިރުވާ އެންމެންގެ އެއް ހާ ހުށަހަ ބިޑު، މިމަސައްކަތަށް ހުށައަޅާ ބިޑުތައް ހުޅުވާނީ .4.6

http://www.immigration.gov.mv/
mailto:bid@immigration.gov.mv
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  ދިވެހި  އަގު އެފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އަގު އަކުން ފައިސާ ނޫންއެހެން ރުފިޔާ  ދިވެހި.  ރުފިޔާއިންނެވެ ދިވެހި  ހުށަހަޅަންވާނީ އަގު މިމަސައްކަތަށް .4.7

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

   ބަލައިގެންނެވެ.

 ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް އަދި މުއްދަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.  ބިޑުގޭގޮތަށެވެ، ނވަކިން އެ   ޖީއެސްޓީ ހުށައަޅާނީ އަގު .4.8

އަގު  ބިޑު    މިމަސައްކަތަށް .4.9 ޖެހޭނީ  ހުށަހަޅަން  އަގު  ވާނަމަ  ކަމަށް  ދީގެން  ޑައުންއެއް  ބްރޭކް  އަގުގެ  ޖެހޭނީ  އަގު  ހުށަހަޅަން  ދޭންޖެހޭބައިތަކަށް 

   ބަހާލައިގެން، މުޅި މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ އަގެއް އަންނަ ގޮތަށެވެ.

  90ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް    ބިޑުދުވަހެވެ. ނަމަވެސް    90މިއޮފީހުން ރިކޮމަންޑް ކުރާ ވެލިޑިޓީ ީޕރިއަޑަކީ    ބިޑުތަކަށްމިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ   .4.10

 ީޕރިއަޑެއް ދެވިދާނެއެވެ. ދިގު ވެލިޑިޓީ ދުވަހަށް ވުރެއް 

  މިމަސައްކަތް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ    ިބޑު .4.11

ވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރުމަށްފަހު، ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ހަ   ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ،   މިއޮފީހަށް ހަވާލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، 

 ދާނެއެވެ.  ޖެހިގެން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވި 

މިކަން    ތެއްގައިފަހު އިވެލުއޭޝަންއަށް އިތުރު މައުލޫމާތު ނޫނީ ތަނުގެ އިންސްެޕކްޝަންއެއް ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަ ށްހުށައެޅުމަ  ބިޑު .4.12

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

 އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މެއިލް -އީ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ  .4.13

 ،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

މަސައްކަތެއްގައި    ،ނުވަތަ  ނުވާނަމަ  ޖަހާފައި  އަގެއް  މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  ހުށަހަޅާއިރު   ބިޑު  މިމަސައްކަތަށް  .5.1 ދޭންޖެހޭ  ބްރޭކްޑައުންއެއް  އަގުގެ 

   ކުރެވޭނެއެވެ. ބާތިލް  ބިޑުތައްބްރޭކްޑައުންއެއް ދީފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ އަގު ހުށަހަޅަން މަޖުބޫރު ބަޔަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެފަދަ  

mailto:bid@immigration.gov.mv
mailto:procurement@immigration.gov.mv
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ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެމީހަކު ލާފައިވާ    2މަށް  ހޯދު   މަސައްކަތް  ގަސްތުގައި  ގޮތަށް  ހިމެނޭ   މަސްލަހަތު  އެންމެ މީހެއްގެ  .5.2

   އަންދާސީހިސާބް ބާތިލްކުރެވޭނެ. 

 ބާތިލްކުރެވޭނެވެ. ބިޑުތައްސްޓްމަންޓް، ާޕޓްނާޝިްޕ، އަދި މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ އިންވެ ލޯކަލް  ،ކުންފުނި  ތަފާތު  .5.3

ގެ )ހ( ބަޔާންކުރާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ    1.02ޅާފަރާތާއި މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުމެއް )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  ބިޑު ހުށައަ  .5.4

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

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

 ރެވޭނެއެވެ.  ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށައަޅާފައިނުވާނަމަ އެފަރާތުން ހުށައަޅާ ބިޑު ބާތިލް ކު .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( އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކީޮޕ ކ. 

 އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކީޮޕއ. 

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.  

 ހަމަނުވާ ފޯރމަކަށެވެ. 

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

 ގެރެންޓީއެއް އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.  0.05މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

 އިސާ ދިނުން: އެޑްވާންސް ފަ  .6

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

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

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

 އެދި ބިލު ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 
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ޓް ގެރެންޓީ ންއެޑްވާންސް ފައިސާއަށްއެދި ބިލް ހުށައަޅާއިރު އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހޯދާ އެޑްވާންސް ޕޭމަ .6.2

ްޕރޮޖެ އެ  އިންސްޓިޓިއުޓަކުން  ފައިނޭންޝަލް  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ގަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރުން  ޤާއިމުވެފައިވާ،  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކްޓަކަށް  ވާންޖެހޭނީ، 

   ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.  

 ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ  .7

)ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ     -/250,000މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު   .7.1

 ގެރެންޓީއެއް އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.  0.05ގޮތުގައި މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ % 

ވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ މިމަސައްކަތަށް ާޕރފޯމަންސް  )ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ދި   -/250,000މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު    .7.2

% އަގުގެ  މިމަސައްކަތުގެ  ގޮތުގައި  ކުރިން   2ގެރެންޓީގެ  ކުރުމުގެ  ސޮއި  އެއްބަސްވުމުގައި  ފަރާތުން  ހަވާލުވާ  މިމަސައްކަތް  ގެރެންޓީއެއް 

 ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.   

ރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓް މިގޮތަށް ނެގޭ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އަދި ާޕރފޯމަންސް ގެ .7.3

  ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ. )ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ( އަކުން އެ ްޕރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ:  .8

މިމަސައްކަތަށް ރިޓެންޝަންގެ  )ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ   -/250,000މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު  .8.1

 )ފަހެއް އިންސައްތަ( ކެނޑޭނެއެވެ.   %5ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ އަގުގެ  

  ރިޓެންޝަން ފައިސާ ގޮތުގައި ބެހިއްޓިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދެވޭނެއެވެ. )ހައެއް( މަސްދުވަސްވުމުން 6މިއެއްބަސްވުމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭތާ  .8.2

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު )ރިޓެންޝަން މުއްދަތު( ގައި ދިވާމާ މައްސަލަތައް މަސައްކަތް   ،އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު .8.3

 ވެ.   ހަވާލުވި ފަރާތުން ރަނގަޅުކޮށްދެންވާނެއެވެ. އަދި ރިޓެންޝަންފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެ 

 : ބިލްކުރުން  .9

 ހެނީ މަހުންމަހަށެވެ. ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއް ނިމުމުން ފާއިތުވީ މަހުގެ ދެވިފައިވާ ޚިދުމަތަށް ބިލް ކުރަންވާނެއެވެ. ބިލް ކުރަންޖެމި މަސައްކަތަށް  .9.1

( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ސަރުކާރު ބަންދު  ފަނަރަ )   15ބިލްހުށަހަޅާތާ    ނިންމާ، ހުށަހަޅާ ބިލުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ނަމަ،   މަސައްކަތްކޮށް  .9.2

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

ސައްކަތް ހަވާލުވި ދެއްވުމަށް ދަންނަވާ ވައުޗަރ ނަންބަރ މަށްފައިސާ ދޫކޮ ، އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީގައި ދެންނެވުމަށްފަހު

 ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާރކްސް   ބިޑު  ނަމަމިމަސައްކަތަކީ މަހުން މަހަށް ނުވަތަ ބައި ބަޔަށް ފޯރުކޮއްދޭންޖެހޭ މަސައްކަތެއް .9.3

ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއް  ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވިގެން   ވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ތަކެތި މިއޮފީހަށް ހަވާލު ނުކުރެވިގެން ލިބިގެން މަސައްކަތް 
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ރޭޝަންއާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގް  ނުވަތަ  ފޯރުކޮއްދީފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ފޯރުކޮއްދީފައިވާ ޙިދުމަތަކަށް  ،ކުރާނީ  މިމަސައްކަތުން ވަކިކުރާނަމަ ބިލް

   ތަކެއްޗަށެވެ.ފައިވާ  ށް ހަވާލުކޮ

 އަލުން އިޢުލާން ކުރުން:  .10

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

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

ހަރަށް  ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށައަޅާ ބީލަމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަގެއް ހުށައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ދެވަނަ ފަ .10.2

ފަ ދެވަނަ  މިގޮތުން،  ކުރެވޭނެއެވެ.  ނުވަތަ ޝަރުތުތައް އިޢުލާން  ނުވާނަމަ،  ހުށައަޅާފައި  ބީލަން  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ކުރުމުން  އިޢުލާން  ހަރަށް 

ށީގެންވާ އަގެއްގައި  ފުރިހަމަވާ ބީލަމެއް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ޤާބިލް ފަރާތަކާ ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެކަ

 ކުރެވިދާނެއެވެ. އެ ކަމެއް ހަވާލު

 މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ އަގުން ކެނޑޭނެ އަދަދު:  .11

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

މުއްދަތުގައި  ނުނިންމޭނެނަމަ،   ހަވާލުކޮއްފައިވާ  ނިންމުމަށް  އިތުރުކޮށްދެއްވުންއެމަސައްކަތް  މުއްދަތު  ބަޔާންކޮށް  ލިޔުމުން އެސަބަބެއް  އެދި   

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ސަބަބަކީ  ، މިމުއައްސަސާއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށައަޅައިފި ނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ

 މިމުއައްސަސާއިން ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބަކަށް ވާނަމައެވެ. 

އިންސައްތަ އަށްވުރެން   %15އަށްވާ ފައިސާ ނެގޭނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ   ތަ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމެޖަސްމަސައްކަތް ލަސްވުމުގެ އަގަށް ދޭންޖެހޭވަރު ނުވަ  .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( 

 އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުން:   ބިޑުތައް  .12

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

 ބައިތަކަށް، ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސް ދީގެންނެވެ. 



Maldives Immigration                                                                                                                                         Page 7 of  11  

 

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

 )ސަތޭކަ( މާކްސްއެވެ.   100މާކްސްއެވެ. އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބޭނީ 

 . މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 80%ދެވޭ މާކްސްގެ    - ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ހެޅިހުށަ  ބިޑުސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް މިމަހ. 

  . މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 00%ދެވޭ މާކްސްގެ    -  ދަތުމިމަސައްކަތް ކޮށްނިންމުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްށ. 

 .  މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 00ދެވޭ މާކްސްގެ % -  ޓްކެނިކަލް ސްެޕސިފިކޭޝަންގެ ފުރިހަމަކަންނ. 

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  މިގޮތުން  ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.  

މިމަސައްކަތާއި   ށް ބަލައިގެންނެވެ. އަދި ތް" ޝީޓަ މަސައްކަ   10އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ    10ގައިވާ "ވޭތުވެދިޔަ    02އެނެކްސް  

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

 ވޭނީ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަދަދަށް ބަލައި ނިސްބަތުންނެވެ. އެބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ޕޮއިންޓްދެ 

 މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ.   10ޖުމްލަ މާރކްސްގެ % -  ގާބިލްކަންބ. 

 މާރކްސް(  10)ވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.  ގާބިލްކަމަށް މާރކްސް ދެ މާލީ 

ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ  ޓޭމަންޓް ބަލައިގެންނެވެ.  ބޭންކް ސް )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ    3ބިޑު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ    -ޓޭމަންޓް  ބޭންކް ސް.  ށ

ޕޮއިންޓްދެވޭނެއެވެ. އަދި ހުށައަޅާ އަގަށްވުރެ ކުޑަ    10މިބިޑަށް ހުށައަޅާ އަގުގެ ނުވަތަ އެއައްވުރެ ބޮޑު ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްއަކަށްވާނަމަ މިބަޔަށް  

 ބެލެންސް ސްޓޭޓްމަންޓް އަކަށްވާނަމަ، މާރކްސް ދެވޭނީ ނިސްބަތުންނެވެ. 

 : އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 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

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

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

 ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ 
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 )މުއްދަތު ހަމަނުވާ( ކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮީޕ  އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއް .13.7

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ  .13.8

ދައުލަތުގެ  ، ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކުންކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، މަސައްކަތް ނިންމި ގޮތާއި މެދު ކުރިން މިބާވަތުގެ މަސައްމީގެ 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    އޯތޯރިޓީ )މީރާ( އިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

 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 %

 . މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:  .14

މަސައްކަތަށް ހޯދޭ ތަކެތި ހޯދާ ބަލަހައްޓާ ހަދާނީ މަސައްކަތާއި  ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުނުވާގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ހ.  

 ޙަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ. 

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި މީހުންނާއި މެޝިނަރީ އަދި އިކްއިޕްމަންޓްސް އާއި މަސައްކަތުގެ ރައްކާތެރިކަމާއިމެދު އެކަށީގެންވާ  ށ. 

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ. އަދި މިގޮތުން ދިމާވާ އެކިއެކި  ފެންވަރެއް ބަހައްޓައިގެން މަސައްކަތް ހިންގުމަކީ

 ޙާދިސާތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ. 

ގެނދިއުމަކީ މަސައްކަތާއި   ނ. މަސައްކަތާއިގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ޤަވާއިދަކާއި ޚިލާފު ނުވާގޮތަށް ކަންކަން

މިގޮތުން ސަރުކާރުގެ ޤަވާއިދަކާއި ޚިލާފުވެގެން އެއްވެސް ފީއެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަން   ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ. 

   ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ދައްކާނީ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.

ކަތު މީހުން ތިބެންޖެހޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ޔުނީފޯމެއްގައި އެމީހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާރޑު  މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސައްރ. 

 ފެންނަގޮތަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މަސައްކަތު މީހުން އަޅަންޖެހޭނީ ސާފުތާހިރު ޔުނީފޯމެކެވެ. 

 ސޭފްޓީ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ މިންގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށެވޭ.  ބ. މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ތިބެންޖެހޭނީ އެމަސައްކަތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން

ތަނަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް  މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ ފަރުވާ ކުޑަވެގެން މިމުއައްސަސާގެ ހަރުމުދަލަކަށް ނުވަތަ ޅ. 

 ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ.    މަސައްކަތް ހަވާލުވި ،ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ

 . މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކުރުން:  15

 މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ސްަޕވައިޒް ކުރާނީ މި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.  -ހ 

 އޮންނާނެއެވެ. ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ސުަޕވައިޒް ކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމެއް   -ށ 
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ކުރި  ކޮންމެ ދަތުރެއް ނިމުމުން ދަތުރު ފޯމްގައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައި ފުރިހަމަކޮށް މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް  -ނ 

 މުވައްޒަފެއްގެ ސޮއި ހޯދަންވާނެއެވެ. 
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Annex 1 

Bid Submission Form 

Iulaan No: (IUL)94-Q/94/2021/20 

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: MI Staff Bus Transport  

# Description Price (Monthly) 
No of 

Months 

Total Price 

1 MI Staff Bus Transport   12  

GST (6%)  

TOTAL (MVR)  

Total in Words: 

 

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 Past Experience Documents (Related to the bid)   

10 Tax Clearance Form    

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

 

 

 

 

 



Maldives Immigration                                                                                                                                         Page 11 of  11  

 

Annex 02 

 

 "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: 


