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 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 ކަރުދާސް   މަޢުލޫމާތު 

 އިޢުލާން ނަމަބަރު:  .1

1.1. (IUL)94-Q/94/2022/33 

 : މަސައްކަތް  .2

  ފަރާތެއް   ފޯރުކޮށްދޭނެ   ދަތަށް މުއް  ދުަވހުގެ   އަހަރު (  ދެއެއް)  2  ،ކެއުން  ބިދޭސ ންގެ   ެގނެޭވ  ދަށަށް   ބެލުމުގެ   އިމިްގރޭޝަންގެ   މަސައްކަތަކ    މި   2.1

 . ެވތެމަސައްކަ  ހޯދުމުގެ 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްސ ލް:  .3

     ހިމެނިފައި ހުންނާނެއެެވ. 2ެގ އެނެކްސް ކަރުދާހު މިމަޢުލޫމާތު ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު އްކަތާއި ުގޅޭ  މަސަމި  .3.1

 : ހުށަހެޅުން   ބިޑު  ސާފުކުރުމާއި   މައުލޫމާތު .4

   ަވނަ އިޢުލާނެެވ.  01މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއޮފ ހުން ކުރާ  މިއ    .4.1

އަށް މިއޮފ ހުެގ ޕްރޮކިއުމަންޓް    11:00ާވ ބުރާސްފަތި ދުަވހުެގ    2022ސެޕްޓެމްބަރު   08ޝައުޤުެވރިެވ ަވޑައިަގންނަާވ ފަރާތްތަކުން  ށް  ޕްރޮޖެކްޓަމި .4.2

ފަންިގފިލާ( އަށް ަވޑައިެގން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުެގ ބައްދަލުުވމަށް ހާޒިރުެވ، މިމަސައްކަތަށް ރަޖިސްޓްރ   ަވނަ    1ސެކްޝަން )ެވލާނާެގ ބިލްޑިންްގ،  

 ކުރެއްުވން އެދެމެެވ.

ެވލާނާެގ ބިލްޑިންްގ،  )  ސެކްޝަން އަށް މިއޮފ ހުެގ ޕްރޮކިއުމަންޓް    0011:ދުަވހުެގ    ހޯމަ ާވ    2022ސެޕްޓެމްބަރު   19 ހުށައެޅުން އޮންނާނ ބ ލަން   .4.3

އަށް ަވޑައިެގންނެެވ. ަގޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެޭވނެއެެވ. ބ ލާންތައް ހުންނަންާވނ   ވަނަ ފަންިގފިލާ(    1

ބ ލަން  ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިާވ ތާރ ޚާއި ަވޤުތު އަދި    ،ސިޓ އުރައިަގއި ބަންދުކުރެިވފައެެވ. ބޭރުަގއި ބ ލަމަށް ދެިވފައިާވ ނަންއެއްކަރުދާސްކޮށް،  

    ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ނަން ލިޔެިވފައި އޮންނަންާވނެއެެވ. 

 ރެއްަގއެެވ. ޟިޅަން ހާޒިރުާވ އެންމެންެގ އެއް ހާ ހުށަހަ  ބިޑު، މިމަސައްކަތަށް ހުށައަޅާ ބިޑުތައް ހުޅުާވނ  .4.4

  ދިެވހި  އަގު  އެފަރާތެއް  ހުށަހަޅާފައިާވނަމަ  އަގު   އަކުން   ފައިސާ  ނޫންއެހެން   ރުފިޔާ   ދިެވހި . ރުފިޔާއިންނެެވ  ދިެވހި  ހުށަހަޅަންާވނ    އަގު  މިމަސައްކަތަށް  .4.5

އެފައިސާއެއްެގ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ހުރި ަވރަކަށް  މް.އެމް.އޭަގއި  އެ  ، ދުަވހު  ހުށަހަޅާފައިާވ  ހިސާބު  އަންދާސ    އެފަރާތެއްެގ  ، ކުރާނ   ބަދަލު   ރުފިޔާއަށް 

   ބަލައިެގންނެެވ.
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 ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިާވ އަަގށް އަދި މުއްދަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުެގނެޭވނެއެެވ. ބިޑު ޭގޮގތަށެެވ، ނަވކިން އެ   ޖ އެސްޓ   ހުށައަޅާނ  އަގު  .4.6

އަުގ  ބިޑު    މިމަސައްކަތަށް  .4.7 ދޭންޖެހޭބައިތަކަށް  އަުގ  ޖެހޭނ   ހުށަހަޅަން  އަުގ  ާވނަމަ  ކަމަށް  ދ ެގން  ޑައުންއެއް  ބްރޭކް  އަގުެގ  ޖެހޭނ   ހުށަހަޅަން 

     ޖުމްލަ އަެގއް އަންނަ ޮގތަށެެވ.ބަހާލައިެގން، މުޅި މަސައްކަތަށް 

ދުަވހަށް    90ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް    ބިޑު ދުަވހެެވ. ނަމަެވސް    90މިއޮފ ހުން ރިކޮމަންޑް ކުރާ ެވލިޑިޓ  ޕ ރިއަޑަކ     ބިޑުތަކަށް މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ  .4.8

 ދިުގ ެވލިޑިޓ  ޕ ރިއަޑެއް ދެިވދާނެއެެވ. ުވރެއް 

މިއޮފ ހަށް    މިމަސައްކަތް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން އެންމެ މަތ  މާރކްސް ލިބިެގން މަސައްކަތް ހަާވލުާވ ފަރާތުން އެއްެވސް ސަބަބަކާއި ހުރެ    ބިޑު.4.9

ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ހަާވލުާވ ފަރާތުން މަސައްކަތް ަވކިކުރުމަށްފަހު، ޖެހިެގން    ނުަވތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެިވއްޖެނަމަ،   ހަާވލު ނުކުރެިވއްޖެނަމަ، 

 ދާނެއެެވ.  އެންމެ މަތ  މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަާވލުކުރެވި 

މިކަން    ތެއްަގއިލަފަހު އިެވލުއޭޝަންއަށް އިތުރު މައުލޫމާތު ނޫނ  ތަނުެގ އިންސްޕެކްޝަންއެއް ހަދަން ބޭނުންެވއްޖެ ހާށް ހުށައެޅުމަ   ބިޑު .4.10

 ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެއެެވ.

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރ ަގއިާވ އެޑްރެހުން ލިބިަވޑައިަގންނަާވނެއެެވ. .4.11

 ، ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް

 ، މޯލްޑިްވސް އިމިްގރޭޝަން 

 ަވނަ ފަންިގފިލާ،  1، ެވލާނާެގ 

 . ދިެވހިރާއްޖެ  ،މާލެ  ، އަމ ރު އަހުމަދު މަުގ

 3330564 960+ ,3330436 960+:  ފޯން  

 bid@immigration.gov.mv:  އ މެއިލް 

 procurement@immigration.gov.mv:  ކޮޕ 

 ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް   ބިޑު .5

ބްރޭކްޑައުން   ،ނުަވތަ   ނުާވނަމަ  ޖަހާފައި  އަެގއް   މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  ހުށަހަޅާއިރު   ބިޑު  މިމަސައްކަތަށް  .5.1 ދޭ އަުގެގ  މަސައްކަތެއްަގއި  ންއެއް  ޖެހޭ 

   ބާތިލްކުރެޭވނެއެެވ. ބިޑުތައް ބްރޭކްޑައުންއެއް ދ ފައިނުާވނަމަ، ނުވަތަ އަގު ހުށަހަޅަން މަޖުބޫރު ބަޔަކަށް އަުގ ހުށަހަޅާފައިނުާވނަމަ އެފަދަ 

ފަރާތްތަކުން އެމ ހަކު ލާފައިާވ  ިގނަ    ށްުވރެއަނުވަތަ އެ   ފަރާތަކުން  2މަށް  ހޯދު  ކަތް އްމަސަ   ަގސްތުަގއި  ޮގތަށް  ހިމެނޭ   މަސްލަހަތު   މ ހެއްގެ   މެއެން  .5.2

   ހިސާބް ބާތިލްކުރެޭވނެ.  ންދާސ އަ

 ބާތިލްކުރެޭވނެެވ.  ބިޑުތައްއަދި މ ސްމ ހުންެގ ނަމުަގއި އެއްފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ   ސްޓްމަންޓް، ޕާޓްނާޝިޕް،އިންެވ ލޯކަލް ، ކުންފުނި  ތަފާތު  .5.3

mailto:bid@immigration.gov.mv
mailto:procurement@immigration.gov.mv
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ެގ )ހ( ބަޔާންކުރާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިްވ" ނުަވތަ    1.02ބިޑު ހުށައަޅާފަރާތާއި މިއޮފ ހުެގ މުަވއްޒަފަކާ ުގޅުމެއް )ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ ޤަާވއިދުެގ    .5.4

ޔާންކޮށްފައިާވ ފަދަ ުގޅުމެއް( އޮތްކަމުަގއި ާވނަމަ، އެކަމުެގ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނޭގނޭ ލިޔުމެއްަގއި ސޮއިކޮށް  "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓް" ކަމުގައި ބަ 

 ހުށައަޅަންާވނެއެެވ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ނުދ  ހުއްޓާ އެކަން އެނުގން އެއ  ބިޑު ބާތިލް ކުރެޭވނެ ކަމެކެެވ.

 ރެޭވނެއެެވ.  ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުެގ ތެރޭަގއިާވ ތިރ ަގއިާވ ލިޔުންތައް ހުށައަޅާފައިނުާވނަމަ އެފަރާތުން ހުށައަޅާ ބިޑު ބާތިލް ކު  .5.5

 (1ބިޑު ސަބްމިޝަން ފޯރމް )އެނެކްސް ހ. 

 ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނ ެގ ރަޖިސްޓްރ  ކޮޕ  ށ. 

 ެގ ޕްރޮފައިލް  ޕް ޕާރޓްނަރޝިކުންފުނ ެގ ނުވަތަ  ނ. 

 އެސް. އެމް. އ  ރަޖިސްޓްރ ެގ ކޮޕ   ރ. 

 ޖ .އެސް.ޓ  ރެޖިސްޓްރ  )ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރ ެގ( ކޮޕ  ބ. 

އެސޯސިއޭޝަން ކުންޅ.   އޮފް  މެމޮރަންޑަންމް  ކޮޕ )އެމް.އޯ.އޭ(    ފުންޏެއްނަމަ  މަޢްލޫމާތާއި   ެގ  ޕާޓްނަރުންެގ  ވިޔަފާރި    ޕާރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ 

 ރަޖިސްޓްރ ެގ ކޮޕ  

 )މުއްދަތު ހަމަނުާވ( އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑުެގ ކޮޕ  ކ. 

 އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ ެގ ކޮޕ  އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ،  އ. 

ން ދައްކާފައިާވ ފަރާތެއްކަން ބެލުމަށް މޯލްޑިްވސް އިންލޭންޑް ރެެވނިއު އޯތޯރިޓ   ހުށައަޅާ ފަރާތަކ  ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ޤަާވއިދު  ވ. ބިޑު

މަސްދުަވސް    3މިފޯރމު ާވންޖެހޭނ  އަންދާސ  ހިސާބު ހުށައަޅާ ތާރިހުެގ  )މ ރާ( އިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމް ހުށައަޅަންާވނެއެެވ.  

 ހަމަނުާވ ފޯރމަކަށެެވ. 

އަުގ  މ.   ޖުމްލަ  ބޮޑުާވނަމަ  )ފަސްލައްކަ(     -/500,000މިމަސައްކަތުެގ  ުވރެ  ރުފިޔާއަށް  ޮގތުަގއި  މިމަސައްކަތަށް  ދިވެހި  ބިޑު ސެކިއުރިޓ ެގ 

 ެގރެންޓ އެއް އަންދާސ  ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންާވނެއެެވ.  0.05%މިމަސައްކަތުެގ އަގުެގ  

 އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުން:  .6

އެޑްާވންސްފައިސާެގ ޮގތުަގއި ދެޭވނ   )ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ދިެވހި ރުފިޔާއަށް ުވރެ ބޮޑުާވނަމަ     -/250,000ޖުމްލަ އަުގ    މަސައްކަތުގެ މި  .6.1

)ސާޅ ސް ފަހެއް(    45)ފަނަރަ ޕަސަންޓް( އެެވ. އެޑްާވންސް ފައިސާ ދެޭވނ  މިމަސައްކަތުެގ އެއްބަސްުވމުެގ ސޮއިކުރާތާ    15%މަސައްކަތުެގ އަުގެގ  

ށް އެދި  ދުަވސް )މި ދުަވސްތައް ުގނާނ  ސަރުކާރު ބަންދު ދުަވސްތަކާއި ރަސްމ  ބަންދު ދުަވސްތައް ލައިެގންނެެވ( ތެރޭަގއި އެޑްާވންސް ފައިސާއަ 

 މުންނެެވ. ބިލު ހުށަހެޅު
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ންޓް ެގރެންޓ   އެޑްާވންސް ފައިސާއަށްއެދި ބިލް ހުށައަޅާއިރު އެޑްާވންސް ޕޭމަންޓް ެގރެންޓ އެއް ހުށައަޅަންާވނެއެެވ. މިޮގތަށް ހޯދާ އެޑްާވންސް ޕޭމަ  .6.2

ނުަވތަ   ބޭންކަކުން  ގަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރުން  ޤާއިމުެވފައިާވ،  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  އިންސްޓިޓިއުޓަކުންާވންޖެހޭނ ،  )ދިެވހިރާއްޖޭަގއި    ފައިނޭންޝަލް 

 އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ ެގރެންޓ އަކަށެެވ.    ާގއިމްކުރެިވފައިާވ( 

 ބިޑު ސެކިއުރިޓ  އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓ   .7

މިމަސައްކަތުެގ  މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ސެކިއުރިޓ ެގ ޮގތުަގއި  ދިެވހި ރުފިޔާއަށް ުވރެ ބޮޑުާވނަމަ  (  ފަސްލައްކަ)   -/500,000ޖުމްލަ އަުގ    މަސައްކަތުގެ މި  .7.1

   ެގރެންޓ އެއް އަންދާސ  ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންާވނެއެެވ.  0.05%އަުގެގ  

ޕާރފޯމަންސް ެގރެންޓ ެގ ޮގތުަގއި    މިމަސައްކަތަށްދިެވހި ރުފިޔާއަށް ުވރެ ބޮޑުާވނަމަ  (  ފަސްލައްކަ)   -/500,000ޖުމްލަ އަުގ    މަސައްކަތުެގމި  .7.2

 ހުށައަޅަންާވނެއެެވ.  އެއްބަސްުވމުަގއި ސޮއި ކުރުމުެގ ކުރިން   މިމަސައްކަތް ހަާވލުާވ ފަރާތުން ެގރެންޓ އެއް  2%މިމަސައްކަތުެގ އަގުެގ  

ެގރެންޓ  ވާންޖެހޭނ  ސަރުކާރަށް ަގބޫލުކުރެޭވ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓް    މިޮގތަށް ނެޭގ ބިޑު ސެކިއުރިޓ  އަދި ޕާރފޯމަންސް  .7.3

  ސެކިއުރިޓ  ނުަވތަ ެގރެންޓ އަކަށެެވ. ފައިާވށް)ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ާގއިމްކުރެިވފައިާވ( އަކުން އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮ 

ދުަވހުެގ ތެރޭގައި ބިޑު    07ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތަށާއި ބިޑު ކާމިޔާބުނުާވ ފަރާތްތަކަށް، އެކަން އަންާގ ތާރ ހުން ފެށިެގން ރަސްމ  ބަންދުނޫން   .7.4

 ކާމިޔާބުނުާވ ފަރާތްތަކުން، މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ބިޑު ސެކިއުރިޓ އާއި ހަާވލުާވންާވނެއެެވ.  

ބިޑު ހުށަހެޅިފަރާތުން ބިޑުން ަވކިެވއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބިޑު ކާމިޔާބުކުރާފަރާތަށް ބިޑު ކާމިޔާބުިވކަމުެގ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބިޑު    ބިޑު ހުށައެޅުމަށްފަހު .7.5

 ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ ބިޑުސެކިއުރިޓ  ދަޢުލަތަށް ނެޭގނެއެެވ.  

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ:  .8

މިމަސައްކަތަށް ރިޓެންޝަންެގ ފައިސާެގ ޮގތުަގއި  ( ދިެވހި ރުފިޔާއަށް ުވރެ ބޮޑުާވނަމަ ފަސްލައްކަ)  -/500,000މިމަސައްކަތުެގ ޖުމްލަ އަުގ   .8.1

 )ފަހެއް އިންސައްތަ( ކެނޑޭނެއެެވ.  %5ޖުމްލަ އަގުެގ 

 )ހައެއް( މަސްދުަވސްުވމުން ރިޓެންޝަން ފައިސާ ޮގތުގައި ބެހިއްޓިފައިާވ ފައިސާ އަނބުރާ ދެޭވނެއެެވ.   6މިއެއްބަސްުވމުެގ މަސައްކަތް ނިމޭތާ   .8.2

ކަނޑައަޅާފައިާވ މުއްދަތު )ރިޓެންޝަން މުއްދަތު( ަގއި ދިާވމާ މައްސަލަތައް މަސައްކަތް ހަާވލުިވ   ،ފަހު ށްއެއްބަސްުވމުަގއިާވ މަސައްކަތް ނިންމުމަ   .8.3

 ދެންާވނެއެެވ. އަދި ރިޓެންޝަންފައިސާ ދޫކުރެޭވނ  އެއްބަސްުވމުަގއިާވ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެެވ.   ށްފަރާތުން ރަނަގޅުކޮ

 : ލްކުރުން ބި  .9

( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި )ސަރުކާރު ބަންދު  ފަނަރަ )  15ބިލްހުށަހަޅާތާ    ނިންމާ، ހުށަހަޅާ ބިލުަގއި އެއްެވސް މައްސަލައެއް ނެތް ނަމަ،  މަސައްކަތްކޮށް .9.1

ށް  ދެއްުވމަށް ދުަވސްތަކާއި ރަސްމ  ބަންދު ދުަވސްތައް ނުހިމަނައި( މަސައްކަތް ޙަާވލުކުރި ފަރާތުން، މަސައްކަތާއި ޙަާވލުިވ ފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކޮ

ދެއްުވމަށް ދަންނަާވ ަވއުޗަރ ނަންބަރ މަސައްކަތް ހަާވލުިވ  ށް ފައިސާ ދޫކޮ،  އެދި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރ ަގއި ދެންނެުވމަށްފަހު

 ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަާވލުކުރި ފަރާތުން އަންަގންާވނެއެެވ. 
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ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން އެންމެ މަތ  މާރކްސް    ބިޑު  ނަމަ ންޖެހޭ މަސައްކަތެއް މިމަސައްކަތަކ  މަހުން މަހަށް ނުވަތަ ބައި ބަޔަށް ފޯރުކޮއްދޭ  .9.2

  ނުަވތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެިވެގން   ލިބިގެން މަސައްކަތް ހަާވލުާވ ފަރާތުން އެއްެވސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ތަކެތި މިއޮފ ހަށް ހަާވލު ނުކުރެިވެގން

ރޭޝަންއާއި  މޯލްޑިްވސް އިމިގް   ނުަވތަ  ފޯރުކޮއްދ ފައިާވ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ފޯރުކޮއްދ ފައިާވ ޙިދުމަތަކަށް  ، ކުރާނ   މިމަސައްކަތުން ަވކިކުރާނަމަ ބިލް

   ތަކެއްޗަށެެވ.ފައިާވ  ށްހަވާލުކޮ

 އަލުން އިޢުލާން ކުރުން:  .10

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރާ އިޢުލާނާއި ުގޅިެގން ބ ލަން ހުށައަޅާފައިވަނ  އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމުަގއި  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  މިމަސައްކަތް   .10.1

 ހަާވލުކުރެިވދާނެއެެވ. ިވޔަސް، އެބ ލަމަކ  ޝަރުތު ފުރިހަމަާވ އަދި އެ ބ ލަމުަގއިާވ އަަގކ  އެކަށ ެގންާވ އަެގއްކަމުަގއިާވ ނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް އެ ކަމެއް  

ހަރަށް  ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ުގޅިެގން ހުށައަޅާ ބ ލަމުެގ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުާވ ނުވަތަ އެކަށ ެގންާވ އަގެއް ހުށައަޅާފައި ނުާވނަމަ، ދެވަނަ ފަ  .10.2

ނުަވތަ  ނުާވނަމަ،  ހުށައަޅާފައި  ބ ލަން  ފަރާތަކުން  އެއްެވސް  ކުރުމުން  އިޢުލާން  ފަހަރަށް  ދެަވނަ  މިޮގތުން،  ކުރެޭވނެއެެވ.  ޝަރުތުތައް    އިޢުލާން 

ށ ެގންާވ އަެގއްަގއި  ފުރިހަމަާވ ބ ލަމެއް ހުށަހަޅައިފައި ނުާވނަމަ، އެކަމަށް ޝަރުތުހަމަާވ ޤާބިލް ފަރާތަކާ ނުަވތަ ފަރާތްތަކަކާ ާވހަކަދައްކައިެގން އެކަ

 އެ ކަމެއް ހަވާލުކުރެިވދާނެއެެވ. 

 މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ އަގުން ކެނޑޭނެ އަދަދު:  .11

ތްކޮށް  އްކަތް ކުރުމަށް ޙަާވލުާވ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސްެވފައިާވ މުއްދަތަށް އެއްެވސް ސަބަބެއް މެދުެވރިވެެގން މަސައްކަމިމަސަ  .11.1

މުއްދަތުަގއި  ނުނިންމޭނެނަމަ،   ހަާވލުކޮއްފައިާވ  ނިންމުމަށް  އެދި އެމަސައްކަތް  އިތުރުކޮށްދެއްުވން  މުއްދަތު  ބަޔާންކޮށް  ލިޔުމުން    އެސަބަބެއް 

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ސަބަބަކ  ، މިމުއައްސަސާއަށް ހުށައަޅަން ާވނެއެެވ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށައަޅައިފި ނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެޭވނ  

 މިމުއައްސަސާއިން ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބަކަށް ާވނަމައެެވ.

އިންސައްތަ އަށްުވރެން    %15އަށްާވ ފައިސާ ނެޭގނ  މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްެގ   އިޑޭޓެޑް ޑެމެޖަސްމަސައްކަތް ލަސްުވމުެގ އަަގށް ދޭންޖެހޭަވރު ނުަވތަ ލިކު .11.2

 އިތުރު ނުާވަވރަށެެވ.  

ކޮށްނުދެިވއްޖެނަމަ   މަސައްކަތުގެ މި .11.3 މުދާ ސަޕްލައި  ތެރޭަގއި  ފަރާތަށް،  ،  މުއްދަތުެގ  ހަާވލުކުރި  )ލިކުއިޑޭޓެޑް މަސައްކަތް  އަުގ  ގެއްލުމުެގ  ލިބޭ 

 ެގމަތިންނެެވ.  ޑެމޭޖަސް( މަސައްކަތް ހަާވލުިވ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭނެއެެވ. އެގެއްލުމުެގ އަުގ ކަނޑައަޅާނ  ލަސްާވ ކޮންމެ ދުަވޖަކަށް ތިރ ަގއިާވ ޮގތު

o   ދަތަށްުވރެ އިތުރުާވ ދުަވސްތަކުެގ  )ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާ ުގނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއް   0.005ޖުމްލަ އަުގ

 އަދަދާ ުގނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެެވ.

(CP*0.005*LD) 

• CP  ުކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް(: ކޮންޓްރެކްޓުެގ ޖުމްލަ އަގ( 

• LD  ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮންޓްރެކްޓުެގ މުއްދަތަށްުވރެ އިތުރުާވ ދުަވސްތައ( 
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 އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުން:   ބިޑުތައް .12

ކޮށްދިނުމަށް   .12.1 ކަނޑައަ  ބިޑު މިމަސައްކަތް  ފަރާތެއް  ހަާވލުކުރާނެ  މިމަސައްކަތް  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުެގ  އަންނަިވ  ހުށަހަޅާފައިާވ  ޅާނ ، 

 ބައިތަކަށް، ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސް ދ ެގންނެެވ.

)ސުން(    0ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސްދިނުމުން އެންމެ ދަށްވެެގން ލިބޭނ   ހުށަހަޅާފައިާވ    ބިޑުމިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް   .12.2

 )ސަތޭކަ( މާކްސްއެެވ.  100މާކްސްއެެވ. އެންމެ ިގނަެވެގން ލިބޭނ  

އަގަށް ޕޮއިންޓް ދެޭވނ     .މިބަޔަށް ލިބޭނެއެެވ  70%ދެޭވ މާކްސްެގ    -  ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިާވ އަގު   ހެޅި ހުށަ  ބިޑުށްދިނުމަށް  ސައްކަތް ކޮމިމަ ހ.  

އިެވލުއޭޓް ކުރުމުަގއި ބަލާނ     ޕޮއިންޓްދ  އެނިސްބަތަށް ބަލައި ދެން ހުށަހަޅާ އަުގތަކަށް ޕޮއިންޓްދ ެގންނެެވ.  70އެންމެ ކުޑައަުގ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް  

 ބިޑަށް ހުށައަޅާ ނޯމަލް މަސްތަކުެގ މެނޫެގ އަަގށެެވ.  މި

މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓްދޭނ  އެންމެ ކުރުމުއްދަތު    .ލިބޭނެއެެވމިބަޔަށް    00%ދެޭވ މާކްސްެގ    -  މިމަސައްކަތް ކޮށްނިންމުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ މުއްދަތުށ.  

 ޕޮއިންޓްދ ، އެނިސްބަތަށް ބަލައި ދެންހުށަހަޅާ މުއްދަތަކަށް ޕޮއިންޓްދ ެގންނެެވ.  20ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް  

 .  މިބަޔަށް ލިބޭނެއެެވ 00%ދެޭވ މާކްސްެގ   -  ޓްކެނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންެގ ފުރިހަމަކަންނ. 

އަންަގއިދޭ ލިޔުންތަކުެގ ކޮޕ     ން މި ބައިަގއި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަ  މިބަޔަށް ލިބޭނެއެެވ.   20%ޖުމްލަ މާރކްސްެގ    - މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ  ރ.  

ާވނެއެެވ. ކުރައްަވން  ބެލެޭވނ   -   އެޓޭޗް  އަށް  މަސައްކަތެއް    ތަޖުރިބާ  އަކުން މިފަދަ  އިދާރާ  ދައުލަތުެގ  ހިއްސާާވ    ،  ކޮށްދިންކަމަށް  ދައުލަތުެގ 

ތަދަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދޭނ  މިމައުލޫމާތު ކަރުދާހުެގ  ކުންފުންޏަކުން ނުަވތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދ ފައިާވ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިެގންނެެވ. މިގޮތުން  

"ޭވތުެވދިޔަ    03އެނެކްސް   ތެ  5ަގއިާވ  މިބާަވތުެގ  އަހަރުދުަވހުެގ  ކޮށްފައިާވ  މިއޮފ ހުން    10ރޭަގއި  އެ ޝ ޓުަގއި  ނުަވތަ  މަސައްކަތް" ޝ ޓް 

މިމަސައްކަތާއި ުގޅުންހުރި މަސައްކަތް ހިމަނައި އަދި    10ބަޔާންކޮއްފައިާވ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭޮގތަށް ބިޑު ހުށައަޅާ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ޝ ޓެއްަގއި  

މަސައްކަތަށްުވރެ މަދުން އެބާަވތުެގ މަސައްކަތް ކޮށްފައިާވ ކަމުެގ    10ޕޮއިންޓްދ  އަދި    20ށަހަޅާފައިާވނަމަ  އެ މަސައްކަތް ކުރިކަމުެގ ލިޔުން ހު

 ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިާވނަމަ ޕޮއިންޓްދެޭވނ  ކޮށްފައިާވ މަސައްކަތުެގ އަދަދަށް ބަލައި ނިސްބަތުންނެެވ.  

މިބަޔަށް ލިބޭނެއެެވ. މި ބައިަގއި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަމަށް އަންަގއިދޭ ލިޔުންތަކުެގ ކޮޕ     10%ޖުމްލަ މާރކްސްެގ    -   ާގބިލްކަންމާލ   ބ.  

   އެޓޭޗް ކުރައްަވން ާވނެއެެވ.

 ޭވނ  ތިރ ަގއިާވ ޮގތަށެެވ. ާގބިލްކަމަށް މާރކްސް ދެ މާލ   

ޓޭމަންޓް ބަލައިެގންނެެވ. ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓަކ   ބޭންކް ސް)ތިނެއް( މަސްދުަވހުެގ      03   ހުށަހަޅާފަރާތުެގ އެންމެ ފަހުގެ ބިޑު    -ޓޭމަންޓް  ބޭންކް ސް ހ.  

ށްުވރެ ކުޑަ  ޕޮއިންޓްދެޭވނެއެެވ. އަދި ހުށައަޅާ އަގަ   10މިބިޑަށް ހުށައަޅާ އަުގެގ ނުަވތަ އެއައްުވރެ ބޮޑު ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްއަކަށްާވނަމަ މިބަޔަށް  

 ބެލެންސް ސްޓޭޓްމަންޓް އަކަށްާވނަމަ، މާރކްސް ދެޭވނ  ނިސްބަތުންނެެވ. 

 : އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ބިޑާ .13



Maldives Immigration                                                                                                                                         Page 7 of  17  

 

 ރުމަށްފަހު( ފުރިހަމަކު(ަގއިާވ ބިޑު ސަބްމިޝަން ފޯރމް  1މިމަސައްކަތު ކަރުދާހުެގ އެނެކްސް   .13.1

 ޏެއްނަމަ ކުންފުނ ެގ ރަޖިސްޓްރ  ކޮޕ  ކުންފުން .13.2

 ޕްެގ ޕްރޮފައިލް  ޕާރޓްނަރޝިކުންފުނ ެގ ނުަވތަ  .13.3

   އެސް. އެމް. އ  ރަޖިސްޓްރ ެގ ކޮޕ   .13.4

 ޖ .އެސް.ޓ  ރެޖިސްޓްރ  )ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރ ެގ( ކޮޕ   .13.5

އެސޯސިއޭޝަންކުން .13.6 އޮފް  މެމޮރަންޑަންމް  ކޮޕ )އެމް.އޯ.އޭ(    ފުންޏެއްނަމަ  ޕާޓްނަރުންެގ    ެގ  ިވޔަފާރި    މަޢްލޫމާތާއިޕާރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ 

 ރަޖިސްޓްރ ެގ ކޮޕ  

 )މުއްދަތު ހަމަނުާވ(ކަން އަންަގއިދޭ ކާޑުެގ ކޮޕ   އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ދިެވހި ރައްޔިތެއް .13.7

 އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ ެގ ކޮޕ   .13.8

ދައުލަތުެގ    ، ދައުލަތުެގ އިދާރާ އަކުންކުރިން މިބާަވތުެގ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިާވނަމަ، މަސައްކަތް ނިންމި ގޮތާއި މެދު  މ ެގ  ހުށަހަޅާއިރު،    ބިޑު .13.9

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެެވ.   ބިޑާއެކު ހިއްސާާވ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދ ފައިާވ ލިޔުންތަކަށް 

 ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ޤަާވއިދުން ދައްކާފައިާވ ފަރާތެއްކަން ބެލުމަށް މޯލްޑިްވސް އިންލޭންޑް ރެެވނިއު  ހުށައަޅާ ފަރާތަކ  ދަޢުލަތަށް   ބިޑު .13.10

  3މިފޯރމު ާވންޖެހޭނ  އަންދާސ  ހިސާބު ހުށައަޅާ ތާރިހުެގ    އޯތޯރިޓ  )މ ރާ( އިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމް ހުށައަޅަންާވނެއެެވ.

 ފޯރމަކަށެެވ.މަސްދުަވސް ހަމަނުާވ 

މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ސެކިއުރިޓ ެގ ޮގތުަގއި  ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ުވރެ ބޮޑުާވނަމަ  (  ފަސްލައްކަ)   -/500,000މިމަސައްކަތުެގ ޖުމްލަ އަުގ   .13.11

   އަންދާސ  ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންާވނެއެެވ.ެގރެންޓ އެއް   0.05މިމަސައްކަތުެގ އަގުެގ %

 ޓޭމަންޓް ބޭންކް ސް)ތިނެއް( މަސްދުަވހުެގ   3ބިޑު ހުށަހަޅާފަރާތުެގ އެންމެ ފަހުެގ .13.12
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Annex 1 

Bid Submission Form 

Iulaan No: (IUL)94-Q/94/2022/33 

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:   EXPAT FOOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal Menu 

Details Price 

Breakfast   

9 O’clock Tea  

Lunch  

Evening Tea  

Dinner   

Sub Total  

GST  

TOTAL  

Special Menu 

Details Price 

Breakfast   

9 O’clock Tea  

Lunch  

Evening Tea  

Dinner   

Sub Total  

GST  

TOTAL  

Roadhamas Menu 

Details Price 

Haarukeun   

Roadha Veellun  

Thraavees  

Sub Total  

GST  

TOTAL  
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Bidders Information:  

Business Name: ___________________________________________________________________ 

Registration Number: _______________________________________________________________ 

Address: _________________________________________________________________________ 

Contact Person: ___________________________________________________________________ 

Designation: ______________________________________________________________________ 

Contact No.: ______________________________________________________________________ 

Mail Address: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

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)   

12 Bank Statement   
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Annex 02 

Technical Requirement 

 

 ކެއުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ.   ގެ ބިދޭސ ން ދަށަށް ގެނެވޭމި މަސައްކަތަކ  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ  -1

 )ދޭއް( އަހަރެވެ.  2މިމަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކ   -2

 ތަކެތ ގައެވެ.މިމަސައްކަތް ކުރަންވާނ  މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޙަރަދާއި  -3

  Food“މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބިދޭސ ންގެ އަދަދު އެނގޭނެ ގޮތަށް، އެދުވަހެއްގެ ކެއުމަށް އެދޭ ފޯމު   -4

Request Form”  ޭމިއޮފ ހުގެ ކަމާއި ހަވާލުވެހުންނަވާ އޮފިސަރަކު ކެއުން ފޯރުކޮއްދޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ކެއުމަށް އެދ

  ޑްރާފްޓެއް މިމަޢުލޫމާތު ޝ ޓާއިއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ފޯމުގެ

ފޮށ ގައި ކެއުން ގެންނަނަމަ   -5 ކެއުން ހުންނަންވާނ  ސާފުތާހިރުކޮށް ބަތްޕާރްސަލް ތަށި ނޫނ  ކަރުދާސް ފޮށ ގައެވެ. ކަރުދާސް 

 ޕްލާސްޓިކް ނޫނ  އެލުމުނިއަމް ފޮއިލް އަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ސާފުތާހިރު ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަކައްވާތ  ކެއުން ތައްޔާރު ކުރާތަނާއި އެ ސަރަހައްދު    މަސައްކަތަކ  މި -6

އެވަނ    ބުނެފައި  ތަންކަމުގައި  ތައްޔާރުކުރާ  ކެއުން  ޒިންމާއެކެވެ.  ފަރާތުގެ  ހަވާލުވި  މަސައްކަތް  ބޭއްވުމަކ   ސާފުތާހިރުކޮށް 

 ރުމަށް ކަޑައަޅާ ސަރަހައްދެވެ.ކައްކާތަނާއި ކެއުން ތައްޔާރު ކު

އިން   -7 އިމިގްރޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  ތައްޔާރުކޮށް  ގަޑިތަކަށް  ކެއުން  ދ ފައިވާ  މަސައްކަތް މަޢުލޫމާތު  އެއ   ކޮއްދިނުން  ޑެލިވަރ  

 ހަވާލުވާފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 ތަކެތި ފޯރުކޮއްދޭންޖެހޭނ  ތާޒާކަންމަތ  ހޫނުކޮށެވެ.    ހެދިކާއާއި ކާބޯތަކެތ ގެ ތެރެއިން ފިނިކޮށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެން -8

މިގްރޭޝަން ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބިދޭސ ންނަށް ކާންދިނުމަށް ގެނައި ތެކެތި ކެއުމުގެ ސަބަބުން ޞިއްޙ  ގޮތުން ދިމާވާ ހުރިހާ  އި -9

ޒިންމާވުމަކ  ބޭސް ފަރުވާ ކޮއްދިނުމާއި އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން  ކަމެއްގައި މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހެއެވެ.  

 ދިމާވާ އެންމެހާކަންތަކުގެ ޒިންމާވުމެވެ.

  ، ކަށަވަރުވާފަދަ   އެކަން  ފެނިގެން  ކަމަށް  ކާބޯތަކެތި  ހުރި  ފެންވަރެއްގައި  އެކަށ ގެންނުވާ  ޞިއްޙ ގޮތުން  ތަކެއްޗަކ   ކުރެވޭ  ތައްޔާރު -10

( އެކެއް )  1  ލަސްވެގެން  އަންގައިފިނަމަ  ތައްޔާރުކުރުމަށް  ކާބޯތަކެތި  ހުށައަޅާ  އެކު   ރިޕޯޓަކާއި  ފަރާތެއްގެ  ޙިދުމަތްދޭ  ސިއްޙ 

 .   ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ  ކާބޯތަކެތި  އަގަކާނުލައި އިތުރު  ތޭރޭގައި  ގަޑިއިރު
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ގޮތުން ބަލާބެލުމުގައި ފެންވަރުދަށްކަމަށް  އްޔާރުކުރެވޭ ކާބޯތަކެތި މ ހުންނަށް ދިނުމުގެ ކުރިން ބަލާ ޗެކުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިތަ -11

 )އެކެއް( ގަޑި އިރުތެރޭގައި އަލުން ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ކޮއްދޭންވާނެއެވެ. 1ފެނިގެން އަލުން ކައްކަން އަންގައިފިނަމަ 

އެއްޗެއް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ. އަދި  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއަށް ގެންނަ ކާބޯތަކެތި އެގަޑިއެއްގެ މެނޫއާއި އެއްގޮތަށް ހުރިހާ   -12

މެނޫއާއި އެއްގޮތަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ހަމަނުވާނަމަ އެތަކެއްޗާއި ހަވާލުނުވެވޭނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހަވާލުނުވާ ތަކެތި، މެނޫއާއި  

 ށް ގެންގޮސްދޭން ވާނެއެވެ. )އެކެއް( ގަޑި އިރު ތެރޭގައި އިމިގްރޭޝަންއިން ބުނާތާކަ 1އެއްގޮތަށް ކެއުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 

ކެއުން ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ގަޑިތައް ތިރ ގައި ބަޔާންކޮއްފައިއެވެނ އެވެ. އަދި ބިދޭސ ންގެ ކެއުމުގެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަން   -13

ތާއި ހަވާލުވި )ހަތަރު( ގަޑި އިރުކުރިން މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރިފަރާތުން ލިއުމަކުން އެންގުމުން މަސައްކަ  4ޖެހިއްޖެނަމަ އޭގެ  

 ފަރާތުން އެގަޑިއަކަށް ކެއުން ތައްޔާރު ކޮއްދޭންވާނެއެވެ. 

a. ާ( އާއްމު މަސްމަހާއި އާއްމު މަސްމަހުގެ ހާއްސަ މެނޫ) އްމު މަސްމަހުއ 

i.  :ިއަށް 08:00އިން   07:00ހެނދުނު ސައ 

ii.  :ިއަށް 09:00އިން   08:00ނުވަގަޑި ސައ 

iii.  :ްއަށް 13:00 އިން 11:00މެންދުރު ކެއުނ 

iv.  ުއަށް  16:00އިން  15:00ސައި: ހަވ ރ 

v.  :ްއަށް 20:00އިން   19:00ރޭގަނޑު ކެއުނ 

b.  )ޫރޯދަމަސް )ރޯދަމަސް މެނ 

i.  :ްއަށް  01:00އިން  00:00ހާރުދަނ 

ii.   :ްއަށް 18:30އިން  17:30ރޯދަ ވ އްލުނ 

iii.  :ްއަށް  20:30އިން  19:30ތަރާވ ސ 

 

މަސްމައަ -14 އާއްމު  މަސްމަހާއި  ޢާއްމު  ވާނ   ހުށައަޅަން  ހިސާބު  މެނޫއަށް ންދާސ   މަހުގެ  ރަމަޟާން  އަދި  މެނޫ  ހާއްސަ  ހުގެ 

ވަކިންނެވެ. އަދި އަންދާސ  ހިސާބު ހުށައަޅަންވާނ  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އިން ދެއްވާ މެނޫއަކަށެވެ. ޢާއްމު މަސްމަހާއި  

ޓާއިއެކު މެނޫ އެޓޭޗް  މިމަޢުލޫމާތު ޝ   އާއްމު މަސްމަހުގެ ހާއްސަ މެނޫ އަދި  ރަމަޟާން މަހުގެ މެނޫ ވަކިން އެންގޭނެގޮތަށް

   ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ނުހިފައި މ ހަކަށް ކާނާ ފޯރުކޮއްދޭންޖެހިއްޖެނަމަ ދަ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ތިބޭ މ ހުންގެ ތެރެއިން، ރަމަޞާން މަހުގައި ރޯ -15

 އާއްމު މަސްމަހުގެ މެނޫއަށް އަދި އާއްމު މަސްމަހުގެ ހާއްސަ މެނޫއާއިއެއްގޮތަށް ކާނާ ފޯރުކޮއްދޭންވާނެއެވެ.  
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 އަންގަވާ  ފަރާތުން   ހަވާލުކުރި  މަސައްކަތް   ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ   ހިފަން   ރޯދަތައް  ސުންނަތް  ވެސް   އިތުރުން   މަހުގެ   ރަމަޞާން 16

 .  ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ ކާބޯތަކެތި   މަތިން ގޮތެއްގެ

އްސަ  ކެއުން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި، އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ފަރާތްރަކުގެ ތެރޭގައި، ބައްޔަކާއި ހުރެ، ވަކި ޚާ 17

ތައްޔާރުކޮށް ދިނުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް ބަލ ގެ  ކާނާ  ލަފާދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ  ކެއުމެއް ދިނުމަށް ޑޮކްޓަރު 

ބާވަތުން ކާނާ ތަފާތުކުރުމަށް ޑޮކްޓަރު ލަފާ ދެއްވައިފިނަމަ، އެސްޓިމޭޓްގައިވާ އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް އެ ކާނާވެސް ތައްޔާރު  

ވުރެ    ކޮއްދޭން އަގަށް  އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ބޮޑުވެގެން  އަގަށްވުރެ  މެނޫގެ  އެގަޑ ގެ  ތަކެއްޗަކ   ތައްޔާރުކުރާ  މިގޮތަށް  ވާނެއެވެ. 

 ބޮޑުވާނަމަ އެތަކެތި ތައްޔާރުކުރަންވާނ  މިއޮފ ހުގެ ހުއްދައެއް ލިއުމަކުން ލިބިގެންނެވެ. 

ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.    ކުރުމަށްޓަކައި ކޮލިޓ  ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރަކުމަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުން ކެއުމުގެ ކޮލިޓ  ކޮންޓްރޯލް    18

 ކަނޑަ އެޅިފައިވައިވާ މެނޫއާއި އެއްގޮތަށް ކާބޯތަކެތި ކައްކާ ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރޭތޯ ބެލުމަކ  އެއޮފިސަރެއްގެ  ޒިންމާއެކެވެ. އަދި  
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 ދަށުން ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ބައިދިއްބާ ބިދޭސ ންގެ ކެއު މުގެ މެނޫ ލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ބެލުމުގެ  މޯ

 

 އާންމު މަސްމަހު މެނޫ 
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 އާއްމު މަސްމަހުގެ ޙާއްސަ މެނޫ 
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 ރޯދަމަހު މެނޫ 
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Annex 03 

 

 "ވޭތުވެދިޔަ  5  އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ  10  މަސައްކަތް" 

 

 # މަސައްކަތުގެ ބާވަތް މަސައްކަތްކޮށްދިން ތަން  މުއްދަތު މަސައްކަތުގެ އަގު

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

 

  . އަދި ލިސްޓުަގއިާވއަންަގއިދޭ ލިޔުންތަކުެގ ކޮޕ  އެޓޭޗް ކުރައްަވން ާވނެއެެވ  ންހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަ މަތ ަގއިާވ ލިސްޓުަގއި ނޯޓު:  

ހުށައަޅާ ލިޔުންތައް ާވންޖެހޭނ  މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުެގ އިދާރާ  އަދި   މަސައްކަތް ކުރިކަމުެގ ލިޔުން ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ.

  އަކުން،   ދައުލަތުެގ ހިއްސާާވ ކުންފުންޏަކުން ނުަވތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދ ފައިާވ ލިޔު މަކަށެެވ. 

 

 

 

 

 

 

 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ:   ބިޑު

 ނަން:  ތައްަގނޑު: 

 ތަން: 


