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 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު 

 އިޢުލާން ނަމަބަރު: .1

1.1. (IUL)94-Q/94/2022/ 36      

 :މަސައްކަތް  .2

 ފޯރުކޮށްދޭނެ  ދަތަށްމުއް ދުވަހުގެ  މަސް( އްދޭ) 2 ،ކެއުން ބިދޭސ ންގެ ގެނެވޭ  ދަށަށް ބެލުމުގެ އިމިގްރޭޝަންގެމޯލްޑިވްސް  މަސައްކަތަކ   މި  2.1

  .ވެތެ މަސައްކަ ހޯދުމުގެ  ފަރާތެއް

 މަސައްކަތުގެ ތަފްސ ލް: .3

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

 :ހުށަހެޅުން  ބިޑު  ސާފުކުރުމާއި  މައުލޫމާތު  .4

   ވަނަ އިޢުލާނެވެ. 02މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއޮފ ހުން ކުރާ  މިއ   .4.1

ފެށިގެން ލިބެން  2022 އޮކްޓޯބަރ 17އިން  www.immigration.gov.mv: ވެބްސައިޓް މިއޮފ ހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ގުޅޭ މިޕްރޮޖެކްޓާއި .4.2

 ލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިބ ލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަށް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކ  ބ ލަމަށް ކުރިމަތި 

 ،ގެ ކުރިން 13:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  2022 އޮކްޓޯބަރ 20 ކުރައްވާނ  އ މެއިލް ސުވާލެއްވާނަމަ އެއްވެސް  ގުޅޭގޮތުން މިޕްރޮޖެކްޓާއި .4.3

 ތިރ ގައިވާ އ މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. 

 1ވެލާނާގެ ބިލްޑިންގް، ) ސެކްޝަންއަށް މިއޮފ ހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް  0011:ދުވަހުގެ ބުދަ ވާ  2022އޮކްޓޯބަރ  26 ހުށައެޅުން އޮންނާނ ބ ލަން  .4.4

އަށް ވަޑައިގެންނެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބ ލާންތައް ހުންނަންވާނ  ވަނަ ފަންގިފިލާ( 

ބ ލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރ ޚާއި ވަޤުތު އަދި  ،ސިޓ އުރައިގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބ ލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަންއެއްކަރުދާސްކޮށް، 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 ރެއްގައެވެ.ޟިޅަން ހާޒިރުވާ އެންމެންގެ އެއް ހާ ހުށަހަ ބިޑު، މިމަސައްކަތަށް ހުށައަޅާ ބިޑުތައް ހުޅުވާނ  .4.5

http://www.immigration.gov.mv/
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 ދިވެހި  އަގު އެފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އަގު އަކުން ފައިސާ ނޫންއެހެން ރުފިޔާ  ދިވެހި. ރުފިޔާއިންނެވެ ދިވެހި ހުށަހަޅަންވާނ  އަގު މިމަސައްކަތަށް .4.6

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

  ބަލައިގެންނެވެ.

 ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް އަދި މުއްދަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ބިޑުގޭގޮތަށެވެ، ނވަކިން އެ  ޖ އެސްޓ  ހުށައަޅާނ  އަގު .4.7

ދޭންޖެހޭބައިތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނ  އަގުގެ ބްރޭކް ޑައުންއެއް ދ ގެން ކަމަށް ވާނަމަ އަގު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނ  އަގު ބިޑު  މިމަސައްކަތަށް .4.8

   ބަހާލައިގެން، މުޅި މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ އަގެއް އަންނަ ގޮތަށެވެ.

ދުވަހަށް  90ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް  ބިޑުދުވަހެވެ. ނަމަވެސް  90މިއޮފ ހުން ރިކޮމަންޑް ކުރާ ވެލިޑިޓ  ޕ ރިއަޑަކ   ބިޑުތަކަށްމިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ .4.9

 ޕ ރިއަޑެއް ދެވިދާނެއެވެ.ދިގު ވެލިޑިޓ  ވުރެއް

 މިމަސައްކަތް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތ  މާރކްސް ލިބިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ  ބިޑު .4.10

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

 ދާނެއެވެ. ޖެހިގެން އެންމެ މަތ  މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވި 

މިކަން  ތެއްގައިފަހު އިވެލުއޭޝަންއަށް އިތުރު މައުލޫމާތު ނޫނ  ތަނުގެ އިންސްޕެކްޝަންއެއް ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަ ށްހުށައެޅުމަ ބިޑު .4.11

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރ ގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. .4.12

 ،ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް

 ،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

 ވަނަ ފަންގިފިލާ، 1، ވެލާނާގެ 

 .ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ ،އަމ ރު އަހުމަދު މަގު

 3330470 960+ 9603330465+: ފޯން 

 bid@immigration.gov.mv:  އ މެއިލް

 procurement@immigration.gov.mv:  ކޮޕ 

 

 

 

 

mailto:bid@immigration.gov.mv
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 ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް  ބިޑު  .5

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

  ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ. ބިޑުތައްބްރޭކްޑައުންއެއް ދ ފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ އަގު ހުށަހަޅަން މަޖުބޫރު ބަޔަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެފަދަ 

ފަރާތްތަކުން އެމ ހަކު ލާފައިވާ ގިނަ  ށްވުރެއަނުވަތަ އެ ފަރާތަކުން 2މަށް ހޯދު  ކަތްއްމަސަ ގަސްތުގައި ގޮތަށް ހިމެނޭ  މަސްލަހަތު މ ހެއްގެ މެއެން  .5.2

  ހިސާބް ބާތިލްކުރެވޭނެ. ންދާސ އަ

 ބާތިލްކުރެވޭނެވެ. ބިޑުތައްއަދި މ ސްމ ހުންގެ ނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  ސްޓްމަންޓް، ޕާޓްނާޝިޕް،އިންވެ ލޯކަލް  ،ކުންފުނި ތަފާތު  .5.3

ގެ )ހ( ބަޔާންކުރާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ  1.02ބިޑު ހުށައަޅާފަރާތާއި މިއޮފ ހުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުމެއް )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ   .5.4

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

 ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ނުދ  ހުއްޓާ އެކަން އެނގުން އެއ  ބިޑު ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.

 ރެވޭނެއެވެ. ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ތިރ ގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށައަޅާފައިނުވާނަމަ އެފަރާތުން ހުށައަޅާ ބިޑު ބާތިލް ކު .5.5

 (1ބިޑު ސަބްމިޝަން ފޯރމް )އެނެކްސް ހ. 

 ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނ ގެ ރަޖިސްޓްރ  ކޮޕ  ށ. 

 ގެ ޕްރޮފައިލް ޕްޕާރޓްނަރޝިކުންފުނ ގެ ނުވަތަ ނ. 

 އެސް. އެމް. އ  ރަޖިސްޓްރ ގެ ކޮޕ  ރ. 

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

ވިޔަފާރި  ޕާރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢްލޫމާތާއި ގެ ކޮޕ  )އެމް.އޯ.އޭ(  ފުންޏެއްނަމަ މެމޮރަންޑަންމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަންކުންޅ. 

 ރަޖިސްޓްރ ގެ ކޮޕ  

 )މުއްދަތު ހަމަނުވާ(އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ  ކ. 

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ ގެ ކޮޕ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، އ. 

އޯތޯރިޓ   ހުށައަޅާ ފަރާތަކ  ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ޤަވާއިދުން ދައްކާފައިވާ ފަރާތެއްކަން ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު ވ. ބިޑު

މަސްދުވަސް  3ތާރިހުގެ މިފޯރމު ވާންޖެހޭނ  އަންދާސ  ހިސާބު ހުށައަޅާ )މ ރާ( އިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. 

 ހަމަނުވާ ފޯރމަކަށެވެ.

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

 ގެރެންޓ އެއް އަންދާސ  ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. 0.05%މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ 

 އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުން: .6
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އެޑްވާންސްފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެވޭނ  )ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ   -/250,000ޖުމްލަ އަގު  މަސައްކަތުގެމި  .6.1

)ސާޅ ސް ފަހެއް(  45)ފަނަރަ ޕަސަންޓް( އެވެ. އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެވޭނ  މިމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސޮއިކުރާތާ  15%މަސައްކަތުގެ އަގުގެ 

ދި ބިލު ދުވަސް )މި ދުވަސްތައް ގުނާނ  ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމ  ބަންދު ދުވަސްތައް ލައިގެން( ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެ

 ނެވެ.ހުށަހެޅުމުން

ންޓް ގެރެންޓ  އެޑްވާންސް ފައިސާއަށްއެދި ބިލް ހުށައަޅާއިރު އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓ އެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހޯދާ އެޑްވާންސް ޕޭމަ  .6.2

)ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޓަކުންވާންޖެހޭނ ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެފައިވާ، ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއު

 އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓ އަކަށެވެ.   ގާއިމްކުރެވިފައިވާ(

 ބިޑު ސެކިއުރިޓ  އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓ   .7

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

  ގެރެންޓ އެއް އަންދާސ  ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. 0.05%އަގުގެ 

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓ ގެ ގޮތުގައި  މިމަސައްކަތަށްދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ( ފަސްލައްކަ )  -/500,000ޖުމްލަ އަގު  މަސައްކަތުގެމި  .7.2

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

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓ  ވާންޖެހޭނ  ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓް މިގޮތަށް ނެގޭ ބިޑު ސެކިއުރިޓ  އަދި   .7.3

  ސެކިއުރިޓ  ނުވަތަ ގެރެންޓ އަކަށެވެ.ފައިވާށް )ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ( އަކުން އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިޑު  07ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތަށާއި ބިޑު ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކަށް، އެކަން އަންގާ ތާރ ހުން ފެށިގެން ރަސްމ  ބަންދުނޫން  .7.4

 ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކުން، މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު ސެކިއުރިޓ އާއި ހަވާލުވާންވާނެއެވެ. 

ބިޑު ހުށަހެޅިފަރާތުން ބިޑުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބިޑު ކާމިޔާބުކުރާފަރާތަށް ބިޑު ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބިޑު  ބިޑު ހުށައެޅުމަށްފަހު  .7.5

 ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުސެކިއުރިޓ  ދަޢުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ. 

 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

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

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

 :ބިލްކުރުން  .9
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( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ސަރުކާރު ބަންދު ފަނަރަ ) 15ބިލްހުށަހަޅާތާ  ޅާ ބިލުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ނަމަ،ނިންމާ، ހުށަހަ މަސައްކަތްކޮށް  .9.1

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

ދެއްވުމަށް ދަންނަވާ ވައުޗަރ ނަންބަރ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ށްފައިސާ ދޫކޮ ، މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރ ގައި ދެންނެވުމަށްފަހުއެދި 

 ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތ  މާރކްސް  ބިޑު ނަމަސައްކަތެއްމިމަސައްކަތަކ  މަހުން މަހަށް ނުވަތަ ބައި ބަޔަށް ފޯރުކޮއްދޭންޖެހޭ މަ .9.2

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

ރޭޝަންއާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގް ނުވަތަ ފޯރުކޮއްދ ފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ފޯރުކޮއްދ ފައިވާ ޙިދުމަތަކަށް ،ކުރާނ  މިމަސައްކަތުން ވަކިކުރާނަމަ ބިލް

  ތަކެއްޗަށެވެ.ފައިވާ ށް ހަވާލުކޮ

 އަލުން އިޢުލާން ކުރުން: .10

ހުށައަޅާފައިވަނ  އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމުގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބ ލަން މިމަސައްކަތް  10.1

ވިޔަސް، އެބ ލަމަކ  ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ އަދި އެ ބ ލަމުގައިވާ އަގަކ  އެކަށ ގެންވާ އަގެއްކަމުގައިވާ ނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް އެ ކަމެއް 

 ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 ނުވަތަ އެކަށ ގެންވާ އަގެއް ހުށައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ދެވަނަ ފަހަރަށް ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށައަޅާ ބ ލަމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ 10.2

އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން، ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރުމުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބ ލަން ހުށައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ 

ޝަރުތުހަމަވާ ޤާބިލް ފަރާތަކާ ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން  ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ބ ލަމެއް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަށް 

 އެކަށ ގެންވާ އަގެއްގައި އެ ކަމެއް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ އަގުން ކެނޑޭނެ އަދަދު: .11

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

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

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ސަބަބަކ  ، ށައަޅައިފި ނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނ މިމުއައްސަސާއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހު

 މިމުއައްސަސާއިން ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބަކަށް ވާނަމައެވެ.

އިންސައްތަ އަށްވުރެން  %15އަށްވާ ފައިސާ ނެގޭނ  މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ  މަސައްކަތް ލަސްވުމުގެ އަގަށް ދޭންޖެހޭވަރު ނުވަތަ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމެޖަސް .11.2

 އިތުރު ނުވާވަރަށެވެ. 

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

 ރާތުން ދޭންޖެހޭނެއެވެ. އެގެއްލުމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނ  ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަޖަކަށް ތިރ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ޑެމޭޖަސް( މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަ
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o  ުޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ  0.005ޖުމްލަ އަގ(

 ވެ.އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެ 

(CP*0.005*LD) 

• CP  ުކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް(: ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގ( 

• LD ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ( 

 

 އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުން: ބިޑުތައް  .12

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

 ބައިތަކަށް، ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސް ދ ގެންނެވެ.

)ސުން(  0ލިބޭނ   ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސްދިނުމުން އެންމެ ދަށްވެގެންހުށަހަޅާފައިވާ  ބިޑު މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް  .12.2

 )ސަތޭކަ( މާކްސްއެވެ. 100މާކްސްއެވެ. އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބޭނ  

އަގަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނ   .މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 70%ދެވޭ މާކްސްގެ  - ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ހެޅިހުށަ ބިޑުސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް މިމަހ. 

އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާނ    ޕޮއިންޓްދ  އެނިސްބަތަށް ބަލައި ދެން ހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓްދ ގެންނެވެ. 70އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

 މި ބިޑަށް ހުށައަޅާ ނޯމަލް މަސްތަކުގެ މެނޫގެ އަގަށެވެ. 

މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓްދޭނ  އެންމެ ކުރުމުއްދަތު  .މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 00%ދެވޭ މާކްސްގެ  - ހަޅާފައިވާ މުއްދަތު މިމަސައްކަތް ކޮށްނިންމުމަށް ހުށަށ. 
 ޕޮއިންޓްދ ، އެނިސްބަތަށް ބަލައި ދެންހުށަހަޅާ މުއްދަތަކަށް ޕޮއިންޓްދ ގެންނެވެ. 20ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

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

އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ   ންމަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަ މި ބައިގައި ހިމަނާ  މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ. 20%ޖުމްލަ މާރކްސްގެ  -މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ރ. 

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

ތަދަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދޭނ  މިމައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދ ފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަ 

މަސައްކަތް" ޝ ޓް ނުވަތަ އެ ޝ ޓުގައި މިއޮފ ހުން  10އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ  5ގައިވާ "ވޭތުވެދިޔަ  03އެނެކްސް 

މިމަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ހިމަނައި އަދި  10ޅާ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ޝ ޓެއްގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ބިޑު ހުށައަ

މަސައްކަތަށްވުރެ މަދުން އެބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ  10ޕޮއިންޓްދ  އަދި  20އެ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 

 ންޓްދެވޭނ  ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަދަދަށް ބަލައި ނިސްބަތުންނެވެ. ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ޕޮއި

މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ. މި ބައިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަމަށް އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ   10%ޖުމްލަ މާރކްސްގެ  - ގާބިލްކަން މާލ  ބ. 
  އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ.
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 ވޭނ  ތިރ ގައިވާ ގޮތަށެވެ. ގާބިލްކަމަށް މާރކްސް ދެ މާލ  

ޓޭމަންޓް ބަލައިގެންނެވެ. ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓަކ  ބޭންކް ސް)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ   03  ބިޑު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ -ޓޭމަންޓް ބޭންކް ސްހ. 
ށްވުރެ ކުޑަ ޕޮއިންޓްދެވޭނެއެވެ. އަދި ހުށައަޅާ އަގަ 10މިބިޑަށް ހުށައަޅާ އަގުގެ ނުވަތަ އެއައްވުރެ ބޮޑު ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްއަކަށްވާނަމަ މިބަޔަށް 

 މާރކްސް ދެވޭނ  ނިސްބަތުންނެވެ. ބެލެންސް ސްޓޭޓްމަންޓް އަކަށްވާނަމަ،

 

 :އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ބިޑާ  .13

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

 ޏެއްނަމަ ކުންފުނ ގެ ރަޖިސްޓްރ  ކޮޕ ކުންފުން  .13.2

 ޕްގެ ޕްރޮފައިލް ޕާރޓްނަރޝިކުންފުނ ގެ ނުވަތަ  .13.3

  އެމް. އ  ރަޖިސްޓްރ ގެ ކޮޕ އެސް.  .13.4

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

ވިޔަފާރި  ޕާރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ ާޕޓްނަރުންގެ މަޢްލޫމާތާއި ގެ ކޮޕ  )އެމް.އޯ.އޭ(  ފުންޏެއްނަމަ މެމޮރަންޑަންމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަންކުން .13.6

 ރަޖިސްޓްރ ގެ ކޮޕ  

 )މުއްދަތު ހަމަނުވާ(ކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ  ވެހި ރައްޔިތެއްއަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ދި .13.7

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ ގެ ކޮޕ   .13.8

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

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑާއެކުހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދ ފައިވާ ލިޔުންތަކަށް 

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

 3މިފޯރމު ވާންޖެހޭނ  އަންދާސ  ހިސާބު ހުށައަޅާ ތާރިހުގެ  އޯތޯރިޓ  )މ ރާ( އިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

 ފޯރމަކަށެވެ.މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ 

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

  އަންދާސ  ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.ގެރެންޓ އެއް  0.05މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

 ޓޭމަންޓް ބޭންކް ސް)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ   3ބިޑު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ .13.12
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Annex 1 

Bid Submission Form 

Iulaan No: (IUL)94-Q/94/2022/36 

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 15, 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  
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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.  ގެބިދޭސ ން ދަށަށް ެގެނވޭމި މަސައްކަތަކ  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ  -1

 މަހެވެ.)ދޭއް(  2މިމަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކ   -2

އާއި އެކިއެކި  ނަމަވެސް ރެއިޑް އޮޕަރޭޝަންތަކުގަނަށެވެ. ންމ ހު 60އެވްރެޖްކޮށް ޙިދުމަތް ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ   މި -3

މި ޙިދުމަތްވެސް ބިދޭސ ންަނށް ކެއުން ފޯރުކޮއްދޭން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ގޮތްގޮތުން މި އިދާރާގެ ބެލުމުެގ ދަށަށް ގެނެވޭ 

 ފޮރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 މިމަސައްކަތް ކުރަންވާނ  މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޙަރަދާއި ތަކެތ ގައެވެ. -4

  Food“ރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބިދޭސ ންގެ އަދަދު އެނގޭނެ ގޮތަށް، އެދުވަހެއްގެ ެކއުމަށް އެދޭ ފޯމު މޯލްޑިވްސް އިމިގް -5

Request Form” .ެމިއޮފ ހުގެ ކަމާއި ހަވާލުވެހުންނަވާ އޮފިސަރަކު ކެއުން ފޯރުކޮއްދޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވ 

ނޫނ  ކަރުދާސް ފޮށ ގައެވެ. ކަރުދާސް ފޮށ ގައި ކެއުން ގެންނަނަމަ ޕްލާސްޓިކް ކެއުން ހުންނަންާވނ  ސާފުތާހިރުޮކށް ޕާރްސަލް ތަށި  -6

 ނޫނ  އެލުމުނިއަމް ފޮއިލް އަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ވާތ  ކެއުން ތައްޔާރު ކުރާތަނާއި އެ ސަރަހައްދު ށްމަސައްކަތަކ  ސާފުތާހިރު ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ޭދްނޖެހޭ ކަމަކަމި -7

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

 ކައްކާތަނާއި ކެއުން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކަޑައަޅާ ސަރަހައްދެވެ.

ޑެލިވަރ  ކޮއްދިނުން އެއ  މަސައްކަތް ށް މަޢުލޫާމުތ ދ ފައިވާ ގަޑިތަކަކެއުން ތައްޔާރުކޮށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އިން  -8

 ހަވާލުވާފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 ށެވެ.  ހެދިކާއާއި ކާބޯތަކެތ ގެ ތެރެއިން ިފނިކޮށް ބަހައްަޓންޖެހޭ ތަކެތި ފިަޔވައި އެހެން ތަކެތި ފޯރުކޮއްދޭންޖެހޭނ  ތާޒާކަންމަތ  ހޫނުކޮ -9

ަމށް ގެަނއި ތެކެތި ކެއުމުގެ ސަބަބުން ޞިއްޙ  ގޮތުން ދިމާވާ ހުރިހާ މިގްރޭޝަން ބެލުމުގެ ދަށުގައިާވ ބިދޭސ ންނަށް ކާންދިނުއި -10

ކަމެއްގައި މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން ޒިންމާާވންޖެހެއެވެ. ިޒންމާވުމަކ  ބޭސް ފަރުވާ ކޮއްދިުނމާއި އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން 

 ދިމާވާ އެންމެހާކަންތަކުގެ ޒިންމާުވމެވެ.



Maldives Immigration                                                                                                                                         Page 11 of  17  

 

 ،ކަށަވަރުވާފަދަ އެކަން ެފނިގެން ކަމަށް ކާބޯތަކެތި ހުރި ފެންވަެރއްގައި އެކަށ ގެންނުވާ ޞިއްޙ ގޮތުން ތަކެއްޗަކ  ކުރެވޭ ތައްޔާރު -11

( އެކެއް) 1 ލަސްވެގެން އަންގައިފިަނމަ ތައްޔާރުކުރުމަށް ކާބޯތަކެތި ހުށައަޅާ އެކު ރިޕޯޓަކާއި ފަރާތެއްގެ ޙިދުމަތްދޭ އްޙ ޞި

 .  ފޯރުކޮށްދޭންާވނެެއވެ ކާބޯތަކެތި ކާނުލައިއަގަ އިތުރު ތޭރޭގައި ގަޑިއިރު

އްޔާރުކުރެވޭ ކާބޯތަކެތި މ ހުްނނަށް ދިނުމުގެ ކުރިން ބަލާ ޗެުކކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ަބާލބެލުމުގައި ފެންވަރުދަށްކަަމށް ތަ -12

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

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއަށް ގެންނަ ކާޯބތަކެތި އެގަޑިއެއްގެ މެޫނއާއި އެއްގޮތަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ. އަދި  -13

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

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

ބަދަލެއް ގެންނަން  ކެއުން ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ގަޑިތައް ތިރ ގައި ބަޔާންކޮއްފައިއެވެނ އެވެ. އަދި ބިދޭސ ންގެ ކެއުމުގެ ގަޑިތަކަށް -14

)ހަތަރު( ަގޑި އިރުކުރިން މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރިފަރާތުން ލިއުމަކުން އެންުގމުން މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި  4ޖެހިއްޖެނަމަ އޭގެ 

 ފަރާތުން އެގަޑިއަކަށް ކެއުން ތައްޔާރު ކޮއްދޭންވާނެއެވެ.

a.  ުމަސްމަހުގެ ހާއްސަ މެނޫ(އާއްމު މަސްމަހު )އާއްމު މަސްމަހާއި އާއްމ 

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  15:00ހަވ ރު ސައ 
v.  :ްއަށް 20:00އިން  19:00ރޭގަނޑު ކެއުނ 

 

އާއްމު މަސްމަހުގެ ހާއްސަ މެނޫއަށް ވަކިންނެވެ. އަދި އަންދާސ  އަދި އި ންދާސ  ހިސާބު ހުށައަޅަން ާވނ  ޢާއްމު މަސްމަހާއަ -15

ހިސާބު ހުށައަޅަންވާނ  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އިން ދެއްވާ މެނޫއަކަށެވެ. ޢާއްމު މަސްމަހާއި އާއްމު މަސްމަހުގެ ހާއްސަ މެނޫ 

  ވާނެއެވެ. މިމަޢުލޫާމުތ ޝ ޓާއިއެކު މެނޫ އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވަކިން އެންގޭނެގޮތަށް

 ކާބޯތަކެތި މަތިން ގޮތެއްގެ އަންގަވާ  ފަރާތުން ހަވާލުކުރި މަސައްކަތް  ފަރާތްތަކަށް ޭބނުންވާ ހިފަން ރޯދަތައް ސުންނަތް 16

 . ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

ބައްޔަކާއި ހުރެ، ވަކި ޚާއްސަ ކެއުން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި، އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަްށ ގެނެވޭ ފަރާތްރަކުގެ ތެރޭގައި،  17

ކެއުމެއް ދިނުމަށް ޑޮކްޓަރު ަލާފދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ އެފަދަ ކާނާ ތައްޔާރުކޮށް ދިނުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް ަބލ ގެ 
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ނާވެސް ތައްޔާރު ބާވަތުން ާކނާ ތަާފތުކުރުމަށް ޑޮްކޓަރު ލަފާ ދެއްވައިިފނަމަ، އެްސޓިމޭޓްގައިވާ އަގަށް ބަދަލެއް ނުެގނެސް އެ ކާ

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

 އެތަކެތި ތައްޔާރުކުރަންވާނ  މިއޮފ ހުގެ ހުއްދައެއް ލިއުމަކުން ލިބިެގންނެވެ.

ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.  މުގެ ކޮލިޓ  ކޮްނޓްރޯލް ކުުރމަށްޓަކައި ކޮލިޓ  ޮކންޓްރޯލް އޮިފސަރަކުމަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުްނ ކެއު  18

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

 

 އާންމު މަސްމަހު މެނޫ 
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 އާއްމު މަސްމަހުގެ ޙާއްސަ 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 ލިސްޓުގައިވާއަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ  އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ ންހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަ ލިސްޓުގައިމަތ ގައިވާ ނޯޓު: 
ހުށައަޅާ ލިޔުންތައް ވާންޖެހޭނ  މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަދި  މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  އަކުން،  ދައުލަތުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދ ފައިވާ ލިޔުމަކަށެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ: ބިޑު 
 ނަން: ތައްގަނޑު:

 ތަން:


