
Maldives Immigration                                                                                                                                         Page 1 of  12  

 

` 

 

 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 ކަރުދާސް   މަޢުލޫމާތު 

 އިޢުލާން ނަމަބަރު:  .1

1.1. (IUL)94-Q/94/2022/37 

 މަސައްކަތް  .2

ޑިޓެންޝަން  ޤާއިމު ކުރަމުންދާ ަގއި  2އިމިްގރޭޝަންެގ ބެލުމުެގދަށަށް ެގނެޭވ ބިދޭސީން ބޭތިއްބުމަށް، ހުޅުމާލެ ފޭސް މޯލްޑިްވސް   އީމި 2.1 

 .ހޯދުމުެގ މަސައްކަތެެވ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ސާމާނު ބޭނުންާވ ފެސިލިޓީގައި ބޭތިއްބޭ ބިދޭސީންނަށް 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް: 

     ހިމެނިފައި ހުންނާނެއެެވ. 2ެގ އެނެކްސް ކަރުދާހު މިމަޢުލޫމާތު ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު އްކަތާއި ުގޅޭ  މަސަމި  .2.1

 : ހުށަހެޅުން   ބިޑު  ސާފުކުރުމާއި   މައުލޫމާތު .3

   ަވނަ އިޢުލާނެެވ.  01 ުވނުމިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއޮފީހުން ކުރެ މިއީ   .3.1

ެވބްސައިޓް:  މިއޮ  ލިޔެކިޔުންތައް   ުގޅޭ  މިޕްރޮޖެކްޓާއި  .3.2 ލިބެން    2022  އޮކްޓޯބަރ  18އިން    mv.gov.immigration.wwwފީހުެގ  ފެށިެގން 

އެންމެފަހުެގ   ދޫކުރެޭވ  ުގޅިެގން  މިބީލަމާއި  އަދި  ފަރާތުެގ  ހުންނާނެއެެވ.  ކުރިމަތިލާ  ބީލަމަށް  ހޯދުމަކީ  މެދުެވރިކޮށް  ެވބްސައިޓް  މަޢުލޫމާތުތަށް 

 ޒިންމާއެކެެވ. 

އަށް މިއޮފީހުެގ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން    0013:ދުަވހުެގ    ބުދަާވ    2022  އޮކްޓޯބަރ   26ޝައުޤުެވރިެވ ަވޑައިަގންނަާވ ފަރާތްތަކުން  މިޕްރޮޖެކްޓަށް   .3.3

 ަވނަ ފަންިގފިލާ( އަށް ަވޑައިެގން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްުވން އެދެމެެވ.  1ބިލްޑިންްގ، )ެވލާނާެގ 

ެވލާނާެގ ބިލްޑިންްގ،  )  ސެކްޝަން އަށް މިއޮފީހުެގ ޕްރޮކިއުމަންޓް    0013:ދުަވހުެގ    އަންާގރަ ާވ    2022  ނޮެވމްބަރު   08  އޮންނާނީ   ހުށައެޅުން   ބީލަން .3.4

އަށް ަވޑައިެގންނެެވ. ަގޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެޭވނެއެެވ. ބީލާންތައް ހުންނަންާވނީ  ވަނަ ފަންިގފިލާ(    1

ބީލަން  ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިާވ ތާރީޚާއި ަވޤުތު އަދި    ،ސިޓީއުރައިަގއި ބަންދުކުރެިވފައެެވ. ބޭރުަގއި ބީލަމަށް ދެިވފައިާވ ނަންއެއްކަރުދާސްކޮށް،  

   ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ނަން ލިޔެިވފައި އޮންނަންާވނެއެެވ. 
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  ދިެވހި  އަގު  އެފަރާތެއް  ހުށަހަޅާފައިާވނަމަ  އަގު   އަކުން   ފައިސާ  ނޫންއެހެން   ރުފިޔާ   ދިެވހި . ރުފިޔާއިންނެެވ  ދިެވހި  ހުށަހަޅަންާވނީ   އަގު  މިމަސައްކަތަށް  .3.5

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

     ބަލައިެގންނެެވ.

 ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިާވ އަަގށް އަދި މުއްދަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުެގނެޭވނެއެެވ.  ބިޑު ޭގޮގތަށެެވ، ނަވކިން އެ   ޖީއެސްޓީ  ހުށައަޅާނީ އަގު  .3.6

އަުގ  ބިޑު    މިމަސައްކަތަށް  .3.7 ދޭންޖެހޭބައިތަކަށް  އަުގ  ޖެހޭނީ  ހުށަހަޅަން  އަުގ  ާވނަމަ  ކަމަށް  ދީެގން  ޑައުންއެއް  ބްރޭކް  އަގުެގ  ޖެހޭނީ  ހުށަހަޅަން 

   ށް ޖުމްލަ އަެގއް އަންނަ ޮގތަށެެވ.ބަހާލައިެގން، މުޅި މަސައްކަތަ

ދުަވހަށް    90ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް    ބިޑު ދުަވހެެވ. ނަމަެވސް    90މިއޮފީހުން ރިކޮމަންޑް ކުރާ ެވލިޑިޓީ ޕީރިއަޑަކީ    ބިޑުތަކަށް މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ  .3.8

 ދިުގ ެވލިޑިޓީ ޕީރިއަޑެއް ދެިވދާނެއެެވ. ުވރެއް 

މިއޮފީހަށް    މިމަސައްކަތް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބިެގން މަސައްކަތް ހަާވލުާވ ފަރާތުން އެއްެވސް ސަބަބަކާއި ހުރެ    ބިޑު.3.9

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

 ދާނެއެެވ.  އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަާވލުކުރެވި 

މިކަން    ތެއްަގއިފަހު އިެވލުއޭޝަންއަށް އިތުރު މައުލޫމާތު ނޫނީ ތަނުެގ އިންސްޕެކްޝަންއެއް ހަދަން ބޭނުންެވއްޖެ ހާލަށް ހުށައެޅުމަ   ބިޑު .3.10

 ހަމަޖައްސައިދޭންާވނެއެެވ.

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީަގއިާވ އެޑްރެހުން ލިބިަވޑައިަގންނަާވނެއެެވ. .3.11

 ސެކްޝަން،ޕްރޮކިއުމަންޓް 

 ، މޯލްޑިްވސް އިމިްގރޭޝަން 

 ަވނަ ފަންގިފިލާ،   1، ެވލާނާެގ

 . ދިެވހިރާއްޖެ  ،މާލެ  ، އަމީރު އަހުމަދު މަުގ

 3330465 960+:  ފޯން  

 mv.gov.bid@immigration:  އީމެއިލް 

 mv.gov.procurement@immigration:  ކޮޕީ

 ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް   ބިޑު .4

ބްރޭކްޑައުން   ،ނުަވތަ   ނުާވނަމަ  ޖަހާފައި  އަެގއް   މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  ހުށަހަޅާއިރު   ބިޑު  މިމަސައްކަތަށް  .4.1 ދޭ އަުގެގ  މަސައްކަތެއްަގއި  ންއެއް  ޖެހޭ 

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

mailto:bid@immigration.gov.mv
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ފަރާތްތަކުން އެމީހަކު ލާފައިާވ  ިގނަ    ށްުވރެއަނުވަތަ އެ   ފަރާތަކުން  2މަށް  ހޯދު  ކަތް އްމަސަ   ަގސްތުަގއި  ޮގތަށް  ހިމެނޭ   މަސްލަހަތު   މީހެއްގެ   މެއެން  .4.2

   ހިސާބް ބާތިލްކުރެޭވނެ.  ންދާސީއަ

 ބާތިލްކުރެޭވނެެވ.  ބިޑުތައްއަދި މީސްމީހުންެގ ނަމުަގއި އެއްފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ   ސްޓްމަންޓް، ޕާޓްނާޝިޕް،އިންެވ ލޯކަލް ، ކުންފުނި  ތަފާތު  .4.3

ެގ )ހ( ބަޔާންކުރާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިްވ" ނުަވތަ    1.02ބިޑު ހުށައަޅާފަރާތާއި މިއޮފީހުެގ މުަވއްޒަފަކާ ުގޅުމެއް )ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ ޤަާވއިދުެގ    .4.4

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

 ހުށައަޅަންާވނެއެެވ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ނުދީ ހުއްޓާ އެކަން އެނުގން އެއީ ބިޑު ބާތިލް ކުރެޭވނެ ކަމެކެެވ.

 ރެޭވނެއެެވ.  ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުެގ ތެރޭަގއިާވ ތިރީަގއިާވ ލިޔުންތައް ހުށައަޅާފައިނުާވނަމަ އެފަރާތުން ހުށައަޅާ ބިޑު ބާތިލް ކު  .4.5

 (1ބިޑު ސަބްމިޝަން ފޯރމް )އެނެކްސް ހ. 

 ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީެގ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ ށ. 

 ެގ ޕްރޮފައިލް  ޕް ޕާރޓްނަރޝިކުންފުނީެގ ނުވަތަ  ނ. 

 އެސް. އެމް. އީ ރަޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ  ރ. 

 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރީ )ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރީެގ( ކޮޕީ ބ. 

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

 ރަޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ 

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

 އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ،  އ. 

ން ދައްކާފައިާވ ފަރާތެއްކަން ބެލުމަށް މޯލްޑިްވސް އިންލޭންޑް ރެެވނިއު އޯތޯރިޓީ  ހުށައަޅާ ފަރާތަކީ ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ޤަާވއިދު  ވ. ބިޑު

މަސްދުަވސް    3މިފޯރމު ާވންޖެހޭނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ތާރިހުެގ  )މީރާ( އިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމް ހުށައަޅަންާވނެއެެވ.  

 ހަމަނުާވ ފޯރމަކަށެެވ. 

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

 ެގރެންޓީއެއް އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންާވނެއެެވ.  0.05މިމަސައްކަތުެގ އަގުެގ %

 އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުން:  .5

އެޑްާވންސްފައިސާެގ ޮގތުަގއި ދެޭވނީ  )ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ދިެވހި ރުފިޔާއަށް ުވރެ ބޮޑުާވނަމަ     -/250,000ޖުމްލަ އަުގ    މަސައްކަތުގެ މި  .5.1

ފަހެއް(  )ސާޅީސް    45)ފަނަރަ ޕަސަންޓް( އެެވ. އެޑްާވންސް ފައިސާ ދެޭވނީ މިމަސައްކަތުެގ އެއްބަސްުވމުެގ ސޮއިކުރާތާ    15މަސައްކަތުެގ އަުގެގ %
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ށް އެދި  ދުަވސް )މި ދުަވސްތައް ުގނާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުަވސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުަވސްތައް ލައިެގންނެެވ( ތެރޭަގއި އެޑްާވންސް ފައިސާއަ 

 ބިލު ހުށަހެޅުމުންނެެވ. 

ހުށައަޅަންާވނެއެެވ. މިޮގތަށް ހޯދާ އެޑްާވންސް ޕޭމަންޓް ެގރެންޓީ  އެޑްާވންސް ފައިސާއަށްއެދި ބިލް ހުށައަޅާއިރު އެޑްާވންސް ޕޭމަންޓް ެގރެންޓީއެއް    .5.2

އިންސްޓިޓިއުޓަކުން ފައިނޭންޝަލް  ނުަވތަ  ބޭންކަކުން  ގަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރުން  ޤާއިމުެވފައިާވ،  ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  )ދިެވހިރާއްޖޭަގއި    ާވންޖެހޭނީ، 

   އަކަށެެވ.  އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ ެގރެންޓީ ާގއިމްކުރެިވފައިާވ( 

 ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ  .6

މިމަސައްކަތުެގ  މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ސެކިއުރިޓީެގ ޮގތުަގއި  ދިެވހި ރުފިޔާއަށް ުވރެ ބޮޑުާވނަމަ  (  ފަސްލައްކަ)   -/500,000ޖުމްލަ އަުގ    މަސައްކަތުގެ މި  .6.1

   ހުށައަޅަންާވނެއެެވ. ެގރެންޓީއެއް އަންދާސީ ހިސާބާއެކު   0.05އަުގެގ %

ޕާރފޯމަންސް ެގރެންޓީެގ ޮގތުަގއި    މިމަސައްކަތަށް ދިެވހި ރުފިޔާއަށް ުވރެ ބޮޑުާވނަމަ  (  ފަސްލައްކަ)   -/500,000ޖުމްލަ އަުގ    މަސައްކަތުގެ މި  .6.2

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

ސްޓިޓިއުޓް  މިޮގތަށް ނެޭގ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އަދި ޕާރފޯމަންސް ެގރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރަށް ަގބޫލުކުރެޭވ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިން  .6.3

  ސެކިއުރިޓީ ނުަވތަ ެގރެންޓީއަކަށެެވ. ފައިާވށްޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮ )ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ާގއިމްކުރެިވފައިާވ( އަކުން އެ  

ދުަވހުެގ ތެރޭގައި ބިޑު    07ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތަށާއި ބިޑު ކާމިޔާބުނުާވ ފަރާތްތަކަށް، އެކަން އަންާގ ތާރީހުން ފެށިެގން ރަސްމީ ބަންދުނޫން   .6.4

  ބިޑު ސެކިއުރިޓީއާއި ހަާވލުާވންާވނެއެެވ.  ކާމިޔާބުނުާވ ފަރާތްތަކުން، މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ން ލިބުމަށްފަހު ބިޑު  ބިޑު ހުށައެޅުމަށްފަހު ބިޑު ހުށަހެޅިފަރާތުން ބިޑުން ަވކިެވއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބިޑު ކާމިޔާބުކުރާފަރާތަށް ބިޑު ކާމިޔާބުިވކަމުެގ ލިޔު .6.5

 ށް ނެޭގނެއެެވ.  ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ ބިޑުސެކިއުރިޓީ ދަޢުލަތަ

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ:  .7

މިމަސައްކަތަށް ރިޓެންޝަންެގ ފައިސާެގ ޮގތުަގއި  ( ދިެވހި ރުފިޔާއަށް ުވރެ ބޮޑުާވނަމަ  ފަސްލައްކަ)  -/500,000މިމަސައްކަތުެގ ޖުމްލަ އަުގ   .7.1

 )ފަހެއް އިންސައްތަ( ކެނޑޭނެއެެވ.  %5ޖުމްލަ އަގުެގ 

 )ހައެއް( މަސްދުަވސްުވމުން ރިޓެންޝަން ފައިސާ ޮގތުގައި ބެހިއްޓިފައިާވ ފައިސާ އަނބުރާ ދެޭވނެއެެވ.   6މިއެއްބަސްުވމުެގ މަސައްކަތް ނިމޭތާ   .7.2

ކަނޑައަޅާފައިާވ މުއްދަތު )ރިޓެންޝަން މުއްދަތު( ަގއި ދިާވމާ މައްސަލަތައް މަސައްކަތް ހަާވލުިވ   ،ފަހު ށްއެއްބަސްުވމުަގއިާވ މަސައްކަތް ނިންމުމަ   .7.3

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

 : ބިލްކުރުން  .8

( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި )ސަރުކާރު ބަންދު  ފަނަރަ )  15ބިލްހުށަހަޅާތާ    ނިންމާ، ހުށަހަޅާ ބިލުަގއި އެއްެވސް މައްސަލައެއް ނެތް ނަމަ،  މަސައްކަތްކޮށް .8.1

ށް  ދެއްުވމަށް ދުަވސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުަވސްތައް ނުހިމަނައި( މަސައްކަތް ޙަާވލުކުރި ފަރާތުން، މަސައްކަތާއި ޙަާވލުިވ ފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކޮ
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ދެއްުވމަށް ދަންނަާވ ަވއުޗަރ ނަންބަރ މަސައްކަތް ހަާވލުިވ  ށް ފައިސާ ދޫކޮ،  އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީަގއި ދެންނެުވމަށްފަހު

 ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަާވލުކުރި ފަރާތުން އަންަގންާވނެއެެވ. 

ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާރކްސް    ބިޑު  ނަމަ ންޖެހޭ މަސައްކަތެއް މިމަސައްކަތަކީ މަހުން މަހަށް ނުވަތަ ބައި ބަޔަށް ފޯރުކޮއްދޭ  .8.2

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

ރޭޝަންއާއި  މޯލްޑިްވސް އިމިގް   ނުަވތަ  ފޯރުކޮއްދީފައިާވ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ފޯރުކޮއްދީފައިާވ ޙިދުމަތަކަށް  ، ކުރާނީ  މިމަސައްކަތުން ަވކިކުރާނަމަ ބިލް

   ތަކެއްޗަށެެވ.ފައިާވ  ށްހަވާލުކޮ

 އަލުން އިޢުލާން ކުރުން:  .9

ުގޅިެގން ބީލަން ހުށައަޅާފައިަވނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމުަގއި ިވޔަސް،  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރާ އިޢުލާނާއި  މިމަސައްކަތް   .9.1

 ރެިވދާނެއެެވ. އެބީލަމަކީ ޝަރުތު ފުރިހަމަާވ އަދި އެ ބީލަމުަގއިާވ އަަގކީ އެކަށީެގންާވ އަެގއްކަމުަގއިާވ ނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް އެ ކަމެއް ހަާވލުކު

ރުތު ފުރިހަމަނުާވ ނުަވތަ އެކަށީެގންާވ އަެގއް ހުށައަޅާފައި ނުާވނަމަ، ދެަވނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން  ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ުގޅިެގން ހުށައަޅާ ބީލަމުެގ ޝަ  .9.2

ބީލަން ހުށައަޅާފައި ނުާވނަމަ، ނުަވތަ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަާވ    ކުރެޭވނެއެެވ. މިޮގތުން، ދެަވނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރުމުން އެއްެވސް ފަރާތަކުން 

ާވނަމަ، އެކަމަށް ޝަރުތުހަމަާވ ޤާބިލް ފަރާތަކާ ނުަވތަ ފަރާތްތަކަކާ ާވހަކަދައްކައިެގން އެކަށީެގންާވ އަެގއްަގއި އެ ކަމެއް  ބީލަމެއް ހުށަހަޅައިފައި ނު

 ހަާވލުކުރެިވދާނެއެެވ.

 މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ އަގުން ކެނޑޭނެ އަދަދު:  .10

ސައްކަތްކޮށް  މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަާވލުާވ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސްެވފައިާވ މުއްދަތަށް އެއްެވސް ސަބަބެއް މެދުެވރިވެެގން މަ .10.1

މުއްދަތުަގއި  ނުނިންމޭނެނަމަ،   ހަާވލުކޮއްފައިާވ  ނިންމުމަށް  އިތުރުކޮށްދެއްުވންއެމަސައްކަތް  މުއްދަތު  ބަޔާންކޮށް  ލިޔުމުން  އެސަބަބެއް  އެދި   

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ސަބަބަކީ ، މިމުއައްސަސާއަށް ހުށައަޅަން ާވނެއެެވ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށައަޅައިފި ނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެޭވނީ 

 މިމުއައްސަސާއިން ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބަކަށް ާވނަމައެެވ.

އިންސައްތަ އަށްުވރެން    %15އަށްާވ ފައިސާ ނެޭގނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްެގ   ތަ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމެޖަސްމަސައްކަތް ލަސްުވމުެގ އަަގށް ދޭންޖެހޭަވރު ނުަވ .10.2

 އިތުރު ނުާވަވރަށެެވ.  

ކޮށްނުދެިވއްޖެނަމަ   މަސައްކަތުގެ މި .10.3 މުދާ ސަޕްލައި  ތެރޭަގއި  ފަރާތަށް،  ،  މުއްދަތުެގ  ހަާވލުކުރި  )ލިކުއިޑޭޓެޑް މަސައްކަތް  އަުގ  ގެއްލުމުެގ  ލިބޭ 

 ެގމަތިންނެެވ.  ޑެމޭޖަސް( މަސައްކަތް ހަާވލުިވ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭނެއެެވ. އެގެއްލުމުެގ އަުގ ކަނޑައަޅާނީ ލަސްާވ ކޮންމެ ދުަވޖަކަށް ތިރީަގއިާވ ޮ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( 
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• LD  ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮންޓްރެކްޓުެގ މުއްދަތަށްުވރެ އިތުރުާވ ދުަވސްތައ( 

 އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުން:   ބިޑުތައް .11

ކޮށްދިނުމަށް   .11.1 ކަނޑައަ  ބިޑު މިމަސައްކަތް  ފަރާތެއް  ހަާވލުކުރާނެ  މިމަސައްކަތް  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުެގ  އަންނަިވ  ހުށަހަޅާފައިާވ  ޅާނީ، 

 ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސް ދީެގންނެެވ.ބައިތަކަށް،  

)ސުން(    0ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސްދިނުމުން އެންމެ ދަށްވެެގން ލިބޭނީ  ހުށަހަޅާފައިާވ    ބިޑުމިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް   .11.2

 )ސަތޭކަ( މާކްސްއެެވ.  100މާކްސްއެެވ. އެންމެ ިގނަެވެގން ލިބޭނީ 

އަގަށް ޕޮއިންޓް ދެޭވނީ    .މިބަޔަށް ލިބޭނެއެެވ  55%ދެޭވ މާކްސްެގ    -  ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިާވ އަުގ  ހެޅި ހުށަ  ބިޑު ސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް  މިމަހ.  

 ޕޮއިންޓްދީ އެނިސްބަތަށް ބަލައި ދެން ހުށަހަޅާ އަުގތަކަށް ޕޮއިންޓްދީެގންނެެވ.  55އެންމެ ކުޑައަުގ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

   . މިބަޔަށް ލިބޭނެއެެވ  30% ދެޭވ މާކްސްގ   - މިމަސައްކަތް ކޮށްނިންމުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ މުއްދަތު ށ. 

 ޭވނީ ތިރީަގއިާވ ޮގތަށެެވ.  މާރކްސް ދެ  މުއްދަތަށް 

o  ިމާރކްސް ދެޭވނެއެެވ.  30ދުަވސް ތެރޭަގއި މިމަސައްކަތް ކޮއްދޭ ފަރާތްތަކަށް  10ދުަވހާއި  1މުއްދަތަށް މާރކްސް ދިނުމުަގއ 

o  ިމާރކްސް ދެޭވނެއެެވ.  20ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް   20ދުވަހާއި   11އަދ 

o    ިމާރކްސް އެެވ. މިމާރކްސް ދެޭވނީ    10ދުަވހަށްުވރެ ބޮޑު މުއްދަތެއްަގއި މިމަސައްކަތް ކޮއްދޭ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިަވނީ    21އަދ

 ހުށައަޅާ މުއްދަތުެގ ނިސްބަތުންނެެވ.  

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

އަންަގއިދޭ ލިޔުންތަކުެގ ކޮޕީ    ން މި ބައިަގއި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަ   މިބަޔަށް ލިބޭނެއެެވ.  5%ޖުމްލަ މާރކްސްެގ    - މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ  ރ.  

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

ތަދަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ މިމައުލޫމާތު ކަރުދާހުެގ  މިގޮތުން  ކުންފުންޏަކުން ނުަވތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިާވ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިެގންނެެވ.  

"ޭވތުެވދިޔަ    03އެނެކްސް   ތެ   5ަގއިާވ  މިބާަވތުެގ  އަހަރުދުަވހުެގ  ކޮށްފައިާވ  މިއޮފީހުން    5ރޭަގއި  ޝީޓުަގއި  އެ  ނުވަތަ  ޝީޓް  މަސައްކަތް" 

މިމަސައްކަތާއި ުގޅުންހުރި މަސައްކަތް ހިމަނައި އަދި    5ބަޔާންކޮއްފައިާވ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭޮގތަށް ބިޑު ހުށައަޅާ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ޝީޓެއްަގއި  

މަސައްކަތަށްުވރެ މަދުން އެބާަވތުެގ މަސައްކަތް ކޮށްފައިާވ ކަމުެގ ލިޔުން    5ޕޮއިންޓްދީ އަދި    5ށަހަޅާފައިާވނަމަ  އެ މަސައްކަތް ކުރިކަމުެގ ލިޔުން ހު 

   ހުށަހަޅާފައިާވނަމަ ޕޮއިންޓްދެޭވނީ ކޮށްފައިާވ މަސައްކަތުެގ އަދަދަށް ބަލައި ނިސްބަތުންނެެވ.



Maldives Immigration                                                                                                                                         Page 7 of  12  

 

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

   އެޓޭޗް ކުރައްަވން ާވނެއެެވ.

 ޭވނީ ތިރީަގއިާވ ޮގތަށެެވ. ާގބިލްކަމަށް މާރކްސް ދެ މާލީ  

ޓޭމަންޓް ބަލައިެގންނެެވ. ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ  ބޭންކް ސް)ތިނެއް( މަސްދުަވހުެގ    3ބިޑު ހުށަހަޅާފަރާތުެގ އެންމެ ފަހުެގ    - ޓޭމަންޓް  ބޭންކް ސްހ.  

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

 ބެލެންސް ސްޓޭޓްމަންޓް އަކަށްާވނަމަ، މާރކްސް ދެޭވނީ ނިސްބަތުންނެެވ. 

 : އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ބިޑާ .12

 ރުމަށްފަހު( ފުރިހަމަކު(ަގއިާވ ބިޑު ސަބްމިޝަން ފޯރމް  1މިމަސައްކަތު ކަރުދާހުެގ އެނެކްސް   .12.1

 ޏެއްނަމަ ކުންފުނީެގ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ ކުންފުން .12.2

 ޕްެގ ޕްރޮފައިލް  ޕާރޓްނަރޝިކުންފުނީެގ ނުަވތަ  .12.3

   އެސް. އެމް. އީ ރަޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ  .12.4

 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރީ )ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރީެގ( ކޮޕީ  .12.5

އެސޯސިއޭޝަންކުން .12.6 އޮފް  މެމޮރަންޑަންމް  ކޮޕީ)އެމް.އޯ.އޭ(    ފުންޏެއްނަމަ  ޕާޓްނަރުންެގ    ެގ  ިވޔަފާރި    މަޢްލޫމާތާއިޕާރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ 

 ރަޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ 

 )މުއްދަތު ހަމަނުާވ(ކަން އަންަގއިދޭ ކާޑުެގ ކޮޕީ  އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ދިެވހި ރައްޔިތެއް .12.7

 އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ  .12.8

ދައުލަތުެގ    ، ދައުލަތުެގ އިދާރާ އަކުންނިންމި ގޮތާއި މެދު    ކުރިން މިބާަވތުެގ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިާވނަމަ، މަސައްކަތް މީެގ  ހުށަހަޅާއިރު،    ބިޑު .12.9

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެެވ.   ބިޑާއެކު ހިއްސާާވ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިާވ ލިޔުންތަކަށް 

  ހުށައަޅާ ފަރާތަކީ ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ޤަާވއިދުން ދައްކާފައިާވ ފަރާތެއްކަން ބެލުމަށް މޯލްޑިްވސް އިންލޭންޑް ރެެވނިއު   ބިޑު .12.10

  3މިފޯރމު ާވންޖެހޭނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ތާރިހުެގ    އޯތޯރިޓީ )މީރާ( އިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމް ހުށައަޅަންާވނެއެެވ.

 މަސްދުަވސް ހަމަނުާވ ފޯރމަކަށެެވ.

މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ސެކިއުރިޓީެގ ޮގތުަގއި  ދިެވހި ރުފިޔާއަށް ުވރެ ބޮޑުާވނަމަ (  ފަސްލައްކަ)  -/500,000މިމަސައްކަތުެގ ޖުމްލަ އަުގ  .12.11

   އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންާވނެއެެވ.ެގރެންޓީއެއް   0.05މިމަސައްކަތުެގ އަގުެގ %

 ޓޭމަންޓް ބޭންކް ސް)ތިނެއް( މަސްދުަވހުެގ  3ބިޑު ހުށަހަޅާފަރާތުެގ އެންމެ ފަހުެގ   .12.12
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Annex 1 

Bid Submission Form 

Iulaan No: (IUL)94-Q/94/2022/37 

IMPORTANT: This sheet should serve as the front page of the proposal. If any bidder fails to submit 

the relevant information and bid documents stated in information sheet section 14, the bid will be 

rejected at the bid opening stage.  

Bid Title: Detention Essentials 

Qty Description Price 

 Detention Essentials    

GST (6%)  

TOTAL (MVR)  

Total in Words: 

 

 

 

Bidders Information:  

Business Name: ___________________________________________________________________ 

Registration Number: _______________________________________________________________ 

Address: _________________________________________________________________________ 

Contact Person: ___________________________________________________________________ 

Designation: ______________________________________________________________________ 

Contact No.: ______________________________________________________________________ 

Mail Address: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

Duration Calendar days 

Proposed Period   
 

days 
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Checklist 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 

ފޭސް  އިމިްގރޭޝަންެގ  މޯލްޑިްވސް    އީމި -1 ހުޅުމާލެ  ބޭތިއްބުމަށް،  ބިދޭސީން  ެގނެޭވ  ކުރަމުންދާ  ަގއި    2ބެލުމުެގދަށަށް  ޑިޓެންޝަން  ޤާއިމު 

 . މަސައްކަތެވެހޯދުމުެގ  ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ސާމާނު ބޭނުންާވ ފެސިލިޓީގައި ބޭތިއްބޭ ބިދޭސީންނަށް 

 ތަފްސީލު  ހޯދަން ބޭނުންަވ ތަކެތީެގ  -2

 އިތުރު ތަފްސީލް  ބޭނުންވާ ތަކެތި  ބޭނުންވާ އަދަދު 

250 Pillow : 20 inches by 26 inches)Size( 

500 Pillowcase : 20 inches by 26 inches)Size( 

1000 Tooth brush Regular  

1000 Tooth paste 50g   ްސައިޒެއް()މި އަދަދަށް ވުރެ ކުޑަ ނޫނ 

1000 Soap (Bar) 75g   ްސައިޒެއް()މި އަދަދަށް ވުރެ ކުޑަ ނޫނ 

1000 Towel regular Size 36 X 22 inches   ްސައިޒެއް()މި އަދަދަށް ވުރެ ކުޑަ ނޫނ 

200 Mattress Thickness: 3 Inch (3 X 6 ft)   

300 Bedsheet Size: Single 

150 Slippers )ްފެންފައިވާނ( Size: 10 

800  Melamine Mug  300 ml ( ްމި އަދަދަށް ވުރެ ކުޑަ ނޫނ)ްސައިޒެއ 

50 Steel Fork Regular  

50 Steel Tea Spoon Regular  

50 Steel Spoon Regular 

50 Broom with stick - 

50 Mop Bucket with Mop and 

Stick 

- 

3000 Garbage bag Size: XXXL 

200 Floor Cleaner 900ml  ްސައިޒެއް()މި އަދަދަށް ވުރެ ކުޑަ ނޫނ 

200 Dettol 550ml  ްސައިޒެއް()މި އަދަދަށް ވުރެ ކުޑަ ނޫނ 

50 Box Mask Three Layer face mask 

50 Sanitizer 500ml  ްސައިޒެއް()މި އަދަދަށް ވުރެ ކުޑަ ނޫނ 

200 Toilet Cleaner 750ml  ްސައިޒެއް()މި އަދަދަށް ވުރެ ކުޑަ ނޫނ 

500  Melamine Plate 10 inches  
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500 Liquid Detergent 1000ml  ްސައިޒެއް()މި އަދަދަށް ވުރެ ކުޑަ ނޫނ 

800 Sarong  )ުމުންޑ( No 50 

 

ލުކުރާ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ  ތް ހަވާމަސައްކައަދި މިތަކެތި ވާންޖެހޭނީ    މަސައްކަތަށް ފޯރުކޮއްދޭންޖެހޭނީ މުޅިން އައުތަކެއްޗެވެ. މި   -3

 ކެއްޗަށެވެ.  ފެންވަރުގެ ތަ

)އެކެއް( އަހަރު    1  މަދުވެގެން  ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަވާގޮތަށް ލޭބަލް ކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތަށް   -4

 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އޮންނަންވާނެވެ.
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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 ކޮޕީ އެޓޭޗް ކުރައްަވން ާވނެއެެވ  ންހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަ މަތީަގއިާވ ލިސްޓުަގއި ނޯޓު:  

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

  އަކުން،   ދައުލަތުެގ ހިއްސާާވ ކުންފުންޏަކުން ނުަވތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިާވ ލިޔު މަކަށެެވ. 

 

 

 

 

 

 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ:   ބިޑު

 ނަން:  ތައްަގނޑު: 

 ތަން: 


