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 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 ކަރުދާސް މަޢުލޫމާތު

 އިޢުލާން ނަމަބަރު: .1

1.1.   (IUL)94-Q/94/2023/13 

 :މަސައްކަތް .2

މަސައްކަތްތައް (ހިތަދޫ އިމިގްރޭޝަން އޮފީސް އިމާރާތް) ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ސ. ހިތަދޫގައި ކުރިއަަށްގެންދާ މިއިދާރާގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  މަސައްކަތަކީ މި .2.1

 ުމުގެ މަސައްކަތެވެ،ކުރިއަށް ގެންދާގޮތް ބެލެހެއްޓުމަށް ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކޮންސަލްޓަންޓްއެއްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދ

 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް: .3

  ގައި ހިމެނިފައި ހުންނާނެއެވެ.  02މިމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް މަޢުލޫމާތު  އިތުރުމަސައްކަތާއި ގުޅޭ   .3.1

 :ހުށަހެޅުން ބިޑު ސާފުކުރުމާއި މައުލޫމާތު .4

   ވަނަ އިޢުލާނެވެ. 01ާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއޮފީހުން ކުރމިއީ   .4.1

ފެށިގެން ލިބެން  2023 ފެބްރުއަރީ 27އިން  www.immigration.gov.mvިޔެކިޔުންތައް މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް: ގުޅޭ ލ މަސައްކަތާއި މި  .4.2

 ީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަށް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބ

ތިރީގައިވާ  ،ެ ކުރިންގ 0014:00:ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ  2023 މާރޗް 05ީ ވާނގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްމަސައްކަތާއި މި  .4.3

 އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. 

ސ. މަރަދޫ/ ރައްވެހިގެ، ( އައްޑޫ ސިޓީގެ އޮފީސްގެ ި އިދާރާް މަށއ 00:0011:ހުގެދުވައާދީއްތަ ވާ  2023 މާރޗް 12ބީލަން ހުށައެޅުން އޮންނާނީ   .4.4

ބީލާންތައް ހުންނަންވާނީ ) އަށް ވަޑައިގެންނެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. މުދިންގޭމަގު

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

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  
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 ދިވެހި އަގު އެފަރާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އަގު އަކުން ފައިސާ ނޫންއެހެން ރުފިޔާ ދިވެހި. ރުފިޔާއިންނެވެ ދިވެހި ހުށަހަޅަންވާނީ އަގު މިމަސައްކަތަށް .4.5

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

 ބަލައިގެންނެވެ.  

 ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް އަދި މުއްދަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.  ބިޑުވަކިން އެނގޭގޮތަށެވެ،  ޖީއެސްޓީ ހުށައަޅާނީ އަގު .4.6

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

 ށް ޖުމްލަ އަގެއް އަންނަ ގޮތަށެވެ. ބަހާލައިގެން، މުޅި މަސައްކަތަ

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

 ދިގު ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑެއް ދެވިދާނެއެވެ.ވުރެއް

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

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

 ިދާނެއެވެ. އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވ

މިކަން  ަތެއްގައިާލފަހު އިވެލުއޭޝަންއަށް އިތުރު މައުލޫމާތު ނޫނީ ތަނުގެ އިންސްޕެކްޝަންއެއް ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެ ހށްހުށައެޅުމަ ބިޑު .4.10

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. .4.11

 ސެކްޝަން،ޕްރޮކިއުމަންޓް 

  ،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

 ވަނަ ފަންގިފިލާ، 1، ވެލާނާގެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ ،އަމީރު އަހުމަދު މަގު

 3330465 960+ ,3330476 960+:  ފޯން 

 bid@immigration.gov.mv:  އީމެއިލް

 procurement@immigration.gov.mv:  ކޮޕީ

 ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް ބިޑު .5

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

  ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ. ބިޑުތައްބްރޭކްޑައުންއެއް ދީފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ އަގު ހުށަހަޅަން މަޖުބޫރު ބަޔަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެފަދަ 
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މަ ބިޑު ހުށައަޅާއިރު މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ހުށައަޅާ އަގު (ކޯޓޭޝަން) އަދި ބިޑް ސަބްމިޝަން ފޯރމް ގައި ހުށައަޅާފައިވާ އަގު ދިމާނުވާނަ މިމަސައްކަތަށް .5.2

 އެފަދަ ބިޑުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ. 

ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެމީހަކު ލާފައިވާ  2މަށް ހޯދު މަސައްކަތް ގަސްތުގައި ގޮތަށް ހިމެނޭ މަސްލަހަތު އެންމެ މީހެއްގެ  .5.3

  ހިސާބް ބާތިލްކުރެވޭނެ.  އަންދާސީ

 ބާތިލްކުރެވޭނެވެ. ބިޑުތައްެސްޓްމަންޓް، ޕާޓްނާޝިޕް، އަދި މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ އިންވ ލޯކަލް ،ކުންފުނި ތަފާތު  .5.4

ގެ (ހ) ބަޔާންކުރާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ  1.02ބިޑު ހުށައަޅާފަރާތާއި މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުމެއް (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ   .5.5

ިކޮށް ް އެސޯސިއޭޓް" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގުޅުމެއް) އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ، އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއްގައި ސޮއ"ކްލޯޒ

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

 ޔުންތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށައަޅާފައިނުވާނަމަ އެފަރާތުން ހުށައަޅާ ބިޑު ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ. ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލި .5.6

 )1ބިޑު ސަބްމިޝަން ފޯރމް (އެނެކްސް ހ. 

 ށ. ކޯޓޭޝަން 

 ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީނ. 

 ޕްގެ ޕްރޮފައިލް ޕާރޓްނަރޝިކުންފުނީގެ ނުވަތަ ރ. 

 އެސް. އެމް. އީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ބ. 

 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރީ (ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރީގެ) ކޮޕީޅ. 

ވިޔަފާރި  ޕާރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢްލޫމާތާއި ގެ ކޮޕީ(އެމް.އޯ.އޭ)  ފުންޏެއްނަމަ މެމޮރަންޑަންމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަންކުންކ. 

 ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

 (މުއްދަތު ހަމަނުވާ)އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އ. 

 އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ. ވ

ުން ދައްކާފައިވާ ފަރާތެއްކަން ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޯތޯރިޓީ ހުށައަޅާ ފަރާތަކީ ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ޤަވާއިދ . ބިޑުމ

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

 ހަމަނުވާ ފޯރމަކަށެވެ.

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

 .ގެރެންޓީއެއް އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ 0.05މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ %
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 އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުން: .6

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

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

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

 އެދި ބިލު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 

ނެއެވެ. މިގޮތަށް ހޯދާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ އެޑްވާންސް ފައިސާއަށްއެދި ބިލް ހުށައަޅާއިރު އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ހުށައަޅަންވާ  .6.2

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

 އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.  ގާއިމްކުރެވިފައިވާ)

 

 ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ .7

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

  ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.ގެރެންޓީއެއް އަންދާސީ ހިސާބާއެކު  0.05މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި  މިމަސައްކަތަށް) ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ފަސްލައްކަ( 500،000/-ޖުމްލަ އަގު  މިމަސައްކަތުގެ  .7.2

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

ްސްޓިޓިއުޓް މިގޮތަށް ނެގޭ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިނ  .7.3

 ާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.ފައިވށްޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮ(ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ) އަކުން އެ 

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

 ާ ބިޑު ސެކިއުރިޓީއާއި ހަވާލުވާންވާނެއެވެ. ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކުން، މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވ

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

 ަށް ނެގޭނެއެވެ. ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުސެކިއުރިޓީ ދަޢުލަތ

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ: .8

މިމަސައްކަތަށް ރިޓެންޝަންގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ) ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ފަސްލައްކަ(  500،000/-މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު   .8.1

 (ފަހެއް އިންސައްތަ) ކެނޑޭނެއެވެ.  %5ޖުމްލަ އަގުގެ 

 (ހައެއް) މަސްދުވަސްވުމުން ރިޓެންޝަން ފައިސާ ގޮތުގައި ބެހިއްޓިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދެވޭނެއެވެ.  6މިއެއްބަސްވުމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭތާ   .8.2
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ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު (ރިޓެންޝަން މުއްދަތު) ގައި ދިވާމާ މައްސަލަތައް މަސައްކަތް ހަވާލުވި  ،ފަހުށްއެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ނިންމުމަ  .8.3

 ދެންވާނެއެވެ. އަދި ރިޓެންޝަންފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ.  ށްފަރާތުން ރަނގަޅުކޮ

 :ބިލްކުރުން .9

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

ދެއްވުމަށް އެދި ށްދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި) މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން، މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކޮ

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

 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ.

" ފޯމް އެދޭ ޚިދުމަތަށް ތަކެއްޗާއި" އަދާކުރުމަށްޓަކައި އަގު ޚިދުމަތުގެ ހޯދޭ. ވަކިންނެވެ މަހަކަށް މީލާދީ ކޮންމެ ކުރާނީ ބިލު ފަރާތުން ދޭ ޚިދުމަތް .9.2

 ނިމުމުން މަހެއް މީލާދީ ކޮންމެ. ފޮނުވަންވާނެއެވެ ކުރިން ދުވަހުގެ ވަނަ) ދިހަ( 10 މަހެއްގެ ކޮންމެ ފަރާތަށް ދޭ ޚިދުމަތް ފަރާތުން ޚިދުމަތްހޯދާ

 ހުށަހަޅަން ބިލު ޙިދުމަތުގެ މަހުގެ ފާއިތުވި ފަރާތަށް ހޯދާ ޚިދުމަތް ފަރާތުން، ދޭ ޚިދުމަތް ކުރިން ދުވަހުގެ ވަނަ) ދިހަ( 10 މަހުގެ އަންނަ ޖެހިގެން

 ދޭ ޚިދުމަތް. އެއްގޮތަކަށެވެ އާ" ފޯމް އެދޭ ޚިދުމަތަށް ތަކެއްޗާއި" ހެދިފައިވާ އެދި ޚިދުމަތްތަކަށް ހޯދޭ އެމަހެއްގައި ބިލްހުށަހަޅަންވާނީ. ވާނެއެވެ

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދޭ ޚިދުމަތް އަދި. ވާނެއެވެ އޮންނަން ލިޔެވިފައި ނަންބަރު ގެ" ފޯމް އެދޭ ޚިދުމަތަށް ތަކެއްޗާއި" ބިލްގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން

 . ވާނެއެވެްހުށަހަޅަނ ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯރޓް މަހެއްގެ ކޮންމެ އެކު ބިލްއާއި

 އަލުން އިޢުލާން ކުރުން: .10

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

އް ވިޔަސް، އެބީލަމަކީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ އަދި އެ ބީލަމުގައިވާ އަގަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމުގައިވާ ނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް އެ ކަމެ

 ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

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

އަޅާފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ ޝަރުތުތައް އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން، ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރުމުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަ

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

 އެ ކަމެއް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 ން ކެނޑޭނެ އަދަދު:މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ އަގު .11

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

ު އިތުރުކޮށްދެއްވުން އެދި ލިޔުމުން އެސަބަބެއް ބަޔާންކޮށް މުއްދަތއެމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮއްފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުނިންމޭނެނަމަ، 
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މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ސަބަބަކީ ، މިމުއައްސަސާއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށައަޅައިފި ނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ

 މިމުއައްސަސާއިން ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބަކަށް ވާނަމައެވެ.

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

 އިތުރު ނުވާވަރަށެވެ. 

ެއްލުމުގެ އަގު (ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް) ލިބޭ ގމަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް، ، މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުދާ ސަޕްލައި ކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ މަސައްކަތުގެމި .11.3

 ކަށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ހަމަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ދޭންޖެހޭނެއެވެ. އެގެއްލުމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަ

o  ުްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ (ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް) އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށ 0.005ޖުމްލަ އަގ

 އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.

(CP*0.005*LD) 

• CP ު(ކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް): ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގ 

• LD ް(ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން): ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ 

 

 އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުން: ބިޑުތައް .12

ަޅާނީ، އަންނަވި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައ ބިޑުމިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް  .12.1

 ބައިތަކަށް، ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސް ދީގެންނެވެ.

(ސުން)  0ލިބޭނީ  ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސްދިނުމުން އެންމެ ދަށްވެގެންހުށަހަޅާފައިވާ  ބިޑުމިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް  .12.2

 (ސަތޭކަ) މާކްސްއެވެ. 100ެ. އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބޭނީ މާކްސްއެވ

. އަގަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 60%ދެވޭ މާކްސްގެ  - ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ހެޅިހުށަ ބިޑުަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ހ. މިމ

 ޕޮއިންޓްދީ އެނިސްބަތަށް ބަލައި ދެން ހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ. 60އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

 . މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 00%ގެ ދެވޭ މާކްސް - މިމަސައްކަތް ކޮށްނިންމުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތުށ. 

 . ެވެމިބަޔަށް ލިބޭނެއ 00%ދެވޭ މާކްސްގެ  - ޓްކެނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ ފުރިހަމަކަންނ. 

އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ  ންމި ބައިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަ ަޔަށް ލިބޭނެއެވެ.މިބ 20%ޖުމްލަ މާރކްސްގެ  -ރ. މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ 

ދައުލަތުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން  ، އަކުންކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާ ް މިފަދަ މަސައްކަތެއ ނީބެލެވޭއަށް ތަޖުރިބާ   އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ.

 04ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ މިމައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް މިގޮތުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. 

ައްކަތް" ޝީޓް ނުވަތަ އެ ޝީޓުގައި މިއޮފީހުން ބަޔާންކޮއްފައިވާ މަޢުލޫމާތު މަސ 5އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ  5ގައިވާ "ވޭތުވެދިޔަ 
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މިމަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ހިމަނައި އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ  5ހިމެނޭގޮތަށް ބިޑު ހުށައަޅާ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ޝީޓެއްގައި 

މަސައްކަތަށްވުރެ މަދުން އެބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  5ޕޮއިންޓްދީ އަދި  20ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 

  ަދަށް ބަލައި ނިސްބަތުންނެވެ.ޕޮއިންޓްދެވޭނީ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަދ

މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ. މި ބައިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަމަށް އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ  20%ލަ މާރކްސްގެ ޖުމް - ގާބިލްކަން ނީންފަބ. 

އަދި މިބަޔަށް މާރކްސް  .ގައި ހިމެނިފައި)6ގެ ޕޮއިންޓް  2(އިތުރު ތަފްސީލް މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް  އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ.

ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ޑިޕްލޮމާ ސަނަދުގެ  20(އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާއަށް  1ސް ޑިގްރީ ސަނަދު އަދި ބެޗެލަރ ެވޭނީ ދިނުމުގައި ބަލ

ފަރާތްތަކަށް  ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ސަނަދު ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ.  20އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާއަށް  (ތިނެއް) 3އިތުރުން 

 ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ.  10ފަރާތްތަކަށް  ހާސިލްކޮށްފައިވާްޓް ލިބޭނެއެވެ. ހަމައެކަނި ޑިޕްލޮމާ ސަނަދުގެ ޕޮއިނ 15

 :ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި .13

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

 މަސައްކަތުގެ ކޯޓޭޝަން  .13.2

 ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ .13.3

 ޕްގެ ޕްރޮފައިލް ޕާރޓްނަރޝިކުންފުނީގެ ނުވަތަ  .13.4

 އެސް. އެމް. އީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  .13.5

 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރީ (ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރީގެ) ކޮޕީ .13.6

ވިޔަފާރި  ޕާރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢްލޫމާތާއި ގެ ކޮޕީ(އެމް.އޯ.އޭ)  އެސޯސިއޭޝަންފުންޏެއްނަމަ މެމޮރަންޑަންމް އޮފް ކުން .13.7

 ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

 (މުއްދަތު ހަމަނުވާ)އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  .13.8

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ .13.9

 ، ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކުންކުރިން މިބާވަތުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، މަސައްކަތް ނިންމި ގޮތާއި މެދު މީގެ އިރު، ހުށަހަޅާ ބިޑު .13.10

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑާއެކުދައުލަތުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށް 

 ހުށައަޅާ ފަރާތަކީ ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ޤަވާއިދުން ދައްކާފައިވާ ފަރާތެއްކަން ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު ބިޑު .13.11

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

 މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ފޯރމަކަށެވެ.
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މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ) ފަސްލައްކަ( 500،000/-މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު  .13.12

  އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.ގެރެންޓީއެއް  0.05މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

 ފަންނީ ގާބިލް ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ކަމާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ މި ޙިދުމަތް ފޯރ .13.13

 

 :މަސްޢޫލިއްޔަތު ފަރާތުގެ ޙަވާލުވި މަސައްކަތް .14

ބަލަހައްޓާ ހަދާނީ މަސައްކަތާއި ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުނުވާގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި މަސައްކަތަށް ހޯދޭ ތަކެތި ހޯދާ   .14.1

 ޙަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.

ންވަރެއް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި މީހުންނާއި މެޝިނަރީ އަދި އިކްއިޕްމަންޓްސް އާއި މަސައްކަތުގެ ރައްކާތެރިކަމާއިމެދު އެކަށީގެންވާ ފެ  .14.2

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

 އުފުލާނީ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.

ގެނދިއުމަކީ މަސައްކަތާއި  ކަންކަން ނުވާގޮތަށް ޚިލާފު ޤަވާއިދަކާއި އެއްވެސް ސަރުކާރުގެ ކަމެއްގައި ހުރިހާ ހިންގާ މަސައްކަތާއިގުޅިގެން  .14.3

  ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.
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Annex 1 

Bid Submission Form 

Iulaan No: (IUL)94-Q/94/2023/13 

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 05, bid will be rejected 
at the bid opening stage.   

Bid Title: PSIP Project Consultant (Maldives Immigration S. Hithadhoo Office Building) 

# Description 
Price 

(Monthly) 

Total Price 

1 
PSIP Project Consultant (Maldives Immigration 

S. Hithadhoo Office Building) 
   

GST (8%)  

TOTAL (MVR)  

Total in Words: 

 
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 Qualification (certificates & relevant Documents)   
11 Tax Clearance Form    
12 Bid Security (If the bid amount is greater than 500,000.00)   
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Annex 02 

Technical Requirement 

1. Terms of Reference for Project Consultant (Civil Works): PSIP Project at S. Hithadhoo 
(Maldives Immigration Office Building)  

 
2.  Supervision of Construction Works 

2.1. Consultant is responsible for supervision of all the works related to the construction of the 

building on behalf of Maldives Immigration and to ensure that the work is carried out in a 

quality workmanship and in accordance with relevant documents. 

2.2. The consultant will check, approve, reject, and record, the following.  

2.2.1. Structural & Architectural Works 

2.2.2. Construction Materials 

2.2.3. Inexperienced staff and labor 

2.3. Review and approve all methods proposed by the Contractor for the works, to ensure 

conformity with relevant codes and that the work can be carried out safely and in 

accordance with recognized / accepted practices. 

3. Issue of Instructions to the civil contractor  

3.1. The services will include issuing of field instructions as required relating to: 

3.1.1. Quality of materials 

3.1.2. Equipment and methods of construction 

3.1.3. Supervision, checking and testing of work carried out 

Post Level Project Consultant – Civil Works of the ground and 
Concrete   foundations of the Maldives Immigration 
office building at S. Hithadhoo 

Location S. Hithadhoo, Republic of Maldives. 

Duration Initial Contract – 331 days 

Expected Duration of Assignment 331 days  

Submission Date, Time and Place 12th March 2023 Sunday, 1100hours  
Maldives Immigration Addu City Office, S Maradhoo 
(Rahvehige / Mudhingey Magu, 

Type of Contract Consultancy Contract 

Languages Required English 
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3.1.4. Clarification of drawings and specifications. 

3.1.5. Progress of work to ensure that agreed work program is adhered to. 

4. Approval of payments to the contractor  

4.1. The consultant shall, in parallel with the civil Contractor, make field inspection of all 

works done, check workmanship and record defects which will be required for checking 

and certifying the Civil Contractors Invoices. 

5. Reporting and Meetings  

5.1. The consultant will keep the Project Manager; Maldives Immigration continually informed 

on the progress of the works, by submitting monthly progress report of the work, that will 

include the following. 

5.1.1. Ongoing works of the building. 

5.1.2. Work completion percentages of the main components. 

5.1.3. Issues/Delays caused and reasonings including comparison to contractors work 

schedule. 

5.1.4. Materials availability / Shortages 

5.1.5. Contractors’ manpower 

5.1.6. Work progress pictures 

5.2. Final report on completion of works. The Consultant will prepare and advice on the issue 

of the Initial and Final Hand-Over Certificates.  

6. Qualification and Experience  

6.1 The Consultant should have at least 03 years of site experience and knowledge in the various 

fields of project supervision/management expertise required for supervision of all related 

construction works. 

6.2 Bachelors Degree in a built environment field, includes but not limited to (architecture/interior 

design/ services engineering/ project management/ construction management) with at least 01 

year of work experience as Site Engineer or Site Supervisor 

6.3 Diploma in a built environment field, includes but not limited to (architecture/interior design/ 

services engineering/ project management/ construction management) with at least 03 years 

of work experience as Site Engineer or Site Supervisor 

6.4 Qualification in TOR task related field will be taken into account. 
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Annex 03 

 

 "ވޭތުވެދިޔަ 05 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ 05 މަސައްކަތް"

 

 

 # މަސައްކަތުގެ ބާވަތް މަސައްކަތްކޮށްދިން ތަން މުއްދަތު މަސައްކަތުގެ އަގު

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

 

 . އަދި ލިސްޓުގައިވާއަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ ންހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަ މަތީގައިވާ ލިސްޓުގައިނޯޓު: 

މަސައްކަތެއް ކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާ ހުށައަޅާ ލިޔުންތައް ވާންޖެހޭނީ މިފަދަ އަދި  މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  އަކުން،  ދައުލަތުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ލިޔުމަކަށެވެ. 
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