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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އަންދާސީހިސާބު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
ނބަރު
މަސައްކަތް :މި މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އިޢުލާން ނަ ް
އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް( ޔޫ.އެން .އޯ.ޑީ.ސީ ) ގެ
ވެބްސައިޑުގައި ޝާއިރުކޮށްފައިވާ  3ފޮތް އިނގިރޭސި ބަހުން ދިވެހި

ތާރީޚު

(IUL)10-F/10/2020/47
 13ސެޕްޓެންބަރު 2020

ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް( ޔޫ.އެން .އޯ.ޑީ.ސީ ) ގެ

ވެބްސައިޑުގައި ޝާއިރުކޮށްފައިވާ  3ފޮތް އިނގިރޭސި ބަހުން ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވޭ މައުލޫމާތު
ކަރުދާސް
މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އަދި ޕޮއިންޓް ދޭނެ މިންގަނޑުތައް
 .1ތައާރަފް:
 .2މި މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް( ޔޫ.އެން .އޯ.ޑީ.ސީ ) ގެ
ރތެއް ހޯދުން
ވެބްސައިޑުގައި ޝާއިރުކޮށްފައިވާ  3ފޮތް އިނގިރޭސި ބަހުން ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށްދޭނެ ފަ ާ
 .3ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް:
 -1ހޭންޑް ބުކް އޮން މެނޭޖްމެންޓް އޮފް ހައި ރިސްކް ޕްރިޒަނަރސް
https://www.undoc.org/documents/justice and prison
reform/HB on High Risk Prisoners Ebook appr.pdf
 -2ހޭންޑް ބުކް އޮން ޑައިނަމިކް ސެކިއރިޓީ އެންޑް ޕްރިޒަން އިންޓެލިޖެންސް
https://www.undoc.org/documents/justice and prison
reform/UNODC Handbook on Dynamic Security and Prision Intelligence.pdf
 -3ހޭންޑް ބުކް އޮން މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ވައިލަންޓް އެކްސްޓްރީމިސްޓް ޕްރިޒަނަރސް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން އޮފް
ރެޑިކަލައިޒޭޝަން ޓު ވައިލެންސް އިން ޕްރިޒަންސް
https://www.undoc.org/pdf/criminaljustice/hand bookonVEPs.pdf
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އަގު ހުށަހަޅާނެގޮތް:
 .1އަގު ހުށަހަޅާނީ މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ފޯމުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ އާއެކު ޖުމްލަ އަގު ހިސާބު އަކުރުންނެވެ .އަދި ޖުމްލަ
ށހަޅާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
ޔފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އަގު ހު ަ
ހިސާބު ޢަދަދު ދިވެހި ބަހުން ލި ެ
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް:



މަސައްކަތުގެ އަގަށް  ( 30%އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އަގުގެ ގޮތުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ(.



ނޓް ދެވޭނެއެވެ).
އދަތުގެ ގޮތުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއި ް
މުއްދަތަށް  (50%އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް މު ް

 ހުށަހަޅާ

ފަރާތުގެ

ށ
ރބާއަ ް
ތަޖު ި

20%

(މަތީގައި

ވފައިވާ
ދެ ި

މައުލޫމާތުގައި

އވާ
ނދެވިފަ ި
ބު ެ

ޚިދުމަތް

ދީފައިވާ

މސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވި ފަރާތުން އެފަރާތެއްގެ ލެޓަރހެޑްގައި
ފަރާތެއްކަމުގައިވުން) (މިފަދަ ަ
ވެރިއެއް ސޮއި ކޮށްފައިވާ ލިޔުން އޮންނަންވާނެއެވެ ).މި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާއިރު ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިޑް
ނއެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދީފައިވަކަމުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާ ެ
ށހަޅާފައި ނުވާނަމަ ތަޖްރިބާގެ ބަޔަށް
(މި ލިޔުންތައް ހު ަ

ސއްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެއެވެ) މަ ަ

ތގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.
އެއްބަސްވުންތައް ތަޖުރިބާގެ ގޮ ު


އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް:
ކ
ށހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަ ީ
އންދާސީ ހިސާބު ހު ަ
(ހ) މި މަސައްކަތައް ަ

 02ނޮވެންބަރު  2019ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް (ވެލާނާގެ  10ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށެވެ.
ޅ
ދސީ ހިސާބު ހުށަހަ ާ
ހމްއެފެއާޒުން ދޫކޮށްފައިވާ އަން ާ
ހޅަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޯ
ށ ަ
(ށ) އަންދާސީ ހިސާބު ހު ަ
އ ޖީ.އެސް.ޓީ އާއެކު ޖުމްލަ އަގުޖަހައި ސޮއިކޮށް،
ފޯމުގައެވެ .އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ފޯމުގަ ި
ބލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
އަދި ވެރިފަރާތުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައި ނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ޤަ ޫ
(ނ)

އަންދާސީހިސާބު

ނންވާނީ
ހުން ަ

އަންދާސީހިސާބު

ހުށަހަޅާ

ފޯމާއެކު،

ސިޓީއުރައެއްގައި

ބަންދުކުރެވިފައެވެ.

ނދާސީހިސާބެއްކަން
ހށަހެޅޭ އަ ް
ބރާއި ،ކޮންކަމަކަށް ު
ނ ަ
ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ،އިޢުލާން ނަ ް
ވނެއެވެ.
އެނގެން އޮންނަން ާ
ނދާސީހިސާބެއް ބަލައެއް
މށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް އަ ް
(ރ) އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅު ަ
ގނެވޭނެއެވެ.
އ-މެއިލްއާއި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައެއްނު ަ
ނުގަނެވޭނެއެވެީ .
ނދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ،އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި
(ބ) އަންދާސީހިސާބުތައް ބަ ް
އ
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ .އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އަގަށް ބަދަލެ ް
ނުގެނެވޭނެއެވެ.
ރވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން
(ޅ) އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ .ހާޒި ު
ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ .އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތެއް
އގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ.
ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެ ް
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އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
(ހ) މަސައްކަތުގެ އަގު

500,000ރ (ފަސް ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) އަށް ވުރެ ބޮޑުކަމުގައި ވާނަމަ

ޓގެ
ހޅަންވާނެއެވެ( .ބިޑް ސެކިއުރި ީ
ޑ ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަ ަ
ހުށަހަޅާ އަގު ގެ  0.5%ބި ް

ގޮތުގައި

ލ
ދވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަ ް
ވތަ ި
ބންކަކުން ނު ަ
ޤބޫލުކުރެވޭ ޭ
ނ ސަރުކާރުން ަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ީ
ރޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށްވުން).
އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕް ޮ
ވ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން
ށހަޅާފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނު ާ
ދސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނަމަ ،ހު ަ
(ށ) އަމިއްލަ ފަރުދަކު އަން ާ
އަންގައިދޭ ކާޑު ކޮޕީ
(ނ) ވިޔަފާރި/ކުންފުންޏެއް ނަމަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވިޔަފާރި/ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ
ގ ޕްރޮފައިލް (ޕްރޮފައިލްގައި
ނފުންޏެއް ނަމަ ،ކުންފުނީ ެ
ތ ކު ް
(ރ) އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނަމަ ވަނަވަރު (ސީވީ) ނުވަ ަ
ޤޞަދު ،އޮނިގަނޑު ،މާލީ ޤާބިލުކަން ،ކުރަމުންދާ އަދި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް)
ކުންފުނީގެ ތަޢާރަފް ،މަ ް
(ބ) ވިޔަފާރި/ކުންފުންޏެއްނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުވަތަ ބީ.ޕީޓީ ރަޖިސްޓަރީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ
ށ
ތ ކޯސް މެޓީރިއަލެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމަ ް
(ޅ) އެޑިޔުކޭޝަނަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަ ަ
ނގައިދޭ ރަސްމީ
ނކަމާއި ،ހޯދާފައިވާ ތަމްރީނު އަ ް
ލ ް
ހށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަޢުލީމީ ޤާބި ު
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާނަމަު ،
ލިޔުމާއި ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ.
ށ ކަމުގައިވާނަމަ ،ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން
ދނުމަ ް
(ކ) ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުކޮށް ދިނުމަށް ނުވަތަ ފޯރުކޮށް ި
ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ
ލމުގެ ޚިދުމަތެއް ނަމަ ،ޓްރާންސްޕޯޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ކަނޑު އުޅަދުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި.
(އ) ކަނޑުމަގުން ތަކެތި އުފު ު
ބަރުމަރުކާ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީއާއި،ސީ.ވާދިނަސް ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ،
ތކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ބިޑުހުށަހަޅާނަމަ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ރ ް
(ވ) ޢިމާރާތްކުރުމާއި ،ޢިމާ ާ
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުން.
ދފައިވާ މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ވާނަމަ އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭ
(މ) މީގެކުރިން ސަރުކާރަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް ީ
ލިޔުންތައް( .ރިފަރެންސް ލެޓަރ ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ފާއިތުވެދިޔަ  5އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
ޅ
ޔންތައް ހުށަނާ ާ
މަސައްކަތްތަކުގެ  5ލިޔުމަށްވުރެ ގިނަނޫން ޢަދަދަކަށް ލިޔުން ހުށަހެޅުއްވިދާނެއެވެ .ލި ު
ގ
ނތައް ތަޖުރިބާ ެ
ޕއިންޓް ނުދެވޭނެއެވެ .މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރިކަމުގެ އެއްބަސްވު ް
ރބާގެ ބަޔަށް ޮ
ފަރާތްތަކަށް ތަޖު ި
ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ނ ގޮތުގެ ކޮންސެޕްޓް
ތތެރިކުރާ ެ
(ފ) ސްޓޭޖްގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން އަދި ޖަލްސާގެ ކުރާމާލަމުގެ ބިތްތައް ޒީނަ ް
ށހަޅަންވާނެއެވެ.
(ކުލަކޮށް) ހު ަ
(ދ) ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީތައް
 .1ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ

.1.1

މަޢުލޫމާތު ސީޓުގެ 7ވަނަ ނަމްބަރުގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބިޑްސެކިއުރިޓީއެއް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.1.1

ތ
ވ ަ
ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނު ަ
ށ
އޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓި ު
ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ.

.1.1

ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ( 5ފަހެއް)
ދ
ޔބު ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އެފަރާތްތަކަށް ރައް ު
ބލަން ކާމި ާ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ީ
ކުރެވޭނެ އެވެ.
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.1.1

ނ ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަން
ބީލަން ހުޅުވުމަށްފަހު ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމު ް
މ
ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް ބީލަން ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލް ކޮށްފިނަ ަ
އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.

 .1އެޑްވާންސް ފައިސާ .1.1
އަދި އެޑްވާންސް
ފައިސާގެ ގެރެންޓީ

ށ
އދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަ ް
އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ެ
އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

.1.1

އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގު ( 250,000/-ދެލައްކަ ފަންސާސް
ހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ.

.1.1

ވލުވާތާ ( 45ސާޅީސް ފަހެއް)
އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ ،މަސައްކަތް ހަ ާ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 .1ޕާރފޯމަންސް

.1.1

ގެރެންޓީ

ރ
ހށަހަޅާ އަގަކީ  250,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބުކު ި
ބީލަމަށް ު
އ ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް
ބންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި
ފަރާތުން ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ޭ
އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕާރފޯމަންސް
ވނެއެވެ.
ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަން ާ

.1.1

ށ ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕާރފޯމަންސް
ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަ ް
ގެރެންޓީ

އފިނަމަ،
ނުބަހައްޓަ ި

މިމަސައްކަތް

ހަވާލުކުރުމަށް

ނ
މ ް
ނިން ު

ނިންމާފައިވާ

ހށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.
ބާތިލްކުރުމަށްފަހު ،އެފަރާތުން ު
.1.1

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ
ޓއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓި ި
ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ.



މުހިންމު އެންގުންތައް:
ނންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް
ޅމުގެ ކުރިން އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމައެއް ސާފުކުރަން ބޭ ު
(ހ) އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެ ު
ފކުރަން ބޭނުންފުޅުވެއްޖެނަމަ  7979852އަށް
ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .މިކަމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތެއް ސާ ު
ގުޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެމެވެ.
ށ
މށް އެވޯޑުކުރުމަށްފަހު ،ސޮއިނުކޮށް ނުވަތަ އެއްވެސް ހިސާބަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭނެކަމަ ް
(ށ) ޚިދުމަތެއް ދިނު ަ
ބުނެ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ( 1 ،އެކެއް) އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް އެފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް
އވެ.
ނުހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ލިބިގެންވެ ެ
ފއާޒުން އެ ޚިދުމަތެއް
ށފަހު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެ ެ
މ ް
ދ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތު ަ
(ނ) ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް އެ ި
ލކުރުމުގެ ޙައްޤު
ވއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމަށް ހުށަހެޅި އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠި ު
ނުވަތަ ތަކެއްޗެއް ބޭނުން ނު ެ
ވ
ނމަ ހުށަހަޅާފއި ާ
ދސީހިސާބުތައް ބާޠިލު ކުރެވިއްޖެ ަ
ތން އަން ާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮ ު
ޠލުކުރެވިފައިވާކަން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.
ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބާ ި
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(ރ)

ޅފަރާތާއި ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުމެއް ހުރިފަރާތެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގައި
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަ ާ
ށ
ޖހޭ ފަރާތެއްކަމަ ް
އވެ .މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ެ
ށހަޅަންވާނެ ެ
ވަޒީފާއަދާކުރާނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށް ލިޔުމެއް ހު ަ
ޠލުކުރެވޭނެއެވެ.
މި މިނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަކުރެވި އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ،އެ އަންދާސީހިސާބެއް ބާ ި
މި ނަންބަރުގައި ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުންހުރިކަމަށް މާނަކޮށްފައި ވަނީ ،އަނބިމީހާ ،ފިރިމީހާ ،މަންމަ ،ބައްޕަ ،ދަރިން،
އއްބަފާ މީހުންނެވެ.
އެއްބަނޑު/އެއްބަފާ ،އެއްބަނޑު ެ

ކން ހުރި މިންވަރު އަންގައި
ލ ޤާބިލު ަ
ތ ދޭ ފަރާތުގެ މާ ީ
ވތަ ޚިދުމަ ް
ށހެޅުމުގައި ކުންފުނީގެ ނު ަ
އންދާސީހިސާބު ހު ަ
(ބ) ަ
ގ
އ ހުށަހަޅުއްވާނަމަ ،ފާއިތުވި  3މަސްދުވަހުގެ ބޭންކު ސްޓޭޓްމަންޓް (ބޭންކު ެ
ދިނުމަށް ބޭންކު ސްޓޭޓްމަންޓެ ް
ތައްގަނޑުޖެހި) ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ފއިވާ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމަކާއި ޚިލާފުވެގެން ބްލެކް
(ޅ) މި މިނިސްޓްރީއަށް ޚިދުމަތް/ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެ ަ
މއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ވތަ އެ ު
ބލެކް ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ނު ަ
ލިސްޓު ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްް ،
މިނިސްޓްރީން ކުރާ އެއްވެސް އިޢުލާނަކާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެއް ނޭޅޭނެއެވެ .އަދި ހުށަހެޅިކަމުގައި
ވީނަމަވެސް އެ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލުކުރުމުގެ ޙައްޤު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނބަރުގައި
ގ  2ވަނަ ނަ ް
ށހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް މި ކަރުދާހު ެ
އންދާސީ ހިސާބު ހު ަ
ލނާއި ގުޅިގެން ަ
(ކ) މި އިޢު ާ
ބުނެފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތްނަމަ އެ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
މންގަނޑުތަކާއި ،ހޯދަން
ވލުއޭޓުކުރުމުގައި ޕޮއިންޓުދޭނެ ި
ށހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އި ެ
(އ) މި އިޢުލާނުގެ ދަށުން ހު ަ
ފޞީލު މަޢުލޫމާތު މި ކަރުދާހާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ތ ު
ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތީގެ ަ
__________________
 13އޮކްޓޫބަރު 2020

5|Page

c
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އަގުހުށަހަޅާ ފޯމް
އިޢުލާން ނަންބަރު 35( (IUL)10-F/10/2020/ 47 :ސެޕްޓެންބަރު )4242
ކުރަންބޭނުންވާ މަސައްކަތް :މިމނިސްޓްރީއަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ކުންފުނި /އަގުހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނަން

އައި.ޑީ ކާޑް/ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

އެޑްރެސް

ގުޅޭނެ ނަންބަރު

»މަސައްކަތުގެ އަގާއި މުއްދަތު
މުއްދަތު:

ހުށަހަޅާ އަގުގެ ޖުމްލަ (މަސައްކަތުގެ އަގު ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން) ދިވެހި ރުފިޔާއިން

»ތަޖްރިބާ
މަސައްކަތް

#

މަސައްކަތުގެ އަގު (ރ)

ތާރީޚު

ކުންފުނި  /އޮފީސް

ގުޅޭނެ ނަންބަރު

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
މި ލިސްޓްގެ އިތުރުން އެހެން ގަނޑެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.
»މަތީގައިވާ މައުލޫމާތު ދެއްވި ފަރާތް:
ނަން

އެޑްރެސް

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު

ސޮއި

ސްޓޭމްޕް
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ތަފްޞީލް
ނއެވެ.
ނވާ ެ
ޖހަ ް
މބަރ ަ
ޢއުލާން ނަ ް
ރގައި ި
ރއިގެ ބޭ ު
އ ަ
ގއި ު
އއް ަ
ރ ެ
އވާ ސިޓީ އު ަ
ފ ި
އވަނީ ބަންދުކޮށް ަ
ފ ި
ތއް ހުށަހަޅާ ަ
ސބު ަ
ދސީ ހި ާ
އަން ާ
ނމަ
އއް ަ
ތން (ކޮމްޕެނީ ެ
ސއިކޮށްފައި އޮ ު
ހމަކޮށް ޮ
ކމަށާއި އަދި ފޯމު ފުރި ަ
މގައި ަ
ފއިވާ ފޯ ު
ކރެވި ަ
މ މިނިސްޓްރީން ޙަވާލު ު
ނވާނީ ި
އވަ ް
ޅ ް
ސބު ހުށަހަ ު
ދސީ ހި ާ
އަން ާ
ޑޖެހިފައި އޮތުން)
ތއްގަނ ު
ޕނީގެ ަ
ސޮއިކޮށް ކޮމް ެ
ދގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން.
ހއް ަ
ރމުގެ ު
ކ ު
އވާ ވިޔަފާރި ު
ފ ި
ޓރީ ކުރެވި ަ
ށ ރަޖިސް ް
މ ް
ދމަތެއް ދިނު ަ
އއި މިފަދަ ޚި ު
ފށުގެ ކޮޕީ ާ
އއި.ޑީ .ކާޑުގެ ދެ ު
ނމަ ަ
ދއް ަ
މއްލަ ފަރު ެ
އަ ި
ރގެ ކޮޕީ.
ޖސްޓް ީ
އދި ޖީ.އެސް.ޓީ  /ބީ.ޕީ.ޓީ ރަ ި
ހއްދަ ހުށަހެޅުންަ .
ރމުގެ ު
ޓރީ އާއި އަދި ވިޔާފާރި ކު ު
ޖސް ް
ނގެ ރަ ި
ކމްޕެ ީ
އއްނަމަ ޮ
 /ކޮމްޕެނީ ެ
ޅން.
ހ ު
ޓރީގެ ކޮޕީހުށަ ެ
ރޖިސް ް
ވނަމަ ަ
ޖސްޓްރީ ކޮށްފައި ާ
ޖީ.އެސް.ޓީ /ބީ.ޕީ .ޓީ އަށް ރަ ި
ސއްކަތުގެ އަގު
މަ ަ

ށހަޅާ އަގު ގެ
ތގައި ހު ަ
ޓގެ ގޮ ު
ކއުރި ީ
ޑސެ ި
މގައި ވާނަމަ ބި ް
ބޑުކަ ު
އށް ވުރެ ޮ
ސސް ހާސް ރުފިޔާ) ަ
(500,000.00ފަސް ލައްކަ ފަން ާ

ގ
ޓ ެ
ކއުރި ީ
ނއެވެ( .ބިޑް ސެ ި
ނވާ ެ
ތގައި ހުށަހަޅަ ް
އރިޓީގެ ގޮ ު
 0.5%ބިޑް ސެކި ު

ތ
ކރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަ ަ
ރން ޤަބޫލު ު
ކ ު
ނޖެހޭނީ ސަރު ާ
ށހަޅަ ް
ގއި ހު ަ
ގޮތު ަ

ވން).
ޓއަކަށް ު
ގރެން ީ
ކއުރިޓީ ނުވަތަ ެ
އވާ ސެ ި
މ ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފަ ި
ނސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން ި
އނޭންޝަލް އި ް
އވާ ފަ ި
ރވިފަ ި
އމު ކު ެ
ޖގައި ގާ ި
ރއް ޭ
ހ ާ
ދިވެ ި
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