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 F/2021/211-198 ނަންބަރު:                                     

 ރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ ވާހަކަ ތާނައިން ލިޔުން އޮޓަމޭޓް ކުރާ ޓެކްނޮލޮޖީ ފޯ ދިވެހިބަހުން ދައްކާ 

 ދަން ބޭނުންވެއެވެ.ހޯ ފަރާތެއްދިވެހިބަހުން ދައްކާ ވާހަކަ ތާނަިއން ލިޔުން އޮޓަމޭޓް ކުރާ ޓެކްނޮޮލޖީ ފޯރުކޮށްދޭނެ 

ގެ ގެ ނޯޓިސްބޯޑު www.judiciary.gov.mvމިކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް 

 . ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ލިބި ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސްބޯޑުގެ އިޢުލާނާއި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ ބައިން 

މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެިއލް އެޑްރެސް ލޫާމތު ސާފުކުރުމަށް، މަޢުޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި މަސައްކަތަށް 

@judiciary.gov.mvprocurement ްގެ ކުރިން މެއިލް  00:14ދުވަހުގެ  ވަނަ  2021ނޮވެމްބަރ  24 އަށ

 މިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަށް 11:00ދުވަހުގެ  ވަނަ 2021ނޮވެމްބަރ  25 ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހިސާބު އަންދާސީ ކުރެއްވުންއެދެމެވެ.

 ޅުއްވުން އެދެމެވެ. ހެހުށަ ވަޑައިގެން

 މިހެންވެ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަަކއި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 1443 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10

 2021 ނޮވެމްބަރ  15

 
 

http://www.judiciary.gov.mv/
http://www.judiciary.gov.mv/
mailto:ict@judiciary.gov.mv


3340770 މާލެ. ފޯން:، 20212ނގުން، ބުރުޒުހިޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ތީމުގެ، އާޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެ  
www.judiciary.gov.mv  |   info@judiciary.gov.mv 

 c

 

 

 “Speech to Text technology”  ަޓް ލިޔުން އޮޓަމޭދިވެހިބަހުން ދައްކާ ވާހަކަ ތާަނއިން  ނުވަތ
 ކުރާ ޓެކްނޮލޮޖީ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަާރތެއް ހޯދުމާގުޅޭ؛

  198-F/2021/211 (15 2021 ނޮވެމްބަރ)  

  ް(00:11) 2021ނޮވެމްބަރ  25  ބިޑ 

  ް(، ާއބުރުޒު ހިނގުން 3ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / ތީމުގެ )ގޭޓް   ބިޑ 

 ތް ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަ  .1
“Speech to Text technology” ަދިވެހިބަުހން ދައްކާ ވާހަކަ ތާނައިން ލިޔުން އޮޓަމޭޓް ކުރާ ޓެކްނޮލޮޖީ  ނުވަތ

 އަންނަނިވި ޝަރުތުތަށް ފުިރހަމަވާ ހުށަހެޅުމަކަށްވާންވާނެއެވެ.ޅުމަކީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުަށހަޅާ ހުށަހެ
 %80 ފޯރުކޮށްދޭ އޯޑިއޯ ފައިލް ތާނައަށް ބަދަލުކުރުމުަގއި ދަށްވެގެން )ހ( ފޯރުކޮށްދޭ ނުވަތަ ހުަށހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ

 އެކިއުރެސީ )ފައިނަލް ޕްރޮޑަކްޓްގަ( ހުންނަ ހުަށހެޅުމަކަށްވުން.
ޓެކްޮނލޮޖީއަކީ ެވބް ބޭސްޑް ޓެކްޮނލޮޖީއަކަށްވުމާެއކު، ފަސޭހަކަމާއެކު ކުށް އިސްލާުހކުރެވޭ އިންޓަރފޭސް )ށ( ފޯރުކޮްށދޭ 

 ހިމެނޭ ޓެކްނޮލޮޖީއަކަށްުވން.
 )ނ( އެކިއެކި ފޯމެޓްތަކުގަ ހުްނަނ އޯޑިއޯ ކްލިޕްތައް ލިއުމުގެ ގާބިލްކަން ހުންނަ ޓެކްޮނލޮޖީއަކަށްުވން.

 އެވޯޑްކުރެވޭ ފަރާތުން ތިރީގައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ދެއްކޭ  ޕާފޯމެންސް  ވަރުގެ މިން  ބޭނުންވާ  ،ޑެމޯއަށްފަހު 
 ޓާސްކްތައް ދެ ފޭސްއަކަށް ބަހާލައިގެން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

 ސްޓޭންޑް އެލޯން އެޕްލިކޭޝަނެއް ފަރުމާކުރުން  - އެކެއް  ފޭސް 

o Oauth 2.0 .ްއަށް ކޮމްޕެޓިބަލްުވނ 
o  ޯފައިލް އަޕްލޯޑްކުރެވުން އޯޑިއ 
o )ީއޯޑިއޯގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޝަން ޑައުންލޯޑްކުރެވޭ ފައިލް ފޯމެޓް )މައިކްރޯސޮފްޓް ވޯޑް އަދި ޓި.އެކްސް.ޓ 
o ްޔޫޒާ ރޯލް މެނޭޖްމަންޓ 

 އަދި ލައިވްކޮށް ޓްރާންސްކްރައިބް ކުރެވޭނެ ފީޗާއެއް  އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި އިންޓިގްރޭޝަން ހެދުން  އެހެން  – ދޭއް  ފޭސް 
 އިތުރުކުރުން 
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o  ްޖުޑީޝަރީގެ އެޕްލިކޭޝަންތަކުން ލައިވްކޮށް ޓްރާންސްކްރައިްބ ކުރެވޭނެ އޭ.ޕީ.އައި އެންޑްޕޮއިންޓ
 ޑިވެލޮޕްކުރުން

o  ިރެކޯޑެޑް އޯޑިއޯ ފައިލް އަޕްލޯޑް އަދި ޓްރާންސްކްރައިބް ފައިލް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އޭ.ޕީ.އައ
 އެންޑްޕޮއިންޓްތައް ޑިވެލޮޕްކުރުން

o ަރުމާކުރެވުނު ސްޓޭންޑް އެލޯން އެޕްލިކޭޝާންގައި ލައިވް ޓްރާންސްކަރައިބްކުރެވޭ ޔޫޒާ ކުރިން ފ
 އިންޓަފޭސް ފީޗަރ އިތުރުކުރުން

 
 ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަޖެހޭ ޝަރުތުތައް: .2

ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ އަންަނނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަާރތަކަށް ވާން ވާނެއެވެ. މި ޝަުރތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާ 
ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ބިޑަކީ "ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންސިވް" ބިޑެއް ނޫން ކަމަށް، ބިޑް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި 

 ކަނޑައެޅޭނެއެވެ. 
ޤާނޫނުގެ ަދށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  2014/18ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ނަންބަރު  ،ޅާ ފަރާތަކީބީލަން ުހށަހަ 2.1

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.   
 ބީލަން ހުށަހެޅުން  .3

ެމދުވެރިކޮށެއެވެ. މި ފޯމުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންާވީނ މި ކަރުދާހާއެކު ދީފައިވާ އަްނދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް 
އް ބަލައެއް ނުގަނެޭވނެއެވެ. ޮކންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހަޅާ ީބަލމެކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބަިއތަ

 ބައިތައް ވަކިން އެނގޭނޭެހން އެ ފޯމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. 

އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން  )އެކެއް( ބީލަމެވެ. 1ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަާރަތކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ 
 ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ުހށަހަާޅގައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ުކރެވޭނެއެވެ.

 ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  .4

އިވެލުއޭަޝން  ނެތްނަމަ ނުވަތަ މަދު ލިޔުންތައް އަދި ލިޔުމެއް އަދި މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިމިވާ ހުށަހަޅާއިރުބު އަންދާސީ ހިސާ 4.1
 މަރުހަލާގައި އަންދާސީ ހިސާބު ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ީބލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް.)ހ( 
 .ޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީރަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ)ށ( ކުންފުނި/ޕާްޓނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ 

 )ނ( އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.
 )ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތު އެގޭގޮތައް(. ޕްރޮފައިލްިވޔަފާރި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބީަލން )ނ( 
ުނވަތަ މޯލްޑިވްސް  ފައިވާނަމަ(ކޮށް ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީ ގެސެޓްފިކެޓްރެޖިސްޓްރޭޝަން ޓީ .އެސް.ޖީ )ރ(

 އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިއުމެއް.
 އް( ނަްނބަރު ގައި ބަޔާންކޮްށފައުވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ.ފަހެ) 05ލޫާމތު ކަރުދާހުގެ މަޢު( )ބ
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 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 5.1

 ބިޑް . އެވެ(އިންސައްތަ އެކެއް) 1% އަގުގެ ޖުމުލަ ބިޑްގެ ހުށަހަޅާ ސެކިޔުރިޓީގެ ބިޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މި( ހ)
 .ވާންވާނެއެވެ ކަމުގައި ދުވަސް( ތިރީސް) 30 މަދުވެގެން  ފެށިގެން ތާރީޚުން ހުށަހަޅާ ބިޑް މުއްދަތަކީ ސެކިޔުރިޓީގެ

އަށް ވުރެ ބޮޑުވާކަމުގައިވާނަމަ  )ފަސް ލައްކަރުފިޔާ( ރ.500,000.00)ށ( ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުގެ ޖުމްލަ އަގު 
 އެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ށްފައިވާ އަދަދުެގ ބިޑް ސެކިއުރިޓީމަތީގައި ބަޔާންކޮ

ށްފައިވާ ޭބންކަކުން ނުވަތަ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރާނީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮ)ނ( 
އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ  ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިުއޓަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ލިޔުމެކެވެ.

 ގޮތުގައި ޗެކް ބަލައެއް ނުގަނެވޭެނއެވެ.
ރީޓީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުެގ ަނމަ، މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިޔު)ރ( މަސައްކަތާ ހަވާލުނުވެއްޖެ

 ހައްގު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.  

 އަދި އެްޑވާންސް ފައިާސގެ ގެރެންޓީ  އެޑްވާންސް ފައިސާ 2.5

  ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވެއެވެ.މި ޕްރޮޖެކްޓަށް އެޑްވާންސް  )ހ(
 ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ. 5.2

)ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ( އަށްވުރެއް ބޮޑު  ރ.500،000.00ފަރާުތްނ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ ީބލަން ކާމިޔާބުކުރާ )ހ( 
 މަސައްކަތާ )ހަތަރު އިްނސައްތަ( އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް 4އަގެއްނަމަ ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި %

 ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.ހަވާލުވާ ދުވަހު 
ށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުޕާރފޯމަންސް )ށ( 

ގެރެންޓީ ޕާރފޯމަންސް ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަްލ އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަުކން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
 ގެ ގޮތުގައި ޗެކް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ގެރެންޓީލިޔުމެކެވެ. އަދި ޕާރފޯމަންސް 

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަސައްކަތުގެ މުޅި މުއްދަތަށްވުރެ ، ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީ މުއްދަތަކީ( )ނ 
ކުރު މުއްދަތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަނާޅާފި ނަމަ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ހަވާލުނުވީ ކަމަށެއެވެ. 

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް އަދި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
 .ލިބިގެންވެއެވެ

ކޮންޓްރެކްޓް ބާިތލްކުރަން މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ނިންމައިފި ނަަމ، ނުވަތަ އެއްވެސް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ  )ރ(
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު މި ގެރެންޓީގެ ޕާރފޯމަންސް ސަބަބަކާހުރެ މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

 ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
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( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ވާ ގޮތަށް ލޯވެސްޓް 2ގެ )ހ( ގެ ) 10.46ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ،ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭނީ
އިވެލުއޭޓެޑް ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންސިވް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ. އެގޮތުން ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މާކްސް ދެވޭނެ 

 ؛ގޮތްތަކަކީ

 %25ޖެނެރަލް އިވެލުއޭޝަން  6.1

 %20އަގު  6.1.1

 ތީ މާކްސް.ށް އެންމެމައެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަ

  5%މުއްދަތު  6.1.2

  ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސް. އެންމެ
 
 %75 ޝަން އޭ ޓެކްނިކަލް އިވެލު  6.2

މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން ޓެކްނިކަްލ އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަީނ ދެ މަރުހަާލއަކަށް ބަހާލެވިެގންނެވެ. 
ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މިކަމަށް ހާއްސަ  ކުންތަމަ މަރުހަލާގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަފުރައެގޮތުން 

ހުށަހެޅުްނ  ހުށަހަޅާފައިވާޑެމޮންސްޓްރޭޓްޝަން ސެޝަންގައި ޓީމަކަށް ޑެމޮންސްޓްރޭޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ. އަދި މި 
ގައި ޓްރާންސްކްރައިބް ކުރުމަށް ުހށަހެޅުމު ިމންވަރުގެ އެކިއުރެސީ ލެވެލްއަކަށް ފެތޭތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން، ޓުން ބޭނުންވާޑިޕާޓްމަން

އަދި ޓެކްނިކަްލ އެކިއުރެސީ ލެވެލް ވަޒަންކުރެވިގެންާދނެއެވެ.  ފޯރުކޮށްދެވޭ އޯޑިއޯ ފައިލް ދިވެިހބަހުން ލިޔެވޭއިރު، ލިޔުމުގެ
މަތީ  ންނުވަތަ އެއައްވުރެ %50ގެންާދނީ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި މަރުހަލާައށް ދިއުމަށް ފުރުސަތު ލިބިއިވެލުއޭޝަންގެ ދެވަނަ 

ރުހަލާއަށް ދިޔުމުގެ ަވނަ މަހުށަހެޅުންތަަކށް ދެލް އަށްވުރެ ދަށް ލެވެ  މި .ގެ އެކިއުރެސީ ހުންނަ ހުށަހެޅުންތަކަށެވެލްއެއްލެވެ
  .ފުރުޞަތު ލިބިގެން ުނވެއެވެ

ޑާޓާ  ފޯރުކޮށްދެވޭ އިންޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންެގ ދެަވނަ މަރުހަލާ ކުރިއަށްދާނީ ފުރަަތމަ މަރުހަލާ ނިމުމަށްަފހު، ޖުީޑޝަރީ
ށް  ން ތަރައްގީކުރުމައިތުރަށް ޓްރެއިންކުރުމަށާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އިތުރަށް ހުަށހެޅު ޑާޓާ މޮޑެލްތައްބޭނުންކޮށްެގން 

 މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހަފްތާގެ މުއްަދތެއް ދިނުަމށްަފހުއެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ މަރުހަާލއެކޭ އެއްގޮތަށް ދެވަނަ މަރުހަލާަގއިވެސް 3
ދެ ވަނަ ޑެމޮންސްޓްރޭޝަންއަށްފަހު ޓެކްނިކަްލ މިކަމަށް ހާއްސަ ޓީމަކަށް ޑެމޮންސްޓްރޭޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ. 

 އިވެލުއޭޝަންއަށް މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ތިރީގައިއެަވނީއެވެ.
 

 %50 އެކިއުރެސީ  6.2.1
އެކިއުރެސީލެވެލް އެންމެ މަތިން ހުންނަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތައް އެންމެ ގިނަމާކްސްގެ އުސޫލޫން ޕްރޯރޭޓާ ކޮށެވެ. 

  އިންސައްތަ ނުވަތަ އެއައްވުރެއް މަތީ ލެވެލެގެ އެކިއުރެސީއެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. %50އެގޮތުން ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި 
 ސައްތަ ނުވަތަ އެއައްވުރެއް މަތީ ލެވެލެގެ އެކިއުރެސީއެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.އިން  %80މަރުހަލާގައި ދެވަނަ 

 
 25% ސަޕޯޓިން އޯޑީއޯ ފައިލްސް 6.2.3
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މި ބަޔަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަާލނީ އެންމެ ގިނަ ފޯމެޓްތަަކށް ހުްނނަ އޯޑިއޯ ފައިލް ސަޕޯޓްކުރާ ހުަށހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަްއ 
 އުސޫލޫން ޕްރޯރޭޓާ ކޮށެވެ.އެންމެ ގިނަމާކްސްގެ 

  

 ލޫމާތު އިތުރު މަޢު. .7

)އެކެއް(  1)ހ( ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑްކުރެވޭ ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ. އަދި އެކަން އަންގާތާ އެންމެ ލަސްވެގެން 
 ހަފުތާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތާ ހަވާލުވާން ވާނެއެވެ.

މި ްޕރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަްށޓަކައި ޑެލިވަރީ ޮކށްދެވޭނެ މުއްދަތެކެވެ. އަދި  ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާމުއްދަތުގެ ޮގތުގައި ޖަހަންާވނީ  ))ށ
 މުއްދަތު ގުނާނީ ބަންުދދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެއެވެ.

  ވެ.ނިމުމުންނެ ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާ ޑެލިވަރީކޮށްތަކެތި ( މަސައްކަތުގެ އަގު ދޫކުރެވޭނީ މި ނ)

( ބިޑް ހުށަޅާ ފަރާތަކީ ަޝރުއީ ހުކުމެއް ރައްދުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާ ނަމަ، ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި އެކަން ރ)
ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ަފދަ މައްސަލައެއް ޝަރުއީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ އެ ަމއުލޫމާތު ވެސް އެ ގޮތަްށ 

އެފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 
އެ ފަރާތަކީ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުުތ ، ނުކުޅެދިދާނެކަމުގެ އިހްތިމާލު ޮބޑުކަމަށް މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގަޫބލުކުރެވިއްޖެ ނަމަ

 ންޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު މި ޑިޕާޓްމަ

 ( ބިޑް ހުަށހެޅި ފަރާތާއި މުއާމަލާތުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ބ)

މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތްހަވާލުވުމާއެކު ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމު މެދުވެރިކޮށް މި ކޮންޓްރެކްޓަށް )ޅ( 
ތައްޔާރުކުރާ ޕަރޗޭސް އޯޑަރު ދޫކުރެވޭނެއެވެ. މަސައްކަތަށް ފައިސާދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މި ޑިޕާޓްމަންޓުން މަސައްކަތް 

އިސްވެދެްނނެުވނު ޕަރޗޭސް އޯޑަރާ ހަވާލާދީ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ިއްނވޮއިސް ހުށަހެޅުމުން ޕަބްލިކް ބަލައިގަތުމާއެކު، 
 އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ހުށަހަޅައިގެންނެއެވެ. 
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` 

 
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ،
 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

 ހޯދުމާގުޅޭ ފަރާތެއް ފޯރުކޮްށދޭނެ ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރާ އޮޓަމޭޓް ލިޔުން ތާނައިން ވާހަކަ ދައްކާ ދިވެހިބަހުން : މަސައްކަތުގެ ނަން 

 : އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް

 :(1)ފޭސް  މުއްދަތުމަސައްކަތުގެ 

  (:2މަސައްކަތުގެ މުއްދަދު )ފޭސް 

 
 
 
 

 
 

 
 މެވެ.ކުރުމަށް ހުށަހަޅައެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ،ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އަގުތަކަށްމަތީގައި މަސައްކަތްތައް މި 
 

 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ :
  ސޮއި : 

 އެޑްރެސް :ދާއިމީ    ނަން :    
 ) ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުންނަމަ (              :މަޤާމް    : މޮބައިލް ނަްނބަރު

 މޯބައިލް ނަމްބަރު :   :އައިޑީކާޑު ނަމްބަރު  
 
 
 
 
 

 އަގު )ޖީއެސްޓީއާއެކު( ޖުމްލަ ބޭނުންވާ އަދަދު  ތަފްސީލް

  1  ޮލޖީޓެކްނޮ ކުރާ އޮޓަމޭޓް ލިޔުން ތާނަިއން ވާހަކަ ދައްކާ ދިވެހިބަހުން
  ޖުމްލަ އަގު:

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ :
 : ް2021ނޮވެމްބަރ  25 ތާރީޚ 
  : ި00:11ގަޑ 
  ްތަން : ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ 
 198  :އިޢުލާން ނަމްބަރ-F/2021/211 
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 ޗެކްލިސްޓް  ތަކެތީގެ  އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއި އެކީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ުހށަަހޅާ ފޯމް.   

 .ޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީރަ ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ   

 އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.   

 )ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތު އެގޭގޮތައް(. ޕްރޮފައިލްވިޔަފާރި ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ބީލަން    

  އިންލަންޑްލްޑިވްސްމޯނުވަތަ  ކޮށްފައިވާނަމަ( ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީ ގެސެޓްފިކެޓްރެޖިސްޓްރޭޝަން ޓީ .އެސް.ޖީ   

 ނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިއުމެއް.ރެވެ

 ރިޓީ.ްއ( ނަންބަރު ގައި ބަޔާންކޮށްފައުާވ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބިޑް ސެކިއު ފަހެ) 05ލޫމާތު ކަރުދާހުގެ މަޢު   

 


