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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އަންދާސީހިސާބު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
ނބަރު
މަސައްކަތް މިމިނިސްޓްރީ ހިންގަމުން ގެންދާ ވެލާނާގެ( )10ވަނަ އިޢުލާން ނަ ް
ފަންގިފިލާގައި ހުރި އެއަރކޯންތައް (1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް ސަވިސްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ތާރީޚު

(IUL)10-F/10/2020/44
24ސެޕްޓެންބަރު2020

މިމިނިސްޓްރީ ހިންގަމުން ގެންދާ ވެލާނާގެ( )10ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި އެއަރކޯންތައް (1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
ސަވިސްކުރުމާއި ބެހޭ ތަފްސީލާއި އަދި ޕޮއިންޓް ދޭނެ މިންގަނޑުތައް
 .1ތައާރަފް:
 .2މިމިނިސްޓްރީ ހިންގަމުން ގެންދާ )ވެލާނާގެ  10ވަނަ ފަންގިފިލާގެ) އޭ.ބްލޮކު،ބީ.ބުލޮކުގައި ހުރި އެއަރކޯންތައް (1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް ސަވިސްކުރުން

 .3ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް:
 މިމިނިސްޓްރީ ހިންގަމުން ގެންދާ )ވެލާނާގެ  10ވަނަ ފަންގިފިލާގެ) ހުރި  82ސީލިން މައުންޓް (ޑައިކަން) އާއި  1ހިޓާޗީ
24000BTUއެއަރކޯން(ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައި) ޖުމްލަ  82އެއަރކޯން ސަރވިސްކުރުން.
 ޤަވާއިދުން ކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ އެއަރ ކަންޑިޝަންތަކުގެ ފިލްޓަރ ނައްޓާ ސާފުކުރުމަށްފަހު އަޅުވައި
ދިނުން .އަދި  11މަސް ހަމަވުމުން ސީލިންގު މައުންޓު އެއަރ ކަންޑިޝަންތަކުގެ އެތެރޭ ބައިގެ ޑްރެއިންތަކާއި ފަންކާތައް އެތެރާއެކު
ނައްޓައި ސާފުކުރުމާއި ،ސްޕްލިޓް އެއާރކަންޑިޝަން އައުޓް ޑޯއާއެކު ނައްޓައި ފުލް ސާވިސްކުރުން.
 އެއަރ ކަންޑިޝަންތައް ސަރވިސް ކުރަމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާއިރު އެއަރ ކަންޑިޝަންގެ މައްސަލައެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަ
ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން
 އެއަރ ކަންޑިޝަންގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިނަމަ އެކަން ބެއްލެވުމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވި

ފަރާތުގެ

ޓެކްނީޝަނުން ލަސްވެގެން ( 8ދޭއް) ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އެކަމެއް ބައްލަވައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ
މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަވަންވާނެއެވެ.
 މަސައްކަތް ކުރާނީ ކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ .އަދި އެ ދުވަހަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްނަމަ ޖެހިގެން
އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުއެވެ.
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އސަލައެއް ދެނެގަނެ އިތުރު އަގެއް ނުނަގައި އަދި ކޯޓޭޝަން
 އެއަރ ކަންޑިޝަންތަކުގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެމަ ް
ފޮނުވުމަކައި ނުލައި އެކަމެއް ހައްލުކޮށް ދޭންވާނީ ތިޔަ ފަރާތުންނެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،މަރާމާތަށް ބޭނުންވާ އެއަރކޮންޑިޝަނާ ގުޅުން
ހުރި ތަކެތި ހޯދާނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުންނެވެ.
 މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެއްޗަކަށް ނުވަތަ އިމާރާތަށްގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އޭގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ މަސައްކަތް ކުރާ
ފަރާތުންނެވެ.

 .4އަގު ހުށަހަޅާނެގޮތް:


އަގު ހުށަހަޅާނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ފޯމުގައި މަސައްކަތުގެ އަގު އަހަރަކަށް ޖެހޭ އަގު
ޖީ.އެސް.ޓީ އާއެކުގައެވެ.



އަގު ހުށަހަޅާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

 .5މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް:


މަސައްކަތުގެ އަގަށް  ( 60%އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އަގުގެ ގޮތުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ).



ރބާއަށް ( 40%އެއަރކޯން ސަވިސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން)
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަޖު ި
ށހަޅުއްވަންވާނެއެވެ .މި
ހ ަ
ފއިވާނަމަ ،މަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތުން ދީފައިވާ ލިޔުންތައް ު
މިފަދަ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށް ަ
ދފައިވާ ކަމުގެ މުއްދަތު
ގއި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކޮށް ީ
ލިޔުންތައް ހުށައަޅާއިރު ވޭތުވެ ދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭ ަ
ޓ
ތއް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް ތަޖްރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިން ް
އެގޭގޮތަށް ލިޔުންތައް ހުށަ ހަޅަންވާނެއެވެ( .އަދި މި ލިޔުން ަ
ވނެއެވެ).
ޖރިބާގެ ގޮތުގައި ނުބެލެ ޭ
ނުދެވޭނެއެވެ) (މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ތަ ު

 .1އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް:
(ހ) މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަކީ  13އޮކްޓޫބަރު  2020ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް (ވެލާނާގެ  10ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށެވެ.
ނވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ދޫކޮށްފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައެވެ.
(ށ) އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަ ް
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ފޯމުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ އާއެކު ޖުމްލަ އަގުޖަހައި ސޮއިކޮށް ،އަދި ވެރިފަރާތުގެ
ތައްގަނޑު ޖަހާފައި ނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ނދުކުރެވިފައެވެ .ސިޓީއުރައިގެ
ނވާނީ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ،ސިޓީއުރައެއްގައި ބަ ް
ހންނަ ް
(ނ) އަންދާސީހިސާބު ު
ނމާއި ،އިޢުލާން ނަންބަރާއި ،ކޮންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބެއްކަން އެނގެން
ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ަ
އޮންނަންވާނެއެވެ.
އ
ހށަހެޅޭ އެއްވެސް އަންދާސީހިސާބެއް ބަލައެ ް
ތވުމަށްފަހު ު
މށް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއި ު
ނދާސީހިސާބު ހުށަހެޅު ަ
(ނ) އަ ް
ގނެވޭނެއެވެ.
އ-މެއިލްއާއި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައެއްނު ަ
ނުގަނެވޭނެއެވެީ .
(ރ)

އަންދާސީހިސާބުތައް

ބންދުކޮށްފައިވާ
ަ

އުރަ

ކެނޑުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވަނީ،

ށ
އެކަމަ ް

ކަ ނޑައެޅިފައިވާ

ގަޑީގައި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ .އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އަގަށް ބަދަލެއް
ނުގެނެވޭނެއެވެ.
ނ
(ބ) އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ .ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭ ީ
އެންމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ .އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ.
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 .2އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
ރތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
(ހ) އަމިއްލަ ފަރުދަކު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާނަމަ ،ހުށަހަޅާފަ ާ
ކޮޕީ
(ށ) ވިޔަފާރި/ކުންފުންޏެއް ނަމަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވިޔަފާރި/ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ
(ނ) އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނަމަ ވަނަވަރު (ސީވީ) ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް ނަމަ ،ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް (ޕްރޮފައިލްގައި ކުންފުނީގެ
އދި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް)
ތަޢާރަފް ،މަޤްޞަދު ،އޮނިގަނޑު ،މާލީ ޤާބިލުކަން ،ކުރަމުންދާ ަ
(ރ) ވިޔަފާރި/ކުންފުންޏެއްނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުވަތަ ބީ.ޕީޓީ ރަޖިސްޓަރީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ
ފންޏެއް ނަމަ ،މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
(ބ) ކުން ު
ސ މެޓީރިއަލެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމަށް
(ޅ) އެޑިޔުކޭޝަނަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ކޯ ް
ނ އަންގައިދޭ ރަސްމީ
ބލުންކަމާއި ،ހޯދާފައިވާ ތަމްރީ ު
ޤ ި
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާނަމަ ،ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަޢުލީމީ ާ
ލިޔުމާއި ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ.
ނމަށް ކަމުގައިވާނަމަ ،ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން
(ކ) ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުކޮށް ދިނުމަށް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދި ު
ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ
(އ) ކަނޑުމަގުން ތަކެތި އުފުލުމުގެ ޚިދުމަތެއް ނަމަ ،ޓްރާންސްޕޯޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ކަނޑު އުޅަދުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި.
ބަރުމަރުކާ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީއާއި،ސީ.ވާދިނަސް ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ،

(ވ) ޢިމާރާތްކުރުމާއި ،ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ބިޑުހުށަހަޅާނަމަ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް
ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުން.
(މ) މީގެކުރިން ސަރުކާރަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ވާނަމަ އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭ
ގއި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
ވދިޔަ  5އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭ ަ
ލިޔުންތައް( .ރިފަރެންސް ލެޓަރ ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ފާއިތު ެ
މަސައްކަތްތަކުގެ  5ލިޔުމަށްވުރެ ގިނަނޫން ޢަދަދަކަށް ލިޔުން ހުށަހެޅުއްވިދާނެއެވެ .ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް
ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެއެވެ .މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރިކަމުގެ އެއްބަސްވުންތައް ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި
ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 .3މުހިންމު އެންގުންތައް:
(ހ)

އަންދާސީހިސާބު

ހށަހެޅުމުގެ
ު

އޮޅުންއަރާ

ކުރިން

އެއްވެސް

ކަމައެއް

ސާފުކުރަން

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

އ
އެކަމެ ް

ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .މިކަމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުވެއްޖެނަމަ  7972221އަށް ގުޅުއްވައިގެން
ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދެމެވެ.
(ށ) ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އެވޯޑުކުރުމަށްފަހު ،ސޮއިނުކޮށް ނުވަތަ އެއްވެސް ހިސާބަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭނެކަމަށް ބުނެ
ށހަޅާ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުހޯދުމުގެ
ށ އެފަރާތަކުން ހު ަ
ދތަކަ ް
އހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއް ަ
ދޫކޮށްލައިފިނަމަ( 1 ،އެކެއް) ަ
އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ފއާޒުން އެ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ
އ ެ
ށފަހު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް ެ
މ ް
ދ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތު ަ
(ނ) ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތަށް އެ ި
ތަކެއްޗެއް ބޭނުން ނުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމަށް ހުށަހެޅި އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ ޙައްޤު މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހޯމްއެފެއާޒަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.

މިގޮތުން

އަންދާސީހިސާބުތައް

ބާޠިލު

ކުރެވިއްޖެނަމަ

ހުށަހަޅާފއިވާ

ފަރާތްތަކުގެ

ވކަން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.
އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުކުރެވިފައި ާ
(ރ)

އަންދާސީހިސާބު

ހޅާފަރާތާއި
ހށަ ަ
ު

ޢާއިލީގޮތުން

ޅމެއް
ގު ު

ހުރިފަރާތެއް

ޓރީ
މިނިސް ް

އޮފް

ހޯމްއެފެއާޒްގައި

ޖހޭ ފަރާތެއްކަމަށް މި
އވެ .މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ެ
ވނެ ެ
ޔންކޮށް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ާ
ވަޒީފާއަދާކުރާނަމަ ،އެކަން ބަ ާ
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މިނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަކުރެވި އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ،އެ އަންދާސީހިސާބެއް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ .މި
ވނީ ،އަނބިމީހާ ،ފިރިމީހާ ،މަންމަ ،ބައްޕަ ،ދަރިން،
ޅންހުރިކަމަށް މާނަކޮށްފައި ަ
ގތުން ގު ު
ނަންބަރުގައި ޢާއިލީ ޮ
އއްބަފާ މީހުންނެވެ.
އެއްބަނޑު/އެއްބަފާ ،އެއްބަނޑު ެ
ށ
ޤބިލުކަން ހުރި މިންވަރު އަންގައި ދިނުމަ ް
ދ ފަރާތުގެ މާލީ ާ
ވތަ ޚިދުމަތް ޭ
ގއި ކުންފުނީގެ ނު ަ
ނދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމު ަ
(ބ) އަ ް
ބންކުގެ ތައްގަނޑުޖެހި)
ޓޓްމަންޓް ( ޭ
ށހަޅުއްވާނަމަ ،ފާއިތުވި  3މަސްދުވަހުގެ ބޭންކު ސް ޭ
ނޓެއް ހު ަ
ބޭންކު ސްޓޭޓްމަ ް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އވާ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމަކާއި ޚިލާފުވެގެން ބްލެކް ލިސްޓު
(ޅ) މި މިނިސްޓްރީއަށް ޚިދުމަތް/ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެފަ ި
ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ،ބްލެކް ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ނުވަތަ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން
ކމުގައި ވީނަމަވެސް އެ
އއް ނޭޅޭނެއެވެ .އަދި ހުށަހެޅި ަ
ކުރާ އެއްވެސް އިޢުލާނަކާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަ ެ
ވއެވެ.
އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލުކުރުމުގެ ޙައްޤު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެން ެ
ދހުގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި
(ކ) މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް މި ކަރު ާ
ބުނެފައިވާ ލިޔުމެއް

ފއި ނެތްނަމަ
ހށަހަޅާ ަ
ު

އ
ެ

އަންދާސީ

ހިސާބު

ބޠިލުކުރުމުގެ
ާ

އިޚްތިޔާރު

މިނިސްޓްރީއަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
ނ
ހށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓުކުރުމުގައި ޕޮއިންޓުދޭނެ މިންގަނޑުތަކާއި ،ހޯދަ ް
(އ) މި އިޢުލާނުގެ ދަށުން ު
ފޞީލު މަޢުލޫމާތު މި ކަރުދާހާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ތ ު
ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތީގެ ަ
__________________
 28ސެޕްޓެންބަރު 2020
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c
ީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އަގުހުށަހަޅާ ފޯމް
»އިޢުލާން ނަންބަރު 82( (IUL)10-F/10/2020/44 :ސެޕްޓެންބަރު )8181
ކުރަންބޭނުންވާ މަސައްކަތް :މިމިނިސްޓްރީ ހިންގަމުން ގެންދާ ވެލާނާގެ( )10ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި އެއަރކޯންތައް (1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް ސަވިސްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
»ކުންފުނި/އަގުހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނަން

އައި.ޑީ ކާޑް/ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

އެޑްރެސް

ގުޅޭނެ ނަންބަރު

»މަސައްކަތުގެ އަގާއި މުއްދަތު
މުއްދަތު:

ހުށަހަޅާ އަގުގެ ޖުމްލަ (އަހަރަކަށް ޖެހޭ ވަރު ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން) ދިވެހި ރުފިޔާއިން

1އަހަރަށް
»ތަޖްރިބާ
މަސައްކަތް

#

މަސައްކަތުގެ އަގު (ރ)

ތާރީޚު

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިފަރާތް

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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ބިޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާއިރު ހުންނަންޖެހޭނެ ތަކެތި

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 ާ
އތުން
ސއިކޮށްފައި ޮ
ޮ
ރހަމަކޮށް
ފ ި
ކމަށާއި އަދި ފޯމު ު
މގައި ަ
އވާ ފޯ ު
ރވިފަ ި
ޙވާލުކު ެ
ރން ަ
ނ މި މިނިސްޓް ީ
ނވާ ީ
އވަ ް
ހޅު ް
ސބު ހުށަ ަ
ދސީ ހި ާ
އަން ާ
ޑޖެހިފައި އޮތުން)
ޕނީގެ ތައްގަނ ު
އއްނަމަ ސޮއިކޮށް ކޮމް ެ
(ކޮމްޕެނީ ެ
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 ަ

ގ
އގު ެ
ހޅާ ަ
ގއި ހުށަ ަ
ތ ަ
އރިޓީގެ ގޮ ު
ޑސެކި ު
މގައި ވާނަމަ ބި ް
ބޑުކަ ު
އށް ވުރެ ޮ
ސސް ހާސް ރުފިޔާ) ަ
 250,000.00ރ (ދެ ލައްކަ ފަން ާ

އރިޓީގެ
ބޑް ސެކި ު
ނއެވެި ( .
ނވާ ެ
ހށަހަޅަ ް
ގއި ު
އރިޓީގެ ގޮތު ަ
 0.5%ބިޑް ސެކި ު

ތ
ނވަ ަ
ބންކަކުން ު
ރވޭ ޭ
ނ ޤަބޫލުކު ެ
ސރުކާރު ް
ޖހޭނީ ަ
ހޅަން ެ
ގއި ހުށަ ަ
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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