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މި އޮފހުގެ ނަމްބަރ  07( (IUL)/201-B/1/2020/10މާރިޗު  )2021އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދޭ މަޢުލޫމާތު
 -1މައިކްރޯސޮފްޓް ސާރފޭސް ގަތުމަށް
 .1.1މިއިއުލާނުގެ ދަށުން ކުރަންބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ތަފްސލު ،މިކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ތަފްސލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ .ބލަމާއި ބެހޭ
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ  fathun@caa.gov.mvއަށް އ-މެއިލް ކޮށްދިނުމުން ނުވަތަ އޮތޯރިޓގެ ފޯނު ނަންބަރ  3027200އަށް
ރަސްމގަޑގައި ގުޅުއްވުމުން އެ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
 .1.2އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނ މި ފޯރމް އާއި އެކުގައި އެވާ "އަންދާސ ހިސާބު ހުށައަޅާ ފޯމް" (ޖަދުވަލު  )1އިންނެވެ.
 .1.3އަންދާސ ހިސާބުތައް ބަލައިގަނެވޭނ  16މާރިޗު  2021ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  14:00އާއި ހަމައަށެވެ .އަދި ހުށަހެޅުނު އަންދާސ ހިސާބު
ހުޅުވުން އޮންނާނ  16މާރިޗު  2021ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  14:00ގައެވެ.
 .1.4ބލަން ހުށަހަޅުއްވާނ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓއުރައެއްގައެވެ ،އަދި ސިޓއުރައިގެ ބޭރުގައި މި ދަންނަވާ މައުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާންޖެހޭނެއެވެ.
("ބލަން ކަރުދާސް" "ބލަން ނަންބަރު" "ބލަން ހުޅުވާ ތާރޚް" "ބލަން ހުޅުވާ ގަޑި")' މިހެން ބޭރުގައި ލިޔުއްވުމަށް ފަހު ހުށަހެޅުއްވުން
އެދެމެވެ.
 .1.5މި ބލަންތައް ހުޅުވާނ ބލަން ހުޅުވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގަންނަވާ ބލަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބުންގެ
ހާޟިރުގައެވެ.
 .1.6ބލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ ދެ ބަޔަކަށެވެ .އެއ ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓރިއާ އާއި އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓރިއާ މި ދެ ބަޔަށެވެ.
ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓރިއާގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަށް ފުރިހަމަ ނުވާ ބލަންތައް ބާތިލްވާނެއެވެ .އަދި މި ބލަންތައް އިވެލުވޭޝަން މަރުހަލާއަކަށް
ނުގެންދެވޭނެއެވެ .އަދި މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓރިއާއި އެއްގޮތަށް މާކްސްދިނުމުން ،އެންމެ
މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
 -2ބލަމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި (ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓރިއާ  -މި ތަކެތި ހުށަނާޅާނަމަ ބލަން ކެންސަލްވާނެއެވެ).
 -2.1މިކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބލަން ހުށަހަޅާފޯމު.
 -2.2ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓްއަކުން ހުށަހަޅާނަމަ މިނިސްޓްރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި
ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕ ބލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއި އެއްކަރުދާސް ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާނަމަ އައިޑެންޓިޓ
ކާޑު ކޮޕ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 -2.3މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ޕެޔަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް /ނޯޓިފިކޭޝަންގެ ކޮޕ ބލަން ހުށަހަޅާ
ފޯމާއި އެއްކަރުދާސް ކުރަންވާނެއެވެ.
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 -2.4މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓން ފާއިތުވި  6މަސްދުވަސްތެރޭގައި ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް.
 -2.5ބލަމަށް އަގުހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަން .މި ކޯޓޭޝަންގައި ކޯޓޭޝަން ނަންބަރު ،ތާރޚް ،ޚިދުމަތުގެ އަގު ،ޓެކްސް އަދި ޖުމްލަ އަގު އެގެން އޮތުމާއި
އެކު ،ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތާއި ވިޔަފާރގެ ސިއްކަ އޮންނަންވާނެއެވެ .ކޯޓޭޝަންގެ ވެލިޑިޓ މުއްދަތަށް މަދުވެގެން 45
ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ.
ޕްރޮޕޯޒަލް އާއި އެކު ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރުގެ މައުލޫމާތާއި އައިޑކާޑުގެ ކޮޕ އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އމެއިލް އެޑްރެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 -2.6މިފަދަ މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަދުވެގެން  03އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން( .މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދފައިވާ ލިޔުންތައް .މި ލިޔުންތަކަކ ތަޖުރިބާ ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށާއި ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓރިއާ
ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ލިޔުންތަކެވެ).
 -3ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ގެންގުޅޭ މިންގަނޑުތައް (އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓރިއާ)
 .3.1ބލަން ހުށަހާޅާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާއަށް ގެންދެވޭނ މިކަރުދާހުގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް
ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް ތަކެވެ.
 .3.2މި މަސައްކަތައް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓރިއާގައި މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިރގައި އެވަނއެވެ.
މާކްސްދެވޭ ކްރައިޓރިއާ

މަރކްސް

އަގު

60%

މުއްދަތު

40%

ތަފްސލު
ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު × 60
މުއްދަތަށް މާކްސް ދެވޭނ ގިނަވެގެން  15ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ .މިގޮތުން މާކްސް ދެވޭނެ އުސޫލު ތިރގައި
އެވަނއެވެ.
 5 – 0ދުވަސް –  40މާކްސް
 10 – 6ދުވަސް –  20މާކްސް
 15 – 11ދުވަސް –  10ދުވަސް
 15ދުވަހުން މަތި –  0މާކްސް
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