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މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު
ލ
 .1މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީ ް
ލމާތުގެ މައްޗަށް
ޓވެއަރއަކީ މިބިއުރޯއިން ދޭ މައު ޫ
ފ ް
ބނުންވާ އެޗް.އާރު ސޮފްޓްވެއަރ ގަތުން .މި ސޮ ް
 1.1މިބިއުރޯއަށް ެ
ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއަރއަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
 . 1.2މި މައުލޫމާތު ޝީޓާއިއެކު މި ބީލަމާބެހޭ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރަންސް  /ސްޕެކް ޝީޓް އެއްކަރުދާސް
ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ތކުންނެވެ.
 1.3މި ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ސްޕެސިފިކޭޝަންއާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވޭނެ ފަރާތް ަ
 .2އަންދާސީ ހިސާބާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު
ތރީޚް :މިބީލަމުގައި މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމެއް ނޮންނާނެއެވެ
 2.1މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނަ ާ
 2.2އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް އަދި ގަޑި 2022 :މާރިޗް މަހުގެ  16ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30
ތން :މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ  8ވަނަ ފަންގެފިލާ
 2.3އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ަ
 2.4އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައި
ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ހންނެވެ.
ވތަ އިނގިރޭސި ބަ ު
ވހިބަހުން ނު ަ
 2.5އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތަކެއް ހުންނަންވާނީ ދި ެ
ކގައި ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.
 2.6މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހާ ފައިސާގެ ހުރިހާމުޢާމަލާތްތަ ު
މ ލޮޓަކަށް އެންމެ ބީލަމެކެވެ.
 2.7މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ ކޮން ެ
އނޫން ޗާރޖެއް
ހ ޑިއުޓީއާއި ޓެކްސްތައް އަދި ެ
ޖ ޭ
 2.8މިމަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދައްކަން ެ
ނވެ.
ވާނަމަ އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން ެ
މން އީމެއިލް
 2.9އަންދާސީ ހިސާބާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ލިޔު ު
މެދުވެރިކޮށެވެ .މިގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އީމެއިލް ކުރަންވާނީ procurement@stats.gov.mv
އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
 2.10މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ،އަންދާހިސާބުގައި ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ޞަފުހާ  ( 1ޖުމްލަ  7ޞަފުޙާ)

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ނ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ.
 2.11އަންދާސީ ހިސާބު އޮންނަންވާ ީ
 .3އަންދާސީހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް
 3.1މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު (ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން)
ނއެވެ.
 3.2ހުށަހެޅޭ ބިޑުގައި މަދުވެގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ވެލިޑީޓީ މުއްދަތެއް ދީފައި އޮންނަންވާ ެ
ނޓީގެ މުއްދަތު.
 3.3ވޮރަންޓީއެއް ދޭންޖެހޭނަމަ ވޮރަ ް
 3.4މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު.
ނފައިވާނަމަ)
 3.5މިމަސައްކަތުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ( ހުށަހަޅަން ބު ެ
 3.6ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް.
 3.7ވިޔާފާރީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.
 3.8އެސް.އެމް.އީ ނަމަ އެސް.އެމް.އީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.
3.9

ޖީ.އެސް.ޓީ/ބީޕީޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.

 3.10ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ރިސިޕްޓް
 3.11މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން.
 3.12ސަޕްލައިކޮށްދޭ ތަކެތީގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެއް/ރިސެލައެއް ނަމަ އެކަމުގެ ލިޔުން.
 3.13މީރާއިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް (ފާއިތުވި  3މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ދޫކޮށްއިވާ) ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
 3.14ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިޔުން.
ބލެންސް އެނގޭގޮތަށް).
ނޓް ެ
 3.15ފާއިތުވި  3މަސްދުވަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭންޓްމެންޓް (އެކައު ް
މ
 3.16މި ލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް  2ގައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯ ް
ޓ
 3.17މިލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް 1ގައިވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސް ް
 .4ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔެކިޔުންތަށް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ބީލަން ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.
 . 4.1ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް.
 4.2މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު (ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން)
ނއެވެ.
 4.3ހުށަހެޅޭ ބިޑުގައި މަދުވެގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ވެލިޑީޓީ މުއްދަތެއް ދީފައި އޮންނަންވާ ެ
 4.4މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު.
ނފައިވާނަމަ)
 4.5މިމަސައްކަތުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ( ހުށަހަޅަން ބު ެ
 4.6ވިޔާފާރީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.
4.7

އެސް.އެމް.އީ ނަމަ އެސް.އެމް.އީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.

 4.8ޖީ.އެސް.ޓީ/ބީޕީޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.
4.9

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ރިސިޕްޓް

 4.10މީރާއިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް (ފާއިތުވި  3މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ދޫކޮށްއިވާ)
މ
 4.11މި ލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް  2ގައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯ ް
ޞަފުހާ  ( 2ޖުމްލަ  7ޞަފުޙާ)

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ޓ
4.12މިލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް 1ގައިވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސް ް
 . 5ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔެކިޔުންތަށް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.
ށހަޅާ މަސައްކަތާއިގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން.
 5.1ބީލަން ހު ަ
ބލެންސް އެނގޭގޮތަށް)
ޓމެންޓް (އެކައުންޓް ެ
 5.2ފާއިތުވި  3މަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭ ް
 6އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބައިވެރިވޭ ފަރާތްތައް
ނބަރ )18/2014 :ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ
ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަ ް
ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 .4.1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.
 .4.2ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.
 .4.3ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް.
. 4.4އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.
 .4.5މިމާއްދާގެ  4.1ގައި ބަޔާންކުރާ

ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން

އވާނެއެވެ.
ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފަ ި
 7މާލީގޮތުން ޤާބިލް ފަރާތަކަށްވުން.
 7.1ބީލަން ހުށަހަޅާ ވިޔާފާރީގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓް ބެލެންސް އެނގޭނޭގޮތަށް ވޭތުވެދިޔަ  3މަސްދުވހުގެ
ށ
ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް ނުވަތަ ކުރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .މި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާނީ މާލީ ޤާބިލްކަމަ ް
އވާނަމައެވެ.
ޕްއިންޓް ދޭނެކަން ބަޔާންކޮށްފަ ި
 8އެޑްވާސް ފައިސާ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ
 8.1އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ
ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
 8.2އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގު ( 250,000/-ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ދިވެހި
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ.
ވލުވާތާ ( 45ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
 8.3އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ ،މަސައްކަތް ހަ ާ
އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޞަފުހާ  ( 3ޖުމްލަ  7ޞަފުޙާ)

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

އ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެވޭ
ޓ ގެރެންޓީގެ ގޮތުގަ ި
ހށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަން ް
 8.4އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ު
ވހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް
ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދި ެ
ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 8.5އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ( 15%ފަނަރަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ
ބޮޑުނުވާ އަދަދެކެވެ .އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ނުވަތަ ޚިދުމަތް
ކން ،ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
ހޯދަމުންދާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަ ު
 . 8ބިޑް ސެކިއުރިޓީ
 .8.1މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
 .9ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ.
 . 9.1ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ ( 500,000.00ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި
ފަރާތުން

ސަރުކާރު

ޤަބޫލުކުރާ

ބޭންކަކުން

ނުވަތަ

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ

ވހިރާއްޖޭޙގައި
ދި ެ

ލ
ފައިނޭޝަ ް

އިންސްޓިޓިއުޓަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީއަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
ޖހޭނެއެވެ.
 . 9.2ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ އަގުގެ  5%އަށްވާ ދިވެހި ރުފިޔާ ޕާރފޯމެންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަން ެ
ތރީޚުން ފެށިގެން މުޅި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށްވުރެ
ދތު ،އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ާ
 . 9.3ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓިގެ މުއް ަ
ކުރުމުއްދަތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ .ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަނާޅައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ހަވާލުނުވީކަމަށެވެ.
ތށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ
. 9.4ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާ ަ
ނ
ފހު ،އެފަރާތު ް
ވ ނިންމުން ބާތިލް ކުރުމަށް ަ
ތ ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައި ާ
ފނަމަ ،މިމަސައްކަ ް
ނުބަހައްޓައި ި
ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ގެނޭނެއެވެ.
 .10ބީލަން އިވަލުއޭޓްކުރެވޭނެގޮތް އަދި ބީލަން އެވޯޑް ކުރުން.
 .10.1ބީލަން އެވޯޑްކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު ބިޑް ކޮމިޓީންނެވެ.
 .10.2ބިޑް ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް އެވޯޑް ކުރާނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމުން އެކަން ބީލަން ކާމިޔާބު
ކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގޭނެއެވެ .އަދި ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް
ފއި ނުވާނަމަ އެވޯޑް
ލބޭނެއެވެ .މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާ ަ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ި
ކުރެވުނު ފަރާތާއިއެކު އެއްބަސްވުން ހެދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
 .11ބީލަން ބާޠިލްކުރުން.
 .11.1އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް
ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ

އ
ބީލަންތަ ް

ބަލައިނުގަތުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

މިބިއުރޯއަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.

އަދި

އ
ބީލަންތަ ް

ބތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބިއުރޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނވާ ބީލަންތައް ާ
ފހުވެސް ފުރިހަމަ ު
ބަލައިގަތުމަށް ަ

ޞަފުހާ  ( 4ޖުމްލަ  7ޞަފުޙާ)

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

 .12ބީލަންތައް ޗެކްކޮށް އެކަށީގެންވާ ބިޑެއްތޯ ކަނޑައެޅުން
ކރިން ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.
 12.1ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ު


ރތެއްކަން.
ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަ ާ



ށހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަން.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހު ަ



ށގެންވާ ބީލަމެއްތޯ ކަނޑައެޅުން.
ބީލަމުގެ އުސޫލުތަކަށްބަލައި އެކަ ީ

 .13ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު
ށ އަނދާޒާކުރާ އަގުތަކާއި
ވ އަގުތަކާއި އެތަނަކުން އެކަމަ ް
 .13.1މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  10.45ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައި ާ
ގތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްތޯ ބެލުން.
އަޅާބަލާއިރު ،ހުށަހަޅާފައިވާ އަ ު
އ
މ ކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަ ް
ރމުގައި މިއޮފީހުން ދީފައިވާ ރިކުއަރމެންޓަށް ފެތޭތޯއާއި ފުރިހަ ަ
 .13.2ބިޑްތަށް އިވެލުއޭޓް ކު ު
ކރެވޭނެއެވެ.
ހ ރިކުއަރމެންޓަށް ނުފެތޭ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ނުވާ ބިޑްތައް ބާތިލް ު
މށްފަ ު
ފުރިހަމަކޮށްފައި ވޭތޯ ބެލު ަ

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ

އަގު
މުއްދަތު

ޕޮއިންޓްގެ

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް

އަދަދު

އވެ).
ވނެ ެ
އންޓް ގިނަ ާ
ވރަކަށް ލިބޭ ޕޮ ި
ޑވީ ަ
ގ × (70އަގު ކު ަ
އ ު
ހޅި ަ
އގު /ހުށަ ެ
އންމެ ހެޔޮ ަ
ހުށަހެޅި ެ
އދަތު
ނންމާ މު ް
އވެ ( .މަސައްކަތް ި
ދނެ ެ
އންޓެއް ޭ
ދތު ×  10ޕޮ ި
ޅ މުއް ަ
ހ ި
އދަތު  /ހުށަ ެ
އންމެ ކުރު މު ް
ހުށަހެޅޭ ެ
ނއެވެ).
ނވާ ެ
ޕއިންޓް ގި ަ
ކުރުނަމަ ލިބޭ ޮ

55
20

ގ
މ ެ
ނމިކަ ު
ސއްކަތްތައް ނި ް
އވާ މިފަދަ މަ ަ
ގއި ކޮށްފަ ި
ޔ  3އަހަރު ތެރޭ ަ
ތވެދި ަ
ވނީ ،ވޭ ު
ސދެ ޭ
ރބާއަށް މާރކް ް
ތަޖު ި
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ރޖެކްޓްތަކަށް އެކަނި)
ނހުރި ޕް ޮ
ފއިވާ ގުޅު ް
ހންގާ ަ
އއްނެތި ި
ރމަނާ ެ
ނސް ލެޓަރ (ޖޫ ި
ރިފަރެ ް
ވގެން މިބަޔަށް ލިބޭނީ 10
ތކަށް ލިބޭނީ  2ޕޮއިންޓްއެވެ (.ގިނަ ެ
ކ ަ
ނމަ ކޮންމެ މަސައް ަ
އވާ ަ
ހުށަހަޅާފަ ި

15

ޕޮއިންޓެވެ).
މާލީ ޤާބިލުކަން

ސ
ދވޭ މާރކް ް
ވސްކަމަށް ެ
މާލީ ތަނަ ަ


ގގެ  100%ރޯލުކުރާނެކަން (ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް) ނުވަތަ ބޭންކުން
އ ު
ފއިވާ ަ
ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހަޅާ ަ
އވެ.
ވނެ ެ
ކސް ދެ ޭ
އޖެނަމަ  10މަރ ް
އވެ ް
ގން ޮ
އކުން އެނ ެ
ޓ ަ
ނވަތަ ކްރެޑިޓް ފެސިލި ީ
ދޭ ލިޔުމެއް ު



ޖުމްލަ
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10

ނއެވެ.
ދވޭ ެ
ކސް ެ
އޖެނަމަ  5މަރ ް
ވ ް
އގުގެ  50%ރޯލް ކުރާނެކަން އެނގެން އޮ ެ
ހުށަޅާ ަ

100

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

c
މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޖަދުވަލް  - 1ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް
ވިޔަފާރީގެ ނަން................................................................................. :
ތަފްޞީލް

#

1

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު

2

ތގެ ޖުމްލަ އަގު (ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން)
މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެ ީ

3

ކށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު.
މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރު ޮ

4

ވޮރަންޓީއެއް ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއްނަމަ ވޮރަންޓީގެ މުއްދަތު.

5

މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން.

6

ހުށަހެޅޭ ބިޑުގައި މަދުވެގެން  60ދުވަހުގެ ވެލިޑީޓީ މުއްދަތެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

7

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ،ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް.

8

ބިޑް ބިޑްސެކިއުރިޓީ ( .ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ނަމަ)

9

ލ
ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައި ް

10

ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.

11

އެސް.އެމް.އީ އެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ.

12

ޖީ.އެސް.ޓީ ނުވަތަ ބީޕީޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ(.ޖީއެސްޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ)

13

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ރިސިޕްޓް.

14

ކތީގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެއްނަމަ އެކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
ސަޕްލައިކޮށްދޭ ތަ ެ

15

ނ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔު ް

16

ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް

17

ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް ( ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާނަމަ)

18

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް( ޖަދުވަލް ) 2
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ބީލަން ހުށަހަޅާ

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް

ފަރާތުން

ސްޓެޓިސްޓިކްސް

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

c

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު

ޖަދުވަލް - 2

އަންދާސީ ހިސާބާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
މަސައްކަތް /ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :އެޗް.އާރު ސޮފްޓްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން
އިޢުލާން ނަންބަރު(IUL) 457-AIT/1/2022/14 :
ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ އަގު:
މުއްދަތު:

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ވިޔަފާރީގެ ނަން

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އެޑްރެސް

ރަޖިސްޓްރްރީ
ކުރިތާރީޚް

އަންދާސީ ހިސާބާ ބެހޭގޮތުން މިބިއުރޯއިން ގުޅަންވީ ފަރާތެއްގެ މަޢޫލޫމާތު

ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް



ނަން:

ސޯލް ޓްރޭޑަރ

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ކޮމްޕެނީ

މޮބައިލް ފޯން ނަންބަރު:

ޕާޓްނަރޝިޕް

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ކޯޕަރޭޓިވް
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ މަޢޫލޫމާތަކީ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.
ސްޓޭމްޕް

ސޮއި:
ނޯޓް:

އަންދާސީ ހިސާބާއެކު މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

