
 

 

 

  

 

 ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް 

 އަްއޑޫސިޓީ ަކއުންސިލް 

 އަްއޑޫ، ިދވެިހރާއްޖެ 

 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ވެރިފަރާތް: 

 2020މާރިޗް  15

 

ހުޅުދޫީމދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިާމރާތުގެ  ސިޓީ އައްޑޫ
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން މަސައްަކތް ފިނިޝިންގ  
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 ތައް މަސައްކަތް  ހުޅުދޫމީދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގ ސިޓީ  އައްޑޫ  މިއީ :  1ސެކްޝަން 

 ދު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާ މިމަސައްކަތަށް  ބޭނުންވާތީ  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ދޭނެ ކޮށް 
 

  426-AA/426/2020/118(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު 
 2020 ޗްމާރި 17 އިޢުލާން ތާރީޚް 

 ހުޅުދޫމީދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ ފިނިިޝންގ މަސައްކަތް މަސައްކަތް 
 އަޅަންވާތަްނ ބަރައި ކޮންކްރީޓު ތަޅުން އެޅުންފާޚާނާތަކުގެ  ތަޅުން  -
ކޮންކްރީޓް ސިންކް ކަބަޑް ހެދުން )ޑޮކްޓަރސް ރެސްޓް ރޫމް، ނާރސް ސްޓޭޝަން، ޑާރޓީ  -

 ޔޫޓިލިޓީ އޭރިއާ(
 ފާޚާނާގައި ސިމެންތިޖެހުން  -
 ބަލް ޕެއިންޓްލުން )ކުރެހުމުގައި ދައްކާފައިވާ ފާރުތަކުގައި(ޝެޑްރައިވޯލް ޕާޓިޝަން ހަދައި ވޮ -
 ދޮވިގައި ޑައުންޕައިޕް ހަރުކުރުންޔަދި -
 ދޮރުތައް ހަރުކޮށް ކާޓެއިން ހަރުކުރުންޑަދޮރާއި ކު -
 ނާރސިންގް ސްޓޭޝަންގައި ކައުންޓަރ ހެދުން  -
މުޅި އިމާރާތުގެ ތަޅުމުގައި މުށިޖެހުން އަދި ފާރުތަކުގައި ބީ.އޯ.ކިޔުގައި ދީފައިވާ އުސްމިންތަކަށް  -

 މުށިޖެހުން 
 ޅުން ޕްރޭޔަރ ރޫމްގައި ކާޕެޓްއެ -
 މުޅިއިމާރާތުގެ އެތެރެ އާއި ބޭރުގެ ސީލިންގްކުރުން -
 ގައި ކުލަލުންތަކުމުޅިއިމާރާތުގެ އެތެރެ އާއި ބޭރުގެ ފާރު -
 ކަރަންޓްވައިރުކުރުމާއި ފެންވައިރުކުރުން -
 ނެޓްވޯކްއަޅައި ފިންގަރޕްރިންޓް މެޝިން ބެހެއްުޓން  -
- 15w ްގެ ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުނ 

 ލް މިކަރުދާހާއި އެއްލިޔުން ކުރެވިފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި ބީ.އޯ.ކިޔުގައި ހިމެނޭނެ ނޯޓު: އިތުރު ތަފްސީ 

 

 ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު   .1

ދެވިފައިވާ  މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި ތިރީގައި އެވާ  ސުވާލު ފޮނުވާނީ މަޢުޫލމާތު ސާފުކުރުމަށް އިތުރުބީލަމާއި ގުޅިގެން   .1.1

 އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

  procurement@adducity.gov.mv ނުވަތަ  project@adducity.gov.mvއީމެއިލް:
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 ހުޅުދޫމީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައެވެ.ބީލަން ބައްލަވައިަގންނަވާ ފަރާތްަތކަށް ބާއްވާ މައުލޫމާތު ސެޝަން އޮންނާނީ   .1.2
 2020މާރިޗް  22ތާރީޚް: 
 12:00ގަޑި: 

ޖަލްސާ ކުރާ  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އައްޑޫ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންެޖޭހނީ ތިރީގައިވާ ދުވަހުގެ އެގަޑިައށް  ްް  .1.1
 ށެވެ.އަމާލަމް

 2020 މާރިޗް  26ތާރީޚް: 
 11:00ގަޑި:  

 

 ބީލަން ހުށަހެޅުން   .2

ޕްލޭިނންގ އެންޑް ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް  ،ނީއަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅޭ މިމަސައްކަތަށް  .2.1
 (downloads-https://planning.gov.mv/cidd) "އިމާރާތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު"

 .ފަރާތްތަކަށެވެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ

)ފަނަރަސަތޭކަ( ރުފިޔާ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް  1500.00ގެ ގޮތުގައި ސިކިޔުރިޓީމަސައްކަތުގެ ބިޑް )ހ(   .2.2
 ދާ އެއްވަރެއްގެ އަދަދެއް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ދައަދިވެހި ރުފިޔާއިން ނުވަތަ އެ ސިކިޔުރިޓީ

 ދުވަހެވެ.90ބިޑް ސިކިއުރީޓީގެ މުއްދަަތކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެްނ  )ށ(

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްވެފައިވާ ބޭންކަކުން ނުަވތަ ފައިޭނންޝަްލ އިންސްޓިޓިއުޓަކުްނ  ރިޓީ ވާންވާނީ ޔުކި)ނ( ބިޑް ސި
 ސިކިޔުރިޓީމި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީ އަކަށެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ މިއާއި އެކުގަިއވާ ބިޑް 

 ލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.ބަ ސިކިޔުރިޓީފޯމެޓަށެވެ. މިނޫންފޯެމޓަކަށް ހުަށހަޅާ ބިޑް 

ރޑް  ރޑް ކުރުމުންނެވެ. އަދި ބިޑް އެވާ )ރ( ބިޑް ސިކިޔުރިޓީ އަނބުރާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮްނޓްރެކްޓް އެވާ
 ކުރެވޭ ފަރާތަށް ބިޑް ސިކިޔުރިޓީ ދޫކުރެވޭނީ ޕާރފޯމަންސް ސިކިޔުރިޓީ ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ޕާރފޯމަންސް ސިކިޔުރިޓީއެއް  އިންސައްތައިގެ 2ޑް އެވާޑް ކުރެވޭ ފަރާތަކުން ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ ބި  .2.1
ވާންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްވެފައިވާ ބޭންކަކުން ނުވަަތ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ޕާރފޯމަންސް ސިކިޔުރިޓީ 

 ޕާރޯފމަންސް ސިކިޔުރިޓީވާ ގެރެންޓީ އަކަށެވެ. ފައިނޭންޝަލް ިއންސްޓިޓިއުޓަުކން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައި 
ފޯމެޓަށެވެ. މިނޫންފޯމެޓަކަށް ހުަށަހޅާ ބިޑް ސިކިޔުރިޓީ  ޕާރފޯމަންސް ސިކިޔުރިޓީހުށަހަޅުއްވަންވާނީ މިއާއި އެކުގައިވާ 

 ބަލައިނުގަނެޭވނެއެވެ.

ސިކިޔުރިޓީއެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. އިންސައްތައިގެ  15އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ   .2.2
ސިކިޔުރިޓީ ވާންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްވެފައިވާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފަިއނޭންޝަްލ އިންސްޓިޓިއުޓަކުްނ  ޑްވާންސްއެ

އާއި އެކުގައިވާ މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީ އަކަށެވެ. ޕާރފޯމަންސް ސިކިޔުރިޓީ ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ މި
 ޕާރފޯމަންސް ސިކިޔުރިޓީ ފޯމެޓަށެވެ. މިނޫންފޯމެޓަަކށް ހުށަހަޅާ ިބޑް ސިކިޔުރިޓީ ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

https://planning.gov.mv/cidd-downloads


 14 ޞަފްޙާެގތެރެއިން ޞަފްޙާ  4

ަކނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް އަންދާސީހިސާބެއް ބަލައެއް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް   .2.5
ނޑައެޅިފައިވާ  އަންދާސީ ނުގަނެވޭނެއެވެ. ނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަ ހިސާބުތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެ

އަގަްށ ، ހިސާބު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ހާޟިރުގައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ގަޑީގައި އަންދާސީ
 ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ހުޅުވަން ހިސާބު  އަންދާސީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ކަ
 ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. އަިދ މިގޮތުން ހުށަހަޅާ   .2.6 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަާރތުން ކަ
ގޮތުން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުްނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ  އަންދާސީހިސާބާއި ބެހޭ

މީހަކު ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް 
ހާޟިރުވާ ކޮްނެމ . އަންދާސީ ހިސާބު ުހށަހެޅުމަށް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަަމ އެކަމެއް ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ

 .ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ައންދާސީހިސާބެކެވެ

އީމެއިލް އާއި ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިން ފޮނުވާ އަންދާސީހިާސބުތައް ބަލައެްއނުގަނެވޭނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާުބ   .2.7
 ނުވަތަ  ސޮއިކޮށް  ،ސަފްހާއެއްގައި ސަފްހާ ނަންބަރު ޖަހައި  ބިޑް ކޮންމެ ކޮޕީއެވެ. ިބޑްއޮރިޖިނަލް  އޭގެހުށަހަޅަންވާނީ 

ނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ. އަންދާސީހިސާބުތައް ހުްނނަންވާީނ ސިޓީ އުރައެއްގައި  ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔާފާރީގެ ތައްގަ
ހިސާބެއްކަްނ  . ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ އަންދާސީބަންދުކުރެވިފައެވެ

 އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ ބީލަމުެގ  ބީލަން ވެރިޔާގެ އި ދޭ އީމެއިލް އެޑްރެހަކީމޮބައިލް ނަންބަރާ ބީލަން ބައްލަވައިގަްނނަވާއިރު ދެއްވާ  .2.2
 ކަންކަން ބަލައްޓާ ފަރާތުގެ ނަްނބަރު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަަމ   .2.9
ކަަމްށ . އަދި ބަލައިގަތުަމށްަފހުވެސް ތިރީގައި މިދަންނަާވ ތަކެތި ނެތްބާިޠލުކުރެވޭނެއެވެއަންދާސީ ހިސާބު 
އިވެލުއޭޝަްނ މަރުހަލާގައި ވެސް އެފަަދ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އަްނދާސީ ހިސާބު  ފާހަނގަކުރެވިއްޖެނަމަ

 ކުރެވޭނެއެވެ.ލުޠިބާ

 ޝީޓްގައި މަޢުޫލމާތު މި ބީލަންތަކާއި ނޫން ފުރިހަމަ  މަޢުލޫާމތު ބީލަންތަކާއި ހަމަނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް)ހ( 
 .ބާތިުލވާނެއެވެ ބީލަްނތައް ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫާމތު އަދި ބީލަމާއި ހުށަހަޅާ ޙިލާފަށް އިރުޝާދުތަކާއި ދީފައިވާ
 ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅުްއވާ ބީލަން ގިނަ ީބަލމަށްވުރެ އެއް. އެއްބީލަމެވެ ުހށެހެޅޭނީ ފަރާތަކަށްވެސް ކޮންމެ )ށ( 
 .ކުރެވޭނެއެވެ ބާިޠލް ބީލަން ފަރާތެއްގެ ބައިވެރިވާ ބީލަމެއްގައި ހުށަހަޅާ  ފަރާތެއް އެހެން ބީލަމާއި
 އާއި  1.10 ފެށިގެން  އިން  1.1 ނަންބަރ ،ތެރެއިން ކަންތަކުގެ 11 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 1 ނަްނބަރ)ނ( 
 .ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  ބީލަން  ނުވާނަމަ  ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތު  ލިޔެކިޔުމާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހަމައަށް 

 

 އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި   .1
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އަށް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ގޮތަށް ޑޮކިއުމެންޓް  1.10އިން ފެށިގެން  1.1ނަންބަރ  ވާތިރީގައި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ބީލަން 
 ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ތަންތަނުން ކޯޕަރޭޓިވްސް، ނުވަތަ ޕާޓްނާޝިޕް ފަދަ ، ކުންފުނި) ހުށަހަޅާފޯމް ބީލަން  ސޮއިކޮށްފައިވާ ރިހަމަކޮށްފު .1.1
ނޑު ޖަހަން ޖެހޭނެއެވެ.(  ހުށަހަޅާ ބީލަން ފޯމްގައި އެތަނެއްގެ ތައްގަ

މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ އައިޓަމަކަށް އަގުހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. އެއްވެސް އެންޓިޓީސް )ކުފް އޮލް ބިމަސައްކަތުގެ  .1.2
 ވޭނެއެވެ.(އައިޓަމަކަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާނަމަ އެ ބީލެމެއް ބާޠިލުކުރެ

 ވަނަ މާއްދާގައި ތަފްސީލުކުރެވިފައިވާ ލިޔުން(2.2)މިމައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  ސިކިޔުރިޓީބިޑް  .1.1
  މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މައިގަނޑު ހިމަނަންޖެހޭ ޕްރޮފައިލްގައި:  ޕްރޮފައިލް ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ބީލަން .1.2

 މައުލޫމާތު )ހ( ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ 
ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވްސްފަދަ ތަނަކުން ހުށަހަޅާނަމަ ބޯޑް މެމްބަރުން އަދި މެނޭޖިންގ ކުންފުނި، ޕާޓްނާޝިޕް )ށ( 

  ޑިރެކްޓަރ/މެނޭޖިންގ ޕާޓްނާރ ފަދަ އިސް މަޤާމް ތަކުގައި ވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު.
ނޑު މަސައްކަތްތައްނ)  ( ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ޢާންމުކޮށް ކުރާ މައިގަ

ފަރުދީ ވިޔާފާރިތަކުގެ ވެރި ފަރާތް ނުން އެހެން ފަރާތަކުން ތިޔާރުދީފައި އޮތްކަމުގެ ލިޔުން )ޚްއި ސޮއިކުރުމުގެ  .1.5
 ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން(ކުންފުނި ނަމަ ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ / ސޮއިކުރާނަމަ 

ގައި  މޯލްޑިވްސް ކޮންޓްރެކްޓާރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ގައި ރަޖިސްޓްރީ ގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެން.ސީ.އާރު .1.6
 ރަޖިސްޓްރީ ގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން 

ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އާއި ވެރިފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ އަދި ކުންފުނި  އަމިއްލަ .1.7
 ނުވަތަ އެހެންވެސް ވިޔާފާރިއެއްނަމަ ވިޔާފާރި ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ 

ކޮޕީ، ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާނަމަ  ކޮށްފައިވާނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓްރެޖިސްޓްރީ  ޓީ.އެސް.ޖީ .1.2
 މީރާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ 

ނުވަތަ މިނިވަން އޮޑިޓރެއް  މަސްދުވަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް  6މާލީ ހާލަތު އަންގައިދޭ ލިޔުން )ފާއިތުވި  .1.9
 ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯރޓް(މެދުވެރިކޮށް ހަދާފައިވާ 

މަސައްކަތުގެ ) ވަތުގެ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، ޚިދުމަތުގައިވީ މުއްދަތާއި ތަޖުރިބާ ބަޔާންކުރާ ލިޔުންރާއްޖޭގައި މިބާ .1.10
 (ނުވަތަ ލިޔުން ރެފަރެންސް ސިޓީވެރިފަރާތުން ދީފައިވާ 

 .ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯރޓް ޑްމޯލްޑިވްސް އިންލަން .1.11

ރޑް ކުރެވޭ ފަރާތަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށާއި ނެޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރސް ރަނޯޓު:  ޖިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް އެވާ
)ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ފިޔަވައި( ދުވަސް 7ރަޖިސްޓްރީވުމަށާއި މީރާ ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯރޓް ހޯދުމަށް މުޅި ޖުމްލަ 

ދެވޭނެއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަތީގައި ފާހަނގަ ކުރެވުނު ލިޔުންތައް މިއިދާރާއަށް ހުށަނޭޅިއްޖެނަމަ އިވެލުއޭޝަނުގައި 
ރޑް ކުރެވޭނެއެވެ. މިމަސައްކަތް ހަވާލު  ނޑައެޅޭ ފަރާތަށް ބިޑް އެވާ ކުރުމަްށ ދެވަނައަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ކަ

ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެފަރާތުން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކުހެއް ނެތްކަމަށް މީރާ އިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރަންްސ 
 ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

 

 ތަރުތީބު:ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި އިސްކަންދޭނެ  .2
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 މާރކްސް )%( މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތައް 
 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު 

x/y * 30 = marks 
x ެކުރު ުމއްދަތު = އެންމ 

y  ުހުށަހަޅާ އަގ = 

25% 

 މަަސއްކަތަށް ހުށަހަޅާ އަަގށް 
x/y * 50 = marks 

x ުއެންމެ ދަްށއަގ = 

y  ުހުށަހަޅާ އަގ = 

50% 

 

 މަަސއްކަތުގެ ަތޖުިރބާ 
ބަލާނީ ކޮންސްްޓރަކްޝަން މަަސއްކަތްތައް ކޮށްަފިއވާ ކަމަށް  ބަޔާންކޮްށ މަަސއްކަތުގެ ަތޖްިރބާ 

) ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ ( އިން މަީތގެ ަމސައްކަތްތަުކެގ  50،000.00ހުށަހަުޅއްވާަފިއވާ 
 މައްޗަށް. 

 ހުށަހަޅާ ރިަފރެްނސް ސިޓީ އަަދދު 
ރ ދެެމދުގެ މަަސއްކަތް ޮކށްފައިާވ 99,999.00ރ އިން ފެިށގެން   50,000.00 -

 %5: ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަެހޅުމުން 
ރ ދެެމދުގެ މަަސއްކަތް ކޮށްފައިވާ  499,999.00ރ އިން ފެިށގެން 100,000.00 -

 10 %: ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަެހޅުމުން 
: ރ އިން މަތީގެ މަަސއްކަތްކޮށްފަިއވާ ކަުމގެ ލިޔުން ހުށަހެުޅުމން  500,000.00 -

 ޕޮއިންޓް.  15ގިަނވެެގން މި ބަޔަށް ލިޭބނީ   %15

15% 

 މާލީ ޤާބިލްކަން 
 (%10)ުނވަތަ އޯޑިޓް ރިޕޯޓު ސްޓޭޓްމެންޓް ހުށަހަޅާަފރާތުގެ ބޭންކް 

)އެވްރެޖް ޭސވިްނގ ނުވަތަ އެކައުންޓަށް ޖަމާުކެރވޭ ފައިާސގެ މިންަވުރ  5% -
 އާއި ދެެމދު( 50,000.00އާއި  10,000.00

)އެވްރެޖް ޭސވިްނގ ނުވަަތ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުެރވޭ ފައިާސެގ މިންވަުރ  10% -
 އަށްުވރެ މަތިަނމަ( 50,000.00

10% 
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 1 އެނެކްސް:

 

 

 ީރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕ 
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 ވިޔަފާރިއާއި ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު : 2ސެކްޝަން 

 

ޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާްނ ުހށަހަޅާފަރާތަކީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންލަންބީ
ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި ޖެހޭނެއެވެ. 

ަތ ނޫންކަްނ އްކަން ޖެޭހ ފައިސާ އެއް ވާކަން ނުވަބެހޭ މަޢުލޫާމތު ީބލަމާއިއެކު ހުަށހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. އަިދ ދައުލަަތށް ދަ
 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު( ވެސް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.އަންގައިދޭ ލިޔުން )

 

 މީރާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަން:

 

..................................................................................................................................... 

 ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަމްބަރު:

 

..................................................................................................................................... 

 އިސާ އެއް ވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން:ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފަ

 

 ޖެހޭ  

  

 ނުޖެހޭ    
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 2 އެނެކްސް:

 

 

 ީކުރެވިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީމީރާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ 
 

 ީޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕ 
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 ބެހޭ މައުލޫމާތު  ޤާބިލްކަމާއި ލީ : މާ 3ސެކްޝަން 

  

އެޓޭޗް  އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް 1ފާއިތުވީ  ނުމުގެ ގޮތުން އަންގައިދި ާޤބިލްކަން  ުހށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ލަންބީ
 ކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 
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 1 އެނެކްސް:

 

 

 ީސްޓޭޓްމަންޓް ފައިނޭންަޝލް އަހަރުގެ 1 ފާއިތުވ  
 

 

 

 



 ހާރު ކުރިޔައް ގެންދާ މަސައްކަތް ތައް : މި 2ސެކްޝަން 

 

 މަސައްކަތް ތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނިަފއި ހުންނަންވާނެއެވެ.މިހާރު ކުރިޔަށް ގެންދާ ހުަށހަޅާ ފަރާުތން  ބައިގައި ބީލަންމި

 

 މަސައްކަތުގެ ނަން  މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް  އްކަތް ނިންމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތު މަސަ 

   

   

   

   

 

 

 މަސައްކަތްތައް  މިބާވަތުގެ ( އަހަރު ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ 01)ފާއިތުވި ތިން : 5ސެކްޝަން 

 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިބާވަތުެގ އަަހރު ތެރޭގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ( 01) ތިންތުވި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފާއި ލަންމިބައިގައި ބީ
މަސައްކަތް ތަކުގެ މައުލޫމާތު ިހމެނިފައި ހުންަނންވާނެއެވެ. އަދި މިބައިގައި ލިސްޓް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ނިމުނު ކަމުގެ ލިޔުްނ 

 ހުށަހަޅަން ވާނެވެއެ. 

 

 މަސައްކަތުގެ ނަން  މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް  ގެ މުއްދަތު މަސައްކަތު 

   

   

   

   

 

 

 



Email: admin@adducity.gov.mv   :ްއީމެއިލ      Fax: +960         :ް6885002ފެކްސ   Telephone: +960    :ް6885003ފޯނ  

 

 2 އެނެކްސް:

 

 

 ީތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ 

 

mailto:admin@adducity.gov.mv

