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 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 ކަރުދާސް   މަޢުލޫމާތު 

 އިޢުލާން ނަމަބަރު:  .1

1.1. (IUL)94-Q/1/2020/30 

 : މަސައްކަތް  .2

އިމިގްރޭޝަން  މަސައްކަތަކީ  މި  2.1 "  ގެ  މޯލްޑިވްސް  ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ  )ދިވެހި  -ޕޯސްޓު  ޕާސްޯޕޓު ފަރާތުން  ްޕރޮސެސިންގ"  އެްޕލިކޭޝަން 

 މުގެ މަސައްކަތެވެ.  ހޯދު އްފަރާތެމާލެ ސިޓީއިން ފޯރުކޮއްދޭނެ   (ޕާސްޯޕރޓްގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ  އެްޕލިކޭޝަންފޯރމު  ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތް

 )ތިނެއް( ފަރާތަކަށެވެ.    3މިހިދުމަތް ފޯރުކޮއްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ   2.2

 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް:  .3

 އަދި ހިމެނިފައި ހުންނާނެއެވެ.  1ގެ އެނެކްސް ކަރުދާހުމިމަޢުލޫމާތު ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު އްކަތާއި ގުޅޭ މަސަމި  .3.1

 : ހުށަހެޅުން   ބިޑު   ސާފުކުރުމާއި   މައުލޫމާތު  .4

 ވަނަ އިޢުލާނެވެ.  02މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއޮފީހުން ކުރާ  މިއީ  .4.1

ވެބްސައިޓް:    މަސައްކަތާއި  މި  .4.2 މިއޮފީހުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް  ލިބެން   2020ޖުލައި    23އިން    www.immigration.gov.mvގުޅޭ  ފެށިގެން 

ފަރާތުގެ    ހުންނާނެއެވެ.   ކުރިމަތިލާ  ބީލަމަށް  ހޯދުމަކީ  މެދުވެރިކޮށް  ވެބްސައިޓް  މަޢުލޫމާތުތަށް  އެންމެފަހުގެ  ދޫކުރެވޭ  ގުޅިގެން  މިބީލަމާއި  އަދި 

 ޒިންމާއެކެވެ. 

ވާ ބުދަ    2020އޯގަސްޓް    12މަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  ްޕރޮޖެކްޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށާއި މިްޕރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމި  .4.3

ކުރިން  12:00ދުވަހުގެ   މިމުއްދަތު ހަމަވުމުން އެކިފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސުވާލުތަކަށް އެކުގައި    ،ގެ  އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. އަދި  ތިރީގައިވާ 

 ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ. 

އަށް މިއޮފީހުގެ އެސްޓޭޓް އެންޑް ްޕރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް )ހުރަވީ    13:00ބުދަ ދުވަހުގެ  ވާ    2020އޯގަސްޓް    19ހުށައެޅުން އޮންނާނީ  ބީލަން    .4.4

ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަވަނަ ފަންގިފިލާ( އަށް ވަޑައިގެންނެވެ.    02ބިލްޑިންގެ   ންތައް ގަޑިޖެހުމަށްފަހު 

http://www.immigration.gov.mv/
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ބަންދު ސިޓީއުރައިގައި  ނަންހުންނަންވާނީ  ދެވިފައިވާ  ބީލަމަށް  ބޭރުގައި  ބީލަން    ،ކުރެވިފައެވެ.  އަދި  ވަޤުތު  ތާރީޚާއި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުޅުވަން 

   ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ފަރާތްތަކަށެވެ.    ށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި މެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ރަޖިސްޓްރީ ކޮއްފައިވާ  މިމަސައްކަތަ   ،ހުށަހެޅޭނީ  ބިޑު  .4.5

 ބިޑުތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރަޖިސްޓްރީ ކޮއްފައިވާ ނަން ނޫން ނަމެއްގައި ހުށައަޅާ 

 ފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ވެ އަށްސް. އެމް. އީ ހުށަހެޅޭނީ އެ  ބިޑުމި މަސައްކަތަށް   .4.6

 ރެއްގައެވެ. ޟިޅަން ހާޒިރުވާ އެންމެންގެ އެއް ހާ ހުށަހަ ބިޑު، މިމަސައްކަތަށް ހުށައަޅާ ބިޑުތައް ހުޅުވާނީ  .4.7

އެންމެންގެ ހާޟިރުގައި ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ތަކެތި ހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައި   ހަމަޔަށް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ  އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ބިޑާ   .4.8

 ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

  އަގު   އެފަރާތެއް  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  އަގު  އަކުން  ފައިސާ  ނޫންއެހެން  ރުފިޔާ  ދިވެހި.  ރުފިޔާއިންނެވެ   ދިވެހި  ހުށަހަޅަންވާނީ  އަގު  މިމަސައްކަތަށް  .4.9

މް.އެމް.އޭގައި އެފައިސާއެއްގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ހުރި  އެ  ،ދުވަހު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ހިސާބު  އަންދާސީ  އެފަރާތެއްގެ   ،ކުރާނީ  ބަދަލު   ރުފިޔާއަށް  ދިވެހި

   ވަރަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

އެ  ޖީއެސްޓީ   ހުށައަޅާނީ  އަގު .4.10 ބަދަލެއް    ބިޑު ގޭގޮތަށެވެ،  ނވަކިން  އެއްވެސް  މުއްދަތަށް  އަދި  އަގަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށްފަހު 

 ނުގެނެވޭނެއެވެ.  

ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ އަގުގެ ބްރޭކް ޑައުންއެއް ދީގެން ކަމަށް ވާނަމަ އަގު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ އަގު ދޭންޖެހޭބައިތަކަށް  ބިޑު    މިމަސައްކަތަށް .4.11

   ށް ޖުމްލަ އަގެއް އަންނަ ގޮތަށެވެ.އަގު ބަހާލައިގެން، މުޅި މަސައްކަތަ 

ހުށަހަޅާ   .4.12 ީޕރިއަޑަކީ    ބިޑުތަކަށްމިމަސައްކަތަށް  ވެލިޑިޓީ  ކުރާ  ރިކޮމަންޑް  ފަރާތަށް    ބިޑުދުވަހެވެ. ނަމަވެސް    60މިއޮފީހުން  ހުށަހަޅާ 

 ދެވެން އޮތް އެންމެ ދިގު ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑެއް ދެވިދާނެއެވެ. 

ހުރެ    ިބޑު .4.13 ސަބަބަކާއި  އެއްވެސް  ފަރާތުން  ހަވާލުވާ  މަސައްކަތް  ލިބިގެން  މާރކްސް  މަތީ  އެންމެ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށައަޅާ 

ޚިދު  މިއޮފީހަށް ހަވާލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ،   މިމަސައްކަތް ނުދެވިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ  ފޯރުކޮށް  ފަރާތުން މަސައްކަތް    މަތް  ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ 

 ވަކިކުރުމަށްފަހު، ޖެހިގެން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. 

މިކަން    ތެއްގައިއެއް ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަ ފަހު އިވެލުއޭޝަންއަށް އިތުރު މައުލޫމާތު ނޫނީ ތަނުގެ އިންސްެޕކްޝަންށްހުށައެޅުމަ  ބިޑު .4.14

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  .4.15

 ،އެސްޓޭޓް އެންޑް ްޕރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް

 ،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

 ވަނަ ފަންގިފިލާ،   2ހުރަވީ ބިލްޑިންގް، 
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 .ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ ،އަހުމަދު މަގުއަމީރު 

 3330564 960+ ,3330436 960+:  ފޯން  

 bid@immigration.gov.mv:  އީމެއިލް

 procurement@immigration.gov.mv:  ކޮީޕ

 

 ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް   ބިޑު  .5

 .  ކުރެވޭނެއެވެ  ބާތިލް ބިޑުތައް އެ ނުވާނަމަ  ހުށައަޅާފައި ހަމަޔަށް ތަކެތި ހުށައަޅަންޖެހޭ  އެކުބިޑާ ހުށައަޅާއިރު   ބިޑު މި މަސައްކަތަށް  .5.1

 ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.  ބިޑުތައްއެސް. އެމް. އީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ   .5.2

ބްރޭކްޑައުން  ،ނުވަތަ  ނުވާނަމަ  ޖަހާފައި  އަގެއް  މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  ހުށަހަޅާއިރު   ބިޑު  މިމަސައްކަތަށް  .5.3 ދޭއަގުގެ  މަސައްކަތެއްގައި  ންއެއް  ޖެހޭ 

   ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.  ބިޑުތައްބްރޭކްޑައުންއެއް ދީފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ އަގު ހުށަހަޅަން މަޖުބޫރު ބަޔަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެފަދަ  

ފަރާތްތަކުން އެމީހަކު ލާފައިވާ  ގިނަ    ށްވުރެއަނުވަތަ އެ  ފަރާތަކުން  2މަށް  ހޯދު   ކަތްއްމަސަ  ގަސްތުގައި  ގޮތަށް  ހިމެނޭ   މަސްލަހަތު  މީހެއްގެ  މެއެން  .5.4

   ހިސާބް ބާތިލްކުރެވޭނެ. ންދާސީއަ

 ބާތިލްކުރެވޭނެވެ. ބިޑުތައްއަދި މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  ސްޓްމަންޓް، ާޕޓްނާޝިްޕ، އިންވެ ލޯކަލް  ،ކުންފުނި  ތަފާތު  .5.5

ތިމާގެކަމުގަ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް، އެތަނުގެ ވެރިޔަކާއި  ،  ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާއިރު ތަކެތި ނުވަތަ ޙިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތާއިގުޅޭ    ޑާއިބީ  .5.6

މިފަދަ ލިޔުމެއް ނުދީ ހުއްޓާ އެކަން އެނގުން   ކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއި    އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތުވާނަމަ  އޮތްކަމުގައި

 ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.  ޑުއެއީ ބި

 އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުން:  .6

އެޑްވާންސްފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ  )ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ   -/250,000މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު   .6.1

އަގުގެ % ސޮއިކުރާތާ    15މަސައްކަތުގެ  އެއްބަސްވުމުގެ  މިމަސައްކަތުގެ  ދެވޭނީ  ފައިސާ  އެޑްވާންސް  އެވެ.  ޕަސަންޓް(  )ސާޅީސް   45)ފަނަރަ 

 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ލައިގެންނެވެ( ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް ފަހެއް( ދުވަސް )މި ދުވަސްތައް ގުނާނީ

 އެދި ބިލު ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

ންޓް ގެރެންޓީ  އެޑްވާންސް ފައިސާއަށްއެދި ބިލް ހުށައަޅާއިރު އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހޯދާ އެޑްވާންސް ޕޭމަ  .6.2

އިންސްޓިޓިއުޓަކުން ފައިނޭންޝަލް  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ގަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރުން  ޤާއިމުވެފައިވާ،  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  )ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ވާންޖެހޭނީ، 

 އެ ްޕރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.     ގާއިމްކުރެވިފައިވާ(
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 ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އަދި   .7

މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ  )ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ     -/250,000މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު    .7.1

 އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ގެރެންޓީއެއް  0.05ގޮތުގައި މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ % 

އަގު  މިމަސައްކަތު  .7.2 ޖުމްލަ  ބޮޑުވާނަމަ     -/250,000ގެ  ވުރެ  ރުފިޔާއަށް  ދިވެހި  ހާސް(  ފަންސާސް  ލައްކަ  ާޕރފޯމަންސް   މިމަސައްކަތަށް )ދެ 

% އަގުގެ  މިމަސައްކަތުގެ  ގޮތުގައި  ފަރާތުން  ގެރެންޓީއެއް  2ގެރެންޓީގެ  ހަވާލުވާ  ކުރިން   މިމަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ސޮއި  އެއްބަސްވުމުގައި 

 ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.   

ފައިނޭންޝަލް    .7.3 ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ގަބޫލުކުރެވޭ  ސަރުކާރަށް  ވާންޖެހޭނީ  ގެރެންޓީ  ާޕރފޯމަންސް  އަދި  ސެކިއުރިޓީ  ބިޑު  ނެގޭ  މިގޮތަށް 

  ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ. ފައިވާށް ކަށް ދޫކޮއިންސްޓިޓިއުޓް )ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ( އަކުން އެ ްޕރޮޖެކްޓަ

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ:  .8

މިމަސައްކަތަށް ރިޓެންޝަންގެ  )ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ   -/250,000މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު   .8.1

 )ފަހެއް އިންސައްތަ( ކެނޑޭނެއެވެ.   %5ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ އަގުގެ 

 )ހައެއް( މަސްދުވަސްވުމުން ރިޓެންޝަން ފައިސާ ގޮތުގައި ބެހިއްޓިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދެވޭނެއެވެ.  6މިއެއްބަސްވުމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭތާ   .8.2

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު )ރިޓެންޝަން މުއްދަތު( ގައި ދިވާމާ މައްސަލަތައް މަސައްކަތް ހަވާލުވި  ،ފަހުށްއެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ނިންމުމަ  .8.3

 ދެންވާނެއެވެ. އަދި ރިޓެންޝަންފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ.   ށް ފަރާތުން ރަނގަޅުކޮ

 : ބިލްކުރުން  .9

( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ސަރުކާރު ބަންދު  ފަނަރަ )   15ބިލްހުށަހަޅާތާ    ނިންމާ، ހުށަހަޅާ ބިލުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ނަމަ،   މަސައްކަތްކޮށް  .9.1

ދެއްވުމަށް ށް ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި( މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން، މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކޮ

ސައްކަތް ހަވާލުވި ދެއްވުމަށް ދަންނަވާ ވައުޗަރ ނަންބަރ މަށްފައިސާ ދޫކޮ ،  އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީގައި ދެންނެވުމަށްފަހު

 ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާރކްސް   ބިޑު  ނަމަމިމަސައްކަތަކީ މަހުން މަހަށް ނުވަތަ ބައި ބަޔަށް ފޯރުކޮއްދޭންޖެހޭ މަސައްކަތެއް .9.2

ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއް  ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވިގެން   ވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ތަކެތި މިއޮފީހަށް ހަވާލު ނުކުރެވިގެން ލިބިގެން މަސައްކަތް 

ބިލް  ވަކިކުރާނަމަ  ޙިދުމަތަކަށް  ،ކުރާނީ  މިމަސައްކަތުން  ފޯރުކޮއްދީފައިވާ  ނުވަތަ  މަސައްކަތަކަށް  މޯލްޑިވްސް   ނުވަތަ  ފޯރުކޮއްދީފައިވާ 

   ތަކެއްޗަށެވެ. ފައިވާ ށްރޭޝަންއާއި ހަވާލުކޮ އިމިގް
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 އަލުން އިޢުލާން ކުރުން:  .10

މުގައި  މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން ހުށައަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމި .10.1

އަގަކީ   ބީލަމުގައިވާ  އެ  އަދި  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުތު  އެބީލަމަކީ  ކަމެއް ވިޔަސް،  އެ  ފަރާތަކަށް  އެ  ނަމަ،  އަގެއްކަމުގައިވާ  އެކަށީގެންވާ 

 ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށައަޅާ ބީލަމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަގެއް ހުށައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ދެވަނަ ފަހަރަށް   ފުރަތަމަ .10.2

ފަ ދެވަނަ  މިގޮތުން،  ކުރެވޭނެއެވެ.  ނުވަތަ ޝަރުތުތައް އިޢުލާން  ނުވާނަމަ،  ހުށައަޅާފައި  ބީލަން  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ކުރުމުން  އިޢުލާން  ހަރަށް 

ށީގެންވާ އަގެއްގައި  ފުރިހަމަވާ ބީލަމެއް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ޤާބިލް ފަރާތަކާ ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެކަ

 ކުރެވިދާނެއެވެ. އެ ކަމެއް ހަވާލު

 މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ އަގުން ކެނޑޭނެ އަދަދު:  .11

ސައްކަތްކޮށް މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން މަ .11.1

ހަނުނިންމޭނެނަމަ،   ނިންމުމަށް  މުއްދަތުގައި  އެމަސައްކަތް  ލިޔުމުން ވާލުކޮއްފައިވާ  އެދި  އިތުރުކޮށްދެއްވުން  މުއްދަތު  ބަޔާންކޮށް  އެސަބަބެއް 

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ސަބަބަކީ  ، މިމުއައްސަސާއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށައަޅައިފި ނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ

 މިމުއައްސަސާއިން ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބަކަށް ވާނަމައެވެ. 

ޑެމެޖަސް .11.2 ލިކުއިޑޭޓެޑް  ނުވަތަ  ދޭންޖެހޭވަރު  އަގަށް  ލަސްވުމުގެ  ކޮންޓްރެކްޓްގެ   މަސައްކަތް  މުޅި  ނެގޭނީ  ފައިސާ  އިންސައްތަ    %15އަށްވާ 

 އަށްވުރެން އިތުރު ނުވާވަރަށެވެ.  

ކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ  މަސައްކަތުގެމި .11.3 މުދާ ސަްޕލައި  ގެއްލުމުގެ އަގު )ލިކުއިޑޭޓެޑް  މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް،  ،  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ލިބޭ 

ތިރީގައިވާ   ދުވަޖަކަށް  ކޮންމެ  ލަސްވާ  ކަނޑައަޅާނީ  އަގު  އެގެއްލުމުގެ  ދޭންޖެހޭނެއެވެ.  ފަރާތުން  ހަވާލުވި  މަސައްކަތް  ޑެމޭޖަސް( 

 ވެ.  ގޮތުގެމަތިންނެ 

o   ުޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ    0.005ޖުމްލަ އަގ(

 އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ. 

(CP*0.005*LD) 

• CP  ުކޮންޓްރެކްޓް ްޕރައިސް(: ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގ( 

• LD  ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ( 

 އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުން:   ބިޑުތައް  .12

ކޮށްދިނުމަށް   .12.1 ހަވާލުކުރާނެ  ބިޑު މިމަސައްކަތް  މިމަސައްކަތް  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުގެ  ކަނޑައަހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތެއް  އަންނަވި    ޅާނީ، 

 ބައިތަކަށް، ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސް ދީގެންނެވެ. 
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)ސުން(    0ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސްދިނުމުން އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބޭނީ  ހުށަހަޅާފައިވާ    ބިޑު މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް   .12.2

 )ސަތޭކަ( މާކްސްއެވެ.   100މާކްސްއެވެ. އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބޭނީ 

 . މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 00%ދެވޭ މާކްސްގެ    - ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ހެޅިހުށަ  ބިޑުސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް މިމަހ. 

  . މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 00%ދެވޭ މާކްސްގެ    -  މިމަސައްކަތް ކޮށްނިންމުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތުށ. 

 .  މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 40ދެވޭ މާކްސްގެ % - ޓްކެނިކަލް ސްެޕސިފިކޭޝަންގެ ފުރިހަމަކަންނ. 

އެނެކްސް   • ކަރުދާހުގެ  މިމަސައްކަތު  ބަލާނީ  ދިނުމުގައި  މާރކްސް  ސްެޕސިފިކޭޝަންއަށް  ކަނަތައްތަކަށް    1ޓެކްނިކަލް  ގައިވާ 

 ބަލައިގެންނެވެ.  

އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ    ންމި ބައިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަ  މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ.  00%ޖުމްލަ މާރކްސްގެ    -މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ  ރ.  

   ކޮީޕ އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ.

މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ. މި ބައިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަމަށް އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮީޕ އެޓޭޗް   60ޖުމްލަ މާރކްސްގެ %  -  ގާބިލްކަންބ.  

 ކުރައްވަން ވާނެއެވެ. 

 ގާބިލްކަމަށް މާރކްސް ދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ: މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ:  

މަސައްކަތެ • އައުޓްލެޓްފަދަ ޚިދުމައްމިބާވަތުގެ  ފޯރުކޮއްދެމުންދާ ފަރާތްތަކު، ސާރވިސް  )ފަހެއް(    5މިބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކުރާތާ  ން  ތް 

އަދި   ދެވޭނެއެވެ.  މާރކްސް  ޖުމްލަ  މުއްދަތެއްގެ  )ފަހެއް(    5އަހަރުވެފައިވާނަމަ  ކޮއްފައިވާ  މަސައްކަތް  މާރކްސްދެވޭނީ  ނުވާނަމަ 

 މާރކްސް(  20) ނިސްބަތުންނެވެ.

މާރކްސް    20)ޅަންވާނެއެވެ.  ޓޭމަންޓް ހުށައަބޭންކް ސް)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ   3މަދުވެގެން  ފުނީގެ  ކުން މަސައްކަތަށް ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ  •

 މިބަޔަށް މާރކްސް ދެވޭނީ ހުށައަޅާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްއަށް ބަލާފައެވެ.(   –

 މާރކްސް(  20)ފުރިހަމަ ކުރުމައްފަހުގައެވެ. ކްޓް އިންސްެޕހިދުމަތް ފޯރުކޮއްދޭ ތަނުގެ ސައިޓް މަސައްކަތަށް ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ   •

 އަންދާސީހިސާބު ހުށައަޅާއިރު ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު، ޤާބިލްކަން އަދި ތަޖުރިބާ އެނގޭނެ ފަދަ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޅ. 

 : އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ބިޑާ  .13

 ޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮީޕކުންފުން  .13.1

 ޕްގެ ްޕރޮފައިލް  ާޕރޓްނަރޝިކުންފުނީގެ ނުވަތަ  .13.2

   އެސް. އެމް. އީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ .13.3

 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރީ )ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރީގެ( ކޮީޕ  .13.4
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އެސޯސިއޭޝަންކުން .13.5 އޮފް  މެމޮރަންޑަންމް  ކޮީޕ)އެމް.އޯ.އޭ(    ފުންޏެއްނަމަ  މަޢްލޫމާތާއި  ގެ  ާޕޓްނަރުންގެ  ވިޔަފާރި    ާޕރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ 

 ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ 

 ކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮީޕ  އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއް .13.6

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ  .13.7

ދައުލަތުގެ  ، ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކުންކުރިން މިބާވަތުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، މަސައްކަތް ނިންމި ގޮތާއި މެދު މީގެ ހުށަހަޅާއިރު،    ބިޑު .13.8

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.  ބިޑާއެކުހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށް 

 ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ޤަވާއިދުން ދައްކާފައިވާ ފަރާތެއްކަން ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޯތޯރިޓީ ހުށައަޅާ ފަރާތަކީ ދަޢުލަތަށް  ބިޑު .13.9

މަސްދުވަސް    3މިފޯރމު ވާންޖެހޭނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ތާރިހުގެ    )މީރާ( އިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. 

 ވެ. ހަމަނުވާ ފޯރމަކަށެ

އަގު   .13.10 ޖުމްލަ  ބޮޑުވާނަމަ     -/250,000މިމަސައްކަތުގެ  ވުރެ  ރުފިޔާއަށް  ދިވެހި  ހާސް(  ފަންސާސް  ލައްކަ  ބިޑު  )ދެ  މިމަސައްކަތަށް 

 އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ގެރެންޓީއެއް  0.05ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

 ގައިވާ ބިޑު ސަބްމިޝަން ފޯރމް ފުރިހަމަކޮށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.  3ހުގެ އެނެކްސް މިމަސައްކަތު ކަރުދާ .13.11

 ޢޫލިއްޔަތު: މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސް   . 41

 މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.   ކީލާފުނުވާގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަ ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު އެއްބަސްވުމާއި ޚި. 14.1

އި ބަލަ ކާއި އެއްގޮތައްތޯ ފާސްކޮއްފައިވާ މިންގަނޑުތަ ކުރިއަށްދަނީ ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމައި މަސައްކަތް  . 14.2

 ތެކެވެ.  މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަ ކުރުމަކީ ކޮށް އިސްލާހު ރިޯޕރޓް  ންތައްތައްއެކަ އެކަން ކަށަވަރުކޮށް 

ޤަވާއިދަކާއި ޚިލާފު ނުވާގޮތަށް ކަންކަން ގެނދިއުމަކީ މަސައްކަތާއި މަސައްކަތާއިގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް . 14.3

މިގޮތުން ސަރުކާރުގެ ޤަވާއިދަކާއި ޚިލާފުވެގެން އެއްވެސް ފީއެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަ  ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ. 

   ންނެވެ.އެ ދައްކާނީ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތު
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 އެނެކްސް  1

އެްޕލިކޭޝަން ްޕރޮސެސިންގ" )ދިވެހި  -ޕޯސްޓު ޕާސްޯޕޓުފަރާތުން ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ " ގެ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން މިމަސައްކަތަކީ  .1

 މުގެ މަސައްކަތެވެ. ހޯދު  އްތަތްފަރާމާލެ ސިޓީއިން ފޯރުކޮއްދޭނެ   (ޕާސްޯޕރޓްގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ  އެްޕލިކޭޝަންފޯރމު  ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތް

 ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ޙާލަތްތަކަކީ:  .2

 މުޅިން އަލަށް ޕާސްޯޕޓު ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމު  •

 މުއްދަތު ހަމަވެގެން ޕާސްޯޕޓު އައު ކުރަން އެދޭ ފޯމު   •

 މަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް އޮތް ޕާސްޯޕޓު އައުކުރަން އެދޭ ފޯމު 8މުއްދަތު ހަމަވާން  •

 : މުއްދަތު   އެއްބަސްވުމުގެ  .3

 އަހަރު ދުވަހެވެ.  03)ހ( އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މީލާދީ ގޮތުން 

 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު: .  4

ޕޯސްޓު  "ޕާސްޯޕޓު  ލިބެން  -)ހ(  ތަކެތި  ބަޔާންކުރާ  ތިރީގައި  ޢާންމުންނަށް  މަރުކަޒުން  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ  ގެ  ްޕރޮސެސިންގ"  އެްޕލިކޭޝަން 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 ޙިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް   .1

 ރެވެނިއު ސްޓޭމް   .2

 މަތްޚިދު ޕާސްޯޕޓް ފޮޓޯ ނަގައި ދިނުމުގެ  .3

 . ހޯދަން އަންނަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހަމަ ހަމަ އުސޫލުން، އެއްފެންވަރެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާންވާނެއެވެ )ށ( ޚިދުމަތް   

 އެދުވަސްވަރެއްގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އާއްމު ޙިދުމަތް ދިނުމުގެ އުސޫލާއެއްގޮތަށެވެ.   ންވާނީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮއްދޭ)ނ(    

 ޚިދުމަތުގެ އަގު: .  5

ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެްޕލިކޭޝަން ްޕރޮސެސިންގ" ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުން  -"ޕާސްޯޕޓު ޕޯސްޓުމި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  )ހ(  

ގޮތުގައި   އަގުގެ  ޚިދުމަތުގެ  ޚިދުމަތާއި  ފޯރުކޮށްދޭ  ގޮތުން،  ޗާޖެއްގެ  ސަރވިސް  ދިނުމުގައި  ނެގޭނެ  ޚިދުމަތްތައް  ބޮޑުވެގެން  ގެ އަގެއް އެންމެ 

 އެވެ.  ރުފިޔާ(  ހަތްދިހަ ފަހެއް)  75/-ގިނަވެގެން ފައިވަނީ  ކަނޑައަޅާ  އިމިގްރޭޝަނުން  ގޮތުގައި
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 :ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތް  . 6

މުވައްޒިފުންނެވެ. އަދި  )ހ( ފޯމު ބަލައިގަތުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ ހަމައެކަނި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހުއްދަދީފައިވާ  

 .  ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ފޯމެވެ

ކަނޑައަޅާފައިވާ  )ށ(    ފޯރުކޮއްދިނުމަށް  މިޚިދުމަތް  އިމިގްރޭޝަންއިން  މޯލްޑިވްސް  ކުރަންވާނީ  އަމަލު  ދިނުމުގައި    ( އެސް.އޯ.ީޕ)ޚިދުމަތް 

   ގޮތަށެވެ.   

އައި.ޑީ.ކާޑުގައި   ފަރާތުގެ  އެދޭ  ޚިދުމަތަށް  މަޢުލޫމާތަކީ،  ހިމަނާފައިވާ  ފޯމެއްގައި  އެްޕލިކޭޝަން  ކޮންމެ  އެއްގޮތް  ވާ  )ނ(  މަޢުލޫމާތާއި 

އެންޑޯސްކޮށް އަ   މަޢުލޫމާތުކަމަށް  ކުރަންވާނެއެވެ.  ސޮއި  މުވައްޒަފު  އެކަންކުރި  ތައްގަނޑުޖަހާ  ފަރާތްތަކުގެ  އިމިގްރޭޝަނުން  ޚިދުމަތްދޭ  ދި 

މަތިން،   ގޮތެއްގެ  ފައިސާ  ކަނޑައަޅާ  އެްޕލިކޭޝަންތަކަށްވާ  އަދި  ފޯމު  ޝީޓާއި،  ސަމަރީ  އެްޕލިކޭޝަންތަކުގެ  ދުވަހެއްގެ  ކޮންމެ 

 އިމިގްރޭޝަނަށް ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަށް  ރުވާންވީ ދުވަހާއި ގަޑި  )ރ( އިމިގްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ޕާސްޯޕޓު ނެގުމަށް އިމިގްރޭޝަނަށް ހާޒި 

 ކޮންމެ މަރުކަޒަކުންވެސް އަންގަންވާނެއެވެ.  

 އިމިގްރޭޝަނުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް:   . 7

 ރ:  ސޮފްޓްވެއަ  7.1

ޕާސްޯޕޓު ސިސްޓަމްގައި  -ޕޯސްޓު  )ހ(  ޑަރމަލޮގް  މަރުކަޒުތަކަށް  ދޫކޮށްފައިވާ  ހުއްދަ  ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  ްޕރޮސެސިންގެ  އެްޕލިކޭޝަން 

އިމިގްރޭޝަނުން  ވަކިން(  ޔޫސަރއަކަށް  )ކޮންމެ  ލޮގިން  ސޮފްޓްވެއަރގެ  އަދި  ސޮފްޓްވެއަރ  މޮޑިއުލް"ގެ  "އެޖެންސީ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ، 

 ސޮފްޓްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރ ލިގިންއަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހަރަދު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.  މިފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

އިވާ ޔޫސަރ  )ށ( ޔޫސަރތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޮގިން އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އެހެން ފަރާތަކާއި ހިއްސާކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި ލޮގިން ދޫކޮށްފަ

 އަކަށް އެޔޫސަރއެއް ޒިންމާނަގަންވާނެއެވެ. އެއްގެ "ލޮގިންގ އެކްޓިވިޓީ" 

)މިސާލަކަށް: އަމިއްލަ ބޭނުމަށް މީހުންގެ މަޢުލޫ ފަރާތަކުން ނަހަމަގޮތުގައި  މާތު )ނ( މިސޮފްޓްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރގެ ލޮގިން އެއްވެސް 

އެހެންކަމަކަށް(   އެފަދަ  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ކަމަކަށް  ހިނދެއްގައި، ޗެކުކުރުންފަދަ  ފާހަގަކުރެވިއްޖެ  އިމިގްރޭޝަނަށް  ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް 

 އެފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ދެއްގައި،  )ރ( ސޮފްޓްވެއަރ އަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން، މަރުކަޒަކަށް އެމަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަންޖެހޭކަމަށް އިމިގްރޭޝަނަށް ފެނިއްޖެ ހިނ 

   އެމަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.  
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 : ލައިން   ލީސް  7.2

"އޯނަ  ލައިންގެ  ލީސް  އަޅަންޖެހޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  މިޚިދުމަތް  ބަލަހައްޓާނީ )ހ(  ސަބަބުތަކަށްޓަކައި  ސެކިއުރިޓީ  ރޝިްޕ" 

ގެންދާނީ    އިމިގްރޭޝަނުންނެވެ. ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އެޅުމުގެ  ލައިން  ލީސް  ޚަރަދުކުރާގޮތަށް  މަރުކަޒުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  އަދި 

 ގެ ލީސްލައިންއަކަށެވެ.    2MBލީސްލައިން ވާންވާނީ މަދުވެގެން އިމިގްރޭޝަނުންނެވެ. 

 : ރީނުދިނުން ތަމް  7.3

އެްޕލިކޭޝަން ްޕރޮސެސިންގ" ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުން ޢައްޔަންކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަމާއި ގުޅޭ ތަމްރީނު -)ހ( "ޕާސްޯޕޓު ޕޯސްޓު

ޑެއް އެމުވައްޒިފުންނަށް  އަދި ތަމްރީނު ދިނުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ޚާއްސަ ކާމޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  

 . ދޫކުރަންވާނެއެވެ

ހުއްދަދީ އިމިގްރޭޝަނުން  މޯލްޑިވްސް  ހަމައެކަނި  ގެންދަންވާނީ  ކުރިޔަށް  އެމަރުކަޒަކުން  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހާ  ގުޅޭ  ޚިދުމަތާއި  ފައިވާ  )ށ( 

 މުވައްޒަފުންނެވެ. 

ދީފައިވާ  ހުއްދަ  ބަދަލުވާނަމަ،  ގޮތް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  ނުވަތަ  ގުޅިގެން  ބަދަލަކާއި  އަންނަ  އަށް  ސޮފްޓްވެއަރ    )ނ( 

 .  މަރުކަޒަކާއި އެމަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް، އިމިގްރޭޝަނުން އެކަމާ ގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ 

މުވައްޒަފެއްގެ)ރ(   ދީފައިވާ  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ސިސްޓަމްގެ   ދ ވިފައިވާ ޔޫސަރ ލޮގިންގ ެ ބޭނުންފަރާތަކުން    މިމަސައްކަތް   ނަހަމަގޮތުގައި 

އެފަރާ ހިނދެއްގައި،  ފާހަގަކުރެވިއްޖެ  އިމިގްރޭޝަނަށް  އިމިގްރޭޝަނަށް   ތަކާމ ދުެ ފިޔަވަޅު އ ޅުމުގ ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް  އިޚުތިޔާރު 

   ބިގެންވެއެވެ. ލި

ނަށް  ހުއްދަ ދީފައިވާ މުވައްޒަފުން ފިޔަވާ އިތުރު މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް މަރުކަޒަކުން މިމަސައްކަތުގައި ޝާމިލުކޮށްފައިވާކަން އިމިގްރޭޝަ  )ބ(

 ލިބިގެންވެއެވެ. އެނގިއްޖެނަމަ، އެމަރުކަޒަކަށް ދެވިފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އިމިގްރޭޝަނަށް  

 އެއްބަސްވުން ބާޠިލުވުމުން ޢަމަލުކުރަންވާ ގޮތް:  7.4

ޕޯސްޓު )ހ(   ވެފައިވާ  -"ޕާސްޯޕޓު  މަރުކަޒަކާއެކު  އެއްވެސް  ގޮތުން  ދިނުމާއި  ޚިދުމަތް  ގެ  ްޕރޮސެސިންގ"  އެއްބަސްވުން އެްޕލިކޭޝަން 

 އިމިގްރޭޝަނުން އެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ. ، ބާޠިލުވެއްޖެނަމަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   ޚިދުމަތް  ބާޠިލުވުމުން،  އެއްބަސްވުން  އެއްވެސް )ށ(  ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ  އިމިގްރޭޝަނަށް  މަރުކަޒުގައި  ދެވުނު  ހުއްދަ 

 އްވާނަމަ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއަށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.  ލިޔެކިޔުމެ

 ކަންތައްތައް. ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސިންގ" ގެ ޚިދުމަތް  -"ޕާސްޕޯޓު ޕޯސްޓު   . 8

 ޙިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް  8.1
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 )ހ( މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑާއި އެއްގޮތައް ޕާސްޯޕރޓްފޮޓޯ ނެގޭނެ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން 

   ( މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިސްޓަމާއި އިންޓަރނެޓްފަދަ ވަސީލަތްތަށް އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ގާއިމްކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުންށ)

ތަނެއް ނ) ނިކުމެވޭނެ  ވަދެ  ފަސޭހައިން  ފަރާތްތަކަށްވެސް  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްސަ  ބޭފުޅުންނާއި  ދުވަސްވީ  އުމުރުން  ތަނަކީ  ޚިދުމަތްދޭ   )  

 ކަމުގައިވުން  

އިމިގްރޭޝަންއަށް ފޮނުވުމާއި އަދި ޚިދުމަތުން ނެގޭ ފައިސާ، އިމިގްރޭޝަނުން ސިސްޓަމްއިން ޑިޖިޓަލްކޮށް  ( ބަލައިގަންނަ ހުރިހައި ފޯރމެއް  ރ)

 ކަނޑައަޅާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލޭނެ ފަރާތަކަށްވުން  

 ންބަރެއް ހިމެނޭ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން  ( ޑެޒިގްނޭޓެޑް އީމެއިލް އަކާއި ފޯނު ނަބ)

ފަރާތެޅ) ކުރެވޭނެ  ބައިވެރި  މުވައްޒަފުން  ކުރާ  މިމަސައްކަތް  ތަމްރީންތަކުގައި،  އިމިގްރޭޝަނުންދޭ  ގުޅޭގޮތުން  ޚިދުމަތާއި  ޕާސްޯޕރޓުގެ  އް ( 

 ކަމުގައިވުން  

 : ފީ   ލައިންގެ   ލީސް  8.2

-ޕާސްޯޕޓު ޕޯސްޓުފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ލީސް ލައިން އެޅުމަށް ދާ ޚަރަދާއި ލިސް ލައިން ފީގެ ޚަރަދުތަކަށް ޒިންމާވާނީ "މިޚިދުމަތް  

 ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުންނެވެ. އެްޕލިކޭޝަން ްޕރޮސެސިންގ" ގެ ޚިދުމަތް 

 ޝަކުވާތައް   8.3

ޚިދުމަތާމެދު އެއްވެސް ފަރާތަކުން  އެްޕލިކޭޝަން ްޕރޮސެސިންގ" ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުގެ  -"ޕާސްޯޕޓު ޕޯސްޓްއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  މި

ހުށަހެޅުމަށް   އިމިގްރޭޝަނަށް  ސީދާ  އެކަން  ބޭނުންވާނަމަ،  ހުށަހަޅަން  ހުށަހެޅޭ  އެމަރުކަޒުން  ޝަކުވާއެއް  އަދި  އަންގަންވާނެއެވެ.  އެފަރާތަށް 

 އިޚުތިޔާރު އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މުގެ ޅިގެން މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، އިމިގްރޭޝަނުން އެމަރުކަޒަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުޝަކުވާތަކާއި ގު

 : ހިފެހެއްޓުން   ސިއްރު  8.4

ޕޯސްޓު އެންމެހާ  -"ޕާސްޯޕޓު  އެދޭފަރާތުގެ  ޚިދުމަތަށް  މަރުކަޒުތަކުން،  ޚިދުމަތްދޭ  ގެ  ްޕރޮސެސިންގ"  ސިއްރު އެްޕލިކޭޝަން  މަޢުލޫމާތުގެ 

ފަރާތު އެދޭ  ޚިދުމަތަށް  އަދި  ސިފައެއްގައި  ހިފައްޓަންވާނެއެވެ.  އެއްވެސް  ކާޑު،  އައިޑެންޓިޓީ  ނުވަތަ  ފޮޓޯއެއް،  މަޢުލޫމާތެއް،  އެއްވެސް  ގެ 

ފަރާތަކަށް   އެހެން  އިތުރު  ފިޔަވާ  އިމިގްރޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  މަ  ހިއްސާކުރުމާއި ރައްކާކުރުމާއި،  އެއާބެހޭ  ކުރުމަކީ  ނުވަތަ  ހާމަ  ޢުލޫމާތު 

 މަނާކަމެކެވެ.  

 އެއްބަސްވުން ބާޠިލްވުމުން ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުން.      8.5

ބާތިލްވެއްޖެނަމަ،   އެއްބަސްވުން  ހުރެ  ސަބަބަކާއި  ޕޯސްޓުއެއްވެސް  ޚިދުމަތް -"ޕާސްޕޯޓު  ގެ  ްޕރޮސެސިންގ"  ފޯރުކޮށްދިނުން އެްޕލިކޭޝަން 

 އެމަރުކަޒަކުން ވަގުތުން ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ.  

 


