
 

 

     

 ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވ  
 މަޢުލޫމ ތު ޝީޓް

ދޭނެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށް އަަހރު ދުވަހަށް ހެލްތު އިންޝިއުރަންސްގެ  1ތިރީގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ފަރ ތްތަކަށް  ގެމިއީ،މިކޮމިޝަނު

 ލޫމ ތު ޝީޓްއެވެ.ޢުއިޢުލ ނ  ގުޅިގެން ދެވޭމަ ހޯދަން ބޭުނންވެގެން ުކރެވޭފަރ ތެއް 
 427-OPR/1/2021(IUL)/ 12 އިއުލ ން ނަންބަރު:

 03:2( /ބުދަ ) 1212 ޖުލައި   21 އަންދ ސީ ހިސ ބު ހުށަހަޅަންވީ ތ ރީޙ އި ގަޑި:

 ބްރޯޑްކ ސްޓިންގ ކޮމިޝަން މޯލްޑިވްސް  އަންދ ސީހިސ ބު ހުށަހަޅަންވީ ތަން:
 ވަނަ ފަންގިފިލ  :2ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ ،

 މަޖީދީމަގު 

  

 

 ބޮލަކަށް (   14500/- ކަވަރެޖް ) ހެލްތު އިންޝިއުރަންސް 

      7  މެންބަރުންގެ އަދަދު:
 17  ންޓްސް:ޑިޕެންޑެ
 އަހަރު  01  މުއްދަތު:

 އިންޝުއަރެންސް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތައް:
 ތަކުގެ މައުލޫމ ތު:ރައިޒްސްޑް މެޑިކަލް ސެންޓަރު އޮތޯ  އިންޝިއުރަންސް ކަވަރކުރ   .1
 ދިވެހިރ އްޖޭގެ ހ.  
 ބައިނަލްއަޤުވ މީ  ށ.  

   :. ބެނިފިޓްސް 2
 ސަރޖިކަލް ހޮސްޕިޓަލް ބެިނފިޓްސް، ) މިނަކަށްފޯރުކޮށް ދެވެންއޮތް އެންމެ ފުޅ  ،ބެނިފިޓްސް  ތަކުގެ ތަފްސީލް     

 ( ބެނިފިޓްސް، އައުޓް ޕޭޝަްނޓް ެބނިފިޓްސް



 

 އެޔަރ ފެޔަރ ހ.  
ދިވެހިރުފިޔ  އިން މެޑިކަލް ޗެކްއަޕްސްގެ އަދި އަހަރަކަށް  މެޑިކަލް ޗެކްއަޕްސް ކުރެވޭނެ އަދަދ އި  ) މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް  ށ.  

 ( ގޭނެހެންނއަގު އެ

 :. އެކްސްކުލޫޝަންސް 3
 ކްލެއިމް ޕްރޮސީޖަރ:  .4

 ފައިސ ނުލ (ކުރުމުގެ ޕްރޮސީޖަރގެ ތަފްސީލް ) ކްލެއިމް    
 ކްލެއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވ  ލިޔެކިއުންތަށް: .5

 ވަކިވަކިން ތަފްސީލްކޮށް ކްލެއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވ  ލިޔެކިއުންތަށް ބަޔ ންކުރުން.     
 :ޖިއޮގްރެފިކަލް ލިމިޓޭޝަންސް  .6

 ނަމ އި ކުރެވޭނެ ސިއްހީ ހިދުމަތް ތަކުގެ ތަްފސީލް.އިންޝިއުރެންސް ކަވަރ ކުރެވޭ ގައުމުތަކުގެ      
 :އިންޝުއަރެންސް -. ކޯ 7

 އިންޝުއަރެންސް ކުރެވޭނެތޯ؟-ކޯ     
 އިތުރު އެހެނިހެން ބެނިފިޓްސްތަށް: .8
 ޕްރިމިއަމް ޕަރ ޕ ރސަން: .9
 

  މަޢުލޫމ ތު  ބިޑް ޕްރޮޕޯސްލް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވ  

 :މަޢުލޫމ ތު އަސ ސީހިމަނަންެޖހޭ  އަންދ ސީ ހިސ ބުގައި
 .ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ އެޕްރޮޕޯސަލް އަސ ސީ މަޢުލޫމ ތެއް މަދުނަމަ، ބިޑް ހުށަހަޅ  މަރުޙަލ ގައި ،

 .ކޮމްޕެނީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ 1

 .ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ 2

 ކޮޕީ .ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރ ނަމަ ނޮޓިފިކޭޝަން އޮފް ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން 3

 .ދިވެހިރ އްޖޭއްގެ އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކޮށްފައިވ  ހުއްދ4ަ

 އިގެންނެވެ.ނަމަހި ރުފިޔ އިން ޖީއެސްޓީ ދިވެހި އަގު .5

 



 

 

 ހުށަހަޅ އިރު ސަމ ލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް  އަންދ ސީ ހިސ ބު، / އަގު 

ބަޔ ންކުރ  އުޞޫލުންނެވެ. )ހުށަހަޅ  އަްނދ ސީ ހިސ ބުގައި  އަގުހުށަހަޅަންވ ނީ މަޢުލޫމ ތު ކަރުދ ހުގައިވ  ކަންކަން .1
 ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަޮކށް،ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.

 އިގެންެނވެ.ނަމަހި އަގު ހުށަހަޅަންވ ނީ ދިވެހިުރފިޔ އިން ޖީއެސްޓީ .2

( ކޯޓޭޝަން  ތައްގަޑުޖ ހ ފައި ،ކުންފުންޏެއްނަމަ ފަރުދެއްނަމަ،ނަމ އި،ޮސއ އެކު އަދި ) ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅ  ކުންފުނި/އަމިއްލަ .3
 ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ.

 ދުވަހުގެ މުއްދަތު( 30.ޕްރޮޕޯސަލްގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: )ބިޑްހުޅުވ  ތ ރީޙުން ފެށިގެން 4

ހަރުގެއޯޑިޓް ވަނަ އަ 2020)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ )ފެބްރުވަރީ،މ ރޗް،އެޕްރީްލ( ބޭންކް ސްޓޭޓްމަްނޓް ނުވަތަ  3.ވޭތުވެދިޔަ 5
 ރިޕޯޓް)އިންޑިޕެންޑެންޓް އޮޑިޓަރެއްގެ( ހުށަހަޅަން ވ ނެއެވެ.

އަށް( މިމަސައްކަތ އި ގުޅުންހުރި ގޮތުން  2021އިން ފެށިގެން  2019)ތިނެއް( އަހަރު ދުވަސްތެރޭ )  3.ވެތުވެދިޔަ 6
 ދީފައިވ  ލިޔުންތަްއ( ހުށަހެޅުން ކޮށްފައިވ  މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުންތައް )އެމަސައްކަތް ކުރުވި ފަރ ތުން 

 ޕްރޮޕޯސަލް ބަޠިލްވ ނެ ޙ ލަތްތައް 
 .ްއަސ ސީ މަޢުލޫމ ތު ގޮތުގައި ހުށަހަޅ ންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތެއް ފުރިހަމަުނވުނ 
 .ްނޑައެޅިފައިވ  ވަގުތުގެ ފަހުން ފޮނުވުނ  ކަ

 މިކަމަށް ހުށަހަޅ  ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ޕްއިންޓް ދޭނީ އަންނަނިވި އުސޫލުންނެވެ. 

 ޕޮއިނޓް 40              މެޑިކަލް ޗެކްއަޕްސް އަދި އަގު (      އެޔަރފެޔަރ /  ބެނިފިޓްސް ) .1
 ޕޮއިންޓް 30         . ކްލެއިމް ޕްރޮސީޖަރ2
 ޕޮއިންޓް 10        . ޖިއޮގްރެފިކަލް ލިމިޓޭޝަންސ3ް
 ޕޮއިންޓް 20       އިންޝުއަރެންސް ޙިދުމަތް ދިނުމުގެ ތަޖުރިބ   .4
   



 

 އިވެލުއޭޓްކުރެވޭނެގޮތް އަދި ބިޑް އެވޯޑް ކުރުން ބިޑް 

  ުކޮމިޝަންގެ ބިޑްކޮމިޓީން ޕްރޮޕޯސަލަތައް އިވެލިއޭޓްކޮށް ނިމުމުްނ ބިޑް އެވޯޑް ކުރެވޭ ފަރ ތް ،ފަރ ތްތަކ އި، މިކޮމިޝަން އ ދެމެދ
 ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ޙަވ ލުކުރެވޭނެއެވެ.

ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް އެވޯޑް ކުރުމުން އެވޯޑް ކުރެވުނު ފަރ ތަށ އި އަދި އެވޯޑް ނުވ  ފަރ ތްތަކަށް އެކަން މި ކޮމިޝަންގެ ބިޑް 
 5މި  ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ޝަކުވ  ުހށަހެޅުމަށް ލިބޭނެއެވެ. 5އަދި އެވޯޑް ނުވ  ފަރ ތްތަކަށް ރަސްމީ މަސައްކަތު  އެންގޭނެއެވެ.

ކުން ޝަކުވ  ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ނަމަ އެވޯޑް ކުރެވުނު ފ ރ ތ އެކު އެއްބަސްވުން ހެދި މަސައްކަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރ ތަ
 ހ ވ ލުކުރެވޭނެއެވެ.

 މަސައްކަތް ޙަވ ލުކުރުން 

  ްފަރ ތްތަކ   މަސައްކަތް ޙަވ ލުކުރެވޭނީ  / ކޮމެޓީން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތީމ ކްސް ލިބޭ ފ ރ ތ ބިޑްޕްރޮޕޯސަލްތައ
މިމަސައްކަތް ހަވ ލުކުރ  ފަރ ތަށް އެމަސައްކަތް  .ދެފަރ ތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ

ގެންވ  ފަރ ތަކަށް ަމސައްކަތް ހަވ ލުކުރުމުގެ އިޙްތިޔ ރު ކޮމިޝަނަށް ވަނައަށް އެންމެ އެކަށީ 2 ނުކުރެވިއްޖެނަމަ 
 ލިބިގެން ވެއެވެ.

 ދައުވަތު 
ކަންކަން މ ތީގައި ދެންނެވިފައިވ  މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރ ްތތަކުން ،ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

ނޑައަޅ ފައިވ  ތ ރީޙުގައި، މަތީގައި ފުރިހަމަކޮށް، ނޑައަޅ ފައިވ  ތަނަށް، ކަ ނޑައެޅިފައިވ  ގަޑިއަށް ހ ޒިރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް  ކަ ކަ
 ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

 އަންދ ސީ ޙިސ ބު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް 

 .ެޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަންވ ނީ ބަންދުކުރެވިފައިވ  ސީޓީ އުރައެއްގައެވ 
 .ެއެޑްރެސް ކުރަންވ ނީ ،ތިރީގައިވ  ގޮތަށެވ 
  ްޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅ  ކެމެއ 
 ްއެންޑް އެޑްމިން ރްއޮފް އެޗްއ  ޑިޕ ޓްމަންޓ 

 ޓިންގ ކޮމިޝަންމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކ ސް
  ( ފަންގިިފލ   03)  ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ

 މަޖީދީމަގު  


