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 މަޢުލޫމާތު ޝީޓ  

  ހޯދުމުގެ   ފަރާތެއ    ސަޕ ލައިކޮށ ދޭނެ   އިކުއުޕ މެނ ޓ    ބޭނުނ ވާ   ފެށުމަށ    ޙިދުމަތ  "  ޔޫރޮލޮޖީ "   ލަށ  ހޮސ ޕިޓަ   އެކުއެޓޯރިއަލ    އައ ޑޫ 
 ޝީޓ    މައުލޫމާތު 

 

 AEH/AEH/2022/125(IUL) އިޢުލާނ  ނަނ ބަރު 
 2022 ނޮވެމ ަބރ 22 އިޢުލާނ  ތާރީޚ  

 13:00  2022 ޑިސެމ ަބރ 01 ބީލަނ  ހުށަހެޅުނ  
 ހަވާލުކުރުނ    ހޮސ ިޕޓަލަށ  ގެނެސ އިކުއުޕ މެނ ޓ   ބޭނުނ ވާ ފެށުމަށ  ޙިދުމަތ " ޔޫރޮލޮޖީ "  ހޮސ ިޕޓަލަށ   )ހ( މި މަސައ ކަތ  

ތަކެތީ  ބޭނުނ ވާ  ތަފ ސީލ   ގެ  )ށ(  ކުރެވިފައިވާ  އިތުރު  އެއ ކަރުދާސ     ވާނެއެވެ.   ގައ1ިއެނެކ ސ   މިމައުލޫމާތު ޝީޓާއި 

ކެޓަގަރީއަށ  އަގު ހުށަހަޅާނީ ވަކިނ ނެވެ. އެއ  ކެޓަކަރީ ނުވަތަ އެއ ވަރު ގިނަ ކެޓަގަރީއަށ ވެސ  އަގު    3ގައި   1އެނެކ ސ   

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އިވެލުއޭޓ  ކުރެވޭނީ ކެޓަގަރީތައ  ވަކިނ ނެވެ. 

 ސ ެޕސިފިކޭޝަނ  ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.  ގެހުށަހަޅާ ތަކެތީ)ނ(  

ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ މެނުފެކ ޗަރާ ނުވަތަ ތަކެތީގެ ސީ.އީ ނުވަތަ ޔޫ.އެސ .އެފ .ޑީ.އޭ އެޕ ރޫވ ޑ  ޕ ރޮޑަކ ޓ ސ ކަނ  ހާމަވާ   )ރ( 

 ލިޔެކިޔުނ  ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. 

އ  ވާނަމަ އެފަދަ  އެހަވާލުކުރާއިރު ތަކެއ ޗާއި ގުޅޭގޮތުނ  ދޭނ ޖެހޭ ޓ ރެއިނިނ )ބ( މަސައ ކަތ  ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުނ  ތަކެތި  

ކުރާތާ ގިނަވެގެނ     އ އެޓ ރެއިނިނ  ޓ ރެއިނިނ ގ ދޭނ ވާނީ  ވާނެއެވެ.  މަނ ނ  ނި ދީ  މަސ  ދުވަސ ތެރޭ  01ތަކެތި ސ ޕ ލައި 

 ސާ ދޫކުރެވޭނީ ޓ ރެއިނިނ  ނިމުމަށ ފަހުގައެވެ. މަސައ ކަތުގެ ބިލަށ  ފައިހޮސ ިޕޓަލަށ  ހާޒިރުވެ ފިސިކަލ  ޓ ރެއިނިނ ގއެވެ. 

ނެއެވެ. ހުށަހަޅާ މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި  ވާމަސައ ކަތަށ  ހުށަހަޅާ މުއ ދަތަކީ އެކަށީގެނ ވާ މުއ ދަތެއ  ކަމަށ  ވާނ    ()ޅ

މުއ ދަތު ހުށަހަޅަނ ވާނީ ސަރުކާރު ބަނ ދު ދުވަސ  ތަކާއި ހުކުރު ހޮނިހިރުވެސ     ގެނެސ  ހޮސ ިޕޓަލާއި ހަވާލުކުރަނ ވާނެއެވެ.

 މަގ ބޫލ  އުޒުރެއ ނެތި މުއ ދަތު އިތުރުނުކުރެވޭނެއެވެ.   ހިމެނޭ ގޮތަށ  ދުވަހުނ ނެވެ.

ގައި ލިބެނ   ބަލާނީ މާރކެޓ    ކަމުގައި  ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ތަކެތިއަގުތަކެއ  ކޮލީޓީގެ އަދި  އެކަށީގެނ ވާ    ހުށަހަޅާ ތަކެއ ޗަކީ)ކ(  

 ނެވެ. ޓެކ ނިކަލ  ޓީމ އިނ  ހޮސ ިޕޓަލުގެ  ބަލައި ހުރި ތަކެއ ޗައ 
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 ބީލަމުގެ އުޞޫލުތައ    .1

އަނ ދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅުއ ވަނ  ވަޑައިގަނ ނަވާ ފަރާތ ތަކުނ  އަނ ދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅުއ ވަނ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށ    .1.1
ކިއުމެނ ޓެއ ގެ ގޮތުގައި ަބއިނ ޑ ކޮށ  ހާޒިރުވެވަޑައިގަނ ނަވަނ ވާނެއެވެ. އަދި އަނ ދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅުއ ވަނ  ވާނީ އެއ ޑޮ

އުރައެއ ގައެވެ.   ޖެހިފައި ބަނ ދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ  އަދި ސަފ ހާ ނަމ ަބރ  ފިހުރިސ ތު  ޑޮކިއުމަނ ޓ ގައި  ިބޑ   ހުށަހަޅާ 
ކަނޑައެޅިފައިވާ   ހުށަހެޅުމަށ   ިބޑ   ވާނެއެވެ.  ހިސާުބ ހުނ ނަނ   އަނ ދާސީ  ޭބފުޅުނ ނަށ   ވަޑައިނުގަނ ނަވާ    ގަޑިއަށ  

 ހުށަހެޅުމަށ  ފުރުސަތެއ  ނުދެވޭނެއެވެ.

ޓީއަށ ވާ ފައިސާ ހިމަނަނ  ވާނެއެވެ. ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ހުށަހަޅުއ ވާފައިވާ އަގުގެ އިތުރަށ   އެސ . .ޖީ  އިރު   ހުށަހަޅުއ ވާ  އަގު  .1.2

ޖީ.އެސ .ޓީ އެއ  ނުދެވޭނެ އެވެ. ޖީ.އެސ .ޓީ އަށ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކޮށ ފައިވާ ފަރާތ  ތަކުނ  ޖީ.އެސ .ޓީ ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ ގެ  

ޖެހޭނެއެވެ.   ހުށަހަޅަނ   އެއ   ރު  1,000,000.00ކޮޕީ  ިބޑ ކުރައ ވާފައިވާ  )އެއ މިލިއަނ   މަތިނ   އަށ ވުރެ  ފިޔާ( 

ޕ ރޮޖެކ ޓުގެ  ހޮވިއ ޖެނަމަ  މަސައ ކަތަށ   މިޕ ރޮޖެކ ޓުގެ  ފަރާތެއ   ކޮށ ފައިނުވާ(  ރަޖިސ ޓ ރީ  )ޖީ.އެސ .ޓީއަށ  

އެނ ގުމުނ ނެވެ.   ލިއުމުނ   ވުމަށ ފަހު  ރަޖިސ ޓ ރީ  ޖީ.އެސ .ޓީއަށ   ފަރާތ   ހޮވުނު  ސޮއިކުރެވޭނީ  އެއ ަބސ ވުމުގައި 

 )ހަތ ( ދުވަހެވެ.  7ސ .ޓީއަށ   ރަޖިސ ޓ ރީ ވުމަށ  ދެވޭނީ ސަރުކާރު ަބނ ދު ނޫނ  ޖީ.އެ

 )ނުވަދިހަ( ދުވަސ  އޮނ ނަނ  ވާނެއެވެ.  90ހުށަހަޅާފައިވާ އަނ ދާސީ ހިސާުބގެ ވެލިޑިޓީއެއ ގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެނ    .1.3

އަގު    .1.4 ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ  އަށ ވ250000ުމި  ރުފިޔާ(  ހާސ   ފަނ ސާސ   )ދެލައ ކަ  ވާނަމަ ރ  ޮބޑު  ޕޭމަނ ޓ    ރެ  އެޑ ވާނ ސ  

ގެރެނ ޓީ    %15ކޮނ ޓ ރެކ ޓުގެ   ބޭނ ކ   ޕޭމަނ ޓ   އެޑ ވާނ ސ   ދޫކުރެވޭނީ  ފައިސާ  އެޑ ވާނ ސ   ޕަސެނ ޓ (  )ފަނަރަ 

ފައިނޭނ ޝިއަލ    ނުވަތަ  ބޭނ ކަކުނ   ގަބޫލުކުރެވޭ  ސަރުކާރަށ   ޕޭމަނ ޓ ވާނ ވާނީ  އެޑ ވާނ ސ   މި  ހުށަހެޅުމުނ ނެވެ. 

ރޮޖެކ ޓަށ  ދޫކޮށ ފައިވާ ގެރެނ ޓީއަކަށ ށެވެ. އެޑ ވާނ ސ   އިނ ސ ޓިޓިއުޓ ސ  )ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ގާއިމ ކުރެވިފައިވާ( އަކުނ  މި ޕ 

ޕޭމަނ ޓ  ގެރެނ ޓީ ހުށަހަޅަނ ވާނީ ބިޑ ކާމިޔާބުކުރާފަރާތުނ ނެވެ. އަދި އެޑ ވާނ ސ  ޕޭމަނ ޓ  ގެރެނ ޓީ ހުށައަޅުއ ވަނ ވާނީ ދީފައިވާ  

 ފޯރމެޓާ އެއ ގޮތަށެވެ. 

ޕާރފޯރމެނ ސ  ގެރެނ ޓީއެއ ގެ ގޮތުގައި   ށ ވުރެ ޮބޑު ވާނަމަލައ ކަ ރުފިޔާ( އަފަސ ރ )500000މި ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ އަގު    .1.5

ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. މި ޕާރފޯމެނ ސ  ގެރެނ ޓީ ވާނ ވާނީ ސަރުކާރަށ  ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭނ ކަކުނ    %2ކޮނ ޓ ރެކ ޓ  އެމައުނ ޓ ގެ 

ދޫކޮށ ފައިވާ   ޕ ރޮޖެކ ޓަށ   މި  އަކުނ   ގާއިމ ކުރެވިފައިވާ(  )ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  އިނ ސ ޓިޓިއުޓ ސ   ފައިނޭނ ޝިއަލ   ނުވަތަ 

ހުށަހަޅަނ ވާ  ގެރެނ ޓީ  ޕާރފޯރމެނ ސ   ގެރެނ ޓީ  ގެރެނ ޓީއަކަށ ށެވެ.  ޕާރފޯރމެނ ސ   އަދި  ބިޑ ކާމިޔާބުކުރާފަރާތުނ ނެވެ.  ނީ 

 ހުށައަޅުއ ވަނ ވާނީ ދީފައިވާ ފޯރމެޓާ އެއ ގޮތަށެވެ. 
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 ސެކިޔުރިޓީގެ   ިބޑ   .ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ  ސެކިޔުރިޓީއެއ   ިބޑ   ރުފިޔާގެ  ހަތަރު ހާސ  ފަސ ސަތޭކަ()  4500  ޕ ރޮޖެކ ޓަށ   މި  .1.6

  ފައިނޭނ ޝިއަލ    ނުވަތަ  ޭބނ ކަކުނ   ގަޫބލުކުރެވޭ  ސަރުކާރަށ   ސެކިޔުރިޓީވާނ ވާނީ  ިބޑ   މި.  ދުވަހެއެވެ  90  މުއ ދަތަކީ

  ދީފައިވާ .  ސެކިޔުރިޓީއަކަށެވެ  ދޫކޮށ ފައިވާ  ޕ ރޮޖެކ ޓަށ   މި  އަކުނ (  ގާއިމ ކުރެވިފައިވާ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި)  އިނ ސ ޓިޓިއުޓ ސ 

 ހުށައަޅާ  ފޯމެޓަކަށ   މިނޫނ  .  ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ  ހުރިހާފަރާތަކުނ   ކުރިމަތިލާ  ިބޑަށ   ިބޑ ސެކިޔުރިޓީ  ފޯރމެޓާއިއެއ ގޮތަށ 

 ބާޠިލ    އެިބޑެއ   ނުވާނަމަ  ހުށައަޅުއ ވާފައި  ސެކިއުރިޓީ  ިބޑ   އެކު   ިބޑާ  އަދި.  ަބލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  ސެކިއުރިޓީ  ިބޑ 

 .ވާނެއެވެ

ޝީޓުގެ    .1.7 މިމައުލޫމާތު  ކ ރައިޓީރިއާގެ )ހ(  ބޭނުނ ވާ    މާއ ދާގައި  އިވެލުއޭޝަނ   ދިނުމަށ   ޕޮއިނ ޓ   ަބޔާނ ކުރެވިފައިވާ 
ޑޮކިއުމަނ ޓ ތައ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ހުށަހަޅުއ ވަނ  ވާނެއެވެ. ކޮނ ޓ ރެކ ޓާރުނ  ހުށަހަޅުއ ވާ ީބލަނ ތައ  އިވެލުއޭޓ  ކުރެމުގައި  

ހުށަހަޅުއ ވާ ދެވޭނީ  ޖެހިވަޑައިގަނ ނަވާ ޕޮއިނ ޓ   ހުށަހަޅުއ ވަނ   މިގޮތުނ   ިބނާކޮށެވެ.  ޑޮކިއުމަނ ޓ ތަކަށ   ފައިވާ 
އެ އެފަރާތަކަށ   ނުވާނަމަ  ހުށަހަޅުއ ވާފައި  ޑޮކިއުމަނ ޓެއ   ތެރެއިނ   ޕޮއިނ ޓެއ  ކ ރައިޓީރިއާޑޮކިއުމަނ ޓ ތަކުގެ  ކަށ  

 . ނުލިޭބނެއެވެ
 

 ބީލަނ  ބާޠިލު ކުރެވޭނެ ކަނ ތައ    .2

 ދީފައިވާ  ގައިޝީޓު  މަޢުލޫމާތު   މި  ީބލަނ ތަކާއި  ނޫނ   ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތު  ީބލަނ ތަކާއި  ހަމަނުވާ  ލިޔެކިޔުނ ތައ )ހ(   

ރިކުއަރމަނ ޓާއި   ީބލަނ ތައ   ޞައ ޙަނޫނ   މަޢުލޫމާތު  އަދި  ީބލަމާއި  ހުށަހަޅާ  ލާފަށ ޚި  އިރުޝާދުތަކާއި  މިނިމަމ  

 . ާބތިލުވާނެއެވެ

މަޖުޫބރު  ،ތެރެއިނ    ކަނ ތަކުގެ  ނ ކޮށ ފައިވާަބޔާ  ގައި  3  ނަނ ަބރު)ށ(     ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތު  ލިޔެކިޔުމާއި  ހުށަހެޅުނ  

ބީލަނ  ހުށަހަޅާ    .ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ  ބީލަނ   ނުވާނަމަ ކުރުމަށ  ނުވަތަ  ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުނ ތަކުގެ ސައ ހަކަނ  ކަށަވަރު 

ތުރަށ  ލިޔުނ ތަކެއ  ހޯދުމަށ  ހޮސ ޕިޓަލަށ  ފެނިއ ޖެ ހާލަތެއ ގައި  ފަރާތުގެ މާލީ އަދި ފަނ ނީ ގާިބލުކަނ  ކަށަވަރުކުރުމަށ  އި

 އެލިޔުނ ތައ  ހޯދުމުގެ އިޚ ތިޔާރު ހޮސ ޕިޓަލަށ  ލިިބގެނ ވެއެވެ. 

ފާހަނގަކުރެވިއ ޖެ )ނ( ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުމާއި މައުލޫމާތަކީ ސައ ޙަނުނ  ލިޔެކިޔުނ ތަކެއ  ނުވަތަ މައުލޫމާތުކަމަށ   

ކުރާ  ދައުލަތުނ   ހިއ ސާކޮށ   މައުލޫމާތު  އެފަރާތުގެ  ފަރާތ ތަކަށ   ެބހޭ  ކަމާއި  ބާޠިލުކޮށ   ީބލަނ   އެފަރާތެއ ގެ  ނަމަ 

 ީބލަނ ތަކުގައި ަބއިވެރި ނުވެވޭގޮތަށ  ބ ލެކ ލިސ ޓ ލުސ ޓ  ކުރުމަށ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ އަށ  ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 
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 އަނ ދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ތަކެތި   .3

 މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ގޮތަށ  ޑޮކިއުމެނ ޓ  ތައ ޔާރުކޮށ  ހުށަހަޅަނ  ވާނެއެވެ.  ވާތިރީގައި  ފަރާތ ތަކުނ  ހުށަހަޅާ ބީލަނ  

 ތަފ ސީލ   #
ހުށަހެޅުނ   
 (✓މަޖުބޫރު ) 

 ✓ ބިޑ  ފޯމ    .3.1
 ✓ )ހިމަނަނ ޖެހޭފަދަ އައިޓަމ ތަކުގެ ސ ޕެސިފިކޭޝަނ ( ސ ޕެސިފިކޭޝަނ     .3.2
 ✓ ލެޓަރ ވޮރަނ ޓީ    .3.3
 ✓ ޕ ރޮފައިލ    ފަރާތުގެ   ހުށަހަޅާ   ބީލަނ    .3.4

3.5.  
އަދި    އައިޑީ ކާރޑ  ކޮޕީ ފަރުދުނ ގެ ވިޔަފާރިއެއ ނަމަ ވިޔަފާރި ރަޖިސ ޓ ރީގެ ކޮޕީ އާއި ވެރިފަރާތުގެ    އަމިއ ލަ 

 . ކުނ ފުނ ޏެއ  ނަމަ ކުނ ފުނި ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ  
✓ 

 ✓ ކޮޕީ   ރެޖިސ ޓ ރީ ކޮށ ފައިވާނަމަ ޖީ.އެސ .ޓީ ސެޓ ފިކެޓ    ޓީ . އެސ  .ޖީ   .3.6
 ✓ ބިޑ  ސިކިއުރިޓީ    .3.7
 ✓ ސީ.އީ ސަރޓިފިކޭޝަނ  އެފ .ޑީ.އޭ ނުވަތަ   .3.8
  ެގރެނ ޓީ(މާލީ ހާލަތު އަނ ަގއިދޭ ލިޔުނ  )ބޭނ ކ  ގެރެނ ޓީ ުނަވތަ އިނ ޝުއަރެނ ނ ސ    .3.9

 - މަސ ދުަވހުެގ ބޭނ ކ  ސ ޓޭޓ މެނ ޓ   3ފާއިތުިވ   .3.10

3.11.  
ނުަވތަ   މަސައ ކަތ   މިބާަވތުެގ  ކުރިނ   މީެގ)  ލިޔުނ   ބަޔާނ ކުރާ  ރިބާތަޖު އިދާރާއަކަށ   އެއ ެވސ   ރަސ މީ 

 (ކުނ ފުނ ޏަކަށ  ކޮށ ދީފައިާވނަމަ، އެފަރާތަކުނ  ދީފައިާވ ލިޔުނ 
- 

 - ސަރުކާރަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ އެއ ެވސ  ޓެކ ސ އެއ  ނެތ ކަމަށ  މީރާއިނ  ދޫކުރާ ޓެކ ސ  ކ ލިއަރެނ ސ  ރިޕޯރޓ   .3.12
 - ޕ ސިފިކޭޝަނ  ޗެކ ލިސ ޓ ސ   .3.13
 - ޑޮކިއުމަނ ޓ  ޗެކ ލިސ ޓ   .3.14

 

  

 އިވެލުއޭޝަނ  ކ ރައިޓީރިއާ   .4
 މާކ ސ  ދިނުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތައ  

 : އަުގ

50 

 . އިނ ެނެވ ރޭޝިއޯ ދެޭވނީ ޕޮއިނ ޓ  ދެނ   ދިުނމައ ފަހު، ޕޮއިނ ޓ  މަތީ  އެނ މެ  ފަރާތަކަށ  ހުށަހަޅާ އަެގއ  ކުޑަ އެނ މެ
 ކުރެވޭނެ އެކަށީގެނ ވާ އަގަކަށ  ވާނ ޖެހޭނެ. ހުށަހަޅާ އަގަކީ މަސައ ކަތ    

x/y * 50 = marks 
 x =އެނ މެ ދަށ އަުގ   
y  ުހުށަހަޅާ އަގ = 

 : މުއ ދަތު 
40 
 

 

 ފުލ  ހަމަޖެހިފައިާވ ދިނުމަށ  މިބަޔަށ  ފަރާތަކަށ  ހުށަހަޅާފައިާވ މުއ ދަތެއ   ކުރު އެނ މެ ކުރުމަށ  ސަޕ ލައި ތަކެތި
  ހުށަހަޅާ   ކުރުމަށ    މަސައ ކަތ  .  ރޭޝިއޯއިނ ެނެވ  ދެޭވނީ  ޕޮއިނ ޓ   ފަރާތަށ   ހުރި  ދެނ    ފަހު   ދިުނމަށ   މާރކ ސ  
 . ވާނ ޖެހޭނެ   މުއ ދަތަކަށ    އެކަށީގެނ ވާ   ކުރެވޭނެ   މަސައ ކަތ    މުއ ދަތަކީ 

x/y * 40 = marks 
 x =ެމުއ ދަތު ކުރު އެނ މ   
y  =ާއަގު  ހުށަހަޅ 
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 5 : ތަޖުރިބާ

 
ލިޔުމުގައި   ކަމުގައި  ހުށަހަޅާ  އަގު  މަސައ ކަތުގެ 
 ފާހަނގަކޮށ ފައިވާ އަގު 

ލިބޭނެ   ލިޔުކަމަށ   ކޮނ މެ  ހުށަހަޅާ 
 ޕޮއިނ ޓ  

 ޕޮއިނ ޓ  1 އާއި ދެމެދު  ރ499,999އި ރ އ300,000ާ
 ޕޮއިނ ޓ  2 އާއި ދެމެދު ރ 699,999 އާއި ރ500,000
 ޕޮއިނ ޓ  5 އިނ  މަތީ 700,000

i. 300,000  .އަށ  ވުރެ ދަށުެގ މަސައ ކަތަކަށ  ތަޖ ރިބާއަށ  ޕޮއިނ ޓ  ނުދެޭވެނއެެވ 
ii. ީބިޑ  ކުރިފަރާތުނ  މެޑިކަލ  ޕ ރޮޑަކ ޓ ސ  ރާއ ޖެއަށ  އެތެރެކޮށ ފައިާވނަމަ އެއާއި    މަސައ ކަތުެގ ތަޖުރިބާ މިނ ކުރާނ

 ގުޅުނ ހުރި ލިޔެކިޔުނ ތަކަށ  ބަލައިެގނ ެނެވ. 

 5 :ފައިނޭނ ސ 

 ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ހުށައަޅުއ ވާ ބޭނ ކ  ސ ޓޭޓ މަނ ޓ : 
ހުށަހަޅުއ ވާ  މަސ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިޑ     6ސ ޓޭޓ މަނ ޓުގެ އެނ މެ ފަހުގެ  

 ފަރާތަށ  ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމ ލަ ޢަދަދު )އަކައުނ ޓަށ  ޖަމާކޮށ ފައިވާ( 
ލިބޭ  

 ޕޮއިނ ޓ  
 1 ރ އާއި ދެމެދު 799,999ރ އާއި 500,000
 3 ރ އާއި ދެމެދު 999,999ރ އާއި 800,000

 5 ރ އިނ  މަތީ 1,000,000
i.   ީކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ހުށަހަޅުއ ާވ ބޭނ ކ  ސ ޓޭޓ މަނ ޓ  އަސާސ  އަކަށ   ބިޑ  އިޭވލުއޭޓ  ކުރުމުަގއި މި ޢަދަދު ބަލާނ

 ބަލައިެގނ ެނެވ. 
ii.   ުދެނ ެނުވނ ކުރީެގ    6މަތީަގއި  ތާރީޚުެގ  ކުރި  އިޢުލާނ   މަސައ ކަތަށ   ުގނާނީ  މުއ ދަތު  ދުަވހުެގ  މަސ  

 ޓ ރާނ ޜެކ ޝަނ ތައ   އަސާސ  އަކަށ  ބަލައިެގނ ެނެވ. 
 


