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އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އައްޑޫ    

  

  

  މަޢުލޫމާތު ޝީޓް 

  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން   ގެ މަސައްކަތް ކުރުމު   މަރާމާތު   ޕޯޓިކޯގެ މަރާމާތާއި ޕިލާރތައް ގެ  ހޮސްޕިޓަލު  އެކުއެޓޯރިއަލް   އައްޑޫ 
  

  AEH/AEH/2021/63(IUL)  އިޢުލާން ނަންބަރު 
  2021  އޮކްޓޯބަރ 11  އިޢުލާން ތާރީޚް 

  13:00 2021ބަރ  އޮކްޓޯ 21  ހުށަހެޅުން ބީލަން  
  ގެ ތަފްސީލް  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތު   މަސައްކަތް 

.އާރ ފަޅީގެ ޕޯޓީކޯ މަރާމާތުކުރުން 1ކެޓެގަރީ    #   : ހޮސްޕިޓަލުގެ އީ

  އަކަފޫޓު ސަރަހައްދުގެ)  1098( ހުރި ޓައިލްސް ނެއްޓުން  ޕޯޓިކޯ  1

2  

ސްލިޕް  -ެގ ނަންމިލިމީޓަރު 300x300އާ ޓައިލްސް ޖެހުން (ބޭނުން ކުރަންާވނީ 

. މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހޮސްޕިޓަލުން ޓައިލްސް އެޕްރޫްވ  ސެރަމިކް  ޓައިލްސް

 (   ކުރަންާވނެ

3  
 ާގ600ޕޯޓިކޯ ހުޅަނުގ ފަރާތުން ރޭމްޕަށް އަރާ ހިސާބުގައި އަޑިުގޑަންެވފައި ހުރި 

  ނަަގއި ރަނަގޅު ކުރުން 

 

ކަހައި    ށް ދަބަރު ތަ ޕިލާރ ހޮސްޕިޓަލް މައި އިމާރާތުގެ ވަށައިގެންވާ  :  2ކެޓެގަރީ    #

  ދަވާދުލުން 

1  

ޖަހާފައިާވ ތަންތާގައި ދަބަރުކަހައި  ތަކުގެ މަތީބައި އަދި ބުޑުގައި ދަބަރު  ޕިލާރ 25

މިކަލް ބޭނުން  ކެއެފަދަ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ   ާވނީން(ސާފުކުރަ ސާފުކުރުން 

 )ކޮށްެގންނެެވ

  ން ދަބަރު ކަހައި ސާފުކުރުމަށް ފަހު އަންޑަރ ކޯޓުލު   2

3  
ކޯޓު   3(ގްރޭ ކުލަ)  ކުން އަންޑަރ ކޯޓޫލުމަށްފަހު ދަަގޑުަގއި ލިޔުމަށް ހާއްސަ ދަާވދަ

  ދަާވދުލުން 
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4  
) ސާފުކޮށް ދަބަރު ފިލުވާ   ’3ބުޑުން ފެށިގެން   މައްޗަށް (މިހާރުވެސް ދަވާދުލާފައިވާ ހިސާބު

  ކޯޓު)  2ދަވާދުލުން ( 

5  
ސާފުކޮށް ދަވާދުލުން (ދަގަޑުގައި ލުމަށް    ބުޑުތަކުގެ މަތީ އިމާރާތާއި ގުޅޭ ހިސާބުގައި ހުރި ދަބަރު 

)  2ހާއްސަ ހުދު ދަވާދު    ކޯޓު

6  
) ޕިލާރގެ އެހެންތަނެއްގާވެސް ދަބަރު   މިދެންނެވުނު ބައިތަކުގެ (ބުޑާއި މަތީ ބައި ފިއަވައި

  ހުރިނަމަ އެތަނެއްވެސް ސާފުކޮށް ދަވާދުލުން 

  އިތުރު ތަފްސީލް: 

 ކެޓެަގރީއިން ކޮންމެ ކެޓެަގރީއަކަށް އަުގ ހުށަހަޅާނީ ވަކިންނެެވ.  02މިދެންނެުވނު  .1

 ކެޓެގަރީައކަށް ނުަވތަ ދެކެޓެގަރީއަށް ެވސް އަުގ ހުށަހެޅިދާނެއެެވ.ހަމައެކަނި އެއް  .2

  މަސައްކަތް އިވެލުއޭޓުކުރާނީ ކޮންމެ ކެޓެަގރީއެއް ަވކިންނެެވ.  .3

 
  

  ބީލަމުގެ އުޞޫލުތައް    . 1

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި  މި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް   . 1.1

 .   ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް   . 1.2

ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަންވާނެއެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ އެއްޑޮކިއުމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައިންޑްކޮށް  

.    ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ ހުށަހަޅާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގައި ފިހުރިސްތު އަދި ސަފްހާ ނަމްބަރ ޖެހިފައި އުރައެއްގައެވެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ   ހުށަހެޅުމަށް  ބިޑް   . ވާނެއެވެ ހިސާބު ހުންނަން  އަންދާސީ  ބޭފުޅުންނަށް  ވަޑައިނުގަންނަވާ  ގަޑިއަށް 

.   ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ

.އެސް . 1.3 ރެޖިސްޓްރީޖީ ކޮއްފައިވާ.ޓީ  .އެސް    ޖީ އިރު  ހުށަހަޅުއްވާ  އަގު  .  .ފަރާތެއް  ވާނެއެވެ ހިމަނަން  ފައިސާ  ޓީއަށްވާ 

.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ  .އެސް . ޖީ .ޓީ އެއް ނުދެވޭނެ އެވެ .އެސް ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުގެ އިތުރަށް ޖީ

.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ އެއް  .  ފަރާތް ތަކުން ޖީ.އެސް )   1,000,000.00 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ (އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ

) ފަރާތެއް މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތަށް   އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ .ޓީ  .އެސް ބިޑްކުރައްވާފައިވާ (ޖީ އަށްވުރެ މަތިން 

.ޓީއަ .އެސް ށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްފަހު ލިއުމުން  ހޮވިއްޖެނަމަ ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ހޮވުނު ފަރާތް ޖީ

.ޓީއަށް  ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ދެވޭނީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  .އެސް . ޖީ .   7އެންގުމުންނެވެ ) ދުވަހެވެ   (ހަތް

.  90ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން  . 1.4 ) ދުވަސް އޮންނަން ވާނެއެވެ   (ނުވަދިހަ
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އަގު  މި   . 1.5 ބޮޑު ވާނަމަ 250000ޕްރޮޖެކްޓްގެ  އަށްވުރެ   ( ރުފިޔާ (ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް  އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް  ރ 

ގެރެންޓީ    %15ކޮންޓްރެކްޓުގެ   ބޭންކް  ޕޭމަންޓް  އެޑްވާންސް  ދޫކުރެވޭނީ  ފައިސާ  އެޑްވާންސް   ( ޕަސެންޓް (ފަނަރަ 

ސަރުކާ  ޕޭމަންޓްވާންވާނީ  އެޑްވާންސް  މި  ފައިނޭންޝިއަލް  ހުށަހެޅުމުންނެވެ.  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ގަބޫލުކުރެވޭ  ރަށް 

. އެޑްވާންސް   ) އަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއަކަށްށެވެ އިންސްޓިޓިއުޓްސް (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ

ންޓް ގެރެންޓީ ހުށައަޅުއްވަންވާނީ ދީފައިވާ  ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންވާނީ ބިޑްކާމިޔާބުކުރާފަރާތުންނެވެ. އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމަ 

  ފޯރމެޓާ އެއްގޮތަށެވެ. 

) އަށްވުރެ ބޮޑު ވާނަމަ ފަސްރ (500000މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު   . 1.6 ޕާރފޯރމެންސް ގެރެންޓީއެއްގެ ގޮތުގައި   ލައްކަ ރުފިޔާ

ރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ޕާރފޯމެންސް ގެރެންޓީ ވާންވާނީ ސަ  %5ކޮންޓްރެކްޓް އެމައުންޓްގެ  

ދޫކޮށްފައިވާ   ޕްރޮޖެކްޓަށް  މި  އަކުން   ( ގާއިމްކުރެވިފައިވާ (ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އިންސްޓިޓިއުޓްސް  ފައިނޭންޝިއަލް  ނުވަތަ 

ގެރެ ޕާރފޯރމެންސް  އަދި  ބިޑްކާމިޔާބުކުރާފަރާތުންނެވެ.  ހުށަހަޅަންވާނީ  ގެރެންޓީ  ޕާރފޯރމެންސް  ންޓީ  ގެރެންޓީއަކަށްށެވެ. 

  ހުށައަޅުއްވަންވާނީ ދީފައިވާ ފޯރމެޓާ އެއްގޮތަށެވެ. 

.  (ހ)   . 1.7 ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ

ދެވޭނީ   ޕޮއިންޓް  ކުރެމުގައި  އިވެލުއޭޓް  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅުއްވާ  ޑޮކިއުމަންޓްތަކަށް  ކޮންޓްރެކްޓާރުން  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ހުށަހަޅުއްވާފައި  ޑޮކިއުމަންޓެއް  ތެރެއިން  ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ  ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ  ހުށަހަޅުއްވަން  މިގޮތުން   . ބިނާކޮށެވެ

 .  ނުވާނަމަ އެފަރާތަކަށް އެއައިޓަމަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ

  ދީފައިވާ  ގައި ޝީޓު  މަޢުލޫމާތު  މި  ބީލަންތަކާއި   ނޫން  ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތު  ބީލަންތަކާއި   ހަމަނުވާ   ލިޔެކިޔުންތައް(ށ)  

 .ބާތިލުވާނެއެވެ  ބީލަންތައް ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު  އަދި ބީލަމާއި ހުށަހަޅާ  ލާފަށްޚި  އިރުޝާދުތަކާއި

 ހަމައަށް   އާއި   2.6  ފެށިގެން  އިން  2.1  ނަންބަރު  ،ތެރެއިން  ކަންތަކުގެ  ންކޮށްފައިވާބަޔާ  ގައި  2  ނަންބަރު (ނ)  

  .ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ ބީލަން  ނުވާނަމަ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިޔެކިޔުމާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 

 އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި    . 2

  މަޢުލޫމާތު އެކުލެޭވ ގޮތަށް ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަން ާވނެއެެވ.  ވާ ތިރީަގއި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ބީލަން  

   ) ބީލަން ފޯމްޕްރޮޕޯޒަލް (  .2.1

 ؛މަޢުލޫމާތުތަކަކީ  މައިގަނޑު  ހިމަނަންޖެހޭ  ޕްރޮފައިލްގައި:    ޕްރޮފައިލް ފަރާތުގެ   ހުށަހަާޅ ބީލަން  .2.2

 މައުލޫމާތު  ފަރާތުގެ  ކުރިމަތިލާ )  ހ (

  މެނޭޖިންގ  އަދި   މެމްބަރުން  ބޯޑް  ހުށަހަޅާނަމަ   ތަނަކުން  ކޯޕަރޭޓިވްސްފަދަ  ނުވަތަ  ޕާޓްނާޝިޕް  ، ކުންފުނި )  ށ (

 . މަޢުލޫމާތު   ފަރާތްތަކުގެ  ވާ  ތަކުގައި   މަޤާމް   އިސް ފަދަ  ޕާޓްނާރ މެނޭޖިންގ/ޑިރެކްޓަރ 

 މަސައްކަތްތައް  މައިގަނޑު   ކުރާ   ޢާންމުކޮށް   ފަރާތްތަކުން  ހުށަހަޅާ   ބީލަން)  ނ (
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 . ކޮޕީ   ކާރޑް   އައިޑީ   ވެރިފަރާތުގެ   އާއި ކޮޕީ   ރަޖިސްޓްރީގެ   ވިޔަފާރި  ވިޔަފާރިއެއްނަމަ  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ  .2.3

  ފަރާތަކުން   އެހެން   ނުން   ފަރާތް  ވެރި   ވިޔާފާރިތަކުގެ   ފަރުދީ (   ލިޔުން  އްޮތކަމުގެ   އިޚްތިޔާރުދީފައި  ސޮއިކުރުމުގެ  .2.4

 ) ރިޒޮލިއުޝަން ބޯޑް  ނަމަ  ކުންފުނި /   އެޓާރނީ  އޮފް  ޕަވަރ ސޮއިކުރާނަމަ

  މީރާގައި   ކޮށްފައިނުވާނަމަ   ރެޖިސްޓްރީ   ޓީ. އެސް .ޖީ   ، ކޮޕީ   ސެޓްފިކެޓް   ޓީ . އެސް .ޖީ   ކޮށްފައިވާނަމަ  ރެޖިސްޓްރީ   ޓީ. އެސް .ޖީ  .2.5

 ކޮޕީ   ލިޔުމުގެ  ކުރި  ރަޖިސްޓްރީ  ވިޔަފާރި

ސިކިއުރިޓީ  .2.6 އަގު  (   ބިޑް  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ( 500000މި  ވާނަމަ   ފަސްލައްކަ ރ  ބޮޑު  އަށްވުރެ   ( ބިޑް    ރުފިޔާ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ    (އެކެއް އިންސައްތަ)   %1ހުށަހަޅާ އަގުގެ  ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި  

ދުވަހެއެވެ. މި ބިޑް ސެކިޔުރިޓީވާންވާނީ ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން    90  ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީހުންފެށިގެން 

) އަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޓްސް   (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ

ހުރިހާފަރާތަކުން   ކުރިމަތިލާ  ބިޑަށް  ބިޑްސެކިޔުރިޓީ  ފޯރމެޓާއިއެއްގޮތަށް  ދީފައިވާ  ސެކިޔުރިޓީއަކަށެވެ. 

ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  ސެކިއުރިޓީ  ބިޑް  ހުށައަޅާ  ފޯމެޓަކަށް  މިނޫން  ބިޑް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އެކު  ބިޑާ  އަދި   .

 ) ސެކިއުރިޓީ ހުށައަޅުއްވާފައި ނުވާނަމަ އެބިޑެއް ބާޠިލް ވާނެއެވެ. 

 ) ސްޓޭޓްމެންޓް  ބޭންކް މަސްދުަވހުގެ  3 ފާއިތުވި (  ލިޔުން އަންަގއިދޭ   ހާލަތު ލީމާ .2.7

  ކުންފުންޏަކަށް   ނުވަތަ  އިދާރާއަކަށް  އެއްެވސް   ރަސްމީ  މަސައްކަތް   މިބާަވތުެގ  ކުރިން  މީެގ(   ލިޔުން  ބަޔާންކުރާ  ތަޖްރިބާ .2.8

 ) ލިޔުން ދީފައިވާ   އެފަރާތަކުން  ،ކޮށްދީފައިާވނަމަ
 

: ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތެއް      . 3   ކަނޑައެޅުމުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބު

 މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތައް 

 60  :އަގު

  ފަރާތަކަށް  ހުށަހަޅާ  އަގެއް  ކުޑަ  އެންމެ  މިގޮތުން. (އެވެ  ޕޮއިންޓް  60  ލިބޭނީ  ފަރާތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުޑައަގު  އެންމެ
  ).އިންނެވެ ރޭޝިއޯ ދެވޭނީ  ޕޮއިންޓް ދެން ދިނުމައްފަހު،  ޕޮއިންޓް މަތީ އެންމެ

  ހުށަހަޅާ އަގަކީ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް ވާންޖެހޭނެ.   
x/y * 60 = marks 

 x =ުއެންމެ ދަށްއަގ    
y  ުހުށަހަޅާ އަގ =  

 20  : މުއްދަތު

  މާރކްސް   ފުލް   ހަމަޖެހިފައިވާ   ދިނުމަށް   މިބަޔަށް  ފަރާތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ   މުއްދަތެއް  ކުރު   އެންމެ   ކުރުމަށް  ސަޕްލައި   ތަކެތި
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ މަސައްކަތް      . ނެވެ  ރޭޝިއޯއިން   ދެވޭނީ   ޕޮއިންޓް   ފަރާތަށް  ހުރި   ދެން   ފަހު   ދިުނމަށް

  ކުރެވޭނެ އެކަީށގެންވާ މުއްދަތަކަށް ވާންޖެހޭނެ 
x/y * 20 = marks 

 x ެކުރު މުއްދަތު = އެންމ  
y  ުހުށަހަޅާ އަގ =  

 :  10  ތަޖުރިބާ

i.   ްމަސައްކަތުގެ ތެރެއިނ އާއި    ރ 199,999އާއި  ރ  100,000ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި 
.   01ދެމެދުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް   ޕޮއިންޓް

ii .   ްމަސައްކަތުގެ ތެރެއިނ އާއި    ރ 299,999އާއި    ރ 200,000ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި 
 އިންޓް. ޕޮ 2.5ދެމެދުގެ މަސައްކަތްެއ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް 

iii.   ްއިން މަތީގެ މަސައްކަތެއް    ރ 300,000ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިނ
 ޕޮއިންޓް.   5ކޮށްފައިވާ ަކމަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް 

iv . 100,000 ރ  .  އަށް ވުރެ ދަށުގެ މަސައްކަތަކަށް ތަޖްރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެއެވެ
  އަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާީނ މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ އެއްވައްތަރެއްގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. ތަޖުރިބާ 

  : ސްޓޭޓްމަންޓް   ބޭންކް   ހުށައަޅުއްވާ   ކޮންޓްރެކްޓަރ  05  ފައިނޭންސް: 
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i.  ަމަސް ދުަވހުެގ ތެރޭގައި ބިޑް ހުށަހަޅުއްާވ ފަރާތަށް ލިބިފައިާވ    3މިޮގތުން ވޭތުެވދިޔ
  ½ފައަސާެގ ޖުމްލަ ޢަދުަދ (ބޭންކަށް ޖަމާކޮށްފައާިވ) ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ އަުގެގ  

 އަށް ވުރެ މަދުެވެގން ނުާވނެއެެވ. 
ii. ްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްާވ ބޭންކް  ބިޑް އިޭވލުއޭޓް ކުރުމުަގއި މި ޢަދަދު ބަލާނީ ކޮންޓ

 ސްޓޭޓްމަންޓް އަސާސް އަކަށް ބަލަިއެގންނެެވ. 
ބިޑް ހުޅުާވ ތާރީޚްެގ ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޫ    3މަތީގައި ދެންނެުވނު   މުއްދަތު ުގނާނީ  މަސް ދުވަހުގެ 

  ކުރެިވފައިާވ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައް އަސާސް އަކަށް ބަލައިގެންނެެވ. 
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  : ސްޓޭޓްމަންޓް   ބޭންކް  ހުށައަޅުއްވާ  ކޮންޓްރެކްޓަރ 
މަސް ދުަވހުެގ ތެރޭގައި ބިޑް ހުށަހަޅުއްާވ ފަރާތަށް ލިބިފައިާވ ފައިސާެގ    3މިޮގތުން ޭވތުެވދިޔަ  .1

 ޖުމްލަ ޢަދަދު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ އަާގއި އެއްވަރުާވންާވނެއެވެ. 
ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްާވ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް  ބިޑް އިޭވލުއޭޓް ކުރުމުަގއި މި ޢަދަދު ބަލާނީ  .2

 އަސާސް އަކަށް ބަލައިެގނެްނެވ. 
ހަމަޔަށް ޭވތުެވފައިާވ    3މަތީގައި ދެންނެުވނު   މަސް    3މަސް ދުަވހުެގ މުއްދަތު ުގނާނީ ބިޑް ހުޅުާވ ތާރީޚާ 

  ދަުވހަށެެވ. 
  

 

    


