
 

 

 

 

 

 
 

ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ 
 މަޢުލޫމާތު ޝީޓް 

 
 

އިޢުލާނާ ކުރެވުނު ޕީ އެސް އެމްގައި ބާއްވާ ޙަފްލާއަކަށް ކެއުން ތައްޔާރުކޮށް ކޭޓަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  މިއީ،
 އެެވ.ދެވޭމަޢުލޫމާތު ޝީޓްގުޅިގެން 

 
 

 PSM-FP/PSM/2021/263(IUL)  އިޢުލާން ނަްނބަރު :

 PROC-137-21- GSRF PSM DRA Pro /2021/80 ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ :

 އަށް 11:00ގެ ދުވަހު ހޯމަ ވާ 2021 ޑިސެމްބަރ 13 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވީތާީރޚާއި ގަޑި:
 މ.ރޭޑިއޯބިލްޑިންގ/އަމީނީމަގު/މާލެ ަތން : ހުށަހަޅަންވީ އަންދާސީހިސާބު

 
 

 
 
 

 ކެއުން ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު:
ކެއުން ކޭޓަރިންގ އާއެކު މެންދުރު ކެއުންމީހުންގެ  300  

 ސީޓިންގ އެރޭންޖްމަންޓް 

 30  ްއަޅާފައި )ކަވަރު( ފޮތިމޭޒުގައި  (މީހުން ތިބެވޭވަރުގެ ބޮޑު މޭޒު 6މޭޒެއްގައި )ވަށްމޭޒ 
 200 ިގޮނޑ 

 ްބްފޭޓޭަބލް ސެޓަޕް ހެދުނ 

)ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު ން:ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަ ހަފްލާ   

)ބުދަ ދުވަސް( 2021ޑިސެމްބަރ  29 ތާރީޙް:  

 އަށް  12:00މެންދުރު  ގަޑި:
 



 

 

ދުވަސްވަރެއްކަމުން ކާތަކެތި ތައްޔަރުކުރުމާއި، ޕެކްކުރުމާއި ޑެލިވަރީ ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ދިމާވެގެން އުޅޭ  19ނޯޓް: މިއީ ކޮވިޑް 
ކުރުމާއި، ތައްޔާރުކުރާ ކާއެއްޗެތީގެ ސާފުތާހިރުކަމަށް )ފުޑް ހައިޖީންއަށް( ޚައްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ކަމެއް 

 ދޭންވާނެއެވެ.ދިމާވެގެން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަން ބެލޭނޮގޮތް ހަދައި 
 

 

 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ،ފަރާތްތަކުން މިއިޢުލާންގަިއވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކޮށް ވެރިވާވީމާ، ޝައުޤު           
 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.ފަރާތުްނ  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް ޕްރޮޕޯސަލް  1ޝަރުޠުފުރިހަމަކޮށް، ފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ދީ
 

 ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު  ޕްރޮޕޯސްލް ބިޑް 

އަންދާސީ ހިސާބުގައި  1.1 1
ހިމަނަންޖެހޭ އަސާސީ 

 މަޢުލޫމާތު: 
 
  

 ،ިއަދި އަމިއްލަ ފަރުދުން  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  ކުންފުނ 
 

 )ތަފްޞީލާއެކު(ދިވެހި ރުފިޔާއިން:  މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ އަގު: -1
އަގުހުށަޅާނަމަ(  މަތިން ރުފިޔާއިން ރ. )ފަސްލައްކ500,000.00ަބިޑްގެއަގު  -2

ރ. ރުފިޔާގެ ބޭންްކ ގެރެންޓީ  )ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް 10,000.00
 ދުވަހެވެ.( 90ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ަކުންފުންޏެއްނަމ، 
 )ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ(ކޮމްޕެނީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  -3
 ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ  -4
ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާނަމަ ނޮިޓފިކޭޝަްނ އޮފް ޓެކްސް  -5

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ 
ކެއުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުން  -6

 )ހުއްދަ(
 

  ަފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި އަމިއްލ، 
)ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ / ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ  -7

 ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ(
 ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ   -8
ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާނަމަ ނޮިޓފިކޭޝަްނ އޮފް ޓެކްސް   -9

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ 
ށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުން ކެއުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަ  -10

 )ހުއްދަ(
 ،ްއަމިއްލަފަރުދުނ     

 )ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ( މުދާ / ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ -11
 އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ  -12
 ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ  -13
 އެނގޭނެފަދަ ލިޔުމެއްޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާނަމަ އެކަން  -14

 



 

 

 1ހުށަހަޅުއްވާ ބިޑްގެ އަގު  1.2
މިލިއަނަށްވުރެ މަތިވާނަމަ ، 

ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް، އެވޯޑްކޮށް 
އެފަރާތަށް އެންގުމުން 

ރމަންސް ސެކިއުރިޓީ ޕާރފޯ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ،ަބިޑްއެވޯޑްވެއްޖެނަމ  
ހުށަހަޅާއަގުގެ ދިހަ  ،އެއްމިލިޔަން( ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިނަމަ) 1,000.000.00 -1

،  އަށްވާވަރު ބިޑްކާމިޔާބުކުރާފަރާތުން ޕާރފޯމަންސްސެކިއުރިޓީއެއްޕަސެންޓް 

ންސް ޕާރފޯމަ) އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ފެށިގެން ޕާރފޮމެންސް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ 

                                             ދުވަހެވެ.(      120
 އަގު / އަންދާސީ ހިސާބު ، ހުށަހަޅާއިރު ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް  އަގު/ އަންދާސީ ހިސާބު   2

ންކަްނ ބަޔާންކުރާ އަގުހުށަހަޅަންވާނީ މަުޢލޫމާުތ ކަރުދާހުގައިވާ ކަ -1
ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް، )ހުށަހަޅާ އަންާދސީ ހިސާބުގައި  އުޞޫލުންނެވެ.

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(
 އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހިރުފިޔާއިން ޖީއެސްޓީ  ވަކިން ހިމަނައިގެންނެވެ. -2
ނަމާއި، ސޮއާއެކު އަދި ، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ކުންފުނި/ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ  -3

 ޅަންާވނެއެވެ.ތައްގަޑުޖަހާަފއި( ކޯޓޭޝަން ހުށަހަ ،)ކުންފުންޏެއްނަމަ
ދުވަހުގެ  45ޕްރޮޕޯސަލް ގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: )ބިޑްހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  -4

 މުއްދަތު(
ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިނުގަނެވޭނެ   

 ޙާލަތްތައް 
 ައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވުން.ކަނޑައެޅިފ 

 ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދޭނީ އަންނަނިވި ުއސޫލުންނެވެ.މި ކަމަށް ހުށަހަޅާ   ޕޮއިންޓް ދިނުން   3
 

 ޕޮއިންޓް 60           އަގު : .1
 ޕޮއިންޓް 30:  ނޫ އައިޓަމްތަކަށްމެ .2
 ޕޮއިންޓް 10        ތަޖްރިބާ:  .3

ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރެވޭނެގޮތް    4
 އަދި ބިޑް އެވޯޑް ކުރުން 

 ްޕްރޮޕޯސަލްތައް މިކުންފުނިންތަކުގެ މި މަސައްކަތަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތ 
 ނުވަތަ ފަރާްތތަކަށް އެވޯޑް އެންމެ އެކަށީެގންވާ ފަރާތަކަށް އޭޓްކޮށްއިވެލު

ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެވޯޑް ކުރެވުނު ފަރާތަށް އެވޯޑް ކުރެވުނުކަމުގެ ލިޔުން 
 ފޮނުވޭނެއެވެ. އަދި ނުހޮވޭ ފަރާްތތަކަށް މި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ. 

  ިކުންފުނީގެ ބިޑް ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް އެވޯޑް ކުރުމުން އެވޯޑް ކުރެވުނު މ
ފާރާތަށައި އަދި އެވޯޑް ނުވާ ފަާރތްތަކަށް އެކަން އެންޭގނެއެވެ. އަދި އެވޯޑް ނުވާ 

ދުވަހުގެ  5ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ލިބޭނެއެވެ. މި  5ފަރާތްތަކަށް 
ން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެވޯޑް ކުރެވުނު ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކު

 ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުން ހެދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކޮމެޓީން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތީމާކްސް ލިބޭ ަފރާތާ/ ފަރާތްތަކާ   މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން   5

 މެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ ދެފަރާތުގެ ދެ



 

 

  ަވަނައަށް އެންމެ  2މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް އެމަސައްކަތް ނުކުރެވިއްޖެނަމ
އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕީ އެސް އެމް އަށް 

 ލިބިގެން ވެއެވެ.
 
6 

ޕްރޮޕޯސަލް  ،މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާްތތަކުން   ދަޢުވަތު  
މަތީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  ،ހުށަހެޅުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވެ  ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނަށް ،ތާރީޚުގައި
 ދެމެވެ.ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުންއެ

ވީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން   7
 ގޮތް 

 .ެޕްރޮޕޯސަލް  ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވ 
  ީތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.،އެޑްރެސް ކުރަންވާނ 
 ްޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ކަމެއ- 
  ްޕްރިކޮއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓ 
  ާޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއ 
  ްރޭޑިޔޯ ބިލްޑިންގ 

 20331މާލެ ،އަމީނީމަގު
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 


