a

އިޢުލާން ނަންބަރ123-A/IUL/2019/10 :

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ
އެންމެ ރަނގަޅު ވެބްސައިޓް
 2017 ،2016އަދި  - 2018އޭސީސ ީ

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު

މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް 'ސޭ ނޯ ޓު ކޮރަޕްޝަން' ލަވައިގެ ވީޑިއޯ ތައްޔާރުކޮށްދިނުން.


ޖުމުލަ އަގު ............................... :ރުފިޔާ (ޖީއެސްޓީ ނުހިމަނާ)

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަފްޞީލް:
ނަން:

...........................................

ވިޔަފާރީގެ ނަން:

...........................................

އެޑްރެސް:

...........................................

ފޯނު ނަމްބަރ:

...........................................

އައި .ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

..........................................

ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ:
ތާރީޚް:

...........................................

ވިޔަފާރީގެ ސީލް:

...........................................

ސޮއި:

..........................................

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’,
Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ޅ ަ
ފކްސްFax No: (960) 3317182:ހިލޭގު ޭ
ފޯނުެ Tel No: (960) 3317410 (960)3015257(960) 3015200 :

އިޢުލާން ނަންބަރ123-A/IUL/2019/10 :

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
 .1ތަޢާރަފް
މިއީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް 'ސޭ ނޯ ޓު ކޮރަޕްޝަން' ލަވައިގެ ވީޑިއޯ ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރެވޭ ބިޑެކެވެ.

 .2މަސައްކަތުގެ ރިކުއަރމަންޓް
ވީޑިއޯ ލަވަ:


ދިގުމިން  3 :މިނިޓް  26ސިކުންތު



ހިމަނަންޖެހޭބައިތައް :އަޑާއި މަންޒަރާއި2 ،ޑީ އެނިމިނޭޓެޑް މަންޒަރާއި ،އަކުރު (ޓެކްސްޓް) ،ހިމެނުން



ހުށަހަޅާނެގޮތާއި ފޯމެޓް  :ހުށަހަޅަންވާނީ ޑީވީޑީ ،ފްލޭޝް ޑްރައިވް ނުވަތަ ހާޑް ޑްރައިވް ގައި

H.264, MOV,

MP4ފޯމެޓްގައި


މާސްޓަރ ސްޓޭންޑަރޑް :އުފެއްދުންތައް މާސްޓަރ  DV-Palއަދި  HD720pސްޓޭންޑަޑްގައި ހުރުން

މަގުސަދު:


"ކޮރަޕްޝަނަށް ނޫނެކޭ ބުނަމާ" މި ޝިއާރަށް ލަވައެއް ހަދާ އާންމުކުރުމާއި ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ފަސޭހައިން
ނ
ދ ް
ލިބޭނެގޮތް ހެ ު



ވީހާވެސް ގިނަ މީޑިއަމްތަކެއްގައި މި ލަވަ ބޭނުންކޮށް އާންމުން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގައި ލަވަ
ނ
ބޭނުންކުރު ް



ކރުން
އޭސީސީގެ އެކި ހަރަކާތްތަކުގައި ތީމު ލަވައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ު

 ވީޑިއޯ ލަވައިގެ ސްޓޯރީ ލައިން މިމަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ އެނެކްސް  1ގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.

 .3އަންދާސީހިސާބާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ ފައިސާ


ނންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.
މި ބިޑާ ގުޅިގެން ހިންގާ ފައިސާގެ ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭ ު

 .4ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބުގެ ޢަދަދު


ބޑެވެ.
މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއް ި

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’,
Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ޅ ަ
ފކްސްFax No: (960) 3317182:ހިލޭގު ޭ
ފޯނުެ Tel No: (960) 3317410 (960)3015257(960) 3015200 :

އިޢުލާން ނަންބަރ123-A/IUL/2019/10 :

 .5އަންދާސީހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ


އ
ހރިހާ ބިޑެއްގައި މަދުވެގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތެ ް
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ު
އޮންނަންވާނެއެވެ.

 .6ޓެކްސްތަކާއި ޑިއުޓީތައް


މި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމް ޑިއުޓީއާއި ޓެކްސްތައް އަދި
އެނޫން ޗާރޖަސްއެއް ވާނަމަ އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތެވެ.

 .7އަންދާސީހިސާބާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނެ ގޮތް


ޖހޭނީ ލިޔުމުން (ސިޓީ/އީމެއިލް) އިންނެވެ.
މި އަންދާސީހިސާބާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅަން ެ

 .8ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް


އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާނީ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ކޮމިޝަނުގައި ބާއްވާ
ބައްދަލުވުމުގައެވެ.



ތއް ބަލައި
ބ ަ
ކނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާ ު
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ަ
ނުގަނެވޭނެއެވެ.



އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ "އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކެއް
އ
ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ .އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތަ ް
ވނެއެވެ.
ބަލައިނުގަނެ ޭ



ވތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.
ވހި ބަހުން ނު ަ
މި ބިޑާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ދި ެ

 .9އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވުން


ލވުމުގައެވެ.
ނ ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ބައްދަ ު
ނނާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެ ް
އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވުން އޮ ް
މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ .މި ބައްދަލުވުން
އޮންނާނީ  25މާރިޗު  2019ވަނަ ދުވަހުގެ  10:00ގައި ކޮމިޝަނުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައެވެ.



ށހެޅި އަގު،
އަންދާސީހިސާބުހުޅުވާ ބައްދަލުވުމުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާއި ،އެފަރާތްތަކުން ހު ަ
ތށް ޝީޓެއް
ގ ަ
ތ ހިމެނޭ ޮ
ނ ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާ ު
ގ ތެރެއި ް
ހޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކު ެ
ހށަ ަ
މުއްދަތު އަދި ބިޑާއި އެކު ު
ތައްޔާރުކޮށް

ބައްދަލުވުމަށް

ހޟިރުވި
ާ

ފަރާތްތަކުން

ސޮއިކޮށް

ކޮންމެ

ފަރާތަކަށް

އެޝީޓްގެ

ކޮޕީ

ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’,
Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ޅ ަ
ފކްސްFax No: (960) 3317182:ހިލޭގު ޭ
ފޯނުެ Tel No: (960) 3317410 (960)3015257(960) 3015200 :

އިޢުލާން ނަންބަރ123-A/IUL/2019/10 :

 .10ކޮލިފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް


ރއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
މި ބިޑަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހި ާ



ކށް ކުރިމަތިލުމަށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ
ލންތަ ަ
ދއުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ބީ ަ
މި ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ަ
އވެ.
ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެ ެ



މ
އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާނަ ަ
އެބިޑެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.


ޓ
ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެ ް



ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް



ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްއެއް ނެތްކަން އެނގޭނެ ލިޔުން (އިޢުލާނު ކުރި ތާރިޚުން ފެށިގެން
ވޭތުވެދިޔާ  03މަސް ތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންޖެހޭނެ)

 .11އަންދާސީހިސާބު އިވެލުއޭޓްކުރާނެ މިންގަޑު


މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

ކުރުމުގައި

އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް

ވ
ކޮމިޝަނުންދީފައި ާ

ހ
ބޑާއި ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށްފަ ު
ރިކުއަރމަންޓަށް ފެތޭތޯއާއިި ،
ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީހިސާބުތަކާއި ،ރިކުއަރމަންޓަށް ނުފެތޭ އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޝަން ސްޓޭޖްގައި
ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.


މި އަންދާސީހިސާބު އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައިޕޮއިންޓް ދޭނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.



އަގު

 50ޕޮއިންޓް



ތަޖުރިބާ

 15ޕޮއިންޓް



ކޮލިޓީ

 35ޕޮއިންޓް



ޅ
ދން ހުށަހަ ާ
ތށް ބަލައި ެ
އަގަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް  50ޕޮއިންޓްދީ އެނިސްބަ ަ
އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.



ދސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު މިކަރުދާހުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ
ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ ،އަން ާ

އ
(ނ) ގަ ި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ" ،ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރު ދުވަހު ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ  10މަސައްކަތް" ޝީޓްގައި 10
މ  15ޕޮއިންޓް ދީ،
އކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަ ަ
މަސައްކަތް ހިމަނައި ،އެ މަސަ ް
 10މަސައްކަތަށްވުރެ މަދުން އެބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ކޮށްފައިވާ
ނސްބަތުންނެވެ.
މަސައްކަތުގެ އަދަދަށް ބަލައި ި


ކޮލިޓީ އަށް މާރކްސްދޭނީ ޓެކްނިކަލް ކޮމެޓީއަކުން އެސެސް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ .ޓެކްނިކަލް ކޮމެޓީއިން އިވެލުއޭޓް
ކުރުމުގެ ކުރިން އެބައިތަކަށް މާރކްސްދޭ ގޮތް ލިޔުމުން ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.



ކޮލިޓީއަށް  35ޕޮއިންޓް ދޭނީ ހުށަހަޅާ  3ސާމްޕަލްއަށް ވަކިވަކިން މާރކްސްދީ އެވްރެޖް ހަދައިގެންނެވެ.
ޅ އެއްބައި
ށ ލިބޭ މާރކްސްގެ ތިންބައި ކު ަ
ބނީ ކޮލިޓީއަ ް
ހުށަހަޅާފައިވަނީ  1ސާމްޕަލް ކަމުގައިވަނީނަމަ ލި ޭ

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’,
Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ޅ ަ
ފކްސްFax No: (960) 3317182:ހިލޭގު ޭ
ފޯނުެ Tel No: (960) 3317410 (960)3015257(960) 3015200 :

އިޢުލާން ނަންބަރ123-A/IUL/2019/10 :

ކޅަ ދެބައި
ނބައި ު
ށ ލިބޭ މާރކްސްގެ ތި ް
ލޓީއަ ް
ލބޭނީ ކޮ ި
މާރކްސްއެވެ .އަދި  2ސާމަޕްލް ހުށަހަޅާނަމަ ި
އ މިވަނީއެވެ.
މާރކްސްއެވެ .ޕޮއިނޓް ދިނުމުގައި ބެލެވޭނެ މިންގަނޑުތައް ތިރީގަ ި
 10ޕޮއިންޓް

-

ނ
އުފެއްދުންތެރިކަ ް

-

އެޑިޓިންގ

 05ޕޮއިންޓް

-

ސައުންޑް/މިއުޒިކް

 10ޕޮއިންޓް

-

މެސެޖް ދެވިފައިވާ މިންވަރު  10ޕޮއިންޓް

 .12އަންދާސީހިސާބު އެވޯޑްކުރުމާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ޓ ލިބޭ ފަރާތަކަށް އަންދާސީހިސާބު އެވޯޑްކުރިކަން
އޝަންއިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިން ް
އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ،އިވެލު ޭ
"ވޯކް އެވޯޑިންގ ނޯޓް" އަކުން އަންގާނެއެވެ .އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ( 01އެކެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު
އެފަރާތަށް

ދެވޭނެއެވެ.

ނވުނު
ދެން ެ

ގޮތުގެމަތިން

މަސައްކަތާ

ޙަވާލު

ނުވެއްޖެނަމަ،

ނުވަތަ

މަސައްކަތް

މސައްކަތް ވަކިކޮށް
މށް އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނުފަށައިފިނަމަ އެފަރާތުން ަ
ފަށަންޖެހޭނެކަ ަ
މގައި ސޮއިކުރަން
ގންވެއެވެ .އެއްބަސްވު ު
ވލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ
އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަ ާ
ނ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާއެވެ.
ރތެއްކަން އެނގޭ ެ
ނ ފަ ާ
ނޏެއްގެ ފަރާތުން އަން ަ
އ ކުންފު ް
އަންނަ ފަރާތަކީ ެ
ގއި ތަފާތެއް ނެތް ދެ ކޮޕީގައެވެ.
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ދެފަރާތުން ހާޟިރުވެ އެއްވަގުތެއް ަ
 .13ވީޑިއޯ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް
ޚކީ  15އެޕްރީލް  2019އެވެ .ވީޑިއޯ ފައިނަލް
ފހުގެ ތާރީ ަ
ށހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ަ
ލަވައިގެ ވީޑިއޯ ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
ށހަޅައި އެޕްރޫވް ކުރުވަން ވާނެއެވެ.
ކުރުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
 .14ފައިސާ އަދާކުރާނެ ގޮތް
މަސައްކަތުގެ އަގުދެވޭނީ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް ބަލައިގަތްކަމަށް މަސައްކަތްކުރުވި ފަރާތުން ލިޔުން
ދިނުމުން ،މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
 .15ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް


ތން ފައިސާ
މ ދުވަހަކަށް ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވާ ކޮން ެ
ކެނޑޭނެއެވެ.



 = 0.005 x CP x LDލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް



( CPކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް) – ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގު



ރވާ ދުވަސްތައް
( LDލޭޓް ޑިއުރޭޝަން) – ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތު ު



ވ
ކންޓްރެކްޓްގެ  15%އަށް ވުރެ ބޮޑު ނު ާ
ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ކެނޑޭނީ މުޅި ޮ
މިންވަރެކެވެ .އެމިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’,
Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ޅ ަ
ފކްސްFax No: (960) 3317182:ހިލޭގު ޭ
ފޯނުެ Tel No: (960) 3317410 (960)3015257(960) 3015200 :

އިޢުލާން ނަންބަރ123-A/IUL/2019/10 :

 .16މަސައްކަތް ނިމުނުކަމުގެ ލިޔުން ދިނުން


މަސައްކަތް ނިމުމުން ،ކުރިމަސައްކަތް ބަލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ،ކޮމިޝަނުގެ ރިކުއަރމަންޓާއި އެއްގޮތަށް
މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ،މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ކޮމިޝަނުން ދޭނެއެވެ.

 .17އަންދާސީހިސާބާ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
ހ)
ށ)

މ
އަންދާސީހިސާބުހުށަހަޅާފޯ ް
ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްއެއް ނެތްކަން އެނގޭނެ ލިޔުން (އިޢުލާނު ކުރި ތާރިޚުން ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔަ
 03މަސް ތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންޖެހޭނެ)

ނ)

"ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރު ދުވަހު ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ  10މަސައްކަތް" ފޯމް އަދި އެމަސައްކަތްތަކުގެ
ސއްކަތް
ގ ރިފަރެންސް ލެޓަރ އެވެ .މަ ަ
ނ  10މަސައްކަތު ެ
ގން ހުށަހެޅޭ ީ
ގނަވެ ެ
ރިފަރެންސް ލެޓަރތައް ( ި
ކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތުގެ އެގްރީމަންޓާއި ،މަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން
ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ).

ރ)

ޖހޭ ފަރާތްތައް)
ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް (ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން ެ

ބ)

ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ

ޅ)

ކުރިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ  3ސާމްޕަލް

އިތުރުމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް  3015221/3015223ގުޅުއްވުންއެދެން.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’,
Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ޅ ަ
ފކްސްFax No: (960) 3317182:ހިލޭގު ޭ
ފޯނުެ Tel No: (960) 3317410 (960)3015257(960) 3015200 :

