`

އިޢުލާން ނަންބަރ123-A/IUL/2021/11 :

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު

މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް :

ނ
މިކޮމިޝަނަށް  08ލެޕްޓޮޕް ސަޕްލައިކޮށްދިނު ް



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



ޖީއެސްޓީ ............................ :ރުފިޔާ



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

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަފްޞީލް:
ނަން:

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

ވިޔަފާރީގެ ނަން:

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

އެޑްރެސް:

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

ފޯނު ނަމްބަރ:

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

އައި .ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

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

ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ...................................... :
ތާރީޚް:

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

ވިޔަފާރީގެ ސީލް:

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

ސޮއި:

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

ހ.ސަކީނާމަންޒިލް3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
މެދުޒިޔާރަތް މަގު ،20127 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

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

H. Sakeena Manzil, 3rd Floor,
Medhuziyaaraiy Magu, 20127, Male’,
Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު Tel No: (960) 3015257 (960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

123-A/IUL/2021/11 :އިޢުލާން ނަންބަރ

ްމަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ
ް ތަޢާރަފ.1
ނ
ް ު ލެޕްޓޮޕް ސަޕްލައިކޮށްދިނ08 ްނށ
ަ ަމިކޮމިޝ
ް މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލ.2

Minimum Requirements for Laptops
CPU

Intel i5 10th gen, Base Frequency 1.60 GHz, or
above / Comparable Processor from the AMD
Ryzen 5 4000 series (3rd Generation)

RAM

8GB DDR4 2666MHz, Upgradable to 16GB

Primary
Storage
Display

240GB - 256GB NVMe SSD, 1500 MB/s Sequential
Read & Write or above
FHD, Between 14" to 16"

Ports

On board Gigabit Ethernet, HDMI 2.0, 2 USB Type
A (USB 3.0 / or above), 3.5mm headphone/mic
(Combo or separate)

OS
Battery
Warranty
Graphics

Genuine Windows 10 Pro x64
50 Whr
1 Years
512 MB or above

ު މަސައްކަތުގެ އަގ.3
ި އަދ،ީ ޖީއެސްޓ،ުއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އަގު ޖަހާނީ އެ ފޯމުގައިވާ ގޮތަށް ޖީއެސްޓީ ނުހިމެނޭ އަގ
.ެޖީއެސްޓީ އާއިއެކު ޖުމްލަ އަގު ވަކިންނެވ
ް ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓ.4
ެ ގ1.02 ެވއިދުގ
ާ ަމލިއްޔަތުގެ ގ
ާ ެޅމެއް (ދައުލަތުގ
ު ުއ މިކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކާ ގ
ި ާރތ
ާ ައަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފ
)ް(ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓިވް" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގުޅުމެއ
.ެގއި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވ
ަ ް އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއ،ައޮތްކަމުގައި ވާނަމ

H. Sakeena Manzil, 3rd Floor,
Medhuziyaaraiy Magu, 20127, Male’,
Maldives

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

Toll Free No: 1418 :ުނންބަރ
ަ ޭ ހިލޭގުޅTel No: (960) 3015257 (960) 3015200 :ުފޯނ

،ާވަނަ ފަންގިފިލ3 ،ްސަކީނާމަންޒިލ.ހ
ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެ މާލ،20127 ،ުމެދުޒިޔާރަތް މަގ

އިޢުލާން ނަންބަރ123-A/IUL/2021/11 :

 .5އަންދާސީ ހިސާބާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ ފައިސާ
ނންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.
މި ބިޑާ ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭ ު

 .6ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބުގެ ޢަދަދު
އ
އޕްޝަން ހުށައެ ް
ރތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއް ބިޑެވެ .އެއް އޮޕްޝަނަށް ވުރެ ގިނަ ޮ
މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮންމެ ފަ ާ
ނޭޅޭނޭއެވެ.

 .7އަންދާސީހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ


މި ބިޑާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ބިޑެއްގައި މަދުވެގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތެއް
އޮންނަންވާނެއެވެ.

 .8ޓެކްސްތަކާއި ޑިއުޓީތައް


ނ
މި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމް ޑިއުޓީއާއި ޓެކްސްތައް އަދި އެނޫ ް
ޗާރޖަސްއެއް ވާނަމަ އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ.

 .9އަންދާސީހިސާބާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނެ ގޮތް


މން (ސިޓީ/އީމެއިލް) އިންނެވެ.
މި ބިޑާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ލިޔު ު



ޖ
މށް ފެނިއް ެ
އ ގެނައު ަ
ހ ބަދަލެ ް
ނ ގެންނަން ޖެ ޭ
ށ ކޮންމެހެ ް
ވމުގެކުރިން ބީލަމަ ް
ދތު ހަމަ ު
ބީލަން ހުޅުވުމުގެ މުއް ަ
ހިނދެއްގައި އެމެންޑްމަންޓެއް (އުނި/އިތުރު) ގެނެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ދޫކުރާ އެމެންޑްމަންޓަކީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ
ބައެކެވެ .އަދި އެ އުނިއިތުރު ގެޒެޓުގައި އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.

 .10ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް


އންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ކޮމިޝަނުގައި ބާއްވާ
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާނީ ަ
ބައްދަލުވުމުގައެވެ.



ގނެވޭނެއެވެ.
ނނަ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައި ނު ަ
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އޮ ް



އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ "އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް" ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.
އަ ންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހ.ސަކީނާމަންޒިލް3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
މެދުޒިޔާރަތް މަގު ،20127 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

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

H. Sakeena Manzil, 3rd Floor,
Medhuziyaaraiy Magu, 20127, Male’,
Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު Tel No: (960) 3015257 (960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

އިޢުލާން ނަންބަރ123-A/IUL/2021/11 :



ބީލަމުގެ ކޮންމެ ސޮފްޙާއެއްގައިވެސް އެއީ ކިތައް ސަފްހާގެ ތެރެއިންކިތައްވަނަ ސަފްހާކަން އެނގޭ ގޮތަށް
ހންވާނެއެވެ.
ތަރުތީބުން ސަފްޙާ ނަންބަރު ޖަ ަ



ނ
ށހަޅާ ފަރާތު ް
ނނެކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހު ަ
ނޖެހޭ ލިޔުންތައް ހަމަޔަށް ހުން ާ
އަންދާސީ ހި ސާބާއެކު ހުށަހަޅަ ް
ޗެކުކޮށް ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ޗެކްލިސްޓް އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



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

 .11އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވުން


އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވުން އޮންނާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.
ނ
މ ބައްދަލުވު ް
ހޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެި .
ފރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަ ެ
ވ ަ
މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރު ނު ާ
ނ
އޮންނާނީ  22ފެބްރުވަރީ  2021ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  11:00ގައި ކޮމިޝަނުގެ ރިސެޕްޝަނުގައެވެ( .ހ.ސަކީ ާ
މަންޒިލުގެ  3ވަނަ ފަންގިފިލާ)



ށހެޅި އަގު،
ހ ަ
ތތަކުން ު
ވމުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާއި ،އެފަރާ ް
އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވާ ބައްދަލު ު
ށ
ހމެނޭ ގޮތަ ް
ށހެޅި މަޢުލޫމާތު ި
ގ ތެރެއިން ހު ަ
ޢލޫމާތުތަކު ެ
އކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަ ު
މުއްދަތު އަދި އަންދާސީހިސާބާ ެ
ޕ
ޝީޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވި ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެޝީޓްގެ ކޮ ީ
ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

 .12ކޮލިފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް


ރއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
މި ބިޑަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހި ާ



ދ
މި ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ބީލަމާގުޅޭ ސަސްޕެންޝަނެއް ހިނގަމުން ާ
އވެ.
ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެ ެ



މ
ޖހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާނަ ަ
އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަން ެ
ނއެވެ.
ވ ެ
އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެ ޭ


ނދޭ "އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް"
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނު ް



ލެޕްޓޮޕްތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން އެނގޭނެހެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް



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



ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް



ޓ
އެސްއެމްއީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެ ް



ކރި
ލއަރެންސް ރިޕޯޓް" (އިޢުލާނު ު
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ "ޓެކްސް ކް ި
ތާރިޚުން ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔާ  03މަސް ތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންޖެހޭނެ)



ށފަހު މިނިމަމް ރިކުއަރމަންޓް ޗެކްކުރާއިރު ތިރިގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން
އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުމަ ް
ވނެއެވެ.
ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެ އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލްކުރެ ޭ


ދސީހިސާބުތައް
މިނިމަން ރިކުއާމަންޓް  /ސްޕެސިފިކޭޝަން ފުރިހަމަ ނުވާ އަން ާ

ހ.ސަކީނާމަންޒިލް3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
މެދުޒިޔާރަތް މަގު ،20127 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

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

H. Sakeena Manzil, 3rd Floor,
Medhuziyaaraiy Magu, 20127, Male’,
Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު Tel No: (960) 3015257 (960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

އިޢުލާން ނަންބަރ123-A/IUL/2021/11 :



އނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް
ހށަހަޅާފަ ި
ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށް ު
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މި

މަސައްކަތްކުރުމަށް

ށހަޅާފައިވާ
ހު ަ

އ
އަންދާސީހިސާބުތަ ް

އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ

ނ
ކުރި ް

ކޮލިފައިވާ

ކރެވޭނެއެވެ.
އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ ތެރެއިން މިނިމަން ރިކުއާމަންޓް ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލް ު


ކންނެވެ .އަދި
ކރާނީ ކޮންމެ ކެޓެގަރީއެއް ވަ ި
މި އަންދާސީހިސާބު އިވެލުއޭޓް ު

ނ
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭ ީ

އެކެޓެގަރީއަކުން އެންމެ މަތިން ޖުމްލަ މާކްސް ހޯދާ ފަރާތަކަށެވެ .މި އަންދާސީހިސާބު އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި
ޕޮއިންޓް ދޭނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.


އަގު

 60ޕޮއިންޓް



މުއްދަތު

 25ޕޮއިންޓް



ތަޖުރިބާ

 10ޕޮއިންޓް



މާލީ ޤާބިލުކަން

ޓ
 05ޕޮއިން ް



ޅ
ދން ހުށަހަ ާ
ބތަށް ބަލައި ެ
ކށް  60ޕޮއިންޓްދީ އެނިސް ަ
ޑއަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަ ަ
އންމެ ކު ަ
އަގަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ ެ
އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.



އ
ބތަށް ބަލަ ި
ކށް  25ޕޮއިންޓްދީ ،އެނިޞް ަ
މ ކުރުމުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަ ަ
އން ެ
މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ ެ
ކށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.
ދެންހުށަހަޅާ މުއްދަތުތަ ަ



ވދިޔަ  3އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ
ލނުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވޭތު ެ
ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ އިޢު ާ
ނނެވެ.
މިބާވަތުގެ  10މަސައްކަތުގެ ރިފަރެންސް ލެޓަރތަކަށް ބަލައިގެ ް

 10މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ގ
ފއިވާ ކަމު ެ
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  10ޕޮއިންޓްދީ އަދި  10މަސައްކަތަށްވުރެ މަދުން އެބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކޮށް ަ
ނ
އ ނިސްބަތުންނެވެ .ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދޭ ީ
އވާ މަސައްކަތުގެ އަދަދަށް ބަލަ ި
ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ކޮށްފަ ި
އައިޓީ ހާޑްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.


މާލީ ޤާބިލުކަމަށް މާކްސްދޭނީ އިޢުލާނުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ
މިބާވަތުގެ  10މަސައްކަތުގެ ރިފަރެންސް ލެޓަރތަކަށް ބަލައިގެން ،ރިފަރެންސް ލެޓަރ ހުށަހަޅާފައިވާ
މ  05ޕޮއިންޓް
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެއްގެ އަގު އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުވާނަ ަ
ލ
ދޭގޮތަށެވެ .ހުށަހަޅާފައިވާ އަގާ އެއްވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އަގު ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާނަމަ މާ ީ
ވނެއެވެ.
ޤާބިލުކަމަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދެ ޭ
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ހ.ސަކީނާމަންޒިލް3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
މެދުޒިޔާރަތް މަގު ،20127 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

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

H. Sakeena Manzil, 3rd Floor,
Medhuziyaaraiy Magu, 20127, Male’,
Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު Tel No: (960) 3015257 (960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

އިޢުލާން ނަންބަރ123-A/IUL/2021/11 :

އ
ކންޓްރެކްޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ،ބީލަމުގައި ބައިވެރިވިހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ެ ،
ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ޮ
ބީލަން ކާމިޔާބުކުރީ ކޮންފަރާތެއްކަމާއި ،ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އެންގޭނެއެވެ .މިގޮތަށް އަންގާ އެންގުމާއި
އ ހުށަހެޅުމަށް 5
ބލަމާގުޅޭ މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެފަދަ މައްސަލައެ ް
ފރާތްތަކަށް ީ
ލން ކާމިޔާބުނުވި ަ
ވިދިގެން ބީ ަ
ފރާތަކުން އެދިއްޖެ
ދވޭނެއެވެ .އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ަ
ދތެއް ެ
(ފަހެއް) ދުވަހުގެ މުއް ަ
އން އެންމެ ގިނަ
ލއޭޓްކުރުމަށްފަހު ،އިވެލުއޭޝަން ި
ހިނދެއްގައި ބީލަން ކާމިޔާބުނުވި ސަބަބު އަނގައިދެވޭނެއެވެ .އިވެ ު
ދ
ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށް އަންދާސީހިސާބު އެވޯޑްކުރިކަން "ވޯކް އެވޯޑިންގ ނޯޓް" އަކުން އަންގާނެއެވެ .އަ ި
އ
އސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެމައްސަލައެއް ބަލަ ި
ކން މަ ް
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނީ ބީލަންކާމިޔާބު ނުވި ފަރާތްތަ ު
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް އެފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހުގައެވެ .އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން އަންނަ ފަރާތަކީ އެ ކުންފުންޏެއްގެ
ފަރާތުން އަންނަ ފަރާތެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާއެވެ .އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ދެފަރާތުން ހާޒިރުވެ
ދ ކޮޕީގައެވެ.
އެއްވަގުތެއްގައި ތަފާތެއް ނެތް ެ
 .15ފައިސާ އަދާކުރާނެ ގޮތް
ނ
ލއިގަތްކަމަށް މަސައްކަތްކުރުވި ފަރާތުން ލިޔު ް
ބ ަ
މަސައްކަތުގެ އަގުދެވޭނީ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް ަ
ދިނުމުން ،މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 .16ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަރސް


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



 = 0.005 x CP x LDލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް



( CPކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް) – ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގު



ރވާ ދުވަސްތައް
( LDލޭޓް ޑިއުރޭޝަން) – ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތު ު



ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ކެނޑޭނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ  15%އަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާ
މިންވަރެކެވެ .އެމިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

 .17މަސައްކަތް ނިމުނުކަމުގެ ލިޔުން ދިނުން


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

ހ.ސަކީނާމަންޒިލް3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
މެދުޒިޔާރަތް މަގު ،20127 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

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

H. Sakeena Manzil, 3rd Floor,
Medhuziyaaraiy Magu, 20127, Male’,
Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު Tel No: (960) 3015257 (960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

އިޢުލާން ނަންބަރ123-A/IUL/2021/11 :

 .18އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:


މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ "އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް"



ލެޕްޓޮޕްތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން އެނގޭނެހެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް



ނ
ށހަޅާ ފަރާތު ް
ނނެކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހު ަ
ނޖެހޭ ލިޔުންތައް ހަމަޔަށް ހުން ާ
އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަ ް
ޗެކުކޮށް ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ޗެކްލިސްޓް



ކރި ތާރީޚުން
ލއަރެންސް ރިޕޯޓް" (އިޢުލާނު ު
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ "ޓެކްސް ކް ި
ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔަ  03މަސްތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ).



ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތްތައް)



ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ



އެސްއެމްއީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ



ބ ލިޔުންތައް
ވޭތުވެދިޔަ  3އަހަރުދުވަހު ކޮށްފައިވާ އައިޓީ ހާޑްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި ާ



ފިހުރިސްތު



އިތުރުމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް  3015214އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ހ.ސަކީނާމަންޒިލް3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
މެދުޒިޔާރަތް މަގު ،20127 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

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

H. Sakeena Manzil, 3rd Floor,
Medhuziyaaraiy Magu, 20127, Male’,
Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު Tel No: (960) 3015257 (960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

އިޢުލާން ނަންބަރ123-A/IUL/2021/11 :

އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހަމަޔަށް ހުންނާނެކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޗެކުކޮށް ފާހަގަ
ޖަހާފައިވާ ޗެކްލިސްޓް
އަންދާސީ ހިސާބު ކޮލިފައިވުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް
ތަފްސީލު



އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް
ލެޕްޓޮޕްތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން އެނގޭނެހެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް
ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް
ޓ
އެސްއެމްއީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސަޓިފިކެ ް
ޓ
ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެ ް
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ "ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް" (އިޢުލާނު ކުރި
ތާރިޚުން ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔާ  03މަސް ތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންޖެހޭނެ)
ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔުންތައް އަދި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރަންވީގޮތް
ކޯޓޭޝަން  /އެސްޓިމޭޓް
ވޭތުވެދިޔަ  3އަހަރުދުވަހު ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ މަސައްކަތުގެ ރިފަރެންސް ލެޓަރތައް
މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ރިފަރެންސް ލެޓަރތައް ( 10ލިޔުން)
ގ ގޮތަށް
ބީލަމުގެ ކޮންމެ ސޮފްޙާއެއްގައިވެސް އެއީ ކިތައް ސަފްހާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ ސަފްހާކަން އެނ ޭ
ހން
ތަރުތީބުން ސަފްޙާ ނަންބަރު ޖެ ު
ފިހުރިސްތު
އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ:
ތައްގަނޑު:

ނަން:

ބިޑް ހުށަހަޅަންވީ ތާރީޚާއި ގަޑި ,

ތަން:

 22ފެބްރުވަރީ 11:00، 2021

ހ.ސަކީނާމަންޒިލް3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
މެދުޒިޔާރަތް މަގު ،20127 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

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

H. Sakeena Manzil, 3rd Floor,
Medhuziyaaraiy Magu, 20127, Male’,
Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު Tel No: (960) 3015257 (960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

އިޢުލާން ނަންބަރ123-A/IUL/2021/11 :

ފިހުރިސްތު
ސަފްޙާ ނަންބަރު

ތަފްސީލު  /ލިޔުން
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް
ލެޕްޓޮޕްތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން އެނގޭނެހެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް
ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް
ޓ
އެސްއެމްއީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސަޓިފިކެ ް
ޓ
ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެ ް
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ "ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް" (އިޢުލާނު ކުރި
ތާރިޚުން ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔާ  03މަސް ތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންޖެހޭނެ)
ކޯޓޭޝަން  /އެސްޓިމޭޓް
ރިފަރެންސް ލެޓަރ 01 :
ރިފަރެންސް ލެޓަރ 02 :
ރިފަރެންސް ލެޓަރ 03 :
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