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 އިޢުލާނު 

(IUL) 13-K/13/2020/62  H  08  1441                  ނަންބަރ: ޢުލާނުއި        
 2020  އެޕްރީލް   01

 

 ތައް އެވޯޑް ކުރުމުގައި  މަސައްކަތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  މެދުވެރިކޮށް    ބޯޑު ޓެންޑަރ  ނޭޝަނަލް  

 އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު 

 

ދަށުްނ ެގ    ( R-1019/2019ނަންބަރު  ދުއިވާގަ(  ދުއިވާގަަމީލ މަސައްކަތްކުާރ ފަރާތްތަކުގެ  ޢަާމރާްތ ކުރުުމެގ  ޢި     
އެވޯޑު ކުރާއިރު ބިުޑ ެމދުވެރިކޮށް  ބޯޑު ޓެންޑަރ ނޭޝަނަލް އް ތަމަސައްކަތް ުމގެާމރާތްކުރުޢިރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 

 ވެ. ޔަތް ކުރާނެއެރިޢާިމއަދުންފެށިގެން  ކަަމށްތިރީގައިވާ ކަން އިތުރުން ޑޮކިޔުަމންޓުގައިވާ ގޮތަށް އިވެލުއޭޓް ކުރުުމގެ

 ގްރޭޑް 
   (UC / HC) ފެނާއި ނަރުދަމާ / ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް 

 Iސެކްޝަން  
 (GC)ޖެނެރަލް ބިލްޑިންގ / ޖެނެރަލް ސިވިލް މަސައްކަތް  

 IIސެކްޝަން  
 ދަދު މުލަ އަ ޖު  ޖުމުލަ އަގު  ދަދު ޖުމުލަ އަ  ޖުމުލަ އަގު 

 8 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް   300 7 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް   250 1
 7 ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް މިލިއަން    250 6 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް   200 2
 6 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް   200 5 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް   150 3
 5 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް   150 4 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް   80 4
 4 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް   80   5
 3 ހަމައަށް މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި    40   6
 2 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް   05   7

 

ށްފައިވާ ފަރާތެްއ ރީ ކޮެގ ދަށުން ަރޖިސްޓަ  R-1019/2019ނަންބަރު ދުއިވާގަފަރާތަކީ  ކުރާ  އެވޯޑު މަސައްކަތް  .1
  ންވާނެއެވެ.ކަުމގައިވާ

ގެ ދަށުން އެ ކުންފުންޏެއް ިނސްބަތްާވ  R-1019/2019ވާއިދު ނަންބަރު ގައެވޯޑު ކުރެވޭީނ  މަސައްކަތެއްކުންފުންޏަކަށް  .2
 އެވަގުތު އެ ކުންފުންޏެއް   ދަދަށްވުރެއަ  ުޖުމލަ  އަގު ނުވަތަ  ުޖުމލަ  ތާވަލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  މި އިޢުލާނުގައިވާ   ،ބަލާ  ގްރޭޑަށް

ިމގޮތުން ުޖުމަލ އަުގ  .ނުވާނަަމއެވެ އިތުރު ނުވަތަ ުޖުމަލ ޢަދަދުަމސައްކަތްތަކުގެ ުޖުމަލ އަގު ާމރާތްކުރުުމގެ ކުރަުމންދާ ޢި
 ހިސާބުކުރުުމގައި ބަލާނީ މަސައްކަތްތައް އެވޯޑްކޮށްފައިވާ އަގަށެވެ.



 
 

އި ގުޅުންހުިރ މަސައްކަތާ )އެ ކުރާނީއެވޯޑް  ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ކުންފުންޏަކަށް ހާރބަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަންޔުޓިލިޓީ އަދި  .3
HC  ަނުވަތUC ްގެ ސެކްޝަން ތާވަލް (ލައިބަ ދާއިރާއަށI  .ެގަިއވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވ  

ިއ މަސައްކަތާ )އެކުރާނީ އެވޯޑް  މަސައްކަތް ކުންފުންޏަކަށްނެރަްލ ސިވިލް ކޮްނސްޓްރަކްޝަންގެ ގް އަދި ެޖެޖނެރަލް ބިލްޑިން .4
 ގައިވާ ުޖުމަލ އަގު IIސެކްޝަން  އަދި  ންނެވެ.  ަމތި  ގޮތުގެ  ގައިވާ  IIސެކްޝަން    ގެތާވަލް(  ބަލައި  ދާއިރާއަށް   GCގުޅުންހުރި
 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހާރބަރ އަދި ޔުޓިލިޓީ ކުރަުމންދާއެކުންފުންޏެއް  ބަލާނީ ދަދު ގުނުުމގައިއަުޖުމލަ ނުވަތަ 

 ނެވެ.ންމަސައްކަތްތަށްވެސް ހިަމނައިގެ
ވެ. ކަށެރާތްކުރުުމގެ މަސައްކަތްތަޢިާމ  ގުނުުމގަިއ ބަލާނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެވޯޑުކޮށްފައިވާލަ އަދަދު  ުޖުމލަ އަުގ އަދި ުޖުމ .5

އި ހަަމއަށް މަސައްކަތް އެތާރީޚާ ގެ ކުރިން އެވޯޑްކޮށްފައިވާ އަދިޚުބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީއެވޯޑުކުރާ ަމސައްކަތުގެ  ،ިމގޮތުން
 އް ހިމަނާނެއެވެ.ލިބިފައިނުވާ މަސައްކަތްތަނިންިމކަުމެގ ސެޓްފިކެޓް 

 ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަށް އެވޯޑުކުރުުމގައި އެކަންޏެވެ.  HC/UC/GCިމތާވަލަށް ބަލާނީ  .6
 ގެ ދަށުން އެވޯޑުކުރެވޭ ަމަސއްކަތްތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.10.27މި އުޞޫލަށް އަަމލުކުރުުމގަިއ  .7
 ބަލާނެއެވެ. ންސްތަކުގެ ޕަރފޯަމކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކުންފުންޏަކުން ގައި އެތަނު ދިޔައިތުރުން ފާއިތުވެ ީމގެ .8

 
 

 ކުމް ޚާދިުމ                                                        
 
 

 ީމރު އައިބްރާހިމް 
 ިމނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

 


