c

ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ބޭނުންކުރާ ފްރިކްއެންސީ ދޫކުރުމާއިބެހޭ
ޤަވާޢިދު

 1ވަނަ ބައި

ތަޢާރުފާއި ޚުލާސާ
ތަޢާރުފް

.1

މި

1.1

ޤަވާއިދަކީ،

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް

މޯލްޑިވްސް

ރެގިއުލޭޝަން 2003-ގެ  148ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

މިނިސްޓަރަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ސަރުކާރުން  28މާރޗް
2007

ހުޅުވާލުމާއި

ގައި

ރާއްޖޭގައި

ގުޅިގެން،

ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ހިންގުމަށް
ފްރިކްއެންސީ

އެފްރިކްއެންސީތައް

ހޯދަން

ސްޓޭޝަން

އެދޭ

ފަރާތްތަކަށް،

ބޭނުންކޮށްގެން

ބްރޯޑްކާސްޓް

ދޫކުރުމާއި،

އެފްރިކްއެންސީތައް

ބޭނުންވާ

ހިންގުމުގެ

ރެޖިސްޓްރީކުރުމާއި

ލައިސަންސް

ދިނުމާއި

އޮޕްރޭޓްކުރުމަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް
ބަޔާންކުރާ ޤަވާއިދެވެ.

ޓެރެސްޓްރިއަލް

1.2

ފްރިކްއެންސީ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ދޫކުރެވޭނީ

އެކަމަށް

އަށް

ބޭއްވޭ

ބޭނުންވާ
ބީލަމެއް

މެދުވެރިކޮށެވެ .މި ޤަވާއިދުގައި ބީލަން ބާއްވާނޭ ގޮތާއި،
ތއި އަދި ފްރިކްއެންސީ
އެބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮ ާ
ލިބޭނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

1

1.3

މި ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚަކީ  26އޭޕްރީލް

2.1

ގެ

 2007އެވެ.

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ .2

ރާއްޖޭގެ

ފަރާތްތަކާއި

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ޓެރެސްޓްރިއަލް

ބޭނުންތަކަށް ބަލާ އެއިރެއްގައި ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓީވީ އަދި

ބީލަމަށް

އެފް.އެމް ރޭޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ހުޅުވާލުމަށް

ހުޅުވާލެވިފައި

ކަނޑައަލާ

ވާ

ހުޅުވާލާ

ފްރިކްއެންސީ

އެނެކްސް

ތައް

ފްރިކްއެންސީތަކާއި

ސަރަހައްދުތައް

ގައިވާ

1

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

އެގޭނެގޮތަށް
ގޮތުގެ

މި

މަތިން

އަށް

ޤަވާއިދުގެ

ޓޭމްއިން

އިޢްލާންކުރާނެއެވެ.
ކޮންމެ ސަރަޙައްދަކަށް ،އޮޕްރޭޓްކުރުމަށް އެއިރަކު ހުޅުވާލާ

2.2

ފްރިކްއެންސީ ތަކުގެ ތަފްޞީލު އެނެކްސް  2ގައިވާ ގޮތުގެ

މަތީން ޓޭމްއިން އިޢްލާން ކުރާނެއެވެ.
ފްރިކްއެންސީ

2.3

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އަށް

ބީލަމުގައި

އެދި

ކޮށްފައިވާ

ރަޖިސްޓްރީ

ބައިވެރިވެވޭނީ

ކުންފުނިތަކުގެ

ތެރެއިން ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ދެވޭނެ ޝަރުތުތައް

ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާރޓްސް

އިން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ކުންފުންޏަކަށެވެ.

މިނިސްޓްރީ

ޝަރުޠުތައް
އޮފް

ހަމަވާ

އިންފޮރމޭޝަން

އެންޑް އާރޓްސް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓް

ލައިސަންސް ދެވޭނެ ޝަރުތުތައް މިޤަވާއިދުގެ އެނެކްސް 3

ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ބީލަން ބާއްވާނެ ގޮތުގެ
ޚުލާޞާ

.3

ޓެރެސްޓްރިއަލް

3.1

ފްރިކްއެންސީ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ދޫކުރުމަށް

ބޭއްވޭ

އަށް

ބީލަން

ބޭނުންވާ

ހިންގޭނީ

ދެމަރުޙަލާއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ .ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއަކީ

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެވެ .ދެވަނަ މަރުޙަލާ
2

އަކީ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާއެވެ.
މަޢުލޫމާތު

3.2

އިޢްލާންކުރުމުން

ސާފުކުރުމުގެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން

ޓޭމުން

މަރުޙަލާގައި

ކުރިން

ސުންގަޑީގެ

ބެނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް

އެދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ޓޭމަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ .މިގޮތުން

ހުށަހެޅޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތަކުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުގެ
އަލީގައި ދެވަނަ މަރުޙަލާއަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ ފަރާތްތައް
މން
ޓޭ ު

ކަނޑައަޅާ

އެފަރާތްތަކަށާއި

ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގާނެއެވެ.

ނުދެވޭ

ކުރިއަށް

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނު

3.3

ފަރާތްތަކުން ،ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނެ

ކަމަށް ޓޭމުން އަންގާފައިވާ ގަޑިއަކަށް އެކަން އޮންނަ

ވނެއެވެ .އަދި
ތަނަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހާޟިރު ވާން ާ
ހުށަހަޅަންވާނީ

ބިލަން

މިޤަވާއިދުގައި

ބުނެފައިވާ

ގޮތުގެމަތީން އަދި ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ.

ބީލަން ބާއްވާނޭ ގޮތުގެ ތަފްޞީލުތައް މިޤަވާއިދުގެ  3ވަނަ

3.4

ބައިގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .ބީލަމުން އެންމެ މަތީ

އަގު

ހުށަހަޅައިގެން

ފްރިކްއެންސީ

ލިބޭ

ފަރާތްތަކާއި

އެފރާތްތަކަށް ލިބޭ ފްރިކްއެންސީ ކަނޑައަޅާނީ ބީލަން

ހިންގާ ގަޑީގައެވެ.

ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފްރިކްއެންސީ ރިޒާވްކޮށް

3.5

އެކަމުގެ

ލިޔުމެއް

ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

އެކަމަށް

ޓޭމުން

އަންގާ

ދުވަހު

ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތަށް ފްރިކްއެންސީ ރަޖިސްޓްރީ

3.6

ކޮށްދެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް
3

އިން ދޫކުރާ ބްރޯޑް ކާސްޓިންގ ލައިސަންސް އެފަރާތަށް

ލިބުމުން ފްރިކްއެންސީ ހޯދުމަށް ބީލަމުގައި ހުށަހެޅި އަގު

ޓޭމަށް ދައްކާ ޚަލާސް ކުރުމުންނެވެ.

 2ވަނަ ބައި

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުރިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން
އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް
ހުށަހެޅުން

.4

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާންއެދޭ ފަރާތްތަކުން މި ޤަވާއިދުގެ

4.1

އެނެކްސް  4ގައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ފުރިހަމަކޮށް،
ތިރީގައިވާ ފަރާތަށް އެޑްރެސްކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ތާރީޚުގެ

14:30ގެ ކުރިން ޓޭމް އަށް "ހޭންޑް ޑެލިވަރ" ކޮށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޓިވްސް
ޓެލެކޮމް ބިލްޑިންގ

މާލް ،ދިވެހިރާއްޖެ

މަތީގައިވާ ސުންގަނޑީގެ ފަހުން ފޮނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

4.2

ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ .ސުންގަޑީގެކުރިން ހުށަހެޅޭ ފޯމް

ޓޭމުން ބަލައިގަތުމަށްފަހު ފޯމު ބަލައިގަތް ކަމުގެ ލިއުމެއް
ދެވޭނެއެވެ .އަދި ބަލައިގަނެވޭ ފޯމްތަކުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ
ފަރާތްތަކުން

ޗެކްކުރާނެއެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މަޢުލޫމާތުތަކަށް

އަދި

ބަލައި

މަޢުލޫމާތުތައް

ފޯމުތަކުގައި

ބީލަން

ޓޭމުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހުށަހަޅާ

ފަރާތްތަކުގެ

ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށް ޓޭމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކަށް
ބީލަން

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށް

އެންގޭނެއެވެ.

ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންވެސް އެންގޭނެއެވެ.

ޝަރުތު

އެއްސަރަހައްދަކަށް އެއް ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެއް

4.3
4

ބީލަމެވެ .ބީލަމެއް ހުށަހެޅޭނީ އެއް ފްރިކްއެންސީ އަށެވެ.

ނުވަތަ

އަކަށެވެ.

މުޅި

ރާއްޖެއަށް

ފްރިކްއެންސީ

ނަމަ

ޕެއަރ

މުޅި ރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ

4.4

ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅާނީ ފްރިކްއެންސީ ޕެއަރ އަކަށް

އެއް ބީލަމެވެ .މުޅި ރާއްޖެއަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތަކަށް
ހށައެއް
އަތޮޅަކަށް ނުވަތަ ރަށަކަސް ވަކިން ބީލަމެއް ު
ނޭޅޭނެއެވެ.

އަތޮޅަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތަކަށް

4.5

އެއް އަތޮޅަށްވުރެ ގިނަ އަތޮޅަށް ބީލަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މިގޮތުން ކޮންމެ އަތޮޅަކަށް ހުށަހަޅާނީ ވަކި ބީލަމެކެވެ.
ހޅި
އަތޮޅުތަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތަކަށް ބީލަން ހުށަ ެ

އަތޮޅެއްގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށަކަށް ވަކިން ބީލަމެއް ހުށައެއް
ނޭޅޭނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަންފޯރމް
ޗެކްކުރުން

.5

އެޕްލިކޭޝަން

5.1

ފޯރމްގައިވާ

މަޢުލޫމާތު

މިޤަވާއިދާއި

އެއްގޮތަށް ހުރިތޯ ޓޭމްގެ ފަރާތުން ބަލާނެއެވެ .މިގޮތުން

އެޕްލިކޭޝަން ތާރީޚުން ފެށިގެން ފަސް ) (5ދުވަހުގެ
ތހަމަވާ ފަރާތްތައް
ތެރޭގައި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރު ު

ޓޭމްގެ ފަރާތުން ބެލުމަށްފަހު ،ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް

އެފަރާތަކީ ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

އެންގޭނެއެވެ.
ޝަރުތު

5.2

ހަމަވާ

ފަރާތްތައް

ބެލުމުގައި

ކަންތައްތަކަށް ޓޭމްއިން ބަލާނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން

)ހ(

އެޕްލިކޭޝަން

5

ފޯމް

ފޯމާއިއެކު

ތިރީގައިއެވާ

ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއި
ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އަދި

ލިޔުންތައް

ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައިވުން.
އެފަރާތަކީ ،އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެން

)ށ(

ފަރާތަކާއި

ގުޅުންހުރި

ވިޔަފާރީގެ

ނުވަތަ

ފަރާތެއްތޯ

ނޫންތޯ .ވިޔަފާރި ގުޅުން ހުރިކަމަށް ބެލެވޭނީ މިޤަވާއިދުގެ
 6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން

5.3

ނުވަތަ

ބީލަން

ފޯމްގައިހުރި

މަޢުލޫމާތަކާއި

ބެހޭގޮތުން

ހުށަހަޅާފަރާތާ

ބެހޭގޮތުން

އިތުރު

މަޢުލޫމާތެއް އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވެއްޖެނަ ،އެފަރާތަކުން

މިކަމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ޑޮކިއުމެންޓް

ވަކިމުއްދަތެއްގެތެރޭގައި ހުށަހެޅުމަށް ޓޭމުން އަންގާނެއެވެ.
މިމުއްދަތުގެތެރޭގައި

މި

އެފަރާތަކުން

މަޢުލޫމާތު

ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން
ފޯމް ބާތިލުކޮށް ބީލަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓޭމަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ހުރި
ފަރާތްތައް

.6

އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

6.1

ދެފަރާތެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެގިނަ ފަރާތަކީ ވިޔަފާރީގެ

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ޓޭމަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ،
ލިޔުމުން

އެފަރާތްތަކަށް

މިކަން

ފަރާތްތަކުގެ

ތެރެއިން

އެންގޭނެއެވެ.

އަދި

ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ހުރިކަމަށް ޓޭމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ
ބައިވެރިވުމަށް

އެފަރާތްތަކުގެ

އެއްފަރާތެއް
މެދުގައި

ބީލަމުގައި

ނިންމުމަށްފަހު

ޓޭމަށް އެކަން އެންގުމަށް ދެ ) (2ދުވަހުގެ މުޙުލަތު
ދެވޭނެއެވެ.

6.2

6.1

ގައިވާގޮތުގެ

މަތީން

ވިޔަފާރީގެ

ގުޅުންހުރި

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާނެ ފަރާތަކީ

ކޮބައިކަން ނިންމާ ޓޭމް އަށް ހުށަހަޅަންވާނީ އެހުރިހާ
6

ފަރާތެއް ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިއުމަކުންނެވެ.
ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބީލަމުގައި

6.3

ބައިވެރިވާ ފަރާތް ) (6.2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަނޑައަޅާ

ޓޭމް އަށް ) (6.1ގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

ހުށަހަޅައިފިނަމަ

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ފަރާތަށް

ބީލަމުގައި

ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ .އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސޮއިކޮށްފައި

ލިއުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
ބލަމުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.
ީ

ދެފަރާތެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފާރާތަކީ ވިޔަފާރީގެ

6.4

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭނީ ،އެއްފަރާތެއްގެ
 20އިންސައްތަ އަށްވުރެމަތީ ޢަދަދެއްގެ ޙިއްސާ އަނެއް
ފަރާތުގެ

އޮތުމުންނެވެ.

ކުންފުނީގައި

ނުވަތަ،

އަނެއްފަރާތުގެ ކުންފުނީގެ  20އިންސައްތަ އަށްވުރެ މަތީ

ޢަދަދެއްގެ ޙިއްސާއަށް ނިސްބަތްވާ ވޯޓް ދިނުމުގެ ބާރު

އޮތުމުންނެވެ.
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ
ޝަރުތު

.7

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް،

7.1

އެކަން ޓޭމް އިން އަންގާނެއެވެ .އަދި މިފަރާތްތަކަށް

ހަމަވާ

ބީލަން ހުށަހަޅާފޯރމް ފޮނުވޭނެއެވެ .ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ

ފަރާތްތައް

ނަމޫނާ މިޤަވާއިދުގެ އެނެކްސް  5ގައި ވާނެއެވެ.

 3ވަނަ ބައި

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމާއި ބީލަން ހިންގާނެގޮތް
ބީލަން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމާއި

.8

ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ،ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ އެކަމަށް

8.1

ޓޭމް

ބާއްވާނޭ

އިން

ކަނޑައަޅާ

ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ބީލަން

އޮންނާނޭ ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ބީލަން ބޭއްވޭނެ ތަން

ތާރީޚް

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް

7

ޓޭމުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް އަންގާނެއެވެ .އެއްވެސް

ސަބަބަކާއިހުރެ ބީލަން ބާއްވާނެ ތަނައި ތާރީޚަށް ބަދަލެއް
ގެންނަނަމަ ބީލަން ބޭއްވުމަށް ކުރިން ކަނޑައެޅިފައިވާ
ގަޑީގެ

ގަޑިއިރު

24

މގައި
ބީލަ ު

ކުރިން

ބައިވެރިވާ

ފަރާތްތަކަށް އެންގޭނެއެވެ.
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ބީލަން ހުއްޓާލުމަށް ޓޭމް އަށް

8.2

ފެނިއްޖެ ނަމަ ބީލަން ހުއްޓާލާކަން ބީލަމުގެ ބައިވެރިންނަށް

ބލަން
ބީލަން އޮންނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެންގުމަށްފަހު ީ

ހުއްޓާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓޭމަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ
ފަރާތް

.9

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނެ މީހުންގެ

9.1

ތަމްސީލުކުރާ

މަޢްލޫމާތު

އެޕްލިކޭޝަން

މަޢުލޫމާތު

ދިނުމުގައި

ފޯރމްގައި

ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އަދި މިމީހުންނަކީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތާބެހޭ ގޮތުން

ފަރާތް ،އަދީ
ބީލަމާއި ބެހޭ

ބައްދަލުވުން

މަޢްލޫމާތު

ފަރާތްތަކެވެ.

ދިނުން

އަދި

ތަކުގައި

ބީލަމާއިބެހޭގޮތުން

ބައިވެރިވެވޭނެ

ޓޭމްއިން

އަންގާ

އޮންނާނެއެވެ.

ތާރީޚެއްގައި

މިބައްދަލުވުމުގައި

އަދި ވަކު

ބައިވެރިނުވާ

އ
ތަނެއްގަ ި

ބައިވެރިވާނީ

ހުށަހަޅާފަރާތް ތަމްޞީލުކުރާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.
ބީލަމުގައި

ހަމައެކަނި

ބީލަމާއިބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ބައްދަލުވުމެއް

9.2

.10

ބާއްވާ

ބީލަން

އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

10.1

ބީލަމުގައި

ގޮތަށް

ކަނޑައަޅާ

ނިންމުން

ބައިވެރިވުމުގެ

ފަރާތްތަކުގެ

ޝަރުތުހަމަވާކަމަށް
ތެރެއިން،

ޓޭމްއިން

ބީލަމުގައި

އންނަ ތާރީޚުގެ އެއް
ބައިވެރިނުވާން ނިންމާނަމަ ،ބީލަން ޮ

)(1

ދުވަސް

އަންގަންވާނެއެވެ.

8

ކުރިން

އެކަން

ޓޭމްއަށް

ލިޔުމަކުން

ބީލަމުގައި
ފްރިކްއެންސީ

.11

ބީލަމުގައި ފްރިކްއެންސީއަށް ހުށަހަޅާ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ

11.1

ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

އަށް ހުށަހަޅާ
އަގު
ބީލަން ހިންގާނެ ގޮތް

.12

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ،ބީލަން

12.1

ހުށަހަޅަންވާނީ ޓޭމްއިން މިކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބީލަން

ހުށަހަޅާ ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ ޢަދަދުގެ  50އިންސައްތައަށްވާ ޢަދަދުގެ

12.2

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކްއަކުން ގެރެންޓީ ކޮށްފައިވާ ޗެކެއް

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް
ލިބޭގޮތަށް ) (12.1ގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެމަތީން ބީލަމާއެކު

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ފަރާތްތަކުން

މިފައިސާއަކީ

ޓޭމްއަށް

އިންސްޓޯލްމަންޓް އެވެ.

ބީލަން

ދައްކަންޖެހޭ

ކާމިޔާބުކުރާ
ފުރަތަމަ

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯރމާއި ) (12.2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

12.3

ޗެކް

ބަންދުކުރެވިފައިވާ

ބޭރުގައި

ސިޓީއުރައެއްގެ

ތިރީގައިވާ ފަރާތަށް އެޑްރެސްކޮށް އަދި ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ
ދާއިރާ އެގޭނެ ގޮތަށް ލޭބަލްކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ:

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ބީލަން ހުށަހަޅާ ދާއިރާ)......:މުޅި ރާއްޖެ /މާލެ /އަތޮޅު(
ބާވަތް)....................:ޓީވީ  /އެފް.އެމް(
)(12.3

12.4

ގައިވާ

ގޮތުގެމަތީން

ބީލަން

ހުށަހެޅުމަށް

ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރަ ހިފައިގެން ) (8.1ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚެއްގައި އަދި

9

ގަޑިއެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތް ތަމްޞީލުކުރާ މީހުންގެ
ތެރެއިން މަދުވެގެން އެކަކު ހާޟިރު ވާންވާނެއެވެ.

ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ބީލަން

12.5

ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެފަރާތެއް ތަމްޞީލުކުރާ

މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަވެގެން  2މީހަކަށެވެ.
ކޮންމެ

12.6

ސަރަހައްދަކަށްވެސް

ކާމިޔާބުކުރާ

ބީލަން

ފަރާ ް
ތތަކަކީ އެދާއިރާއަކަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ފްރިކްއެންސީ )

ނުވަތަ ފްރިކްއެންސީ ޕެއަރ( ގެ އަދަދަށް ބީލަމުން އެންމެ

މަތީ އަގުތައް ހުށަހަޅައިގެން ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

މިފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގުގެ ތަރުތީބަށް އިސްކަންދީގެން

ވަކި

ފްރިކްއެންސީއެއް

ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެއެވެ.

ޚިޔާރުކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު

މި

ބީލަން ހުޅުވާއިރު ،ޤަބޫލުކުރެވޭނޭ ބީލަންތައް ފިޔަވައި

12.7

ބތިލްކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ބާތިލްކުރާ
އެހެން ބީލަންތައް ާ

ހުރިހާ

ބިޑަކާއެކުގައިވާ

ޗެކް

ރަސްމިއްޔާތު

ހުށަހެޅިފަރާތާއި އަނބުރާ ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
އެންމެ ދަށުން ހުށަހެޅޭނެ .13

ފްރިކްއެންސީ

13.1

އަގު

އަށް

ބީލަންހުށަހަޅާއިރު

އެންމެ

ނިމުމުން

ދަށުން

ހުށަހެޅޭނެ އަގަކީ ) (2.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިނިމަމް
އެކްއިސިޝަން ފީ އެވެ.

ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ބީލަންތައް .14

ބީލަން

14.1

ހުޅުވުމުގެ

ރަސްމިއްޔާތުގައި

ހުށަހެޅިފައިވާ

ބީލަންތައް ހުޅުވުމަށްފަހު ،އެ ބީލަންތަކަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ
ބީލަންތަކެއްތޯ ބެލޭނެއެވެ .މިގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ބީލަމުގެ

ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ތިރިގައިވާ ބީލަންތަކެވެ.
)ހ(

ބީލަން ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
10

އެ ބިލަމަކީ ) (2.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިނިމަމް

)ށ(

އެކްއިސިޝަން

ބީލަމަކަށްވުން.

)ނ(

އެ

ފީއަށްވުރެ

މަތިން

ބީލަމަށް

ހުށަހަޅާ

ބީލަމާއިއެކު

ހުށަހެޅިފައިވާ

ޢަދަދުގެ

50

އިންސައްތައަށްވާ ޢަދަދުގެ ބޭންކް ގެރެންޓީ ކޮށްފައިވާ
ޗެކެއް ހުށަހަޅާފައިވުން.

ހުށަހަޅާ ޢަދަދު
އެއްވަރުވުން

.15

15.1

އެއް ސަރަހައްދަށް )އެއް ދާއިރާ އަކަށް( އެއްފަރާތަށްވުރެ
ގިނަ ފަރާތުން އެއްއަގެއް ހުށަހަޅާފައިވުމުގެ ސަބަބުން

އެންމެ މަތީ އަގުތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް ތަރުތީބުކޮށް

ހޮވެން ނެތްނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ދަރަޖަ ހޮވާނީ
ޤުރުޢަތު ލައިގެންނެވެ .މި ޤުރުއަތުލުން ބާއްވާނީ )(8.1

ގައި ބުނެފައިވާ ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.
އަލުން ބީލަމަށް ހުޅުވުން .16

16.1

އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ފްރިކްއެންސީ ލިބޭ ފަރާތުން
ފްރިކްއެންސީ

ދެވަނަ

ދޫކޮށްލަން

ފަރާތަކަށް

ހުޅުވާލައިގެންނެވެ.

ޖެހިއްޖެނަމަ

ދޫކުރެވޭނީ

އެފްރިކްއެންސީ

އަލުން

ބީލަމަށް

 4ވަނަ ބައި

ފްރިކްއެންސީ ރިޒާވް ކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީކުރުން އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަން
ލައިސަންސް

ފްރިކްއެންސީ ރިޒާވްކޮށް
ދިނުން

.17

17.1

)(12.6

ގައިވާ

ގޮތުގެމަތީން

ބީލަން

ކާމިޔާބުކުރާ

ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުޅުވާލާތާ ދެ ) (2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ފްރިކްއެންސީ ރިޒާވް ކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ޓޭމް އިން

11

މި

ދޫކުރާނެއެވެ.

އެންޑް

އިންފޮމޭޝަން

ލިޔުމަކީ،

މިނިސްޓްެރީ

އާރޓްސްގެ

އޮފް

ޓެރެސްޓްރިއަލް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ޞައްޙަ

ލިޔުމެކެވެ.

ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރިފާރަތްތަކަށް ފްރިކްއެންސީ ރިޒާވް

17.2

ފްރިކްއެންސީ

ކުރެވުމުން،

ފުރަތަމަ

އެކުއިޒިޝަންފީގެ

އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ބީލަމާއެކު ހުށަހެޅި ޗެކް،

ޓޭމް ގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ބީލަމަށް

ހުށަހެޅި ފައިސާގެ ބާކީ  50%ޓޭމަށް ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި
ފަރާތުން

ދައްކަންޖެހޭނީ

ކުރާއިރުއެވެ.

ފްރިކްއެންސީ

ރަޖިސްޓްރީ

ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތުން އަމިއްލައަށް ބޭނުންވެގެން

17.3

ފްރިކްއެންސީ

ދޫކޮށްލާނަމަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނުވަތަ

ތަކެތި

)(18.2

ހުށަނޭޅުމުގެ

ގައި

ސަބަބުން

ފްރިކްއެންސީ ރެޖިސްޓްރީ ނުކުރވިއްޖެނަމަ ،ފްރިކްއެންސީ

ހޯދުމަށްޓަކައި ޓޭމްއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ރިފަންޑެއް
ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ފްރިކްއެންސީ
ރެޖިސްޓްރީކު

.18

ރިޒާވް

18.1

ކުރެވިފައިވާ

ފްރިކްއެންސީ

ރަޖިސްޓްރީ

ކޮސްދެވޭނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް

ރުން

އާރޓްސް

އިން

ބްރޯޑްކާސްޓް

ކުރުމުގެ

ލައިސަންސް

ލިބުމަށް ފަހު ފްރިކްއެންސީ އެކުއިސިޝަން ފީގެ ބާކީ ޓޭމް

އަށް ލިބުމުންނެވެ.

ފްރިކްއެންސީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައި

18.2

މިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ހ(

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާރޓްސް އިން
ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިން ލައިސަންސް.

12

)ށ(

ފްރިކްއެންސީ އެކުއިސިޝަން ފީގެ ބާކީ ގެ ގޮތުގައި

ނުދައްކާ އޮތް އިންސްޓޯލްމަންޓް )ބިޑް ކުރި އަދަދުގެ
 50%ފައިސާ( ދެއްކުމަށް ރާއްޖޭގެ ބޭންކަކުން ގެރެންޓީ

ކޮށް ަ
ފއިވާ ޗެކެއް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް

މޯލްޑިވްސް އަށް ލިބޭގޮތަށް.
)ނ(
18.3

 100ރ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް.
) (18.2ގައި ބުނެފައިވާ ތަކެތި(17.1) ،ގައި ބުނެފައިވާ
ފްރިކްއެންސީ ރިޒާވް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ލިބޭތާ އެއް )(1

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،އެފަރާތަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ފްރިކްއެންސީ ރިޒާވްކުރިކަމުގެ ލިޔުން ބާޠިލް

ކުރެވޭނެއެވެ.
18.3

ފްރިކްއެންސީ ލިބޭ ފަރާތުން ފްރިކްއެންސީ ރަޖިސްޓްރީ

ކުރާތާ

)(1

އެއް

ތެރޭގައި

އަހަރުދުވަހުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

މަޤްބޫލު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން

ޢުޒުރަކާނުލައި

ނުފަށައިފިނަމަ ،ފްރިކްއެންސީ އަބުރާ އަތުލުމުގެ ބާރު ޓޭމް

އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
18.4

ފްރިކްއެންސީ

މުއްދަތަކީ

ދިހަ

ރެޖިސްޓްރީ
)(10

ކޮށްދެވޭނެ،

އަހރު

އެންމެ

ދުވަހެވެ.

ދިގު

ނަމަވެސް

ފްރިކްއެންސީ ބޭނުން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މިނިސްޓްރީ

އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާރޓްސްއިން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް އެއްވެސް

ސަބަބަކާހުރެ

ބާތިލްކޮށްފިނަމަ،

އެފަރާތަކަށް

ޓޭމްއިން

ދޫކޮށްފައިވާ ފްރިކްއެންސީ ބޭނުންކުރުމުގެ ލައިސަންސް

13

ވެސް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެފަރާތުން އެހާތަނަށް
އެއްވެސް

ދައްކާފައިވާ

ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަން .19

19.1

ލައިސަންސް

ރިފަންޑެއް

ފައިސާއެއް

ފްރިކްއެންސީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއިއެކު ،ފްރިކްއެންސީ
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ފަރާތަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަން
ހުއްދައެއް

ޤާއިމްކުރުމުގެ

ދޫކުރާނެއެވެ.

ޓޭމްއިން

މިހުއްދައިގެދަށުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
ޔޫނިއަން )އައި.ޓީ.ޔޫ( އަދި ޓޭމްއިން ކަނޑައަޅާ ފަންނީ

މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ،ބްރޯޑްކާސްޓް

ސްޓޭޝަން ހެދުމާއިބެހޭ ޓެކްނިކަލް ޕްލޭނެއް އެފަރާތުން
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މިޕްލޭން ހުށަހަޅައި ޓޭމްއިން
ފާސްކުރުމަށްފަހު

އެޕްލޭނާއި

އެއްގޮތަށް

ފްރިކްއެންސީ

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަން

ހެދުމުން ،މި ސްޓޭޝަން ބަލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ،ޓޭމްއިން
ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް އެއް އެފަރާތަށް
ދޫކުރާނެއެވެ.

19.2

ބްރޯޑްކާސްޓް

އިކްއިޕްމަންޓް

ދިނުމަށް

ޚިދުމަތް

ވާންވާނީ

ބެނުންކުރާ

ޓޭމްއިން

ކަމާބެހޭ

އވައްތަރެއް
ެ

ފާސްކޮށްފައިވާ )ޓައިޕް އެޕްރޫވް ކުރެވިފައިވާ( ތަކެތި

ކަމުގައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސްމީޓަރ އާއި އެންޓެނާ

އަދި މިނޫންވެސް ތަކެތި ހިމެނެއެވެ.
19.3

ޓްރާންސްމިޓްކުރާ
އިލެކްޓްރޯ

ސިގްނަލެއްގެ

މެގްނެޓިކް

ސަބަބުން

ރޭޑިއޭޝަން

އުފައްދާ

ހުންނަންވާނީ

އިންސާނުންގެ ޞިއްޙަތަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން
ނވާވަރުގެ
ު

އެމެރިކާގެ

)އެފް.ސީ.ސީ(
14

ދަށް

ފެޑެރަލް

މިނެއްގައެވެ.

އިން

މިކަމާއިބެހޭގޮތުން

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް

ކޮމިޝަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ސަލާމަތީ

މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ބްރޯޑްކާސްޓް

19.4

ސްޓޭޝަން

ހިންގާއިރު،

ކަންކަމަށް ސަމާލުވާންވާނެއެވެ.
)ހ(

ތިރީގައި

އެވާ

ޓލެކޮމިއުނިކޭޝަން
ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަން އިން އެހެން ެ

ނެޓްވަރކް އަކަށް ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަނަކަށް

އިންޓަރފިއަރެންސް ނުކުރާނެކަން ކަށަވަރުކުރުން.
)ށ(

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިންޓަރފިއަރެންސް އެއް
އުފައްދާނެފަދަ

ސިގްނަލް

ޙާލަތެއްދިމާވެއްޖެނަމަ،

ޓްރާންސްމިޓްކުރުން ހުއްޓާލާ ،އެމައްސަލް ޙައްލުކުރުމަށް
އަވަސްވެގަތުން.

)ނ(

އެހެން

ޓްރާންސްމިޓްކުރާ

ސްޓޭޝަންއަށް

ފަރާތަކުން

އިންޓަރފިއަރަންސް

ކުރާނަމަ،

ޓޭމްއަށް އެންގުން.

)ރ(

ބްރޯޑްކާސްޓް

ސްޓޭޝަން

ބްރޯޑްކާސްޓް

އޮޕްރޭޓްކުރުމަށް

އެކަން

ޓޭމްއިން

ކަނޑައަޅާފައިވާ "ޓްރާންސްމިޓިންގ ޕަވަރ" އަށްވުރެ މަތީ
ބާރު މިނެއްގައި ސިގްނަލް ނުފޮނުވުން.

)ބ(

ބްރޯޑްކާސްޓް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ސްޓޭޝަން

ހިފެހެއްޓުން.
ފްރިކްއެންސީއަށް ނަގާ
އަހަރީ ފީ

.20

20.1

އެންމެހާ

އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް

ޓެކްނިކަލް

ޓޭމްއިން

މިންގަނޑުތައް

ކޮންމެ ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަނެއް ހިންގާ ފަރާތަކުންވެސް

އެސްޓޭޝަނެއްގައި

ބޭނުންކުރާ

ފްރިކްއެންސީ

އަށް

ނިސްބަތްކޮށް ނެގޭ އަހަރީ ފީ )ފްރިކްއެންސީގެ އަހަރީ

ލައިސަންސް ފީ( ،ފްރިކްއެންސީ ރަޖިސްޓްރީކުރާތާ ދެ
15

) (2ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޓޭމްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ފްރިކްއެންސީގެ އަހަރި ފީތަކުގެ ތަފްސިލު އެނެކްސް 6

ގައި އެވަނީއެވެ.
20.2

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހިގަމުންދާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަން
ތަކުންވެސް ،މި ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާތާ އެއް )(1

އަހަރުދުވަހުގެ

ދައްކަންވާނެއެވެ.

އަހަރީ

ފަހުން

ޓޭމްއަށް

ފީ

 5ވަނަ ބައި

އެހެނިހެން ކަންކަން
ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން

.21

ވާދަވެރިކަމާއި

.22

ޤާއިމްކުރުން

21.1

ފްރިކްއެންސީ

21.2

ފްރިކްއެންސީ

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ

ފަރާތުން

ފަރާތަކަށް ފްރިކްއެންސީ ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓް

ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ

ޚިދުމަތްދޭ

ކުންފުންޏަކާއި

ނުވަތަ

ދެވިދާނެފަދަ

އެހެން

ފަރާތާއި،
އެހެން

އެއްކޮށްލުން،

ނުވަތަ

ވިޔަފާރީގެ

ލިބިގެންނެވެ.

ޓެލެކޮމް

އޮތޯރިޓީގެ

އެއްބާރުލުން ޤާއިމްކުރުން ފަދަ މުޢާމަލާތެއް ހިންގަންވާނީ

ޓޭމްގެ

ހުއްދަ

ހުއްދައަކާއި ނުލައި މިފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ،ރަޖިސްޓްރީ
ކުރެވިފައިވާ ފްރިކްއެންސީގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްކުރުމުގެ

އިޚްތިޔާރު ޓޭމް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޚިލާފުކަންކަ
ން

22.1

ބްރޯޑްކާސްޓް

ސްޓޭޝަން

ލައިސަންސް

ލިބިފައިވާ

ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ ލައިސަންސްގައިވާ

ކަންކަން

ރެގިއުލޭޝަންގައި

ހިންގުމުގައި،

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ވާދަވެރިކަމާއި

ޚިލާފް އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ ހުއްދަކަމެއްނޫނެވެ.
16

ޤަވާއިދަށް ބަދަލުގެނައުން .23

23.1

މި

ޤަވާއިދަށް

އެއިރެއްގެ

ޙާލަތަށްބަލާ

ގެންނަންޖެހޭ

ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓޭމްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މިގޮތުން

ބަދަލުތައް

ގެނެވޭ

ކުރެވޭނެއެވެ.

23.2

އިޢްލާން

ޢާއްމުކޮށް

މި ޤަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ،
އެކަމެއް ނިންމާނީ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު

މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ޓޭމް އިންނެވެ.
އަދަބު ކަނޑައެޅުން

.24

ބަސްބަހާއި

.25

24.1

މި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައެޅޭނީ
ރެގިއުލޭޝަންގައި

ޓެލެކޮށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ޢިބާރާތްތަކުގެ
މާނަތައް

މި

ޤަވާއިދުގައި

ކުށްކުށަށް

ކަނޑައެޅިގެން

އަދަބު

ވަކިގޮތަކަށް

މާނަކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،ތިރީގައިއެވާ ބަސްބަހުގެމާނަ
އަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
"މިނިސްޓަރު"

ޓްރާންސްޕޯޓް

ގެ

އެންޑް

މާނައަކީ

މިނިސްޓަރ

ކޮމިއުނިކޭޝަން

އޮފް

ނުވަތަ

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެވަގުތަކު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރާ ވަޒީރެކެވެ.

"ޓޭމް" ގެ މާނައަކީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް

މޯލްޑިވްސް އެވެ.
"ޓެލެކޮމް

ރެގިއުލޭޝަން"

ގެ

މާނައަކީ

މޯލްޑިވްސް

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ރެގިއުލޭޝަން  2003އެވެ.

"ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ" ގެ މާނައަކީ ރާއްޖޭގެ
17

ޓްރާންސްމިޓިންގ

ބިމުގައި

ތަކެއް

ސްޓޭޝަން

ޤާއިމްކޮށްގެން ވަކި ފްރިކްއެންސީއެއް ނުވަތަ ފްރިކްއެންސީ

ތަކެއް

ދުރަށް

ބޭނުންކޮށްގެން

މަންޒަރު

އަދި

އަޑު

ފޮނުވުމެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ގައި ދުރަށް ފޮނުވޭނީ މަންޒަރާއި އަޑެވެ .އެފް.އެމް
)ފްރިކްއެންސީ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

މޮޑިއުލޭޝަން(

ފުރަށް ފޮނުވޭނީ އަޑެވެ.

"އެކުއިސިޝަން
ފްރިކްއެންސީ

ފީ"

ގެ

ބީލަމުން

މާނައަކީ

ކާމިޔާބުކުރާ

ގައި

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ފްރިކްއެންސީ ހޯދުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީއެވެ.

ފަރާތްތަކުން

"މިނިމަމް އެކުއިސިޝަން ފީ" ގެ މާނައަކީ އެންމެ ދަށުން
ބީލަން ހުށަހެޅޭނެ ޢަދަދެވެ.
"އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް" ގެ މާނައަކީ މިޤަވާއިދުގެ އެނެކްސް
 4ގައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ފްރިކްއެންސީގެ ބީލަމުގައި

ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމެވެ .މިއީ ފުރަތަމަ

މަރުހަލާ ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ބައިވެރިވާ
ފޯމެވެ.

"އެޕްލިކޭޝަން ތާރީޚް" ގެ މާނައަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ
ފްރިކްއެންސީގެ

ބީލަމުގައި

ބީލަމުގައި

ބައިވެރިވުމަށް

ބައިވެރިވާން

އެދި

ހުށަހަޅާ

އެދޭ

ފޯމު

އެންމެފަހުގެ

ތާރީޚްއެވެ.
"ބީލަން

އެނެކްސް

ހުށަހަޅާ
5

ފޯމް"

ގެ

ގައިވާ

މާނައަކީ

ކރުމުގެ
ބްރޯޑްކާސްޓް ު

ފްރިކްއެންސީއަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމެވެ.
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މިޤަވާއިދުގެ

"ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް" ގެ މާނައަކީ
ފްރިކްއެންސީ

ޤާއިމުކުރެވޭ

މެދުވެރިކޮށް

ސްޓޭޝަން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް
ޝަރުތުތަކަކާއި

ކަނޑައެޅޭ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ހިންގުމަށް ދޫކުރާ ލިޔުމެކެވެ.
"ވިޔަފާރީގެ
ބީލަމުގައި

ހުރި

ގުޅުން

ބައިވެރިވުމުގެ

ފަރާތްތައް"

ޝަރުތުހަމަވާ

ގެ

މާނައަކި

ފަރާތްތަކުގެ

ތެރޭގައި އެއްފަރާތެއްގެ  20އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ
ޢަދަދެއްގެ

ނިސްބަތްވާ

ޙިއްސާ،
ވޯޓް

ނުވަތަ

ދިނުމުގެ

މިޢަދަދުގެ

ބާރު،

އޮތްކަމަށް ބެލިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ޙިއްސާއަށް

އަނެއްފަރާތެއްގައި

ސރުކާރު ބަންދުނޫން
ަ
"ދުވަސް" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ
ދުވަހެވެ.

"ޓްރާންސްމިޓިންގ ޕަވަރ" ގެ މާނައަކީ ބްރޯޑްކާސްޓް

ކުރާ ޓްރާންސްމިޓަރަކުން ފޮނުވާ ސިގްނަލް ރޭޑިއޭޓްކުރާ
ބާރުމިނެވެ.

_______________________________
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އެނެކްސް 1

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަން ޤާއިމްކުރުމަށް ހުޅުވާލާ ސަރަހައްދުތަކާއި ،ފްރިކްއެންސީތައް
އެއިރެއްގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ،ފްރިކްއެންސީ ބީލަމަށް ހުޅުވާލާއިރު ،ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ޓޭމްއިން

އިޢްލާންކުރާނެއެވެ.

 .1ސަރަޙައްދު )ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ މުޅިރާއްޖެ،މާލޭ ސަރަޙައްދު ،ވަކިއަތޮޅެއް ނުވަތަ ވަކި ރަށެކެވެ(.
 .2ބާވަތް )މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ޓީ.ވީ ނުވަތަ އެފް .އެމް .ރޭޑިއޯ އެވެ(.

 .3ފްރިކުއެންސީގެ ޢަދަދު )ކޮންމެ ސަރަޙައްދަކަށްވެސް އެއިރަކު ހުޅުވާލާ ފްރިކުއެންސީ ެ
ގ ޢަދަދު(
 .4މިނިމަން އެކުއިސިޝަން ފީ ) އެންމެ ދަށުން ބީލަމަށް ހުށަހެޅޭނޭ ފީ (

މަތީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،ފުރަތަމަ ބުރުގެ ބީލަމުގެ ހުޅުވާލުމަށް ކަނޑައެލިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ސަރަޙައްދު /ދާއިރާ
މުޅި ރާއްޖެ
މާލޭ ސަރަޙައްދު
އަތޮޅު )ކޮންމެ އަތޮޅަކަށް(

އެފް.އެމް

ޓީވީ
ފްރިކްއެންސީ

މިނިމަމް އެކްއިސިޝަން ފީ

ފްރިކްއެންސީ

މިނިމަމް އެކްއިސިޝަން ފީ

 2ޕެއަރ

 100,000ރ

2

-

 5ޕެއަރ
4

 20,000ރ.
 15,000ރ.

 50,000ރ

4

 10,000ރ.
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އެނެކްސް 2

ފްރިކްއެންސީތަކުގެ ތަފްޞީލް
އެއިރެއްގައި ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފްރިކްއެންސީތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޓޭމްއިން
އިޢްލާންކުރާނެއެވެ.

ފއިވާ ސަރަޙައްދު ތަކާއި ފްރިކްއެންސީތައް
 .1ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ހުޅުވާލެވި ަ

 .2އެފް.އެމް ރޭޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކާއި ފްރިކްއެންސީތައް
_________________

މަތީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،ފުރަތަމަ ބުރުގެ ބީލަމުގެ ހުޅުވާލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސަރަޙައްދު ތަކާއި ފްރިކްއެންސީތައް
ސަރަޙައްދު

ކަނޑައެޅިފައިވާ ފްރިކްއެންސީ ޗެނެލްތައް

މުޅި ރާއްޖެ

ޗެނެލް  9އަދި 10

)ޗެނެލް ޕެއަރ(

ޗެނެލް  11އަދި 12

ހއ .އަތޮޅު

ޗެނެލް 31 ،30

ހދ .އަތޮޅު

ލ 29 ،28
ޗެނެ ް

ށ .އަތޮޅު

ލ 33 ،32
ޗެނެ ް

ނ .އަތޮޅު

ލ 31 ،30
ޗެނެ ް

ރ .އަތޮޅު

ޗެނެލް 29 ،28

ބ .އަތޮޅު

ޗެނެލް 31 ،30

ޅ .އަތޮޅު

ޗެނެލް 33 ،32

ކ .އަތޮޅު

ޗެނެލް 29 ،28

އއ .އަތޮޅު

ޗެނެލް 33 ،32

އދ .އަތޮޅު

ޗެނެލް 31 ،30

ވ .އަތޮޅު

ޗެނެލް 33 ،32

މ .އަތޮޅު

ޗެނެލް 31 ،30

ފ .އަތޮޅު

ޗެނެލް 29 ،28

ދ .އަތޮޅު

ޗެނެލް 33 ،32

ތ .އަތޮޅު

ޗެނެލް 29 ،28

ލ .އަތޮޅު

ޗެނެލް 33 ،32

ގއ .އަތޮޅު

ޗެނެލް 31 ،30

ގދ .އަތޮޅު

ޗެނެލް 29 ،28

ޏ .އަތޮޅު

ޗެނެލް 31 ،30

ސ .އަތޮޅު

ޗެނެލް 29 ،28
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ޓީވީ ޗެނެލްތަކާއި ފްރިކްއެންސީއާއި ހުރި ގުޅުން
އޯޑިއޯ ފްރިކްއެންސީ
)(MHz

ވިޜަން ފްރިކްއެންސީ
)(MHz

ޗެނެލް

208.75
215.75
222.75
229.75
523.75
540.75
548.75
556.75
564.75
572.75

203.25
210.25
217.25
224.25
527.25
535.25
543.25
551.25
559.25
567.25

9
10
11
12
28
29
30
31
32
33

ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެފް.އެމް ރޭޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސަރަޙައްދު ތަކާއި ފްރިކްއެންސީތައް
ސަރަޙައްދު

ކަނޑައެޅިފައިވާ ފްރިކްއެންސީ )(MHz

މުޅި ރާއްޖެ )ފްރިކްއެންސީ ޕެއަރ(

) 92.0އަދި  93.0) ،(92.2އަދި (93.2

މާލެ

) 94.0އަދި  95.0) ،(94.2އަދި  (95.2އަދި ) 96.0އަދި (96.2
96.6 ،95.6 ، 94.6، 92.6

ހއ .އަތޮޅު

96.6 ،95.6 ، 94.6، 92.6

ހދ .އަތޮޅު

95.4 ،94.4 ،93.4 ،92.4

ށ .އަތޮޅު

95.8 ،94.8 ،93.8 ،92.8

ނ .އަތޮޅު

96.6 ،95.6 ، 94.6، 92.6

ރ .އަތޮޅު

95.4 ،94.4 ،93.4 ،92.4

ބ .އަތޮޅު

96.6 ،95.6 ، 94.6، 92.6

ޅ .އަތޮޅު

95.8 ،94.8 ،93.8 ،92.8

ކ .އަތޮޅު

95.4 ،94.4 ،93.4 ،92.4

އއ .އަތޮޅު

95.8 ،94.8 ،93.8 ،92.8

އދ .އަތޮޅު

96.6 ،95.6 ، 94.6، 92.6

ވ .އަތޮޅު

95.8 ،94.8 ،93.8 ،92.8

މ .އަތޮޅު

95.4 ،94.4 ،93.4 ،92.4

ފ .އަތޮޅު

95.8 ،94.8 ،93.8 ،92.8

ދ .އަތޮޅު

96.6 ،95.6 ، 94.6، 92.6

ތ .އަތޮޅު

95.8 ،94.8 ،93.8 ،92.8

ލ .އަތޮޅު

96.6 ،95.6 ، 94.6، 92.6

ގއ .އަތޮޅު

95.4 ،94.4 ،93.4 ،92.4

ގދ .އަތޮޅު

96.6 ،95.6 ، 94.6، 92.6

ޏ .އަތޮޅު

95.8 ،94.8 ،93.8 ،92.8

ސ .އަތޮޅު

96.6 ،95.6 ، 94.6، 92.6
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އެނެކްސް 3

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާރޓްސް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޝަރުތުތައް
ތިރީގައި އެވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާރޓްސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް
ދިނުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިއުންކޮޅެކެވެ.

.2

ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޝަރުތު
)ހ(

މިއެއްބަސްވުމުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބާޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކި،

)ށ(

ކުންފުންޏަކީ ،ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ވާނަމަ ،އެކުންފުންޏަކީ ،މިމާއްދާގެ )ރ(

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޝަރުތުތައް

ފުރިހަމަވާ

ކުންފުންޏެއްކަން

ކަށަވަރުކޮށްދޭ

މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާވަގުތު އެކުންފުނިން އިންފޮމޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ނ(

އިޤްރާރެއް،

ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތަކީ ،ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެކުންފުންޏަކީ،
މިމާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ،އެކުންފުނީގެ  51%އެނިސްބަތުގެ ހިއްސާގެ
މިލްކުވެރި ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ އެނިސްބަތަށް ދިވެހިސަރުކާރު

ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްކަން ،ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަމްބަރު  1/68ޖ އޮފިޝަލްކަންތައް ޗެޕްޓަރ  1ގެ
2

ވަނަ

މާއްދާގެ

ދަށުން

އުފައްދާފައިވާ

މުއައްސަސާއެއްކަން

ކަށަވަރުކޮށްދޭ

އިޤްރާރެއް،

މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ވަގުތު އިންފޮމޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ރ(

 .1ސައްތައިން ސައްތަ ދިވެހި ހިއްސާދާރުން ތިބުން
 .2ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގޭ ކުންފުންޏަކަށް ނުވުން.

 .3އިންފޮމޭޝަން އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ާ
ދއިރާގައި ހިމެނޭ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ
ތެރެއިން ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގެ

ގއި ނުވުން.
ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ކަމު ަ
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.4

ނޫހެއް ނުވަތަ މަޖައްލާއެއްގެ މަސްއޫލުވެރިއެއް ކަމުގައި ހިމެނޭ މީހެއްގެ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ 20

.5

ކޭބަލްޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްގެ  20އިންސައްތައަށްވުރެ މަތީ ހިއްސާއެއް އޮތް މީހެއްގެ

އިންސައްތައަށްވުރެ މަތީ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ނުވުން.

ި
ހއްސާއެއް ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ނުވުން.
.6

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ނުވަތަ ކޭބަލްޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތްދޭ  2ކުންފުންޏެއްގައި ހިއްސާ އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ
އޮތް ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ނުވުން.

.7

މިމާއްދާގެ  5 ،4އަދި  6ބަޔާންކުރާ މީހެއްގެ ،އަންބެއް ނުވަތަ ފިރިއެއްގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ ނުވަތަ ތިމާގެ
މީހެއްގެ  5އިންސައްތައަށްވުރެ މަތީ ހިއްސާއެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކުންފުންޏެއްގައި އޮތް މީހެއްގެ ހިއްސާ
ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ނުވުން.

.8

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ނުވަތަ ކޭބަލް ޓެލެވިޜަންގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއްގައި ހިއްސާ ހިމެނޭ އެއްފަރާތަށްވުރެ
ގިނަ ފަރާތުގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ނުވުން.

.9

ވޭތުވެދިއަ  5އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު ޙުކުމެއް
އައިސްފައިވާ މީހެއްގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ނުވުން.

.10

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގެ މައްސަލައެއްގައި ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ ،ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖަކަށް ނުވަތަ ނުކުޅެދޭ
މީހަކަށް ޖިންސީ ގޯނާއެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެފައިވާ ،ނުވަތަ އަންހެނެއްގެ އިއްފަތްތެރިކަން
ފޭރިގަނެފައިވާކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާ ނުވަތަ ވިހެއު ަ
މށްފަހު ދަރިފުޅު މަރާލާފައިވާ މީހެއްކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާ
މީހަކު ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކަށް ނުވުން.

.11

ދީނުގެ ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއްގައި ނުވތަ ޚިޔާނާތެއްގައި ،ވޭތުވެދިއަ  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އަދަބެއް ލިބިފައިވާ މީހަކު ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ނުވުން.

______________________
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އެނެކްސް 6

ފްރިކްއެންސީއަށް ނަގާ އހަރީ ފީ
ސަރަޙައްދު /ދާއިރާ
މުޅި ރާއްޖެ

އަހަރީ ފީ )ރުފިޔާ(
ޓީވީ ޗެނެލް

އެފް.އެމް ޗެނެލް

 500,000ރ) .ޕެއަރ އަކަށް(

 100,000ރ) .ޕެއަރ އަކަށް(

އަތޮޅު

 150,000ރ.

 30,000ރ.

ވަކި ރަށެއް /ކޮމިއުނިޓީ

 75,000ރ.
_

 15,000ރ.

މާލެ ސަރަޙައްދު

25

 2,000ރ.

