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          މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

    މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕްރޮޕޯސަލް 
 IL-CNS/2021/7އިޢުލާން ނަންބަރު:  

  

 ދިވެހި ރުފިޔާގެ ނިޝާން ފަރުމާކުރުމަށް ހުޅުވާލުން
 

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް:   -1
 

 ލިޔުމުގައި ނިޝާނަކީ މި. ޭބނުންކުރަމުްނނެވެ އަންނަނީ ނިޝާނެއް ހާއްސަކޮށްގެން ފައިސާއަށް ގައުމެއްގެ  އެ ގައުމުތަކުގައި ގިނަ
 އޮތޯރިޓީން މި ހެދުމަށް ނިޝާނެއް ފަދަ މި ވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި. ނިޝާނެކެވެ ބޭނުންކުރާ ަބދަލުގައި ލިޔުމުގެ ނަން ފައިސާގެ
  .ލަމެވެއިހުޅުވަ އާންމުޮކށް ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ދިވެހި ަފރުމާކުރުމަށް ނިޝާން މި ،ފައިވާތީއިނިންމަ

 

 ޖެހޭ އުޞޫލުތައް: ޑިޒައިން ހުށަހެޅުމުގައި ގެންގުޅެން -1.1
އެކު ޑިޒައިންގެ   ސައިޒް ކަރުދާހެއްގައި ކަޅާއި ހުދުލުކުލައިންނެވެ. ޑިޒައިން ޕްރޮޕޯސަލްއާ A4 ޒައިން ހުށަހަޅަންވާނީޑި •

  އެވެ.ހުށަހަޅަންވާނެ ފޯމެޓުގައި(  CorelDrawނުވަތަ  Adobe Illustrator) ވެސް ފައިލްވެކްޓަރ 
ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނުގެ ގްރެފިކަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން، ަފއިނަލް ޑިޒައިންއާއިއެއް ޕްރޮޕޯޝަނެއްގައި އެއަށްވުރެ  •

އެ ޑިޒައިނުން ދިވެހި ރުފިޔާ ރަމްޒުކޮށްދީފައިވާ ގޮތުގެ  ސައިޒުން ޮބޑުކޮށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. އަދި ފައިނަލް ޑިޒައިންއާއި
 ވެ.ވެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެ ކޮންސެޕްޓް

 ވެ.ފަރުމާކޮށްފައިވާ ނިޝާނުން ދިވެިހރާއްޖެ ނުވަތަ ދިވެހި ރުފިޔާ ރަމްޒުކޮށްދޭންވާނެއެ •
އަދި   10، 20، 40، 80، 100، 200، 300، 400، 500އެކު ފައިނަލް ޑިޒައިން ފޮންޓް ސައިޒް  ޕްރޮޕޯސަލްއާ  •

 ވެ.ޕޮއިންޓް ގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެ  5
ނީ ކޮމްޕިއުޓަރ ކީޯބޑު ތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އަިދ އެކި ސްޓައިލްތަކުގެ ހުށަހަޅާ ޑިޒައިން ހުންނަންވާ •

 ވެ.އެކު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮަތށް ަބދަލު ކުރެވޭނެ ނިޝާނަަކށް ވާްނވާނެއެ ފޮންޓާ
 ނިޝާނަކަށް  ފަދަ ބޭނުންކުރެވޭ ވެސް  ަބސްތަކުގައި ލިޔާ ކަނާތަށް ވައަތުން އަދި ވައަތަށް ކަނާތުން ނިޝާނަކީ ފަރުމާކުރާ •

 ލިޔުމުގައި ނިޝާްނ ޖަހާނީ ހިސާުބ އަދަދުގެ ކުރީގައެވެ. މިސާލަކަށް: ވާންވާނެއެވެ.
 އެވެ.  (Symbol) 500.00 ޖުމްލަ އަގަކީ -
- The total price is (Symbol) 500.00 

ހުށަހަޅާ ޑިޒައިނަކީ ޑިޒައިން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އެ ޑިޒައިނަކީ ނުވަތަ އޭގެން  •
 .ވެއެއްވެސް ަބޔަކީ އެހެން ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތަކުން ހުއްދަ ނުހޯދާ ނަކަލުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެ

 

   ވާނެއެވެ. ފައި އިހިމަނަ އެކު ްޕރޮޕޯސަލާ ފޮރ  ރިކުއެސްޓް މި ނަމޫނާއެއް  ގޮތުގެ  ހުށަހަޅާނެ ްޕރޮޕޯސަލް: ނޯޓް
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 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު:   ޕްރޮޕޯސަލް  -2
 

  އް ޕްރޮޕޯސަލެ އެއް ގުިޅގެން ފަރާތްތަކުން ގިނަ ވުރެ އެއްފަރާތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލެވެ. 1ވެސް ހުށަހެޭޅނީ  ކޮންމެ ފަރާތަކަށް •
 .އެވެހުށަހެޅިދާނެ

ހުށަހަޅަންވާނީ ަބންދުކުރެވިފައިާވ  ގެ ޕްރޮޕޯސަލްދިވެހި ރުފިޔާގެ ނިޝާނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ފަރުމާކުރާ ޑިޒައިން •
ފަހު   ސިޓީ އުރައިގެ ޭބރުގައި "ދިވެހި ރުފިޔާގެ ނިޝާންގެ ޑިޒައިން ޕްރޮޕޯސަލް" މިހެން ލިޔުމަށް ، ސިޓީ އުރައެއްގައި

 currency.section@mma.gov.mvނުވަތަ އީމެއިލް ކުރާނަމަ، ޕްރޮޕޯސަލް ފައިލް އެމްއެމްއޭގެ ރިސެޕްޝަނަށެވެ. 
 ބީ .އެމް ދިހަ ފޮނުވޭނީ އީމެއިލްއެއްގައި  އެއް ،ފޮނުވާއިރު މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުިވދާނެއެވެ. އަށް އީމެއިލް

 އީމެއިލް ގިނަ ަބާހލައިގެން އެޓޭޗްމެންޓް ނަމަ ޮބޑުވާ އެއަށްުވރެ. ފަހުއެވެ ކުރުމަށް ެއޓޭޗް ފައިލްއެއް ނޫން ޮބޑު އަށްވުރެ
 އީމެއިލްގެ  ނަމާއި ފަރާުތގެ ހުށަހަޅާ ގައި ސަްބޖެކްޓް ތަކުގެ އީމެއިލް ފޮނުވާ ގޮތުން މި. ފޮނުވިދާނެއެވެ ތަކެއްގައި
 .ލިޔަންވާނެއެވެ ނަްނަބރު ތަރުތީުބ

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: ޕްރޮޕޯސަލްގައި   -3
 

 ޚުލާސާއެއް )ކޮންސެޕްޓް( ހުށަހަޅާ ޑިޒައިނުން ދިވެހި ރުފިޔާ ރަމްޒުކޮށްދީފައިވާ ގޮތުގެ ކުރު   •
 ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް ފޯމް އަދި އިޤުރާރު ފޯމް   ޕްރޮޕޯސަލް •
ވެސް ވަކިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ނަމަ، ކޮންމެ ފަރާތެއް އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަުކން އެއް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ •

 މް)ތައް( "އިޤުރާރު ފޯމް" އަދި އެޓޭޗްމަންޓް ފޯ
 

 މި ރިކުއެސްޓް ފޮރ ްޕރޮޕޯސަލްއާއެކު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމްތައް ްޕރޮޕޯސަލާނޯޓް: 
 

 :   ސުންގަޑި ހުށަހެޅުމުގެ    ޕްރޮޕޯސަލް  -4
 

 އެވެ.1400 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 21 ފެްބރުވަރީ 2021 ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ ޕްރޮޕޯސަލް •
 ަބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ޕްރޮޕޯސަލެއްފަހު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް  ހަމަވުމަށްސުންގަޑި  •

  

 އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު:  -5
 

 ފަހު އަނުބރާ ނުގެންދެވޭނެއެވެ. އެމްއެމްއޭއަށް ހުށަހެޅުމަށް ޕްރޮޕޯސަލެއްއެއްވެސް  •
ފަހު އެ ޑިޒައިން ވާނީ މި އޮތޯރިޓީގެ  ހޮވުމަށްދިވެހި ރުފިޔާގެ ނިޝާނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޑިޒަިއނެއް  •

 އިންޓެލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީއަކަށެވެ. އޭގެ މައްޗަށް ޑިޒައިންކުރި ފަރާތުގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ނޯންނާނެއެވެ.
މާއެކެވެ. ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިން ޕްރޮޕޯސަލްއުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަކީ  ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ  ފޮރ  ރިކުއެސްޓް މި •

ޑިޒައިނާ ގުޅިގެން އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް  ހުށަހަޅާ ދިވެހި ރުފިޔާގެ ނިޝާނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 
 މައްސަލައެއްގެ ޒިންމާ މި އޮތޯރިޓީ އަކުން ނުނަގާނެއެވެ. 

 މުވައްޒަފަކަށް ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.ގެ ދަށުން މި އޮތޯރިޓީގެ ޕްރޮޕޯސަލް ފޮރ ރިކުއެސްޓް މި •
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 ޑިޒައިން ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް:  -6
 

ކުރިން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިންސާފުކުރާނީ  ހަަމވުމުގެ ސުންގަޑި އެއްގޮތަށް، އުޞޫުލތަކާ ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި •
 ވެ. މި އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލަކުންނެ

 ފަނޑިޔާރުން ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިންސާފުކުރުމުގައި ަބލާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށެވެ. •
 މާކްސް( 20) ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނުން ދިވެހިރާއްޖެ ނުވަތަ ދިވެހި ރުފިޔާ ރަމްޒުކޮށްދޭ މިންވަރު -
 މާކްސް( 20) ޭބުނންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރުން އެކު ނިޝާ ޓް ސްަޓއިލްތަކާފޮން ފޮންްޓތަކާއި ތަފާތު -
 ގޮތުން، ނަންަބރުތަާކއި ލިޔުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން ކެރެކްޓަރތަކާ ގެ ހަމަތަކަށް ފެތޭ މިންވަރު. އެފީޓައިޕޯގްރަ -

 މާކްސް( 20) އެކު ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރު
 މާްކސް( 20) ގައި ޭބުނންކޮށްފައިވާ ަހމަތަކަށް ފެތޭ މިންވަރުއެހެން ޤައުމުތަކުގެ ފައިސާގެ ނިޝާންތަކު -
 މާކްސް( 20) އަތު ލިޔުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ެއކަށީގެންވާ މިންވަރު -

ދިވެހި ރުފިޔާގެ ިނޝާނުގެ ގޮތުގައި ޭބުނންކުރުމަށް  ޕްޮރޕޯސަލްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޑިޒައިންއެންމެ މަތިން މާކްސް ިލޭބ  •
 ހޮވާނެއެވެ. 

 މާކްސް ލިބެންވާނެއެވެ.  %75މަދުވެގެން  ކަށްޕްރޮޕޯސަލަ މަތިން މާކްސް ލިޭބ އެންމެ •
)ވިހި ހާސް(  20,000.00ރުފިޔާގެ ނިޝާނުގެ ޮގތުގައި ޭބުނންކުރަން ހޮވޭ ޑިަޒއިން ފަރުމާކުރި ފަރާތަށް ދިވެހި  •

 ވެ.ދެވޭނެއެރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް 
    

 : ނަމަ   ބޭނުންފުޅު   މަޢުލޫމާތެއް   އިތުރު  -7
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