c
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
މިކަރުދާހުގައި ހިމެނޭނ ގަންނަން ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ބިޑު ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދެވެ.
 .1ތަޢާރުފް:
ބރު އަދި
 1.1އިޢުލާން ނަން ަ

ބރު )2022
 16( (IUL)458/458/2022/26އޮކްޓޫ ަ

ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް

މި އޮތޯރިޓގެ ފަރާތުން  2023ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރާ ކަލަންޑަރު ،މި އޮތޯރިޓން
ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ޗާޕުކުރުން.

 .2ބިޑު ތައްޔާރުކުރުން:
ބސް
ަ 2.1

ބހުންނެވެ .ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމެންޓްސް އިނގިރޭސި
ބޑު ހުށަހަޅަން ވާނ ދިވެހި ަ
ި
ބހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ަ

ބޑުގެ އަގު އަދި ފައިސާ
ި 2.2

އަގު ހުށަހަޅަންވާނ ދިވެހި ފައިސާއިން ޖ.އެސް.ޓ ހިމަނައިގެންނެވެ .ޖ.އެސް.ޓ
ބލެވޭނ ހުށަހެޅިފައިވާ އަގުގެ ތެރޭގައި ޖ.އެސް.ޓ
ވަކިން ހިމަނާފައިނުވާނަމަ ެ
ހިމެނިފައިވާ ކަމުގައެވެ.

 .3ބިޑު ހުށަހެޅުމާއި ބިޑު ހުޅުވުން:
ބޑު ހުށަހެޅުން
ި 3.1

ބޑު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތާރޚާއި ގަޑިއަށް ،ތަނަށް
ބޑު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް ި
ި
ބޑު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ި

ބޑު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ
ި 3.2

ބރުޒުމަގު ،މާލެ)
ބލާގެު ،
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓ (މއ.ކަނޑު ަ

ތަން ތާރޚް އަދި ގަޑި

ބރު 2022
ތާރޚް 25 :އޮކްޓޫ ަ
ވަގުތު( 10:00 :ހެނދުނު)

ވހިރާއްޖެ | .ފޯން | 3324545،3328282 :އމެއިލްinfo@lra.gov.mv :
ގ  ،މާލެ  ،ދި ެ
ގ  ،ބުރުޒުމަ ު
މއ.ކަނޑުބަލާ ެ
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 .4އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓރިއާ:
އަގު

40%

ބލައިގެންނެވެ.
އެންމެ ދަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ކަމުގައި ަ

މަސައްކަތުގެ

30%

ބލައިގެންނެވެ .މުއްދަތު
އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ކަމުގައި ަ

މުއްދަތު
ބ
ތަޖުރި ާ

ބންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.
ބލާނ ަ
ބކުރުމުގައި ަ
ހިސާ ު
30%

 2010ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އަދި އަމިއްލަ
ބޑު
ކުންފުނިތަކަށް މިފަދަ (ޗާޕު ކުރުން  /ޕްރިންޓް ކުރުންފަދަ) މަސައްކަތެއް ،މަސައްކަތުގެ ކުޑަ ޮ
މިނާއި ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން އެދިފައިވާގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން އެނގޭގޮތަށް ދފައިވާ
ބލައިގެންނެވެ .މަސައްކަތުގެ
އެންމެ ގިނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ކަމުގައި ަ
ބލުމުގައި ،ޕޮއިންޓް ދެވޭނ ،ތިރގައިވާ މިންގަނޑުންނެވެ.
ބޑުމިން ެ
ކުޑަ ޮ
• މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގު  100,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ ،ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް  1ޕޮއިންޓް
• މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގު  100,000/-ރުފިޔާއާއި  500,000/-ރުފިޔާއާ ދެމެދުނަމަ ،ކޮންމެ
ލިޔުމަކަށް  2ޕޮއިންޓް
• މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގު  500,000/-ރުފިޔާއާއި  1,000,000/-ރުފިޔާއާ ދެމެދުނަމަ ،ކޮންމެ
ލިޔުމަކަށް  3ޕޮއިންޓް
ބޑުނަމަ ،ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް  4ޕޮއިންޓް
• މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގު  1,000,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮ

("ދައުލަތުގެ އޮފސްތަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ބލަންތަކުގައި ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާއި ދާއިރާތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
އުސޫލު" އާ އެއްގޮތަށް ،ބލަން އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި އިސްކަންދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ).
 .5ބިޑު ބާތިލްވާނެ ގޮތް:
ބޑާއެކު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތުން.
 5.1މިކަރުދާހުގައިވާ ި

 .6ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 6.1އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު
 6.2ކުންފުނގެ ރަޖިސްޓްރގެ ކޮޕ  /އަމިއްލަފަރާތެއްނަމަ އައި.ޑ ކާޑުގެ ކޮޕ
 6.3ޖ.އެސް.ޓ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕ
 6.4ކުދި އަދި މެދުފަންތގެ ވިޔަފާރި ( )SMEއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރކޮށްފައިވާނަމަ ،އެސް.އެމް.އ ރަޖިސްޓްރގެ ކޮޕ
ބޒްނަސް ޕްރޮފައިލް
 6.5އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ި /
ވހިރާއްޖެ | .ފޯން | 3324545،3328282 :އމެއިލްinfo@lra.gov.mv :
ގ  ،މާލެ  ،ދި ެ
ގ  ،ބުރުޒުމަ ު
މއ.ކަނޑުބަލާ ެ
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:ްްނ
ް ަ ސްޕެސިފިކޭޝ.7
•

Calendar Type: Desktop Calendar

•

Page Size: 18.50 cm x 18.50 cm

•

Printing: Offset Colour Print (“2023” and “Calendar” on cover page and illustration on every
artwork page (total 12 artwork pages) should be printed in a spot varnish style)

•

Paper: 300gsm Pure White Matte Artpaper (should not have any colour tint on paper)

•

No. of Pages: 26 Pages (13 Sheets)

•

Finishing: Spiral Bind with hard stand (White Colour)

• Quantity: 4,000 Calendars

Spot Varnish

18.5cm

Spot Varnish Letters

18.5cm

Calendar Page

Artwork Page

info@lra.gov.mv :ް | އމެއިލ3324545،3328282 :ް | ފޯނ.ެވހިރާއްޖ
ެ ި ދ، ެ މާލ، ގ
ު ަ ބުރުޒުމ، ގ
ެ ާކަނޑުބަލ.މއ
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c
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

މުް
އަގުހުށަހަޅާްފޯ ް
ް

ބޑުްހުށަހަޅާްފަރާތުގެްނަންްް-----------------------------------------------------------------------------ް:
ި
ބރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓގެ
ބރުްއަދިްމަސައްކަތުގެްނަން 16( (IUL)458/458/2022/26ް:އޮކްޓޫބަރު  )2022ލޭ ަ
އިޢުލާންްނަން ަ
ފަރާތުން  2023ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރާ ކަލަންޑަރު ޗާޕްކުރުން.
ބރުްް----------------------------------------------------------------------------------------ް:
ްTINނަން ަ
ް
މަސައްކަތުގެްތަފްޞީލްް

އަގުް

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓގެ ފަރާތުން  2023ވަނަ ް

ޖީ.އެސް.ޓީްް

ް

ް

ޖުމްލަްއަގު

މުއްދަތުް

(ްGSTއާއެކު)ް

(ދުވަހުން)ްް
ް

އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރާ  4,000ކަލަންޑަރު ޗާޕްކުރުން.
(ދެއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައިވާ ގޮތަށް) ް

ް
ް

ވިޔަފާރީގެްތައްގަނޑުްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް:ނަންް:
ތާރީޚްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް:ސޮއިްް:

ވހިރާއްޖެ | .ފޯން | 3324545،3328282 :އމެއިލްinfo@lra.gov.mv :
ގ  ،މާލެ  ،ދި ެ
ގ  ،ބުރުޒުމަ ު
މއ.ކަނޑުބަލާ ެ
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