 0441ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ސްޕޮންސަރަށް ދޫކުރާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޤަވާއިދު
މލްޑިވްސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު ،އަދި ދިވެހި
މިއީ 0441ހ .ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ޕީއެސްއެމްގެ ޗެނަލްތަކުން (ޓެލެވިޜަން ޯ
އެފްއެމް) ފޮނުވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ބީލާމުގެ އުސޫލުން ދޫކުރާ ޕްރޮގްރާމްތައް ސްޕޮންސަރަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
ޤަވާޢިދެވެ.
 .0ސްޕޮންސަރޝިޕް ހުޅުވާލުމާއި ބީލަން ބަލައިގަތުން.
 0.0މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމްތައް ސްޕޮންސަރަށް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ އެކަން ޢާންމުކޮށް ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއިންނާއި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން އިޢުލާން ކޮށްގެންނެވެ.
އންނާނީ  1އޭޕްރީލް 1109
ތން ސްޕޮންސަރޝިޕާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ޮ
 0.1އިޢުލާންގައިވާ ގޮތުގެ މަ ީ
ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  04:11ގައި ޕީއެސްއެމް ހެޑް އޮފީހުގައިއެވެ .އަދި ސްޕޮންސަރޝިޕާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 1
ނ
އޭޕްރީލް  1109އިން ފެށިގެން  01އޭޕްރިލް  1109ވަނަ ދުވަހުގެ  14:00ވަންދެން ޕީއެސްއެމްގެ ކައުންޓަރު ް
(ޓީވީ ބިލްޑިންގ  /ބުރުޒު މަގު  /މާލެ) އަދި ޕީއެސްއެމްގެ ވެބްސައިޓް www.psm.mv

ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ސްޕޮންސަރ ބީލަމުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު  04އޭޕްރިލް  1109ވާ ބުދަ އަންގާރަ  14:00ގެ ކުރިން
ޕީއެސްއެމްގެ ހެޑްއޮފީހަށް (ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ) ޙާޟިރުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވިފައި އޮންނާނެއެވެ.
 .1ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުން:

 1.0ސްޕޮންސަރ ބީލަމުގެ ޖަލްސާ އޮންނާނީ  04އޭޕްރިލް  1109ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  14:00ގައި ޕީއެސްއެމް
ނ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ޕީއެސްއެމްގެ
ހެޑްއޮފީސް ،ރޭޑިއޯބިލްޑިންގް ގައިއެވެ .ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭ ީ
ހެޑް އޮފީހުގެ ލޮބީ އަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތަކަށް އެކަންޏެވެ .ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރި
ނުވެވޭނެއެވެ.
 1.1ޕްރޮގްރާމްތައް ސްޕޮންސަރ ކުރެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ .މިގޮތުން ކުންފުނި،
ފހާރަތަކުން ސްޕޮންސަރޝިޕްގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.
ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އަދި ި
 1.1ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރކުރުމަށް ބީލަން ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ޙާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯރމުންނެވެ .ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމަކަށް
ވަކިފޯރމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ތ ފޯރމްތައް ބާޠިލްކުރުމުގެ ޙައްޤު
ހމައަށް އެނގެންނެ ް
މކުރެވިފައިއެވެ .މަޢުލޫމާތު ފުރި ަ
ހނީ ފުރިހަ ަ
 1.4ފޯރމްތައް ހުންނަޖެ ޭ
ޕީއެސްއެމްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ ..ފޯރމް ފުރާއިރު ކުށެއްލިއެވި ކަނޑާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެތަނެއްގައި ސޮއިކޮށް ސާފުކޮށް
އަލުން ލިއަންވާނެއެވެ.

 1.2ސްޕޮންސަރ ފޯރމާއިއެކު ،ހުރިހާ ގަނޑެއްގައި ތައްގަނޑުޖަހާ ސޮއިކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދު (މިޤަވާއިދު) ގެ ކޮޕީއެއް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ގ
 1.2ސްޕޮންސަ ފޯރމްގައި އެފަރާތުގެ ތައްގަޑު ޖަހައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .ސޮއިކުރަންވަނީ ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީ ެ
ގ
ޑައިރެކްޓަރއެކެވެ ނުވަތަ ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދައޮތް ޒިންމަދާރު އިސްފަރާތެކެވެ  .ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއްނަމަ އޭ ެ
މ ސޮއިކުރިފަރާތުގެ
ތނަ ަ
ތވެ .ފިހާރައިގެ ތައްގަޑުނެ ް
މގައިނަމަ އެފިހާރައިގެ ވެރިފަރާ ެ
ވެރިފަރާތެވެ .ފިހާރައެއްގެ ނަ ު
އައިޑީކާޑްގެ ކޮޕީއެއް ހުޅަހަޅަންވާނެއެވެ.
އގެއް ހުށަހަޅައިގެން
ޞލުން ބައިވެރިވެ އެންމެ ބޮޑު ަ
 1.2ޕްރޮގްރާމްތައް ސްޕޮންސަރަށް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ބީލަމުގެ އު ޫ
މ
ތން އެކްސްކްލޫސިވް ޕްލަސް ޓައިޓަލް އަދި ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ގޮތުގައި ނަ ަ
ކާމިޔާބުކުރާ އުޞޫލަށެވެ .މިގޮ ު
ނ
ނަގާނީ އެޕްރޮގްރާމަކަށް އެންމެ ބޮޑުއަގެއް ހުށަހަޅާ އެއްފަރާތެވެ .މެއިން ސްޕޮންސަރ ،ކޯސްޕޮންސަރނަމަ ނަގާ ީ
ހޅާ ތަރުތީބުންނެވެ.
އެޕްރޮގްރާމަކަށް ކަނަޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދަށް އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަ ަ
ޞލް މިޤަވާއިދާއިއެކުވާ
ފ ީ
 1.2ޕްރޮގްރާމްގައި ސްޕޮންސަރ ހިމެނޭ ޢަދަދާއި އިޝްތިހާރު އަދި އެހެން ބެނިފިޓްސްތަކުގެ ތަ ް
ސްޕޮންސަރ ކިޓް ގައި އެވަނީއެވެ.
ވ
 1.9ޕްރޮގްރާމެއް ސްޕޮނސަރަށް ދޫކޮށްލުމުގައި (ސްޕޮންސަރޝިޕް އެވޯރޑް ކުރުމުގައި) ބަލާނީ އެޕްރޮގްރާމަކަށް ހުށަހެޅިފައި ާ
ސްޕޮންސަރ ޝިޕްގެ އަގުތަކުން މިކޯޕަރޭޝަނަށް ފައިސާގެ ގޮތުން އެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮތަކަށެވެ.
 1.01ސްޕޮންސަރކުރުމަށް ބީލަންފެށޭ އެންމެދަށްއަގު (ބޭސް ޕްރައިސް) ތައް މިޤާވާޢިދާއި އެކުވާ ސްޕޮންސަރ ކިޓް ގައި
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
1.00ސްޕޮންސަރކިޓް ގައިވާ އަގުތަކުގައި ޖީއެސްޓީ ހިމެނިފައި ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ފައިސާ
ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކަންވާނީ ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ.
ގއިއެވެ)whole number( .
ހންނަންވާނީ ސާފު ޢަދަދުގެ ގޮތު ަ
ނތަކުގެ އަގުތައް ު
1.01ހުށަހަޅާ ބީލަ ް
ގ
އ ެ
ވ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެ ް
ބލަމުގައި ބައިވެރި ާ
ލން ކުރާނީ ީ
ނތައް ކަނޑާ އިޢު ާ
 1.01ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރކުރަން ހުށަހަޅާ ބީލަ ް
ފޯރމްތަކާއި ހަވާލު ( )collectވުމަށްފަހުގައިއެވެ.
 1.04ޕްރޮގްރާމަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސްޕޮންސަރޝިޕް އިޢުލާންކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ސްޕޮންސަރޝިޕަކުން ވަކިވުމުގެ (އެ

ސްޕޮންސަރޝިޕުން ވިތްޑްރޯ ކުރުމުގެ) ފުރުޞަތު އެޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް އޮންނާނެވެ.
ށ ބީލަމުގެ ޖަލްސާގައި
ހށަހަޅާއަގު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތްތަކަ ް
 1.02ބީލަމުގެ ޖަލްސާގައި އެއްޕްރޮގްރާމަކަށް ދެފަރާތަކުން ު
ނ އެއިގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޒްކުރާނަމަ
ތދެވޭނެއެވެ .މިގޮތައް އަގުހުށަހަޅަ ް
އިތުރަށް އަގު ހުށަހަޅަން ފުރުޞަ ު
ނ
ގ ީ
އެ ސްޕޮންސަރޝިޕް ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތް ކަނޑައަޅަނީ އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނެގޭ ގުރުއަތަކުންނެވެ( .ގުރުއަތު ނަ ާ
މ
ދ ާ
މނޭ ކަރުދާސްކޮޅު ތަކަކުންނެވެ .ކާމިޔާބުކުރަނީ ( 0އެކެއް) ި
އ ޖަހަފައިވާ ނަމްބަރު ހި ެ
ހިސާބުގެ އަކުރު  0ން ފެށޭގޮތަ ް
ކުރަފަރާތެވެ).
 1.02ސްޕޮންސަރ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ކާމީޔާބު ކުރުމަށްފަހު ބީލަމުގެ ޖަލްސާ ނިމުމުގެ ކުރިން ކަމިޔާބުކުރި
އ
ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ސްލޮޓެއް ދޫކޮށްލާނަމަ އެކަމަށް ހުށަހެޅި ޖުމްލައަގުގެ (މުޅި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަ ް
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ)

( 3%ތިން ޕަސެންޓް) ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ( .ދޫކޮށްލި ޕްރޮގްރާމުގެ އަގުގެ އެހެން

ށ
އ ް
އފުރުޞަތު  1ވަނަ ަ
ޕްރޮގްރާމެއް ނަގާނަމަ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ ).އަދި ެ
ނން ނުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް އެފަރާތް
ތން އެފުރުޞަތުގެ ބޭ ު
އ ލިބޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އެފަރާ ު
އެންމެ މަތީ އަގު ހުށަހެޅިފަރާތަ ް
ޖޫރިމަނައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 1.02ސްޕޮންސަރ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ކާމީޔާބުކޮށް ބީލަމުގެ ޖަލްސާ ނިމުމަށްފަހު ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ދޫކޮށްލާނަމަ
އެކަމަކަށް ހުށަހެޅި ޖުމްލައަގުގެ (މުޅި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތައް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ) ( 11%ވިހި ޕަސެންޓް) ޕީއެސްއެމްއަށް
ދައްކަންވާނެއެވެ .އަދި އެފުރުޞަތު  1ވަނައަށް އެންމެ މަތީ އަގު ހުށަހެޅިފަރާތައް ލިބޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އެފަރާތުން އެފުރުޞަތުގެ
ބޭނުން ނު ކުރި ކަމުގައިވިޔަސް އެފަރާތް ޖޫރިމަނައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .މިހާލަތުގައި ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވާ ބައެއް ނުވަތަ ބައިތައް
މއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ދޫކޮށްލި ކަމުގައި ބާލާނީ އެކަމަށް އެދި ރަސްމީކޮށް ލިއުމުން ޕީއެސްއެ ް
 1.02ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ސްލޮޓެއް އެފަރާތަކާއިއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ތަންފީޒުކުރަން
ފަށާފައިވަނިކޮށް އެޕްރޮގްރާމެއް ދޫކޮށްލާނަމަ އެއެއްބަސްވުމުގެ ބާކީއޮތް މުއްދަތަށް ޖެހޭ އަގުގެ  12%ޕަސެންޓުން އެފަރާތް ޖޫރިމަނާ
ވާނެއެވެ .އަދި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ .މިމާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތައް ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ދޫކޮށްލާނަމަ
އެސްޕޮންސަރޝިޕް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ތަރީޚްގެ  01ދުވަސްކުރިން ލިއުމުން ޕީއެސްއެމްއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
 1.09ޕީއެސްއެމްއަށް ފައިސާދައްކަންޖޭހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޕީއެސްއެމްއިން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކަށް (ޕީއެސްއެމްއިން ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށްފަހު ފައިސާ ނުދައްކާތާ މިލާދީ  01މަސް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެ އަދި
ޕީއެސްއެމްއިން ލިއުމުން އެފަރާތްތަކާއި މުޢާމަލާތު ކުރުމުންވެސް ފައިސާ ނުދައްކާހުރި ފަރާތްތައް) މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެފައިސާ
ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކައި ނިންމުމަށްފަހުގައިއެވެ.

މިފަދަ ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ކާމިޔާބު

ކުރިކަމުގައިވިޔަސް އެބީލަން ބާޠިލްކޮށް ބީލަމުން  1ވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތަށް އެފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނެއެވެ.
1.11

ނމުމުން ބާކީ ހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް އެޕްރޮގްރާމްތަކަށް
ށ ި
1.10ހުށަހަޅާފައިވާ ސްޕޮންސަރޝިޕްތައް ކަނޑައި އިއުލާންކޮ ް
ކަނޑައަޅާފައިވާ

އަގަށްވުރެ

ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ.

މިގޮތުން

ދަށްނުވާގޮތައް
އެޕްރޮގްރާމަކަށް

ސްޕޮންސަރކުރުމުގެ
އެއްފަރާތަށްވުރެ

ފުރުޞަތު

ބީލަމުގައި

ގިނަފަރާތަކުން

ބއިވެރިވާ
ަ

ށ
ފަރާތްތަކަ ް

ސްޕޮންސަރކުރަން

އެދޭނަމަ

އެސްޕޮންސަރޝިޕެއް ދޫކޮށްލެވޭނީ އެއަށް އެންމެ ރަނގަޅު އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.
 .1ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ބާވަތްތަކާއި އޭގެ ތަފްޞީލް:
 1.0އެކްސްކުލޫސިވް ޕްލަސް ޓައިޓަލް :އެކްސްކުލޫވް ޕްލަސް ޓައިޓަލްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ސްޕޮންސަރކުރުމުން އެޕްރޮގްރާމެއްގައި
އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް އިޝްތިހާރު ސްލޮޓް ދެވޭގޮތައް ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި އެހެންފަރާތަކަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް
ނުދެވޭނެއެވެ.
1.0.0

އެކްސްކުލޫވް ޕްލަސް ޓައިޓަލްގެ ގޮތުގައި ސްޕޮންސަރ ކުރުމުން ލިބޭނެ ފައިދާތައް:
 1.0.0.0އެޕްރޮގްރާމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ ކޮމާޝަލް އެއަރޓައިމެއް (މާރކެޓިންގ ކިޓް ފޮރ ރަމަޟާން
 1109/0441ގައި)
 1.0.0.1ޕްރޮގްރާމްގެ ޓައިޓްލްއާއިއެކު ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރުގެނަން ހިމެނުން (މިސާލަކަށް "×" ޕްރޮގްރާމް
ސްޕޮންސަރކުރީ "×" ކޮމްޕެނީ ނުވަތަ ޕްރޮޑަކްޓް މިހެން އަރުވާ ކިއުން ނޯޓް :ދީނީ ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ
ޕްރޮގްރާމް ގެންނާނީ " "xގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއެކު)
 1.0.0.1ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެއިލާގައި ސްޕޮންސަރގެ ނަން އަދި  2ސިކުތުގެ އިޝްތިހާރެއް ހިމަނައިދިނުން.

1.1

ޓައިޓަލް  :މިއީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ކަނޑައަޅަފައިވާ ޢަދަދަށް މެއިން ސްޕޮންސަރ އަދި ކޯސްޕޮންސަރުން ހިމެނޭގޮތައް ދެވޭ
ޕްރިމިއަމް ސްޕޮންސަރޝިޕެކެވެ.
1.1.0

ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރކުރާ ފަރާތަށް ލިބޭ ފައިދާތައް:
 1.1.0.0އިޝްތިހާރު ވަގުތު (މާރކެޓިންގ ކިޓް ފޮރ ރަމަޟާން  1109/0441ގައި)
 1.1.0.1ޕްރޮގްރާމްގެ ޓައިޓްލްއާއިއެކު ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރުގެނަން ހިމެނުން (މިސާލަކަށް "×" ޕްރޮގްރާމް
ސްޕޮންސަރކުރީ "×" ކޮމްޕެނީ ނުވަތަ ޕްރޮޑަކްޓް މިހެން އަރުވާ ކިއުން ނޯޓް :ދީނީ ޕްރޮގްރާމެއްނަމަ
ޕްރޮގްރާމް ގެންނާނީ " "xގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއެކު)
 1.1.0.1ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެއިލާގައި ސްޕޮންސަރގެ ނަން އަދި  2ސިކުތުގެ އިޝްތިހާރެއް ހިމަނައިދިނުން.

ނޯޓް :ޓައިޓަލްއާއި އެކު މެއިންސްޕޮންސަރުންނާއި އިތުރު ކޯސްޕޮންސަރުން ހިމެނޭނެއެވެ( .ތަފްޞީލް " :މާރކެޓިންގ ކިޓް ފޮރ ރަމަޟާން
 " 1109/0441ވާގޮތަށް)
1.1

މެއިން ސްޕޮންސަރޝިޕް :މިއީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ކަނޑައަޅަފައިވާ ޢަދަދަށް ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރ އަދި ކޯސްޕޮންސަރުން
ހިމެނޭގޮތައް ދެވޭ ޕްރިމިއަމް ސްޕޮންސަރޝިޕެކެވެ.
1.1.0

މެއިން ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރކުރާ ފަރާތަށް ލިބޭ ފައިދާތައް:
 1.1.0.0އިޝްތިހާރު ވަޤުތު (ތަފްޞީލް :މާރކެޓިންގ ކިޓް ފޮރ ރަމަޟާން  1109/0441ގައި)

 1.1.0.1ޕްރޮގްރާމްގެ ޓައިޓްލްއާއިއެކު ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރުގެނަން ހިމެނުން (މިސާލަކަށް "×" ޕްރޮގްރާމް
ސްޕޮންސަރކުރީ "×" ކޮމްޕެނީ ނުވަތަ ޕްރޮޑަކްޓް މިހެން އަރުވާ ކިއުން)
 1.1.0.1ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެއިލާގައި ސްޕޮންސަރގެ ނަން އަދި  2ސިކުންތުގެ އިޝްތިހާރެއް ހިމަނައިދިނުން.
ނޯޓް :މެއިންސްޕޮންސަރާއި އެކު ޓައިޓަލް އަދި އިތުރު ކޯސްޕޮންސަރުން ހިމެނޭނެއެވެ( .ތަފްޞީލް" :
މާރކެޓިންގ ކިޓް ފޮރ ރަމަޟާން  " 1109/0441ވާގޮތަށް)
1.4

ކޯ ސްޕޮންސަރޝިޕް :މިގޮތަށް ޕްރޮގްރާމެއް ސްޕޮންސަރކުރުމުން އެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ޢަދަދަކަށް އިޝްތިހާރު
ހިމަނައި ދެވޭނެއެވެ (ތަފްޞީލް :މާރކެޓިންގ ކިޓް ފޮރ ރަމަޟާން  1109/0441ގައި).

 .4ފައިސާ އާއިބެހޭ
4.0

ސ ކުރާތާ  01ދުވަހުގެ
މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ނަގާފައިވާ ސްޕޮންސަރޝިޕަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ،ޕީއެސްއެމް އިން އިންވޮއި ް
ތެރޭގައި ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކައި ހަލާސްކުރަންވާނެއެވެ.

4.1

ސްޕޮންސަރޝިޕަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މިޤަވާޢިދުގެ  4.0ގައިބުނާ މުއްދަތުގައި ދައްކާފައިނުވާނަމަ އެ ސްޕޮންސަރޝިޕް
ވަޤުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު (ސަސްޕެންޑް ކުރުން) ޕީއެސްއެމްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން ސްޕޮންސަރޝިޕް
މެދުކަނޑާލާތާ  01ދުވަސް ތެރޭގައިވެސް އެފަރާތުން ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާނަމަ އެސްޕޮސަރޝިޕް ބާޠިލްކޮށް އެހެން ފަރާތަކަށް
އެސްޕޮންސަރޝިޕް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ޕީއެސްއެމްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ބާޠިލްކުރެވޭ
ސްޕޮންސަރޝިޕް ނަގާފައިވާ ފަރާތް މިޤަވާޢިދުގެ  1.02ގައިވާ މިންވަރުން ޖޫރިމައިނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

4.1

މިޤަވާޢިދުގެ  2.1ގައި ބުނާ ،ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާނަމަ
ސްޕޮންސަރޝިޕް ސަސްޕެންޑް ކުރެވުނު މުއްދަތުން ފެށިގެން ފައިސާ ދެއްކުމާއި ހަމައަށް އަންނަދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާވެސް
ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ .އެއީ "އޮޕަޗިއުނިޓީ ކޯސްޓް" ގެ ގޮތުގައި ޕީއެސްއެމްއަށް ގެއްލޭ ފުރުޞަތުތަކެއް ކަމުގައިވާތީއެވެ.

4.4

ޕީއެސްއެމްއަށް ފައިސާދައްކަންޖޭހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޕީއެސްއެމްއިން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކަށް (ޕީއެސްއެމްއިން ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށްފަހު ފައިސާ ނުދައްކާތާ މިލާދީ  01މަސް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެ އަދި
ޕީއެސް އެމްއިން ލިއުމުން އެފަރާތްތަކާއި މުޢަމަލާތު ކުރުމުންވެސް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތައް)

މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ

އެފައިސާ ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކައި ނިންމުމަށްފަހުގައިއެވެ .މިފަދަ ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ނުވަތަ
އިޝްތިހާރު ސްލޮޓެއް ކާމިޔާބު ކުރިކަމުގައިވިޔަސް އެބީލަމެއް ބާޠިލްކޮށް ބީލަމުން  1ވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތަށް އެފުރުޞަތު
ލިބިދެވޭނެއެވެ.
 .2ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ދަށުން ފޮނުވާ އިޝްތިހާރާއިބެހޭ:
2.0

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފޮނުވާ އިޝްތިހާރު ތައްޔާރުކުރުމަކީ ސްޕޮންސަރޝިޕްނަންގަވާ

ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި އޭގައި ހިމެނޭ

ކޮންޓެންޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށާއި ޕީއެސްއެމްގެ އެޑިޓޯރިއަލް ގައިޑްލައިނަށް ފެތޭ އަދި މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު އުޞޫލުތަކާއި
އެއްގޮތައް ހުންނަ އެއްޗެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
2.1

ސްޕޮންސަރޝިޕް ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ އިޝްތިހާރު ނުވަތަ އިޝްތިހާރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް
ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ  1ދުވަސް (ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  1ދުވަސް) ކުރިން ޕީއެސްއެމްއާއި ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.

2.1

ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އިޙްމާލުން އިޝްތިހާރު ޕީއެސްއެމްއާއި ޙަވާލުނުކޮށްގެން އެއިޝްތިހާރު ނުފޮނުވުނު ކަމުގައިވިޔަސް
އެކަމުގެ ޒިންމާ ޕީއެސްއެމްއަކުން ނުނަގާނެއެވެ .އަދި އެޕްރޮގްރާމަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

2.4

މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ އިޝްތިހާރެއް ޕީއެސްއެމްގެ އިހުމާލުން ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށް
އެއިޝްތިހާރު ފޮނުވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.

2.2

ޕީއެސްއެމް އިން ފޮނުވާ ހުރިހާ އިޝްތިހާރެއްގެ ކޮންޓެންޓްވެސް ޕީއެސްއެމްގެ އެޑިޓޯރިއަލް މިންގަޑަށްފެތޭތޯ ޗެކްކޮށް ބަލޭނެއެވެ.
މިގޮތުން ބެލުމަށް ފަހު އިޝްތިހާރެއްގެ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓަކަށް އިސްލާޙެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެފަދަ އިސްލާޙެއް ގެނައުމަކީ
އެއިޝްތިހާރެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި ޕީއެސްއެމްއިން ކަނޑައަޅާ ކަންތައް އިސްލާޙް ކުރުމަށްފަހު އިޝްތިހާރު
އއި ޙަވާލުކުރުމަކީ އިޝްތިހާރު
ފޮނުވަންޖެހޭ ގަޑީގެ ލަސްވެގެން ރަސްމީ  2ގަޑިއިރު ކުރިން އެއިޝްތިހާރެއް ޕީއެސްއެމް ާ
ފޮނުވަންއެދޭ ފަރާތުގެ (އެޕްރޮގްރާމެއް ސްޕޮންސަރކުރި ފަރާތް) ޒިންމާއެކެވެ .މިފަދަ އިޝްތިހާރެއް ގަޑިއަށް ނުގެނެވިގެން
ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް އެކަމުގެ ޒިންމާ ޕީއެސްއެމް އަކުން ނުނަގާނެއެވެ .އަދި އޭގެ ބަދަލު އެއްވެސްގޮތަކުން
ހަމަޖައްސައެއްވެސް ނުދެވޭނެއެވެ.

2.2

ވީޑިއޯ އިޝްތިހާރެއްނަމަ ހުންނަނަވާނީ އެޗްޑީ ( )MP4ފޯރމެޓްގައި ޑީވީޑީ ގައެވެ.

2.2

އޯޑިއޯ އިޝްތިހާރެއްނަމަ ހުންނަންވާނީ ވޭވް ނުވަތަ އެމްޕީ ތިރީ ފޯމެޓްގައި ސީޑީ ނުވަތަ ޕެންޑްރައިވްގައެވެ.

2.2

މިނޫން ފޯރމެޓްތަކުގައި (ނުކުތާ  2.2އަދި  2.2ގާވާ ފޯރމެޓް) ހުށަހަޅާ އިޝްތިހާރުގެ ވީޑިއޯ/އޯޑިއޯ ކޮލިޓީއަކަށް ނުވަތަ ދިމާވެދާނެ
އއްނުވާނެއެވެ .އަދި ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން އެފަދަ
ޓެކްނިކަލް އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް ޕީއެސްއެމްއިން ޒިންމާ ެ
އިޝްތިހާރެއް ގަޑިއަށް ނުފޮނުވުނު ކަމުގައިވިޔަސް އޭގެ ޒިންމާ ޕީއެސްއެމްއަކުން ނުނަގާނެއެވެ.

2.9

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފޮނުވޭނީ ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުން ހުންނަ އިޝްތިހާރު ތަކެވެ .އެހެންބަހަކުން ހުންނަ އިޝްތިހާރު
ނުފޮނުވޭނެއެވެ.

 2.01މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފޮނުވާ އިޝްތިހާރުތައް ޕީއެސްއެމްއަށް ހުށަހަޅާއިރު އޭގައި އަންނަނިވި ތަފްޞީލްތައް ހިމެނޭގޮތައް ލޭބަލް
ކުރަންވާނެއެވެ .މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް އެންގެން ނުހުންނަ (ލޭބަލް ނުކޮށް) އިޝްތިހާރުތައް ބަލައި ނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ޕީއެސްއެމްއަށް ލި ބިގެންވެއެވެ .އަދި މިހެން ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން އެއިޝްތިހާރެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރެވުނު
ކަމުގައިވިޔަސް އޭގެ ޒިންމާ ޕީއެސްއެމް އަކުން ނުނަގާނެއެވެ.


އިޝްތިހާރުގެ ވެރިފަރާތް (ވިޔަފާރިނަން)  /ގުޅާނެ ފަރާތާއި މޮބައިލް ނަމްބަރު



އިޝްތިހާރުގެ ނަން



އިޝްތިހާރުގެ ދިގުމިން



ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ އިޝްތިހާރުނަމަ ޕްރޮމޯޝަން ފެށޭ ތާރީޚާއި ނިންމާ ތާރީޚް

 .2ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ އެއްބަސްވުން.
2.0

ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރކުރަން އެދޭފަރާތުން މިޤަވާޢިދުގައިވާ ހުރިހާ މައްދާތައް ކިޔާ އޭގައި ބުނާއެއްޗެއް ފުރިހަމައަށް އެގޭޙާލު
މިޤަވާޢިދުގައިވާ ކަންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވާން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން މިކަން ހުރިހާ ގަނޑެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ މިޤަވާޢިދުގެ
ކޮޕީއެއް ސްޕޮންސަރ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 .2މާނަކުރުން:
2.0

މިޤަވާޢިދުގައި ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރޝިޕް ،އިޝްތިހާރު ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ސްލޮޓް ބޭނުންކޮށްފައި ވީކަމުގައިވިޔަސް
"ސްޕޮންސަރޝިޕް" ވަކިން ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި އޭގެ މާނައަކީ ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރޝިޕާއި އިޝްތިހާރު ސްލޮޓެވެ.

2.1
 .2މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ:
2.0

ރަސްމީގަޑީގައިނަމަ ޕީއެސްއެމްގެ ސޭލްސްގެ 1111142/3000258/1111101
ނުވަތަ 7925922 / 2911141 / 9921221 :

2.1

އީމެއިލްinfo@psm.mv :

