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 ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،ލ.ފޮނަދޫ

 

 ަމުޢޫލާމުތ ކުަރާދްސ   
 ތަޢާރަފް 

އެދި ހުށަހެޅުމަށް  ކުލީ ބިންތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ހުސްކޮށްހުރި ބިންތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ލ. ފޮނަދޫ މިއީ 

 ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެވެ. 

 2021ޖުލައި    401-E/401/2021/265   –  04(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު  

(IUL)401-E/401/2021/275   –  11    ިއިތުރުކުރި    2021ޖުލައ )މުއްދަތު 

 އިޢުލާން( 

 އަހަރު  10 ބިން ކުއްޔަށް ދެވޭ މުއްދަތު  

 07 ކުއްޔަށްދޫކުރާ ބިމުގެ ޢަދަދު  

 ތަފްޞީލް   ންތަކުގެ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބި 

ެގންުގޅުން އަދި   ތަކެތި ފަދަ  ކުކުޅު ،ގެރިބަކަރި  ދަނޑުވެރިކަމާއި ހިއްކުންފަދަ ކަންތައްތް އަދި މަސްކައްކާ ިވޔަފާރި މަހުެގ ބިމެއްަގއި  އެއްެވސް)ނޯޓް: 
 ފައިބަރުެގ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެޭވނެއެެވ.(

 ބިމުގެ ބޮޑުމިން  ކުއްޔަށްދޭ ބޭނުން  / ބިން އޮތްތަން    ބިމުގެ ނަން  ބިމުގެ ނަންބަރު *  #

1 
J-1 
 

 ބައި ހުޅަނުގބިމުެގ  ޖައިކާެވހި
)ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގާއި ޖައިކާމަާގއި ުގޅުުނ 

 ކަންމަތި( 

، ސްޕެއަރޕާޓްސް  މަށްގު ގަރާޖު ހިން
ވިއްކުންފަދަ ެވހިކަލްތަކާ ގުޅުންހުރި  

 ިވޔަފާރި 

"10'90×'39 
 3542.5 :ޖުމްލަ

 ކަފޫޓްއަ

2 
J-2 
 

 ެގ މެދުބައި  ބިމުޖައިކާެވހި
 ެގ އިރުމަތި ފަރާތުގައި(  1)ޖައިކާެވހި 

ގައު އެޅުމާއި ކޮްނސްޓްރަކްޝަްނއާއި 
 ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 

"6'90×'69 
  6244.5ލަ: ޖުމް
 ކަފޫޓްއަ

3 
J-3 
 

 ބައި އިރުމަތި   ބިމުެގޖައިކާެވހި
 އާންމު އެހެނިހެން ިވޔަފާރި ހިންުގމަށް  ެގ އިރުމަތި ފަރާތުގައި(  2)ޖައިކާެވހި 

"6'90×'22 
  1991ލަ: ޖުމް
 ކަފޫޓްއަ

4 O-4 
އުރީދޫ އެންޓަާނެގ އުތުރުން  އުތުރުކޮޅުަގއި ހުންނަ  

 ނަންބަރު ބިން  4އޮންނަ 
 )އުތުރުކޮޅުަގއި ހުންނަ އުރީދޫ އެންޓަާނކައިރި( 

 ކާޕެންޓްރީ ހިންުގމަށް 
'40×'30 

  1200ޖުމްލަ: 
 އަކަފޫޓް

5 19 
 ނަންބަރު ބިން  19

ނަންބަރު   14)ޝަހީދުޢަލީމަުގެގ ދެކުނުފަޅީަގއި 
 ބިމުެގ ހުޅަނުގން( 

 އާންމު އެހެނިހެން ިވޔަފާރި ހިންުގމަށް 
  2000ޖުމްލަ: 
 އަކަފޫޓް
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6 21 
 ނަންބަރު ބިން  21

ނަންބަރު   19)ޝަހީދުޢަލީމަުގެގ ދެކުނުފަޅީަގއި 
 ބިމުެގ ހުޅަނުގން( 

 އާންމު އެހެނިހެން ިވޔަފާރި ހިންުގމަށް 
  2000ޖުމްލަ: 
 އަކަފޫޓް

7 23 
 ނަންބަރު ބިން  23

ނަންބަރު ބިމުެގ   22)ނަފާގޯޅީެގ އުތުރުފަޅީަގއި 
 ހުޅަނުގން( 

 ހިންުގމަށް އާންމު އެހެނިހެން ިވޔަފާރި 
  2150ޖުމްލަ: 
 އަކަފޫޓް

ަށހެޅުމުގައި ޖަހަންވާނެއެވެ. )މިނަންބަރަކީ ހަމައެކަނި  ހުަށހަޅާ ޕްރޮޕޯޒަލްތަކުގައި ހުަށހަޅާފައިވަނީ ކޮންމެ ބިމަކަށްކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮުތން މަީތގައިވާ ގޮަތްށ ބިމުގެ ނަންބަރު ހު*
 ބޭނުންކުރުމަްށ ދީފައިވާ ނަންބަރެކެވެ.(ބީލަމުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި 

 

 ބީލަމުގެ މައުލޫމާތު  1

ވާ  ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްވާނަމަ އެސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް )ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދީފައި  1.1

 މުއްދަތު( އިޢުލާނުގައި ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.  

 laamufonadhoocouncil@gmail.comއީމެއިލް: 

  މެއިލް ކުރެއްވުމުން މެއިލް ލިބުނުކަން މެއިލްކުރި ފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގޭނެއެވެ. އަދި މެއިލް ލިބުނުކަމަށް ރަސްމީ 

ފޯނަށް ގުޅައި    6800082ލިބިނުލައްވާނަމަ ރަސްމީ ގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު  )އެކެއް( ދުވަސްތެރޭގައި ޖަވާބު    1މަސައްކަތު  

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

 . ނޯންނާނެއެވެ  ބައްދަލުވުމެއް ދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު ގުޅިގެން މިބީލާމާ 1.2

'ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ  އިން    www.fonadhoo.gov.mvބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށްޓަކައި މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް   1.3

ބިޑު ޑޮކިއުމެންޓް  ފައިވާ މުއްދަތުގައި  ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަކޮށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްމަށްފަހު އިޢުލާން ގައި ބަޔާންކޮށް   ފޯމް'

ފައިސާދެއްކުމުން ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެވުނީއެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމަށް ޔަޤީން ކުރަންވާނީ ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގެ  ގަތުމަށް  

 ސްލިްޕގައި އެފަރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު އޮންނާނެއެވެ.  . ސްލިްޕ ލިބުމުންނެވެ

 ( މިއިދާރާއިން ވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި  ، އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާނެއެވެރަޖިސްޓަރީވުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމް )

ދުވަހުން    ( ހޯމަ )   2021ޖުލައި    05ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ   ބިޑު ޑޮކިއުމެންޓަށް  ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފޯމާއި   1.4
  އިން   8:30ހެނދުނު    ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު   ( އާދީއްތަ )   2021  އޯގަސްޓް   01  ފެށިގެން އިން 

 ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށެވެ.   އަށް   12:00މެންދުރު  
 ޖަމާކުރާ ފަރާތްތައްވެސް ބީލަމުގައި  މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބޭންކު އެކައުންޓަށް ފައިސާ

 އަދި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބިޑު ޑޮކިއުންޓް ފޮނުވައިދެވޭނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

ހުށަހަޅާނަމަ  އެއް ބިމަށްވުރެ ގިނަ ބިމަށް ްޕރޮޯޕޒލް  )އެވެ.   ރ 150/ - ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ ބިޑު ޑޮކިއުމެންޓް ގަތުމަށް  
 ކޮންމެ ބިމަކަށް ވަކިން ޑޮކިއުމެންޓް ގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ.( 

އިންޓަނެޓް ބޭންކިން / އޭޓީއެމް ޓްރާންސްފަރ. މިގޮތަށް ދައްކާ ފައިސާގެ ސްލިްޕ ކައުންސިލްގެ އީމެއިލް އަށް ފޮނުވާ ފައިސާ ދެއްކި  

 ރަސީދު ހޯދަންވާނެއެވެ. 

 ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލް: 

 7707700292001ނަންބަރު: 

mailto:laamufonadhoocouncil@gmail.com
http://www.fonadhoo.gov.mv/
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 1ރެވެނިއު  1452ނަން: 

)އެކެއް(    1މެއިލް ލިބުނުކަން މެއިލްކުރި ފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގޭނެއެވެ. އަދި މެއިލް ލިބުނުކަމަށް ރަސްމީ މަސައްކަތު  

 ފޯނަށް ގުޅައި އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.  6800082ދުވަސްތެރޭގައި ޖަވާބު ލިބިނުލައްވާނަމަ ރަސްމީގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 

 މެއިލް ފޮނުވުމަށްފަހު މެއިލް ލިބުނުކަން ޔަޤީން ކުރެއްވުމަކީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. ން ޖެހޭ  ބީލަން / ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅަ  1.5

 ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތަން:  

 13:30  ދުވަހުގެ (  އަންގާރަ )   2021  އޯގަސްޓް   03ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިޔަކީ     ގަޑި އަދި ތާރީޚް: 

 

 ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުން  2

ބިޑު  ްޕރޮޯޕޒަލް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ މިއިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކީގައެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވެ  ބީލަން /   2.1

 ފައިސާ ދެއްކުމުން މި ފޯމު ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ޑޮކިއުމެންޓް ގަތުމަށް  

ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮން  ްޕރޮޯޕޒަލް ހުށަހަޅަންވާނީ  ބީލަން /   2.2

 ްޕރޮޯޕޒަލެއްކަން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.  ޅާބިމަކަށް ހުށަހަ

ޅަްނާވެނއެެވ. އަދި ކޮްނމެ ޕްރޮޕޯޒަލްއެއް  އެއް ބިމަށްވުރެ ިގނަ ބިމަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅާަނމަ ކޮންމެ ބިމަކަށްެވސް ަވކިން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަ  :ނޯޓް

 ބަންދުކުރެިވފައި އޮންނަްނާވނީ ަވކި އުރައެއްގައެެވ. 

  ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ    ްޕރޮޯޕޒލްބީލަން /   2.3

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 ވޭނެއެވެ.  ބީލަން / ްޕރޮޯޕޒލް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ްޕރޮޯޕޒަލެއް ބަލައެއް ނުގަނެ

ގަޑީގައި  ްޕރޮޯޕޒަލް   2.4 ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ކެނޑުމަށް  އުރަ  ފަރާތްތަކުގެ    ބީލަން ބަންދުކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅި 

 ޙާޟިރުގައެވެ. 

 ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.  ބީލަން

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.  ބީލަން

 ބީލަން / ޕްރޮޕޯސަލް ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. 

 ތަން: ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމް 

 13:30  ދުވަހުގެ (  އަންގާރަ )   2021  އޯގަސްޓް   03   ގަޑި އަދި ތާރީޚް: 

ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ްޕރޮޯޕޒަލާއި ބެހޭގޮތުން  ްޕރޮޕޯސަލް    /  ބީލަން 2.5

 ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް  

ޙާޟިރުވާ   ހުށަހަޅަން  ބިމަކަށްވެސް  ްޕރޮޯޕޒލް  ކޮންމެ  ހުށަހެޅޭނީ  ފަރާތަކަށްވެސް  އެކި    1ކޮންމެ  އެކަކަށް  އަދި  ްޕރޮޯޕޒަލެވެ. 

   ނަންނަމުގައި ތަފާތު ބިންބިމަށް ްޕރޯޮޕޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 
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   ވެ.ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެ ްޕރޮޯޕޒަލް  /  ބީލަންއީމެއްލް އާއި ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިން ފޮނުވާ  2.6

ކޮޕީއެވެ. އޮރިޖިނަލް  އޭގެ  ހުށަހަޅަންވާނީ  ޕްރޮޕޯޒަލް  ޖަހައި    ބީލަން  ނަންބަރު  ޞަފްޙާ  ޞަފްޙާއެއްގައި  ކޮންމެ  ްޕރޮޯޕޒަލްގެ 

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ކުންފުންޏެއް ނަމަ ްޕރޮޯޕޒަލް ކޮންމެ ޞަފްޙާއެއްގައި ޞަފްޙާ ނަންބަރު ޖަހައޮ ސޮއިކޮށް ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު  

 ޖަހަންވާނެއެވެ. 

ތު އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ްޕރޮޯޕޒލް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި  ލަން / ްޕރޮޯޕޒލް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާބީ 2.7

ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެ ްޕރޮޯޕޒަލެއް އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައިވެސް   ބަލައިގަތުމަށްފަހުވެސް މިތަކެތި ނެތްކަން ނުވަތަ މަދުކަން 

 ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ޒަލްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަނޫން ްޕރޯޮޕޒަލްތައްހ( ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުވާ ްޕރޮޯޕ

  ށ( އެއް ްޕރޮޯޕޒް އަށްވުރެ ގިނަ ްޕރޮޯޕޒަލް އެއް ބިމަކަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެބިމަށް ހުށަހަޅާ ހުރިހައި ްޕރޮޯޕޒަލްއެއް ބާޠިލް 

 ންވެސް ހިމެނޭނެއެވެ. ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ްޕރޮޯޕޒަލެއްގައި ބައިވެރިވު 

ނަންބަރު   މިކަރުދާހުގެ  ތެރެއިން    3ނ(  ކަންތައްތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމް    3.1ގައި  ބީލަން  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އެބީލަމެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން    3ރ( މިކަރުދާހުގެ ނަންބަރު   އާއި ހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ    3.13އިން    3.4ގައި 

 ލިޔުންތައް ނެތްނަމަ ބިލަން ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.  

 ބ( މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.  

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  3

 ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް  3.1

ފަދަތަންތަނުން ހުށަހަޅާ ބީލަން ފޯމުގައި އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑު  އަދި ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  ާޕޓްނަރޝިްޕ  ، ކުންފުނި، ކޯަޕރޭޓިވްސް)

 ( ޖަހަންވާނެއެވެ.

 ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ޗެކުލިސްޓް )ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކުގައިވާ(  3.2

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވިކަމުގެ ސްލްިޕ  3.3

 ކުންފުނި، ކޯަޕރޭޓިވްސް އަދި ާޕޓްނަރޝިްޕ އަކުން ހުށަހަޅާނަމަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮީޕ 3.4

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއާއި ވެރިފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮީޕ 

ވިޔަފާރި   3.5 މީރާގައި  ނުކުރާނަމަ  ރަޖިސްޓަރީ  ކޮީޕ.  ސެޓްފިކެޓްގެ  ޖީ.އެސް.ޓީ  ކޮށްފައިވާނަމަ  ރަޖިސްޓަރީ  ޖީ.އެސް.ޓީ.އަށް 

 ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮީޕ 

 އެންމެ ފަހުން ވިޔަފާރީގެ ފީ ދެއްކި ރަސީދުގެ ކޮީޕ )ކުންފުންޏެއް ނަމަ(  3.6

 ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިކުރާނަމަ ސޮއިކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރުދީފައި އޮތްކަމުގެ ލިޔުން ބީލަމުގައި   3.7
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ފަރުދީ ވިޔަފާރި، ާޕޓްނަރޝިްޕ އަދި ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުން ސޮއިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރުދީފައިވާ ކަމުގެ ޕަވަރ އޮފް   -

 އެޓަރނީ ހުހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިކުރާނަމަ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަންކުންފުނީގެ  -

 މަސް ހަމަނުވާ(   01މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ) ދޫކުރިތަން  3.8

)މިލިޔުން    ސާއެއް ދައްކަން ޖެހިފައިނެތްކަން ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފައި  3.9

ހުށަހެޅުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ބީލަން ކާމިޔާބުވާ ފަރާތަކަށް ބިން ޙަވާލުކުރެވޭނީ ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް 

 ނެތްނަމައެވެ،( 

 ްޕރޮފައިލް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  3.10

 - ްޕރޮފައިލްގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަޢުލޫމާތުތަކަކީ: 

 ހ( ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

ށ( ކުންފުނި، ާޕޓްނަރޝިޕް ނުވަތަ ކޯަޕރޭޓިވްސް ފަދަ ތަނަކުން ހުށަހަޅާނަމަ ބޯޑު މެންބަރުން އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ/މެނޭޖިން  

 ވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ާޕޓްނަރ ފަދ އިސް މަޤާމުތަކުގައި

 ނ( ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޢާންމުކޮށް ކުރާ ވިޔަފާރި/މަސައްކަތްތައް 

  ކުލ ހުށަހަޅަނީ މަހުން މަހަށް ނުވަތަ އަހަރުން އަހަރަށް ކުލީގެ ޢަދަދަށް ބަދަލު އަންނަގޮތަށް ކަމަށްވާނަމަ އެ ތަފްޞީލް އެނގޭގޮތަށް  3.11

 ކަށްޖެހޭ އެވްރެޖް  އެނގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޝީޓް އަދި ކުލީގެ ޖުމްލައާއި މަހަ

 އަހަރުގެ އެކައުންޓް ޓާންއޯވަރ ބަޔާންކޮށް ބޭންކުން ދޫކުރާ ރެފެރެންސް ލެޓަރ  1 3.12

 ސީ.އެސް.އާރު އަށް އިންވެސްޓްކުރާނެ ޢަދަދާއި އިންވެސްޓްކުރަން ރާވާ ކަމަކާއި މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ ލިޔުން  3.13

 

 ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބު  4

 މާކްސް ދެވޭނެ ގޮތްތައް 4.1

 މާކްސް )%(  މާކްސް ދެވޭ ބައިތައް 

 އަަގށް 

ދިހަލާރި( އަށްވުރެ ކުޑަނޫން އަގެކެވެ. އަދި ކުލި  ރ )އެއްރުފިޔާ 1.10)ކުލީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ އަކަފޫޓަކަށް 

ހުށަހަޅާނީ އަހަރުން އަހަރަށް ކުލީގެ ޢަދަދަށް ބަދަލު އަންނަގޮތަށް ކަމަށްވާނަމަ އެ ތަފްޞީލް އެނގޭގޮތަށް އަދި  

 ނަންވާނެއެވެ.( ކުލީގެ ޖުމްލައާއި މަހަކަށްޖެހޭ އެވްރެޖް  އެނގޭގޮތަށް ވަކި ޝީޓެއްގައި ތައްޔާރުކޮށް ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ހިމަ 

 އެންމެ މަތީ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިން ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ. 

40% 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯޒަލް 

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.(   5)ޕްރޮޕޯޒަލް އަށް މާކްސްދޭނެ އުޞޫލް ތިރީގައި މިކަރުދާހުގެ  
60% 

 %100 ޖުމްލަ:  
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 ޕްރޮޕޯޒަލް އިވެލުއޭޓްއ ކުރުމުގައި ބެލޭނެކަންކަމާއި ޕޮއިންޓް ދެވޭނެގޮތް  5

 މާކްސް )%(  މާކްސް ދެޭވ ބައިތައް  5.1

 މާލީ ޤާބިލްކަމަށް 

މަތީ    1( އެންމެ  ހުށަހެޅުމުން  ލެޓަރ  ރެފެރެންސް  ދޫކުރާ  ބޭންކުން  ބަޔާންކޮށް  ޓާންއޯވަރ  އެކައުންޓް  އަހަރުގެ 

މަހަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚަކަށް    މެއި   2021އަހަރު ބަލާނީ    1ޓާންއޯވަރ ބެންޗުމާކު ކަމަށް ބަލައިގެން މާކްސްދޭ ގޮތަށް ) 

 ބޭންކްގެ ތައްގަނޑާއި ސޮއި އޮންނަންވާނެއެވެ( ރެފެރެންސް ލެޓަރގައި  (  . ލިޔުމެވެ   ވާ އަހަރު   01

20% 

 ޚިދުމަތް ދިުނމަށް ފަށާނެ މުއްދަތު  

 )އެންމެ ކުރުމުއްދަތަށް އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓްދޭ ގޮތަށް( 
10% 

 ސީ.އެސް.އާރު 

 )ސީ.އެސް.އާރުެގ ދަށުން އިްނެވސްޓްކުރަން ަގސްތުކުރާ ޢަދަދު(

 ޕޮއިންޓް 5ރ  150،000.00  –ރ 50،000.00

 ޕޮއިންޓް  10ރ 300،000.00 – ރ 150،001.00

 ޕޮއިންޓް  15ރ 500،000.00 – ރ 300،001.00

 ޕޮއިންޓް  20ރ އަށްވުރެ މަތި 500،001.00

)މިބަޔަށް މާކްސް ލިބޭނީ ސީ.އެސް.އާރުެގ ދަށުން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ކަމެއްެގ ތަފްޞީލާއި. ޚަރަދު ކުރާނެ ޢަދަދާއި  

 ކުރަން ޤަސްތުކުރާ ތާރީޚާއި މުއްދަތު އެނޭގޮގތަށް ޕްރޮޕޯޒަލްަގއި ހުށަހަޅާ ކަމެއް ނުަވތަ ކަންތައްތަކެކެެވ.(  އެކަމެއް

ފާސްެވ   އިެވލުއޭޝަުނން  ކަމެއް  ނޯޓް:  ހުށަހަޅާފައިާވ  އެފަރާތަކުން  އެއްބަސްވުމުގައި  ހަދާ  ފަރާތާއެކު  ލިބޭ  ބިން 

 ކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަމަށް ހިމެނޭނެއެެވ. 

20% 

 ދިެވހިންނަށް ަވޒީފާ ދިުނމަށް ހުށަހަޅާ މިންަވރު 

 ޕޮއިންޓް  10 –އަށްުވރެ ިގނައިން ދިެވހިންނަށް ަވޒީފާ ދޭން ހުށަހަޅާަނމަ  60އުފައްދާ ޖުމްލަ ަވޒީފާެގ %

 ޕޮއިންޓް 5 –އަށްުވރެ ިގނައިން ދިެވހިންނަށް ަވޒީފާ ދޭން ހުށަހަޅާަނމަ  50އުފައްދާ ޖުމްލަ ަވޒީފާެގ %

 ޕޮއިންޓް  0 –އަށްުވރެ މަދުން ދިެވހިްނނަށް ަވޒީފާ ދޭން ހުށަހަޅާނަމަ  50ލަ ަވޒީފާެގ %އުފައްދާ ޖުމް

10% 

 %60 ޖުމްލަ:  
 
 


