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 ބީލަމުގެ މައުލޫމާތު  .1

 

 ބީލަމާ ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެސުވާލެއް ފޮނުވާނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  1.1

 ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.ދީފައިވާ މުއްދަތު( ޢިއުލާނުގައި ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވުމަށް ރީ )ރަޖިސްޓަ

 idhara395@gmail.com  އީމެއިލް:

އަދި މެއިލް ލިބުނުކަމަށް  ގޭނެއެވެ.މެއިލް ލިބުނުކަން މެއިލް ކުރިފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެން މެއިލް ކުރެއްވުމުން

)އެކެއް( ދުވަސްތެރޭ ޖަވާބު ލިބިނުލަށްވާނަމަ ރަސްމީ ގަޑީގައި މި އިދާރާގެ ނަންބަރު  1ރަސްމީ މަސައްކަތު 

 ފޯނަށް ގުޅައި އެކަން އަންގަވަން ވާނެއެވެ. 68007096800920/

 މި ބީލަމާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ނޯންނާނެއެވެ.  1.2

ރީ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަ އިން '  www.isdhoo.gov.mv ލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ޓަކައި މިއިދާރާގެ ވެބަސްއިޓް ބީ  1.3

ލާން ގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ ބިޑް މިއިދާރާ އަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު އިޢު ފުރިހަމަކޮށް ފަހުކުރުމަށްޑައުންލޯޑް  ވުމަށް އެދޭ ފޯމް '

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމަށް ޔަޤީން ކުރަން  ގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެވުނީއެވެ.ބީލަމުޑޮކިޔުމެންޓް ގަތުމަށް ފައިސާދެއްކުމުން 

 ޖިސްޓަރީވި ކަމުގެ ސްލިޕް ލިބުމުންނެވެ. ސްލިޕްގައި އެފަރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު އޮންނަނެއެވެ.ވާނީ ރަ

 ސްޓަރީވުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމް އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ، އަދި މި އިދާރާއިން ވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.() ރަޖި

)އާދިއްތަ(  2022ޖޫން  12މަޖެހިފައި ވަނީ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވާ ފޯމާއި ބިޑް ޑޮކިޔުމެންޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަ 1.4

ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު  )ބުރާސްފަތި(  2022ޖޫން  23ދުވަހުން ފެށިގެން 

 އަށް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް ގެ އިދާރާ އަށެވެ.  13:30އިން މެންދުރު  08:30

ތްތަށް ވެސް މި މުއްދަތު ތެރޭގައި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ފަހު ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ ފަރާ

ބިޑް ޑޮކިޔުމެންޓް  ވޭނެއެވެ.ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށް ދެވޭނެއެވެ.އަދި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބިޑް ޑޮކިޔުމެންޓް ފޮނުވައި ދެ 

މަސްކައްކައި ހިއްކުމާއި،  ރުފިޔާ، 1500/-ބިމަކަށް  ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެފޭ ގަތުމަށް ދަށްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދަކީ 

 300/-މަށް ދޫކުރާ މިބަމަށް ގެރި، ބަކަރި، ދޫނިސޫފާ ސޫފި، ކުކުޅު ގެންގުޅުރުފިޔާ،  900/-އަޅާ ބިމަކަށް ލޮނުމަސް 

  ރުފިޔާއެވެ.   1200/-ރުފިޔާ އަދި ގާޑިޔާ ބިން  900/-ރުފިޔާ، ވަޑާންކުރުމަށް  600/-ރުފިޔާ، ގުދަންކުރުމަށް 

  (ގަންނަން ޖެހޭނެ އެވެ. ނަމަ ކޮންމެ ބިމަކަށް ވަކިން ޑޮކިއުމެންޓްޅާހުށަހަނަ ބިމަށް ޕްރޮޕޯޒަލް )އެއްބިމަށްވުރެ ގި 

އިންޓަނެޓް ބޭންކިން / އޭޓީއެމް ޓްރާންސްފަރ މިގޮތަށް ދައްކާ ފައިސާ ގެ ސްލިޕް ކައުންސިލްގެ އީމެއިލްއަށް ފޮނުވާ ފައިސާ 
  ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދު ހޯދަންވާނެއެވެ.

 

 އެކައުންޓްގެ ތަފްސީލް؛ބޭންކް 
 7707700385001 :ނަންބަރ

 1446 1ރެވެނިއު  :ނަން
 

mailto:idhara395@gmail.com
http://www.fonadhoo.gov.mv/
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 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

                     ، ދިވެހިރާއްޖެލ. އިސްދޫ                              

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް                         
 ތަޢާރަފް 

ށް ކުލީ ބިންތަުކގެ ގޮުތަގިއ ކަނޑައަޅާަފިއވާ ބިންތަުކގެ ތެެރއިން މިަވގުތު  ހުސްކޮށްުހރި ބިންަތއް ކުއްަޔށް ހިފުމަށް އެދި ހުަށހެުޅމަމިއީ ލ.ިއސްދޫ 
 ބޭނުްނވާ މަޢުލޫމާތު ިހމެނޭ ކަުރދާެހވެ.

 

މަީތގަިއވާ ގޮތަށް ބިުމގެ ނަްނބަރު ހުށަހެުޅުމގައި ޖަހަްނވާެނެއވެ. ހުށަަހޅާފަިއވާނީ ކޮންމެ ބިމަކަށްކަން ައންަގއިިދނުުމގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަުކގައި *
 )މިނަންަބރަކީ ހަަމއެކަނި ބީލަުމގެ ަމރުަޙލާތަކުގައި ޭބނުންކުުރމަށް ދީަފއިވާ ަންނބަރެެކވެ.(

 395-02/395/2022/58(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރ                                      

 2022ޖޫން  09   އިޢުލާން ތާރީޚް                                       

 11ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމުގެ ޢަދަދު                                 

  :ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިންތަކުގެ ތަފްސީލް 

 ބިމުގެ  #

 ނަންބަރ

ބިމުގެނަން / ބިން 
 އޮތްތަން 

ބިންކުއްޔަށް  ބިމުގެ ބޮޑުމިން  ކުއްޔަށްދޭ ބޭނުން 
 ދޫކުރާ މުއްދަތު 

ކުލީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭނެ 
 އެންމެ ކުޑައަގު 

1 TZ-1  ުހޮޓާ، ރެސްޓޯަރންޓް، ކެފޭ  ޓުއަރިަޒމް ސަަރަޙއްދ
 ހިންުގމަށް 

 ލާރި 0.50 އަހަރު 25 އަކަފޫޓު 3000

2 IV-1  ްލޮނުަމސް މަސްަކއްކައި ިހއްކުާމއި،  އިންަޑސްޓްިރއަލް ވިލެޖ
 މަށް އަޅު 

 ލާރި 0.30 އަހަރު 15 އަކަފޫޓު 3000

3 IV-2  ްމަސްަކއްކައި ިހއްކުާމއި، ލޮނުަމސް  އިންަޑސްޓްިރއަލް ވިލެޖ
 މަށް އަޅު 

 ލާރި 0.30 އަހަރު 15 އަކަފޫޓު 3000

4 IV-3  ްގެިރ، ބަކަިރ، ދޫިނސޫފާ ސޫފި،  އިންަޑސްޓްިރއަލް ވިލެޖ
 މަށް ކުކުޅު ގެްނގުޅު 

 ލާރި 0.15 އަހަރު 10 އަކަފޫޓު  2000

5 IV-4  ްގެިރ، ބަކަިރ، ދޫިނސޫފާ ސޫފި،  އިންަޑސްޓްިރއަލް ވިލެޖ
 މަށް ކުކުޅު ގެްނގުޅު 

 ލާރި 0.15 އަހަރު 10 އަކަފޫޓު  2000

6 IV-5  ްގެިރ، ބަކަިރ، ދޫިނސޫފާ ސޫފި،  އިންަޑސްޓްިރއަލް ވިލެޖ
 މަށް ކުކުޅު ގެްނގުޅު 

 ލާރި 0.15 އަހަރު 10 އަކަފޫޓު  2000

7 IV-6  ްލާރި 0.20 އަހަރު  10 އަކަފޫޓު 3000 ގުަދންކުރުަމށް  އިންަޑސްޓްިރއަލް ވިލެޖ 

8 IV-7  ްލާރި 0.20 އަހަރު  10 އަކަފޫޓު 3000 ގުަދންކުރުަމށް  އިންަޑސްޓްިރއަލް ވިލެޖ 

9 IV-8  ްލާރި 0.20 އަހަރު  10 އަކަފޫޓު 3000 ގުަދންކުރުަމށް  އިންަޑސްޓްިރއަލް ވިލެޖ 

10 IV-9  ްރިލާ 0.30 އަހަރު  15 އަކަފޫޓު 3000 ވަޑާންުކރުމަށް  އިންަޑސްޓްިރއަލް ވިލެޖ 

11 J-5  ުލާރި 0.50 އަހަރު 05 އަކަފޫޓު  1200 ހިްނގުމަށް ގާޑިޔާ  ބަނަދރު  ސަަރަޙއްދ 
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 1މެއިލް ލިބުނުކަން މެއިލްކުރި ފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގޭނެއެވެ. އަދި މެއިލް ލިބުނުކަމަށް ރަސްމީ މަސައްކަތު 

ފޯނަށް   68007096800920/)އެކެއް( ދުވަސްތެރޭގައި ޖަވާބު ލިބިނުލަށްވާނަމަ ރަސްމީ ގަޑީގައި މި އިދާރާގެ ނަންބަރ 

ގުޅުއްވައި އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ. މެއިލް ފޮނުވުމަށް ފަހު މެއިލް ލިބުނުކަން ޔަޤީން ކުރެއްވުމަކީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން 

 އެދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާ އެކެވެ.

 ބީލަން / ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅެން ޖެހޭ ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 1.5

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ. ތަން: ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ

 :0013( ދުވަހުގެ ހޯމަ ) 2022 ޖޫން  27ގަޑި އަދި ތާރީޙް: ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިޔަކީ 

     

 .ހުށަހެޅުން  ލް ސަ ޕްރޮޕޯ .2

                                        ބީލަމުގައި  .އެކުގައެވެ ފޯމާ ހުށަހަޅާ ބީލަން އްޔާރުކޮށްފައިވާތަ އިދާރާއިން މި ޖެހޭނީ ހުށައަޅަން ލްސަޕްރޮޕޯ /ބީލަން 2.1

 ޖިސްޓަރީވެ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ގަތުމަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން މިފޯމް ދޫ ކުރެވޭނެއެވެ.ރަ

ފަރާތުގެ   ހަޅާ ހުށަ ލް ހުށަހަޅަން ވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ.ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ސަބީލަން/ ޕްރޮޕޯ 2.2

  ލެއް ކަން އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ.ސަބިމަކަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯ  ނަމާއި ކޮން

. ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅަން ލް ސަރޮޕޯޕް ވަކިން ބިމަކަށް  ކޮންމެ  ނަމަ ހުށަހަޅާ  ލްސަ ޕްރޮޕޯ  ބިމަށް  ގިނަ  ވުރެ  އެއްބިމަށް:  ނޯޓް

 .  އުރައެއްގައެވެ ސިޓީ ވަކި ވާނީ އޮންނަން ބަންދުކޮއްފައި އެއް ސިޓީއުރަ ކޮންމެ އަދި

އެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކަނޑަޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ލް ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ސަބީލަން/ ޕްރޮޕޯ 2.3

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ކުރުމަކީ

 ބަލައެއް  ލެއްސަޕްރޮޕޯ  އެއްވެސް ހުށަހެޅޭ  ފަހު  ފާއިތުވުމަށް  ގަޑި އެޅިފައިވާ  ކަނޑަ ހުށަހެޅުމަށް ލް ސަޕްރޮޕޯ /ބީލަން

 .ނުގަނެވޭނެއެވެ

ފަރާތްތަކުގެ  ޅިކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހެ  ލް ބަންދުކޮއްފައިވާ އުރަސަޕްރޮޕޯ  2.4

 ރުގައެވެ.ހާޟި

 .ވޭނެއެވެ ނުގެނެ ބަދަލެއް އެއްވެސް ފަހު ހުށަހެޅުމަށް ބީލަން

  ރުވާން ވާނެއެވެ.ޟިބީލަން ހުށަހެޅާ ފަރާތްތަކުން ގަޑިއަށް ޙާ     

 ލް ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.ސަ ބީލަން/ޕްރޮޕޯ     

 ތަން: ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ     

 :0013( ދުވަހުގެ ހޯމަ ) 2022 ޖޫން  27 ގަޑި އަދި ތާރީޙް:    
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ރުވާން ވާނެއެވެ.އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ                 ޟިލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޕްރޮޕޯސަ /ބީލަން 2.5

ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުނަވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު          ލްސަޕްރޮޕޯ

 ވެ.ރުވާން ވާނެއެޟިޙާ

އެކި  ލެވެ. އަދި އެކަކަށް ސަޕްރޮޕޯ 1ރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ ކޮންމެ ބިމަކަށް ޟި ލް ހުށަހަޅަން ހާ ސަޕްރޮޕޯ

 ދެވޭނެއެވެ.ތެއް ނު ޞަ ލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަނަންނަމުގައި ތަފާތު ބިންބިމަށް ޕްރޮޕޯ

 ލެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ސަ އީމެއިލް ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުވާ ބީލަން/ ޕްރޮޕޯ  2.6      

 ލްގެ ކޮންމެ ޞަފްހާ އެއްގައި ޞަފްޙާ ސަޕްރޮޕޯ ލް ހުށަހަޅަން ވާނީ އޭގެ އޮރިޖިނަލް ކޮޕީއެވެ.ސަ ބީލަން ޕްރޮޕޯ            

 ލްގެ ކޮންމެ ޞަފްޙާ އެއްގައި ޞަފްޙާ ނަންބަރު ސަނަންބަރު ޖަހައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ކުންފުންޔެއްނަމަ ޕްރޮޕޯ           

 ޖަހައި ސޮއިކޮށް ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ.           

    ލް             ސަލިޔުންތަށް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޕްރޮޕޯލް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ސަބީލަން/ ޕްރޮޕޯ    2.7      

ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ބަލައިގަތުމަށްފަހުވެސް މިތަކެތިނެތްކަން ނުވަތަ މަދުކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެ            ބާތިލް 

 ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ. ލެއް އިވިލުއޭޝަން މަރުހަލާގައިވެސް ސަޕްރޮޕޯ

 އް ލްތަސަޕްރޮޕޯލްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ޞައްހަނޫން ސަރޮޕޯހ( ލިޔެކިޔުންތަށް ހަމަނުވާ ޕް            

 ލް އެއްބިމަކަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެބިމަށް ހުށަހަޅާ ހުރިހައި  ސަލް އަށްވުރެ ގިނަ ޕޮރޮޕޯސަށ( އެއް ޕޮރޮޕޯ            

 ލެއްގައި ސަލެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯ ސަޕްރޮޕޯ               

 ބައިވެރިވުންވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.               

 ގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ   3.1ގައިބަޔާން ކޮއްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން  3ނ( މި ކަރުދާހުގެ ނަންބަރު             

  ގޮތަށް ބީލަންފޯމް ފުރިހަމަ ކޮއްފައިނުވާ ނަމަ އެ ބީލަމެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.               

 އާހަމައަށް  3.13އިން  3.4ގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން  3ރ(  މި ކަރުދާހުގެ ނަންބަރު            

 ބަޔާންކޮއްފައިވާ ލިޔުންތަށް ނެތްނަމަ ބީލަން ބާތިލް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ލިބިގެން ވެއެވެ.               

 ބ(  މަޢުލޫމާތު ފުރަހަމަ ނުވާ ބީލަންތަށް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.           

 

 .ތަކެތި  ޖެހޭ  ހުށަހަޅަން  .3

  .ފޯމް ހުށަހަޅާ ބީލަން ސޮއިކޮއްފައިވާ ފުރިހަމަކޮށް 3.1

އެތަނެއްގެ ) ކުންފުނި، ކޯޕަރޭޓިވްސް، ޕާރޓްނަރޝިޕް އަދި ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިފަދަ ތަންތަނުން ހުށަހަޅާ ބީލަން ފޯމްގައި  

 (ތައްގަނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ.

 (އެކުގައިވާމާފޯ ހުށަހަޅާ ބީލަން) ލިސްޓް ޗެކް  ފައިވާށްކޮ  ސޮއި ށްފުރިހަމަކޮ  3.2
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 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވިކަމުގެ ސްލިޕް 3.3

ހުށަހަޅާނަމަ ވިޔަފާރި ކުންފުނި، ކޯރޕަރޭޓިވް، އަދި ޕާރޓްނަރޝިޕް އަކުން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކުށަހަޅާނަމަ އައިޑީކާޑު ކޮޕީ.  3.4

 ކޮޕީ  އައިޑީކާޑް ފަރާތުގެ ވެރި ކޮޕީއާއި ރަޖިސްޓަރީ ވިޔަފާރި ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ.

ވިޔަފާރި  ޖީ.އެސް.ޓީ އަށްރަޖިސްޓަރީ ކޮއްފައިވާނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ. ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާނަމަ މީރާގައި 3.5

 ރީ ކުރި ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.ރަޖިސްޓަ

 އެންމެ ފަހުން ވިޔަފާރި ފީދެއްކި ރަސީދުގެ ކޮޕީ )ކުންފުންޔެއް ނަމަ(  3.6

 ބީލަމުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއް ސޮއިކުރާނަމަ ސޮއި ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ދީފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން. 3.7

            ކަމުގެ  އިޙްތިޔާރުޔުދީފައިވާ ސޮއިކުރުމުގެ  ތަކުން ސޮސައިޓީ  ކޯޕަރޭޓިވް އަދި ޕާރޓްނަރޝިޕް  ވިޔަފާރި، ފަރުދީ  -

 ޕަވަރ އޮފް އެންޓަރނީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ރިޒޮލިއުޝަން ބޯޑް ސޮއިކުރާނަމަ ފަރާތަކުން އެހެން ނޫން ޑައިރެކްޓަރ މެނޭޖިން  ކުންފުނީގެ -

 މަސް 1)ދޫކުރިތަން ދަށްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން.ލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް އިން  މޯލްޑިވްސް 3.8

 ހަމަނުވާ(          

 ލުން ދޫކޮށްފައިވާ  ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފައިސާއެއްދައްކަން ޖެހިފައި ނެތްކަން ބަޔާންކޮށް ކައުންސި   3.9

 ބުވާ ފަރާތަކަށް ބިން ހަވާލު ކުރެވޭނީ ކައުންސިލަށް . ބީލަން ކާމިޔާލިޔުން ) މިލިޔުން ހުށަހެޅުން ލާޒިމެއްނޫން          

 (ވެ.އެދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއްނެތް ނަމަ          

 އަމިއްލަ ފަރާތެއް ނަމަ ވަނަވަރު /  ޕްރޮފައިލް  ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ބީލަން  3.10

 ޕްރޮފައިލްގައި ހުށަޙަޅަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަޢުލޫމާތުތަކަކީ:     

 ހ( ކުރިމަތި ލާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު      

                   ގއަދި މެނޭޖިން  މެންބަރުންހުށަހަޅާނަމަ ބޯޑް  ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވްސް ފަދަ ތަނަކުން ޕާރޓްނަރޝިޕް ކުންފުނި،( ށ          

 ޑިރެކްޓަރ/ މެނޭޖިން ޕާރޓްނަރ ފަދަ އިސް މަޤާމުތަކުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު 

 މަސައްކަތް  /ވިޔަފާރި ކުރާ ށްޢާންމުކޮ ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ ބީލަމަށް( ނ          

ކުލި ހުށަހަޅާނީ މަހުން މަހަށް ނުވަތަ އަހަރުން އަހަރަށް ކުލީގެ އަދަދަށް ބަދަލު އަންނަ ގޮތަށް ވާނަމަ އެ              3.11

  އެނގޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮއްފައިވާ ޝީޓް.ތަފްޞީލު އެނގޭ ގޮތަށް އަދި ކުލީގެ ޖުމްލައާއި މަހަކަށްޖެހޭ އެވަރެޖް

 ބޭންކުންދޭ ރެފަރެންސް ލެޓަރ.އަހަރުގެ އެކައުންޓް ޓާންއޯވަރ ބަޔާންކޮށް 1  3.12

 އަށް އިންވެސްޓްކުރާނޭ ޢަދަދާއި އިންވެސްޓް ކުރަން ރާވާ ކަމަކާއި މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ  އާރުސީ.އެސް.  3.13

 ލިޔުން.         
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 .ތަރުތީބް  އިސްކަންދޭ   ގޮތާއި  ހަމަޖެހިފައިވާ  ޕޮއިންޓްދިނުމަށް  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ފަރާތެއް  ކާމިޔާބުކުރާ  ބީލަން  4

 
 (%)މާކްސް  އް މާކްސް ދެވޭބައިތަ  ތައް މާރކްސް ދެވޭނެ ގޮތް  4.1
 ކަމަށް  "ކުލީގެ ގޮުތގައި ހުަށހެޅޭނެ އެްނމެ ކުޑަައގު"ކުލީގެ ގޮުތގައި ހުަށހަޅަްނވާނީ  އަގަށް 

ހުަށހަޅާނީ އަހަރުން އަަހރަށް ައދި ކުލި  ކުޑަނޫން އަގެެކވެ. އަގުތަކަްށުވރެއިޢުލާންަގިއބަޔާންކޮށްފަިއވާ 
ކުލީގެ ޢަަދދަށްަބދަލު ައންަނގޮތަށް ަކމަށްާވނަމަ އެތަފްސީލް އެނގޭޮގތަށް ައދި  ކުލީގެ ޖުމްަލއާިއ 

 (ލްަގއި ހިމަަނން ވާެނެއވެ.ސަށް ޕްރޮޕޯ މަހަކަށްޖެހޭ އެްވރެޖް އެނގޭޮގތަށް ވަިކޝީޓެއްަގއި ތައްާޔރުކޮ
 އެންމެ މަތީައގު ހުށަަހޅާ ފަރާތަކަށް އެްނމެ ގިނަޮޕއިންޓް ލިބޭެނއެވެ.

40% 

 %60                                     .ވަނަ ނަްނބަުރަގއި ބަާޔންކޮށްފައި ެއވަީނއެވެ 5ލަށް މާްކސްދޭ ޢުސޫލް ިތރީަގިއ މިކަރުދާުހގެ ސަޕްރޮޕޯ ފޯމާިއއެކު ހުށަހަޅާ ްޕރޮޕޯޒަލް 

 %100 ޖުމްލަ:

 
 ޕްރޮޕޯޒަލް އިވެލުއޭޓް ބެލޭނެކަންަކާމ ޕޮއިންޓް ދޭެނގޮތް. 5 

 
 (%)މާކްސް  އް މާކްސް ދެވޭބައިތަ  ތައް މާރކްސް ދެވޭނެ ގޮތް  5.1

 މާލީ ޤާބިލްކަން 
 

 

ދޫުކރާ ރެފެެރންސް ލެޓަރ ހުށަެހޅުމުްނ  އަހަރުގެ އެކައުންޓް އެްވރެޖް ޓާްނޯއވަރ ބަޔާންކޮށް ޭބންކުން 1 
 މާރޗް 2022އަަހރު ބަލާނީ  1ޓާްނއޯަވރ ެބންޗުމާކު ަކަމށް ބަލަިއގެން މާކްްސދޭ ގޮަތށް ( އެންމެ މަތީ

 )ރެފެރެްނސް ލެޓަރގައި ބޭންކްގެ ަތއްަގނާޑއި ސޮއި އޮންަނންވާެނއެވެ ).މަހުގެ ނިޔަލަެށވެ

20% 
 

ޙިުދމަތް ދިނުމަްށ ފަށާޭނ 
 މުްއދަތު 

 %10 )އެންމެކުރު ުމްއދަތަށް އެްނމެ ގިނަ ޮޕއިންޓް ޭދގޮތަށް(   

 ސީ.އެސް.އާރު 
        

 )ސީ.އެސް.އާުރގެ ދަށުން އިްނވެސްޓް ުކރުމަށް ަގސްތު ކުރާ ޢަަދދު 
 ޕޮއިންޓް 5ރ  85,000.00 –ރ  30,000.00

 ޕޮއިންޓް                                                                       10ރ    150,000.00-ރ 85,001.00 
 ޕޮއިންޓް  15ރ     300,000.00-ރ  150,001.00
  ޕޮއިންޓް 20އަށްވުރެ މަތި  –ރ  500,001.00

 
  ޢަަދދާއި )މިބަޔަށް މާކްސް ިލބޭނީ ސީ.އެސް.އާުރ ދަށުން ކަނޑަައޅާ ކަެމްއގެ ތަފްސީާލިއ ޙަަރދު ކުާރނޭ

އެކަެމއް ކުރަން ޤަސްތު ކުރާ ތާީރާހއި މުްއދަތު އެނގޭޮގތަށް ޕްރޮޕޯޒަލްަގއި ހުށަހަޅާކަެމއް ނުަވތަ 
 ކަންތަށްތަކެކެވެ.(

ނޯޓް: އިވެލުޭއޝަނުން ފާްސވެ ބިންލިޭބ ފަރާތާއެކު ހަދާ އެްއބަްސވުުމަގއި އެްއފަރާތަކުން ހުށަހަޅާަފއިާވ 
 ހިމެޭނނެެއވެ.ކޮށްޭދންޖެހޭނޭ ަކމަށް  ކަމެއް

20% 

ދިވެހިންނަށް       
 ވަޒީާފދޭން ހުށަަހޅާ މިްނވަރު 

 

 ޕޮއިންޓ 10 –އަްށވުރެ ގިަނއިން ދިވެިހންނަށް ވަޒީާފދޭން ހުަށހަޅާނަމަ  %60އުފަްއދާ ުޖމްލަ ވަޒީފާގެ 
ޕޮއިންޓް      5 –އަށްުވރެ ގިަނއިން ިދވެހިންަނށް ވަޒީާފދޭން ުހށަހަޅާަނމަ  %50 އުފަްއދާ ޖުމްލަ ަވޒީފާގެ 
 ޕޮއިންޓް  0 –އަށްުވރެ މަުދން ދިެވހިންނަށް ވަޒީާފދޭން ހުަށހަޅާނަމަ    %50އުފަްއދާ ޖުމްލަ ވަޒީާފގެ

10% 

 %60  ޖުމަލް:
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