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 Secretariat of the Hadhdhunmathi Kunahandhoo Council          އިދާރާ    ގެ ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް 

 Kunahandhoo                                                  ކުނަހަންދޫ              
 Rep. Of Maldives                                                        ދިވެހިރާއްޖެ     

  
 ސާފުކޮށް  ދޫކޮށް ކުއްޔައް ދުގައި ހުރި ރުއްތައް ހައް ބަދަނރު އަދި ހިއްކި ސަރަ  ކާއި ކައުންސިލް އިދާރާ ގޯތިތެރޭގައިވާ ރުއްތަ 

 2022 މައުލޫމާތު ކަރުދާސް  ބެލަހައްޓާނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެންދޭ 
  

 
 ތަޢާރަފް  .1

ބަދަނުރ ސަރަހައްދާއި ހިއްކި  ތަާކއި ލ. ކުނަހަންދޫގެކައުންސިލްގެިއދާރާ ގޯތިތެރޭގައިހުރި ރުއްތަމިއީ ކުނަހަންދޫ 
 405-A/2022/32 (IUL) ރނަްނބަ ކުރެވުނު  ދޫކުރުމަށް  ކުއްޔައް ) ތިނެއް( އަހަރުދުވަަހށް 3ސަރަހައްދުގައިހުރި ރުއްތައް 

 .މައުލޫމާތު ކަރުދާހެވެ ދެވޭ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން( 2022 ޖޫން 23)
 

 މަޤުޞަދު  .2
 
 ުރުއްތަކުްނ  ތައް ސާފުކޮށްބެލެހެއްޓުމާިއ،ންސިލަށް އިތުރު އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމާއި، އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގައި ރުއްކައ

 ހިފޭނޭމަގު ފަހިކުރުމެވެ. މާއި ރުއްތަކުގެ ބޭުނން އުސޫލެއްގެ ތެރެއިންސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓު ތައްނަގާ ތަންނިކުއެޅޭ
 
 އަދި ރުއްތައް ދޫކޮށްލުން  ން ރުއްތައް ބޭނުންކޮށް ބެލެހެއްޓު -3

ދޫ ިހއްކި ކުނަހަންހުރިހާ ރުއްތަކާއި، މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްއިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައިވާ  - 3.1
  ރުއްތަކެވެ. ސަރަޙައްދާއި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި

 ތައްކުއްޔަށް ނަގާފަރާތުން ރުތްތަކުގެ ކޮޅުސާފުކޮށް ަބލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ރުއް - 3.2
 ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.ނަާގއި  އި ތަކެތިޏާތްގޮތުން ރުކުން އެޅިފަހުންނަކުންރުއްތަކުގައި އަޅާއިރުގައާއި އެނޫންވެސް ގޮ -3.3
ނޑައިގެން ނުވާނެއެވެ.ފަނާއި ބޭނުންނުކުރެވޭވަުރގެ ކުރޯރުއްތަކުގެ ކޮޅުސާފުކުރާއިރު   - 3.4  ދި ) ޅަ އިހާތައް ( ކަ
ރުކެއް/ ރުއްތަކެއް ކަނޑަށް  އެއްވެސް މަސްރޫޢަކާއިގުޅިގެން ނުވަތަ ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ  މިކައުންސިލުން -3.5

 ވެ.ން ވެއެއިހްތިޔާރު މިކައުންސިލަށް ލިބިގެނުވަތަ ނެގުމުގެ  އެރުކެއް ނުވަތަ ރުއްތަކެއް ކެޑުމުގެ ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ނުވަތަ ނަގަން 
 އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުމުގެ އަގަކަށް ބަދަލެއް ނުގެވޭެނއެވެ.

 .މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދޭންވާނެއެވެ 1ނަމަ، ރުއްތަށް ދޫކޮށްލާތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަ -3.6

 
 ދެއްކުން  ކުލި އަގުހުށަހެޅުމާއި  -4

 ަހޅާ ފޯމުންނެވެ.އަގު ހުށައަޅަނީ އަގުހުށަ -4.1
  އަހަރު ދުވަހަށްވާ ޖުމްލަ އަގެވެ. 3 މީލާދީއަގުހުށަހަޅާނީ  -4.2
ބިޑްކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ރުއްތަކުގެ ބޭނުންކުރަންވާީނ  އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށް ކައުންސިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަްށ  - 4.3

 ފަހުގައެވެ.
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ކުލި ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ދުވަސްތެރޭ  5ބިޑްކާމިޔާބުކުރާފަރާތުްނ އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ  - 4.4
 ދައްކަންވާނެއެވެ. ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 31ޖެނުއަރީ ކުލި ދެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  ދި. އަންސިލަށް ދައްކަްނވާނެއެވެކުނަހަންދޫ ކައު

  ފަހަރާވެސް ދެއްކިދާނެއެވެ.އްއަހަރު ދުވަހުގެ ކުލި އެ 3ކުއްޔަށް ނަގާފަރާތުން ބޭނުްނނަަމ 
ނޑައެޅިގައިވާ މުއްދަތުގައި  -4.5  ޖޫރިމަނާ ނެގޭނެއެވެ.)ފަސް ރުފިޔާ( އިން  5/-ތުރުވާ ކޮށްމެ ދުވަހަކަށް ކުލި ނުދައްކާނަމަ އިކަ
 
 
 އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުން ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމާއި  -4

 
 .މުއްދަތުގައި ބީލަމުގަިއ ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށެވެއޮންނާނީ އިޢުާލންގައި ދެއްނެވިފައިވާ  ތުޞަފުރު ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ -4.1   
ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ށް 13:30 ގެދުވަހު ހޯމަވާ 2022 ޖުލައި 04ހުށަހަޅާނީ އަންދާސީ ހިސާބު  -4.2   

 އަށެވެ.އިދާރާ

 
                        

 ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާފަރާތް ކަނޑައެޅޭގޮތް  -5
 

ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ ބިޑް ހުށަހެޅިފަރާތްތަކުްނ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން މަސައްކަތް ހަވާލްކުރެވޭ ފަރާތެއް ކަ -5.1
 ގަށެވެ. ބޮޑު އަހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކުގެ ތެރެއިްނ އެންމެ 

  އެވެ.ރުފިޔާ(  ހަސަތޭކަ)  600/- އަހަރަކަށްމީލާދީ ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަގަކީ  -5.2
 
 ހުށަހަޅަށްޖެހޭ ތަކެތި -6

 ( 1) ޖަދުވަލް   ލަން ހުަށހަޅާ ފޯމްބީ -6.1
 ( 2-) ޖަދުވަލް  ތުގެ ޕްރޮފައިލްބީލަން ހުަށހަޅާ ފަ -6.2
  ަށހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީބީލަން ހު -6.2
ގައިޭދ ންވިޔަފާރިއެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް އަންނަ ކާކުކަން އަ ކޮންއެއީ ބަދަުލގައި މީހަކު ފޮނުވަނަަމ، ބިޑު ުހށަހެޅުމަށް  -6.3

  ކަމުގެލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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