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 .1ތަޢާރަފް
ރ ސަރަހައްދާއި ހިއްކި
ކއި ލ .ކުނަހަންދޫގެ ބަދަނ ު
އދާރާ ގޯތިތެރޭގައިހުރި ރުއްތަތަ ާ
މިއީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ ި
ނބަރ (IUL) 405-A/2022/32
ހށް ކުއްޔައް ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު ނަ ް
ސަރަހައްދުގައިހުރި ރުއްތައް  ( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަ ަ
( 23ޖޫން  )2022އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާހެވެ.
 .2މަޤުޞަދު
ނ
 ކައުންސިލަށް އިތުރު އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމާއި ،އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގައި ރުއްތައް ސާފުކޮށްބެލެހެއްޓުމާއި ،ރުއްތަކު ް
ނން އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ހިފޭނޭމަގު ފަހިކުރުމެވެ.
އެޅޭކުނިތައްނަގާ ތަން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ރުއްތަކުގެ ބޭ ު
 -3ރުއްތައް ބޭނުންކޮށް ބެލެހެއްޓުން އަދި ރުއްތައް ދޫކޮށްލުން
ހއްކި
 - 3.1މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްއިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައިވާ ހުރިހާ ރުއްތަކާއި ،ކުނަހަންދޫ ި
ސަރަޙައްދާއި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރުއްތަކެވެ.
ބލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 - 3.2ރުއްތައްކުއްޔަށް ނަގާފަރާތުން ރުތްތަކުގެ ކޮޅުސާފުކޮށް ަ
ގއި ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
 -3.3ރުއްތަކުގައި އަޅާއިރުގައާއި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ރުކުން އެޅިފަހުންނަކުންޏާއި ތަކެތި ނަ ާ
ރގެ ކުދި ( ޅަ އިހާތައް ) ކަނޑައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 - 3.4ރުއްތަކުގެ ކޮޅުސާފުކުރާއިރު ރޯފަނާއި ބޭނުންނުކުރެވޭވަ ު
ހފައިވާ އެއްވެސް މަސްރޫޢަކާއިގުޅިގެން
 -3.5މިކައުންސިލުން ނުވަތަ ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެ ި

ރުކެއް /ރުއްތަކެއް ކަނޑަށް

ގއި އެރުކެއް ނުވަތަ ރުއްތަކެއް ކެޑުމުގެ ނުވަތަ ނެގުމުގެ އިހްތިޔާރު މިކައުންސިލަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ނުވަތަ ނަގަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއް ަ
ނއެވެ.
އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުމުގެ އަގަކަށް ބަދަލެއް ނުގެވޭ ެ
 -3.6އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ރުއްތަށް ދޫކޮށްލާނަމަ 1 ،މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދޭންވާނެއެވެ.
 -4އަގުހުށަހެޅުމާއި ކުލި ދެއްކުން
ހޅާ ފޯމުންނެވެ.
 -4.1އަގު ހުށައަޅަނީ އަގުހުށަ ަ
 -4.2އަގުހުށަހަޅާނީ މީލާދީ  3އަހަރު ދުވަހަށްވާ ޖުމްލަ އަގެވެ.
ނ
 - 4.3ބިޑްކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ރުއްތަކުގެ ބޭނުންކުރަންވާ ީ

ށ
އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށް ކައުންސިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަ ް

ފަހުގައެވެ.
Tel: 9995970
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ނ އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ  5ދުވަސްތެރޭ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ކުލި
 - 4.4ބިޑްކާމިޔާބުކުރާފަރާތު ް
ނވާނެއެވެ .އަދި ދެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ކުލި ޖެނުއަރީ  31ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލަށް ދައްކަ ް
މ  3އަހަރު ދުވަހުގެ ކުލި އެއްފަހަރާވެސް ދެއްކިދާނެއެވެ.
ނނަ ަ
ކުއްޔަށް ނަގާފަރާތުން ބޭނު ް
 -4.5ކަނޑައެޅިގައިވާ މުއްދަތުގައި ކުލި ނުދައްކާނަމަ އިތުރުވާ ކޮށްމެ ދުވަހަކަށް ( 5/-ފަސް ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާ ނެގޭނެއެވެ.

 -4ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމާއި އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުން
އ ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ލންގައި ދެއްނެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ބީލަމުގަ ި
 -4.1ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނީ އިޢު ާ

 -4.2އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނީ  04ޖުލައި 2022ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  13:30ށް ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ

އިދާރާއަށެވެ.

 -5ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާފަރާތް ކަނޑައެޅޭގޮތް
ނ
 -5.1ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން މަސައްކަތް ހަވާލްކުރެވޭ ފަރާތެއް ކަ ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ ބިޑް ހުށަހެޅިފަރާތްތަކު ް
ނ އެންމެ ބޮޑު އަގަށެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކުގެ ތެރެއި ް
 -5.2ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަގަކީ މީލާދީ އަހަރަކަށް  ( 600/-ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ.
-6ހުށަހަޅަށްޖެހޭ ތަކެތި
ށހަޅާ ފޯމް ( ޖަދުވަލް ) 1
 -6.1ބީލަން ހު ަ
ށހަޅާ ފަތުގެ ޕްރޮފައިލް ( ޖަދުވަލް ) 2-
 -6.2ބީލަން ހު ަ
ށހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
 -6.2ބީލަން ހު ަ
ދ
އންގައި ޭ
ލގައި މީހަކު ފޮނުވަނަމަ ،އެއީ ކޮންވިޔަފާރިއެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް އަންނަ ކާކުކަން ަ
ހށަހެޅުމަށް ބަދަ ު
 -6.3ބިޑު ު
ކަމުގެލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

Tel: 9995970
"ކައުންސިލް އިދާރާ ގޯތިތެރޭގައިހުރި ރުއްތައް ކުއްޔަށްދިނުން މަޢުލޫމާތު"

Email: kuna.council@gmail.com
 (IUL)405-A/2022/32ނަންބަރ އިޢުލާނާއި ގުޅޭ

