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 މަޢުލޫމާތު ޝީޓް 

 ން ތައްޔާރުކުރާ ބިލްބޯޑް ޕްރިންޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް "ގެވެށި ގުޅުން" ކެމްޕެއިންގެ ދަށު

 ރާކުތައްޔާރު ދަށުން ކެމްޕެއިންގެ ހިންގަމުންގެންދާ މިނިސްޓްރީން މި ގޮތުން ހޭލުންތެިރކުރުމުގެ އަނިޔާއަށް ގެވެށިމިއީ 

 ތެވެ.މަސައްކަ ކުރުމުގެ ޓްތައް ޕްރިންޑްބިލްބޯ

 459-PL/459/2022/72(IUL) :އިއުލާން ނަންބަރ

 2022 އޮގަސްޓް 9: ތާރީޙް

 :މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  .1

ގައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަން އާ އެއްގޮތްވާ  1 އެނެކްސް  މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ކުރަންޖެހޭމި އިޢުލާނުގެ ދަށުން  1.1

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅަންވި ގޮތް  .2

 މި ބިޑަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ. 2.1

. ސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިއެވެއަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅަންވާނީ މިމިނިސްޓްރީއިން ދޫކޮށްފައިވާ އަންދާ 2.2

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ފޯމުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ އާއިއެކު ޖުމްލަ އަގުޖަހާ ސޮއިކޮށް، އަދި 

 ވެރިފަރާތުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައި ނުވާ އަންދާސި ހިސާބު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

ބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއި އެކު، ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައިއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުންނަންވާނީ އަންދާސީ ހިސާ 2.3

ޭޅ އަންދާސީ ނަންބަރާއި، ކޮންކަމަކަށް ހުށަހަ ގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި، އިޢުލާންސިޓީ އުރައި

 ހިސާބެއްކަން އެނގެން އޮންަންނވާނެއެވެ. 

ޅޭ އެއްވެސް އަންާދސީ ހިސާބެއް ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަ ވާ ގަޑިއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައި 2.4

ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު / ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަށް ހަމަނުވާ ައންދާސީ ިހސާބު ބާޠިުލ 

 ކުރެވޭނެއެވެ. އީ.މެއިލް އާއި އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ބަލައެއް ނުަގނެވޭނެެއވެ. 



 

ލޫމާތު ކަރުދާސް ތުގެ މަޢު މަސައްކަ  ޕްރިންޓްކުރުމުގެ ބިލްބޯޑް ގެވެށި ގުޅުން  –ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިރުޝާދު   3 
 

އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ބަންދުކޮްށފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި  2.5

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ހުިރހާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައިއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްަފހުގައި އަގަށް 

 ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. 

ޅާ ފަާރުތން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޒިރުވާންވާނެއެވެ. ޙާޒިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަ 2.6

ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީ ހިސާބެކެވެ. އަދި މިގޮތަން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތެއް 

 ބޭފުޅަކު ޙާޒިރުވާން ވާނެއެވެ.ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެްއގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ 

 ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށައެޅޭީނ އެއް ބިޑުގެ ގޮތުގައި އެންމެ އަގެކެވެ. 2.7

ދުވަހެވެ. އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ  60މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަކީ  2.8

 .ދުވަހެވެ 60މުއްދަތަކީ 

 ފައި އޮންނަންވާނީ މިމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.އަންދާސީ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށް 2.9

 :އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  .3

އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.)އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންޖެޭހ  3.1

 ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ލިޔުންތައް ހުަށނަައޅާނަމަ އެބިޑެއް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.( ގޮތުގައިލިޔުންތަކުގެ 

 2އެނެކްސް  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް. 3.2

 (.މަސައްކަތްތަކުގެ ބްރޭކްޑައުންސް ހިމަނަްނވާނެއެވެ)  އެސްޓިމޭޓްން/ކޯޓޭޝަ 3.3

 ން އެނގޭނެހެން ލިޔުމެއް )ޓައިމްލަިއްނ(މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތުގެ ޕްލޭ 3.4

އަމިއްލަ ފަރުދަކު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނަމަ، ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން  3.5

 އަންގައިދޭ ކާޑު ކޮޕީ.

 ވިޔަފާރި / ކުންފުންޏެއް ނަމަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވިޔަފާރި / ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ. 3.6

ސީ.ވީ އާއިއެކު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިުޔންތަށް އަިދ ލަ ފަރުދެއްނަމަ ވަނަވަރު )އަމިއް 3.7

 ރެފަރެންސް  ލެޓަރސް( ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

)ވިޔަފާރި/ކުންފުިނ ރަޖިސްޓަރ  ވިޔަފާރި/ކުންފުންޏެއް ނަމަ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް )ޕްރޮފައިލްގައި ތަޢާރަފް 3.8

ކުަރމުންދާ އަދި  ،މާލީ ޤާބިލުަކން ،އޮނިގަނޑު ،މަޤްޞަދު  ،ކުރެވިފައިވާ/ނިސްބަތްވާ އަތޮޅާއި ރަށް ހިމެނޭގޮތަށް(

 ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް(



 

ލޫމާތު ކަރުދާސް ތުގެ މަޢު މަސައްކަ  ޕްރިންޓްކުރުމުގެ ބިލްބޯޑް ގެވެށި ގުޅުން  –ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިރުޝާދު   4 
 

 ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް. ވިޔަފާރި / ކުންފުންޏެއްނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުވަތަ ބީ.ޕީޓީ/އިންކަމް 3.9
 ޓެކްސް ކުލިއަރެންސް ފޯމު.މަސް ހަމަނުވާ  3ދޫކުރިތާ ވިޔަފާރި / ކުންފުންޏެއްނަމަ   3.10

ވިޔަފާރި / ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުިދ އަދި މެދުފަންތީެގ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާަކމުގެ ލިޔުން  3.11

 ) އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް (

 0.5 ބޮޑުކަމުގައި ވާނަމަ ހުށަހަޅާ އަުގގެ %)ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ( އަށް ވުރެ  500,000.00މަސައްކަތުގެ އަގު  3.12

ޖެހޭނީ ސަރުކާރުން  ބިޑް ސެކިއުރިީޓގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަން ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ. )

ބޭންކަކުން ނުަވތަ ިދވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުަޝނަކުން މި  ޤަބޫލު ކުރާ

 (ރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ.ޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުޕްރޮ

 އެކަން ސާބިތުކޮށްޭދ ދުމަތެއްވާނަމަދަ ޚިފަމިކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މީގެކުރިން ސަރުކާރަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަ  3.13

( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދި) 10)ރިފަރެންސް ލެޓަރ ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ފާއިތުވެދިޔަ  .ލިޔުންތައް

ލިޔުމަށްވުރެ ގިަނނޫން ޢަދަދަކަށް ލިޔުން ހުށަހެޅުްއވިދާނެއެވެ.  )ދިހައެއް( 10ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ 

 ކުރިކަމުގެ ވާލު ންތަށް ުހށަނާޅާ ފަރާްތތަކަްށ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެއެވެ. މަސައްކަތް ހަލިޔު

 ތަޖުރިބާގެ ގޮުތގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.( އްއެއްބަސްވުންތަ

 :ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  .4

ޕޮއިންޓް )އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަްށ އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް، އެައްށފަހު ދެވޭނީ  60 އަގު: 4.1

 (.ރޭޝިއޯއިންނެވެ

ޕޮއިންޓް )އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް، އެއަށްފަހު ދެވޭނީ  20 މުއްދަތު: 4.2

 ރޭޝިއޯއިންނެވެ.(

ފަދަ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ، އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވި ފަރާތުން އެފަރާތުން ޕޮއިންޓް )މި 20 ތަޖްރިބާ: 4.3

 10. މި ލިޔުންތަށް ހުށަހަޅާއިރު ވޭތުވެދިޔަ ތަކެވެއެފަރާތެއްގެ ލެޓަރހެޑްގައި ވެރިއެއް ސޮއި ކޮށްފައިވާ ލިޔުން

ސައްކަތްތަށް މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި މަމި  އުސޫލުންކޮށްފައިވާ، ( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ބިޑްހައެއްދި)

)ދޭއް( ޕޮއިންޓް  02ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ުހށަަހޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް  އްލިޔުންތަ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

 ދެވޭނެއެވެ. މި ލިޔުންތަށް ހުށަަހޅާފައިނުވާނަމަ ތަޖްރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެއެވެ.(

ސް ގެ ' ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން 4.4
ކުރިއަށްގެންދާ ބީލަންތަކުގައި ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާ ބީލަންވެރިންނަށް އިސްކަންދިނުމުގެ އުސޫލު ' ގައި 

 ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.



 

ލޫމާތު ކަރުދާސް ތުގެ މަޢު މަސައްކަ  ޕްރިންޓްކުރުމުގެ ބިލްބޯޑް ގެވެށި ގުޅުން  –ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިރުޝާދު   5 
 

 މަތީންނެވެ.( ގައިވާ ގޮތުގެ )ހ 5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ 4.4ބިޑުގައި ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާނީ މި  4.4.1
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  :1އެނެކްސް 

 ން ތައްޔާރުކުރާ ބިލްބޯޑް ޕްރިންޓްކުރުމާ "ގެވެށި ގުޅުން" ކެމްޕެއިންގެ ދަށު

 ގުޅޭ މައުލޫމާތު  

 ބިލްބޯޑްގެ ސައިޒްތައް އަދި އަދަދު: -

 ފޫޓް  X 4 8ބިލްބޯޑް  45

 ފޫޓް  X 8 16ބިލްބޯޑް  24

 ޕްރިންޓްކުރާނީ ކެންވަސްއަށް. -

 ޑިޒައިންއެވެ.  5ބިލްބޯޑް ގެ ޑިޒައިން/އާރޓްވާރކް މިނިސްޓްރީއިން ފޯރުކޮށްދޭނެއެެވ. ބިލްބޯޑްތަކުގައި ޖުމްލަ ހިމެޭނނީ  -

- 16X8  ްބިލްބޯޑް  08ޑިޒައިނަކުން ކޮންމެ ޑިޒައިނަކުން  03ސައިޒްގެ ބިލްބޯޑ 

- 8X4  ްބިލްބޯޑް  09ޑިޒައިނަކުން ކޮންމެ ޑިޒައިނަކުން  05ސައިޒްގެ ބިލްބޯޑ 

ބިލްބޯޑް ޕްރިންޓްކުރުމުގެ އިތުރުން، ބިލްބޯޑްތައް ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެމަތިން ޑިސްޓްރިބިއުޓްކޮށްިދނުމުގެ މަސައްކަތްވެސް  -

 ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  

 
 ޑިސްޓްރިބިޔުޝަން ތަފްސީލް:

 16ft X 8ft  8ft X 4ft  އަތޮޅު 

 04 01 ހއ

 04 01 ހދ

 03 01 ށ

 03 01 ނ

 04 01 ރ

 02 01 ބ

 02 01 ޅ

 02   01 ކ
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 02 01 އއ

 02 01 އދ

 - 01 ވ

 02 01 މ

 01 01 ފ

 01 01 ދ

 04 01 ތ

 03 01 ލ

 02 01 ގއ

 03 01 ގދ

 - 01 ޏ

 01 01 އައްޑޫ ސިޓީ 

 - 04 މާލެ ސިޓީ

 


