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 ، ދިވެހިރާޖެ 15080ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ބޮޑުތަކުރުފާނު، ފޮނަދޫ، ހައްދުންމަތީ 
 info@fonadhoo.gov.mvއީމެއިލް:   |  www.fonadhoo.gov.mv | ވެބްސައިޓް:  7970214ހޮޓްލައިން:  

 

 

 ފެރީޓާމިނަލްގައި ހުންނަ ފިހާރަ ކުއްޔަށް ދޫކުރުން ލ. ފޮނަދޫ   ނަން:  •

 401-E/401/2022/159(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:  •

 2022 މެއި 19 އިޢުލާން ތާރީޚް:  •
 ހަމައަށް  އާއި 14:00 ދުަވހުެގ( އާދީއްތަ) 2022 މެއި 29 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުން:  •

 13:30 ދުަވހުގެ ( ބުރާސްފަތި) 2022 ޖޫން 09 ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި:  •
 13:30 ދުަވހުގެ ( ބުރާސްފަތި) 2022 ޖޫން 09 ހުޅުވުން:   ބީލަންތައް  •

http://www.fonadhoo.gov.mv/
mailto:info@fonadhoo.gov.mv


 2ގެ    6| ޞަފްޙާ    401-E/401/2022/159(IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު: ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް |ދިނުމާ ކުއްޔަށްފިހާރަ

a 
 

  

 ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،ލ.ފޮނަދޫ

 

 ަމުޢޫލާމުތ ކުަރާދްސ   
 ތަޢާރަފް 

އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހިފުމަށް  ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ފޮނަދޫ ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ ފެރީޓާމިނަލް ޢިމާރާތުގައިހުރި ފިހާރަ ކުއްޔަށް  ލ. ފޮނަދޫ  މިއީ  

 ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެވެ. 

   ( 2022  މެއި   19) 401-E/401/2022/159(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު  

 އަހަރު  10 ކުއްޔަށް ދެވޭ މުއްދަތު  

 ރ  2500/-މަހަކަށް   ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ކުޑަކުލޮ 

 ތަފްޞީލް   ތަނުގެ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  

 ބޮޑުމިން   ތަނުގެ  ކުއްޔަށްދޭ ބޭނުން  ލޮކޭޝަން  ކުއްޔަށްދޫކުރާ ތަނުގެ ނަން  #

1 
 ފޮނަދޫ ފެރީޓާމިނަލްަގއި ހުރި ފިހާރަ 

 
ބަނދަރުެގ ދެކުނުކޮޅުގައި  ފޮނަދޫ 

 ހަދާފައިާވ ފެރީޓާމިނަލްެގ ހުޅަނުގކޮޅު 
އިމްޕޯޓްމުދާ ިވއްކުން އަދި ކާބޯތަކެތީެގ  
 ބާަވތްތައް ޓޭކްއަޭވ އުޞޫލުން ވިއްކުން 

20×25 

 

 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.  

 projects@fonadhoo.gov.mvއީމެއިލް: 

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

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

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

 . ނޯންނާނެއެވެ  ބައްދަލުވުމެއް ދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު ގުޅިގެން މިބީލާމާ 1.2

ރަޖިސްޓަރީވުމަށްޓަކައި   1.3 ކުރުމުން  ބީލަމުގައި  ސަބްމިޓް  ސްލިޕްކޮޅާއެކު  ދެއްކި  ފައިސާ  ފުރިހަމަކޮށް  ފޯމް  ލިންކުގައިވާ  ތިރީގައިވާ 

.  ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމަށް ޔަޤީން ކުރަންވާނީ ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގެ ސްލިްޕ ލިބުމުންނެވެކޮށްދެވޭނެއެވެ.    ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ 

 ސްލިްޕގައި އެފަރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު އޮންނާނެއެވެ.  

mailto:projects@fonadhoo.gov.mv
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 https://bit.ly/3yIutL2 ގޫގްލް ފޯމްގެ ލިންކް: ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ބޭނުންވާ )

 .   ހަމައަށެވެ އާއި  14:00  ދުވަހުގެ (  އާދީއްތަ )   2022  މެއި   29   ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ކުރުމަށް   ރަޖިސްޓްރީ ބީލަމުގައި 1.4

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބިޑު ޑޮކިއުންޓް    ފައިސާ ޖަމާކޮށް ފޯމާއެކު ސްލިްޕ އެޓޭޗްކޮށް ސަބްމިޓް ކުރުމުންމި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  

 ފޮނުވައިދެވޭނެއެވެ. 

 އެވެ.   ރ 150/ - ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ  

ބިޑު   ރަޖިސްޓްރީވެ  ގަތުމަށްބީލަމުގައި  ފައިސާ  ޑޮކިއުމެންޓް  ފައިސާ  ފޮނުވާ  ބަލައިގަތްލަމުގެ  ރަސީދު  ކައުންސިލަށް  ދެއްކި 

 ހޯދަންވާނެއެވެ. 

 ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލް: 

 7707700292001ނަންބަރު: 

 1ރެވެނިއު  1452ނަން: 

)އެކެއް( ދުވަސްތެރޭގައި ޖަވާބު ލިބިނުލައްވާނަމަ    1ރަސްމީ މަސައްކަތު  ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ސަބްމިޓްކުރާ ފޯމާއި ގުޅިގެން  

 ފޯނަށް ގުޅައި އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.   6800082ރަސްމީގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު  

 ކީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ޔަޤީން ކުރެއްވުމަ  ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވެވުނުކަން

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

 ތަން: ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 13:30  ދުވަހުގެ (  ބުރާސްފަތި )   2022  ޖޫން   09ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިޔަކީ     ގަޑި އަދި ތާރީޚް: 

 

 ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުން  2

މުން  ްޕރޮޯޕޒަލް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ މިއިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކީގައެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުބީލަން /   2.1

 މެދުވެރިކޮށް މި ފޯމް ފޮނުވޭނެއެވެ. އީމެއިލް 

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

   ްޕރޮޯޕޒަލެއްކަން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. ޅާހުށަހަ   ކަމަކަށްކޮން  އެޑްރެސް އަދި  

 ބަންދުނުކޮށް ގެންނަ ސިޓީ އުރަތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

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

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

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

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

 ޙާޟިރުގައެވެ. 

 ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.  ބީލަން

https://bit.ly/3yIutL2
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 ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.  ބީލަން

 ލަން / ޕްރޮޕޯސަލް ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. ބީ 

 ތަން: ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމް 

 13:30  ދުވަހުގެ (  ބުރާސްފަތި )   2022  ޖޫން   09   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  

 ޕްރޮޯޕޒަލެވެ.   1ރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ ްޕރޮޯޕޒލް ހުށަހަޅަން ޙާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަ

   ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ްޕރޮޯޕޒަލް  /  ބީލަންއީމެއްލް އާއި ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިން ފޮނުވާ  2.6

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

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

 ޖަހަންވާނެއެވެ. 

 ޑް ކުރެވިފައެވެ.  ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ހުންނަންވާނީ ހީރަސްކުރެވި ނުވަތަ ބައިން

ލް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި  ލަން / ްޕރޮޯޕޒލް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ްޕރޮޯޕޒަބީ 2.7

ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެ   ްޕރޮޯޕޒަލެއް އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައިވެސް  ބަލައިގަތުމަށްފަހުވެސް މިތަކެތި ނެތްކަން ނުވަތަ މަދުކަން 

 ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ހ( ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުވާ ްޕރޮޯޕޒަލްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަނޫން ްޕރޯޮޕޒަލްތައް

ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި  ށ( އެއް ްޕރޮޯޕޒް އަށްވުރެ ގިނަ ްޕރޯޮޕޒަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ހުރިހައި ްޕރޮޯޕޒަލްއެއް ބާޠިލް  

 އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ްޕރޮޯޕޒަލެއްގައި ބައިވެރިވުންވެސް ހިމެނޭނެއެވެ. 

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

 ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.   ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އެބީލަމެއް

ފިޔަވައި(    3.12)އާއި ހަމައަށް    3.13އިން    3.2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން    3ރ( މިކަރުދާހުގެ ނަންބަރު  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ނެތްނަމަ ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.  

 ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.   ބ( މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތައް

  ޅ( ހުށަހަޅާ ބީލަން / ްޕރޮޯޕޒަލްގެ ހުރިހައި ގަނުތަކެއް ހުންނަންވާނީ ހީރަސްކުރެވި ނުވަތަ ބައިންޑް ކުރެވިފައެވެ. މިނޫން ގޮތަކަށް 

 ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް / ްޕރޮޯޕޒލްތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  3

 ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް  3.1
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ފަދަތަންތަނުން ހުށަހަޅާ ބީލަން ފޯމުގައި އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑު  އަދި ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  ާޕޓްނަރޝިްޕ  ، ކުންފުނި، ކޯަޕރޭޓިވްސް)

 ( ޖަހަންވާނެއެވެ.

 ފޯމާއެކުގައިވާ( ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ޗެކުލިސްޓް )ބީލަން ހުށަހަޅާ   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 

 އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮީޕ 

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

 ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮީޕ 

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

 ތިޔާރުދީފައި އޮތްކަމުގެ ލިޔުން ޚުބީލަމުގައި ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިކުރާނަމަ ސޮއިކުރުމުގެ އި 3.7

ފަރުދީ ވިޔަފާރި، ާޕޓްނަރޝިްޕ އަދި ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުން ސޮއިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރުދީފައިވާ ކަމުގެ ޕަވަރ އޮފް   -

 ހުހަޅަންވާނެއެވެ. އެޓަރނީ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިކުރާނަމަ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން -

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

)ބީލަމާއެކު މިލިޔުން ހުށަހެޅުން މަޖުބޫރެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ  

 ދުވަހުގެ  ތެރޭގައި މިލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.(  5ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިކަން އަންގާތަން  

)މިލިޔުން    ފައިސާއެއް ދައްކަން ޖެހިފައިނެތްކަން ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް   3.9

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

 ( .ނެތްނަމައެވެ

 އިލް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ްޕރޮފަ 3.10

 - ްޕރޮފައިލްގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަޢުލޫމާތުތަކަކީ: 

 ހ( ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

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

 އިސް މަޤާމުތަކުގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  ާޕޓްނަރ ފަދަ

 ނ( ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޢާންމުކޮށް ކުރާ ވިޔަފާރި/މަސައްކަތްތައް 

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

 . އަދި ކުލީގެ ޖުމްލައާއި މަހަކަށްޖެހޭ އެވްރެޖް  އެނގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޝީޓް



 6ގެ    6| ޞަފްޙާ    401-E/401/2022/159(IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު: ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް |ދިނުމާ ކުއްޔަށްފިހާރަ

)މި ލިޔުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ   ބަޔާންކޮށް ބޭންކުން ދޫކުރާ ރެފެރެންސް ލެޓަރ ންސްގެ އެވްރެޖް ބެލެއެކައުންޓް ބޭންކް އަހަރުގެ  1 3.12

 މާލީ ޤާބިލްކަމަށް މާކްސް އެއް ނުލިބޭނެވެ. ނަމަވެސް ބީލަން ބާޠިލް އެއް ނުވާނެއެވެ.( 

 ފްޞީލާއެކު( ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ ލިޔުން ފެރީޓާމިނަލް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ގޮތާއި ކޮށްދޭނެ ކަންތައްތައް )ޚަރަދެއް ކުރާނަމަ އެކަމުގެ ތަ 3.13

 ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބު  4

ބީލަންތަކުގައި   ގެންދާ  ކުރިޔަށް  އޮފީސްތަކުން  ދައުލަތުގެ  ނެރެފައިވާ  އިން  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެވޯޑުކުރުމުގައި  ބީލަން 

 ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާ ބީލަންވެރިންނަށް އިސްކަންދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ބެލޭނެއެވެ،  

 މާކްސް ދެވޭނެ ގޮތްތައް 4.1

 މާކްސް )%(  މާކްސް ދެވޭ ބައިތައް 

 އަަގށް 

( އަށްވުރެ ކުޑަނޫން އަގެކެވެ. އަދި  ދެހާސްފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ ރ ) 2500  މަހަކަށް )ކުލީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ  

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

 ޖުމްލައާއި މަހަކަށްޖެހޭ އެވްރެޖް  އެނގޭގޮތަށް ވަކި ޝީޓެއްގައި ތައްޔާރުކޮށް ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.( ކުލީގެ  

 އެންމެ މަތީ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިން ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ. 

50% 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯޒަލް 

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.(   5ތިރީގައި މިކަރުދާހުގެ  )ޕްރޮޕޯޒަލް އަށް މާކްސްދޭނެ އުޞޫލް  
50% 

 %100 ޖުމްލަ:  
 

 ޕްރޮޕޯޒަލް އިވެލުއޭޓްއ ކުރުމުގައި ބެލޭނެކަންކަމާއި ޕޮއިންޓް ދެވޭނެގޮތް  5

 މާކްސް )%(  މާކްސް ދެޭވ ބައިތައް  5.1

 މާލީ ޤާބިލްކަމަށް 

ބަޔާންކޮށް ބޭންކުން ދޫކުރާ ރެފެރެންސް ލެޓަރ ހުށަހެޅުމުން  ގެ އެވްރެޖް ބެލެންސް  އެކައުންޓް ބޭންކް  އަހަރުގެ    1(

މަހަށްވުރެ ފަހުގެ    ޑިސެމްބަރ   2022އަހަރު ބަލާނީ    1މާކްސްދޭ ގޮތަށް )   އަކަށް ގިނަ   ބެލެންސް އެންމެ މަތީ  

 ނޑާއި ސޮއި އޮންނަންވާނެއެވެ( ރެފެރެންސް ލެޓަރގައި ބޭންކްގެ ތައްގަ (  . ލިޔުމެވެ   ވާ އަހަރު   01ތާރީޚަކަށް  

10% 

 ޚިދުމަތް ދިުނމަށް ފަށާނެ މުއްދަތު  

 )އެންމެ ކުރުމުއްދަތަށް އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓްދޭ ގޮތަށް( 
10% 

 ދޭނެ ޮގތާއި ކުރާނެ ޚަރަދުތައް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ ލިޔުން ފެރީޓާމިނަލާއި ޓާމިނަލް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ބަލަހައްޓައި 

 ކައުންސިލަށް އެންމެ ރަގަޅުކަމަށް ފެންނަ ހުށަހެޅުމަކަށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭގޮތަށް. (   )ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލާ 
30% 

 %50 ޖުމްލަ:  
 

 


