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 ( 2020ފެބުރުވަރީ  21)    21/20C/374/20-(IUL)374މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: 

 އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

 )އަކަފޫޓުގެ ބިމެވެ. (  5184.96މިބިމުން ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު މިނަކީ  -01
 މިމަސައްކަތް ކުރަންވާނީ އަމިއްލަ ތަކެތީގައެވެ.  -02
 އަހަރު ދުވަހެވެ.  )ފަނަރަ ( 15ބިން ދޫކުރާ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ މީލާދީ   -03
މަދުވެގެން ދެދުވަހުން ވެ. އަދި ން ވާނެއެ ޓަދިއްލައި ބަލަހައް ތަން ންކުރާނަމަ ތަން ބޭނު  ރޭގަނޑުގައި، ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތުން  -04

 ކުނިކަހައި ވިނަނޮޅައި ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  އިމާރާތް ހުންނަ ސަރަހައްދު  އެއްދުވަހު
ފާޚާނާ ހަދަންވާނީ ތިރީގައި  ފާޚާނާ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހަދަންވާނެއެވެ. 2އެސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި އާންމު ބިޑު ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް   -05

 މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތަށް ރަގަޅު ފެންވަރުގައެވެ. 
 ފާޚާނާ ހެދުން )އަމިއްލަ ތަކެތީގައި( 2ފޫޓްގެ   8×4×5 -06

  ްފައުންޑޭޝަން އެޅުނ 
 4  ްތަނބު ޖެހުނ 
  ްމަތީ ބީމުއެޅުނ 
  ްރޭނުމާއި ސިމެންތި ޖެހުނ 
  ްހިޔާކުރުނ 
 ) ުސީލިންގް ކުރުން ) އަސްކަންނާއި އެކ 
  ްކަރަންޓް ވައިރުކުރުނ 
  ިފޫޓަށް ( މުށިޖެހުން  5ފާހާނާގެ އެތެރޭ ފާރުގައ( 
  ްތަޅުމުގައި މުށިޖެހުނ  
  ްހުރިހާ ތަނެއްގައި ކުލަޔާއި ދަވާދުލުނ 
  ްދިޔަދޮވީގައި ފެންބޭލި ހަރުކުރުނ 
 .ްފަހާނާގައި ފާޚާނާ ތަށި ، ސީސަވަރު މޫނުދޮންނަ ތަށި ހުރުނ  

 
ދަ ދެވަނަ ފަރާތަކަށް ތަނުން ނަފާލިބޭގޮތަށް ބިން ނުވަތަ ބިމުން ބައެއްނަމަވެސް ކުއްޔަށްދޫކުރަންވާނީ މިއިދާރާއަށް ލިޔެ ލިޔުމުން ހުއް -07

 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. 
 

 ބިޑުހުށަހެޅުމާބެހޭ  -08
ޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށް މިއިދާރާއިން ދޫކުރާ ފޯމުގައެވެ. ފޯމް ފުރުއްވުމަކީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަ .1

އެ ފޯމެއް  ފަރާތުން ކުރައްވަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފޯމް ފުރިހަމަނުވެ ހުރިނަމަ ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ނުބައިކޮށް ހުރިނަމަ
 ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ. 

ހަޅުއްވަން އެހެން މީހެއްގެ ޙަވާލުގައި ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާނަމަ، ފޯމާއެކު އެކަން ބަޔާންކޮށް މިއިދާރާއަށް އެފަރާތެއްގެ ލިޔުމެއް ސޮޔާއެކު ހުށަ  .2
 ވާނެއެވެ. 

c 

& 

 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.
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 ށަހެޅި ފޯމެއް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ އެމީހަކު ހު  .3

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން  .4
 މިއިދާރާއަށެވެ.އަށް  11:00ވަނަ ދުވަހުގެ  24ފެބުރުވަރީ  2020)ހ( އަންދާސީ ހުށަހަޅުއްވާނީ 

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ހަދަންފަށާފައިވާ )ށ( އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި "
 މިހެންލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. އިމާރާތް ލިބުން އެދި  "

 )ނ( ކޮންމެ މީހެއްގެ ނަމުގައި ހުށަހެޅޭނީ އެއް ފޯމެވެ. 
 )ރ( ގަޑިޖެހިގެން ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ. 

 ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ  ހުށަހަޅަންވާނީ އެތަނެއްގެ އެޑްރެހުގައެވެ.)ބ( ކުންފުނި،ކުލަބް،ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކުން 
 

 ލިޔުންތައް ޖެހޭ ހުށަހަޅުއްވަން  .5
 )ހ( އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް  

 )ށ( މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާކުކަންއަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ އަޞްލާ އެއްގޮތް ކޮޕީ )އައިޑީކާޑު،ޕާސްޕޯޓް،ލައިސަންސް(
 )ނ( ކުންފުނި،ކުލަބް،ޖަމްޢިއްޔާ،ޖަާމޢަތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ އަޞްލާ އެއްގޮތް  ކޮޕީ 

 

 ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްތައް  .6

 ތަފްޞީލް 
މާރކްސްދެވޭގޮ 

 ތް 
މާކްސްދެވޭ 
 މިންގަނޑު 

މިކައުންސިލްގެ އިވެލުއޭޝަންއިން ފާސްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އެންމެ ބޮޑުކުލި ހުށަހަޅާ    
 ފަރާތަށް ލިބޭ މާކްސް އަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެމަތީ އިންސައްތަ ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. 

 ކުލި  60%

   
އެންމެ މަތީ  ފަރާތަކީޅާހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަމި ބަޔަށް މާރކްސް ލިބޭނީ އެންމެ ރަގަޅު 
ދިނުމުގައި ތިރީގައިމިވާ އެގޮތުން މާކްސް  އިންސައްތަ ލިބޭ ފަރާތް ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.

 ކަންތައްތަކަށް ބެލޭނެއެވެ. 
 ތަން އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ކުރާނެ ޚަރަދު  1
 ތަން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕުލޭން  2
 އިމާރާތް ހަދަން ގަސްދުކުރާ ގޮތުގެ ޗާޓ 3
 ސަރަހައްދު އޮންނާނެގޮތުގެ ޗާޓް ، ޕުލޭން  4
 ތަނުން ލިބޭނެ ޚިދުމަތްތައް  5
 ތަނުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ރާވާފައިވާގޮތް  6

30% 

ތަން ތަރައްޤީ  
ކުރުމަށް 

އިންވެސްޓް 
 ކުރާ މިންވަރު 

 އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ 
 އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން މުޖުތަމަޢަށް ކޮށްދޭނެ ކަންކަން. 

  ްމިފަދަ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުންދޭ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އިސްކަނ
 . ދެވޭނެއެވެ

  ްނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްދޭނެ ކަންކަނ
 ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

 ސީ.އެސް.އާރު 10%
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