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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިސްދ  ހައްދުންމަތީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،އިސްދ ލ.

 

 ފަޅުރަށް ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުވުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް 

 (2022އޮގަސްޓް  02) 395-02/395/2022/71(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރާއި ތާރީޚް: 1

 ވެބްސައިޓް އަދި ެގޒެްޓގައި ާއންމުކޮށްގެން  މަޢުލ މާތު ދެވުނު ގޮތް: 2

ބީލަން / ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  3
 ސުންގަޑި:

 13:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  11 އޮގަސްޓް  2022

 13:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  11 އޮގަސްޓް  2022 ބީލަން / ޕްރޮޕޯޒަލް ހުޅުވާ ގަޑި: 4

 ފަޅުރަށްރަށް  ވަގުީތގޮތުން ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރުން  އިޢުލާނުގެ ތަފްޞީލް: 5

 

 
 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު: -6

 :ފުރިހަމަ ނަންހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ 
)އަމިއްލަފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ 

ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ހުށަހަޅާނަމަ މިބައިގާ 
ލިޔާނީ އެ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ކުންޏެއްގެ ނަމެވެ. 

ވަކި ފަރުދެއްނަމަ އެ ފަރުދެއްގެ ފުރިހަމަ 
 ނަމެވެ.(

 

   :އެޑްރެސް

)ވަކި : އައި ޑީ ކާޑު ނަންބަރު

 ފަރުެދއްގެ ަނމުަގއި ހުށަަހޅާަނމަ(
 

: ނަންބަރު ރަޖިސްޓްރީ
)އަމިއްލަަފރުުދންގެ ވިޔަފާރި ުނވަތަ 

  ހުށަަހޅާނަމަ(ކުންފުންޏަކުން 

 

  :ގުޅޭނެ ނަންބަރު

  :އީ މެއިލް ެއޑްރެސް



 
 

 

 :ނަން  ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުވުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ރަށުގެ  -7
 
 

 

ރަށުގައި ކުރަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާއި  -8

 ރަށް ދިރުވާ އާލާކުރަން ހުށައަޅާގޮތް:
)ތަފްޞީލްކޮށް ބަޔާންކުރާނަމަ އިތުރު 
ކަރުދާހުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ތަްއާޔރުކޮށް 

 ކުރާށެވެ.(ޗއެޓޭ

 

 
 ރަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުވާ މުއްދަތުގައި ކުލި ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާގޮތް: -9

 

 

 :ހުށަހަޅާ އަގު ފުރަމައަހަށް
 ހިސާބު ޢަދަދުން:

 ތާނާއަކުރުން: 
 

:ހުށަހަޅާ އަގު އަހަރަށްދެވަނަ   
 ހިސާބު ޢަދަދުން:
 ތާނާއަކުރުން: 

 

:ހުށަހަޅާ އަގު ތިންވަނަ އަހަރަށް  
 ހިސާބު ޢަދަދުން:
 ތާނާއަކުރުން: 

 

:ހުށަހަޅާ އަގު ހަތަރުވަނަ އަހަރަށް  
 ހިސާބު ޢަދަދުން:
 ތާނާއަކުރުން: 

 

:ހުށަހަޅާ ައގު ފަސްވަނަ އަހަރަށް  
 ހިސާބު ޢަދަދުން:
 ތާނާއަކުރުން: 

 

   :އަގުޖުމްލަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ  5
 ހިސާބު ޢަދަދުން:
 ތާނާއަކުރުން: 

 

މަތީގައި ދެންނެވިަފއިާވ ރަްށ ަވގުތީގޮތުން ބެލެހެްއޓުން، ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެްއ ހޯދުމަށްޓަކައި ދެްއވާފަިއާވ  -10
މަޢުލ މާތުތައް ރަގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު، ރަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުވުމަށާއި ަމތީގައި ބަޔާްނކުރެވިަފއިާވ 

ރަށް ަވގުތީ ގޮުތން ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުވާ މުއްދަތުަގއި ދެއްކުމަށް ައޅުގަނޑު ހުށައަޅާފަިއވާ ުކިލ ގޮތުގެމަތިން 
ދުވަސް ހަމަވަންދެން މި ފޯމް ޤަބ ލްކޮށް، އެއާިއ  60މި ފޯމް ހުށަހަޅާތާ  އެއްބަސް ވަމެެއވެ. އަދިދެއްކުމަށް 

އެްއގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އަުޅގަނޑު / އަުޅގަނޑުމެން އެްއބަސްވަމެވެ. މި ުމއްދަތުގެ ެތރޭގައި ރަްށ ަވގުތީ ގޮތުްނ 
ރާތުްނ އެދިަވޑަިއގެންފިނަމަ، ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރުމަށްަޓކައި ެވވޭ އެއްބަްސވުމުަގިއ ސޮއިކުރުމަށް ވެރިފަ

އެއްބަްސވުމުަގއި ސޮއިކޮށް ެއއްބަސްވުާމއި އެްއގޮތަށް ރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށވެްސ 
 އެއްބަްސވަމެވެ.

 



 ސޮއި  އައި ޑީ ކާޑު ނަންބަރު  އެޑްރެސް  ނަން
  

 
  

 

 ޗެކުލިސްޓް  -11

 ޗެކުކުރެވޭ ކަންކަން ބީލަން /  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާއިރު  #
ހުށަހަޅާ ފަރާތުން 

 ޗެކުކުރި 
 

އޮފީހުން 
 ޗެކުކުރި 
 

   )މި ފޯމް(ބިޑް / ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފޯމް  1
   )ވަކި ފަރުެދއްނަމަ(މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ކޮޕީ  2
ފަުރދުްނެގ ވިޔަފާރި ުނވަަތ )އަމިއްލަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ކޮޕީ  3

 ކުންފުންޏެްއނަމަ ޒިްނާމވާފަރާުތގެ(
  

   )އަމިއްލަ ފަރުދުްނގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކުންުފންޏަުކން ހުށަހަާޅނަމަ(ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ  4
)ކުންފުންޏަކުްނ ހިނގާ އަހަރަށް އަހަރީ ފީ ދެއްކި ސުލިޕް ނުވަތަ ރަސީދުގެ ކޮޕީ  5

 ހުށަހަޅާަނމަ(
  

   ވަނަ ނަންބަރ ގައިާވ އިޤްރާރު ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކޮށްފައި 10ފޯމްގެ  6
ވާ ަތރުތީުބން، ނޯޓް: ޕްރޮޕޯސަލް ުނވަތަ ފޯމް ހުށަަހޅާިއރު، ިމބަިއގައި ިހމެނޭ ލިޔުންަތއް / ކަްނކަން ހަމައަށް ުހރިތޯ ޗެކުކޮށް ލިސްޓް ކުރެވިަފއި 

 ދޭންވާެނެއވެ. ފޯމާިއއެކު ލިޔުންތައް ެބހެއްޓުމަށް ސަާމލުކަން
މިބައިގައި އެވެ. އަދި ލިޔުންތައް ހަަމއަށް ހުރިކަން ޔަޤީްނކުރުމަށް "ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޗެކުކުރި" ޮގޅީަގއި ފާހަގަ ޖަހާ އެކަން ކަށަވަރު ކުަރންވާނެ 

 ހިމެނޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް މަޢުލ މާތެއް މަދުވާނަމަ އިވެލުއޭޝަން ގައި ފޯމް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
 

 

  


