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 ގުޅޭ މަޢުލ މާތު ކަރުދާސް ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރުމާއި ފަޅުރަށްރަށް 

 

( އިޢުލާނާއިގުޅިގެން މަޢުލ މާތު 2022 އޮގަސްޓް 02) 395(IUL)- 02/395/2022/71މި އިދާރާގެ ނަންބަރު 
 ސާފުކުރުން 

 
 ރަށްވަގުތީގޮތުން ެބލެހެއްޓުން ޙަވާލުުކރުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ 

 

 ރަށުގެ ބޮޑުމިން  ރަށުގެ ނަން  #
 ހެކުޓަރ 0.60 ހޮޅުރަހާލ.  01
 

 

 ހުށަހަޅަންވީގޮތް:  ކުލި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި  .1
 

 

ފަސް އަހަރު ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ  ނީހުށަހަޅާރަށް ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުމުެގ މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކުިލ 
މިގޮތަށް ކުލި  .ފެންނަންއޮންާނނެހެންނެވެދަދު އެކި އަހަރު ވަކިވަކިން ގެ ޢަގޮތުގައި ދައްކާނެ ފައިސާ ކުލީގެއަހަރަކަށް 

ހުށަހަުޅއްވާއިރު އެފަރާތަކުން ރަށް ކުލި  ބަޔާންކުރުމާއިއެކު ފަސް އަހަރަށް ހުށަހަޅާ ކުލީގެ ޖުމްލަ ފެންނަްނ އޮންނަންވާނެއެވެ.
 އްވާއިރުހުށަހަޅުކުލި . އަދި )އަހަރު( އެނގޭނެހެން އޮންަނންވާނެއެވެ ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެްއޓުން ޙަވާލުވުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު

ވަގުތީގޮުތން ބެެލހެއްޓުަމށް ޙަވާލުކުރެވޭ ރަށްރަށް ) ފާތުވާނޭހެންވެސް ުހށަހެޅިދާނެެއވެ.އެކިއަހަރަށް ތަ  ކުލިހުށަހަޅާ 
 ( އަހަރު ދުވަހެވެ. 5ޙަވާލުކުރެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ މީލާދީ 

 
 

ރަށުގައި ކުރުމަށް ގަސްތުކުރާ މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށްފައި  ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުވުމަށް ހުަށހަޅާފޯމްގައި ވަގުތީގޮުތން ހުށަހަޅާ )ހ( 
 )އިތުރު ަތުފޞީލްދޭން ބޭުނންވާނަމަ ޕްރޮޕޯސަލެއް ތައްޔާރުކޮށް ފޯމާއިއެކު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.( .އޮންނަންވާނެއެވެ

 
 

ފަރުންގެ ނަމުގައާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކުންުފންޏެއްގެ  ވަކިވަކިރަށް ވަގުތީގޮުތން ެބލެހެއްުޓން ޙަވާލުވުމަށް )ށ( 
 ނަމުގައިވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 
 

ކޮޕީ  ގެ ދެފުށުގެއައި.ޑީ.ކާޑުމުއްދަތު ހަމަނުވާ ފަރާތުގެ  ނަމަ ހުށަަހޅާހުށަހަޅާފޯމް ވަކި ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން )ނ( 
  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
 
 

 



 
ރަޖިސްޓްރީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާނަމަ، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ( ރ)

ހުށަަހޅާ، އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކޮޕީ  ޑުގެ ދެފުށުގެއައި.ޑީ.ކާމުއްދަތު ހަމަނުވާ  ޒިންމާވާފަރާތުގެއާއި  ޕީކޮ
ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީއަކީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރަޖިސްޓަރީއެއްގެ ކޮޕީއަކަށް ވާންވާނެއެވެ. މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ވިޔަފާރި 

ފޯމް ނުވަތަ ބިްޑ  ރަޖިސްޓްރީއެއްގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެއީ ސައްހަ ލިޔުމެއްކަމުގައި ބަލައެއް ނުގަނެވޭެނއެވެ.
، ހިނގާ އަހަރަށް ކުންފުީނގެ އަހަރީ ފީ ދައްކަފައިާވ ޏެއްކަން ސާބިތުޮކށްދިނުމުެގގޮތުންހުށަހަޅާ ކުންފުންޏަކީ އެކްޓިވް ުކންފުން

 ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ނުވަތަ ރަސީދުގެ ސުލިޕް
 

 

 ހުށަހަޅާ ފޯމްގައެވެ. ވާލުވުމަށް އެދިޙަފަޅުރަްށ ވަގުތީ ގޮތުން ބެލެހެްއޓުން ހުަށހަޅަންވާނީ  ކުލި( ބ)
ހިސާބު އަކުރުން ޖަހާފައިވާ ޢަދަދާއި ތާނަ އަުކރުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުން ދިމާނުވާނާމަ ރަނގަޅު އެއްޗެއްގެ ކުލި ހުށަހެޅުމުގައި 

 ގޮތުގައި ބަލާނީ ހިސާބު އަކުރުްނ ޖަހާފައިވާ ޢަދަދެވެ. 
 
 
 
 

  ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް: -2
 

ޕޮއިންޓް ދީ ދެންހުރި އަގުތަކަށް އެއަގުތަކުގެ  100ހުށަހަޅާފަރާތަކަށް ކުލި  އެންމެ ބޮޑުޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ  )ހ( 
 އިންސައްތައިން އެފަރާތަކުން ހުަށހަޅާފައިވާ އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށެވެ.

 ވެ.އެނުލިޭބނެހުށަހަޅާފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓެއް  ކުއްޔެއްހަމަވަރުވާއަށްވުރެ ަދށް ރަށުގެ )ށ( 
 

 އާއި ރަށް ބެލެހެއްޓުން:އިޖުތިމާއީ ޒިންމާ  -3

މާއިއެކު ރުއްގަސް އިންދިގޮތުގެ ރިޕޯޓާއި ރުއްގަސް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވަކި އަދަދަކަށް ރުއް އަދި މިދިލި ގަސް އިންދު)ހ( 
 ގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވުން. ދ  ކައުންސިލްއިސްފޮޓޯނަގާ އިންދިއިރުގެ 

 ށް ފޮނުވުން.  އިސްދ  ކައުންސިލައަހަރަކު އެއްފަހަރު ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު / ރަށުތެރެ ހިމެނޭހެން ފޮޓޯނަގާ )ށ( 
 ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަަހއްދު އަދި ރަށުތެރެ ހިމެނޭހެން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. )ނ( 
 6ތައްޔަރުކުރާ ފޯމް ކޮންމެ  އިސްދ  ކައުންސިލުން އްުޓމުގެގޮތުން ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރެެވމުންދާގޮތް މޮިނޓަރކޮށް ެބލެހެ)ރ( 

 ށް ފޮނުވުން.އިސްދ  ކައުންސިލަހަމަކުން އެއްފަހަރު ފުރިހަމަ ކުރުމާއިއެކު ރަށުގެ ހާލަތު އެނގޭނެ ފޮޓޯ 
 ރަށަށް އަރާފަިއބާތަނުގައި ަފސޭހައިން ފެންނާނެެހން ރަށުގެ ނަންބޯޑެއް ހަދާ ހަރުކުރުން )ބ( 

 

 ރަށްރަށުގައި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން:  ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުވާ  -4
 

 

 ކެނޑުމާއި ރުއްގަސްވިއްކުން. ރުއްގަސް)ހ( 
 ރަށު ތެރެއިން ކަޅުވެލި އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް ނުނެގުން. ގައު އަދި ެވއްޔާއިރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުން ޮދން)ށ( 
 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނ ނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް މަާނކުރާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް. އިސްލާމްދީނާއި )ނ( 

   
   

 
 

 
 
 
 



  ބާޠިލްވުން: އި ބިޑް ފޯމާ  ފައިވާ ޅާ ހުށަހަ  -5

ފަޅުރަށް އި މަޢުލ މާތާބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގައި)ހ( )ށ( )ނ( )ރ( )ބ( ގެ މާއްދާވަނަ  01މިމަޢުލ މާތު ކަރުދާހުގެ )ހ( 
 ހުަށަހޅާ ފޯމާއި ޕްރޮޕޯސަލް  ގޮަތށްފުރިހަމަނުވާ މާއްދާަވނަ 10ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްުޓން ޙަވާލުުވމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމްގެ 

 ބާޠިލްވާނެއެވެ. 

ނައަހަރުގެ ުހށަހަޅާަނމަ ކުރިއަށްއޮން)ށ( އަގު ނުަވތަ ކުލި ުހށަހެޅުުމގައި އަހަރުން އަހަރަށް އަގު ނުަވތަ ކުލި ބަދަލުވާޮގތަށް 
)ހަތްދިހަ( އިންސައްތަ  70އަގު ނުވަތަ ކުއްޔަށް އިތުރުކުރަންވާނީ ހިނގާ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ނުވަތަ ކުލީގެ 

 ހިލާފަށް އަގު ނުވަތަ ކުލި ުހށަހަޅާފައިވާ ފޯމާއި ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލްވާނެއެވެ.އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ޢަދަދެކެވެ. މިއާއި

 

ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރަެއއްގައެވެ. ސިޓީ އުރައިގެ  ފޯމާއި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން: ފޯމާއި ޕްރޮޕޯސަލް  -6
 ގެ ަނން އެދޭ ރަށު ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްުޓން ޙަވާލުވުމަށް ،ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ފޯމާއި ޕްރޮޕޯސަލްބޭރުގައި 

 ފޯމާއި ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. މިނ ންޮގަތކަށް ގެންނަނަން ވާނެއެވެ. އަދި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ލިެޔފަ އޮން

 
ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި ވާ  2022 އޮގަސްޓް  11ނީ އޮންނާ ހުށަހެޅުން ފޯމާއި ޕްރޮޕޯސަލް ރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން:ޕް ފޯމާއި  -7

 ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.  އިސްދ  ލ.  އަންނަނިވި ގަޑިތަކުގައި 
 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގަޑި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް  ރަށުގެ ނަން  #
 13:00 (ބުރާސްފަތި) 2022 އޮގަސްޓް  11 ހޮޅުރަހާ  ލ. 1

 

 
 


