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ޯފމު ފުރުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ޯފމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

ޯފމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް

 މިފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އަދި މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ  	

މަޢުލުމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމެއް ކަމުގައި ބަލައި ފޯމު ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ. 

 ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ގޮޅި ހިންގުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް ދިނުމަށްޓަކައި، ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް  	

އެދި ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ ކޮންމެ ކެޓެގަރީއަކުން ވެސް 1 )އެކެއް( ފޯމެވެ. 1 )އެކެއް( ކެޓެގަރީއަށް 1 )އެކެއް( 

ފޯމަށްވުރެ އިތުރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް 1 )އެކެއް( ކެޓަގަރީއަށް ވުރެން ގިނަ ކެޓެގަރީތަކަށް 

ފޯމު ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 

 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ހުންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ޝަރުތެއް ފުރިހަމަނުވާނަމަ  ފޯމު ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ. 	

 ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު 7 މާރިޗު  2021 ވާ  އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު   	

04:00  އާއި 06:00  އާއި  ދެމެދު ހުރަވީ ސްކޫލް ހޯލަށްވަޑައިގެން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑީގެ 

ފަހުން އެއްވެސް ފޯމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 ކޮންމެ ފޯމަކާއި އެކުގައި ވަކި ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. 	

 ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މި ފޯމާއިއެކު 120 )ސަތޭކަ ވިހި( ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީ ހިމެނޭ  	

5,000ރ )ފަސްހާސް ރުފިޔާ(ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބޭންކް ޗެކް ނުވަތަ ނަގުދު 

ފައިސާ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުންނަންވާނީ މިފޯމާއި އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ ޖަދުވަލު 01 ގައިވާ ގޮތަށެވެ.  	

 ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ލޯކަލް މާރުކޭޓުން )ރަށުމާރުކޭޓުން( ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ހިންގުމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި ފޯމާއެކު  	

އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މިކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.hdc.com.mv އިންވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ %100 ދިވެހި ވިޔަފާރިއެއް ކަމުގައިވުން  . 	

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއް )SME( ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  	

ވިޔަފާރިއެއްކަމުގައި ވުން.

 ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފުމާ ހިންގުމުގެ މާލީ ގާބިލުކަން ހުރި ފަރާތަކަށް ވުން. 	

 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހި އެފައިސާނުދައްކާވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.   	
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ކެޓަގަރީ )ޚިޔާރުކުރުއްވާ ޮކންމެވެސް 1 ޮގޅިއެއްގައި ފާހަގަޖައްސަވާ(

ރަށު މާރުކޭޓު ޮގޅި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

އުފެއްދުންތެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް )އާރޓްސް އެންޑް ކްރާފްޓްސް( 

މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ އިތުރުން މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ތަކެތި )ފިޝިން ގިޔަރ އަދި ގުޅުންހުރި ތަކެތި( 

އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ޖަނަވާރުތަކަށް ކާންދޭ ތަކެތި އަދި ގުޅުން ހުރި ތަކެތި )ޕެޓް ފުޑް އަދި ގުޅުން ހުރި ތަކެތި(

ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ތަކެތި )ސެކަންޑް ހޭންޑް ގުޑްސް(

ޖޫސް ޖޮއިންޓް ހިންގުން

ކިއޮސްކް )ލުއި ކާނާ، ބުއިން، ކޮފީ ފަދަ ތަކެތި ވިއްކުމަށް( ހިންގުން

ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމުާތ

ވިޔަފާރީގެ ފަރާތުން މުޢާމަލާތުކުރާނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމުާތ

ވިޔަފާރީގެ ންަނ

ފުރިހަމަ ންަނ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު / އެސް.އެމް.އީ ނަންބުަރ

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރްެސ

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެޑްރްެސ

ދާއިމީ އެޑްރްެސ

އީމެއިލް އެޑްރްެސ

އީމެއިލް އެޑްރްެސ

ފޯނު ނަންބުަރ

މޯބައިލް ނަންބުަރ

ރްަށއަތުޮޅ

އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބުަރ
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ޯފމާއިއެކު ހުށަހަޅާންޖެހޭ ލިޔުންތައް

ވިޔަފާރި ކުރިއަށްގެންދާނެ ޮގތުގެ ތަފްސީލް )100 ޮޕއިންޓް(

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއް )SME( އެއް ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމުގެ  

ލިޔުން

މަސްޢޫލުވެރި ފަރާތުގެ އައި.ޑީ. ކާޑުގެ ކޮޕީ

ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

މި ގޮޅި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑް އިންތިޒާމްކުރެވިފައިވާކަން / ހަމަޖެހިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުން. )ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ނުވަތަ 

އޮޑިޓެޓް ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓް.( ނުވަތަ  އެހެން ފަރާތަކުން އިންވެސްޓް ކުރާނަމަ އެފަރާތަކުން އިންވެސްޓް ކުރާނެ ކަމުގެ ސިޓީ 

އަދި އިންވެސްޓް ކުރެވޭނެކަން ކަށަވަރުވާނެ ލިޔެކިޔުން )އެފަރާތެއްގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ނުވަތަ އޮޑިޓެޓް ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓް(

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ދޫކުރާ އައުޓްސްޓޭންޑިން ކްލިޔަރެންސް ސްޓޭޓްމަންޓް

މިފޯމް މިކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބަސައިޓުން ލިބޭނެއެވެ. 

7.1 މާކެޓިން ޕްލޭން )20 ޕޮއިންޓް(

7.1.1 ވިއްކާ ތަކެތި ހާއްސަ ކުރެވޭނެ ފަރާތްތައް )ޓާގެޓް މާކެޓް(

ނޑައަޅާނެ ގޮތް  7.1.2 އަގުތައް ކަ

7.1.3 ވިޔަފާރި ކުރި އެރުވުމާއި އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް
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https://hdc.com.mv/app/files//2020/12/HDC-Due-Clearance-Form.pdf



7.2 ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން )40 ޕޮއިންޓް(

7.2.1 ވިޔަފާރި ފެށުމަށާއި ހިންގުމަށް ކުރާނެ ޙަރަދުތަކާއި ޢާމްދަނީގެ އަންދާސީ ހިސާބެއް

7.2.2 ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލު އަދި ރައުސްމާލުގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރާނެ ވަރު 

7.4 ވިޔަފާރީގެ ތަފާތުކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަން  )10 ޕޮއިންޓް(
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7.3 އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭން )30 ޕޮއިންޓް(

7.3.1 ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ތަކެތި ހޯދާނެ ގޮތާއި ހުޅުވާފައިހުންނާނެ ގަޑިތަކުގެ ތަފްސީލު 

7.3.2 މުވައްޒަފުން ނަގާނެ ގޮތާއި ނަގާނެ އަދަދުގެ ތަފްސީލެއް 

7.3.3 ވިޔަފާރި ހިންގާނެގޮތުގެ ތަފްސީލް  
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އިޤުރާރ8ު.

ރަށު މާރުކޭޓު ގޮޅި ކުއްޔަށްހިފުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމަށްފަހު ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިވާކަން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް 

ކޯޕަރޭޝަނަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ގޮޅި  ބާޠިލްކޮށް،  އެއްބަސްވުން  ސޮއިކުރެވިފައިވާ  ދިނުމަށް  ކުއްޔަށް  ހިނދެއްގައި،  ސާބިތުވެއްޖެ 

ނެގޭނެކަން ޤަބޫލުކޮށް އެއްބަސްވަމެވެ. އަދި މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ 5,000ރ )ފަސް ހާސް ރުފިޔާ(ގެ ބޭންކް ގެރެންޓީ ނުވަތަ 

ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ 10,500ރ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ނެގޭނެކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

ކަމަށާއި  ފިހަރާއެއް ނުހުންނާނެ  ވިއްކާ  މުދާ  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ކަމުގައިވިޔަސް،   ކޮށްފައިވި  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ  މިކުންފުނީގެ ނަމުގައި 

މިފޯމުގައި މިކުންފުނިން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ރަށު މާރުކޭޓު ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފަރާތެއްގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބަލައި ކިޔުމަށްފަހު 

ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލާ  މިގޮޅިތަކަށް  އަދި  އިޤްރާރުވަމެވެ.  ނޑު  އަޅުގަ މަޢުލޫމާތުކަމަށް  ތެދު  ދީފައިވާ  ހައިސިއްޔަތުން  މީހެއްގެ  ޝަރުތުހަމަވާ 

ނޑައެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ބަލައި އެކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.    ތެރެއިން ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ފަރާތް ކަ

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރުފުރިހަމަ ނަން

ސޮއިތާރީޚް

ނޑު ކުންފުނީގެ  ތައްގަ



BID SECURITY FORM

WHEREAS, (name of Proponent) (hereinafter called “the Proponent”) has submitted their bid dat-
ed (date of submission of bid) to (name of works) in (insert lot number), Hulhumalé (hereinafter 
called “the Bid”). 

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We (name of bank) having our registered office at (ad-
dress of bank) (hereinafter called “the Bank”) are bound unto the Housing Development Corpora-
tion Ltd of the Republic of Maldives, registration number C-793/2008 (hereinafter called “Lessor”) 
in the sum of MVR …………………. (Maldivian Rufiyaa) for which payment well and truly to be made to 
the said Lessor, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents. 

SEALED with the Common Seal of the said Bank this ……………………. Day of 2021.

THE CONDITIONS of this obligation are: 

1. If the Proponent 
(a) Withdraws its Bid during the period of bid validity 

2. If the Proponent, having been notified of the acceptance of its Bid by the Housing Development 
Corporation Ltd during the period of bid validity: 

(a) Refuses to accept the award; 
(b) Fails to submit the Performance Guarantee; or
(c) Fails to execute the term and conditions of Development and Lease Agreement; 

or

We undertake to pay to the Lessor up to the above amount upon receipt of his first written 
demand, without the Lessor having to substantiate his demand, provided that in his demand the 
Lessor will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of the 
above condition. 

This Guarantee will remain in force up to and including the date (insert date) 180 days from 
(date of proposal submission) after the deadline for submission of this Guarantee or as it may be 
extended by the Lessor, notice of which extension(s) shall be given to the Bank. Any demand in 
respect of this Guarantee shall reach the Bank not later than the above date. 

This guarantee shall supersede all agreements between us and the Proponent in relation to this 
Bid. If there are any inconsistencies between this guarantee and any other document exchanged 
between us and the Proponent, the terms of this guarantee shall prevail. 

This guarantee shall be governed by and construed in accordance with the laws of Republic of 
Maldives. 

_____________________________
(Seal and signature of the bank / financial institution)

ޖަދުވަލު 1 - ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ޯފމު



ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީޮކށްފައިވާ ރަށުމާރުކޭޓުން )ޯލކަލް މާރުކޭޓުން( 
ޮގޅި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޯފމު
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ވިޔަފާރި ކުރިއަށްގެންދާނެ ޮގތުގެ ތަފްސީލް )100 ޮޕއިންޓް(
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ނާ މޫ ނަ

7.1 މާކެޓިން ޕްލޭން )20 ޕޮއިންޓް(

7.1.1 ވިއްކާ ތަކެތި ހާއްސަ ކުރެވޭނެ ފަރާތްތައް )ޓާގެޓް މާކެޓް(

ނޑައަޅާނެ ގޮތް  7.1.2 އަގުތައް ކަ

ފުލްޓައިމްކޮށް މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ރެކްރިއޭޝަނަލް މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ނޑަޅިގެންދާނީ ތަކެތި ގަންނަ އަގުގެ ތެރެއަށް %20 މާރކަޕެއް ލާފައެވެ.  އަގުތައް ކަ

މީސްމީޑިއާގައި ވިޔަފާރި ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި، އެކިއެކި މުނާސަބުތަކާ ގުޅިގެން ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި ސޭލް އެޅުވުން. 

ވިޔަފާރި ފެށުމަށް ތަނުގެ ކުއްޔާއި، މުދަލާއި، މުސާރައަށް 135،000 ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މަހަކަށް 30،000 

ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒުކުރެވެއެވެ.

ފައިސާ ހޯދާނީ އާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި އަމިއްލަ ރައުސުމާލުންނެވެ. އަމިއްލައަށް 75،000 ރުފިޔާ އާއިލާއިން 65،000 ރުފިޔާ ރައުސްމާލުގެ 

ތެރެއަށް ލާގޮށެވެ. 

7.1.3 ވިޔަފާރި ކުރި އެރުވުމާއި އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް

7.2 ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން )40 ޕޮއިންޓް(

7.2.1 ވިޔަފާރި ފެށުމަށާއި ހިންގުމަށް ކުރާނެ ޙަރަދުތަކާއި ޢާމްދަނީގެ އަންދާސީ ހިސާބެއް

7.2.2 ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލު އަދި ރައުސްމާލުގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރާނެ ވަރު 

* މި   ނަމޫނާއަކީ   ވިޔަފާރި   ކުރިއަށްގެންދާނެ   ގޮތުގެ   ތަފްސީލް   ބައި   ފުރިހަމަކުރުމަށް   އެހީއެއްގެގޮތުން   ހިމަނާފައިވާ   ނަމޫނާއެކެވެ .    އެހެންނަމަވެސް    

ފޯމު   ފުރިހަމަ ކުރައްވާ   ފަރާތްތަކުން   އެދިލައްވާނަމަ    އިތުރު   މައުލޫމާތު    ހިމެނުމުގެ   ފުރުސަތު   އޮންނާނެ   ވާހަކަ   ދަންނަވަމެވެ . 
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7.3 އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭން )30 ޕޮއިންޓް(

7.3.1 ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ތަކެތި ހޯދާނެ ގޮތާއި ހުޅުވާފައިހުންނާނެ ގަޑިތަކުގެ ތަފްސީލު 

7.3.2 މުވައްޒަފުން ނަގާނެ ގޮތާއި ނަގާނެ އަދަދުގެ ތަފްސީލެއް 

7.3.3 ވިޔަފާރި ހިންގާނެގޮތުގެ ތަފްސީލް  

* މި   ނަމޫނާއަކީ   ވިޔަފާރި   ކުރިއަށްގެންދާނެ   ގޮތުގެ   ތަފްސީލް   ބައި   ފުރިހަމަކުރުމަށް   އެހީއެއްގެގޮތުން   ހިމަނާފައިވާ   ނަމޫނާއެކެވެ .    އެހެންނަމަވެސް    

ފޯމު   ފުރިހަމަ ކުރައްވާ   ފަރާތްތަކުން   އެދިލައްވާނަމަ    އިތުރު   މައުލޫމާތު    ހިމެނުމުގެ   ފުރުސަތު   އޮންނާނެ   ވާހަކަ   ދަންނަވަމެވެ . 

7.4 ވިޔަފާރީގެ ތަފާތުކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަން  )10 ޕޮއިންޓް(

ވިޔަފާރި ކުރާ މުދަލުގެ ތެރެއިން އެން ގެންނާނީ މާލެއިން ނެވެ. 

ނޑު 10:00 )ނަމާދު ވަގުތުތަކުގައި ފިހާރަ  ފިހާރަ ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ވަގުތު ތަކަކީ: ހޮނިހިރު – ބުރާސްފަތި ހެނދުނު 8:00 އިން ރޭގަ

ހުންނަނީ ބަނދު ކުރެވިފައެވެ.(  

ގޮޅީގެ  މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް  ގެންގުޅޭނީ އެންމެ މުވައްޒެފެކެވެ. މިމުވައްޒަފު ނެގުމަށްޓަކައި އޮންލައިން ޕޯޓަލް ތަކުގައި އިއުލާން ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. 

އަދި އިންޓަވިއު ކުރުމަށް ފަހު އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތެއް ހޮވިގެންދާނެއެވެ. 

ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިމާންޑް އިތުރުވެއްޖެނަމަ ވިއްކާ މުދާތައް އިރުތުވެގެންދާނެއެވެ. 

ނޑުމެން މިގޮޅީގައި ވިއްކާނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބްރޭންޑްތަކެވެ.  އަޅުގަ

ނާ މޫ ނަ


