
ޔަށް ދޫކުރުްނހުޅުމާލެގައި ތަަރައްޤީކޮށްފައިވާ ރަށުާމރުކޭޓުން ގޮޅި ކުއް  

1    ޞަފްޚާ  ހައުސިންގ ޑެެވލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 
 

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

  2023މާރިޗު   1  ތާރީހް:
  HDC(161)-MKS/IU/2023/127  އިއުލާނު ނަންބަރު:

 ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް  .1

) ފަރާތަށް 23ތެރެއިން އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހަޅާ  ގޮޅި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބީލަމުގެ އުސޫލުން ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ  1.1  (ތޭވީސް

: މީލާދީ  ކުލީގެ  1.2 . ) ދޭއް ( 02މުއްދަތު  އަހަރަށެވެ

)   ރ3،500  : މަހަކުބީލަން ފެށޭ އަގު  1.3  (ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ ދިވެހި ރުފިޔާ

 ގޮޅިތަކުގެ ތަފްސީލް   ރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކުއްޔަށް ދޫކު  .2

) ބޮޑުމިން   ގޮޅީގެ    ގޮޅީގެ އަދަދު   ގޮޅި ނަންބަރ  (އަކަފޫޓު

73.33 

DM-07, DM-10, DM-16, DM-17, 
DM-19, DM-20, DM-21, DM-22, 
DM-25, DM-26, DM-27, DM-28, 
DM-30, DM-31, DM-32, DM-34, 
DM-36, DM-37, WM-04, WM-14, 
WM-15, WM-19, WM-20          

23  

3.  :  ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް

 ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުން ދިވެހި  3.1

 އަހަރު ފުރިފައިވުން  18މީލާދީގޮތުން  3.2

 ހުޅުމާލޭގެ ރަށުމާރުކޭޓުން ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިންގުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވުން  3.3

 ންތައް ޔު ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކި ބީލަން   .4

. ކާޑު ކޮޕީ  4.1 .ޑީ  އައި

 ބީލަން ފޯމު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ   4.2

'   އި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ ބަދަލުގައި ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ (މިއިއުލާނާ  4.3 ) 'ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ  އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ   ތްތަކުގެއަދި އެފަރާނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް

 ފޯމު ހުށަހެޅުން ބީލަން  މާރުކޭޓުން ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފައި ހިންގުމަށް އެދި  ރަށު ހުޅުމާލެ   .5

  ތަން   ތާރީޚާއި ގަޑި   މަރުހަލާތައް 

  ހުށަހެޅުން  ފޯމު
:   ) ބުދަ(  2023މާރިޗު  08 ތާރީޚް
  އާ ދެމެދު   11:00  އާއި 9:30ގަޑި:  

  ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އިޢުލާނުކުރެވޭނެއެވެ. 
  ބީލަން ހުޅުވުން 

:   ) ބުދަ(  2022މާރިޗު  08 ތާރީޚް
ދޫކުރެވިފައިވާ    11:00ގަޑި:   ހަމައަށް  އާއި 

      ނަންބަރުތަކަށް ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު
ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ  ޔެކިޔުންތައް  ލިގުޅުންހުރި    އަދި  ހުޅުމާލެ ރަށުމާރުކޭޓުން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ގޮޅި ކުއްޔަށް ނެގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" ހުޅުމާލެ  " 5.1

. ނަން، އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު އަދި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއިއެކު    ބޭރުގައިސިޓީއުރައެއްގެ  މަތީގައިއެވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށެވެ

  ވޭނެއެވެ.  ބީލަން ފޯމު ހުށަހަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތުގެ ަފހުން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއްނުދެ 5.2

gurey
HDC Stamp



ޔަށް ދޫކުރުްނހުޅުމާލެގައި ތަަރައްޤީކޮށްފައިވާ ރަށުާމރުކޭޓުން ގޮޅި ކުއް  

2    ޞަފްޚާ  ހައުސިންގ ޑެެވލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 
 

 / hdc.com.mv)  ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ހިންގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ޅި މާރުކޭޓުން ގޮރަށު"ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ  5.3

properties.hdc.com.mv)   ްޑުައންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. އިނ  
ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް ދިނުމަށްޓަކައި، ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް    ރިވެލައްވާ ވެުޤގޮޅި ހިންގުމަށް ޝައު  ރަށުމާރުކޭޓުން  5.4

)  1  ހުށަހެޅޭނީ  .  (އެކެއް  ފޯމެވެ

މަރު  ފޯމުގައި  ބީލަން 5.5 ކޮންމެ  ބީލަމުގެ  ބީލަން،  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިނުވާ  މަޢުލޫމާތު  ބާތިލްކުރުސައްޙަ  އިހްތިޔާރު  ހަލާއެއްގައިވެސް  ފުރިހަމަ  މުގެ 
 .  މިކޯޕެރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެެއވެ 

.  5މި ބީލަމުގެ މަރުހަލާގައި ވެއިޓްލިސްޓް ގެ ގޮތުގައި އިތުރު   5.6  (ފަހެއް) ފަރާތް ނެގޭނެއެވެ

 ލިބޭ ފަރާތްތައް އިޢުލާނުކުރުމާއި އެންގުން   ކުއްޔަށް ހިފުމަށް   މާރުކޭޓުން ގޮޅިތައް ރަށު  .6

އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ  ރަށުމާރުކޭޓު ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅާ   6.1 އައިޑީ ނަންބަރު  ނަމާއި  ތިއްބަވާ ހުރިހާ    އަގު ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން 
. ރެވޭނެއެ އިއުލާނުކު ބީލަން ހުޅުވާ ވަގުތު  ތްތުަކގެ ހާޒިރުގައިފަރާ  ވެ

ތެރެއިން އެންމެ މަތިން އަގު  ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަން ރަށުމާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ލިބޭނެ ފަރާތެއް ހޮވިގެންދާނީ ގޮޅިއެއް ކުއްޔަށް ނެގުމަށް އެދި  6.2
 . ތަރުތީބުންނެވެހުށަހަޅާފައިވާ 

 ވެ.ގުރުއަތުނަގައިގެނެ ތަރުތީބުކުރެވިގެންދާނީ   ނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ފައިވާއެއްއަގެއެއް ހުށަހަޅާއެއްފަރާތައްވުރެ ގިނަފަރާތްތަކުން  6.3

ޅި ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ފުރުޞަތު  އަދި ގޮ  ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެ   ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ގޮޅި ކުއްޔަށް   6.4
. އެކަން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމަކުން   އެންގޭނެއެވެ

 ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހޮވޭ ފަރާތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް  .7

7.1  :    ކުލި  ށްވާ މަހަ 3ހުށަހަޅާ ބީލަން އަގުގެ  ލީސް ޑިޕޮސިޓް

.ފަސް(  05މާރުކޭޓުން ގޮޅި ހިންގުމަށް ފުރުޞަތު ލިބުނުކަން އަންގާ މިކޯޕަރޭޝަނުން ސިޓީފޮނުވާތާ  ރަށުދައްކަން ޖެހޭނީ  ލީސް ޑިޕޮސިޓް   7.2  ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ

 ސޮއިކުރުން   އެއްބަސްވުމުގައި މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކާއި އެކު  ރަށު  .8

ގެ ސިޓީ ފޮނުވާ ތާރީހުން  ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރަތުގެ ނަންމަތީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ނުވާނަމަ، މިކޯޕަރޭޝަނުން ރަށު މާރުކޭޓުން ގޮޅިއެއް ހޮވިފައިވާކަމު  8.1
ގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީއެއް މިކޯޕަރޭޝަަނަށް  (ފަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ނަމުގައި ވިޔަފާރިއެއް ރަޖިސްޓަރކުރަންވާނެއެެވެ. އަދި ވިޔަފާރީ   05ފެށިގެން  

  .  ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ

ހުށަހަޅާތާ  ރަށު މާރުކޭޓުން ގޮޅިއެއް ހޮވިފައިވާކަމުގެ ސިޓީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު   8.2 ގޮޅި  ، ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައިފަސް(  05މިކޯޕަރޭޝަނަށް 
. ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ފަރާތާއި މިކޯޕަރޭޝަނާއި ދެމެ  ދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވޭނެއެވެ

 ގޮޅިތަކުން ޚިދުމަތްދޭން ފެށުން މާރުކޭޓުގެ  ރަށު  .9

ގޮޅިސޮއިކުރެ  އެއްބަސްވުމުގައި  ދޫކުރުމުގެ  ކުއްޔަށް  ގޮޅި 9.1 )  ތެރޭގައި    ދުވަސް )  ހަތެއް (  07  ފެށިގެން   ދުވަހުން  ހަވާލުކުރާ  ވި  (ބަންދުދުވަސް ހިމެނޭގޮތަށް
. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ޙި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން    ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  ދުމަތްދޭން ނުފަށައިފިނަމަ، ގޮޅި ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޙި ދުމަތްދޭން ފަށަންވާނެއެވެ

 ލިބިގެންވެއެވެ.   އެޗްޑީސީ އަށް  މުގެ އިޚްތިޔާރުއެއްވެސް ބަދަލަކާއި ނުލައި ބާތިލުކުރު

9.2  .  ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ވަސީލަތްތައް ކުއްޔަށް ދެވޭ ގޮޅިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ

  10:00އިން ރޭގަނޑު    08:00ތައް ފިޔަވައި ހެނދުނު  ތު ވަހެއްގެވެސް ނަމާދުވަގުކޮންމެ ދު   ދުވަސް ފިޔަވައި  ހުކުުރު   ން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ގޮޅި މާރުކޭޓުރަށު 9.3
. ހުޔަފާރިއަށް ހުޅުވާފައި  ވިއަށް    އަށް   11:00އިން ރޭނގަޑު    06:00ކުއްޔަށް ނަގާ ފަރާތުން އިޚްތިޔާރުކުރައްވާ ނަމަ ހެނދުނު    އަދި  ރުން ލާޒިމްވާނެއެވެ

 މާރުކޭޓުގައި ވިޔަފާރިކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ރަށުމިނޫން ވަގުތުތަކުގައި . ގޮޅިން ހިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ

ިއވާ ގަޑިތަކަށް  އި މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފަހާލަތެއްގަ  ގެނެސްފި  ސަރުކާރުގެ އެެއްވެސް އިދަރާއަކުން ބަދަލެއް   އިދަށްވާަޤހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތަކުގެ    އްފިހާރަތަ 9.4
.   ބަދަލު ގެނެވޭނެ    އެވެ

gurey
HDC Stamp



ޔަށް ދޫކުރުްނހުޅުމާލެގައި ތަަރައްޤީކޮށްފައިވާ ރަށުާމރުކޭޓުން ގޮޅި ކުއް  

3    ޞަފްޚާ  ހައުސިންގ ޑެެވލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 
 

 ޞީލު ތަފް   ކުރުމަށް ހުއްދަ ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ ބާވަތްތަކުގެ ގޮޅިތަކުގައި    މާރުކޭޓުގެ ރަށު  . 10

 ްރޯ ތަކެތި (ކަނޑާއި އެއްގަމު މަސ (  އަދި ގުޅުން ހުރި ތަކެތި

 ީމޭވާ އާއި ތަރުކާރ 

  ިދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ކާބޯ ތަކެތ 

 ްއަދި ކްރާފްޓްސް  އާޓްސ 

  ޭތަކެތި ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޭނުން ކުރެވ 

 ްއިލެކްޓްރޯނިކްސް އަދި ގޭގައި ގެންގުޅޭ ސާމާނ 

  ްޕެޓް ފުޑ 

 ިސްވެނިއާރ އަދި އާސާރީ ތަކެތ 

  ަރީޓެއިލް ފިހާރ 

 ްތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ކިއޮސްކ 

 ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ   މާރުކޭޓުން ރަށު  . 11

 ފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ގޮޅި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ  11.1

  އެ ހުއްދަތައް ނެގުމާއި، އަދި އެއްވެސް ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ،   ، ނަގަންޖެހޭނަމަ  ހުއްދަ  މުއައްސަސާއަކުން  ސަރުކާރުގެ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ހިންގުމުގެ  ގޮޅި 11.2
  ން ފީއެއް ދެއްކު އެ

  އުްކންގަވާއިދުން ދެ  ލާއި ކަރަންޓު ބިލުފެން ބި ގޮޅީގެ   މާރުކޭޓް 11.3
 ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުރަން  ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮޅި ހަމައެކަނި  މާރުކޭޓު 11.4

 ން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހާ އިދާރާތަކުގެ އުޞޫލުތަކާއި ަޤވާއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތު 11.5

 ން ހޯދު  ލިޔުމުން  ހުއްދަ ސީގެ .ޑީ .އެޗް ކަމުގައިވާނަމަ  ގެންނަ  ބަދަލެއް  އެއްވެސް ގޮޅިއަށް  މާރުކޭުޓ 11.6

 ން އަމަލުކުރު  އަށް" ގަވާއިދު އުސޫލާއި  ހިންގުމުގެ  މާރުކޭޓު ރަށު "  ހިންގުމުގައި  މާރުކޭޓު  ރަށު 11.7

. ކެއް އެއްޗެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ގޮޅީގައި މާރުކޭޓު  ރަށު 11.8  ކުން، ފިހުން އަދި ތެލުލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

 . މަނާކަމެކެވެ ގެންގުޅުމަކީ  ބެހެއްޓުމާއި  ގޭސް  ގިރިސް،   ތެޔޮ،  ޒާތުގެ ހިފާ  އަލިފާން  ޅީގައިގޮ މާރުކޭޓު  ރަށު 11.9

  ހައްދުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތަކެއްޗާއި ކުނި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  ސަރަ އާންމު  މާރުކޭޓުގެ  އަދި  ބޭރު ގޮޅީގެ  11.10
 މަނާކުރާ ަޤވާޢިދުގައި ާޤނޫނިާއ  ކުރުމާއި، ބޭނުންކޮށްގެން  މާރުކޭޓުގެ  ނުވަތަ  މާރުކޭޓުގައި  ކަމެއް އެއްވެސް  ނުކުރާ ހުއްދަ  ޤަވާޢިދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނާއި 11.11

 ކުރުމަށް  ބަޔަކު އެހެން ކަމެއް އެފަދަ ހުއްދަ ކުރުމާއި،  ކުރުމަށް ކަމެއް އެފަދަ ބޭނުންކޮށްގެން މާރުކޭޓުގެ ބަޔަކު އެހެން އަދި ޙާޞިލުކުރުމަށް، މަްޤޞަދެއް
     .މަނާކަމެކެވެ ކުރުމަކީ ކަމެއް ޒާތުގެ މަގުފަހިވާ 

ން ގޮޅީގައި ކުރާ ކަމަކުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކުން، މާރުކޭޓުން ގޮޅި ކުއްޔަށް  ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ނުވަތަ ގޮޅީގައި ތަކެތި ވިއްކަން ހުންނަ ފަރާތު 11.12
ތިބި   . އަދި،  ފަރާތްތަކަށްނަގައިގެން  ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ ނުވަތަ ގޯނާއަކަށް ވެދާނެ   ހިފާފަރާތެުގ ކުއްޔަށް، ނުވަތަ ޢާންމުންނަށް އުނދަގުލަކަށް 

 ފަރާތުން  ހިފާ  ކުއްޔަށް ޒިންމާ  ފުރިހަމަ އެކަމުގެ ، ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމަ ސަރަޙައްދަކަށް އެއްވެސް މާރުކޭޓުގެ  ނުވަތަ ގޮޅި  ދޫކުރެވިފައިވާ ކުއްޔަށް  އިހުމާލަކުން
  . ވާނެއެވެ އުފުލަްނ

 ޙަވާލު ސީއާ .ޑީ.އެޗް ހުސްކޮށް ތަން  ހަމަވުމުން،  މުއްދަތު އެއްބަސްވުމުގެ  ދޫކުރުމުގެ  ކުއްޔަށް  ގޮޅިއެއް ރަށުމާރުކޭޓުން  ހުޅުމާލޭ  11.13
. ގޮޅިއަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއްވެ ނުވަތަ އުނިކަމެ ހުރިނަމަ  .ކުރަންވާނެއެވެ   މިކަން  ޙަވާލުކުރަންވާނީ ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތަށް ޙަވާލު ކުރި އިރު ހުރި ގޮތަށެވެ

  .  ރަންގަޅުކުރުމަށް ދާ ޙަރަދު ސެކިއުރިޓި ޑިޕޮޒިޓުން ކެނޑޭނެއެވެ
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