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ލްޗަރމެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަ ، ޒްމިދިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީ

     މާލެކ ދިވެހިރާއްޖެ
 

      

 ން ލޮނުފެނުމަސްދޯނިފަހަރުގައި ންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލޮޕްމަފިޝަރީޒް ޑިވޮ 
  ލް ޞޫ ރުމުގެ އު ލޯން ދޫކު ށް ރުމަ ޤާޢިމްކު ނިޒާމް މަސްފިނިކުރާ 

 
މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ލޯން ދޫކުރުމުެގ މަޝްރޫޢުގެ މަޤްޞަދަކީ މި ންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުންޒް ޑިވޮލޮޕްމަފިޝަރީ -1

ޕްލާންޓްތަކުން މަސްވެިރން ބޭުނންވާ ވަރަްށ އައިސް ނުިލބޭތީއާއި އައިސް  ޤާޢިމްކޮށްފައިހުރި އައިސްއަތޮޅުތަކުގައި 
ރައްކާކޮށް، ަގއި ތު ތާޒާކަންމަތީ ދޯނީޤުއި ބޭނޭ މަސް ގިނަވަގަމަސްވެރިކަމުކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ކުޑަކޮށް ހޯދުމަށް 

ނޑުމަތީގައި ގިނަވަ ތަރައްޤީކުުރމަށް އެހީތެރިވެ ހޭަދކުރެވޭ ގޮތް މެދުވެރިކޮށް މަްސވެރިކަން އިތުރަށް ޤުތު ކަ
 މެވެ.މަގުފަހިކޮށްދިނު

 

  އެވެ. ރުފިޔާ (3,084,000.00) ސްމިލިޔަން އައްޑިހަ ހަތަރު ހާ ތިންދޫކުރެވޭީނ ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުއިން ލޯން މި -2
 

މަސްފިނިކުރާ ްނ ލޮނުފެނު މަސްދޯނިފަހަރުގައި  ،ލޯންތައް ޢަމާޒުކުރެވޭނީ ޫދކުރެވޭދަށުން ލޯން ޕްރޮގްރާމްގެ މި
މިގޮތުްނ ކުރުމަށެވެ. ޤާޢިމް( އާރް. އެސް. ޑަބްލިޔު. ސިސްޓަމްރެފްރިޖަރޭޓަޑް ސީވޯޓަރ ސިސްޓަމް، ނިޒާމް )

ލޮނުފެނުްނ މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމް ޤާޢިމް ކުރުމަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭނީ ފައިބަރ ދޯނިފަހަރު  މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން
 ތަކަށެވެ.  

 
 

 ތުތަކަކީ:ލޯން ދޫކުރުމުގެ ޝަރު މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން -3
 އިންސައްތައެވެ. 6ގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކީ އަހަރަކު ހ. ލޯނު
އެންމެ ބެލޭނީ  ވެ. މިމުއްދަތުރު ދުވަހެއަހަ (5) ސްފައަދާކުރުމުގެ އެންމެ ދިގުމުއްދަތަކީ  ށ. ލޯނު

  ގްރޭސް މުއްދަތެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. ދުވަުހގެ (66)ސް ހަމަގިނަވެގެން 
، ަތކަކަށްވާތީލޯނުދަދުގެ ޢަމަތީ ރ( އަށްވުރެ 560666/-ރުފިޔާ ) ފަންސާސް ހާސްތަކަކީ މިލޯނުނ. 

ޑިވެލޮޕްމަންްޓ އެންޓަރޕްރައިސަސް މް ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމިލޯނުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ަބލައި، 
ނޑައަޅާ މިންވަރު އިން  ޑީ.އެފް.ސީ(.ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން )ެއސް ޮގތުގައި  ގެރަހުނުކަ

 ބަހައްޓަންޖެޭހނެއެވެ.
ނޑައަޅާޕްރޮގްރާމްގެ  ލޯނުމިރ.  ލޮނުފެނުން މަސްފިނިކުރާ  ދަށުން ދޫކުރާނީ، އެފަރާތަކުން ގަތުމަށް ކަ

 15މަދުވެގެން އަގުގެ ގެ ގާއި ސިސްޓަމް ދޯނީގައި ހަރުކުރުމުޖުމްލަ އަ ގެނިޒާމާއި ޖަނަރޭޓަރު

ނޑައަޅާ ދެއްކުމުން ފަރާތަށް ވިއްކާ ލޮނުފެނުން މަސްފިިނކުރާ ނިޒާމްއިންސައްތަ  ލޮނުފެނުން ގަތުމަށް ކަ
ން މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުއިންސައްތަ އަށްޖެހޭ ފައިސާއެވެ.   85މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 

-)އެންމެ ބޮޑު ޢަދަދަކީ  ލޯނު ދޫކުރާއެއްފަރާތަކަށް ގަތުމަށް  ކުރާ ނިޒާމްން މަސްފިނިލޮނުފެނު
 ރުފިޔާއެވެ. ހަތްލައްކަ ރ(  700,000/

ނޑައަޅާފައި އެވަނީ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލޯނު ބ. ލޮނުފެނުން މަސްފިނިކުރާ ިނޒާމުގެ ގެ އަގު ކަ
ސިސްޓަމް ހިންގަން ބޭނުންާވ އަގާއި މާޒުކޮށް އެ ސިސްޓަމްގެ ޓަނުގެ ޕްލާންަޓށް އަ 15އަދި  16

 އަގު ހިމަނައިގެންނެވެ.ހަރުކުރުމުގެ ދޯނީގައި މި ސިސްޓަމް ޖަނަރޭޓަރުގެ އަގާއި 
 ލޮނުފެނުން މަސްފިނިކުރާ ިނޒާމް ޤާޢިމް ކުރުމަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭނީ ފައިބަރ ދޯނިފަހަރު ތަކަށެެވ.ޅ. 
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ިނޒާމަށް އާއްމުކޮށްދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްބޭުނންވާ  މަސްފިނިކުރާލޮނުފެނުްނ  .ކ
ވިއްކާފަރާތުން ދޭނޭކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިޔުމުން ހޯދާ ހަކަށް މީ 2އްދަތުގެ ފަންނީ ތަމްރީނު، ދޯނީގެ ކުރުމު

   އެލިޔުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.
 

ނޑައަޅާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮދަށުން ލޯނު ދޫކުރާނެ ފަރާތްމަޝްރޫޢުގެ މި -4  މެރިން ރިސޯސަސް ، ފް ފިޝަރީޒްތައް ކަ
 މަށްފަހުގަެއވެ. ބެލުއިން އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އާއި  އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 

ނޑައަޅާނީ، ލޯނުދޫކުރުމުގައި އެސް.ޑީ.އެފް.ސީން  ޢާންމުކޮށް  -5 ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލޯނުގެ މިންވަރު ކަ
ތުރުން، ޯލނަްށ އެދޭފަރާތުން އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމަށްފަުހގައެވެ. އަދި، ބަލާބެުލންތަކުގެ އި

އެފަރާތަކުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މަސްދޯންޏެއް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، 
މިދެފަާރތުން ޢައްޔަން ކުރާފަރާތަކުން ިޒޔާރަތްކޮށް، ކުރާ މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ނުވަތަ 

 ދިރާސާގެ ރިޕޯޓްގެ މައްޗަށް ބެލޭނެއެވެ.
 

ނޑައެޅުމުގައި،  ލޯނު -6 ލޯނެއްވާަނމަ، އެލޯނެއް މިނިސްޓްރީ އިން ދޫކޮށްފައިވާ ދޫކުރާ ފަރާތްތައް ކަ
ެނތް ފަރާްތތަކަށް އިސްކަްނ  މިހާރުގެ ލޯނެއް އަދާކުރަމުންގޮސްފައިވާގޮތަށް ބެޭލނެއެވެ. ލޯނުދޫކުރާފަރާތް ހޮވުމުަގއި

 ދެވޭނެއެވެ.  
 

ފައިވާ ލާމެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން އެކުލަވާ ،ޕްރޮގްރާމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްމި -7
އިގަތުމާއި ލިޔުންތައް ބަލަ ދުތަކާއި އެއްގޮތަށް މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ޢިޤަވާ އުޞޫލާއި

  އިންނެވެ. އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ ފައިސާ ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްގެންާދނީ  ލޯނު ފައިސާ ދޫކުރުމާއި ލޯނު
 

ނޑައަޅާ ލޯނު -8  އެއްބަސްވުމެއްގެލޯނު އާއެކު ސޮއިކުރެވޭ އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ ދޫކުރާނީ  ލޯނުފަރާތްތަކަށް  ދޫކުރުމަށް ކަ
 ދަށުންނެވެ. 

 

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު  ގެ ލޯނުއެސް.ޑީ.އެފް.ސީދޭ ފަރާތްތަކުން، އެކަމަށް އެދި އެ  ލޯނަށް ދަށުންމިމަޝްރޫޢުގެ  -9
 އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހުަށހަޅަްނޖެހޭނެއެވެ.

މެރިން ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްނދަށް މަސްވެރި އުޅަ ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ގައިމަސްވެރިކަމު ހ.
 ފޮޓޯކޮޕީ. ގެލައިސަންސްމަސްވެރިކަމުގެ ވާ އިން ދޫކޮށްފައިއެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް  ރިސޯސަސް

ލޯނަށް އެދި ހުަށހަޅާ ފަރާތަކީ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، އެފަރާެތއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  .ށ
ކޯޕޮރޭޓިވްއެއް ނުވަތަ ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް، ޖަމްޢިއްޔާއެއް،  ފޮޓޯކޮޕީ.ކާޑުގެ 
 އްގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ފޮޓޯކޮޕީ.އެފަރާތެނަމަ، 

 ހަޅާ ެއއްޗެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ފޮޓޯކޮޕީ.ގޮތުގައި ހުށަގެ ރަހުނު. ނ
މަސްފިދިކުރާ ދިޒާމަފް އާއްމުކޮފްދިމާވެދާދެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަފްބޭދުދްވާ ކުރުމުއްދަތުގެ ފަދްދީ ރ. 

ކަދް ލިޔުމުދް ހޯދާ އެލިޔުދް ވިއްކާފަރާތުދް ދޭދޭކަމުގެ ޔަގީދްމީހަކަފް  2ދުކ ދޯދީގެ ތަމްރީ

   މިދިސްޓްރީއަފް ހުފައަޅަދް ވާދެއެވެ.
 ކޮޕީ. ކުރެހުމުގެޖެނަރަލް އެރޭންޖުަމންޓުގެ ދޯނީގެ  ބ. 

 

އިންސައްތަ  15ގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ޖެނަރޭޓަރ ސެޓް، އެދޭ ފަާރތުން އާރު.ެއސް.ޑަބުލިޔު ސިސްޓަމްލޯނަށް  -16
 ލިޔުމަކުންލޯނަށް އެދޭ ފަރާތަށް  ކަންހަމަޖެހިފައިވާ އިން ލޯނު ޑީ.އެފް.ސީ.އެސްނީ ވިއްކާފަރާތަށް ދައްކާ

 އެންގުމުންނެވެ. 
އިންސައްތަ ވިއްކާފަރާތަށް ދައްކާފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން  15އިން ލޯނު ދޫކުރާނީ  ޑީ.އެފް.ސީ .އެސް  -11

  އަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ 
  ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެއެވެ. ހޭއްކާނަަމ، ޯލނު ނުދެއްކުމުން އަޅަންޖެވާޢިދުން ލޯނު ނުދަޤަ -12
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މިފައިސާ ވިއްކާފަރާތަށެވެ.   ޖެނަރޭޓަރ ސެޓްފެން ފިނިކުރާ ނިޒާމް، ލޮނުސީދާ ދޫކުރާނީ  މިލޯނަށް ފައިސާ -13
އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ. އިން ދައްކާނީ ލޯނަށް އެދުނު ފަރާތުން، ޭބނުންވާ ސިސްޓަމެއް ގަންނަ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ 

ކޮށްފައިވާ ސައްޙަ ކުންފުންޏަކަށް ޤަޢުމެއްގަިއ ރަޖިސްޓްރީނޫނީގޮުތން އެޤާޏަީކ ކުންފުންޏަކަށެވެ. މިކުންފުން
 ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ރާ ގޭހަކީ، ތިމާވެށްޓާ ބޭނުންކުރެފްރިޖެރަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ، މިލޯނުގެ ދަށުން ގަންނަ މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމުގައި -14
 ށް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އަށް ހުށައަޅަންޖެހޭނެއެވެ. ރައްޓެހި ގޭހެއްކަން ގަންނަ ފަރާުތން ލިޔުމަކުން ކަށަވަރުކޮ

 

ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަރުތު  36ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ  -15
ބުދެވޭނެއެވެ.  ޖަވާފަރާތްތަކަށް ހަމަވާ ފޯމްތައް، މި މުއްދަތުނިމުމުން ވަޒަންކުރުމަށްފަހު މިފޯމްތައް ހުށަހަޅާފައިވާ 

މި މުއްދަތަށްފަހު ހުށަހަޅާ ޝަރުތުހަމަވާ ފޯމްތައް ވަޒަންކުރެވޭނީ ލޯނަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމްތަްއ ބަލައިގަންަނ  އަދި،
 ޖަާވބުދެވޭނެއެވެ. ންމުލިޔުއެންމެފަހު ތާރީޚަށްފަހުއެވެ. މިޯފމްތައް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ހުށަހަާޅފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 
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