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 ގުޅޭ މައުލޫމާތު   ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާ   ފާނަ އާލާކޮށްފައިވާ  
 އާއި ގުޅޭ(30-PMU1/30/2020/104(IUL) )އިޢުލާނު ނަންަބރު: 

 
 ތަޢާރަފު 

ވަރލްޑް ޭބންކުގެ ހިލޭ އެހީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ފަރާތުން ހިންގާ  
މޫދުކޮށީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  ދަށުން    ގެ[ސަސްޓެއިނަަބލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓު]

 ސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ތަފްނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ގަސްތުކުރަމެވެ. މިނީލަމާ ެބހޭ ޮބޑުކޮށްފައިވާ ފާނަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުގެ މުއްސަނދިކަން ތަރައްޤީކޮށް   ޓަކީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްރިސޯސަސް  ސަސްޓެއިނަަބލް ފިޝަރީޒް  
ބޭނުންކުރު މަޤްސަދުގައި  ހެޔޮގޮތުގައި  އަހަރު    2017މުގެ  މަޝްރޫޢެކެވެ.  ދުވަހު  އަހަރު  5ފެށި  ވަނަ  މަޝްރޫޢޫގެ ގެ  މި 

ކުރިއެރުވުމެވެ.   ތަރައްޤީކޮށް  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ދާއިރާ  މަސްވެރިކަމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަޤްޞަދަކީ   އަދިމައިގަނޑު 
ވަޞީލަތްތައް   ކަނޑުގެ  ަބލަހައްޓައި  ކޮށް،ޤީތަރައްމަސްވެރިކަމާއި  ސިނާޢަތުގެ   ،ހިންގާ  މެރިކަލްޗަރ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އާންމު ރައްޔިތުންނަށް    ،ކޮށްޤީތަރައް   ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެރިކަލްޗަރ  މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  މިވެ.  މެމަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރު
ޓަކައި ފާނަ ޮބޑުކުރުމުގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް އ.ދ މަހިަބދޫ، އޮމަދޫ،  ލިއްަބއިދިނުމަށްއާމްދަނީ    މަސައްކަތުން    މެރިކަލްޗަރ

މަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދުގައި ކުދި  ގޭިބސީއަކަށް 19ޖުމްލަ  ކުން ހޮވާލެވުނުމިރަށްތަ ގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ. ދަނގެތި އަދި ދިގުރަށު
މަސްކާނާޓާއިކޮށް،  އާއިފާނަ ހަވާލުކުރަމުންނެވެ.  ،  ޮބޑުކުރުމުމި  ދަނީ  ފާނަ  ކޮށީގައި  މޫދު  ޕްރޮޖެކްޓަކީ  މަސައްކަތް    ގެ 

ގޮތުގައި ހަރަކާތެކެވެ.    ކުރުންވިޔަފާރިއެއްގެ  ފަރުމާކުރެވުނު  ބެލުމަށް  ހަރައަޖުމަ  ހޮވިފައިވާ  ކާމި  ަބއިވެރިވުމަށް  ތުގައި 
ފާނަ ޮބޑުކުރުމުގެ ކުދި ވިޔަފާރި ރާވާ ހިންގުމާއި ގުޅޭ އިތުރުން،    މޫދު ކޮށްޓާއި ކުދި ފާނައާއި  މަސް ކާނާގެ  ގޭިބސީތަކަށް
ފާނަ ދޫކުރެވިފައި ވަނީ މަހިަބދޫއާއި އޮމަދޫން ހޮވާލެވުނު ޖުމްލަ  ހާތަނަށް  މިކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ.    ތައްވެސްތަމްރީނުސިލްސިލާ  

  ޮބޑުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން    7ފަރާތުގެ ތެރޭން މަހިަބދޫގެ    11ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި    ފަރާތަކަށެވެ.  11
 ކުވެރިކަމުގެ ދަށުގައެވެ.މިފަރާތްތަކުގެ މިލްމިހާރުވަނީ ޮބޑުކޮށްފައިވާ ފާނަތަށް ފާނައެވެ. 
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 ފާނައިގެ ތަފްސީލު 
މަހިަބދޫގައި  ޖަނަވަރީ  2020 އެރަށުން  އދ.  ދެމެދު    )ހަތް(  7ވާލެވުނު  ހޮ  ކައުންސިލާއި،  މިނިސްޓްރީއާއި  ގޭިބސީއަކާއި 

ކުދި  )ހަތްހާސް( 7000ފާނައިގެ މަގުން ޖުމްލަ )އެއްހާސް(  1000ގެ ދަށުން ކޮންމެ ގޭިބސީއަކަށް އެއްަބސްވުމެއްކުރެވުނު 
  ހަވާލުކުރެވުނު   އެފަރާތްތަކަށް.  ހަވާލުކުރެވުނެވެމޫދުކޮށީގައި ޮބޑުކުރުމަށް    ،ގްރާމް(  93.73)އެވްރެޖްކޮށް ަބރުދަނުގައި  ފާނަ  
މާކެޓް ކުރެވޭ ސައިޒަށް  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި    7  ،ން ގިނަ ޢަދަދެއް ވަނީޮބޑުކުރަމުން ދިޔަ ފާނައިގެ ތެރެއި  ތަކުގައިކޮށި
ފާނައާއި ވަނީ އިމްޕޯޓުކުރެވިފައިވާ،    ފާނަ ޮބޑުކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައި  .ޮބޑުވެފައެވެ  (ވުރެ މަތިގްރާމަށް  400ަބރުދަނުގައި  )

ވައްތަރުތަކަށް ކާންދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ  ތައްޔާރުކޮށް، ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާުބތަކުގައި މި  ަބރަމަންޑީފަދަ ާބވަތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް  
ގައި ޚުލާސާ    1އެވްރެޖް ސައިޒު ތާވަލު    ފާނައިގެކޮށިތަކުގައި ހުރި ފާނައިގެ އަދަދާއި،    އި،ގަ  13  އޮގަސްޓް  2020ކާނާއެވެ.  

އެވަނީއެވެ.   ހުރީ  ކުރެވިފައި  މިހާރު  ވަކިންނެވެ.ފާނަތައް  ދެސައިޒު  ވަކިކޮށް،  އެއްޗެހި  ޮބޑެތި  އެއްޗިއްސާއި  އަދި   ކުދި 
އްކާލާ ހުރިހާ  ނީލަމުގައި ވި  ގައި ޚުލާސާ ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.  2ކޮށިކޮށީގައި ހުރި އެކި ސައިޒުގެ ފާނައިގެ އަދަދު ތާވަލު  

އަގު  ޖުމުލަ  އެންމެފަހުގެ  ދޭންޖެހޭ  ވެރިފަރާތްތަކަށް  ފާނަކޮށީގެ  ވަކިވަކި  އަގާއި،  ޖުމުލަ  ފަހުގެ  އެންމެ  ޖެހޭ  ފާނައަކަށް 
އަދަދަދު ކުރުމަށް   މާކެޓް ސައިޒަށް ޮބޑުވެފައި ހުރި ފާނަ ،ކަނޑައަޅާނީ، ގަންނަ ފަރާތާއި ވިއްކާ ފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި ފާނަ ގުނާ

ކޮށިތަކުގެ ވެރިންނަށް އަގު އަދާކުރުމުގައި ެބލެވޭ އަދަދުތަކާއި، މިކަރުދާހުގައި ހިއްސާކުރާ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކާއި  ފަހުގައެވެ.  
 ޮބޑުވެފައި އަދި މާކެޓް ސައިޒަށްވަނަ ދުވަހު ހުރި އަދަދުތަކާއި( ދެމެދު ކުޑަ ފަރަގެއް ހުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ.    13  އޮގަސްޓް)

 ހުރި ފާނައިގެ ޢަދަދު މި ކަރުދާހުގައި ަބޔާންކުރާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. 

 . އދ. މަހިބަދޫގައި މޫދުކޮީށގައި ބޮޑުކޮށްފައިވާ ފާނައިގެ ތަފްސީލު 1ާތވަލު 

 އެންމެ ދަށް ބަރުދަން )ްގރާމް(  އެންމެ މަތީ ބަރުދަން )ްގރާމް(  )ްގރާމް( އެްވރެޖް ބަރުދަން  ފާނައިެގ އަދަދު  ގޮޅި /ކޮށި

1A 437 567 939 400 

2A 681 566 1075 400 

3A 712 549 958 238 

4A 574 528 912 113 

5A 567 583 968 400 

6A 715 581 961 293 

7A 554 540 906 322 
 

 ތެރެއިން މާކެޓް ސައިޒަްށ ބޮޑުވެފައިވާ މިންވަރު . އދ. މަހިބަދޫގައި މޫދުކޮީށގައި ބޮޑުކޮށްފައިވާ ފާނައިގެ 2ާތވަލު 

އަށްވުރެ  400 ގޮޅި /ކޮށި ގ 

 ކުދި

އާއި  400 އާއި 600ގ  ގ 

 ދެމެދު 

 ގ އިން މަތި 800 ގ އާއި ދެމެދު  800ގ އާއި  600

1A 0 278 142 17 

2A 0 436 216 29 

3A 2 502 180 28 

4A 1 442 123 8 

5A 0 340 192 35 

6A 2 412 276 25 



 

 

 ވަނަ ޞަފުހާ   3ޞަފުހާގެ    5

 

7A 1 411 134 8 

 
 ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމާއި ނީލަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

ފަރާތްތަކުން   އެދޭ  ަބއިވެރިވާން  ވުމުގެ     auction.mmri.gov.mvނީލަމުގައި  ރަޖިސްޓަރީ  ވާންވާނެއެވެ.  ރަޖިސްޓަރީ 
ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ     އިން ފެށިގެން ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.  2ސެޕްޓެންަބރު    2020ފުރުސަތު  

 އީމެއިލް އެޑްރެސްއަށް ވެރިފިކޭޝަން އީމެއިލްއެއް ފޮނުވޭނެއެވެ. 

  2020މެދުވެރިކޮށް ނީލަމަށް އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު    auction.mmri.gov.mvން  ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކު
  20:00ދުވަހުގެ    ުބރާސްފަތިވާ    15އޮކްޓޫަބރު    2020ފެށިގެން    ން  20:00ނޑު  އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭގަވާ    13އޮކްޓޫަބރު  

 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވިފައި ހުންނާނެއެވެ. 

ރ 100-/ނީލަން ފެށޭ އަގަކީ ފާނައަކަށް  ފާނަ ހުރި ކޮށިތައް ވަކިވަކީންނެވެ.  މަހިަބދޫގައި    ނީލަން ކިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 
( އެވެ. ފަންސާސް ލާރި)ލ    50/-  ފާނައަކަށް  )ސަތޭކަ ރުފިޔާ(އެވެ. ނީލަމަށް ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭނޭ އެންމެ ކުޑަ އަގަކީ

ރުފިޔާ( އެވެ. ނީލަމުގެ ޖުމްލަ އަންދާސީ  އެއްރ )1/- ފާނައަކަށް އަދަދަކީ އަދި ނީލަމަށް ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭނޭ އެންމެ ޮބޑު 
  ގ )ހަތަރުސަތޭކަ ގްރމް( އިން މަތީ ފާނައިގެ އަދަދަށްވާ ޖުމްލަ އަގެވެ. 400އަގަކީ، ހުށަހަޅާ ރޭޓުން، ކޮށިތަކުގައި ހުރި 

ކުގެ ވެރިންގެ ހާޒިރުގައި ފާނަ ގުނުމަށް ފަހުއެވެ.  ފާނައިގެ ޖުމްލަ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ނީލަން ކާމިޔާުބ ކުރާ ފަރާތާއި، ކޮށިތަ
 ގ އިން މަތީގެ ހުރިހާ ފާނައެއް ނީލަން ކާމިޔާުބކުރާ ފަރާތުން ގަންނަންވާނެއެވެ.  400ކޮށިތަކުގައި ހުރި 

 އަގު އަދާކުރުން 
ގައި ފާނައިގެ ވެރިފަރާތްތަކަށް  ( ދުވަހުގެ ތެރޭފަސް)  5ނީލަން ކާމިޔާުބ ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން    ،ފާނަ ގަތުމަށް ހުށަހަޅާ އަގު

އަދާކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ފާނައިގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް، އެފަރާތްތަކުގެ ކޮށީގައި ފާނަހުރި އަދަދު އެގޭނޭ ގޮތަށް، މިލިޔުމުގެ 
ގެ ފުރުސަތު،  ފާނަ ގަތުމު، ފިނަމަޖަދުވަލުގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ. މިމުއްދަތުގެތެރޭގައި ފާނައިގެ އަގު އަދާކޮށް  ނުނިންމައި

ދައްކަން   އަގު  ހުށަހަޅާފައިވާ  މަތިން  އެންމެ  ތެރެއިން ނީލަމުގައި  ފަރާތުގެ  ތިން  ހުށަހަޅާފައިވާ  އަގު  މަތިން  އެންމެ  ދެން 
  ލެވޭނެއެވެ.ވިއްކާށް އެއްަބސްވާ ފަރާތަކަ

 ފާނަ ކޮށްޓާއި ކާނާ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު  
)ދެހާސް( ފާނައަށްވުރެ ގިނައިން ގަންނަނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް، މޫދު    2000އިން  ނީލަން ކާމިޔާުބކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ

އެއީ ކޮށީގައި ފާނަ އިތުރަށް  . މަސްދުވަހުގެ ކާނާ އެތަކެތީގެ ކޮސްޓް ޕްރައިސްގައި ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ލިޭބނެއެވެ 1ކޮށްޓާއި، 
 . ަބހައްޓަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުންނެވެ

ޑެންސިޓީ   ހައި  ލިިބފައިވާ  ކޮލިޓީ ސެޓްފިކެޓް  އުފައްދައި،  އިންޑޮނޭޝިޔާގައި  ކޮށްޓަކީ،  ލިޭބ  ފުރުސަތު  ގަތުމުގެ  މިގޮތުން 
ގޮޅި ހިމެނޭނެއެވެ.    8މީޓަރުގެ    3މީޓަރު    3އިން ހަދާފައިވާ ކޮށްޓެވެ. ކޮށި ސިސްޓަމެއްގައި  ޕޮލިއެތިލީން )އެޗް.ޑީ.ޕީ.އީ(  



 

 

 ވަނަ ޞަފުހާ   4ޞަފުހާގެ    5

 

އަގުގެ ތެރޭގައި ކޮށީގެ ފްރޭމްގެ އިތުރުން ދާގަނޑާއި، ކޮށި ފެއްތުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަލާއި ނަގިލި ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ. ކޮށީގެ 
 ރ )ދެލައްކަ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ(.  200،000އަގަކީ 

ވެ. މިކާނާއަކީ މިފަދަ ކެފާނައާއި ަބރަމަންޑީފަދަ ާބވަތްތައް އާލާކުރުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ތައްޔާރީ ކާނާއެ  އަކީކާނާވިއްކާ  
  ވިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވާ  އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޕްރޮޓީނާއި ކާނާގެ އެހެނިހެން މާއްދާތައް އެކުލެވިގެންވާ އުފެއްދުމެކެވެ.  ާބވަތްތަކަށް

ދުވަހު    30ދުވާލަކަށް ކާންދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ަބލައި    1ޖުމުލަ ަބރުދަނުގެ %ލަމުގައި ގަންނަ ފާނައިގެ  ކާނާގެ މިންވަރަކީ ނީ
   ޔާއެވެ.)ހަތާވީސް( ރުފި 27/-އެއްގެ އަކަކީ ކާންދިނުމަށް ޭބނުންވާ ކާނާއެވެ. ކާނާ ކިލޯ
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 ވަނަ ޞަފުހާ   5ޞަފުހާގެ    5

 

 
 

 ވިއްކާލެވޭ ފާނައިގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު : ނީލަމުގައި  1ޖަދުވަލު  

ފާނައިގެ   ކޮށީގެ ނަމްބަރު  ވެފިރަފާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  ކޮށި #  ހުރި  ކޮށީގައި 
 އަދަދު 

 1A 437 އިބްރާހިމް ނާސިރު/ނާރެސް އދ. މަހިބަދޫ 1

 2A 681 ހަސަން ޖަވާޒް/ޖަންބުމާގެ އދ. މަހިބަދޫ  2

 3A 712 މަހިބަދޫ މޫސާ ރަމްޒީ/ ޕެލަސް އދ.   3

 4A 574 އަޙްމަދު މުނީރު/ ގެތަނޑިމާގެ އދ. މަހިބަދޫ  4

 5A 567 މުޙައްމަދު ފާއިޒު/ އޮޅުވެލީގެ އދ. މަހިބަދޫ  5

 6A 715 ނަޢީމް/ ޕާމްޝޭޑް އދ. މަހިބަދޫهللا އަބްދު  6

 7A 554 އަރީފް/ ސަނޯރަމާގެ އދ. މަހިބަދޫ هللا އަބްދު  7

 
 

 


