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 އޮފްިފ ޝަރ ޒް،ިމެރ ންިރ ސޯސަސްިއެންޑްިއެގްރ ކަލްޗަިރިިރ ިނ ސްޓްިމ ި
 ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިމާލެ،ިދ ެވހ ރާއްޖެިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި            

  30-D/30/2022/333(IUL):ނަންަބރު
ި

 އ ޢުލާންި
 

 އާރް.އެސް.ޑަބްލ އުިއަދ ިސޯލަރިޕަވަރިސ ސްޓަމްިހަރުކުރުންިމަސްިދޯނ ފަހަރުގައ ިި
 

ސަރުކާރުގެިނޫިއ ޤްތ ސާދުިސ ޔާސަތުގެިދަށުންިމަސްވެރ ންިާބނާިމަސްިތާޒާކަންިމަތ ިގ ނަިވަގުތުިެބހެއްޓޭނެިއ ންތ ޒާމުިި
ދ މާވާިދަތ ތަކަށްިހައްލުިހޯދައ ދ ،ިފަހ ކޮށްދ ނުމުގެިގޮތުންިއަދ ިމަސްވެރ ކަމުގެިފަހ ިމޫސުމުގައ ިއައ ސްިނުލ ުބމުގެިސަަބުބނިްި

މަސްވެރ ކަމުންިލ ޭބިނަފާިއ ތުރުކުރުމުގެިމަޤްޞަދުގައ ިއ ސްލާމ ކްިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިޭބންކްި)އައ .އެސް.ޑ .ބ (ިއާއ ިއެކުިދ ވެހ ި
ޕްރޮޖެކްޓުގެިދަށުންިމަސްވެރ ިއުޅަނދުތަކުގައ ިރެފް -ރ ޖެރޭޓަޑްިސ ސަރުކާރުންިވަނ ިޕްރޮޖެކްޓެއްގައ ިސޮއ ކޮށްފައެވެ.ިމި 

ހަކަތަިި އ އާދަކުރަނ ވ ި ޤާއ މުކުރުމަށާއ ،ި ނ ޒާމުި ފެންފ ނ ކުރާި ވަތުގައ ި ނުވަތަި ސ ސްޓަމްި )އާރް.އެސް.ޑަްބލ ޔު(ި ވޯޓަރި
ިޕްރޮގްރާމެއްި ިފޯރުކޮށްދ ނުމަށް ިފައ ނޭންސ ންގ ިބޭނުންވާ ިގާއ މްކުރުމަށް ިޕަވަރިސ ސްޓަމް ިބޭނުންކުރުމަށްިސޯލާރ އުޅަނދުތަކުގައ 

ޑ ވެލޮޕްމަންޓްިފައ ނޭންސ ންގިކޯޕަރޭޝަންިހ ންގުމަށް ިހަމަޖެހ ފައ ވެއެވެ.ިމ ިފައ ނޭންސ ންގިހަމަޖެހ ގެންދާނ ިއެސް.އެމް.އި 
ި)އެސް.ޑ .އެފް.ސ (ިއ ންިހުޅުވާލާިފައ ނޭންސ ންގިސްކ މެއްިމެދުވެރ ކޮށެވެ.

އޮފްިއ ކޮނޮމ ކްިޑ ވެލޮޕްމަންޓުންިމ ނ ސްޓްރ ިއޮފްިފ ޝަރ ޒް،ިމެރ ންިރ ސޯސަސް،ިއެންޑްިއެގްރ ކަލްޗަރިއާއ ިމ ނ ސްޓް ރި 
ިި 2ިިިިގުޅ ގެންިކުރ އަށްިގެންދ ޔުމަށްިރާވާފައ ވާިމ ިޕްރޮޖެކްޓުގެިދަށުން މަސްވެރ 200ިިިިފ ޔަވައްސަކަށްިބަހާލައ ގެންިޖުމްލަ

ިފ ޔަވަހ ގައ ިި ިފުރަތަމަ ިރާވާފައ ވެއެވެ. ިހަރުކުރުމަށް ިމ ސ ސްޓަމްތައް ިއ100ިިާއުޅަނދުގައ  ިއުޅަނދުގައ  ރ.އެސް.ޑަްބލ ޔިުިމަސްވެރ 
ިގައެވެި.2023ިއަދ 2022ިިސ ސްޓަމާއ ިސޯލާރިޕަވަރިސ ސްޓަމްިހަރުކުރެވ ގެންިދާނެއެވެ.ިމ ިފ ޔަވަހ ިކުރ އަށްިދާނ ި

ިޕްރޮގްރާމުގައ ިބައ ވެރ ވުމުގެިޝަރުތުތައްި

ިރަށެވެ.ިމ ޕްރްގްރާމުގައ ިަބއ ވެރ ވެވޭނ ިއަންނަނ ވ ިޝަރުތުތައްިފުރ ހަމަވާިމަސްވެރ ކަންކުރާިއުޅަނދުފަހަ

މެރ ންިި ފ ޝަރ ޒް،ި އޮފްި މ ނ ސްޓްރ ި ކުރުމަށްި މަސްވެރ ކަންި ވުމާއ ި އުޅަނދަކަށްި ކުރެވ ފައ ވާި ރަޖ ސްޓަރި )ހ(ި
ިރ ސޯސަސްިއެންޑްިއެގްރ ކަލްޗަރިއ ންިދޫކޮށްފައ ވާިމުއްދަތުިހަމަނުވާިލައ ސަންސެއްިއޮތުން.

ިކަމުގައ ވުން.ި)ށ(ިއުޅަނދުިމ ހާރުވެސްިބޭނުންކުރެވެނ ިމަސްވެރ ކަންކުރުމަށް

ިޓަނުގެިފ ޝްިހޯލްޑ ންގިކެޕޭސ ޓ ިހުރުންި.15ިފޫޓަށްިވުރެިދ ގުިއުޅަނދަކަށްވުންިއަދ ިމަދުވެގެނ50ިިް)ނ(ި

 )ރ(ިއާރް.އެސް.ޑަްބލ ޔުިސ ސްޓަމްިގާއ މްކުރުމަށްިބޭނުންވާިޖާގަިއުޅަނދުގައ ިހުރުން.
ި



 

 

   

 

އެއްވެސްިލޯނެއްިނަގާފައ ވާނަމަ،ިއެިފެސ ލ ޓ އަކަށްިފައ ސާިއަނުބރާިިި އެދ ިހުށަހަޅާިފަރާތްތަކުންި މ ގެިއ ތުރުން،ިލޯނަށްި
ިި ކުރ އަށްިގެންދ އުމަށްިހަމަޖެހ ފައ ވަނ  ދައްކާފައ ވާިގޮތަށްިރ ޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.ިމ ޕްރޮގްރާމްި 2ިިދައްކަމުންދާިގޮތްިނުވަތަި

ިށްިއަންނަނ ވ ިގޮތުގެިމަތ ންނެވެ.ިިމަރުހަލާއެއްގެިމައްޗަ
 

 ޕްރޮގްރާމުގައ ިބައ ވެރ ވުމަށްިޝައުގުިހުށަހެޅުންިިި-1ިިމަރުހަލިާި
ހުށަހަޅާިމަޢުލޫމާތާއ ިމ މ ނ ސްޓްރ ގައ ިރ ކޯޑްކުރެވ ފައ ވާިމަޢުލޫމާތުގެިމައްޗަށްިރ ޢާޔަތްކޮށް އެޕްލ ކޭޝަންގައި  ިިމ ިމަރުޙަލާގައި 

ިނދަށްިޭބނުންވާިއާރް.އެސް.ޑަްބލ އުިއަދ ިސޯލަރިޕަވަރިޕެކްގެިކެޕޭސ ޓ ިދެނެގަނެވޭނެއެވެ.ިއުޅަނދާއ ިެބހޭިމަޢުލޫމާތާއ ިއެއުޅަ
 

ބެލުމަށްފަހު،ިި ސްޕެސ ފ ކޭޝަނަށްި ޓެކްނ ކަލްި ތެރެއ ންި ފަރާތްތަކުގެި ފާޅުކޮށްފައ ވާި ޝައުގުވެރ ކަންި މަރުހަލާގައ ި މ ި
ިޅުވާލެވޭނެއެވެ.ފައ ނޭންސ ންގިސްކ މްގައ ިަބއ ވެރ ވުމަށްިދެވަނަިމަރުހަލާިހު

 

 ފައ ނޭންސ ންގިސްކ މްގައ ިބައ ވެރ ވުންިިި-2ިިމަރުހަލިާި
)އެމްޕެނަލްކޮށްފައ ވާ(ިި ލ ސްޓުކޮށްފައ ވާި އ ންި އެސް.ޑ .އެފް.ސ ގައ ި ސ ސްޓަމް،ި ބޭނުންވާި އެއުޅަނދަކަށްި މަރުޙަލާގައ ި މ ި

ވާިފަރާތަށްިއެރުވޭނެއެވެ.ިމ މަރުހަލާގައ ިޚ ޔާރިުިސަޕްލަޔަރުންގެިލ ސްޓުންިޚ ޔާރުިކުރުމުގެިފުރުޞަތުިއެޕްލ ކޭޝަންިހުށަހަޅާފައ 
 ކުރާިސ ސްޓަމަށްިބ ނާކޮށް،ިފައ ނޭންސ ންގިފެސ ލ ޓ ގެިއަގުިކަނޑައެޅޭނެއެވެ.ި

 

ިމަސައްކަތްި ިފޯރުކޮށްދ ނުމުގެ ިތަމްރ ން ިބޭނުންވާ ިގުޅޭގޮތުން ިހ ންގުމާއ  ިހަރުކޮށްދ ނުމާއ ިސ ސްޓަމް ިނ މުމުންިސ ސްޓަމް މ މަރުހަލާ
ި.ިިފެށޭނެއެވެ

 

ިއެޕްލ ކޭޝަންިހުށަހެޅުންިއަދ ިސުންގަޑ ި
މ ިޕްރޮގްރާމުގައ ިަބއ ވެރ ވުމަށްިއެދ ިއެޕްލ ކޭޝަންިހުށަހެޅުމުގެިފުރުސަތުިމ އަދުންިފެށ ގެންވަނ ިއާއްމުކޮށްިހުޅުވާލެވ ފައެވެ.ި

)އެސް. ކޯޕަރޭޝަންި ފައ ނޭންސ ންގި އެންޑްި ޑ ވެލޮޕްމަންޓްި އެސް.އެމް.އ ި ހުށަހަޅާނ ި ޕޯޓަލިްިއެޕްލ ކޭޝަންި ގެި ޑ .އެފް.ސ (ި
(https://portal.sdfc.mv/ި.ެިމެދުވެރ ކޮށެވ)ި
ި

އެވެ.12:00ިިިިވަނަިދުވަހުގ2022ިިިިެޑ ސެންބަރ31ިިިިުމ ިޕްރޮގްރާމުގައ ިބައ ވެރ ވުމަށްިއެދ ިފޯމުިހުށަހެޅުމުގެިސުންގަޑ އަކ ިި
ނުންވިާިސ ސްޓަމްިޤާއ މުކުރުމަށްިބޭިގައ ިިއްިއުޅަނދެިއެިވަޒަންކޮށިްިހުށަހަޅާިއެޕްލ ކޭޝަންތައިްިިިންިއެހެންނަމަވެސްިސުންގަޑ ގެިކުރ ި

ިއަށްިގެންދެވޭނެއެވެ.ިިރ ިމަސައްކަތްިކުިިިފައ ސާިހަމަޖެއްސުމުގެި
ި

ިއ ތުރުިމަޢުލޫމާތުި
ިމ ިޕްރޮގްރާމާިގުޅޭިއ ތުރުިމަޢުލޫމާތުިހޯއްދެވުމަށްިއަންނަނ ވ ިނަންަބރުތަކާއ ިގުޅުއްވުމަށްިދަންނަވަމެވެ.ި

3339525ިިފޯން:ިި–.ިމ ނ ސްޓްރ ިއޮފްިފ ޝަރ ޒް،ިމެރ ންިރ ސޯސަސްިއެންޑްިއެގްރ ކަލްޗަރ1ި

 1500ފޯން:ިިި-.ިމ ނ ސްޓްރ ިއޮފްިއ ކޮނޮމ ކްިޑ ވެލޮޕްމަންޓ2ިް

1613ިފޯން:ިިި-.ިއެސް.އެމް.އ ިޑ ވެލޮޕްމަންޓްިފައ ނޭންސްިކޯޕަރޭޝަނ3ިް


