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 C/30/2017/40-(IUL)30  އިއުލާން ނަންބަރު: 

އާލާކޮށް، ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ކާނާގެ ޔަޤީންކަން  އް ޖޭގައި އުފެއްދޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަ އް ރާ 
ތަކުގަޔާއި ހުސް ބިން އޮތް  ގެ ގޭބިސީ ކުރިނބީ  ހދ.ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން،  ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައި 

 އަދި ޖަނބުރޯލު އުފައްދައި ފަތްކެޔޮ ، ތަންތަނުގައި އިންދުމަށް ބަނބުކެޔޮ، ދަނޑިއަލުވި، މުރަނގަ، އަލަ 
 ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

 
ކޮށްގެން ކާނާެގ  ވިގޮތެއްގައި ރާއްޭޖގައި ކާބޯތަކެތީގެ އުފެއްދުން އިތުރު ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެމެހެއްޓެނި

ބާވަްތތައް އާލާކޮްށ، ކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގައި އުފެއްޭދ ާކނާގެ  މަގު ަތަނވަސް ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ 
 ކުރިނބީގެ  ހދ. ،ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ކާނާެގ ޔަޤީންކަން ރައްޔިތުންނަށް ޯހދައި

ގޭބިސީތަކުގަޔާއި ހުސް ބިން ޮއތް ތަންަތނުގައި އިންދުމަށް ަބނބުކެޔޮ، ދަނޑިއަލުވި، މުަރނގަ، އަލަ، ަފތްކެޔޮ އަދި 
 .ޝައުގުެވރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ ށްއްދުމަޖަނބުރޯލު އުފެ

 
ިހފައިވާ ވަީނ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހަމަޖެ މި ޕްރޮގްރާމަށް ގަސް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ކުރުމަްށ ހަމަޖެހިފައި

 ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދާ އެފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. އި ރަށަކުން ގަސް އުފައްދަ
 

ވާ  2017އެޕްރީލް  27 ވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  އެއްގޮތަށް ގަސް އުފައްދަން ޝައުޤުވެރި މައުލޫމާތާވީމާ، ތިރީގައިވާ 
ވަނަ  7މިނިސްޓްރީގެ )ވެލާނާގެ  ކައުންސިލަށް ނުވަތަ މި ކުރިނބީގެ ހދ.އަށް  14:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި

 ފަންގިފިލާއަށް( ވަޑައިގެން އަންާދސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 

ިއންނަަމ ކުރިނބީ  ހދ.ނަންބަުރ ފޯނާއި އަިދ  3339261ނަމަ  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ިފޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން
 .ގުޅުއްވުން އެދެެމވެ ފޯނާ ނަންބަރު 6520036ނުވަތަ ުކރިނބީ ކައުންސިލް  ނަންބަރު 9179917

 
 އަދަދު ކުރިނބީގައި އުފައްދަން  ބޭނުންވާ ގަހުގެ ބާވަތްތައް އަދި  ހދ. .1

 އަދަދު  ގަހުގެ ބާވަތް 
 28 ބަނބުކެޔޮ 
 42 މުރަނގަ
 224 އަލަ ނިރު

 140 ދަނޑިއަލުވި

[ އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  –އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން   ] 
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 63 ފަތްކެޔޮ )ބޮންތިރަތްކެޔޮ(
 73 ޖަނބުރޯލު 

 570 ޖުމްލަ 
ން ބޭރުން ގަސް ގެނެސްގެން ކޮށްގެންނެވެ. ރާއްޖޭ  ޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ މުޑުވައް ބޭނުން  ބާވަތުގެ ގަސް އުފައްދަން  6ނޯޓް: މި 

 ނުވަތަ މުޑުވައް ގެނެސްގެން އުފައްދާ ގަސް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

  ގަސްތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން   .2

 ދަނޑިއަލުވި ގަސް ހުންނަންޖެހޭނެ ގޮތް 
 ހުރުން އިންޗި 10-8ގަހުގެ މައިގަނޑު ބިމުން މައްޗަށް  .1
ަފށާފައިވުން )އަިދ  ފަތް ލާފައި ހުރުން ައދި ފަތްވަޅުތަކުން ކުރިފަޅަން 8ގަހުގައި މަދުވެގެން ފުރިހަމަވެަފއިވާ  .2

   އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މޫވެސް ލާފައި ހުންނަންވާެނ( 
ވަރަކަށް  ފަ އަދި ގަސްތަކުން އެއްވެސްކޮތަޅުގައި އިންދާ ސައިޒްގެ ކަޅު )’’x6’’8( ގަސްތައް ހުންނަންވާނީ  .3

 ނުވާނެއެވެ.  މޯޅިވުމުގެ ނިޝާނެއް ހުރެގެން
ގަޅުވެފަ އަދި ގަހުގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި ފަނިފަކްސާއެއްގެ ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ ނގަސްތަކުގެ ސިއްހަތު ރަ .4

 ގަސްތަކަކަށް ވެގެން ވަިކން ހާއްސަކޮށް ގުރުޑުބަލި )ވައިރަސް ބަލި( ޖެހިފައިހުރި، ނެތުން ނިޝާން ފެންަނން
 ނުވާނެ.

ފްރީ ކުރެވޭ ގަސްތަކަކީ ވައިރަސް ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މުޑުވަކަށް ޙިޔާރު މިގޮތުން ދަނޑިއަލުވި މުޑުވައް .5
 ކުރުން  ފޮޓޯ ހިއްސާކޮށްގެން ކަށަވަރު ގަސްތަކެއްތޯ މިނިސްޓްރީއާ

 ބަނބުކެޔޮ ގަސް ހުންނަންޖެހޭނެ ގޮތް 
 ދެމެދުގެ ދިގުމިން ހުންނަ ގަސް އިންޗިއާ 18 އިއިންޗިއާ 10އެންމެ ކުރުވެގެން  -1
ފަތް ލާފައި ހުންނަން ވާނެ )އަދި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މޫވެސް  8-6ގަހުގައި މަދުވެގެން އެއްކޮށް ފޮޅިފައިވާ  -2

 ލާފައި ހުންނަންާވނެ( 
ވަރަކަށް  ން އެއްވެސްކޮތަޅުގައި އިންދާފަ އަދި ގަސްތަކު ސައިޒްގެ ކަޅު )’’x6’’8( ގަސްތައް ހުންނަންވާނީ  -3

 ނުވާނެ  މޯޅިވުމުގެ ނިޝާނެއް ހުރެގެން
ގަޅުވެފަ އަދި ގަހުގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި ފަނިފަކްސާއެއްގެ ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ ނގަސްތަކުގެ ސިއްހަތު ރަ -4

 ނިޝާން ފެންަނންނެުތން 

 މުރަނގަ ގަސް ހުންނަންޖެހޭނެ ގޮތް 
ސެންޓިމީޓަުރ  1ހުރުން އަިދ މައިގަނޑުގެ ޑަޔަމީޓަރުގައި  އިންޗި 10-8ބިމުން މައްޗަށް ގަުހގެ މައިގަނޑު  .1

 ހުރުން
ފަތްކޯޅި ލާފައި ހުުރން )އަދި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މޫވެސް ލާފައި  8-6ގަހުގައި މަދުވެގެން ފުރިހަމަވެަފއިވާ  .2

 ހުންނަންވާެނ(
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ވަރަކަށް  ސައިޒްގެ ކަޅުކޮތަޅުގައި އިންދާފަ އަދި ގަސްތަކުން އެއްވެސް )’’x6’’8( ގަސްތައް ހުންނަންވާނީ  .3
 ނުވާނެ. މޯޅިވުމުގެ ނިޝާނެއް ހުރެގެން

އަދި ގަހުގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި ފަނިފަކްސާއެއްގެ ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ  ،ގަޅުވެފަނގަސްތަކުގެ ސިއްހަތު ރަ .4
 ނެުތން  ނިޝާން ފެންަނން

 އަލަ ނިރު ހުންނަންޖެހޭނެ ގޮތް 
 އިންޗިއާއި ދެމެދަށް ހެދިފައިވާ ނިރު 18އިންޗި އާއި  6އަލަ ގަހުގެ ބުޑުން ފަޅާފައި ހުްނނަ  -1
 ނިރު ނަގާފައި ހުންނަންާވނީ މުަލށް ވީހާވެސް ބޮޑަށް ގެއްލުން ކުޑަވާނެހެން  -2
ހިފައިވާ ބެހުމަށް ހަމަޖެ ކޮށްފައިހުރި ބިމުން ނަގަންވާނީ ގަސް ވެގެންވެސް މުޑުވަށް އަލަ ނިރުތައް އެންމެ އަވަސް -3

ދުވަހުގެ އެއްދުވަސް ކުރިން އަދި ނިރުތައް ފޯރުކޮށްދޭއިރު ކޮންމެސް ވަރަކަށް ވަޅޯވެފައި ހުރިނަމަވެސް އެއްވެސް 
 ވަރަކަށް އަނދާފައި ނުވަތަ ދޮންާވން ފަށާފައި ހުރެގެން ނުވާނެ 

 ނިރުގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން ފަނިފަކްސާގެ ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ ނިޝާނެއް ފެންނަން ހުރެެގން ނުާވނެ  -4

 ފަތްކެޔޮނިރު ހުންނަންޖެހޭނެ ގޮތް 

 ހުރުން  ތަކެއްފަތް  ހުންނަ ހިމަ ފޫޓު ހުރުން އަދި ނިރުގެ ބުޑުފަލަވެފަ، ކޮޅަށް 3-5ނިރު ގައި  .1
 ޔެއްގެ ނިޝާނެްއ ފެންނަން ހުރެގެން ނުާވނެ ގަހުގެ ނުވަތަ ނިރުގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން ބައް .2
 ގަ.އިހުންަނންވާނީ ެފހިކުލަ ނިރުގެ ފަތްތައް .3
ެބހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ކޮށްފައިުހރި ބިމުން ނަގަންާވނީ ގަސް ވެގެންވެސް މުޑުވަށް ފަތްކެޔޮ ނިރުތައް އެންމެ އަވަސް .4

 ދުވަހުގެ އެއްދުވަސް ކުރިން.

 ހުންނަންޖެހޭނެ ގޮތް  ޖަނބުރޯލް ގަސް 

 ސެންޓިމީޓަރު ހުރުން 1ހުރުން އަދި މައިގަނޑުގެ ޑަޔަމީޓަރުގައި  ށް ހެިދފައިފޫޓަ 1.5ބިމުން މައްޗަށް  .1
 މޫ ހުންނަންވާނެ  ފަާތއި ގަހުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް .2
ވަރަކަށް  ކޮތަޅުގައި އިންދާފަ އަދި ގަސްތަކުން އެއްވެސް ސައިޒްގެ ކަޅު  )’’x6’’8( ގަސްތައް ހުންނަންވާނީ  .3

 ނުވާނެ. މޯޅިވުމުގެ ނިޝާނެއް ހުރެގެން
ގަޅުވެފަ އަދި ގަހުގެ އެއްވެސް ހިާސބެއްގައި ފަނިފަކްސާއެއްގެ ނުަވަތ ބައްޔެއްގެ ނިޝާްނ ނގަސްތަކުގެ ސިއްހަތު ރަ .4

 ފެންނަންެނތުން 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް  ގަސް އުފައްދަން އަންދާސީ ހިސާބު  .3

 ްކަމުގައިވުން ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތެއް، އުފެއްދުމުގެ ފަންނީ ޤާބިލުަކމާ މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ގަސ 
 ްކުރެވޭވަރުގެ އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ބިމެއް )ގޯތިތެރެއިން ނުވަަތ ދަނޑުބިމުން(  ގަސް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތ

 ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން 
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 ގަސް އުފައްދާ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް  .4

  ްއް ގައި ގަސް އުފެއްދުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަކުރިނބީމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިނ
ދަެތއްގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ތަކެީތގައި ގަސް އުފައްދާ ޑަށް ެދ ފަރާތުން އެްއބަސްވެވޭ މުއްއަދި ޓެކްނިކަލް ސްޭޓންޑެ

 ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުން.
 ްަފހަރު ފޮޓޯއިން  1ޮގތް މިނިސްޓްރީއަށް މަހަކު  ހެދެމުންދާ ކުރުމަށްފަުހ ގަސްތައް ގަސްތައް މުޑުވައ

 ހިއްސާކުރުން.
 ާކައުންސިލާއި،  ކުރިނބީތާރީޚެއްގައި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ކަނޑައަޅ

 ކޮށްގެން ގަސްބެހުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި ެއހީތެރިވެދިނުން. ކޯޑިނޭޓް މިނިސްޓްރީއާ
 ުމިގަސްތައް  އްކުރުމާއި، ނުއިންދާ ފަރާްތތަ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބެހޭ ގަްސތައް އިންދިތޯ ގޭގެައށް ގޮސް ަކށަވަރ

ވަންދެން ގަސްތައް ހަާވލުކުރާ ތާރީޚުން  އަހަރު ުދވަސް 1ކުރުވުމާއި، އަދި  ހޭލުްނތެރިމީހުން  އިންދުމަށް
މަހަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ރަށު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ލިޔުމުންނާއި، ފޮޓޯ މެދުވެރިކޮށް  06ފެށިގެން ކޮންމެ 

 ރިޕޯޓްކުރުން

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް  .5

  ްހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް  ދޭނެ އަގު ވަކިން ހުށަހެޅުްނ އަދި ޖުމްލަ އަގު ހުށަހެޅުންއި އުފައްދަކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ގަސ(

 ޖެހިދާނެއެވެ.( ބެލުމަށްފަހު ބައެއް ބާވަތްތައް އުނިކޮށް ނުވަތަ އަދަދު މަދު ކުރަން

 .ޅުން ކޮށްދޭނެ އަގު ވަކިން ހުށަހެ ަކނޑައަޅާ ތަނަކަށް ގަސްތައް ގެނެސް ޖަމާ ންކުރިނބީ ކައުންސިލު ހދ 
  ްގަސް އުފައްދާ ނާރސަރީ ހުންނާނެ ލޮކޭޝަން ބަޔާންކުރުނ 
 ެހުމަްށޓަކައި ރަށުގެ ކައުންސިލާމަސައްކަތާއި ޙަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގަސް އުފައްދާ ނިންމާ ރައްޔިތުންނަށް ބ 

ޙަވާލު ކުރާނެ މުއްދަތު. )އެކި ބާވަތްތަކުގެ ގަސްތައް އުފެއްދުމަށް ނަގާ މުއްދަތު ތަފާތު ވިޔަސް ހުރިހާ 
 ތާރީޚެއްގައެވެ.(  ކުރަންވާނީ އެއް ގަސްތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް ހަވާލު

 އެކީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް  އަންދާސީ ހިސާބާ  .6

 ާކޮޕީ އަދި ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އަސާސީ  ތަކުންނަމަ ރެޖިސްޓްރޭޝަންޢަކޯޕެރޭޓިވް ސޮސައިޓީ، ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާ ޖަމ
 ޤަވާއިދުގެ ކޮޕީ

 ްސާސީ ޤަވާއިދުގެ ކޮޕީ އަދި ބޯޑް އެކީ، ހިންގާ ޤަާވއިދާއި އަ ޏެއްނަމަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީއާކުންފުނ
 ރިސޮލިއުޝަން

 ްނަމަ އައި.ޑީ ކާޑް ކޮޕީ  އަމިއްލަ ފަރުދެއ 

 ާއޮތް ގޯއްޗެއްނަމަ ގޯތީގެ  ރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި އޮންނަ ހުސްބިންފަ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅ
ގޯއްޗެއްނަމަ، ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ މިމަސައްކަތައް ބޭނުންކުރާނީ އެހެންމީހެއްގެ 
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ރިފަރާތުެގ ކަމުގެ ލިޔުމެއް )ވެ ދީފައިވާ ކުރުމަށް ހުއްދަ ކޮޕީއާއި އެއްކޮށް އެގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން މިމަސައްކަތް
 އެކީ(އައި.ޑީ ކާޑް ކޮޕީއާ

  ،ިދޫކުރިފަރާތް އަދި ދަނޑުބިމެއްނަމަ، ރަށު ކައުންިސލުން ބިން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ިލޔުމެއް )ދަނޑުގެ ބޮޑުމިނާއ
ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ އެހެން މީހެއްގެ ބިމެއްނަމަ،  ފަދަ ލިޔުމެއް( ނުވަތަ މިމަސައްކަތް ދޫކުރި މުއްދަތު އިނގޭނެ

ދީފައިވާކަމުގެ  ކުރުމަށް ހުއްދަ  އެކީ، ބިން ނަގާފައިވާ ފަރާުތްނ މިމަސައްކަތްބިން ދޫކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމާ
 އެކީ(.ޑީ ކާޑް ކޮޕީއާލިޔުމެއް ވެރިފަރާތުގެ އައި

 ްށް ރުމަކު ގޯތީގައި ނުވަތަ ދަނޑުބިމުގައި މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ގަސ
 ދޭ ލިޔުމެއް )ކައުންސިލުން ދީފައިވާ(މިންވަރު އަންގައި ލިބޭ ހުސް ޖާގަ

  ްގުޅުންހުރި ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަ )ަދނޑުވެރިކަމާމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިނަަމ އެކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތައ 
ކޮށްފައިވާނަމަ ސެޓްފިކެޓް، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނަމަ އެމަސައްކަތެއްގެ ތަފްޞީލާިއ 
)ހައްދާ ބާވަްތ، ދަނޑު ބިމުެގ ބޮޑުމިން( މަސައްކަތުގައި ހޭަދވީ މުއްދަތު އެނގޭނެހެްނ ރަުށގެ ކައުންސިލުން 

 ވާ ލިޔުންދީފައި

 ދޭނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތައް އި އުފައްދަ  ގަސް  .7

  ު70%  އަގ 
  ު15%  މުއްދަތ 
  ާ15% ފަންނީ ތަޖުރިބ 
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