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 ަމުޢޫލާމުތ ަކުރާދްސ   ުގޅ    ީބަލާމ 
 

 މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރުން  ނަން:

 401-E/401/2021/280(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:

 2021  ޖުލައި   15 އިޢުލާން ތާރީޚް:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ    
 ބޮޑުތަކުރުފާނު، ފޮނަދޫ / ދިވެހިރާޖެ 
،  +960  6800082ފޯނު:    
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 ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،ލ.ފޮނަދޫ

 

 މުަޢޫލާމުތ ަކުރާދްސ   
 ތަޢާރަފް 

ލަން ހުށަހެމަށް ެގ މަުގތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދ ނެ ފަރާތެއް/ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމަށް ބ ނުންާވތީ، އެކަމަށް އެދި ބީލ. ފޮނަދޫމިއީ  

  ބ ނުްނާވ މަޢުލޫމާތު ހިމެނ  ކަރުދާހެެވ.ސައުުގެވރިާވ ފަރާތްތަކަށް 

އެެވ. އަދި މިކަރުދާސް ރަނަގޅަށްކިޔާ އޮޅުްނއަރާ ކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަމެއް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގައި މިކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންާވނެ 

   ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ.

  401-E/401/2021/280(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު  

 2021ޖުލައި  15 އިޢުލާން ތާރީޚް 

 

 ބީލަމުގެ މައުލޫމާތު  1

ާވ މުއްދަތު( ބީލަމާއި ުގޅިެގން ސާފުކުރަންޖެހ  މަޢުލޫމާތެއްާވަނމަ އެސުާވލެއް ފޮނުަވންާވނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް )ރަޖިސްޓްރީުވމަށް ދީފައި  1.1

 އިޢުލާނުަގއި ދެިވފައިާވ މުއްދަތުެގ ތެރ ަގއި ތިރީގައި އެާވ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެެވ. 

 laamufonadhoocouncil@gmail.comއީމެއިލް: 

 1މަސައްކަތު    މެއިލް ކުރެއްުވމުން މެއިލް ލިބުނުކަން މެއިލްކުރި ފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގ ނެއެެވ. އަދި މެއިލް ލިބުނުކަމަށް ރަސްމީ

 ފޯނަށް ގުޅައި އެކަން އަންަގންާވނެއެެވ.  6800082ގައި މިއިދާރާެގ ަނންބަރު )އެކެއް( ދުަވސްތެރ ަގއި ޖަވާބު ލިބިނުލައްާވނަމަ ރަސްމީ ަގޑީ 

 . ނޯންނާެނއެެވ ބައްދަލުވުމެއް ދިުނމުެގ މަޢުލޫމާތު ގުޅިެގން  މިބީލާމާ 1.2

ޑައުންލޯޑް   'ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދ  ފޯމް' އިން    www.fonadhoo.gov.mvބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީުވމަށްޓަކައި މިއިދާރާެގ ެވބްސައިޓް   1.3

ފައިސާދެއްކުމުްނ  ބިޑު ޑޮކިއުމެންޓް ަގތުމަށް  ކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަކޮށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްމަށްފަހު އިޢުލާން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މުއްދަތުަގއި  

ސްލިޕްަގއި  .  ެގ ސްލިޕް ލިބުމުންެނެވބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ެވުވީނއެެވ. ބީލަމުަގއި ރަޖިސްޓަރީިވކަމަށް ޔަޤީން ކުރަންާވނީ ރަޖިސްޓަރީިވ ކަމު

 އެފަރާތުެގ ރަޖިސްޓަރީ ަނންބަރު އޮންާނނެއެެވ. 

 (އަދި މިއިދާރާއިން ެވސް ލިބެން ހުްނނާެނއެެވ.  ،ރަޖިސްޓަރީުވމަށް ބ ުނންާވ ފޯމް އިޢުލާނާއެކު ެގޒެޓް ކުރެިވފައިާވނެއެެވ)

ދުަވހުން ފެށިެގްނ    ( ބުރާސްފަތި )   2021ޖުލައި    51ފައިސާ ބަލައިަގތުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ   ބިޑު ޑޮކިއުމެންޓަށް  ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީާވ ފޯމާއި   1.4

  އަށް   12:00މެންދުރު    އިން   8:30ހެނދުނު    ދުަވހުެގ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ބަންދުޫންނ ކޮންމެ ދުަވހަކު  ( ންގާރަ އަ )   2021  އޯގަސްޓް   10  އިން
 ފޮނަދޫ ކައުްނސިލްެގ އިދާރާއަށެެވ. 

ބީލަމުަގ ފަރާތްތައްެވސް  ޖަމާކުރާ  ފައިސާ  އެކައުންޓަށް  ބ ްނކު  ހުށަހެޅުމަށްފަހު  ފޯމު  މެދުެވރިކޮށް  އީމެއިލް  ތެރ ަގއި  މުއްދަތުެގ  އި  މި 

 އަދި އީމެއިލް މެދުެވރިކޮށް ބިޑު ޑޮކިއުންޓް ފޮުނވައިދެވ ެނއެެވ. ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވ ެނއެެވ. 

mailto:laamufonadhoocouncil@gmail.com
http://www.fonadhoo.gov.mv/
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 އެެވ.  ރ 150/ -ހ  ފައިސާެގ ޢަދަދަކީ ދައްކަން ޖެބިޑު ޑޮކިއުމެންޓް ަގތުމަށް 

ސީދު  އިންޓަނެޓް ބ ންކިން / އ ޓީއެމް ޓްރާްނސްފަރ. މިޮގތަށް ދައްކާ ފައިސާެގ ސްލިޕް ކައުންސިލްެގ އީމެއިލް އަށް ފޮުނާވ ފައިސާ ދެއްކި ރަ 

 ހޯދަްނާވެނއެެވ. 

 ބ ންކް އެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލް: 

 7707700292001ނަންބަރު: 

 1ރެެވނިއު  1452ނަން: 

)އެކެއް( ދުަވސްތެރ ަގއި   1މެއިލް ލިބުނުކަން މެއިލްކުރި ފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގ ނެއެެވ. އަދި މެއިލް ލިބުނުކަމަށް ރަސްމީ މަސައްކަތު  

 ެވ. ފޯނަށް ގުޅައި އެކަން އަންަގްނާވެނއެ  6800082ޖަާވބު ލިބިނުލައްާވަނމަ ރަސްމީަގޑީގައި މިއިދާރާެގ ނަްނބަރު 

 މެއިލް ފޮުނވުމަށްފަހު މެއިލް ލިބުނުކަްނ ޔަޤީން ކުރެއްުވމަކީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިާވން އެދ  ފަރާތުެގ ޒިްނމާއެކެެވ. 

 ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. ން ޖެހ   ބީލަން / ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅަ 1.5

 ތަން: ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 13:30  ދުވަހުގެ (  ބުރާސްފަތި )   2021  އޯގަސްޓް   12ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިޔަކީ     ތާރީޚް: ގަޑި އަދި  

 

 ހުށަހެޅުން   ބީލަން  2

ބިޑު ޑޮކިއުމެންޓް ަގތުމަށް  ހުށަހަޅަން ޖެހ ނީ މިއިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކީަގއެެވ. ބީލަމުަގއި ރަޖިސްޓަރީެވ  ބީލަން   2.1

 ފައިސާ ދެއްކުމުން މި ފޯމު ދޫކުރެވ ނެއެެވ. 

  ބީލަމެއްކަން   ޅާހުށަހަ  ކަމަކަށްބ ރުަގއި ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ނަމާއި ކޮންހުށަހަޅަްނާވނީ ބަްނދުކުރެިވފައިާވ ސިޓީ އުރައެއްަގއެެވ. ސިޓީ އުރައިެގ  ބީލަން   2.2

 އެނެގން އޮްނނަްނާވނެއެެވ. 

ކުރުމަކީ  ބީލަން   2.3 ކަށަވަރު  ަގޑި  ތަާނއި  ކަނޑައެޅިފައިާވ  ހުޅުަވން  ކުރިން  ޖެހުމުެގ  ަގޑި  ކަނޑައެޅިފައިާވ  ފަރާތުެގ    ބީލަންހުޅުަވން  ހުށަހަޅާ 

 ޒިންމާއެކެެވ. 

 ބަލައެއް ުނަގެނވ ެނއެެވ.   ބީލަމެއްބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ ަގޑި ފާއިތުުވމަށްފަހު ހުށަހެޅ  އެއްެވސް 

 ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުެގ ޙާޟިރުގައެެވ.  ބީލަންބަްނދުކޮށްފައިާވ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ ަގޑީަގއި  ބީލަން 2.4

 ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެއްެވސް ބަދަލެއް ނުެގެނވ ެނއެެވ.  ބީލަން

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިާވ ަގޑިއަށް ޙާޟިރުާވްނާވެނއެެވ.  ބީލަން

 ބީލަން ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. 

 ތަން: ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމް 

 13:30  ދުވަހުގެ (  ބުރާސްފަތި )   2021  އޯގަސްޓް   12   ގަޑި އަދި ތާރީޚް: 

ހުށަހަޅާ  ބީލަން   2.5 ޙާޟިރުާވންާވެނއެެވ. އަދި މިޮގތުން  ަގޑިއަށް  ކަނޑައެޅިފައިާވ  ފަރާތުން  މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން   ބީލަމާހުށަހަޅާ  ބެހ ޮގތުން 

 ދެވ ވަރުެގ މީހަކު ޙާޟިރުާވްނާވނެއެެވ.ބ ނުްނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް 

   ބީލަމެެވ. 1ހުށަހަޅަން ޙާޟިރުާވ ކޮްނމެ ފަރާތަކަށްެވސް ހުށަހެޅ ނީ  ބީލަން

   ބަލައެއް ނުަގެނވ ެނއެެވ.ޕްރޮޕޯޒަލް   / ބީލަންއީމެއްލް އާއި ފެކްސްެގ ޒަރީއާއިން ފޮުނާވ  2.6



 4ގެ    6| ޞަފްޙާ    401-E/401/2021/280(IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު:  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ބީލަމާގުޅ  

ކޮްނމެ ޞަފްޙާއެއްަގއި ޞަފްޙާ ނަްނބަރު ޖަހައި ސޮއިކުރަންާވެނއެެވ. ކުންފުންޏެއް   ބީލަމުެގ  ބީލަން ހުށަހަޅަންވާނީ އ ގެ އޮރިޖިނަލް ކޮޕީއެވެ. 

 ސޮއިކޮށް ކުންފުނީެގ ތައްަގނޑު ޖަހަްނާވެނއެެވ.   ޞަފްޙާ ނަްނބަރު ޖަހާކޮންމެ ޞަފްޙާއެއްގައި ބީލަމުެގނަމަ 

ސް މިތަކެތި  ލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީަގއިމިާވ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް މަދު ުނަވތަ ނެތްނަމަ ބާޠިލް ކުރެވ ެނއެެވ. އަދި ބަލައިަގތުމަށްފަހުވެ ބީ 2.7

 އިެވލުއ ޝަން މަރުޙަލާަގއިެވސް ބާޠިލް ކުރެވ ެނއެެވ.   ބީލަމެއްނެތްކަން ނުަވތަ މަދުކަން ފާހަަގ ކުރެިވއްޖެަނމަ އެ 

 ބީލަންތައް މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަޫނން   ބީލަންތަކާޔުންތައް ހަމަުނާވ ހ( ލިޔެކި

ބާޠިލް ކުރެވ ނެއެެވ. މީެގ ތެރ ަގއި އެހެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ   ބީލަމެއްހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ހުރިހައި  ބީލަން  ިގނަ    ބީލަމަށްވުރެށ( އެއް  

 ބައިެވރިުވންެވސް ހިމެނ ނެއެެވ.  ބީލަމެއްަގއި

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތަށް ބީލަން ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުާވނަމަ    3.1ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންތައްތަކުެގ ތެރެއިން    3ކަރުދާހުެގ ނަްނބަރު  ނ( މި

 އެބީލަމެއް ބާޠިލް ކުރެވ ެނއެެވ. 

އާއި ހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ލިޔުންތައް ނެތްނަމަ    3.13އިން    3.4ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންތައްތަކުެގ ތެރެއިން    3ރ( މިކަރުދާހުެގ ނަްނބަރު  

 ބިލަން ބާޠިލްކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ލިބިެގންެވއެެވ.  

 ބ( މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަުނާވ ބީލަންތައް ބާޠިލް ކުރެވ ެނއެެވ. 

 

 ހަޅަންޖެހ  ތަކެތި ހުށަ 3

 ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކޮށްފައިާވ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް  3.1

ފަދަތަންތަުނން ހުށަހަޅާ ބީލަން ފޯމުަގއި އެތަެނއްެގ ތައްަގނޑު އަދި ފަރުދުްނެގ ިވޔަފާރި    ، ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާޕާޓްނަރޝިޕް،ކުންފުނި، ކޯޕަރ ޓިްވސް )

 ( ޖަހަްނާވނެއެެވ.

 ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކޮށްފައިާވ ޗެކުލިސްޓް )ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކުަގއިާވ(  3.2

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީިވކަމުެގ ސްލިޕް  3.3

 ކުންފުނި، ކޯޕަރ ޓިްވސް އަދި ޕާޓްނަރޝިޕް އަކުން ހުށަހަޅާނަމަ ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީެގ ކޮޕީ  3.4

 ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީެގ ކޮޕީއާއި ެވރިފަރާތުެގ އައި.ޑީ ކާޑުެގ ކޮޕީ އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރިއެއް ަނމަ 

 އަމިއްލަ ފަރުދެއްަނމަ އައި.ޑީ ކާޑުެގ ކޮޕީ

ރަޖިސްޓަރީކުރި 3.5 ިވޔަފާރި  މީރާގައި  ނުކުރާނަމަ  ރަޖިސްޓަރީ  ކޮޕީ.  ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓްެގ  ކޮށްފައިާވނަމަ  ރަޖިސްޓަރީ  މުެގ  ކަޖީ.އެސް.ޓީ.އަށް 

 ލިޔުމުެގ ކޮޕީ 

 އެންމެ ފަހުން ިވޔަފާރީެގ ފީ ދެއްކި ރަސީދުެގ ކޮޕީ )ކުންފުންޏެއް ަނމަ( 3.6

 ބީލަމުގައި ެވރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިކުރާނަމަ ސޮއިކުރުމުެގ އިޙްތިޔާރުދީފައި އޮތްކަމުެގ ލިޔުން  3.7

ކޯޕަރ ޓިްވ ސޮސައިޓީތަކުން ސޮއިކުރުމުެގ އިޚުތިޔާރުދީފައިާވ ކަމުެގ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ފަރުދީ ިވޔަފާރި، ޕާޓްަނރޝިޕް އަދި  -

 ހުހަޅަްނާވެނއެެވ. 

 ކުންފުނީެގ މެނ ޖިްނގ ޑައިރެކްޓަރނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިކުރާަނމަ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން ހުށަހަޅަްނާވެނއެެވ. -

 މަސް ހަމަނުާވ(  01ދައްކަންޖެހ  ފައިސާއެއް ނެތްކަމުެގ ލިޔުން ) ދޫކުރިތަން  މޯލްޑިްވސް އިންލެްނޑް ރެެވނިއު އޮތޯރިޓީއަށް 3.8

ދުަވހުެގ  05)މިލިޔުން ހުށަހެޅުން ލާޒިމެއް ނޫެނެވ. ނަމަެވސް ބީލަން ކާމިޔާބުާވ ފަރާތަކުން ބީލަން ކާމިޔާބުިވކަން އެންުގމުން ިގނަެވެގން 

 ޖެހ ނެއެެވ.(ތެރ ަގއި މިލިޔުން ހުށަހަޅަން 



 5ގެ    6| ޞަފްޙާ    401-E/401/2021/280(IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު:  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ބީލަމާގުޅ  

)މިލިޔުން ހުށަހެޅުން  ފޮނަދޫ ކައުްނސިލްެގ އިދާރާއަށް ފައިސާއެއް ދައްކަން ޖެހިފައިެނތްކަން ބަޔާންކޮށް ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިާވ ލިޔުން 3.9

 (.ލާޒިމެއް ނޫެނެވ. ބީލަން ކާމިޔާބުާވ ފަރާތަކަށް ބިން ޙަާވލުކުރެވ ނީ ކައުްނސިލަށް ދައްކަްނޖެހ  ފައިސާއެއް ނެތްނަމައެެވ

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޕްރޮފައިލް  3.10

 - ޕްރޮފައިލްގައި ހުށަހަޅަްނޖެހ  މައިަގނޑު މަޢުލޫމާތުތަކަކީ:

 ރާތުެގ މަޢުލޫމާތު ހ( ކުރިމަތިލާ ފަ

ނަރ  ށ( ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް ުނަވތަ ކޯޕަރ ޓިްވސް ފަދަ ތަނަކުން ހުށަހަޅާަނމަ ބޯޑު މެްނބަރުން އަދި މެނ ޖިްނގ ޑިރެކްޓަރ/މެނ ޖިން ޕާޓް

 ފަދ އިސް މަޤާމުތަކުަގއިާވ ފަރާތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު 

 ހިްނާގ ޙަރަކާތްތައް /އްކަތްތައްނ( ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޢާންމުކޮށް ކުރާ ިވޔަފާރި/މަސަ 

 

 ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި އިސްކަންދ ނެ ތަރުތީބު  4

 މާކްސް ދެވ ނެ ޮގތްތައް  4.1

ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޝަރުޠުތައް ހަމަާވ  ބީލަންތަކަށެެވ. އެހެން ބީލަންތައް ބާޠިލް މާކްސް ލިބ ނީ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަެވ މިކަރުދާހުގައި   -

 ކުރެވ ެނއެެވ.

 އިެވލުއ ޓް ކުރާނީ ސާފުކުރަން ހުށަހަޅާ ކޮންމެތަެނއް ަވކިންެނެވ.   -

 މާކްސް )%(  މާކްސް ދެވ  ބައިތައް 

 އަަގށް 

ފަރާތަކަށް އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބ ޮގތަށް )އަދި އެއީ ބެންޗުމާކު ކޮންމެ ތަނަކަށްެވސް އެްނމެ ކުޑަ އަެގއް ހުށަހަޅާ  

 ކަމުަގއި ބަލައިެގން ދެންހުށަހަޅާ އަުގތަކަށް މާކްސް ދ ޮގތަށް( 

100% 

 %100 ޖުމްލަ:  
 
 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  5

 ސާފުކުރަން ޖެހ  ތަންތަުނެގ ތަފްޞީލް  5.1

 މަޢުލޫމާތު   ސަރަހައްދުތަކުގެ  ޖެހ    ބަލަހައްޓަން   ސާފުކޮށް 

ހުށަހެޅ ނެ އެންމެ މަތީ އަުގ  ބޮޑުމިން )އަކަފޫޓް( ސަރަހައްދު 

 )މަހަކަށް(

 ރ1،500.00 40,860 ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުެގ ދެކުނު  -ސިރާޖުއްދީންމަުގ ދެކުނުކޮޅު 

 ރ2،000.00 48,750 ކަތިމަުގ  

 ރ2،500.00 140,000 ޔުނިޓްތަކުެގ އުތުރު ހައުސިން  -ސިރާޖުއްދީންމަުގ އުތުރުކޮޅު 

 ރ850.00 22,140 )ސިރާޖުއްދީްނމަާގއި ބޮޑުތަކުރުފާުނމަާގއި ދެމެދު(  –ތަށަަވތްމަުގ 

 ރ 4,000.00 185,386 ކުރިަގމު ކުޅ ބިން ބޯޅަދަނޑާއެކު 

 ރ2،000.00 101,838 މެދުއަަވށު ބޯޅަދަނޑު 

 ރ2،500.00 149,848 މެދުއަަވށު ކުޅ ބިން 

 ރ4،000.00 292,368 ބަރާސިލް ކުޅ ބިން ބޯޅަދަނޑާއެކު 

 ރ1،000.00 13,516 ފުޓްސަލް ދަނޑު )ޓާފް ދަނޑު ހިމެނ  ސަރަހައްދު( 



 6ގެ    6| ޞަފްޙާ    401-E/401/2021/280(IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު:  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ބީލަމާގުޅ  

 ރ1،000.00 7,296 ފުޓްސަލް ދަނޑު )މެޓް ދަނޑު ހިމެނ  ސަރަހައްދު( 

 ރ2،000.00 42,544 ކުރިގަމު އަލަށް އާބާދުިވ ސަރަހައްދު   -ކުޅ ބިން 

 ރ2،000.00 19,320 އަަވށު ގަބުރުސްތާން ދު މެ

 ރ1،500.00 16،250 )ސިރާޖުއްދީންމަގާއި ބޮޑުތަކުރުފާުނމަާގއި ދެމެދު(  –ދޫލައެޅިމަުގ 
 

 މަސައްކަތް ކުރަްނޖެހ  ޮގތާއި ފެންަވރު   5.2

 މަުގތަކުެގ ބޮޑުމިުނގައި ިވނަޮނޅާ ކުނިކަހައި ސާފުކުރުން  -

 ކުޅ ބިންތަކާއި ބޯޅަދަނޑުތައް ިވނަކޮށާ ކުނިކަހައި ސާފުކުރުން  -

 ކުޅ ބިންތަކާއި ބޯޅަދަނޑުތަކުގައި ފަޅާ ކާޕެޓްިވނަ ނޫން ިވނަތަކާއި ަގސްތައް ބުޑާއެކުނަާގ ސާފުކުރުން  -

 ތަކުެގ ިވނަނޮޅާ ސާފުކޮށް ކުނިކެހުން މަުގ -

 ފޫޓް ބ ރުން(  1މަުގކައިރި ޖެހުން )މަުގެގ ފުޅާމިނަށްވުރެ މަދުެވެގން  -

 މަަގށް އުނދަޫގާވޮގތަށް ހުންަނަގސްތައް ކޮށުން -

 ކުނިބުނި ަނއްތާލަން ކަނޑައެޅިފައިާވ އުޞޫލުެގ ދަށުން ަނއްތާލަން ޖެހ ނެއެެވ.  -

 ކުރަްނޖެހ  މުއްދަތު މަސައްކަތް  5.3

 އަހަރުދުަވހަށް ޙަާވލުކުރެވ  މަސައްކަތެކެެވ.  2މިމަސައްކަތަކީ  -

 ފަހަރަށް ސާފުކުރަން ޖެހ ނެއެެވ.  2ކޮންމެ މަހަކުެވސް  -

 މަސައްކަތް ބަލާ ސްޕަވައިޒް ކުރުން  5.4

މަސައްކަތް ނިްނމާ ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓް ކުރަންާވނެއެެވ. އަދި   ދުަވހާއި ދެމެދުަވނަ    10އިން    1އެމަހެއްެގ    -މަހުެގ ފުރަތަމަ ސާފުކުރުން   -

   މަސައްކަތް ނިމިފައިާވކަމަށް ކައުްނސިލުން ޔަީގންކަން ހޯދަންާވނެއެެވ.

ސާފުކުރުމުެގ މަސައްކަތް ނިްނމާ ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓް ކުރަންާވނެއެެވ.   ދުަވހާއި ދެމެދުަވނަ    25އިން    15އެމަހެއްެގ    -ދެަވނަ ސާފުކުރުން   -

 އަދި މަސައްކަތް ިނމިފައިާވކަމަށް ކައުްނސިލުން ޔަީގންކަން ހޯދަްނާވެނއެެވ. 

 


