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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،ލ.ފޮނަދޫ

 

 ަމުޢލާޫމުތ ަކުރާދްސ ީބަލާމިއުގޅ   
 ތަޢާރަފް  .1

ކައުންސިލުން  ލ.  މިއީ   -1.1 ފޮނަދޫ މަޢުލޫމާތާއި  ފޮނަދޫ  ލ.  މިސްކިތް(    އެއްގޮތަށް  ކުރީގެ  އަވަށު  )ކުރިގަމު  ފުރުޤާން  މަސްޖިދުލް 

ގެނައުމުގެ   ބަދަލުތައް  ބައެއް  މިއިދާރާގެ  މަރާމާތުކޮށް  ކުރެވުނު  ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް  ކޮށްދ ނެ  -401(IUL)މަސައްކަތް 

E/401/2021/303   (08  ްހޯދުމަށް ބ ނުންވާ  2021  އޯގަސްޓ )ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު( އާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު  ( އިޢުލާން 

 ފަރާތްތަކަށް ދެވ  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެވެ. 

( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ  2014/18މިބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު   -1.2

 ވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ކުރެ 

 ެކުންފުނިތައް  ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓުރީ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ ކުންފުންޏާބެހ   ދިވެހިރާއްޖ ގ . 

 ާޕޓްނަރޝިްޕތައް ކުރެވިފައިވާ   ރަޖިސްޓްރީ ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  ާޕޓްނަރޝިްޕ. 

 ްސޮސައިޓީތައް ކޯަޕރ ޓިވް  ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ސޮސައިޓީގެ ކޯަޕރ ޓިވ. 

 ަވިޔަފާރިތައް ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ އަމިއްލ. 

ގެންދެވ ނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި   -1.3 ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ  މިބީލަމުގެ އެންމެހައި 

 މަތިންނެވެ. 

 ީބލަމުގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 

އިޢުލާނުގައި ދެވިފައިވާ މުއަދަތުގެ ތެރ ގައި ތިރީގައި  ނަމަ އެސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ،  ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހ  މަޢުލޫމާތެއްވާ -2.1

 އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. 

  :ްއީމެއިލlaamufonadhoocouncil@gmail.com 

ރަސްމީ ލިބުނުކަމަށް  މެއިލް  އަދި  އެންގ ނެއެވެ.  މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލް  ފަރާތަށް  މެއިލްކުރި  ލިބުނުކަން  މެއިލް  ކުރެއްވުމުން   މެއިލް 

ނަންބަރު  )އެކެއް(    1މަސައްކަތު   މިއިދާރާގެ  ގަޑީގައި  ރަސްމީ  ލިބިނުލައްވާނަމަ  ޖަވާބު  ގުޅައި    6800082ދުވަސްތެރ ގައި  ފޯނަށް 

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

 މިބީލާމާ ގުޅިގެން ްޕރީބިޑް ބައްދަލުވުމެއް ނޯންނާނެއެވެ.  -2.2

 އެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން އޮންނާނެ ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައިއެވަނީ -2.3

mailto:laamufonadhoocouncil@gmail.com
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 ތަން: ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 13:30( ދުވަހުގެ  ހޯމަ ) 2021 އޯގަސްޓް 23އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިޔަކީ   ތާރީޚް:

 13:30 ދުވަހުގެ(  ހޯމަ)  2021 އޯގަސްޓް 23އަންދާސީހިސާބުތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ   

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވ ނެ އެންމެ ފަހު ވަގުތު   -2.4

 12:00، ( ހޯމަ)  2021  އ ްޕރީލް 19 ތާރީޚް:

'ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދ  ފޯމް'    އިން www.fonadhoo.gov.mvބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށްޓަކައި މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް  -2.5

ކުރުމަށްފަހު   މުއްދަތުގައި  ޑައުންލޯޑް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  އިޢުލާން  ހުށަހެޅުއްމަށްފަހު  މިއިދާރާއަށް  ގަތުމަށް    ބިޑު ފުރިހަމަކޮށް 

ކުރަންވާނީ ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގެ ސްލިޕް  ފައިސާދެއްކުމުން ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެވުނީއެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމަށް ޔަޤީން  

 ސްލިްޕގައި އެފަރާތުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު އޮންނާނެއެވެ. . ލިބުމުންނެވެ

 އަދި އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓްކުރެވިފައިވެސް ވާނެއެވެ.  ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ބ ނުންވާ ފޯމް މިއިދާރާއިން ވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

 ފައިސާ ދެއްކ ނެ ގޮތްތައް: 

 ްދުވަހުން ފެށިގެން  )އަންގާރަ(    2021  އޯގަސްޓް   10)  އިޢުލާން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މިއިދާރާ އަށް ވަޑައިގަތުމުނ

މެންދުރު   އިން  8:30ހެނދުނު  ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު  )ބުރާސްފަތި(   2021އޯގަސްޓް   19 އިން

 އަށް   12:00

   ޓްރާންސްފަރ އ ޓީއެމް   / ބ ންކިން  ކުރިން   ( )ބުރާސްފަތި   2021އޯގަސްޓް    19) އިންޓަނެޓް  ބަންދުވުމުގެ  އޮފީސް    . ދުވަހުގެ 

އަށް ނުވަތަ އީމެއިލް އަށް ފޮނުވާ ފައިސާ ދެއްކި    7970214މިގޮތަށް ދައްކާ ފައިސާގެ ސްލިްޕ ކައުންސިލްގެ ވައިބަރ ނަންބަރު  

 ރަސީދު ހޯދަންވާނެއެވެ. 

 ްއެކައުންޓްގެ ތަފްޞީލް: ބ ންކ  

 7707700292001ނަންބަރު: 

 1ރެވެނިއު  1452ނަން: 

 ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދ  ފޯމް ހުށަހެޅ ނެ ގޮތްތައް: 

  ްމިއިދާރާގެ ކައުންޓަރަށ 

  ްއީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިނ 

)އެކެއް(    1އަދި މެއިލް ލިބުނުކަމަށް ރަސްމީ މަސައްކަތު  މެއިލް ލިބުނުކަން މެއިލްކުރި ފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގ ނެއެވެ.   -2.6

 ފޯނަށް ގުޅައި އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.  6800082ދުވަސްތެރ ގައި ޖަވާބު ލިބިނުލައްވާނަމަ ރަސްމީގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 

 ފޮނުވުމަށްފަހު މެއިލް ލިބުނުކަން ޔަޤީން ކުރެއްވުމަކީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދ  ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މެއިލް  -2.7

  ކުރަންޖެހ  މަސައްކަތް .3

 ގައި އެވަނީއެވެ.  1ތަފްޞީލް އެނެކްސް   ކުރަން ބ ނުންވާ މަސައްކަތުގެމި ްޕރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން   -3.1
 

http://www.fonadhoo.gov.mv/


 5ގެ    12| ޞަފްޙާ   401-E/401/2021/303(IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު:  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | ބީލަމާގުޅ    މަރާމާތުކުރުމުގެމަސްޖިދުލް ފުރުޤާން )ކުރީގެ ކުރިގަމް އަވަށު މިސްކިތް( . ފޮނަދޫ ލ

   ީބލަން ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު .4

ަބޔާންކޮށްފައިއިވެލުއ ޓް މިކަރުދާހުގައި  ކުރެވ ނީ  ކަންތައްތަ  ފުރިހަވާ  ލިޔެކިޔުންތައް  ީބލަންތަކެވެކާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  އަދި މަކޮށް   .
 ވެ. ގެން ނުވާ ކުޑަ އަދި ޮބޑު އަގެއްކަމުގައި ފެންނަނަމަ އެ އަންދާސީހިސާެބއް ބާޠިލް ކުރެވ ނެއެހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާަބކީ އެކަށީ

  ޕޮއިންޓްގެ  ޕޮއިންޓް ދެވ ނެ ދާއިރާ 

 ޢަދަދު 

 ޕޮއިންޓް ދެވ ނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް 

ލިބ ގޮތަށް   80 އަގު   -4.1 ޕޮއިންޓް  އެންމެގިނަ  ގޮތުން  އަގުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ  އަގު  ފްރެކްޝަން  އެންމެކުޑަ 

 އުޞޫލުން 

ޕޮއިންޓް   20 މުއްދަތު  -4.2 ގިނަ  އެންމެ  ގޮތުން  މުއްދަތުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ  ކުރުމުއްދަތު  އެންމެ  އެކަށީގެންވާ 

 ލިބ ގޮތަށް ފްރެކްޝަން އުޞޫލުން 

 

 ީބލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުން .5

(  2021  އޯގަސްޓް  08)  401-E/401/2021/303(IUL)  ނަންބަރު   މިއިދާރާގެ  ގޮތް  ޢަމަލުކުރަންޖެހ   ރަޖިސްޓަރީވުމުގައި  ބީލަމުގައި -5.1

 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  2.5އިޢުލާނުގައި އަދި މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 

ގަތުމަށް    ބިޑުވި އަންދާސިހިސާބު ހުށަހެޅ ނީ އިޢުލާނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރ ގައި ބީލަމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެ -5.2

 ރ އެވެ. 150/ -އަގުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހ ނީ  ޑުގެބި  ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ސްލްިޕ އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  -5.3

 ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ސްލިްޕ ލިބިލެއްވުމުންނެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމަށް ބަލަންވާނީ ބީލަމުގައި  -5.4

ފޯމު -5.5 ރަޖިސްޓަރީވުމަށް  ފަރާތުގެ    ބީލަމުގައި  ހުށަހައަޅާ  ފޯމު  ކުރެއްވުމަކީ  ޔަޤީން  ލިބުނުކަން  ފޯމް  އިދާރާއަށް  ކުރައްވާނަމަ،  މެއިލް 

 ޒިންމާއެކެވެ. 

   މަސައްކަތުގެ އަގު .6
 

ކު -6.1 ޚަރަދެއް  އެންމެހައި  ކުރާ  ތައްޔާރުކުރުމަށް  އަގު  ބީލަން  ހުށަހަޅާނީ  އަގު  ފަރާތުންނެވެ.  ހުށަހަޅާ   / ތައްޔާރުކުރާ  އެބީލަމެއް  ރާނީ 

 ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.  މަސައްކަތްކޮށް ނިންމައިދެވ ނެ އެންމެހައިހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި 

އަގު   -6.2 ޚިދުމަތެއްނަމަ   / މުދަލެއް  ނެގ   ހުށަހަޅާ  ޖީ.އެސް.ޓީ  އިންނެވެ.  ރުފިޔާ  ދިވެހި  ހިމަނައިގެން  ޖީ.އެސް.ޓީ  ހުށަހަޅަންވާނީ 

އަގު   ބައިތަކަށް  ހުރިހައި  ދެވިފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް  އަގު  އޮންނަންވާނެއެވެ.  އެނގެން  ސާފުކޮށް  އަގުތައް  އަންދާސީހިސާބުގައި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

  މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު .7

 . ހިމަނައިގެންނެވެ  ދުވަސްތައް  ބަންދު ހުށަހަޅާނީ  މުއްދަތު މަސައްކަތު -7.1



 6ގެ    12| ޞަފްޙާ   401-E/401/2021/303(IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު:  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | ބީލަމާގުޅ    މަރާމާތުކުރުމުގެމަސްޖިދުލް ފުރުޤާން )ކުރީގެ ކުރިގަމް އަވަށު މިސްކިތް( . ފޮނަދޫ ލ

 މަސްލަހަތު ފުށުއެރުން  .8

ޤަވާޢިދުގެ   -8.1 މާލިއްޔަތު  )ދައުލަތުގެ  ގުޅުމެއް  މުވައްޒަފަކާއި  މިއިދާރާގެ  ފަރާތާއި  ހުށަހަޅާ  ގައި    10.02އަންދާސީހިސާބު  )ހ(  ގެ 

'ކްލޯޒް   ރިލ ޓިވް' ނުވަތަ  'ކްލޯޒް  އެކަމުގެ  ބަޔާންކުރާ  ވާނަމަ،  އޮތްކަމުގައި  ފަދަ ގުޅުމެއް(  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމުގައި  އެސޯސިއ ޓިވް' 

 ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގ ނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އެފަދަ   8.1 -8.2 ފާހަގަކުރެވި  މިކައުންސިލަށް  ފަރާތެއްކަމަށް  ހުށަހަޅަންޖެހ   ލިޔުމެއް  ކުރެވިފައިވާފަދަ  ބަޔާން  ހުށަހަޅާފައި  ގައި  ލިޔުމެއް   

 ނުވާނަމަ، އެއަންދާސީހިސާބެއް ބާޠިލް ކުރެވ ނެއެވެ. 

 ޕްރީިބޑް މީޓިން .9

  .ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ  ގައި  2.2 މިކަރުދާހުގެ   މަޢުލޫމާތު ގުޅ  މީޓިންއާއި ްޕރީބިޑް -9.1

 ގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.ްޕރީބިޑް މީޓިންގގައި ބައިވެރިވެނުލައްވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމު -9.2

 އަންދާސީހިސާާބއި ގުޅިގެން ބ ނުންކުރާ ފައިސާ .10

 މިބީލާމާ ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހައި މުޢާމަލާތެއްގައިވެސް ބ ނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.  -10.1

 ޅ  އަންދާސީހިސާުބގެ ޢަދަދު ހުށަހެ .11

 އަންދާސީހިސާބެކެވެ. އަދި އެއް އޮްޕޝަނަށްވުރެ ގިނަ އޮްޕޝަން ހުށައެއް ނ ޅ ނެއެވެ. ސް ހުށަހެޅ ނީ އެންމެ ފަރާތަކަށްވެ ކޮންމެ -11.1

 އަންދާސީހިސާުބގެ ވެލިޑިޓީ .12

 . އޮންނަންވާނެއެވެ  މުއްދަތެއް ވެލިޑިޓީ  ދުވަހުގެ( )ނުވަދިހަ 90މަދުވެގެން  އަންދާސީހިސާބުގައި ހުށަހަޅާ ގުޅިގެން  މިބީލަމާއި -12.1

 ޑިއުޓީތައްޓެކްސްތަކާއި  .13

ޚަރަދެއްވާނަމަ    އެނޫންވެސް   އަދި   ޓެކްސްތައް   ޑިއުޓީއާއި  ކަސްޓަމް  ދައްކަންޖެހ    ބ ރުގައި  ރާއްޖ ން  ރާއްޖެއާއި  ކުރުމުގައި  މިމަސައްކަތް -13.1

 އެފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހ ނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ. 

 އަންދާސީހިސާާބއި ގުޅ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނެ ގޮތް .14

 . އިންނެވެ( އީމެއިލް /  ސިޓީ)   ލިޔުމުން  ޖެހ ނީ ހުށަހަޅަން ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ގުޅިގެން މިބީލާމާ -14.1

  ހިނދެއްގައި   ފެނިއްޖެ  ގެނައުމަށް  ބަދަލެއް  ގެންނަންޖެހ    ކޮންމެހެން  ބީލަމަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ   މުއްދަތު   ހުށަހެޅުމުގެ   ބީލަން -14.2

ތުރު  އުނިއި  އެ  އަދި.  ބައެކެވެ  ކަރުދާހުގެ  މަޢުލޫމާތު  އެމެންޑްމަންޓަކީ  ގެންނަ  މިގޮތުން .  ގެނެވ ނެއެވެ(  އިތުރު /އުނި)  އެމެންޑްމެންޓެއް

 އިޢުލާނު ކުރެވ ނެއެވެ. ގެޒެޓްގައި 

 އަންދާސީހިސާުބ ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން .15

 ގައި އެވަނީއެވެ.  2.3އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން އޮންނާނ  ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ތަން މިކަރުދާހުގެ  -15.1

 ބެއް ބަލައެއް ނުގަނެވ ނެއެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް އަންދާސީހިސާ -15.2

ހުށަހެޅި  -15.3 އަންދާސީހިސާބު  ގަޑީގައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ކެނޑުމަށް  އުރަ  ބަންދުކޮށްފައިވާ    އަންދާސީހިސާބުތައް 

 ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައެވެ. 

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވ ނެއެވެ.  -15.4
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ކުރުމަކީ  އަންދާސީ -15.5 ކަށަވަރު  ގަޑި  ތަނާއި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުޅުވަން  ކުރިން  ޖެހުމުގެ  ގަޑި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުޅުވަން  ހިސާބު 

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.  -15.6

ހުށަހެޅު -15.7 އެކަމެއް  އަންދާސީހިސާބު  ބ ނުންވެއްޖެނަމަ  ސާފުކުރަން  ކަމެއް  އެއްވެސް  އޮޅުންއަރާ  ނުވަތަ  އުފެދ   ޚިލާފު  ކުރިން  މުގެ 

 ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. 

 އީމެއްލް އާއި ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިން ފޮނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައެއް ނުގަނެވ ނެއެވެ.  -15.8

 ބީލަންފޮތް ގަނެފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ރަޖިސްޓަރީކޮށް  -15.9

 މިބީލާމާ ގުޅ  ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ އިނގިރ ސި ބަހުންނެވެ.  -15.10

 ކޮލިފައިވާ އަންދާސީހިސާުބތައް  .16

 ދިވެހިރާއްޖ ގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މިބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވ ނީ   -16.1

 . މިބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ދައުލަތުގެ ްޕރޮކިއުމެންޓް ބީލަމާގުޅ  ސަސްެޕންޝަނެއްގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ -16.2

 ބީލަންވެރިންގެ ޢަމަލުތައް ަބހައްޓަންޖެހ  ގޮތް  .17

ގައިވާ ގޮތަށް ބީލަންވެރިންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެމާއްދާގައި   10.33ވަނަ ބާބުގެ ނަންބަރު   10މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  -17.1

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުތައް ނުބެހެއްޓ  ފަރާތްތައް ބީލަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ހިސާާބއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހ  ތަކެތި އަންދާސީ .18

ބާޠިލް  އަންދާސީހިސާބު  ހުށަނާޅާނަމަ  ލިޔުންތައް  ދަންނަވާފައިވާ  ތިރީގައި  ތެރ ގައި  ލިޔުންތަކުގެ  ހުށަހަޅަންޖެހ   ކުރުމުގެ  އަންދާސީހިސާބާއެކު 

 އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ، 

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ސްލްިޕ -18.1

 ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް )މިއިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ފޯމް، ޗެކުލިސްޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު( އަންދާސީ -18.2

 ކޯޓ ޝަން / އަންދާސީހިސާބު )ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑުގައި(  -18.3

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ްޕރޮފައިލް  -18.4

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވިޔަފާރި / ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮީޕ   -18.5

 ވިޔަފާރި / ކުންފުނީގެ ޖީ.އެސް.ޓީ )ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާނަމަ( ނުވަތަ ބީ.ީޕ.ޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮީޕ  -18.6

ލިޔުން -18.7 ނެތްކަމުގެ  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ދައްކަންޖެހ   ރެވެނިއު  )ޓެ   ދައުލަތަށް  އިންލެންޑް  މޯލްޑިވްސް  ރިޯޕޓް(  ކުލިއަރެންސް  ކްސް 

ވެސް  އޮތޯރިޓީ އިން ނޯޓް: ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހ  އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ބީލަމާއެކު ހުށައެޅުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ނަމަ

 އި މިލިޔުން ހުށައަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވ  ފަރާތުން މިއިދާރާއިން އަންގާ މުއްދަތެއްގެ ތެރ ގަ 

 ބިޑު ސެކިއުރިޓީ )ހުށަހަޅަން ޖެހ ނަމަ( -18.8
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ޤަވާޢިދުގެ   -18.9 މާލިއްޔަތު  )ދައުލަތުގެ  ގުޅުމެއް  މުވައްޒަފަކާއި  މިއިދާރާގެ  ފަރާތާއި  ހުށަހަޅާ  ގައި    10.02އަންދާސީހިސާބު  )ހ(  ގެ 

'ކްލޯޒް   ރިލ ޓިވް' ނުވަތަ  'ކްލޯޒް  އެކަމުގެ  ބަޔާންކުރާ  ވާނަމަ،  އޮތްކަމުގައި  ފަދަ ގުޅުމެއް(  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމުގައި  އެސޯސިއ ޓިވް' 

 ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގ ނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ލަން އެވޯޑްކުރުމާއި އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރނުންީބ .19

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރީ  ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް   -19.1 ކުރިން، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވި  ޙަވާލުކުރުމުގެ  ކޮންޓްރެކްޓް 

ވި  ކޮންފަރާތެއްކަމާއި، ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އެންގ ނެއެވެ. މިގޮތުން އަންގާ އެންގުމާއި ވިދިގެން ބީލަން ކާމިޔާބު ނު

 )ފަހެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވ ނެއެވެ. އަދި މި   5އްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ފަރާތްތަކަށް ބީލަމާގުޅ  މަ
 

ލުއ ޓް  މުއްދަތުގެ ތެރ ގައި ބީލަން ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބީލަން ކާމިޔާބުނުވި ސަބަބު އަންގައިދެވ ނެއެވެ. އިވެ

އެވޯޑްކުރިކަން   ބީލަން  ފަރާތަކަށް  ލިބ   ޕޮއިންޓް  ގިނަ  އެންމެ  އިވެލުއ ޝަންއިން  އަދި  ކުރުމަށްފަހު،  އަންގާނެއެވެ.  ސިޓީއަކުން 

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެ މައްސަލައެއް ބަލައި މައްސަލަ  އެއް މައްސަލައެއް  ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކުން  ކުރާނީ ބީލަން  ބަސްވުމުގައި ސޮއި 

 ނިންމި ގޮތް އެފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހުގައެވެ.  

ދުމަށް ފޮނުވ ނެއެވެ. ސިޓީގައިވާ މުއްދަތުގެ  ބީލަން އެވޯޑްވި ކަމުގެ ސިޓީއާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯ  -19.2

 ތެރ ގައި މި އިދާރާއިން އެދ  މަޢުލޫމާތުތައް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ފޮނުވާތާ   -19.3 ޑްރާފްޓް  އެއްބަސްވުމުގެ  ފޮނުވ ނެއެވެ.  ޑްރާފްޓް  އެއްބަސްވުމުގެ  ފަރާތަށް  އެވޯޑްވި  ތެރ ގައި   3ބީލަން  ދުވަހުގެ    )ތިނެއް( 

 ކުރި ފަރާތުގެ ކޮމެންޓާއެކު ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ބީލަން ކާމިޔާބު 

 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.   03އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  -19.4

ދަތުގެ ތެރ ގައި ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ އެވޯޑްވި ކަމުގެ ސިޓީ  މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއް -19.5

 . ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް އެވޯޑް ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މި އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

އެ -19.6 ދައްކަންޖެހ   ދައުލަތަށް  ކުރިން  އެވޯޑްކުރުމުގެ  އިވެލުއ ޓްކޮށް  ކަށަވަރު  ބީލަން  ބަލާ  އިދާރާއިން  މި  ވ ތޯ  ފައިސާއެއް  އްވެސް 

ފަރާތެއްނަމަ ޖެހ   ދައްކަން  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ދައުލަތަށް  ބަލާބެލުމުން،  އެގޮތުން  މި  ، ކުރެވ ނެއެވެ.  ކުރެވ ނީ  އެވޯޑް  ްޕރޮޖެކްޓް 

ތެރ ގައި މުއްދަތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ކުރިކަމުގެ     އިދާރާއިން  ޚަލާސް  ދައްކާ  މުއްދަތުގެ އެފައިސާ  މި  އަދި  ހުށަހެޅުމުންނެވެ.    ލިޔުން 

ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް މަސައްކަތް   އެންމެ މަތިން  ލިޔުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ދެން  ކުރިކަމުގެ  ޚަލާސް  ފައިސާ ދައްކާ  ތެރ ގައި 

 އެވޯޑު ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ފޯރުކޮށް  އެވޯޑު   -19.7 ޚިދުމަތް  ހިސާބަކުން(  )އެއްވެސް  ކުރުމަށްފަހު  ސޮއި  ނުވަތަ  ނުކޮށްފިނަމަ  ސޮއި  އެއްބަސްވުމުގައި  ކުރުމަށްފަހު 

މިކައުންސިލަށް   އިޚުތިޔާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  މަތިން  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދުގައިވާ  މާލިއްޔަތު  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،  ބުނެ  ނުދެވ ނެކަމަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ޅަންޖެހ  ސެކިއުރިޓީތައް، އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި ރިޓެންޝަން ފައިސާހުށަހަ .20

 ސެކިއުރިޓީ   ބިޑު  -20.1



 9ގެ    12| ޞަފްޙާ   401-E/401/2021/303(IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު:  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | ބީލަމާގުޅ    މަރާމާތުކުރުމުގެމަސްޖިދުލް ފުރުޤާން )ކުރީގެ ކުރިގަމް އަވަށު މިސްކިތް( . ފޮނަދޫ ލ

  މަތީ   އަށްވުރެ(  ރުފިޔާ  ފަސްލައްކަ)  ރ500000/-  އަގަކީ  ހުށަހަޅާ  ކޮށްދިނުމަށް  މަސައްކަތް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބީލަމުގައި  މި -20.1.1

  ބ ންކަކުން   ޤަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރު  ،ފައިސާ  އަށްވާ(  އިންސައްތަ  ފަހެއް  ޕޮއިންޓް  ސުމެއް)  0.50%  އަގުގެ  ހުށަހަޅާ  ،އަގެއްނަމަ

  ސެކިއުރިޓީ   ދޫކޮށްފައިވާ  ްޕރޮޖެކްޓަށް   މި  އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން   ފައިނ ންޝަލް  ކުރެވިފައިވާ   އިމްޤާ  ދިވެހިރާއްޖ ގައި  ނުވަތަ 

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ގޮތުގައި  ސެކިއުރިޓީގެ ބިޑު

 ގެރެންޓީ ޕާފޯމަންސް -20.2

އިންސައްތަ( އަށްވާ    ތިނެއް )   3%  ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ -20.2.1

އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން   ފައިނ ންޝަލް  ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖ ގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ  ފައިސާ، ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ބ ންކަކުން 

 މި ްޕރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ާޕފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ކާ -20.2.2 ބަންދުނޫން  ބީލަން  ރަސްމީ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  އަންގާ  އެކަން  ފަރާތަށް  ކުރާ  މި   07މިޔާބު  ތެރ ގައި  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް( 

 ްޕރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ާޕފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، މި  ާޕފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ދެވ  މުއްދަތުގައި ާޕފޯމަ -20.2.3

ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ނިންމުން  ނިންމާފައިވާ  ކުރުމަށް  ޙަވާލު  ސެކިއުރިޓީ  ،  މަސައްކަތް  ބިޑު  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެފަރާތުން 

 ދައުލަތަށް ނެނގ ނެއެވެ. )ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ( 

 ފައިސާ   އެޑްވާންސް  .20.3

މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  ރ )ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( އަށްވުރެ މަތީ އަގެއްނަމަ  250،000.00ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ   -20.3.1

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވ ނެއެވެ.   10.67

 ރިޓެންޝަން  .20.4

 ނިކޮށް އެފައިސާ އަނބުރާ ދޫކުރެވ ނެއެވެ.ގައިވާ ގޮތަށް ރިޓެންޝަން ފައިސާ އު  10.68މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  -20.4.1

 ލިކުއިޑ ޓެޑް ޑެމ ޖަސް  .21

  މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވ  ފަރާތުން މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުނިންމައިފިނަމަ، ނުނިމި ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  -21.1

 ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ކެނޑ ނެއެވެ،   ގައިވާ  10.71ލިކުއިޑ ޓަޑް ޑެމ ޖަސްގެ ގޮތުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 

21.2- % ކޮންޓްރެކްޓްގެ  މުޅި  ކެނޑ ނީ  ގިނަވެގެން  ގޮތުގައި  ޑެމ ޖަސްގެ  ބޮޑުނުވާ    15ލިކުއިޑ ޓެޑް  އަށްވުރެ  އިންސައްތަ(  )ފަނަރަ 

 މިންވަރަށެވެ. އެ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވ ނެއެވެ. 

 މަސައްކަތް ނިމުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން  .22

ބަލާ ޗެކު ކުރުމަށްފަހު، މި އިދާރާގެ ރިކުއަރމަންޓާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް  ހޯދި ތަކެތި   /މަސައްކަތް ނިމުމުން، ކުރި މަސައްކަތް  -22.1

  ދޫކުރެވ ނެއެވެ. މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން، / ތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފައިވާނަމަ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމަ
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 މުހިންމު އެންގުން / މަޢުލޫމާތު  .23

ކަންކަން   -23.1 ބީލަމުގެ  ނުވަތަ  ބީލަންވެރިޔާ  ނަންބަރަކީ  މޯބައިލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  ރަޖިސްޓަރީވުމަށް  ބީލަމުގައި 

ބީލަން އެޑްރެހަކީ  އީމެއިލް  އަދި  އަދި  ވާންވާނެއެވެ.  ނަންބަރުކަމުގައި  ފަރާތުގެ  އެޑްރެސްކަމުގައި  ބަލަހައްޓާ  އީމެއިލް  ގެ  ވެރިޔާ 

 ވާންޖެހ ނެއެވެ. 

ހުށަހެޅި   -23.2 އެކަމަށް  ނުވެއްޖެހިނދެއްގައި  ބ ނުން  މިއިދާރާއިން  ކުރުމަށް،  މަސައްކަތް  ނުވަތަ  ޚިދުމަތް  ހޯދި  އަންދާސީހިސާބު 

ލިބިގެންވެއެވެ. މިއިދާރާއަށް  ޙައްޤު  ބާޠިލްކުރުމުގެ  ކުރެވިއްޖެނަމަ   އަންދާސީހިސާބުތައް  ބާޠިލް  އަންދާސީހިސާބުތައް  މިގޮތުން 

  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރެވިފައިވާކަން އެންގ ނެއެވެ. އަދި ގެޒެޓްގައި އިޢުލާން ކުރެވ ނެއެވެ.

ރަނގަޅަށް ކި -23.3 ޔައި އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން  ބީލަން ތައްޔާރުކުރާއިރު މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު 

ބީލަން   ހަމަކޮށްގެން  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުރިހާ  ޖެހ   ހިމަނަން  ބީލަމުގައި  ހޯދުމާއި،  އެމަޢުލޫމާތެއް  ޖެހ ނަމަ  ނުވަތަ  ބ ނުންނަމަ 

 ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް    17:09ޢިދުގެ  ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާ -23.4

ޢަމަލުކުރަންވާނީ މައްސަލަ   ނަންބަރު    ހުށަހެޅުމުގައި  ސަރކިއުލަ  މާލިއްޔަތާބެހ   ފިނ ންސްގެ  އޮފް  -13މިނިސްޓްރީ 

K/CIR/2018/01    ުޖަދުވަލ ގުޅި   17ގެ  'ބީލަމަކާ  ޢަމަލުކުރާނ   ގައިވާ  ބެލުމުގައި  ހުށަހެޅުމާއި، މައްސަލަތައް  ގެން މައްސަލަ 

އުޞޫލާ  މި  ޢަމަލުކުރަމުންދާނީ  ބެލުމުގައިވެސް  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅ   މިގޮތުން  އަދި  އެއްގޮތަށެވެ.  އާ  އުޞޫލު'  އި  ގޮތުގެ 

 އެއްގޮތަށެވެ. 
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 1އެނެކްސް:  
 

 އަގު ރ ޓް  ތަފްޞީލް  ޢަދަދު 
   މިހުރާުބގެ ތަޅާލުން  

   އަކަފޫޓް ފާރުތަޅާ ނެގުން  136
   އަކަފޫޓް ކޮންކްރީޓް ޝީޓް ނެގުން  36
   އަކަފޫޓް ފާރު ރ ނުން   64
   އަކަފޫޓް ސިމެންތި ޖެހުން  128
   އަކަފޫޓް ވޯލްސީލަރ ލުން  128
   އަކަފޫޓް ކުލަލުން  64
   ފޫޓް އުސް(   3ފުޅާ، 'ފޫޓް  8އަކަފޫޓް މުށި ޖެހުން )' 24
   މިސްކިތް އެތެރެ 
   ފިލާ(  އެމް.އެމ6ް) އަކަފޫޓް ފާރުގައި ސިމެންތި ފިލާޖެހުން 611
   ( 7'×5.5އެލްމުނިއަމް ކުޑަދޮރު ނެއްޓުވުން )'  01
   އަކަފޫޓް ރ ނުން  38.5
   އަކަފޫޓް ސިމެންތި ޖެހުން  77
   އަކަފޫޓް ވޯލްސީލްލުން  77
ނެއްޓިފައިވާ ތަންތަނަށް އިސްކުރު އަޅާ، ފައްތަރުތައް ުޕޓީއަޅާ ސީލިން ފައްތަރުތައް  

 އޮމާންކުރުން 
  

   އަކަފޫޓް ސީލިންގ ކުލަލުން  899
   ފެންޑާ އޮފީސް ަބޔަކަށް ބަދަލުކރުން 
   އަކަފޫޓް ފާޜު ރ ނުން  227.5
   އަކަފޫޓް ސިމެންތި ޖެހުން  455
   އަކަފޫޓް ވޯލްސީލަރ ލުން  455
   އަކަފޫޓް ކުލަލުން  455
   ރުމަށްފަހު ޓާ ކުޑަކުއެތެރެއިން ނެއް  –( 7'×5.5އެލްމުނިއަމް ކުޑަދޮރު ބެހެއްޓުން )' 01
   ލާސް ފުލްގްއެލްމްނިއަމް   –  (7'× 3ބޮޑުދޮރާއި ދޮރުފަތް ހަރުކުރުން )' 01
   ހަދާ ކްލިއަރ ގްލާސް އެލްމުނިއަމް ފްރ މް -(  3'× 4ބިއްލޫރިގަނޑު ހަރުކުރުން )' 01
   ފާޜުކަނޑާ އެތެރެއަށްލުން  –މިހާރު ހަރުކޮށްފައިވާ ސޮކެޓް ފާޜުގެ ތިރިއަށް ބަދަލު ކުރުން  03
   އ ސީ ހަރކުރުން )މިސްކިތު އެތެރ  ބައިން ނައްޓުވައިގެން(  01
   ލައިޓް އޮފީސް ބ ރުން ދިއްލ ގޮތަށް ނަރު ބަދަލުކޮށް ސްވިޗި ހަރުކުރުން   02
   ލައިޓް އޮފީސްތެރެއިން ދިއްލ ގޮތަށް ނަރު ބަދަލުކޮށް ސްވިޗް ހަރުކުރުން   04

   ފާހާނާ އާއި އިސްކުރުަބރި ހިމެނ ަބއި 
   ފާރުގެ ދެފަރާތުން ރެނދު ބެއްދުން )ފާހާނާ އުތުރު ފަރާތު ބިތުގައި(  01

   ބިތްތަކުގައި( އަކަފޫޓް މުށި ނައްޓުވާ އަލުން މުށިޖެހުން )ފާހާނާ  166.66
   އަކަފޫޓް މުށި ނައްޓުވާ އަލުން މުށިޖެހުން )ފާހާނާ ތަޅުމުގައި(  20
   ފާހާނާ ސެޓް ބަދަލުކުރުން )ފާހާނާ ތަށި، މޫނު ދޮންނަ ތަށި، ފިޓިންގްސް( 01
   ފާހާނާ ދޮރު ނައްޓުވާ ދޮރާއި ދޮރުފަތް ބަދަލުކުރން  01
   އަލުން ފިލާޖަހާ ުޕޓީ އަޅާ އޮމާންކޮށް ކުލަލުން އަކަފޫޓް ސީލިން ފިލާ ނައްޓުވާ  20
5.5| ފުޅާ ' 6| ދިގުމިން ' 8އުސްމިން ' –ވޮޝްރޫމް ރ ނުން      
   ( 8"×7" –ދަގނަޑު ބ ނުންކޮށްގެން  1މް.އެމް ގެ އ10ެޓް ފައުންޑ ޝަން )ފޫ 11.8
   ( ރާއެއްވަރަށް ފާރާނާއިރު  –ދަގނަޑު ބ ނުންކޮށްގެން   1މް.އެމް ގެ އ10ެ)ނބު ފޫޓް ތަ  16



 12ގެ    12| ޞަފްޙާ   401-E/401/2021/303(IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު:  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | ބީލަމާގުޅ    މަރާމާތުކުރުމުގެމަސްޖިދުލް ފުރުޤާން )ކުރީގެ ކުރިގަމް އަވަށު މިސްކިތް( . ފޮނަދޫ ލ

   ( 1.5'× 6އަކަފޫޓް ފާރު ތަޅާ ނެގުން )' 9
   އިސްކުރު ނަގާ ފާރުތެރެއިން ފެން ބަންދުކުރުން )މިހާރު ހަރުކޮށްފައިވާ(  03
   ( 8' ×5.5'×6އަކަފޫޓް ރ ނުން )'  264
   އަކަފޫޓް ސިމެންތި ޖެހުން  528
   އަކަފޫޓް ވޯލްސީލަރ ލުން  264
   އަކަފޫޓް ކުލަލުން  264
   އަކަފޫޓް ބިތުގައި މުށިޖެހުން  264
   އަކަފޫޓް ތަޅުމުގައި މުށިޖެހުން  33
   އަކަފޫޓް ސީލިންފިލާ ނައްޓުވާ އަލުން ސީލިންގ ކުރުން  33
   ުޕޓީއަޅާ ގާނާ އޮމާންކޮށް ކުލަލުން އަކަފޫޓް ސީލިން  33
   ޝީޓް އަޅާ މޫނު ދޮންނަތަށި ހަރުކުރުން   01
   އެލްމުނިއަމް ދޮރާއި ދޮރުފަތް ހަރުކުރުން  01
ފާހާނާއާއި ވޮޝްރޫމް ގެ ބ ރު ަބއި –އިސްކުރުަބރި      
މް.އެމް އެ 3 –  (24'×3ފިލާ ނައްޓުވާ ބަދަލުކުރުން )'  ގސީލިން ކަތި އަކަފޫޓް   72

 ސިމެންތިފިލާ 
  

   ންތިފިލާ އެމް.އެމް ސިމ3ެ –  (14×5.5އަކަފޫޓް ސީލިންގ ފިލާ ނައްޓުވާ ބަދަލުކުރުން )'  77
   ( ގެ ދެބައި 9'×1 )'ކޮޅުގެ ސީލިންގ ފިލާ ނައްޓުވާ ބަދަލުކުރުން 02އަކަފޫޓް ޢިމާރާތުގެ  18
   ބ ރު ފާރު 
   10"× 7”ންޑ ޝަން އަޅާފައި ފައު 14' –  (14'×3އަކަފޫޓް ފާރުތާޅާ އަލުން ރ ނުން )'  42
   އަކަފޫޓް ސިމެންތި ޖެހުން  84
   އަކަފޫޓް ވޯލްސީލަރ ލުން  84
   އަކަފޫޓް ކުލަލުން  84
   ގ ޓް  ލައިޓް ހަރުކުރުން  02
   ގ ޓް ލައިޓަށް ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުން )ނަރުތައް ފާރަށް ހޮޅިލައްވާ އެތެރ ގައި ވަޅުލާފައި(  02
   އިން ތިރި(  5)މިސްކިތުގެ ދެފަރާތު ' –އަކަފޫޓް ސިމެންތި ކޮށާ އަލުން ސިމެންތި ޖެހުން   290
   އަކަފޫޓް ވޯލްސީލަރ ލުން  290
   އަކަފޫޓް ކުލަލުން  290

 

  ޯހިލަ : ހިލަވެލި : ސިމެންތި(   1:2:3  -ކޮންކްރީޓް ރ ސިއ( 
  ްސިމެންތި : ހިލަވެލި(   5:1 -ރާނާ ސިމެންތިޖެހުނ( 
  ްހަރުކުރުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ އެްޕރޫވް ހޯދަންވާނެއެވެ. ފިޓިންގްސ 
 ެކުލައާއި ދަވާދުލުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ އެްޕރޫވް ހޯދަންވާނެއެވ. 
   ްހޯދަންވާނެއެވެ. މުށި ޖެހުމުގެ ކުރިން މުށީގެ ކުލައާއި ކޮލިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ އެޕްރޫވ 

  

 

 

 

 

 

 

 


