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 އިޢުލާން 

 ތާރީޚް:  
 E/401/2021-(IUL)401/377 ނަންބަރު:  2021ނޮވެމްބަރ  28

 01 އިޢުލާންގެ ވަނަ:  1443ރަބީޢުލްއާޚިރު  23

 ސާފުކޮށްބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  ޮބޑުތަކުރުފާނުމަގު
 

ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމަށް ބޭނުްނވެއެެވ. ީވމާ،    /  އަހަރުދުަވހުެގ މުއްދަތަށް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް  02  ބޮޑުތަކުރުފާނުމަުގ )ލިންކް ރޯޑު(ލ. ފޮނަދޫ  
  .ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަމެެވމިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ސައުޤުެވރިާވ 

  
 މަޢުލޫމާތު   ސަރަހައްދުތަކުގެ  ޖެހޭ   ބަލަހައްޓަން   ސާފުކޮށް 

ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ މަތީ   ދިގުމިން )ފޫޓް(  ޒޯން  ސަރަހައްދު 
 އަގު )މަހަކަށް( 

 ރ7،000.00 2150 1 ތާރުއަޅާފައިާވ ސަރަޙައްދާ ހަމައަށް ބޮޑުތަކުރުފާނުމަުގެގ ދެކުނުކޮޅުން ފެށިެގން 

 ރ6،000.00 1700 2 ދެކުނުކޮޅުން ތާރުއަޅާފައިާވ ސަރަޙައްދުން ފެށިެގން ސަރަހައްދީމަުގެގ ދެކުނު ކަނާއި ހަމައަށް 

 ރ6،000.00 1590 3 ސަރަހައްދީމަުގެގ ދެކުނު ކަނާއި ހަމައިްނ އަމީީނމަުގެގ ދެކުނު ކަާނއި ހަމައަށް 

 ރ4،000.00 1448 4 އަމީީނމަުގެގ ދެކުނު ކަނާއި ހަމައިން އަންދަލީބުމަުގެގ ދެކުނު ކަނާއި ހަމައަށް 

 ރ 4,000.00 1650 5 އަންދަލީބުމަުގެގ ދެކުނު ކަާނއި ހަމައިްނ ެވލާނާމަުގެގ ދެކުނުކަާނއި ހަމައަށް 

 ރ5،000.00 1820 6 ތަށަވައްމަުގެގ ދެކުނުކަނާއި ހަމައަށް ެވލާނާމަުގެގ ދެކުނުކަާނއި ހަމައިން 

 ރ6،500.00 2515 7 ކަނާއި ހަމައިން ކޯޒްޭވެގ ދެކުނުކޮޅާއި ހަމައަށް  ތަށަވައްމަުގެގ ދެކުނު
 

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުން 

ބީލަން   ▪ މަސައްކަތަށް  ބީލަން  މި  ދެޭވނީ  ފުރުޞަތު  މިކައުންސިލުގައި  ހުށަހެޅުމުެގ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި 

 ރަޖިސްޓްރީާވ ފަރާތްތަކަށެެވ.

' ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ބިޑު  'ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފޯމްރަޖިސްޓްރީ ުވމަށްޓަކައި   ▪
ބީލަމުގައި ދެއްކުމުން  ފައިސާ  ަގތުމަށް  ދޫކުރެޭވެނއެެވ.  ޑޮކިއުމެންޓް  ސްލިޕް  ރަޖިސްޓްރީިވކަމުެގ  ބިޑު   

 ރ އެވެ.  150/ - ޑޮކިއުމެންޓް އަގަކީ  
ހަމަޖެހިފައިަވީނ   ▪ ޑޮކިއުމެންޓަށް ފައިސާ ބަލައިަގތުމަށް  ފޯމް ބަލައިަގތުމާއި ބިޑު  ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީާވ 

ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް    ( ދީއްތަ )އާ  2021ޑިސެމްބަރ   12ދުވަހުން ފެށިގެން  (  ހޯމަ )   2021  ނޮވެމްބަރ   29
ފޮނަދޫ ކައުންސިލްެގ    އަށް  12:00އިން މެންދުރު    8:30ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު  

 އަށެެވ. އިދާރާ

މި މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި އީމެއިލް މެދުެވރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބޭންކު އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރާ   ▪
 ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެޭވނެއެެވ.  ފަރާތްތައްެވސް ބީލަމު 

މަޢުލޫމާތު    / ސާފުކުރުން  މަޢުލޫމާތު 
 ދިނުން 

 . ނުެވއެެވ ހަމަޖެހިފައެއް ބާއްާވޮގތަށް ބައްދަލުވުމެއް ދިުނމުގެ  މަޢުލޫމާތު ޮގތުން  ބީލަމާގުޅޭ މި ▪
އަދި ބީލަމުަގއި ރަޖިސްޓްރީުވމަށް އެދޭ ފޯމް    ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު  ތައްޔާރުކޮށްފައިާވމަސައްކަތާބެހޭޮގތުން   ▪

 www.fonadhoo.gov.mv  ެވބްސައިޓުން  މިކައުްނސިލްެގ  އަދި.  ކުރެިވފައިާވނެއެެވ  ެގޒެޓް  މިއިޢުލާާނއެކު
 . ހުްނނާނެއެެވ ލިބެން އިން

 . ފޯރުކޮށްދެޭވނެއެެވ ކުރުމުން  މެއިލް އަށް  projects@fonadhoo.gov.mv މަޢުލޫމާތު  އިތުރަށް ▪

http://www.fonadhoo.gov.mv/
mailto:info@fonadhoo.gov.mv
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 ބީލަން ހުށަހެޅުން / ބީލަން ހުޅުވުން 

އެެވ. ސުންަގޑި    13:30( ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި )   2021  ޑިސެމްބަރ   16  ހުށަހެޅުމުެގ ސުންަގޑިއަކީބީލަން   ▪

 ބަލައި ުނަގނެޭވެނއެެވ.   ބީލަންތައްހަމަުވމުން ލިބޭ 
ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ބަްނދުކުރެިވފައިާވ ސިޓީ އުރައެއްަގއެެވ. ސިޓީ    ބީލަމާއެކު ▪

އަދި ސިޓީ   ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.އުރައިެގ ބޭރުަގއި  
 . އޮންނަންވާނެއެވެ ސާފުކޮށް ލިޔެފައި ނަންބަރު އިޢުލާނު  އުރައިެގ ބޭރުގައި 

ގައި ބީލަން   13:30  ދުވަހުގެ (  ބުރާސްފަތި )   2021  ޑިސެމްބަރ   16ބީލަންތައް ހުޅުުވމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ   ▪
 ހުށަހެޅުމުެގ ސުންަގޑި ހަމަވުމުން ބީލަްނ ހުޅުުވމުެގ ބައްދަލުުވމަށް ޙާޟިރުާވ ފަރާތްތަކުެގ ކުރިމަތީގައެެވ. 
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