
 1ގެ    6| ޞަފްޙާ    401-E/401/2021/377(IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު:  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | ބެލެހެއްޓުމުގެ ބީލަމާގުޅ  ސާފުކޮށް ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ކުނިކަހާ ފޮޅާ

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ަމުޢޫލާމުތ ަކުރާދްސ   ުގޅ    ީބަލާމ 
 

 ފޮނަދޫ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު )ލިންކް ރޯޑް( ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުން  ނަން:

 401-E/401/2021/377(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:

 2021  ނޮވެމްބަރ   28 އިޢުލާން ތާރީޚް:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 ބޮޑުތަކުރުފާނު، ފޮނަދޫ / ދިވެހިރާޖެ 
،  +960  6800082ފޯނު:    
 info@fonadhoo.gov.mvއީމެއިލް:  
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 ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،ލ.ފޮނަދޫ

 

 ަމުޢޫލާމުތ ކުަރާދްސ   
 ތަޢާރަފް 

ފޮޅާެގ  ފޮނަދޫލ.  މިއީ   ކުނިކަހާ  ފަރާތެއްބޮޑުތަކުރުފާނުމަުގ  ހުށަހެމަށް   /  ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދ ެނ  ހޯދުމަށް ބ ނުންާވތީ، އެކަމަށް އެދި ބީލަން  ފަރާތްތަކެއް 

  ބ ނުްނާވ މަޢުލޫމާތު ހިމެނ  ކަރުދާހެެވ.ސައުުގެވރިާވ ފަރާތްތަކަށް 

އެކަމެއް   މިކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންާވެނއެެވ. އަދި މިކަރުދާސް ރަނަގޅަށްކިޔާ އޮޅުްނއަރާ ކަމެއް އޮތްނަމަބީލަން ހުށަހެޅުމުގައި  

   ސާފުކުރަްނާވެނއެެވ.

  401-E/401/2021/377(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު  

 2021ނޮވެމްބަރ  28 އިޢުލާން ތާރީޚް 

 

 މައުލޫމާތު ބީލަމުގެ   1

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

 އިޢުލާނުަގއި ދެިވފައިާވ މުއްދަތުެގ ތެރ ަގއި ތިރީގައި އެާވ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެެވ. 

 rojects@fonadhoo.gov.mvpއީމެއިލް: 

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

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

 . 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)

ދުވަހުން ފެށިގެން  )ހޯމަ(   2021  ނޮވެމްބަރ   29ފައިސާ ބަލައިަގތުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ   ބިޑު ޑޮކިއުމެންޓަށް  ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީާވ ފޯމާއި   1.4
ފޮނަދޫ    އަށް   12:00މެންދުރު    އިން   8:30ހެނދުނު    ދުަވހުެގ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ބަްނދުނޫން ކޮްނމެ ދުަވހަކު    )އާދީއްތަ(   2021ޑިސެމްބަރ   12

 ކައުންސިލްެގ 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:projects@fonadhoo.gov.mv
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  ޑިސެމްބަރ   16ބީލަން 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. 

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ   ސިޓީ އުރައެއްގައެެވ. ސިޓީ އުރައިެގ ބ ރުގައި  ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ހުންަނންާވނީ ބަްނދުކުރެިވފައިވާ  2.2

 އިޢުލާނު ނަންބަރު ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ސިޓީ އުރައިެގ ބ ރުަގއި  ނަމާއި އެޑްރެސް ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

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

 ެވ. ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިާވ ަގޑިއަށް ޙާޟިރުާވްނާވެނއެ ބީލަން

 ބީލަން ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. 

 ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމް ތަން:  

 13:30  ދުވަހުގެ (  ބުރާސްފަތި )   2021  ޑިސެމްބަރ   16   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. 1ސް ހުށަހެޅ ނީ ހުށަހަޅަން ޙާޟިރުާވ ކޮްނމެ ފަރާތަކަށްވެ  ބީލަން

   ބަލައެއް ނުަގެނވ ެނއެެވ.ޕްރޮޕޯޒަލް   / ބީލަންއީމެއްލް އާއި ފެކްސްެގ ޒަރީއާއިން ފޮުނާވ  2.6
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ކޮްނމެ ޞަފްޙާއެއްަގއި ޞަފްޙާ ނަްނބަރު ޖަހައި ސޮއިކުރަންާވެނއެެވ. ކުންފުންޏެއް   ބީލަމުެގ  ބީލަން ހުށަހަޅަންވާނީ އ ގެ އޮރިޖިނަލް ކޮޕީއެވެ. 

 ސޮއިކޮށް ކުންފުނީެގ ތައްަގނޑު ޖަހަްނާވެނއެެވ.  ކޮންމެ ޞަފްޙާއެއްގައި ޞަފްޙާ ނަްނބަރު ޖަހާ 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

 ( ފަދަތަންތަނުްނ ހުށަހަޅާ ބީލަން ފޯމުަގއި އެތަެނއްެގ ތައްަގނޑު ޖަހަްނާވެނއެެވ.ފަރުދުްނެގ ިވޔަފާރި   އަދި  ޕާޓްނަރޝިޕް،ކުންފުނި، ކޯޕަރ ޓިްވސް )

 ސޮއިކޮށްފައިާވ ޗެކުލިސްޓް )ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކުަގއިާވ( ފުރިހަމަކޮށް  3.2

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީިވކަމުެގ ސްލިޕް  3.3

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

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

 އަމިއްލަ ފަރުދެއްަނމަ އައި.ޑީ ކާޑުެގ ކޮޕީ

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

 ލިޔުމުެގ ކޮޕީ 

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

 ތިޔާރުދީފައި އޮތްކަމުެގ ލިޔުން ޚް ބީލަމުގައި ެވރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިކުރާނަމަ ސޮއިކުރުމުެގ އި  3.7

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

 ހުހަޅަްނާވެނއެެވ. 

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

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

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

 ތެރ ަގއި މިލިޔުން ހުށަހަޅަން ޖެހ ނެއެެވ.(



 5ގެ    6| ޞަފްޙާ    401-E/401/2021/377(IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު:  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | ބެލެހެއްޓުމުގެ ބީލަމާގުޅ  ސާފުކޮށް ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ކުނިކަހާ ފޮޅާ

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

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

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޕްރޮފައިލް  ބީލަން 3.10

 - ޕްރޮފައިލްގައި ހުށަހަޅަްނޖެހ  މައިަގނޑު މަޢުލޫމާތުތަކަކީ:

 ހ( ކުރިމަތިލާ ފަރާތުެގ މަޢުލޫމާތު 

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

 އިސް މަޤާމުތަކުަގއިާވ ފަރާތްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު  ފަދ

 ހިްނާގ ޙަރަކާތްތައް /ނ( ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޢާންމުކޮށް ކުރާ ިވޔަފާރި/މަސައްކަތްތައް

 

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

 މާކްސް ދެވ ނެ ގޮތްތައް  4.1

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

 ކުރެވ ެނއެެވ.

 ަވކިންެނެވ. )ޒޯނެއް( އިެވލުއ ޓް ކުރާނީ ސާފުކުރަން ހުށަހަޅާ ކޮންމެތަެނއް  -

ހީ  ށް ފަރުާވ ކުޑަެވެގން އިސްލާމަސައްކަތަ،  އްނަމަ ާވލުެވފައިާވ ފަރާތެ ރަށުެގ އެހެން ތަެނއް ސާފުކުރުމުެގ މަސައްކަތާއި ޙަ މިހާރު   -

އެކަންކަން ރަަގޅުކުރުމަށް ލިޔުން ފޮނުާވފައިާވ  ކުރެިވެގން  ފާހަަގއެކަށީެގންާވ ޮގތަށް މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް  އް )މިކައުންސިލުން  ޔަވަޅެ ފި

 ސައްކަތް ޙަާވލެއް ނުކުރެވ ެނއެެވ، މަ ކަށް މިއް( އަޅާފައިާވ ފަރާތަފަރާތެ

 މާކްސް )%(  މާކްސް ދެވ  ބައިތައް 

 އަަގށް 

އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެމަތިން މާކްސް ލިބ ޮގތަށް )އަދި އެއީ  )ޒޯނަކަށް(  ކޮންމެ ތަނަކަށްެވސް  

 ބެންޗުމާކު ކަމުަގއި ބަލައިެގން ދެންހުށަހަޅާ އަުގތަކަށް މާކްސް ދ ޮގތަށް(

100% 

 %100 ޖުމްލަ:  
 
 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް ކުރަންޖެހ  މައިގަނޑު   5

 ސާފުކުރަން ޖެހ  ތަންތަނުގެ ތަފްޞީލް  5.1

 މަޢުލޫމާތު   ސަރަހައްދުތަކުގެ  ޖެހ    ބަލަހައްޓަން   ސާފުކޮށް 

ދިގުމިން   ޒޯން  ސަރަހައްދު 
 )ފޫޓް( 

ހުށަހެޅ ނެ އެންމެ  
 މަތީ އަގު )މަހަކަށް( 

 ރ7،000.00 2150 1 ދެކުނުކޮޅުން ފެށިެގން ތާރުއަޅާފައިާވ ސަރަޙައްދާ ހަމައަށް ބޮޑުތަކުރުފާނުމަުގެގ  

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

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

 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 



 6ގެ    6| ޞަފްޙާ    401-E/401/2021/377(IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު:  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް | ބެލެހެއްޓުމުގެ ބީލަމާގުޅ  ސާފުކޮށް ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ކުނިކަހާ ފޮޅާ

 ރ5،000.00 1820 6 ތަށަވައްމަުގެގ ދެކުނުކަނާއި ހަމައަށް ެވލާނާމަުގެގ ދެކުނުކަާނއި ހަމައިން 

 ރ6،500.00 2515 7 ތަށަވައްމަުގެގ ދެކުނުކަާނއި ހަމައިން ކޯޒްވ ެގ ދެކުނުކޮޅާއި ހަމައަށް 
 

 މަސައްކަތް ކުރަންޖެހ  ގޮތާއި ފެންވަރު   5.2

 . ަވަނ ދުަވހުެގ  ކުރިން  15ކޮންމެ މަހެއްެގ    –  ންނައްތާލު  ކުނި  ސާފުކޮށް  ިވނަޮނޅާ  މަުގކައިރިޖަހާ  ފަހަރު(  އެކެއް)  01  މަހަކު  މަދުެވެގން -

ފުރަތަމަބުރު    -   ރުންފޮޅާސާފުކު  ެވލި  ކުނިކަހައި  ޕ މަންޓް  ސަރަހައްދާއި  އަޅާފައިާވ  ތާރު  މަުގެގ  ފަހަރު(  ތިނެއް)  03  މަހަކު  މަދުެވެގން -

 އަށް. 30އިން  25ަވނަ ބުރު މަހުެގ  3އަށް |  20އިން  15އަށް | ދެަވނަ ބުރު މަހުެގ  5އިން  1މަހުެގ 

 1 މަހުެގ ފުރަތަމަބުރު - ސާފުކުރުން  ކުނިކަހާ ިވނަޮނޅައި )ތިނެއް( ފަހަރު 03 މަހަކު ( މަދުެވެގނ1ް)ޒޯން  ބައިެވސް އަޅާފައިުނާވ ތާރު -
 .އަށް 30 އިން 25 މަހުގެ  ބުރު ަވނަ 3|  އަށް 20 އިން 15 މަހުެގ ބުރު ދެަވނަ|  އަށް 5 އިން

  ފުރަތަމަބުރު  -  ންސާފުކުރު  ކުނިކަހައި  އުފުރާ  ިވނަ  ސަރަހައްދުެގ  ޑިަވއިޑަރ  ރޯޑު  މެދުަގއިާވ  މަުގެގ  ފަހަރު(  ދެއެއް)  02  މަހަކު  މަދުެވެގން -

 އަށް 20 އިން 15 މަހުެގ  ބުރު ދެަވނަ|  އަށް 5 އިން 1 މަހުެގ

ފޫޓް އަދި ޕ މަންޓް ނެތް ސަރަޙައްދުތަށް   2ދެފަރާތުެގ ޕ މަންޓުން ފެށިެގން ބ ރަށް މަދުެވެގން  މަުގެގ ޕ މަންޓް ހަދާފައިާވ ސަރަޙައްދުަގއި   -

  ދުަވހުެގ   ަވނަ  15  މަހެއްެގ  ކޮންމެ  -  ފޫޓް ހިމެނ  ސަރަޙައްދު ިވނަނޮޅާ ކުނިކަހައި ސާފުކުރުން  5މަުގެގ ދެފަރާތުން ފުޅާމިނަށްވުރެ ބ ރަށް  

 . ކުރިން

ކުރާ   - ފާހަަގ  ޮގތުން   އެދުަވހަކަށް  އަްނގައިފިނަމަ  ސާފުކުރުމަށް  ކުނިކަހައި  މަުގ  ފަރާތުން  މަސައްކަތްކުރުާވ  ދުަވހަކަށް  ޚާއްޞަރަސްމީ 

 ދުަވސް ކުރިން ކައުންސިލުން އަްނަގއިފިަނމަ  3ރަސްމީ  – ނުންކޮށްދި ފޮޅާސާފު ކުނިކަހައި

 ސާފުކުރުމުން  ކުިނކަހައި  ިވނައުފުރާ  ޑިަވއިޑަރ  ރޯޑު  ، ކުނިބުނި  އުފެދ   ސާފުކުރުމުން  ނަޮނޅާިވ  މަުގކައިރި  ، ކުިނބުނި  އުފުދ   ޖެހުމުން  މަުގކައިރި -

ަނއްތާލުން  ެވލި  ކުންޏާއި  އުފެދ    ންފޮޅާސާފުކުރުމު  ކުނިކައި  ޕ މަްނޓް  މަގާއިތާރު   އަދި  ކުނިބުނި  އުފެދ  ރަށުގައި    –  ރައްކާތެރިޮގތުަގއި 

 ތެރެއިން ގާއިމުކޮށްފައިާވ ކުނިަނއްތާލާ ނިޒާމުެގ  

 މަސައްކަތް ކުރަންޖެހ  މުއްދަތު  5.3

 އަހަރުދުަވހަށް ޙަާވލުކުރެވ  މަސައްކަތެކެެވ.  2މިމަސައްކަތަކީ  -

 މަސައްކަތް ބަލާ ސްޕަވައިޒް ކުރުން  5.4

މަސައްކަތް ނިްނމާ ކައުްނސިލަށް ރިޕޯޓް ކުރަްނާވެނއެެވ. އަދި މަސައްކަތް  ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިާވ މުއްދަތު ތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ    5.2 -

   ނިމިފައިާވކަމަށް ކައުްނސިލުން ޔަީގންކަން ހޯދަްނާވނެއެެވ.

 މަސައްކަތުގެ އަގު  5.5

ންމިކަމަށް  ނި  ކަތް މަސައް  –   ނިންމުމުންެނެވ.އި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މިްނަވރަށް މަސައްކަތްަގ  5.2މަސައްކަތުެގ އަުގ އަދާކުރެވ ނީ   -

ތަކުަގއި އްދަތުކޮށްފައިާވ މު ، އެއްބަސްުވމުަގއި ބަޔާންއެއްބަސްވުމުގައިާވ ޮގތަށް ްނސިލާއި މަސައްކަތް ޙަާވލުާވ ފަރާތާއި  ބެލެވ ނީ ކައު

 ްނނެެވ، ހުށަހެޅުމު ސޮއިކޮށްފައިާވ ޗެކުލިސްޓްފައިާވކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންތައްތައް ިނންމާ

 ކުރިން ދޫކުރެވ ެނއެެވ.  10ނިމުނު މަހުެގ ފައިސާ ފެށ  މަހުެގ  -

 


