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 ބ ަލާމިއުގޭޅ ަމުޢޫލާމުތ ަކުރާދްސ 
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 IUL)401-E/401/2022/183 އިޢުލާން ނަންބަރު:

 ( ބުރާސްފަތި) 2022 ސެްޕޓެމްބަރ 15 އިޢުލާން ތާރ ޚް:

 14:00 ދުވަހުގެ ( ދަބު ) 2022 ސެްޕޓެމްބަރ 21 ބ ލަމުގައި ރަޖިސްޓްރ ވުމުގެ ސުންގަޑި:

 13:30( ދުވަހުގެ އާދ އްތަ) 2022 އޮކްޓޯބަރ 02 ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި:ބ ލަން  

 ރަޖިސްޓްރ ވުމަށް އެދޭ ފޯމްގެ ލިންކް:
https://rb.gy/fs6y9u 
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 ަމުޢލާޫމުތ ަކުރާދްސ ބ ަލާމިއުގޭޅ  
 ތަޢާރަފް  .1

ޖެހުލ.  މިއ    -1.1 ފެންސް  ރާނާ  ވަށާފާރު  ބޯޅަދަނޑުގެ  މަސައްކަތްކުރިގަމު  ހޯދުމަށް  މުގެ  ފަރާތެއް  މިއިދާރާގެ    ކޮށްދޭނެ  ކުރެވުނު 

(IUL)401-E/401/2021/190 (15  މަޢުލޫމާތު  2022  ސެްޕޓެމްބަރ ގުޅިގެން  އާއި  ދަޢުވަތު(  ހުށަހެޅުމުގެ  )ބ ލަން  އިޢުލާން   )

 ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެވެ. 

( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ   2014/18ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިބ ލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނ ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ  ކުރުމުގެ   -1.2

 ކުރެވިފައިވާ ތިރ ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 ެކުންފުނިތައް  ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓުރ   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ ކުންފުންޏާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގ . 

 ާޕޓްނަރޝިްޕތައް ކުރެވިފައިވާ   ރަޖިސްޓްރ  ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  ާޕޓްނަރޝިްޕ. 

 ްސޮސައިޓ ތައް ކޯަޕރޭޓިވް  ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ ސޮސައިޓ ގެ ކޯަޕރޭޓިވ. 

 ަވިޔަފާރިތައް ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓްރ   ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  ވިޔަފާރ ގެ  ފަރުދުންގެ އަމިއްލ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ  މިބ ލަމުގެ އެންމެހައި   -1.3 ގެންދެވޭނ  ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި  ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަށް 

 މަތިންނެވެ. 

 ބ ލަމުގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 

ދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރ ގައި  އިޢުލާނުގައި ދެވިފައިވާ މުއްނަމަ އެސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނ ،  ބ ލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްވާ -2.1

 އެވާ އ މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. 

  :ްއ މެއިލprojects@fonadhoo.gov.mv 

ލިބުނުކަމަށް ރަސްމ   މެއިލް ކުރެއްވުމުން މެއިލް ލިބުނުކަން މެއިލްކުރި ފަރާތަށް އ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގޭނެއެވެ. އަދި މެއިލް   •

ފޯނަށް ގުޅައި    6800082)އެކެއް( ދުވަސްތެރޭގައި ޖަވާބު ލިބިނުލައްވާނަމަ ރަސްމ  ގަޑ ގައި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު    1މަސައްކަތު  

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

 އް ނޯންނާނެއެވެ. ްޕރ ބިޑް ބައްދަލުވުމެމިބ ލާމާ ގުޅިގެން  -2.2

 އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން އޮންނާނެ ގަޑި އަދި ތަން ތިރ ގައިއެވަނ އެވެ.  -2.3

 . ގެ މ ޓިންގ ރޫމް ދާރާ ހައްދުންމަތ  ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އި ތަން:   •

mailto:projects@fonadhoo.gov.mv
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 އެވެ.   13:30( ދުވަހުގެ  އާދ އްތަ )   2022  އޮކްޓޯބަރ   02އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިޔަކ      ތާރ ޚް:  •

 އެވެ.   13:30( ދުވަހުގެ  އާދ އްތަ )   2022  އޮކްޓޯބަރ   02އަންދާސ ހިސާބުތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ   

 ބ ލަމުގައި ރަޖިސްޓަރ  ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ވަގުތު   -2.4

 14:00  ދުވަހުގެ (  ބުދަ )   2022  ސެޕްޓެމްބަރ   21  ތާރ ޚް:  •

  ޑޮކިއުމެންޓް   ބިޑު)  ބައިވެރިވުމަށް  ބ ލަމުގައި   ފުރިހަމަކޮށް   ފޯމް  ގޫގްލް  ގައިވާ  ލިންކް  ތިރ ގައިމިވާ   ރަޖިސްޓަރ ވުމަށްޓަކައި  ބ ލަމުގައި -2.5

 . ކޮށްދެވޭނެއެވެ  ރަޖިސްޓަރ   ބ ލަމުގައި ފޮނުވުމުން  ކުރިން މުއްދަތުގެ ގައިވާ   2.4 އާއެކު ސްލިްޕ ދެއްކި  ފައިސާ( ގަތުމަށް

  ރަޖިސްޓަރ    އެފަރާތުގެ  ސްލިްޕގައި.  ލިބުމުންނެވެ  ސްލިްޕ  ކަމުގެ  ރަޖިސްޓަރ ވި  ކުރަންވާނ   ޔަޤ ން  ރަޖިސްޓަރ ވިކަމަށް   ބ ލަމުގައި

 .  އޮންނާނެއެވެ ނަންބަރު

 https://rb.gy/fs6y9u :  ވުމަށް  ރަޖިސްޓަރ 

 : ގޮތްތައް   ދެއްކޭނެ   ފައިސާ  -2.6

 . ކޮށްގެންނެވެ  ޓްރާންސްފަރ އެކައުންޓަށް ބޭންކް ތިރ ގައިވާ  މުއްދަތުގައި ދ ފައިވާ  ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް  ބ ލަމުގައި

 .  ކުރަންވާނެއެވެ ސަބްމިޓް ފޯމާއެކު  ހުށަހަޅާ ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް ސްލިްޕ  ފައިސާގެ ކުރާ ޓްރާންސްފަރ

 : ތަފްޞ ލް އެކައުންޓްގެ  ބޭންކް

 7707700292001: ނަންބަރު

 1 ރެވެނިއު 1452: ނަން

   މިގޮތަށް ދައްކާ    . ކުރިން(ގެ   14:00  ދުވަހުގެ (  ބުދަ )   2022  ސެޕްޓެމްބަރ   21) އިންޓަނެޓް ބޭންކިން / އޭޓ އެމް ޓްރާންސްފަރ

ނަންބަރު   ވައިބަރ  ކައުންސިލްގެ  ސްލިްޕ  ރަސ ދު    7970214ފައިސާގެ  ދެއްކި  ފައިސާ  ފޮނުވާ  އަށް  އ މެއިލް  ނުވަތަ  އަށް 

 ހޯދަންވާނެއެވެ. 

  :ްބޭންކް އެކައުންޓްގެ ތަފްޞ ލ 

 7707700292001ނަންބަރު: 

 1ރެވެނިއު  1452ނަން: 

ނ  މި ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ބ ލަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ވި ކަމުގެ ސްލިްޕ ލިބުމުންނެވެ. މި ސްލިްޕ   ބ ލަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ވި ކަމަށް ބަލަންވާ -2.7

 ފޮނުވާނ  ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އ މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. 

 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ އެދޭ  ބައިވެރިވާން  ބ ލަމުގައި ކުރެއްވުމަކ  ޔަޤ ން ލިބުނުކަން  ކައުންސިލަށް މި ފޯމް  ފޮނުވާ ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް  -2.8

  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް .3

 .އެވަނ އެވެ ގައި  1 އެނެކްސްކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞ ލް   -3.1
 

 

 

 

 

 

https://rb.gy/fs6y9u


 5ގެ   13| ޞަފްޙާ    401-E/401/2022/190(IUL)މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް |އިޢުލާން ނަންބަރު:  ގުޅޭލާމާ  ޖުހުމުގެ ބ  ގަމު ބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރާނާ ފެންސް ކުރި

 ބ ލަން ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު   .4

 ޑަށް ފެތޭ ބ ލަންތަކެވެ.  ށްފައިވާ މިންގަނންކޮއިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނ  މިކަރުދާހުގައި ބަޔާ
ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ  

 ދާއިރާ 

  ޕޮއިންޓްގެ 

 ޢަދަދު 

 ތަފްޞ ލް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ  

 އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އަގުގެ ގޮތުން އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް ފްރެކްޝަން އުޞޫލުން  85 އަގު    -4.1

ލިބޭގޮތަށް   15 މުއްދަތު   -4.2 ޕޮއިންޓް  ގިނަ  އެންމެ  ގޮތުން  މުއްދަތުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ  ކުރުމުއްދަތު  އެންމެ  އެކަށ ގެންވާ 

 ފްރެކްޝަން އުޞޫލުން 

 

 ބ ލަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ވުން .5

  ސެްޕޓެމްބަރ   401-E/401/2022/190 (15(IUL)  ނަންބަރު  މިއިދާރާގެ  ގޮތް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ރަޖިސްޓަރ ވުމުގައި  ބ ލަމުގައި -5.1

 ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ގައި ބަޔާން   2.5( އިޢުލާނުގައި އަދި މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 2022

ހުށަހެޅޭނ  އިޢުލާނުގައި ރަޖިސްޓަރ  ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބ ލަމަށް ރަޖިސްޓަރ  ކުރެވި ބ ލަންފޮތް ގަތުމަށް    ބ ލަން -5.2

 ރ އެވެ. 150/-ބ ލަން ފޮތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭނ    ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 ޖިސްޓަރ ވިކަމުގެ ސްލްިޕ އަންދާސ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބ ލަމުގައި ރަ -5.3

 ބ ލަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ވިކަމަށް ބަލަންވާނ  ބ ލަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ވިކަމުގެ ސްލިްޕ ލިބިލެއްވުމުންނެވެ.  -5.4

ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް   -5.5 ފޯބ ލަމުގައި  ކުރާ  އިދާރާއަށް  މް  ސަބްމިޓް  ޔަޤ ން  ކައުންސިލް  ފަރާތުގެ  ލިބުނުކަން  ހުށަހައަޅާ  ފޯމު  ކުރެއްވުމަކ  

 ޒިންމާއެކެވެ. 

 މަސައްކަތުގެ އަގު   .6
 

އަގު  -6.1 ހުށަހަޅާނ   އަގު  ފަރާތުންނެވެ.  ހުށަހަޅާ   / ތައްޔާރުކުރާ  އެބ ލަމެއް  ކުރާނ   ޚަރަދެއް  އެންމެހައި  ކުރާ  ތައްޔާރުކުރުމަށް    ބ ލަން 

 ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.  މަސައްކަތްކޮށް ނިންމައިދެވޭނެ އެންމެހައިހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި 

އިންނެވެ.   -6.2 ރުފިޔާ  ދިވެހި  ހިމަނައިގެން  ޖ .އެސް.ޓ   ހުށަހަޅަންވާނ   އަގު  ޚިދުމަތެއްނަމަ   / މުދަލެއް  ނެގޭ  ހުށަހަޅާ  ޖ .އެސް.ޓ  

 ،ޓ  އަދި ޖުމްލަ އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ..އެސްޖ ކޯޓޭޝަންގައި އަގާއި 

ންސިލުން ތަނބުތަކުގައި ޖެހުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ   ކައުގައިވާ ފޯމްގައިވާ ހުރިހައި ބައިތަކަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް 1ލު  ޖަދުވަ  -6.3

 ، އަގުން އުނިކުރަންވާނެއެވެއަގު ހުށަހަޅާ އިރު  ( 8'× 2") ހޮޅި ދަގނޑު   66

 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު  .7

 . އިގެންނެވެހިމަނަ  ދުވަސްތައް  ބަންދު ހުށަހަޅާނ   މުއްދަތު މަސައްކަތު -7.1



 6ގެ   13| ޞަފްޙާ    401-E/401/2022/190(IUL)މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް |އިޢުލާން ނަންބަރު:  ގުޅޭލާމާ  ޖުހުމުގެ ބ  ގަމު ބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރާނާ ފެންސް ކުރި

 މަސްލަހަތު ފުށުއެރުން  -8
ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ 'ކްލޯޒް   10.02ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާއި ގުޅުމެއް )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ    ލަންބ  -8.1

މަޢުލޫމާތު  ސާފު  އެކަމުގެ  ވާނަމަ،  އޮތްކަމުގައި  ގުޅުމެއް(  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމުގައި  އެސޯސިއޭޓިވް'  'ކްލޯޒް  ނުވަތަ    ރިލޭޓިވް' 

 ނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެނގޭ

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

 ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ. ބ ލަމެއްނުވާނަމަ، އެ

 ޕްރ ިބޑް މ ޓިން .9

  .ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ  ގައި  2.2 މިކަރުދާހުގެ   މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ މ ޓިންއާއި ްޕރ ބިޑް -9.1

 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.  ބ ލަން ްޕރ ބިޑް މ ޓިންގގައި ބައިވެރިވެނުލައްވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް  -9.2

 ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ ފައިސާ ބ ލަމާއި .10

 މުޢާމަލާތެއްގައިވެސް ބޭނުންކުރާނ  ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. މިބ ލާމާ ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހައި  -10.1

 ޅޭ އަންދާސ ހިސާުބގެ ޢަދަދު ހުށަހެ .11

 ސް ހުށަހެޅޭނ  އެންމެ އަންދާސ ހިސާބެކެވެ. އަދި އެއް އޮްޕޝަނަށްވުރެ ގިނަ އޮްޕޝަން ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ. ފަރާތަކަށްވެ ކޮންމެ -11.1

 އަންދާސ ހިސާުބގެ ވެލިޑިޓ  .12

 . އޮންނަންވާނެއެވެ  މުއްދަތެއް ވެލިޑިޓ   ދުވަހުގެ( )ނުވަދިހަ 90މަދުވެގެން  އަންދާސ ހިސާބުގައި ހުށަހަޅާ ގުޅިގެން  މިބ ލަމާއި -12.1

 ޓެކްސްތަކާއި ޑިއުޓ ތައް .13

ނަމަ  ޚަރަދެއްވާ   އެނޫންވެސް   އަދި   ޓެކްސްތައް   ޑިއުޓ އާއި  ކަސްޓަމް  ދައްކަންޖެހޭ   ބޭރުގައި  ރާއްޖޭން  ރާއްޖެއާއި  ކުރުމުގައި  މިމަސައްކަތް -13.1

 އެފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނ  މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ. 

 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނެ ގޮތް ބ ލަމާ .14

ގައި    2.1މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މެއިލް ކުރައްވާނ     .އިންނެވެ  އ މެއިލް  ޖެހޭނ   ހުށަހަޅަން  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ގުޅިގެން  މިބ ލާމާ -14.1

 އެވާ އ މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. 

  ހިނދެއްގައި   ފެނިއްޖެ  ގެނައުމަށް  ބަދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ   ކޮންމެހެން  ބ ލަމަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ   މުއްދަތު   ހުށަހެޅުމުގެ   ބ ލަން -14.2

ތުރު  އުނިއި  އެ  އަދި.  ބައެކެވެ  ކަރުދާހުގެ  މަޢުލޫމާތު  އެމެންޑްމަންޓަކ   ގެންނަ  މިގޮތުން .  ގެނެވޭނެއެވެ(  އިތުރު /އުނި)  އެމެންޑްމެންޓެއް

 ގެޒެޓްގައި އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން ބ ލަން .15

 ގައި އެވަނ އެވެ.   2.3ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން އޮންނާނޭ ތާރ ޚާއި ގަޑި އަދި ތަން މިކަރުދާހުގެ  ބ ލަން -15.1

 ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ބ ލަމެއްންގަޑ ގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސު ބ ލަން -15.2

 ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައެވެ.  ބ ލަންބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑ ގައި  ބ ލަން -15.3

 ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.  ބ ލަން -15.4
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ކަނޑައެޅި  ބ ލަން -15.5 ހުޅުވަން  ކުރިން  ޖެހުމުގެ  ގަޑި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކުރުމަކ   ހުޅުވަން  ކަށަވަރު  ގަޑި  ތަނާއި  ހުށަހަޅާ    ބ ލަން ފައިވާ 

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.  ބ ލަން -15.6

އެކަމެއް  ބ ލަން -15.7 ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  ސާފުކުރަން  ކަމެއް  އެއްވެސް  އޮޅުންއަރާ  ނުވަތަ  އުފެދޭ  ޚިލާފު  ކުރިން   ހުށަހެޅުމުގެ 

 ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.  ބ ލަންތައްލް އާއި ފެކްސްގެ ޒަރ އާއިން ފޮނުވާ އ މެއި -15.8

 ބ ލަމުގައި ބައިވެރިވާން ރަޖިސްޓަރ ކޮށް ބ ލަންފޮތް ގަނެފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބ ލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.  -15.9

 ންނަންވާނ  ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. މިބ ލާމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހު -15.10

 ކޮލިފައިވާ އަންދާސ ހިސާުބތައް  .16

 މިބ ލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  -16.1

 ބ ލަމާގުޅޭ ސަސްެޕންޝަނެއްގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިބ ލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކ  ދައުލަތުގެ ްޕރޮކިއުމެންޓް  -16.2

 ބ ލަންވެރިންގެ ޢަމަލުތައް ަބހައްޓަންޖެހޭ ގޮތް  .17

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

 ފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުތައް ނުބެހެއްޓޭ ފަރާތްތައް ބ ލަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބަޔާންކޮށް 

 އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ބ ލަމާ .18

ހުށަނާޅާނަމަ    ބ ލަމާއެކު ލިޔުންތައް  ދަންނަވާފައިވާ  ތިރ ގައި  ތެރޭގައި  ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާއަށް    ބ ލަންހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ، 

 ބ ލަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ވިކަމުގެ ސްލްިޕ -18.1

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

 ރޭޓް އަދި އަގު ޖަހާފައި  ގައި ބައެއްހުރިހައި   –.އޯ.ކިޔޫ  ގައިވާ ބ   1ދުވަލު ޖަ -18.3

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑް ގައި( )  ކޯޓޭޝަން / އަންދާސ ހިސާބު -18.4

 ބ ލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ްޕރޮފައިލް  -18.5

 ބ ލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވިޔަފާރި / ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރ ގެ ކޮޕ    -18.6

  އަށް ރަޖިސްޓަރ  ކޮށްފައިވާނަމަ( ނުވަތަ ބ .ޕ .ޓ  ރަޖިސްޓަރ  ކޮޕ  ވިޔަފާރި / ކުންފުނ ގެ ޖ .އެސް.ޓ  )ޖ .އެސް.ޓ  -18.7

ލިޔުން -18.8 ނެތްކަމުގެ  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ދައްކަންޖެހޭ  ރެވެނިއު    ދައުލަތަށް  އިންލެންޑް  މޯލްޑިވްސް  ރިޯޕޓް(  ކުލިއަރެންސް  )ޓެކްސް 

ކަމުގެ ލިޔުން ބ ލަމާއެކު ހުށައެޅުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް  އޮތޯރިޓ  އިން ނޯޓް: ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތް 

 ބ ލަން އެވޯޑް ކުރެވޭ ފަރާތުން މިއިދާރާއިން އަންގާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިލިޔުން ހުށައަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

 ގެ އަގަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ(  20.1.1ގެ އަސްލު )ބިޑު ސެކިއުރިޓ   -18.9
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 ނުންއެވޯޑްކުރުމާއި އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުބ ލަން  .19

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ބ ލަން ކާމިޔާބުކުރ   ބ ލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް   -19.1 ކުރިން، ބ ލަމުގައި ބައިވެރިވި  ޙަވާލުކުރުމުގެ  ކޮންޓްރެކްޓް 

އަންގާ އެންގުމާއި ވިދިގެން ބ ލަން ކާމިޔާބު ނުވި    ކޮންފަރާތެއްކަމާއި، ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކަކ  ކޮބައިކަން އެންގޭނެއެވެ. މިގޮތުން

 )ފަހެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވޭނެއެވެ. އަދި މި   5ފަރާތްތަކަށް ބ ލަމާގުޅޭ މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް 

ން ކާމިޔާބުނުވި ސަބަބު އަންގައިދެވޭނެއެވެ. އިވެލުއޭޓް  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބ ލަން ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބ ލަ

އެވޯޑްކުރިކަން   ބ ލަން  ފަރާތަކަށް  ލިބޭ  ޕޮއިންޓް  ގިނަ  އެންމެ  އިވެލުއޭޝަންއިން  އަދި  ކުރުމަށްފަހު،  އަންގާނެއެވެ.  ސިޓ އަކުން 

ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް  ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކުން  ކުރާނ  ބ ލަން  ފައިވާނަމަ އެ މައްސަލައެއް ބަލައި މައްސަލަ  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި 

 ނިންމި ގޮތް އެފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހުގައެވެ.  

ތުގެ  ބ ލަން އެވޯޑްވި ކަމުގެ ސިޓ އާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. ސިޓ ގައިވާ މުއްދަ -19.2

 މަޢުލޫމާތުތައް ބ ލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ތެރޭގައި މި އިދާރާއިން އެދޭ 

ފޮނުވާތާ   -19.3 ޑްރާފްޓް  އެއްބަސްވުމުގެ  ފޮނުވޭނެއެވެ.  ޑްރާފްޓް  އެއްބަސްވުމުގެ  ފަރާތަށް  އެވޯޑްވި  ތެރޭގައި    3ބ ލަން  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ކުރި ފަރާތުގެ ކޮމެންޓާއެކު ބ ލަން ކާމިޔާބު 

 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.   03އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އަންގާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން  -19.4

ވި ކަމުގެ ސިޓ   މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ އެވޯޑް -19.5

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

ކަ -19.6 ބަލާ  އިދާރާއިން  މި  ވޭތޯ  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ދައްކަންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ކުރިން  އެވޯޑްކުރުމުގެ  އިވެލުއޭޓްކޮށް  ށަވަރު  ބ ލަން 

ފަރާތެއްނަމަ ޖެހޭ  ދައްކަން  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ދައުލަތަށް  ބަލާބެލުމުން،  އެގޮތުން  މި  ،  ކުރެވޭނެއެވެ.  ކުރެވޭނ   އެވޯޑް  ްޕރޮޖެކްޓް 

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

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

 އެވޯޑު ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

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

މިކައުންސިލަށް   އިޚުތިޔާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  މަތިން  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދުގައިވާ  މާލިއްޔަތު  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،  ބުނެ  ނުދެވޭނެކަމަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ރިޓެންޝަން ފައިސާހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިއުރިޓ ތައް، އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި  .20

 ިބޑް ސިކިއުރިޓ  -20.1
  މަތ    އަށްވުރެ(  ރުފިޔާ  ފަސްލައްކަ)  ރ500000/-  އަގަކ   ހުށަހަޅާ  ކޮށްދިނުމަށް  މަސައްކަތް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބ ލަމުގައި  މި -20.1.1

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

  ސެކިއުރިޓ    ދޫކޮށްފައިވާ  ްޕރޮޖެކްޓަށް   މި  އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން   ފައިނޭންޝަލް  ކުރެވިފައިވާ   އިމްޤާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ 

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ގޮތުގައި  ސެކިއުރިޓ ގެ ބިޑު



 9ގެ   13| ޞަފްޙާ    401-E/401/2022/190(IUL)މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް |އިޢުލާން ނަންބަރު:  ގުޅޭލާމާ  ޖުހުމުގެ ބ  ގަމު ބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރާނާ ފެންސް ކުރި

 ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓ  .20.2
  ފަސްލައްކަ ) ރ500000/-  އަގަކ    ހުށަހަޅާ ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބ ލަމުގައިބ ލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކުން   -20.2.1

ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ  އަގެއްނަމަ  މަތ   އަށްވުރެ(  ރުފިޔާ ކުރުމުގެ ކުރިން  އިންސައްތަ(    ތިނެއް)   3%  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި 

ފައިނޭންޝަލް   ކުރެވިފައިވާ  ޤާއިމް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ޤަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރު  ފައިސާ،  އަށްވާ 

ގެރެ ނުވަތަ  ސެކިއުރިޓ   ދޫކޮށްފައިވާ  ްޕރޮޖެކްޓަށް  މި  ގޮތުގައި  އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން  ގެރެންޓ ގެ  ާޕފޯމަންސް  ންޓ އެއް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ބަންދުނޫން   -20.2.2 ރަސްމ   ފެށިގެން  ތާރ ޚުން  އަންގާ  އެކަން  ފަރާތަށް  ކުރާ  ކާމިޔާބު  މި   07ބ ލަން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް( 

 ްޕރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ާޕފޯމަންސް ގެރެންޓ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ޓ  ބެހެއްޓުމަށް ބ ލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ާޕފޯމަންސް ގެރެންޓ  ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، މި  ާޕފޯމަންސް ގެރެން -20.2.3

ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ނިންމުން  ނިންމާފައިވާ  ކުރުމަށް  ޙަވާލު  ސެކިއުރިޓ   ،  މަސައްކަތް  ބިޑު  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެފަރާތުން 

 އެވެ. ދައުލަތަށް ނެނގޭނެ)ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ( 

 ފައިސާ   އެޑްވާންސް  .20.3

މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  ރ )ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( އަށްވުރެ މަތ  އަގެއްނަމަ  250،000.00ބ ލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކ    -20.3.1

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.   10.67

 ރިޓެންޝަން  .20.4

 ގައިވާ ގޮތަށް ރިޓެންޝަން ފައިސާ އުނިކޮށް އެފައިސާ އަނބުރާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.  10.68މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  -20.4.1

 ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް  .21

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

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ކެނޑޭނެއެވެ،   10.71ލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި މާ

21.2- % ކޮންޓްރެކްޓްގެ  މުޅި  ކެނޑޭނ   ގިނަވެގެން  ގޮތުގައި  ޑެމޭޖަސްގެ  ބޮޑުނުވާ    15ލިކުއިޑޭޓެޑް  އަށްވުރެ  އިންސައްތަ(  )ފަނަރަ 

 ކުރެވޭނެއެވެ. މިންވަރަށެވެ. އެ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކި 

 މަސައްކަތް ނިމުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން  .22

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

 މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ، / ތަކެތި ފޯރުކޮށްދ ފައިވާނަމަ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމަ

 މުހިންމު އެންގުން / މަޢުލޫމާތު  .23

ކަންކަން   -23.1 ބ ލަމުގެ  ނުވަތަ  ބ ލަންވެރިޔާ  ނަންބަރަކ   މޯބައިލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް  ބ ލަމުގައި 

ފަރާތުގެ އެޑްރެސްކަމުގައި  ބަލަހައްޓާ  އ މެއިލް  ގެ  ބ ލަންވެރިޔާ  އެޑްރެހަކ   އ މެއިލް  އަދި  އަދި  ވާންވާނެއެވެ.  ނަންބަރުކަމުގައި   

 ވާންޖެހޭނެއެވެ. 
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ހުށަހެޅި   -23.2 އެކަމަށް  ނުވެއްޖެހިނދެއްގައި  ބޭނުން  މިއިދާރާއިން  ކުރުމަށް،  މަސައްކަތް  ނުވަތަ  ޚިދުމަތް  ހޯދި  އަންދާސ ހިސާބު 

ލިބިގެންވެއެވެ. މިއިދާރާއަށް  ޙައްޤު  ބާޠިލްކުރުމުގެ  ކުރެވިއްޖެނަމަ   އަންދާސ ހިސާބުތައް  ބާޠިލް  އަންދާސ ހިސާބުތައް  މިގޮތުން 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސ ހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރެވިފައިވާކަން އެންގޭނެއެވެ. އަދި ގެޒެޓްގައި އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ. 

ރަނގަޅަށް ކިޔައި އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން  ބ ލަން ތައްޔާ -23.3 ރުކުރާއިރު މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ދ ފައިވާ މަޢުލޫމާތު 

ބ ލަން   ހަމަކޮށްގެން  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުރިހާ  ޖެހޭ  ހިމަނަން  ބ ލަމުގައި  ހޯދުމާއި،  އެމަޢުލޫމާތެއް  ޖެހޭނަމަ  ނުވަތަ  ބޭނުންނަމަ 

 ބ ލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަކ  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބ ލަމެއްގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް    17:09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ   -23.4

ޢަމަލުކުރަންވާނ  މައްސަލަ   ސަރ   ހުށަހެޅުމުގައި  މާލިއްޔަތާބެހޭ  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  ނަންބަރު  މިނިސްޓްރ   -13ކިއުލަ 

K/CIR/2018/01    ުޖަދުވަލ ޢަމަލުކުރާނޭ    17ގެ  ބެލުމުގައި  ހުށަހެޅުމާއި، މައްސަލަތައް  ގުޅިގެން މައްސަލަ  'ބ ލަމަކާ  ގައިވާ 

އުޞޫލާ  މި  ޢަމަލުކުރަމުންދާނ   ބެލުމުގައިވެސް  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  މިގޮތުން  އަދި  އެއްގޮތަށެވެ.  އާ  އުޞޫލު'  އި  ގޮތުގެ 

 ށެވެ. އެއްގޮތަ
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 : ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞ ލް 1  –  އެނެކްސް 
 ބ .އޯ.ކިޔޫ 

 

 ޢަދަދު  ރޭޓް  ޔުނިޓް  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞ ލް  #
 ( 6" × 8ފޫޓް ކޯރުކޮނުން )"  01

 23'ފަރާތް:  ދެކުނު 
 566އިރުމަތި ފަރާތް: '
 249އުތުރު ފަރާތް: '

   ފޓ 838
  

 ( 6" × 8)"   ފޫޓް ފައުންޑޭޝަން އެޅުން  02
 23ދެކުނު ފަރާތް: '
 566އިރުމަތި ފަރާތް: '
 249އުތުރު ފަރާތް: '

 އިގެން ލަދަގަނޑު    1އެމް.އެމް ގެ 10ޅަންވާނ  ޑޭޝަން އަފައުން
  1:2:3  ކޮންކްރ ޓް މިކްސް ރޭސިއޯ: 

 އަޅންވާނ  ހިލައާއި ހިލަވެލި ބޭނުންކޮށްގެން  ފައުންޑޭޝަން 

   ފޓ 838

 ޓް ފޫ 1.5ސްމިން  އު   –  ( 6" × 8)" ހޮޅި ޖަހާ ތަނބު އެޅުން   03
 3ދެކުނު ފަރާތް: 
 39އިރުމަތި ފަރާތް: 
 18އުތުރު ފަރާތް:  

  1:2:3  ކޮންކްރ ޓް މިކްސް ރޭސިއޯ: 
 އަޅންވާނ  ހިލައާއި ހިލަވެލި ބޭނުންކޮށްގެން  ތަނބުތައް

 

ނޯޓް: މި ހޮޅި ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް | ވ މާ އަގު  
 އިރު ހޮޅ ގެ އުނިކޮށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން( ހުށަހަޅާ 

   ތަނބު  60

 ޓް ފޫ 1.5ސްމިން  އު   -  ( 6" × 8)" ތަނބު ނަގާ އަލުން ހޮޅި ޖަހާ ތަނބު އެޅުން   04
 )ދެކުނު ފަރާތު ފާރުގައި ހޮޅި ނުޖަހާ ހުރި ތަނބުތައް( 

  1:2:3  ކޮންކްރ ޓް މިކްސް ރޭސިއޯ: 
 އަޅންވާނ  ހިލައާއި ހިލަވެލި ބޭނުންކޮށްގެން  ތަނބުތައް

 

އަގު  ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް | ވ މާ ށް ނޯޓް: މި ހޮޅި ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަ 
 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނ  ހޮޅ ގެ އަގު ނުހިމަނައެވެ. 

   ތަނބު   6

 ރޭނުން   05
 އފ 33: ފަރާތް ދެކުނު 
 އފ 799: ފަރާތް  އިރުމަތި
 އފ 373:  ފަރާތް އުތުރު
 ފޫޓް ރޭޑިއަސްއަށް(10ރު ކަން އަދި ހުޅަނގުއުތުރު ކަން ވައްކުރުން )ތުއިރުއު
 އިންޗި އެޅިގައު  4ން ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނ  ރާނަ

 1:3:  ސިމެންތި މިކްސް ރޭސިއޯ 
 ލި  ބޭނުންކުރާނ  ލޯކަލް ވެރާނާ ސިމެންތި ޖެހުމަށް 

   އފ 1205

 ސިމެންތި ޖެހުން  06
 އފ 33×2ދެކުނު ފަރާތް: 
 ފ އ799×2އިރުމަތި ފަރާތް: 

 އފ 373×2ފަރާތް:  އުތުރު 
 އފ 387× 2ހުޅަނގު ފަރާތް: 

   އފ 3184
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    ސިމެންތި ޖަހާ އެއްވަރުކުރުން  ފާރުގެ މަތި
ޖަހާ ފާރާއި  މެންތި ގައި ސިނބު ތަ 06ދެކުނު ފަރާތުގައި ތަނބު ނަގާފައި އަލުން ޖަހާ 

 . ބާއި ދޭތެރެ ރަނގަޅަށް ބެއްދުންތަނ
 ޖެހުން  ތިތަނބުގައި ސިމެން 07މެންތި ނުޖަހާ ހުރި ހުޅަނގު ފަރާތުގައި މިހާރު ސި

  ސިމެންތި ޖަހާ އެއްވަރުކުރުން  ފާރުގެ މަތި
   ގައެވެ.ޗ ގެ ބޯމިނު އިނ 0.5ސިމެންތި ޖަހަން ޖެހޭނ  ފާރުގައި 

  1ން ހ މާ ހުންނަން ޖެހޭނ  ފާރަށްވުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކުތަނބުތަކުގައި ސިމެންތި ޖެ
 ޗި ބޭރަށް ނިކުމެފައެވެ. އިން

 1:3:  ސިމެންތި މިކްސް ރޭސިއޯ 
 ލި ބޭނުންކުރާނ  ލޯކަލް ވެރާނާ ސިމެންތި ޖެހުމަށް 

 ހުރަސް ހޮޅި( މަތ   ) ހޮޅި އެޅުން   07
 ( ފޓ 282ދެކުނު ފަރާތް )މަތ  ހޮޅި އެޅުން: 
 ފޓ( 542އިރުމަތި ފަރާޔް )މަތ  ހޮޅި އެޅުން:  
 ފޓ( 250އުތުރު ފަރާތް )މަތ  ހޮޅި އެޅުން: 

 ފޓ( 567ފަރާތް )މަތ  ހޮޅި އެޅުން:    ހުޅަނގު
 

، ކޮޅަށް ޖަހާފައި ހުރި ހޮޅިތަކުގެ މަތިން ގުރޫވް ކަނޑައިގެން މަތ ގައި  ހޮޅި 1 2/1"
 ނުވަންނަ ގޮތަށް ވެލްޑިންކޮށް ބެއްދުން   ހޮޅި އެޅުން އަދި ކޮންމެ ތަނެއް ފެން

ޅި ބެންޑް ކޮށްގެން ފާރުގެ  ހޮ –  ރު ކަން އަދި ހުޅަނގުއުތުރު ކަން ވައްކުރުންތުއިރުއު
 ފޫޓް ރޭޑިއަސްއަށް( 10) ކަން ވައްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

   ފޓ 1641

 ހުރަސް ހޮޅި(   ދު ހޮޅި އެޅުން )މެ  08
 ފޓ( 257ހޮޅި އެޅުން:  ދުދެކުނު ފަރާތް )މެ 

 ފޓ( 532ހޮޅި އެޅުން:   ދު އިރުމަތި ފަރާޔް )މެ
 ފޓ( 250ހޮޅި އެޅުން:  ދުއުތުރު ފަރާތް )މެ 

 ފޓ( 567ހޮޅި އެޅުން:   ދު ހުޅަނގު ފަރާތް )މެ
 

ހޮޅި އެޅުން އަދި ކޮންމެ   ދޭތެރެއަށް ހޮޅި، ކޮޅަށް ޖަހާފައި ހުރި ހޮޅިތަކުގެ   1 2/1"
 ކަނޑާ ފިޓްކޮށްގެން  ރޫވްމެދުގަ އަޅާ ހޮޅިތަކުގެ ކޮޅުން ގު –ވެލްޑްކޮށް ބެއްދުން ތަނެއް 
ޅި ބެންޑް ކޮށްގެން ފާރުގެ  ހޮ –  ރު ކަން އަދި ހުޅަނގުއުތުރު ކަން ވައްކުރުންތުއިރުއު

 ފޫޓް ރޭޑިއަސްއަށް( 10) ކަން ވައްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

   ފޓ 1606

 ހުރަސް ހޮޅި(   ތިރ  ހޮޅި އެޅުން )  09
 ފޓ( 257ހޮޅި އެޅުން:   ތިރ ދެކުނު ފަރާތް ) 

 ފޓ( 532ހޮޅި އެޅުން:   ތިރ އިރުމަތި ފަރާޔް )
 ފޓ( 250ހޮޅި އެޅުން:   ތިރ އުތުރު ފަރާތް ) 

 ފޓ( 567ހޮޅި އެޅުން:   ތިރ ހުޅަނގު ފަރާތް )
ހޮޅި، ކޮޅަށް ޖަހާފައި ހުރި ހޮޅިތަކުގެ ދޭތެރެއަށް ހޮޅި އެޅުން އަދި ކޮންމެ   1 2/1"

ތިރ ގައި އަޅާ ހޮޅިތަކުގެ ކޮޅުން ގުރޫވް ކަނޑާ   –ތަނެއް ވެލްޑްކޮށް ބެއްދުން 
 ފިޓްކޮށްގެން 

ޅި ބެންޑް ކޮށްގެން ފާރުގެ  ހޮ –  ރު ކަން އަދި ހުޅަނގުއުތުރު ކަން ވައްކުރުންތުއިރުއު
 ފޫޓް ރޭޑިއަސްއަށް( 10) ކަން ވައްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

   ފޓ 1606

 ފެންސް ދާ ޖެހުން  10
 ( އފ 1542ދެކުނު ފަރާތް ) 

 ( އފ3192އިރުމަތި ފަރާޔް )
 ( އފ 1500އުތުރު ފަރާތް ) 

   އފ 9636
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 އފ( 3402ހުޅަނގު ފަރާތް )
 ފެންސް ޖެހުމަށް ބޭނުން ކުރަންވާނ : 

6ft wire roll mesh fence pvc coated dark green diamond 
mesh fencing 
ކް ގްރ ން  ޑާ.ސ  ކޯޓެޑް ޕ .ވ  ނ  ވާންކޮށް ހުރިހައި ދަގަނޑެއްގައިފެންސް ޖަހަން ޖެހޭ 

 )ނަރު( ބޭނުންކޮށްގެން ވައިރު 
   : މްލަޖު


