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   ޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮ 
       ދިއްދޫ   

                           ދިވެހިރާއްޖެ        

 
                                 

 ފޯމްއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ 
 

ކުރެހުމުގައިވާ  މޫނުމަތި ރީތިކުރުމަށްތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ  މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް:
ދޮރުމަތީ ކޮންކްރީޓް ޝީޓާއި، ސިމެންތި ޖެހުމާއި، ކޮންކްރީޓް ރާނާ ހަދައި ގޮޅި  ހަރުކުރާކުޑަދޮރު  20ގޮތުގެމަތިން 

ކުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ ހަރުހުދުފަތީގައި ޖަހައި  އެލްމެނިއަލްކުޑަދޮރާއި ދޮރުފަތް  20ބެރިއެޅުމާއި ދޮރުދާރަ ހެދުމާއި، 
ދޮރުހަރުކުރަން ، ދޮރާއި ދޮރުފަތް ޖެހުމާއި އެލްމިނިއަމްދޮރު( ނައްޓާ ބޮޑުދޮރު )ލަކުޑި  20ކުޑަދޮރާއި  6 އިތުރުން

ހަރުކޮށްފައިވާ އޭސީތަކުގެ އައުޓްޑޯ  އަދި ދޮރުދާރަ ހެދުން ހިމެނެއެވެ.ދޮރުމަތީގައި ކޮންކްރީޓް ބެރި އެޅުމާއި ގޮޅިހަދައި، 
 ޔުނިޓްތައް ނަގަންޖެހިއްޖެ ނަމަ އެތަކެތި ނަގައި އަލުން އެތަކެތި ހަރުކުރުން ހިމެނިފައިވެއެވެ.

 ... ުޖީ.އެސް.ޓީ. ނުހިމަނާ(މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގ( ............................................... 
  )ާޖީ.އެސް.ޓީ  ............................................................... )ރުފިޔ 
 )ުމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު........................................................) ޖީއެސްޓީއާ އެކ 
 )ްޖުމްލަ މުއްދަތު......................................... ދުވަސް )ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެނ 

 ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަފްޞީލްއަންދާސީ

 ...........................ނަން:.....................................................................

 .............................ނަން:..........................................................ވިޔަފާރީގެ 

 .............................................................................................އެޑްރެސް:

 ......................................................................................ބަރު:މޮބައިލް ނަން

 ..............................................................ބަރު:ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންދިވެހިރައް

 ..........................................................................:ބަރުންޖިސްޓްރީ ނަވިޔަފާރީގެ ރަ

  ތާރީޚް:...............................................................................................

 ................................................................................... ވިޔަފާރީގެ ސީލް:

 ސޮއި
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 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

 ފްތަޢާރަ .1

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޫނުމަތި ރީތީ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެލްމިނިއަލް ދެ ކުޑަދޮރު ބަހައްޓައި 
ދޮރުވަށައިގެން ފެން ނިވާވާގޮތަށް ގޮޅިހަދައި ރާނާ ސިމެންތި ޖެހުމާއި، ޢިމާރާތުގެ މައިދޮރު އެލްމެނިއަމަށް ބަދަލުކުރާއި، 

ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަމިއްލަ  އެލްމިނިއަމްދޮރުތައް ކުޑަބައެއް ޢިމާރާތުގެ 
 ތަކެތީގައެވެ.

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް .2

 މަސައްކަތް މަސައްކަތުގެ ބާވަތް ޢަދަދު

 ދޮރާއި ދޮރުފަތް ޖެހުން 20
ހެދުމަށްފަހު،  ދޮރުދާރަ ދޮރުނައްޓައި މަތީގައި ބެރިއަޅައި،ބޮޑު މިހާރު ހުރިލަކުޑި 

ނިއަމް ހުދުފަތީގައި ބޮޑުދޮރު ޖަހައި ދޮރާއި ދޮރުފަތް ކުރެހުމުގައިވާ މިންތަކަށް އެލްމި
 ހަރުކުރުން

20 
 ދޮރާއި ދޮރުފަތް ޖެހުން

 ދޮރު 0ކަނީގެ  0

މިހާރު ގައި ޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނާއި، އެޑްމިން. އެންޑް އެޗް.އާރު ސެކްޝަނުބަ
ނައްޓައި މަތީގައި ބެރިއަޅައި، ދޮރުދާރަތައް ހެދުމަށްފަހު، ތައް ކުޑަދޮރު ހުރިލަކުޑި

 ނިއަމް ހުދުފަތީގައި ދޮރާއި ދޮރުފަތްޖަހައި، ހަރުކުރުން.ކުރެހުމުގައިވާ މިންތަކަށް އެލްމި

20 
 ދޮރާއި ދޮރުފަތް ޖެހުން

 ދޮރު 0ކަނީގެ  3

ގައި މިހާރު ހުރިލަކުޑި ދެ ކުޑަދޮރު ނައްޓައި ނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓްޕޮލިސީ ޕްލޭ
 އެލްމިނިއަމްމަތީގައި ބެރިއަޅައި، ދޮރުދާރަތައް ހެދުމަށްފަހު، ކުރެހުމުގައިވާ މިންތަކަށް 

 ހުދުފަތީގައި ދޮރާއި ދޮރުފަތްޖަހައި، ހަރުކުރުން.

20 

ދޮރާއި ދޮރުފަތް ކުޑަ 

 ޖެހުން.

 

ވާ ޑިޒައިނަށް ގޮޅިހަދައި ދޮރާއި ން ކުރެހުމުގައިރީތިކުރުމުގެ ގޮތު މަތިއޮފީސް ޢިމާރާތުގެ މޫނު
 ދޮރުފަތް ހަރުކުރުން.

 އަޅައިކާ އެއްގޮތަށް ބެރި ކުޑަދޮރުތަކުގެ މަތީގައި އަޅަންޖެހޭ ކޮންކްރީޓްބެރި ކުރެހުމުގައިވާ މިންތަ
  ރީޓްޝީޓްއެޅުން.ކްކޮންކުޑަދޮރުމަތީގައި 

 

ހެދުމަށް ގޮޅި ހެދުމާއި، ރާނައި ސިމެންތި ޖަހައި، ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުޑަދޮރު  0
 ން.ހަރުކުރުކުރުމާއި ދޮރު 
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 މަސައްކަތުގެ އަގު .3
 ީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމްގައި ޖަހާނީ މުޅި މަސައްކަތްތަކަށް ހިނގާނެ ޖުމްލަ އަގެވެ.އަންދާސ 

 ތުމަސައްކަތުގެ މުއްދަ .4
  .ެމަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ޖަހާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވ 

 ންގޕްރީބިޑް މީޓި .5
ގައި  02:32ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  02ފެބުރުވަރީ  0200ންގ އޮންނާނީ ތާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޕްރީބިޑް މީޓިމިމަސައްކަ .6

 ޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައެވެ.އަތޮ
 ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުގެ ޢަދަދު .7

  ްހިސާބެވެ.އަންދާސީމިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއ 
 ހިސާބުގެވެލިޑިޓީއަންދާސީ .8

  ާފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 62ގުޅިގެން މަދުވެގެން މި މަސައްކަތ( 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނެގޮތްއަންދާސީ ހިސާބާގުޅޭ  .9

  ިނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެގެން  މަސައްކަތާމ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ކަ
 ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.މަޢުލޫމާތު  ވަތަ މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

 

 ންޖެހޭ ގޮތްހުށަހަޅައަންދާސީ ހިސާބު  .11

 ީނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި އަތޮޅުކައު ،ހުށަހަޅާނީ ހިސާބުއަންދާސ ބާއްވާ  ންސިލް އިދާރާގައިހުށަހެޅުމަށް ކަ
 ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

 ީހިސާބުތައް ބަލައެއް ހުން  ހުށަހަޅާ އަންދާސީގަޑީގެފަނޑައެޅިފައިވާ ސުންހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކައަންދާސ
 ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 ީހުށަހަޅާ  " ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. ފުރިހަމަނުކޮށްހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމްދާސީހުށަހަޅަންވާނީ "އަން ހިސާބުއަންދާސ
 ހިސާބުތައް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.ންދާސީފަރާތްތަކުގެ އަ

 ސާބު ހުޅުވުންއަންދާސީ ހި .11

 ީނާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ބާއްވާ ހިސާބު ހުޅުވުން އޮންއަންދާސ
ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީބައްދަލުވުމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށް ޙާ

ގައި އަތޮޅު  03:22ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި ވާ  0މާރިޗު  0200ނުދެވޭނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 
 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައެވެ.

 ީއަގު،  ޅިބު ހުޅުވާ ބައްދަލުވުމުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާއި، އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެހިސާއަންދާސ
ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ތަކުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް މުއްދަތު އަދި އަންދާސީ

ން ސޮއިކޮށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެޝީޓްގެ ކޮޕީއެއް ޝީޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކު
 ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
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 ހިސާބުތައް ސީކޮލިފައިވާ އަންދާ .12

 ީޔުންތައް ހުށަނާޅާނަމަ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅާންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ލިއަންދާސ
 ހިސާބު ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.އަންދާސީ

 ީހުށަހަޅާ ފޯމް ހިސާބުއަންދާސ 
  ްޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެރޓް ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަނ

 ސެޓްފިކެޓް.
 

ނޑު .13  އަންދާސީ ހިސާބު އިވެލުއޭޓް ކުރާނެ މިންގަ

 ުހިސާބުތަކުގެ  ކޮލިފައިވާ އަންދާސީމުގެކުރިން ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީމިމަސައްކަތްކ
 ހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. އަންދާސީތެރެއިން ފުރިހަމަނުވާ 

 ެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ޕޮއިންޓްދޭނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.މި އަންދާސީހިސާބު އިވ 
ޕޮއިންޓްދީ އެ ނިސްބަތަށް  62ކަށް މިބަޔަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަ ޕޮއިންޓް: 62އަގު  .0

 ބަލައިގެން ދެން ހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.
ޕޮއިންޓްދީ، އެނިސްބަތަށް  02މިބަޔަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ އެންމެ ކުރުމުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް  :ޕޮއިންޓް 02މުއްދަތު  .0

 .ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެބަލައި ދެން ހުށަހަޅާ މުއްދަތު ތަކަށް 
ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމަށް  ލިޔުމަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ. 2އެންމެ ރަނގަޅު   ހުށަހަޅާ މިބަޔަށް :ންޓްޕޮއި 02ތަޖުރިބާ  .3

ތަޖްރިބާގެ ލިޔުން މަދުން  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ. 0208މާކްސް ލބޭނީ 
 ހުށަހަޅާނަމަ ލިޔުމުގެ ޢަދަދަށް ބަލައި ޕޮއިންޓްދޭނީ ނިސްބަތުންނެވެ. 

 އަންދާސި ހިސާބު އެވޯޑްކުރުމާއި  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން .0

 ުކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް، އެ ބީލަށް  ބިޑ
 ކީ ކޮބައިކަން އެންގޭނެއެވެ.ކަތައް ކަމާއި، ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްކާމިޔާބުކުރީ ކޮންފަރާތެ

 ޭހިސާބު  ލިބޭ ފަރާތަކަށް އަންދާސީ އިންޓްޕޮއެންމެ ގިނަ  ނުންޝަބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު، އިވެލުއ
 ލިޔުމަކުން އަންގާނެއެވެ.އެވޯޑްކުރިކަން 

  ައެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން އަންނަ ފަރާތަކީ، އެކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއްނަމ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ  ވެ.ންވާނެއެނެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅައެފަރާތަކުން އަންނަ ފަރާތެއްކަން އެނގޭ

 ދެފަރާތުން ޙާޟިރުވެ އެއްވަގުތެއްގައި ތަފާތެއްނެތް ދެކޮޕީގައެވެ.
 ފައިސާ އަދާކުރާނެގޮތް .2

 ުމަސައްކަތް ކުރުވިދެވޭނީ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް ބަލައިގަތްކަމަށް އަދާކުރެވޭނީމަސައްކަތުގެ އަގ 
  ފަރާތުން ލިޔުން ދިނުމުން، މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުން އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
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 ލިކުއިޑޭޓް ޑެމޭޖަރސް .6
  ާމަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސ

ނޑޭނެއެވެ.  ކެ
 0.005  X CP X LD  ެމޭޖަސް= ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑ 
 CP ްރައިސް()ކޮންޓްރެކްޓް ޕ 
 LD ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން( ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ( 
 % ެނޑޭނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގ ށް ވުރެ ބޮޑުނުވާ އަ 02ލިކުއިޑެޓް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ކެ

 އެވެ.ންމަސައްކަތް ވަކިކުރެވޭނެފަރާތުއެ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެ މިންވަރަކަށެވެ.
 މަސައްކަތް ނިމުނުކަމުގެ ލިޔުންދިނުން .7

 ުކުއަރމަންޓާއި އެއްގޮތަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިކަތް ބަލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު، ން، ކުރި މަސައްމަސައްކަތް ނިމުމ
 ކައުންސިލުން ދޭނެއެވެ.މި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން ، މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ

 ންޖެހޭ ލިޔުންތައްއަންދާސި ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަ .8
  ަދުވަހުގެތެރޭގައި ކޮށްއފައިވާ ވަނަ އަހަރު(  0202އަދި  ،0209 ،0208)އަހަރު  3ވޭތުގެ ދިޔ

 ލިޔުމުގެ ކޮޕީ 2މަދުވެގެން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ 
 ްޖީ.އެސް.ޓީ. ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތައް(ޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ޖީ.އެސް.ޓީ.ރެޖިސ( 
 ީވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަންކޮޕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 876;;;;،>95555:އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް:   955977:ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ 9555:7:،  >;9559:ފެކްސް:  >:9555:ކ 955556:ޕީ.އޭ.ބީ އެކްސް:  

 info@halifatoll.gov.mvއީމެއިލް:                          www.halifatoll.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 

 

 

 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 
 

 ޅުންކޮންކްރީޓް ބެރިއެމައިދޮރު މަތީގައި 

،  mm 023.0އުސް ،  mm 0622މައިދޮރު ހަރުކުރާ ގޮޅީގެ މަތީގައި ފާރަށް ލެވުމަށް ކޮންކްރީޓް ބެރި )ދިގު  .0.0

ފެށިގެން ރާނާ ސިމެންތި ޖަހައި  ހިސާބުން ނު( އެޅުމާއި ބެރިވަށައިގެން ޢިމާރާތުގެ ފާރާ ގުޅmmު 023.0ފުޅާ 
 .ރީތިކޮށް ދާރަތައް ހެދުންބެއްދުމާއި ބެރީގެ ދާރަ ތަކުގައި ސިމެންތިޖަހާ 

ނޑު ލައްވައިގެން،  0ގެ  mm 6ބެރި ބަންނާނީ  .0.0 ނޑުއިންޗި ދުރުމިނުގައި ރިންގު  6ދަގަ ންނެވެ. ދަގަ
ނޑު  .ތައް ބަންނާނީ ބަންނަ ނަރުންދަގަ

  ލި.ބަސްތާ ހިލަވެ 3ބަސްތާ ހިލަ،  0ބަސްތާ ސިމެންތިއަށް  0ކޮންކްރީޓްގެ ރޭޝިއޯއަކީ  .0.0
 ތަކެތި އެޅުމަށްފަހު، ރަނގަޅަށް މިކްސްކުރުމާއި، ބެރި އަޅާ ނިމުމުން ބެރި ރަނގަޅަށް ހިއްކުން. .0.3
 .ސިމެންތި ޖަހާފައިވާ ތަންތަނުގައި ސީލަރ އުނގުޅުންދޮރުދާރަތަކުގައާއި، ފާރުގައި  .0.0

 މައި ދޮރާއި ދޮރުފަތް ޖަހާ ހަރުކުރުން

 ހުދު ފަތީގައެވެ. އެލްމިނިއަމްމިންތަކަށް ކުރެހުމުގައިވާ ދޮރާއި ދޮރުފަތް ޖަހާނީ ދީފައިވާ  .0.0
 އެލްމިނިއަމްދޮރުފަތުގެ ތިރީބަޔަށް ލައްވާނީ  ގެ ކަޅު ބިއްލޫރިއެވެ. mm 2ދޮރުފަތަށާއި ފެންލައިޓަށް ލައްވާނީ  .0.0

 ޝީޓެވެ.
 ބިއްލޫރިއެވެ. ގެ ކަޅު mm 2 ށް ލައްވާނީދޮރުމަތީ ދެބަޔަކަ .0.3
 ކުރުން. ޕެކިން( )ކަޅު ބިއްލޫރި ލައްވައި ރަނގަޅަށް ޕެކިން .0.0
 .ޝީޓް ލައްވައި ރަނގަޅަށް ޕެކިންކުރުން އެލްމިނިއަމް .0.2
ހުޅު  0ދޮރުފަތުގެ ބޮޑު ފަޅީގައި  ން.އެސް.އެސް. މޮޅު ހުޅު ލައްވައިގެއިންޗީގެ  0ދޮރުފަތް ހަރުކުރާނީ  .0.6

 ކުރުންހުޅު ހަރު 3ހަރުކުރުމާއި، ކުޑަފަޅީގައި 
 .ތަންޑު ހަރުކުރުން 0ކޮންމެ ދޮރުފަތެއްގެ އެތެރޭގައި އެސް.އެސް.  .0.7
 .ކްލޯޒަރ ހަރުކުރުން ދޮރުފަތުގެ ބޮޑު ފަޅީގައި ޑޯ .0.8
ނޑު( ހަރުކުރުން. ދޮރުފަތުގެ ބޮޑުފަޅީގެ އެތެރެ އާއި .0.9 ނޑު )ބެންޑް އަތްގަ  ބޭރުގައި ހޯލް އަތްގަ

އެތެރެއާއި ދޮރު ހަރުކުރާނީ ފާރަށް މުކޮޅު ޖަހައި، އެސް.އެސް. އިސްކުރުންނެވެ. ދޮރު ވަށައިގެން  .0.02
 .ލިކޯންއަޅާ ރަނގަޅަށް ބެއްދުންބޭރުފަރާތުގައި ހުދު ސި

 ކޮންކްރީޓް ޝީޓާއި ބެރިއެޅުންއި ގަކުޑަދޮރު ހަރުކުރާ ގޮޅީ
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 023އުސް ،  mm 0002ވުމަށް ކޮންކްރީޓް ބެރި )ދިގު އްކުޑަދޮރު ހަރުކުރާ ގޮޅީގެ މަތީގައި ފާރަށް ލެ .0.0
mm  ،  ާއެމް.އެމް ( އެޅުމާއި ބެރިވަށައިގެން ޢިމާރާތުގެ ފާރާ ގުޅުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ރާނާ  023ފުޅ

 ކޮށް ދާރަތައް ހެދުން.ސިމެންތި ޖެހުމާ ބެއްދުމާއި ބެރީގެ ދާރަ ތަކުގައި ސިމެންތިޖަހާ ރީތި
ނޑު ލައްވައިގެން،  0އެމް.އެމް ގެ  6ބެރި ބަންނާނީ  .0.0 ނޑުއިންޗި ދުރުމިނުގަ 6ދަގަ ނޑުން. އި ރިންގު ދަގަ ތައް ދަގަ

 .ބަންނާނީ ބަންނަ ނަރުން
 ( އެޅުން. mm 722އެމް.އެމް ފުޅާ  72އުސް ،  mm 0722ކުޑަދޮރުމަތީގައި ކޮންކްރީޓް ޝީޓް )ދިގު  .0.3
ނޑު ބަންނާނީ ޝީޓް  .0.0  ށްން ގޮޅި ހުންނަ ގޮތައިންޗި ދުރުމިނުގައި ހަތަރެސްކަ 6ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަގަ

 ދޮރުފަތާއި ފެންލައިޓް ޖެހުމާއި ހަރުކުރުން  ދޮރާކުޑަ

 ނިއަމް ހުދު ފަތީގައެވެ.ކުރެހުމުގައިވާ މިންތަކަށް އެލްމިކުޑަދޮރާއި ދޮރުފަތް ޖަހާނީ ދީފައިވާ  .1.1
 ބިއްލޫރި ލައްވައި ރަނގަޅަށް ޕެކިންކުރުން.އެމް.އެމް. ގެ ކަޅު  2 ރުފަތަށާއި ފެންލައިޓަށް ދޮ .1.1
 އިންޗި ގެ ބޯލް ބިއަރިންގ އެސް.އެސް. މޮޅު ހުޅެވެ. 6ދޮރުފަތާއި ފެންލައިޓް ހަރުކުރަން ބޭނުންކުރާނީ  .1.1
ނޑު ރުގެ ދޮރުފަތާއި، ކުޑަދޮ .1.1  ހަރުކުރުން.ފެންލައިޓް ދޮރުފަތުގައި ހުދު ކުލައިގެ އަތްގަ
ރެއާއި ބޭރުފަރާތުގައި ހުދު ދޮރު ވަށައިގެން އެތެ .ދޮރު ހަރުކުރާނީ ފާރަށް މުކޮޅު ޖަހައި، އެސް.އެސް. އިސްކުރުން .1.1

 .ކޯންއަޅާ ރަނގަޅަށް ބެއްދުންލްސި
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