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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

    ދިއްދޫ         

 ދިވެހިރާއްޖެ         

 
 

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

 ތަޢާރަފް  .1

މަރާމާތު    އަމިއްލަ ތަކެތީގައި   ) 5،1( ރޫމް ނަންބަރު    ރި ކޮޓަ   02ގެ  ސްޓޭޓް ހައުސް އަތޮޅު    ހއ. މި މަސައްކަތަކީ  

ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ  ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ    މަސައްކަތް   މި   މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެވެ. ކުރުމުގެ  

 އަމިއްލަ ތަކެތީގައެވެ. 

   ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  .2

o 02   ެސީލިންގ   އަލުން   ބޯޑުން   ޖިޕްސަން   ރަނގަޅުކޮށް   މަރާމާތުތައް   ހުރި   އޮނިގަނޑުގައި    ނައްޓާ   ސީލިންގ     ކޮޓަރީގ  

 . ކުރުން 

o 02   ެން އެޅު ކޯނިސް   ޕްލޭން   ވަށައިގެން   ސީލިންގގެ   ކޮޓަރީގ 

o 02   ެކުރުން   ސީލިންގ   ބޯޑުން   ޖިޕްސަން   ރަނގަޅުކޮށް   މަރާމާތުތައް   ހުރި   އޮނިގަނޑުގައި   ނައްޓާ   ސީލިންގ   ފާޚާނާގ 

o 02   ެން އެޅު ކޯނިސް   ޕްލޭން   ވަށައިގެން   ސީލިންގގެ   ފާޚާނާގ   

o 02   ެދޮންނަތަށި   މޫނު (  ލުން   ފާޚާނާސެޓެއް  އާ   ، ނެގުމަށްފަހު  އެއްކޮށް   ފާޚާނާސެޓް  ހުރި   މިހާރު  ފާޚާނާގައި ކޮޓަރީގ ،   

   ) ހަރުކުރުން   ހީޓާރ   އި އަދި ޝަވަރާ   ހޭންޑް   އި ހެޑްޝަވާރާ   އި ޝަވާރާ   މުސްލިމް   ސްޓީލްގެ   ސްޓެއިންލެސް   ، ނާތަށި ފާޚާ 

o   :ްމަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ތަންސާފުކުރަންވާނީ ކޮންޓްރެކްޓަރެވެ. ނޯޓ   

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނެ ފަރާތްތައް  .3

 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު:    ހުށަހެޅޭނީ   އަންދާސީ ހިސާބު މި މަސައްކަތަށް އެދި  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ    4ގެ  

 ށެވެ. ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަ 

 



 

 
 

   މަސައްކަތުގެ އަގު  .4

 ފޯމްގައި ޖަހާނީ މުޅި މަސައްކަތްތަކަށް ހިނގާނެ ޖުމްލަ އަގެވެ.   އަންދާސީ ހިސާބު  •

 

 ތު މަސައްކަތުގެ މުއްދަ  .5

   މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ޖަހާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.   •

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  .6

 

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް  ތަޖުރިބާ ކަމުގައި ބަލާނީ ބިލްޑިންގ ކޮންސްޓަރަކްޝަންގެ   •

ރުފިޔާ (ފަސް ހާސް ރުފިޔާ) އިން މަތީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުން    5000.00ފައިވާ  ޅާ ހުށަހަ 

ން  ރުފިޔާ (ފަސް ހާސް ރުފިޔާ) އި   5000.00ތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ. އަދި  

 ދަށުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ. 

 ތަފްޞީލް 
ލިބޭ  

 ޕޮއިންޓް 
 

 ފަރާތްތަކުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ދެވޭ ޕޮއިންޓް ޅާ  ހުށަހަ   ބީލަން 

މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ  ރ އާއި ދެމެދުގެ  99999.00ރ އިން ފެށިގެން 50000.00

 ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް 

5  

ގިނަވެގެން  

ލިބޭނީ  މިބަޔަށް 

 ޕޮއިންޓް   15

ފެށިގެން  100000.00 އިން  މަސައްކަތް  499999.00ރ  ދެމެދުގެ  އާއި  ރ 

   ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކަށްމަތީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް 

10 

 15 މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް ރ އިން މަތީގެ  500000.00

 

 އިވެލުއޭޓް ކުރާނެ މިންގަނޑު  .7

މިމަސައްކަތް    އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ޕޮއިންޓްދޭނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.   ފޯމް   އަންދާސީ ހިސާބު  •

 ހަވާލުކުރެވޭނީ އަގާއި މުއްދަތަށް ބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ. 

ޕޮއިންޓްދީ، އެނިސްބަތަށް    70: މިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް  ޕޮއިންޓް   70:  އަގު  •

   ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ. ބަލައި ދެން ހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް  

ކު :  ޕޮއިންޓް   15:  މުއްދަތު  • އެންމެ  ދޭނީ  ޕޮއިންޓް  ފަރާތަކަށް  ރު މިބަޔަށް  ހުށަހަޅާ  ޕޮއިންޓްދީ،    15މުއްދަތު 

   އެނިސްބަތަށް ބަލައި ދެން ހުށަހަޅާ މުއްދަތު ތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ. 

 

 



 

 

  15ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް    ލިޔުން ޝަރުތުހަމަވާ  ތަޖުރިބާގެ  މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ     ޕޮއިންޓް:  15  ތަޖުރިބާ: •

 ބޭނެއެވެ.  ލި ޕޮއިންޓް 

 ބީލަން އެވޯޑް ކުރުމާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން  .8

ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް،    ބީލަން    8.1

   ނެއެވެ. އަންގާ އެ ބީލަށް ކާމިޔާބުކުރީ ކޮންފަރާތެއް ކަމާއި، ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން  

ންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށް އަންދާސީ  އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު، އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއި   ބީލަން    8.2

 ހިސާބު އެވޯޑްކުރިކަން ލިޔުމަކުން އަންގާނެއެވެ. 

   . ދެކޮޕީގައެވެ   ތަފާތެއްނެތް   އެއްވަގުތެއްގައި   ޙާޟިރުވެ   ދެފަރާތުން   ، ސޮއިކުރެވޭނީ   އެއްބަސްވުމުގައި  8.3

  

 އަގު އަދާކުރާނޭގޮތް   .9

ކައުންސިލަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމުން މި  އެކު މި  އަދާކުރެވޭނީ މަސައްކަތް ނިމުމާ   މަސައްކަތުގެ އަގު  9.1

ފަރާތުން ލިޔުން ދިނުމުން،    ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރިތޯ ބަލައި ޗެކު ކުރުމަށްފަހު މި ކައުންސިލުގެ 

    . ހުށަހެޅުމުންނެވެ   އިންވޮއިސް ކޮންޓްރެކްޓަރ  

ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން    މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި  9.2

 ފައިސާ ކެނޑޭނެއެވެ. 

0.005 X CP X LD    ްލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސ = 

CP   (ްކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސ) 

LD   ް(ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން) ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ 

 ށް ވުރެ ބޮޑުނުވާ  އަ   15%   ކޮންޓްރެކްޓްގެ   މުޅި   ކެނޑޭނީ   ގިނަވެގެން   ގޮތުގައި   ޑެމޭޖަސްގެ   ލިކުއިޑެޓް             

   މަސައްކަތް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.   މިންވަރަކަށެވެ. އެ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުން            

 

 ބީލަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި  .10

   ހުށަހަޅާ ފޯމް   ބީލަން  •

ބީ.އޯކިއު ގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް ވަކީން އަގު ޖަހަންވާނެއެވެ.  ބީ.އޯ.ކިއު (ބީ.އޯ.ކިއު ހުށަހަޅާއިރު   •

 އެ ބީލަމެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.) ،  ބީ.އޯކިއުގެ އެއްވެސް އައިޓަމަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ 

  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް ބީލަން   •

 ގެ ކޮޕީ ރެޖިސްޓްރޭޝަންސެޓްފިކެޓް ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާނަމަ  . އެސް . ޖީ  •

 ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ    ވިޔަފާރި  •
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