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   ޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮ 

       ދިއްދޫ   

                           ދިވެހިރާއްޖެ       

 

                                 

 ކައުންޓަރު  އި،  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަނާ 

   މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް   ގެ ކުރުމު   މާތު މަރާ 

 

 ފް ޢާރު ތަ 

އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން   ކައުންސިލް  އަތޮޅު  ކައުންޓަރު   އޭރިޔާ މިއީ، ހއ.  އެތެރެބައި  އާއި  ކައުންޓަރ  ގެ  ކުރުމާއި،  ސީލިންގ 

ޖެހުމާ  މޭޒުތައް  ބަހައްޓާ  ފަހަތުގައި ކައުންޓަރު އި،  ގައި  ޖަހައި   ގެ  ޖެހުމާބެހޭ    ޕާޓިޝަނެއް  ހަރު  ބެހެއްޓޭގޮތަށް  ބޮކްސްފައިލް 

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެވެ. ގޮތުން  

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  .1

އޭރިޔާ  1.1 ކައުންޓަރު   ވެއިޓިންގ  ޖިޕް ފޫޓް   9.5ފުޅާ ،  ފޫޓް   24.4(ދިގު   އާއި  ވަށައިގެން  ސަ )  ކުރުމާއި،  ސީލިންގ  ބޯޑުން  ން 

 ކުރުން.  ރު ވައިރާއި، ލައިޓްތައް ހަ   ކަރަންޓް ކޯނިސް އެޅުމާއި،  

 ސީލިންގ ގައި ހުދު ކުލަލުން ކައުންޓަރާއި ވެއިޓިންގ އޭރިޔާގެ   1.2

 ކުރީންވެސް ހުރި ލައިޓްތަކެވެ. ހަރުކުރާނީ  ވެއިޓިންގ އޭރިޔާ އާއި ކައުންޓަރުގައި    1.3

ހުރި   1.4 އަލުން    2  މިހާރު  އޭސީ  ނެއްޓި  ކުރުމަށްފަހު  ސީލިންގ  ނައްޓައި،  ސޮކެޓް    13މާއި،  ހަރުކުރު އޭސީ  އެމްޕިޔަރުގެ 

 އިގެން ހަރުކުރުން އިންޗި  ތިރިއަށް ޖައްސަ   6ހަރުކުރާއިރު    ން އޭސީ އަލު ހަރުކުރުމާއި އަދި    އަލުން  

ފާ  1.5 އޭރިޔާގެ  ހަރުކުރުން ވެއިޓިންގ  ޕޭޕަރ  ވޯލް  ތަކުގައި  ހަރުކުރުން)   .ރު  ވޯލްޕޭޕަރ  ކޮލިޓީ  ޕޭ   (  ހަރުކުރާއިރު  ޕަ ވޯލް  ރ 

މައްޗަށް   ބިމުން  އެއްގޮތަށް  ހިސާބުގައި  ފޫޓު   4ކުރެހުމާ  ހަމަވާ  ބޯޑަރު   އިންޗީގެ   2  ރޫޓަރުކޮށް  ލަކުޑި  އަރިމަތި  ދެ  ގެ 

 " އަދި  ރޫޓަރު    2ދޫކުރުމަށްފަހު    8ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.  ހަރުކުރަންވާނީ  ބޯޑަރު  ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.  ލަކުޑިބޯޑަރ  އިންޗީގެ 

ފޫޓަށް    4ވެއިޓިންގ އޭރިޔާގެ ރިސެޕްޝަން ފިޔަވައި ދެންހުރި ބައި ބިމުން މައްޗަށް    ބޯޑަރުން ތިރީބައި  ކުރުމަށްފަހު އެވެ. 



  

 

މުކޮޅު ފޫޓަކުން ދުރުމިން ބަހައްޓައިގެންނެވެ. އިސްކުރު    2ފިލާ ފާރަށް ހަރުކުރާނީ " ރުނިސްލުން.  ލަކުޑި ފިލާ ޖަހައި ރަތް ވަ 

 ޖެހުމަށްފަހު، އިސްކުރުގެ ބޯ ނުފެންނަ ގޮތަށް ބައްދަންވާނެއެވެ. 

1.6  " ހަރުކުރާނީ  ފާރަށް  އިސްކުރު   2ބޯޑަރ  ޖެހުމަށްފަހު،  އިސްކުރު  ބަހައްޓައިގެންނެވެ.  ދުރުމިން  ފޫޓަކުން  ބޯ  މުކޮޅު  ގެ 

 ނުފެންނަ ގޮތަށް ބައްދަންވާނެއެވެ. 

ލަކުޑި  މޭޒު ޖެހުން.    4ސްޓާފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތަށް    4ގައި    ކައުންޓަރު ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް   1.7 ( މޭޒު ޖަހާނީ 

 ވަތްގަނޑު ހަރުކޮށް ތަޅުލެވޭގޮތަށެވެ.)   3ފިލާގައި  

 އިންޗި އުސްމިނަށް ބިއްލޫރި ހަރުކުރުން.   18ގައި    ކައުންޓަރު  1.8

  4އަޅާނީ    ބެރި .  ބެރިއެޅުން ކޮންކްރީޓް  ކައުންޓަރާއި ވެއިޓިން އޭރިޔާ ގުޅޭ ބައިގައި މިހާރު ހުރި ބިއްލޫރި ގަނޑު ނައްޓައި   1.9

ލައްވައިގެން   ބަ   6ދަގަނޑު  ރިންގ  މިނުގައި  ދުރު  ސިމެންތި  ނ އިންޗި  ހިލަވެލި،  ހިލަ،    އަށް   1،2،3ރޭޝިޔޯ  ދެ، 

 ކޮންކްރިޓުންނެވެ. ބެރި އެޅުމަށްފަހު، ރަނގަޅަށް ބެރި ހިއްކަންވާނެއެވެ. 

އްދައި  ބަ ބެރި ގުޅޭ ގޮތަށް ސިމެންތިން ރަނގަޅަށް  ބެރި ރަނގަޅަށް ހިއްކުމަށް ފަހު ފާރަށް ލައްވައި ފާރާއި ކޮންކްރީޓް   1.10

 ދާރަތައްހެދުން. މާއި  ޖެހު ސިމެންތި  

އިންޗި    2.5  މިނުގައި    އަދި ފުޅާ އިންޗި    3ފޫޓް    10  ދިގު، އުސް މިނުގައި އިންޗި    9ފޫޓް    17ކައުންޓަރ ބެކްގައި   1.11

 ޕާޓިޝަން ޖަހާނީ ކަބަޑް ފިލާގައެވެ.   ޖަހައި ތަޅުމަށް ހަރުކުރުން. ޕާޓިޝަން 

ސްޓި ހަރުކުރުން   ސްޓިކަރ   ފަޅީފައި   ފުރޮންޓް   ޕާޓިޝަންގެ  1.12 މިގޮތުން  މި  .  ކުރިން  ހަރުކުރުމުގެ    ކައުންސިލާ ކަރ 

 މަޝްވަރާކުރުން. 

ހެދުމާއި ބެހެއްޓޭގޮތަށް  ބޮކްސްފައިލް  ފަޅީފައި    ފުރަގަހު ޕާޓިޝަންގެ   1.13 ހަރު  ލަކުޑި  ދޮރުފަތް    ބައިކޮށް  ހަރުތަކުގައި 

 ނެވެ.  ހައިޑްރޮލިކް ހުޅުލައްވައިގެން   ހަރުކުރުން. ދޮރުފަތް ހަރުކުރަންވާނީ 

 އިންޗި،  7ފޫޓް    6އުސް  (  ޝަންގައި ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް  ބެކް ޕާރޓި  1.14

ހަރުކޮށް   )    އިންޗި   4ފޫޓް    2ފުޅާ     ދޮރުފަތް  ހަރުކޮށް)   2(  ދޮރާއި  ހަރުކު   ހުޅު  ތަޅު  ރޫޓަރު    ރުމާއި،އެޕޯލޯ  ދޮރުކަނި 

     . ން ކުރު ވަރުނީސް ކުރުމާއި  

 ކަރ ހަރުކުރުން ފަތުގައި ސްޓި ދޮރު   ކުލައަކުން ޓިޝަނާ ގުޅޭ  ރ ޕާ ބެކް   1.15

ދޮރާއި  (  .  ނައްޓައި، އައު ދޮރާއި ދޮރުކަނި ހަރުކުރުން   ންގ އޭރިޔާ އިން އޮފީހަށް ވަންނަ ބޮޑުދޮރާއި ދޮރުކަނި ވެއިޓި  1.16

  4.އެސް  ދޮރުފަތް ހަރުކުރާއިރު އެސް އަދި    ންވާނެއެވެ. ވަރުނީސް ލާ ކްލިއަރ  އޮރިމަސް ވަކަރު ފިލާގައި ޖަހައި،    ތުގައި ދޮރުފަ 

މިންތަކަކީ   ދޮރުގެ  ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.  ފުޅާ    7ފޫޓް    6އުސް  ހުޅު  ފެންލައިޓްގެ    11ފޫޓް    2އިންޗި،  ދޮރުގެ  އިންޗި، 

 އެވެ.    އިންޗި   11ފޫޓް    2އިންޗި، ފުޅާ މިނުގައި    1ފޫޓް    1އުސްމިނުގައި  

 ރުން. ހަރުކު އަތްގަނޑު  ދޮރުފަތް ހަރުކުރާއިރު މިހާރު ހުރި އިލެކްޓްރޯނިކް ތަޅާއި   1.17



  

 

 

 

 

 ކަންތައްތައް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ މުހިއްމު   .2

 ކެނޑުން.   ފާރުތައް ކަނޑަންޖެހޭ  ބެރި އަޅާއިރު ޢިމާރާތަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް   2.1

 ނާރާގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުން ޑި ފަދަ ތަކެތި  ނ ހާއި ކު ކުރާއިރު އޮފީހުގެ ލިޔެ ކިޔުންތަކަށް ހިރަފު މަސައްކަތް   2.2

ސޮއިކުރު   ކާމިޔާބުވުމުން ބިޑް   2.3 ތެރޭގައި   5މަށްފަހު  އެއްބަސްވުމުގައި  ތަކެ   ދުވަސް  ބޭނުންވާ  ތި  މަސައްކަތަށް 

 ކުރުން. ހަމަ 

ފެށުމަށްފަހު  މަސައްކަތް  2.4 ތެރޭގައި    3  ގޮތުގެ ދުވަސް  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  މި  ހެދު   ޕްލޭން   މަސައްކަތް  މަށްފަހު 

 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  

 ން ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރު  .3

 ފޯމިއުލާ އާއި އެއްގޮތަށެވެ. ތިރީގައި މިދަންނަވާ  ،  ޖޫރިމަނާގެ ހިސާބުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  3.1

3.2 CP*0.005*LD 

3.3 CP    :(ްކޮންޓެކްޓް ޕްރައިޒ) ުކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގ 

3.4  LD   ް(ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން): ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ     

 

 ހުށަހެޅުން ބިޑް   .4

އިދާރާ    އަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   13:00ވަނަ ދުވަހުގެ    05    ޖުލައި   2022ހުށަހަޅާނީ  ށް ބިޑް  މަސައްކަތަ   މި  4.1

 އަށެވެ. 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިޖެހިގެން ގެންނަ ބިޑް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް   4.2

 ޙާޟިރުވާ މީހާގެ އައިޑީކާޑް އޮންނަންވާނެއެވެ.   ގެ ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތު  4.3

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި .5

 ބީލަން ފޯމް  5.1

 ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. ޖަހާނީ ބަންދު  މުއްދަތު  ޖުމްލަ    ބީލަން ފޯމްގައި   5.2

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑްގެ ކޮޕީ:  5.3

 ޓްމަންޓަކުން ހުށަހަޅާނަމަ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ ސް ވެ ން ކުންފުނި/ލޯކަލް އި  5.4



  

 

ކާޑު ނަންބަރު، މޯބައިލް ނަންބަރު، އަދި    ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތް ކުރާނެ ފަރާތުގެ ނަން، އައިޑީ   ކޯޓޭޝަނާ ހުށަހަޅާ   5.5

   : މެއިލް އެޑްރެސް . އީ 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ޕްރޮފައިލް  5.6

 

 

   މިންގަނޑު   ބަލާނެ ށް  ދިނުމަ ކްސް  މާ  .6

 

 ންނެވެ. މިވާ އުޞޫލު   ތިރީގައި   ހަމަޖެހިފައިވަނީ   ދިނުމަށް   މާކްސް ބިޑަށް  

 ޕޮއިންޓް   70                        ފަރާތަށް އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި   •

   ޕޮއިންޓް   20     އްދަތު                         މު މަސައްކަތުގެ   •

 ޕޮއިންޓް   10                             މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ    •

   
 

 

 އުޞޫލު   ނުމާބެހޭ ދި މާކްސް    .7

       

ޕޮއިންޓްދީ އެ ނިސްބަތަށް    70އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް  ،  އަގަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލަކީ  7.1

ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.  އަގުތަކަށް  ހުށަހަޅާ  ދެން  ދޭނީ    ބަލައިގެން  ޕޮއިންޓް  ފޯމިއުލާ   ތިރީގައިވާމިގޮތުން 

 .ބޭނުންކޮށްގެނެވެ

  70  × އަގު / ހުށަހެޅި އަގު)  ކުޑަ ފޯމިއުލާ = (ހުށަހެޅި އެންމެ   7.2

     ޅި އަގު ކުޑަވީ ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ. އެ އެވެ. ހުށަ   70އަގަށް ލިބޭނެ އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓަކީ   7.3

 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު  .8

އެންމެ  8.1 އުސޫލަކީ  ބަލާނެ  ދިނުމުގައި  މާކްސް  މުއްދަތު   މުއްދަތަށް  ފަރާތަކަށް    ކުރު  އެ    20ހުށަހަޅާ  ޕޮއިންޓްދީ 

ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.   އަގުތަކަށް  ހުށަހަޅާ  ދެން  ބަލައިގެން  ފޯމިއުލާ ނިސްބަތަށް  ތިރީގައިވާ  ދޭނީ  ޕޮއިންޓް  މިގޮތުން 

 .ބޭނުންކޮށްގެނެވެ

  20  × ފޯމިއުލާ = (ހުށަހެޅި އެންމެ ކުރުމުއްދަތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު)    8.2

ފަރާ   :  މުއްދަތު  ހުށަހަޅާ  މުއްދަތު  ކުރު  ލިބޭނީ އެންމެ  ލިބޭ    ޓެވެ. ޕޮއިން   20  ތަކަށް  ވަރަކަށް  ކުޑަވީ  މުއްދަތު  ހުށަހަޅާ 

ގިނަވާނެއެވެ.  ޕޮއިންޓް    ޕޮއިންޓް  މަތީ  އެންމެ  ފަރާތަކަށް  ހުށަހަޅާ  މުއްދަތެއް  ކުރު  އެންމެ  ދެވޭނީ  ޕޮއިންޓް  (މިގޮތުން 

 އެއަށްފަހު ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ރޭޝިއޯ އިންނެވެ.)   އެވެ. ދިނުމަށްފަހު 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މި މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މިފަދަ މަސައްކަތް ކޮށް  ތަޖުރިބާ ކަމުގައި ބަލާނީ    ޕޮއިންޓް:  10ތަޖުރިބާ   .9

(ފަ   15,000.00 މަސައްކަތް ނަރަ  ރުފިޔާ  މަތީގެ  އިން  ރުފިޔާ)  ލި ތައް  ހާސް  ލިބިފައިވާ  ކަމަށް  ތަކުގެ  ކޮށްފައިވާ  ޔުން 

ހާސް ރުފިޔާ) އިން ދަށުގެ    ފަނަރަ ރުފިޔާ (   15,000.00މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ. އަދި  

 މަސައްކަތްތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.  



  

 

 

  ލިބޭ ޕޮއިންޓް  ތަފްޞީލް 

 މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ދެވޭ ޕޮއިންޓް ދާއިރާގެ  ކާޕެންޓްރީ  ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން  

ފެށިގެން  15,000.00 އިން  ކޮށްފައިވާ  19,999.00ރ  މަސައްކަތް  ދެމެދުގެ  އާއި  ރ 

 ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް 

2.5  

ގިނަވެގެން  

ލިބޭނީ   މިބަޔަށް 

 ޕޮއިންޓް    10

ފެށިގެން 20,000.00 އިން  ކޮށްފައިވާ    34,999.00  ރ  މަސައްކަތް  ދެމެދުގެ  އާއި 

 ކަމުގެ ލިޔުމަކަށްމަތީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް 

5 

 10 އިން މަތީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް   35,000.00

 

 

  އެހެނިހެން  .10

 

ޓެކުހެއްވާނަމަ،   އެއްވެސް  ދައްކަންޖެހޭ   ދައުލަތަށް  ފަރާތުން  ީބލަން ކާމިޔާުބ ކުރާ  ހަވާލުކުރެވެނީ،  ކޮންޓްރެކްޓް  10.1

 .ޚަލާޞްކުރުމުންނެވެ ދައްކާ ފައިސާ އެ

މުއްދަތުބީލަމު 10.2 އަދި  ފޮނުވާފައިނުވާ  ފުރިހަމައަށް  މަޢުލޫމާތު  ފޮނުވަންޖެހޭ  ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް  ހަމަވުމުގެ  ގައި 

 .ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ ިބޑުތައްގަޑިޖެހިގެން ހުށަހަޅާ  ިބޑާއިފަހުން، ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކުގެ 
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