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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

    ދިއްދ                
 ދިވެހިރާއްޖެ               

 

 

 ކޮންފަރެންސް ހޯލްގެ ސީލިންގ ގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ  

 މަޢުލ މާތު ކަރުދާސް  ކުރުމުގެ މަސައްކަތާބެހޭ  
 

 ތަޢާރުފް 

ތަކެތީގައި   އަމިއްލަ  މަސައްކަތް  ގެ  ސީލިންގ  ހޯލް  ކޮންފަރެންސް  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް  އަތޮޅު  ހއ.  މިއީ، 

ވަކިވަކި ދެ    ، ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލ މާތު ކަރުދާހެވެ. ކޮންފަރެންސް ހޯލްގެ ސީލިންގ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

 ސީލިންގ ގެ ގޮތުގައިވިޔަސް އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ކުރަންޖެހޭ އެއްމަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް 

  2އިންޗި    1އިންޗި ބޯމިނުގައި "   2ސީލިންގ ގިއުގަނޑުގެ ފްރޭމް ހަދާނީ ރެޑްމެރެންޓީ ލަކުޑިފަތީގައެވެ. އެއީ، ފުޅާ"  1.1

 ގޮތަށެވެ.  ހަމަވާ   ސ ތު 

ނަމްބަރު    8އިންޗީގެ ކޮއްޗެއް އިސްކުރު ޖަހައިގެންނެވެ. ފާރަށް ޖަހާނީ    2.5ގިއުގަނޑުގެފަތި ފާރަށް ހަރުކުރާނީ "  1.2

 މުކޮޅެވެ. 

 އިންޗީގެ ކަޅު އިސްކުރެވެ.   2.5ފަތިގަނޑުގެ ފައްތަރުތަކަށް ޖަހާނީ "  1.3

ގެ ޖިޕްސަން ބޯޑުގައެވެ. ޖިޕްސަން ބޯޑް ފިލާ ހަރުކުރަނީ  ސިލީންގ ކުރަންވާނީ އިލެފެންޓް ބްރޭންޑް ނުވަތަ އެފެންވަރު  1.4

 އިންޗިއެވެ.   5ނުގައި  ބަހައްޓާނީ  ގެ ކަޅުއިސްކުރު ޖަހައިގެންނެވެ. ދެ އިސްކުރު ދޭތެރޭގެ ދުރުމި   1" 

ވޯޓްގެ ސްކެއަރ ލައިޓް( އަށް ކަރަންޓް ވައިރު އަޅަންވާނެއެވެ.    38ލެޑް ލައިޓް )   34ސީލިންގ ގެ ވަށައިގެން    1.5

 ދިއްލުންތަކުގެ ސުއިޗް ހަރުކުރާ ފޮށިތަކާއި، ވައިރު ކޮންޑިއުޓް ހޮޅި އަޅައި ފާރަށް ވަޅުލަންވާނެއެވެ. 

  ކަރަންޓް ވައިރު އަޅާންވާނީ ކޮންޑިއުޓް ހޮޅި ލައްވައިގެންނެވެ.  1.6
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ބަޔަކަށް   1.7 ކޮންމެ  ސީލިންގގެ  ފާހަގަކޮށް  މެދު  ބޮޅުގަނޑެއް    1ސީލިންގެ  އެސްއެސް  ހަރުކުރެވޭގޮތަށް  ޗާންދަލިޔާ 

" ތިރިކައިރިން  ބުޅިގަނޑު ބަހައްޓާނީ ސީލިންގެ  ހަރުކުރާ  މިގޮތުން  ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.  ފައިދޮށްތަކަށް    1ފުޜާޅ ގެ 

 ތިރިއަށް ފެންނަ ގޮތަށެވެ.  

 ންޓް ވައިރު އަޅަންވާނެއެވެ.  ޗާންދަލިޔާއަށް ކަރަ  1.8

 ދިއްލުންތަކަށާއި ޗާންދަލިޔާ ގެ ކަރްންޓް ވައިރު ގަވައިދުން އަޅަންޖެހޭ ސާރކިޓްތައް އަޅައި ޑީބޯޑާ ގުޅަންވާނެއެވެ.   1.9

 ސީލިންގ ގެ ދެފިލާ ދޭތެރޭގެ ފައްތަރުތަކުގައި ޓޭޕްއަޅައި ޕުޓީއަޅައި ސޭންޑަރ ކުރަންވާނެއެވެ.    1.10

1.11  " ހަރުކުރާނީ  ކޯނިސްގަނޑު    ގެ   4ކޯނިސް  ރަނގަޅަށް  ކޯނިސްތެރަސްލައި   ކޯނިސްއެވެ.  ޕްލޭން 

 " ހިކުމުން  ތެރަސް  ހަރުކޮށް  ކޯނިސް  ޖަހަންވާނެއެވެ.    2ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.   ކޯނިސްގަނޑަށް  އިސްކުރު   ކަޅު 

 ފ ޓެވެ.    4ނުވަތަ    3ދެއިސްކުރު ދެމެދު ދުރުމިނުގައި  ބަހައްޓާނީ   

އިސްކުރުތަކުގެ ބޯ ނުފެންނަގޮތަށް ޕުޓީއަޅައި ސޭންޑަރ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި    ސީލިންގ ފިލާހަރުކުރަންޖަހާ ކަޅު  1.12

 މުޅި ސީލިންގގައި ޕުޓީ އަޅައި ސޭންޑަރ ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ކޯޑު ލާންވާނެއެވެ.    2ކޮންފަރެންސް ހޯލާއި ސީލިންގ ގައި ހުދުކުލަ )ނިޕޯން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ( ގެ   1.13

 ކޯޑު ސީލަރު )ހުދު( ލާންވާނެއެވެ.    1މަދުވެގެން  ކޮންފަރެންސް ހޯލްގެ ފާރުތަކުގައި   1.14

ސޮކެޓަށް ވަރުއަޅއި، ކޮންޑިއުޓް ހޮޅި ފާރަށް    3އެމްޕަޔަރުގެ    15ޕޮއިންޓުގައި    3މި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރާ   1.15

 ވަޅުލަންވާނެއެވެ.  
 

 ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ މުހިއްމު ކަންތައްތައް  .2

ސީލިންގ   ހޯލްގައި  ކޮންފަރެންސް  ގެއްލުން  )ހ(  ބިއްލ ރިތަކަށް  ހަރުކޮށްފައިވާ  ހޯލްގެ   އަށިއަޅާއިރު،  ކުރުމަށް 

 ނުވާނެގޮތަށް ބަލައިގެން އަށިއަޅައި މަސައްކަތްކުރުން. 

 )ށ( މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ސަމާލުކަންދިނުން 

 )ނ( މުދަށާ ތަނަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ އުފުލުން 

 )ރ( މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވެދާނެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް  އިސްކަންދީގެ މަސައްކަތްކުރުން  

 )ބ( މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ދިމާވާ ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް އިސްކަންދީގެ މަސައްކަތްކުރުން  

 ޖ ރިމަނާ ހިސާބުކުރުން  .3

 ފޯމިއުލާ އާއި އެއްގޮތަށެވެ. ގައި މިދަންނަވާ  ތިރީ ،  ޖ ރިމަނާގެ ހިސާބުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  3.1

3.2 CP*0.005*LD  
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3.3 CP   ުކޮންޓެކްޓް ޕްރައިޒް(: ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގ( 

3.4  LD    ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ( 

އެ  އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ މިންވަރަކަށެވެ.    15ގިނަވެގެން ކެނޑޭނީ %   ގޮތުގައި   މޭޖަސްގެ ޑެ   ލިކުއިޑޭޓް   3.5

 މަސައްކަތް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.   މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުން 

 ހުށަހެޅުން ބިޑް   .4

ކައުންސިލްގެ  އަށް އަތޮޅު    13:00ވަނަ ދުވަހުގެ    20  ނޮވެންބަރު    2022ހުށަހަޅާނީ  މަސައްކަތަށް ބިޑް    މި  4.1

 އިދާރާ އަށެވެ. 

 ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިޖެހިގެން ގެންނަ ބިޑް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.  4.2

 ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ޙާޟިރުވާ މީހާގެ އައިޑީކާޑް އޮންނަންވާނެއެވެ.  4.3
 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި .5
 ބީލަން ފޯމް  5.1

 ފޯމްގައި  ޖުމްލަ މުއްދަތު ޖަހާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. ބީލަން   5.2

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑްގެ ކޮޕީ:  5.3

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

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

   އަދި އީ.މެއިލް އެޑްރެސް: 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ޕްރޮފައިލް  5.6
 

 

   މިންގަނޑު   ބަލާނެ ށް  މާކްސް ދިނުމަ  .6
 

 ންނެވެ. މިވާ އުޞ ލު   ތިރީގައި   ހަމަޖެހިފައިވަނީ   ދިނުމަށް   މާކްސް ބިޑަށް  

 ޕޮއިންޓް   70އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް                       •
   ދުވަސް   15މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު                              •
 ޕޮއިންޓް   15މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ                              •
  ޕޮއިންޓް   15މާލީ ޤާބިލް ކަމަށް                                •
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 އުޞ ލު   ނުމާބެހޭ މާކްސްދި    .7
       

އުސ ލަކީ  7.1 ބަލާނެ  ދިނުމުގައި  މާކްސް  ފަރާތަކަށް  ،  އަގަށް  ހުށަހަޅާ  ކުޑައަގު  އެ    70އެންމެ  ޕޮއިންޓްދީ 

ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.   އަގުތަކަށް  ހުށަހަޅާ  ދެން  ބަލައިގެން  ތިރީގައިވާ ނިސްބަތަށް  ދޭނީ  ޕޮއިންޓް  މިގޮތުން 

 .ފޯމިއުލާ ޭބނުންކޮށްގެނެވެ

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

  އަގު ކުޑަވީ ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ.   އެވެ. ހުށައެޅި   70އަގަށް ލިބޭނެ އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓަކީ   7.3

 

ބަލާނީ    ޕޮއިންޓް:  10ތަޖުރިބާ   .8 ކަމުގައި  ކޮށް  ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތް  މިފަދަ  ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތާ  މި 

ކޮށްފައިވާ ކަމަށް  ތައް  ހާސް ރުފިޔާ( އިން މަތީގެ މަސައްކަތް ތިރީސް ފަސް  ރުފިޔާ )   35,000.00ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  

އަދި   ގޮތަށެވެ.  ތިރީގައިމިވާ  ދެވޭނީ  ޕޮއިންޓް  މިގޮތުން  މައްޗަށެވެ.  ތަކުގެ  ލިޔުން  ރުފިޔާ  35,000.00 ލިބިފައިވާ 

 ހާސް ރުފިޔާ( އިން ދަށުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.  ތިރީސް ފަސް  ) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  ލިބޭ ޕޮއިންޓް  ތަފްޞީލް 

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

ފެށިގެން  35,000.00 އިން  ކޮށްފައިވާ  99,999.00ރ  މަސައްކަތް  ދެމެދުގެ  އާއި  ރ 
 ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް 

5  

ގިނަވެގެން  
ލިބޭނީ   މިބަޔަށް 

 ޕޮއިންޓް    15
އާއި ދެމެދުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ    200,000.00  ރ އިން ފެށިގެން 100,000.00

 ކަމުގެ ލިޔުމަކަށްމަތީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް 
10 

 15 އިން މަތީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް   200,000.00
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 ޓް ޕޮއިން   15 ޤާބިލްކަން   މާލީ  .9

 

 

 އެހެނިހެން  10
 

ޓެކުހެއްވާނަމަ،   އެއްވެސް  ދައްކަންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ފަރާތުން  ކާމިޔާުބ ކުރާީބލަން    ހަވާލުކުރެވެނީ،  ކޮންޓްރެކްޓް  10.1

   .ޚަލާޞްކުރުމުންނެވެ ދައްކާ ފައިސާ އެ

ހަމަވުމުގެ ފަހުން،   ގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމައަށް ފޮނުވާފައިނުވާ އަދި މުއްދަތުީބލަމު 10.2

 .އި ގަޑިޖެހިގެން ހުށަހަޅާ ިބޑުތައް ަބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކުގެ ިބޑާ
         

 2022 ނޮވެންަބރު  13

                           
                                 

 
 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ލިބޭޕޮއިންޓް  ތަފްޞީލް 

ފައިނޭންސް ލިބެން ހުރި ކަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް    1/ 2ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް ވުރެ  
)މިގޮތުން ކުންފުނީގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ފުދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މިސްޓޭޓްމަންޓަކީ  

ފަނަރަ( ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް    15މި ޕްރޮޖެކްޓް ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  
 ޓޭޓްމަންޓަކަށް ވާން ވާނެއެވެ. ނުވާ ބޭންކް ސް 

 

15 

 

މިބަޔަށް ގިނަވެގެން  
 ޕޮއިންޓް   15ލިބޭނީ  

އަށްވާ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީސް ލިބެން ހުރިކަމަށް ހުށަހަޅާ    1/ 2ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ  
 ވެފައިނުވާ ލިޔުންތައް(   އަހަރު   1ލިޔުންތަކަށް )ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  

15 
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Annex- 1 

  
 

 ހުށައަޅާ ފޯމު  ބީލަން
 

 PC-225/2022/W-11 ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ:   މަސައްކަތް: .1

 ޕްރޮޖެކްޓްެގ ަނން: 
  ކައުންސިލްގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު  

 ސީލިންގ ކުރުން ގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލް އިދާރާ
   46ID/225/2022/-(IUL)225 އިޢުލާންެގ ަނމްބަރ: 

 2022 ނޮވެންބަރު 21 މުއްދަތު ހަމަާވ ތާރީޚް:  2022 ނޮވެންބަރު 13 އިޢުލާން ތާރީޚް: 

 
   ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު  .2

 

  ްނބަރު:  ރަޖިސްޓްރީ ނަ  ިވޔަފާރި/ކުންފުނީެގ ަނން: 

  ކުރެިވފައިާވ ރަޖިސްޓްރީ

 : އެޑްރެސް
  : އެޑްރެސް ިވޔަފާރި 

  އީމެއިލް:   ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 
 
 

 މަސައްކަތުގެ އަގާއި މުއްދަތު  .3
 ހުށައަޅާ އަގުގެ ޖުމްލަ  

 )ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިެގން( ދިެވހި ރުފިޔާއިން

  ހިސާބު އަކުރު 

  ތާނަ އަކުރު 

 

 ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު  .4
 

ިބޑްގައި ޞައްޙަނ ން   މަތީގައި އެވާ މަޢުލ މާތުތަކަކީ އަޅުގަނޑު / މިކުންފުނިން ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލ މާތެވެ. މި  •

އެއްވެސް މަޢުލ މާތެއް ދީފައިވާ ނަމަ، މިިބޑް ބާޠިލް ވާނެކަން މިޕްރޮޖެކްޓާ ެބހޭ މާޢުލ މާތު ކަރުދާހުން އަޅުގަނޑަށް 

 މިކުންފުންޏަށް /ވިޔަފާރިއަށް ވަނީ މަޢުލ މާތު ލިިބފައެވެ.  /

ދަށުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ީބލަމާއިގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް  މަތީގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނުގެ    ހުށަހަޅަނީ  ިބޑް •

ދުވަހުގެ    60މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބެއްގައި މަދުވެގެން  .  ކިޔައި ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ

  ވެލިޑިޓީ މުއްދަތެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ. 
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