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 ފާރު ތަޅައި    އި، ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ ގެ ބަޖެޓް ސެކްޝަނާ މި ކައުންސިލް 

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް   ކުރުމުގެ  މަރާމާތު 
 

 ފް ޢާރު ތަ  .1

އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރު  ގެ ބަޖެޓް  ގެ އިދާރާ މިއީ، ހއ. އަތ ޅު ކައުންސިލް 

ކ ންކްރީޓް ތަނބުޖަހައި    ޔުނިޓާއި އަދި ޕ ލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް މ ނިޓަރިންގ ޔުނިޓާ ދެމެދުގައިހުރި ފާރުތައް ތަޅައި 

ޔުނިޓް( ސީލިންގ ކުރުމާއި ކަރަންޓް ވައިރު ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން    3މަތީ ބީމު އެޅުމާއި، އެ ޔުނިޓްތައް ) 

ފާރުތަކުގައި  ، ރަނގަޅު ކުރުމާއި އިތުރަށް އަޅަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ކަރަންޓް ވައިރު އެޅުމާއި )ސ ކެޓް، ފަންކާ، ލައިޓް( 

މާއި ސީލަރު ލުމާއި ކުލަލައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަރާމާތު ކ ށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މި  ޕުޓީ އަޅައި ގޭނު 

 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކ ށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެކެވެ.    02/3ID/225/202-(IUL)225    ރު: އިދާރާގެ ނަންބަ 

 ފާރުތެޅުމާއި ކ ންކްރީޓް މަސައްކަތް   .2

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރު ޔުނިޓާއި އަދި ޕ ލިސީ ޕްލޭނިންގ   2.1

ފޫޓް ފާރާއި އުސްމިން:   17ފޫޓް، ދިގު:   10.4)އުސްމިން: އެންޑް މ ނިޓަރިންގ ޔުނިޓާ ދެމެދުގައިހުރި ފާރުތައް  

 ކާލައި ތަން ސާފުކުރުން  ތަޅައި ގާފުނޑުތައް އު ފޫޓް ފާރު(     17ފޫޓް، ދިގު:    10.4

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރު ޔުނިޓާއި އަދި ޕ ލިސީ ޕްލޭނިންގ   2.2

)       އެންޑް މ ނިޓަރިންގ ޔުނިޓާ ދެމެދުން ތަޅާލި ފާރުތަކާ ގުޅުވައިގެން ކ ންކްރީޓް ތަނބު ޖަހައި މަތީ ބީމް 

ފޫޓް( އާއި މަތީ ބީމް )ކ ންކްރީޓް ބީމުގެ  10.4އިންޗި އުސްމިން: 8ފުޅާ:   ފޫޓު،   17ން: ކ ންކްރީޓް ތަނބުގެ ދިގުމި 

ީބމް،   އިންޗި  8ގެ ފުޅާމިނުގައި  މަތީ ީބމުމިގ ތުން    އެޅުން. އިންޗި(  12އިންޗި، އުސްމިން:. 8ފޫޓު، ފުޅާ:   17ދިގުމިން 

(  ންރިންގް ދަގަނޑު ބޭނުން ކ ށްގެ  ގެއެމް އެމް  6  ދަގަނޑާއި  އެމް އެމ16ްހަމަކ ށް )އިންޗި    12ސީލިންގ އާ ދޭތެރޭ  

 ކ ންކްރީޓް ކުރުން.



  

 

 

ހަމަކ ށް    އިންޗި   8އިންޗި، ބޯމިން:    12ފޫޓް، ފުޅާ:    10.4ދިގު:    ) އް  ކ ންމެ ތަނބެ   ނީ ކ ންކްރީޓްކުރާ ތަނބުތައް   2.3

ކުރަނީ  ކ ންކްރީޓް  ގ ތުން  މި  ކުރުން.  އެމ16ް  ކ ންކްރީޓް  އެމް  6  ދަގަނޑާއި  އެމް  ދަގަނޑު   ގެ އެމް   ރިންގް 

  16އިންޗި ދިގު މި މިންތަކަށް    12އިންޗި ފުޅާ،    12އިންޗި އުސް،    12ތަނުބތަކުގައި ުބޑު އަޅާނީ    ބަނދެގެންނެވެ.

 ެބހެއްޓުން.  ދުރުމިނުގައި 6" އިރުދަގަނޑު)ރިންގު( ބަންނަދަގަނދުންނެވެ.  އެމްއެމްގެ

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރު ޔުނިޓާއި އަދި ޕ ލިސީ ޕްލޭނިންގ   2.4

ނަ  ދެ ވަ ކުލަކަހައި ސީލަރު އުނގުޅައި ޕުޓީޖަހައި ގޭނުމާއި    ގެ ގެ އެތެރޭގެ ފާރުތަކު އެންޑް މ ނިޓަރިންގ ޔުނިޓު 

ކ ންކްރީޓް ތަނބުތަކާއި ބީމު ތަކުގެ ދާރަތައް ރީތިކ ށް ހަދައި  ކޯޑު ކުލަލުމާއި    2  އުނގުޅައި   ސީލަރު ފަހަރަށް  

 ކޯޑު ކުލަލުން.    2އި  ސީލަރު ލައި ޕުޓީއަޅައި ގޭނުމަށްފަހު ސީލަރު އުނގުޅަ 

ޭބނުންކުރެވޭނެ ގ ތަށް. މިގ ތަށް ީބމް އާއި ކ ލަމް  ކ ލަމް ތައްވަންވާނީ ފާރު އެއްކ ށް ނުތަޅައި ފާރު ސަޕޯޓަކަށް  ،  ީބމް 2.5

އެއްވަރު ކ ލަމްގެ ސައިޒު  ީބމްއާއި  ީބމްއަށް    ކުރުމާއި  ތައްޔާރުކުރާއިރު  ދަގަނޑު ލައްވައި   4އެމްގެ  .އެމް  16އަދި 

 ކ ލަމްއާ ގުޅުވަންވާނެ. އަދި ކ ންކްރީޓް އަޅާއިރު ވައިްބރޭޓަރ ޖައްސައި ކ ންކްރީޓް އެޅުން.  

   ހޭ ކ ންމެ ތަނެއްގައިވެސް ސީލަރު އެއް ކޯޑައި ކުލަ ދެ ކޯޑް ލުން.  ކުލަލާންޖެ  2.6

 އެޅުމާއި ތަކެތި ހަރުކުރުން ވައިރު   ކަރަންޓް ސީލިންގކުރުމާއި   .3

ޑީބޯޑު )  3.1 އައު  އިދާރާގެ ތެރޭގައި ހަރުކ ށްފައިވާ މީޓަރާއި ޑީބޯޑު ނަގައި  ސަރކިޓުގެ(    24އަތ ޅު ކައުންސިލްގެ 

ހަރުކުރުމާއި އައު މީޓަރު ހަރުކުރުމާއި މި ޑީބޯޑަށް ކަރަންޓް ނެގުމަށްޓަކައި މި އިދާރާގެ    އެމްސީބީ އީއެލްސީބީ އާއި  

ފޫޓް ދިގުމިން(    50ބޭރު ހުޅަނގު ފާރުގައި ހަރުކ ށްފައިވާ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފ ށިން ފެށިގެން ތްރީފޭސް ކޭބަލް ) 

ކޭބަލާއެވެ  ފޭސް  ތްރީ  ވަޅުލެވިފައިވާ  މިހާރު  ކ ށް  ޖ އިންޓްކުރާނީ  މަސައްކަތް  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  މިކަމަށް   .

 ކަރަންޓް ނެގޭނެ ގ ތް ހަމަޖެއްސުން. 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރު ޔުނިޓާއި  ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާއާއި  ޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި  ބަ  3.2

ޓް ތަކަށާއި، އަދި އޭސީ ޔުނިޓްތަކަށް  އަދި ޕ ލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް މ ނިޓަރިންގ ޔުނިޓުގެ ދިއްލުންތަކަށާއި ސ ކެ 

އަދި ފަންކާތަކަށް ވެސް  އެމް.އެމް( ލައްވައިގެންނެވެ.    25ކަރަންޓް ވައިރު އަޅާނީ ފާރު ކަނޑައި ކ ންޑިއުޓް ހ ޅި ) 

ނިމުމުން ފާރުތައް  ވައިރު އަޅައި  އެމް.އެމް( ލައްވައިގެންނެވެ. ކަރަންޓް    20ވައިރު އަޅާނީ  ކ ންޑިއުޓް ހ ޅި ) 

ޕުޓީއަޅައި ގާނައި   ސީލަރު ލައި   އި ބައްދަ  ކުލަ    ދެވަނަ ފަހަރަށް   ޔުނިޓްތަކުގެ ހުރިހާ ފާރެއްގައި    2ސީލަރުލައި 

 ލުން.  ކޯޑު 



  

 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރު ޔުނިޓާއި    ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާއާއި   ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި  3.3

ގެ ނެޓްވޯރކް ކޭބަލް އެޅުމަށް ފާރު ކަނޑައި ކ ންޑިއުޓް ހ ޅި  އަދި ޕ ލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް މ ނިޓަރިންގ ޔުނިޓު 

   . އެމް.އެމް( ލައްވައި ފާރުތެރެއަށް ނެޓްވޯރކް ސްވިޗް ބ ކްސް ލެއްވުން   20) 

  13ސ ކެޓް )   24ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާގައި    އެމްޕަޔަރ(،   13ސ ކެޓް)   24އި  ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓްގަ  3.4

ޕ ލިސީ  އެމްޕަޔަރ( އަދި    13ސ ކެޓް )   27ޓްގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރު ޔުނި   އެމްޕަޔަރ( އާއި 

   އެޅުން. އެމްޕަޔަރ(    13ސ ކެޓް)   24ޓުގައި  ޕްލޭނިންގ އެންޑް މ ނިޓަރިންގ ޔުނި 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރު ޔުނިޓާއި    ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާއާއި   ންސް ޔުނިޓާއި ޖެޓް އެންޑް ފައިނޭ ބަ  3.5

ގެ އޭސީ ޔުނިޓްތައް ހަރުކުރުމަށްޓަކައި ކ ންމެ ޔުނިޓެއްގައި  އަދި ޕ ލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް މ ނިޓަރިންގ ޔުނިޓު 

   ރުން. ގެން ހަރުކު އެމް.އެމް( ލައްވައި   25)   ސ ކެޓް ފާރު ކަނޑައި ކ ންޑިއުޓް ހ ޅި   1އެމްޕަޔަރުގެ    15

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރު ޔުނިޓާއި އަދި ޕ ލިސީ ޕްލޭނިންގ   3.6

ވަކި   ފަންކާއަށް  އަދި  ދިއްލުމަކަށް  ކ ންމެ  ފަންކާތަކަށް  ދިއްލުންތަކާއި  ހުރިހާ  ޔުނިޓުގެ  މ ނިޓަރިންގ  އެންޑް 

 ހަރުކުރުން. )އޭ.ބީ.ބީ ނުވަތަ ހެގަރ ބްރޭންޑް(    ސްވިޗެއް 

 . ކަރަންޓްވައިރު އަޅަންވާނީ މޯލްޑިވްސް އެނާރޖީ އ ތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގ ތުގެ މަތިން  3.7

   . އެމް.އެމް ގެ ވައިރު ނަރުން   4ވައިރު ކުރާނީ   3.8

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރު ޔުނިޓާއި  ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ އާއި    ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި  3.9

ޓްގެ ދިއްލުންތަކާއި، ސ ކެޓްތަކާއި، ފަންކާތަކާއި އަދި އޭސީއަށް  އަދި ޕ ލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް މ ނިޓަރިންގ ޔުނި 

ކަނޑައި   ޑީ.ބޯޑެއް ފާރު  ހަރުކ ށް،  ފެންވަރުގެ  ސަރކިޓްތަކާ، އެމްސީބީ  އަޅައި  އެކަށީގެންވާ  ވައިރު  ފައްތައި 

 . ން ހަރުކުރު 

ރޭޝަން  އެޑްމިނިސްޓް ލައިޓް،    3ލައިޓް، ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާގައި    4އިނޭންސް ޔުނިޓުގައި  ޖެޓް އެންޑް ފަ ބަ  3.10

ޔުނިޓުގައި   އެޗް.އާރު  ޔުނި   ލައިޓް   6އެންޑް  މ ނިޓަރިންގ  އެންޑް  ޕްލޭނިންގ  ޕ ލިސީ  ލައިޓް    6ޓުގައި  އަދި 

 . ހަރުކުރުން     ލެޑް ލައިޓް ވޯޓްގެ    36ނިޓްތަކުގައި  ހަރުކުރުން. މި ދެންނެވި ޔު 

ރޭޝަން އެންޑް  އެޑްމިނިސްޓް އެމް.އެމް އުޝާ( އާއި    1200ފަންކާ )   2އިނޭންސް ޔުނިޓުގައި  ޖެޓް އެންޑް ފަ ބަ  3.11

ޓުގައި  އަދި ޕ ލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް މ ނިޓަރިންގ ޔުނި   އެމް.އެމް އުޝާ(   1200ފަންކާ)   4އެޗް.އާރު ޔުނިޓުގައި  

އެމް.އެމް ދަގަނޑު(    12އެމް.އެމް އުޝާ( ހަރުކުރުން. އަދި ފަންކާ ހަރުކުރުމަށް ފަންކާ ބުޅި )   1200ފަންކާ )   3

    . ހަރުކުރުން 



  

 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރު ޔުނިޓާއި    ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ އާއި  ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި    3.12

ސީލިންގ ފިލާތައް ނައްޓައި އަލުން ސީލިންގ ކުރާއިރު    ގެ އަދި ޕ ލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް މ ނިޓަރިންގ ޔުނިޓު 

 ރުކުރަންޖެހޭ ފަތި ހަރުކުރުން.  އިތުރަށް ހަ   ނުކުރެވޭ ފަތި ހުރިނަމަ އެ ނައްޓައި ކ ޑިގަނޑު ބޭނުން  މިހާރު ހުރި  

ނަގަންޖެހޭ ތަކެތި ނަގާނީ ދެފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ. ސީލީންގ ގައި ހަރުކުރާނީ ޖިޕްސަން    ންގުން ސީލި    3.13

ން  އިންޗި  2އިންޗިން    2ބޯޑު )އިލަފެންޓް ނުވަތަ ސްޓަރ ބެރޭންޑް( ފިލައެވެ. ފިލާ ހަރުކުރާނީ ކަޅު އިސްކުރު  

އ މާންކުރުމާއި ސީލަރު އުނގުޅައި ކުލަ ދެ  ށް ޕުޓީއަޅައި ގާނައި ނޭނގޭ ވަރަ އަޅައި އިސްކުރު ވަޅުތަކަކާއި ފައްތަރުތައް

 . ކޯޑް އުނގުޅުން

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރު ޔުނިޓާއި އަދި ޕ ލިސީ ޕްލޭނިންގ   3.14

އިންޗީގެ    4އިގެން ކޯނިސް  ގެ ސީލިންގ ވަށަ އް އެންޑް މ ނިޓަރިންގ ޔުނިޓު ސީލިންގ ކ ށް ނިމުމުން ކ ންމެ ޔުނިޓެ 

ދެ އިސްކުރު    ން. ޖަހައި ހަރުކުރު ގެ ކަޅު އިސްކުރު     2ކޯނިސް ހަރުކ ށް ތެރަސް ހިކުމުން " )ޕްލެއިން ކޯނިސް( އަޅައި  

 ފޫޓްގެ ދުރުމިން ބެހެއްޓުން.    3ގައި  ދެމެދު  

ޔުނިޓާއި އަދި ޕ ލިސީ ޕްލޭނިންގ  ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރު   3.15

 . ހަރުކުރުން   އޭސީ   އެންޑް މ ނިޓަރިންގ ޔުނިޓުގައި ހަރުކުރަންޖެހޭ އޭސީއާއި އެއާއި ގުޅޭ ތަކެތި ދިނުމުން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރު ޔުނިޓާއި    ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާއާއި   ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި  3.16

ގައި ކުލަލުމާއި ހަރުކުރަން ޖެހޭ އެންމެހައި ތަކެތި )ސ ކެޓް،  ޑް މ ނިޓަރިންގ ޔުނިޓު އަދި ޕ ލިސީ ޕްލޭނިންގ އެން 

 ލައިޓް، ފަންކާ އޭސީ ( ހަރުކުރާނީ މި އިދާރާއިން ހުއްދަ ހޯދައި ތަކެތީގެ ކ ލިޓީ ލެވެލް އެޕްރޫވް ކުރުމުންނެވެ. 

  ބަދަލުކުރުން.   ސަރކިޓުގެ(  24)  ޑީޯބރޑަށް  އެއްފާރުގެ ދެކުނު ފަޅިއަށް    ސެކްޝަން ފާރުގައި ހުރި ތިން ޑީޯބޑް  ަބޖެޓް  3.17

 ސަރކިޓެވެ.އޭ.ީބ.ީބ ްބރޭންޑްގެ  ނުވަތަ ހެގަރޑީޯބޑާއި ސަރކިޓްގެ ގ ތުގައި ބޭނުންކުރާނީ 

ނުވަތަ    ޯބޑުން މެދުވެރިކ ށްރީފޭސް ޑީއަލަށް ަބހައްޓާ ޑިޯބޑްތަކަށް ކަރަންޓް ނަގާނީ މި އިދާރާގައި ަބހައްޓާފައި ހުރި ތް  3.18

ގޯތިތެރޭގައި މި އިދާރާއިން ދައްކާ ތަނެއްގައި   މަގުމަތީގައި ހަރުކ ށްފައިހުންނަ ޑިސްޓްރިިބއުޝަން ފ ށިން ފެށިގެން  

ސްކެޔަރ އެމް.އެމްގެ    16އަލަށް ހަރުކުރާ ކ ންމެ ޑިޯބޑަކަށް  ފޭސް މީޓަރ ހަރުކ ށްގެން  ޑިސްޓްރިިބއުޝަން ފ ށްޓާއި ތްރީ 

އަޅައިގެންނެވެ. ފާރުކަނ  ކޭަބލް  ކޭަބލްއަޅާއިރު  ފާރުކަނޑައި،    ޑަންމިގ ތުން  ) ޖެހިއްޖެނަމަ،  ހ ޅި    25ކ ންޑިއުޓް 

   ލެއްވުން. އެމް.އެމް( ލައްވައިގެން ސީލިންގެ ތެރެއަށް ވައިރު  



  

 

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް.އާރު ޔުނިޓާއި އަދި ޕ ލިސީ ޕްލޭނިންގ     3.19

ޔުނިޓު  މ ނިޓަރިންގ  ކުރީން  އެންޑް  މުށިޖެހުމުގެ  ފާރުތަޅާފައި  "   18ގެ  ދިގުމިނުގެ  ހ ޅި    2.5ފޫޓް  އެސްލޯން 

 ލައްވައި ޓައިލްސް )ކަޅުކުލައިގެ ޓައިލްސް( ޖެހުން.  

 ޖެހުން    ނާއި ކަބަޑު ޕާޓިޝަ  .4

 )ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް  ހެދުންކުރެހުމާ އެއްގ ތަށް ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ ތެރެއިން ޕާޓިޝަން ޖަހައިގެން ރޫމެއް   4.1

( ޕާޓިޝަން ޖެހުން. ޕާޓިޝަން ޖަހާނީ ލަކުޑި ފަތިން ފްރޭމް ހަދައި ޖިޕްސަން ޯބޑު ދެފަރާތުގައި ޖަހައިގެންނެވެ.  ރޫމްގެ

 ދެފަރާތުގައި ޕުޓީއަޅައި ގާނައި ސީލަރުލައި ކުލަލުން.އަދި 

 ކަަބޑު ޖެހުން. ކަަބޑު ފިލާ ބޭނުންކ ށްގެން އެއްގ ތަށް ޕާޓިޝަން ޖެހި ފާރުގައި ކުރެހުމުގައިވާ މިންތަކާ   4.2

 ކަަބޑުގައި އެސް.އެސް ހުޅުލައްވައިގެން ދ ރުފަތްހަރުކުރުން )މެގްނެޓިކް އޯޕަން(  4.3

 ދ ރު ނައްޓައި، އެދ ރު ރާނާ، ަބއްދައި ސިމެންތި ޖަހައި ސީލަރ އުނގުޅުންއެޗް.އާރު ސެކްޝަންގެ މައި 4.4

 ދ ރާއި ދ ރުފަތް ހަރުކުރުން.  ފިކްސްޑް ިބއްލޫރި ލައްވައިގެން ކުޑަ ދ ރަކާއި ބ ޑު ޕާޓިޝަން ގައި  4.5
 

 މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް   .5

  .މަސައްކަތް އެވޯޑް ކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން މަސައްކަތަށް ޭބނުންވާ ތަކެތި ހަމަކ ށް ޖަމާކުރުން 5.1

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނިންމުން  5.2

 ކުރުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގ ތަށް މަސައްކަތް 5.3

މަސައްކަތްކުރާއިރު ތަނުގެ ތެރޭގައި ހުރި މޭޒުތަކާއި ގ ނޑިތަކާއި މިނޫންވެސް ތަކެތީގައި ސަތަރި އަޅައި ހިރަފުހާއި   5.4

 ކުނޑި ނުވަންނަ ގ ތަށް ރައްކާތެރި ކުރުން

( ތަޅުންމަތީގައި ަބހައްޓަންވާނީ ސަތަރި ނުވަތަ ގޯނި ފަދަ ތަކެތި ފަތުރައި  ށް ގެންނަ ތަކެތި )ތާނގި، ޖުންގުމަސައްކަތަ 5.5

  މަތީގައި.އޭގެ 

 .ފާރުތަޅައިގެން ނަގާ ގާފުނޑުތައް މުޅި އ ފީހަށް ނުފެތުރޭނެ ގ ތެއްގެ މަތިން ގޯނި ގޯންޏަށް އަޅައި އުކާލުން 5.6

 މަސައްކަތުގައި ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭ ކަންކަން   .6

ށި އަޅާއިރު މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ގެއްލުން ނުވާނެހެން އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ސީލިންގ ކުރުމަށް އަ 6.1

 ފެންވަރުގައި އަށިއެޅުން 

ފާރުތަކުގައި ޕުޓީއަޅައި ގާނާއިރު އ ފީހުގައި ތިޭބ މީހުންނަށާއި މުދަލަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގ ތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު  6.2

 .ކުރުން



  

 

   .ފަށާގ ތަށް ގިނަ ދުވަހަށް ނުަބހައްޓައި އަވަހަށް ނިންމުންޕުޓީ ގާނާއިރު އެ މަސައްކަތް  6.3

   .ން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ެބހެއްޓުންމަސައްކަތަށް ގެންނަ ސާމާނު މި އިދާރާއި 6.4

 ކ ންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރި ސައިޓް ނުވަތަ ސަރަޙައްދު ރީތިކ ށް ސާފުކުރުން  6.5

 ނިވާކުރުން.ސަތަރި ފަދަ އެއްޗެއް އަޅައި  ގައިކުރާއިރު ަބޖެޓް ސެކްޝަންގެ ކަަބޑު ސެޓް މަސައްކަތް 6.6

އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ވެއްޖެނަމަ އޭގެ އިދާރާގެ އެއްވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު   6.7

 ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން. 

 

 މޭޖަސް ލިކިއުޑޭޓް ޑެ  .7

    CP*0.005*LD  

     CP   ުކ ންޓެކްޓް ޕްރައިޒް(: ކ ންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގ( 

     LD   ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކ ންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ(   

 އިންސައްތަ އަށް ވުރެ ބ ޑުނުވާ    15ލިކުއިޑޭޓް ޑެމޭޖަސްގެ ގ ތުގައި ގިނަވެގެން ކެނޑޭނީ މުޅި ކ ންޓްރެކްޓް %        

 މިންވަރަކަށެވެ. އެ މިންވަރަށްވުރެ މުއްދަތު އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.        

 މަސައްކަތުގެ އަގު    .8

އަގު، ޖީއެސްޓީ، އަދި  އަންދާސީ ހިސާބު   8.1 އެފޯމްގައިވާގ ތަށް، ޖީއެސްޓީ ނުހިމެނޭ  އަގުޖަހާނީ  ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި 

    ގެވެ. ޖީއެސްޓީއާ އެކު ޖުމްލަ އަ 

 މުއްދަތު   .9

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް    މި މަސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ދުވަހުންފެށިން  9.1

    ދުވަހެވެ.   ފަސްދ ޅަސް( )   60  ހިމަނައިގެން  

 ކ ންފްލިކްޓް އ ފް އިންޓަރެސްޓް  .10

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާ މި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުމެއް ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ   10.1

ކުލޯޒް އެސޯސިއޭޓިވް" ކަމުގައި ބަޔާންކ ށްފައިވާ ފަދަ  ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ " ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ "ކްލޯޒް    1.02

   ގުޅުމެއް( އ ތްކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއްގައި ސ އިކ ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 އަންދާސީ ހިސާބާ ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާނެ ފައިސާ  .11



  

 

 ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.  މި އަންދާސީ ހިސާބާ ގުޅިގެން ހިންގާ   11.1

 ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުގެ ޢަދަދު   .12

 އަންދާސީ ހިސާބެވެ.    )އެކެއް(   1މުގައި ކ ންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ  މި ބީލަ  12.1

 އަންދާސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ  .13

ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތެއް    60މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ އަންދާސީ ހިސާބެއްގައި މަދުވެގެން   13.1

 އ ންނަން ވާނެއެވެ. 

 ޓެކްސްތަކާއި ޑިއުޓީތައް  .14

ތަކާއި   14.1 ޓެކްސް  ޑިއުޓީއާއި  ކަސްޓަމްސް  ދައްކަންޖެހޭ  ބޭރުން  ރާއްޖޭން  ރާއްޖެއާއި  ގުޅިގެން  މަސައްކަތާ  މި 

 އް ވާނަމަ އެފައިސާ ދައްކާނީ މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.  އެނޫން ފީއެ 

 އަންދާސީ ހިސާބާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން   .15

 މި އަންދާސީ ހިސާބާ ގުޅިގެން  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ލިޔުމުން )ސިޓީ/ އީމެއިލް( ނެވެ.   15.1

ކުރީން   15.2 ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  ހުޅުވުމުގެ  މި    ބީލަން  ގެނައުމަށް  ބަދަލެއް  ގެންނަޖެހޭ  ކ ންމެހެން  ބީލަމަށް 

އިތުރަކީ    /  ޑްމަންޓް( ގެނެވޭނެއެވެ. މިގ ތުން ގެނެވޭ އުނި ކައުންސިލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އުނި އިތުރު )އެމެން 

 މަޢުލޫމާތުގެ ބައެކެވެ. އަދި އެ އުނިއިތުރު މި ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓުގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.  

 އަންދާސީ ހިސާބާ ހުށަހަޅަންޖެހޭގ ތް   .16

ކަނޑައެޅިފަ  16.1 ހުށަހެޅުމަށް  ހިސާބު  އަންދާސީ  ހުށަހަޅާނީ،  ހިސާބު  މިކައުންސިލްގައި  އަންދާސީ  ގަޑީގައި  އިވާ 

 ގަޑިޖެހިގެން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.    އ ންނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. 

ޖަދުވަލު   16.2 ހުށަހަޅަންވާނީ  ހިސާބު  ފުރިހަމަ    1އަންދާސީ  ފޯމު"  ހުށަހަޅާ  ހިސާބު  "އަންދާސީ  ގައިވާ 

ހިސާބު   އަންދާސީ  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  ނުކ ށް  ފުރިހަމަ  ހުށަހަޅާފޯމް  ހިސާބު  އަންދާސީ  ކުރުމަށްފަހުއެވެ. 

 އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ޑިސްކ ލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.  

ންދާސީ ހިސާބުފޯމްގެ ކ ންމެ ޞަފްޙާއެއްގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސ އި އަދި ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު  ހުށަހަޅާ އަ  16.3

 ޖަހާފައި އ ންނަން ވާނެއެވެ.   



  

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅާ ޑ ކިއުމަންޓްތައް ހުންނަވާނީ އެއްހީރަސްކުރެވި ނުވަތަ ބައިންޑްކުރެވި   16.4

ލިޔެފައި  އެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ނަމާއި އިޢުލާން ނަންބަރު ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި  ސިޓީއުރައަކަށްލާފައި ސީލްކުރެވިފަ 

 އ ންނަން ވާނެއެވެ.  

ޗެކުކުރުމަށްފަހު   16.5 ހުށަހަޅާފަރަތުން  ހުންނާނެކަމަށް  ހަމައަށް  ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ހިސާބާއެކު  އަންދާސީ 

 ޅަންވާނެއެވެ.  ޗެކުލިސްޓުގައި ފާހަގަ ޖަހައި އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަ 

 މި ބީލަމާގުޅޭ ހުރިހައި ލިޔުންތައް ހުންނަވާނީ ދިވެހި ބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.    16.6
 

 އަންދާސީ ހިސާބާ ހުޅުވުން  .17

ކައުންސިލްގެ   17.1 މި  ބައްދަލުވުމުގައި  ބާއްވާ  ޚާއްޞަކ ށްގެން  އެކަމަށް  އ ންނާނީ  ހުޅުވުން  ހިސާބު  އަންދާސީ 

 މަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.  އިދާރާގައެވެ. މި ބައްދަލުވު 

ހުށަހެޅި   17.2 އެފަރާތްތަކުން  ފަރާތްތަކާއި  ހުށަހެޅި  ހިސާބު  އަންދާސީ  ބައްދަލުވުމުގައި  ހުޅުވާ  ހިސާބު  އަންދާސީ 

އެފަރާތްތައް  ބަޔާންކ ށް  އެކަން  ހަމަވާނަމަ  ލިޔުންތައް  ހުށަހެޅި  އަދި  ކ ޕީއެއް    އަގު،  ޝީޓުގެ  ސ އިކ ށްފައިވާ 

   ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. 

 ކ ލިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް   .18

 މި ބީލަމަށް ކުރިމަތި ލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކ ށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.   18.1

ހިނގަމުންދާ   18.2 ސަސްޕެންޝަނެއް  ގުޅޭ  ބީލަމާ  ޕްރ ކިއުމްނަޓްގެ  ދައުލަތުގެ  ފަރާތަކީ  ކުރިމަތިލާ  ބީލަމަށް  މި 

 ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.  

ހިސާބާއެކު  18.3 ދަންނަވާ އަންދާސީ  ތިރީގައި  ތެރޭގައި  ލިޔުންތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  ހުށަނާޅާނަމަ  ލިޔުންތައް  ފައިވާ   

 އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި އެ އަންދާސީ ހިސާބެއް ޑިސްކ ލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.   

 ފޯމް".    ބީލަން ފުރިހަމަ ކ ށްފައިވާ މިކައުންސިލުންދޭ "  18.4

 ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް   ، ޖީއެސްޓީ ދައްކާ ފަރާތެއްނަމަ  18.5

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް  18.6

)މީރާ( އިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް )އިޢުލާންކުރި  އ ތޯރިޓީ  ރެވެނިއު    ޑް މޯލްޑިވްސް އިންލެން  18.7

 މަސް ތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.(     3ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔަ     ތާރީޚުން  

ޗެކުކުރާއިރު  އަ  18.8 ރިކުއަރމަންޓް  މިނިމަމް  މަރުޙަލާގައި  އިވެލުއޭޝަން  ބަލައިގަތުމަށްފަހު  ހިސާބު  ންދާސީ 

 އް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.  ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެ އަންދާސީ ހިސާބެ 



  

 

 ންދާސި ހިސާބުތައް މިނިމަމް ރިކުއާމަންޓް / ސްޕެސިފިކޭޝަން ފުރިހަމަ ނުވާ އަ  18.9

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭގ ތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް.  18.10

 އަންދާސީ ހިސާބު އިވެލުއޭތް ކުރާނެ މިންގަނޑު   .19

 ޕ އިންޓް    70      އަގު        •

 ޕ އިންޓް    20ތަޖުރިބާ         •

 ޕ އިންޓް    10މާލީ ޤާބިލް ކަމަށް   •

       ދުވަސް )ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެން(   60    މުއްދަތު    •
   

 

 

 އުޞޫލު   ނުމާބެހޭ ދި މާކްސް  19.1
       

ޕ އިންޓްދީ އެ ނިސްބަތަށް    70އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް  ،  އަގަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލަކީ  19.2

 .ފޯމިއުލާ ޭބނުންކ ށްގެނެވެ  ތިރީގައިވާމިގ ތުން ޕ އިންޓް ދޭނީ    ބަލައިގެން ދެން ހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް ޕ އިންޓްދީގެންނެވެ. 

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

ބަލާނީ    ޕ އިންޓް:  20ތަޖުރިބާ   19.3 ކަމުގައި  ކ ށް  ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތް  މިފަދަ  ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތާ  މި 

ކ ށްފައިވާ ކަމަށް  ތައް  ހާސް ރުފިޔާ( އިން މަތީގެ މަސައްކަތް ނަރަ  ރުފިޔާ )ފަ   15,000.00ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  

ރުފިޔާ    15,000.00ނީ ތިރީގައިމިވާ ގ ތަށެވެ. އަދި  ލިބިފައިވާ ލިޔުން ތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިގ ތުން ޕ އިންޓް ދެވޭ 

އަދި ތަޖުރިބާގެ ޕ އިންޓް ދެވޭނީ  ހާސް ރުފިޔާ( އިން ދަށުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޕ އިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.    ފަނަރަ ) 

 އައިޓީ ހާޑްވެޔަރ ސަޕްލައި ކ ށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް އެކަންޏެވެ. 

  ލިބޭ ޕ އިންޓް  ތަފްޞީލް 

 ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ދެވޭ ޕ އިންޓް ކާޕެންޓްރީ  ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން  

ފެށިގެން  15,000.00 އިން  ކ ށްފައިވާ  19,999.00ރ  މަސައްކަތް  ދެމެދުގެ  އާއި  ރ 

 ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް 

5  

ގިނަވެގެން  

ލިބޭނީ   މިބަޔަށް 

 ޕ އިންޓް    20

އާއި ދެމެދުގެ މަސައްކަތް ކ ށްފައިވާ ކަމުގެ    34,999.00  ރ އިން ފެށިގެން 20,000.00

 ލިޔުމަކަށްމަތީގެ މަސައްކަތް ކ ށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް 

10 



  

 

 20 އިން މަތީގެ މަސައްކަތް ކ ށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް   35,000.00

 
 

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކ ށްފައިވާ މި    2މާލީ ޤާބިލްކަމަށް ޕ އިންޓްދޭނީ އިޢުލާންކުރި ތާރީޚުންފެށިގެން ވޭތުވެދިޔަ    19.4    

 މަސައްކަތުގެ ރިފަރެންސް ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. ރިފަރަންސް ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެއްގެ    10ބާވަތުގެ       

 މާކުސް ދޭގ ތަށެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ އަގާއެއްވަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ    10 އަގަށްވުރެ ބ ޑުވާނަމަ  އަގު އަންދާސީ ހިސާބުގެ     

 އަގުބ ޑު މަސައްކަތެއް ކ ށްފައިނުވާނަމަ މާލީ ޤާބިލްކަމަކަށް ޕ އިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.      

 އަންދާސީ ހިސާބު އެވޯޑް ކުރުން  .20

ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން، ީބލަމުގައި ަބއިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ީބލަން ކާމިޔާުބ ކުރި ފަރާތަށް ކ ންޓްރެކްޓް  ބީލަން    20.1

 އެންގޭނެއެވެ. ލިޔުމުން ކާމިޔާުބކުރީ ކ ންފަރާތެއްކަމާ، ކާމިޔާުބ ނުވާ ފަރާތްތަކަކީ ކ ަބއިކަން 

މިގ ތަށް އަންގާ އެންގުމާ ވިދިގެން ބީލަން ކާމިޔާުބ ނުވި ފަރާތްތަކަށް ީބލަމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް އ ތްނަމަ އެ ފަދަ   20.2

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާުބ    5މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް  

 އަންގައިދެވޭނެއެވެ. ލިޔުން އްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ސަަބުބ ނުވި ސަަބުބ އަންގައިދިނުމަށް އެދި

ކަމުގައިވީނަމަވެސް މި ކައުންސިލާ އެފަރާތާ ދެމެދު ފ ނުވި  ބީލަން އެވޯޑް ކުރިފަރާތާށް ީބލަން އެވޯޑް ކުރެވުނު ލިޔުން    20.3

އ ން ހުށަހަޅަން  މައްސަލަ  ނުވާފަރާތްތަކުން  ކާމިޔާުބ  ބީލަން  ސ އިކުރެވޭނީ  އެ އެއްަބސްވުމުގައި  މުއްދަތުގައި  ނަ 

އެންގުމަށްފަހުއެވެ.   އެފަރާތަށް  ނިންމިގ ތް  ޙާޟިރުވެ މައްސަލައެއް  ފަރާތުން  ދެ  ސ އިކުރެވޭނީ  އެއްަބސްވުމުގައި 

 ކ ޕީގައެވެ.  2އެއްވަގުތެއްގައި ތަފާތެއް ނެތް 

 އަގު އަދާކުރާނޭގ ތް  .21

މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން އެކަން ލިޔުމަކުން އެންގުމުން މަސައްކަތުގެ އަގު އަދާކުރެވޭނީ މަސައްކަތް ނިމުމުން    21.1         

ޙަވާލުކުރާ "މަސައްކަތް  ަބލައިގަތްކަމަށް  އިންވ އިސް    "މަސައްކަތް  ފަރާތުން  ޙަވާލުވާ"  މަސައްކަތާ   " ދިނުމުން  ލިޔުން  ފަރާތުން 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.   
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 ހުށައަޅާ ފޯމު  ބީލަން
 

 PC-225/2023/W-1 ޕްރ ޖެކްޓް ނަންބަރ:   މަސައްކަތް: .1

 ޕްރ ޖެކްޓްެގ ަނން: 
އިދާރާގެ   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތ ޅު ކައުންސިލްގެ 

 ބައެއް މަރާމާތު 
 ID/225/2023/2-(IUL)225 : ބަރުންއިޢުލާންެގ ނަ 

 2023މާރިޗު  14 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:  2023މާރިޗު  5 އިޢުލާން ތާރީޚް: 

 

   ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 

  ްނބަރު:  ރަޖިސްޓްރީ ނަ  ިވޔަފާރި/ކުންފުނީެގ ަނން: 

  ކުރެިވފައިާވ ރަޖިސްޓްރީ

 : އެޑްރެސް
  : އެޑްރެސް ިވޔަފާރި 

  އީމެއިލް:   ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

 

 މަސައްކަތުގެ އަގާއި މުއްދަތު  .3

 ހުށައަޅާ އަގުގެ ޖުމްލަ  

( ދިެވހި  ނުހިމަނައި )ޖީއެސްޓީ 

 ރުފިޔާއިން 

 ޖުމްލަ ހުށައަޅާ އަގުގެ  

 )ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިެގން( ދިެވހި ރުފިޔާއިން

 މުއްދަތު 

 )ބަންދު ދުަވސްތައް ހިމަަނއިެގން( 

    ހިސާބު އަކުރު 

  ތާނަ އަކުރު 
  

 

 

1ޖަދުވަލު   



  

 

 ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު  .4

ިބޑްގައި ޞައްޙަނޫން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް   މަޢުލޫމާތެވެ. މިމަތީގައި އެވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އަޅުގަނޑު / މިކުންފުނިން ދީފައިވާ ތެދު   •

ެބހޭ މާޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން އަޅުގަނޑަށް / މިކުންފުންޏަށް /ވިޔަފާރިއަށް ވަނީ  ދީފައިވާ ނަމަ، މިިބޑް ބާޠިލް ވާނެކަން މިޕްރ ޖެކްޓާ 

 މަޢުލޫމާތު ލިިބފައެވެ.  

ހުށަހަޅަނީ   • ކިޔައި  މަތީގައި  ިބޑް  ލިޔެކިޔުންތައް  އެންމެހައި  ީބލަމާއިގުޅޭ  ފޯރުކ ށްދީފައިވާ  ދަށުން  އިޢުލާނުގެ  ަބޔާންކުރެވިފައިވާ 

 )ފަސްދ ޅަސް( ދުވަހެވެ.  60ކަށަވަރުކ ށްފައެވެ. އަދި މިީބލަމުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަކީ ބީލަން ހުށައަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 


