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  މަސައްކަތް   މަރާމާތު   ބައެއް  ހުރި  ކުރަން   ނޫރު މަސްޖިދުލް  : ނަން   ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

 ހޯދުން  ފަރާތެއް   ކޮށްދޭނެ
 Noor ulMasjidRenovation of  

 W/3266/202-PC-13 : ނަންބަރ   ޕްރޮޖެކްޓްގެ 
 71PR/266/2023/-(IUL)266 : ނަންބަރު   އިޢުލާން 

 2023  މާރޗް   09 : ތާރީޚް އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ  
 1ވާޝަން   ބީލަންފޮތުގެ ވާޝަން:  

             2023  މާރޗް   09 ތާރީޚް:  ބީލަން ފޮތް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 
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   1ސެކްޝަން 
 ބީލަން ޝީޓް 

 ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް 
ރިފަރަންސް  
 ނަންބަރު 

 ހޯދުން   ފަރާތެއް   ކޮށްދޭނެ   މަސައްކަތް   މަރާމާތު   ބައެއް   ހުރި   ކުރަން   ނޫރު   މަސްޖިދުލް  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:
   71PR/266/2023/-(IUL)266އިޢުލާން ނަންަބރު: 

 ()ުބރާސްފަތި 2023 މާރޗް 9 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް:
1.1 

 ()އާދީއްތަ 2023 މާރޗް 19  ން  ()ުބރާސްފަތި 2023 މާރޗް  9ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން: 
 ށް 10:15ގެ 

 އެޑްރެސް : ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 6527166ނުވަތަ  6527177ފޯނު ނަންަބރު : 

8.1 

 :(ޕްރީ ިބޑް މީޓިން )މައުލޫމާތު ސެޝަން
 ()އަންގާރަ 2023 ފެްބރުއަރީ 14ތާރީޚް:  
 10:15ގަޑި:  

 އޮފީސް: ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

9.1 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: 
 އަދި މުޙައްމަދު ޖަޢުފަރު   ޝިފާނާ ޢަްބދުއްރަޙީމްނަން: 

 6527166ނުވަތަ  6527177ގުޅޭނެ ނަންަބރު: 
 bids@kulhudhuffushicity.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ސިޓީއޮފީސް: ކުޅުދުއްފުށީ 

9.2 

 13.1 ޖުމްލަ އަގު )ދިވެހި ފައިސާއިން( އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: 
 :ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި

  ()ހޯމަ 2023 މާރޗް  20ތާރީޚް:     
 10:15ގަޑި:     

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ތަން:

.171 

 :ބީލަން ހުޅުވުން
  ()ހޯމަ 2023 މާރޗް  20ތާރީޚް:     
 10:15ގަޑި:     

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި     ތަން:

.119 

 122. ގައި އެވަނީއެވެ.  6ީބލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު 

 30.1 ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ިބޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: 

 32.1 ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ   ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު:ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ 
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 އިރުޝާދު   ފަރާތްތަކަށްދެވޭ   ހުށަހަޅާ   ބީލަށް   -   2ސެކްޝަން 

 މަޢުލޫމާތު   )ހ( އާންމު 

 ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު  .1

 

1.1.  

 

 މަސައްކަތް   މަރާމާތު  ބައެއް  ހުރި  ކުރަން   ނޫރު  މަސްޖިދުލްސިޓީ    ކުޅުދުއްފުށީ  މިއީ

މި ބީލަމުެގ މަޢުލޫމާތު ބީލަން   ހުޅުވާލެވުނު ބީލަމެކެވެ.ހޯދުމަށް    ފަރާތެއް  ކޮށްދޭނެ
 ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ.  

ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ   .2
 ފަރާތްތައް 

ރީ ކުރުމުެގ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ:  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓް  ،ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ   ބީލަން  .2.1
ރަޖިސްޓ18/2014ު ިވޔަފާރި  ދަށުން  ެގ  ކުރެވިފަިއާވ  (  ބަޔާންކުރާ  ރީ  ތިރީަގއި 

  ފަރާތްތަކަށެވެ.

ކުރެވިފަިއާވ    2.1.1  ރަޖިސްޓުރީ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ކުންފުންޏާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
 ކުންފުނިތައް.

 ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.  .22.1 

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސަިއޓީެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއވާ ކޯޕަރޭޓިްވ    .32.1  
 ސޮސައިޓީތައް. 

ިވޔަފާރީެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފަިއާވ    .42.1   އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ 
 އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރިތައް. 

ފަރާތްތަކަކަށް    2.1މިމާއްދާެގ    .2.2  އެހެން  އިތުރުން  ފަރާތްތަކުެގ  ބަޔާންކުރާ   ަގއި 
 ކޮށްފައިވާނެއެެވ. ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްަގއި ބަޔާން  

  އޮންނަންވާނެގޮތާއި   ބީލަން  .3
 ސޮއިކުރުން   ބީލަމުގައި 

 ފަރާތްތަކުގެ   ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ،ަގިއވާ   1  ޖަދުވަލު  ލިޔުމުެގ  މި  އޮންނަންވާނީ  ބީލަންތައް  .3.1
ހީރަސްޖަހާ    ތަރުތީބުން  ހިމެނޭޮގތަށް  ތައްޑޮކިއުމަންޓު  ލިއުންތަކާއި   ަގިއވާ  ޗެކުލިސްޓު

 . ކުރެވިފަެއވެ ބައިންޑު ނުވަތަ

  ފަރުމާ)  ފޮންޓަކުން  އެނޭގ  ކިޔަން  ފަސޭހައިން ،ދިވެހިބަހުން  އޮންނަންވާނީ  ބީލަން  .3.2
ނުވަތަ އަތުން ލިޔާނަމަ ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ ކުރެވިފައެވެ.    ޓައިޕު(  ފަދަ  ފޮންޓް

ޮގތަށެވެ.   އެނޭގެގ   ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ސަފްހާއެއްަގއި  ހުރިހާ  ބީލަމުެގ  ައދިކިޔަން 
 އޮންނަން  އި ކުރެވިފަިއވާސޮ   ފަރާތުެގ  ކުރާ  ައއްޔަން  އެފަރާތުން  ނުވަތަ  ފަރާތުެގ
 ތެރެއިން   ހާެގޞަފު  ކިތައް  އެއީ  ެވސް  ޙާއެްއގައިޞަފު  ކޮންމެ  ބީލަމުެގ  އަދި.  ވާނެެއވެ
 ނަންބަރުވެސް   ޙާޞަފު  ތަރުތީބުން  އެނޭގޮގތަށް  ޙާކަންޞަފު  ވަނަ  ކިތައް

 . ޖަހަންވާނެއެވެ
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ޑިރެކްޓަރ  3.3.1  .3.3 މެނޭޖިންގ  ކުންފުނިތަކުން  ލިމިޓެޑް   އެހެން  ނޫން  ޕްރަިއވެޓް 
ބީލަމުގައި   ހުއްދަ   ކުރުުމެގ  ސޮއި  ފަރާތަކަށް  އެ  ސޮިއކުރާނަމަ  ފަރާތަކުން 

  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން  ެގ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"  އޮފް "ޕަަވރ ދެވިފަިއވާކަން ބަޔާންކުރާ

 ފަރާތަކުން ބީލަމުަގއި   އެހެން   ނޫން  ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުެގ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު  .23.3
  "ޕަަވރ   ދެވިފަިއވާކަން ބަޔާންކުރާ  ހުއްދަ  ކުރުމުެގ  ސޮއި  ފަރާތަކަށް  އެ  ސޮއިކުރާނަމަ

 .ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"  އޮފް
  ފަރާތަކުން ބީލަމުަގއި   އެހެން  ނޫންތަކުެގ ޗެއަރޕާރސަން  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  .23.3

  "ޕަަވރ   ދެވިފަިއވާކަން ބަޔާންކުރާ  ހުއްދަ  ކުރުމުެގ  ސޮއި  ފަރާތަކަށް  އެ  ސޮއިކުރާނަމަ
 .ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީެއއްއެޓާރނީ"  އޮފް

ހުށަހަޅާ   .43.3 ބީލަމަށް  ފަރާތެއް  ނޫން  ވެރިފަރާތް  ިވޔަފާރިތަކުަގއި  ފަރުދީ 
ހުއްދަ ސޮއިކުރުމުެގ  އެފަރާތަކަށް  ސޮިއކުރާނަމަ  ދެވިފައިވާކަން    ލިޔުންތަކުަގއި 

 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ެގ ކޮޕީއެއްއެޓާރނީ" އޮފް  "ޕަވަރ ބަޔާންކުރާ

ބީލަމުެގ   .53.3   ކުންފުނިތަކުން  ލިމިޓެޑް  ޕަބްލިކް  ކުންފުނިތަކާއި،  ސަރުކާރު 
 ލިޔުންތަކުަގއި ސޮއިކުރާއިރު، ޒިންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްެވސް ސޮއި ކުރެވިދާނެެއވެ. 

ެއްއ   )އެކެއް( ބީލަމެވެ.   1ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ    .4.1 އަދަދު   ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅޭނެ  .4
އެފަރާތުން  ހުށަހަޅާފިނަމަ  ފަރާތަކުން  ެއއްވެސް  ބީލަށް  ިގނަ  ބީލަމަށްވުރެ 

 ހުށަހަޅާަގިއވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެެއވެ. 

  ކުރުމުގެ   ތައްޔާރު   ބީލަން  .5
 އަގު 

ހުށަހެޅުމަށް  ބީލަން  .5.1 ބީލަން   ކުރާނީ   ޚަރަދެއް  އެންމެހައި  ކުރާ  ތައްޔާރުކުރުމަށާއި 
މިކަމަށް ހިނާގ އެއްެވސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް    .ފަރާތަކުންނެވެ  ހުށަހަޅާ  އެބީލަމެއް

 ހުޅުވާލި ފަރާތުން ޒިންމާއެއް ނުނަާގނެއެެވ. 
އިދާރާއާއި ކައުންސިލްގެ    ގެ ސިޓީ ކައުންސިލް   ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، ކުޅުދުއްފުށީ   .6.1 އުސޫލްތައް  އެހެނިހެން  .6

ފަރާތެއް    ގުޅުންހުރި   މުވައްޒަފަކާ   އިދާރާއެއްގެ   އެއްވެސް   ހިނގަމުންދާ   ދަށުން   އިދާރާގެ 
  ސޮއިކޮށް   ލިޔުމެއްގައި  އެނގޭނެ   މަޢުލޫމާތު   ސާފު   އެކަމުގެ ކަމުގައިވާނަމަ  
 .  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

  ތަނެއްކަމަށް   ގުޅުންހުރި   މުވައްޒަފަކާ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި   6.1  މާއްދާގެ   މި   .6.2 
  ކްލޯޒް "   ނުވަތަ "  ރިލޭޓިވް   ކްލޯޒް"   ، ގައި  35.6  ގަވާއިދުގެ   މި  ، ބެލެވޭނީ 

 . ތަނަކަށެވެ   ފަރާތެއްގެ   އެފަދަ   ނުވަތަ   ފަރާތަކަށް   ބުނެފައިވާ   ކަމަށް " އެސޯސިއޭޓް 
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 )ށ( ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް 

  ހިމެނޭ   ގައި   ފޮތު   ބީލަން  .7
 ބައިތައް 

ލިޔުންތަކާިއ،    .7.1 ލިސްޓްަގިއވާ  ތިރީގައިވާ  ހިމެނެނީ  ލިޔުންތަކުަގއި  ބީލަމާުގޅޭ 
 އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ. 

 ( 1-ސެކްޝަން) ޝީޓް ބީލަން 7.1.1 

 (2-ސެކްޝަން)ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު  7.1.2 

 ( 3-ސެކްޝަން)  ެއއްބަސްވުުމެގ އާންމު އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް .37.1  

 (4-ސެކްޝަން) ޖަދުވަލުތައް .47.1  

 (5 -ސެކްޝަން )ން ޝަކޯޓޭ 7.1.5  

 (6–)ސެކްޝަން މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތާބެހޭ 7.1.6  

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ   .8
 ކުރުން 

ިއޢުލާނުގައިވާ ުމއްދަތުެގ ތެރޭަގިއ އިޢުލާނުަގިއވާ ލިންކް  ޖިސްޓްރީވުމަށް  ބީލަމުަގއި ރަ  .8.1
މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓަރވާންާވނެއެވެ. ނުވަތަ އިޢުލާނުަގިއާވ ނަންބަރަށް ުގޅަިއެގން 
ބީލަން   ކަށަވަރުކުރުމަކީ  ރަޖިސްޓަރވިކަން  ބީލަމުަގއި  ރަޖިސްޓަރވާންވާނެއެވެ. 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެވެ. 
  މުއްދަތުގެ  ދެވިފައިވާ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ އިޢުލާނުގައި ހުށަހެޅޭނީ ސާބުއަންދާސީހި  .8.2

 . ފަރާތްތަކަށެވެ ނޯޓްކުރެވިފައިވާ ނަން މިއިދާރާގައި ތެރޭގައި
  ގުޅޭގޮތުން   ބީލަމާ  .9

 ސާފުކުރުން    މައުލޫމާތު 

ތާރީޚާއި ަގޑި "ބީލަން ޝީޓް" ަގިއ    ނަމައޮންނަ  މީޓިން  ޕްރީބިޑް  މާއި ުގޅޭ މި ބީލަ  .9.1

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ. 
ބީލަމާުގޅޭޮގތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ބީލަން ޝީޓްަގިއާވ    .9.2

އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، އެކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހާ  
 ފޮނުވޭނެެއވެ. ބީލަންވެރިންނަށް ލިޔުމުން 

  އިތުރަށް   ުގޅޭޮގތުން  ބީލަމާ  މި  ނުވަތަ  ުގޅިެގން   މަޢުލޫމާތާއި  ފޮތުަގިއވާ  ބީލަން  މި  .9.3
 ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ހޯދުމަކީ  ަމއުލޫމާތު  ކަމެއްެގ  އެ  ނަމަ  އޮތް  ކަމެއް  ސާފުނުވާ
 . އެކެވެ ޒިންމާ

  ެގންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ބީލަމަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުެގ  މުއްދަތު  ހުޅުވުމުެގ  ބީލަން  .10.1 ބީލަމަށް ބަދަލު ގެނައުން  .10
(  އިތުރު/އުނި)   އެމެންޑްަމންޓެއް  ،ހިދެއްަގއި   ފެނިްއޖެ  ެގނައުމަށް  ބަދަލެއް

 .   ެގނެވޭނެއެވެ
 އުނިއިތުރު  އެ  އަދި. ބައެކެވެ ބީލަމުެގ ެއމެންޑްމަންޓަކީ ދޫކުރާ ޮގތަށް ަގިއވާ  0.11  .10.2 

  މެދުވެރިކޮށް   އީމެއިލް  ފަރާތްތަކަށް   ޙާޟިރުވި  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ބީލަމުެގ
 . ޙަވާލުކުރަންާވނެއެވެ އެލިޔުން އެފަރާތަކާ  ނުވަތަ. ފޮނުވަންވާނެެއވެ
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 )ނ( ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން 
ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ   .11

 ބަސް 
ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިެއކު ދީފައިާވ ނަމޫނާާއ ބީލަން    .11.1

އެްއޮގތަށް ދިވެހިބަހުންނެވެ. ައދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތަްއ  
 އިިގރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެެއވެ.  

ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ   .12
 ފައިސާ 

 ންނެވެ.  ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިމި ބީލަމުަގއި ައުގ   .12.1

ޝީޓްަގިއ   .13.1 އަގު ހުށަހެޅުން  .13 ބީލަން  އެކަން  ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ  ައުގ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ބީލަމަށް 
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމްަގއި ޖުމްލަ އަުގ )ހިސާބު   –  2ޖަދުވަލު   ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެެއވެ.

 )ތާނައިން( ޖަހާފައިާވ އަާގއި ދިމާނުވާނަމައަކުރުން( ލިޔެފަިއވާ ައުގ ޖުމްލަ އަުގ  
 ހުށަހެޅި އަުގެގ ޮގތުަގއި ބެލޭނީ ޖުމްލަ އަުގ )ތާނައިން( ޖަހާފައިވާ އަަގށެވެ.  

 90  ފެށިެގން  ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  އޮންނަންވާނީ  ތާރީޚް  ހަމަވާ  މުއްދަތު  ބީލަމުެގ  .14.1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު  .14
 . މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުެގ

ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ   .15
 ލިޔުންތައް 

ސެކްޝަން    .15.1 ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ޖަދުވަލު    4ބީލަމާއެކު  ަގިއ    1ަގއި، 
ަގއި ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާން    1ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ) ޖަދުވަލު  

 ޑިސްކޮލިފައި   ތްނަމަނެ  ނުވަތަ  މަދު  ލިޔުންތައް  ނުވަތަ  ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، ލިޔުމެއް
 ( .ކުރެވޭނެެއވެ

 )ރ( ބީލަން ހުށަހެޅުން 
ެއވެ. މިނޫންޮގތަކަށް ޮއންނަ ބީލަމެއް ބަލައެއް އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފަ  ންބީލަ  .16.1 ބީލަން ބަންދު ކުރާނެ ގޮތް  .16

 ނުަގނެވޭނެެއވެ.  
 ވާނެއެވެ.  ޔެފައި އޮންނަންލިބީލަމުެގ ނަން   ބޭރުަގއިސިޓީ އުރަިއެގ  .16.2 

ކަނާ  .16.3  އުރައިެގ  ފަރާތުެގކަނުަގއި    މަތީ  ންތްފަރާތުސިޓީ  ހުށަހަޅާ  ނަާމިއ    ބީލަން 
 ފާ އޮންނަން ވާނެެއވެ. ޔެލި  އަދި ފޯނު ނަމްބަރު  އެޑްރެސް

ބީލަން    އުރަިއގައި  ސިޓީ  ކުރެވިފަިއވާ  ބަންދު  ހުންނަންވާނީ  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  .16.4 
 . ކުރެވިފަެއވެ  އެޑްރެސް ޮގތަށް  ޝީޓްަގިއވާ

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ   .17
 ސުންގަޑި 

ހުށަހަޅަންވީ ސުން ަގޑި    ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  އެދި  މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް  މި  .17.1
 ބީލަން ޝީޓްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

  ދުވަހެއްގެ   ބަންދު  ސަރުކާރު  ތާރީޚަކީ  ކުރެވިފަިއވާ  ބަޔާން  ގައި  18.1  މާއްދާެގ  މި  .17.2
 ތާރީޚަކަށް   އެންމެފަހު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ބީލަން  ހަމަޖައްސައިފިނަމަ  ސަރުކާރުން  ޮގތުަގއި

ދުވަހެްއެގ ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ަގިއާވ    ރަސްމީ  އަންނަ  ޖެހިެގން އެންމެ ައވަހަށް  ވާނީ
 ސުންަގޑީަގެއވެ. 
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 ބަލައެއް ނުަގނެވޭނެެއވެ. އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް   .17.3 

  ހުށަހެޅޭ   ފަހުން   މުއްދަތުގެ  .18
  އަމަލު   މެދު   ތަކާއި   ބީލަން 

 : ކުރާނެގޮތް 

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންަގޑީެގ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެްއ   .18.1
 ނުަގނެވޭނެެއވެ. 

 )ބ( ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން 
 ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ވަނީ  ހަމަޖެހިފައި  ހުޅުވުމަށް  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  މަސައްކަތަށް  މި  .19.1 ބީލަން ހުޅުވުން  .19

 ފޮނުވާ  ތަނަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހުޅުވުމަށް  ބީލަން  އެފަރާތުން  ނުވަތަ  ފަރާތްތަކުެގ
 ހާޒިރުަގއި ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ތާރީޚްަގެއވެ.  ފަރާތެއްެގ

 . އެޑްރެހުަގެއވެ  ޝީޓްަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާބީލަން  އޮންނާނީ ހުޅުވުން ބީލަން  .19.2 

  ސަރުކާރުން   ހުރެ  ސަބަބަކާ  ެއްއވެސް  ތާރީޚަކީ  ހަމަޖައްސާފައިވާ  ހުޅުވުމަށް  ބީލަން  .19.3 
 ޖެހިެގން  އޮންނާނީ  ހުޅުވުން  ބީލަން  ހަމަޖައްސައިފިނަމަ  ޮގތުަގއި  ދުވަހެއްެގ  ބަންދު
 ސުންަގޑީަގެއވެ. ބީލަން ޝީޓްަގިއވާ ަގިއވާ  ދުވަހުެގ ރަސްމީ އަންނަ

ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައިވާ   .20
 ކުށްތައް އިސްލާޚްކުރުން 

ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުެގ ހިސާބުކުރުމުެގ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީަގއި މިާވ    .20.1
 ޮގތްތަކުެގ މަތިން އިސްލާޚް ކުރެވޭނެެއވެ. 

ލިޔެފައިވާ    .20.2 ބަހުން  ދިވެހި  އަދަދާއި  ފައިސާެގ  އަދަދު  ބީލަމުގައިާވ  ފައިސާެގ 
 ތަފާތުވާނަމަ، ރަަގޅު އަދަދުކަުމަގއި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފަިއސާ އަދަދެވެ. 

ބީލަންތައް ޗެކްކުރުމާއި   .21
ބީލަންތަކުގެ  

ރެސްޕޮންސިވްނަސް  
 ކަނޑައެޅުއް 

 ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުުމެގ ކުރިން ތިރީަގިއވިމާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.   .21.1

 ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން.  21.1.1 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެްއކަން  21.1.2 

ކަނޑައެޅުން    22.1.3  ބިޑެއްތޯ  ެއކަށީެގންވާ  ުއސޫލްތަކަށްބަލައި  ބީލަމުަގިއވާ 
 )ރެސްޕޮންސިވްނަސް( 

  އިވޭލުއޭޓް  ބީލަންތައް  .22
 ކުރުން 

ަގިއވާ ކަންކަން ފުރިހަމަާވ   21.1ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުެގ ތެރެއިން އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ    .22.1
 ބީލަންތަކެވެ. 

ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް    ބީލަން  .23
 ކަނޑައެޅުން 

 

  ކުރާނެ   ބޭނުން  ވަޒަންކުރުމަށް  ބީލަން  ،ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ   .23.1
 އެންމެިގނަ މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.    ބަލައިެގން މިންަގނޑަށް
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  ފަރާތްތަކާއި   ވަކިވަކި  .24
  ދާއިރާތަކަށް 

އިސްކަންދިނުން )އުސޫލު  
 (23-2022ނަންބަރު  

(  ފަސްލައްކަ   މިލިޔަން   ދެ)  2،500،000  ކުރިޔަށްގެންދާ   އިދާރާތަކުން   ދައުލަތުގެ   .24.1
  ޕްރޮކިއުމަންޓްތައް  ދެމެދުގެ   ރުފިޔާއާ(  މިލިޔަން   ފަސް)  5،000،000  ރުފިޔާއާއި

 .ކުރަންވާނެއެވެ އަމަލު ގޮތަށް ތިރީގައިވާ ،ހަވާލުކުރުމުގައި
  ހިމެނޭކަމުގައި  ފަރާތެއް  ނިސްބަތްވާ   ރަށަކަށް  އެ  ތެރޭގައި  ބީލަންވެރިންގެ   )ހ( ފާސްވި 

  ކުރެވޭ  ރޭންކް  މަތިން  އެންމެ  ތެރެއިން  ބީލަންވެރިންގެ   ނިސްބަތްވާ   ރަށަށް  އެ  ،ވާނަމަ 
  ކުރެވިފައިވާ   ރޭންކް  މަތިން  އެންމެ  ބީލަމުގައި   މުޅި  ،އަގާއި  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުން 
  އަށްވުރެ(  އިންސައްތަ  ދިހައެއް)  10%  ފަރަގު  އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުން 
  ހަވާލުކުރަން   ބީލަން  ފަރާތާ  ނިސްބަތްވާ   ރަށަކަށް   އެ  ، ވާނަމަ   ކަމުގައި   ބޮޑުނުވާ 

 .ނިންމަންވާނެއެވެ
 

  ،ނަމަ   ނެތް  ބީލަމެއް   ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި(  ހ)  އަކުރުގެ  )ށ( މި
  ހިމެނޭތޯ   ފަރާތެއް  ނިސްބަތްވާ   އަތޮޅަކަށް   އެ  ތެރޭގައި   ބީލަންވެރިންގެ   ފާސްވި

  އެންމެ ތެރެއިން  ބީލަންވެރިންގެ  ނިސްބަތްވާ  އަތޮޅަށް  އެ ،އެގޮތުން . ބަލަންވާނެއެވެ 
  އެންމެ  ބީލަމުގައި   މުޅި  ،އަގާއި  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި  ފަރާތުން   ކުރެވޭ  ރޭންކް  މަތިން
  ފަހެއް)  5%  ފަރަގު   އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުން   ކުރެވިފައިވާ   ރޭންކް  މަތިން

  ފަރާތާ  ނިސްބަތްވާ   އަތޮޅަކަށް  އެ  ،ވާނަމަ   ކަމުގައި  ބޮޑުނުވާ   ވުރެ  އަށް(  އިންސައްތަ 

 .އެވެނިންމަންވާނެ ހަވާލުކުރަން ބީލަން
 

  ބީލަމެއް  ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި(  ށ)  އަދި(  ހ)  އަކުރުގެ  )ނ( މި
  ހަވާލުކުރަން   ބީލަން   ފަރާތާ  ދިވެހި   ކުރެވިފައިވާ   ރޭންކް  މަތިން  އެންމެ  ، ނެތްނަމަ 

 .ނިންމަންވާނެއެވެ
 

  ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި(  ނ)  އަދި(  ށ)،    (ހ)  އަކުރުގެ  )ރ( މި
  ހަވާލުކުރަން   ބީލަން  ފަރާތާ  ކުރެވިފައިވާ   ރޭންކް  މަތިން  އެންމެ  ، ނެތްނަމަ   ބީލަމެއް 

 .ނިންމަންވާނެއެވެ
(  ފަސްލައްކަ   މިލިޔަން   ދެ)  2،500،000  ކުރިޔަށްގެންދާ   އޮފީސްތަކުން   ދައުލަތުގެ   .24.2 

  އަމަލު  ގޮތަށް   ތިރީގައިވާ   ހަވާލުކުރުމުގައި    ޕްރޮކިއުމަންޓްތައް  ކުދި  ރުފިޔާއަށްވުރެ 
 .ވާނެއެވެ ކުރަން

އެންމެ   ރަޖިސްޓަރީ  ގޮތުގައި   ވިޔަފާރިއެއްގެ   މެދުފަންތީގެ   އަދި  ކުދި  ،ކުދި  )ހ( 
 އެ  ، ވާނަމަ   ކަމުގައި  ހިމެނޭ   ތެރޭގައި   ބީލަންވެރިންގެ   ފާސްވި  ފަރާތެއް  ކޮށްފައިވާ 
  ކުރެވިފައިވާ   ރޭންކް  މަތިން  އެންމެ  ބީލަމުގައި   މުޅި  ،އަގާއި  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުން 
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  އަށްވުރެ(  އިންސައްތަ   ފަނަރަ )  15%  ފަރަގު   އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުން 
  ވިޔަފާރިއެއްގެ   މެދުފަންތީގެ   އަދި  ކުދި  ،ކުދި  އެންމެ  ،ވާނަމަ   ކަމުގައި  ބޮޑުނުވާ 
 .ނިންމަންވާނެއެވެ ހަވާލުކުރަން ބީލަން ފަރާތާ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި
  ،ނެތްނަމަ   ބީލަމެއް  ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި(  ހ)  އަކުރުގެ  މި )ށ(  
  ކަމުގައި  ހިމެނޭ   ފަރާތެއް  ނިސްބަތްވާ   ރަށަކަށް  އެ  ތެރޭގައި  ބީލަންވެރިންގެ   ފާސްވި
  ކުރެވޭ  ރޭންކް  މަތިން  އެންމެ  ތެރެއިން  ބީލަންވެރިންގެ   ނިސްބަތްވާ   ރަށަށް  އެ  ،ވާނަމަ 

  ކުރެވިފައިވާ   ރޭންކް  މަތިން  އެންމެ  ބީލަމުގައި   މުޅި  ،އަގާއި  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުން 
  އަށްވުރެ(  އިންސައްތަ  ދިހައެއް)  10%  ފަރަގު  އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުން 
  ހަވާލުކުރަން   ބީލަން  ފަރާތާ  ނިސްބަތްވާ   ރަށަކަށް   އެ  ، ވާނަމަ   ކަމުގައި   ބޮޑުނުވާ 

 .ނިންމަންވާނެއެވެ
 

  ނެތް  ބީލަމެއް   ފެތޭ  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި(  ށ)  އަދި(  ހ)  އަކުރުގެ  )ނ( މި
  ހިމެނޭތޯ   ފަރާތެއް  ނިސްބަތްވާ   އަތޮޅަކަށް   އެ  ތެރޭގައި   ބީލަންވެރިންގެ   ފާސްވި  ،ނަމަ

  އެންމެ ތެރެއިން  ބީލަންވެރިންގެ  ނިސްބަތްވާ  އަތޮޅަށް  އެ ،އެގޮތުން . ބަލަންވާނެއެވެ 
  އެންމެ  ބީލަމުގައި   މުޅި  ،އަގާއި  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި  ފަރާތުން   ކުރެވޭ  ރޭންކް  މަތިން
  ފަހެއް)  5%  ފަރަގު   އަގުގެ  ބީލަމުގެ   ހުށަހެޅި   ފަރާތުން   ކުރެވިފައިވާ   ރޭންކް  މަތިން

  ފަރާތާ  ނިސްބަތްވާ  އަތޮޅަކަށް   އެ  ، ވާނަމަ ކަމުގައި ބޮޑުނުވާ   އަށްވުރެ ( އިންސައްތަ 
 .ނިންމަންވާނެއެވެ ކުރަންހަވާލު ބީލަން
 

  ފެތޭ  ހާލަތަށް   ށްފައިވާ   ބަޔާންކޮ  ގައި(  ނ)  އަދި(  ށ)  ،(  ހ)  އަކުރުގެ  )ރ( މި
  ބީލަން  ފަރާތާ  ދިވެހި   ކުރެވިފައިވާ   ރޭންކް  މަތިން  އެންމެ  ،ނެތްނަމަ   ބީލަމެއް 

 .ނިންމަންވާނެއެވެ ހަވާލުކުރަން
 

  ހާލަތަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ރ)އަދި (  ނ)  ،(  ށ)  ،(  ހ)  އަކުރުގެ   )ރ( މި
  ބީލަން  ފަރާތާ  ކުރެވިފައިވާ   ރޭންކް  މަތިން  އެންމެ  ، ނެތްނަމަ   ބީލަމެއް   ފެތޭ

 .ނިންމަންވާނެއެވެ ހަވާލުކުރަން
 

ބީލަންވެރިން ނިސްބަތްވާ   .25
ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާނެ  

 މިންގަނޑު 

މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް، ވަކި ސަރަހައްދަކަށް ނިސްބަތްވާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި    .25.1
 .މިވަނީއެވެބެލެވޭނެ ގޮތްތައް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

އެޑްރެހަށް   ދާއިމީ  ފަރާތެއްގެ  އެ  ނަމަ،  ފަރުދެއް  އަމިއްލަ  ބީލަންވެރިއަކީ  )ހ( 
 ؛ބަލައިގެން. ނުވަތަ
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ވިޔަފާރިއެއް   އެ  ނަމަ،  ވިޔަފާރިއެއް  ނުވާ  ފަރުދަކަށް  ބީލަންވެރިއަކީ  )ށ( 

 .ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރަށަށް ބަލައިގެން
ންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް ނިސްބަތްވާ  )ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާ

 .ސަރަހައްދުގެ ގޮތުގައި ބަލަންވާނީ، އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ
އަހަރުގެ  1 އިއުލާނުކުރި  ބީލަން  ނަމަ،  ފަރުދެއް  އަމިއްލަ  ބީލަންވެރިއަކީ   .

؛ ވަނަ ދުވަހު އެ ފަރާތް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް   1ޖަނަވަރީމަހުގެ  
 ނުވަތަ

މަށް އިއުލާނުކުރި އަހަރުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ،  . ބީލ2ަ
ޖަނަވަރީމަހުގެ   އަހަރުގެ  އިއުލާނުކުރި  ވިޔަފާރި    1ބީލަން  އެ  ދުވަހު  ވަނަ 

 ނުވަތަ؛ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރަށަށް
ވިޔަފާރިއެއް  3 ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ބީލަމަށް އިއުލާނުކުރި އަހަރުގެ   .

 ނަމަ، އެ ވިޔަފާރިއެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރަށަށެވެ.
 

ބީލަމެއް ނިސްބަތްވާ   .26
ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާނެ  

 މިންގަނޑު 

މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް، ބީލަމެއް ނިސްބަތްވާ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާނީ، އަންނަނިވި    .26.1
 .ގޮތަށެވެ

 .ހުޅުވައިލާ ބީލަން އެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވުން)ހ( ވަކި ރަށަކަށް ނިސްބަތްކޮށް 
 

 .)ށ( ވަކި ރަށަކަށް މަންފާވާގޮތަށް ހުޅުވައިލާ ބީލަން އެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވުން
 

)ނ( އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމުވެފައި ހުރި ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން ހުޅުވައި ލާ ބީލަންތައް  
 .އެ އޮފީސް ގާއިމުވެފައި ހުރި ރަށަކަށް ނިސްބަތްވުން

 
)ރ( އެއް ރަށަކަށްވުރެ ގިނަ ރަށްތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ހުޅުވައިލާ ބީލަންތަކުގައި އެ 

 ބީލަމުގައި ހިމެނޭ އަދި އެ ބީލަމަކުން މަންފާކުރާ ހުރިހާ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވުން.
 

އިޢުލާނާ ުގޅިެގން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ    .27.1 ބީލަންތަން ކެންސަލްކުރުން  .27
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަަމ ބީލަންތައް ބަލައިނުަގތުމުެގ އިޚްތިޔާރު ވެރިފަރާތަށް 
ބީލަންތައް  ފުރިހަމަނުވާ  ބަލައިަގތުމަށްފަހުވެސް  ބީލަންތައް  އަދި  ލިބިެގންެވއެވެ. 

ބީލަންތަްއ  ބާތިލްކުރު އަދި  ލިބިެގންވެެއވެ.  ވެރިފަރާތަށް  އިޚްތިޔާރުެވސް  މުެގ 
ނުވަތަ   ައުގތަކެއްނަމަ  އެކަށީެގންނުާވ  އަުގތަކަކީ  ހުށަހަޅާފަިއވާ  ބަލައިަގތުމަށްފަހު 
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ކެންސަލްކުރުުމެގ   ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ  ބީލަން  އަދަދަކަށް  އެކަށީެގންވާ 
 ރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. އިޚްތިޔާރު މަސަްއކަތުެގ ވެރިފަ 

  ފަރާތް   ކާމިޔާބުކުރާ   ބީލަން  .28
 އެންގުން   އެކަން   ހޮވައި، 

 ލިޔުމުން އަންާގނެެއވެ. ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާއި، ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް   .28.1

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި   .29
 ކުރުން 

 05  ބަންދުނޫން  ިގނަެވެގން  ފޮނުވާތާ  ލިޔުން  އެކަމުެގ  ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް  ބީލަން  .29.1
 މަސައްކަތު   ދެމެދު  ފަރާތާއި  ކާމިޔާބުކުރި  ބީލަން  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ(  ފަހެއް)

 . ކުރަންވާނެެއވެ ސޮއި އެއްބަސްވުމުަގއި
  ސޮއި   ަގއިއެއްބަސްވުމު  މުއްދަތުަގއި  އެ  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  29.1  .29.2 

 ނިންމުން  ނިންމާފައިވާ  ހަވާލުކުރުމަށް  މިމަސައްކަތް  ،ނުކުރައްަވއިފިނަމަ
 . ބާތިލްކުރެވޭނެެއވެ

 ނުވަތަ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ  މަސައްކަތް  ސޮިއކުރުމަށްފަހު  އެއްބަސްވުމުަގއި  .29.3 
  މަސަްއކަތް   ނުކޮށް  މަސައްކަތްފުރިހަމަ  ސޮއިކުރުަމށްފަހު  އެއްބަސްވުމުަގއި
  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ގައި  17.19  ވާއިދުެގޤަ   މާލިއްޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

 . ފިޔަވަޅުެއޅޭނެެއވެ ޮގތުެގމަތިން
 )ޅ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީތައް 

ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށައަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބީލަން ޝީޓްަގއި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނަަމ،    .30.1 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  .30

 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ައސްލުެގ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަދަދުެގ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 
ބޭންކަކުން    .30.2  ަގބޫލުކުރެވޭ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން  ޮގތުަގއި  ބިޑް ސެކިއުރިޓީެގ 

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާއިްމކުރެވިފަިއވާ ފައިނޭންޝަލް ިއންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި 
ބިޑް ސެކިއުރިޓީ    ައސްލެވެ.ެގ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ެގރެންޓީ

 ަގއި ވާނެއެވެ.  7ޖަދުވަލު  އޮންނަންވާނެ ޮގތުެގ ނަމޫނާއެްއ 
  ރަސްމީ ބަންދު ނޫން   ން ފެށިެގންޚުއެކަން އަންާގ ތާރީ  ށްބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަ  .30.3 

  ބިޑް ސެކިއުރިޓީ   ތަކުެގ)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތް   7
ހިފައިެގން   ލިޔުމެއް  ރަސްމީ  ފޮޓޯޖެހި  އެނޭގނެ  ކާކުކަން  އެފަރާތްތަކުން  ބަލާ 

 އަންނަންވާނެެއވެ. 
ބީ  ޅިހުށަހެ  ލަންބީޅުވުމަށްފަހު  ހު  ބީލަން  .30.4  ވަކިވެއްޖެފަރާތަކުން    ނުަވތަ   ނަމަލަމުން 

ފަރާތަ  ލަންބީ ބީލަން  ކާމިޔާބުކުރާ  ލިބުމަށްފަހު  ލިޔުން  ކާމިޔާބުވިކަުމެގ  ބީލަން  ށް 
ދައުލަތަށް   އެފަރާތުން  ކޮށްފިނަމަ  ކެންސަލް ސެކިއުރިޓީ  ބިޑް  ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ނެޭގނެެއވެ.  
 . ދުވަހެވެ 90 ފެށިެގން ންޚުތާރީ ހުށަހަޅާ ބިޑް މުއްދަތަކީ ސެކިއުރިޓީެގ ބިޑް  .30.5 
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އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި   .31
އެޑްވާންސް ފައިސާގެ  

 ގެރެންޓީ 

  ަގވާއިދާ   މާލިއްޔަތުެގ  ދައުލަތުގެ   ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ  ެއދި  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  އެޑްވާންސް  .31.1
 . ދޫކުރެވިދާނެެއވެ ފައިސާ  ެއޑްވާންސް އެްއޮގތަށް

)ދެލައްކަ   /250,000-އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްެގ ޖުމްލަ އަުގ    .31.2
 ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ. 

)ސާޅީސް    45އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްެއދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުވާތާ    .31.3
 ފަހެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ެގރެންޓީެގ ޮގތުަގިއ    ހޯދުމަށް  ފައިސާ   އެޑްވާންސް  .31.4 
ާގއިމްކުރެވިފަިއާވ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ަގބޫލުކުރެވޭ  ސަރުކާރުން 
ސެކިއުރިޓީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  މި  އިންސްޓިޓިުއޝަނަކުން  ފައިނޭންޝަލް 

 ނުވަތަ ެގރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.  
)ފަނަރަ   %15އެޑްވާންސް ފައިސާެގ ޮގތުަގއި ދޫކުރެވޭނީ މަސަްއކަތުެގ ޖުމްލަ އަުގެގ    .31.5 

އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮޑުނުާވ އަދަދެކެވެ. އަދި ެއޑްވާންސްެގ ޮގތުަގއި ދެވޭ ފައިސާ  
ބިލްތަކުން،  ހުށަހަޅާ  ހޯދަމުންދާއިރު  ޚިދުމަތް  ނުވަތަ  ކުރަމުންދާއިރު  މަސައްކަތް 

 އުނިކުރެވޭނެއެވެ. ލަ އަުގެގ ނިސްބަތުން ކޮންޓްރެކްޓްެގ ޖުމް

އަަގކީ    .32.1 ގެރެންޓީ   ޕާރފޯމަންސް  .32 ހުށަހަޅާ  ައގެއްނަމަ    0,000/50-ބީލަމަށް  މަތީެގ  ބީލަން  ރުފިޔާއަށްވުރެ 
ފަރާތުން   ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ކާމިޔާބުކުރި  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ަގބޫލުކުރާ  ސަރުކާރު 

ގާއިމްކުރެވިފަިއވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފަިއާވ  
އަސްލު   ެގރެންޓީއެްއެގ  ނުވަތަ  ޮގތުަގިއ  ސެކިއުރިޓީ  ެގރެންޓީެގ  ޕާރފޯމަންސް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
ޕާރފޯމަންސް ެގރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުަގިއ    .32.2 

 ނިންމާފައިވާ  ހަާވލުކުރުމަށް  މިމަސައްކަތްޕާރފޯމަންސް ެގރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ،  
ބާތިލްކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް   ނިންމުން

   ނެޭގނެެއވެ.

ެގރެންޓީެގ ޮގތުަގއި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ަގބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ޕާރފޯމަންސް    .32.3 
ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ާގއިްމކުރެވިފަިއވާ ފައިނޭންޝަލް ިއންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން  

   ެގ އަސްލެވެ.މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ެގރެންޓީ 
  ތާރީޙުންެގރެންޓީ ހުށަހަޅާ  ޕާރފޯމަންސް    އަކީ  މުއްދަތަކީ  ެގެގރެންޓީޕާރފޯމަންސް    .32.4 

 އެްގރީމަންޓްެގ މުއްދަތެވެ.  ފެށިެގން
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި   .33

 މައްސަލަ ބެލުން 
ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފަދައިން ބީލަމެއްަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ ަގވާއިދުެގ    .33.1

ހުށަހެޅޭ  ހުށަހެޅުމާއި،  މައްސަލަ  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ 
ސަރކިއުލަރ   މާލިްއޔަތާބެހޭ  ދައުލަތުެގ  ޢަަމލުކުރެވޭނީ،  ބެލުމުަގއި  މައްސަލަތައް 



 

 13ގެ   44ޞަފްޙާ:  
 
 

 

 266-PR/266/2023/71(IUL)                                        ހޯދުން ފަރާެތއް ކޮްށދޭނެ މަސައްކަްތ މަރާމުާތ ބައެއް  ހުރި ކުރަން ނޫރު މަސްޖިދުލް 13

  

ަގިއވާ "ބީލަމަކާ ުގޅިެގން މައްސަލަ    17ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ނަންބަރު  
ާއ   އުޞޫލު"  ޢަމަލުކުރާނެޮގތުެގ  ބެލުމުަގިއ  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ހުށަހެޅުމާއި، 

 އެްއޮގތަށެވެ. 
ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފަދައިން ބީލަމެއްަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ ަގވާއިދުެގ    .33.2 

ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތަްއތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތާބެހޭ 
ނަންބަރު   ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ  "ބީލަން    18ެގ  ަގިއވާ 

ބީލަންވެރި އޮފިސަރަށް  ޕްރޮކިުއމަންޓް  އޮފީހުެގ  ހުށަހަޅާ އިޢުލާންކުރި  މައްސަލަ  ޔާ 
 ފޯމުންނެވެ. PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" -ފޯމް

ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފަދައިން ބީލަމެއްަގިއ    17.09ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުެގ ަގވާއިދުެގ    .33.3 
ހުށަހަޅާ   މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުން،  ބެލުމަށް  ކަންތައްތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ 

)ހަތެއް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ، މައްސަލަ    7ންދު ނޫން  ތާރީޚުން ފެށިެގން ސަރުކާރު ބަ 
ނިންމައި، މައްސަލަ ނިންމިޮގތް ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ދައުލަތުެގ 

ަގިއވާ   19ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  
ފޯމުން   PR-14ރުދޭ ޖަވާބު"  "ބީލަމުެގ މައްސަލައާއި ުގޅިެގން ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަ

 ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އަންާގނެެއވެ. 
  ބީލަމެއްަގއި   ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ަގއި  17.09  ަގވާއިދުެގ  މާލިއްޔަތުެގ  ދައުލަތުެގ  .33.4 

  އޮފިސަރުދޭ   ޕްރޮކިއުމަންޓް  ،ހުށަހެޅުމުން  ބެލުމަށް  ކަންތަްއތައް  ކުރާ  ޚިލާފަށް  ަގާވއިދާ
ބިޑް   ބެލުމަށް  އަލުން  މައްސަލަ   ބަޔާންކޮށް  އެކަން  ނުޖެހޭނަމަ   ހިތްހަމަ  ޖަވާބާމެދު
 . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް

މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް   .34
މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު  
 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން 

ބާބު    .34.1 ަގާވިއދުެގ  މާލިއްޔަތުެގ  ފަދައިން    17.11ދައުލަތުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި 
ބެލުމަށް  އަލުން  އިދާރީކަންކަން  ުގޅިެގން  މައްސަލައަކާއި  ދިާމވާ  ބީލަމެއްަގއި  
މާލިއްޔަތާބެހޭ   ދަުއލަތުެގ  ހުށަހެޅުމުަގއި،  އަށް  ކޮމެޓީ"  ރިިވޔު  "މުސްތަޤިއްލު 

  ަގއިވާ "ބީލަންވެރިޔާ   21ެގ ޖަދުވަލު    K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  
ބަލާ  އަލުން  މައްސަލަ  "ބީލަމުެގ  އެދި  ބަލައިދިނުމަށް  އަލުން  މައްސަލަ  ބީލަމުެގ 

PR-އެޕީލް މަރުހަލާ"    –މުސްތަޤިއްލު ރިވިޢު ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު"  

 ފޯމުން ހުށަހަޅިދާނެއެވެ.  16
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 3  - ސެކްޝަން  

 މާއްދާތައް   ހާއްސަ   އަދި  އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް

  .35.1 މާނަކުރުން  .35

 

"މަސައްކަތުެގ ވެރިފަރާތް" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މަސަްއކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

   އިދާރާއަށެވެ.

"މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ަމސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް   .35.2 
 އެދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ.

"މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފަިއެއވަނީ ބީލަން ޝީޓްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ   .35.3 
 މަސައްކަތަކެވެ. 

"މަސައްކަތުެގ ައުގ ނުވަތަ ކުލި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ެއއްބަސްވުާމއި އެްއޮގތަށް    .35.4 
ހަވާލުކު މަސައްކަތް  ނުވަތަ  ހަވާލުވާ  މަސައްކަތް  ފުރިހަމަކުރުމުން  ރާ  މަސައްކަތް 

 ފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާއަށެވެ.  

ވެރިފަރާތާއި،    .35.5  މަސަްއކަތުެގ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "އެއްބަސްވުން" 
ވެވޭ   ޮގތުން  މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ  ދެމެދު  ފަރާތާ  ހަވާލުާވ  މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 އެއްބަސްވުމަށެވެ. 

  އުޅޭ   ކައިވެނިކޮށްެގން  ުމވަްއޒަފަކު  އެ  ،ެއވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ރިލޭޓިވް  ކްލޯޒް"  .35.6 
  އެއްބަނޑު  ،މީހުންނާއި  އެއްބަފާ  ،މީހުންނާއި  ެއއްބަނޑު  ،ދަރިންނާއި  ،މީހާއާއި
  މުަވއްޒަފަކު   އެ  ،ދޮންދަރިންނާއި  ،މަިއންބަފައިންނާއި  ،މީހުންނާއި  އެއްބަފާ

  އެއްބަނޑު  ،މީހުންނާއި ެއއްބަފާ  ،މީހުންނާއި  ެއއްބަނޑު މީހާެގ  އުޅޭ  ކަިއވެނިކޮށްެގން
 .މައިންބަފައިންނަށެވެ މީހާގެ  އެ ،މީހުންނާއި އެއްބަފާ

  ހިއްސާ  ވިޔަފާރީެގ  މުަވްއޒަފަކާ  އެ  ،އެވަނީ   ބުނެފައި  ކަމަށް"  އެސޯސިއޭޓް  ކްލޯޒް"
 .ފަރާތްތަކަށެވެ އޮންނަ ުގޅުން ވިޔަފާރީެގ ނުވަތަ
 

 ާގނޫނު  ،ބެލެވޭނީ  ޮގތުގައި  ތަކުެގ"  ވިޔަފާރި  މެދުފަންތީެގ  އަދި  ކުދި  ،ކުދި  އެންމެ"  .35.7 
 ދަށުން  ެގ(  ާގނޫނު  ވިޔަފާރީެގ  މެދުފަންތީެގ  އަދި  ކުދި)  06-2013  ނަންބަރު

 ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ
 

 ފަރާތުން   އެއް   ުގޅިެގން  މިއެއްބަސްވުާމއި   ފަރާތްތަކުން  ޝާމިލުވާ   އެއްބަސްވުމުަގއި  މި  .36.1 ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރުން  .36
 ދިވެހި  އަންާގނީ  އާއްމުޮގތެއްަގއި  އެންުގންތައް  ެއންމެހައި  އަންަގންޖެހޭ  ފަރާތަށް  އަނެއް
 .ލިޔުމުންނެވެ ،ބަހުން
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  ނުވަތަ   އަތަށް  އަތުން  ރައްދުކުރާނީ   ލިޔުން  ފޮނުވާ  ފަރާތަށް  އަނެއް  އެއްފަރާތުން  .36.2 
ބީލަމުަގއި ބަޔާން ކޮށްފަިއވާ    ،ކަނޑައެޅިފަިއވާއީމެއިލަށް   ނުވަތަ   ،ފޯސްޓުން  ރަޖިސްޓްރީ
 އެޑްރެހަށެވެ. 

  ބޭނުންވާ  ކުރާން  ބަދަލު  ،ބޭނުންވާނަމަ  ބަދަލުކުރާން  ެއޑްރެސް   މިއެއްބަސްވުމުަގއިވާ   .36.3 
 . އަންަގންވާނެެއވެ ލިޔުމުން ފަރާތަށް އަނެއް ފަރާތުން

ތިންވަނަ ފަރާތަކާއި   .37
 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން 

  އެހެންފަރާތަކާއި   ެއްއވެސްބައެއް  މަސައްކަތުެގ  ދަށުންކުރެވޭ  މިއެއްބަސްވުމުެގ  .37.1
 ، ފަރާތުން  ޙަވާލުވާ  މަސައްކަތް  ބަޔާންކޮށް  އެކަން  ބޭނުންވާނަމަ  ކުރަން  ޙަވާލުކޮށްެގން
 ހުއްދަހޯދަށްވާނެއެވެ.  ހުށަހަޅާ ލިޔުމުން ވެރިފަރާތަށް

  ބަެއއް   ެއްއވެސް  މަސައްކަތުެގ  ފަރާތަކާ  އެހެން  ޮގތުެގމަތިން  ަގިއވާ  137.  .37.2
  ފަރާތުން   ޙަވާލުވާ   މަސައްކަތް   ހަވާލުކުރިކަމުަގިއވިޔަސް 

 އުފުލަން ވާނެެއވެ.  ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް މިއެއްބަސްވުމުަގއިާވޮގތުެގމަތިން
ޚިދުމަތާއި  ތަކެއްޗާއި   .38

 ހަވާލުވުން 
ލިބިފައިވޭތޯ  .38.1 ތަކެތި/ޚިދުމަތް  ޮގތަށް   މިއިދާރާއާބަލާނީ    އެއްބަސްވުމުަގިއވާ 

މަސަްއކަތް ކޮލިޓީ ބެލުމަށްފަހު ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި އެްއޮގތަށް    ެއވެ.ޙަވާލުވުމަށްފަހު
އެްއޮގތަށް   އެްގރީމަންޓާ  ވާނަމަ  ތަކެތި/ޚިދުމަތް  ނިންމާފައިވާކަމަށް 

ޚިދުމަތް/ތަކެތި    ލިބުނުކަމަށްބެލޭނެއެވެ. ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  ޚިލާފަށް  އެއްބަސްވުމާ  އަދި 
 އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެެއވެ. 

ތެރޭަގއި    .38.2 މުއްދަތުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތަކެތި/ޚިދުމަތް  އެއްބަސްވުމުަގއި 
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ 

  ކާރިޘާެއއް/ ޙާދިސާއެއް  ޤުދުރަތީ  ނުވަތަ  ކަމެއް  ބާރުނުފޯރާ  ހަވާލުވިފަރާތުގެ   މަސައްކަތް  .38.3 
  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  މުއްދަތު  ކުރިމަތިެވއްޖެނަމަ  ުގޅޭކަމެއް  މެނިފެކްޗަރިންއާއި  ނުވަތަ

  ުގޅޭކަމާ  ނުވަތަ  ރަސްމީ)  އެޭގފަދަ  ދިމާިވކަން  އެކަމެއް  ނުވަތަ   ކާރިޘާއެއް/އެޙާދިސާެއއް
 ކުރިން  ހަމަވުމުެގ  މުއްދަތު  ނިންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ލިޔުންތަކާއެކު  (ފަރާތްތަކުެގ

   ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. މަސައްކަތުެގ ވެރިފަރާތަށް
 މުއްދަތު  ހުށަހެޅިނަމަވެސް  ކޮށްދިނުމަށްރުއިތު  މުއްދަތު  ހުރެ  ސަބަބަކާއި  އެްއވެސް  .39.1 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  .39

  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގައި"  އުޞޫލު  ިއތުރުކޮށްދިނުމުެގ  މުއްދަތު"  އިތުރުކޮށްދޭނީ
 ޮގތުެގމަތިން ބިޑް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅައިެގންނެވެ. 

މާލިްއޔަތުެގ    .39.2 ދައުލަތުެގ  ނުނިމޭނަމަ  މަސައްކަތް  މުއްދަތަށް  އެއްބަސްވުމުަގިއވާ 
ޑެމޭޖަސް    10.71ޤަވާއިދުެގ   ލިކުއިޑޭޓަޑް  ޮގތުެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  މާއްދާއާ  ވަނަ 

 ކެނޑޭނެެއވެ.  
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އަުގ    .39.3  ކަނޑާނީ،  00,000/0,5-ޖުމްލަ  ފައިސާ  ބީލަމެްއނަމަ  ދަށުެގ  ރުފިޔާއަށްވުރެ 
)ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާ ުގނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ  0.005ޖުމްލަ އަުގ 

 މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުެގ އަދަދާ ުގނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ. 
 CP*0.005*LDލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = 

CP ްރައިސް(: ކޮންޓްރެކްޓްެގ ޖުމްލަ އަގު )ކޮންޓްކެޓް ޕ 
LD  ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮންޓްރެކްޓްެގ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ( 

  ކުރުމާއި   ޖުރިމަނާ  .40
 ކުރުން   ބާތިލް   އެގްރީމަންޓް 

 

މުއްދަތަށް    .40.1 ލަސްވާ  ނުނިމި  ފަރާތުންމަސައްކަތް  ޙަވާލުވި  ފައިސާ   މަސައްކަތް 
ހުށަހަޅާ ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ   މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުންދޭންޖެހިއްޖެނަމަ،  

މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވީ ުމއްދަތަށްވާ ފައިސާ ބިލްަގިއވާ އަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު 
 ބާކީ ފައިސާެއވެ. 

އަުގެގ    .40.2 ޖުމްލަ  ޑެމޭޖަސް    15%މަސައްކަތުެގ  ލިކުއިޑޭޓަޑް  އަށްވުރެ  އިންސައްތަ 
 ބޮޑުެވއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރެވޭނެެއވެ. 

ފާހަަގ   .40.3  ނުދާކަމަށް  ކުރިޔަށް  މަސަްއކަތް  ބަޔާންކޮށްފައިާވޮގތަށް  އެއްބަސްވުމުަގއި 
ބާތިލްކުރުމުެގ   ބައެއް  އެއްބަސްވުމުެގ  ނުވަތަ  އެއްބަސްވުންެއއްކޮށް  ކުރެިވއްޖެނަމަ 

 ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުެގ ވެރިފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
ބަންދުނޫން  އެްއވެސް    .40.4  ބާތިލްކޮށްފިނަމަ  އެްއބަސްވުން  ދުވަހުެގ   3ސަބަބަކާހުރެ 

ތެރޭަގިއ، އެހާތަނަށް ނިމިފަިއވާ މަސަްއކަތާިއ، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުެގ ތަފްސީލް  
އަާގއެކު ލިޔެ، ދެފަރާތުން އެލިޔުމުަގިއ ސޮއިކުރަން ވާނެެއވެ. އަދި މަސައްކަތް ހިނާގ  

ކޮންޓްރެކްޓަ ހުންނަ  އެތަކެތި   ސައިޓްަގއި  ނަަގއި  ލިސްޓް  ތަކެތީެގ  ހުރިހާ  ެގ  ރ 
މިއިން   3ބަނދުނޫން   ފަހުން  މުއްދަތުެގ  މި  ެގންދަންވާނެެއވެ.  ތެރަޭގއި  ދުވަހުެގ 

 ނެއެވެ. އެްއޗަކަށް ދިމާވާ އެްއވެސް ަމއްސަލަައކަށް ޒިންމާެއއް ނުެވވޭ 
ޤާނޫނެްއ    އެްއވެސް  ސަރުކާރުެގ  ސޮއިކުރުމަށްފަހު  ދެފަރާތުން  އެއްބަސްވުމުަގއި  މި  .41.1 އެގްރީމަންޓް ބާތިލްކުރުން  .41

 އެފަދަ  ނުވަތަ އެނގިއްޖެނަމަ  ވާކަން  ތަޢާރުޟު ެއއްބަސްވުމާއި މި ދަކާަގވާއިނުވަތަ 
  މިއެއްބަސްވުން   މުޅި  ސަބަބުން  އެކަމެއްެގ  ހެދިއްޖެނަމަ   ަގވާއިދެއްޤާނޫނެއް ނުވަތަ  

  އެ  ހިމެނޭޮގތްވެއްޖެނަމަ  އެއްބަސްވުމުަގއި  މި  ާމއްދާެއއް  އެފަދަ.  ނުވާނެެއވެ  ބާޠިލެއް
 ދެމެހެއްޓުމަށް  އުވާނުލައި  އެއްބަސްވުން  މި  ނަމަވެސް  އިސްލާހްކޮށްެގން  މާއްދާއެއް

 . ޤަބޫލުކުރަމެވެ އެއްބަސްވެ ދެފަރާތުންވެސް

ޑިޔުޓީތަކާިއ،    .41.2  ކަސްޓަމްސް  ޓެކްސްތަކާއި،  ދަްއކަންޖެހޭ  ުގޅިެގން  މިމަސައްކަތާިއ 
ފީއެްއ   ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ  ފީެއއް  އެހެނިހެއް  އަދި  ފީތަްއ  ލައިސަންސް  އިމްޕޯޓް 

 ދައްކާނީ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.
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  މެދުަގއި   ދެފަރާތުެގ  ެގނެވޭނީ  ބަދަލެއް  މާއްދާއަކަށް  އެްއެވސް  އެއްބަސްވުމުަގިއވާ  މި  .42.1 އެހެނިހެން ކަންކަން  .42
 . ެއއްބަސްވުމަކުންނެވެ ސޮއިކުރެވޭ

ޓެކްސް އަދި އެހެނިހެން   .43
 ފީތައް 

  ޤާނޫނުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކުރާނީ  ތަންފީޛު  އަދި  ، ހިންާގނީ  އެއްބަސްވުން  މި  .43.1
 . ެއްއޮގތަށެވެ ޤަވާއިދުތަކާއި

އެއްބަސްވުމަށް   .44
 ބަދަލުގެނައުން 

 ދައްކަިއެގން  ވާހަކަ   މެދުަގއި  ދެފަރާތުެގ  ދެބަސްވުން  އުފެދޭ  އިމެދުމިއެއްބަސްވުމާ  .44.1
  ހުށަހަޅައިެގން   އްސަލަމަ  ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ހައްލުނުކުރެިވއްޖެނަމަ

 . ނިންމާނީއެވެ
އެއްބަސްވުމަށް ހިނގާނެ   .45

 ޤާނޫނު 
ތުެގ  ދެފަރާ  ހަްއލުކުރާނީވެސް  ެއކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ނެތްކަމެއް   ަގއިމިއެއްބަސްވުމު  .45.1

  ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ހައްލުނުެވއްޖެނަމަ.  ދަްއކަިއެގންނެވެ  ވާހަކަ  މެދުގައި
 . ނިންމާނީއެވެ ހުށަހަޅައިެގން މައްސަލަ
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 4  - ސެކްޝަން  
 ޖަދުވަލުތައް 

 1 –   ޖަދުވަލު 
 ޗެކްލިސްޓް   އަދި   ލިޔުންތައް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ފަރާތުން   ހުށަހަޅާ   ބީލަން 

 އޮފީސް  ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ   #
ހުށައަޅާ  
 ފަރާތް  

   ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.   ނެތްނަމަ   ނުވަތަ   މަދު   ލިޔުންތައް   އަދި   ލިޔުމެއް   އަދި   މަޢުލޫމާތު   ތިރީގައިމިވާ   ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު 

   (  2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު   .1

2.  
)މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް    ޝީޓް  ްޕރޮފައިލް  ކޯަޕރޭޓްނުވަތަ  ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ    ވިޔަފާރީގެ

 އިން ދޫކޮށްފައިވާ( 
 

 

   ( 3)ޖަދުވަލު  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ްޕރޮފައިލް  .3

4.  
"ބީލަން ހުށައަޅާ ފޯމު"ގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮީޕ ނުވަތަ ޕާސްޯޕޓުގެ  

 ކޮީޕ
 

 

   ސެޓްފިކެޓް ކޮީޕ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ( ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޖީއެސްޓީ   .5

   ( އެޓާރނީ އޮފް ަޕވަރ) ލިޔުން  ހުއްދަ ސޮއިކުރުމުގެ ބީލަމުގައި  .6

   . އެލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ ލިޔުން  ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައިވާ ވަނަ 6.1  .7

8.  
  ހިމެނިފައިވާ  ގައި  5  ސެކްޝަން   ، ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ހުށަހަޅާ  ކޯޓޭޝަން  އަމިއްލަ  އެފަރާތެއްގެ)  ކޯޓޭޝަން

  .(ވާނެއެވެ ހުންނަން   އެނގެން ވަކިން ވަކި  އަގު  ބައިތަކަށްވާ ހުރި  ކޯޓޭޝަންގައި
 

 

 . ނުލިބޭނެއެވެ   މާރކްސް   ނެތްނަމަ   ނުވަތަ   މަދު   ލިޔުންތައް   އަދި   ލިޔުމެއް   އަދި   މަޢުލޫމާތު   ތިރީގައިމިވާ   ހުށަހަޅާއިރު   ބީލަން 

   (ކޮށްފައިވާނަމަ  ރަޖިސްޓަރ) ކޮފީ   ސެޓްފިކެޓްގެ ރަޖިސްޓްރޭސަން އީ.އެމް.އެސް  .9

10.  
 ހުށަހަޅާފައި  ފުރިހަމަކޮށް  5  ޖަދުވަލު  އަދި  ލިޔުންތައް  ތަޖްރިބާގެ  މަސައްކަތުގެ  މަސައްކަތާގުޅުންހުރި  ހުށަހަޅާ  ބީލަން
 ( ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ދިނުމަށް  މާރކްސް ގައި  6 ޖަދްވަލު ) 

 
 

ވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމި ބީލަން  
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

   ތަރުތީބުކުރެވިފައި    މިލިސްޓުގައި ވާ ތަރުތީބުންހުރީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް    .11

   ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި )ކިތައް ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ  ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށް(   .12

   ސޮއިކޮށްފައި  ހުރީ ޞަފްހާތަކުގައި   .13

   ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަހާފައި  ހުރީ  ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް  .14

 ލިޔުންތައް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ކުރިން   ސޮއިކުރުމުގެ   އެއްބަސްވުމުގައި 

15.  
 މަސް 3  ދޫކުރިފަހުން)  ކޮީޕ ރިޯޕޓްގެ  ކްލިއަރެންސް   ޓެކްސް  ދޫކުރާ  އޮތޯރިޓީން ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް
 ގެރެންޓީގެ އަސްލު  ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ ާޕރފޯމަންސް  ާޕރފޯމަންސްއަދި  ( ހަމަނުވާ
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 2 –   ޖަދުވަލު 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަން   .1
 1.1 ނަންވިޔަފާރީގެ  

 1.2 އެޑްރެސް  

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 
 2.2 އިޢުލާން ނަންަބރު 

 އަގު ހުށަހަޅާ   .3
 އަގުހުށަހަޅާ  

3.1 
 ޖީ.އެސް.ޓީ 

 ހިސާުބ އަކުރުން() އަގުޖުމްލަ  

 )ތާނައިން ޖެހުމަށް(  އަގުޖުމްލަ  

 2.3  މުއްދަތު 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު  .4
މާއްދާތައް  އެގްރީމަންޓްގެ  މަޢުލޫމާތާއި،  ދީފައިވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ނުވަތަ  ތަކެތި  މަސައްކަތް/    މަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ 
  / އަޅުގަނޑު  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ނުވަތަ  މަސައްކަތް/ތަކެތި  މި  އަގަށް  ދެންނެވިފައިވާ  މަތީގައި  ފަހު،  ބެލުމަށް  ރަނގަޅަށް 

 މެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ. އަޅުގަނޑު
4.1 

ނިންމައިފިނަމަ،   ހަވާލުކުރަން  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ނުވަތަ  މަސައްކަތް/ތަކެތި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގައިވާ    3.2އަޅުގަނޑު/ 
 މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ. 

4.2 

ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށް، އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު / އަޅުގަނޑުމެން   90މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ 
އެއްބަސްވަމެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން އެދިވަޑައި ގެންފިނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި 

 މަސައްކަތް/ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.    ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް 
4.3 

   ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .5

 

 ސޮއި 

 ނަން  

 މަޤާމު 

 ތާރީޚް 
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 3 –   ޖަދުވަލު 
 ޕްރޮފައިލް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  

 

 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1
  -1.1 ނަންވިޔަފާރީގެ  

  -1.2 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް 

  -1.3 ރަޖިސްޓްރީ ނަންަބރު 

  -1.4 ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންަބރު  

  -1.5 ނަންަބރު  ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން 

  -1.6 ފޯނު ނަންަބރު  

  -1.7 އީމެއިލް އެޑްރެސް  

ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު )ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެންނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ   .2
 މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު( 

 # ނަން  މަޤާމު 

   

   

   

   

 މަސައްކަތްތައް އާންމުކޮށްކުރާ   .3
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 4 –   ޖަދުވަލު 
 މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 

 

 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
)ދިވެހި    ފާއިތުވި މަހުގެ ބެލެންސް 
 ރުފިޔާއިން( 

 # އެކައުންޓް ނަންބަރު  އެކައުންޓްގެ ބާވަތް 

    

    

    

 ޖުމްލަ  

 ކްރެޑިޓް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

)ދިވެހި    ފައިސާގެ އަދަދު 
 ރުފިޔާއިން( 

 # ކުރެޑިޓް ދޫކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަން  ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް  ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު 

     

     

     

 ޖުމްލަ  
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 5 –   ޖަދުވަލު 
 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް   ( ފަހެއް )   5ފާއިތުވި  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް 

މަސައްކަތުގެ އަގު  
 )ދިވެހި ރުފިޔާއިން( 

 # މަސައްކަތުގެ ނަން  މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް  މަސައްކަތްކުރި އަހަރު 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ޖުމްލަ: 
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 ޖަދުވަލު  6
 ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް  ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު 

 
  އިންޓް ދެވޭނެ ޕޮ 

 ދާއިރާ 
 ގޮތުގެ ތަފްސީލް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ  

ޕޮއިންޓްގެ  

 އަދަދު 

   95 ×ހުށަހެޅި އަގު  / އަގުއެންމެ ކުޑަ ހުށަހެޅި  އަގު
 .( ގިނަވާނެއެވެ ޕޮއިންޓް ލިޭބ ވަރަކަށް ކުޑަވީ އަގު)

95 

  5 × މުއްދަތު ހުށަހެޅި/  މުއްދަތު ކުރު އެންމެ ހުށަހެޅޭ މުއްދަތު
ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ. މުއްދަތު މިދާއިރާއަށް  )މުއްދަތު ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާ ީބލަންތަކަށް  

އަދި   ގިނަވާނެއެވެ.  ޕޮއިންޓް  ލިޭބ  އެކަށީގެންވާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުރުނަމަ  މުއްދަތަކީ 
މިަބޔަށް   ޤަޫބލުކުރެވޭނަމަ  ކޮމިޓީއަށް  ިބޑު  މުއްދަތެއްކަމަށް  ކުރު  މުއްދަތަކަށްވުރެ 

 އެޅިފައިވާ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.( ކަނޑަ

5 

 100 ޖުމްލަ 
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 ޖަދުވަލު  7
 )ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ނަމޫނާ( 

 

F o r m  o f  B i d  S e c u r i t y  ( B a n k  G u a r a n t e e )  
 

WHEREAS, ………………………………………………..[name of Bidder] (hereinafter called “the Bidder”) 

[company registration number] has submitted his Bid for the Project no……….issued by the Secretariat of 

Kulhudhuffushi City Council on ………………………………… …………..for construction of 

…………………………… …….[name of Contract] (hereinafter called “the Bid”)  under Invitation of bidders No. 

………………….. [Announcement Number] 
 

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We ………………………………………. [name of Bank] of ……… 

…………………… [name of country] having our registered office at 

………………………………………………………………………………….. (hereinafter called “the Bank”) are 

bound unto …………………………….[name of Purchaser] (hereinafter  called “the Purchaser”) in the sum of  

*…………………………………………..  for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the 

Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.  
 

SEALED with the Common Seal of the said Bank this ……..day of  …………….20……………..  
 

THE CONDITIONS of this obligation are: 

  

(1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form 

of Bid; 

           or 

(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid 

validity: 

 (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, 

if required; or 

 (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to 

Bidders; or 

 (c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,  

* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian 

Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 30.1 of the Instructions to Bidders.  

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the 

Purchaser’s having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount 

claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred 

condition or conditions. 
 

This Guarantee will remain in force up to and including the date ………………………. days after the deadline for 

submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by the Purchaser, 

notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach 

the Bank not later than the above date.  

 

DATE…………………………… SIGNATURE OF THE BANK  

      

WITNESS ……………………… SEAL  
 

[signature, name, and address]  
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 ސެކްޝަން  –  5
 ކޮޓޭޝަން ސީޓް 

 

 # ތަފްސީލް  ރޭޓް  ޖުމްލަ 

 1 މިސްކިތު އިރުމަތިފަރާތު ތަޅުމަށް ަބއެއް އިތުރުކުރުން  

 2 ނޫރު މިސްކިތު އުތުރު ފަރާތަށް ަބއެއް އިތުރރުކުރުން  

  
ތަޅުންގަޑުގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައި  ނޫރު މިސްކިތު އުތުރު ފަރާތަށް އިތުރުކުރި 

 ޕާޓިޝަނެއް ޖެހުން 
3 

 4 މިސްކިތު ހުޅަނގު އުތުރު ކަނުގައި ހުރި އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުން   

  
ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ގޭޓް ހެދުމާއި ގޭޓް ކުރިމަތީގައި އަތުރާފައިވާ ގައުތަކަށް 

 ަބދަލުގެނައުން 
5 

 6 ގޭޓް ލައިޓްތައް ބަދަލުކުރުން ސްކިތުގެ ފެންޑާއާއި އަސްކެނި އަދި މި  

  
މާމް ކޮޓަރި ފުރާޅާއި މިސްކިތު ފުރާޅާއި ދޭތެރެ ފެން ނުވިއްސާގޮތަށް އި

 ެބއްދުން 
7 

  
މިސްކިތު އިރު އުތުރުކަނުގައި ހުރި އިސްކުރުަބރި ކައިރީގައި ހުރި ފެންވަޅަށް 

 ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލްތައް 
8 

 9 މަރާމާތު ކުރުންމިސްކިތު ފެންޑާ ފުރާޅު   

 10 މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި އަތުރާފައިވާ ގައު ތަކުގައި ފުލޮރ ޕެއިންޓުލުން   

 11 މިސްކިތު އިރު އުތުރު ކަނުގައި ހުރި އިސްކުރުަބރިއަށް ގެނެވޭ ަބދަލް  

 12 އިމާމް ކޮޓަރީގައި މޫނުދޮންނަ ތަށި ހަރުކުރުން  

 13 ނެގުމާއި ުބޑު އެޅުންނޫރު މިސްކިތު ތާޅަފިލި ޓަވަރު   

 14 ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހުރި ތާޅަފިލި ޓަވަރު ނެގުން   

 15 ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނެގި ޓަވަރަށް ގެންނަން ޖެހޭ ަބދަލުތައް   

 16 ނޫރު މިސްކިތުގައި ޓަވަރު ހަރުކުރުމަށް ކޮންކުރީޓް ުބޑްއެޅުން  

 17 ހަރުކުރުންނޫރު މިސްކިތުގައި ޓަވަރު   

 18 ނޫރު މިސްކިތަށް އަލަށް ނެގި ޓަވަރުގައި ތާޅަފިލި ހަރުކުރުން  

  އެހެނިހެން   

    

    

 ޖުމްލަ އަގު   

 8ޖީ.އެސް.ޓީ %  

 ޖުމްލަ އަގު )ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން(   

 
  



 

 26ގެ   44ޞަފްޙާ:  
 
 

 

 266-PR/266/2023/71(IUL)                                        ހޯދުން ފަރާެތއް ކޮްށދޭނެ މަސައްކަްތ މަރާމުާތ ބައެއް  ހުރި ކުރަން ނޫރު މަސްޖިދުލް 26

  

 6  –   ސެކްޝަން 
 

 މަސްޖިދުލް ނޫރު މަރާމާތުކުރުމާއި ކުރުމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  
 

ަބޔާންކުރެވިފައިވާ            މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން  ގުޅޭ  ކުރުމާއި  މަރާމާތު  ނޫރު  މަސްޖިދުލް  ކަރުދާހަކީ  މިމަޢުލޫމާތު 
 މައުލޫމާތު ކަރުދާހެކެވެ. 

 
 އިރުމަތިފަރާތު ތަޅުމަށް ބައެއް އިތުރުކުރުން މިސްކިތު   .1

 ނޫރު މިސްކިތު އިރުމަތިފަރާތުގައި އަޅާފައިވާ ތަޅުމަށް ަބއެއް އިތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ކުރެހުން 1.1

 އިންޗި އެވެ. މިހާރު އަޅާފައިވާ ތަޅުމާއި އެއްލެވެލަށް މުށިޖަހާ ނިމޭއިރު ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.    6އިތުރު ކުރާަބއިގެ އުސްމިނަކީ  1.2
 ތަޅުން އިތުރު ކުރެވޭ ސަރަހައްދުގައި އަތުރާފައިވާ ގައުތައް ނަގަންވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ނިމުމުން ނެގި ގައުތައް މިއިދާރާއިން 1.3

 ނަކަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. ދައްކާތަ
 ތަޅުން އިތުރު ކުރެވޭ ސަރަހައްދުގެ ކައިރިފަށުގައި ޖަހާފައިވާ މުށިތައް ކޮށައި ނައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އަލަށް އިތުރު ކުރެވޭ ަބއިގެ  1.4

ންނެއެވެ. ރޭނުމުގެ  އިންޗި އެޅިގަލު  4ކައިރިއިރިފަށް ރާނާނީ ދިވެހި ވެއްޔާއި ސިމެންތިން ބޭނުންކޮށްގެން މެޝިނުން އަޅާފައިވާ "
އެވެ. ރާނާފައިވާ ތަނުގައި ސިމެންތި ޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ވެއްޔާއި ސިމެންތިއެވެ. ސިމެންތި ޖެހުމުގެ   1:4ރޭޝިއޯއަކީ  
 އެވެ.  1:4ރޭޝިއޯ އަކީ 

 ތަޅުން ދަށަށް އަޅާނީ ވެއްޔެއެވެ.  1.5
އެވެ. ސިމެންތި ގެށުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ  1:4ނެއެވެ. ރޭޝިއޯއަކީ  އިންޗި ޯބމިނުގައި ދިވެހި ވެއްޔާއި ސިމެންތިން  2ތަޅުން އަޅާނީ " 1.6

 ލޮނު އެކު ނުލެވޭ ފެނެވެ. 
ހުރި  1.7 މިހާރު  މުށިޖަހާނީ  އަދި  އުސްކުރެވިފައެވެ.  އެއްލެވެލަށް  ތަޅުމާއި  އަޅާފައިވާ  މިހާރު  ހުންނަންޖެހޭނީ  ތަޅުން  ކުރެވޭ  އިތުރު 

 ސަފުމުށިތަކާއި ގުޅޭގޮތަށެވެ. 
ފޫޓްގެ މުއްޓެވެ. ތަޅުމުގައި ޖަހާފައިވާ މުށިގަނޑެއް މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހަލާކުވެއްޖެނަމަ   1ފޫޓް    1ކުރާނީ  މުށިޖެހުމަށް ބޭނުން 1.8

ޑު ަބދަލުކުރަން ވާނެއެވެ. މުށިޖަހާނީ ކައިރިފަށުގައި ހުރި ކަޅުއަޅި ކުލައާއި ގުޅޭ މުށި ކައިރިފަށުގައި ، ސަފުމުއްޓަށް ޖަހާފައިވާ މަ
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ގުޅޭ  ޗޮކްލެޓްކުލައިގެ މުއް ާބކީ ތަނުގައި ހުދުމުށި ، ހުދުމުށި ޖަހާފައިވާ ތަނުގައި ހުރި ކުލައާއި  މުށި ސަފުގައި އަދި  ޓާއި ގުޅޭ 
 ކުލައެއްގެ މުއްޓެއްއެވެ. 

 މިސްކިތުގައި ޖަހާ މުށީގެ ކުލަ ފާސްކުރާނީ މިމަސައްކަތުގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފާގެ މަތިންނެއެވެ.  1.9
 ޙަވާލުވާ ފަރާތުން އަމިއްލައަށެވެ. 

ހަމައަށް   "J"ކުރެހުމުގައި    1.10 މަތީކައިރިއާއި  ތަޅުމުގެ  ހަދާނީ  މިޖަންގްޝަން  ޖަންގްޝަނެކެއެވެ.  އެވަނީ  ފާހަގަކޮށްފައިފައި  ޖަހައި 
ަބއި އުސްކުރާނީ ސިމެންތިންނެވެ.   ޖަންގްޝަނުގެ މަތިގަނޑުމަތީގައި މުށިޖެހުމުން ހަމަވާވަރަށެވެ. ޖަންގްޝަނުން އުސްކުރަންޖެހޭ 

 ށައިގެން ސިލްކޯން އަޅައި ަބއްދަންވާނެއެވެ. މިމަތިގަނޑު ހުންނަންޖެހޭނީ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ނެގޭގޮތަށެވެ.  މަތިގަނޑިގެ ވަ
އެވެ. ސިމެންތި ގެށުމަށް ބޭނުން   1:2:3މަތިގަނޑު އަޅާނީ ހިލައާއި ހިލަވެލި އަދި ސިމެންތިން ނެއެވެ. ކޮންކުރީޓް ރޭޝިއޯއަކީ    1.11

 ކުރާނީ ލޮނު އެކު ނުލެވޭ ފެނެވެ. 
 ތިގަނޑުގައި އެތަނާއި ގުޅޭ ކުލައަކުން މުށި ޖަހަންވާނެއެވެ.  މަ  1.12
 އިންޗި ހުންނަންވާނެއެވެ.  10ނަޓް ވަޅުލަންވާނެއެވެ. މިދެ ނަޓްގެ ދޭތެރޭގައި " 2ގެ  9mmމަތިގަނޑުގެ މަތީގައި އެސް.އެސް  1.13

 
 ނޫރު މިސްކިތު އުތުރު ފަރާތަށް ބައެއް އިތުރުކުރުން  .2

 އިރުމަތި ފަރާތުގައި އަޅާފައިވާ ތަޅުމާއި ގުޅިގެން ތަޅުން އަޅައި ަބއެއް އިތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ކުރެހުން ނޫރު މިސްކިތު  2.1

 
 އިންޗި އެވެ. މިހާރު އަޅާފައިވާ ތަޅުމާއި އެއްލެވެލަށް މުށިޖަހާ ނިމޭއިރު ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.    6އިތުރު ކުރާަބއިގެ އުސްމިނަކީ  2.2
ވޭ ސަރަހައްދުގައި އަތުރާފައިވާ ގައުތައް ނަގަންވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ނިމުމުން ނެގި ގައުތައް މިއިދާރާއިން ތަޅުން އިތުރު ކުރެ 2.3

 ދައްކާތަނަކަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. 
ފަ 2.4 އުތުރު  މިސްކިތުގެ  ނައްޓަންވާނެއެވެ.  ކޮށައި  މުށިތައް  ޖަހާފައިވާ  ކައިރިފަށުގައި  ސަރަހައްދުގެ  ކުރެވޭ  އިތުރު  ރާތުގައި ތަޅުން 

ސިމެންތިން  ވެއްޔާއި  ކައިރިއިރިފަށް ރާނާނީ ދިވެހި  ަބއިގެ  ކުރެވޭ  އަދި އަލަށް އިތުރު  ޖަހާފައިވާ މުށި ނައްޓާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 
އެވެ. ރާނާފައިވާ ތަނުގައި ސިމެންތި   1:4އިންޗި އެޅިގަލުންނެއެވެ. ރޭނުމުގެ ރޭޝިއޯއަކީ    4ޭބނުންކޮށްގެން މެޝިނުން އަޅާފައިވާ "

 އެވެ.  1:4ހުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ވެއްޔާއި ސިމެންތިއެވެ. ސިމެންތި ޖެހުމުގެ ރޭޝިއޯ އަކީ ޖެ
 ތަޅުން ދަށަށް އަޅާނީ ވެއްޔެއެވެ.  2.5
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އެވެ. ސިމެންތި ގެށުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ  1:4އިންޗި ޯބމިނުގައި ދިވެހި ވެއްޔާއި ސިމެންތިންނެއެވެ. ރޭޝިއޯއަކީ    2ތަޅުން އަޅާނީ " 2.6
 ނުލެވޭ ފެނެވެ. ލޮނު އެކު 

ހުރި  2.7 މިހާރު  މުށިޖަހާނީ  އަދި  އުސްކުރެވިފައެވެ.  އެއްލެވެލަށް  ތަޅުމާއި  އަޅާފައިވާ  މިހާރު  ހުންނަންޖެހޭނީ  ތަޅުން  ކުރެވޭ  އިތުރު 
 ސަފުމުށިތަކާއި ގުޅޭގޮތަށެވެ. 

 މުއްޓެވެ. ތަޅުމުގައި ޖަހާފައިވާ ފޫޓްގެ   1ފޫޓް    1މުށިޖެހުމަށް ޭބނުންކުރާނީ އާދައިގެ ސިމެންތި ޭބނުންކޮށްގެން ޖެހޭ ވައްތަރުގެ   2.8
ޅޭ މުށިގަނޑެއް މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ބަދަލުކުރަން ވާނެއެވެ. މުށިޖަހާނީ ކައިރިފަށުގައި ހުރި ކަޅުއަޅި ކުލައާއި ގު

 އަދި ާބކީ ތަނުގައި ހުދުމުށި ، މުށި ކައިރިފަށުގައި ، ސަފުމުއްޓަށް ޖަހާފައިވާ މަޑު ޗޮކްލެޓްކުލައިގެ މުއްޓާއި ގުޅޭ މުށި ސަފުގައި
ގެ ހުދުމުށި ޖަހާފައިވާ ތަނުގައި ހުރި ކުލައާއި ގުޅޭ ކުލައެއްގެ މުއްޓެއްއެވެ. ޖަހާ މުށީގެ ކުލަ ފާސްކުރާނީ މަސައްކަތުގެ ސުޕަވައިޒަރު

 ލަފާގެ މަތިންނެއެވެ. 
 ޝަނެއް ޖެހުން ނޫރު މިސްކިތު އުތުރު ފަރާތަށް އިތުރުކުރި ތަޅުންގަނޑުގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައި ޕާޓި  .3

ފަތީގެވެސް  ޑިސައިންގ ކުލަޑިން ޝީޓް ލައްވައިގެންނެއެވެ.    wood patternޕާޓިޝަން ހަދާނީ އެލްމިނިއަމް ފަތިން ފުރޭމް ހަދައި    3.1
 ކުލައަކަށްވެސް ބޭނުން ކުރާނީ ކުލަޑިންގ އާއި އެއްކުލައެކެވެ.  

ޕާޓިޝަން ހަރުކުރާނީ މިސްކިތުގެ އުތުރުފާރަށާއި އަލަށް އިތުރު ކުރިަބއިގެ ތަޅުންގަނޑަށެއެވެ. ޕާޓިޝަން ހަރުކުރާނީ މޮކަޅުވަޅުލައި   3.2
 އެސް.އެސް. އިސްކުރުޖަހައިގެންނެއެވެ. 

 ލްކޯން އަޅަންވާނެއެވެ. ސި ހުދުކުލައިގެ ކައިރީގެ ދެފަރާތަށް 2ޕާޓިޝަން ހަރުކުރުމަށްފަހު ޕާޓިޝަން އިސްކުރުޖެހި  3.3
 ތިރީގައި އެވަނީ ޕާޓިޝަންގެ މިންތައް އެނގޭނެ ކުރެހުމެކެވެ.  3.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  މިސްކިތު ހުޅަނގު އުތުރު ކަނުގައި ހުރި އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުން  .4

ނޫރު މިސްކިތު ގޯތިތެރޭގައި ، މިސްކިތުގެ ހުޅަނގު އުތުރު ކަނުގައި ދެގުދަނާއި ފާހާނާއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުރި އިމާރާތް  4.1
 މަރާމާތުކުރުން، ތިރީގައި އެވަނީ މިދެންނެވި އިމާރާތުގެ މިންތައް އެނގޭނެ ކުރެހުމެކެވެ. 
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 އްޓައި އަލުން ސީލިންގ ކުރުން ފިލާތައް ނަ އިމާރާތުގެ ސީލިންގުގައި ހުރި  މި  4.2
 

އަދި   4.2.1 ފާހާނާ  ދެގުދަނާއި  ފަތިއަޅައިގެންނެވެ.  އެލްމިނިއަމް  ދަށުގައި  ފިލައިން  ފެންސީ  ސީލިންގުކޮށްފައިވަނީ  މިއިމާރާތުގެ 
 އަސްކެނި ސީލިންގ ފިލާތައް ނައްޓަންވާނެއެވެ. 

ފާހާނާއާއި އަސްކެނި ސީލިންގު ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިއިމާރާތުގެ  މިއިމާރާތުގެ ސީލިންގ ފިލާތައް ނެއްޓުމަށްފަހު ދެގުދަނާއި  4.2.2
ދެކުނު ފަރާތާއި އިރުމަތި ފަރާތު އަސްކެނި ކުރިން ސީލިންގުނުކޮށް އޮތް ނަމަވެސް މިފަހަރު ސީލިންގ ކުރާއިރު މިދެތަން 

ކް ސީލިންގެކެވެ. އަދި ޯބޑަރގެ  ޕީވީސީ ޕްލާސްޓި  (PVC Plastic)ހިމެނޭގޮތަށް ސީލިންގ ކުރަންވާނެއެވެ. ސީލިންގު ކުރާނީ  
 ގޮތުގައިވެސް އަޅާނީ ޕީވީސީ ޯބޑަރއެވެ. ސީލިންގުގެ ޑިޒައިން ފާސްކުރާނީ މިމަސައްކަތުގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފާގެ މަތިންނެނެވެ. 

 
 ކަރަންޓް ވައިރިންނަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ދިއްލުންތަކާއި ގުޅޭ މިއިމާރާތުގެ   4.3
 

 ނައިރު އިމާރާތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސުވިޗުތަކާއި ޮބކިތަކާއި ހޯލްޑަރުތައް ނައްޓަންވާނެއެވެ.  ކަރަންޓް ވިއުގައަށް ަބދަލް ގެން 4.3.1
 

 ދެކުނު ގުދަން: 4.4
މި ގުދަނުގައި އިން ދިއްލުން ގުދަނުގެ އެތެރެއިން ދިއްލޭގޮތަށް ކަރަންޓް ވައިރިންނަށް ަބދަލު ގެނައުން، އެގޮތުން ސުވިޗް  4.4.1

މިގޮތަށް ަބދަލް ކުރާއިރު ސުވިޗުގެ ތިރީކައިރީގެ މިނަކީ ތަޅުމުން    –އިރުމައްޗަށް ަބދަލްކުރުން  ގުދަނުގެ ދެކުނު ފާރުގެ އެންމެ  
ފާރުގައި  އިންޗިއެވެ. ސުވިޗުގެ ނަރު ހުންނަންޖެހޭނީ ކޮންޑިއުޓް ހޮޅިއަށް ލައްވައި ފާރުގައި ވަޅުލެވިފައެވެ.    55ފެށިގެން  
ސުވިޗް ހަރުކުރަން    1ގޭންގުގެ    3އަދި ސުވިޗުގެ ފޮށި ވަޅުލަންވާނެއެވެ. މިގުދަނުގައި  ކޮންޑިއުޓެއެވެ.    20mmވަޅުލާނީ  
 ވާނެއެވެ. 

ވޯޓުގެ ހުދު    18(  Surface Mount Round Shapeސާރފޭސް މައުންޓް ، ރައުންޑް ސޭޕް )މިގުދަނުގައި ހަރުކުރާނީ   4.4.2
 ދިއްލުމެވެ.  ލައިޓަށް   1 އަލި

 
 ފާހާނާ: 4.5

ފާހާނާގެ ދިއްލުން، ފާހާނާގެ އެތެރެއިން ދިއްލޭގޮތަށް ކަރަންޓް ވައިރިންނަށް ަބދަލު ގެނައުން، އެގޮތުން ސުވިޗް ފާހާނާގެ  4.5.1
މިގޮތަށް ަބދަލް ކުރާއިރު ސުވިޗުގެ ތިރީކައިރީގެ މިނަކީ ތަޅުމުން ފެށިގެން   –ދެކުނު ފާރުގެ އެންމެ އިރުމައްޗަށް ަބދަލްކުރުން  
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ހުންނަންޖެހޭނީ ކޮންޑިއުޓް ހޮޅިއަށް ލައްވައި ފާރުގައި ވަޅުލެވިފައެވެ.  އިންޗިއެވެ. ސުވި   55 ފާރުގައި ވަޅުލާނީ  ޗުގެ ނަރު 
20mm  .ެސުވިޗް ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ.  1ގޭންގުގެ  1އަދި ސުވިޗުގެ ފޮށި ވަޅުލަންވާނެއެވެ. މި ފާހާނާގައި ކޮންޑިއުޓެއެވ 

ވޯޓުގެ ހުދު    18(  Surface Mount Round Shapeއުންޑް ސޭޕް ) ސާރފޭސް މައުންޓް ، ރަމިފާހާނާގައި ހަރުކުރާނީ   4.5.2
 ދިއްލުމެވެ. ލައިޓަށް   1 އަލި

 
 އުތުރު ގުދަން: 4.6

ވޯޓުގެ   18(  Surface Mount Round Shapeސާރފޭސް މައުންޓް ، ރައުންޑް ސޭޕް )މި ގުދަނުގައި ހަރުކުރާނީ   4.6.1
 ދިއްލުމެވެ. ލައިޓަށް   2 ހުދު އަލި

ގުދަނުގެ ދިއްލުންތަކުގެ ސުވިޗް ހަރުކުރާނީ ގުދަނުގެ އެތެރެފަރާތުން ދޮރުގެ ހުޅަނގު ކައިރީގައެވެ.  ގުދަނުގެ އެތެރެއިން   4.6.2
ފެށިގެން   ތަޅުމުން  މިނަކީ  ތިރީކައިރީގެ  ގެނައުން، ސުވިޗުގެ  ަބދަލު  ވައިރިންނަށް  ކަރަންޓް  އިންޗިއެވެ.   55ދިއްލޭގޮތަށް 

ހުންނަންޖެހޭ ނަރު  ވަޅުލެވިފައެވެ.  ސުވިޗުގެ  ފާރުގައި  ލައްވައި  ހޮޅިއަށް  ކޮންޑިއުޓް  ވަޅުލާނީ  ނީ   20mmފާރުގައި 
 އަދި ސުވިޗުގެ ފޮށި ވަޅުލަންވާނެއެވެ.  ކޮންޑިއުޓެއެވެ.

 ސުވިޗް ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ.  1ގޭންގުގެ  2މިގުދަނުގައި  4.6.3
 

 އަސްކެނި: 4.7
ވޯޓުގެ    18(  Surface Mount Round Shape)  ސާރފޭސް މައުންޓް ، ރައުންޑް ސޭޕް އަސްކެނީގައި ހަރުކުރާނީ   4.7.1

 ލައިޓެއެވެ. 1( Warm) ވާރމް 
 ގޭންގުންނެއެވެ.   1ގޭންގު ތެރެއިން  2އަސްކެނީގައި ހަރުކުރާ ޮބކި ދިއްލާނީ ދެކުނު ގުދަނުގެ ސުވިޗުގެ  4.7.2

ގެ ވައިރުނަރެއެވެ. ނަރުގެ ކުލަތައް ހުންނަންޖެހޭނީ ވައިރުކުރުމުގެ ގަވައިދުގައި ބޭނުންކުރާ   2.5mmނޯޓް: ވައިރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ  
 ކުލަތަކެއެވެ. 

 
 ދުން:ވައިގޮޅި ބެއް  4.8

 ދެކުނު ގުދަނުގެ ދެކުނު ފާރުގައި ހުރި ހުސް ގޮޅި ެބއްދުން، ތިރީގައި އެވަނީ ހުސްގޮޅީގެ މިންތައް އެނގޭނެ ކުރެހުމެކެވެ.   4.8.1

 
ކޯޓް ސީލަރު   2އިންޗި އެޅިގަލުން ރާނައި ދެފުށުން ސިމެންތި ޖަހައިގެންނެވެ. ސިމެންތި ޖެހުމަށްފަހު  4ހުސްގޮޅި ަބއްދާނީ  4.8.2

 ލާންވާނެއެވެ. އަދި ކުލަ 
އަޅާފައިވާ " 4.8.3 އިންޗި އެޅިގަލުންނެއެވެ. ދިވެހި ވެއްޔާއި   4ރާނާނީ ދިވެހި ވެއްޔާއި ސިމެންތިން ޭބނުންކޮށްގެން މެޝިނުން 

އެވެ. ސިމެންތި 1:4އިންޗި އެޅިގަލުންނެއެވެ. ރޭނުމުގެ ރޭޝިއޯއަކީ  4ސިމެންތިން ޭބނުންކޮށްގެން މެޝިނުން  އަޅާފައިވާ "
އެވެ. ސިމެންތި ގެށުމަށް ބޭނުން    1:4ރާނީ ދިވެހި ވެއްޔާއި ސިމެންތިއެވެ. ސިމެންތި ޖެހުމުގެ ރޭޝިއޯ އަކީ  ޖެހުމަށް ބޭނުންކު

 ކުރާނީ ލޮނު އެކު ނުލެވޭ ފެނެވެ. 
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 ދެކުނު ގުދަނުގެ އެތެރެފަރާތު ފާރުކައިރީގައި ހުރި ފާރުބުރިއަށް ގެނެވޭ ބަދަލް  4.9

އް ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަނަކަށްވާތީ އެތަނުގެ އެތެރޭގައި ހުރި ދެކުނު ގުދަނަކީ ކުރިން ޥުސޫކުރާ އިސްކުރު ަބރިއެ 4.9.1
 ފާރުުބރިތަޅާލުން 

 އިންޗިއެވެ.  6އިންޗިއެވެ. އަދި ބޯމިނަކީ  264އިންޗިއެވެ. ދިގުމިނަކީ  14މިދެންނެވި ފާރުގެ އުސްމިނަކީ  4.9.2
 . ފާރުގަނޑު ތަޅާލުމަށްފަހު ތަޅުމާ އެއްލެވެލް ވާވަރަށް މުށިޖަހަން ވާނެއެވެ 4.9.3
ފޫޓްގެ އޮފު ހުދު މުއްޓެވެ. ޖަހާ  1ފޫޓް  1މުށިޖެހުމަށް ޭބނުންކުރާނީ އާދައިގެ ސިމެންތި ޭބނުންކޮށްގެން ޖެހޭ ވައްތަރުގެ  4.9.4

 މުށީގެ ކުލަ ފާސްކުރާނީ މަސައްކަތުގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފާގެ މަތިންނެއެވެ. 
 

 ދޮރާއި ދޮރުފަތް: 4.10
ރުފަތް އަދި އުތުރު ގުދަނުގެ ދޮރާއި ދޮރުފަތް ނައްޓައި އެލްމިނިއަމް ދޮރާއި  ދެކުނު ގުދަނު ދޮރާއި ދޮރުފަތާއި ފާހާނާ ދޮރާއި ދޮ 4.10.1

 ދޮރުފަތަށް ބަދަލުކުރުން 
 ތިރީގައި އެވަނީ ދޮރުގެ މިންތައް އެނގޭނެ ކުރެހުމެކެވެ.   4.10.2

 
 އެވެ.  wood patternއެލްމިނިއަމް ދޮރާއި ދޮރުފަތުގެ ޑިޒައިނަކަށް ބޭނުންކުރާނީ  4.10.3
އިންޗި ދިގުމިނަށް ހުރި ރޭނުންކޮޅު/ކޮންކުރީޓް ކޮޅުތަޅާލުމަށްފަހު ދޮރު    29އިންޗި ފުޅާމިނުން    5މަތީގައި  ފާހާނާ ދޮރުގެ   4.10.4

 ހަރުކުރުން
ދޮރުހަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ އެސް.އެސް އިސްކުރެއެވެ. ދޮރުގެ ދެފަރާތް ރަނގަޅަށް ސިލްކޯން އަޅައި ަބއްދަން ވާނެއެވެ.  4.10.5

 ހަދާއިރު ފްރޭމްތަކުގެ ދޭތެރެއަށް ސެލެކޯން އަޅަންވާނެއެވެ.އަދި ދޮރުގެ ފުރޭމް 
 

 ގުދަނުގެ ކުރިމަތި ފާރަށް ގެނެވޭ ބަދަލް: 4.11

އިންޗި ފުޅާ   98އުތުރު ގުދަނުގެ ކުރިމަތި ފާރު މިހާރު ރާނާފައިވާ ަބއި ތަޅާލުމަށްފަހު ފާހާނާއުތުރު ފާރުން ފެށިގެން ކައްޗަށް   4.11.1
 އިންޗި އުސްމިނުގައި ފާރު ރޭނުން 100

ފާރު ރޭނުމުގެ ކުރިން ޕައުންޑޭޝަން އަޅަންވާނެއެވެ. ޕައުންޑޭޝަން އަޅާނީ ހިލައާއި ހިލަވެލި އަދި ސިމެންތި ޭބނުންކޮށްގެން   4.11.2
10mm    ެއިންޗިއެވެ. ކޮންކުރީޓް    8އިންޗި އެވެ. އުސްމިނަކީ  5ދަގަނޑު ލައިގެންނެއެވެ. ޕައުންޑޭޝަނުގެ ފުޅާމިނަކީ    1ގ
 .ރޭޝިއޯއިން ނެއެވެ 1:2:3އަޅާނީ 
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 266-PR/266/2023/71(IUL)                                        ހޯދުން ފަރާެތއް ކޮްށދޭނެ މަސައްކަްތ މަރާމުާތ ބައެއް  ހުރި ކުރަން ނޫރު މަސްޖިދުލް 32

  

އިންޗި އެޅިގަލުންނެއެވެ. ރޭނުމުގެ ރޭޝިއޯއަކީ    4ރާނާނީ ދިވެހި ވެއްޔާއި ސިމެންތިން ބޭނުންކޮށްގެން މެޝިނުން އަޅާފައިވާ " 4.11.3
އެވެ.    1:4އެވެ. ސިމެންތި ޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ވެއްޔާއި ސިމެންތިއެވެ. ސިމެންތި ޖެހުމުގެ ރޭޝިއޯ އަކީ   1:4

 ކުރާނީ ލޮނު އެކު ނުލެވޭ ފެނެވެ. ސިމެންތި ގެށުމަށް ޭބނުން 
 ފާރުގެ އެންމެ މައްޗަށް ޖަހާ ގައު ަބރި ރާނާނީ ގަލުގެ އެތެރެފުރާފައި ނުވަތަ ފުލްުބލޮކް ޭބނުންކޮށްގެންނެއެވެ.  4.11.4
  1:2:3ރޭނުންގަނޑުގެ ދެކޮޅަށް ފާރުގެ ފުޅާމިނުން އަދި ފާރުގެ އުސްމިނަށް ކޮންކުރީޓް އަޅަންވާނެއެވެ. ކޮންކުރީޓް އަޅާނީ   4.11.5

 ޝިއޯއިން ނެއެވެ. ކޮންކުރީޓް އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ހިލަ އާއި ހިލަވެލި އަދި ސިމެންތިއެވެ. ރޭ
 ގުދަނުގެ އެތެރެއަށް އިތުރު ކުރެވޭ  ަބއިގައި އަތުރާފައި ހުރި ގައުތައް ނަގަންވާނެއެވެ.   4.11.6
 އެވެ. 1:4ރޭޝިއޯއަކީ ތަޅުން ދަށަށް އަޅާނީ ވެއްޔެއެވެ. ތަޅުން އަޅާނީ ދިވެހި ވެއްޔާއި ސިމެންތިންނެއެވެ.  4.11.7
ތަޅުން ދަށަށް އަޅާވެލި ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަވައި ދެވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވެލި ހުރި ތަނަކުން ވެލި  ގެންދިއުމުގެ   4.11.8

 ހުރިހާ  އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަކީ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 ފާރަށް ގެނެވޭ ަބދަލް އަންގައިދޭ ކުރެހުން 4.11.9

 
ސީލަރ އަދި ކުލައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ  ރާނާފައިވާ ހުރިހާތަނެއްގައި އައުޓްޑޯ ސީލަރ ލުމަށްފަހު ހުދު ކުލަ ލާންޖެހޭނެއެވެ. 4.34

(Samhwa , Caparol , Jotonްްބރޭންޑ ) .ެނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރު ޕްރައިމަރ އަދި ދަވާދެވ 
 

 ތަޅުން އެޅުމާއި މުށިޖެހުން ގުދަނަށް އިތުރު ކުރެވުނު ބައިގެ   4.12

އެވެ. ސިމެންތި ގެށުމަށް ޭބނުން   1:4އިންޗި ބޯމިނުގައި ދިވެހި ވެއްޔާއި ސިމެންތިންނެއެވެ. ރޭޝިއޯއަކީ    2ތަޅުން އަޅާނީ " 4.12.1
 ކުރާނީ ލޮނު އެކު ނުލެވޭ ފެނެވެ. 

ފޫޓްގެ ހުދު މުއްޓެވެ. ތަޅުމުގައި    1ފޫޓް    1މުށިޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާނީ އާދައިގެ ސިމެންތި ބޭނުންކޮށްގެން ޖެހޭ ވައްތަރުގެ   4.12.2
ފާސްކުރާނީ   ކުލަ  މުށީގެ  ޖަހާ  ވާނެއެވެ.  ަބދަލުކުރަން  ހަލާކުވެއްޖެނަމަ  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  މުށިގަނޑެއް  ޖަހާފައިވާ 

 މަސައްކަތުގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފާގެ މަތިންނެއެވެ.  
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 ކުރިމަތީގައި އަތުރާފައިވާ ގައުތަކަށް ބަދަލުގެނައުން ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ގޭޓް ހެދުމާއި ގޭޓް   .5
 ގޭޓް ކެނޑުން  5.1

 އިމާމް ކޮޓަރީގެ އުތުރުފާރާއި ގުޅިގެން ހުރި އިންފާރުން ގޭޓެއް ކެނޑުން 5.1.1
 އިންޗިއެވެ.   44އިންޗިއެއެވެ. ފާރުގެ އުސްމިނަކީ  36ގޭޓުގެ ފުޅާމިނަކީ  5.1.2
ގޭޓް ކަނޑާދިމާލުން ޕާކްފާރު ގަނޑު ތަޅާލަންވާނެއެވެ. އަދި ޕާކް ފާރާއި ގުޅޭގޮތަށް ގޭޓުގެ އުތުރު ފައިކައްޓަށް ޕާކް ފާރު  5.1.3

 ރާނަންވާނެއެވެ.  
ގޭ 5.1.4 ހުންނަންޖެހޭނީ  ކައިރިއަށްކޮންކުރީޓްޓުގޭޓް  އުތުރު  މިހާރު  ގެ  އިސްކޮޅަށް  ފާރުގެ  އަޅާނީ  ތަނުބ  ތަުބއަޅާފައެވެ.   

މިސްކިތުގައި ހުރި ގޭޓްތަކުގެ ތަނުބތައް ހުރި ކިއްސަރަށެވެ. ތަނުބ އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ހިލަ އާއި ހިލަވެލި އަދި  
އްވަންވާނެއެވެ. ދަގަނޑު ލަ  1ގެ    10mmއެވެ. ކޮންކުރީޓުގެ ތެރެއަށް    1:2:3ސިމެންތިއެވެ. ކޮންކުރީޓް ރޭޝިއޯއަކީ  
ހޮޅިއެއް ލައްވަން ވާނެއެވެ. މިހޮޅީގެ ކޮޅު ކޮންކުރީޓުން ޭބރަށް  ކޮންޑިއުޓް    25mmއަދި ގޭޓް ލައިޓުގެ ނަރު ލެއްވުމަށް  

 ނެރެންވާނެއެވެ. 
 ގެއިންޗީ  36އިންޗި    11  ގޭޓުގެ ދޮރުމަތި މަގަށް ކަތިވާގޮތަށް )މިހާރު ހުރި ގޭޓްތަކާއި އެއްކިއްސަރަށް( ތަނާބދިމާލުގައި 5.1.5

ފެށިގެން އެތެރެކައިރިން  މިތަޅުންކޮޅުގެ  އަޅަންވާނެއެވެ.  ހިސާަބށް     ތަޅުމެއް  އިން  ކުރެހުމުގައި  ގައު   ތިރީގައިވާ 
 އަތުރާފައިވާ ތަނާއި ހަމައަށް މިސްކިތުން ނަގާ ގައުތަށް ޭބނުންކޮށްގެން ގައު އަތުރަންވާނެއެވެ.  

 
 ގޭޓް ކެނޑި ދިމާލު އެތޭރޭގަ ގައު އެތުރުން  5.2

 އެވަނީއެވެ.އަތުރުރަން ޖެހޭ މިންތައް އެނގޭނެ ކުރެހުމެއް ތިރީގައިގައު  5.2.1

 
 ގައު އަތުރާނީ މިހުރާުބގެއަށް ވަންނަން އިން ފަރާތުގެ ތަޅުމާއި އެއްވަރަށް ވެލި އަޅާ ކޮންޕެކްޓް ކުރުމަށްފަހުއެވެ.  5.2.2
 ގަލުގެ ގޮތުގައި އަތުރާނީ މިސްކިތު ގޯތިތެރޭން ނެގޭ ގަލެވެ.  5.2.3
 ތަށް ރީތިކޮށް ސާފުކުރުމަށްފަހު ޕްލޯޕެއިންޓް ލާންވާނެއެވެ. ގައު އެތުރުމަށްފަހު ގާ 5.2.4
އިންޗި އެޅިގަލުންނެއެވެ.   4ކައިރިއިރިފަށް ރާނާނީ ދިވެހި ވެއްޔާއި ސިމެންތި ޭބނުންކޮށްގެން މެޝިނުން އަޅާފައިވާ " 5.2.5

ވެއްޔާއި ސިމެންތިއެވެ.    އެވެ. ރާނާފައިވާ ތަނުގައި ސިމެންތި ޖެހުމަށް ޭބނުންކުރާނީ ދިވެހި  1:4ރޭނުމުގެ ރޭޝިއޯއަކީ  
 އެވެ.  1:4ސިމެންތި ޖެހުމުގެ ރޭޝިއޯ އަކީ 

ޖެހޭނެއެވެ. 5.2.6 ކުލަ  ހުދު  ލުމަށްފަހު  ސީލަރ  އައުޓްޑޯ  ބޭނުންކުރާނީ         ކައިރިފަށުގައި  ގޮތުގައި  ކުލައިގެ  އަދި  ސީލަރ 
(Samhwa , Caparol , Jotonްްބރޭންޑ )  ާދެވެ.ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރު ޕްރައިމަރ އަދި ދަވ 
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 ގޭޓް ލައިޓް ހަރުކޮށް ވައިރުކުރުން  5.3
ކޮންޑިއުޓް ހޮޅިއަށް ލައިގެން ގޭޓް ލައިޓުގެ ނަރު     25mmގޭޓް ތަނުބގެ ތެރެއިން ނިކުމެފައިވާ ހޮޅިއާއި ގުޅުވައިގެން   5.3.1

 ދެކުނު ގުދަނުގެ އެތެރެއަށް ކޮޅު ވެއްދުން
އެތެރެއިން   5.3.2 ފޮށީގެ  ހަރުކުރާ  ސުވިޗް  ހަރުކޮށްފައިވާ  ތެރޭގައި  ގުދަނު  ވައްދާނީ  ކޮޅު  ނަރުގެ  ލައިޓުގެ  ގޭޓް 

 ފޫދުއްވާލުމަށްފަހުގައެވެ.  
ވަޅުލާނީ   5.3.3 ފާރުގައި  ވާނެއެވެ.  ވަޅުލަން  ފާރުކަނޑައި   ، ޭބރުން  ފާރުގެ  ދެކުނު  ގުދަނުގެ  ދެކުނު   25mmގޭޓް ނަރު 

 ކޮންޑިއުޓެއެވެ. 
ހަރުކުރާ ލައިޓް ގުލޯްބގެ ވައްތަރު ފާސްކުރާނީ މިމަސައްކަތުގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފާގެ މަތިންނެއެވެ. ގޭޓްގައި  ގޭޓްގައި   5.3.4

 ލައިޓެކެއެވެ.    (Warm) ތުރެޑްގެ ވާރމް  E27ވޯޓުގެ ލެޑް  14ހަރުކުރާނީ 
ގެ ވައިރުނަރެއެވެ. ނަރުގެ ކުލަތައް ހުންނަންޖެހޭނީ ވައިރުކުރުމުގެ ގަވައިދުގައި ބޭނުންކުރާ   2.5mmނޯޓް: ވައިރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ  

 ކުލަތަކެއެވެ. 
 

 ގޭޓް ހަދައި ހަރުކުރުން  5.4
ފަޅިއަށް ހުޅުވޭގޮތަށް ގޭޓެއް ހަދައި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. ގޭޓް ހުޅުވެންޖެހޭނީ އިމާމް  1ދަގަނޑު ހޮޅިން  ½މިތަނުގައި  5.4.1

 ކޮޓަރި އުތުރު ފާރަށެވެ. 
އެލުވާތަޅު  1ތަޅުދަނޑީގެ  3ގޭޓް ހަދައި ހަރުކުރާނީ އެލުވާ ތަޅުން ތަޅުލެވޭގޮތަށެވެ. ގޭޓް ތަޅުލުމަށްޓަކައި  5.4.2

 ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ. 
 ޓުގެ ޑިޒައިން އަންގައިދޭ ކުރެހުންގޭ 5.4.3

 
 2ކޯޓް ލުމަށްފަހު މިސްކިތު ފާރު ޯބމަތީގައި ލައިފައިވާ ކުލައަށްވުރެން ގަދަކުލައެއްގެ ދަވާދަކުން  1ގޭޓްގައި ރެޑްލެޑް  5.4.4

( Samhwa , Caparol , Jotonޕްރައިމަރ އަދި ދަވާދުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ ))ކޯޓް ލާންވާނެއެވެ. 
 ތަ އެއާއި އެއްފެންވަރު ޕްރައިމަރ އަދި ދަވާދެވެ.ނުވަ ްބރޭންޑް
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 މިސްކިތުގެ ފެންޑާއާއި އަސްކެނި އަދި ގޭޓް ލައިޓްތައް ބަދަލުކުރުން  .6
ތުރެޑް ލައިޓަށް  E27ވޯޓުގެ  14 (Warm) ގުލޯުބގައި ހުރި ލައިޓުތައް ވާރމް  06މިސްކިތު ގޭޓުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ  6.1

 ބަދަލުކުރުން 
ޮބކި   09މިސްކިތު ފެންޑާ ، މިސްކިތު ހުޅަނގު ފަރާތް އަދި އަންހެނުންގެ ފާހާނާ ކައިރި އަސްކެނި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި  6.2

ލައިޓަށް ( Warm) ވޯޓުގެ  ވާރމް  24( Surface Mount Round Shapeސާރފޭސް މައުންޓް ، ރައުންޑް ސޭޕް )
 މިގޮތަށް ަބދަލްކުރާއިރު ކޮންމެ ލައިޓަކަށް ލައިޓެއްގެ މަގުން ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. ަބދަލުކުރުން، 

 
 

 އިމާމް ކޮޓަރި ފުރާޅާއި މިސްކިތު ފުރާޅާއި ދޭތެރެ ފެން ނުވިއްސާގޮތަށް ބެއްދުން  .7
ދަގަނޑު ހޮޅިން ފުރޭމް   ½އިމާމް ކޮޓަރި ފުރާޅާއި މިސްކިތު ފުރާޅާއި ދޭތެރެއިން ފެން ވިއްސާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން  7.1

 ހަދައި ، ފުރޭމްގައި އޮމާންޓިނު ޖަހައި ެބއްދުން 
ޕްރައިމަރ އަދި ދަވާދުގެ ގޮތުގައި ކޯޓް ޖަހަންވާނެއެވެ.  2ކޯޓް ޖެހުމަށްފަހު ހުދު ދަވާދުގެ  1މިފުރޭމް ގަނޑުގައި ރެޑް ލެޑް  7.2

 ފެންވަރު ޕްރައިމަރ އަދި ދަވާދެވެ.ނުވަތަ އެއާއި އެއް ( ްބރޭންޑSamhwa , Caparol , Jotonްބޭނުންކުރާނީ ))
 ަބއްދަން ޭބނުންވާ ތަނުގެ މިންތަކުގެ ކުރެހުން 7.3

 
  ކުރެހުމުގައި ފެހިކުލައިގެ ގޮޅިއެއް ގޮތަށް އެފެންނަނީ އިމާމް ކޮޓަރީގެ އައުޓް ލައިނެއެވެ. އަދި ކަޅުކުލައިގެ ލައިނެއް އެފެންނަނީ 7.4

 މިސްކިތު ފުރާޅު ހިޔާކޮށްފައިވާ ގޮތެއެވެ. 
 

 ތު އިރު އުތުރުކަނުގައި ހުރި އިސްކުރުބަރި ކައިރީގައި ހުރި ފެންވަޅަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލްތައް މިސްކި  .8
 ފެން ވަޅު ުބރިކޮށްލުމަށްފަހު ކޮންކުރީޓް ގަލެއް އެޅުން  8.1
ފެން ވަޅު ުބރިކޮށްލާނީ ގައު އެޅުމަށްފަހު ގަލުގެ މަތިން ވެލިފަށެއް ދުއްވައި މިހާރު އަތުރާފައިވާ ގައުތަކާއި އެއްލެވަލަށް ގައު  8.2

 އެތުރޭވަރަށެވެ. 
 ވެ.   ވަޅުގެ މަތިގަނޑުގައި ތައްޔާރުކުރާނީ މަތިގަނޑުގައި ކުޑަމަތިގަނޑެއް )ވަޅު އެތެރެއަށް މީހަކު ފޭޭބވަރަށް( ހިމެނޭގޮތަށެއެ 8.3
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ރިންގުދަގަނޑުން ގޮޅިހަދައި ލައްވަންވާނެއެވެ. ރިންގު   10mmއިންޗިއެވެ. މަތިގަނޑުގެ ތެރެއަށް  4މަތިގަނޑުގެ ބޯމިނަކީ  8.4
ދަގަނޑު އެއްދަގަނޑު އަނެއް ދަގަނޑަށް ބަންނަނަރުން ަބންނަންވާނެއެވެ. މަތިގަނޑު އަޅާނީ ހިލައާއި ހިލަވެލި އަދި 

 އެވެ. ސިމެންތި ގެށުމަށް ޭބނުން ކުރާނީ ލޮނު އެކު ނުލެވޭ ފެނެވެ.  1:2:3ރޭޝިއޯއަކީ  ސިމެންތިންނެއެވެ. ކޮންކުރީޓް

 
 
 އިންޗިއެވެ. ވަޅުގެ މަތިގަނޑު ވަޅާއި ގުޅޭތަން ސިމެންތިން ރަނގަޅަށް ަބއްދައި އޮމާކުރަންވާނެއެވެ.  54ވަޅުގެ ފުޅާމިނަކީ " 8.5
އިންޗި   20އިންޗި " 20ވަޅުގެ އެތެރެއަށް ފައިާބ މަތިގަނޑު އަޅާނީ މަތިގަނޑުގެ އެތެރެއިން އެތެރެއަށް ކޮންމެ ފަރާތެއްގައި " 8.6

 ހުންނަވަރަށެވެ.  
މަތިގަނޑުގެ އެތެރެއަށް ފައިާބ މަގުގައި ާބއްވާ ގައު އަޅައިގަންނަ ގޮތަށް ވަޅުގެ މަތިގަނޑުގެ ދައްފަރާތަށް )ވަޅުގެ އެތެރެ ވަޅު 8.7

 އިންޗި ފައްކޮޅެއް ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ. މިފައްކޮޅު އަޅާނީ މަތިގަނޑު އަޅާއިރު މަތިގަނޑާއި އެކު ކޮންކުރީޓުންނެއެވެ.  1ފަރާތަށް( "
 އެވެ.  1:2:3ރެއަށް ފައިާބ މަތިގަނޑު އަޅާނީ ހިލައާއި ހިލަވެލި އަދި ސިމެންތިން ނެއެވެ. ކޮންކުރީޓް ރޭޝިއޯއަކީ ވަޅުގެ އެތެ 8.8
 އިންޗި ހުންނަންވާނެއެވެ.   10ނަޓް ވަޅުލަންވާނެއެވެ. މިދެ ނަޓްގެ ދޭތެރޭގައި " 2ގެ  9mmމަތިގަނޑުގެ މަތީގައި އެސް.އެސް  8.9

 ވަކިގަނޑު ހެދުން   2ގެ ދެނަޓަށް ހެރޭވަރަށް ތިރީގައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް  9mmއިވާ ވަޅުގެ ކުޑަ މަތިގަނޑުގައި ވަޅުލާފަ 8.10
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 މިސްކިތުގެ ފެންޑާ ފުރާޅު މަރާމާތު ކުރުން  .9
 ފުރާޅު 

 މިސްކިތު ފެންޑާ ފުރާޅުގެ މިންތަކުގެ ކުރެހުން 9.1

 
 މިއިދާރާއިން ދައްކާތަނަކަށް ގެންދިއުން ފުރާޅުގައި މިހާރު ޖަހާފައިވާ ޓިނުތައް ނެއްޓުމަށްފަހު  9.2
ފުރާޅުގައި ޖަހާފައިވާ ޓީނު ނެއްޓުމުގެ ކުރިން އޭސީގެ އައުޓްޑޯ ޔުނިޓުތައް ނައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ޓިނުލައި ނިމުމުން އަލުން   9.3

 ޔުނިޓްތައް ކުރިން ހަރުކޮށްފައިވާ ފެންވަރަށް ހަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 
 ގައި އޭސީއަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެމައްސަލައެއް ހައްލު ކުރަންވާނެއެވެ.ނެއްޓުމުގެ ތެރޭއޭސީ ޔުނިޓްތައް  9.4
 ޓިނެއެވެ.   Zincalumeފުރާޅުގައި ލާނީ ލައިސާޓް  9.5
އިސްކުރެއެވެ. މަކުޑި ލައްވާކަށް   2 ½(  Double Tread Galvanizedޓިނަށްޖަހާނީ ޑަަބލް ތުރެޑް ގަލްވަނައިޒް ) 9.6

 ނުޖެހޭނެއެވެ.  
ކޮންމެ ފުރާޅެއް )ދެފުރާޅު ދޭތެރެ( ތިނބިގަނޑު އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ފާރާފުރާޅާއި ދޭތެރެއިން ފެން ނުވަންނާނޭހެން ފެންފައްއަޅައި   9.7

ވަނައިޒް އިސްކުރެއެވެ. އަދި ފެން ފައްގަނޑު ބަންދުކުރަންވާނެއެވެ. ތިނބިގަނޑުތައް ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ޑަަބލް ތުރެޑް ގަލް
އިންޗި ގަލްވަނައިޒް އިސްކުރު   1ހަރުކުރުމުގެ ކުރިން ފާރުގައި ޖެހޭ ތަނަށް ސިލްކޯންއެޅުމަށްފަހު ފާރުގައި މޮކަޅު ވަޅުލައި 

 ޖަހަންވާނެއެވެ.  
 ދިޔަދޮވި  10

ކޯޓް    2ކޯޓް ދަވާދުލައި ހުދު ކުލައިގެ ދަވާދު    1ރެޑް ލެޑް  ފެންޑާގެ ދިޔަދޮވި އެތެރޭގައި ހުރި ހިރަފުސްތައް ދޮވެ ސާފުކުރުމަށްފަހު   10.1
)ލާންވާނެއެވެ.   ޭބނުންކުރާނީ  ދަވާދުގެ ގޮތުގައި  އަދި  ްބރޭންޑް Samhwa , Caparol , Jotonޕްރައިމަރ  އެއާއި  (  ނުވަތަ 

 އެއްފެންވަރު ޕްރައިމަރ އަދި ދަވާދެވެ.
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  ފުލޮރ ޕެއިންޓުލުން މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި އަތުރާފައިވާ ގައު ތަކުގައި  10.2
ފުލޮރ   10.2.1  ، ލުން  ޕެއިންޓް  ފުލޮރ  ހިއްކުމަށްފަހު  ފެން  ސާފުކޮށް  ދޮވެ  ރަނގަޅަށް  ގައުތައް  އަތުރާފައިވާ  ގޯތިތެރޭގައި  މިސްކިތު 

( ްބރޭންޑުގެ   Samhwa , Caparol , Joton)ޕެއިންޓްގެ ކުލައަކީ އަޅި ކުލަ އެވެ. ފުލޮރ ޕެއިންޓްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ  
 ފުލޮރ ޕެއިންޓެއެވެ. 

 ތިރީގައި އެވަނީ ފުލޮރ ޕެއިންޓް ލުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަހައްދުތަކާއި އެސަރަހައްދުތަކުގެ މިންތަކެވެ.  10.2.2
 ހ. ދެކުނު މަގު ހުޅަނގު ގޭޓް 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ށ. މިސްކިތުގެ އިރުމަތި 
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 މިސްކިތާއި ދޭތެރެ ނ. އިރު އުތުރު ކަނުގައި ހުރި އިސްކުރުބަރި އާއި  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ރ. ހުޅަނގު އުތުރު ކަނުގައި ހުރި ގުދަނުން ފެށިގެން ދެކުނަށް  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ބ. ހުޅަނގު ދެކުނު ކަނުން ފެށިގެން އިރަށް އަންހެނުންގެ ފާހާނާއާއި ދޭތެރެ 
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 266-PR/266/2023/71(IUL)                                        ހޯދުން ފަރާެތއް ކޮްށދޭނެ މަސައްކަްތ މަރާމުާތ ބައެއް  ހުރި ކުރަން ނޫރު މަސްޖިދުލް 40

  

 ޅ. ދެކުނު ފަރާތު އިރުމަތި ގޭޓް ކައިރި 
މިސްކިތުގެ ގޯތިތެރެއިން ނަގާ ގައުތައް ޭބނުންކޮށްގެން މިތަނުގައި ގައު އެތުރުމަށްފަހު ފޮލޮރ ޕެއިންޓް ލުން. ގައު އަތުރާއިރު 

ލޮރ ބިންގަނޑުހަރުކޮށް ގަލުގެ މައްޗަށް ހިމުން ވެލިއަޅައި ގައުތަށް ނުގުޑާގޮތް ހަދަންނވާނެއެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ ގައުއެތުރުމަށްފަހު ފު
 ޓް ލާންޖެހޭ ސަރަހައްދުގެ މިންތައް އެނގޭނެ ކުރެހުމެކެއެވެ. ޕެއިން
 
 
 
 
 
 
 
 މިސްކިތު އިރު އުތުރު ކަނުގައި ހުރި އިސްކުރުބަރިއަށް ގެނެނޭ ބަދަލް  11

 ފެން އިސްކުރުތަކުގެ ސޮކެޓް ބަދަލްކުރުން  11.1
އިސްކުރުގެ ހަރުކުރާ ފޯސެޓް ސޮކެޓް ހަލާކުވެފައިވާތީ ަބދަލް   04މިސްކިތު އިރު އުތުރު ކަނުގައި ހުރި އިސްކުރު ަބރީގައި ހުރި   11.1.1

  ކުރުން ، މިދެންނެވި ފޯސެޓް ސޮކެޓް ަބދަލްކުރުމުގެ ގޮތުން ކަނޑަންޖެހޭ ނުވަތަ ނައްޓަންޖެހޭ މުށިގަނޑު ނެއްޓުމަށްފަހު ނެއްޓިތަނާއި 
 އާދައިގެ ސިމެންތިންޖަހާ ހުދު މުށި ޖެހުން އަދި މުށި ދޭތެރޭގައި ހުދު ސިމެންތި އަޅަންވާނެއެވެ. އެއްވަރުގެ 

 
 އިސްކުރުތަކާއި މިމާލު ތިރީ މުށި ބަދަލުކޮށް ޑުރައިނޭޖް ބަދަލްކުރުން  11.2

ށް  އިސްކުރުތަކާއި ދިމާލު ތިރީތަޅުމު މުށިތައް ނެއްޓުމަށްފަހު ފެން ހިންދުމަށް މެދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ޑުރައިން ހޯލް އިރު އުތުރުކަނަ 11.2.1
ފޫޓްގެ  މުއްޓެއެވެ.   1ފޫޓް    1މުށީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ އާދައިގެ ސިމެންތިން ޖަހާ ވައްތަރުގެ    –ބަދަލުކޮށް އޮފް މުށިޖެހުން  

ސިމެންތި މުށީ ހުދު  ފަހު  މުށިޖެހުމަށް  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  ސުޕަވައިޒަރާއި  މިމަސައްކަތުގެ  ފާސްކުރާނީ  ކުލަ  ގެ 
 އަޅަންވާނެއެވެ. 

 
 
 
 
 ވުޟޫކުރުމަށް މީހުން ތިބޭ ތަޅުމު މުށި ބަދަލުކޮށް ޑުރައިނޭޖް ބަދަލްކުރުން  11.3

ލޯވަޅު ސިމެންތިން ަބއްދައި   03ވުޟޫކުރުމަށް މީހުން އަރައިތިޭބ ތަޅުމުގެ މުށިތައް ނެއްޓުމަށްފަހު ފެން ހިންދުމަށް އަޅާފައިވާ   11.3.1
މުށީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ    – މުށިޖެހުން އަދި މިތަޅުމުން ފެން ހިންދުމަށް އިރު އުތުރުކަނަށް  ޑުރެއިން ހޯލެއް ހަރުކުރުން  

ފޫޓްގެ  މުއްޓެއެވެ. މުށީގެ ކުލަ ފާސްކުރާނީ މިމަސައްކަތުގެ   1ފޫޓް   1ގެ އާދައިގެ ސިމެންތިން ޖަހާ ވައްތަރުގެ  ނުކައްސާވައްތަރު
 ސުޕަވައިޒަރާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ. މުށިޖެހުމަށް ފަހު ހުދު ސިމެންތި އަޅަންވާނެއެވެ. 
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 ސޮކެޓް ބަދަލްކުރުން ފާހާނާ އެތެރޭގައި ހުރި މުސްލިމް ސަވަރުގެ   11.4
މުސްލިމް    –ފޫޓު މައްޗަށް ޖެއްސުމަށްފަހު މުސްލިމް ސަރަވަރ ހަރުކުރުން    1މުސްލިމް ސަވަރުގެ ސޮކެޓް ތަޅުމުން ފެށިގެން   11.4.1

ސަރވަރުގެ ސޮކެޓް ަބދަލްކުރުމުގެ ގޮތުން ކަނޑަންޖެހޭ ނުވަތަ ނައްޓަންޖެހޭ މުށިގަނޑު ނެއްޓުމަށްފަހު ނެއްޓިތަނާއި އެއްވަރުގެ 
 އިގެ ސިމެންތިންޖަހާ ހުދު މުށި ޖެހުން އަދި މުށި ދޭތެރޭގައި ހުދު ސިމެންތި އަޅަންވާނެއެވެ.އާދަ

ޑުގެ  ފާހާނާ ކުރިމަތީގައި )ފާހާނާ ދޮރުމަތީގައި( ހަދާފައިވާ ޖަންގްޝަންގެ މަތިގަނޑު އެތަނާއި އެއްގޮތަށް އަޅައި ެބއްދުމަށްފަހު މަތިގަނ 11.4.2
އާދައިގެ ވައްތަރުގެ  ނުކައްސާ  ވައްތަރުގެ    މަތީގައި  ޖަހާ  ފާސްކުރާނީ    1ފޫޓް    1ސިމެންތިން  ކުލަ  މުށީގެ  މުއްޓެއެވެ.  ފޫޓްގެ 

 މިމަސައްކަތުގެ ސުޕަވައިޒަރާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ. މުށިޖެހުމަށް ފަހު ހުދު ސިމެންތި އަޅަންވާނެއެވެ. 
 

 އިމާމް ކޮޓަރީގައި މޫނުދޮންނަ ތަށި ހަރުކުރުން  12
ފޫޓްގެ އޮފް ހުދު  2ފޫޓް  2އިމާމް ކޮޓަރި ހުޅަނގު ދެކުނު ކަނުގައި ފެން ވައިރުކޮށްފައިވާ ތަނުގައި މޫނުދޮންނަ ތަށި ހަރުކޮށް  12.1

 ގަނޑު މުށި ހަރުކުރުން ، މުށީގެ ކައިރިފަށް ހަދާނީ ހިމެންތިންނެއެވެ.  02މުށި ކެމިކަލް ސިމެންތިން ޖަހާ ވައްތަރުގެ 
 

 ޓަވަރު ނެގުމާއި ބުޑު އެޅުން ނޫރު މިސްކިތު ތާޅަފިލި   13
ޓް  ނޫރު މިސްކިތުގައި ހުރި ތާޅަފިލި ޓަވަރު ގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ތާޅަފިލިތައް ނެއްޓުން )ތާޅަފިއްޔަށް އަޅާފައިވާ ކޭަބލް ޑިސްކަނެއް 13.1

 ކުރާނީ ކައުންސިލުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
 ޓަވަރު ނަގައި ކައުންސިލުން ދައްކާތަނަކަށް ގެންދިއުން ނޫރު މިސްކިތުގައި ހުރި ތާޅަފިލި  13.2
 މިޓަވަރު ހަރުކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ކޮންކުރީޓް ުބޑް ތަޅާލައި ނަގައި ތަން ސާފުކުރުން 13.3
 އިންޗި( އެވެ.  378) 31.'6މިޓަވަރުގެ ދިގުމިނަކީ " 13.4

 

 ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހުރި ތާޅަފިލި ޓަވަރު ނެގުން: 14
ޓް ނޫރު މިސްކިތުގައި ހުރި ތާޅަފިލި ޓަވަރު ގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ތާޅަފިލިތައް ނެއްޓުން )ތާޅަފިއްޔަށް އަޅާފައިވާ ކޭަބލް ޑިސްކަނެއް 14.1

 ކުރާނީ ކައުންސިލުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ހަރުކޮށްފައިހުރި ތާޅަފިލިތައް ނެއްޓުން )ތާޅަފިއްޔަށް އަޅާފައިވާ ކޭަބލް ޑިސްކަނެއްޓް  ކުރުމުގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓަވަރު ގައި   14.2

އާއި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ސްޕަވަޒަރުގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ. ތާޅަފިލި ޓަވަރުގެ ހޮޅި
 )ގެ މަތިންނެވެ.ނަރަށް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ގޮތެއް

 އިންޗި( އެވެ.  693) 57.'9މިޓަވަރުގެ ދިގުމިނަކީ " 14.3
މިޓަވަރު ހަރުކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ކޮންކުރީޓް ުބޑް ތަޅާލައި ނަގައި ތަން ސާފުކޮށް ވެލިއަޅައި ިބންގަނޑު ކޮންޕްރެސްކޮށް އެއްވަރު   14.4

 ކުރަންވާނެއެވެ.
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 އެންކްސް  2

 ދަލުތައް:ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނެގި ޓަވަރަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަ  15
އަދި ުބރިކޮށްލި   .ފޫޓް އެޅުމަށްފަހު އެއްވަރަށް ުބރިކޮށްލުން  40ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނެގި ޓަވަރު މަތިން ފެށިގެން ތިރިއަށް ' 15.1

 ގައި ވާނެއެވެ.  1ދަގަނޑު ހޮޅިން ޕުލެއް އެޅުން. ފޫ އެޅުމުގެ ކުރެހުން އެނެކްސް  ½ަބއިގެ ތިރީގައި ޓަވަރުގައި 
 .ުބރިކޮށްލި ޓަވަރުގެ ތިރީ ކޮޅު )ޓަވަރުގެ ފޫަބއި( ކައުންސިލުން ދައްކާތަނަކަށް ގެންދިއުން 15.2
ުބރިކޮށްލި ޓަވަރުގެ މަތީ ކޮޅު ނޫރު މިސްކިތުގައި ހަރުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރުން. މިއީ ނޫރު މިސްކިތުގައި ހަރުކުރުމަށް ޭބނުންވާ  15.3

 ޓަވަރެއެވެ. 
 އެމްއެމ6ް، ޯބމިނުގަ  އިންޗި ފުޅާ  2އިންޗި ދިގު "  5ފައިގައި( "  03ނޑެއްގައި )ޓަވަރުގެ  މިޓަވަރުގެ ތިރީގައި ކޮންމެ ފައިގަ 15.4

 ށެވެ.  ފުލެޓް ދަގަނޑު ފޮތްޗެއް ހަރުކުރުން ، މިފޮތިވަރު ހަރުކުރާނީ ވެލްޑިންކޮށްގެންނެވެ. އަދި މިފޮތިވަރުގެ މެދަށް ޓަވަރުގެ ފައިވާގޮތަ
 ބޯލްޓް ވަންނަ ވަރުގެ ލޯވަޅެއް އެޅުން.  mm16ހަރުކުރެވިފައިވާ ފޮތިވަރުގެ ދެކޮޅުގައި  15.5
ުބރެކެޓެއް ހަދައި   55މިޓަވަރުގެ މަތިން ފެށިގެން ތިރިއަށް   15.6 އަރައި ހުންނާނެ  ކުރުމަށް  އެޅުމަށްފަހު ތަޅަފިލި މަރާމާތު  އިންޗި 

ލުމަށްފަހު ޓަވަރާއި ގުޅޭ އިންޗި ދަގަނޑު ހޮޅިންނެއެވެ. މިުބރެކެޓްގައި ރެޑްލެޑް    ½ހަރުކުރުން ، މިުބރެކެޓް ތައްޔާރުކުރާނީ   
 ގައި އެވަނީ ުބރެކެޓް ހަދާނެ ގޮތުގެ މިންތަކެއެވެ.  2ކުލައިގެ ދަވާދެއްލުން. އެނެކްސް 

 ޓަވަރާއި ގުޅޭ ކުލައިގެ ދަވާދެއްލުން.  އިރެޑްލެޑް ލަ ެބއްދުމަށްފަހު ޓަވަރ ދެަބއި ގުޅުވާފައިވާ ހިސާުބ ވެލްޑިންކޮށްގެން 15.7
 ކޯޓް ދަވާދުލުން.  1 ގޮތަށް )ރަތް ކުލަ އަދި ހުދު ކުލަ(  މުޅި ޓަވަރުގައި ކުރިން ލާފައިވާ 15.8
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

  ½  ށް ްބރެކެޓް ހަރު ކުރަންވާނީ މިގޮތަ •
އިންޗި ދަގަނޑު ހޮޅި އެޅުމަށްފަހު އަދި 

 15ތިރިއަށް ސަޕޯޓަށްވެސް ކައްޗަށް  
އިންޗި ހޮޅިން ވެލްޑިންގ ކޮށްފައި 

 ހަރުކޮށްގެންނެވެ. 

 އެނެކްސް  1

ދަނގަޑު ހޮޅިން މިގޮތައް ވެލްޑިންގ  ½
 ކޮށްގެން ހަރުކުރަންވާނެ 
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ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ުބރެކެޓް   2އެންކްސް    ގައިއިންޗީގެ ދުރުމިނު  15ފަރާތަށް    3އިންޗި އެޅުމަށްފަހު    55ޓަވަރުގެ މަތީކޮޅުން   15.9

 ހަދައި ހަރުކުރުން
ުބރެކެޓްގައި 15.10 ޭބނުންކޮށްފައިވާ  ހަރުކުރުމަށް  ފިލި  ތާޅަ  ފޮތިވަރުތަކާއި  ދަގަނޑު  ލުމަށްފަ  ކޯޓް  2   ހަރުކުރެވިފައިވާ  ހު ރެޑްލެޑް 

 ކައުންސިލާއި މަސްވަރާކުރުމަށްފަހުއެވެ.ދަވާދުލުން ، ދަވާދުގެ ކުލަ ފާސްކުރާނީ 
 
 
 ނޫރު މިސްކިތުގައި ޓަވަރު ހަރުކުރުމަށް ކޮންކުރީޓް ބުޑްއެޅުން  16

 ގައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ކުރެހުމުގައިވާ މިންތަކަށެވެ.  3ކޮންކުރީޓް ުބޑު އަޅާނީ އެނެކްސް  16.1
 އެވެ.   1:2:3ުބޑުއަޅާނީ ހިލަޔާއި ހިލަވެލި އަދި ސިމެންތިންނެވެ. ރޭސިއޯއަކީ  16.2
 އެވެ. 1:4ނެއެވެ.ރޭސިއޯއަކީ ސިމެންތިން އަޅަންވާރާއްޖެވެލި އަދި އިންޗީގެ ލީންއެއް  2ކޮންކުރީޓް ުބޑު އެޅުމުގެ ކުރިން  16.3
 )ހައެއް( ޯބލްޓް ވަޅުލަންވާނެއެވެ.  06( Galvanizedގަލްވަނައިޒް ) 16mmޓަވަރު ހަރުކުރުމަށް ކޮންކުރީޓުގަނޑުގެ ތެރެއަށް 16.4

 
އިންޗި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.    18އިންޗި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ. ކޮންކުރީޓް ގަނޑުގެ ތެރެއަށް    5ކޮންކުރީޓްގަނޑުގެ މައްޗަށް ބޯލްޓްގެ   16.5

 މިބޯލްޓް ހުންނަން ޖެހޭނެގޮތުގެ ކުރެހުން ތިރީގައި ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 
 

 އިންޗި 5ކޮންކުރީޓުގެ މައްޗަށް 

 ކޮންކުރީޓުގެ މަތީކައިރި

 އިންޗި 12ންކުރީޓުގަނޑުގެ އެތެރެ ކޮ

 ޯބލްޓް 16mmކޮންކުރީޓުގެ ވަޅުލުމަށް ބޭނުންކުރާ 

 އިންޗި 12ކޮންކުރީޓުގަނޑުގެ އެތެރެ ެބންޑް 

 
 

 ކޮންކުރީޓުގެ ގަނޑުގެ ތެރޭގައި ވަޅުލާ ބޯލްޓް ކޮންކުރީޓުގަނޑުގެ އެތެރޭގައި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.މިޯބލްޓްތައް ހުންނަންވާނީ ޓަވަރުގެ  16.6
 ފުލުގައި ހަރުކުރި ފުލެޓްތަކުގެ ލޯވަޅާއި ސީދާވާގޮތަށެވެ. 
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 ން:ރު ނޫރު މިސްކިތުގައި ޓަވަރު ހަރުކު  17

 ޓަވަރު ހަރުކުރާނީ އަޅާފައިވާ ކޮންކުރީޓް ުބޑުގައެވެ.  17.1
ފޮތި ތާރުކުނާ ލެއްވުމަށްފަހުގައެވެ. ޓަވަރުގެ   4ޓަވަރު ހަރުކުރާނީ ދަގަނޑު ފުކެޓް ފޮތި އަދި ކޮންކުރީޓް ގަނޑާއި ދޭތެރެއަށް   17.2

 ވަނައިޒް ލޮކްނަޓް އަޅުވަން ވާނެއެވެ. ގަލް  1ގަލްވަނައިޒް ނަޓް އަދި    1ގަލްވަނައިޒް ވަސަރު ،    1ދަގަނޑު ފޮތިވަރުގެ މައްޗަށް  
 

 ނޫރު މިސްކިތަށް އަލަށް ނެގި ޓަވަރުގައި ތާޅަފިލި ހަރުކުރުން: 18
ގެ ެބލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން  މިޓަވަރުގައި ތާޅަ ފިލިހަރުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކައުންސިލް އިދާރާ 18.1

 ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 
 ތާޅަފިލި ހަރުކުރާނީ އެސް.އެސް ޮބލްޓް އަދި އެސް.އެސް ނަޓު ޭބނުންކޮށްގެނެވެ.  18.2
 ގޭޖާއި ދެމެދުގެ ޑީ.ސީ ނަރެވެ. 16އާއި  12ތާޅަ ފިލިއަށް އަޅަންޖެހޭނީ އެކަމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ  18.3
 ލޯން ހޮޅިއަށް ލެއްވިފައެވެ. އިންޗި އެސް 1ތާޅަފިލިން މިސްކިތާއި ހަމައަށް ފައިާބފައި ހުންނަ ނަރުތައް ހުންނަންވާނީ  18.4
 އެސްލޯން ހޮޅީގައި ޓަވަރާއި އެއްގޮތަށް ދަވާދު ލާންވާނެއެވެ.  18.5
 އިންޗި ކެޕެއް ޖަހަންވާނެއެވެ.  2އިންޗި ރެޑިއުސަރ އެއް ޖެހުމަށް މަތީކޮޅަށް    1އިންޗި    2އެސްލޯން ހޮޅީގެ ތާޅަފިއްޔާވީ ކޮޅުގައި   18.6
  ހުންނަވާ ސްޕްވައިޒަރުގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ. ނަރު ގުޅާނީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތާއި ހަވާލުވެ 18.7
 

 


