
` 
 
 

 Ministry of National Planning, Housing and Infrastructure  ންފްރާސްޓްރަކްޗިަރހައުސިންގިއެންޑްިއިި،  ސްޓްރީިއޮފްިނޭޝަނަލްިޕްލޭނިންގމިނިި

 Male’, Republic of Maldives  މާލެ،ިދިވެިހރާއްޖެ.

 
 

ި 
 

1 8ޞަފްޙާެގތެރެއިންިޞަފްޙާ   
 

AmeeneeMagu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives. ިި،ެިދެވިހާރްއޖެެ، 20392އަމީނީމަުގ،މާފަންނު،މާލ.ި 

         +(960) 4004-700, 3004-123     secretariat@planning.gov.mv 
www.planning.gov.mv www.facebook.com/PlanningMV www.twitter.com/MoNPImv 
 

 އިޖުތިމާޢީިހަމަޖެހުންިިިި–އިޤްތިޞާދީިފުދުންތެރިކަނިްި

 
ިބިޑްިހުށަހަޅާިފަރާތްތަކަށްިބޭނުންވާިމައުލޫމާތުިޝީޓުި

ި
ި

471-CDS3/1/2021/178ި(IUL)ިއިޢުލާންިނަންބަރުި:
2021ިއޮކްޓޯބަރ14ިި:ިތާރީޚްއިއުލާންކުރިިި

 2021ިއޮކްޓޯބަރ 26ިިތާރީޚާއިިގަޑި:އަންދާސީިހިސާބުިހުށަހަޅަންވީި
ިހައުސިންގިއެންޑްިއިންފްރާސްޓްރަކްޗިަރ، މިނިސްޓްރީިއޮފްިނޭޝަނަލްިޕްލޭނިންގިއަންދާސީިހިސާބުިހުށަހަޅަންވީިތަންި:

ި

ި

ި

ި

ިތަފްޞީލްިިިމަސައްކަތުގެިިިހަމަޖެހިފައިވާިިިކުރަންި .1

ިިިިތެރެއިންި،ިިމަސައްކަތުގެިިިފިލުވުމުގެިިިއާބާތުރަިިގެންދާިިިކުރަމުންިިމިނިސްޓްރީއިންިިިމިިިިއިމާރާތުގައިިިގެިިިފައިނޭސްިިިއޮފްިިިމިނިސްޓްރީ މަޢުލޫމާތުިމި

ިިިިހޯދުމަށްިބޭނުންވެއެވެި.ިިފަރާތެއްިިކަރުދާހުގައިިބަޔާންކުރާިމަސައްކަތްތައްިކޮށްދޭނެ (ިގައިިތަފްސީލ02ިިިްމަސައްކަތްތަކުގެިތަފްސީލްި)އެނެކްސް

ިކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ިި

ވޭނެއެވެ.ިތަކެތީގިެިމިިމަސައްކަތްިކުރުމަށްިމިިމިނިސްޓްރީގެިފަރާތުންިބައެއްިތަކެތިިހޯދައިފައިވާތީިމަސައްކަތްިކުރުމަށްިހޯދާފައިވާިތަކެތިިފޯރުކޮށްދެ

.ިތަކެތިިލިބެންިހުންނާނީިގައިވާނެއެވެ.ިމިތަކެތިިމަސައްކަތުިސައިޓަށްިގެންދަންިވާނީިމަސައްކަތާއިިޙަވާލުވާިފަރާތުންނެވެ(4ިިޖަދުވަލިުި)ތަފްޞީލިްި

ިަޕބްލިކްިވާރކްސްިސާރވިސަސްިޑާިޕޓްމަންޓްގެިހެޑްިއޮފީހުންނެވެި.

 (ިގައިިހިމެނިފައިވާނެއެވެ.3ިިމަސައްކަތްިކުރަންޖެހޭިސަރަހައްދުގެިފްލޯރިްޕލޭންި)އެނެކްސިްި

ި

ިބިޑްިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅުމަށްިބޭނުންވާިމައުލޫމާތުި

ިއަގ1ި1.1ިިު ިިހުށަހަޅުއްވާއިރުިި

ިިފުރިހަމަކުރަންޖެހޭި

 ކަންތައްތައްި

ި

ިއައިޓަމަކަށްިިހުށަހަޅުއްވަންވާނީިިިއަގު .1 ިިރެޖިސްޓްރީިިިޓީއަށް.އެސް.ިޖީ)ިިއަގުިިިޓީގެި.އެސް.ޖީިިއަގާއިިިކޮންމެ

 ި.އެނގޭގޮތަށެވެިވަކިން(ިިކުރެވިފައިވާނަމަ

 ި.ބަންދުކުރެވިފައެވެިސިޓީއުރައެއްގައިިހުންނަންވާނީިބީލަންތައް .2

 .ިިއޮންނަންވާނެއެވެިދުވަސ90ިިްިފެށިގެންިިތާރީޚުންިިހުށަހަޅާިބީލަންިމުއްދަތުގެގޮތުގައިިބީލަމުގެ .3

 ި.ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެިކޮީޕިިސެޓްފިކެޓްގެިރަޖިސްޓްރީިިޓީ.ީޕ.ބީިނުވަތަިިޓީ.އެސް.ޖީ .4
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ިިނަމަިިކުންފުންޏެއްިިިިި/ރަޖިސްޓްރީކޮީޕިިިވިޔަފާރިިިފަރުދުންގެިިއަމިއްލަިިފަރާތެއްނަމަިިއަމިއްލަ .5

 ރަޖިސްޓްރީކޮީޕިިކުންފުނީގެ

 ި.ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެިިރިޯޕޓްިކްލިއަރެންސްިިިޓެކްސްިފަރާތުގެިހުށަހަޅުއްވާިއަގު .6

 ްޕރޮފައިލްިކުންފުނީގެިިނަމަިކުންފުންޏެއް .7

 މަސައްކަތްިތަޖުރިބާގެިލިޔުންި .8

 ލިޔުން އޮތްކަމުގެިހައިސިއްޔަތު ޤާނޫނީ ކުރެވޭނެކަމުގެި ސޮއި އެގްރީމަންޓްގައި .9

ިި.ހިމެނިފައިވާނެއެވެިގައިިި(4ިއެނެކްސްި)ިިޗެކްލިސްޓެއްިކަންތައްތަކުގެިިއެދިލައްވާފައިވާިމަތީގައި .10

2ި2.1ިިި/ އެސްޓިމޭޓްި ހުށަހަޅުއްވާި

ދެވޭނިެި ޕޮއިންޓްި އަގުތަކަށްި

ިއުޞޫލުި

 އިންޓްިދެވޭިމައިގަނޑުިކަންތައްި:ޮޕ •

 80%ިިިިިިިިިިިިިިމަސައްކަތުގެިއަގު ▪

 10%ިިިިިިިިިިރިބާމަސައްކަތުގެިތަޖުި ▪

10ިމަސައްކަތުގެިމުއްދަތުިިިިިިިިިި% ▪

ޕޮއިންޓްިދިނުމުގައިިބެލެވޭނ2.2ިިެިި

ިކަންތައްތައްި

ިިއެކަމަކަށްިިއެތަނަކުންިިއަގުތަކާއިި،ިހުށައަޅާފައިވާިިދަށުންިިގ10.45ިިެިިޤަވާޢިދުގެިިމާލިއްޔަތު .1

އެކަށީގެންވިާިހުށައަޅާިިބަލާއިރުިިިއަޅާިިއަގާއިިިއަންދާޒާކުރާި އެކަމަށްި އަގުތަކަކީި ފައިވާި

 އަގުތަކެއްކަންިބެލުންި

ިިިި%80ިިއަގުި .2 ޓްިކުރުމުގައިިބޭނުންކުރެވޭނީިތިރީގައިިބަޔާންކުރެވިފައިވިާި)އަގުިއިވެލުއޭި:

 ފޯމިއުލާއެވެ.ި(

 

For Price: Lowest price ÷ Price on the proposal x percentage = Total % in price  
 

 

ި

ގުޅޭގޮތުނިްިމިިބާވަތުގެިމަސައްކަތްތަކާއިިިިިވާށްފައިިއަހަރުތެރޭިކ5ިިޮފާއިތުވެދިޔިަި:10ިިި%ބިާިތަޖުރިި .3
 ދައުލަތުގެިކުންފުންޏެއްިނުވަތަިސަރުކާރުިމުވައްސަސާއެއްގެިސޮއިިއަދިިތައްގަނޑުިޖަހާފައިވާި

މަސައްކަތްިނިންމިިކަމުގެިލިޔުމުގެިގޮތުގައިިކުރަމުންދިާިިިމަސައްކަތްިނިންމިިކަމުގެިލިއުމަށެވެ.
ިިިިމަސައްކަތެއްިއަދިިއެގްރިމަންޓެއްިނުބެލެވޭނެއެވެި. ިިމިގޮތުން ވެގެން 5ިިމާކްސްިދެވޭނީިގިނަި

 ި(މާކްސްއެވެ.10ިޖުމްލިަި(ެމާކްސްއެވެި.2ިކޮންމެިލިޔުމަކަށްިދެވޭނީިލިޔުމަށެވެ.ި
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For Experience: 

Number of experience letter * Marks allocated = Total % in Experience 

 
)ޑެލިވަރީިމުއްދަތުިއިވެލުއޭޓްިކުރުމުގައިިބޭނުންކުރެވޭނިީިިި%10ިިމުއްދަތުިިިމަސައްކަތްިނިންމުމުގެި 4

 ތިރީގައިިބަޔާންކުރެވިފައިވާިފޯމިއުލާއެވެ.ި(

For Duration: 

Shortest Duration ÷ Duration on the proposal x percentage = Total % in 

duration 

3 

ި

ހިސާބ3.1ިިުި އަންދާސީި

 ބާތިލްކުރުންި

ި

 .ިިނުގެނެވޭނެއެވެި ބަދަލެއް އަގުތަކަށްި ހިސާބުގެ އަންދާސީ ހުށައެޅުމަށްފަހު ހިސާބު އަންދާސީ .1

ވަނަިނުކުތާގައިިބަޔާންކޮށްފައިވާިއަގުިހުށަހަޅުއްވާއިރުިފުރިހަމ1.1ިިިަިމަޢުލޫމާތުިކަރުދާހުގިެި .2

ިި.ކުރަންޖެހޭިކަންތައްތައްިފުރިހަމަިނުވާނަމަިއެފަރާތުގެިްޕރޮޕޯސަލްިބާޠިލްިކުރެވޭނެއެވެި

ިހައިސިއްޔަތުި ޤާނޫނީ ކުރެވޭނެކަމުގެ ސޮއި އެގްރީމަންޓްގައި •ިނޯޓ4ި4.1ިިް  ލިޔުން އޮތްކަމުގެި

 .ިިިހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ

 ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުއްވިި ހިސާބުި އަންދާސީ ފަހުއިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ހިސާބުތައް އަންދާސީ •

 .ިިއެންގޭނެއެވެ ލިޔުމަކުން އެކަން ފަރާތްތަކަށްިިިހޮވޭ

 އެންގުމަށް އެކަން ލިޔުމަކުންފަރާތަށިްިިިހޮވުނު އެމަސައްކަތައް ފަހު ހުށައެޅުމަށް ހިސާބުި އަންދާސީ •

 ހައުސިންިގ ،ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓްރީ ، ވަކިވެއްޖެނަމަ އެމަސައްކަތުން ފަހު

 އްދަތައްމު ދުވަހުގެި އަހަރ1ިިުިިމަސައްކަތެއްގައި އެއްވެސް ކުރުވާ އިންފްރާސްޓަކްޗަރއިންި އެންޑް

 .ިިނުކުރެވޭނެއެވެި ބައިވެރިއެއް ހުށައެޅުމަށް ހިސާބު އަންދާސީ

 ޕޮއިންޓްި ފަރާތްތަކުން ނުހޮވޭި މަސައްކަތަށް ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ހުށައަޅާ ހިސާބު އަންދާސީ •

 ދުވަހުގ30ިިެ ިފެށިގެންި ދުވަހުންި ހުށައެޅި ހިސާބު އަންދާސީ ،ބޭނުންނަމަ ބަލަންި އުސޫލު ދިންި

 .ިިބެލޭނެއެވެ ލިބުނުގޮތްި ޕޮއިންޓް ހުށައެޅުމުން ލިޔުމަކުން މިނިސްޓްރީއަށް މި ތެރޭގައި

 ސޮއިކުރުމަށް ތެރޭގައި ދުވަސް(ިިދޭއްި)02ިިިިއަންގާތާ ސޮއިކުރުމަށް އެގްރީމެންޓްގައި •

 ި.ކުރެވޭނެއެވެ އެވޯޑް ފަރާތަކަށް ދެވަނަ ވަޑައިނުގަންނަވާނަމަ
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 ހަވާލެއް ބަޔަކާއި އިތުރު ދަށުންި ސަބްކޮންޓްރެކްޓްގެި ފަހުި ކުރުމަށްި އެވޯޑްި ކޮންޓްރެކްޓް •

 ި.ނުކުރެވޭނެއެވެ

ރައްކާރެރިކަމާއިި • ތަނުގެި އެކުި ފެށުމާއިި މަސައްކަތްި ސޮއިކޮށްި އެއްބަސްވުމުގައިި މަސައްކަތުގެި

މަސައްކަތިްި އެދުވަހެއްގެި ދުވަހަކުވެސްި ކޮންމެި އަދިި ވިސްނަނަވާނެއެވެ.ި ސާފުތާހިރުކަމަށްި

ިނިންމުމަށްފަހުިތަންިރަނގަޅަށްިސާފުކުރަންިވާނެއެވެ.ިި

މަ • ތަނުގައިި ކުރަންވާނީި ގޮތަށިްިމަސައްކަތްި ނުވާނެި އުނދަގޫި މުވައްޒަފުންނަށްި ސައްކަތްކުރާި

ކަމަށްޓަކައިިި ރައްކާތެރިި ސަލާމަތާއިި މީހުންގެި އެހެންި ކުރާމީހުންނާއިި މަސައްކަތްި ބަލައިގެން،ި

ިއަޅަންޖެހޭިސަލާމަތީިފިޔަވާޅުތައްިއަޅައިގެންނެވެ.ިި

ސޮ • ނެޓްވޯކްި ކޭބަލް،ި ކުލަ،ި )ވަޔަރިންގ،ި ބޭނުންކުރެވޭި ތަކެތިިިމަސައްކަތުގައިި ފަދަި ކެޓް(ި

މަސައްކަތަށިްި މިނިސްޓްރީގެި މިި ހޯދުމަށްޓަކައިި ހުއްދަި ޗެކްކޮށްި ކޮލެޓީި ކުރިންި ހަރުކުރުމުގެި

ިކަޑައަޅާފައިިހުންނަިމުވައްޒަފާއިިހިއްސާކުރަންވާނެއެވެި.

12:00ިިިިމެންދުރުިިިދުވަހުގެިިބުދަދުވަހ2021ިިިުިިއޮކްޓޯބަިރ20ިިބީލަމާއިިގުޅޭިމަޢުލޫމާތުިސެޝަނިްި .1ިމައުލޫމާތުިސެޝަނ5ި5.1ިިް
ިި އޮފް މިނިސްޓްރީި ިިގައިި ގައެވެ. މަޢުލޫމާތިުިިިފިނޭންސްި އިތުރުި ގޮތުންި އިޢުލާނާއިގުޅޭި އަދިި

ިި ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާނަމަި 2021ިިިިއޮކްޓޯބަިރ24ިިސާފުކުރައްވަންި ދުވަހުގިެިިިއާދިއްތަިވާ
ިކުރިނ12:00ިްިމެންދުރިުި ިކޮށްދެއްވުނbid.secretariats@planning.gov.mvިްިގެ ިމެއިލް އަށް
ިއެދެމެވެި.

ހަމަޖެހިފައިވަނީިބީ .2ިބިޑްިބަލައިގަތުނ6ި6.1ިިް ހުޅުވުމަށްި 2021ިިިިއޮކްޓޯބަިރ 26ިިލަންި މެންދުރިުިިިއަންގާރަިވާ ދުވަހުގެި
12:00ި ނޭޝަނަލްި އޮފްި މިނިސްޓްރީި އެންޑިްި،  ްޕލޭނިންގގައިި ހައުސިންގި

ި،ގައިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަިރ ފަރާތްތަކުގިެިި ހުށަހަޅުއްވާި ހިސާބުި އަންދާސީި މިމަސައްކަތަށްި
ބީލަމުގެިމުއްދަތުގިެިިި.ހާޒިރުގައެވެ.ިބީލަންތައްިހުންނަންވާނީިސިޓީއުރައެއްގައިިބަންދުކުރެވިފައެވެ

 ދުވަސްިއޮންނަންވާނެއެވެ.90ިިިިގޮތުގައިިބީލަންިހުށަހަޅާިތާރީޚުންިފެށިގެނިްި
ި

ި

ި
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1ިިިއެނެކްސްި

ި
 ✓ ްޗެކްިލިސްޓ #ި
 1 މަސައްކަތުގެިއަގާއިިޖީ.އެސް.ޓީިގެިއަގުިވަކިންި  

 2 އަމިއްލަިފަރުދުންގެިވިޔަފާރިިރަޖިސްޓްރީިކޮީޕި/ިކުންފުންޏެއްނަމަިކުންފުނީގެިރަޖިސްޓްރީިކޮޕިީި  

 3 ޖީ.އެސް.ޓީި/ިބީ.ީޕ.ޓީިސެޓްފިކެޓްި  

 4 ކޯޓޭޝަންި  

ިދުވަސ90ިިިްކޯޓޭޝަންިވެލިޑިޓީިމުއްދަތުި   5 

 6 ޓެކްސްިކްލިއަރެންސްިރިޯޕޓްި  

 7 ކުންފުނީގެިްޕރޮފައިލްކުންފުންޏެއްނަމަި  

 8 އެގްރީމަންޓްގައިިސޮއިކުރެވޭނެިޤާނޫނީިހައިސިއްޔަތުިއޮތްކަމުގެިލިޔުންި)ަޕވަރިއޮފްިއެޓަރނީި(  

 9 ބީލަންތައްިސިޓީިއުރައެއްގައިިބަންދުކުރެވިފައިިހުރުން.ިި  

 10 މަސައްކަތުގެިތަޖުރިބާގެިލިޔުންތައް  

ޑިސްޓްރިބިއުޓަރިސެޓްފިކެޓްި/ިލިޔުންި)ހުށަހަޅާިބީލަމުގައިިމިިލިޔުންިހުށަހަޅަންޖެހޭިތަކެތިިިއޮތޮރައިޒްޑްި  
 ހިމެނޭިކަމަށްވާނަމަި(

11 

 12 ވޮރަންޓީިމުއްދަތުި)ހުށަހަޅާިބީލަމުގައިިވޮރަންޓީިހުށަހަޅަންޖެހޭިތަކެތިިހިމެނޭިކަމަށްވާނަމަި(  

ި
ި
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ިކުރަންޖެހޭިމަސައްކަތްތަކުގެިތަފްސީލްި()2ިިިިއެނެކްސިްި

ިމަރާމާތުކުރުންި.ިިއޮފީސްިިިޓެރަސްި .1

ލަކުޑިިާޕރޓިޝަންގައިިޖަހާފައިވާިފިލާތައްިނައްޓައި،ިސީލިންގިބޯރޑްތައްިނަގައިިލަކުޑިިފްރޭމްގައިިހަލާކުވެފައިވިާިިިހުރިިިމިހާރު •

 ވުމަށްިބޭނުންވާިކެމިކަލްޖަހައިިޓްރީޓްމަންޓްިދިނުން.ިިކަތުރުިފަނިފަދަިތަކެތިންިސަލާމަތްިިިފަތިތައްިނަގައިިއައުިފަތިއަޅާ

 ޓޭްޕިއަޅައިިގޭނުން.ިިިރަނގަޅަށްިޖޮއިންޓްިއިިބޯޑްިފިލާިބޭނުންިކޮށްގެންިާޕރޓިޝަންތައްިނިންމަގެިޖިްޕސަންިއެމް.އެމ9ިް •

މިހާރުިއަޅާފައިވާިނެޓްވޯރކްިކޭބަލްތަކާއިިކަރަންޓްިކޭބަލްތައްިނެގުން.ިއަދިިކުރެހުމާއިިއެއްގޮތަށްިކަރަންޓްިނެޓްވޯރކްިއެޅުމަށިްި •

 ޑްިކޮންޑިއުޓްިއެޅުންި.ބޭނުންވާިތަންތަނަށްިާޕރޓިޝަންގެިތެރެއިންިހާ

• ިި ިިލައިޓަށްިކަރަންޓްިކޭބަލްިއަޅައިިސޮކެޓްތަކާއިިލައިޓްިހަރުކުރުނ14ިިްކުރެހުމާއިިއެއްގޮތަށްިސޮކެޓްތަކަށާއި 2.5ިި.ިސޮކެޓްތަކަށް

ިލައިޓްތަކަށިްި ިއަދި ިކޭބަލް ިލ1.5ިިައެމް.އެމްގެ ިކޮންޑިއުޓަށް ިގެންދަންވާނީ ިކޭބަލް ިމަތިން ި)ސީލިންގ ިކޭބަލް.  އްވައިގެންނެވެ.ި(އެމް.އެމްގެ

 ި.ކުލަލުންިިރޓިޝަންތައްިރަނގަޅަށްިުޕޓީއަޅާާޕ •

ި)ކާރޕެޓްިއެޅުމުގެިކުރިންިސާމަަޕލްިއެްޕރޫވްިކުރަންިވާނެ(ި.ިިފްލޯރގައިިޓައިލްިކާރެޕޓްިއެޅުންނިމުމުންިމަސައްކަތްި •

އާއިިދެމެދުިމަސައްކަތ11:30ިިިްިރޭގަނޑިުިއިނ2:30ިިިްިޓެރަސްިމަރާމާތުިކުރުމުގެިމަސައްކަތްިރަސްމީިދުވަސްތަކުގެިމެންދުރުިފަހިުި •

 އާއިިދެމެދުިމަސައްކަތްިކުރެވޭނެއެވެ.11:30ިިިިއިންިރޭގަނޑ8:00ިިިުިއަދިިރަސްމީިބަންދުިދުވަސްތަކުގައިިހެނދުނިުިިިި.ކުރެވޭނެއެވެ

ި)ނެޓްވޯރކްިއެޅުމުގެިމަސައްކަތްިކުރާނީިމިނިސްޓްރީިއޮފްިފިނޭންސްިއިންި(

ިޕާރޓިޝަންޖެހުންިއެގްޒެކްޓިވްިސެކްރެޓޭރިއަޓްގައިިި .2

ިމިހާރުިހުރިިާޕރޓިޝަންތައްިރޫޅައިިމިނިސްޓްރީއިންިދައްކާިތަނެއްގައިިބެހެއްޓުން.ިި •

ިއެއްގޮތަށިްި • ިޖެހުން.ިިއެގްޒެކްޓިވްިސެކްރެޓޭރިއަޓްގައިިިކުރެހުމާއި ިހުންނަންވާނިީިާޕރޓިޝަން ިބޯމިނުގައި އިންޗިއެވެ.3.5ިިިިާޕރޓިޝަންގެ

ކަތުރުިފަނިފަދިަި)ފަތިތައިްިިިާޕރޓިޝަންިތެރެއަށްިއިންސްލޭޝަންިލުންި.ިިި،ފަރާތުންޖަހައިިިދެިިއެމް.އެމްގެިޖިްޕސަންިބޯޑްިފިލ9ިިާއަދިިި

 ި(ތަކެތިންިސަލާމްވުމަށްިބޭނުންވާިކެމިކަލްޖަހައިިޓްރީޓްމަންޓްިދިނުންި.

• ިި ދޮރުތަކުގައި،ިބޯޑަރުިއަޅައި،ިޑޯކްލޯސަރިދޮރާއި،ިދޮރުފަތްިލަކުޑިންިހަދައިިހަރުކުރުން،ިއަދ3ިިިިިކުރެހުމުގައިިފާހަގަިކޮށްފައިވާ

 އަދިިތަޅުިހަރުކުރުންި.

ިި.ާޕރޓިޝަންތައްިރަނގަޅަށްިުޕޓީއަޅާ،ިކުލަލުން •

ިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަންވާނީ ހަފްތާ ބަންދާއި ދިމާކޮށް، ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ. ާޕރޓިޝަންި •
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ި)ިމިނިސްޓްރީގެިފަރާތުންިމަސައްކަތަށްިފޯރުކޮށްދޭނެިތަކެތީގެިލިސްޓްި(4ިިއެނެކްސިްި

 
1  9mm Gypsum Board   nos                 39  

2  Mixed Hardwood Timber (2"x8"x15')   nos                 20  

3  Dry wall screws 2"   box                   3  

4  Coach screw 2 1/2"   nos               842  

5  Internal Primer 5L Can (Nippon Paint Primer)  can                   4  

6  Interior Paint 5L Can (Nippon Paint Interior)  can                   6  

7  Dry Wall Putty   Kg                 33  

8  Masking tape 2”  roll                   2  
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