
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ބީލަން ކަރުދާސް
 ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ހިތްވަރު އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސަތްކަތް .  ތ ބީލަމުގެ ނަން: 
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 ADM/388/2022/40-(IUL)388 ބީލަން ކަރުދާސް

   2 ގެ  13 ޞަފްޙާ

 

 : ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު 1ސެކްޝަން  

 ބީލަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  1
 ADM/388/2022/40-(IUL)388 ނަންބަރު:އިޢުލާން   1.1

 2022 އޭޕްރީލް 25 އިޢުލާނުގެ ތާރީޚް: 1.2
 މަަސްތަކްތ   ުކުރމެުގ  ަމާރާމުތ   އާިމާރްތ  ިހްތަވުރ   ައްނެހުންނެގ  ަވްނޫދ.  ތ  ބީލަމުގެ ތަފްޞީލް: 1.3
 ބީލަމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އުސޫލު  2

ކުރިމަތިލެވޭނޭ   2.1 ބީލަމަށް 
 ފަރާތްތައް:

ދޫކުރާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ގުޅިގެން    އިޢުލާނާއިމި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ މި  
ކުރާފޯމު މެދުވެރިކޮށް   ީބލަމުގައި   ފަރާތްތަކަށެވެ.  ީބލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ 

އިޢުލާނާއެކުގައި  ފޯމު  ބޭނުންކުރާނޭ  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ 
މުއްދަތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ  އަދި  ތެރޭގައި   ޢާންމުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންވެސް ލިޭބނެއެވެ. ވަންދޫކޮޅުމަޑުލު 
  އޭޕްރީލް   25ރަޖިސްޓަރީކުރުން ކުރިއަށް ދާނީ  ށް  ަބއިވެރިވުމަީބލަމުގައި   • މުގައި ރަޖިސްޓަރީވުން:ބީލަ  2.2

  އަންގާރަ ވާ    2022  މެއި   10ން ފެށިގެން  ދުވަހު   ހޯމަ ވާ    2202
މެންދުރު   ގަޑިތަކުގައި    ގެ 0012:ދުވަހުގެ  ރަސްމީ  ނިޔަލަށް، 

  ގައެވެ.ރާކައުންސިލްގެ އިދާ ވަންދޫކޮޅުމަޑުލު 

ބޭނުންވާ  ީބލަ • ވުމަށް  ރަޖިސްޓްރީ  ބީލަމުގައި  ފަރާތްތަކުން  މުގައި 
 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ވުމަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ީބލަމުގައި ަބއިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ   •
ކޮށްދެވޭނެއެވެ. އަންގައިދޭ   ރަޖިސްޓަރީ  ރަޖިސްޓްރީކުރިކަން  އަދި 

 ސްލިޕް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. 

ބަދަލު   2.3 ކަރުދާހަށް  ބީލަން 
 ގެނައުން:

ކަރުދާހަށް   މަޢުލޫމާތުބީލަން ހުޅުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްގެ ކުރިން  
އެ  ަބދަލެއް ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި  ކޮންމެހެން ގެންނަން ޖެހޭ 

ގެ މިފަދައިން  ގެނެވޭނެއެވެ.  )އުނި/އިތުރެއް(  ނެވޭ އެމެންޑްމަންޓެއް 
ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން   އެމެންޑްމަންޓްތައް، ީބލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 އެންގޭނެއެވެ. މިފަދަ އެމެންޑްމަންޓްތަކަކީ ބީލަން ކަރުދާހުގެ ަބއެކެވެ.
މަޢުލޫމާތު  - ޕްރީ  2.4  / މީޓިންގް  ބިޑް 

 ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން:
 2022  މެއި  10ގ އޮންނާނީ  ިބޑް މީޓިން-ީބލަމާ ގުޅިގެން ޕްރީމި   •

ކައުންސިލް   ވަންދޫގައި ކޮޅުމަޑުލު    10:30ދުވަހުގެ    އަންގާރަވާ  
  އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައެވެ. 

ސާފުކުރަން  • މަޢުލޫމާތެއް  އިތުރަށް  މަޢުލޫމާތުގެ  ކަރުދާހުގައިވާ  މި 
އީ އިދާރާއަށް  މި  މަޢުލޫމާތު -ޭބނުންވާނަމަ  ކުރެއްވުމުން  މެއިލް 

 ސާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ހުށަހެޅުމާއި  ތައްޔާރުކޮށް،  ބީލަން   2.5
 ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުން:

ގެ ޖަދުވަލު ބީލަން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަން ވާނީ މި ީބލަން ކަރުދާހު •
"ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމު" ގައެވެ. މި ފޯމު ފިޔަވައި އިތުރު   ގައިވާ  2

 ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާ ީބލަންތައް ަބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. 
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 ވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ހުށައަޅާ ީބލަން އޮންނަން •

ފުރިހަމަ  • މަޢުލޫމާތުތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  ބީލަން 
ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ީބލަމާއެކުގައި  ފޯމުތަކާއި،  ނުވާ 

 ކަށް މާކްސް އެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތަ

ބީލަން ހުށަހަޅަން ޭބނުންވާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ  •
 ފަރާތެއް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ަބއްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. 

ފަރާތްތަކުން  ީބ • ވަޑައިގަންނަވާ  ަބއްދަލުވުމަށް  ހުޅުވުމުގެ  ީބލަން ލަން 
ގެންނަން ވާނެއެވެ. މި ލިޔުން ހުށަހަޅަން   ރޭޝަން ސްލިޕްޓްރެޖިސް

ވަކިންނެވެ. ސިޓީއުރައާ  ހުށަހަޅާ  ީބލަން  ހުށަހަޅާ   ވާނީ  ީބލަން 
 ބީލަން ހުށަހަޅާ ސިޓީއުރައާ ވަކިން ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރި ވެވޭނީ  

ޅާ ކޮންމެ ހަރަޖިސްޓްރޭޝަން ސްލިޕް ހުށަ   މި ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
 އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ.ފަރާތަކަށް ބީލަން ހުށަ

ފަރާތަކަށް • ަބއިވެރިވާ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ހުށަހެޅުމުގެ  ،  ބީލަން 
ސްލިޕް  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ތެރެއިން  އުސޫލުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

)އެކެއް( އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި   1  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ،
 ިބޑް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ީބލަބީލަން   • ަބއްދަލުވުން އޮންނާނީ ހުށަހެޅުމާއި  ާބއްވާ  ން ހުޅުވުމަށް 
 ވަންދޫ ގައި ކޮޅުމަޑުލު    10:30ދުވަހުގެ    އާދިއްތަ ވާ    2202  މެއި   15

ަބއްދަލުވުމަށް  މި  މާލަމްގައެވެ.  ޖަލްސާކުރާ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ 
 ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ގަޑިއަށް ޙާޟިރު ނުވާ

 ނުދެވޭނެއެވެ. 
 ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި: 3

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެއްޗަކީ:ީބލަމާއެކު ކޮންމެހެން  ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  

 ޅާ ފޯމުހަބީލަން ހުށަ  •

ކޮޕީ  • ރަޖިސްޓަރީ  ވިޔަފާރީގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  )މުއްދަތު    ބީލަން 
ހަމަވެފައިވާނަމަ، މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ކަށަވަރުވާ 

 ލިޔުމަކާއެކު(

 ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމާއި ބީލަން ޙަވާލުކުރުން  4
ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ބީލަންތައް ވަޒަންކޮށް،  • ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުން: 4.1

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށާއި ޝަރުތުތަކާއި ީބލަން 
ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނޭ މިންގަނޑަށް ަބލައިގެން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 

 ީބލަންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ. 
ކުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ަބންދު ޢާންމު ޙާލަތްތަ •

އިވެލުއޭޓްކޮށް   7ނޫން   ީބލަންތައް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް( 
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ނިންމުމަށްފަހު އިވެލުއޭޝަންގެ ނަތީޖާ ީބލަންވެރިންނަށް އެންގޭނެއެވެ. 
ސަަބާބއެކު  އެކަން  ނުކުރެވޭނަމަ  މަސައްކަތް  މި  މުއްދަތުގައި  މި 

   ނަށް އަންގާނެއެވެ.ީބލަންވެރިން
ީބލަންތައް ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕަށް ނުވަތަ ަބޖެޓަށް  •

ރިޢާޔަތްކޮށް، ނުވަތަ އެއިންކަމަކަށް އަންނަ ަބދަލެއްގެ ސަަބުބން މި  
އިޚްތިޔާރު   ކުރުމުގެ  އެކަން  ޖެހިއްޖެނަމަ  ބާޠިލުކުރަން  އިޢުލާނު 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ވަންދޫ ކޮޅުމަޑުލު 
ީބލަންތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް، ނަތީޖާ ީބލަންވެރިންނަށް އެންގުމަށްފަހުގައި  •

، އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް މަޤުޫބލު ޢުޛުރެއް ނެތި ބީލަން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ
އަލުން މަސައްކަތަށް އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި، މަސައްކަތް ދޫކޮށްލާ 

ގޮތު ގަވާއިދުގައިވާ  މާލިއްޔަތު  ފިޔަވަޅު ީބލަންވެރިޔަކާމެދު  މަތިން  ގެ 
ހުށަހެޅުމުގެ  ފިނޭންސްއަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެދި  އަޅައިދިނުމަށް 

 ކައުންސިލަށް ލިިބގެންވެއެވެ.  ވަންދޫއިޚްތިޔާރު 
ސަަބަބކާހުރެ • ހުށަހެޅިފައިވާ  އެއްވެސް  އިޢުލާނު ،  ީބލަންތަކާއި 

ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ ދެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނީ އަލުން ކައުންސިލުން  
 ޢުލާނުކޮށްގެންނެވެ. އި

ކުރާނޭ   4.2 އިވެލުއޭޓް  ބީލަންތައް 
 މިންގަނޑު:

ކަރުދާހުގެ  މި  މިންގަނޑު  ދޭނޭ  ޕޮއިންޓް  އިވެލުއޭޓްކޮށް،  ީބލަންތައް 
 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 2ސެކްޝަން 

4.3   / ޙަވާލުކުރުން  ބީލަން 
 އެވޯޑްކުރުން:

ީބލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިޭބ ފަރާތަކަށް  •
ކަންކަން   މަސައްކަތް ތިރީގައިވާ  ކުރިން  ޙަވާލުކުރުމުގެ 

އެފަރާތަށް  ފުރިހަމަކުރުމަށް  އެކަންކަން  ަބލައި،  ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ 
ކަންކަން  މި  ކުރެވޭނީ  ސޮއި  އެއްަބސްވުމުގެ  އެންގޭނެއެވެ.  

 ރުމަށްފަހުގައެވެ. ފުރިހަމަކު
ކައުންސިލަށް   ވަންދޫބީލަން ކާމިޔާުބކުރާ ފަރާތުން ކޮޅުމަޑުލު   .1

ނެތްކަން  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ނުދައްކައިވާ  ދައްކަންޖެހި 
ކަށަވަރުކުރުން: މިފަދަ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައިވާ 
ފަރާތެއް ނަމަ އެ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމަށް މުއްދަތެއް  

    ނެއެވެ.ދެވޭ
ބީލަން ކާމިޔާުބކުރާ ފަރާތުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  .2

ދައްކަންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ކަށަވަރުކުރުން:  ނެތްކަން  އެއް 
ފައިސާ   އެ  ނަމަ،  ފަރާތެއް  ނުދައްކައިވާ  ފައިސާއެއް 
ދެއްކުމަށް ނުވަތަ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާސްކުރާނޭ ގޮތަކާމެދު  

އޮތޯރިޓީއާއެކު މޯލްޑިވްސް   ރެވެނިއު  އިންލަންޑް 
 އެއްަބސްވުމަކަށް އައުމަށް އެ ފަރާތަށް މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.

ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ  • މުއްދަތުގައި  ދެވޭ  ކަންކަން،  މަތީގައިވާ 
ނިންމުން ނިންމާފައިވާ  ޙަވާލުކުރަން  ީބލަން  ބާތިލުކޮށް،   އެފަރާތަށް 
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ދި ފަރާތަށް ބީލަން ޙަވާލުކުރުމުގެ ދެވަނައަށް އެންމެ މަތީ މާކްސް ހޯ
 މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެއެވެ.

ލިޔުމުން  • ސޮއިކުރުމަށް  އެއްަބސްވުމުގައި  ފަރާތަށް  ކާމިޔާުބވާ  ބީލަން 
ގިނަވެގެން   އެއްަބސްވުމުގައި ދޭއް)  2އަންގާތާ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ   )

ަބސްވުމުގައި ކޮށް، އެއްސޮއިކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ
މުއްދަތުގައި   ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. މި  ނެތި  ޢުޛުރެއް  މަޤުޫބލު 

އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތަށް ީބލަން 
ޙަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންބާތިލުކޮށް، ދެވަނައަށް އެންމެ މަތީ 

އިޚް ޙަވާލުކުރުމުގެ  ބީލަން  ފަރާތަށް  ހޯދި  ކޮޅުމަޑުލު މާކްސް  ތިޔާރު 
 ކައުންސިލަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ވަންދޫ
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 ދެވޭ މަޢުލޫމާތު   މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން  5
 

 މަރާމާތުކުރުން   ފާޚަނާ  .1
މޫނުދޮންނަތަށި، މުސްލިމް ޝަވަރ، ހޭންޑްޝަވަރ، ފާހާނާގެ ތަޅުން ކެނޑުމަށްފަހު ފާހާނާ،    ފެންވައިރު: ▪

ރާތުގެ ފެންވައިރު އެޅުން، އަދި އިމާއަދި އިސްކުރަށް    (ޑްރެއިން)ގެ ފެންހިންދާ  ، ފާހާނާހެޑްޝަވަރ
ހިސާުބގައިވާ ފެންހިންދާ އަދި ފާހާނާ ހޮޅިއަށްގުޅުން. އަދި ފޫޓް(  27ކޮޓަރީގެ ދޮރުން  )އިރުމަތީގައިވާ 

ފޫޓަށް ވަޅުލުމަށްފަހު   1ރާތުގެ ޭބރުން  އިމާއުތުރުފަރާތުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ މޯޓަރުން ފެންވައިރު އެޅުން.  
 ފެންވައިރުތައް ގުޅުން.

ޖެހުން: ▪ ދެފުށުން    ސިމެންތި  ފާރުގެ  ަބއިގައިގެ  ވަކިކުރެވިފައިވާ  އިންޗިއަށް   2/1ފާހާނާއަށް 
 ސިމެންތިޖަހައި ދޮރު ދާރަ ހެދުން.

އިންސްޓޯލްކުރުން:   ▪ ސެޓް  ހޭންޑްޝަވަރ، ފާހާނާ  މުސްލިމް ޝަވަރ،  މޫނުދޮންނަތަށި،  ފާހާނާތަށި، 
ހެޑްޝަވަރ އަދި އިސްކުރު ހަރުކުރުން. މުސްލިމް ޝަވަރ، ހޭންޑްޝަވަރ، ހެޑްޝަވަރ އަދި އިސްކުރު 

 ވިފައި. ލެހުންނަންވާނީ ވަކި ވަކިން ފެންަބންދު 
ިބތުގައި    މުށިޖެހުން: ▪ އުސްމިނައް    7ފާހާނާ  ތަޅުމުގައި    1'×2'ފޫޓް  އަދި  މުށި   ފޫޓް  2'×2'ފޫޓު 

 ން މުށިޖެހު
ހަރުކުރުން: ▪ ބަންދުކުރުން.   ދޮރު  ފިލާޖަހައި  ހުސްޖާގަ  މަތީގައިވާ  ދޮރުހަރުކޮށް  ދޮރުގެ   ފާހާނާ  އަދި 

 އިންޗި އުސް އޮޅިއެއްހަދައި މުށިޖެހުން. 2ތިރީގައި ހުރަހަށް ''
ޑައުންލައިޓެއް ހަރުކޮށް ފާހާނާގެ އެތެރެއަށް  ކަރަންޓް ނެގުމަށްފަހު  ޑީޯބޑުން    ކަރަންޓް ވަޔަރުކުރުން: ▪

 ދިއްލުމަށް ފާހާނާގެ ދޮރުގެ ދެކުނުފަރާތުން ކޮޓަރީ ތެރޭގައި ސްވިޗް ހަރުކުރުން.  ލައިޓްވައިރުއަޅައި  
ޑީޯބޑުން ކަރަންޓް ނެގުމަށްފަހު ފާހާނާގެ ފެންހިންދާދިމާއިން ސީލިންގާއި ހަމައިގައި ސޮކެޓް ސްވިޗް 

 ން.ގެ ްބރޭކަރު ހަރުކޮށްގުޅު 10ހަރުކުރުން. އަދި މިދިއްލުމާއި ސޮކެޓަށް ވަކިން ޑީޯބޑުގައި 
ފަތިގަނޑެއް   1''×2''  އަދި ހުރަހަށް    އިންޗި ފަތިއެޅުމަށްފަހު  1''×2''ވަށައިގެން  ސީލިންގ ކުރުން:   ▪

އަދި ސީލިންގ ގެ މަތީގައި  ޕީ.ވީ.ސީ    އެޅުން. އެމް    12ސީލިންގ އެޅުން.  ފްލައިވުޑް ފިލާ އެމް. 
 ހަރުކުރުން.ގެ މަތީގައި ސީލިންގަށް އެޅިފައިވާ ފަތިތަކަށް ހަރުކޮށް ފާހާނާ

ހަރުކުރުން: ▪ ސީލިންގުގައި    އެގްޒޯސް  ހަރުކޮށް އިންޗި    8''ފެންހިންދާދިމާއިން  ފާހާނާގެ  އެގްޒޯސް 
އިންޗި ހޮޅިއަޅައި ަބދިގޭގައިވާ ހުޑްގެ ހޮޅިޔާއިކު   4ގުމަތިން ''ސީލިންއެގްޒޯސްއިން ވަސްޭބރުވާގޮތައް  

  ޭބރުކުރުން. 
 ބަދިގެ މަރާމާތުކުރުން  .2

 ފޫޓް ހުދު މުށިޖެހުން  2'×2 'ަބދިގޭ ތަޅުމުގައި :ތަޅުމުގައި މުށި ޖެހުން   ބަދިގޭ  ▪
ޓްއަޅައި ޝީއިންޗި    2''ކުރެހުމުގައިވާ މިންތަކަށް ަބދިގޭ އަށި ރާނައި  :  )ކަބަޑު(    ބަދިގޭ އަށިހެދުން  ▪

ދޮރު ހަރުކުރުން އަދި ދެކުނު   އިރުމަތީ ިބތުގެ އަށީގެ އެތެރޭގައި ފަތިއަޅައި  މުށިޖެހުން.  ފޫޓު  2'×2'
 މުށިޖެހުން ފޫޓު ހުދު    2'×2ތެރޭގައި 'ކަަބޑު މައްޗާއި އެ  ިބތުގެ އަށީގައި ފަތިއަޅައި ދޮރު ހަރުކުރުން.

ހަރުކުރުން:   ▪ ހުޅަނގުކޮޅުން  ސިންކް  ިބތު  ދެކުނު  ދޫކޮށް    2''އަށީގެ   22×42.5×75އިންޗި 
 ސިންކަށްގުޅުން. ފެންވައިރުއަޅައިފެންަބންދާއިއެކު ންޓިމީޝަރުގެ ސިންކް ހަރުކޮށް ސެ

ތަނުންކެއްކޭ ގޭސް އުދުން ެބހެއްޓުން.   2އަށީގެ އިރު ދެކުނު ކޮޅުގައި  އުނދުނާއި ހުޑް ހަރުކުރުން:   ▪
'' ވަސްޭބރުކުރުމަށް  މަތީގައި  ދިމާއި  ހުޑެއްހަރުކުރުން.   30އުނދުނާއި  އުސްމިނުގައި  އިންޗި 
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ހުޑްގެ  ހަރުކުރުން.  ސޮކެޓެއް  ވައިރުއެޅުމަށްފަހު  ޑީޯބޑުން  ހިސާަބށް  ހުޑްހަރުކުރެވިފައިވާ 
 ޭބރުކުރުން.އިމާރާތުގެ ދެކުނު ފަރާތައް ސީލިންގާއި ހިސާުބން ޭބރުކުރާހޮޅި ވަސް

ހިސާުބގައި ޑީޯބޑުން ޗް ހަރުކުރެވިފައިވާ  ސްވިކަރަންޓް  ަބދިގޭ ދެކުނު ިބތުގެ    ސޮކެޓް ހަރުކުރުން: ▪
އެންޕަޔަރުގެ ްބރޭކަރު   16ޑޯީބޑުގައި    ސޮކެޓް ހަރުކުރުން.  2އެމްޕަޔަރުގެ    15ކަރަންޓް ނެގުމަށްފަހު  

އެންޕަޔަރުގެ   15ހުޑްހަރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިސާަބށް ކަރަންޓް އެޅުމަށްފަހު    ހަރުކޮށް ގުޅުން.
ވަކި   ހަރުކުކޮށް  ގުޅުން.  16ސޮކެޓް  ހަރުކޮށް  ްބރޭކަރު  ދޮރުގެ   އެމްޕަޔަރުގެ  ކޮޓަރިއަށްވަންނަ 
ސޮކެޓް ހަރުކޮށް   1ފޫޓު އުހުގައި    1ދޫކޮށް ތަޅުމުންފެށިގެން  ފޫޓު    1އުތުރުފަރާތު ކަނުން ފެށިގެ  

 ވަޔަރުކޮށް ޑީޯބޑާއިގުޅުން. 
 ކޮޓަރީގެ ފަންކާއަށް ވަޔަރު އެޅިފައިވާ ހިސާުބގައި ފަންކާ ހަރުކުރުން.ފަންކާ ހަރުކުރުން:   ▪

 ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހަރުކުރުން  .3
 ރުކޮށްދެވޭނެ( ފޯދޮރު   އިންޗީގެ 30'' ×  72'' ހަރުކުރުން )ކޮޓަރީގެ ދޮރު ދާރަތައްހަދައި ދޮރާއި ދޮރުކަނި 

 އޮޓޯ މެޝިން ބެހެއްޓުން  .4
ދަށުން   ▪ ތަޅުން  ހޮޅިއަށް  ފެންހިންދާ  ފާހާނާގެ  އަދި  ބެހެއްޓުން  މެޝިން  އޮޓޯ  ގޯޅީގައި  އުރުކޮޅުގައިވާ  ބަދިގޭ 

އިންޗި އުސްކޮށް. ފާހާނާ   1ހުންނަންވާނީ ތަޅުމުން ''  ގެ ކޮޅުހޮޅިއަޅައި މެޝިންގެ ފެންދޫކުރާ ހޮޅި ގުޅުން. މިހޮޅީ
ހަރުކުރުން.   ފެންބަންދު  އިސްކުރާއި  އެޅުމަށްފަހު  ފެންފައިރު  ހިސާބައް  ބެހެއްޓިފައިވާ  މެޝިން  ފެންވައިރުން 

ހަރުކޮށް މެޝިން ހުރި ހިސާބުގެ މެޝިނުގެ އުސްމިނަށް ސީލިންގ  އެމަްޕޔަރު(    10)ޑީބޯޑުގައި ވަކި ބްރޭކަރު  
 ން ކަރަޓްވަޔަރު އަޅައި ސޮކެޓް ސްވިޗް ހަރުކުރުން. މަތި

 ކުޑަދޮރު މަރާމާތުކުރުން  .5
 ކޮޓަރީގެ ކުޑަދޮރުތަކުގެ ހުޅުތައް ބަދަލުކުރުން  ▪
 ކުޑަދޮރުތަކާއި ދިމާއިން ރެއިލިންގ އަދި ދޮރުފޮތި ހަރުކުރުން. ▪

 ސިމެންތިޖެހުން  .6
   ސިމެންތިޖެހުން. ފާރުގައި ޖެހިފައިވާމިނަށްދޮރު ބަނދުކުރެވިފައިވާ ތަނުގައި  ކޮޓަރީގައި މަގަށްވާ ▪

 ސީލިންގ މަރާމާތުކުރުން  .7
 ޕް އަދި ޕުޓީއަޅައިއެއްވަރުކުރުން ޓޭސީލިންގު ފައްތަރުތައްކުގައި  ▪

 ކުލަލުން  .8
ދޮރު ެބއްދުމަށް ، ކޮޓަރީގެ  ގުގައި ވޯލްސީލަރ ލުމަށްފަހު ހުދު ކުލަލުންަބދިގެ އަދި ސީލިން  ،ކޮޓަރި ▪

 ސިމެންތިޖެހިފައިވާ ތަނުގައި ވޯލްސީލަރ ލުމަށްފަހު ހުދުކުލަލުން. ލަކުޑި ދޮރުތަކުގައި ދަވާދުލުން.
 ކަރަންޓް ވަޔަރު ކަރަންޓްލުމާއި   .9

 ން ދޮރުކަރަންޓް ކޭަބލް  އެމްއެމް(    63)ޢިމާރާތާއި އެންމެ ކައިރީގައިވާ ޑިސްޓްރިިބއުޝަން ޮބކްސްއިން   ▪
 ން. ވަޅުލުފޫޓު އުސްމިނައް    5'ވާ ހިސާަބށްއެޅުމަށްފަހު ކޮންޑިއުޓް ހޮޅިއަށްލައި ފާރުގައި  ހުޅަނގުފޫޓް    2'

އި ފާރުގައި ވަޅުލަގުގެ ތިރިންއެޅޭަބއި  ހޮޅިއަށްލުމަށްފަހު ސީލިން ކަރަންޓް ވަޔަރު ހުނަންވާނީ ކޮންޑިއުޓް   ▪
 ވިފައި.ސިމެންތިޖަހާ އެއްވަރުކުރެ

 މީޓަރު ހަރުކުރުން    .10
ވޯޓަރޕްރޫފް މީޓަރު ޮބކްސްއާއިއެކު   އަދި އެމް.ސީ.ބީ   މީޓަރުޢިމާރާތައް ކަރަންޓުލެވިފައިވާ ހިސާުބގައި   ▪

 އަދި މިދިމާއި ފާރުގެ ކައިރިއަށް އަރތްރޮޑް ޖެހުމަށްފަހު ނަރުގުޅުން. ކަރަންޓުގުޅުން. ހަރުކޮށް
 މޯޓަރު ހަރުކުރުން  .11
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މޯޓަރު އިމާރާތުގެ   ▪ ހަރުކޮށް  ްބރެކެޓް  ފާރުގައި  ހިސާުބ  ހަރުކުރެވިފައިވާ  މޯޓަރުތައް  އުތުރުފަރާތުގައި 
ިބމުން މައްޗަށް ފާރުކައިރީގައި ވޭލް ަބހައްޓައި ހަރުކުރުމަށްފަހު ވަޅައް ފުޓުވޭލާއިއެކު ފެންވައިރުއެޅުން.  

ވަޅުލެވިފައި.   ފޫޓު އަޑީގައި  1  ފެންވައި ހުންނަންވާނީހަރުކުރުން. އިމާރާތުންފެށިގެން ވަޅާއި ހަމައަށް
 ޑީޯބޑުން ވަކި ްބރޭކަރަކުން ކަރަންޓް ނެގުމަށްފަހު މޯޓަރު ެބހެއްޓިފައިވާ ހިސަުބގައި ސޮކެޓެއް ހަރުކުރުން.

 ޑީބޯޑު  .12
 ޑީޯބޑެއް ހަރުކުރުން ޑީޯބޑު ނެގުމަށްފަހު އާޑީޯބޑު ހަރުކުރެވިފައިވާ އި ހަރުކުރެވިފައިވާ ކޮޓަރީގަ ▪

 ވާ ތަކެތި މަސައްކަތައް ބޭނުން  .13
 ކަތައް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މިއިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ތްމަސަ ▪

 އަދަދު  ނަން  #
 1 އޮޓޯމެޝިން   .1
 1 ( 22×42.5×75)  ސިންކް  .2
 1 ( އިންޗި"8)  އެގްޒޯސް  .3
 1 16 ބަސްބާ  .4
 1 ސީލިންގފަންކާ   .5
 1 އެމްޕެއަރގެ  32 ބީ.ސީ.އެލް.އީ  .6
 1 އެމްޕެއަރުގެ 40 ބީ.ސީ.އެމް  .7
 3 އެމްޕެއަރުގެ  10ބުރޭކަރު    .8
 1 އެމްޕެއަރުގެ  6ބުރޭކަރު    .9

 1 މޯޓަރ   .10
 1 އާތްރޮޑު  .11
 1 ކްލޭމްްޕ އާތްރޮޑު  .12
 1 ރަތް  އެމް، .އެމް 2.5 ރޯލުނަރު   .13
 1 ކަޅު  އެމް.އެމް. 2.5 ރޯލުނަރު   .14
 1 ފެހި  އެމް.އެމް. 2.5 ރޯލުނަރު   .15
 1 ރީނދޫ  އެމް.އެމް. 2.5 ރޯލުނަރު   .16
 1 ޑީބޯޑު ބޮކްސް   .17
  

 

 

 

 

 

 



 ADM/388/2022/40-(IUL)388 ބީލަން ކަރުދާސް

   9 ގެ  13 ޞަފްޙާ

 

 

 : ބީލަމަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނޭ އުސޫލު  2ސެކްޝަން  

 މާރކްސް  ތަފްސީލް ކްސް ދޭގޮތުގެ  ރ މާ  އް މާރކްސް ދޭނެ ބައިތަ  #

 މަސައްކަތުގެ އަގު 1
ެބންޗް މާރކް ކަމުގައި   ކުޑަކޮށް ހުށައަޅާ އަގަކީއެންމެ  

ހުށަހަޅާ މާރކްސް   އަގުގެ  ބަލާގެން  ނިސްބަތުން 
 މަދުކުރެވޭނެއެވެ. 

100% 

 

 

 
 

 

 

 : ޖަދުވަލުތައް  3ސެކްޝަން  
 : ބިޑް    1ޖަދުވަލު  

 ހުށަހަޅާ ފޯމް 

 

 

 



 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ވަންދޫ ކޮޅުމަޑުލު  
 ންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެވަތ.     
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 1ޖަދުވަލު 

 

 Bid Registration form ސްޓްރީވާ ފޯރމް ޖި ބީލަމުގައި ރަ 

 އުލާނުގެ ދަށުން މިބީލަމުގައި ނަންނޯޓް ކުރަމެވެ. ތިރީގައިވާ އި
We Register to this bid under the RFP number Given Below 

 Project number .1 ްޕރޮޖެކްޓް ނަންބަރ  .RFP Number 1 .2 . އިއުލާން ނަންބަރ 2

ADM/388/2022/40-(IUL)388 05 

 Project Name .3 ްޕރޮޖެކްޓް ނަން  .3

 ތ.ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ހިއްވަރު އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 Project Officer’s Information  .4 ްޕރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ މައުލޫމާތު  .4

  7677117ފޯން:  މަރިޔަމް ޝުހުދާ ނަން: 

 Business Information registering to the bid .5 ިބޑްގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ވިޔަފާރީގެ މައުލޫމާތު .5

 Name (In English) 5.1 އިނގިރޭސިން( (ނަން:   5.1

 

 Name (In Dhivehi) 5.2 ނަން )ދިވެހިން(  5.2

 

 Business Registration Number 5.3 ސްޓްރީ ނަންބަރ ޖިވިޔަފާރީ ރަ 5.3

  

 Email Address 5.5 ފޯން ނަންބަރ  5.4

  

 Information of Representative .6 ވިޔަފާރީ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު .6

 Full Name 6.1 ފުރިހަމަ ނަން  6.1

  

   NID Card Number 6.3 އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރ  Designation 6.3 6.2 މަޤާމް  6.2

  

 Email 6.5 އެޑްރެސް  އީމެއިލް Phone Number 6.5 6.4 ފޯން ނަންބަރ  6.4

  

ރަޖިސްޓްރީ ނަންަބރ ހޯދުމަށް  ގޮތަށް ހުށައަޅުއްވައިބީލަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯރމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އިއުލާނުގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ
ލަންވާނީ ރަޖިސްތްރީ ނަންަބރ ލިބުމުންނެވެ. ދަންނަވަމެވެ. ީބލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވީކަމުގައި ަބ  

 Please send the completed form to the email addresses given in the RFP and collect the 

registration number. Bid registration will be confirmed once you receive the registration number 



` 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ވަންދޫ ކޮޅުމަޑުލު  
 ްނދޫ، ދިެވހިރާއްޖެ ަވ
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 ީބލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރިކަން އަންގައިދޭ ސްލިޕް

 ފޯމް ގެނައި މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:  ފޯމް ގެނައި ތާރީޙް:

 ސޮއި: ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން: 

 ތާރީޙް:  ބީލަން ރަޖިސްޓްރީ ނަމްަބރ: 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 389/389/2021/2(IUL) ބީލަން ކަރުދާސް

   12 ގެ  13 ޞަފްޙާ

 

 ހުށަހަޅާ ފޯމް   ލަން ބީ           
 

  : ބީލަންހުށައަޅާ ވިޔަފާރީގެ މައުލޫމާތު   

  ވިޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ: *   ވިޔަފާރީގެ ނަން: *  
  އެޑްރެސް:   އީމެއިލް: 

 
 

 ހުލާސާ   މުގެ ބީލަ 
  އިޢުލާންގެ ތާރީޙް:   އިޢުލާން ނަންބަރ: 
 މަސަތްކަތް ކުރުމުގެ މަރާމާތު އިމާރާތް ހިތްވަރު   އަންހެނުންގެ ވަންދޫ. ތ ްޕރޮޖެކްޓްގެ ނަން: 

  އަދަދު ދިވެހިން ލިޔުއްވާ: *   ހުށައަޅާ ޖުމްލައަގު: * 

  މުއްދަތު ދިވެހިން ލިޔުއްވާ: *   ހުށަހަޅާ މުއްދަތު: * 

 
 ބީލަމުގެ ތަފްސީލް 

 ހުށަހަޅާ އަގު )މަސައްކަތުގެ އަގާއިއެކު(  މަސައްކަތް 

  މަރާމާތުކުރުން   ފާޚަނާ  .1

  މަރާމާތުކުރުން ބަދިގެ   .2

  ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހަރުކުރުން  .3

  އޮޓޯ މެޝިން ބެހެއްޓުން  .4

  ކުޑަދޮރު މަރާމާތުކުރުން  .5

  ސިމެންތިޖެހުން  .6

  ސީލިންގ މަރާމާތުކުރުން  .7

  ކުލަލުން  .8

  ކަރަންޓް ވަޔަރު ކަރަންޓްލުމާއި   .9

  މީޓަރު ހަރުކުރުން  .10

  މޯޓަރު ހަރުކުރުން  .11

  ޑީބޯޑު  .12
 

 : ވިޔަފާރީ ތަމްސީލްކުރާ ފަރާތުގެ މއުލޫމާތު     

 2ޖަދުވަލު 



 389/389/2021/2(IUL) ބީލަން ކަރުދާސް

   13 ގެ  13 ޞަފްޙާ

 

  އެޑްރެސް: *   ފުރިހަމަ ނަން: *  
  ފޯންނަންބަރު:     އައިޑީކާޑް ނަންބަރ: *  
ކުންފުނި ކުލަބު ޖަމްއިއްޔާ ނަމަ   

ފޯމް ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މަގާމް  
 ނުވަތަ ހައިސިއްޔަތު: * 

ކުންފުންޏެއްނަމަ /   
 ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު: * 

 

  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި: *  

 އޮފީސް ބޭނުމަށް 
 : ޗެކްކުރި : ބަލައިގަތްފޯމް 
  ނަން:   ނަން: 

  ތާރީޚާއި ގަޑި:   ތާރީޚާއި ގަޑި: 
  ސޮއި  ސޮއި

 ޗެކްލިސްޓް/ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 

 

 
 ތިޔާރީ ބައި ޚް އި ހުށަހެޅި ިވޔަފާރީެގ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ެވފައި 

 
 ބިޑްހުށަހަޅަްނބޭނުްނާވޮގތުެގ ތަފްޞީލް ފުރިހަމަ ެވފައި 

 
   ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ހުށަހަޅާފައި               

    
 

 


