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 PC-227/2022/W-10ްޕރޮޖެކްޓް ނަންބަރ: 

  ވާ ކަރުދާހުގައާއި، މިޓެކްނިކަލް ސްެޕސިފިކޭޝަންގައި މަޢުލޫމާތު    ބީ.އޯ.ކިއުގައި އަގު އަންދާސާކޮށް ޖައްސަވާނީބީލަން ހުށައަޅުއްވާއިރު  

މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށްދާނޭ  ފެންވަރުގެ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން  ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ    ،މިންވަރަށް  މަސައްކަތްތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

 ވެ.  އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެންނެ 

 

 މަސައްކަތް ކުރާ ސައިޓް 

  ތަން   ނިންމުމަށްފަހު  މަސައްކަތް  އަދި.  ސާފުތާހިރުކޮށެވެ   ބާއްވަންޖެހޭނީ  ސައިޓް  މަސައްކަތުގެ  ހިގަމުންދާއިރު  މަސައްކަތް •

 . ކުރަންވާނެއެވެ  ސާފު ރަނގަޅަށް 

  ހެން ނުވާނޭ  ގެންލުން  އަށް  އިކުޕްމަންޓްސް  އެހެނިހެން  އަދި  ފަރުނީޗަރު   ހުރި  ތެރޭގައިއޮފީސް     ކުރަމުންދާއިރު  މަސައްކަތް •

 .  ކުރަންވާނެއެވެ މަސައްކަތް

  އަދި .  ފަހުއެވެ  ހޯދުމަށް   ހުއްދަ  ބޭނުންކުރަންވާނީ  ވަޞީލަތެއް  އެއްވެސް  ހުރި  ގޯތިތެރޭގައި  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަދި •

އެއްޗަކަށް    އެއްވެސް  ހުރި  ތެރޭގައިއިމާރާތު  ގޯތިތެރެއާއި  ންލުއިހުމާ  ފަރާތުގެ   ޙަވާލުވި  މަސައްކަތާއި  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ

 . ނަގަންވާނެއެވެ ފަރާތުން  ހަވާލުވި މަސައްކަތާއި ޒިންމާ އެކަމުގެ ވެއްޖެނަމަ  ގެއްލުން  ނުވަތަ ތަނަކަށް

  މިފަދަކުނި .  އަޅައިގެންނުވާނެއެވެ  ގޯތިތެރެއަށް  އިދާރާގެ  ނުވަތަ   މަގުމަށްޗަށް  ކުންޏެއް  އެއްވެސް   އުފެދޭ  މަސައްކަތްކުރާއިރު  •

 .  ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ  ޙަވާލުވާ މަސައްކަތާއި  އުކާލުމަކީ ތަނަކަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ

 އައުޓްޑޯ  ،އިންޑޯ)   އޭސީ  އަދި  ސޮކެޓްތައް  ،ސްވިޗްތަކާއި  ،ލައިޓްތަކާއި  ހަރުކޮށްފައިވާ  މިހާރު  ފެށުމުގެ  މަސައްކަތް •

   .ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ  ނަކަށްއަންގާތަ އިދާރާއިން ނައްޓުވައި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ( ޔުނިޓާއިއެކު

 

 އަދި ނެޓްވޯކިން   ކަރަންޓް ވައިރިންގް  .1

 . އެއްގޮތަށެވެ ތަކާއި ޤަވާޢިދު  އިދާރާއެއްގެ ކުރުމާއިބެހޭ ކަރަންޓްވައިރު   ސަރުކާރުގެ  ޖެހޭނީ  ކުރަން ވައިރު ކަރަންޓް .1.1

ކޮންޑިއުޓް  ރުތެރެއަށް  ފާ .1.2 އަޅާ ނަރުތައް ހުންނަންވާނީ ނެޓްވޯކް އަދި ކަރަންޓް ވައިރިންގ ވަކިން  އަދި ސީލިންގ މަތިން 

 ހޮޅިއަށް ލެވިފައެވެ.  



ޢިމާރާތްކުރުން  ހޯލް މީޓިްންގ އިދާރާެގ ކައުންސިލްެގ އަތޮޅުނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން: ޓެކް  

 2ގެ   4ފްޙާ:  ސަ  
 

 ފާރުތެރޭގައި ވަޅުލާންވާނީ ވަޅުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ހުންނަ ފޮށި )ފުންކޮށް ހުންނަ ފޮށި ( އެވެ.   .1.3

 

 ބޯޑަރުތައްއެޅުން   ފިލާޖެހުމާއި ސިމެންތި  ބިތްތަކުގައި   .2

ބޭނުންކުރަންވާނީ   .2.1 ގޮތުގައި  ފިލާގެ  ޖަހާ  ފާރަށް    ސިމެންތިއެމެ.އެމްގެ    6ބިތުގައި  ހުންނަންވާނީ  މިފިލާތައް  ފިލައެވެ. 

 އިސްކުރުޖަހައި ހަރުކޮށްފައެވެ. 

ގާނައި   .2.2 ުޕޓީލާއި  ޓޭޕްއަޅައި  ފައްތަރުތަކުގައި  ދެކޮޅުޖެހޭ  ޖަހާ  ފިލާގެ  ހަރުކުރުމަށް  ފިލާ  އަދި  އޮމާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 އިސްކުރުތަކުގެ ބޯތައް ުޕޓީއަޅައި ނުފެންނަ ގޮތަށް ހަދަންވާނެއެވެ. 

 ސިމެންތި ފިލާ ޖެހުމަށްފަހު ފިލާމަތީގައި ލަކުޑި ބޯޑަރު އަޅަންވާނެއެވެ.   .2.3

 ހުންނަންވާނެއެވެ.   4ޑަތުތަކުގެ ފުޅާމިނުގައި "އަދި މުށި ބޯހުންނަންވާނެއެވެ.  ”3 ފުޅާމިނުގައިބޯޑަރު ފަތީގެ  ބިއްތަކުގެ .2.4

ދައްކާ  ލަކުޑި   .2.5 ސުަޕވައިޒަރަށް  ޑިޒައިން  ކުރިން  ރޫޓަރުކުރުމުގެ  ރޫޓަރުކުރެވިފައެވެ.  ހުންނަންވާނީ  ބޯޑަރުތައް 

 އެްޕރޫވްކުރަންވާނެއެވެ.  

ޖަހާ އިސްކުރު/މޮހޮރު ވަޅުތައް    ރުކުރުމަށްބޯޑަރު ހަ ފަތިތައް ހުންނަންވާނީ ސޭންޑަރުކޮށް އޮމާންކޮށްފައެވެ. އަދި   ތަކުގެބޯޑަރު .2.6

  އަޅައި ގާނާ އޮމާންކޮށްފައެވެ ހުންނަންވާނީ ްޕޓީ

 

 ޕުޓީލުމާއި ކުލަ ދަވާދުލުން  .3

  ރަގަޅަށް   ސާރފޭސް  ލާންޖެހޭ   ކުލަ   ކުރިން  ލުމުގެ  ކުލަ  ތަންތަނުގައި  އެންމެހާ  ކުލަލާންޖެހޭސީލިންގްގައި    ތަކާއި  ފާރު .3.1

 . ވާނެއެވެ ސާފުކުރަން 

  މިނޫން .  އެއްގޮތަށެވެ  އާއި  އިންސްޓްރަކްޝަން  ފަރާތުގެ  ކޮއްފައިވާ  ތައްޔާރު   އެތަކެތި   ކުރަންޖެހޭނީ   ބޭނުން   ދަވާދު   ކުލަޔާއި .3.2

 . ނުވާނެއެވެ ކޮއްގެން  ބޭނުން ދަވާދު   ކުލަޔާއި  ގޮތަކަށް

  ދޭން   ސަމާލުކަމެއް  އްޞަޚާ  ކުރުމަށް  ބޭނުން  ދަވާދު  ކުލަޔާއި  ބްރޭންޑެއްގެ   އެއް  އަބަދުވެސް   ދަވާދުލުމުގައި   ކުލަޔާއި .3.3

  ވާން   ކަމުގައި  ކުލަ  ބްރޭންޑެއްގެ  އެއް  ކުލައަކީ  ކުރާ   ބޭނުން  އަށް  ފިނިޝިންގ  ، އާއި  ސީލަރ  ވޯލް  މިގޮތުން.  ވާނެއެވެ

 . ވާނެއެވެ

  އެކި   ތަންތަނުގައި  އެކި  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް.  ބޯމިނަކަށެވެ  އެއް  ޖެހޭނީ  ހުންނަން  އިރު  ހުންނަ  ލާފައި  ކުލަ  ތަކުގައި  ފާރު .3.4

  ލާފައި   ކުލަ ކުރުމަށް  ރީތި ރޯލުން ނުވަތަ   ފިހިން ވަކިން  ތަންތަނުގައި ވަކި  އަދި. ނުވާނެއެވެ ހުރެގެން  ލާފައި  ކުލަ ބޯމިނަށް

 . ނުވާނެއެވެ ހުރެގެން  ކުލަ ގަޑަށް  ގަޑު  އަދި. ނުވާނެއެވެ ހުރެގެން



ޢިމާރާތްކުރުން  ހޯލް މީޓިްންގ އިދާރާެގ ކައުންސިލްެގ އަތޮޅުނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން: ޓެކް  

 3ގެ   4ފްޙާ:  ސަ  
 

  އެކި   ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް .  އެއްބޯމިނަކަށެވެ  ވާނީ  ލާން   ވަރުނިސް/ ދަވާދު  ތަންތަނުގައި  ޖެހޭ  ލާން    ވަރުނިސް/ދަވާދު  .3.5

  ރީތި   ރޯލުން  ނުވަތަ  ފިހިން   ވަކިން   ތަންތަނުގައި   ވަކި   އަދި .  ނުވާނެއެވެ  ހުރެގެން   ލާފައި  ބޯމިނަށް   އެކި   ތަންތަނުގައި

 . ނުވާނެއެވެ ހުރެގެން  ގަނޑަށް  ގަނޑު  އަދި. ނުވާނެއެވެ ހުރެގެން  ލާފައި   ވަރުނިސް/ދަވާދު   ކުރުމަށް

ނުވަތަ    02  ތަނެއްގައި  ހުރިހާ  ލާންޖެހޭ    ވަރުނިސް / ދަވާދު   ކުލަޔާއި .3.6 ނާރާނަމަ  ކުލަ  ރަނގަޅަށް  ލުމުންވެސް  ކޯޓް 

 ކުލައެއްވަރުނުވާނަމަ ރަނގަޅަށް ކުލައަރަންދެން ނުވަތަ ކުލައެއްވަރުވާންދެން ކުލަ/ދަވާދު/ވަރުނިސް ލާންވާނެއެވެ. 

  ހޯދަން   އްެޕރޫވަލް   ކޮންސަލްޓެންޓުގެ   ހުށަހަޅާ  ކޮންސަލްޓެންޓަށް  އެތަކެތި  ކުރިން   ގަތުމުގެ    ވަރުނިސް / ދަވާދު   ކުލަޔާއި .3.7

 . ވާނެއެވެ

ލުމުގެ ކުރިން ފަތިތަކާއި    ވަރުނިސް/ ލާފައެވެ. ދަވާދު  ވަރުނިސް / ފާރުގައި ހަރުކުރާ ބޯޑަރ ފަތިތަކުގައި ހުންނަންވާނީ ދަވާދު  .3.8

ކުނޑި   ދަވާދުފިލާތަކުން  އެއްބޯ    ވަރުނިސް / ފިލުވަންވާނެއެވެ.  ދަވާދުލާނަމަ ލާންވާނީ  ފިހިވަޅުނުހުންނަހެންނެވެ.    މިނެއްގައި 

ބޭނުންކުރާ  ދަވާދެކެވެ.  މެޓް  ނާޅާ  ދަޅަ  ވީހާވެސް    ލުމަށް   ލަކުޑީގައި  ވާންވާނީ ވަރުނިސް/  ދަވާދު   ބޭނުންކުރަންވާނީ 

ތަކެއްޗަބްރޭންޑްއެއް  ކޮލެޓީ   ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ސުަޕވައިޒަރަށް    ވަރުނިސް/ދަވާދު    ށެވެ.ގެ  ކާޑު  ކުލަ  ކުރިން  ލުމުގެ 

 ހުށައަޅައި ކުލަ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 

ދޮރިފަތްތަކުގައި  ހުރިހާ  މަރާމާތުކުރެވޭ   .3.9 ދޮރާއި  ކުޑަ  އަދި  ދޮރުފަތް  ދޮރާއި  ލާ     2ބޮޑު  ދަވާދު/ވަރުނީސް  ކޯޓް 

 ދަވާދުގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ ނިޯޕން ނޫނީ އެފެންވަރުގެ ބްރޭންޑެއްގެ ދަވާދެކެވެ.   ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

 ން ވޯކްސްޓޭޝަންތަކުގެ ފޮމެކާ ބަދަލުކުރު  .4

ވޯކްސްޓޭޝަން .4.1 ހުރިހާ  ހުރި  ކަބަޑުތަކުގައި ޑމިހާރު  ތެރަސްތައް    ތަކާއި،  ނައްޓުވައި  ޓީކްތައް  ފޮމެކާއާއި  ތަތްކޮށްފައިވާ 

ފިލުވަންވާ ގެއްލުން  ރަނގަޅަށް  ވޯކްސްޓޭޝަންތަކަށް  ާޕޓިޝަންތަކަށާއި،  ނައްޓުވަންވާނީ  ޓީކްތައް  ފޮމެކާއާއި  ނެއެވެ. 

 ނުވާނެހެންނެވެ. 

ކަބަޑުތަކުގައި ވޯކްސްޓޭޝަންތަކާ .4.2 ޖަހަންވާނެއެވެ.  އި،  ފޮމެކާ  އަލުން  ނެއްޓުވުމަށްފަހު    ގެ   0.5mm    ޖަހަންވާނީ  ފޮމެކާ 

  މިއިދާރާއިން   ޖަހަންވާނީ  އަދި.  އޮމާންކުރަންވާނެއެވެ  ގާނައި  ފީރުން  ކައިރިތައް  ޕޮމެކާގެ  ތަތްކޮށް  ފޮމެކާ.  ފޮމެކާއެވެ

ކޮޅުތަކެއްގައި    .ފޮމެކާއެވެ  ކުލައެއްގެ  އެްޕރޫވްކުރާ  ސުަޕވައިޒަރ  ކަނޑައަޅާ  މަސައްކަތަށް ހުރިހާ  ޖެހުމަށްފަހު  ފޮމެކާ 

 ފޮމެކާއާއި ގުޅޭ ކުލައެއްގެ ޓީކް އަޅަންވާނެއެވެ.  

ހު .4.3 ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.  މިހާރު  ރެއިލްތައް  އަދި  އަތްގަނޑު  ތަޅާއި،  ވަތްގަނޑުތަކެއްގެ  ވޯކްސްޓޭޝަންތަކެއްގެ  ހުރިހާ  ރި 

 ތަޅާއި، އަތްގަނޑު އަދި ރެއިލްތަކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ ކޮލެޓީ ރަނގަޅުތަކެއްޗެވެ. 

 

 



ޢިމާރާތްކުރުން  ހޯލް މީޓިްންގ އިދާރާެގ ކައުންސިލްެގ އަތޮޅުނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން: ޓެކް  

 4ގެ   4ފްޙާ:  ސަ  
 

 

 ޕާޓިޝަން ތައްމަރާމާތުކުރުން   .5

  ބައިކޮށް   ގޮޅިއަށް  2  އެބައި  ރޫޅާލައި  ހުރަސްބިތްގަޑ2ު  ގޮޅީގެ   3  މިހާރުހުރި   ފަރާތު  އުތުރު   އިދާރީބައިގެ  .5.1

 ންވާނެއެވެ.  މަރާމާތުކުރަ

  ބައިކޮށް   ފޫޓަށްވާގޮތަށް  12.'6"  ގޮޅި  އިރުމަތީ   ފޫޓް   10.'11"  ހުޅަނގުގޮޅި  ބައިކުރާއިރު  ގޮޅިއަށ2ް  ގޮޅ3ި  މިހާރުހުރި .5.2

 ންވާނެއެވެ.  ނިންމަ އެއްގޮތަށްޖަހާ ާޕޓްސަންތަކާ މިހާރުހުރި  ާޕޓްސަން ބިތުގެ އަރިމަތީ ހުރަސްބިތާއި

ދޮރުފަތް  ހެދަ   ގޮތަށް  ބަންދުކުރެވޭ  ހަރުކޮށް  ދޮރުފަތެއްއެލްމެއނިއަމް    އިރުމަތީގޮޅީގައި   ގޮޅިން 2  ބައިކުރެވޭ .5.3 ންވާނެއެވެ. 

 ކެވެ.  ހަދާނީ މިހާރު އޮފީހުގެ ރިސެްޕޝަނަށް ވަންނަން އިންނަ ދޮރިފަތް ފަދަ ދޮރުފަތެ

 

  ތިރިއަށް   ބިއްލޫރި  މައްޗަށް  ދޮރުފަތުގެ  ހެދުމުގައި  ދޮރުފަތް  ، ބޭނުންކުރުމާއި  ފިލާ  ނެގޭ  އެތަންރޫޅާއިރު  ޖެހުމުގައި  ާޕޓްސަން:  ނޯޓް

 . ނިންމަންވާނެއެވެ ހަރުކޮށް ތަޅު  ލައްވާ  ފިލާ އިސްޓިކާޖެހި
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