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 ނިލަންދޫ ވަޙުދާ މިސްކިތުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

 

 

 

 ތަޢާރަފު 
ނިލަންދޫ ވަޙުދާ  ފ.  ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންއިޢުލާނު( 2020 ފެބްރުއަރީ 13) C/374/2020/23-(IUL)374 :ނަންބަރު އިދާރާގެ މިއީ، މި 

 ފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެކެވެ. ށް ތައްޔާރު ކޮކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  މިސްކިތުގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 
 

  .1 3005 (ގައި ކުލަކަހައި ކުލަލުމާއި ުބރުގައި ކުލަލުން)އިްނފާރު .ކުލަލުން އަކަފޫޓު

 ސިމެންތި ކޮށައި ފޫޓު މައްޗަށް  1ޭބރުފަރާތު ފައުންޑޭޝަުނން ފެށިގެން ޖެހުން. )އިްނފާރުގެ  އަކަފޫޓު ސިމެންތި

 ، ޑަިބޔާ  8މިަބއިގާ ސިމެންތި ޖަހަން ސިމެންތިއާއި ވެލި އެއްކުރާނީ ސިމެންތި ކޮތަޅަކަށް  ޖެހުން. ސިމެންތި
 ލޮނުފިލުވާފައިވާ އާދައިގެ ހިމުން ދޮންވެއްޔެވެ.(

177 2.  

އިންޗި ފުޅާމިނަށް ކަނޑައި ރަނގަޅަށް ާސފުކޮށް ކެމިކަލް  1ރެނދު ެބއްދުން. )އިންފާރުގައިުހރި ރެނދުތައް 
 ހޭކުމަށްފަހު ސިމެންތިއާއި ހިލަެވއްޔާއި ކެމިކަލް އެއްކޮށްގެން ރެނދުތައް ރަނގަޅަށް ަބއްދައި އޮމާްނކުރުން.(

35 3.  

. ޭބރުފަރާތު. ފައުންޑޭޝަނާއެކުގެ ދޮރުމަތީ ފާރު ޖެހުން. )މިސްކިތު އަކަފޫޓު އިންފާރު ސިމެންތި ކޮށައި ސިމެންތި
ޑަިބޔާ، ލޮނުިފުލވާފައިވާ އާދައިގެ   8ސިެމންތިއާއި ވެލި އެއްކުރާނީ ސިމެްނތި ކޮތަޅަކަށް  މިަބއިގާ ސިމެންތި ޖަހަން  

 ހިމުން ދޮންވެއްޔެވެ.(

436 4.  

  ތަންތަނުގައި ސިމެންތި ފައިާބފައިވާ  އެތެރެފާރުތަކުގައި  )  ޕުޓީއަޅައި ގޭނުން.  ޖަހައި ސިމެންތި ކޮށައި ސިމެންތިއަކަފޫޓު
 (ަބސްތާ ހިމުން ހިލަވެއްޔެވެ. 4ސިމެންތި، ވެލި އެއްކުރާނީ ސިމެންތި ަބސްތާއަކަށް ސިމެންތި ޖެހުމަށް، 

50 5.  

  .6 63   ޝީޓު( އަކަފޫޓު ޕުޓީކަހައި އަލުން ޕުޓީ އަޅައި ގޭނުން. )މިހުރާުބގޭ

  .7 15   ޯބޑަުރ( ޕުޓީކަހައި އަލުން ޕުޓީ އަޅައި ގޭނުން. )މިހުރާުބގޭއަކަފޫޓު 

 ކުލަފައިާބފައިުހރި ތަންތަނުގައި މިސްކިތުގެ އެތެރެފާރު ތަކުގެކުލަލުން )ތަކުގައި މިސްކިތުގެ އެތެރެފާރު އަކަފޫޓު
 ކުލަކަހައި ޕުޓީއަޅައި ގާނައި ކުލަލުން(

1344 8.  

  .9 1344 ކުލަލުން. )ިމސްކިތުގެ ޭބރުފާރު ތަކުގައި.(ކުލަކަހައި  އަކަފޫޓު

  .10 192 އަކަފޫޓު ޕުޓީއަޅައި ގާނައި ކުލަލުން. )މިސްކިތުގެ ދެކުނު ފަރާތުޭބރު ފާރު(

  .11 160 )މިްސކިތު އެތެރޭގެ ކޯނިސްތަކުގައި( ކޯނިސްގައި ކުލަލުން. ފޫޓު

)މިސްކިތު އެތެރޭ ދެކުނާއި އުތުރާއި އިރުމަތީ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި  .އިސްކުރުޖަހައި ހަރުކުރުންކޯނިސް  ފޫޓު
 ކޯނިސްތައް ަބއެއް ތަންތަުނން ެނއްޓިފައި ހުރުމާއެކު ކޯނިސްތައް ރަނގަޅަށް ހަރުކުރުން.( 

112 12.  

  .13 4 ކުލަުލން. )މިސްކިތުގެ އެތެރޭގައިހުރި( ތަނުބގައި

  .14 32 އިންޗި ދުރުމިނުގައެވެ.( 18. ދިޔަދޮވި ހަރުކުރުމަށް ުބޅި ހަރުކުރާނީ )ލައިސާޓު ނޫކުލަ ދިޔަދޮވި ހަރުކުރުން. ފޫޓު

c 

& 
 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.

Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 

Maldives 
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  .15 1 ީބ.ޓީ.ޔޫ ގެ( 24,000) .ނައްޓައި ހަރުކުރުން އެއަރކޯން

އިންޗީގެ މީޑިއަމް ސައިޒުގެ އެސްލޯނު   2/1    2)ެފން ވަޅަށް ގުޅުމަށް ބޭނުން ކުރާީނ    ފެން ވަޅަށް ގުޅުން.  ދިޔަދޮވީގެ
 ހޮޅިއާއި އެލްޯބއެވެ. މިތަކެތި އެސްލޯނު ތެރަސްލައި ރަނގަޅަށް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.(

  
16.  

( މި މަސައްކަތް ކުރާނީ ސިމެންތި ޓުފX1.5X.5) 100ޫ  އަަކފޫޓު ސިމެންތިޖެހުމާއެކު(  300ުބރު ހެދުން. )  ކޮޑިފޫޓު
ޑަިބޔާވެލި، އެއްކޮށް ރަނގަޅަށް ގަށައި ިސމެންތިގާ އަޅާގޮތަށެވެ. އެގޮަތްށ ފައުންޑޭޝަން  10ަބސްތާއަކަށް 

އެޅުމަށްފަހު ލޮނު ފިލުވާފައިވާ ިހމުން ދޮންވެލީގައި ދެފަރާތާއި މަީތގައި ސިމެންތި ޖަހަންވާނެއެވެ. ސިމެންތި ޖަހަން 
 ޑަިބޔާ ވެއްޔެވެ.( 8 ވެލި އެއްކުރާނީ ސިމެންތި ކޮތަޅަކަށް ސިމެންތިއާއި

75 17.  

އަކަފޫޓު ކޮޅުފުރާޅު ސީލިންގާއި އަރިމަތީގައި ކުލަކަހައި ކުލަލުން. )މިސްކިތުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުފުރާޅު ސީލިންގާއި  
 އަރިމަތި ކުލަކަހައި ކުލަލުން.(

128 18.  

 

 އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު 
 

 ސުޕަވިނިލެްކސް އޮފު ހުދުކުލައެވެ. ނިޕޮން މިސްކިތުގެ އެތެރެ ފާރުތަކާއި ތަނުބގައިލާނީ  .1
 ވެދަޮބންޑު އަލްގާޑު ހުދުކުލައެވެ. ނިޕޮން ގައިލާީނ މިސްކިތުގެ ޭބރު ފާރުތަކު .2
ނިޕޮން ކޯނިސްއާއި ތަނުބތަކުގެ މަތީ ޯބޑަރާއި ފެންޑާގެ ކޮންކްރީޓު ވަނާތަކާއި ފާރުގެ ތިރީގައި ފަށްދަމަން ބޭނުންކުރާނީ  .3

 ނަމްަބރު އޮފު ކުލައެވެ. 5028ސުޕަވިނިލެކްސް ވިލޯ ގްރީން 
 ކުލައެވެ.  Bluish Grey BS 18B17  SolaReflect  އިންފާރުގައި ލާނީ ނިޕޮން .4
 ކުލައެވެ.  Argent 0843  SolaReflect  އިންފާރުގެ ތުންފަތުގައި ލާނީ ިނޕޮން .5
 ނަމްަބރު ކުލައެވެ. 0841ފް ގްރީން ލާނީ ނިޕޮން ވެދަޮބންޑު ވަރ ވައްުބރުގައި .6
 ނަމްަބރު ކުލައެވެ.  0812ލާނީ ނިޕޮން ވެދަޮބންޑު އަލްގާޑު އަކުއާރިން މިސްކިތުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުފުރާޅު ސީލިންގާއި އަރިމަތީގައި  .7

 ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްތައް   މާކުސް 

 ޞީލު ތަފު 
  ދެވޭ މާކުސްގެ 
 އިންސައްތަ 

ސްދެވޭ  މާކު 
 މިންގަނޑު 

އެންމެމަތީ އިންސައްތަ ކަމަށް  ކުޑަ އަގަކީ މި ބަޔަށް ލިބޭ އެންމެ ހުށަހަޅާ ނީ މާކްސްދޭމިބަޔަށް 
 އަގު %75 ބަލައިގެންނެވެ.  

އެންމެމަތީ އިންސައްތަ ކަމަށް  ކުރު މުއްދަތަކީ މި ބަޔަށް ލިބޭ އެންމެ ހުށަހަޅާ ނީ މާކްސްދޭ މިބަޔަށް 
 ބަލައިގެންނެވެ.  

 މުއްދަތު 15%

މިބާވަތުގެ  އެންމެ ރަނގަޅަށް މާކްސްދޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުން އެންމެ ގިނައިން މިބަޔަށް 
ލިއުންތަކަށް ލިބޭ މާކްސްއަކީ   ރަސްމީ އެންމެ ގިނަ ދޭ ށް ކޮފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންށްކޮ މަސައްކަތްތައް 

 މި ބަޔަށް ލިބޭ އެންމެ މަތީ އިންސައްތަ ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.  
 ތަޖުރިބާ 10%

 

 ހުށަހެޅުން އަންދާސީ  

 ފޯމުގައެވެ. ދޫކުރާ ނަމޫނާ  އިދާރާއިން ހުށަހަޅަންވާނީ މި އަންދާސީ •

 ފަރާތް ކަނޑައެޅުން.   ލިބޭ   މަސައްކަތް 

  ކޮމިޓީންނެވެ.  ކަނޑައަޅާނީ އިވެލުއޭޝަން މަސައްކަތް ލިޭބ ފަރާތްމާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައި،  •



fnilandhoo@live.com :ްއީމެއިލe-mail www.fncl.gov.mv :ްވެބްސައިޓwebsite  6740016 :ްފޯނPhone  
 

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމާއެކު  

    މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ➢
 ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ )ކުންފުނި/ ކުލަުބ ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނަމަ( ➢
 މަސައްކަތު ތަޖުރިާބ އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިއުންތައް  ➢

 ހުށަހެޅުން   އަންދާސީ ހިސާބު 

"ވަޙުދާ މިސްކިތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަާތެބހޭ" ފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގަެއވެ. ސިޓީއުރައިގެ ޭބރުގައި  ށްަބންދުކޮ  ޅުއްވާނީ ހުށަހަ  އަންދާސީ ހިސާުބ

 ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. މިހެން 

 ހުށަހެޅުން:   އަންދާސީ ހިސާބު 

އަންދާސީ   ވަޑައިގެން  މިއިދާރާއަށްއަށް    11:00ދުވަހުގެ    ވަނަ  24ފެުބރުވަރީ    2020   ،ހުށަހަޅުއްވާ ަފރާތްތަކުން  އަންދާސީ ހިސާުބ •
ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ  އަންދާސީ ހިސާުބ ، އިދާރާގައި މިކެނޑުން އޮންނާނީ  އަންދާސީ ހިސާުބ .ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ ހިސާުބ

 ޙާޟިރުގައެވެ.  
  ތައް ަބލައެއް ނުގަނެޭވެނއެވެ.އަންދާީސ ހިސާުބގަޑިޖެހުމަށްފަހު ގެންނަ  •
 ކުރެވޭނެއެވެ. ނޑައި ަބލާއިރު ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުންނަ ޯފމުތައް ބާޠިލު ކަތައް އަންދާސީ ހިސާުބ •

   
 ގުޅުއްވާނީ:   ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް   މި މަސައްކަތާއި 

 ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޢަްބދުލް ޖަލީލު އަޙުމަދު މިއިދާރާގެ  •
 7979290ފޯނު ނަމްބަރު:   •
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