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   ޞަފްޙާ 1 ގެ 1

 C-196(IUL)/1 2021/42/ންބަރު:ނަ

   ލާން އިޢު
 

އޮފީހު ރމި  ކޮށްދޭނެ   ިބލްޑިންގ  އެޑްމިން  ދުވާފަރު.ރ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހިންގުމަށް  ގޮފި .ގެ  މަސައްކަތް  އިމާރާތުގެ 
 ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޭބނުންވެއެވެ. 

 އަށް 13:00، 2021އޮގަސްޓު  16ވުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން: ީބލަމުގައި ރެޖިސްޓަރީ •
 އަށް 13:00، 2021 އޮގަސްޓު 23ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން: ބީލަން  •
 

ގަޑިއަށް   ދެންނެވިފައިވާ  މަތީގައި  ފަރާތްތަކުން  ޝަޢުޤުވެރިވާ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި  ކައުންސިލް  ވީމާ،  ދުވާފަރު  ރ. 
   މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.ވަޑައިގެން  އިދާރާއަށް

 
ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި    އަދި ދަންނަވަމެވެ. ީބލަމުގައި ރެޖިސްޓަރ
ދުވަހުގެ   ހުށަހަޅުއްވާ  ހިސާުބ  އަން  ގެ  13:00އަންދާސީ  ހުށަހަޅުއްވާ  ފުރިހަމަނުވާ  ފަހުން  މަޢުލޫމާތު  ހިސާާބއި  ދާސީ 

ހިސާުބ ދެންނެވީމެވެ.  ތައްއަންދާސީ  ވާހަކަ  އިޢުލާނާއެކު   ބާޠިލުކުރެވޭނެ  މި  ކަރުދާސްތައް  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  ީބލަމާ 
 .ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

 

ދުވަހަކީ ސަރުކާރު    ނޯޓު: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ
ަބންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ 

 ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުއެވެ.
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 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ  

      
  މަރާމާތުކުރުމުގެ   އިމާރާތ   ގޮފީގެ  ރ  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލ   ޕ ރޮސިކުޓަރ
 ކަރުދާސ   މަޢުލޫމާތު މަސައ ކަތ ގުޅޭ

 : ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ  

IUL)196-C/1/2021/42)  އިޢުލާނ  ނަނ ބަރ: 

 :އިޢުލާނ  ތާރީޚ     2021  ގަސ ޓުއޮ  05

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތ ތަކަށ  ދެވޭ އިރުޝާދު :  1  ސެކ ޝަނ  

ށ   މަ ބީލަ 
ވޭނެ  މަތިލެކުރި 

 ފަރާތ ތައ  

އަ  - ކުދި  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ގެ  އިކޮނޮމިކ   އޮފ   ގިނ ތިއެއ   ދިމިނިސ ޓ ރީ  ގިނ ތިއަކުނ   ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  ގައި  މެދު 
 .ދިވެހި ވިޔަފާރިތައ   ކޮށ ފައިވާރީ  ޖިސ ޓ ރަ
 

   
 

 ތަފ ސީލ   #
ރޕ  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލ   ހަމަގޮފީގެ  .ރޮސިކުޓަރ  ރހިފައިޖެހިނ ގުމަށ   އިމާރާތުގެ   ގނ ލ ޑިިބއެޑ މިނ   ފަރު  ވާދު.ވާ 

 މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައ ކަތ . 

 . ނ  ބައ ދަލުވު   ދިނުމުގެ   މަޢުލޫމާތު   ރެޖިސ ޓަރވުމާއި   ލަމުގައި ބީ  1
މަޢުލޫމާތެއ  ވާނަީބލަ 1.2 ގުޅިގެނ  ސާފުކުރަނ ޖެހޭ  ސުވާލެއ  ފޮނުވަނ ވާނީ، މަޢުލޫމާތުމާއި    ވާ އިފަސާފުކުރުމަށ  ދެވި  މަ އެ 

   އީމެއިލ  އެޑ ރެހަށެވެ.  އެވާތިރީގައި ،ތެރޭގައި ތުގެއ ދަމު
 ގައި  13:00، 2021 އޮގަސ ޓު 12 ދިނުމުގެ ަބއ ދަލުވުނ : މަޢުލޫމާތުރވުމާއި ޓަސ ީބލަމުގައި ރެޖި •
 ވެ. ވޭނެދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެީބލަމުގައި ރެޖިސ ޓަރ ނުވާ ފަރާތ ތަކަށ  އަނ  •
 ffice.gov.mvprocurement@pgo އީމެއިލ : •
 ފޯނަށެވެ.   3003287, 3003291 ވާނީ އ ގުޅު •
 ފޯނަށެވެ.  ނަނ ަބރު 7941791 ގުޅުއ ވާނީ ލުމަށ ސައިޓު ެބ ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ  •

  އިދާރާގައެވެ.ކައުނ ސިލ  ފަރު ރ.ދުވާ ނ ނާނީއޮދިނުމުގެ ަބއ ދަލުވުނ  ީބލަމުގައި ރެޖިސ ޓަރވުމާއި މަޢުލޫމާތު 
 ނ . ޅުމާއި ހުޅުވު ހެ ހުށަ ބީލަނ    2
 ޅުމާއި ީބލަނ  ހުޅުވުނ : ުބ ހުށަހަޅެނ ދާސީ ހިސާއަ 2.1

   2021 އޮގަސ ޓު 23ތާރީޚ : 
 ގައި   13:00ގަޑި: 

 ވެ. ރު ކައުނ ސިލ  އިދަރާގައެރ. ދުވާފަ އޮނ ނާނީ ހުށަހަޅެޅުމާއި ބީލަނ  ހުޅުވުނ  އަނ ދާސީ ހިސާުބ
 ށަހަޅާ ފަރާތ ތަކަށ  ދެވޭ އިރުޝާދު ނ  ހު ބީލަ  3

ޅާ އަނ ދާސީ ހިސާބާއި މިގޮތުނ  ހުށަހަ   ގަޑިއަށ  ހާޟިރުވަނ ވާނެވެ. އަދިއެޅިވާ   ފަރާތުނ  ކަނޑަޅާހައަނ ދާސީ ހިސާުބ ހުށަ 3.1
ނަމަ ބޭނުނ ވެއ ޖެ  ސާފުކުރަނ   މަޢުލޫމާތެއ   ގޮތުނ   މަ  ެބހޭ  ދެވޭވަރުއެފަދަ  ހާހަ މީ   ގެޢުލޫމާތެއ   ވާނ ވާނެވެ.  ޟިރުކު 

މެއ  ސާފުކުރަނ  ބޭނުނ ވެއ ޖެނަމަ  އ ވެސ  ކަނ  ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުނ އަރާ އެ ކުރިނ ދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެއަ
އަ ސާފުކުރަނ ވާނެވެ.  ހުށަހެނ އެކަމެއ   ހިސާުބ  އެނ ދާސީ  ހުށަހެޅޭނީ  ފަރާތަކަށ   ކޮނ މެ  ހާޟިރުވާ  އަނ ދާސީ  ޅުމަށ   މެ 

 ހިސާެބކެވެ.
 ދާސީ ހިސާުބތައ  ަބލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. ހުށަހަޅާ އަނ  ދި ފެކ ސ ގެ ޒަރިއ ޔާއިނ އީމެއިލ  އަ 3.2

ީބލަމުގެ ކަނ ކަނ  ބަލަހައ ޓާ   ސީުބގައި ގުޅޭ ނަނ ަބރެއ ގެ ގޮތުގައި ހިއ ސާކުރާ ނަނ ަބރަކީ ބީލަނ  ވެރިޔާގެ ނުވަތަދާއަނ  3.3
 ކަމުގައިވާނ  ވާނެވެ.ފަރާތުގެ ނަނ ަބރު 
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  ގެ މުއ ދަތަށެވެ.ހުދުވަ ( ފަސ ދޮޅަށ ) 60ޅުވާ ތާރީޚުނ  ފެށިގެނ  ވާނީ ީބލަނ  ހުމުގެ މުއ ދަތު ހަމަވާ ތާރީޚ  އޮނ ނަނ ީބލަ 3.4

 ނެވެ. އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބީލަނ  ވެރިޔާ ސޮއިކޮށ ފައި އޮނ ނަނ ވާ 3.5

ކޮ  ހުށަހަޅަނ ވާނީ  ނ ީބލަ 3.6 އުރައެއ ގައެވެ.  ށ ފައިަބނ ދު  ސިޓީ  ޭބރުގައިއުރައިގެސިޓީ  ވާ  ނަނ       ފައި  ޔެލިބީލަމުގެ 
އުރައިގައޮނ ނަނ  ފައި  ވާނެއެވެ. ސިޓީ  ހުށަހަޅާ  އެޑ ރެސ    ތުގެރާބީލަނ   ނަމ ަބރު  ނަމާއި  ފޯނު  އޮނ ނަނ  ޔެލި  އަދި  ފާ 
  ވާނެއެވެ.

ދިވެހި ރުފިޔާ އިނ ނެވެ.   ނެހެނ ނެވެ. އަގު އޮނ ނަނ ވާނީޅުވަނ ވާނީ ޖީއެސ ޓީ އާއި ޖުމ ލަ އަގު ވަކިނ  އެނގޭއަގު ހުށަހަ 3.7
 .އެވެަބއި ފުރިހަމަކުރަނ ވާނެ މުގެ އަގު ހުށަހަޅާގައިވާ ފޯ 1ލ  އަދި ޖަދުވަ

 ބީލަނ ތައ   ލައެއ  ނުގަނެވޭނެއެވެ.ލަމެއ  ަބީބއެއ ވެސ     ޅާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށ ފަހު ހުށަހަ  ބީލަނ  ހުށަހަޅަނ  3.8
ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތ ތަކެއ ގެ    ބީލަނ އިވާ ގަޑީގައި  މަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށ  ކަނޑައެޅިފަދުކޮށ ފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށ  ހަަބނ 

އެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ބީލަނ  ހުޅުވަނ  ކަނޑަ  އަގަށ  ަބދަލެއ  ނުގެނެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުމަށ ފަހު،  ބީލަނ އެވެ.  ގަހާޟިރު
 ޒިނ މާއެކެވެ.ކުރުމަކީ ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  ޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރުކުރިނ  ހުޅުވަނ  ކަނޑައެ

 ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.ނ ޓެއ  ދެވޭނަމަ އެއެމެނ ޑ މެނ ޓެއ  މެއެމެނ ޑ  މިއޮފީހުނ މިީބލަމާއި ގުޅިގެނ   3.9

 ބާއެކު ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ތަކެތި އަނ ދާސީ ހިސާ  4

 (ތުގެ ލެޓަރހެޑ ގައެވެ.ފަރާހުށަހަޅާ ޝަނ  ހުނ ނަނ ވާނީ ކޯޓޭޝަނ  )ކޯޓޭ • 4.1
 ވިޔަފާރި ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެޓ ފިކެޓ ގެ ކޮޕީ  ހަޅާ ފަރާތުގެ ލަނ  ހުށަ ީބ •
މެކުދި • އަދި  ރަޖިސ ޓ   ވިޔަފާރީގައި  އިކޮދުފަނ ތީގެ  އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  ކަމަށ   ކުރެވިފައިވާ  ނޮމިކ  ރީ 

 ޑެވެލޮޕ މަނ ޓުނ  ދޫކޮށ ފައިވާ ލިޔުނ .
 ނި( ތ ތަކުނ  އެކަޓ ގެ ކޮޕީ )ރެޖިސ ޓަރ ކޮށ ފައިވާ ފަރާއެސ ޓީ ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެޓ ފިކެޖީ •
ކުރެވިފަ • އެއ ކަރުދާސ   ޝީޓާ  މައުލޫމާތު  ފޯމު  1ޖަދުވަލ   ވާ  އިމި  )މި  ފޯމު  ހުރިހާ  ގައިވާ  ަބއެއ  ގެ 

 ވެ.(ހުނ ނަނ ވާނީ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެ
 

 
 

 ސީ ހިސާބުތަށ  ބާޠިލ  ކުރެވޭނެއެވެ.ލިޔުނ ތަށ  ފުރިހަމަނުވާ އަނ ދާ އަނ ދާސީ ހިސާާބއެކު ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ  4.2
 
 
 
 
 



 

  

 
 ނ . ބީލަނ ތައ  އިވޭލުއޭޓ  ކުރު   : 2ނ   ސެކ ޝަ 

 ލ  ސީ ތަފ   #
ފުރިހަ ކ    ލިޔުނ ތަށ   ނުވަތަ  ހަމަނުވާ  ޝަރުތުތައ   ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  އެ    މައަށ  ރައިޓީރިއާގައި  ނުވާނަމަ  ހުށަހަޅާފައި 

 ލ ވާނެވެ. ބާތި އަނ ދާސީ ހިސާބެއ   

   ޕޮއިނ ޓ (   75ހަޅާ އަގު )  ހުށަމަސައ ކަތައ   1

ހުށަހަޅާފައިވާ އެނ މެ ކުޑަ އަގަށ  ދޭނީ    ޓ ޕޮއިނ އަގަށ   )  75  ×ގު/ ހުށަހެޅި އަގު  ހެޔޮ އަށަހެޅި އެނ މެ  ހު • 
 ( ނެވެ.ލިޭބ ގޮތަށ  ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުނ  ޕޮއިނ ޓ ފުލ  
 

 ޕޮއިނ ޓ (   15)  ގެ މުއ ދަތު:މަސައ ކަތު  2

އ ކަތުގެ މުއ ދަތަށ   މަސަ)  15  ×  ހުށަހެޅި މުއ ދަތު  /ކުޑަ މުއ ދަތުނ މެ  ށަހެޅި އެހު ކަތ  ނިނ މުމަށ   ސައ މަމި • 
 ( ނެވެ.ލިޭބ ގޮތަށ  ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުނ  ޕޮއިނ ޓ ފުލ   މުއ ދަތަށ ވާ އެނ މެ ކުޑަ ދޭނީ ހުށަހަޅާފައި އިނ ޓ ޕޮ
 

 ޕޮއިނ ޓ (   10ރިބާއަށ  ޕޮއިނ ޓ  ދޭނެ ގޮތ  ) ތަޖު  3

ަބލައިދޭނީ ހުށަހަ  ޕޮއިނ ޓ ރިާބއަށ   ތަޖު •  ހަޅާ ފަރާތަކަށ  ފުލ  ނަ ލިޔުނ  ހުށަގެނ  އެނ މެ ގިޅާ ލިޔުނ ތަކަށ  
 އޯ އުޞޫލުނ ނެވެ. ޭބ ގޮތަށ  ރޭޝިލި ޕޮއިނ ޓ 

މަސައ ކަތާ  ޕޮއިނ ޓ ތަޖުރިާބއަށ    • މި  ބަލާނީ  ގުޅޭދިނުމުގައި  އެއ އި  މަސައ ކަތ ތަކަށެވެ. ވައ ތަރެ    އ ގެ 
ތ  ކުރި ގައި މަސައ ކަތުގެ ލެޓަރހެޑ ސައ ކަތެއ  ކުރުވި ފަރާއި ގުނާނީ އެމަތަޖުރިާބގެ ގޮތުގަ އ   މަސައ ކަތ ތަ

 ނ ތަކަށެވެ. ޅާފައިވާ ލިޔުށަހަތާރީޚު އެނގޭގޮތަށ  ހު

 އަށެވެ. ޖުރިާބތުގެ ތައަހަރުގެ މަސައ ކަ 5ދިނުމުގައި ަބލާނީ ވޭތުވެ ދިޔަ  ޕޮއިނ ޓ  •
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 ޕ ރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލ ގެ އޮފީސ  
 މާލެ، ދިވެހިރާއ ޖެ 

 
  އިމާރާތުގެ   ބިލ ޑިނ ގ  އެޑ މިނ    ދުވާފަރު . ރ   ހަމަޖެހިފައިވާ   ހިނ ގުމަށ    ގޮފި . ރ   އޮފީހުގެ   ޖެނެރަލ    ޕ ރޮސިކުޓަރ 

 ކަރުދާސ :   މަޢުލޫމާތު   ގުޅޭ މަސައ ކަތ    މަރާމާތުކުރުމުގެ 

 މަސައ ކަތުގެ ތަފ ސީލ   1

   1  ނ  ޓިޝަ ޕާ  1.1

• Figure 1 ިވާކުރެހުމުގައ Room 1 ކުރެހުނ ވީ ސައިޑަށ ރުދޮ ނ  އިނ ވަނ ނަ ޔަށ ަބ ، Figure 
 ހުނ . ޖެ 1 ނުނ  ޕާޓިސަނ ފޫޓު ފުޅާމި 8ގައިވާ ގޮތަށ   2

• Figure 2    ި900  ވާގޮތަށ ކުރެހުމުގައmm  ާއަދި  ފުޅ އުސ މިފޫ  7  ހުނ ނަވަރުޓު  ދޮރެއ  ގެ  ނ  
 ރުދޮ  ވެ.ހުނ ނަނ ވާނެގައި    1ޓިޝަނ   ޕާދެވޭގޮތަށ   ވައަށ   ސ ޕޭސ    އޮފީސ  ރިސެޕ ޝަނ  އޭރިޔާއިނ   

 ވެ. ބުނާގޮތަށެ 1.7ނ  ވާނީ މިކަރުދާހުގެ ނަހުނ 
• Figure 3    ިއުސ މިނުގައި  ނ ފޫޓު  4  އުނ ޑުނ ގ ރަ   ،ގައި  1  ޝަނ ޓިޕާވާގޮތަށ   ކުރެހުމުގައ 

 . ޑުނ އާނގައެއ  ކެ
އަދިފޫޓު  1  އިނ ނަނ ވާނީ އާނގަ   • އުސ   ދިގު  2    ކަޑަނ ވާތަ  ވެ.މިނުގައެ  ފޫޓ   ކުރެހުއާނގަ   ނ ނ  

Figure 2 ިގައ Reception Counter  .ެފާހަގަކޮށ ފައިވާނެވ 
   ރިސެޕ ޝަނ  ކައުނ ޓަރ  1.2

• Figure 3    ިކަނޑާފައިވާ  1ޕާޓިޝަނ   ށ   ވާގޮތަކުރެހުމުގައ ތިރީކަ  ގައި   16ރީގައި  އާނގައިގެ 
 .ނ ޅުސެލ ފެއ  އެ ނ ލުފިލަ ގެމިނުއިނ ޗި ޯބ 1ފޫޓު ދިގު  2އިނ ޗި ފުޅާ 

 ފިނިޝިނ ގައެވެ. ގެ ހުދުކުލައި އޮފު ނ ވާނީސެލ ފު ހުނ ނަ  •
 ވެ.ގޮތަށެއ ލޫރިނ  ދެފަރާތަށ  ސ ލައިޑު ކުރެވޭއެމ  ިބ އެމ  6ނ ނަނ ވާނީ އި ގަނއާ  •
• Figure 3    ިސ ލައިޑިނ  ކުރެވޭ ިބއ ލޫރި   ވާނީ އިނ ނަނ ޝެލ ފުއަޅާ  ނ   ލަލުފިށ   ވާގޮތަކުރެހުމުގައ

ފެގަޑު އޭ  ނ ގެށިނ   އޮފީސ     އިނ ޗި  10  ށ ސައިޑަ  ޔާރިރިސެޕ ޝަނ    6ށ   ސައިޑަ  ސ ޕޭ ސ އަދި 
 ވެ. އަށ  ވާގޮތަށެއިނ ޗި

   2  ޝަނ  ޕާޓި  1.3

• Figure 1    ިވާ ކުރެހުމުގައ  Room 2  ިަބއ  ގައިވާގޮތަށ   Figure 2ކުރެހުނ     ،ގައިގެ 
 ހުނ .ޖެ "2 ޕާޓިޝަނ "

 3  ޝަނ  ޕާޓި  1.4

Figure 1    ިވާކުރެހުމުގައ  Room 1  ިކުރެހުނ     ،ގައިގެ ަބއFigure 2   3  ޕާޓިޝަނ "  ގައިވާގޮތަށ" 
 ހުނ . ޖެ

 މަސައ ކަތ  ޝަނ ގެ  ޕާޓި  1.5

 .ޑުމ  ޯބ ސަޖިޕ  އަދި ލަކުޑި ނ ޗި ރެޑ  މެރެނ ޓީއި 2.5 × 2.5 ކުރަނ ވާނީނ ނު ޭބ ޖަހަނ ޕާޓިޝަނ   •
 .ފައިކުލަލާސީލަރުލައި ޓީލައި އޮމާނ ކޮށ  ނ ވާނީ ޕުހުނ ނަ  ފިނިޝިނ  ޝަނ ފާޓި •
ކޮށ ލާއިޕާޓި • ލައިޓެޝަނ   ނުވަތަ  ފަނ ކާ  އެކަށީގެނ ރު  ދިމާވާނަމަ  ޕާޓިޝަނ އާ  އަށ  އ   އޭރިޔާ  ވާ 

 މޫވުކޮށ ދޭނ ވާނެވެ. 



 

  

 . ގެ މަސައ ކަތ  ދޮރު  1.6

• Figure 1  ާކުރެހުމުގައިވRoom 1    ަބއިނ މީޓިނ   Figure 2  ކުރެހުނ   ގެ  މަށ  ރޫ   ގައިވާ 
ތަށ  ގޮ ުބނާ  1.7ދާހުގެ  މިކަރު  ގެ ދޮރެއ  ކަނޑާމިނު  ސ އު  7Ftއަދި  ފުޅާ    900mmތަށ   ގޮ  ވަދެވޭނެ

 ރުނ .ދޮރާއި ދޮރުފަތ  ހަރުކު
• Figure 2 ާހަރުކުރުނ .ދޮރު ގައި  1 ޝަނ ޕާޓި  ހެނ  ވަދެވޭނެ ސ ޕޭސ އަށ އޮފީސ   ގޮތަށ ގައިވ 
• Figure 2  ާއޭރިގޮތަށ   ގައިވ ވަދެރިސެޕ ޝަނ   އަށ   ގޮތަށ   ވޭޔާ  ދޮރު ގައި    3ޕާޓިޝަނ   ނެ 

 .ހަރުކުރުނ 
 ތ  ނ  ވާނެގޮ އި ދޮރުފަތ  ހުނ ނަ ދޮރާ  1.7

 ވެ. ށެނައުސ މި 7Ft އަދި ފުޅާ 900mmހުނ ނަނ ވާނީ  ތައ ދޮރު •
 ވެ.ރަނ ވާނެރުކުހަ ފަތެއ ދޮރުރަނގަޅު މޮޅު ވާ ނ އި އެކަށީގެދޮރުތަކުގަ •
 .ތަށެވެފަދޮރުޑު ވުޑ  ލިސޮޯބމިނުގެ  35mmއެކަށީގެނ ވާ ދޮރަށ   ދޮރުފަތ  ވާނ ވާނީ •
 އިނ ނެވެ. ވާރނިޝ  ވޫޑ  ވާނީ  ފިނިޝިނ  ހުނ ނަނ ފަތުގެރުއަދި ދޮ ދޮރު •
 ހުނ ނަވާނެވެ. ތަޅެއ  ހަރުކޮށ ފައި ގަޑުލީ ތ ލޯސާ އަދި އަކ ރޑޯ ރަގަނޅު ފެނ ވަރެ ތަކުގައިފަތ ދޮރު •

 
 : ނ  ލު ލަ ކު  1.8

 ލަރު ވާނީ އެކަމަށ  ހާއ ސަ ސީޕާޓިޝަނ ގައި ލާނ  •
   ލަކުމޮޅު  ލާނ ވާނީ އެކަމަށ  ޙާއ ސަ ޕާޓިޝަނ ގައި •
 (ލަވަރުނިސ  )ވުޑު ކުވޫޑ  ޅު މޮ ސަމަށ  ހާއ ދޮރު އަދި ދޮރުފަތުގައި ލާނ ވާނީ އެކަ •
ޕާ • ހުރިހާ  ކުރެވޭ  އިމާރާތުގެވާނ ވާނީ    ކުލަލާ  ޝަނ ތަކުގައިޓިއިތުރު  ފާރުތަކުގަމިހާރު  ލާފައިވާ    އި 

 އާ އެއ ގޮތ  ކުލައަށ .ކުލަ
 

 ކޮށ ދިނުނ . ބަދަލު އޭސީ   1.9

• Figure 2    ާރޫޓުކޯކުރެހުމުގައިވ ރޫމަށ    މީޓިނ   ކުރެހުމުގައިވާ  އޭސީ  އެއ   އޭސީނ   ދެ  މުގައިވާ 
 . ނ ަބދަލުކޮށ ދިނު 

 

 ތައ  ކަރަނ ޓުގެ މަސައ ކަ  1.10

• Figure 2    ާނ  ވަކި  އިރިނ ތަށ ވަ  ()ލައިޓު ފަނ ކާ ސޮކެޓު އަދި އޭސީ  ހުރިހާ ކަރަނ ޓުކުރެހުމުގައިވ
 ކޮށ ދިނުނ . ރިތާ ކައިރީގައި ހަރުހު ރު ވެސ  ޑީޯބޑުތަށ މިހާ ،ޑީޯބޑެއ  ހަރުކޮށ  ވަކިކޮށ 

• Figure 4     ގޮތަށ ވަމިސޮކެޓ     9ގޭނ ގުގެ    2ކުރެހުމުގައިވާ  ހަރުކުރާ  އޮފީހަށ   ޑީޯބޑުނ  ކިނ  
 .ހަރުކުރުނ ކަރަނ ޓު ނަގައި 

 . ގެނ ނުނ ކޮށ ތި ޭބތަކެގަޅު ނހާއ ސަ ރަ ނ ވާނީ އެކަމަށ ތ  ކުރަމިމަސަކަ •
 ށ . ޫބލުކުރާ ފެނ ވަރަގަ ށ ދޭ ފަރާތުނ ތ  ފޯރުކޮދުމަހި ގެޓުކަރަނ ނ ވަނީ ވައިރިނ  ހުނ ނަކަރަނ ޓު  •
 .އަމިއ ލަތަކެތީގަކުރާނީ  ތ އ ކަމިމަސަ •

 ނެޓ ވޯކ  މަސައ ކަތ  ކުރުނ   1.11

• Figure 4   ހަރުކުރުނ ރެކ   ނެޓ ވޯކ   ގޮތަށ   ރެކ  )  ކުރެހުމުގައިވާ  ނެޓ ވޯކ   މިއޮފީހުނ  
 ފޯރުކޮށ ދޭނެއެވެ.( 

• Figure 4  ަލ  ަބ ނެޓ ވޯކ  ކޭ  2ކޮނ މެ ޑުއަލ  ފޭސ  ޕ ލޭޓަކަށ     ނ ޓ ވޯކ  ރެކުނެ  ށ ކުރުހުމުގައިވާ ގޮތ
 އެޅުނ 



 

  

• Figure 4 ާވޯކ  ރެކ  އިނ  ކެމެރާތަކަށ  ނެޓ ވޯކ  ކޭަބލ  އެޅުނ   ގޮތަށ  ނެޓ ކުރުހުމުގައިވ 
• Figure 4  ާނެޓ ވޯކ  ޑުއަލ  ފޭސ  ޕ ލޭޓ  ހަރުކުރުނ ގޮތަށ  ކުރެހުމުގައިވ 
 ނުނ ކޮށ ގެނ ވެ. ރަނގަޅު ތަކެތި ޭބހާއ ސަ  ކު މަސައ ކަތަށ ވޯޓ ނެނ ވާނީ މިމަސައ ކަތ  ކުރަ •
 

 ނ :  ސައިޓު ބެލު މަސައ ކަތ  ކުރާ  2

ކުރިނ   ށ ސައ ކަތަމަމި • ހުށަހަޅާފަރާތުނ   އަގުހުށަހެޅުމުގެ  ސައިޓު ޖެހޭކުރަނ ކަތ   މަސައ   އަގު    
 ަބލަނ ވާނެއެވެ. 

 މަސައ ކަތ  ކުރަނ ވާނީ އަމިއ ލަ ތަކެތީގައެވެ. •
 

 : ނި ކު ދޭ  އުފެ އި ގަ ތު ކަ އ  މަސަ 3

 ނެވެ. ކާލަދޭނ ވާއުފަތާރުނ  ކުނި މަސައ ކަތ  ކުރާމެހާމި މަސައ ކަތ  ކުރުމުގައި އުފެދޭ އެނ  •
 ފުކޮށ ދޭނ  ވާނެވެ.ށ ލާއި ތަނ ސާސައިޓު ދޫކޮކަތ ކޮށ  ނިމި އަދި މަސައ  •
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