
 ގެ މައުލޫމާތު ަކރުދާސްމަސައްކަތު ސާފުކުރުމުގެ މަގު ކުނިކަހައި، ވިނަ ނޮޅާ ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރާ ބިމާއި، އެބިމާއިން އިންވެގެންވާ -އޭ 1ޞަފްޙާ: 
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 ބީލަން ހުށަހަޅާ ބޭނުން  -1

 231-AH/231/2020/38 (60(IUL)  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރުމިއީ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު 
ރުމަށްޓަކައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިްނ ލައިސަންސް ދޫކުޒޯން -އޭ ގެ އިޢުާލނުގައިވާ،  ( 0606ޑިސެމްބަރ 

މަގު ކުނިކަހައި، ވިނަ  ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރާ ބިމާއި، އެބިމާއިން އިންވެގެންވާ-ޅ. ނައިފަރުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އޭ 
 މުޢާމަލާތުގެ ބީލަމެވެ.މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމުގެ  ނޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ

 

 ޢޫލިއްޔަތު ކޮންޓްރެކްޓަރގެ މަސް  -2

a. ުާތހިރުކޮށް ބޭއްވުމަކީ ސާފު ކުރާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. މި ކޮށްއޭ ޒޯން ބިމުގެ ެއތެރެއާއި ބޭުރ މަގު މަތި ސާފ
ގާތަކުގެ އެތެރެ ސާފު ކުރާއިރު ފަހަރު ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ.  1ގޮތުން އެބިމުގެ އެތެރެއާއި ބޭރު މަދުވެގެން މަހަކު 

 ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ.އްވެސް ނޮޅައި ތެރޭގައި ފަޅާ ވިނަތަ

b.  ްފޫޓް ގެ ސަރަޙައްދެވެ. 5ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭރު ސަރަޙައްދު ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އިންފާރުން ފެށިގެނ 

c.  ާނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވ ސާފުކުރާފަރާތުން ކުނި އުކާލުުމގައި ނައިފަރު ކައުންސިލް އިާދރާއިން ކަ
 މަތިން ޢަމަލުކުރުމަކީ ސާފުކުރާފަރާތުގެ ޛިންމާއެކެވެ.  ގޮތުގެ

d.  ަގަސްގަހާގެހިން ފައިބާ ކުނި ނަގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ ޛިންމާ  ބިމުގެ އެތެރޭގައި އިންދާފައި ހުންނ
 އެކެވެ.

e. ިނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުން ނަގާ ހުރިހައ ކުނި އުކާލަންވާނީ ސާފުކުރާ  މި ބިމާއި، ބިމާއި ިއންވެގެން ސާފުކުރަން ކަ
 ފަރާތުންނެވެ. 

f. .ެމި ސަރަޙައްދުގައި ކުނި އަންދައި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވ 

g. ޭޒޯން ބިމުގެ ސަރަޙައްދު  ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.-ސާފުކުރާ ފަރާތުން އ 

h. ޭއަކަފޫޓެވެ.  20963.61ޒޯން ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ -އ 

 

 ބިޑް އޯޕަން މީޓިންގ -3

ފާދިއްޕޮޅު  ގައި 13:00ދުވަހުގެ ވާ ބުދަ  0202ޑިސެމްބަރ  16ހުށަަހޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ލަން ހުށަހަޅާނީ ީބލަން ބީ
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި އޮންނަ ބިޑު އޯޕަން މީޓިންގައެވެ.

 

  
 ޒޯން ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް -އޭ



 ގެ މައުލޫމާތު ަކރުދާސްމަސައްކަތު ސާފުކުރުމުގެ މަގު ކުނިކަހައި، ވިނަ ނޮޅާ ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރާ ބިމާއި، އެބިމާއިން އިންވެގެންވާ -އޭ 2ޞަފްޙާ: 

 

 
 
 

ރޑްކުރުން / ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  -4  އެވޯ

ނޑުތަކަށް މާރކުސް ދިނުމަށްފަހު ލިބޭ މާރކުސް ތަކުގެ ޖުމުލަ އެންމެ  ރޑް ކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ މިންގަ މިކޮންޓުރެކްޓް އެވޯ
 މަތިން ހޯދާ ފަރާތަކަށެވެ. މާރުކސް ހިސާބުކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ފޯރމިޔުލާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

 
  :ް100       ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށ% 

 

   100އަގަށް މާކުސްދޭ ފޯމިއުލާ: 

 

 
 ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް:ބީލަން  -5

 ހުަށހަޅުއްވަންވާނީ ބަްނދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ.ބީލަން  -1.1

ފޯމްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ހަޅާ ފޯމުގައެވެ. ނުވަތަ ހުށަބީލަން ހުށަހަޅުއްވާނީ މި ކަރުދާހާއެކު ދެވިފައިވާ ބީލަން  -1.0
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި ހުށަހަޅާ ކޯޓޭޝަން ނުވަތަ މިނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭޮގތަށް، ބީަލން  ހިމަނާފައިވާ

 އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިަގނެވޭނެއެވެ. 

އިއްޔާ ފަދަ ޖަމްވް، ޕާރޓްނަރޝިޕް އަދި މަދަނީ ކުންފުނި، ކޯޕަރޭޓި/  ކޮޕީ  އައިޑީކާޑުގެ ފަރުދެއްނަމަ -1.6
ރޑް  .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ކޮޕީ ރަޖިސްޓަރީގެ ،ހުށަހަޅުއްވާނަމަ ބޮޑީއަކުން ރަޖިސްޓަ

 
 ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. ކު ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުން އެޓޭޗު މި ކަރުދާހާއެ  -6

 

  ްހުަށހަޅާ ފޯމުބީލަނ 

  ާއެގްރީމަންޓްގެ ނަމޫނ 

 ޭހުން ޒޯން ބިމުގެ ކުރެ-އ 

 
 

 އެންމެ ދަށް އަގު ހުށައަޅާފައިވާ

 ހުށައަޅާފައިވާ އަގު


