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 މުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯގޯ ފަރުމާކުރު
 

 

 ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމުގެ މަޤުސަދު:  .1

އެކިއެކި   1.1 ޚަރަކާތްތަކާއި،  ަބއިވެރިވާ  މުާބރާތްތަކާއި،  ާބއްވާ  އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ  މާފުށީ  މާލެއަތޮޅު 
 ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ލޯގޯއެއް ފަރުމާކޮށް ބޭނުންކުރުން. 

މާފުށީގެ ލޯގޯއަކީ ވިޔަފާރިތަކުގައި ޙާއްސަކޮށް ލޯކަލް ޓްވަރިޒަމްގެ ދާއިރާގައި މާކެޓިންގއަށް ޭބނުންކުރެވޭ ްބރޭންޑެއްގެ    1.2
 ގޮތުގައިވެގެން ދިއުން. 

މުވައްސަސާތަކާއި، ކުންފުނިތަކާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީއާއި ކުލަްބޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ރަށުގެ އެކި     1.3
 މާފުށީގެ ލޯގޯ ބޭނުންކުރުން. 

 
 ގޯ ފަރުމާކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް: ލޯ  .2

 އަކަށް ނުވުން. ލޯގޯއަކީ މީގެ ކުރިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފަރުމާކޮށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލޯގޯ 2.1
މާފުށީ ރަމްޒުކޮށްދޭފަދަ އަމިއްލަ ވަންތަ ލޯގޯއަކަށްވުން. )މާފުށްޓަށް ޙާއްސަ ސިފަތަކާއި، ކަންކަމާއި، ތަކެތި ހިމެނޭގޮތަށް    2.2

 ފަރުމާކޮށްފައިވާ ލޯގޯއަކަށްވުން.( 
 ގައި ހިމެނޭ ކުލަތަކުން ރަމްޒުކޮށްދޭ މާނަ ހުށަހަޅާފައިވުން.ލޯގޯލޯގޯ އިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ކޮންކަމެއްކަމާއި،  2.3
ލޯގޯ ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ، ލެޓަހެޑް ިބޒްނަސް ކާޑް، ޔުނިފޯމް، ޓީޝާރޓް އަދި ދިދަ ފަދަ ތަކެތީގައިވެސް   2.4

 ބޭނުންކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށްށެވެ. 
ކުޑި ނުވަތަ ފައިަބރު ފަދަ މަޢުދަނުގައި ފަސޭހައިން ކަނޑާނަގައިގެން ސިފަ ފާޅުކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ލަ  2.5

 ލޯގޯއަކަށްވުން. 
ދިވެހިަބހުން "މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ  ލޯގޯ ފަރުމާކުރާއިރު ކައުންސިލްގެ ނަން ލޯގޯގައި ބޭނުންކުރުން. )މިގޮތުން    2.6

އި އަދި  "އިދާރާ"  ޭބނުންކޮށް  Secretariat of the Maafushi Councilނގިރޭސިން  ލިޔެފައިވާ ވަކިވަކިން  " 
 ލޯގޯއަށްވުން.( 

 ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފޮންޓާއި ސައިޒް ހުށަހަޅާފައިވުން.  2.7
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މައްޗެވެ.   600dpiލޯގޯގެ ރިޒޮލޫޝަން މިންގަނޑަކީ  2.8
 

 ފަރުމާކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމެޓްތަކާއި ތަކެތި: ލޯގޯ  .  3
 ފައިލް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. JPEGއަދި  PSD, PNGލޯގޯގެ  3.1
ފައިލް ފޯމެޓް    PDFފައިލެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ލޯގޯގެ    PDFލޯގޯގެ ގްރޭ ސްކޭލް އަދި ކުލަކޮށް އޮންނަ    3.2

10MB .ެއަށްވުރެ އިތުރުވެގެންނުވާނެއެވ 
 ރިޒޮލޫޝަން ހާޑްކޮީޕ ޕްރިންޓް ފައިލެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. -ހައި ލޯގޭގެ  3.3
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 ފޯމެޓަށެވެ.  SVGލޯގޯ ފަރުމާކުރަންވާނީ ވެްބ ވާރޝަން، ޕްރިންޓް ކޮލިޓީ ވަރޝަން އަދި  3.4
ރިހަމަ  ފުފަރާތެއްކަމަށާއި އަދި ލޯގޯ އެއްވަނައަށް ގޮސްފިނަމަ އެ ލޯގޯގެ  ލޯގޯގެ ފުރިހަމަ ކޮޕީ ރައިޓްސް ލިިބފައިވާ    3.5

ކޮޕީ ރައިޓްސް މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލަށް ހަވާލުކުރުމާމެދު އެއްވެސް އިއުތިރާޟެއްނެތްކަން ަބޔާންކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ 
 ސިޓީ. 
ކޮޕީ،    3.6 އައިޑީކާޑްގެ  ނަން،  ފުރިހަމަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  ސިޓީގައި ލޯގޯ  ނަންަބރު  ފޯން  ގުޅޭނެ  އެޑްރެސް، 

 ަބޔާންކޮށްފައިވުން. 
 

 އިނާމް:   އުސޫލުތަކާއި   ލޯގޯއަށް ވަނަ ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކާއި  .4

 ލޯގޯ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ މަތީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށްތޯ ަބލާ ފާސްކުރުން. 4.1
 ފަރުމާތަކަށް އިންސާފުކުރައްވާނީ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސިއްރުކޮށް މިކަމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމެޓީއަކުން.ލޯގޯ  4.2
 ލޯގޯގެ ޓެކްނިކަލް ފެންވަރާއި ކޮލިޓީ މިންވަރު. 4.3
 ކ.މާފުށީ ރަމްޒުކޮށްދޭ މިންވަރު 4.4

 

 އެއްވަނައަށް ހޮވޯ ލޯގޯ: .  5
 ގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެއެވެ.ފައިސާގެ އިނާމު ހާސް ރުފިޔާ(ފަނަރަރ )-/15000: ލޯގޯއަކަށްވަނައަށް ހޮވޭ އެއް 5.1
 

 ލޯގޯ ހުށަހަޅާންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި: 
 

 އިއުތިރާޟެއްނެތްކަން ަބޔާންކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ސިޓީ  ،  ހާޑްކޮޕީ    ސޮޕްޓްކޮޕީ،  ގެަބޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމެޓްތަކަށް ލޯގޯ  މަތީގައި  
 ކައުންސިލްގެ  ކ.މާފުށިގެ ކުރިން    13:00ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ    27ފެުބރުއަރީ    2022ލިޔެކިޔުންތައް    އަދި އެހެނިހެން

 .މެއިލްކޮށްދެއްވުންއެދެމެވެ އަށް procurement@maafushi.gov.mv   އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ .އީމެއިލް ނަމަ
 

 2022ޖަނަވަރީ  25
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