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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    މާލެއަތޮޅު މާފުށި

 ކ.މާފުށި    

 ދިވެހިރާއްޖެ   

 ކ.މާފުށި ކައުންސިލަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ އެކްސްކަވޭޓަރާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 
 

 

19AB/337/2022/-C-(IUL)337   ިކައުންސިލަށް އެކްސްކަވޭޓަރ ގަތުމާއި ގުޅޭމާފުށ ، 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ    މާފުށިއަދި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ޙާޞިރުވާން ޖެހޭނީ މާލެއަތޮޅު     މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުންްޕރޮޖެކްޓްގެމި   -01

   މީޓިންގ ރޫމަށެވެ. 

ންގ  މީޓިކައުންސިލް އިދާރާގެ    މާފުށިމާލެއަތޮޅު    13:00ދުވަހުގެ    އަންގާރަ  ވ22ާ  މާރޗް  2022އޮންނާނީ    މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން -02

 ރޫމްގައެވެ. 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ    މާފުށިގައި މާލެއަތޮޅު     13:00ދުވަހުގެ    ބުދަވާ    30  މާރޗް  2022އަންދާސީހިސާބުތައް ހުޅުވުން އޮންނާނީ   -03

 މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ. 

 

 އަގު ހުށަހެޅުން:  -04

އެގެން    -ހ ސާފުކޮށް  އޮޅުމެއްނެތި  އެއްވެސް  މުއްދަތު  އަގާއި  ދިވެހި  ހުށަހެޅޭ  ހުންނަންވާނީ  ހުށަހަޅާފައި  އަގު  އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ޖަހަންވާނެއެވެ.ވެ.  ރުފިޔާއިންނެ  ނަމްބަރ  ކޯޓޭޝަން  އެފަރާތެއްގެ  ފަރުދެއްނަމަވެސް  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  އެކްސްކަވޭޓަރ ގެ  )  ކުންފުނީގެ 

ކުރުމުގެ  ޚަރަދު،ރަޖިސްޓްރީ  ފީ އަގު،ޑިއުޓީ،އުފުލުމުގެ  އަހަރީ  ރޯޑްވާދިނަސް،  ތެރޭގައި    ޚަރަދު،އިންޝުއަރެންސް،  އަގުގެ  ހުށަހަޅާ 

  ހިމަނަންވާނެއެވެ.( 

 ކެންސަލްކުރެވޭނެ މުއްދަތު ފޯރމްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.    ދުވަހުގެ ކުރިން ކެންސަލްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  30ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު    -ށ

 ންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.  މަސްދުވަހުގެ ބޭ 06ފާއިތުވެދިޔަ ނ. 

 އެކްސްކަވޭޓަރގެ މަޢުލޫމަތު    -05

70SR MidiKobelco  Preferred Brand 

One (1) Quantity 

Standard Color Color 

Net Power 54 hp  

No of cylinders 4  
Engine 



Diesel Fuel 

Manual Gear Transmission Type 

Condition with Heater BlowerAir  Other Features 

Right hand drive Steering Position 

After 2016 Year of manufactured 

Reconditioned Condition 

Made in Japan Origin 

 
 ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުން      -06

 ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އެކްސްކަވޭޓަރ ވިއްކާ ފަރާތުން ކ،.މާފުއްޓަށް އެކްސްކަވޭޓަރ  -
 
 ފޮޓޯ ހިމެނުން      -07

 .އެކްސްކަވޭޓަރގެ އެތެރެއާއި ބޭރު އަދި އިންޖީނުގެ ފޮޓޯތައް ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާނެވެ -       

 

 ފައިސާ ދެއްކުމާއި މުދާ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން     -08

 .ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކޭނެވެ )ފަނަރަ( ދުވަހުގެ 15މިއިދާރާއަށް ބިލް ހުށަހެޅުމުން އެކްސްކަވޭޓަރ ސަްޕލައި ކުރުމަށްފަހު  -

ނަމުގައި - މިއިދާރާގެ  މިނިސްޓްރީގައި  ޓްރާންސްޯޕޓް  ސަްޕލައިކޮށްދޭންވާނީ  ރަޖިސްޓްރީ   އެކްސްކަވޭޓަރ  އެކްސްކަވޭޓަރ 

 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

ސަްޕލައިކޮށްދިން   - - ގެނެސްއެކްސްކަވޭޓަރ  ހަމަޔަށް  ކައުންސިލާ  މާފުށީ  އެކްސްކަވޭޓަރ  ކައުންސިލުން   ކަމަށްބެލެވޭނީ 

  .އެކްސްކަވޭޓަރ އާއި ހަވާލުވުމަށްފަހުގައެވެ

 .އެކްސްކަވޭޓަރ ސަްޕލައިކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެވެ -

ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް  ކުމަށްޓަކާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ބިޑް ކާމިޔާބްކުރާ ފަރާތުން މިއިދާރާއަށް ވެހިކަލް ވިއް -

 .އެކަން ބަޔާންކޮށް ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުމުން ދޫކުރެވޭނެވެ

 އެކްސްކަވޭޓަރަކީ އަލަށް ރާޢްޖެ އެތެރެކުރާ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ.  -

 

 ލިޔެކިޔުންތައް: އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ   -09

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮީޕ    -ހ

 ކުންފުނީގެ ނަމުގައިނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ   -ށ



 ކުންފުނީގެ ނަމުގައިނަމަ ކުންފުނީގެ ޖީއެސްޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮީޕ  -ނ

 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން  -10

 ވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. އަދި ތިރީގައިވާގޮތަށް އެޑްރެސް ކުރެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދުކުރެ

 ކ.މާފުށި ކައުންސިލަށް އެކްސްކަވޭޓަރެއް ގަތުން 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މާފުށިމާލެއަތޮޅު 

 / ދިވެހިރާއްޖެ  މާފުށި

މާލެއަތޮޅު   -11 ފަރާތެއް  ގުޅުމެއްހުރި  ޢާއިލީގޮތުން  ފަރާތާއި  ހުށަހަޅާ  މަސައްކަތް    މާފުށިއަންދާސީހިސާބު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް 
ށް  މިއިދާރާއަކުރައްވާނަމަ، އެކަން އެނގޭފަދަ ލިޔުމެއް އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތެއްކަމަށް

އި އެވަނީ  ފާހަގަ ކުރެވި އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެއަންދާސީހިސާބު ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ. މިމާއްދާގައި ޢާއިލީ ގުޅުން މާނަކޮށްފަ
 އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، މަންމަ، ބައްަޕ، ދަރިން، އެއްބަޑު / އެއްބަފާ / އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުންނަށެވެ. 

 

 ހަވާލު ކުރެވޭ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލޭމިންގަނޑުތައް   ރ ސަޕްލައިކުރުމަށް އެކްސްކަވޭޓަ   -11

 މުދާ ގަތުމުގެ އަގު     65އަގަށް % •
 ) މުދާ ސަްޕލައިކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު ) ދުވަސް    20މުއްދަތައް % •
 ) ލިޔުން  5 )ފާއިތުވިތަނުގައި ވެހިކަލް ސަްޕލައި ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް     5ތަޖުރިބާއަށް % •
 ވެހިކަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭ ފަރާތުން ވޮރެންޓީދޭ މުއްދަތު     10ވޮރަންޓީ % •

 

 2022މާރޗް  15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


