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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    މާލެއަތޮޅު މާފުށި

 ކ.މާފުށި    

 ދިވެހިރާއްޖެ   

 ކަރުދާސް   މާތު ލޫ މަޢު   މަސްޖިދުލް ރާފޫޤްގެ އެތެރެބައިގައި ނެވިލޯން އެޅުމާއި ގުޅ  
 
 

24AB/337/2022/-C-(IUL)337   މަސްޖިދުލް ފާރޫޤްގެ އެތެރެބައިގައި ނެވިލޯން އެޅުމާއި ގުޅ          

   މީޓިންގ ރޫމަށެވެ.ކައުންސިލް އިދާރާގެ   މާފުށިމާލެއަތޮޅު  އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ޙާޞިރުވާނީ ްޕރޮޖެކްޓްގެ މި  -01

ކައުންސިލް އިދާރާގެ    މާފުށިގައި މާލެއަތޮޅު     13:00ދުވަހުގެ    އާދިއްތަ  27  މާރޗް  2022އަންދާސީހިސާބުތައް ހުޅުވުން އޮންނާނީ   -02

 މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ. 

 ހުށަހެޅުން: އަގު   -03

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

 ކުންފުނީގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަވެސް އެފަރާތެއްގެ ކޯޓ ޝަން ނަމްބަރ ޖަހަންވާނެއެވެ.   ރުފިޔާއިންނެވެ.

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

 ގެ ތަފްސީލް މަސައްކަތު    -04

 ނުވަތަ މިފެންވަރުގެ ނެވިލޯނެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.  Trento Stock Oak 666M 4000ނެވިލޯނަކީ  •

)ކޮންވައްތަރެއްކަން(   • ތަފްސީލް  ނެވިލޯނުގެ  ހުށަހަޅާ  އަޅަން  މިސްކިތުގައި  ހުށަހަޅާއިރު  ހިސާުބ  އަންދާސީ 

 ނެއެވެ. ހުށަހަޅަންވާ

 ފޫޓް ހުންނަ ނެވިލޯން ހޯދުން )ނެވިލޯނު އަގު(   13ފޫޓް އަދި ފާޓުގައި 132 •
 އެތެރެބައިގައި ނެވިލޯން އަޅާދިނުން )ނެވިލޯން އަޅައިދިނުމުގެ އަގު އަކަފޫޓެއް(  އަކަފޫޓ1722ް •
 ސަފްބައިކުރާ ޓ ޕް( ހޯދައި އަޅާދިނުން )ފޫޓެއް އަޅައިދ ނެ އަގެއް( ފޫޓް ސަފު ބައިކުރާ ލައިން އެޅުން )422 •

 
 އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހ  ލިޔެކިޔުންތައް:  -05

 ޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮީޕ   އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވި -ހ

 ކުންފުނީގެ ނަމުގައިނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ   -ށ

 ކުންފުނީގެ ނަމުގައިނަމަ ކުންފުނީގެ ޖީއެސްޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮީޕ  -ނ

 



 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން  -06

 ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. އަދި ތިރީގައިވާގޮތަށް އެޑްރެސް ކުރެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ 

 މަސްޖިދުލް ފާރޫޤްގެ އެތެރެބައިގައި ނެވިލޯން އަޅައިދ ނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މާފުށިމާލެއަތޮޅު 

 / ދިވެހިރާއްޖެ  މާފުށި

ޢާއިލީގޮތުން -07 ފަރާތާއި  ހުށަހަޅާ  މާލެއަތޮޅު  އަންދާސީހިސާބު  ފަރާތެއް  ގުޅުމެއްހުރި  މަސައްކަތް    މާފުށި  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް 
 މިއިދާރާއަށް ކުރައްވާނަމަ، އެކަން އެނގ ފަދަ ލިޔުމެއް އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހ  ފަރާތެއްކަމަށް

އެވެ. މިމާއްދާގައި ޢާއިލީ ގުޅުން މާނަކޮށްފައި އެވަނީ  ފާހަގަ ކުރެވި އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެއަންދާސީހިސާބު ބާޠިލް ކުރެވ ނެ
 އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، މަންމަ، ބައްަޕ، ދަރިން، އެއްބަޑު / އެއްބަފާ / އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުންނަށެވެ. 

 

 މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވ  ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލ މިންގަނޑުތައް   -11

 For Price: Low price ÷ Price x percentage = Total % in price   70މަސައްކަތުގެ އަގަށް % •
 For Duration: Shortest Duration ÷ Duration  20މަސައްކަތް ނިމްމުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތައް % •

x percentage = Total % in duration 
 For Experience: Percent ÷ high points x points = Total % in experience  10ތަޖުރިބާއަށް % •

 

 . ޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެތަ
މާކްސް   މާކްސްގެ އުސޫލުން  1މިފަދަ މަސައްކަތެއްކޮން ނިމިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް % •

 (.މާކްސް އެވެ 10މާކްސް އަކީ %އެންމެ ގިނަ އިން ދެވ ނެ )ދެވ ނެއެވެ.  
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