
` 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    މާލެއަތޮޅު މާފުށި

 ކ.މާފުށި    

 ދިވެހިރާއްޖެ   

 ކަރުދާސް   މާތު ލޫ މަޢު   ގެ އެތެރެބައިގައި ނެވިލޯން އެޅުމާއި ގުޅ  ފާރޫޤް މަސްޖިދުލް 
 
 

31AB/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     11:00ދުވަހުގެ    ހޯމަ  25އ ްޕރީލް    2022އަންދާސީހިސާބުތައް ހުޅުވުން އޮންނާނީ   -02

 ރޫމްގައެވެ. މީޓިންގ  

 އަގު ހުށަހެޅުން:  -03

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

 ޖަހަންވާނެއެވެ. ކުންފުނީގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަވެސް އެފަރާތެއްގެ ކޯޓ ޝަން ނަމްބަރ   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

   .އަކަފޫޓް އެތެރެބައިގައި ނެވިލޯން އަޅާދިނުން 1914 •
  .ލައިން އެޅުންފޫޓް ސަފު ބައިކުރާ   340 •

 
 އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހ  ލިޔެކިޔުންތައް:  -05

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮީޕ    -ހ

 ކުންފުނީގެ ނަމުގައިނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ   -ށ

 ކުންފުނީގެ ނަމުގައިނަމަ ކުންފުނީގެ ޖީއެސްޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮީޕ  -ނ

 ފަހުން ޓެކްސް ދައްކާފައިވާ ރިޯޕޓްގެ ކޮީޕރ. އެންމެ 



 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން  -06

 އެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. އަދި ތިރީގައިވާގޮތަށް އެޑްރެސް ކުރެވިފައި އޮންނަން ވާނެ

 އަޅައިދ ނެ ފަރާތެއް ހޯދުން މަސްޖިދުލް ފާރޫޤްގެ އެތެރެބައިގައި ނެވިލޯން 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މާފުށިމާލެއަތޮޅު 

 / ދިވެހިރާއްޖެ  މާފުށި

މާލެއަތޮޅު   -07 ފަރާތެއް  ގުޅުމެއްހުރި  ޢާއިލީގޮތުން  ފަރާތާއި  ހުށަހަޅާ  މަސައްކަތް    މާފުށިއަންދާސީހިސާބު  އިދާރާގައި  ކައުންސިލް 
ސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހ  ފަރާތެއްކަމަށް މިއިދާރާއަށް ކުރައްވާނަމަ، އެކަން އެނގ ފަދަ ލިޔުމެއް އަންދާސީހި

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

 

 މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވ  ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލ މިންގަނޑުތައް   -11

 For Price: Low price ÷ Price x percentage = Total % in price  60މަސައްކަތުގެ 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 % •
 %10މާލީ ޤާބިލްކަން  •

 

 . 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.  
 

 2022   އ ްޕރީލް  17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


