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 1.5ބޭނުންވާ އިދާރާއަށް ކައުންސިލަށް ނިލަންދޫ ގައިވާ  ( 2019 މާރިޗް  19) 42C/374/2019/-(IUL)374 މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 
  އިޢުލާނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  ކޮށްފައިވާ  ޓަނުގެ ކޮޅުވެއްޓި ޕިކަޕެއްއް ހޯދުމަށް 

 ގެންނަން ބޭނުންވާ ޕިކަޕުގެ މައުލޫމާތު: 

Unit: 1500 kg light weight , ISUZU power gate truck 

Include air conditioner , power steering , Automatic Gear 

Drop sides , diesel Engine 2990CC 

ތަކެތި ނިލަންދޫއާއި ހަމައަށް ގެނެސް މިކައުންސިލުން ދައްކާ ތަނަކަށް ގުދަންކުރުމުގެ  ތަކެތީގެ އަގު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ  -01
 އަގާއި ޖީއެސްޓީއާއެކު ހިމަނައިގެންނެވެ. 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާބެހޭ 

ުރ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންާވނީ މިއިދާރާއިން ދޫކުރާ ނަޫމނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. އަންދާީސ ހިސާބު ހުށަހަޅާއި .1
 ފުރިހަމަނުވެހުރިނަމަ ނުވަތަ މަުޢލޫމާތެއް ނުބައިކޮށްހުިރނަމަ އެ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލް ކުރެވޭނެެއވެ. 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެހެން މީހެއްގެ ޙަވާލުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް  .2
 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ސޮއި ކުރި  މިއިދާރާއަށް އެފަރާތެއްގެ 

 ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެެރއިން ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ އެފަރާތަކުން ހުށަހެޅި   .3
  

 ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްތައް  .4

 މާރކްސްދެވޭގޮތް  ތަފްޞީލް  ފޯމިއުލާ 
މާކްސްދެވޭ 
 މިންގަނޑު 

(Submitted 
payment/benchmark 
payment) x allocated 
percentage 

 އަގަށްދޭމާރކްސް 
* މާކްސްދެވޭނީ ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 
ލިބޭ މާކްސް އަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެމަތީ އިންސައްތަ 

 ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. 

 އަގު 70%

(Submitted number 
documents/benchmark 
number of Documents) 
x allocated percentage 

 ތަޖުރިބާއަށް ދޭ މާކްސް 
* މީގެކުރިން ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވާ 
ގޮތާއި އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިން އެނގޭފަދަ ލިޔުން. މިފަދަ 
ލޔުންތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ އެކަމާގުޅޭ ތަފްޞީލްތައް 

 ތަޖުރިބާ %05

c 

& 

 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.

Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 

Maldives 
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ންކޮށް ހުށަހަޅޭ ލިޔުންތަކަށް. މަސައްކަތްތަކުގެ އަގާއި ބަޔާ
 މުއްދަތަށް ބެލޭނެއެވެ.  

(Submitted 
period/benchmark 
period) x allocated 
percentage 

 މުއްދަތަށް މާކްސް ދިނުން 
* ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ މިމަސައްކަތް ކޮށް ނިންމުމަށް 

 ގައިވުން. އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމު 
* މާކްސްދެވޭނީ ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅާ 
ފަރާތަށް ލިބޭ މާކްސް އަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެމަތީ 

 އިންސައްތަ ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ. 

 މުއްދަތު %20

(Submitted wealth 
status  / benchmark 
wealth status  ) x 
allocated percentage 

 ޕްރޮފައިލްއަށް މާކްސްދިނުން 
* ޕްރޮފައިލްއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބެލޭނީ ހުށަހަޅާ އެންމެ 
ރަނަގަޅު ޕްރޮފައިލް އަށެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮފައިލް 

 ކަނޑައެޅުމުގައި:
 ވަނަވަރުގެ ފުރިހަމަކަން  -1 
 މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން  -2 
 ތުގެ މިންވަރު ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން ދޭނެ ޚިދުމަ -3 

 ޕްރޮފައިލް  05%

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެން ލިޔުންތައް 
 )ހ( އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް 

 )ށ( މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާކުކަންައންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ އަޞްލާ އެއްގޮތް ކޮޕީ )އައިޑީކާޑު، ޕާސްޕޯޓް، ލައިސަންސް(
 އަމިއްލަ ފަރުުދންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ  ނުވަތަކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެްސޓްމަންޓް )ނ( 
 

 ހުށަހެޅުން  އަންދާސީ ހިސާބު 
 

 މިއިދާރާއަށެވެ.އަށް  11:00ވަނަ ދުވަހުގެ  12އެޕްރީލް  2019)ހ( އަންދާސީ ހުށަހަޅުއްވާނީ 
)ށ( އަންދާސީ ހިސާބު ހުަށަހޅުއްވާނީ ބަންދުކޮށްފައިާވ ސިީޓއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި "ފ. ނިލަންދޫ 

 " މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ޓަނުގެ ކޮޅުވެއްޓި ޕިކަޕް ގެނެސްދިނުމަށް އެދި  1.5ކައުނސިލްއިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 
 ހެޅޭނީ އެއް އަންދާސީ ހިސާބެވެ.  )ނ( ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ނަމުގަިއ ހުށަ

 )ރ( ގަޑިޖެހިގެން ގެންނަ އަންާދސީ ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ. 
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c 

................................................ 
..................... 
       ދިވެހިރާއްޖެ.

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް 
ގައިވާ ( 2019މާރިޗް  19)  374-C/374/2019/24(IUL)ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު މަސައްކަތުގެ ނަން: 

....................... 
......................................................................................................................................... 

 )ތާނައަކުރުން އަގު ލިޔުމަށް(............................................................................................................. އަގު:ހުށަހަޅާ
 .......................................................................................................މަތީގައިދަންނަވާފައިއެވާ 

ޔުމަށް( ..................................... )ވިޔައަކުރުން އަގުލިމިލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގަށް  .........................................................
  ކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

 -----------------------------މުއްދަތު: 

   :ްކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައ 
 އަގު މަސައްކަތް

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ަޖުމުލ  
  :)ްތަޖްރިބާ )މިކަމާއި ގުޅުންހުރި މީގެކުރިންކޮއްފައިވާ މިބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައ 

 
 
 
 

  ީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި:އަންދާސ 
 :)ުނަމާއި އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށުގެ ނަމާއެކ.................................................................................. 
 :ްފޯން ނަންބަރު: .......................އައި.ޑީ ކާޑް ނަންބަރު:   .................. ތާރީޚ ........................... 
 :ުކފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑ 
  ްއެއްނަމަ ތައްގަނޑު:އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  ނުވަތަކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓ 

 
 

 ނޯޓް: މިއާގުޅިގެން އިތުރު ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާނަމަ މިފޯމާ އެޓޭޗްކޮށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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