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ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ( 2019 މާރިޗް  10) 20/2019C/374/-(IUL)374 މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 
  އިޢުލާނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތަކެތި މިއިދާރާއަށް ގަންނަން ބޭނުންވެގެންކުރި 

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުންދެވޭ ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއްތަކެތި މިއިދާރާއަށް ގަންނަން ބޭނުންވާތީ  މިއީ  -01
 މަޢުލޫމާތެވެ. 

 ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި   -02
 01 ޯސްލައިޑް  އައުޓްޑ(900cmx460cmx270cm ) 

 02 ( ް430އައުޓްޑޯ ސްލައިޑcmx150cmx200cm ) 

 01  ްސްޕްރިންގ ރައިޑާސ 

 01 ( ޯ430ސީޝcmx150cmx200cm ) 

 02  ްސްޕްރިންގ ރައިޑާސ 

 02 ( 300ސްވިންގcmx140cmx200cm ) 

 185  ްފޫޓު ކާޕެޓް ގްރާސ 

އެކު ޖީއެސްޓީއާ ތަކެތީގެ އަގު ދެއްވަންވާނީ ތަކެތި ނިލަންދޫއާއި ހަމައަށް ގެނެސް މިކައުންސިލުން ދައްކާ ތަނަކަށް ގުދަންކުރުމުގެ އަގާއި  -03
 ހިމަނައިގެންނެވެ. 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާބެހޭ 
ފުރިހަމަނުވެހުރިނަމަ ނުވަތަ މިއިދާރާއިން ދޫކުރާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ  .1

 ކުރެވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތެއް ނުބައިކޮށްހުރިނަމަ އެ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލް 
އެހެން މީހެއްގެ ޙަވާލުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް މިއިދާރާއަށް  ފަރާތްތަކުންހުށަހަޅާ  ންދާސީ ހިސާބުއަ .2

  އެފަރާތެއްގެ ލިޔުމެއް ސޮޔާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.  އެއަންދާސީ ހިސާބެއްހުށަހެޅި  ރާތަކުންފަހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ އެ  .3

 ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްތައް  .4

 މިންގަނޑު މާކްސްދެވޭ  މާރކްސްދެވޭގޮތް  ތަފްޞީލް  ފޯމިއުލާ 

(Submitted 
payment/benchmark 
payment) x allocated 
percentage 

 އަގަށްދޭމާރކްސް 
* މާކްސްެދވޭނީ ހުށަަހޅާ އެންމެ ކުަޑައގު ހުށަަހޅާ ފަރާތަށް ިލޭބ 
މާކްސް އަކީ ކަނޑަެއޅިަފއިވާ އެްނެމމަތީ އިްނަސއްތަ ކަމަްށ 

 ބަލަިއގެންެނވެ. 

 އަގު  70%

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

 ތަޖުރިބާއަށް ދޭ މާކްސް 
* މީގެކުރިން ކޮށްަފއިވާ ިމާބވަތުގެ ކަްނތައްތައް ިހނގާަފއިވާ ގޮާތިއ 
އެކަުމގެ ކުޑަޮބޑުމިްނ އެނގޭަފދަ ިލޔުން. މިފަދަ ލޔުްނތަކުެގ 
ގޮތުަގއި ބަލާނީ އެކަާމުގޅޭ ތަފްޞީްލތައް ބަޔާންކޮށް ހުަށހަޭޅ 

  މަސައްކަްތތަކުގެ ައާގއި ުމއްދަތަށް ބެލޭނެެއވެ. ލިޔުންތަކަށް. 

 ތަޖުިރބާ  %05

(Submitted 
period/benchmark period) 
x allocated percentage 

 މުއްދަތަށް މާކްސް ދިނުން 
* ހުށަހަޅާ ުމއްދަތަކީ މިަމސައްކަތް ޮކށް ނިންމުަމށް އެކަީށގެްނާވ 

 މުްއދަތެއް ކަުމަގއިުވން. 
 މުްއދަތު  %20

c 

& 

 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.

Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 

Maldives 
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* މާކްސްެދވޭނީ ހުށަަހޅާ ެއންމެ ުކރު މުްއދަތު ހުށަަހޅާ ފަރާަތްށ 
ލިބޭ މާކްސް އަކީ ކަނަޑއެޅިަފއިވާ ެއންމެމަތީ އިްނސައްތަ ަކމަްށ 

 ބަލަިއގެންެނވެ. 

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

 މާކްސްދިނުން  ޕްރޮފައިލްއަށް 
އެްނމެ ަރނަަގުޅ ބެޭލނީ ހުށަހަޅާ  ޕްރޮފައިލްއަށް މާކްސް ދިުނުމގައި* 

 ޕްރޮފައިލް އަެށވެ. އެްނމެ ރަނަގޅު ޕްޮރފައިލް ކަނޑަެއޅުުމގަިއ:
 ވަނަވަުރގެ ފުރިހަމަަކން  -1 
 މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން  -2 
 ސީއެސްާއރުގެ ދަށުން ދޭނެ ޚިުދަމތުގެ މިްނވަރު  -3 

 ޕްރޮފައިލް  05%

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެން ލިޔުންތައް 

 ހުށަހަޅާ ފޯމް  އަންދާސީ ހިސާބު)ހ( 
 ލައިސަންސް( ޕާސްޕޯޓް، ކޮޕީ )އައިޑީކާޑު،އަޞްލާ އެއްގޮތް  )ށ( މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާކުކަންއަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ  ނުވަތަކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓް )ނ( 

  ހުށަހެޅުން  ބިޑު 
 

 މިއިދާރާއަށެވެ. ށް އަ 11:00ވަނަ ދުވަހުގެ  02 އެޕްރީލް 2019ހުށަހަޅުއްވާނީ  އަންދާސީ)ހ( 
ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް އިތުރަށް ފ. އެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި "ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގަ އަންދާސީ ހިސާބު )ށ( 

 " މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި މިއިދާރާއަށް ވިއްކުންއެދި
 އަންދާސީ ހިސާބެވެ.  ނަމުގައި ހުށަހެޅޭނީ އެއް ފަރާތެއްގެ )ނ( ކޮންމެ 

  ނެއެވެ.ބަލައެއްނުގަނެވޭ އަންދާސީ )ރ( ގަޑިޖެހިގެން ގެންނަ 
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 ތަފްޞީލް  ޢަދަދު 

01 
އައުްޓޑޯސްލަިއޑް 

(900cmx460cmx270cm ) 

 

02 
އައުްޓޑޯސްލަިއޑް 

(430cmx150cmx200cm) 

 

 ސްޕްރިންގ ރައިާޑސް  01
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 ( 430cmx150cmx200cmސީޝޯ ) 01

 

 ސްޕްރިންގ ރައިާޑސް  02

 

 (300cmx140cmx200cmސްވިންގ ) 02

 

 ފޫޓު ކާޕެޓް ގްރާސް  185
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