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ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ދިވެހިރާއްޖެ. ނިލަންދޫ 

 މައުލޫމާތު ޝީޓް   

މަރާމާތު ކޮށްޭދެނ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ  ައމިއްލަ ތަކެތީގައި ބަދުރު މިސްކިތް  

 އާއި ގުޅިގެން  /409/409/2021(IUL) 50ބަދުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމަްށ މި އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިއުާލން 

އަށް  8602286 މައުލޫާމތު ހޯދުމަށްއިތުރު  މަޢުލޫމާތު ތިރީގަިއ މިވަނީއެވެ.ބޭނުންާވ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަްށ 

ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.އިދާރާއަށް ގުޅުއްވައިގެން ނުވަތަ 

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް 

 އެތެރޭގެ ބިތުގައި އަދި ފެންޑާމު އެތެރޭގެ ލައިޓް ހަރުކުރުން .8

 އެތެރޭގެ ހުރިހާ ވައިރުތަށް ފާރުކަނޑާ ކޮންޑިޓް ހޮޅިއަށް ލެއްވުމާއި ލައިޓް ހަރުކުރުން .0

 އެތެރޭގެ ފެންޑާމުގައި ފިލާ ޖަހައި، ޕުޓީ އަޅައި ގާނައި، ކުލަލުން  އާއި މިސްކިތުގެ .3

މިސްކިތުގެ ބޭރުވަށައިގެން ބިއްަގޑުގައި ހަލާކުވެފައިވާ ތަންތަން ީރތިކޮށް ސިމެންތިޖަހައި މަރާމާތުޮކށް ކުލަލުން  .4

 ބަލާނެ ކަންތައްތައް 

ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ( 86/0284ޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ަނންބަރު: ވި

ކުން ( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތ81/0284ައަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު )ޤާޫނނު ނަްނބަރު: 

 ހުށަހެޅުން.

8602286 secretariat@nilandhoo.gov.mvwww.nilandhoo.gov.mv8

ހުށަހެޅުން  މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން 

mailto:secretariat@nilandhoo.gov.mv
mailto:secretariat@nilandhoo.gov.mv
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ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 

  ާހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް.އަންދާސީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވ 

 ީކުންފުނި/ޕާރޓްނަރޝިޕް/އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ކޮޕ.

 .ީވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތަކުން ހުަށހަޅާ ނަމަ، ވެރިފަރާތުގެ ސިޓ 

ފޯރމް ހުށަހެޅުން 

 88:22ދުވަހުގެ ހެނދުނު  އާދިއްތަވާ  0200 ޖެނުއަރީ 20 މައުލޫމާތު ޝީޓާއި އެއްގޮތަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން

މަސައްކަތުގެ ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުމަށް ދަންަނވަމެވެ.އަށް 

 ބަލައި ނުގަެނވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު

8602286 secretariat@nilandhoo.gov.mvwww.nilandhoo.gov.mv0

mailto:secretariat@nilandhoo.gov.mv
mailto:secretariat@nilandhoo.gov.mv
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 ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ދިވެހިރާއްޖެ. ނިލަންދޫ،

 

 ބީލަން ފޯމް                             

 

I އިއުލާން ނަންބަރު: ނަން: UL

ބިޑް ހުށަހަޅާ 
 ތާރީޙް:

02 އިއުލާން ކުރި ތާރީޚް: 0011: 2202 ޖެނުއަރީ 2

  

 ނަންބަރު:ރެޖިސްޓްރީ  ފުރިހަމަ ނަން:

 އައިޑީ ނަންބަރު: އެޑްރެސް 

 އީ.މެއިލް އެޑްރެސް: ފޯން ނަންބަރު 

 

 ހުށަހަޅާ އަގު 
 

 މުއްދަތު:

mailto:secretariat@nilandhoo.gov.mv
mailto:secretariat@nilandhoo.gov.mv

	Iulaan
	Information Sheet
	Beelan form

