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ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ބަލާ ފޯރމް

ނައިފަރު މަސްމާރުކޭޓްގެ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތާއި ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ޅ

1

ަ ޖުމްލ ރޭޓް ތަފްޞީލް

މަސ1ް
 މަސް 1ނައިފަރު މަސްމާރުކޭޓްގެ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތާއި ސާފުތާހިރުކޮށް .ޅ

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބެލެހެއްޓުން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

 24 ދުވަހު 7މާރުކޭޓަށް މަސްއެރުވުމުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ސާފުތާހިރުކަން ގެއްލޭ ޙާލަތްތަކުގައި، އިމާރާތް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހަފްތާއަކު * 
.ގަޑި އިރު މާރުކޭޓް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ

ު :ޖުމްލަ އަގ

. މި އެގްރިމެންޓުގެ ދަށުން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ބަހައްޓައި ގުދަންކުރުމާއި، މަނާކަމެކެވެ* 
މިގޮތުން އެންގޭ އެންގުންތަކާ . އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިއާ ޚިލާފްވެ ތަކެތި ބަހައްޓައިފިނަމަ، އެތަކެތި ނުގުމަށް ތަކެތި ބެހެއްޓި ފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ

. އަދި މިފަދަ ތަކެއްޗާއި މެދު ކައުންސިލްއިން އަންގާގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ރިޕޯރޓްކުރަންވާނެއެވެ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް މާރުކޭޓް ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުވުމަށްފަހު އެވަގުތާއި ހަމައަށް މާރުކޭޓްގެ ޢިމާރާތަށް ހަރުކޮށްފައިވާ ތަކެތީގއ ތެރެއިން، މަރާމާތައް *

 5އަދި ތަކެތި ޙަވާލުކުރާތާ .  ދުބަލުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވ5ެބޭނުންވާ ތަކެތި ލިސްޓްކޮށް ބޭނުންވާތަކެތީގެ ލިސްޓް 
.އޭގެފަހުން ކުރަންޖެހޭ މިފަދަ މަރާމާތުތައް ކުރަންޖެހޭނީ ކޮންޓްރެކްޓަތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައެވެ. ދުވަހުގެ ތެޜެގައި އެމަރާމާތުތައް ނިންމަން ޖެހޭނެއެވެ

.މަސްމާރުކޭޓު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް  ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ހޯދުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ* 

ނަމަވެސް ޢިމާރާތުގެ ބަޔަކަށް މާރާމާތެއް ބޭނުންވެފައިވާކަމަށް . މާރުކޭޓޮގެ ޢިމާރާތަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް މަރާމާތު ކުރުން ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ މައްޗަށް ލާޒިމެއް ނޫނެވެ* 
.ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެމަނަ، އެމަޢުލޫމާތު ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމުން ރިޕޯރޓްކުރަންވާނެއެވެ

.މަދުވެގެން މަހަކު ދެ ފަހަރު މަސްމާރުކޭޓްގެ ކާނުތައް މަތިނަގާ ސާފުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ* 
ނޑުމަށްފަހު ނެގޭ ކަރުތަކާއި އުކާލަން ޖެހޭ މަހުގެ ބައިތައް ދުވާލަކު ދެފަހަރު *  ދިންގީއެއް ފަދަ ލުޅަނދެއްގައި ރަށާ ދުރަށް  (ހެނދުނާއި ހަވީރު)މަސް ކެ
. އުކާލާ ވަގުތު ގެހެންދެން، އެތަކެތި ހުންނަންވާނީ މަތި ބަންދުވާފަދަ ޑަސްބިނަކަށް އަޅައިފައެވެ. އުކައިލަންވާނެއެވެ (އޮއިވަރަށް ބަލައި، ރަށަށް ލައްނުވާނޭހެން)

.ޑަސްބިނުގެ ބޭރު ސާފުތާހިރުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
 ފޫޓްގެ ސަރަޙައްދު ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް، މާރުކޭޓްގެ ކުރިމަތިން އޮންނަ 10މަސްމާރުކޭޓާއި، މަސްމާރުކޭޓުގެ އިމުންފެށީގެން ވަށައިގެން * 

އަދި މަސްމާރުކޭޓްގެ ދެކުނުން އޮންނަ މަގާއި އިރުމަތިން މަސްމާރުކޭޓް އިމުން ފެށިގެން . ހުސްބިމުގައި ފަޅާ ވިނަތައް މަހަކު އެއްފަހަރު ނޮޅ ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ
. ފޫޓުގެ ސަރަޙައްދެއް މަހަކު އެއްފަހަރު ވިނަނޮޅާ ސާފުކުރަން ޖެހޭނެއެވ10ެ
.މާރުކޭޓްގެ މަރުދަމާ ބެދި މައްސަލަ ޖެހިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް ހޮޅިލައިން ސާފުކޮށް މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ* 

މަސްމާރުކޭޓަށް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދަތި ނުވާނެ ފަދައިން މާރުކޭޓު ދިއްލައިދީ ބޭނުން ނިމުމުން ބޭނުންނުވާ ލައިޓްތައް ނިއްވައި އިޤްތިޞާދުކޮށްގެން * 
.ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ



އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ
: މަޢުލޫމާތު ދޭފަރާތް

(14:00) 2022 ނޮވެމްބަރ 24: އަގު ފޯމް މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

Email: info@naifaru.gov.mv    /   website: www.naifaru.gov.mv    /   tel: 6620340   /   fax: 6620391

: މަޤާމް : ވިޔަފާރީގެ ނަން

: ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު

: ތާރީޚް

ެ !ވިޔަފާރީގެ އަމިއްލަ ޓެމްޕްލޭޓެއް ބޭނުންކުރައްވައިގެން ކޯޓޭޝަން ފޮނުއްވެވިޔަސް ޤަބޫލުކުރާނަމެވ

: ސޮއި

: ނަން


