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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ 
        ލ. އިސްދޫ             
   /395/395/2022(IUL)4:ނަންބަރ                                          ދިވެހިރާއްޖެ            

   

 އިޢުލާން 
 ފަރުމާކުރުމާއި ގުޅ   އާއި ދިދަ ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ 

             

 ހުޅުވާލި  ހުށަހެޅުމަށްފަރުމާކޮށް  އާއި ދިދަލޯގޯހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ             
 ގުޅިގެން ނާއިއިޢުލާ  ނަންބަރު 2021ޑިސެމްބަރ  395 07(IUL)-02/395/2021/86މިކައުންސިލްގެ 

  ހުޅުވާލަމެވެ. ކަން ފާޅުކޮށްފައިނުވާތީ އެއިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް އަލުން ފުރުސަތުޝައުޤުވެރި އެއްވެސް ފަރާތަކުން

ފުރުޞަތު މިކަމަށް ފަރުމާކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ  އާއި ދިދަލޯގޯހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ             
ތަކުގެ ތެރެއިން މިކައުންސިލުން އާއި ދިދަހުށަހެޅ  ލޯގޯ ހުޅުވާލަމެވެ.ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް 

ނޑައަޅާ ލޯގޯއާއި ދިދައެންމެ ރަނގަޅު ލޯގޯ  5000/-އަކަށް އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި އާއި ދިދައެއްގެގޮތުގައި ކަ
ށް ހުށަހެޅުމާބެހ  ފަރުމާކޮ  އާއި ދިދަ)ފަސްހާސް( ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ލޯގޯ

 ވާނެއެވެ.  ފައިކުރެވި އެއްކަރުދާސް ލާނާއިއެކުޢު ލޫމާތު ކަރުދާސް މިއިޢު މަ

 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ  2022 ޖެނުއަރީ  31ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން             
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ގެ ޑިޒައިން މިކައުންސިލަށް އާއި ދިދައިގެ ކުރިން ލޯގޯ 12:00ދުވަހުގެ 

އަށް މެއިލް    Info@isdhoo.gov.mv ހުށަހަޅުއްވާނަމަ މިކައުންސިލްގެ އީމެއިލް  އާއި ދިދަމެދުވެރިކޮށް ލޯގޯ
 ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

                             10 F1443  
   2022 ޖެނުއަރީ 13                     

 
 

                               އިބްރާހީމް ޚަލީލް                                                  
  ކައުންސިލްގެ ަރއީސް                                            
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 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ލ. އިސްދޫ  
       ދިވެހިރާއްޖެ   

 

 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކަުއންސިލް އިދާާރގެ ޯލގޯ ައދި ދިދަ ަފރުމާކުރުން 

 1. ލޯގޯއާއި ދިދަ ފަރުމާކުރުމާއި ހުށަހެޅުމުގައި ބަލަންޖެހ  ކަންކަން:

 

ޕަބްލިޝްކޮށްފައި ނުވަތަ އެއްވެސް މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ލޯގޯއެްއ  ހުށައަޅާ ލޯގޯއާއި ދިދައަކީ މީގެ ކުރީން  -1.1
 ވެގެންނުވާނެއެވެ. ކަމުގައި 

 އުފެއްދުންތެރި އަމިއްލަވަންތަ ލޯގޯ އާއި ދިދައަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ހުށަހަޅާ ލޯގޯއާއި ދިދަ އަކީ  - 1.2

ނޑުގޮތެއްގައި ބ ުނން ކުރަންވާނީ  ދިދަލޯގޯއާއި  – 1.3 ( ކުލައެވެ. )ކުަލ ކޯޑް:  (purple" ޕާރޕަލް "ފަރުމާކުރުމުގައި މައިގަ
 ކުލައެއް، ޑިޒައިން އާއި ގުޅ ނަމަ ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ޅ  އެހެން އާއި ގު ޕާރޕަލް"އިގެ އިތުރުން " މި ކުލަ (#800080

 ސަމާލުކަން ދ ންވާނެއެވެ. 

ރަށެއްކަމާއި، އިސްދޫގެ  ލ.އިސްދޫ ަރމްޒުކޮށްދިނުމާއި، އިސްދުއަކީ އެކުވެރި އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކު ިދރިއުޅ ލޯގޯއިން  - 1.4
ޙާއްޞަ  ސަޤާފަތާއި، ތާރީޚާއި އާދަކާދަ  ރަމްޒުކޮށްދ ގޮތަށް ފަރުމާ ކުރެވިަފއިވާ ލޯގޯއަކަށް ވާންވާނެއެވެ. މީެގއިތުރުން ލ.އިސްދޫއަށް

 ޚާއްޞަ ކަންކަމާއި ތަކެތި ހިމެނ ގޮަތށް ފަރުމާކުރުމަށް ސަމާލުކަންދ ންވާނެއެވެ.  ސިފަތާކާއި،

 އަދި ދިދައަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ. ދިދަ އަކީ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަމްޒުކޮށްދ  ލޯގޯއެއް  އާއިލޯގޯ - 1.5

ރަމްޒުކޮށްދ  ގައި ހިމެނ  ކޮންމެ ކުލައަކުން ރަމްޒުކޮށްދ  މާނަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ލޯގޯއާއި ދިދައިން އާއި ދިދަލޯގޯ- 1.6

  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ތަފްޞީލްކޮށް އެއްޗެއް 

ލޯގޯ ފަރުމާކޮށްގައި ހުންނަންވާީނ، ލެޓަހެޑް، ބިްޒނަސް ކާޑް، ޔުނީފޯމް، ޓީޝަރޓް އަދި ދިދަ ފަދަ ތަކެތީގައިވެސް  - 1.7
 ބ ނުންކުރެވ ނެ ފަދަ ގޮތަަކށްށެވެ.

ނޑި ނުވަތަ ފައިބަރ ފަދަ  - 1.8 ނޑާނަގައިގެން ސިލޯގޯ އަކީ ލަކު ފަ ާފޅުކުރެވ  ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިާވ މަޢުދަުނގައި ފަސ ހައިން ކަ
 ލޯގޯއަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

 އަށް ކުޑަކުރުމުން ލޯގޯގެ އަސްލު ގެއްލިގެންނުވާނެއެވެ.  20mm x 20mmހުށަހަޅާ ލޯގޯ  - 1.9

 ގެވެށި އަނިޔާ 
 ހުއްޓުވާނަން 
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ލޯގޯގައި ކައުންސިލްގެ ނަން ދިވެހިބަުހންނާއި އިނގިރ ސި ބަހުން ވަކިވަކިން ލިޔެފައި )އިނގިރ ސި ބަހުން ލިޔެފައިވާ  -1.10
ދިވެހި ބަހުން އޮްނނަންވާނީ )ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ލޯގޯއަކާއި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފަިއވާ ލޯގޯއެއް( އޮންނަންވާނެއެވެ. 

  އެވެ.  Hahdhunmathi Isdhoo Councilސި ބަހުން އޮންނަންވާނީ އިދާރާ( އަދި އިނގެރ 

ނޑަކީ  - 1.11   ރިޒޮލޫޝަން ހާޑްކޮޕީ ޕްރިންޓް ފައިލެްއ -ެއއަށްވުރެ މައްޗެވެ. ހައި ނުވަތަ 600dpiލޯގޯގެ ރިޒޮލޫޝަން ިމންގަ
    ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ސައިޒުގެ ތަފްޞީލްތައް ހިމަނަންާވެނއެވެ. ލޯގޯ ފަރުމާ ކުރާއިރު ބ ނުންކޮްށފައިވާ ފޮންޓް އަދި - 1.12

 ކަސްޓަމް ފޮންޓެއް ޑިޒައިންގައި ބ ނުންކޮށްފައިާވނަމަ، ެއ ފޮންޓެއް ލޯގޯގެ ސޮފްޓްކޮޕީތަކާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  - 1.13

 ވަކިވަކިން ލިޔެފައިލޯގޯގައި ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަން ދިވެހިބަހުންނާއި އިނގެރ ސިބަހުން  - 1.14

 )އިނގެރ ސި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ޯލގޯއަކާއި ލިވެހިބަހުން ލިޔެފައިވާ ލޯގޯ( އޮންނަންާވނެއެވެ. 

 ލޯގޯއާއި ދިދައިގެ ހާޑް ކޮޕީއާއި ސޮފްޓް ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. - 1.15

 

 : ލޯގޯ ފަރުމާކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހ  ފޯމެޓް . 2

  ފައިލް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. JPEGައިދ ، PSD  ،PNGލޯގޯގެ  - 2.1

ފައިލް ފޯމެޓް  PDFލޯގޯގެ ގްރ ސްކ ލް އަދި ކުލަކޮށް އޮންނަ ޕީ.ޑީ.އެފް ަފއިލެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ލޯގޯގެ  - 2.2
10MB   .ެއަށްވުރެ އިތުރުވެގެްނނުވާނެއެވ 

 ފޯމެޓް ( ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  EPSރިޒޮލިއުޝަްނ ވެކްޓަރ ފައިލެއް )އެޑޯބް އިންވަސްޓްރ ޓަރ، -ގޯގެ ހައިލޯ - 2.3

 ފޯމެޓަެށވެ.  SVGލޯގޯ ފަރުމާކުރަންވާނީ ވެބް ވަރޝަން، ޕްރިންޓް ކޮލިޓީ ވަރޝަން އަދި  - 2.4

 

  ކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް: ށަހަޅާ ލޯގޯއަށް މާ ހު . 3

ނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށްޯތ ބަލާ ފާސްކުރެވ ނެއެވެ. - 3.1  ލޯގޯއާއި ދިދަ ފަރުމާ ކުރެވިފައިވަނީ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މިންގަ

ލޯގޯއާއި ދިދައިގެ ފަރުމާތަކަށް އިންސާފު ކުރަންވާނީ ހުށަހެޅި ފަރާތް ސިއްރުކުރުމަށްފަހު މިކަމަށް އެކުލަވާލެވިގައިވާ  - 3.2
 ކޮމެޓީއަކުންނެވެ. 

 ށަހަޅާ ލޯގޯއާއި ދިދައަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ލޯގޯއާއި ދިދައިގެ ޓެކްނިކަލް ފެންވަރާއި ކޮލިޓީ )ކޮމްޕޮޒިޝަން( ލ.އިސްދޫގެ ހު - 3.3
 ސިފަތައް ރަމްޒުކޮށްދ  މިންވަރު، އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އަމިއްލަވަްނތަކަމަށް ބެލ ނެއެވެ.
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  ވަނައަށް ހޮވ  ލޯގޯ،ދިދަ:އެއް . 4

 )ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ދެވ ނެއެވެ.  5000-/އެއްވަނައަށް ހޮވ  ލޯގޯއާއި ދިދަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  - 4.1

ނޑައެޅުމަށް ނިންމާފައިވާތީ ލޯގޯއާިއ  އެއްވަނައަށް - 4.2 ހޮވ  ލޯޯގއާއި ދިދައަކީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ލޯގޯއާއި ދިދައިގެ ކަ
 ދިދައިގެ ފުރިހަމަ ކޮޕީ ރައިޓް ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ.

 

   ލޯގޯ ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި އަދި ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް:. 5

ދިދަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ލޯގޯގެ ފުރިހަމަ ކޮޕީ ރައިޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްކަމަށް ބަޔާްނކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ އިގުރާރެއް ލޯގޯއާއި  - 5.1
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ގުޅ ނެ ނަންބަރެއް ލޯގޯއާއެކު ލޯގޯއާއި ދިދަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން، އައި.ޑީ ކާޑުގެ ސްކ ން ކޮޕީ، އެޑްރެސް އަދި  - 5.2
 ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައްމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފޯމެޓްތަކަށް ލޯގޯއާއި ދިދަ ސޮފްޓް ކޮޕީ، ހާޑް ކޮޕީ، އިގުރާރު އަދި  - 5.3
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