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 ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އޮފް  
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާްއޖެ. 

ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބީލަން ހުޅުވައިލުމާއި،  
 މަސައްކަތް އެވޯޑް ކުރެވޭނެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު 

 
 ތަޢާރަފު

  

ކުރުުމގެ ޢަަމލީ މަސައްކަތްކުރާ    ާމރާތްޢި)  R-1019/2019މި އުސޫލަކީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު    .1
ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ަމސައްކަތްތަކަށް ބީލަަމށް    ،ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތް    ، އެވޯޑްކުރުުމގައި  ހުޅުވައިލުުމގައްޔާއި،  ޢަަމލުކުރަންވީ  ބޯޑުން  ޓެންޑަރ  ނޭޝަނަލް 
ގޮތުން ނަންބަރު    ، ބަޔާންކުރުުމގެ  ާމލިއްޔަތުގެ   R-20/2017ގަވާއިދު        )ދައުލަތުގެ 

 ލެކެވެ.ސޫފައިވަ އުއިލައިއެކުލަވަދަށުން  ގެވަނަ ާމއްދާ 10.06ގަވާއިދު( ގެ 

  ެޖނެރަލް ބިލްޑިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ަމސައްކަތް - GC01 )ހ(   

 ެޖނެރަލް ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ަމސައްކަތް - GC02 )ށ(  

 ހާބަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތް    - HC01 )ނ(  

 ބިންހިއްކުާމއި ޑްރެިޖންގގެ ަމސައްކަތް - HC02 )ރ(  

 ގޮނޑުދޮށް ޙިާމޔަތް ކުރުުމގެ ަމސައްކަތް - HC03 )ބ(  

 ފެނާއި ނަރުދަާމގެ މަސައްކަތް  – UC01 )ޅ( 

 ކަރަންޓާ ގުޅުންހުރި ަމސައްކަތް - UC02 )ކ(  

 ގޭހާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް  - UC04 )އ(  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                             85 ައދަދު:                             50 ލިުއމް: ވޮ

2 
 

 ަމގުސަދަކީ، އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުެމވެ.މި އުސޫލުގެ   .2 މަގުސަދު 

ފަރާތްތަކަށް  )ހ(    ގިނަ  ވީހާވެސް  ަމސައްކަތްތައް  އެވޯޑްކުރާ  ބޯޑުން  ޓެންޑަރ  ނޭޝަނަލް 
 ލިބުަމށް ަމގުފަހިކުރުން.

ބީލަންވެރީ )ށ(    ބޯޑުން  ޓެންޑަރ  މަސައްކަތްތައްނޭޝަނަލް  އެވޯޑްކުރާ    ، ންނަށް 
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ުމއްދަތަށް ނިންުމަމށް ބާރުއެޅުން.

ތަކުގެ  ތްނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން ބީލަންވެރިއަކަށް އެއްފަހަރާ ހަވާލުކުރެވޭނެ މަސައްކަ )ނ(   
 އަދަދު ކަނޑައެޅުން.

އުސޫލުގެ   )ރ(    މި  އިޢުލާނުކުރާ،  އާންުމކޮށް  ޓެންޑަރއިން  ާމއްދާގައި    1ނޭޝަނަލް  ވަނަ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރިަމތިލެވޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން. 

އުސޫލުގެ   )ބ(    ބީލަންތަކަށް   1މި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
 ކުރިަމތިލެވޭ ގްރޭޑްތަކުގެ ވިޔަފާރިތައް ކަނޑައެޅުން.

ބީލަމަށް  
ހުޅުވައިލުމުގައްޔާިއ  

ބީލަން ހަވާލުކުރުމުގަިއ  
 ބަލަންވީ ކަންތައްތަްއ

އުސޫލުގެ    .3 މި  ދަށުން،  އުސޫލުގެ  ދާއިރާތަކުގެ    1މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި  ވަނަ 
ހަވާލުކުރުުމގައި   ަމސައްކަތް  ވިޔަފާރިއަކަށް  ހުޅުވައިލުާމއި،  ބީލަަމށް  މަސައްކަތްތަކަށް 

 ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ. ޢަަމލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ

ފަރާތަކީ )ހ(  ކުރިަމތިލާ  ކުރިަމތިލާއިރު  ،ބީލަަމކަށް  ނަންބަރު  ،ބީލަަމށް         ގަވާއިދު 
2019/R-1019 ްކުރުުމގެ ޢަަމލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު( ގެ   )ޢިާމރާތ

ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އެހެންނަަމވެސް، މި ާމއްދާގައި  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ނުވާ ބިދޭސީ ފަރާތެއް ނަމަ،  

ގޮތުގައި   ވެންޗަރ  ޮޖއިންޓް  ބީލަަމށް  ނުވަތަ  ނަމަ،  ފަރާތެއް  ކުރިަމތިލާ  ބީލަަމށް 
ކުރިަމތިލުުމގެ ކުރިން، ކުރިަމތިލާން ބޭނުންވާ ދާއިރާގެ ގިންތިއަށް ޝަރުޠު ހަަމވާކަަމށް  
މި ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް 

 ބީލަަމށް ކުރިަމތިލެވިދާނެއެވެ. 

އުސޫލުގެ   )ށ(    ބިލްޑިންގ    1މި  ެޖނެރަލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ހުޅުވައިލާންވާނީ،    (GC01)ކޮންސްޓްރަކްޝަން   ބީލަަމށް  މަސައްކަތްތަކަށް  ގެ 

 ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވިޔަފާރިއަކަށް ބައިވެރި ނުވެވޭ ގޮތަށެވެ. 

އުސޫލުގެ   )ނ(    ބީލަަމށް ވަނަ    1މި  މަސައްކަތްތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާގައި 
 ހުޅުވައިލާންވާނީ، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.
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ގަވާއިދު   ،ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް  1މި އުސޫލުގެ   (1)   
ޢަަމލީ    )ޢިާމރާތް  R-1019/2019ނަންބަރު   މަސައްކަތްކުރާ ކުރުުމގެ 

ދަރަަޖ   ދަށުން   ގެ  ގަވާއިދު(  ދަރަޖަ    1ފަރާތްތަކުގެ  ފެށިގެން  ގެ    5އިން 
 ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް އެކަންޏެވެ. 

އުސޫލުގެ   (2)    ނިޔަލަށް    1މި  ގެ  )އ(  ފެށިގެން  އިން  )ނ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ނަންބަރު    ،މަސައްކަތްތަކަށްބަޔާންކޮށްފައިވާ     R-1019/2019ގަވާއިދު 

ދަށުން     )ޢިާމރާތް ގެ  ގަވާއިދު(  ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ޢަަމލީ  ކުރުުމގެ 
ގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް   4ދަރަޖަ  އިން ފެށިގެން    1ދަރަޖަ  

 އެކަންޏެވެ. 

ދަށުން   )ރ(    އުސޫލުގެ  ހަވާލުކުރެވޭނެ  މި  ގިނަވެގެން  އެންމެ  އެވޯޑްކުރުުމގައި  މަސައްކަތް 
 ިމންވަރު ނުވަތަ އަދަދު ކަނޑައެޅުުމގައި ޢަަމލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށެވެ. 

   
 

 ދަރަޖަ 

( UC / HCޔުޓިލިޓީ / ހާބަރ މަސަްއކަތް )
 ( 1)ސެކްޝަން 

ޖެނެރަލް ބިލްޑިންގ / ޖެނެރަލް ސިވިލް  
 ( 2( )ސެކްޝަން GCމަސަްއކަތް )

 ޖުމުލަ ައގު 
ޖުމުލަ  
 ައދަދު

 ޖުމުލަ ައގު 
ޖުމުލަ  
 ައދަދު

 10 މިލިޔަން ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް  350 1
މިލިޔަން ރުފިޔާއާ   350

 ހަމަޔަށް 
10 

 9 މިލިޔަން ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް  300 2
މިލިޔަން ރުފިޔާއާ   300

 ހަމަޔަށް 
9 

 8 ހަމަޔަށް މިލިޔަން ރުފިޔާއާ  250 3
މިލިޔަން ރުފިޔާއާ   250

 ހަމަޔަށް 
8 

 2 މިލިޔަން ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް  100 4
މިލިޔަން ރުފިޔާއާ   200

 ހަމައަށް
7 

މިލިޔަން ރުފިޔާއާ   100  5
 ހަމަޔަށް 

5 

އެވޯޑުކޮށްފައިވާ     ަމސައްކަތްތައް  ބަލާނީ،  ހިސާބުކުރުުމގައި  އަގު  ުޖުމލަ  ނޯޓު: 
 އަގުތަކަށެވެ. 

އެވޯޑް   )ބ(    ވިޔަފާރިއަކަށް  މަސައްކަތް  ދާއިރާގެ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ހާބަރ  ޔުޓިލިޓީއާއި 
ދާއިރާއަށް ބަލައި(، މި ދެ ދާއިރާ   UCނުވަތަ    HCކުރާނީ )އެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި  

ސެކްޝަން   ތާވަލުގެ  ގައިވާ  )ރ(  ާމއްދާގެ  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    1އެއްކޮށް  ގައި 
 އަދަދުތަކަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތެއްގެ ަމތީންނެވެ.
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މަސައްކަތް   )ޅ(   ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ  ސިވިލް  ެޖނެރަލް  އަދި  ބިލްޑިންގ  ެޖނެރަލް 
ގުޅުންހުރި ަމސައްކަތާ  )އެ  ކުރާނީ  އެވޯޑް  ބަލައި(    GCވިޔަފާރިއަކަށް       ދާއިރާއަށް 

ސެކްޝަން   ތާވަލުގެ  ގައިވާ  )ރ(  ާމއްދާގެ  އަދި   2މި  ަމތީންނެވެ.  ގޮތުގެ  ގައިވާ 
ބަލާނީ،   2ސެކްޝަން   ގުނުުމގައި  އަދަދު  ުޖުމލަ  ނުވަތަ  އަގު  ުޖުމލަ             ގައިވާ 

ޔުޓިލިޓީ ކުރަުމންދާ  ވިޔަފާރިއެއް  މަސައްކަތްތައް   އެ  ހާބަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އަދި 
 ވެސް ހިަމނައިގެންނެވެ.

ވިޔަފާރިއަކަށް   )ކ(    މަސައްކަތް  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ޅ( ގައި  )ބ( އާއި  ާމއްދާގެ  މި 
ބަލާނީ،  ހިސާބުކުރުުމގައި  އަދަދު  ުޖުމލަ  ނުވަތަ  އަގު  ުޖުމލަ  ކުރުުމގައި           އެވޯޑް 

ވަނަ    4ވިޔަފާރިއަކަށް ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ )ިމ އުސޫލުގެ  އެ  
ވަނަ ާމއްދާގައި    1ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިެމނޭގޮތަށް( މި އުސޫލުގެ  

ަމސައްކަތް   އެހެންނަަމވެސް،  މަސައްކަތްތަކަށެވެ.  ދާއިރާތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ފައިހުރި ަމސައްކަތްތަކާއި، ަމސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން އުވައިލެވިފައިވާ  ގުނުުމގައި ނިިމ

 މަސައްކަތްތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

ބީލަަމކަށް   )އ(    ކުރިޔަށްގެންދާ  އިޢުލާނުކޮށްގެން  އާންުމކޮށް  ބޯޑުން  ޓެންޑަރ  ނޭޝަނަލް 
ބައިވެރިވާ   ޮޖއިންޓްވެންޗަރއެއްގައި  ވިޔަފާރިއެއްގެ ކުރިަމތިލާ  ތެރެއިން  ވިޔަފާރިތަކުގެ 

 ލިިމޓް ހަަމވެފައިވާނަަމ، އެ ޮޖއިންޓްވެންޗަރއަކަށް ބީލަަމށް ކުރިަމއްޗެއް ނުލެވޭނެއެވެ.

މި ާމއްދާގެ )ބ( އާއި )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ޮޖއިންޓްވެންޗަރ   )ވ(   
ވިޔަފާރި  ނުވަތަ  ވިޔަފާރިއެއް  ނުވަތަ،  އުފައްދައިފައިވާ  އަކަށް  އެކުވެގެން  ތަކެއް 

ހިސާބުކުރާނީ،  އަދަދު  ުޖުމލަ  ނުވަތަ  އަގު  ުޖުމލަ  ކުރުުމގައި  އެވޯޑް      ކުންފުންޏަކަށް 
އެ ޮޖއިންޓްވެންޗަރގައި ނުވަތަ ކުންފުނީގައި ހިެމނޭ ވަކިވަކި ވިޔަފާރިތަކަށް ނޭޝަނަލް 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ ާމއްދާ  4ޓެންޑަރ ބޯޑުން އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ )މި އުސޫލުގެ  
އުސޫލުގެ   ިމ  ހިމެނޭގޮތަށް(  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   1މަސައްކަތްތައް  ާމއްދާގައި  ވަނަ 

ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނިިމފައިހުރި މަސައްކަތްތަކާއި،  މަސައްކަތުގެ  
 އެއްބަސްވުން އުވައިލެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނުހިަމނައެވެ.

ޮޖއިންޓްވެންޗަރ  ނޭޝަނަލް )މ(   ނުވަތަ  ޮޖއިންޓްވެންޗަރއަކަށް،  ބޯޑުން  ޓެންޑަރ   
ވިޔަފާރިއަކަށް، ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިތަކެއް އެކުވެގެން އުފައްދައިފައިވާ 
ާމއްދާގެ )ރ( ގެ ބޭނުަމށް،  ކުންފުންޏަކަށް މަސައްކަތެއް އެވޯޑްކުރެވޭ ހާލަތުގައި، މި 

މަސައްކަތަކީ ޮޖއި  އެ  ކޮންެމ އެ  ހިެމނޭ  ކުންފުނީގައި  ނުވަތަ           ންޓްވެންޗަރގައި 
 ވަކި ވިޔަފާރިއަކަށް ވެސް އެވޯޑް ކުރެވިފައިވާ ަމސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ގުނޭނެއެވެ.
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ިއސްތިސްނާވާ  
 ހާލަތްތަްއ 

 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.މި އުސޫލުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުުމގައި ތިރީގައިވާ ަމސައްކަތްތައް    .4

އިޢުލާނުކޮށްގެން  )ހ(    ގޮތުގައި  ޕޭަމންޓް  ޑިފަރޑް  ނުވަތަ  ފައިނޭންސް  ކޮންޓްރެކްޓަރ 
 ކުރިޔަށްގެންދާ މަސައްކަތްތައް.  

ކުރިޔަށްގެންދާ )ށ(    ފައިސާއިން  ލިބޭ  ގޮތުގައި  ގްރާންޓުގެ  ނިންަމއިފައިވާ  ލޯނާއި  ން 
ޕްރޮކިއުަމންޓް  ފަރާތުގެ  ދޭ  ގްރާންޓް  ނުވަތަ  ލޯނު  އެ  ޕްރޮކިއުަމންޓްތަކުގައި، 

 ން ލާޒިްމކުރާ ޕްރޮކިއުަމންޓްތަކުގެ ަމސައްކަތްތައް. އުސޫލުތަކަށް ޢަަމލުކުރާ

ލޯނު ނުވަތަ ގްރާންޓް ދޭ ފަރާތުން، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކަށް މަސައްކަތް   )ނ(   
 ހަވާލުކުރުަމށް ޝަރުޠުކުރާ މަސައްކަތްތައް.

 އުސޫލަށް ޢަަމލުކުރަން ފެށުުމގެ ކުރިން ބިޑް ހުށަހަޅައިފައިވާ މަސައްކަތްތައް.  )ރ(   

ގަވާއިދުގެ   )ބ(    ާމލިއްޔަތުގެ  އެވޯޑްކުރެވޭ    10.27ދައުލަތުގެ  ދަށުން  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
 މަސައްކަތްތައް. 

ބޯޑުން   )ހ(   .5 މާނަކުރުން  ޓެންޑަރ  ނޭޝަނަލް  އެވަނީ،  ކަަމށްބުނެފައި  މަސައްކަތް"  "ނިިމފައިހުރި 
މަސައްކަތް   އެ  ތެރެއިން،  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކޮށްފައިވާ  އެވޯޑް  ވިޔަފާރިތަކަށް 
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އެ މަސައްކަތް ނިންިމކަުމގެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ  

 މަސައްކަތްތަކަށެވެ. 

"އެވޯޑްކުރުން" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑުން ބީލަންވެރިއަކަށް   )ށ(   
 ން ނިންާމ ނިންުމަމށެވެ.މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރާ

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ.އެއްގެ   )ނ(    ބަެޖޓުގައި  ދައުލަތުގެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަަމށް  "މަސައްކަތް" 
އްގެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަކިވަކި މަސައްކަތްތަކަށެވެ. ނަަމވެސް، އެއް ަމޝްރޫޢެގޮތުގައި  
ބަލާނީ،   ،ގޮތުގައި މަސައްކަތްތައް  ޤާއިްމކުރާ  ރަށެއްގައި  ވަކި  އިޢުލާނަކުން        އެއް 

 އެއް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ދަށުން   )ރ(    އުސޫލުގެ  އެވަނީ، މި  ބުނެފައި  އެވޯޑްކުރުުމގައި  "ލިިމޓް" ކަަމށް  ަމސައްކަތް 
ނުވަތަ އަދަދަށެވެ. ިމގޮތުން، ނޭޝަނަލް    ށްރަންވައެންމެ ގިނަވެގެން ހަވާލުކުރެވޭނެ ިމ

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    4ޓެންޑަރ ބޯޑުން އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ )މި އުސޫލުގެ  
އުސޫލުގެ   ިމ  ހިމެނޭގޮތަށް(  ބަޔާން  1މަސައްކަތްތައް  ާމއްދާގައި  ކޮށްފައިވާ ވަނަ 
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ަމސައްކަތްތަކާއި، ނިިމފައިހުރި  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  މަސައްކަތުގެ    ދާއިރާތަކުގެ 
 އެއްބަސްވުން އުވައިލެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނުހިަމނައެވެ.

މި ުއސޫލަށް  
 ން ފެށުން ޢަމަލުކުރާ

ޢަަމލުކުރާ  .6 އުސޫލަށް  ސަރުކާރުގެ  މި  ދިވެހި  ފަށާނީ،  ޝާއިޢުކުރާ  ން  އުސޫލު  މި  ގެޒެޓުގައި 
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

ފެށުާމއެކު )ހ(  . 7 ުއވަިއލެވޭ ުއސޫލު  ކުރާން  ޢަަމލު  އުސޫލަށް  ެމދުވެރިކޮށް   ،މި  ބޯޑު  ޓެންޑަރ        "ނޭޝަނަލް 
އުސޫލު"   އިާމރާތް ޢަަމލުކުރާނެ  ކުރުުމގައި  އެވޯޑް  މަސައްކަތްތައް             ކުރުުމގެ 
 ( އުވުނީއެވެ. 13-K/13/2020/62(IUL)ނަންބަރު  )އިޢުލާނު

ން  މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަަމވެސް، ިމ އުސޫލަށް ޢަަމލުކުރާ )ށ(   
ކުރެވޭނީ،    ށް ބިޑް ހުށަހަޅައިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެވޯޑް ކުރުުމގައި ޢަަމލުޔަފެށުމާ ހަަމ

ޓެންޑަރ   އިާމރާތް"ނޭޝަނަލް  ެމދުވެރިކޮށް  އެވޯޑް    ބޯޑު  ަމސައްކަތްތައް  ކުރުުމގެ 
( 13-K/13/2020/62(IUL)ނަންބަރު:    ކުރުުމގައި ޢަަމލުކުރާނެ އުސޫލު" )އިޢުލާނު

 އަށެވެ. 

________________________ 
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