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 ބީލަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިރުޝާދު 

` 
 

 ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އެންޑް  ފެމިލީ ، ޖެންޑަރމިނިސްޓްރީ އޮފް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 މަޢުލޫމާތު  ޝީޓް  
( ހަތަރު) 4، ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ  ކެއްކުމުގައި  މަރުކަޒަށް  މީހުގެ  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  ހިންގަމުންގެންދާ  ދަށުން  މިނިސްޓްރީގެ  މި 

 .މައުލޫމާތު ޝީޓް  ދިނުމުގެ ށް ކޮ  ސަޕްލައި  މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 

  ިހަތަރު(  4 ތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކެއްކުމުގައި މަރުކަޒަށް މީހުގެ ބޭުނންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ ހިންަގމުންގެންދާ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ މ(

 މަސައްކަތެވެ. ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
 

  459-PL/459/2021/36(IUL)އިޢުލާން ނަްނބަރ: 

 2021ފެބުރުވަރީ  01ތާރީޚް: 
 

 :ތަފްޞީލް  މަސައްކަތުގެ  .1

 މަރުކަޒަށް  މީހުގެ ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ އަދި ،ހިޔާ ކުޑަކުދިންގެ ،ފިޔަވަތި ހިންގަމުންގެންދާ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ މި 1.1

މި ޖަދުވަލުގައިވާ އަދަދު ތަކަކީ  ވާނެއެވެ.އެޓޭޗްކުރެވިފައި ގައި  1މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ ޖަދުވަލު   ތަކެތި  ބޭނުންކުރާ  ކެއްކުމުގައި 

 އަންދާޒީ އަދަދުތަކެކެވެ. ސަޕްލައިކުރުމުގައި އުނިއިތުރު އައުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

 ދުވަހަކުން އެއްފަހަރުއެވެ.  15ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭނީ ކޮންމެ  ތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކެއްކުމުގައި 1.2

މަރުކަޒުން އަންގާ ދުވަހަކާ ށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ތަކެތި ކ.ގުރައިދޫ ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭނީ ންގެ މަރުކަޒަޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހު  1.3

 ށެވެ. ކަށް ނުވަތަ ވަކި އުޅަނދަކަފެރީއަގަޑިއަކަށް މާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮންނަ 

 .ފެރީއަށް އެރުވުމުގެ ޒިންމާ ސަޕްލައިކޮށްދޭފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ ފެރީއަށް އަރުވަންޖެހޭ މުދާ 1.4

 ތަކެތި ސަޕްލައިކުރާނީ ރިކުއިޒިޝަން ލިބުމުން އެ ރިކުއިޒިޝަންގައިވާ އަދަދުތަކަށެވެ. 1.5

 )ތިނެއް( ދުވަސްތެރޭގައި )ސަޕްލައިކޮށްދިން ފަރާތަށް( ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3އެފަހަރަކު ސަޕްލައިކުރެވޭ ތަކެތީގެ ބިލް  1.6

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅަންވީ ގޮތް: .2

 ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.ނީ ލެވޭ ކުރިމަތި  ބިޑަށް މި 2.1

 ތަކުގައިވާ ކޮންމެ އައިޓަމްއަކަށް ވަކިން ރޭޓް އެނގޭގޮތަށެވެ. އަންދާސީ ހިސާބުގައި އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖަދުވަލު 2.2



2 
 ބީލަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިރުޝާދު 

 ހުށަހަޅާ ހިސާބު އަންދާސީ .ފޯމުގައެވެ ހުށަހަޅާ ސާބުހި އަންދާސީ  ދޫކޮށްފައިވާ  މިނިސްޓްރީއިން ޅަންވާނީށަހަހު ހިސާބު އަންދާސީ 2.3

 އަންދާސީ ޖަހާފައިނުވާ  ތައްގަނޑު ވެރިފަރާތުގެ އަދި ،ސޮއިކޮށް އަގުޖަހައި ޖުމްލަ އާއެކު ޓީ.އެސް.ޖީ ފޯމުގައި ފުރިހަމަކޮށް ފޯމު

 . ނުކުރެވޭނެއެވެ ޤަބޫލެއް ހިސާބު

 ބޭރުގައި ސިޓީއުރައިގެ. ބަންދުކުރެވިފައެވެ ސިޓީއުރައެއްގައި ،ފޯމާއެކު ޅާހުށަހަ އަންދާސީހިސާބު ހުންނަންވާނީ އަންދާސީހިސާބު 2.4

 . އޮންނަންވާނެއެވެ އެނގެންން އަންދާސީހިސާބެއްކަ ހުށަހެޅޭ ކޮންކަމަކަށް ،ނަންބަރާއި އިޢުލާން ،ނަމާއި ފަރާތް/ކުންފުނީގެ ހުށަހަޅާ

. ނުގަނެވޭނެއެވެ ބަލައެއް ދާސީހިސާބެއްއަން  އެއްވެސް ހުށަހެޅޭ ށްފަހުފާއިތުވުމަ ގަޑި  ކަނޑައެޅިފައިވާ ށްމަހުށަހެޅު އަންދާސީހިސާބު 2.5

 .ނެވޭނެއެވެބަލައެއްނުގަ އަންދާސީހިސާބުތައް ފޮނުވާ އިން ފެކްސް މެއިލްއާއިއީ

 ހުށަހަޅާ ސާބުއަންދާސީހި ގަޑީގައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކެނޑުމަށް އުރަ  ދުކޮށްފައިވާން ބަ ހިސާބުތައް އަންދާސީ 2.6

 .ނުގެނެވޭނެއެވެ ބަދަލެއް އަގަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހިސާބު އަންދާސީ. ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތްތަކުގެ ހުރިހާ

ކޮންމެ  ހުށަހެޅޭނީ ފަރާތަކުން ކޮންމެ ވާހާޒިރު. ވާނެއެވެ ހާޒިރުވާން  ގަޑިއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު 2.7

 ސާފުކުރަން  މަޢުލޫމާތެއް ބެހޭގޮތުން ހިސާބާއި އަންދާސީ ހުށަހަޅާ  މިގޮތުން އަދި. އަންދާސީހިސާބެކެވެ މެއެން ކެޓަގަރީއަކަށް

 .ވާނެއެވެ ހާޒިރުވާން ބޭފުޅަކު ދެވޭވަރުގެ މަޢުލޫމާތެއް އެފަދަ ގައިހިނދެއް ބޭނުންވެއްޖެ

  ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަންވާނީ މިމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި 2.8

 
 އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: .3

  އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3.1

  ފޯމް. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ 3.1.1

 )ކޯޓޭޝަން / އެސްޓިމޭޓް( .ބިޑާގުޅޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ޝީޓް 3.1.2

 އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ހަމަނުވާ މުއްދަތު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ،ހުށަހަޅާނަމަ އަންދާސީހިސާބު ފަރުދަކު މިއްލައަ 3.1.3

 ކޮޕީ. ކާޑު

 ކޮޕީ. ރަޖިސްޓަރީ ކުންފުނި/ވިޔަފާރި ހަމަނުވާ މުއްދަތު ނަމަ ކުންފުންޏެއް/ވިޔަފާރި 3.1.4

 ،ތަޢާރަފް ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް )ޕްރޮފައިލްގައި ނަމަ ންޏެއްކުންފު  ނުވަތަ( ސީވީ) ވަނަވަރު  ނަމަ ފަރުދެއް އަމިއްލަ 3.1.5

 (މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ އަދި ކުރަމުންދާ  ،ޤާބިލުކަން މާލީ ،އޮނިގަނޑު ،މަޤްޞަދު

 ކޮޕީ  ސެޓްފިކެޓް ރަޖިސްޓަރީ ޕީޓީ.ބީ ނުވަތަ  ޓީ .އެސް.ޖީ ކުންފުންޏެއްނަމަ/ވިޔަފާރި 3.1.6

 ، ޓެކްސް ކުލިއަރެންސް ފޯމު. ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ  3.1.7

ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ  ޖެހޭނެއެވެ.ހުށަހަޅަންރުފިޔާ(  ތޭރަ ސަތޭކަރ )1,300- ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި 3.1.8

 ބޫލުކުރެވޭޤަ ސަރުކާރުން  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ) ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައިދުވަހެވެ.  90ގެން ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށި 
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 ބީލަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިރުޝާދު 

 ޖެކްޓަށްޕްރޮ މި  އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން ފައިނޭންޝަލް  ކުރެވިފައިވާ  ގާއިމު ވެހިރާއްޖޭގައި ދި ތަ ނުވަ ކަކުންންބޭ

 (ގެރެންޓީއަކަށްވުން  ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ ދޫކޮށްފައިވާ 

މެންޓުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ 3.1.9

 ރަޖިސްޓްރީ ލިޔުން. )އެސް.އެމް.އީ( SME ދޫކޮށްފައިވާ

 ފޯރުކޮށްދީފައިވާނަމަ ޚިދުމަތެއް ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ  މިފަދަ ، ފަރާތްތަކަށް އަމިއްލަ ސަރުކާރަށާއި  މީގެކުރިން 3.1.10

 ތެރޭގައި އަހަރުދުވަހުގެ 5  ފާއިތުވެދިޔަ ހުށަހެޅުއްވުމުގައި  ލެޓަރ ރިފަރެންސް) ލިޔުންތައް.  ސާބިތުކޮށްދޭ އެކަން

 ލިޔުންތައް. ހުށަހެޅުއްވިދާނެއެވެ ލިޔުން ޢަދަދަކަށް ގިނަނޫން ލިޔުމަށްވުރެ 10މަސައްކަތްތަކުގެ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

 އެއްބަސްވުންތައް ކުރިކަމުގެ ހަވާލު  މަސައްކަތް. ނުދެވޭނެއެވެ ޕޮއިންޓް ބަޔަށް ތަޖުރިބާގެ ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް 

 (.ނުބެލެވޭނެއެވެ ގޮތުގައި ތަޖުރިބާގެ

 
 ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  ދިނުމަށް  ޕޮއިންޓް  .4

  :ުޕޮއިންޓް )އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް، އެއަށްފަހު ދެވޭނީ ރޭޝިއޯއިންނެވެ( 80އަގ 

  :ާޕޮއިންޓް( 2ޕޮއިންޓް ) ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް  20ތަޖުރިބ 

 
 .ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ  ލުމާތު ޢުތުރު މަ އި 

 ޖެންޑަރ ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،، މަޖީދީމަގު 

 3027546|  3027583|  3027579:     ފޯން

 ment@gender.gov.mvprocure :  އީމެއިލް

 bid@gender.gov.mvކޮޕީ   : 

 

 

 

 

 

 

mailto:procurement@gender.gov.mv
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 ބީލަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިރުޝާދު 

(IUL)459-PL/459/2021/36 އާ ގުޅޭ؛ 
 

 1ޖަދުވަލު 
 

 

 .ކައްކާ ތަކެތި  ހަތަރު( ހަފްތާއަށް ޚާއްޞަ އެޙީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ) 4 

 ޖުމްލަ
 ތަފްސީލް 

# 
 ތަކެތި  ބްރޭންޑް 

 1 2.25 -ކިރު  ކޭސް ހިކި ކްސް ޕްރޮމި ކޯސްޓް، 2 2.25*6ކޭސް 

 2 1.5 -ކޭސް މައިލޯ    1 1.5*6 ކޭސް

 3  ގްރާމް 900 - ކޭސް އެންލިން   0.5 12*900 ކޭސް

 4  ކޭކަރު ޑަބިޔާ ކްރިމް މަހާކޯޓާ  ޖޭކޭ، 10 ޑަބިޔާ

 5 ކުދިބިސްކޯދު  ޑަބިޔާ މަހާކޯޓާ  ގެމް، 2 ޑަބިޔާ

 6 ރ ސޯސް އޮއިސްޓަ ކޭސް ބައޮހުން މެގީ، 0.5 350*12 ކޭސް

 7 ކޭސް ސޯޔާސޯސް  އެލެފެންޓް  ޓައިގަރ، 0.5 500*12 ކޭސް

 8 ސޯސް  ކޭސް ޓޮމާޓޯ ސަފާ، މެގީ  0.5 380*12 ކޭސް

 9  ސޯސް ކޭސް ޗިލީ ސަފާ، މެގީ  0.5 340*24 ކޭސް

 10 އެންޑް ގާލިކް ސޯސް ކޭސް ޗިލީ ސަފާ، މެގީ  0.5 340*24 ކޭސް

 11 ޕޭސްޓް  ކޭސް ޓޮމާޓޯ ސަފާ، ވެގާ  1 400*24 ކޭސް

 12 ޓޮމާޓޯ  ކޭސް ޕީލް ސަފާ، މަރާ 0.5 400*24 ކޭސް

 13 ކޭސް ރަވާދަޅު  ސަފާ 0.25 500*24 ކޭސް

 14 ކޭސް މާޖިރީން    0.5 485*24ކޭސް 

 15 ރގަޝު  އައިސިން ޕެކެޓް ސިސް 6 500*24 ޕެކެޓް

 16 ކޮކޯޕައުޑަރ ޕެކެޓް ވެންހޯޓަން  6 90*12 ޕެކެޓް

 17 އެސެންސް  ޑަޒަން ވެނީލާ ފޯސްޓަރކްލާކް  3 100*12 ޑަޒަން

 18 ލާ ކޭސް ކޯންފް ސަފާ 0.5 500*24 ކޭސް

 19 ހަވާދު  ޕެކެޓް މަސް   7.5   500*1 ޕެކެޓް

 20  ހަވާދު ޕެކެޓް ކުކުޅު   7.5  500*1 ޕެކެޓް

 21  ލޮނުމިރުސް ހަވާދު ޕެކެޓް   7.5  500*1 ޕެކެޓް

 22 މިރުސް  ޕެކެޓް މުގުރި   7.5  500*1 ޕެކެޓް

 23 ޕެކެޓް ދިރި    12.5  200*1 ޕެކެޓް

 24 މިރުސް  ޕެކެޓް އަސޭ   12.5  200*1 ޕެކެޓް

 25 މަޔޯނައިސް ސްކޭ އަލްފާ  0.5  360*12 ކޭސް
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 26 ސަންފުލާވާރ އޮއިލް  ކޭސް ގޯލްޑް  ޓޫނާ، މިކޯ، 12.5 2*12 ކޭސް

 27 ހިކިމިރުސް ކޭސް   0.5 250*32 ކޭސް

 28 ލޮނުމަދު  ބަސްތާ   0.5 10*1  ބަސްތާ

 29 ރޯއިއިނގުރު  ކޭސް   0.5 10*1 ކޭސް

 30 ކޭސް ސައިފަތް  އަކްބަރ ޓުޑޭސް، 1.5 100*12 ކޭސް

 31 ތޮށި  ކިލޯ ކާފޫރު   0.5  ކިލޯ

 32 ކިލޯ ފޮނިތޮށި    1 ކިލޯ 

 33 ކިލޯ ކަރަންފޫ    1.5 ކިލޯ 

 20 185*48 ކޭސް
މިފްކޯ އަދި ބީ  އެންޒީ،

 އެޗް އެމް
 34 ގްރާމް  185 ކޭސް މަސްދަޅު

 35 ގްރާމް  30ނޫޑުލްސް  ކޭސް މަމީ   12 30*30 ކޭސް

 36 ފުލްކްރީމް ލީޓަރ ކޭސް ލެކްނޯ   10 1000*12 ކޭސް

 37 ލީޓަރ  ލޯފެޓް  ކޭސް ލެކްނޯ   10  1000*12 ކޭސް

 38 ގްރާމް   ރަންބުސްތާނު ދަޅު ކޭސް ހޯސެން  ކެންގަރޫ، 5  565*24 ކޭސް

 39 ދަޅު  ކޭސް ސައްކެޔޮ ހޯސެން  ކެންގަރޫ، 5 565*24 ކޭސް

 40 ދަޅު  ކޭސް އަލަނާސި ހޯސެން  ޑިކްސީ، 5 550*24 ކޭސް

 41 ކޭކްމިކްސް  ކޭސް ސަފާ ޕިލްސްބަރީ، 4.5 500*12 ކޭސް

 15 840*12 ކޭސް
އަދި  ހޯސެން، މާރާ
 ބޯންޑްއެލް

 42 ދަޅު  ކޭސް ތަރުކާރީ

 43 ބޭކެޑްބީންސް  ކޭސް މާރާ، ފްރެޝް  4 400*24 ކޭސް

 44 ޕީސް  ކޭސް ގްރީން މާރާ، ސަފާ 2 400*24 ކޭސް

 7.5  500*20 ބަސްތާ
 ޕިލްސްބަރީ،

 ޗައްކީފްރެސް 
 45 ފުށް  ބަސްތާ އާޓާ

 2.5 5*8 ބަސްތާ
 މާސްޓަރ ޝެފް،

 ޗޮއިސް
 46 ބާސްމަތީ ބަސްތާ

 47 ބަސްތާ މުގު    3 10*1 ބަސްތާ

 48 ބަސްތާ ސާގު    0.5 20*1 ބަސްތާ

 49 ޅަހަނޑޫ  ބަސްތާ ރައިސް ތައި ވައިޓް 2.5 10*1 ބަސްތާ

 50 ބިސްކޯދު  ކޭސް ބެޓަރ   5 22*180 ކޭސް

 51 ބިސްކޯދު  ކޭސް ޔަމީ   5 27*100 ކޭސް

 52 ޕަފް  ކޭސް ޗޮކްލެޓް   2.5 200*24 ކޭސް

 53 ޕަފް  ކޭސް ލެމަން   2.5 200*24 ކޭސް

 54  ޗިކަން ކޭސް ބޯންލެސް   6 2*6 ކޭސް

 55 ސަންކްއިކް ޖޫސް  ކޭސް   4  850*6 ކޭސް
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 56 ޖޫސް ކޭސް ސަންއަޕް   2.5  850*6 ކޭސް

 57  ކްލަކް ޖޫސް ކޭސް ފޯސްޓާރ   2.5 500*12 ކޭސް

 58  ސިރަޕް ކޭސް ރޯސް   1 750*12 ކޭސް

 59  ކިރު ކޭސް ކާށި ރޯޔަލް  ފްރެޝް، 2 1*12 ކޭސް

 60  ލޮނު ކޭސް ރޯސް، ފައިން  1 500*48 ކޭސް

 61 އަޖިނަމޮޓޯ  ކޭސް   1  350*50 ކޭސް

 62  މާޖިރިން ކޭސް ޑެއިސީ 1 485*24 ކޭސް

 63 އާދާގެ  ކޭސް ޖޭމް އަލްގިމް  ފްރެޝް، 2.5 385*12 ކޭސް

 64 ޑައިބެޓިކް  ކޭސް ޖޭމް ސްޓާޓް  ފްރެޝް، 2.5 450*12 ކޭސް

 65 ދަޅު  ކޭސް ބަޓަރ ގޯލްޑަން ޗޭން  1 500*24 ކޭސް

 66  ޕަކެޓް ޑައިބެޓިކް ކޭސް ބަޓަރ ހެޕީމާކެޓް  1  200*24 ކޭސް

 67  ހިޔާ ބަސްތާ   6 ބަސްތާ

 68 ބަސްތާ އަލުވި    1.5 ބަސްތާ

 69 ކޭސް ބިސް    10 ބަސްތާ

 70  ކަރާ ކިލޯ   75 ކިލޯ 

 71 ކިލޯ ފަޅޯ    75 ކިލޯ 

 72 ކިލޯ ބަރަބޯ    75 ކިލޯ 

 73 ކިލޯ ބަށި    30 ކިލޯ 

 74 ކޭސް އާފަލު    4 ކޭސް 

 75 ކޭސް އޮރެންޖް    4 ކޭސް 

 76 ކޭސް ޕެއާޒް   2.5 ކޭސް 

 77 ބަސްތާ ކެބެޖު    1 ބަސްތާ

 78 ކޭސް ކެރެޓް    2 ކޭސް 

 79  ލީކްސް ކިލޯ   6 ކިލޯ 

 80 ކިލޯ ބީންސް    6 ކިލޯ 

 81 ކެޕަސިކަމް  ކޭސް   2.5 ކިލޯ 

 82 ކޭސް ޓޮމާޓޯ    2.5 ކިލޯ 

 83 އަލުވި  ކޭސް ދަނޑި   10 ކިލޯ 

 84 ދޮންކިޔޮ  ގަނޑު   6 ގަނޑު 

 85 ކޭސް ގްރޭޕްސް   4 ކޭސް 

 86 ޕާން އާދާގެ    175 ޕާން

 87 ޑައިބެޓިކް  ޕާން   3 ޕާން
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 ބީލަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިރުޝާދު 

 88 ކޭސް ލުނބޯ    4 ކޭސް 

 89 ކޭސް މިރުސް    4 ކޭސް 

 90  އަސޭމިރުސް ކިލޯ   1 ކިލޯ 

 91  ޑައިބެޓިކް ހަކުރު ކޭސް   1.5 ކޭސް 

 92 ޕަކެޓް  ޑަޒަން އީސްޓް   0.5 ޑަޒަން

 93  ކަނަމަދު ކިލޯ   1 ކިލޯ 

 94 ކިލޯ ކަޖޫނަޓު    1 ކިލޯ 

 95 އަލްމަންޑް  ކިލޯ   1 ކިލޯ 

 96 މޭބިސްކަދުރު  ހިކި ކިލޯ   1 ކިލޯ 

 97  ޕައުޑަރ ޑަބިޔާ ބޭކިން   1 ޑަބިޔާ

 98 ހަނޑުލުފުށް ރާޅު  ޕެކެޓް   6 ޕަކެޓް 

 99 ހަނޑުލުފުށް ހިމުން  ޕެކެޓް   6 ޕަކެޓް 

 100 ކާށި    400 ކާށި 

 101 ފުޅި ރިހާކުރު    24 ފުޅި

 102 ބަސްތާ ހަނޑޫ    7.5 ބަސްތާ

 103 ބަސްތާ ހަކުރު    7.5 ބަސްތާ

 104 ބަސްތާ ފުށް    7.5 ސްތާބަ

 105 ކަނޑުމަސް  ކިލޯ   750 ކިލޯ 

 106 ކިލޯ ފަރުމަސް    400 ކިލޯ 

 107 މަސް ޅޯކިލޯ ވަ   150 ކިލޯ 
 

 

 

 


