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ކޮށްދިނުމާއި  އަޕްގްރޭޑް  އެއްގޮތަށް  އާއި  ސްޕެސިފިކޭޝަން  ސިސްޓަމް  ޓްރޭނިން  އޮޕަރޭޓަރ ކުރަމުންދާ  ބޭނުން  ކޮމާންޑުގައި  ސެކިއުރިޓީ  އޭވިއޭޝަން  

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  ގެން ދެވޭ އާއި ގުޅި  ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނެ އިޢުލާން 

 :ތް މަސައްކަ  .1

 އާއި  ސްޕެސިފިކޭޝަން ސިސްޓަމް ޓްރޭނިން އޮޕަރޭޓަރ ކުރަމުންދާ ބޭނުން ކޮމާންޑުގައި ސެކިއުރިޓީ އޭވިއޭޝަން މަސައްކަތަކީ  މި .1.1

 .ކޮށްދިނުމެވެއަޕްގްރޭޑް އެއްގޮތަށް

ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ފަރާތްތަކަކަްށ މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި  .1.2

 ވާން ޖެހޭނެއެވެ.

 .އެޓޭޗްކޮށްފައިވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު އިތުރު ގުޅޭ މަސައްކަތާއި ޖެހޭގޮތާއި މަސައްކަތްކުރަން މި .1.3

 .އިޢުލާނެވެ ފުރަތަމަ ކުރާކޮމާންޑުން ހޯދުމަށް ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ މަސައްކަތް މި މިއީ .1.4

. ހާޟިރުވެއެވެ  އޭވިއޭޝަން ެސކިއުރިޓީ ކޮމާންޑަށް އަށް 11:00 ދުަވހު ަވނަ  2021 މެއި 25 ހުށަހަޅަންެޖޭހނީ ހިސާބު އަންދާސީ .1.5

 . މި ގަޑީގެ ކުރިން އަދި ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް އަންދާސީ ހިސާބެއް ބަލައެއް ނުގަނެޭވނެއެވެ

 :ޕީރިއަޑް  ކޮމްޕްލީޝަން  އިންޓެންޑަޑް  .2

އޮފީސްބަންދު ދުވަސްތައް  ދުވަސްތަކާއި ބަންދު ރަސްމީ ( ދުވަސް 60 މީލާދީ ސޮއިކުރާތާ އެއްބަސްވުމުގައި މަސައްކަތުގެ .2.1

 ބަޔަށް  މުއްދަތުގެ އިވެލުއޭޓްކުރާއިރު އަންދާސީހިސާބު. ޭބނުންވެއެވެ ކޮމާންޑުންނިންމުމަށް  މަސައްކަތް ތެރޭގައި މި) ހިމަނައިގެން

 ބޭންޑަށް  މުއްދަތުގެ ޕީރިއަޑްގައިވާ ކޮމްޕްލީޝަން އިންޓެންޑަޑް ދީފައިވާ  މިކޮމާޑުން ނިންމުމަށް މިމަސައްކަތް ދެވޭނީ ފުލްމާކްސް

 އިންޓެންޑަޑް ދެވޭނީ މާކްސް ބަަޔށް މުއްދަތުގެ ފަރާތްތަކުގެ ޖަާހފައިވާ މުއްދަތެއް ދިގު ވުރެ މިުމއްދަތަށް. ފަރާތްތަކަށެވެ ހުށަހަޅާ އަގު

 .އެރޭޝިޔޯިއންނެވެ ބަލައިގެން ބޭސްލައިނަކަށް އަކީ ޑްޕީރިއަ ކޮމްޕްލީޝަން

 :އެވޯޑްކުރުން  އިވެލުއޭޓްކޮށް  ހިސާބުތައް  އަންދާސީ  .3

 ފަރާތެއްކަނޑައަޅާނީ، ހަވާލުކުރާނެ މިމަސައްކަތް، ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ހިސާބު އަންދާސީ ދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށް މި .3.1

ނަމަވެސް މިނޫންގޮތަކަށްވެސް . ވި ބައިތަކަށް، ޕޮއިންޓްދޭ އުޫޞލުން މާކްސް ދީގެންނެވެނިކޮމިޓިއިން އަންނަ ބިޑްމިކޮމާންޑްގެ .3.1.1

 .ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ ބިޑްމިކޮމާންޑްގެ ތް ޙަވާލުކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު މަސައްކަ

ނަމަވެސް  ން މަޖުޫބރެއް ނޫނެވެ.މަޢުލޫމާތު ހުަށހަޅުޖަހާފައިވާ ބައިތަކަށް ބޭުނންވާ  00% ނުލިބޭގޮތަށް،ހެއް މާކު އެއްވެސް .3.1.2

 މިބަޔަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން ަވރަށް ބޮޑަށް އެދިވެގެންވެއެވެ.

 އެންމެ  ދިނުމުން ާމކްސް  އުޞޫުލން ޕޮއިންޓްދޭ ފަާރތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހިސާބު އަްނދާސީ ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް މި .3.1.3

 .މާްކސްއެވެ) ސަތޭކަ( 100 ލިބޭނީ ގިނަވެގެން އެންމެ. މާކްސްއެވެ) ސުން( 0 ލިޭބނީޖުމްލަ  ދަށްވެގެން

 ން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ޕޮއިންޓް ދޭ ބައިތައް؛ފަރާތްތަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ހިސާބު އަންދާސީ ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް މި .3.2

ކުންފުނީގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫާމތު (ނަާމއި، މަޤާމާއި، ޯފނު ނަްނބަރާއި، އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު  -1(  ކުންފުނީގެޕްރޮފައިލް .3.2.1

 -4ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރާއި، ނަމާއި، މަޤާމް،  -3ލް ސީގެ ތަފްކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކު -2،ހިމެނޭ ގޮތަށް)

 -6، ގެ ތަފްޞީލްސްތަކުގެންގުޅޭ މެޝިނަރީ  -5،ޢުލޫާމތުކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ކްލައިންޓްގެ މަ

 އެނގޭ ޮގތަށް. ބާ އާއި ވޭތުކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތަފްޞީލް)މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރި
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 އަންދާސީ ފައިވާން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ކޮލިފައިވެތެރެއި ތަކުގެހިސާބު އަންދާސީހުށަހަޅާފައިވާ  ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް މި .3.2.2

ދޭނީ ކޮލިފައިވާ އަގުތަކުގެ މާކްސް  .ލިބޭނެއެވެކްސްމާ 60%. މިބަޔަށް ދެވޭމާކްސް ށްއަގަ  ހުށަހަޅާފައިވާހިސާބުތަކަށް 

 .ންނެވެއުޞޫލު  އެންމެ ހެޔޮ އަގަކީ ބޭސްލައިނަކަށް ބަލައިގެން އެރޭޝިޔޯ

 މާކްސް ލިބޭނީ މި. ބަޔަށްލިބޭނެއެވެ މ20ި % ދެވޭމާކްސްގެ .މުއްދަތު ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮށްނިންމުމަށް މަސައްކަތް މި .3.2.3

 .ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެނަންަބރު  2.1މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 

މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ. މިބަޔަށް މާކްސް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީްލ  0ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ހުއްދަތައް. ދެވޭ މާކްސްގެ % .3.2.4

 ބްރޭކްޑައުން ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

 ންޏަށް ޒިންމާވާ ކުންފުނިތަުކން؛ދަރަ .3.2.4.1

މާކްސް  5%ފުރިހަމަ ކޮޕީ ހުށަހެޅުމުން (އެމް.އޯ.އޭ)ގެ  އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މްމެމޮރަންޑަ .3.2.4.1.1

 ދެވޭނެއެވެ.

 މާކްސް ދެވޭނެއެވެ. 5%ހުށަހެޅުމުން  ރެިޖސްޓްރީގެކޮޕީމުއްދަތު ހަމަނުވާ ކުންފުނީގެ .3.2.4.1.2

 .އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ޖީ .3.2.4.1.3

 އެހެނިހެން ހުއްދަތަކުގެ ކޮޕީ  .3.2.4.1.4

 ؛ތަކުންޝިޕްޕާރޓްނަރ .3.2.4.2

 މާކްސް ދެވޭނެއެވެ. 5%ހުށަހެޅުމުްނ  ގެ ކޮޕީޕާޓްނަރޝިޕް ޕްރޮފައިލް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް .3.2.4.2.1

) ގެ ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީރެޖިސްޓްރޭޝަން އޮފް ޖެނެރަލް ޕާްޓނަރ ޝިޕް ( ސަރޓިފިކެޓް އޮފް .3.2.4.2.2

 މާކްސް ދެވޭނެއެވެ. 5%ހުށަހެޅުމުން  ކޮޕީ

 .އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ޖީ .3.2.4.2.3

 އެހެނިހެން ހުއްދަތަކުގެ ކޮޕީ  .3.2.4.2.4

 ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓްތަުކން؛ .3.2.4.3

މާކްސް  10%ހުށަހެޅުމުން (މުއްދަތު ހަމަނުވާ) ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  .3.2.4.3.1

 ދެވޭނެއެވެ.

 ޕާމިޓް ޓު ސެލް އިމްޕޯރޓް ގުޑްސްގެ ކޮޕީ  .3.2.4.3.2

 .އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ޖީ .3.2.4.3.3

 އެހެނިހެން ހުއްދަތަކުގެ ކޮޕީ  .3.2.4.3.4

 އާއްމު ފަރުދެއްނަމަ؛ .3.2.4.4

 މާކްސް ދެވޭނެއެވެ. 10%ހުށަހެޅުމުން  ކޮޕީއައިޑީ ކާޑް  .3.2.4.4.1
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(ރިފަރެންްސ  ލިޔުންތަކުގެ ގޮތުގެ ނިންމި މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ ގުޅޭގޮތުން ތަކާއިތްމަސައްކަ މިބާވަތުގެ ކޮށްފައިވާ މީގެކުރިން .3.2.5

ޞައްހަކަމަށް އަންގައިދޭ އަދި މި ބައިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު . މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވ10ެ% ދެވޭމާކްސްގެ .ކޮޕީ ލެޓަރ)

މިބައިގައި ބަލައިގަންނަނީ މިމަސައްކަތުގެ ނޭޗަރ އާއި ގުޅޭ ރިފަރެންސް  .ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ

ލެޓަރތަކެވެ. މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދީފައިވާ ޕާޗޭސް އޯޑަރ، އެގްރީމެންޓް ކޮޕީ، ޑެލިވަރީ ނޯޓް އަދި ރިފަރެންސް ލެޓަރއަށް 

  އެއްވެސް ލިޔުމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ނުވާ

 ޞައްހަކަމަށް ހިމަނާމަޢުޫލމާތު އަދިމިބައިގައި. މިބަޔަށްލިބޭނެެއވެ 0% ދެވޭމާކްސްގެ – ހާޑްވެއަރދޭވޮރަންޓީ .3.2.6

 .ކޮޕީ އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ އަންގައިދޭލިޔުންތަކުގެ

 

 :ސަމާލުކަންދޭންވީކަންކަން  ހުށަހެޅުމުގައި  އަންދާސީހިސާބު  .4

 ☐ޖެހޭނެ ހިމަނާކަށް ނު ☒ހިމަނަން ޖެހޭނެ :، އަގުގެ ބްރޭކްޑައުންއަގުހުށަހަޅާއިރު މިކަމަށް .4.1

 ☐ޖެޭހނެ ހިމަނާކަށް ނު ☒ހިމަަނން ޖެހޭނެ  :ނިންމާނެމުއްދަތު އަގުހުށަހަޅާއިރު،މިމަސައްކަތް މިކަމަށް .4.2

 ☐ޖެޭހނެ ހިމަނާކަށް ނު ☒ހިމަނަން ޖެޭހނެ  ވާ ލިޔުންތައް:ލިބިފައި ގުޅޭގޮތުން މަސައްކައްތަކާއި މިބާވަތުގެ ކުރިންކޮށްފައިވާ މީގެ .4.3

 ☐ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެ        ☒ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ :  ގެެރންޓީމިކަމަށްއަގުހުށަހަޅާއިރު،ބޭންކް .4.4

 ☐ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެ        ☒ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ : ސެކިއުރިޓީމިކަމަށްއަގުހުށަހަޅާއިރު،ޕާފޯމަްނސް .4.5

 ☒ހަމަޖެހިފައިއެއް ނުވޭ        ☐ހަމަޖެހިފައިވޭ ށް: ފައިސާހިފެހެއްޓުމަމިމަސައްކަތުގެރިޓެންޝަން .4.6

ވަކިްނ އަށް ވާ އަދަުދ  6%ޓީ .އެސް .ކޯޓޭޝަންގައި ޖީ ހުށަހަޅާ. އާއިއެކުގައެވެ 6% ޓީ.އެސް.ޖީ އަގުހުށަހަޅަންވާނީ  މިމަސައްކަތަށް .4.7

އަގުގެ   6%ޓީ .އެސް. ހުަށހަޅާފައިވާ ޖީއަށްވާ އަދަދު ވަކިން ދައްކާފައި ނުވާނަމަ ބަލާނީ އަގު 6%ޓީ .އެސް.ޖީ. ދައްކަންވާނެއެވެ

 .ތެރޭގައި ހިމަނައިގެންކަމަށެވެ

ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް  އަންދާސީ އަދި. ހިސާބު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ އެންމެންގެ އެއް ހާޒިރެއްގައެވެ ކަނޑާނީ،އަންާދސީ ހިސާބު އަންދާސީ .4.8

ހުށަެހޅުމަށް ހާޟިރުވާ މީހުންގެ ނަން ނޯޓުކުރާ ޝީޓްގައި ލިޔެ އެޝީޓްެގ  ހިސާބު އަންދާސީހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އަގުތައް، 

 .ފޮޓޯކޮޕީއެއް، އަގު ހުށަހެޅުމަށް ާހޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ

 އަގުހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ފައިސާއަކުން އެހެން ނޫން ރުފިޔާ ދިވެހި. ރުފިޔާއިންނެވެ ދިވެހި ހުށަހަޅަންވާނީ ސާބު ހި އަންދާސީ މަސައްކަތަށް މި .4.9

އޭގައި .އެމް.ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ދުވަހު، އެމް ބަދަލު ކުރާނީ، އެފަރާތެއްގެ އަންދާސީ ޑުންންކޮމާމި، އަގު ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ގެއެފަރާތެއް

 .އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ހުރި ވަރަކަށް ބަލައިގެންނެވެއެފައިސާއެއްގެ 

 ހިސާބެއްގައި އަންދާސީ ެއފަދަ ވާނަމަ  ކަމަށް ޖަހައިގެން އަެގއް ޖުމްލަ  ޖެހޭނީ ހުށަހަޅަން  ހިސާބު އަންދާސީ މަސައްކަތަށް މި .4.10

ދީގެން ކަމަށް ވާނަަމ  ޑައުންތަކެއްމިމަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ އަގުގެ ބްރޭކް ނަމަވެސް . ޖުމްލައަގެކެވެ ޖަހާނީ

ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ އަގު ދޭންޖެހޭ ބައިތަކަށް އަގު ބަހާލައިގެން، މުޅި މަސައްކަތަށް ޖުމްލައަގެއް އަންނަ ކަމަކަށް އަންދާސީހިސާބު އެފަދަ 

 .ގޮތަށެވެ

އްކަތް ކޮށް ނިންމަން ޖެހޭ މުއްދަތެއް ަޖހަން ޖެހޭ މަސައްކަތެއްނަމަ އަންދާސީިހސާބު ހުށަހަޅާއިރު އެމުއްދަތެްއ މަސައްކަތަކީ،މަސަ މި .4.11

އަދި މުއްދަތު ޖަހާއިރު ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް، މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި . ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ
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މުއްދަތު ގުނާނީ މިދެންނެވި ދުވަސްތައް  ގެހިސާބުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ނުވާނަމަ އެފަދަ ފަރާތެއްނުގުނާނެ ކަމަށް އަންދާސީ

 .ހިމަނައިގެންނެވެ

ރު، ހިސާބު ހުށަހަޅާއި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ މި ޖެހޭމަސައްކަތެއްނަމަ، ހިމަނަން ސްޕެސިފިކޭޝަންސް ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތަކީ މި .4.12

ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  އަދި އަންދާސީ. އަންދާސީހިސާބާއިއެުކ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެސްގެ ތަފްޞީލް ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން

އިތުަރށް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަމޢުޫލމާތެއް ވާނަމަ އެފަދަ މަޢުލޫާމތެއް  ކޮމާންޑުންހުށަހަޅާފައިވާ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި މި

 .ދިނުމަށް އެދުމުން އެކަމެއް ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ

 ނަމަވެސް. ދުވަހެވެ 90 ޕީރިއަޑަކީ ވެލިޑިޓީ ރިކޮމަންޑްކުރާ މިކޮމާންޑުން ހިސާބުތަކަށް އަންާދސީ ހުށަހަޅާ މަސައްކަތަށް މި .4.13

 .ދެވިދާނެއެވެ ޕީރިއަޑެއް ވެލިޑިޓީ ދެވެންއޮތް ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ ސާބުހި އަންދާސީ

ރަންޓީއެއް އަންދާސީހިސާބުގަިއ ވޮ އަންގައިފިނަމަ އެ ކޮމާޑުންމިހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު، ވޮރަންޓީއެއް ޖަހަން  އަންދާސީ  މަސައްކަތަށް މި .4.14

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޑިފޯލްޓް ވޮރަންޓީއެއް ދޭނަމަ ވޮރަންޓީއެއް ދިނުމަށް އެދިފައި ނުވި ނަމަވެސް . ޖަހަންވާނެއެވެ

މުއްދަތާއި ވޮރަންޓީގެ ދަށުން ކަވަރުކުރާނެ ވޮރަންޓީ ދޭއިރު ވޮރަންޓީގެ . އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއެވޮރަންޓީއެއްގެ 

 .ކަންކަން އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

މަސައްކަތެއްނަަމ  އަންގާފައިވާ ކޮމާޑުންމިބަހައްޓަްނ  ނުވަތަ ޕާފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީއެއް ސެކިއުރިޓީއެއް ޑްބި މަސައްކަތަކީ މި .4.15

ބިޑް މަޢުލޫމާތު މިދެވޭ ކަމަކީ، . ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ނުވަތަ ޕާފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީއެއް އަންދާސީހިސާބާއިއެކު 

ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ޕާފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީއާިއ ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ކަމެއް ނަމަ، ފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީއެއް ސެކިއުރިޓީއެއް ނުވަތަ ޕާ

 .އިވާނެއެވެމި ޕެކޭޖްގައި ވަކިން ހިމެނިފައި މުއްދަތު ފައިާސގެ އަދަދާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ފޯމެޓާއި

 ޕާޓްނަރޝިޕަކުން ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓަުކން ލޯކަލް ުނވަތަ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅަނީ ހިސާބު އަންދާސީ މަސައްކަތަށް މި .4.16

މް ސޮއި ކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަޤާ އި ކުރުމަށާއި ސީހިސާބުގައި ސްޓޭމްޕް ޖަހައި ސޮކަމަށްާވނަމަ، ހުށަހަޅާ އަންދާ ފިހާރައަކުން ނުވަތަ

 .ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެމެވެމިކޮމާންޑުން ކުރުމަށް  އައިޑީ ކާޑްގެ ކޮޕީ އެޓޭޗްސޮއިކުރާ ފަރާތުގެ  އަންދާސީ ހިސާބުގައި ޖަހައި 

މީެގ . ހިސާބުހުށަހަޅާއިރު ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ އަންދާސީ މަސައްކަތަށް މި .4.17

އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ގެ ކޮޕީ ) އޭ.އޯ.އެމް' (މެމޮރަންޑަމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން'ހިއްސާދާރުން ހިމެނޭ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ، އިތުރަށް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ހިާސބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ިހންގަނީ މައި ކުންުފންޏެއްގެ ދަުށން ކައުންޓަރެއް ރަޖިސްޓްރީ  އަންދާސީ މަސައްކަތަށް މި .4.18

ގެ ކޮޕީ އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ަތކުރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ނުވަަތ ވަކި އިންވެްސޓްމެންޓެއް ހަދައިެގންނަމަ އެފަާރތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ންގެ ކޮޕީ ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަ.އެސް.ޓީ ނަގާ ފަރާތެއް ނަމަ އެފަރާތުގެ ޖީ.އެސް.އަގުހުށަހަޅާއިރު ޖީ މަސައްކަތަށް މި .4.19

 .އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ

 ފަރާތްތަކުން މެދުއެކި ނިންމިގޮތާއި މަސައްކަތް މިބާވަތުގެ ކޮށްަފއިވާ ހުށަހަޅާއިރު،މީގެކުރިން ހިސާބު އަންދާސީ މަސައްކަތަށް މި .4.20

 .ހުށަހަަޅންވާނެއެވެހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަން  ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އަންދާސީ

 .ނުގެނެޭވނެއެވެ ބަދަލެއް އެއްވެސް މުއްދަތަށް އަދި ހުށަހަޅާފައިވާއަގަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު  ހިސާބު އަންދާސީ .4.21
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 :ކަންތައްތައް  ބާޠިލްކުރެވޭނެ  ހިސާބު  އަންދާސީ  .5

ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ އަގެއް ޖަހާފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ، އަގުގެ ބްރޭކް ޑައުންއެއް ދްޭނ  އަންދާސީ މަސައްކަތަށް މި .5.1

ބްރޭކް ޑައުންއެއް ދީފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ އަގު ުހށަހަޅަން އަގުގެ މަސައްކަތެއްގައި  މަުޢލޫމާތު ދީފައިވާ ކޮމާންޑުން ނެ ކަމަށް މިޖެހޭ

 .ލިބިގެންވެއެވެ މިކޮމާންޑަށްސީހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު މަޖުބޫރު ބަޔަކަށް އަގު ހުށަހަޅާަފއި ނުވާނަމަ އެފަދަ އަންދާ

ނިންމޭނެ މުއްދަތެއް ަޖހަން ޖެޭހ ކަމަށްވާނަމަ އެމުއްދަތެއް ޖަަހްނ  ހުށަހަޅާއިރު،މަސައްކަތްކޮށް ހިސާބު އަންދާސީ މަސައްކަތަށް މި .5.2

 .ލިބިގެންވެއެވެ މިކޮމާންޑަށްއެފަދަ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާިޠލްކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ޖަހާފައި ނުވާ ނަމަ އެމުއްދަތު . ޖެހޭނެއެވެ

އެޓެކްނިކަލް ންސް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްނަމަ ސްޕެސިފިކޭޝަ ހުށަހަޅާއިރު،ޓެކްނިކަލް ހިސާބު އަންދާސީ މަސައްކަތަށް މި .5.3

ހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރުުމގެ  ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ައންދާސީ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ސްޕެސިފިކޭޝަންސް

 ފަރާތުން އަންދާސީމިކޮމާންޑަށްމަވެސް އަދި ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވީނަ. ލިބިގެންވެއެވެ މިކޮމާންޑަށް އިޙްތިޔާރު 

ހިސާބުގެ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންސް އިވެލުއޭޓްކުރާ ފަރާތްަތކުގެ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓްއިން، އެޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންއެއް 

 .ލިބިގެންވެއެވެ މިކޮމާންޑަށްސް  ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ހިސާބުތައްވެ ޑިސްކޮލިފައިވާ އަންދާސީ

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއްއެކު  އިހިސާބަކާ އަންދާސީ އެބަހައްޓަން ޖެހޭ މަސައްކަތެއްނަމަ، ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް  މަސައްކަތަކީ މި .5.4

މިފަދަ ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅާން ޖެހޭނަމަ . ލިބިގެންވެއެވެމިކޮމާންޑަށްބާޠިލްކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ހިސާުބތައް  އަންދާސީހުށަހަޅާފައިނުވާ 

 .ތު ލިޔުމުން ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެސެކިއުރިޓީއަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާ މާތު ދޭ ދުވަހު އެމަޢުލޫ

މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ނަތްތާލުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އެފަރާތްތަކާއި  މި .5.5

 .ލިބިގެންވެއެވެމިކޮމާންޑަށްބާޠިލްކުރުމުެގ އިޙްތިޔާރު  ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ހުަށހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް

ފަރާތެއް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން އެމީހުން އެއްބަސްވާ  02ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ހުށަހަޅާ ހިސާބު އަންދާސީ .5.6

އް ވަކި ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ިލބޭ ގޮތަށް ރާވައިގެން އެއިން ޮކންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ޮކންމެ އަންާދސީހިސާބަކީ އެއްފަރާތާއި އަނެ

ބާޠިލްކުރުމުެގ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރަން ދަތި ގޮތްތަށް ުހށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް ފަރާތާއި ނުގުޅި ހުށަހެޅި ސައްޙަ އަންދާސީހިސާބުތަކެއް 

 .ލިބިގެންވެއެވެމިކޮމާންޑަށްއިޙްތިޔާރު 

އެއްފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހުރިހައި  ނަމުގައި މީސްމީހުންގެ އަދި ފިާހރަ އިންެވސްޓްމަންޓް،ޕާޓްނަރޝިޕް، ލޯކަލް ކުންފުިނ، ތަފާތު .5.7

 .ލިބިގެންވެއެވެ މިކޮމާންޑަށްބާޠިލްކުރުުމގެ އިޙްތިޔާރު އް ހިސާބުތަ އަންދާސީ

ގެ އެއްވެސް ކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީ ބެހޭ ލިޔުްނތައް ހުށަހަޅާއިރު ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތާއި، ތިމާގެ ހިސާބާއި އަންދާސީ .5.8

މިފަަދ . އޮތް ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅާން ވާނެއެވެ ގުޅުމެއް، އެވިޔަފާރިއެއްގައި

ާބޠިލްކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު  އެގިއްޖެނަމަ، ެއކަމެއް އިނގުނު ހިސާބުްނ ެއބީލަމެއްމިކޮމާންޑަށްމލިޔުމެއް ނުދީ ހުއްޓާ އެކަްނ 

 .ލިބިގެންވެއެވެމިކޮމާންޑަށް

 :ފައިސާދިނުން އެޑްވާންސް  .6

އްަށ ) ރުފިޔާ ދެލައްކަފަންސާސްހާސް( ރ250,000ފައިސާއެއްދެވޭނީ މަސައްކަތުގެ އަގު  ގެގޮތުގައި އެޑްވާންސް މަސައްކަތަށް މި .6.1

އެޑްވާންސް ފައިސާ . އެވެ) ފަނަރަ ޕަސަންޓް( 15%އެޑްވާންސްފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ . ވުރެ މަތިވާނަމައެވެ

މި ދުވަސްތައް ގުނާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު (ދުވަސް  45ދެވޭނީ މިމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސޮއިކުރާތާ 

ވާންސް ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ބިލާއި މަސައްކަތް ނިންމުަމށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަްށ، އެޑް.) ދުވަސްތައް ލައިގެންނެވެ
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އެޑްވާންސް ގެރެންޓީ . ުހށަެހޅުމުންނެވެ) ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ބޭންކެއްގެ(ފައިސާއަށް ވާ ވަރުގެ އެޑްވާންސް ގެރެންޓީއެއް 

 .އެވެހުށަހަޅާންޖެހޭ ފޯމެްޓ، އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޭން ޖެހޭ ފަދަ މަސައްކަތަކަތެއް ޙަވާލުކުރުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި އެޓޭޗްކުރެވޭނެ

 :ރިޓެންޝަންފައިސާ  .7

 5%ރިެޓންޝަންފައިސާގެ ގޮތުގައި ަބހަްއޓާނީ މުޅި މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ، ބަހައްޓަންޖެހޭނަމަ ަފއިސާއެއް ރިޓެންޝަން މަސައްކަތަށް މި .7.1

މިމުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި . އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ 01މިފައިސާ ބަހައްޓާނީ، ަމސައްކަތް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިެގން މީލާދީ . އެވެ

މިފަަދ . މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން އިތުރު އަގަކާއި ނުލައި އިޞްލާޙްކޮށްދޭނެ ޖެހޭނެއެވެ

މުގެ ފުރިހަމަ އިޙްތިޔާރު އިޞްލާޙެއް ގެނެސްދީފައިނުވާނަމަ ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ ފައިސާއިން އެކަމެއް ކުރު

ފައިސާ  ކޮމާޑުންއަދި ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތަށް މި. ލިބިގެންވެއެވެމިކޮމާންޑަށް

 . ދައްކާނީ ރިޓެންޝަން މުއްދަތުަގއި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށްވާ ފައިސާ ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީވާ ފައިސާއެވެ

 ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ: .8

ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ މިމަސައްކަތް އެވޯޑްކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަނދާސީހިސާބުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ  ޕާފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ .8.1

 ރ (ފަސް ލައްކަރުފިޔާ) އަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ. 500,000

(ފަސް ޕަސަންޓް) އަށް ވާ  %5އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  ގައި، ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ މިކަމަށްވާގެ ގޮތުޕާފޯމެންސް ސެކިއުރިޓީ .8.2

(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި  05ކަތް އެވޯޑްކުރާތާ އަދަދެވެ. މި ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ މަސައް

(ފަސްދޮޅަސް)  60މުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަށް ކުރާނީ މެސެކިއުރިޓީ ލިބުމުންނެވެ. ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑަރ މަސައްކަތް ނިން

ވަސް އިތުރުކުރުމުން އަންނަ މުއްދަތެވެ. މިމުއްދަތު ހަމަވާއިރު މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ސެކިއުރިޓީ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ދު

 މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން އެދޭ މުއްދަތަކަށް ސެކިއުރިޓީ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ޕާފޯމެންސް ސެކިއުރިޓީ ވާންޖެހޭނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ގަބޫުލކުރާ ބޭނަކަކުން ނުަވތަ ފައިޭނންށިއަލް އިންސްޓިޓިުއޓްއަކުްނ  .8.3

 ދުކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީއަކަށެވެ.

 ޕާފޯމެންސް ސެކިއުރިޓީގައި 'ބެނެފިޝަރީ' އަކަށް އޮންނަންވާނީ 'ޭއވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް' އެވެ. .8.4

 ޕާފޯމެންސް ސެކިއުރިޓީ ފޯމެޓް މިޕެކޭޛްގައި އެޓޭޗްކޮށްފައިވާނެއެވެ.  .8.5

 :ބިލްކުރުން  .9

 މިކޮމާންޑަށް  އެޕްރޫވްކޮށް ބިލް ކޮންސަލްޓަންޓް މަސައްކަތުގެ ނެތްނަމަ، މައްސަލައެއް އެއްވެސް ިބލުގައި ނިންމާ،ހުށަހަޅާ މަސައްކަތްކޮށް .9.1

މަސައްކަތް ހަާވލުކުިރ ، )ނުހިމަނާ ދުވަސްތައް ބަންދު ރަސްމީ ދުވަސްތަކާއި ބަންދު ސަރުކާރު( ދުވަހުެގތެރޭގައި) ތިރީސް( 30 ހުށަހަޅާތާ

 . ފަރާތުން، މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނެެއވެ

 :ހަދާނެގޮތް  ހިސާބު  ގެ ޖޫރިމަނާ  ސަބަބުންކުރާ  ނުނިންމުމުގެ  މަސައްކަތް  މުއްދަތުގައި  ދިނުމާއި  އިތުރުކޮށް  މުއްދަތު  މަސައްކަތަށް  .10

ފަރާތުން، މަސައްކަތް ކޮށް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ުމއްދަތަށް، އެއްވެސް ސަބަބެްއ  ޙަވާލުވާ  ކުރުމަށް މަސައްކަތް މި .10.1

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި މިކޮމާންޑަށްމެދުވެރިވެގެން މަސައްކަތްކޮށް ނުނިންމޭެނނަމަ، އެސަބަބެއް ަބޔާންކޮށް ލިޔުމުން، 

ޤަބޫލްކުރާ ސަބަބަކަްށ  ކޮމާންޑުންމުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދެވޭނީ، ހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ މި ހުށަަހޅާ ހުށަހެޅުމަށް މިގޮތުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 .ވާނަމައެވެ
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 ގޮތްތަކުގެ  މިދަންނަވާ ނުނިންަމއިފިނަމަ މަސައްކަތް މުއްދަތުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ހިސާބުގައި، އަންދާސީ .10.2

އަދި މި ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނީ ޖުމްލަ އަގަކަށް އެއްބަސްާވ .ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ އެލަސްވި މުއްދަތެއް، ގޮތަުކން ނުަވތަ މިނޫން  ތެރެއިން،

އަދި މަހުން މަހުން އަގު ދައްކަންޖެހޭ . ށެވެއަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާ ވަރަ 15%އެއްބަސްވުމެއްގައި ނަމަ އެއްބަސްވުމުގެ އަގުގެ 

އަދި ވަކި ވަކި . އަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާ ވަރަށެވެ 15%އެއްބަސްވުމެއްގައި ނަމަ އެއްބަސްވުމުގައި މަހަކަށް ޖެހޭ ޖުމްލަ އަގުގެ 

 .ށެވެއަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާ ވަރަ  15%އޯޑަރުތަކަށް ހަދަންޖެހޭ ތަކެތި ަނމަ އެއޯޑަރެއްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 

 :01 ޖޫރިމަނާކުރެވޭގޮތް  .10.3

10.3.1. CP X 0.005 X LD  

10.3.2. CP  ުކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް = ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގ 

10.3.3. LD ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން = ކޮްނޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުާވ ދުވަސްތައ 

 :ކޭޝްކުރުން  ބިޑްސެކިއުރިޓީ  .11

ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅުއްވަން  ނުވަ ހާސްރުފިޔާ)ރ ( 9000މިކަމަށް އަގު ހުށަހަޅާއިރު، ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި  .11.1

 ވާނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

ކުން ދޫކޮށްފައިާވ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ވާންޖެހޭނީ ދިެވހި ސަރުކާރުން ގަބޫލް ކުރާ ބޭންަކކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝިައލް އިްނސްޓިޓިއުޓްއަ .11.2

 ގެރެންޓީއަކަށެވެ.

ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ' ބެނިފިޝަރީ ' އަކަށް އޮންނަންވާނީ ' އޭިވއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް ' އެވެ. ގެރެންޓީގެ މުއްދަތަކީ  .11.3

ރެންޓީގެ މުއްދަުތ (ނުވަދިހާ) ުދވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ. މިމުއްދަތުެގ ތެރޭގައި މިގެ 90އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ތާރީޙުން ފެށިގެން 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ  އިތުރުކޮށްދިނުމަކީ އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ޙަވަލުކުރި ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ އެމުއްދަތު

 ޒިންމާއެކެވެ.

ފަރަތުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅަްނ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ މުއްދަތު ހަމަވުުމން، ސެކިއުރިޓި އަޞްލު އަބުރާޯހދުމަށް އެދި މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި  .11.4

ވާނެއެވެ. އަދި މި ސެކިއުރިޓީ ކޭޝްކޮށްފައި ނުވާނަމަ ނުވާނަމަ ސެކިއުރިޓީގެ އަޞްލު އަނބުރާ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް 

 ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.

 އަންގާފައިވަނިކޮށް އެފަރާތަކުްނ އަނދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކަްށ މަސައްކަތް ލިބޭނެ ކަމަށް .11.5

ންޑަށް މަސައްކަތާއި ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތަކުން މިމަސައްކަތް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ކޭޝްކޮށް އެފައިސާއެއް މިކޮމާ

 ނުގުމުގެ އިޙްތިޔާރު މިކޮމާންޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 :އިޢުލާންކުރުން  އަލުން  .12

ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވަީނ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމުގައި  ގުޅިގެން އިޢުލާނާއި ކުރާ ފުރަތަމަ ހޯދުމަށް ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ މިމަސައްކަތް .12.1

އެ ފަރާތަކަށް އެކަން ހަވުާލ  ،އެ ބީލަމަކީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ އަދި އެ ބީލަމުގައިވާ އަގަކީ އެކަށިގެންވާ އަގެއްކަމުގައިވާ ނަމަ ،ވިޔަސް

  ލިބިގެންވެއެވެ. ށްޔާރު މިކޮމާންޑަކުރުމުގެ އިޚްތި


