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 ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް 

 ހޯދުމުގެ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް   ކޮންސަލްޓަންޓެންސީ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ތަސައްވުރު އެކުލަވާލުމަށް  

 ތަޢާރަފް 

ފަންނީ   އެކުލަވާލުމަށް  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ހދ.  ރެފަރެންސަކީ  އޮފް  ޓާރމްސް  މި 
  ން ޖެހޭ މަސައްކަތާއި މަޢުލޫމާތު އިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް، ކުރަޙައެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން އަތޮޅު  ަބޔާންކުރާ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސެވެ.  
 ކައުންސިލްތަކަށްވެސް ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ލާޒިމް ކުރެއެވެ. 

ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ހަރަކާތަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތް ރޭވުމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންވާ  
ޚިދުމަތްތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ނުހަނު މުޙިއްމު ޕްލޭނެއް އަދި ހަރަކާތެކެވެ. އަތޮޅު ތަރައްޤީ 

ރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތަކާއި އުއްމީދުތައް ދެނެގަނެ، ވަޞީލަތްތައް ހުރިނެއް މިންވަރު ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލުމަށް އިދާ
ހޯދާ، އެ ވަޞީލަތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ނަފާ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް އެކުލަވާލުމަކީވެސް، މި މަސައްކަތުގެ އެއް އަސާސް އަދި މަސައްކަތެވެ.  

  މަސައްކަތު ތާވަލާއި ަބޖެޓް ކަނޑައެޅުމުގައި، އެހީވެދޭ ޕްލޭނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި ޕްލޭންވެގެންދާނީ، ކައުންސިލްގެ އަހަރުގެ

މިހެންކަމުން، މި  ކައުންސިލުން މި މަސައްކަތް ވީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރުމަށްޓަކައި، މި ކަމާ ގުޅުންހުރި 
އި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކާއި ސްކޯޕަށް  ޢިލްމާއި ތަޖްރިާބ ލިިބފައިވާ ކޮންސްލްޓަންޓުން، މި ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސްގަ

 ރިޢާޔަތްކޮށް ހޯދުމަށް ޭބނުންވެއެވެ. 

 މަޤްސަދު 

ޔަޤީން  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ  މި  މަޤްސަދަކީ،  މައިގަނޑު  ހޯދުމުގެ  ކޮންސަލްޓަންޓެއް  މަސައްކަތަށް  މި 
ދިރާ މި  ކުރުމަށާއި،  ދިރާސާތައް  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި  މިންގަނޑުތަކާއި  ކުރުމާއި،  ދިރާސާކުރުމުގެ  ސާތަކަކީ، 

ހެދުމުގެ  ޕްލޭން  މި  އިތުރުން،  މީގެ  ހެދުމެވެ.  ޕްލޭނަކަށް  ކަށަވަރުކުރެވޭ  ނަތީޖާ  މަސައްކަތުގެ  އަދި  ފެތޭ،   ވައްޓަފާޅިއަށް 
މަތީންކަން ޔަޤީން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ މި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވާ ފަރާތެއްގެ އެހީއާއި އިރުޝާދުގެ  

ކުރުމެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކައުންސިލުން ހިންގާ މިފަދަ ރިސާޗް ތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން  
މަސައްކަތް  މި  އަހުލުވެރިކުރުމެވެ.  މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތަކަށް  މިފަދަ  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  މުވަޒަފުންނަށް  ކައުންސިލްގެ 

މިގެންދާއިރު، ހދ. އަތޮޅާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަދި އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލްތަކުގެ، މިހާރުގެ ތަރައްޤީގެ  ނި
 ހާލަތާއި، ރައްޔިތުންޭބނުންވާ ތަރައްޤީ ގެނައުމަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެފަދަ ޕްލޭނެއް ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 
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 ދާއިރާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ތަރައްޤީ ޕްލޭންގައި ހިމަނަންޖެހޭ  

 އިދާރީ ދާއިރާގެ އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީ ކުރުން .1
 އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ނަފާވެރިކަން ހޯދައިދިނުން  .2
 އިތުރުކުރުން  ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޭބނުންވާ އިދާރީ އަދި ފަންނީ ޤާިބލުކަން .3
 ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި، ކައުންސިލްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ެބލުން  .4
 އިންފޯމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ޭބނުންކޮށްގެން ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  .5
 ަބއިވެރިވުން އިތުރުކުރުން ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ޢާންމުންގެ  .6
 އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގައި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ވިލުންވެރި މުޖުތަމައުތަކެއް ިބނާކުރުން  .7
 ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުން  .8
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  .9

 މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕް 

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޓީމާއެކު ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ޓީމް ލީޑަރެއް އަދި މުރުޝިދެއްގެ  •
ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ، މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ އިރުޝާދާއި، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، މަސައްކަތުގެ ލިޔުންތައް، 

 . ކޮށް، އެޑިޓްކޮށް ރިޕޯޓް ޑިސެމިނޭޓް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުންކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ތައްޔާރު
ތަރައްޤީ ޕްލޭންގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ޓެމްޕްލޭޓެއް ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއެކު ތައްޔާރުކޮށް، ރިވިއުކޮށް  •

 ފައިނަލްކުރުން. 
ދާހާއޮ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުން  ޕްލޭން އެކުލަވާކުމަށް ކުރަންޖެހޭ ރިސާޗްތަކަށް ބޭނުންވާ ސުވާލު ކަރު •

 އަދި މިފަދަދ ރިސާޗް މެތެޑޮލޮޖީ ތައްޔާރުކުރުން
މިހާރުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ޑެސްކު ރިވިއުއެއް ހެދުން. އަދި މިހާރު ކައުންސިލްގެ  •

 ސިޔާސަތުތަކާއި، ސެޕް ފަދަ ޑޮކިއުމަންތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކަށް ޕޮލިސީ އެކުލަވާލުން. 
 ދި ފޯކަސް ގުރޫޕް ޑިސްކަޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އޮންލައިން ސާރވޭ، އިންޓަވިއރު އަ •
 ރިސާޗް  ތެރެއިން އެއްކުރެވޭ ކޮލިޓޭޓިވް އައދި ކުއަންޓިޓޭޓިވް ޑޭޓާ އެނަލައިޒް ކުރުން •
 ފައިނަލް ރިޕޯޓް ލިޔުމާއި، ކައުންސިލްގެ ލަފަޔާއެކު ރިޕޯޓް އެޑިޓްކޮށް ފުރިހަމަކުރުން •
 ދާރާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.  ރިޕޯޓް ޑިސެމިނޭޓް ކުރުމަށް ކައުންސިލް އި •
މިހާރުގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ސްޓްރެޓަޖީ، ޓާގެޓް، އިންޑިކޭޓާރސް އަދި ވަޒަން ކުރާނެ ގޮތް  •

 ( 1އަންގައިދޭ ތާވަލް )އެނެކްސް 
ކައުންސިލާއެކު ކޮންމެ ޑެލިވަރަަބލްއަކާއި ގުޅޭ ގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރުމަށް ަބއްދަލުވުންތައް ރާވައި ކައުންސިލްގެ  •

 މަޝްވަރާއާއި ޚިޔާލު، ޑެލިވަރަބަލްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުން. 
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 ޑެލިވަރަބަލްސް 
 މަސައްކަތުގެ ޓައިމްލައިން •
 ޑްރާފް( 02ފައިނަލް ރިޕޯޓް ޓެމްޕްލޭޓް ) •
 ޑްރާފްޓް(  02ސާރވޭތަކުގެ ސުވާލު ކަރުދާހާއެކު )  –ރިސާޗް މެތޮޑޮލޮޖީ  •
 މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެއްކުރެވޭ ޑޭޓާ، ފޯކަސް ގްރޫޕް ަބއްދަލުވުމުގެ މީޓިން ނޯޓްސް / ޔައުމިއްޔާ  •
 މަޢުލޫމާތުއެއްކޮށް، ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސް ޝާމިލް ކުރާނެ ގޮތުގެ ސްޓްރެޓެޖީ •
 ޑްރާފްޓް(  02ފައިނަލް ރިޕޯޓް ) •
 

 ޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލް 
 ޕޭމަންޓް %  ޑެލިވަރަބަލް  #
 މަސައްކަތުގެ ޓައިމްލައިން 1

 ޑްރާފް( 02ފައިނަލް ރިޕޯޓް ޓެމްޕްލޭޓް )
 ޑްރާފްޓް(  02ސާރވޭތަކުގެ ސުވާލު ކަރުދާހާއެކު )  –ރިސާޗް މެތޮޑޮލޮޖީ 

15 

ަބއްދަލުވުމުގެ މީޓިން ނޯޓްސް / މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެއްކުރެވޭ ޑޭޓާ، ފޯކަސް ގްރޫޕް  2
 ޔައުމިއްޔާ 

 މަޢުލޫމާތުއެއްކޮށް، ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސް ޝާމިލް ކުރާނެ ގޮތުގެ ސްޓްރެޓެޖީ

10 

 75 ޑްރާފްޓް(  02ފައިނަލް ރިޕޯޓް ) 3
 

 ކޮލިފިކޭޝަން އަދި ތަޖުރިބާ 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޑިވޮލަޕްމަންޓް ސްޓަޑީޒް، ޕްލޭނިންގ،  ސޯޝަލް ސައިންސް، ރިސާޗް މެތަޑްސް، ޕަްބލިކް  •

 ފަދަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މާސްޓާރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން
ތަރައްޤީ ޕްލޭނިންގ، ޕަްބލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެންވަޔަރަމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ފަދަ ގުޅުންހުރި  •

( އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވުން ނުވަތަ ތަރައްޤީ ޕްލޭން )ފަހެއް 05ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 
ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން. )މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބގެ ގޮތުގައި  05އެކުލަވާލުމާއި ގުޅުންހުރި 

ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮޖެކްޓް  ވަޒީފާގައި އުޅުނު / އުޅޭކަމުގެ ސިޓީ ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ. ޕްރޮޖެކްޓް މަސައްކަތް ސާިބތު
 ރިޕޯޓްގެ ލިންކު ހުށަހެޅުއްވޭނެއެވެ.(

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވުން   02ރިސާޗުކުރުމުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިާބއާއި ރިސާޗު ސުޕަވައިރޒް ކުރުމުގެ  •
 ޅުއްވައިގެން ސާިބތު ކުރެވޭނެއެވެ.( )ރިސާޗް ރިޕޯޓްގެ ލިންކް ހުށަހަ
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 ކްރައިޓީރީއާ އިވެލުއޭޝަން  

 މާރކްސް %  މަސައްކަތް  #
 %50 މަސައްކަތުގެ އަގު )އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތެއް ޭބސްލައިނަކަށް ަބލައިގެން(  1
ވާ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ތަރައްޤީ ޕްލޭން ނުވަތަ ސޯޝަލް ރިސާޗް ތަޖުރިާބ )އިސްވެ އުޅެފައި 2

ދެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ އަންގައިދޭ ލިޔުން ނުވަތަ ރިޕޯޓް މި ަބޔަށް ޕޮއިންޓް  -ޕޮއިންޓް 2
 ތަކުގެ ކޮޕީ / ލިންކް ހުށަހަޅާފައިވާނަމައެވެ.( 

10% 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮންސަލްޓެންޓް ހުށަހަޅާފައިވާ  3
 ޕްރޮޕޯސަލް 

40% 

 

 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު  

 މަސް ދުވަހެވެ.  1.5މުޅި މަސައްކަތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަކަކީ 

 

 ރިޕޯޓިން ގައި ހުންނަޖެހޭނެ ކަންކަން 

މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭއިރު ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފުރިހަމަށް ޤަވައިދުން މުޢާމާލާތް ކުރަންވާނެއެވެ. ތަރައްޤީ ޕްލޭން 
ވާލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ އެކުލަ

 އަށެވެ.   ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރާއީސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި ހަރަކާތައް ނެގޭ ކޮންސަލްޓަންޓް ރިޕޯޓް ކުރާނީ
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 އެނެކްސްތައް:

 1އެނެކްސް  

 ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ސްޓްރެޓަޖީ، ޓާގެޓް، އިންޑިކޭޓާރސް އަދި ވަޒަން ކުރާނެ ގޮތް އަންގައިދޭ ތާވަލްގެ ޓެމްޕްލޭޓް 

ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ   #
 ނަތީޖާ 

މިހާރުގެ ހާލަތު 
 )ޭބސްލައިން( 

ލަނޑުދަނޑި 
 )ޓާގެޓް( 

ވަޒަންކުރާ 
މިންގަނޑު 
 )އިންޑިކޭޓަރ( 

ކަށަވަރުކުރާނެ ގޮތް 
ފް )މީންސް އޮ

 ވެރިފިކޭޝަން( 

 1މަޤްސަދު 

 

1.1      

1.2      

 2މަޤްސަދު 

 

2.1      

2.2      
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 2އެނެކްސް  

 މާކްސް( 50މަސައްކަތް ރާވައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ސްޓްރެޓަޖީ  ) .1
 މެތަޑޮލޮޖީ ވަޒަންކުރާނެ ރުްބރިކް

  0 1 2 ަވޒަންކުރުމުގައި ބެލޭނެ ބައިތައް 

ރިސާޗް މަސައްކަތް ބަހާލެޭވނެޮގތް  

 ތަފްސީލުކޮށްދެއްާވފައިާވ މިްނވަރު 

ރިސާޗްެގ މެތަޑޮލިޖީ، ޑޭޓާކަލެއްކްޝަން، 

އެނަލައިސިސް އަދި ރިޕޯޓް ލިޔުމުެގ  

މަސައްކަތްތަކަށް އެކަށީެގްނާވ މުއްދަތެއް 
ކަނޑައަޅާ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތަފްސީލް 

 ކޮށްދެއްާވފައިވޭ 

އްކަތް ރިސާޗްެގ ބައެއް މަސަ 

ަވރަށް ފުރިހަމައަށް ތަފްސީލް  

ކޮށްދެއްާވފައިޭވ ުނަވތަ  
ރިސާޗްެގ ހުރިހާ މަސައްކަތް 

ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ތަފްސީލް  
 ކޮށްދެއްާވފައިވޭ 

ރިސާޗްެގ މަސައްކަތްތައް  

 ތަފްސީލްކޮށްދީފައި ނުވޭ 

 

ރިސާޗް ސުާވލުތައް އުފެއްދުމުެގ  

އަމަލުކުރާނެޮގތް  
އޮޅުންފިލުަވއިދެއްާވފައިާވ 

 މިންަވރު 

ސުާވލުތައް އުފައްދަން މަސައްކަތް 

ކުރާނޭޮގތް ަވރަށް ފުރިހަމައަށް  
 އޮޅުންފިލުަވއިދެއްާވފައިވޭ 

ސުާވލުތައް އުފައްދަން  

މަސައްކަތް ކުރާެނޮގތް  
ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް 

 އޮޅުންފިލުަވއިދެއްާވފައިވޭ 

ސުާވލުތައް އުފައްދަން  

ޮގތް  މަސައްކަތް ކުރާނެ 
އޮޅުންފިލުަވއިދެއްާވފައި  

 ނުވޭ 

 

ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން 

ކުރިއަށްެގްނދާެނޮގތް 

އޮޅުންފިލުަވއިދެއްާވފައިާވ 
 މިންަވރު 

ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން ކުރިއަށް ެގްނދާެނޮގތް 

ަވރަށް ފުރިހަމައަށް  

 އޮޅުންފިލުަވއިދެއްާވފައިވޭ 

ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން ކުރިއަށް  

ެގްނދާނެޮގތް ކޮންމެެވސް  

ވަރަކަށް  
 ޅުންފިލުަވއިދެއްާވފައިވޭ އޮ

ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން ކުރިއަށް  

ެގްނދާނެޮގތް 

އޮޅުންފިލުަވއިދެއްާވފައި  
 ނުވޭ 

 

ޑޭޓާ އެނަލައިސިސް ކުރިއަށް   ޑޭޓާ އެނަލައިސިސް 
ެގްނދާނެޮގތް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް  

 އޮޅުންފިލުަވއިދެއްާވފައިވޭ 

ޑޭޓާ އެނަލައިސިސް ކުރިއަށް  
ެގްނދާނެޮގތް  ކޮންމެެވސް  

ކަށް  ވަރަ
 އޮޅުންފިލުަވއިދެއްާވފައިވޭ 

ޑޭޓާ އެނަލައިސިސް  
ކުރިއަށް ެގންދާނެޮގތް   

 އޮޅުންފިލުަވއިދެއްާވފައި
 ނުވޭ 

 

ރިސާޗް ެވލިޑިޓީ އަދި ރިލައިބިލިޓީ   ެވލިޑިޓީ އަދި ރިލައިބިލިޓީ

ގެރެންޓީ ކުރާނެޮގތް ަވރަށް ފުރިހަމައަށް 
 ތަފްސީލްކޮށްދެއްާވފައިވޭ 

ރިސާޗް ެވލިޑިޓީ އަދި  

ރިލައިބިލިޓީ ގެރެންޓީ  
ކުރާނެޮގތް ކޮްނމެެވސް ަވރަކަށް  

 ތަފްސީލްކޮށްދެއްާވފައިވޭ 

ރިސާޗް ެވލިޑިޓީ އަދި  

ރިލައިބިލިޓީ ގެރެންޓީ  
ކުރާނެޮގތް  

ތަފްސީލްކޮށްދެއްާވފައި  
 ނުވޭ 

 

 
 ޓެމްޕްލޭޓް ވަޒަންކުރާނެ ރޭޓިންގ ސްކޭލް



a 

 

 

 ,Secretariat of the Atoll Council ކުުނބުރީ އަތޮޅު ކައުްނިސްލގ  އިާދރާ ތިލުަދްނމަތީ ދ  
South Thiladhunmathi 

 Hdh. Kulhudhuffushi, Rep. of Maldives ހދ.ކުޅުުދްއފުށި، ދިވ ހިާރްއޖ  
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މުހިއްމު ބައިތައް                                މުހިއްމު ހުރިހާބައެއް ފުރިހަމަވެފައިވޭ               
 މަދުވޭ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
  10އިންޓަރވިއު ސާމްޕަލް ސައިޒް )އެންމެ ޮބޑު ސާމްޕަލް ސައިޒް ހުށަހަޅާ ފަރާތް ޭބސްލައިނަށް ަބލައިގެން( ) .2

 މާކްސް(
ހުށައަޅާ ފަރާތެއް ޭބސްލައިނަކަށް ަބލައިގެން(  ސްޓޭކް ހޯލްޑާރސްގެ އަދަދު )އެންމެ ގިން ސްޓޭކްހޯލް ޑާރސް  .3

 މާކްސް( 10)
 މާކްސް( 30ޕްރޮޕޯސް ކުރައްވާ ފައިނަލް ރިޕޯޓްގެ ޓެމްޕްލޭޓް )  .4


