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 އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 

 

 

 މަޢުލޫމާތު ޝީޓ  

  ސަޕ ލައިކޮށ ދޭނެ   )ފަހެއ ( މޮނިޓަރ   05ކޮމ ޕިއުޓަރ ސިސ ޓަމ  އަދި  (  ހަ )ދި   10  ބޭނުނ ވާ ށ   ހޮސ ޕިޓަލަ   އެކުއެޓޯރިއަލ    އައ ޑޫ 
 ޝީޓ    މައުލޫމާތު   ހޯދުމުގެ  ފަރާތެއ  

 

 AEH/AEH/2021/57(IUL) އިޢުލާނ  ނަނ ބަރު 
 2021އޮކ ޓޯަބރު  04 އިޢުލާނ  ތާރީޚ  

 14:00 2021އޮކ ޓޯަބރު  14 ބީލަނ  ހުށަހެޅުނ  
 ސަޕ ލައިކޮށ ދިނުނ  މޮނިޓަރ ( ފަހެއ ) 05 އަދި ސިސ ޓަމ  ކޮމ ޕިއުޓަރ( ދިހަ) 10ށ  ބޭނުނ ާވ ސ ޕިޓަލަ)ހ( މިހޮ މަސައ ކަތ  

 ާވނެއެެވ.  ގައ1ިއެނެކ ސ   މިމައުލޫމާތު ޝީޓާއި އެއ ކަރުދާސ  ކުރެިވފައިާވ އިތުރު ތަފ ސީލ  ެގ )ށ( ބޭނުނ ާވ ތަކެތީ 

 ސ ޕެސިފިކޭޝަނ  ހުށަހަޅަނ ާވެނއެެވ.  ބ ރޭނ ޑ ، މޮޑެލ  އަދި ެގހުށަހަޅާ ތަކެތީ)ނ( 

   )އެކެއ ( އަހަރު ދުަވހުެގ ޮވރަނ ޓީ ދޭނ ާވެނއެެވ.01މަދުެވެގނ   ބޭނުނ ާވ ތަކެތީެގ ތެރޭަގއި ހިމެޭނ އިކުއިޕ މެނ ޓ ތަކަށ  )ރ(

ަގއި ލިބެނ   ބަލާނީ މާރކެޓ   ކަމުގައި  ަގއި ހުށަހެޅިފައިާވ ތަކެތިއަުގތަކެއ  ކޮލީޓީެގ އަދި  އެކަށީެގނ ާވ    ހުށަހަޅާ ތަކެއ ޗަކީ)ބ(  

 ެނެވ. ޓެކ ނިކަލ  ޓީމ އިނ  ހޮސ ޕިޓަލުެގ ބަލައި ހުރި ތަކެއ ޗައ 

 

 ބީލަމުގެ އުޞޫލުތައ    .1

މި ބީލަމަށ  ކުރިމަތިލެވޭނީ ކުދި އަދި މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރީގެގޮތުގައި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  އިކޮނޮމިކ  ޑިވެލޮޕ މެނ ޓ ގައި   .1.1

 ރެޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތ ތަކަށެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ   .1.2 ހުށަހަޅުއ ވަނ   ހިސާުބ  އަނ ދާސީ  ފަރާތ ތަކުނ   ވަޑައިގަނ ނަވާ  ހުށަހަޅުއ ވަނ   ހިސާުބ  އަނ ދާސީ 
ގޮތުގައި  އެއ ޑޮކިއުމެނ ޓެއ ގެ  ވާނީ  ހުށަހަޅުއ ވަނ   ހިސުާބ  އަނ ދާސީ  އަދި  ހާޒިރުވެވަޑައިގަނ ނަވަނ ވާނެއެވެ.  ވަގުތަށ  

ހުށަހަޅާ ިބޑ  ޑޮކިއުމަނ ޓ ގައި ފިހުރިސ ތު އަދި ސަފ ހާ ނަމ ަބރ އުރައެއ ގައެވެ.    ަބއިނ ޑ ކޮށ  ބަނ ދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ
ކަނޑައެޅިފައިވާ   ހުށަހެޅުމަށ   ިބޑ   ވާނެއެވެ.  ހުނ ނަނ   އަނ ދާސީ ޖެހިފައި  ޭބފުޅުނ ނަށ   ވަޑައިނުގަނ ނަވާ  ގަޑިއަށ  

 ހިސާުބ ހުށަހެޅުމަށ  ފުރުސަތެއ  ނުދެވޭނެއެވެ. 

ޓީއަށ ވާ ފައިސާ ހިމަނަނ  ވާނެއެވެ. ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ހުށަހަޅުއ ވާފައިވާ އަގުގެ އިތުރަށ   އެސ . .ޖީ  ރު އި  ހުށަހަޅުއ ވާ  އަގު  .1.3

ޖީ.އެސ .ޓީ އެއ  ނުދެވޭނެ އެވެ. ޖީ.އެސ .ޓީ އަށ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކޮށ ފައިވާ ފަރާތ  ތަކުނ  ޖީ.އެސ .ޓީ ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ ގެ  
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ޖެހޭނެއެވެ.   ހުށަހަޅަނ   އެއ   ިބޑ ކުރައ ވާފައިވާ    1,000,000.00ކޮޕީ  މަތިނ   އަށ ވުރެ  ރުފިޔާ(  )އެއ މިލިއަނ  

ޕ ރޮޖެކ ޓުގެ  ހޮވިއ ޖެނަމަ  މަސައ ކަތަށ   މިޕ ރޮޖެކ ޓުގެ  ފަރާތެއ   ކޮށ ފައިނުވާ(  ރަޖިސ ޓ ރީ  )ޖީ.އެސ .ޓީއަށ  

އެނ  ލިއުމުނ   ވުމަށ ފަހު  ރަޖިސ ޓ ރީ  ޖީ.އެސ .ޓީއަށ   ފަރާތ   ހޮވުނު  ސޮއިކުރެވޭނީ  ގުމުނ ނެވެ.  އެއ ަބސ ވުމުގައި 

 )ހަތ ( ދުވަހެވެ.  7ޖީ.އެސ .ޓީއަށ   ރަޖިސ ޓ ރީ ވުމަށ  ދެވޭނީ ސަރުކާރު ަބނ ދު ނޫނ  

 )ނުވަދިހަ( ދުވަސ  އޮނ ނަނ  ވާނެއެވެ.  90ހުށަހަޅާފައިވާ އަނ ދާސީ ހިސާުބގެ ވެލިޑިޓީއެއ ގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެނ    .1.4

އަގު    .1.5 ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ  )ދެލައ ކަ  250000މި  ވާނަމަރ  ޮބޑު  އަށ ވުރެ  ރުފިޔާ(  ހާސ   ޕޭމަނ ޓ    ފަނ ސާސ   އެޑ ވާނ ސ  

ގެރެނ ޓީ    %15ކޮނ ޓ ރެކ ޓުގެ   ބޭނ ކ   ޕޭމަނ ޓ   އެޑ ވާނ ސ   ދޫކުރެވޭނީ  ފައިސާ  އެޑ ވާނ ސ   ޕަސެނ ޓ (  )ފަނަރަ 

ފައިނޭނ ޝިއަލ    ނުވަތަ  ބޭނ ކަކުނ   ގަބޫލުކުރެވޭ  ސަރުކާރަށ   ޕޭމަނ ޓ ވާނ ވާނީ  އެޑ ވާނ ސ   މި  ހުށަހެޅުމުނ ނެވެ. 

ރޮޖެކ ޓަށ  ދޫކޮށ ފައިވާ ގެރެނ ޓީއަކަށ ށެވެ. އެޑ ވާނ ސ   އިނ ސ ޓިޓިއުޓ ސ  )ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ގާއިމ ކުރެވިފައިވާ( އަކުނ  މި ޕ 

ހުށައަޅުއ ވަނ ވާނީ   ގެރެނ ޓީ  ޕޭމަނ ޓ   އެޑ ވާނ ސ   އަދި  ބިޑ ކާމިޔާބުކުރާފަރާތުނ ނެވެ.  ހުށަހަޅަނ ވާނީ  ގެރެނ ޓީ  ޕޭމަނ ޓ  

 ދީފައިވާ ފޯރމެޓާ އެއ ގޮތަށެވެ. 

ޕާރފޯރމެނ ސ  ގެރެނ ޓީއެއ ގެ ގޮތުގައި   ށ ވުރެ ޮބޑު ވާނަމަލައ ކަ ރުފިޔާ( އަފަސ ރ )500000މި ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ އަގު    .1.6

ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. މި ޕާރފޯމެނ ސ  ގެރެނ ޓީ ވާނ ވާނީ ސަރުކާރަށ  ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭނ ކަކުނ    %5ކޮނ ޓ ރެކ ޓ  އެމައުނ ޓ ގެ 

އަކުނ  ގާއިމ ކުރެވިފައިވާ(  )ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  އިނ ސ ޓިޓިއުޓ ސ   ފައިނޭނ ޝިއަލ   ދޫކޮށ ފައިވާ    ނުވަތަ  ޕ ރޮޖެކ ޓަށ   މި 

ގެރެނ ޓީ   ޕާރފޯރމެނ ސ   އަދި  ބިޑ ކާމިޔާބުކުރާފަރާތުނ ނެވެ.  ހުށަހަޅަނ ވާނީ  ގެރެނ ޓީ  ޕާރފޯރމެނ ސ   ގެރެނ ޓީއަކަށ ށެވެ. 

 ހުށައަޅުއ ވަނ ވާނީ ދީފައިވާ ފޯރމެޓާ އެއ ގޮތަށެވެ. 

ބޭނުނ ވާ ޑޮކިއުމަނ ޓ ތައ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ހުށަހަޅުއ ވަނ  ވާނެއެވެ. ތިރީގައި ަބޔާނ ކުރެވިފައިވާ ޕޮއިނ ޓ  ދިނުމަށ   )ހ(    .1.7

ޑޮކިއުމަނ ޓ ތަކަށ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަ ހުށަހަޅުއ ވާފައިވާ  ދެވޭނީ  ޕޮއިނ ޓ   ކުރެމުގައި  އިވެލުއޭޓ   ީބލަނ ތައ   ހުށަހަޅުއ ވާ  ރުނ  

ޑޮކިއުމަނ ޓ ތަކުގެ   ޖެހިވަޑައިގަނ ނަވާ  ހުށަހަޅުއ ވަނ   މިގޮތުނ   ހުށަހަޅުއ ވާފައި ބިނާކޮށެވެ.  ޑޮކިއުމަނ ޓެއ   ތެރެއިނ  

 ނުވާނަމަ އެފަރާތަކަށ  އެއައިޓަމަކަށ  ޕޮއިނ ޓެއ  ނުލިޭބނެއެވެ. 

  ދީފައިވާ   ގައިޝީޓު  މަޢުލޫމާތު   މި  ީބލަނ ތަކާއި  ނޫނ   ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތު   ީބލަނ ތަކާއި  ހަމަނުވާ  ލިޔެކިޔުނ ތައ )ށ(  

 . ާބތިލުވާނެއެވެ  ީބލަނ ތައ  ޞައ ޙަނޫނ  މަޢުލޫމާތު އަދި ީބލަމާއި ހުށަހަޅާ ލާފަށ ޚި އިރުޝާދުތަކާއި

  ހަމައަށ   އާއި  2.7  ފެށިގެނ    އިނ   2.1  ނަނ ަބރ  ،ތެރެއިނ   ކަނ ތަކުގެ  10  ނ ކޮށ ފައިވާަބޔާ  ގައި  2  ނަނ ަބރު)ނ(  

 . ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ  ީބލަނ  ނުވާނަމަ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިޔެކިޔުމާއި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ
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 އަނ ދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ތަކެތި   .2

އަށ  ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ގޮތަށ  ޑޮކިއުމެނ ޓ    2.10އިނ  ފެށިގެނ    2.1ނަނ ބަރ  ވާތިރީގައި  ފަރާތ ތަކުނ  ހުށަހަޅާ ބީލަނ  
 ތައ ޔާރުކޮށ  ހުށަހަޅަނ  ވާނެއެވެ. 

   ( ނޭގޮތަށ  އަދި ތަކެތީ ސ ޕެސިފިކޭޝަނ  ހިމެ   މުއ ދަތު އެގޭގޮތަށ    އި )މަސައ ކަތުގެ އަގާ ޓޭޝަނ   ކޯ ޕ ރޮޕޯޒަލ /   .2.1
   މަޢުލޫމާތުތަކަކީ   މައިގަނޑު   ހިމަނަނ ޖެހޭ   ޕ ރޮފައިލ ގައި :    ޕ ރޮފައިލ    ފަރާތުގެ   ހުށަހަޅާ   ބީލަނ   .2.2

 މައުލޫމާތު )ހ( ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ  
މެނޭޖިނ ގ  )ށ(   އަދި  މެމ ބަރުނ   ބޯޑ   ހުށަހަޅާނަމަ  ތަނަކުނ   ކޯޕަރޭޓިވ ސ ފަދަ  ނުވަތަ  ޕާޓ ނާޝިޕ   ކުނ ފުނި، 

 ޑިރެކ ޓަރ/މެނޭޖިނ ގ ޕާޓ ނާރ ފަދަ އިސ  މަޤާމ  ތަކުގައި ވާ ފަރާތ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 
 ( ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތ ތަކުނ  ޢާނ މުކޮށ  ކުރާ މައިގަނޑު މަސައ ކަތ ތައ  ނ ) 

ވެރިފަރާތުގެ    އަމިއ ލަ  .2.3 އާއި  ކޮޕީ  ރަޖިސ ޓ ރީގެ  ވިޔަފާރި  ވިޔަފާރިއެއ ނަމަ  ކޮޕީ ފަރުދުނ ގެ  ކާރޑ   އަދި    އައިޑީ 
 . ކުނ ފުނި ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ    މަ ކުނ ފުނ ޏެއ  ނަ 

ސެޓ ފިކެޓ    ޓީ . އެސ  .ޖީ  .2.4 ޖީ.އެސ .ޓީ  ކޮށ ފައިވާނަމަ  ރެޖިސ ޓ ރީ    ރެޖިސ ޓ ރީ  ޖީ.އެސ .ޓީ  ކޮށ ފައިނުވާނަމަ  ކޮޕީ، 
 . މީރާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރި ލިޔުމުގެ ކޮޕީ 

 ސަރުކާރަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ އެއ ވެސ  ޓެކ ސ އެއ  ނެތ ކަމަށ  މީރާއިނ  ދޫކުރާ ޓެކ ސ  ކ ލިއަރެނ ސ  ރިޕޯރޓ   .2.5

ސިކިއުރިޓީ  .2.6 އަގު  )  ބިޑ   ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ  ) 500000މި  ވާނަމަ   ފަސ ލައ ކަ ރ  ބޮޑު  އަށ ވުރެ  ބިޑ     ރުފިޔާ( 

ގޮތުގައި   އަގުގެ  ސެކިޔުރިޓީގެ  އިނ ސައ ތަ(   %1ހުށަހަޅާ  ސެކިޔުރިޓީގެ    )އެކެއ   ބިޑ   ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. 

ދުވަހެއެވެ. މި ބިޑ  ސެކިޔުރިޓީވާނ ވާނީ ސަރުކާރަށ  ގަބޫލުކުރެވޭ    90  މުއ ދަތަކީ ބިޑ  ހުޅުވާ ތާރީހުނ ފެށިގެނ  
ނުވަތަ  މި  ބޭނ ކަކުނ   އަކުނ   ގާއިމ ކުރެވިފައިވާ(  )ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  އިނ ސ ޓިޓިއުޓ ސ   ފައިނޭނ ޝިއަލ    

ކުރިމަތިލާ   ބިޑަށ   ބިޑ ސެކިޔުރިޓީ  ފޯރމެޓާއިއެއ ގޮތަށ   ދީފައިވާ  ސެކިޔުރިޓީއަކަށެވެ.  ދޫކޮށ ފައިވާ  ޕ ރޮޖެކ ޓަށ  

ޑ  ސެކިއުރިޓީ ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި ބިޑާ  ހުރިހާފަރާތަކުނ  ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. މިނޫނ  ފޯމެޓަކަށ  ހުށައަޅާ ބި 
 ( އެކު ބިޑ  ސެކިއުރިޓީ ހުށައަޅުއ ވާފައި ނުވާނަމަ އެބިޑެއ  ބާޠިލ  ވާނެއެވެ. 

 މަސ ދުވަހުގެ ބޭނ ކ  ސ ޓޭޓ މެނ ޓ   3ފާއިތުވި   .2.7
ރަސ މީ އެއ ވެސ  އިދާރާއަކަށ  ނުވަތަ ކުނ ފުނ ޏަކަށ    މަސައ ކަތ  މިބާވަތުގެ ކުރިނ   މީގެ)  ލިޔުނ  ބަޔާނ ކުރާ ރިބާތަޖު .2.8

 ( ކޮށ ދީފައިވާނަމަ، އެފަރާތަކުނ  ދީފައިވާ ލިޔުނ 
 

 

 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި އިސ ކަނ ދޭނެ ތަރުތީބު: ބީލަނ  ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތެއ  ކަނޑައެޅުމުގައި ޕޮއިނ ޓ  ދިނުމަށ     .3

 މާކ ސ  ދިނުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތައ  
 : އަުގ

60 

 . އިނ ެނެވ ރޭޝިއޯ ދެޭވނީ ޕޮއިނ ޓ  ދެނ   ދިުނމައ ފަހު، ޕޮއިނ ޓ  މަތީ  އެނ މެ  ފަރާތަކަށ  ހުށަހަޅާ އަެގއ  ކުޑަ އެނ މެ
 އެކަށީގެނ ވާ އަގަކަށ  ވާނ ޖެހޭނެ. ހުށަހަޅާ އަގަކީ މަސައ ކަތ  ކުރެވޭނެ   

x/y * 60 = marks 
 x =އެނ މެ ދަށ އަުގ   
y  ުހުށަހަޅާ އަގ = 
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 : މުއ ދަތު 

25 

 ފުލ    ހަމަޖެހިފައިާވ  ދިނުމަށ   މިބަޔަށ   ފަރާތަކަށ    ހުށަހަޅާފައިާވ  މުއ ދަތެއ   ކުރު   އެނ މެ  ކުރުމަށ   ސަޕ ލައި  ތަކެތި
ހުށަހަޅާ      .ނެެވ  ރޭޝިއޯއިނ    ދެޭވނީ  ޕޮއިނ ޓ   ފަރާތަށ   ހުރި  ދެނ   ފަހު  ދިުނމަށ   މާރކ ސ   ކުރުމަށ   މަސައ ކަތ  

 މުއ ދަތަކީ މަސައ ކަތ  ކުރެވޭނެ އެކަށީގެނ ވާ މުއ ދަތަކަށ  ވާނ ޖެހޭނެ. 
x/y * 25 = marks 

 x ެކުރު މުއ ދަތު  = އެނ މ 
y  ުހުށަހަޅާ އަގ = 

 : ތަޖުރިބާ

05 

i.    އާއި   ރ149,999އާއި  ރ  100,000ކޮށ ފައިާވ މަސައ ކަތުެގ ދާއިރާއާއި ުގޅުނ  ހުރި މަސައ ކަތުެގ ތެރެއިނ
 ޕޮއިނ ޓ .   01ދެމެދުެގ މަސައ ކަތެއ  ކޮށ ފައިާވ ކަމަށ  ހުށަހަޅާ ކޮނ މެ ލިޔުމަކަށ  

ii.    އާއި   ރ199,999އާއި    ރ150,000ކޮށ ފައިާވ މަސައ ކަތުެގ ދާއިރާއާއި ުގޅުނ  ހުރި މަސައ ކަތުެގ ތެރެއިނ
 ޕޮއިނ ޓ . 2.5ދެމެދުެގ މަސައ ކަތެއ  ކޮށ ފައިާވ ކަމަށ  ހުށަހަޅާ ކޮނ މެ ލިޔުމަކަށ  

iii.    އިނ  މަތީެގ މަސައ ކަތެއ     ރ200,000ކޮށ ފައިާވ މަސައ ކަތުެގ ދާއިރާއާއި ގުޅުނ  ހުރި މަސައ ކަތުެގ ތެރެއިނ
 ޓ .  ޕޮއިނ  5ކޮށ ފައިާވ ކަމަށ  ހުށަހަޅާ ކޮނ މެ ލިޔުމަކަށ  

iv. 100,000އަށ  ވުރެ ދަށުެގ މަސައ ކަތަކަށ  ތަޖ ރިބާއަށ  ޕޮއިނ ޓ  ނުދެޭވެނއެެވ.  ރ 
v.   .ތަޖުރިބާ އަށ  މާކ ސ  ދިުނމުަގއި ބަލާީނ މި މަސައ ކަތާ ގުޅޭ އެއ ަވއ ތަރެއ ެގ މަސައ ކަތ ތަކަށެެވ 

 ފައިނޭނ ސ : 

05 

 :ސ ޓޭޓ މަނ ޓ    ބޭނ ކ    ހުށައަޅުއ ވާ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ 
i.  ަމަސ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ިބޑ  ހުށަހަޅުއ ވާ ފަރާތަށ  ލިިބފައިވާ   3މިގޮތުނ  ވޭތުވެދިޔ

ފައަސާގެ ޖުމ ލަ ޢަދަދު )ބޭނ ކަށ  ޖަމާކޮށ ފައިވާ( ޕ ރޮޖެކ ޓަށ  ހުށަހަޅުއ ވާފައިވާ 
 އަށ  ވުރެ މަދުވެގެނ  ނުވާނެއެވެ.  ½އަގުގެ 

ii.  ރެކ ޓަރ ހުށަހަޅުއ ވާ ޭބނ ކ  ިބޑ  އިވޭލުއޭޓ  ކުރުމުގައި މި ޢަދަދު ބަލާނީ ކޮނ ޓ
 ސ ޓޭޓ މަނ ޓ  އަސާސ  އަކަށ  ަބލައިގެނ ނެވެ. 

ދެނ ނެވުނު   ކުރިނ    3މަތީގައި  ތާރީޚ ގެ  ހުޅުވާ  ިބޑ   ގުނާނީ  މުއ ދަތު  ދުވަހުގެ  މަސ  
 ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަށ  ދޫ ކުރެވިފައިވާ ޭބނ ކ  ސ ޓޭޓ މަނ ޓ  ތައ  އަސާސ  އަކަށ  ަބލައިގެނ ނެވެ. 

10 

 :ސ ޓޭޓ މަނ ޓ    ބޭނ ކ    ހުށައަޅުއ ވާ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ 
މަސ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ިބޑ  ހުށަހަޅުއ ވާ ފަރާތަށ  ލިިބފައިވާ   3މިގޮތުނ  ވޭތުވެދިޔަ  .1

 ފައިސާގެ ޖުމ ލަ ޢަދަދު ހުށަހަޅުއ ވާފައިވާ އަގާއި އެއ ވަރުވާނ ވާނެއެވެ.
ޓަރ ހުށަހަޅުއ ވާ ޭބނ ކ  ިބޑ  އިވޭލުއޭޓ  ކުރުމުގައި މި ޢަދަދު ބަލާނީ ކޮނ ޓ ރެކ  .2

 ސ ޓޭޓ މަނ ޓ  އަސާސ  އަކަށ  ަބލައިގެނ ނެވެ. 
މަސ  ދުވަހުގެ މުއ ދަތު ގުނާނީ ިބޑ  ހުޅުވާ ތާރީޚާ ހަމަޔަށ  ވޭތުވެފައިވާ   3މަތީގައި ދެނ ނެވުނު 

 މަސ  ދުވަހަށެވެ. 3
 


