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ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ،ބީލަންޝީޓް ،ބީލަމުގެ
ޖަދުވަލުތައް
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

ކޮމިޝަނުގެ އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަން މަރާމާތުކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު:

38/2021/W-027

އިޢުލާން ނަންބަރ:

(IUL)38-AD/38/2021/755

އިޢުލާން ތާރީޚް:

 08ނޮވެންބަރު 2021

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  1ވަނަ ޞަފުހާ

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް

ފންތީގެ
ލޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ަ
ނސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެ ޮ
ވފައިވަނީ ،މި ި
ބީލަން ހުޅުވާލެ ި
އއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.
ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތި ެ

#
1

ތަފްސީލް
ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ސފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ
ލއް ފޮނުވަންވާނީ ،މަޢުލޫމާތު ާ
ހ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާ ެ
ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެ ޭ

މުއްދަތުގެ

 1.1ތެރޭގައި ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .އަދި ގުޅުއްވާނީ  3004470,3004461އަށެވެ.
އީމެއިލްprocurement@elections.gov.mv:
ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ:
1.2

ތަން :އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 5،ވަނަ ފަންގިފިލާ،ޕީ.އޭ ކޮމްޕްލެކްސް،ހިލާލީމަގު،މާލެ.
ތާރީޚް 22 :ނޮވެންބަރު ( 2021ހޯމަ)
ގަޑި10:00 :

2

ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން
ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް

ލން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ .އަދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ށހަޅާ ފަރާތުން ބީ ަ
 2.1ބީލަން ހު ަ
ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
2.2
2.3
3
3.1

ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ
ޖއެސްޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ.
މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ީ
ބީލަމުގެ މުއްދަތު
ރޚުން ފެށިގެން  120ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
ބލަން ހުޅުވާ ތާ ީ
ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީ
ބީލަން ހުށަހެޅުން
ށހެޅޭ
ނނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް ހު ަ
ބީލަން ހު ް
ނއެވެ.
ނންވާ ެ
ބީލަމެއްކަން އެގެން އޮން ަ
އަގު

ހުށަހަޅަންވާނީ

 3.2އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޖީ.އެސް.ޓީ

އަގު

ހިމަނައިގެން

ހޅުމަށް
ހުށަ ެ

ދެވިފައިވާ

ދިވެހި
ހުރިހާ

ރުފިޔާއިންނެވެ.
ބައިތަކަށް

ހުށަހަޅާ

އަގު

ބީލަމުގައި

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަގުތައް
އަދި

ސާފުކޮށް
އަގު

އެނގެން

ހުށަހަޅާ

ފޯމް

ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ނތައް
ބީލަން ހުށަހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ .ބީލަ ް
3.3

ކއްގެ
ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަ ެ
ނވޭނެއެވެ .ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން
މށްފަހު ،އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެ ެ
ހާޟިރުގައެވެ .ބީލަން ހުށަހެޅު ަ
ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
މތެއް
ޢލޫ ާ
ގތުން މަ ު
ށހަޅާ ބީލަމާބެހޭ ޮ
ހށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ހު ަ
ބީލަން ު

3.4

އގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ .ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު
ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެ ް
މށް
ލން ހުށަހެޅު ަ
އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .ބީ ަ
ށހެޅޭނީ އެންމެ ބީލަމެކެވެ.
ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހު ަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  2ވަނަ ޞަފުހާ

3.5
3.6
4

މިބީލަމާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެމެންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެ އެމެންޑްމެންޓެއް މިކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި
އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އޮންނަން ވާނެއެވެ .އަގު ފޯމު ތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮޔާއި
ބލަމެއް ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
ކުންފުނީގެ ތައްގަޑުނެތްނަމަ އެ ީ
ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

އ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނތަ ް
ކ ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔު ް
 4.1އެނެކްސް  4ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ބީލަމާއެ ު
5
5.1

ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން
ތކާއި
ދވިފައިވާ މައުލޫމާތަށާއި ޝަރުތު ަ
ލން ހުށަހެޅުމަށް ެ
ވޒަންކޮށް ،ބީ ަ
ބލަންތައް ަ
ލންތައް ބަލައިގަނެީ ،
ބ ަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ީ
ށ މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.
އތަކަ ް
ރހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަމުގެ ބަ ި
ކރާނެ މިންގަޑަށް ބަލައިގެން ފު ި
ބނުން ު
ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ޭ

 5.2ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
6
6.1
7
7.1

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
ކށް
ނވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނު ޮ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ު
ގމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.
މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 10.76ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުން
ލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  10.71ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ
އެގްރީމަންޓްގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައު ަ
ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  3ވަނަ ޞަފުހާ

ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުތައް
ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު × ( 50އަގަށް މާކްސް ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަށް

އަގު

އގެ އުޞޫލުންނެވެ).
ފުލް މާކްސް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝި ޯ

މުއްދަތު

އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ފުލްމާރކްސް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ.
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެގޮތުގެ ތާވަލް (ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)

މަސައްކަތުގެ

އިމާރާތްކުރުމާއި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ (ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުގައި ކޮށްފައިވާ މިފަދަ

ތަޖުރިބާ

މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް)

ޖުމްލަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

50

30

20

100

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  4ވަނަ ޞަފުހާ

އެނެކްސް–( 1ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ށހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން (ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ
ބީލަން ހު ަ
ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިއަކަށް ވުން):

ށހަޅާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް:
ބީލަން ހު ަ
އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަމްބަރު:

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު:

ވތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި)
(ކުންފުނި ނު ަ

ވތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި)
(ކުންފުނި ނު ަ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު:

ކުންފުނި ތަމްސީލް ކުރާފަރާތުގެ ނަން:

ކުންފުނި ތަމްސީލް ކުރާފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ތގެ)
ހށަހަޅަން އަންނަ ފަރާ ު
(ބީލަން ު

ތގެ)
ހށަހަޅަން އަންނަ ފަރާ ު
(ބީލަން ު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  5ވަނަ ޞަފުހާ

އެނެކްސް( 2-މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް)
މެއިން އޮފީހުގެ  3ވަނަ ފަންގިފިލާގެ އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަން މަރާމާތުކުރާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
އައިސީޓީ ސެކްޝަނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް :
•

އ ފާރު އަދި ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ފާޙާނާ ތަޅާލުމަށްފަހު ކުރެހުމާއި
އައިސީޓީ ސެކްޝަންގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ހުންނަ ނިކުންނަ ދޮރާ ި
ނ
އ ް
އެއްގޮތަށް ބަދަލުގެނަ ު

•

ނ
އައިސީޓީ ސެކްޝަނާއި އިންވެގެން ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ހުރި  03ފާޙާނާ ތަޅާލުމަށްފަހު ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ބަދަލުގެނައު ް

•

މުޅި ފަޙާނާ ހުންނަ އޭރިއާރގެ ފްލޯ އެއްވަރު ކުރުން

•

މުޅި ފްލޯގައި ހުދު މުށި ޖެހުން (’)1’X1

•

އައިސީޓީ ސެކްޝަންގެ އުތުރު ފަރާތުން  9.5ފޫޓް 9.8 ،ފޫޓުގެ ދެކޮޓަރި އެޅުން

•

ދެ ކޮޓަރީގައި އޭސީ ހަރުކުރުން

•

ކުރެހުމާއި އެއްގޮތައް  06ލައިޓް ހަރުކުން

ކޮޓަރި ހުންނަންވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް :

•

ރ އައި.ސި.ޓީ ޑިވިޝަން ގެ އުތުރު ފަރާތުގައެވެ.
 2ކޮޓަރި ހުންނަން ޖެހޭނީ މިހާ ު

•

ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގެ ފުޅާ މިނުގައި  9.8ފޫޓް ހުންނަންވާނެއެވެ.

•

ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގެ ދިގު މިނުގައި  9.5ފޫޓް ހުންނަންވާނެއެވެ.

•

 02ކޮޓަރީގައި ހަތަރު ލައިޓް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެވެ.

•

ބލް ޕަވަރ ސޮކެޓް ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ނޓް ކޭބަލް އަދި ޑަ ަ
 02ކޮޓަރީގައި ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް އިންޓަ ެ

އެހެނިހެން:

•

ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ކޮޓަރީގެ ބޭރުގައި ޕަވަރ ސޮކެޓް އަދި އިންޓަނެޓް ކޭބަލް އަޅަންވާނެއެވެ.

•

ތަޅާލާ ފާރުގައި މިހާރު އިން އޭސީ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތައް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.

•

ގއި ހުދު ކުލަ ލާންވާނެއެވެ.
ތަޅާލުމަށްފަހު މަރާމާތުކުރާ ބައި ަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  6ވަނަ ޞަފުހާ
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Partition wall height 6 ft
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Legend
hp

Power Socket 16 Amp, 18” from ceiling (#______)

Power Socket 13 Amp, 18” from the floor (#______)

X2

Double Power Socket 13 Amp, 18” from the floor (#______)

18

Receipt printer (#______)

Emergency Light (#______)

Desktop PC (#______)

First Aid Kit (#______)

Air-condition 18K btu (#______)

12

Air-condition 18K btu (#______)

Ethernet (#______)

White Board 5’ X 3’ (#______)

Fire extinguisher CO2 (#______)

Desk Telephone (#______)

Foldable Table 4’ X 2’ (#______)

Fire extinguisher (H2O) (#______)

Laptop (#______)

Card Printer (#______)

Emergency Bell (#______)

Data Entry (#______)

Cork Board 5’ X 3’ (Notice board) (#______)

Smoke Detector (#______)

Supervisor (#______)

Ceiling lights (energy Saving 75W) (#______)

CCTV (#______)

Reception (#______)

Token Display (#______)

Digital Video recording System (#______)

I/O

Clients Chair (#______)

IN / OUT Tray (#______)

Pigeon hole (12 holes 4’ X 6’) (#______)

Wireless microphone (#______)

Filing Cabinet (#______)

Audio System (#______)

IDF

Intermediate Distribution Frame (#______)

MDF

Main Distribution Facility (#______)

Single Gang Switch (#______)
Locker (#______)

Speakers (#______)

All in one printer (Form Factor Floor standing) (#______)

Podium (#______)

AlO Printer (Form Factor Desktop) (#______)

Projector (#______)

Dual Gang Switch (#______)

AC Power Distribution Board (#______)

AC & Sewage Pipe Duct (#______)
Token printer (#______)
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އެނެކްސް( 3-އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް(
އަދަދު
01

ތަކެތީގެ ތަފްސީލް

ހުށަހަޅާއަގު (ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން)

އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަން ރިނޮވޭޝަން

ކޯޓޭޝަންގެ މުއްދަތު ...................ދުވަސް
ޑެލިވަރީ މުއްދަތު .......................ދުވަސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  7ވަނަ ޞަފުހާ

އެނެކްސް4-
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް
ލިޔުންތައް
#

ލން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.
އން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީ ަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެ ި

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

ލިޔުންތައް

އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި

1

ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން ،ބީ.އޯ.ކިޔު .ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު)

2

މދުވެގެން  120ދުވަސް އޮތުން
ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު ަ

3

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް



4

ކުންފުނި /އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ



5

ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު ( 2މަސްހަމަނުވާ)



6

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން






7

ނޓީ)
މާލީ ދަލީލު (ބޭންކް ގެރެ ް

X

8

މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން



9

އފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ެ
ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ީ
ނ
ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑުއޮތު ް



10

މ
އެނެކްސް  1ގައިވާ ،ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯ ް



11

އެނެކްސް  2ގައިވާ ،އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް



12

އެނެކްސް  3ގައިވާ ،އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް



އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ވަނަ ޞަފުހާ



