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ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  1ވަނަ ޞަފުހާ

ނ
ކ ް
ނސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަ ު
ވނީ ،މި ި
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެ ޭ
ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.
1
1.1

ބީލަމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުން
ފއިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ފނުއްވާނީ ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވި ަ
ހ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ ޮ
ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެ ޭ
 procurement@elections.gov.mv:މި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .އަދި ގުޅުއްވާނީ  3004499,3004461އަށެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ:

1.2

ތަން :އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 5،ވަނަ ފަންގިފިލާ،ޕީ.އޭ ކޮމްޕްލެކްސް،ހިލާލީމަގު،މާލެ.
ތާރީޚް 07 :އޭޕްރީލް ( 2022ބުރާސްފަތި)
ގަޑި10:30 :
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ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން
ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް

ލން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ .އަދި ބީލަމާއިއެކު
ށހަޅާ ފަރާތުން ބީ ަ
 2.1ބީލަން ހު ަ
ދނެއެވެ.
ނތައް އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅި ާ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔު ް
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
ނންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް
ބީލަން ހުން ަ
ނނަންވާނެއެވެ.
ހުށަހެޅޭ ބީލަމެއްކަން އެގެން އޮ ް
އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ .ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައި އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން

މ
އދި އަގު ހުށަހަޅާ ފޯ ް
ޅންވާނެއެވެަ .
ކށް އަގު ހުށަހަ ަ
ހ ބައިތަ ަ
ޅމަށް ދެވިފައިވާ ހުރި ާ
ގ ހުށަހެ ު
 3.2އޮންނަންވާނެއެވެ .އަ ު
ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
އ
ތ ް
ބީލަން ހުށަހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ .ބީލަން ަ
3.3

ށހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ
ށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހު ަ
ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަ ް
ނވޭނެއެވެ .ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ
ދލެއް ނުގެ ެ
މށްފަހު ،އަގަށް ބަ ަ
ހާޟިރުގައެވެ .ބީލަން ހުށަހެޅު ަ
ކވެ.
ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެ ެ
ނ
ތ ް
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ބީލަމާބެހޭ ގޮ ު

3.4

ހޟިރުވާން ވާނެއެވެ .ބީލަން
ޢލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ާ
މ ު
ނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ަ
ބނު ް
މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ޭ
މ އެކަމެއް
އއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަ ަ
ެ
ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ
ކވެ.
ބލަމެ ެ
ހށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ީ
ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .ބީލަން ު

3.5

މިބީލަމާއި

ގުޅިގެން

ޝންސް
އިލެކް ަ

ކޮމިޝަނުން

މންޓެއް
އެމެންޑް ެ

ދެވޭނަމަ

އެ

މންޑްމެންޓެއް
އެ ެ

ވެބްސައިޓުގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  2ވަނަ ޞަފުހާ

ގ
މިކޮމިޝަނު ެ

4

ބީލަން ބާޠިލްކުރުން
ނމަ ނުވަތަ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް  4ގައި
މަސައްކަތުގެ އަގު އަދި މުއްދަތު ސާފުކޮށް އިނގޭގޮތަށް ނެތް ަ

4.1

ބލަން ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.
ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ީ
އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އޮންނަން ވާނެއެވެ .އަގު ފޯމު ތަކުގައި ބީލަން
ތލު ކުރެވޭނެއެވެ.
ވެރިޔާ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑުނެތްނަމަ އެ ބީލަމެއް ބާ ި

5

ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

އ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނތަ ް
ކ ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔު ް
 5.1އެނެކްސް  4ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ބީލަމާއެ ު
ޔ  3އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަރު ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވާ ތަންތަނުން ،ވޭތުވެދި ަ
ދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި ލިޔުމެއް ވާންވާނީ މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން
ތއް ސާފުކޮށް އެނގެން
ލޔުންތަކުގައި ދެންނެވިފައިވާ ބައި ަ
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުމަކަށެވެ .މިގޮތުން ،މި ި
އޮންނަންވާނެއެވެ.
5.2

-

5.3
6

މަސައްކަތު ތަފްޞީލް
މުއްދަތު
ޚ
ނިންމަންޖެހޭ ތާރީ ު
ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚާއި މަސައްކަތް ނިންމި ތާރީޚު
މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު

ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަރު ހާމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔުން ހުށަހަޅާނަމަ ،ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގެ ޢަދަދު އެނެކްސް 3
އ ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް(ގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ޢަދަދުގެ ތެރޭގަ ި
ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން
އ
ދވިފައިވާ މައުލޫމާތަށާ ި
ލން ހުށަހެޅުމަށް ެ
ވޒަންކޮށް ،ބީ ަ
ލންތައް ަ
ލންތައް ބަލައިގަނެ ،ބީ ަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބީ ަ

ށ
ކ ް
އވާ ބީލަމުގެ ބައިތަ ަ
ގޑަށް ބަލައިގެން ފުރިހަމަކޮށްފަ ި
ކރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިން ަ
 6.1ޝަރުތުތަކާއި ބީލަން ވަޒަން ު
މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.
6.2
7

ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސްލިބޭ
ފަރާތަކަށެވެ.
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
އކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް
މ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮ ި
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަ ަ

ތގެ ޤަވާއިދުގެ 10.76ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
 7.1ފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ު
ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.
8
8.1

ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުން
ތގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  10.71ވަނަ މާއްދާއާ
އެގްރީމަންޓްގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަ ު
ޓޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ.
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭ ަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  3ވަނަ ޞަފުހާ

ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުތައް
ތަފްޞީލް

މާރކްސް

ބ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ.
ތށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލި ޭ
އެންމެދަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާ ަ
އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ
ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

އަގު

ބީލަމުގެ އަގަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް = 70

70
އެންމެ ދަށް އަގު

×

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު

އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ
ނ
ނޓް ދެވޭ ީ
ހން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއި ް
ބފަރާތުގެ އިތުރުން އެ ެ
ޕއިންޓް ލި ޭ
އުސޫލުންނެވެ .އެންމެ މަތިން ޮ
މުއްދަތު

ށވެ.
ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަ ެ

20

ޓ = 20
ލބޭ ޕޮއިން ް
ބީލަމުގެ މުއްދަތަށް ި

×

އެންމެ ކުރު މުއްދަތު
ތ
ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަ ު

ގ  5.2އަދި  5.3ގައިވާގޮތަށް ލިޔުން
ދނީ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހު ެ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ޭ
ތށް އެންމެ
ރއިން އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާ ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެ ެ
މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ

ލބޭފަރާތުގެ
މ މަތިން ޕޮއިންޓް ި
ށ ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ .އެން ެ
ލބޭ ގޮތަ ް
މަތިން ޕޮއިންޓް ި
ލގައިވާ ގޮތަށެވެ.
އންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއު ާ
އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮ ި
ޓ = 10
ލބޭ ޕޮއިން ް
ބީލަމުގެ މުއްދަތަށް ި

×

ބ
ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރި ާ
ބ
އެންމެ ގިނަ ތަޖުރި ާ

ޖުމްލަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

10

100

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  4ވަނަ ޞަފުހާ

އެނެކްސް( 1-އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު)
1

އަންދާސީ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު

 1.1ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

ރނިކްސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ނންވާ އިލެކްޓް ޯ
ކޮމިޝަނަށް ބޭ ު

 1.2ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު:

38/2022/G-001

ނބަރ:
 1.3އިޢުލާން ނަ ް

(IUL)38-AD/38/2022/94

 1.4އިޢުލާން ތާރީޚް:

 27މާރިޗު 2022

2

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

 1.1ވިޔަފާރީގެ ނަން:
 1.2ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު:
 1.3ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:
 1.4ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް:
 1.5ފޯނު ނަންބަރު:
 1.6އީމެއިލް އެޑްރެސް:
 1.7ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް:



އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި
ކުންފުނި
ޕާޓްނަރޝިޕް
ކޯޕަރޭޓިވް
3

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުއްޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ،ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ
ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)

#

4

މަޤާމް

ނ
ނަ ް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

ފއިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.
ތކީ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާ ަ
މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ މަޢުލޫމަ ަ
ސޮއި:

ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު:

ކ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބީލަމާއެ ު
ނޯޓް :މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެ ް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  5ވަނަ ޞަފުހާ

)ް (މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ2-ްއެނެކްސ
ުމަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ
-:ީ އެއ.ެ އައިޓަމްއެވ1 ީ މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭނ-1
ުއައިޓަމް ކޯޑ
ITM006

ދ
ު ަބޭނުންވާ ޢަދ

ތ
ި ެތަކ

3

#

)i5( ްކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމ

1

.ެޝނެވ
ަ ް އޮޕ1 ީ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް އަގުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނ-2
އ
ް ަ އަދި މި ސްޕެސިފިކޭޝަންއަށް ނުފެތޭ ބީލަންތ.ެއވ
ެ ީ މި އައިޓަމްގެ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ތިރީގައި އެވަނ-3
.ެބާޠިލުކުރެވޭނެއެވ

Item 6 (Code: ITM006)
Computer System i5
Specification
CPU
RAM
Hard Drive
Monitor
Keyboard
Mouse
Warranty

Minimum 11th Gen, i5 3.0 GHz
16GB
M.2 PCIe NVMe, minimum 500GB
Dual 24-inch Monitor, must be compatible with PC onboard graphics
output
Wired USB
Wired USB
3-years parts and 3-year service warranty

ާ ވަނަ ޞަފުހ6 ް ޞަފުޙާގެ ތެރެއިނ8 ޭބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނ

ްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ

އެނެކްސް( 3-އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް(
ތަކެތި
ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ()i5

އައިޓަމް ކޯޑު
ITM006

ބޭނުންވާ

ޖުމްލަ އަގު

ނިންމަން ހުށަހަޅާ

ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ އަދަދު

ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު

ޢަދަދު

(ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން)

މުއްދަތު

(ހުށަހަޅާނަމަ)

(މަދުވެގެން  120ދުވަސް)

3

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  7ވަނަ ޞަފުހާ

އެނެކްސް( 4-ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް)
#

ލން
އން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީ ަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެ ި

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.

ލިޔުންތައް

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



ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ



5

އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން




6

ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު ( 2މަސްހަމަނުވާ)

7

ބޭންކް ގެރެންޓީ

X

އފަރާތުން އައްޔަން
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ެ
ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ީ



މ
އެނެކްސް  1ގައިވާ ،ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯ ް



8
9

ނ
ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑުއޮތު ް

 10އެނެކްސް  3ގައިވާ ،އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ





ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ވަނަ ޞަފުހާ

އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި

ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.

