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 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު 
 

ކު   އެއްގޮތަށް   މަޢުލޫމާތާއި  މިހޮސްިޕޓަލުންދޭ  ކޮންޓްރޯލް  ޕެސްޓް  ގައި  މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު'  ޑިޒީޒް  މަސައްކަތް  'އިންފެކްޝަސް  ރުމުގެ 
 . ބޭނުންވެއެވެ ހޯދަން ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ

 

 ކަންތައްތައް   ދޭންވީ   ސަމާލުކަން   ފަރާތްތަކުން   ކުރިމަތިލައްވަވާ   ބިޑަށް  .1
  ހުށަހެޅުމުގެ   އަގު   މަސައްކަތައް  އަދި .  ވާނެއެވެ  ކުރަން   ދިރާސާ  ކިޔައި   ރަނގަޅަށް   ޝީޓް   މަޢުލޫމާތު  މި  ހުށަހެޅުމުގައި  އަގު   މަސައްކަތަށް .1.1

  ތަންތަން   ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ކޮށްސާފު  ގޮތް  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރަންޖެހޭ  ވަޑައިގެން  ށްސަރަހައްދަ   ކުރާ  މަސައްކަތް  ކުރިން
 .  ދިރާސާކުރަންވާނެއެވެ  ބަލައި ރަނގަޅަށް 

  ހުށަހަޅަން  އަގު   ވާގޮތަށް   ފުރިހަމަ  ކަމެއް  ހުރިހާ   ހިމެނޭ   ގައި "  ތަފްސީލް   މަސައްކަތުގެ "  ފަރާތްތަކުން  ހުށަހަޅުއްވާ   އަގު   ބިޑަށް .1.2
 .  ޖެހޭނެއެވެ

އަދި މަސައްކަތުގެ  .  ހެދިގެންދާނެއެވެ  ކޮންޓްރެކްޓެއް  ދުވަހުގެ  އަހަރު (  އެކެއް)  1  ދެމެދު   މިހޮސިްޕޓަލާ  އި ފަރާތާ  ކުރެވޭ  އެވޯޑު  ބިޑް .1.3
 ހޮސްިޕޓަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. )އެކެއް( އަހަރަށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު  1ފެންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު އިތުރު 

  ނުކުރެވޭނަމަ   މަސައްކަތް  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ، ބަލައި  ފެންވަރު   މަސައްކަތުގެ  މަސްދުވަހުގައި  3  ފުރަތަމަ  ކުރެވި  އެގްރީމަންޓް .1.4
 . ކުރެވޭނެއެވެ  ބާތިލް އެގްރިމެންޓް

 އަގެވެ. މިމަސައްކަތަށް މަހަކަށް ޖެހޭނެ  އަގުހުށަހަޅުއްވާނީ  ބިޑަށް .1.5
  ނުވަތަ   ފުރިހަމަނުކޮށް   ފޯމު.  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ފުރިހަމަކޮށް '  ފޯމް  ހުށަހަޅާ  ބިޑް'  އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ  ކަރުދާހާއިއެކު  މިމައުލޫމާތު .1.6

 . ނުގަނެވޭނެއެވެ ބަލައެއް  ހިސާބްތައް އަންދާސީ ފޯމުހުށަނާޅާ
ކުރުމަށް   .1.7 ކޮންޓްރޯލް  ޕެސްޓް  ގުޅިގެން  އެއްކަރުދާސް  މިބިޑާއި  ޝީޓާއެކު  މައުލޫމާތު  ްޕލޭން  ފްލޯރ  ސަރަހައްދުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ 

 ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 
 

 ތަފްޞީލް   މަސައްކަތުގެ  .2
 .މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ކޮންޓްރޯލް  ޕެސްޓް  ގައި'  ސެންޓަރު   މެނޭޖްމަންޓް  ޑިޒީޒް  އިންފެކްޝަސް'  ، އެއްގޮތަށް  މަޢުލޫމާތާއި  ހޮސްިޕޓަލުންދޭ  ހުޅުމާލެ
 ކަވަރ ކުރަންވާނެއެވެ. އާއި ސެންޓަރުގެ އެންމެހައި އިމާރާތްތައް  ސެންޓަރ  މެނޭޖްމަންޓް  ޑިޒީޒް  ންފެކްޝަސްހިދުމަތްދޭ ފަރާތުން މުޅި އި .2.1
އަދި މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ސޫފާއިސޫފިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި    މަކުނުތަތް  ، ، ކުރަފި، މެހި، ހިނިމަދިރިދުމަތްދޭ ފަރާތުން  ހި .2.2

 މަންޓް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  ޓްދޭންޖެހޭ ޓްރީ
ވެ ހުންނަ ފަރާތުގެ  ލު ނުމުގެ ކުރިން، ހުޅުމާލެ ހޮސްިޕޓަލުގެ ފަރާތުން ހަވާއެއްވެސް ކަހަލަ ޓްރީޓްމަންޓެސް ސެންޓްރު އޭރިއާގައި ދި .2.3

 . ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ 
 . ހިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެއިރު މުޅި ސެންޓަރަށް މަދިރި ރައްކާތެރިވުމަށް ޓަކައި ބޭނުންކުރާ ސްްޕރޭކުރަންވާނެއެވެ .2.4
އެކަމަ .2.5 ހުއްދަ  އިދާރާތަކުން  ބެހޭ  ކަމާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކެމިކަލްތަކަކީ  ބޭނުންކުރާ  ފަރާތުން  ހުއްދަ  ހިދުމަތްދޭ  ބޭނުންކުރުމަށް  ކަށް 

 . ދީފައިވާ ކެމިކަލްއަކަށް ވާންނާނެއެވެ
މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުއައްޒަފުން / ބަލިމީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސާފުތާހިރުކަމަށް    ހިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ސެންޓަރާއި ސެންޓަރުގައި .2.6

 ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.  
ކެމިކަލް .2.7 މުއައްޒަފުންގެ   ، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ  އަދި  ފޯރުކޮށްދޭމެޝިނަރީ  ްޕރޮޓެކްޓިވް ތަކެތި  މިން   ސައްކަތް އެވޯޑްކުރެވޭ  މަވާނީ 

 ފަރާތުންނެވެ. 
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 ތަކެތި  ޖެހޭ ހުށަހަޅަން  .3

 ޕްރޮޕޯސަލް / ހިސާބު   އަންދާސީ  .3.1
 ކޯޓޭޝަން  /ސައްކަތުގެ އަގު  މަ  .3.1.1
 . ވާންވާނެއެވެ ދުވަސް(  ނުވަދިހަ)  90  މަދުވެގެން މުއްދަތު ބާތިލުވާ ހިސާބު އަންދާސީ  ހުށަހަޅާފައިވާ .3.1.2
 ޕްރޮފައިލް ގައި ހިމަނަންޖެހޭ މައުލޫމަތު   / މައުލޫމާތު   ކުންފުނީގެ  .3.2

 ފެކްސް އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް ބަޔާންކުރުން ، ފޯނު ،ނަމާއި ފުރިހަމަ އެޑްރެސް  ކުންފުނީގެ .3.2.1
 މަސައްކަތްތައް މައިގަނޑު ކުންފުނީގެ .3.2.2

 ތަކެތި  އެހެނިހެން   ޖެހޭ ހުށަހަޅަން  3.3

 ކޮީޕ   ރަޖިސްޓްރީ  ކުންފުނީގެ 3.3.1
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުން ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވާ ' 'ކޮމްެޕނީ ްޕރޮފައިލް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް' ގެ ކޮީޕ / ސޯލް   3.3.2

 ްޕރޮްޕރިއޭޓަރޝިޕެއް ނަމަ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑް ކޮީޕ 
 ( މިންގަޑާއިވިޔަފާރިތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ޤާނޫނުން  ރެޖިސްޓަވުމަށް ޖީއެސްޓީއަށް) ކޮީޕ  ރެޖިސްޓްސްރޭޝަން ޓީ.އެސް.ޖީ 3.3.3
ފެށިގެން   3.3.4 ދުވަހުން  )ހުށަހަޅާ  ލިޔުން  ކްލިއަރަންސް  ވޭތުވެދިޔަ    3ޓެކްސް  ނުވަތަ  ހަމަނުވާ(  ޓެކްސް    3މަސް  ދުވަހުގެ  މަސް 

 ދައްކާފައިވާކަމުގެ ރިސިްޕޓްތައް
 ކުރެވޭނެ ފެންވަރުގެ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން   މިމަސައްކަތް   މާލީގޮތުން  .3.3

    ނުވަތަ   ސްޓޭޓްމަންޓް )ބޭންކްގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ( ( ބޭންކ2022ް ޖޫންއަދި  މެއި، އޭޕްރިލް)ވޭތުވެދިޔަ ތިން މަސްދުވަހުގެ  .3.3.1
 . ރިޯޕރޓް )އިންޑިެޕންޑެންޓް އޮޑިޓަރެއްގެ( ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ ފައިނޭންޝިއަލް ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓެޑް   2020 .3.3.2

ންކް ސްޓޭޓްމެންޓަކީ ބޭންކްގެ ތައްގަނޑުޖެހިފައިވާ  ބޭއަދި    .ތިންމަސްދުވަހުގެއެވެ  ވޭތުވެދިޔަ  ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ  ސްޓޭޓްމަންޓް  ބޭންކް:  ނޯޓް
 ން ނަގާފައިވާ ސްޓޭޓްމަންޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ގެ ފަހު  2022 ޖޫން  30 ންޓަކީބޭންކް ސްޓޭޓްމަ އޮރިޖިނަލް ސްޓޭޓްމެންޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 ހުށަހެޅުން   ލިޔުން   ދެނެގަތުމަށް   ހުރިމިންވަރު   ތަޖްރިބާ    މަސައްކަތުގެ  .3.4
ޕެސްޓް  )އަށް( މިމަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި  2022  މެއިއިން ފެށިގެން    2018  ޖޫން( އަހަރު ދުވަސްތެރޭ )ހަތަރެއް)  4ދިޔަ  ވޭތުވެ .3.4.1

ލިޔުންތައް(    ގޮތުން   (ޚިދުމަތް ކޮންޓްރޯލިންގ   ދީފައިވާ  ފަރާތުން  ކުރުވި  )އެމަސައްކަތް  ލިޔުންތައް  ކަމުގެ  ނިންމި  މަސައްކަތް  ކޮށްފައިވާ 
 ހުށަހެޅުން. 

ލިޔުންތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެއެވެ. ސައްހަކަން ކަށަވަރުނުވާ ސިޓީތައް  ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ  .3.4.2
 ހުށަހަޅާ ސިޓީގައި ތިރީގައި މިވާ މައުލޫމާތު ހުންނަންވާނެއެވެ. ވެލުއޭޝަނުގައި ބައިވެރި ނުކުރެވޭނެއެވެ. އި
 ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް  •
 މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގު  •
 ތު ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަ •
 މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް  •

 ގައި ބައިވެރި ނުކުރެވޭނެއެވެ.( ނުހުންނަ ލިޔުންތައް އިވަލުއޭޝަން  މިމައުލޫމާތު) މުހިއްމު ނޯޓް: 
 ޅާ ލިޔުންތަކެވެ.  ށަހަޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލިންގ ބެލެވޭނީ  ހުރިކަމަށް  ގުޅުން މަސައްކަތާއި .3.4.3

 

 އަގުހުށަހެޅުން  .4
  ހޮސްިޕޓަލުގެ   ކަމުގައިބަލާނީ މާރކެޓް ރޭޓްތަކަށް ބަލައި  އްއެކަށީގެންވާ އަގެ  މަސައްކަތަށްމިފަދަ  ކީ  އަގަ   ހުށަހަޅާ  މަސައްކަތް ކުރުމަށް  .4.1

 ޓެކްނިކަލް ޓީމްއިން ހަދާ ސާރވޭގެ މައްޗަށެވެ. 
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ނަމަ އެފަދަ ްޕރޮޕޯސަލްތައް ގަބޫލުނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެކަން އެފަރާތައް ތަފްސީލާއި  އް  އެކަށީގެންނުވާ އަގުތަކެ  ކީއަގުތަކަ   ހުށަހަޅާ .4.2
 އެކު އެންގޭނެއެވެ. 

  ހުރިހާ   ގައިވާ'  ތަފްސީލް   މަސައްކަތުގެ  ކުރަންޖެހޭ'   ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ  އަގު.  އަގެވެ  ޖެހޭ  ދުވަހަށް  އެއްމަސް  އަގުހުށަހަޅުއްވާނީ .4.3
 .ޑިސްކޮލިފައިކުރެވޭނެއެވެ ްޕރޮޕޯސަލްތައް ހުށަހަޅާ ޚިލާފަށް  މިއާއި. ފުރިހަމަވާގޮތަށެވެ ދާއެއްމާއް
 )ޖީއެސްޓީއަށް ރެޖިސްޓަވުމަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މިންގަޑާއިވިޔަފާރިތަކަށް( . ހިމަނައިގެންނެވެ ޓީ.އެސް.ޖީ ހުށަހަޅަންވާނީ އަގު .4.4

 

 ބިޑް އިވަލުއޭޝަން ން އަދި  ހުށަހަޅު   ހިސާބު   އަންދާސީ  .5
އުރަ  އެވެ.    ސިޓީއުރައެއްގައި  ސީލްކުރެވިފައިވާ  އް'ލިޔެކިޔުންތަ   އިހަންމެއެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ'  ހުށަހަޅުއްވާނީ  އަގު  ބިޑަށް  މި .5.1 ސިޓީ 

 އެޑްރެސްކުރަންވީގޮތުގެ ފޯމެޓް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 
BID REFERENCE: TENDER/HMH/2022/018-R1 

Hulhumalé’ Hospital 

Huvandhumaa Hingun, Hulhumalé 

+960 3350113 

 

 ގެންދާނެގޮތް   ކުރިއަށް   އިވަލުއޭޝަން  .6
ފައިނޭންޝިއަލް  .  އުސޫލުންނެވެ  ްޕރޮރާޓާ  ލިބޭގޮތަށް   ގިނަމާކްސް  ހުށަހަޅާފަރާތަށް   ކުޑައަގެށް  އެންމެ  މާކްސްދޭނީ   އަގަށް .6.1

 ކުގެ ްޕރޮޕޯސަލްތަކެވެ. ފަރާތްތަ  ފާސްވެފައިވާ  އިވަލުއޭޝަންއިން ޓެކްނިކަލް   އިވަލުއޭޝަންގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ
  މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ އުސޫލުން މުޅި ްޕރޮޕޯސަލް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެންމެ .6.2

 އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއްކަމަށް ނިންމޭ ފަރާތަކަށެވެ. 

 ޕޮއިންޓް  80 އަގު 1

 ޕޮއިންޓް  20 ތަޖުރިބާ 2
 

 އަގު   މަސައްކަތުގެ  .6.3
، އެންމެ   އަގަށް މާކްސްދެވޭނީ އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ގިނަމާކްސް ލިބޭގޮތަށެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް

 ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަގަށް ބަލައި ނިސްބަތުން މަދުން މާކްސް ދެވޭ، ްޕރޯރާޓާގެ އުސޫލުންނެވެ.  
 ތަޖްރިބާ  .6.4

  މަސައްކަތްތަކަށް   ކޮށްފައިވާ   ދުވަހުގެތެރޭގައި   އަހަރު  4  ފާއިތުވެދިޔަ  ދާއިރާއިން   ކުރުމުގެ   ކޮންޓްރޯލް   ޕެސްޓް   ބެލެވޭނީ  ތުގައިގޮ  ތަޖުރިބާގެ
  ތިރީގައި   ބިނާކޮށް  އަގަށް  މަސައްކަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިޔުންތަކުގައި  ހުށަހަޅާ  ދެވޭނީ  މާރކްސް މިބަޔަށް   .ލިޔުންތަކަށެވެ  ދޫކޮށްފައިވާ
 . މަތީންނެވެ ގޮތުގެ  މިދަންނަވާ

 ޕޮއިންޓް  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

 4 ރ އަށް ވުރެން ދަށް  100,000

 8 ރ ދެމެދ150,000ުރ އާއި 100,001

 16 ރ ދެމެދ200ު, 000ރ އާއ150,001ި

 20 ރ އަށް ވުރެ މަތި 200,001
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 ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ގަޑިއާއި ތަން  .6.5
  މި  ފަރާތްތަކަށް  ނުވާ  ހާޒިރު  ގަޑިއަށް މިބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.  

ހުށަހަޅަން    .ނުވެވޭނެއެވެ  ބައިވެރި  ބިޑުގައި ބިޑް  ކުރިން  ވަގުތުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުށަހަޅަން  މިބިޑް  ތަނަށް  އަދި  ކަނޑައެޅިފައިވާ 
 ނުގަނެވޭނެއެވެ.  ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. އަދި ވަގުތު ހަމަވުމަށްފަހު ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި

 

 2022 ޖޫން 30 އިއުލާން އާއްމުކުރުން 

 މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން: -ސުވާލުތަށް އީ
އަށް    tender@hmh.mv  ގެ ނިޔަލަށް  0010:ވާ ދުވަހުގެ    2022  ޖުލައި  13

 ސުވާލު އީމެއިލް ކުރެއްވުން 

 ގެ ކުރިން   12:00ވާ ދުވަހުގެ  2022 ޖުލައި 17 ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުފޮނުވުން: 

 ހުށަހެޅުން ބިޑް 

 2022 ޖުލައި 18 ތާރީހް: 

 10:00 ގަޑި: 

 ހޮސްިޕޓަލް   ހުޅުމާލެ/  ރޫމް  މީޓިންގ ވައްލަ ތަން: 

 ނޯޓް: ބިޑް ހުށަހަޅުއްވަން ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. 
 

 ކުރުން   އެވޯޑް  .7
 އިވަލުއޭޓްކުރުމުން، ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި، ބިޑް ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެކަން އަންގާނެއެވެ. ބިޑް  .7.1
ރުމުގެ  ބިޑް އެވޯޑްވިކަމަށް ބަލާނީ އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމުންނެވެ. ބިޑް ކާމިޔާބުކުރިކަން އެންގުމަށްފަހުވެސް އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކު  .7.2

 ކެންސަލްކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު މި ހޮސްިޕޓަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ކުރިން ބިޑް 
  މަސައްކަތް އެވޯޑްކުރަން ބިޑްއިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ނިންމައި އެކަން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެންގުމުން އެކަން ކުރެވެން ނެތްކަމަށްބުނުން  .7.3

ނައުން ނުވަތަ މަސައްކަތުން ބައެއް   ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ މަސައްކަތް ނުނިމި  ނުވަތަ އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރަން  ނިންމާފައި މަސައްކަތް 
ކަށް މަސައްކަތް  ލަސްވާތީ އެގްރީމެންޓް ބާތިލްކުރަންޖެހުންފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް، ހަމަހާއި އެއްއަހަރާއި ދެމެދު މުއްދަތަ

 . ޙަވާލުނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިހޮސްިޕޓަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 

 ގޮތްތައް   ކުރެވިދާނެ   ބާތިލް   ބީލަން  .8
  ހިމަނައިފައިވުން   މަޢުލޫމާތު ހިލާފް ހަގީގަތާއި މައުލޫމާތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ .8.1
   ނުވުން()މަސައްކަތުގެ ރިކުއަޔަރމަންޓަށް ނުފެތޭ ނުވަތަ ސްެޕސިފިކޭޝަން ފުރިހަމަ  ފުރިހަމަނުވުން މަޢުލޫމާތު .8.2
މައުލޫމާތު  ތާޚިދުމަތްދޭފަރާ .8.3 ސާފު  އެކަމުގެ  އޮވެ  ވެރިޔަކާ  މިތަނުގެ  ގުޅުމެއް،  އެއްވެސް  ވިޔަފާރިގެ  ނުވަތަ  ތިމާގެކަމުގެ  އި، 

 ހުށަހަޅައިފައިނުވުން. 
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އެޓޭޗްކުރެ  ކަރުދާހާއިއެކު  މިމައުލޫމާތު .8.4 ފުރިހަމަކޮށް  ފޯމް'  ހުށަހަޅާ  'ބިޑް  ނުވަތަ  ވިފައިވާ  ފުރިހަމަނުކޮށް  ފޯމު 

 .ފޯމުހުށަނާޅާ އަންދާސީ ހިސާބްތަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ 
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