ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރިއަށްގެންދާ އައި.ސީ.އައި.އޭއަށް ބޭނުންވާ ދަބަހާއި ގިފްޓް
ޕެކް ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
ޢިޢުލާން ނަންބަރު(IUL)170-PR/170/2022/147 :
އިޢުލާންގެ ތާރީޚް 01 :އޮގަސްޓް 2022
ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި 11 :އޮގަސްޓް  2022ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  12:00ގައެވެ.
 .1ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލު:
 .1.1މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރިއަށްގެންދާ
ޕލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ( .ތަފްސީލް ޖަދުވަލު  4ގައި)
ޕކް ތައްޔާރުކޮށް ސަ ް
އައި.ސީ.އައި.އޭއަށް ބޭނުންވާ ދަބަހާއި ގިފްޓް ެ

#

އަދަދު

ތަފްޞީލް

ސްޕެސިފިކޭޝަން

1

300

ބސް
ދަ ަ

ޖަދުވަލު  1 – 4ގައި

2

300

ގިފްޓް ޕެކް

ޖަދުވަލު  2 – 4ގައި

ޑެލިވަރީ މުއްދަތު

ގިނަވެގެން  30ދުވަސް

 .2އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް
 .2.1މި މަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ފޯމު
ބތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
ބލަން ާ
ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ ީ
 .2.2އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ މަސައްކަތުގެ އަގާއި ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަގު (ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާނަމަ) ވަކިން
އެނގޭ ގޮތަށް އަދި ޖުމްލަ އަގު އެނގޭ ގޮތަށެވެ.
 .2.3އަގު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
ބޑް އަދި ( 01އެކެއް) އޮޕްޝަންއެވެ.
 .2.4މި މަސައްކަތަށް ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހެޅުއްވޭނީ ( 01އެކެއް) ި
ބޑްގެ ވެލިޑިޓީ މަދުވެގެން ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .2.5މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ި
 .2.6ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާނަމަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ބލަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު )2
 .2.7ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ީ
 .2.8އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ  /ކުންފުންޏެއް ނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 .2.9މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ދޫކޮށްފައިވާ ނޮޓިފިކޭޝަން އޮފް ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން( .ޖީ.އެސް.ޓީ
އަށް ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާނަމަ)
ބލަން ހުށަހަޅާއިރު ސްޕެސިފިކޭޝަން އެނގޭނެ ފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތޭ ނުވަތަ
ީ .2.10
ބޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ( .މި ޔުނިވަރސިޓީއިންދޭ ސްޕެސިފިކޭޝަން ކޮޕީ ޕޭސްޓްކޮށްފައި ހުންނަ ނަމަ
ބލަންތައް ާ
ހުށަނާޅާ ީ
ބލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ).
ސްޕެސިފިކޭޝަންއެއް ގޮތުގައި ަ
ބލަންތައް
 .2.11އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ކޮންމެ ޖަދުވަލަކަށް ވަކިންނެވެ .އަދި ީ
އިވެލުއޭޓްކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނީ ވަކި ވަކިންނެވެ.
ބޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
ބތައް ާ
 .2.12ޖަދުވަލު  4ގައިވާ ރިކުއަރމަންޓް ނުވަތަ ސްޕެސިފިކޭޝަން އާއި ދިމާ ނުވާ އަންދާސީ ހިސާ ު
 .3ބީލަމުގެ ލިޔުންފުރިހަމަކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް އަދި ބީލަން ބީލަން ހުށަހެޅުން
ބލަމަށް ދެވިފައިވާ
ބރުގައި ީ
ބންދުކުރެވިފައެވެ .އަދި ،ސިޓީ އުރައިގެ ޭ
ބލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ަ
ީ .3.1
ބލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ނަން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
ނަމާއިީ ،
 .3.2ކޮންމެ ޞަފްޙާއެއްގައި ޞަފްޙާ ނަންބަރ ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ.
ބލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ސޮއި ކުރަންޖެހޭނެއެވެ .ކުންފުނި/އިންވެސްޓްމަންޓް/ވިޔަފާރި
 .3.3ކޮންމެ ޞަފްޙާއެއްގެ ތިރީގައި ީ
ފަދަ ތަންތަނުން އިސްވެރިއަކު ސޮއިކޮށް ތައްގަޑުވެސް ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ.
ބއިންޑްކޮށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަކުން ގަނޑު
 .3.4ހުރިހާ ގަނޑެއް ހުންނަންޖެހޭނީ ހީރަސް ޖަހައި ނުވަތަ ަ
ވަކިނުކުރެވޭގޮތަށެވެ( .މިއީ ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބީލަމުގެގަނޑަކަށް ބަދަލުނުގެނެވޭގޮތް ހެދުމަށެވެ).
ބ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޞިރުވާން ވާނެއެވެ.
 .3.5އަންދާސީ ހިސާ ު
ބލަން ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
ބއްދަލު ވުމަށް ހާޞިރު ނުވެވޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް ީ
ބޑް ަ
ބއްވަ ޕްރީި -
 .3.6މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ާ
ބލަންވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ނަމަވެސް މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ އިރުޝާދުތައް ހޯދުމަކީ ީ
ބލަން ހުށަހެޅުމުގެ
ބރު  (IUL)170-PR/170/2022/147އާއިގުޅިގެން ީ
ނޯޓް :މި ޔުނިވަރސިޓީގެ އިޢުލާން ނަން ަ
ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށްށެވެ.

 .4ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އަދި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ

ބ ކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ބލަން ކާމިޔާ ު
ބ ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ީ
މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާ ު
ބޑު
ބރުގައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ޮ
ބގެ ޖަދުވަލު  1ގެ  5ވަނަ ނަން ަ
ބ ު
އަގު ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  10ވަނަ ާ
ކަމުގައިވާނަމަ ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ  5%އެވެ.
 .5ހުށަހަޅުއްވާ އެސްޓިމޭޓް  /އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ އުޞޫލު:
 .5.1ހުށައަޅާ އަގަށް70% :
 .5.2މުއްދަތު20% :
ބ އަށް10% :
 .5.3ތަޖުރި ާ
 .6މާކްސްދިނުމުގައި ބެލޭން ކަންތައްތައް:
ބލާއިރު
 .6.1މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  10.45ގެ ދަށުން ހުށައަޅާފައިވާ އަގުތަކާއި ،އެތަނަކުން އެކަމަކަށް އަންދާޒާކުރާ އަގާއި އަޅާ ަ
ބލުން
ހުށައަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްކަން ެ
 .6.2އަގު( 70% :އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފަރާތައް)
 .6.3މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު ( 20% :އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް) މަސައްކަތް ނިންމުމަށް
ބންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.
ހުށަހަޅާ މުއްދަތު ހުށަހަޅަންވާނީ ަ
ބ މި ގޮތުން މަސައްކަތުގެ
ބފައިވާ ތަޖްރި ާ
ބ 10% :މި މަސައްކަތުގައި ފާއިތުވެދިޔަ ( 05ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހު ލި ި
 .6.4ތަޖުރި ާ
ބލެވޭނީ  2022ގެ މި ދުވަހުން ފެށިގެން (އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ފާއިތުވެދިޔަ 05
ބގެ ގޮތުގައި ެ
ތަޖްރި ާ
ބނާ  /ކެންވަސް ފަދަ ތަކެތި ޕްރިންޓް
(ފަހެއް) އަހަރު) ( 01އޮގަސްޓް  2017ން  01އޮގަސްޓް  )2022ކޮށްފައިވާ ެ
ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިއުމަށެވެ .މަސައްކަތް
ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ގޮތުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް އަދި އެގްރިމަންޓެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން މާކްސް ދެވޭނީ
ގިނަ ވެގެން  05ލިޔުމަށެވެ .ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް ދެވޭނީ  02މާކްސް އެވެ).
 .7މާކްސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ފޯރމިއުލާ

For Price: Lowest price ÷ Price on the proposal x percentage = Total % in price
For Delivery: Shortest period ÷ Proposed delivery period x percentage = Total % in Delivery
For Experience: Number of experience letter * Marks allocated = Total % in Experience

 .8އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލް ކުރުން
ބޔާންކޮށްފައިވާ އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ
 .8.1މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ( 02ދޭއް) ވަނަ ނުކުތާގައި ަ
ބޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ އެފަރާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ާ
 .9ނޯޓް:
ބ ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް
ބތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ހޮވުނުކަން ނުވަތަ ނޮހޮވޭކަން އަންދާސީ ހިސާ ު
 .9.1އަންދާސީ ހިސާ ު
އެންގޭނެ އެވެ.
ބޑް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ
ބޑު އަގެއްކަމަށް ި
 .9.2މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ މަސައްކަތާއި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ޮ
ބގެންވެއެވެ.
ބޑްކޮމިޓީއަށް ލި ި
ކުރެވިއްޖެ ނަމަ މި މަސައްކަތް އެވޯޑް ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ި
ބ ހުށައެޅުމަށްފަހު އެމަސައްކަތައް ހޮވުނު ފަރާތައް ލިޔުމަކުން އެކަން އެންގުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތުން
 .9.3އަންދާސީ ހިސާ ު
ވަކިވެއްޖެނަމަ ،މި ޔުނިވަރސިޓީ އިން ކުރުވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި  1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް އަންދާސީ
ބއިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ބ ހުށައެޅުމަށް ަ
ހިސާ ު
ބޔަކާއި ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ބ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން އިތުރު ަ
 .9.4ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމަށް ފަހު ސަ ް
 .9.5އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  procurement@ium.edu.mvއަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

 .10ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން:

ބރާސްފަތި ދުވަހުގެ  11:00ގައި
ބއްދަލުވުން އޮންނާނީ  04އޮގަސްޓް  2022ވާ ު
މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ަ
ބނުންފުޅުވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައެވެ .މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޭ
ބދަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން  procurement@ium.edu.mvއަށް
ފަރާތްތަކުން  10އޮގަސްޓް  2022ވާ ު
މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.
 .11އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން :
ބ ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން އޮންނާނީ  11އޮގަސްޓް  2022ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  12:00ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އަންދާސީ ހިސާ ު
އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ،ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޙާޞިރުގައެވެ.

ޖަދުވަލު 1
އަގު ހުށަހަޅާ ފޯރމް ( 300ދަބަސް)
 -1ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
-1.1

ނ
ނަ ް

-1.2

އެޑްރެސް
 -2ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު

2.2

ޢިއުލާން ނަންބަރު

#

 -3.1މަސައްކަތް /ތަކެތީގެ ތަފްސީލް

1

ދަބަސް

އަދަދު

 -3.3ރޭޓް

 -3.4ޖީއެސްޓީ

 -3.5ޖުމްލަ

300
ޖުމްލަ އަގު (ރުފިޔާ):
ޖީ.އެސް.ޓީ (ރުފިޔާ):
މުޅި ޖުމްލަ (ރުފިޔާ):

 -3މުއްދަތު އަދި ބިޑްގެ ވެލިޑިޓީ

-4.1

މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ
ވސް)
މުއްދަތު (ދު ަ

-4.2

ވސް)
ވލިޑިޓީ (ދު ަ
ގ ެ
ބިޑް ެ
 -4ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

ވ މުއްދަތަށް މި
ގއި ާ
ގށް އަދި ަ 4.1
ވ އަ ަ
ވފައި ާ
ނ ި
ގއި ދެން ެ
ނމަށް މަތީ ަ
ވ މަސައްކަތް  /ޚިދުމަތް  /ތަކެތި ފޯރުކޮށްދި ު
ގއި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
މަތީ ަ
ނމަށް އަޅުގަނޑު  /އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.
ވތަ ޚިދުމަތް ދި ު
މަސައްކަތް ނު ަ
 -5ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ
ސޮއި
ނ
ނަ ް
މަޤާމް
ތާރީޚް

އޮފިޝަލް ސްޓޭމްޕް

އަގު ހުށަހަޅާ ފޯރމް ( 300ގިފްޓް ޕެކް)
 -6ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
-1.3

ނ
ނަ ް

-1.4

އެޑްރެސް
 -7ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު

2.2

ޢިއުލާން ނަންބަރު

#

 -3.1މަސައްކަތް /ތަކެތީގެ ތަފްސީލް

1

ގފްޓް ޕެކް
ި

އަދަދު

 -3.3ރޭޓް

 -3.4ޖީއެސްޓީ

 -3.5ޖުމްލަ

300
ޖުމްލަ އަގު (ރުފިޔާ):
ޖީ.އެސް.ޓީ (ރުފިޔާ):
މުޅި ޖުމްލަ (ރުފިޔާ):

 -8މުއްދަތު އަދި ބިޑްގެ ވެލިޑިޓީ

-4.1

މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ
ވސް)
މުއްދަތު (ދު ަ

-4.2

ވސް)
ވލިޑިޓީ (ދު ަ
ގ ެ
ބިޑް ެ
 -9ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

ވ މުއްދަތަށް މި
ގއި ާ
ގށް އަދި ަ 4.1
ވ އަ ަ
ވފައި ާ
ނ ި
ގއި ދެން ެ
ނމަށް މަތީ ަ
ވ މަސައްކަތް  /ޚިދުމަތް  /ތަކެތި ފޯރުކޮށްދި ު
ގއި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
މަތީ ަ
ނމަށް އަޅުގަނޑު  /އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.
ވތަ ޚިދުމަތް ދި ު
މަސައްކަތް ނު ަ
 -10ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ
ސޮއި
ނ
ނަ ް
މަޤާމް
ތާރީޚް

އޮފިޝަލް ސްޓޭމްޕް

ޖަދުވަލު 2
އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް
 -1ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
1.1

ނަން:

1.2

އެޑްރެސް

1.3

ނބަރު
ރަޖިސްޓްރީ ނަ ް

1.4

ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ތާރީޚް

1.5

ފޯން ނަންބަރު

1.6

އީމެއިލް އެޑްރެސް
-2

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ( ކުންފުންޏެއް ނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ،ޕާރޓްނަރޝިޕެއް ނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ
މަޢުލޫމާތު ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ ވެރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )
ނ
ނަ ް

#

-3

މަޤާމު

އާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް

 -4ޕްރޮފައިލްގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ޖަދުވަލު 3
ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކުރާ ފޯމު

ބީލަން (އަގު) ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ އަންގައިދޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި އަންނަނިވި ތަފްޞީލް ހުންނަންވާނެއެވެ.

•

މަސައްކަތުގެ ބާވަތް

•

މަސައްކަތުގެ އަގު

•

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު

•

މަސައްކަތް ކުރެވުނު ތަން

•

މަސައްކަތް ކުރެވުނު އަހަރު

ނޯޓް :ތަޖްރިބާގެ ގޮތުގައި މިޔުނިވަރސިޓީއިން ބެލުމަށް ހުށަހަޅާ މަސައްކަތްތަކީ  01އޮގަސްޓް  2017ގެ ކުރީގެ މަސައްކަތަކަށް ވެގެން
ނުވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ މަސައްކަތަކާއެކު އެމަސައްކަތެއް ކުރިފަރާތުން އެކަމާއި ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ލިޔުން ހުށަނާޅާ މަސައްކަތްތައް ތަޖްރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ނުބެލޭނެއެވެ.

................................. ..............
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MATERIAL: LINEN
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Color: dark green
Items in the pack: 1 Thermos Cup, 1 Notebook, 1 Metal Pen
Size of the thermos: 0.5 LITRE
Size of the notebook: 148MM X 105MM
Number of page: 192 PAGES (96 SHEETS OF PAPER)
Line details: Single line
Size of the metal pen: 140MM
Carton size: 29.5*29.5cm

