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 333/333/2022/5(IUL)2ނަންަބރު: 

 

 އިޢުލާން 
 

 .ފަރާތެއްހޯދުން   ވޮލީ ކޯރޓްގައި ރޮސްޓްރޮމްއެއް އަޅައިދޭނޭ ގެ ތުލުސްދޫ
 

އިއުލާނާ ގުޅިގެން ހުށައަޅާފައިވާ ބީލަްނަތކަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް  ނަންބަރު 333/333/2022/32(IUL)މިކައުންސިލްގެ 
 ތުލުސްދޫގެމިކައުންސިލުންދޭ މައުލޫމާތުތަކަށް ބިނާކޮށް ކ. ތުލުސްދޫގައި  ނުލިބޭތީ އެއިއުލާން ބާތިލްކޮށް ައލުން އިއުލާންކުރަމެވެ.

 ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭުނންވެއެވެ.  އަޅައިދޭނޭ ރޮސްޓްރޮމްއެއް ކޯރޓްގައި ވޮލީ

 ގެ ކުރިން މިއިދާރާގެ  13:00ވަނަ ދުވަހު  2022އޮގަސްޓް  11ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  މިމަސައްކަތްކުރުމަށްވީމާ 
އަށް އީމެއިލް  (  info@thulusdhoo.gov.mv)އީމެއިލް  މިއިދާރާ ނުވަތަ ގުޅުއްވައިގެން އަށް 6640183 ނަްނބަރުފޯނު 

 11:30ވަނަ ދުވަހު  2022އޮގަސްޓް  11 ސާފުކުރެއްވުމަށް ކުރައްވާ ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން ެއދެމެވެ. އަދި އެއްވެސް މައުލޫމާތު 
ޕްރޮޕޯސަލް އަށް  11:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2022އޮގަސްޓް  16އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 

 ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ، ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހު، ހުށައެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ހާޟިރުގައި އެގަޑީގައެވެ.
 ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ބިޑް ހުށަެއޅޭނެއެވެ. ބިޑްގައި ރަޖިސްޓްރީ

( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ 18/2014މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު )
( ެގ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ 19/2014ކުންފުނިތަކަށާިއ، އަމިއްލަ ފަުރދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )

 ވެ.ފަރާތްތަކަށެ

 މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންުގމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.
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 ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ހޯދުމަށް  ފަރާތެއް ގެ ވޮލީ ކޯރޓްގައި ރޮސްޓްރޮމްއެއް އަޅައިދޭނޭ ތުލުސްދޫ

 

 :ތަޢާރަފް ( 1

 ރޮސްޓްރޮމްއެއް  ކޯރޓްގައި ވޮލީ ތުލުސްދޫގެ  އާއި ގުޅިގެން  /333/333/2022(IUL)25މިއީ އިޢުލާން ނަންބަރު         
އޮގަސްޓް  11ނީ ނާމިކަމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮން. ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާހެކެވެ އަޅައިދޭނޭ
 ޕްރޮޕޯސަލް އަދި . ގައި މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައެވެ 11:30ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި ވާ  2022

އުންސިލް އިދާރާގެ މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫކަ ގައި  11:00ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ވާ  2022އޮަގސްޓް  16 ހުށަހެޅުން އޮންާނނީ
 .ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައެވެ

 2( މައުލޫމާތު  ކަރުދާހަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް :

ޮކންމެހެން ގެްނނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ެގންނަން ެފނިއްޖެނަަމ  މައުލޫމާތަށްހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން  ޕްރޮޕޯސަލް
އަދި އެ . އެމެންޑްމެންޓުތަކަކީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ބައެކެވެމިގޮތުން ގެންނަ . ގެނެވިދާނެއެވެ( އިތުރު /އުނި)އެމެންޑްމެންޓެއް 

 .ކުރެވޭނެއެވެޙަވާލު އިތުރު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  /އުނި

 :ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން ( 3

ގެ ކުރިްނ  13:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  2022އޮގަސްޓް  11 ފަރާްތތަކުން ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްަވން ޭބނުންވާ
އަށް ގުޅުއްވައިގެން ނުވަަތ  6640183ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މިއިދާރާގެ ނަންބަރ  . ރަޖިސްޓްރީކުރެއްވުން އެދެމެވެ
 .ރަޖިސްޓްރީކުރަންވާނެއެވެ(  info@thulusdhoo.gov.mv)މިއިދާރާއާށް އީމެއިލްކޮށްގެން

 މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން:( 4
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ މަޢުލޫާމތެއް ނުވަތަ އިތުރަށް ސާުފނުވާ ކަމެއްވާނަމަ އެކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ބީަލން ހުށަހަާޅ 

ށް ގުޅުއްވައިގެން ފޯނަ 6640183ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ބީލަމާގުޅިގެން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވާނަމަ 
ގައި މާލެއަތޮޅު  11:30ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  2022އޮގަސްޓް  11 ސާފުކުރެވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

 ތުލުސްދޫކައުންސިލް އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

 ހުށަހަޅަންވިތަނާއި ސުންގަޑި:( ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި 5
ލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫކައުންސިލް އިދާރާގެ ގައި މާ 11:00ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ވާ  2022އޮގަސްޓް  16 ބައްދަލުވުން ބީލަން ހުޅުވުމުގެ

 ކޮންފަރެންސް ހޯލްގަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

mailto:secretariat@kaaf.gov.mv


` 
 

 
 

                Secretariat Of The Thulusdhoo Council            މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 Kaafu / Thulusdhoo, Rep of Maldives                     ކ.ތުލުސްދޫ/ދިވެހިރާއްޖެ                  

 

info@thulusdhoo.gov.mv  ްމާލެއަތޮޅު ުތލުްސދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ކ.ތުލުސްދޫ       ފޯން: 6640183      ފެކްސް: 6640183      އީމެއިލ 

 

ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިާސބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެްއ  ނޯޓް:
ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖައްސަފައިވާ ތާރީޚަކީ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި 

 ގައެވެ. 11:00ނަމަ ބީލަން ހުަށެހޅުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު ހަމަޖައްސައިފި

 ( މުހިންމު ބައިތައް:6
ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ޫނން އަންދާސީހިސާބާއި މިމަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައި ދީފައިވާ  .1

 ނޫން އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލްވާނެއެވެ. ޙަހިސާބާއި އަދި މަޢުލޫމާތު ސައްހުށަހަޅާ އަންދާސީއިރުޝާދުތަކާއި ޚިލާފަށް 
 ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށައެޅޭީނ އެއް އަންދާސީހިސާބެކެވެ. .2
 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަާޅ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައެއް ުނގަނެވޭނެއެވެ. .3
 ދުވަސް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 45ވެލިޑިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅާ އަންދާސީހިސާބުގެ އަގުތަކަށް  .4
 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު އެކަށިގެން ނުވާ މުއްދަތަކާއި އަގެއް ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.  .5
ސީހިސާބު ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތުންނެވެ. އަުގ އަންދާސީހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމަށް ދާ އެންމެހައި ޙަރަދެއްކުރާނީ އެ އަންދާ .6

އަދި އަމިއްލަ  ނެ އަގެވެ.އެމަސައްކަތް ކޮށްދެވޭ މި ކައުންސިލުން ތަކެތި ފޯރު ކޮށްދޭނަމަ ތަކެތި ދިުނމުންހުށަހަޅާނީ 
 ތަކެތީގައި ކުރަންޖެހޭނަމަ އަމިއްަލ ތަކެތީގައި އެމަސައްކަތެއް ކޮށްދެވޭނެ އަގެވެ.

ވަކިން އެނގޭނެހެން ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ. ީބލަމުގެ މުއްދަތު ޖަހާނީ ބަންދުދުަވސްތައް ހިމަނައިގެން  މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު  .7
 ދުވަހުގެ އަދަދުންނެވެ.

ކުންފުނި އަދި ވިޔަފާރިތަކުން އަގު ހުށަހަޅަން ވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ޖުމްލަ އަގު ފެންނަގޮތަށް ދިވެިހ  .8
 ރުފިޔާއިންނެވެ.

ރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުަށހަޅަްނޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ުނވާނަމަ ބީލަްނތައް ބީލަން ހުަށހަޅާއި .9
ބަލައިނުގަނެޭވނެއެވެ. އަދި ީބަލންތައް ބަލައިަގތުމަށްފަހުވެސް ީބލަމުގެ ކޮންމެ މަރުހަލާއެއްގައި ނަމަވެސް ބީލަމެއް 

 އް ބާޠިލް ކުރެޭވނެއެވެ.ފުރިހަމަ ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެ ބީލަމެ
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ތުލުސްދޫ ކައުންސިލާއި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާއެއްގެ ވެރިއެއް ނުވަތަ  .10

މުވައްޒަފަކާ ތިމާގެކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ނުަވތަ ަކއުންސިލްގެ ދާއިރާގެ 
އްވެސް އޮފީހެއްގައި ވަޒިފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްނަމަ އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނޭގނެ ލިޔުމެއް ސޮއިކޮށް އެ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުެމއް ހުށަނާޅާ ހުއްޓާ އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލާ އެބީލަން ާބޠިލް 
 ކުރެވޭނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( "ދައުލަތުގެ ތަނަކަްށ، އެތަނެއްގެ ުމވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި  12.05ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  .11
ވިޔަފާރިއަކުން އެތަނަކަށް އެއްޗެއް ގަންނަންވާނީ، ނުަވތަ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ތަނަކުން މަސައްކަތެއް ކުރުވައި 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަާރ -ތަކަށް އެކަން ކުރެވެން ނެތް ހާަލތެއްގައި އެންޓިޚިދުމަތެއް ހޯދަންވާނީ، އެނޫން ގޮ 
ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ" އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެފަދަ ފަރާތްތަުކން ހުށަހަޅާ ބީލަްނތައް ބާޠިލްުކރުމުގެ އިޚްތިޔާޜު 

ށްވުރެ ގިނަ ފަރާުތން އަންދާސީހިސާބު މިކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތަށް ބާިޠލުކުރެވޭނީ ެއއް ފަރާތަ

mailto:secretariat@kaaf.gov.mv


` 
 

 
 

                Secretariat Of The Thulusdhoo Council            މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 Kaafu / Thulusdhoo, Rep of Maldives                     ކ.ތުލުސްދޫ/ދިވެހިރާއްޖެ                  

 

info@thulusdhoo.gov.mv  ްމާލެއަތޮޅު ުތލުްސދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ކ.ތުލުސްދޫ       ފޯން: 6640183      ފެކްސް: 6640183      އީމެއިލ 

 

ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަނުގެ މަޝްވަާރ -ހުށަހަޅާފައިވާނަމައެވެ. އެންމެ ަފރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަާޅފައިވާނަމަ އެންޓި
 ލިބިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

ގެ 1.02ށް ބެލެވޭނީ، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ތަނެއްކަމ11ަމި މާއްދާގެ ) .12
ކަމަށް ބުނެފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުަވތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ  ")ހ( ގައި، "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓް

 .ތަނަކަށެވެ

 ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުން ( 7

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަަމ ނުވަތަ އެްއބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު  •
ގައި  17.19މަސައްކަތް ފުރިހަމަނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުެގ 

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ިފޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ީބލަންެވރިން ކުރިކަން  17.17ލަމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ބީ •

ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ އެފަރާތެއް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް އެމައްސަލަ 
 .ހުށަހެޅޭނެއެވެ

 :ހިމަނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ގައި ޕްރޮޕޯސަލް  (8

އަްށ ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ( 6: )އިން ފެށިގެން ނަންބަރ( 1: )ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ނަންބަރު ޕްރޮޕޯސަލް 
 . ގޮތަށް ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

ކުންުފނި ނުަވތަ އިންެވސްމަންޓް ނުވަަތ )( 2ޖަދުވަްލ )ހުށަހަޅާ ފޯމް ޕްރޮޕޯސަލް ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ  .1
 .(ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ފަދަ ތަންތަުނން ހުށަހަޅާ ބިޑް ފޯްމގައި އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑު ޖަހަްނވާނެއެވެ

 (3ޖަދުވަލް )ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް ޕްރޮޕޯސަލް .2
ންގާނަމަ އެކޯސްތަކުގެ ތަފްސީލް، އެފިލިޭއޝަން އެއްވާނަމަ ކްލާސްތަކުގެ ތަފްސީލް، ކޯސްތައް ހި – ޕްރޮޕޯސަލް .3

އެމްކިއުއޭ އެޕްރޫވް ކޯހެއް ހިންގާނަމަ އެކަން އެނގޭނޭ ލިޔުެމއް، ކޯސް އަދި އެފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން، 
 ކްލާސްތަކުގެ އޮނިގަނޑު އަދި ކިޔަވައިދޭނޭ ބައިތައް ހިމަނަންވާެނއެވެ. 

 .ޓް ނުަވތަ ވިޔަފާރިފަދަ ތަންތަނުގެ ރަިޖސްޓްރީގެ ކޮޕީކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެސް .4
  އަދި އެފަދަ ލިޔުންތައް (4ޖަދުވަލް )ކުގެ ތަްފސީލް އަހަރު ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަ 5ވޭތުވެދިޔަ  .5
 އް ދީފައިވާނަމަ، އެ އެމަންޑްމަންޑްޓެއެމެންޑްމަން  .6

އަދި ހުރިހާ ގަނޑެއް ހުންނަންޖެހޭީނ . ޞަފްޙާއެއްގައި ޞަފްޙާ ނަންބަރު ޖަހަންޖެހޭނެއެވެގެ ކޮންމެ  ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ  
އަދި ހުަށއަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް . ހީރަސްޖަހާ ނުވަތަ ބައިންޑްކޮށް ނުވަތަ މިޫނންވެސް ގޮތަކުން ަގނޑު ވަކިނުކުރެވޭގޮތަށެވެ

 .ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ
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 ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެގޮތް: ޕްރޮޕޯސަލް ( 9
ހުށައަޅަނީ އިންވެސްޓްމެންޓް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ފަދަ ފަރާތްތަކުންނަަމ، އިންވެސްޓްމެްނޓް ނުވަތަ ވިޔަފާރި  ޕްރޮޕޯސަލް •

ފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތުގެ އިސްވެރިޔާނޫން އެހެންފަރާތަކުން ބީލަމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ، ބީލަމުގައި 
 ޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ސޮއިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދީފައިވާކަމުގެ ލި

 ހުށައަޅަން އަންނަ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް އައި.ޑީ. ކާޑުގެ އަޞްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް •

 

 :މިންގަނޑު  ކުރާނެ  ބޭނުން  ކުރުމަށް  އިވެލުއޭޓު  ބީލަން ( 10

 މާކްސް ެދވޭ ގޮތް  ތަފުސީލު ފޯމިއުލާ 
މާކްްސދެވޭ 

 ކްރައިޓީިރއާ 

) ބެންޗް މަރްކގެ ައގު / ހުށަހެޅުނު ައގު ( 
ކަނޑަެއޅިފަިއވާ % ގޮތުަގއި ބަަލއިެގން  ×

 ނިސްބަުތން މާރްކސް ެދވޭެނއެވެ.

 

 ހިދުމަުތގެ/ތަކެީތގެ ައގަްށދޭ މާކްސް  ❖

މާކްްސދެވޭނީ މިިއދާާރގެ ިބޑް ިއވެލުޭއޝަން އިން ާފސްވާ ަފރާތްތަކުްނ  ❖
ެބންޗްމާކްެއއްކަުމަގއި ބަލަިއގެްނ ހުށަހަޅާ ެއންމެ ކުޑަ އަގަކީ 

ކްރައިޓީިރާއއަށް އެލޮކޭޓް ކުެރވިފަިއވާ % ހުރިހާ އަުގތަކެްއގެ ެމުދގަިއ 
 ބަހާލަިއގެންެނވެ. ިމގޮތުން އެްނމެިގނަ ާމކްސްލިބޭނީ އެްނމެކުޑަ ައގަެށވެ.

 އަގު  60%

ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކީ ޕަސެންޓަށްަކމަށް 

 ބަލަިއގެން ާމރކްސް ެދވޭެނެއވެ. 

އަަހރުކޮށްފައި މިާބވަުތގެ މަަސއްކަތަށް، އެަމސައްކަތްުކރި  5ވޭތުެވދިޔަ  ❖
 ފަރާތުން ދީަފއިވާ ަތޖުިރބާގެ ލިޔުންަތްއ ހުށައަޅަްނވާެނެއވެ. 

އެންެމގިަނ  ޕޮއިންޓް ލިބޭނެެއވެ. ިމގޮތުން 2ހުށައަޅާ ކޮްނމެ ލިޔުމަކަށް  ❖
 ޕޮއިންޓެވެ.   20ވެެގން މިބަޔަށް ދެޭވނޭ 

 ތަޖުިރބާ  10%

) ބެންޗް މަރްކގެ މުްއދަތު / ހުށަެހޅުުނ 

ކަނޑަެއޅިފަިއވާ % ގޮުތގައި  ×މުްއދަތު ( 

 ބަލަިއގެން ނިްސބަތުން މާރކްސް ދެޭވެނއެވެ.

 މަަސއްކަތް ނިންމާ މުްއދަތަށްދޭ  މާްކސް  ❖

މިިއދާާރގެ ިބޑް ިއވެލުޭއޝަން އިން ާފސްވާ ަފރާތްތަކުްނ މާކްްސދެވޭނީ  ❖
ހުށަހަޅާ އެންމެ ުކޑަ ުމއްދަެތއްެއއީ ެބންޗްމާކްެއއްކަުމަގއި ބަަލއިެގން 
ކްރައިޓީިރާއއަށް އެލޮކޭޓް ކުރެވިފަިއާވ % ހުރިހާ މުއްދަތުތަެކއްެގ 

ރު މެުދގައި ބަހާަލިއގެންެނވެ. މިގޮތުން ެއްނމެގިނަ މާްކސްލިބޭނީ ެއންމެކު 
 މުްއދަތަެށވެ.

 މުްއދަތު  30%
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 ( މަސައްކަތާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު 11

ރޮސްޓްރޮމް އެއް ދެކޮޓަރިއާއި ފާހަނާއަކާއި އަދި ގުދަނާއައެކު  ގައި ބަޔާންކުރާގޮތަށް 1ލޫމާތު ޝީޓުގެ ޖަދުވަލު މިމައު
 އިމާރާތްކޮށްދިނުން. 

  އިތުރު މައުލޫމާތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

   ޝަންއަކަފޫޓް ފައުންޑޭ 146 •

 ތަނބު އެޅުން   10 •
 ފޫޓް ރޮސްޓްރަމްގެ މަތީބީމް އެޅުން  146 •
 ނުން ރޭ އަކަފޫޓް 1752 •
  ސިމެންތި ޖެހުން އަކަފޫޓް  3616 •
  ހިޔާކުރުންއަކަފޫޓް  406 •
  އަކަފޫޓް ސީލިންގ އެޅުން 650 •

  ން އަކަފޫޓް ތަޅުންއެޅު 650 •

 މުށިޖެހުން  650 •
  ކަރަންޓް ވައިރިން •

  އަކަފޫޓް ވޯލްސީލް އާއި ކުލަލުން 3616 •
 

 ޝަންއެޅުން (އުންޑޭފަފޫޓް  146ރޮސްޓްރަމްއާއި ރޫމް )  .1
ޝަން ބީމްގެ މަީތކައިރި ހުންނަންވާނީ ފައުންޑޭ ގަެއވެ. ( އަޅަންވާނީ ިބންގަނޑު ލެވެލް ކުރުމަށްފަހުޝަން ހ. ފައުންޑޭ

  . އިންޗިއަޑީގައެވެ 5 ބިމުގެލެވެލްއަށްވުރެ
     .ޝަން އަޅަންވާނީ ސްލޯފިން އެޅުމަށްފަހުއެވެށ. ފައުންޑޭ
 އިންޗި ފުޅާ މިނުގައެވެ  10 އިންޗި އުސް 12 ޝަން އަޅަންވާނީނ. ފައުންޑޭ

 އެނބުރި ދަނގަޑެވެ  އެމް.އެމް 12 ނުން ކުރަންވާނީޝަން އެޅުމުގައި ބޭރ. ފައުންޑޭ
 ޝިޔޯއިންނެވެ ރޭ 1:2:3 ޝަން އެޅުމަށް ކޮންކްރިޓް ގަށާނީފައުންޑޭ. ރ

 އުސްކޮށް ޖަހަންވާނެއެވެ  އިންޗި 24ދަގަނޑު  4 އެމް.އެމް 10 ފޫޓަކުން ތަނބު ެޖހުމަށް 8ބ. ކޮންމެ 

 ދުރުމިނުގައި ރިންގު އައްސަންވާނެއެވެ   "12 ލައްވާދަގަނޑު  4 އެމް.އެމް 10 ން އެޅުމަށްޝަޅ. ފައުންޑޭ

  ދުރުމިނުގައި ރިންގު އައްސަންވާނެއެވެ  "12 ލައްވާދަގަނޑު  4 އެމް.އެމް 12ކ. ހުރިހާ ބެރިތަކާއި ތަނުބތައް އެޅުމަށް 
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 އިންޗި ފުޅާ މިނުގައެވެ  6ިއންޗި  8 ނީއަޅަންވާ އ. ތަނބުތައް

  އިންޗި ފުޅާ މިނުގައެވެ 6 އިންޗި އުސް 8 މަތީ ބެރި އަޅަންވާނީވ. 
 

 ފޫޓް ރޮސްޓްރަމްގެ މަތީބެ ރިއެޅުން   146. 2
 

  . އިންޗި ފުޅާ މިނުގައެވެ 8 އިންޗި އުސް 10 ހ. މަތީބެރި އަޅަންވާނީ
 " ދުރުމިނުގައި ރިންގ12ު ދަގަނޑު 4. ) ގެ އެނބުރި ދަނގަޑެވެ 10mm ުކރަންވާނީނުން ށ. މަތީބެރި އެޅުމުގައި ބޭ

 (ބަނުމަށްފަހު 
 ހަރުކުރުމަށް ސްޓަޑް ޖަހަންވާނެއެވެ.  ކާއި ފަިއދޮށްނުންކުރާ ޓްރެސްތަނ. މަތީބެރި އަޅާއިރު، ހިޔާކުރުމަށް ބޭ

  އް ބެރި އަޅަންވާނެއެވެރ. ރޮސްޓަމްގެ އުތުރު އަދި ދެކުނު ފަރާތުގައި ކުރެހުމުގައި ވާގޮތަ
 
  ނުންއަކަފޫޓް ރޭ 1752 .3
 އިންޗީގެ އެޅިގަލެވެ  4 ނުންުކރަންވާނީނުމަށް ބޭރޫނުމަށް ބޭހ.  
  އާަދއިގެ ސިމެންތިއާއި ރާއްޖެ ވެއްޔެވެ ޓްލެންޑްޕޯ ނުން ކުރަންވާނީނުމަށް ބޭށ. ގައު އެޅުމަށާއި ރޭ 

 
 އަކަފޫޓް ސިމެންތި ޖެހުން  3616 .4

 
  .އިންޗީގެ ބޯމިނަށެވެ ½ ހ. ސިމެންތި ޖަހަންވާނީ  

   .ވެއްޔެވެ ހިލަ ކުރަންވާނީ ނުން ށ. ސިމެންތި ޖެހުމަށް ބޭ  

   
 އަކަފޫޓް ސިމެންތި ޖެހުން  3616. 5

  އިންޗީގެ ބޯމިނަށެވެ ½ ހ. ސިމެންތި ޖަހަންވާނީ 
 ުނން ކުރަންވާނީ ރާއްޖެ ވެއްޔެވެ ސިމެންތި ޖެހުމަށް ބޭ .ށ 
 ނ. ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަންތަން ފާުރން ކަނޑައި ކޮންޑިއުޓް ހޮޅި ލައްވަންވާނެއެވެ  

 
 އަކަފޫޓް ތަޅުންއެޅުމާއި މުށިޖެހުން  650. 6 

 
   އިންޗީގެ ބޯމިނަށެވެ 3 :ހ. ތަޅުން އަޅަންވާނީ   
  އިންޗި އެވެ 5" ބަޔަށް. ފުރަތަމަ ތަޅުމުގެ އުސްމިނަކީ 2 ތަޅުން އަޅަންވާނީ ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށްޖް ސްޓޭ. ށ 
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   ހުރަސްފާރެއް ރާނަންވާނެއެވެ ފޫޓް އުސްމިނުގައި 1' ނ. ދެތަޅުން ބައިކުރަން  
 ޝިޔޯއިންނެވެ  ގެ ރޭ 4:1 ށ. ތަޅުން އެޅުމަށް ސިމެންތި ގަށަންވާނީ  

 ނުން ކުރަންވާނީ ރާއްޖެ ވެއްޔެވެ  އެޅުމަށް ބޭނ. ތަޅުން   
 އިންޗިއަށް ކަޅުވެލި އަޅާ ހަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ   10 ޖް ހަދަންވާނީ ހަމަބިަމށްވުރެ އުސްކޮށްރ. ރޮސްޓްރަމްގެ ސްޓޭ  
 ހަރުފަތަށް ވާގޮތަށެވެ   2 ޖްގެ ސިޑިހަދަންވާނީބ. ސްޓޭ  
  (  ސިޑިއި ޖާސްޓޭ ނާ އާއި ފާހާ 3) ދެރޫމާއި އަކަފޫޓް މުށިޖެހުން  650ޅ .  
 އަކަފޫޓް މުށިޖެހުން ) ޑެކް މަތީގަ (  96ބ.   
ކުލައިގެ އޮފްމުއްޓެވެ. އެހެްނނަމަވެސް ސިޑީގައި  ބްރަުއންގެ  1'×1' ކ. މުށީގެ ގޮތުގައި ޖަހަންވާނީ ލަންކާޓައިލް  

 އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ރަފް މުއްޓެވެ  ޖަހަންވާނީ
 
  ހިޔާކުރުން .7

 
 ހަދައި ފަތި އެޅުމަށް ފަހުގައެވެ  ޓްރެސް 3 ކުރަންވާނީހ. ހިޔާ

 ތެރެ، ޓްެރސްގެ މައްޗާހަމައަށް ރާނައި ސިމެންތި ޖަހަންވާނެއެވެ ށ. ޓްރެސްތައް މައްޗަސް އެރުވުމަށްފަހު ދެ ޓްރެސް ދޭ
 ނުން ކުރަްނވާނީ ލައިސާޓު މަގުފުޅާ ރަތްކުލައި ޓިނެވެ ނ. ހިޔާ ކުރުމަށް ބޭ

 ރ. ފުރާޅަން ޓިނު އެރުވުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ފާރެއްގެ މަތީގައި ތާރުކުނާ އަޅަންވާނެއެވެ 
 ވަސަރުލީ އިސްކޫރެވެ.  ގެ ކޮއްޗި 2½ ލާކުރި މޮޅުކަ ުނންކުރަްނވާނީނ. ޓިނު ހަރުކުމަށް ބޭ

 ނެރެންވާނެއެވެ  އިންޗި 18 ރ. ހިޔާކުރާއިރު އަސްކަންޏަށް ކޮންމެ ފަރާތަކުން
 ރ. ހިޔާކުރާނީ ކުރެހުމުގައި ވާގޮތަށެވެ. 

 
  ކަރަންޓް ވައިރިން .8

  ގެ ވައިރުންނެވެ 2.5mm ުނންކުރަންވާނީހ. ކަރަންޓް ވައިރުކުރުމަށް ބޭ
 ންޑުގެ ޑީބޯޑެވެ ކެޓްގެ ހެގަރބްރޭސާ 20 ށ. ޑީބޯޑްގެ ގޮތުގައި ހަރުކުރަންވާނީ

 ސްގެ މީޓަރެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ ނ. ސްޓެކްލްކޯ އިން ހުއްދަދީފައިވާ ސިންގަލް ފޭ
 ަބލްއެވެ ޓަޑް ފަތިކޭގެ ފަތި އިންސިއުލޭ 44 ރ. ލައިޓް ތަކަށް އަޅަންވާނީ

  ބަލް ގެނައުމާއި ވަޅުލުންގެ އަންޑަރ ގްރައުންޑް ކޭ 64 އެމްއެމް 6sq ފޫޓް 160ނ .
 ސޮކެޓެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ  4ރުފާރުގައި ވެދަ ޕުރޫފް ބ. ރޮސްޓަމްގެ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ބޭ

 ސޮކެޓް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ  2 ދިއްލުމާއި 2 ޅ. ގުދަނުގެ
ރުގެ ޖުގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގެ ބޭހަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ސްޓޭ ސޮކެޓް 8 ފަންކާ އަދި 6 ދިއްލުމާއި 9 ޖުގައިކ. ސްޓޭ

 ދިއްލުން ހަރުކުރަންވާނެއެވެ  1މަތީގައި    
ދިއްލުން  4ސޮކެޓް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. ބޭރުގައި ފުރަގަހުގަިއ  6ފަންކާ އަދި  2ދިއްލުމާއި  6އ. ރޫމްތަކުގައި 

 ވާނެއެވެ. އެކްސޯސްޓް ހަރުކުރަން 2އަދި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. 
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  ( ލައިްޓތަކަށް)ބަލް އެޅުން ފޫޓް ކޭ 850

އަދި ސޮކެޓްގެ   .ންގުގެ ސްއިޗެވެގޭ 2އާއި  4 ޑުގެންބްރޭ ABB ުނން ކުރަންވާނީޖްގެ ދިއްލުންތަކަށް ބޭވ ސްޓޭ
 ޑުގެ ސޮކެޓެވެ ންބްރޭ ABB ނުންކުރަންވާނީގޮތުގައިވެސް ބޭ

ސާކެޓް ޑީބޯޑްގައި ހަރުކުރަން  6 ންޑްގެބްރޭ ABB އެމްޕެއަރގެ 10 ނުންވާޖުގެ ލައިޓްތަކާއި ފަންކާއަށް ބޭމ. ސްޓޭ
 ވާނެއެވެ 

  .ސާކެޓް ޑީބޯޑްގައި ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ 8 ންޑްގެބްރޭ ABB އެމްޕެއަރގެ 20 ުނންވާ ފ. މާކަރީ ލައިޓްތަކަށް ބޭ
 ލައިޓް އެވެ  2ުޖގެ ވޯލްޓޭ 1000 ގެދ. މާކަރީ ލައިޓްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދަނޑިއަކުވެސް ހަރުކުރަ ންވާނީ ލެޑްލައިޓު

 
 އަކަފޫޓް ސީލިންގ އެޅުން 650.  9

  ސަންބޯޑެވެ. ޕް ޖި ޑްވުޑް ލަކުޑިއާއިނުންކުަރންވާނީ ހާހ. ސީލިންގ އެޅުމަށް ބޭ
 ބޯމިނުގައެވެ  2" ށ. ސީލިންގ އެޅުމަށް ފަތި ކީހަންވާނީ

" އިން ހަކިހިފަންވާނެއެވެ. ހަމައެޔާއެކު    2½ ވާގޮަތށެވެ. އަދި 2'×2' ޖް ސީލިންގ ކުރާއިރު ފަތިއަޅަންވާނީނ. ސްޓޭ
 އަސްކަނި ސީލިންގ ކުރާނީ ފުރާޅު ހިޔާކުރި އިރު އެޅި ފަތިތަކަށް ހިފައިގެންނެވެ 

އިންޗިން ޖަހައިގެންނެވެ. އަދި އިސްކުރު  6 އިންޗި 6 ސޫތުގެ ކަޅު އިސްކުރުން  8 ހަރުކުރަންވާނީ ޖިޕްސަން ބޯރޑްރ. 
ބޯޑް ތެރެއަށް ވައްދައި ރޫޓަރު ކުރެވިފައިވާ ލަކުޑި ފަތި އަޅާ ޖިޕްސަންބޯކަނޑައި ރަނގަޅަށް އިސްކޫރު ޖަހާއިރު 

 ޖޮއިންޓްތަށް  ބައްަދންވާނެއެވެ 
  .ބ. ސީލިންގުގައި ކުލަ ލުމުގެ ކުރިން ވޯލްސިލަރ ލާންވާނެއެވެ

 

 ޝިއޯ ސިމެންތި ރޭ .10
  (1:4)  ސިމެންތި ޖެހުމަށް

  ( 3:2:1) ކޮންކުރިޓް 
  ( 4:1)  ނުންރޭ

  ( 1:5)  ގައުއެޅުމަށް
  ( 1:4) ތަޅުންއެޅުން

 

 ކުލަކޯޑުތައް  .20
  ޑްއޮކްސައިޑް ކޮންމެ ބްރޭންޑެއް ބޭނުންކުރިނަމަވެސް ރަނގަޅު ރެ

 NIPONރޮސްޓްރަމް ސްޓޭޖާއި ރޫމްތަކާއި ގުދަންބައި އެތެރެއާއި ބޭރު ފާރުތަކުގައި ވޯލްސީލްގެ ގޮތުގައި ލާންވާނީ 
EXTERIO WALSELER 
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  NIPON OUTDOOR WHITE BS-00E55 ނީއި ލާންވާރެ ފާރުތަކުގަމްގެ އެތެރަދި ރޮސްޓްއަރެ ތެގެ އެރޫމް
  ކުލައެވެ

-NIPON OUTDOOR CERULEAN NP PB ވާނީގައި ލާންންގްއެތެރެ ސީލިދި އަރު ބޭ އާއި ރޫމްމްރަރޮސްޓް
1535 T ެކުލައެވ    

 ކޯޑް 2 ކޯޑް އަދި ކުލަ ލާންވާނީ 1 ވެސް ވޯލްސީލަރ ލާންވާނީ ފާރުތަކެއްގައިހުރިހާ 
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 1ޖަދުވަލް 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ޗެކްލިސްޓް 
 

 .ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ  /ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ލިޔުމެއް 

 ✘ ✔ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

1 
ކުންފުނި ުނވަތަ އިންވެސްމަންޓް ނުވަތަ )ހުށަހަޅާ ފޯމް  ޕްރޮޕޯސަލްފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ 

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ފަދަ ތަންތަުނން ހުށަހަޅާ ބިޑް ފޯްމގައި އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑު 
 .(ޖަހަންވާނެއެވެ

  

   (2ޖަދުވަލު ) އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 3

   ޕްރޮޕޯސަލް  4
   (3ޖަދުވަލު ) މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ތަފްސީލް 5

6 
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީގެ  /ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  /ޕާޓްނަރޝިޕް  /ކުންފުނި 

 ކޮޕީ
  

   (ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ.އެސް.ޖީ)ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ  7

އިނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ބީލަމަށް ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފަ 
 .ހުޅުވާލި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރީ ިމލިސްޓުގައިވާ ތަރުތީބުން ތަރުީތުބކުރެވިފައި  6

   (ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށްކިަތއް ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ  )ޞަފްހާ ނަްނބަރު ޖަހާފައި  7

   ޞަފްހާތަކުގައި ހުރީ ސޮއިކޮށްފައި އަދި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި 8

   ހީރަސްޖަހާފައި /ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ހުރީ ވަކިނުާވނެހެން ބައިންޑްކޮށްފައި  9

   އަންދާސީހިސާބު ހުރީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައި 10
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2ޖަދުވަލް   
 ފްރޮޕޯސަލް  ހުށަހަޅާ ފޯމް 

  :އިޢުލާން ނަްނބަރ
   PC-333/2022/W ޕުރޮޖެކްޓްގެ ނަން

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  އެޑްެރސް   ނަން 
  ފޯން ނަންަބރު   އީެމއިލް އެްޑރެސް 

  
 ހުށަހަޅާ އަގު 

 އަގު  މުއްދަތު  މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް  #

މައުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ދީފައިވާ  ރޮސްޓްރޮމްއެއް  ކޯރޓްގައި  ވޮލީ  ތުލުސްދޫގެ  1
 އެމަސައްކަތްކުރުން.

  

  ޖީއެސްޓީ  

  ޖުމްލަ  
 
 
 
 

 :ސޮއި 
 :ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު   

  :ނަން 

  :މަގާމު 

  :ގުޅޭނެ ނަންބަރު 
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3ޖަދުވަލް   
 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް / ވަނަވަރު 

 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބިޑް ހުށަހަޅާ  .1
  ނަން 1.1
  ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް  1.2
  ވިޔަފާރި އެޑްރެސް  1.3
  ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  1.4
  ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު  1.5
  ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރ 1.6
  ފޯނު ނަންބަރ 1.7
  އީމެއިލް އެޑްރެސް 1.8
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލުމާތު )ކުންފުންޏެއްގެ ނަމަ ހިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕޓްނާރޝިޕެއް ނަމަ ބީލަން  .2

 ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު، އަލިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު(
 މަޤާމް ނަން 
 މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ  
 ޑިރެކްޓަރ  
 ޑިރެކްޓަރ  
   
   
 އާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތް  .3
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
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 4ޖަދުވަލް 
 މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ތަފްސީލް 

 ތާރީޚް  ނިންމި  ތަނުގެ ނަން  މަސައްކަތްކުރި  #
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