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 ކައުސިލްގެ އިދާރާ ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު މާޅޮސްމަޑުލު 
 / ދިވެހިރާއްޖެ  ބ.ކުޑަރިކިލު

 

 މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އްކަތްތައް ކުރުމަށް ދެވ  މަސަ އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓުގެ  ގައި ތަރައްޤީކުރާ  ކުޑަރިކިލު . މިއީ ބ

 ތަޢާރަފް 

އަދި ސަރަހައްދީފެންވަރުގެ އެކިއެކި މުބާރާތްތައް ކިނޮޅަހުގައި ބ އްވުމަށް އެކަށީގެންވާ ގައި ވޮލީބޯޅަކުޅ  ފަރާތްތަކަށާއި ބ. ކުޑަރިކިލު މިއީ 
 ކައުންސިލުން ދެވ މައުލޫމާތު ކަރުދާހެވެ. ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު މާޅޮސްމަޑުލު  ރަނގަޅުފެންވަރެއްގެ އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓެއް އަޅައިދިނުމަށް

 މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް 
 ޑޯރ ވޮލީކޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުން.  ވޮލީކޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބީ.އޯ.ކިއު އަދި ކުރެހުންތަކާއި އެއްގޮތަށް އައުޓްއުޓް ޑޯރ އަ

 ބީ.އޯ.ކިއު ފުރިހަމަ ކުރުން. 
 މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހުއްދައެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ކުރުން.

 އް.ބ ނުންކުރާނީ މިކަމަށް ޚާއްޞަ މެޝިނެމަށް ބްރަޝްކުރު އަދި ރަބަރުއެޅުން، ބުރަޝްކުރުން، ޑް އެޅުމަށްފަހު ސިލިކަރ ސ ން
 .ރ ސ ންޑްގެ ސާމްޕަލް ހުށަހެޅުންޓަރފް، ސިލިކަ

  ވެލިއެޅުމާއި ބިންގަނޑު ލެވެލްކުރުން ބިންގަނޑު ހަރުކުރުން •
 ރަބަރުއެޅުން. •

 ރޮސްޓްރަމް  •
 " ފުޅާ 6" އުސް  8 އެޅުންފޫޓްގެ ފައުންޑ ޝަން  82 •
  އަކަފޫޓް ރ ނުން 902 •
 "6" * 4ފޫޓް ތަނބު ކޮންކުރިޓް ކުރުން.  96 •
 "6" * 4 ފޫޓް ރޮސްޓްރަމްގެ މަތީ ބީމް އެޅުން 64 •
 އަކަފޫޓް ސިމެންތި ޖެހުން  1804 •
  ންއަކަފޫޓް ތަޅުންއެޅު 252 •
 ) ފާހަނާއާއެކު( މުށިޖެހުން އަކަފޫޓް  356 •
  އެޅުން ހައިޕްރެސަރ ހޮޅިންޕޮއިންޓް ފެންވައިރު  5 •
 " މީޑިއަމް 4 ފޫޓް ފާހަނާ ހޮޅިލައިން އެޅުން. 80 •
 އަކަފޫޓް  280  ހިޔާކުރުން •
 ކަރަންޓް ވައިރިން  •
  އަކަފޫޓް ސީލިންގ އެޅުން 280 •



 (ފާރުތައް ރޮސްޓްރޮމް) ސީލިންގ  އަކަފޫޓް ވޯލްސީލް އާއި ކުލަ ލުން 1952 •
. )ގާތަކުގަ ރަތްކުލައިގެ އައުޓްޑޯ ބޯމިނުގެ ސިމެންތި ގާއެތުރުން އެމްއެމް 60އެމްއެމް  300އެމްއެމް  300އަކަފޫޓް  1264 •

  ފްލޯފެއިންޓްލުން.(
ދަގަނޑު  2އެމްއެމް ގެ  10 (ބައުންޑަރީ  " އުސް ) ޓާރފް އަޅަންޖެހ  އ ރިޔާ ވަށ12ާ" ފުޅާ 3ކޮންކުރިޓްކުރުން ފޫޓް  324 •

  ރުމިނުގަ ރިންގުބަނުން(އެމްއެމް ދު 150
 ކާނު( 6ކާނު ޖުމްލަ  3ކުރެހުމުގައިވާގޮތައް އެމިންތަކަށް ކާނުތަކާއި މަތިތައް ކޮންކުރިޓްކޮށް ވަޅުލުން. )ކޮންމެ ކޮޅަކަށް  •
  ލައިޓް ޕޯސްޓް ހަރުކުރުން  4 •
 ގެ ދެ ކޮޅަށް ރޮސްޓްރަމް ލައިޓް ޕޯސްޓުގެ ބުޑު ބަދަލްކުރުން  2 •
 ބެންޗް ހެދުން.  3 •
  ނެޓްޕޯސްޓް ހެދުން. •
 " ފުޅާ 30" އުސް 78ފަތް އެލްމެނިއަމް )ހުދު( ދޮރާއި ދޮރު  2 •
 " ގެ ކަތިފިލާލެއްވި 12" * 14އެލްމެނިއަމް )ހުދު(  ފެންލައިޓް  2 •

 .ވެލިއެޅުމާއި ބިންގަނޑު ލެވެލްކުރުން  .1
 ވަށާފާރު އެތެރެއަށް ވެލިއަޅަން ޖެހ ތަންތަނަށް ވެލިއަޅާ ހަރުކޮށް ލެވެލް ކުރުން  ❖
ހަރުކުރާއިރު ވެލިހަނޑުގެ މަތީފަށަލައިގައި އެއްވެސް ގާކޮޅެއް ނުވަތަ އެއްވެސްބާވަތެއްގެ ހަރުއެއްޗެއް ނުހުންވަގޮތަށް ވެލިގަނޑު  ❖

 ހަރުކުރުން.
 ވެލިގަނޑު ހަރުކުރާނި ފެންޖަހައިގެން މެޝިނަރީ އެއް ބ ނުންކޮށްގެންނެވެ. )ރޯލަރ ނުވަތަ ކޮމްޕެކްޓަރ( ❖
 އިންޗީގެ ސްލޮޕެއް ލައިގެންނެވެ  4މެދައް އުސްވާގޮތަށް ވެލިގަނޑު ލެވެލްކުރާނީ  ❖
 ލެވެލްކުރާއިރު ސްލޮޕް ބައިންދާނީ ވޮލީކޯޓުގެ ދެކުނާއި އުތުރައް ވާގޮތަށެވެ، ❖

 
 ރޮސްޓްރަމް  އަކަފޫޓް ވޯލްސީލް އާއި ކުލަ ލުން  1952 .2

 ވޯލްސީލް އަދި ކުލަ ލާންވާނެއެވެ. ން ދީފައިވާ ކުލަކޯޑު ތަކަށްބަލައިގެ( ވަނަ ނަންބަރުގައި 20މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ )

 ރޮސްޓްރަމް  .3

 ގެ ފައުންޑ ޝަން އެޅުންދިގުމިނު  ފޫޓް  82
ހ. ފައުންޑ ޝަން އަޅަންވާނީ ބިންގަނޑު ލެވެލް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. )ފައުންޑ ޝަން ބީމްގެ މަތީކައިރި ހުންނަންވާނީ ބިމުގެ 

 އިންޗި އަޑީގައެވެ.( 5ލެވެލްއަށްވުރެ 
 އަޅަންވާނީ ސްލޯފިން އެޅުމަށްފަހުއެވެ.ށ. ފައުންޑ ޝަން 

 އިންޗި ފުޅާ މިނުގައެވެ. 6އިންޗި އުސް  8ނ. ފައުންޑ ޝަން އަޅަންވާނީ 
 ރ ޝިޔޯއިންނެވެ.  3:2:1ރ. ފައުންޑ ޝަން އެޅުމަށް ކޮންކްރިޓް ގަށާނީ 

 " ދުރުމިނުގަ ރިންގުބަނުން. 6ދަގަނޑު  4 ެއްމެއްމ ގެ  10 ބ. ފައުންޑ ޝަނަށް



އުސްކޮށް  " ދުރުމިނުގަ ރިންގުބަނުމަށްފަހ6ުއެނބުރި ދަނގަޑު  2 ގެ އެމް އެމް 10. ކޮންމެ ކަނަކަށާއި ދެފާރު ބައްދަލުވާތަނަށް ޅ
 ޖަހަންވާނެއެވެ.

 

 އަކަފޫޓް ރ ނުން  902 .4

 އިންޗީގެ ފުލްބޮލޮކް އެޅިގަލެވެ. 4ހ. ރޮސްޓްރަމް ރ ނުމަށް ބ ނުންކުރަންވާނީ  
 ނ. ގައު އެޅުމަށާއި ރ ނުމަށް ބ ނުން ކުރަންވާނީ  ރާއްޖެ ވެއްޔެވެ.    
 

 ފޫޓް ރޮސްޓްރަމްގެ މަތީ ބެރިއެޅުން  64 .5
 އިންޗި ފުޅާ މިނުގައެވެ. 4އިންޗި އުސް  6އަޅަންވާނީ  ބެރިހ. މަތީ 
 ދުރުމިނުގައި ރިންގު ބަނުމަށްފަހު(" 6ދަގަނޑު  2ގެ އެނބުރި ދަނގަޑެވެ.) 10mmއެޅުމުގައި ބ ނުން ކުރަންވާނީ  ބެރިށ. މަތީ 

ނ. މަތީބެރި އަޅާއިރު، ހިޔާކުރުމަށް ބ ނުންކުރާ ޓްރެސްތައް ހަރުކުރުމަށް ސްޓަޑް ޖަހަންވާނެއެވެ. )ކުރެހުމުގައި އިތުރު ތަފްޞީލް 
 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.(

 ނެއެވެ. އަޅަންވާ ކުރެހުމުގައި ވާގޮތައް ބެރި މްގެ އުތުރު އަދި ދެކުނު ފަރާތުގައިރ. ރޮސްޓަ
 

 އަކަފޫޓް ސިމެންތި ޖެހުން  902 .6
 އިންޗީގެ ބޯމިނަށެވެ. ½ހ. ސިމެންތި ޖަހަންވާނީ  
 . ސިމެންތި ޖެހުމަށް ބ ނުން ކުރަންވާނީ ރާއްޖެ ވެއްޔެވެ.ށ 
 . ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަންތަން ފާރުން ކަނޑައި ކޮންޑިއުޓް ހޮޅި ލައްވަންވާނެއެވެ.ނ 
 

 ން އަކަފޫޓް ތަޅުންއެޅު  252 .7
  އިންޗީގެ ބޯމިނަށެވެ. 2ހ. ތަޅުން އަޅަންވާނީ    

 އިންޗި އެވެ. 5ބަޔަށް. ފުރަތަމަ ތަޅުމުގެ އުސްމިނަކީ " 2ސްޓ ޖް ތަޅުން އަޅަންވާނީ ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް . ށ 
 ފޫޓް އުސްމިނުގައި ހުރަސްފާރެއް ރާނަންވާނެއެވެ.  1ނ. ދެތަޅުން ބައިކުރަން ' 

 ގެ ރ ޝިޔޯއިންނެވެ. 4:1ތަޅުން އެޅުމަށް ސިމެންތި ގަށަންވާނީ  ށ.  
 ނ. ތަޅުން އެޅުމަށް ބ ނުން ކުރަންވާނީ ރާއްޖެ ވެއްޔެވެ. 
 އިންޗިއަށް ކަޅުވެލި އަޅާ ހަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ. 10ރ. ރޮސްޓްރަމްގެ ސްޓ ޖް ހަދަންވާނީ ހަމަބިމަށްވުރެ އުސްކޮށް  
 ހަރުފަތަށް ވާގޮތަށެވެ. 2ބ. ސްޓ ޖްގެ ސިޑި ހަދަންވާނީ  
 (އަދި ސިޑި އަކަފޫޓް މުށިޖެހުން )ގުދަނާއި ސްޓ ޖްގައި 232ޅ.  
ގެ ބްރައުން ކުލައިގެ އޮފް މުއްޓެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސިޑީގައި ޖަހަންވާނީ  1×'1ކ. މުށީގެ ގޮތުގައި ޖަހަންވާނީ ލަންކާ ޓައިލް ' 

 އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ރަފް މުއްޓެވެ.
 



 ން ހިޔާކުރު  .8
 ޓްރެސް ހަދައި ފަތި އެޅުމަށް ފަހުގައެވެ. 3ހ. ހިޔާކުރަންވާނީ 

 ށ. ޓްރެސްތައް މައްޗަސް އެރުވުމަށްފަހު ދެ ޓްރެސް ދ ތެރެ، ޓްރެސްގެ މައްޗާހަމައަށް ރާނައި ސިމެންތި ޖަހަންވާނެއެވެ.
 ނ. ހިޔާ ކުރުމަށް ބ ނުން ކުރަންވާނީ ލައިސާޓު މަގުފުޅާ ރަތްކުލައި ޓިނެވެ.

 ފުރާޅަން ޓިނު އެރުވުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ފާރެއްގެ މަތީގައި ތާރުކުނާ އަޅަންވާނެއެވެ.ރ. 
 ގެ ކޮއްޗ  ވަސަރުލީ  އިސްކޫރެވެ.2 ½މޮޅު  ކަލާކުރި ނ. ޓިނު ހަރުކުމަށް ބ ނުންކުރަންވާނީ 

 ފޫޓް ނެރެންވާނެއެވެ. 1ރ. ހިޔާކުރާއިރު އަސްކަންޏަށް ކޮންމެ ފަރާތަކުން 
 މުގައި ވާގޮތަށެވެ.ކުރާނީ ކުރެހުރ. ހިޔާ 

  

 ކަރަންޓް ވައިރިން   .9
 ގެ ވައިރުންނެވެ. 2.5mmހ. ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުމަށް ބ ނުންކުރަންވާނީ 

 ސާކެޓްގެ ހެގަރ ބްރ ންޑުގެ ޑީބޯޑެވެ. 32ށ. ޑީބޯޑްގެ ގޮތުގައި ހަރުކުރަންވާނީ 
 ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.އެމްސީބީ  1އީއެލް ސީބީ އަދި  1ނ. ސްޓެކްލްކޯ އިން ހުއްދަދީފައިވާ 

 ގެ ފަތި އިންސިއުލ ޓަޑް ފަތިކ ބަލްއެވެ.44ރ. ލައިޓް ތަކަށް އަޅަންވާނީ 
 ގެ އަންޑަރ ގްރައުންޑް ކ ބަލް ގެނައުމާއި ވަޅުލުން.  64އެމްއެމް  6sqފޫޓް  95ނ. 

 ބ. ރޮސްޓަމްގެ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ބ ރު ފާރުގައި ވެދަ ޕުރޫފް ސޮކެޓެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
 ސޮކެޓް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. 2ދިއްލުމާއި  2ގުދަނުގެ  ޅ.

 ސޮކެޓް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ސްޓ ޖުގެ ކުރިމަތި ފަރާތުގެ ބ ރުގެ މަތީގައި  8ފަންކާ އަދި  2ދިއްލުމާއި  4ކ. ސްޓ ޖުގައި 
 ދިއްލުން ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. 1   
 ފޫޓް ކ ބަލް އެޅުން )ލައިޓްތަކަށް(  910އ. 

 އަދި ސޮކެޓްގެ ގޮތުގައިވެސް ބ ނުން   ގ ންގުގެ ސްއިޗެވެ. 4ޑުގެ ބްރ ން ABBގެ ދިއްލުންތަކަށް ބ ނުން ކުރަންވާނީ ވ. ސްޓ ޖް 
 ބްރ ންޑްގެ ސާކެޓް  ABBއެމްޕެއަރގެ  10ސޮކެޓަކަށް  2އަދި ކޮންމެ ބްރ ޏްޑުގެ ސޮކެޓެވެ.  ABBކުރަންވާނީ     

 ސާކެޓް ޑީބޯޑްގައި ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ. 6ބްރ ންޑްގެ  ABBއެމްޕެއަރގެ  10މ. ސްޓ ޖުގެ ލައިޓްތަކާއި ފަންކާއަށް ބ ނުންވާ 
 ސާކެޓް ޑީބޯޑްގައި ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ.  8ބްރ ންޑްގެ  ABBއެމްޕެއަރގެ  20ފ. މާކަރީ ލައިޓްތަކަށް ބ ނުންވާ 

  ލައިޓް އެވެ. 2ވޯލްޓ ޖުގެ  1000ނޑިއަކުވެސް ހަރުކުރަންވާނީ ލެޑްލައިޓުގެ ދ. މާކަރީ ލައިޓްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދަ
 

 އަކަފޫޓް ސީލިންގ އެޅުން  280 .10
 ގެ ސިމެންތި ފިލައެވެ. 6mmހ. ސީލިންގ އެޅުމަށް ބ ނުންކުރަންވާނީ ހާޑްވުޑް ލަކުޑިއާއި 

 ބޯމިނުގައެވެ. 2ށ. ސީލިންގ އެޅުމަށް ފަތި ކީހަންވާނީ "
 " އިން ހަކި ހިފަންވާނެއެވެ. ހަމައެޔާއެކު 2 ½ވާގޮތަށެވެ. އަދި   2×'2ރާއިރު ފަތި އަޅަންވާނީ 'ނ. ސްޓ ޖް ސީލިންގ ކު

 އަސްކަނި ސީލިންގ ކުރާނީ ފުރާޅު ހިޔާކުރި އިރު އެޅި ފަތިތަކަށް ހިފައިގެންނެވެ.   
 އިންޗިން ޖަހައިގެންނެވެ. އަދި އިސްކުރު ޖަހާއިރު  6އިންޗި  6ސޫތުގެ ކަޅު އިސްކުރުން  8ރ. އެމްބޯޑް ހަރުކުރަންވާނީ 



 ބޯކަނޑައި ރަނގަޅަށް އިސްކޫރު އެމްބޯޑް ތެރެއަށް ވައްދައި ރޫޓަރު ކުރެވިފައިވާ ލަކުޑި ފަތި އަޅާ ޖޮއިންޓްތަށް    
 ބައްދަންވާނެއެވެ.   

 ބ. ސީލިންގުގައި ކުލަ ލުމުގެ ކުރިން ވޯލްސިލަރ ލާންވާނެއެވެ. 
 

 ލައިޓް ޕޯސްޓް ހަރުކުރުން  .11
 ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދ  ލައިޓް ޕޯސްޓްތައް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.ހ. 
 މިހާރު އަޅާފައިވާ ކޮންކުރިޓް ބުޑުތައް ބ ނުންކުރުން. . ލައިޓް ހަރުކުރުމަށް ށ
  ނަޓު އަދި ވަސަރު ލާންވާނެއެވެ އަދި މަތީގައި ހަރުކުރަން ވެސް ނަޓު ވަސަރު ބ ނުންކުރަންވާނެއެވެ.. ހޮޅިދަނޑީގެ ޕްލެޓްގެ ދަށުންނ
 

 ހެދުން.  ބެންޗު އަދި ނެޓްޕޯސްޓް  .12

  ބެންޗް ހަދާ ދާވާދުލުން. 3ކުރެހުމާއިއެއްގޮތަށް ހ. 
 ހަރުކުރުން.ހަދާ މިހާރުހުރި ނެޓްޕޯސްޓްތައް ނަގާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ނެޓްޕޯސްޓް ށ. 

 އެޅުން  ޓާފް  .13
  އަކަފޫޓް( 1800ފޫޓް  60ފޫޓް ފުޅާ ދިގު  30)  ގެ ކުލަޔަކީ ރަތް ކުލަޓާފް ވޮލީކޯޓަށްވާ އ ރިޔާގެ  ❖
 4536) މިބައިގައި ޓާފް އަޅަންޖެހ  ތަނުގެ ބޮޑުމިނަކީ  ގެ ކުލައަކީ ފެހިކުލަޓާފްވޮލީކޯޓުގެ ބާކީދެން އޮންނަ އ ރިހާގައި އަޅާ ❖

 އަކަފޫޓެވެ.(
 ންތަކެއް އަޅަންވާނި ހުދުދަވާދުން ) މިކަމަށް ބ ނުންކުރަންޖެހ ނީ ނިޕޯން ހުދު ދަވާދެވެ(ލައި ހުރިހައި ❖
 އެޅުމުގެ ކުރިން ހިނި އަދި މިނޫންވެސް ފަނިފަކްސަތަކުން ދިފާއުވުމަށް ޕެކްޓިސައިޑެއް ބ ނުން ކުރަންވާނެ ޓާފް ❖
 އިންޗި  2ކޯޓު ލައިން  ❖
 އިންޗި  8(  LY COATVOL KUDARIKILUކޯޓުނަން ) ❖

 

 މެންތި ރ ޝިއޯ ސި  .14
 (1:4ސިމެންތި ޖެހުމަށް ) ❖
 (1:2:3ކޮންކުރިޓް ) ❖
 (1:4ރ ނުން ) ❖
 (1:5ގައުއެޅުމަށް ) ❖
 (1:4ތަޅުންއެޅުން ) ❖

 
 ކުލަކޯޑުތައް  .15

 ދަވާެދވެ. NIPON EMERALD 9048ހޮިޅަތކުގައި ލާްނވާނީ  މަތިހިޔާކުރާ ޓްަރސްވޮލީ ކޯޓުގެ  ❖
 ބ ނުންކުރިަނމަެވސް ރަނަގޅު (ރެޑްއޮްކސަިއޑް ) ކޮންމެ ބްރ ްނޑެއް  ❖



 NIPON EXTERIORވޮލީކޯޓުގެ އެެތރެާއއި ބ ރު ފާރުަތއް އަދި ޮރސްޓަްމގެ އެެތރެ ައދި ބ ރުާފރުތަކައި ވޯލްސީލްގެ ގޮުތގައި ލާްނވާީނ  ❖

WALSELER 
 ލައެވެ.ކު  NIPON OUTDOOR WHITE BS-00E55ވޮލީކޯޓުގެ އެެތރެ ައދި ރޮސްޮޓމްގެ އެެތރެ ފާރުތަކުަގއި ލާންާވނީ  ❖

   ކުލައެވެ. NIPON OUTDOOR CERULEAN NP PB-1535 Tވޮލީކޯޓުގެ ބ ރު ރޮސްޮޓމްގެ ބ ރު ައދި އެތެރެ ސީިލންްގގައި ލާްނވާނީ  ❖
 ކޯޑް 2ކޯޑް އަދި ކުލަ ލާންވާނީ  1ހުރިހާ ފާރުތަެކއްަގިއވެސް ވޯލްސީލަރ ލާންވާނީ  ❖

 
 ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދ  ތަކެތި  .16
 ވެލި ކަޅުވެލިގަނޑު ލެވެލް ކުރުމަށް ބ ނުންވާ  ❖
 ބ ނުންވާ  ވެލީގެ އަދަދު އެނގެން އޮންނަންވާނެ އެވެ.  ވެލިގަނޑު ލެވެލް ކުރުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު  ❖
 ލައިޓް ޕޯސްޓް  4 ❖

 

 މާކްސް ދ  ބައިތައް 
  60% –އަގު  •
 ލިޔުން(  އަހަރު ނުވާ  1މަސައްކަތާއި ގުޅ  ދާއިރާގެ  ފައިވާށް)ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ދޫކ15ޮ% -މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ •

ބ ންކް ސްޓ ޓްމަންޓުން  50%ުހަށައާޅ ައްނާދީސ ައުގެގ ަމުދެވެގްނ ، )ބެންކް ސްޓ ޓްމެންޓް( 10% -މާލީ ފެންވަރަށް •
ބިޒްނަސް އެކައުންޓަކަށް  ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި ސްޓ ޓްމަންޓަކީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ވިޔަފާރި ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ 

 ވާންވާނެއެވެ.

  15% -މުއްދަތަށް •

 ހުށައަޅަންޖެހ  ލިޔުންތައް:

 އަންދާސީ ހިސާބު ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ * 
  ރަޖީސްޓްރީ ކޮޕީ ޕާރޓްނާރޝިޕްގެ/ނަމަ ކުންފުނީގެ ޕާޓްނާރޝިޕެއް/* ހުށައަޅާފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ / ކުންފުންޏެއް

 ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ )މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރަޖިސްޓްރީ(* އަމިއްލަ 
 ލީ ފެންވަރު އަންގައިދ  )ބެންކް ސްޓ ޓްމެންޓް(* މާ

  މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް  *

 
 މަސް ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީއެއް ދ ން ވާނެއެވެ. 1 ށްހުށައަޅާ އަންދާސީ ހިސާބަނޯޓް : 

                 

 އިވެލުއ ޝަންއިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބ  ފަރާތެކެވެ.  ނޯޓް: މަސައްކަތަށް ހޮވ ނީ 

 


