
 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 1ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 
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 ން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަ 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 2ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

( 18/2014ވިަޔފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ަނންބަރ ައމިއްލަ ފަރުދުންގެ އިތުރުން މި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިަވނީ، 

 ކަށެވެ. ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއިބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.  •

 ތައް.ޕްޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝި ޕްޕާޓްނަރޝި •

 .ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް •

 .އްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައްއަމި •

 މި ބީލަމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަށްދާނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ 

 .މަތީންނެވެ

 ގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުން ބީލަމާއި ގުޅި  1

1.1 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިަފއިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޮފނުއްވާނީ، ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެޭހ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ

:procurement@elections.gov.mv  ިއަށެވެ.  3004461,3004460ގުޅުއްވާނީ މި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. އަދ 

1.2 

 ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ:

 ވަނަ ފަންގިފިލާ،ޕީ.އޭ ކޮމްޕްލެކްސް،ހިލާލީމަގު،މާލެ. 5ތަން: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،

 (ދީއްތައާ) 2022 ސެޕްޓެންބަރު 11ތާރީޚް: 

 11:30ގަޑި: 

 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން  2

2.1 

 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް 

 ބީަލން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކުބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުން 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުްނތައް އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިާދނެއެވެ.

2.2 
 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ 

 ީޖއެސްޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ. ނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންމި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުން

2.3 
 ބީލަމުގެ މުއްދަތު 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 120ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީބލަން ހުޅުވާ ތާީރޚުން ފެށިގެން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 3ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ބީލަން ހުށަހެޅުން  3

3.1 
. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް އެވެހުންަނންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފަ ބީލަން

 އްކަން އެގެން އޮްނނަންވާނެއެވެ.ބީލަމެހުށަހެޅޭ 

3.2 

ހުށަހަޅާ  .ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދަލެއް / ހިދުމަތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވާީނ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެިހ ރުފިޔާއިންނެވެ

ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކަށް އަުގ  އަގުތައްބީލަމުގައި 

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

3.3 

 ބީލަްނތައް ލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ބީލަމެއް ބައެއްވެސް  ޅާ  ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަކަނޑައެޅިފައިވާ ޅުމަށްބީލަން ހުަށހެ

ހުަށހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ  ބީލަންކެނޑުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި  ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ

ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ  އަގަށް ބަަދލެއް ނުގެެނވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުަމށްފަހު، ބީލަންހާޟިރުގައެވެ. 

 ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެެކވެ.ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި 

3.4 

ބެހޭ ގޮުތްނ ބީލަމާހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ  ބީލަން

 ބީލަންގެ މީހަކު ާހޟިރުވާން ވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ޭބނުްނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ަމުޢލޫމާތެއް ދެވޭވަރު

ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ ެއއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަަމ އެކަމެއް 

 ީބލަމެެކވެ. ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ުހށަހެޅުމަށް  ބީލަންސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

3.5 
އި ގުޅިގެން އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން އެމެންޑްެމންޓެއް ދެވޭނަމަ އެ އެެމންޑްމެންޓެއް މިކޮމިޝަނުެގ މިބީލަމާ

 ވެބްސައިޓުގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. 

3.6 

ތިލް ބާ  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް/ތަކެިތ ހޯދުމަށް، މި އިދާރާއިން ބޭނުްނ ނުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމަށްހުށަހެޅި ބީލަންތައް

މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ބީަލންތައް ާބތިލް ކުރެވިއްޖެނަމަ ީބލަންވެރިންނަްށ އެންގުމުގެ  އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ 

 .އިތުރުން އާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ

 ބީލަން ބާޠިލްކުރުން  4

4.1 

ގައި  4 ނުވަތަ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސްމަސައްކަތުގެ އަގު އަދި މުއްދަތު ސާފުކޮށް އިނގޭގޮތަށް ނެތްަނމަ 

 ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ީބލަން ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. 

އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަގު ފޯމު ތަކުގައި ބީލަން 

 ރިޔާ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑުނެތްނަމަ އެ ބީލަމެއް ބާިތލު ކުރެވޭނެއެވެ.ވެ

 

 

 

 

 

 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 4ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  5
 ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ބީލަމާއެުކ ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔުްނތަްއ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  4އެނެކްސް  5.1

5.2 

އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ  3މިންވަރު ހާމަުކރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްީދފައިވާ ތަންަތނުން، ޭވތުވެދިޔަ ތަޖުރިބާ ހުރި 

ދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ލިޔުމެއް ވާންވާނީ މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 

 މުއްދަތު،  މަސައްކަތު ތަފްޞީލް، މިގޮތުން، މި ލިޔުންތަކުގައި .ލިޔުމަކަށެވެ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި

ސާފުކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚު، ހަވާލުކުެރވުނު ތާރީޚު، މަސައްކަތް ިންނމި ތާރީޚު އަދި  މަސައްކަތުެގ ޖުމްލަ އަގު 

 އެނގެން އޮންނަންާވނެއެވެ. 

5.3 
 ލިޔުމުގެ ޢަދަދު  ހަޅާނަމަ، ހުށަހަޅާތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަުރ ހާމަ ކުރުމުގެ ގޮތުްނ ލިޔުން ހުށަ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. ގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ޢަދަދުގެ ތެރޭގައި ))އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް 3 އެނެކްސް

 ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން  6

6.1 

ށް ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބީަލންތައް ބަލައިގަނެ، ބީލަންތައް ވަޒަންކޮށް، ބީލަން ހުަށހެޅުމަ

ޝަރުތުތަކާއި ބީަލން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުްނ ކުރާނެ މިންގަޑަށް ބަލައިގެން ފުރިހަމަކޮްށފައިވާ ބީަލމުގެ ބައިތަކަށް މާރކްްސ 

 ދެވޭނެއެވެ.

6.2 
ން މާކްސްލިޭބ ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެްއ ކަނޑައަޅާނީ ޝަރުޠު ފުރިހަަމވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެްނމެ މަތި

 ފަރާތަކަށެވެ. 

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން  7

7.1 

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 10.76ގެ ފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު

 ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

 ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުން  8

8.1 
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ  10.71އެގްރީމަންޓްގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 

 ޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ. ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭ

 

 

 

 

 
 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 5ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުތައް 

 މާރކްސް  ތަފްޞީލް 

 އަގު 

ގައި ކުއްޔަށް ދޭ އިމާރާތުގައި މަދުވެގެން  2-އެނެކްސްއެންމެދަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަްށ )މި ކަރުދާހުގެ 
އެންމެ މަިތން މާރކްސް ލިބޭ ގޮތަށް ޭރޝިއޯ އް( ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން ފުިރހަމަވާ ފަރާތްތަ

އުސޫލުންނެވެ. އެންމެ މަތިން ާމރކްސް ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް މާރކްސް ދެވޭނީ 
 ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަެށވެ.

 އެންމެ ދަށް އަގު × 65ބީލަމުގެ އަގަށް ލިބޭ މާރކްސް = 
 ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު

 

65 

ތަނުގެ 
 ޖާގަ 

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތަކަށް މާރކްސް ދޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް 
 އިމާރާތަށް ވަދެ ނިކުމެ ހަދާ މަގަށް މާރކްސް ދޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށެވެ.  •

 މާރކްސް  5ފުޅާނަމަ، މިބަޔަށް ލިބޭ  ޓަނުގެ ޕިކަޕް ދުއްވޭ ވަރަށް މަގު 2.5ދަތިކަމެއްނެތި  -
ލިބޭނީ މަގުގެ ފުޅާ މިނަށްބަލައި، އެންމެ ފުޅާ މަގަށް ގިނަ މާރކްސް ލިބޭގޮތަށް ރޭޝިއޯ 

 މާރކްސް( 5) އުސޫލުންނެވެ.
މިބަޔަްށ ހުރި ނަމަ  ()ހޯލުގެ މެދުގައި ަތނބު ނެތި ޢިމާރާތުގެ އެތެރެ ސިންގަލް ހޯލެއްގޮތަށް •

 މާކްސް ލިބޭނީ އެންމެ ތަނބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ފުލް މާކްސް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ތަނބު ހުރިނަމަ 
 މާރކްސް( 4މަދުތަނަކަށް ފުލް މާކްސް ލިބޭޮގތަށ ރޭޝިއޯ އުޞޫލުންނެވެ. )

 ކުރެވޭ ޖާގައަށް މާކްސް ލިބޭނީ އެންމެ ބޮޑު ާޖގައެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ފުްލ ޕާކް އިޢިމާރާތުގަ •
ތުގައި ބަލާނީ އެންމެ މާރކްސް ލިބޭގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުންނެވެ. )ޕާކް ކުރެވޭ ޖާގައެއްގެ ގޮ

 މާރކްސް( 5)ވެހިކަލް ޕާކްކުރެވޭނަމައެވެ.(  1ފުރޮޅުލީ  4މަދުވެގެން 
 3އަދި  2، 1 ،  ގްރައުންޑްތެރޭގައި )ޕާކް ކުރާ ޖާގަ ނުލާ( ގެ އަކަފޫޓް 12000ކުއްޔަށް ދޭ  •

 މާރކްސް ލިބޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަެށވެ. ވަނަ ފަންގިފިލާ  ހިމެޭނނަމަ
 މާރކްސް( 3ގްރައުންޑް ފްލޯ ) -
 މާރްކސް( 2.5ވަނަ ފަންގިފިލާ ) 1 -
 މާރްކސް( 1.5ވަނަ ފަންގިފިލާ ) 2 -
 މާރކްސް( 1ވަނަ ފަންގިފިލާ ) 3 -

22 

ޢިމާރާތުގެ 
އައު ބައު 
 މިނަށް 

ޅާފައިވާ ހުށަހަ އަދި ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭނީ އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި ހެދޭ އިންސްޕެކްޝަން
 .ދިނުމުގައި ބެލޭނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށެވެ  ކްސްރގައެވެ. މިބަޔަށް މާޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު

އިލެކްޓްރިކަލް ފިކްސްޗާސް، ، ސީލިން، ދޮރާއި ކުޑަދޮރުތައް، ފިނިޝިން )ްފލޯރިން، ފާރުތައް  •
 މާރކްސް( 5ފާހާާނ( ކޮމިޝަނުން ބޭުނންވާ ފެންވަރަށް ހުރުން )، ފެން

 އިމާރާތުގެ އުމުރު •
 މާރކްސް( 5ނަމަ )އަހަރަށް ވުރެ މަދު 5 -
 މާރކްސް( 2)އަހަރާއި ދެމެދު ނަމަ  10އަހަރާއި  5 -
 މާރކްސް( 1)އަހަރާއި ދެމެދު ނަމަ  12އަހަރާއި  10 -

10 

 އެހެނިހެން 
 އެތެރޭގައި ކޭސިން ނާޅައި އިތުރު ކޭބަލް އެޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާަނމަ  ޢިމާރާތުގެ •

 މާރކްސް( 2)
 މާރކްސް( 1ށް ވަކި ލިފްޓެއް ހަރުކުރެވިފައިވާނަމަ )އިމާރާތައް މުދާ އަރުވާ ބޭލުމަ •

3 

 100 ޖުމްލަ 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 6ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 )އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު( 1-އެނެކްސް 
 އަންދާސީ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު  1
 ހޯދުން  ފަރާތެއް ދޭނެ  ކުއްޔަށް އިމާރާތެއް އޮފީސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: 1.1
 W-010/38/2022 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު: 1.2
 38-AD/38/2022/256(IUL) :އިޢުލާން ނަްނބަރ 1.3
 2022އޯގަސްޓް  30 :އިޢުލާން ތާރީޚް 1.4
 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  2
 ނަން:  ފަރުދެއްނަމަ އަމިއްލަ 2.1
 ނަމްބަރު:ދ.ރ.އ ކާޑު  2.2
   :ނަންވިޔަފާރީގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ  2.3
  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު: 2.4
 ޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް: ރަ 2.5
 ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް:  ރަޖިސްޓްރީ 2.6
  ފޯނު ނަންބަރު:  2.7
  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 2.8
 : ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް 2.9
 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  
 ކުންފުނި              
 ޕާޓްނަރޝިޕް             
            ކޯޕަރޭޓިވް  

3 
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު )ކުންފުއްޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ 

 ފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު(މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަ 
 މަޤާމް ނަން  #

   
   
   
   
   
 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު  4
 މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ މަޢުލޫމަަތކީ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. 

 
 ސޮއި:                                               ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު:

 
 

 ނޯޓް: މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެްއ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބީލަމާއެުކ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 





 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 7ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 )މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް( 2-އެނެކްސް 

 

 ކަން ކުއްޔަށް ދޭ އިމާރާތުގައި މަދުވެގެން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަން 
 

 އިމާރާތް  -1
 ކުއްޔަށް ދޫކުރާތަނަކީ މާލޭގައި ހުރި ތަނަކަށްވާންވާނެއެވެ.  1.1
އެއް  ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. )ޕާކްކުރެވޭނެ ޖާގަ ނުލާ(އަކަފޫޓުގެ  12000 މަދުވެގެންތަނަކީ ދޫކުރާކުއްޔައް  1.2

ވުމުގެ އިތުރުން އަކަ ފޫޓު ހަމަ 3000ކޮންމެ ފަންގިފިލާއެއްގަިއ މަދުވެގެން  ފަންގިފިލާއަށްވުރެ ގިނަ ފަންިގިފލާނަމަ
 ވާން ވާނެއެވެ.އަކަފޫޓު ހަމަ 12000ކުއްޔަށްދޭ ހުރިހާ ފަންގިފިލާއެއް އެއްކޮށްލުމުން މަދުވެގެން 

 ތަނަކަށް ވާްނވާނެއެވެ.ނިމިފައިވާ އަށް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް  01ޑިސެންބަރު  2022ކުއްޔަށް ދޫކުރާތަނަކީ  1.3
އަހަރަށްވުރެ ގިަނ ދުވަސްވެފައިވާ ތަނެްއ  5ރަން ފެށި ތާރީޚުން ފެށިގެން ީމލާދީގޮތުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާތަނަކީ އިމާރާތްކު 1.4

ނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް ކަހަލަ މަރާމާތެއް ކުރަންޖެހޭ ތަނެއް ނަމަ ކޮމިޝަނަށް ތަން ހަވާލުކުރުުމގެ ކުރިން ތަނުެގ 
 .އާބާތުރަ ފިލުވައި މަރާމާތުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ 

ހަރުކޮށްފައި ގެ ޖާގައިގެ( މީހުން 6)މަދުވެގެން  ިލފްޓްއިމާރާތުގައި ނަމަ ންޑްފްލޯ ނޫންކުއްޔަށް ދޫކުރާތަނަކީ ގްރައު 1.5
  ހުންނަން ވާންާވނެއެވެ.

 ޖާަގ ހުންނަން ާވނެއެވެ. ނެގޭނެ  އަކަފޫޓުގެ ހޯލެއް 600 ަތނުގައި މަދުވެގެންކުއްޔަށް ދިނުމަށް ުހށަހަޅާ  1.6
ހުރި ތަނަަކްށ  ށްހުރަހެއް ެނތި ފެްނނާނެ ޮގަތކަ ށްތައް މަުދ ޯހލުގެ އެއްފަރާތުން އަނެްއ ފަރާތަ ތަނބު ،ޖާގައަކީމި 

 ވާންވާނެއެވެ.
ައދި އެއް ފަންގިފިލާައށްވުރެ ގިަނ ފަންގިފިލާ ކުއްޔަްށ  ންަނންވާނެއެވެ.ނާ ހުޚާފާ 6މަދުވެގެްނ ކުއްޔަށްދޭ ތަނުގައި  1.7

ފާޚާނަ ހުރުމުގެ އިތުރުން ހުރިހާ ފަންގިފިލާއެއްެގ  2ލާއެއްގައި މަދުވެގެން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ ކޮންމެ ފަންގިފި
 އަށްވުރެ މަދުވެގެން ނުވާނެއެވެ. 6ޖުމްލަ ފާޚާނައިގެ އަދަދު 

 ހުރި ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އްގައިކުއްޔަށް ދޫކުރަން ހުށަހަޅާ ތަނަކީ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ވަދެ ނުކުމެވޭ މަގެ 1.8
 ރާތަނަކީ ސައި ކޮޓަރިއެއް ހުރި ނުވަތަ ސައި ކޮޓަރިއެއް ހެދޭގޮތަށް ހުރި ތަނަކަށް ާވންވާނެއެވެ.ކުއްޔަށް ދޫކު 1.9

ތަކަްށ ތްންމު ފަރާއާދުމަތްތައް ހޯދަން އަންނަ ޚި މަސައްކަތު ގަޑީގައި ގެ ދޭތަނަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުކުއްޔަށް 1.10
 އެވެ.ވަދެނުކުމެވެން ުހންނަ ތަނަކަށް ވާްނވާނެދަތިކަމެއްނެތި 

 ޖެހިފައި ހުންނަން ވާނެއެެވ.މަހަ އްކުއްޔަށް ދޫކުރަން ހުށަހަޅާތަނުގަިއ ކުނި ނެރެ ބެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެ  1.11
 މިނިސްްޓރ އޮފް ނޭޝަަނލް ޕްލޭނިންްގ ހައުސިންގް އެންޑް އިންފްާރސްޓްރަކްޗަރ އިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާތަނަކީ  1.12

މިނިސްޓްީރ އޮފް ނޭޝަަންލ އަދި އެތަނުގައި ާވން ވާނެއެވެ. ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަްށ ޢިމާރާތްޮކށްފައިވާ ތަނަކަށް
ޑިފެންސް ފޯސް އިން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގައި، އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިފަިއ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.
 
 
 ފެން، ކަރަންޓް، ނެޓްވޯކް  -2

އް ފަންގިފިލާއަށްވުރެ ގިނަ ފަންގިިފލާ ހިމެނޭ ތަނެއްަނަމ ފޭސް ކަރަންޓެވެ. އެ 3ހުންނަންވާނީ  ތަނުގައި ދޫކުރާ ކުއްޔަށް 2.1
ކޮންމެ ފަންގި ފިލާއެއްގައި ހުންނަންވާނީ ވަކި ޑީ ބޯޑު ހަރުކުރެވިފައެވެ. އަދި ވަކި ވަކި ފަންގިފިލާތަކުގެ ކަރަންުޓ 

 އައުޓްލެޓްތައް ހުްނނަންވާނީ ވީާހވެސް ބޮޑަށް އެކަތި އަނެކައްޗާ ވަކިކުރެވިފައެވެ.
ްނ އެއް ފަންގިފިލާއި ދޭން ހުށަހަޅާ ތަނަކީ އެއް ފަންގިފިލާއަށްވުރެ ިގނަ ަފންގިފިލާ ހިމެޭނ އިމާރާތެއް ނަަމ  ކުއްޔަށް 2.2

 .ވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ހުންނަންވާނެއެވެގެންދެ ތައްކޭަބލް ށްފަންގިފިލާއަ އަނެއް



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

ތުގެ އެހެން ފަންިގފިލާތަކާއި ވަކިކޮށް ވަކި މީޓަރު ފެނާއި ކަރަންޓް ުހންނަންާވނީ ިއމާރާަތނުގައި ކުއްޔަށް ދޭން ހުށަހަޅާ  2.3
 ހަރުކޮށްފައެވެ.

 
 
 އިމާރާތުގެ އެތެރެ  -3

 ހުރި ތަނަކަށްާވންވާނެއެވެ. ށްއިރުގެ އަލިކަން ލިޭބގޮތައާންމުކޮށް ޔަށް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ތަނަީކ ކުއް 3.1
 އިން ސާފުކުރެވޭ ފްލޯރިންގ އެއްނުވަތަ ފަސޭހަ ޕާކޭ ،މުށިތަޅުމުގައި ހުންނަން ވާނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގެ  3.2

 ޖަހާފައެވެ.
 އެމަޖެންސީ ބޮކި، ޮބކި،ހުދު އަލި ހުންނަ  އަދި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަލިކުރެވޭ ،ލައި ކުލަ ކީ ހުދުތަނަ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ 3.3

ކަށީގެންވާ އަދި ތަނުގެ ޖާގައާއި އެ އަދި ޑޯ ކްލޯޒަރ ހަރުކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ފަންކާ، ދޮރު، ތަޅު
 ވަރުގެ ކެޕޭސިޓީ ހުރި އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ހަރުކުރެވިފައިވާ ތަަނކަށް ވާންވާނެއެވެ.

އަދި ހުުދ އަލި ހުންނަ ބޮިކ ހަރުކުރެފައިވާ ތަންތަނަށް ާވންވާނެވެ. އެގްޒޯސްޓް ކަީކ ނާތަޚާފާތަނުގައި ޭބނުންކުރާ  3.4
ވަގުތުން  ،ވުމާއެކުފުރިހަމައަށް ހުރި ތަނަކަށް ސާފުތާހިރު އެޕްލަޔަންސް ފައިވުމުގެ އިތުރުން ހަރުކުރެވި

 ބޭނުންކުރެވޭނެ ޙާލަތުގައި ހުރި ަތނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
 ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. ސްކުޑަ ދޮރުތަކުގައި ބްލައިންޑްކުއްޔަށް ދޫކުރާތަނުގެ  3.5
 ށް ގަދަނުވާނެ ފަދަގޮތަަކށް ފަރުމާކުރެވިފައެވެ.ކުއްޔަށް ދޫކުރާތަނުގެ އެތެރެ ހުންނަންވާނީ ބޭރުން އިވޭ އަޑުތަށް ެއތެރެއަ 3.6

 
 
 އިސްކަންދޭކަންކަން  -4

 އިމާރާތުގައި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލް ޕާކްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ އެތަނަކަށް އިސްަކންދެވޭނެއެވެ.  4.1
 އެ ތަނަކަށް އިސްކަްނދެވޭނެއެވެ. ،މުދާ އަރުވާ ބޭލުމަށް ވަކި ޙާއްސަ ލިފްޓެއް އިމާރާތުގައި ހަރުކޮށްަފއިވާނަމަ 4.2
އެތަނަަކްށ  ،ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ތަނަކީ އެޕާޓްމަންޓް ވައްތަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހޯލު ވައްތަރަށް ހުރި ތަނެއްނަމަ 4.3

 އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
އެތަނަކަށް އިސްކަން  ،ގެ އަކަފޫްޓ )ޕާކިންގ ސްޕޭސް ނުލާ( ތެޭރގައި ގްރައުންޑް ފްލޯ ހިމެނޭނަމަ  12000ކުއްޔަށް ދޭ  4.4

 ދެވޭނެއެވެ.
 އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ. ،އިމާރާތަކީ ކޭސިން ނާޅައި އިތުރު ކޭބަލް އެޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނެއްނަމަ 4.5

 
 
 ކަންކަން ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ  -5

ނުގެ ކުަލ ޮފޓޯ އަދި ނުނިިމ ހުިރ ކީ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާއިރު ނިމިފައިވާ ތަނެއްނަމަ ެއތަދޭން ހުށަހަޅާ ތަނަށް ކުއްޔަ 5.1
 ފްލޯ ޕްލޭން ހަވާލުކުރާ އިރު ހުންނާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ތަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ތަނެއްނަމަ

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.ޕްރޮޕޯސަލްއާއެކު 
ނަށް ދޭންވާނެއެެވ. ކުއްޔަށްދޭ ތަނުގެ ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަދަލު ނާންާނނެހެން ތަަނށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަ 5.2

)ބިޑް ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ، ިމ އިޙްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށްދޭެނކަން ބަޔާންކޮށް ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލާއެކު ލިޔުން 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ްޕރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ތަުނގެ ވެރިފަރާތް ނަމަ އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީއާއެކު  5.3
 ން އެނގޭނެ ލިޔުން ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. އެކަ



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 9ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން ނަމަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަްށ  5.4
ްނ، އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާމެދު ވެރިފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަން އެނގޭނެ ލިޔު 05އެތަން 

 އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީއާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ކުއްޔަށް ދޫކުރާތަނުގައި ކޮމިަޝނުން ޭބނުންވާ ވަަރށް ކަރަންްޓ އައުޓްލެޓް ނެތްނަަމ ކޭސިން އަޅައިގެން އައުޓްލެްޓ  5.5

 އިތުރުކުރުމާމެދު އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން އިޢުތިރާޒުކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.
އާއި އެހެނިހެްނ ޚިދުމަތްތަކަށް އިތުރު ކޭަބލް އަޅަން ޖެހޭނަަމ ނެޓްވޯކްޅާ އިމާރާތުގައި ކުއްޔަށްދޭން ހުށަހަ 5.6

 ކޭސިންއަޅައިގެން ކޭބަލް އެޅުމަށް އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން އިޢުތިރާޒްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 
 

 ނޯޓު:
ށްފައިވާ ކަންތައްަތއް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ތަފްޞީލުކޮށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާއިރު މަތީގައި ބަޔާންކޮ

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މަތީަގއިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ެބުލމަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ތަްނ އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް ޓީމެއް 
ވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލައިގެންކަމަށްާވީތ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާއިރު އިމާރާތްކޮށް ނުނިމޭނަަމ ާމކްސްދޭނީ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ދާނެއެވެ.

 ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމެނުމަށް ސަމާލުކަންދެއްވުްނ އެދެމެވެ.
 
 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  10ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ()އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް  3-އެނެކްސް 

 # ތަފްސީލު  އަގު 

އަހަރު  05ކުއްޔަށްދޭ އަގު )ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކަށް އަދި މީލާދީ  
  އެނގޭގޮަތށްދުވަހަށްވާ އަގު ވަކިން

1 

 3 މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ އަދަދު )ހުށަހަޅާނަމަ(: 

 4 ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: 

 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  11ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

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

# 
ަލން ލިޔުންތަކުގެ ތެރެިއން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ. 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ލިޔުންތައް

ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 
ފާހަގަ އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި 
 ޖަހާށެވެ.

  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 1

  ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަްނ، ބީ.އޯ.ކިޔު. ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު( 2

3 
ޓް ސޮސައިޓީ/އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީގެ ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭ

 / އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ   ކޮޕީ
 

  ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ 4

5 
ންނަ ތާރީޚު ގުނާނީ ިބޑު ހުޅުވަން އޮ މަސްހަމަނުވާ( 2ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު )

 ދުވަހާ ހަމައަށް.
 

  ބޭންކް ގެރެންޓީ  6

7 
)ބީަލން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ގައިވާ، ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް  1އެނެކްސް 

 އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑުއޮތުން(
 

  ގައިވާ، އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް  3އެނެކްސް  8
   އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ  9
   ދުވަސް އޮތުން 120ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު ަމދުވެގެން  10

11 
ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ީބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ެއފަރާތުން އައްޔަން 

 ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑުއޮތުން 
  

12 
 އެތަނުގެ ތަނެއްނަމަ ނިމިފައިވާ ހުށަހަޅާއިރު ޕްރޮޕޯސަލް ތަނަކީ ށަހަޅާހު ދޭން ކުއްޔަށް

 އިރު ހަވާލުކުރާ ތަން ކޮމިޝަނާ އިލެކްޝަންސް ތަެނއްނަމަ ހުރި ނުނިމި އަދި ފޮޓޯ ކުލަ
 ޕްލޭން ފްލޯ ަތފްސީލު ގޮތުގެ ހުންނާނެ

 

13 
ނެހެން ތަަނށް ބީލަން ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ،ތަނުގެ ސްޓްރަކްޗަރއަށް ބަދަލު ނާންނާ 

 ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށްދޭނެކަން ބަޔާންކުރާ ލިޔުން.
 

14 
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ނަމަ 

 އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީއާއެކު އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުން
 

15 
އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް  05ނަމަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަްށ އެތަން 
 ދިނުމާމެދު ވެރިފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަން އެނގޭނެ ލިޔުން،

 

16 
ންޓް ައއުޓްލެޓް ނެްތނަމަ ކުއްޔަށް ދޫކުރާތަނުގައި ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ ވަރަށް ކަރަ

ކޭސިން އަޅައިގެން އައުޓްލެޓް އިތުރުކުރުމާމެދު އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން އިޢުތިރާޒު 
 ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުން. 

 

17 
އާއި އެހެނިެހން ޚިދުމަތްތަކަށް އިތުރު ކޭބަލް އަޅަން ޖެހޭނަމަ ނެޓްވޯކްއިމާރާތުގައި 

ތުގެ ވެރިފަރާތުން އިޢުތިރާޒު ނުކުރާކަމުގެ ކޭސިންއަޅައިގެން ކޭބަލް އެޅުމަށް އިމާރާ
 ލިޔުން.

 

 


