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 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

      

 މެޝިން ފޮޓޯކޮޕީ ާބޝިޓޮ 04 މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު) ދޭއް( 02 މިއޮފީހަށް

 ން. ހޯދު ފަރާތެއް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ސަރވިސްކޮށް
 : ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 

IUL)196-C/1/2022/57( ިލާން ނަންބަރ ޢު އ: 

 :ޢުލާން ތާރީޚް އި  2022 ސެޕްޓެންަބރު 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 މަޢުލޫމާތު   ތަފްޞީލީ   ދެވޭ  މަރާމާތުކުރުމަށް   ،ސަރވިސްކޮށް   މެޝިންތައް   ފޮޓޯކޮޕީ  .0

 މެޝިންތަކުގެ ތަފުޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ސަރވިސްކޮށް، މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފޮޓޯކޮޕީ  1

Quantity Model Brand Description # 

2 E-Studio 4518A Toshiba Photocopy Machine 1 

2 E-Studio 5018A Toshiba Photocopy Machine 2 

ކަރުދާސް    /  ޕްރިންޓް 2 އާއި  ޓޯނަރ  ބޭނުންވާ  ހެއްދުމަށް  މަރާމާތުކޮށް   ،ފިޔަވައިފޮޓޯކޮޕީ  ސަރވިސްކޮށް،  މެޝިން 

ސްޕެއަރޕާޓްސް ބޭނުންވާ  ތަކެ  ،ބެލެހެއްޓުމަށް  އެންމެހާ  ފަދަ   ޙާލަ  ތިޑްރަމް  ކުރަންޖެހޭ  ޚިދުމަތް ަބދަލު  ތްތަކުގައި 

 . ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަތަކެތީގައި އިތުރު އަގަކާ ނުލައި ބަދަލުކޮށްދިނުން

މަހަކު    ދިމާނުވިކަމުގައިވިއަސް  ކުރުމާއި  1މައްސަލައެއް  ސަރވިސް  މައްސަލަ  ،ފަހަރު  އިތުރުންވެސް  އޭގެ  އެއް  އަދި 

 .ދުވަސް ތެރޭގައި ހައްލުކޮށްދިނުން 2 އެމައްސަލައެއް މަނަދިމާވެގެން ރިޕޯރޓް ކޮށްފި

 12މަހެއް ނިމުމުން ނުވަތަ    6މަހެއް ނިމުމުން ނުވަތަ ކޮންމެ    3ހޯދުމަށް އެދި ކޮންމެ  އެވޯޑު ކުރާ ފަރާތުން ފައިސާ   3

ހޯދުމަށް ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު   މުއްދަތަށް ޖެހޭ އަދަދުގެ ފައިސާ  އަންދާސީ    ގެން ވެއެވެ.ިބ ލިމަސް ނިމުމުން އެ 

 ވެ.  އެނގޭގޮތަށް ފާހަގަކޮށްފައި ވާންވާނެ ގެ ތަފްޞީލު ގޮތު   ޅާނެ ހަ  ހޯދުމަށް ބިލުހުށަ އިރު ފައިސާ ހިސާބު ހުށަހަޅާ 

ޝިާބ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ސަރވިސް ކުރުމުގެ އޮތޮރައިޒްޑް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ އެއްކަމުގައި  ޓޮިބޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ  4

 . ވާންވާނެއެވެ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު :  1  ސެކްޝަން 

ބީލަމަށް  

ކުރިމަތިލެވޭނެ  

 ފަރާތްތައް 

ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ • ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  މި  ،ބީލަން  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  ކުދި،  ނިސްޓްރީ  އަދިއެންމެ    ދު މެ  ކުދި 

 ކަށެވެ. ރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަ ރީ ކު އި ރަޖިސްޓަގައްއަކުން ގިންތިއެތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިފަން

 

 

 

މެންދުފަ  • އަދި  ކުދި  ކުދި،  ގޮތުގައި"އެންމެ  ތަކުގެ  ވިޔަފާރި"  އަ  ންތީގެ  ކުދި  ފަންތީގެ  ބެލެވޭނީ  މެދު  ދި 

ނަންބަރު   (ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ދަށުން 2013/6ވިޔަފާރީގެ  ގެ  އިކޮނެމިކް  މި  )  އޮފް  ނިސްޓްރީ 

 އި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. ފާރިއެއްގެ ގޮތުގަޔަވި  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި

 

 ތަފްސީލް  #

 

 ރަޖިސްޓަރީވުން    ބީލަމުގައި  1

މަޢުލޫމާތު   1.2 ފޮނުވަންވާނީ،  ސުވާލެއް  އެ  ވާނަމަ  މަޢުލޫމާތެއް  ސާފުކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  ދެވިފައިވާ   ބީލަމާއި  ސާފުކުރުމަށް 

   އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ވާ އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ތިރީގައި

 ގެ ކުރިން. 11:00ދުވަހުގެ  ހޯމަވާ  2022 އޮކްޓޫަބރު 03 ން: ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރވު •

 ނުދެވޭނެވެ. ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  •

 rocurement@pgoffice.gov.mvpއީމެއިލް:  •

 ފޯނަށެވެ. 3003269 ގުޅުއްވާނީ  •

 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން. ބީލަން   2

 އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން:  2.1

 ގައި. 11:00ދުވަހުގެ  ންގާރަވާ އަ  2022 ަބރުއޮކްޓޫ 04ތާރީޚް: 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު  3

ންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވަންވާނެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާާބއި އަ 3.1

މަޢު ގޮތުން  ބޭނުންވެއްޖެބެހޭ  ސާފުކުރަން  ދެވޭވަރުގެ  މަނަ  ލޫމާތެއް  މަޢުލޫމާތެއް  ހާޟިރުވާންވާނެވެ.   އެފަދަ  މީހަކު 

ހުށަހެޅުމު ހިސާުބ  އެއްވެސް ކުރިގެ  އަންދާސީ  އޮޅުންއަރާ  ނުވަތަ  އުފެދޭ  ޚިލާފު  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ    ން  ސާފުކުރަން  ކަމެއް 

 އެކަމެއް ސާފުކުރަންވާނެވެ. 

އަގުތަށް    އޮޕްޝަން  (އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީ ހިސާެބކެވެ.  3.2

މިއޮފީހުން ބަލައިގަންނާނީ އެންމެ ކުޑަ    ހުށަހެޅި އަގުތަކުން   ހިމަނާފައިވީ ނަމަވެސް،   އިން) ގިނަ ރެ  (އެކެއް) އަގަށް ވު  01( 

 )  . ވެ އަގެ 

 ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.  ދި ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިންއީމެއިލް އަ 3.3

ބީލަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ   ބީލަން ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ރަކީންަބއަންދާސީުބގައި ގުޅޭ ނަންަބރެއްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާކުރާ ނަ 3.4

 ނެވެ.ގެ ނަންަބރު ކަމުގައިވާން ވާތުރާފަ

  ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. )ފަސްދޮޅަސް( 60ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީބލަން ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  3.5

mailto:procurement@pgoffice.gov.mv


 

  

 އޮންނަންވާނެވެ.    ކުންފުނީގެ ސްޓޭޕް ޖަހާފައި   ސޮއިކޮށް   ރިޔާ  ވެ އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބީލަން  3.6

ކޮ  ހުށަހަޅަންވާނީ  ންބީލަ 3.7 އުރައެއްގައެވެ.  ބަންދު  ސިޓީ  އުރައިގެށްފައިވާ  ޭބރުގައިސިޓީ  ނަން      ޔެފައި  ލިީބލަމުގެ 

އުރައިގައޮންނަން ސިޓީ  ހުށަ އި  ވާނެއެވެ.  ފަރާތުގެބީލަން  އެޑްރެސް  ހަޅާ  ފޯ  ނަމާއި  ނައަދި  އޮންނަން  ޔެލި  ރުމްަބނު  ފާ 

  ވާނެއެވެ.

 އަގު އޮންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ.   ހެންނެވެ.ވަކިން އެނގޭނެ  ގުއައެސްޓީ އާއި ޖުމްލަ  ވަންވާނީ ޖީއަގު ހުށަހަޅު 3.8

  ންވާނެއެވެ.ފުރިހަމަކުރަ ަބއިއަގު ހުށަހަޅާ  ގައިވާ ފޯމުގެ 1ޖަދުވަލް  އަދި

  އިސާއެއްފަ  އެއްވެސްދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ    ،ށްއެވޯޑުވާފަރާތަބީލަން  އި ކުރުމުގެ ކުރިން  ސޮ   ގައިމުވުއްަބސްމަސައްކަތު އެ 3.9

ދެއްކުމަށް   އެފައިސާއެއް  މު  07ވާނަމަ  ދެދުވަހުގެ  ފަވޭނެވެ.  އްދަތެއް  ޖެހޭފަރާތެއްނަމަ  އަދި  ދައްކަން  އިސާއެއް 

 ވެ.ވާނެ ންޅަށަހަހު އްލިޔުމެ އެނގޭނެ ންފަރާތެއްކަ ދާދަށްކަމުންފައިސާ

  ބީލަންތައް   .ލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެލަމެއް ަބީބއެއްވެސް    ޅާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަ  ބީލަން ހުށަހަޅަން 3.9

  ގެއްހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެ  ބީލަންބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި  

ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުމަށްފަހު،  ބީލަން ގައެވެ.  ރުޟިހާ ގަޑި ޖެހުއެބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑަ   އަގަށް  މުގެ ޅިފައިވާ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ޅުވަން ހު ކުރިން

 ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.އެމެންޑްމެންޓެއް  މެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެޑްންމެއެ  ންމިއޮފީހުމިބީލަމާއި ގުޅިގެން  3.9

ވަކިފަރާތަކަށް ދޭންނިންމާފައި ވަނިކޮށް އެ ފަރާތަކުން އެ ކޮންޓްރެކްޓާއި ޙަވާލް ނުވެއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކުން    ޓެއްކޮންޓްރެއް 3.11

މަދުވެ ހިސާބުތައް  އަންދާސީ  މު ވަހުމަސްދު  6ގެން  ހުށަހަޅާ  މިއްދަގެ  ިބޑް ތަށް  އަދި  ނުގަނެވޭނެވެ.  ބަލައެއް  އޮފީހުން 

 ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭނެވެ.  ގެ ިބޑް ސެކިއުރިޓީއަށް ބެހެއްޓިކޮންޓްރެކްޓެއްއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ސެކިއުރިޓީއެ

އަގުދެވޭމަސައްކަތު 3.12 ގުޅިމިމަސަނީ  ގެ  ކުރެންގެއްކަތާ  ގޮތަށް  އެގުރީމަންޓުގައިވާ  މަސައްކަތް  އްކަމަސަ  ،ވޭ  ނިމުމުން  ތް 

 ވޮއިސް ހުށަހެޅުންމުންނެވެ.  ފަރާތުން ލިޔުން ދިނުމުން، މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން އިންބަލައިގަތްކަމަށް މިއޮފީހުގެ

 މަ،ޮބޑު އަގެއް ނަ  ރުފިޔާއަށްވުރެ  500,000.00  އަގަކީ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާިބޑް ކާމިޔާުބ ކުރާފަރާތުން، މި މަސައްކަތައް   3.13

ގެރެންޓީގެ %  ގޮތުގައި  ޕަރފޯމަންސް  އަގުގެ  ކޮންޓްރެކްޓް  އިންސައްތަ)   2ބީލަމުގެ  ޤަބޫލުކުރާ   (ދޭއް  ސަރުކާރުން 

ގެ ދޫކޮށްފައިވާ  މިމަސަކަތަށް  އިންސްޓިޓިއުޝަންއަކުން  ފައިނޭޝިލް  ނުވަތަ  ހުށަހަޅަންވާނެވެ. ބޭންކަކުން    ރެންޓީއެއް 

 މިޔާބުކުރާ ފަރާތުންނެވެ. ޑް ކާ ބި   ނީ ޖެހޭ   ންސް ގެނެރެންޓީ ހުށަހަޅަން ޕަރފޯމަ 

  އެ ކޮންޓްރެކްޓާއި ޙަވާލު ނުވެއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކުން   އި ވަނިކޮށް އެ ފަރާތަކުން ފަންމާންނި ށް ދޭވަކިފަރާތަކަ  މަސައްކަތް 3.14

 . އޮފީހުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެވެމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި 6ހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް މަދުވެގެން ށަހު

  ީބލަން   ފަރާތަށް  ކުރާކާމިޔާުބ  ީބލަން  ނުވަތަ  މަކިވެއްޖެނަވަ  ންބީލަމު   ފަރާތަކުން  ހުށަހެޅި  ބީލަން  ހުޅުވުމަށްފަހު  ލަންީބ 3.15

  ހުށަހަޅާފައިވާ   ންއެފަރާތު  ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ  ބީލަމާ  ކުރިފަރާތުން  ކާމިޔާުބ  ބީލަން  ،ހުލިުބމަށްފަ  ލިޔުން  ކާމިޔާުބވިކަމުގެ

 . ނެގޭނެއެވެ ތަށްލަޢުދަ ސެކިއުރިޓީ

  ރާ "ކްލޯޒް ކު ބަޔާންހ) ގައި  ގެ (   1.02ޤަވާއިދުގެ    ޔަތުމާލިއް  ލަތުގެ(ދަޢު   ގުޅުމެއްފަރާތަކީ މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން 3.16

އެސޯރިލޭޓިވް "ކްލޯޒް  ނުވަތަ  ކަމުގައިވްސިއޭޓި"  އޮތްކަމު ޅުމެއްގުފަދަ  ށްފައިވާބަޔާންކޮ  "  އެކަވާނަމަ  ގައި)  މާތު  ޢުލޫމަ  ސާފު  މުގެ، 

 ވެ. ން ވާނެއެ ހުށަހަޅަ އިކޮށް ނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮނގޭއެ

  އަގަކީ   ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތްތަކުން   ހުށަހަޅާ   ބިޑު   ، ކުރެވޭނީ  ހަވާލު   ދިނުމަށް   ޚިދުމަތް   ނުވަތަ   މަސައްކަތް   މި  3.17

 . ފެނިއްޖެނަމައެވެ   އޮފީހަށް މި   އަގެއްކަމަށް   އެކަށީގެންވާ 

 



 

  

 . ހޭ ތަކެތި އެކު ހުށަހަޅަންޖެ އަންދާސީ ހިސާބާ  4

 ) ން ހުންނަންވާނީ އެފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައެވެ.ކޯޓޭޝަން (ކޯޓޭޝަ  • 4.1

 އެނގޭނެ ލިޔުން. ންއޮތޮރައިޒްޑް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ އެއްކަޝިާބ ޓޮ •

 ގެ ކޮޕީ.ފިކެޓްޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްވިޔަފާރި ރެ ލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެީބ •

 .ޕީރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮ މަވެސްމަންޓެއް ނަނުވަތަ ލޯކަލް އިން ކުންފުޏެއް •

 އިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި) ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފަ •

  ލިޔުން.ފަރާތެއްނަމަ އެކަން އަންގައިދޭޖެހޭ ޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަން ނުޓްރޭޝަން ސެޓެކްސް ރެޖިސް •

ަބއެއް ހުންނަންވާނީ  ގެ ހުރިހާ  ގައިވާ ފޯމު (މި ފޯމު  1ދުވަލް  ޖަސް ކުރެވިފައިވާ  މި މައުލޫމާތު ޝީޓާ އެއްކަރުދާ •

 ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ.)

ޕްމަންޓުން  އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ރީކުރެވިފައިވާ  ޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްދުފަންތީގެ ވިކުދި އަދި މެ •

 ފައިވާ ލިޔުން.ދޫކޮށް

ދައުލަތުގެ    މިދާއިރާއިން  ،ރުތެރޭގައިއަހަ  5ދިޔަ  ނީ ވޭތުވެގުނާ   ތުގައިޖުރިާބގެ ގޮން (ތަތަޖުރިާބ ދައްކައިދޭ ލިޔު •

ރަ ޙިއިދާރާއަކުން ނުވަތަ  ކުޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ  އެކަން  ތްމަސައްކަ  ތަކުންންފުންނި އްސާވާ  ކޮށްނިންމާ 

 ލިޔުމެވެ.)ދީފައިވާ އަންގައިދީ 

ރާ  ކުހ) ގައި ބަޔާން ގެ (  1.02ޤަވާއިދުގެ   މާލިއްޔަތު  ލަތުގެ ގުޅުމެއް (ދަޢު ވައްޒަފަކާ މުހުގެފަރާތަކީ މިއޮފީ ހުށަހަޅާ  ބީލަން •

،  ވާނަމަ  ކަމުގައިފަރާތެއް    ) އޮތްފަދަ ގުޅުމެއްއިވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފަ"  އޭޓިވްސިސޯލޯޒް އެ" ނުވަތަ "ކްރިލޭޓިވް   "ކްލޯޒް

 ވެ. ން ވާނެއެހުށަހަޅަ  ށް ކޮއިނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮނގޭއެމާތު މަޢުލޫ ސާފު  ގެމުއެކަ

 

 ން. ރު ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކު :  2ސެކްޝަން  

 ލް ތަފްސީ  #

ށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަނުވާ ނުވަތަ ލިޔުންތަށް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެ އަންދާސީ  ކްރައިޓީރިއާގައި ބަޔާންކޮ  

 ލްވާނެވެ. ބެއް ބާތި ހިސާ 

   ޕޮއިންޓް)   90ތައް ހުށަހަޅާ އަގު ( ސައްކަ މަ  1

އަގަށް ފުލް   ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑައަގަށް މާކްސް  (  90  ×ށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު  ހު • 

 ) ލިޭބ ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުންނެވެ. ޕޮއިންޓް

 ންޓް) ޕޮއި   10(   ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް  3

ލިޔު  ޕޮއިންޓް  ާބއަށްތަޖުރި •  ހުށަހަޅާ  ފަރާތަކަންތަކަށްދޭނީ  ހުށަހަޅާ  ލިޔުން  ގިނަ  އެންމެ  ބަލައިގެން  ފުލް    ށް 

  ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުންނެވެ. ލިޭބ ޕޮއިންޓް

އެއްވައްތަރެ  ޕޮއިންޓްޖުރިާބއަށް  ތަ • ގުޅޭ  މަސައްކަތާއި  މި  ބަލާނީ  މަސައްކަތްތަކަށެދިނުމުގައި   ވެ. އްގެ 

ތަޖުމަސަ ގުނާނީ  ރިާބގެއްކަތްތައް  ގޮތުގައި  ރައިދާރާ  ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ  ސަރުކާރުގެ  އަކުން  ޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 

 ދީފައިވާ ލިޔުމެވެ.)އަންގައިދީ ކޮށްނިންމާ އެކަން މަސައްކަތް ންއްސާވާ ކުންފުންނިތަކުޙި

 ާބއަށެވެ.  ތަޖުރިއަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ 5ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭތުވެ ދިޔަ  އިންޓްޕޮ •
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