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 ފިހުރިސްތު 

 

 ރެފަރެންސްތައް ތާރިޚްތަކާއި މުހިއްމު ގުޅޭ ބީލަމާއި :1  ސެކްޝަން 

 އިރުޝާދު ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ހުަށހަޅުއްވާ ބީލަން :2  ސެންޝަން 

 މިްނގަނޑުތައް ދޭނޭ ޕޮއިންޓް ބަލާ ޮހވުމުގައި ފަރާތެއް ޙާޞިލުކުރާނެ ބީލަން :3  ސެންޝަން 

 ޖަދުވަލުތައް  :4  ސެންޝަން 

 : ބީލަން ފޯމ1ް  ޖަދުވަލުތައް    

 މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ ތަނަވަސްކަމާއި : މާލ2ީ  ޖަދުވަލުތައް    

 މަސައްކަތްތައް ގުޅުންހުރި ކޮށްފައިވާ ތެރޭގައި އަހަރުގެ) ތިނެއް( 3 : ފާއިތުވ3ި  ޖަދުވަލުތައް    

 ތައްކުރެހުން   :5ސެކްޝަން 

 

 

 

 

  



 

 10ސެކްޝަން: 

 މާއި ގުޅޭ މުހިއްމު ތާރިޚްތަކާއި ރެފަރެންސްތައް ބީލަ 

 

 

ރިފަރަންސް   އަދި ތާރީޚްތައް   ންސް ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރެ 

 ނަންބަރު 

  

 :ބީލަން ހުަށހަޅަންވީ ސުންގަޑި

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އަތޮޅު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތަން:  

 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު   2023ޖެނުއަރީ    05ތާރީޚް:  

 ގައި  12:30  މެންދުރު ގަޑި: 

 

1.1 

 2.1 ގައި އެވަނީއެވެ.   3ސެކްޝަން ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު  

 

 

 

 
  



 02ސެކްޝަން: 

 
 ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު.ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ  

 

 

 ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:  -1

  ހުށަހަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް ހާޒިރުވެ  ހިސާބު  އަންދާސީ 1.1

ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ. ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ    ވާނެއެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ބަންދު   ވަޑައިގަންނަވަން 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.  ބޭފުޅުންނަށް

އަދި ހުރިހާ ގަޑެއްގައި ޞަފްޙާ   ހުންނަން ވާނެއެވެ.ސޮއި ކޮށްފައި  ތައްގަޑު ޖަހާރިހާ ގަޑެއްގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ހު 1.2

 ނަންބަރ ތަރުތީބުން ޖަހާފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.  

  އޮންނަން  ޖަހާފައި ނަން  ްޕރޮޖެކްޓުގެ ބޭރުގައި އުރައިގެ ސިޓީ އަދި . އުރައެއްގައެވެ ސިޓީ  ކުރެވިފައިވާ  ބަންދު ވާނީ ހުންނަން  ބިޑްތައް 1.3

  .ވާނެއެވެ

  އިތުރަށް  އަގުގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރ. ވާނެއެވެ  ހިމަނަން ފައިސާ އަށްވާ އެސްޓީ.ޖީ އިރު ހުށަހަޅުއްވާ އަގު ކޮންޓްރެކްޓަރ 1.4

ފައި  ށްޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ ހުށަނާޅާނަމަ އަދި ޖީ.އެސްޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮ  އަށް ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ޓީ.އެސް.ޖީ

 ނުވާނަމަ ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ އަށްވާ ފައިސާ ކެނޑޭނެ އެވެ. 

ޓް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޑޮކިޔުމެންޓް ތައް ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ  ޕޮއިންބަޔަށް މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ  1.5

 ނުލިބޭނެ އެވެ.   އްޕޮއިންޓެތަކަށް ނއެބަޔަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޑޮކިޔުމެންޓް ތަކަށެވެ. އަދި ޑޮކިޔުމެންޓް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާނަމަ އެފަރާތް

 

 ތްތައް: ބިޑް ހުށަހެޅުއްވޭނެ ފަރާ -2

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން    4ގެ   18/2014ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރ:  ހިސާބު  އަންދާސީ 2.1

 .  ފަރާތް ތަކަށެވެކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ 

 

 ލިޔުންތައް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ފަރާތުން   ހުށަހަޅާ   ބީލަން  -3

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

 

   ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.   ނެތްނަމަ   ނުވަތަ   މަދު   ލިޔުންތައް   އަދި   ލިޔުމެއް   އަދި   މަޢުލޫމާތު   ތިރީގައިމިވާ   ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު 

 ) 1ޖަދުވަލު    - 04ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ސެކްޝަން   1

ކަޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ ތަނެއް  ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމެންޓާއި އެކު ބީލަން ފޯމް ހިމަނާފައިވާނަމަ ބީލަން ފޯމްގައި ފުރަން (

ފުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.) މީގެ ތެރޭގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން، މަސައްކަތުގެ އަގު، މަސައްކަތުގެ  

ޚް،  ބިޑް ހުށަތަޅާ ތާރީ،  )މުއްދަތު ( މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ މުއްދަތާއި، މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ މުއްދަތު

 ތައްގަޑުއެތަނެއްގެ  ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި، ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރި އަކުން ނަމަ ސޮއި ކުރާ މީހާގެ މަޤާމާއި،  

 ފުރިހަމަ ކުރައްވަން ވާނެއެވެ.  ޖަހައި

 

  ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ   ކުންފުނި/ާޕޓްނަރޝިޕް/ ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ  2

  ގެ ކޮީޕ. އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން 3
  .ސެޓްފިކެޓް ކޮީޕރެޖިސްޓްރޭޝަން ޖީއެސްޓީ  4

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޯޕޓްގެ ކޮީޕ   5

 

 

 މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ. ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ  ބީލަން  

  ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި  3އަދި ޖަދުވަލު  މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް ބީލަން ހުށަހަޅާ  06



 

ޓެއް ނުވަތަ ޑޮކިޔުމެންޓް ތަކެއް ޞައްޙަ ނޫން ކަމަށް ސާބިތު  ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޑޮކިޔުމެންޓް ތައް ޗެކް ކުރާއިރު ޑޮކިޔުމެން

 ވެއްޖެނަމަ އެ ފަރާތެއްގެ ބިޑް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ އެވެ. 

 

 ------------------------------------- 

 
 

 

  

ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލި    ބާތިލް ވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަން  ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމި ބީލަން  

 ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

  ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި (ކިތައް ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ  ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށް)  07

  ސޮއިކޮށްފައި  ހުރީ ޞަފްހާތަކުގައި  08

  ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަހާފައި  ހުރީ  ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް 09

  ނަން ްޕރޮޖެކްޓުގެ ބޭރުގައި  އުރައިގެ ސިޓީ އަދި. އުރައެއްގައެވެ ސިޓީ ކުރެވިފައިވާ ބަންދު ވާނީ  ހުންނަން ބިޑްތައް 10

  . ވާނެއެވެ  އޮންނަން ޖަހާފައި

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން  

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޯޕޓްގެ ކޮީޕ   11

 މަސް ހަމަނުވާ)  3(ދޫކުރިފަހުން 

މި ވޯކް ޝެޑިއުން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ    –މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތިގު ތާވަލް ( ވޯކް ޝެޑިއުލް)  

 ބިޑްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތައް ބަލައިގެންނެވެ. 

 



 03ސެކްޝަން: 

 

 ބީލަން ޙާޞިލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާ ޕޮއިންޓް ދޭނޭ މިންގަނޑުތައް 
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 :ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތް އަގަށް

( މިގޮތުން ޕޮއިންްޓ ދެޭވނީ އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާ  . ޕޮއިންޓް އެވެ 75  ލިޭބނީ ަފރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުޑައަގު އެންމެ

 ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް ދިނުމައްފަހު އެއަށްފަހު ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ރޭޝިއޯ އިންނެވެ.)
 

 

 މުއްދަތައް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެގޮތް:

ޕޮއިްނޓް އެވެ. ( މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ެދވޭނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް  20އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިބޭނީ 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް ދިނުމައްފަހު އެއަށްފަހު ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ރޭޝިއޯ އިންެނވެ.)

 ދުވަހެވެ.   45މި ްޕރޮޖެކްޓްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަކީ 

 

 

 : އިންޓް ދޭނެ ގޮތްއެކްސްޕީރިއަންސްއަށް ޕޮ
 

) އިން ހާސް  ވިހި ރ ( 20،000.00އެކްސްީޕރިއަންސް ކަމުގައި ބަލާނީ މިބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުން ތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ މިވާ ގޮތަށެވެ. އަދި ތައް މަތީގެ މަސައްކަތް

 ރ އިން ދަށުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.  20،000.00

 

 

 

  ލިބޭ ޕޮއިންޓް  

 މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ދެވޭ ޕޮއިންޓް  ދާއިރާގެ މިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ބި

ރ އާއި ދެމެދުގެ މަސައްކަތް   49999.00ރ އިން ފެށިގެން  20,000.00

 ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް 

2  
 5ގިނަވެގެން މިބަޔަށް ލިބޭނީ 

 3 ރ އިން މަތީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް  50,000.00 ޕޮއިންޓް
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 މަސައްކަތު މަޢުލޫމާތު:   ކުރަންޖެހޭ  1

ދުތަކުގެ  މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢިމާރާތް ކުރުމާއި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢި  •

 އިތުރުން ހެދިފައިވާ އުޞޫލްތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.  

ށެވެ. އެއްވެސް އޮޅުމެއް އަރާނަމަ އެކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު  މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ދީފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ދީފައިވާ މިންތަކަ •

 ކޮންސަލްޓަންޓް މެދުވެރިކޮށް އޮޅުން ފިލުވުމަށް ފަހުގައި ނޫނީ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  

ނަ  ސައިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެނެވޭ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ އޮފީހަށް ވަދެނުކުމެ އުޅޭ ފަރާތްތަކަށާއި ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އަން  •

 ފަރާތަކަށް ދަތިނުވާގޮތަށް އަދި އޮފީހުގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް ބުރޫނާ ގޮތެއްގެ މަތިން ތަރުތީބުކޮށް ރީތިކޮށް ސާފުތާހިރު ކޮންނެވެ.  

މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާއިރު މަސައްކަތް ކުރާފަރާތުން ސައިޓުގައި މަސައްކަތުގެ ޝެޑިއުލެއް ހަދާފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި   •

ގެ  ގެ ލޮގްފޮތެއް ހެދިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. އެލޮގް ފޮތުގައި އެދުވަހެއްގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތް ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު މިއިދާރާދުވަހު

 ފަރާތުން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޮންސަލްޓަންޓް ލައްވާ ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ. 

ރި ކަމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ކުރުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ  މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެ •

 ޛިންމާއެކެވެ. މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާގެންނެވެ. 

ތެއްގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތަނުގައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ތަންތަނަށް ގެއްލުން ނުވާނޭ ގޮ  •

ސިމެންތި ފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ކުރާއިރު ތަންތަނަށް ސިމެންތި ބުރާގެން ދިއުން ވީހާވެސް ކުޑަ ކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް  

ނެއް ވަގުތުން ރަގަޅު ކުރަންވާނެއެވެ.  އިންތިޒާމް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ތަނުގެ އެއްވެސް ތަނަކަށް ސިމެންތި ބުރާގެން ގޮސްފިނަމަ އެތަ

ރ  މިގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާއިރު ތަނަށް ނުވަތަ ތަނެއްޗަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކޮންޓްރެކްޓަ

 ޛިންމާވާން ވާނެއެވެ. 

 އެންމެހާ ތަކެތި ހޯދައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ  މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ މެޓީރިއަލްސްއާއި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ •

 ޛިންމާއެކެވެ.  

  މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ކަރަންޓާއި ފެން ހޯދުމަށްޓަކައި މިމަސައްކަތުގެ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި މިއިދާރާއިން  •

ކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މިތަކެތި ބޭނުން ކުރަންވާނީ ވީހާވެސް އިސްރާފު  ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ލަފާގެ މަތިން މިއިދާރާއިން ދޫ 

 ނުވާނޭގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.  

 

 ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް:   2

  3އެމްއެމްގެ ޑައިމީޓަރ އަދި ފުންމިނުގައި  14* ތަނބުތަކަށް ޖަހަންޖެހޭ ދަގަނޑުތައް މިހާރުހުރި ޝީޓުން ތަނބުތަކާއި ދިމާވާ ގޮތަށް 

އެމްއެމްގެ ދަގަނޑު ޖަހާފައި   12ލޯވަރު ތޮރުފަންވާނެއެވެ. އަދި  4ދަގަނޑު ޖަހަން  4އިންޗި ހުންނަވަރަށް ތޮރުފާ ތަނބުގައި 

ވަޅުތަކަށް ކެމިކަލް އަޅަންވާނެއެވެ. ޗާޓުގައި ފާހަނގަ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ތަނބެއްގެ ދަގަނޑުތައްވެސް ޖަހަންވާނީ  ތޮރުފާފައިވާ ލޯ 

 އެގޮތަށެވެ. ތަނބުގައި ޖަހާ ތައްގަޑަކީ ހަލާކުވެފައިވާ ތައްގަޑުތަކަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.  

ކޮންރިއުޑް ޕައިްޕ ލައްވަން ވާނެއެވެ. ކޮންރިއުޑް ޕައިްޕގެ ގޮތުގައި ބޭނުން   * ބީމު އެޅުމުގައި ކަރަންޓް ވައިރު ލައްވަންޖެހޭ ތަންތަނަށް

 އެމްއެމްއެވެ. 25ކުރަންވާނީ 

ންފަހިވާ  * ފައުންޑޭޝަނާއި ބީމް އަޅަންވާނީ ދީފައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށެވެ. ބީމު އެޅުމުގައި ދީފައިވާ ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް ހިޔާކޮށް ފެ

އެމްއެމްގެ ސްޓަޑު ޖަހަންވާނެއެވެ. ސްޓަޑު ހަދާފައި ހުންނަންވާނީ ދީފައިވާ   12ށް އަޅަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ސައިޑުތަކުގައި ފައިދޮ

 ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށެވެ. 

ގެ  ސްޓޭންޑަޑް 812* ކޮންކްރީޓުގައި އެއްކޮށް ބޭނުން ކުރަންވާނީ ހިލައާއި ހިލަވެއްޔެވެ. ހިލައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ ބީ.އެސް    

ސްޓޭންޑަޑްއެވެ.    882އެމްއެމްގެ ސައިޒުގެ ހިލައެވެ.  ހިލަވެލީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ ބީ.އެސް    25އެމްއެމްއާއި    20ހިލައެވެ. އެއީ  

  1އެވެ. އެއީ  3×2×1ސިމެންތީގެ ގޮތުގައިވެސް ބޭނުން ކުރަންވާނީ އައިއެސް ސްޓޭޑަޑްގެ ސިމެންތިއެވެ. މިކްސިންގ ރޭޝިއޯއަކީ 

 ހިލައެވެ.  3ހިލަވެލި،  2ސިމެންތި، 

  *  މުޅި މަސައްކަތުގައި ކޮންކްރީޓް މިކްސް ކުރުމުގައި ކޮންކްރީޓް މިކްސް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭނީ ކޮންކްރީޓް މެޝިނެކެވެ. އަދި 

 ކްޓް ކުރެވިފައެވެ.  ކޮންކްރީޓް ކުރެވޭ އެންމެހާ ތަންތަން ހުންނަންވާނީ މެކޭނިކަލް ވައިބްރޭޓަރެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ރަގަޅަށް ކޮމެްޕ

 

 



 ރޭނުން:   3

އިންޗީގެ ހޯލް ބްލޮކްސްއެވެ. ރޭނުމަށް ބޭނުން ކުރަންވަނީ ހިލަވެއްޔެވެ. ރޭނުމުގައި ސިމެންތި މިކްސް   5* ރޭނުމުގައި ބޭނުން ކުރާނީ  

   ހިލަވެއްޔެވެ. 5ސިމެންތި  1އެއީ   އެވެ.  1:5ކުރަންޖެހޭ ރޭޝިއޯއަކީ 

 ހިޔާކުރުން   4

 ދީފައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށެވެ. ފައިދޮށް އެޅުމުގައާއި ފަތި އެޅުމުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ ރެޑްމެރެންޓީ ލަކުޑިއެވެ.  * ހިޔާކުރަންވާނީ     

ކުރަން  * ހިޔާކުރުމުގައި އަޅާ ފައިދޮށް ހަރުކުރުމަށްޓަކައި މަތީގެ ބީމުގައި ޖަހާފައިވާ ސްޓަޑްތަކަށް ފައިދޮށް ތޮރުފާ ލައްވާ ރަގަޅަށް ބާރު  

 ވެ.  ވާނެއެ

އެމް.އެމްގެ ޑަބަލްސައިޑް   50* ހިޔާކުރަންވަނީ ފައިދޮށް އެޅުމަށްފަހު ފަތިއަޅާ، ފަތީގެ މަތީގައި ސަން ްޕރޮޓެކްޓް ދާއަޅާ އޭގެ މަތީގައި   

 ފައެވެ. ފޮއިލްގެ ގްލާސްވޫލް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ސަންްޕރޮޓެކްޓް ދާ އަޅާފައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ ވަށައިގެން ރަގަޅަށް ބާރުކޮށް

 " ގެ ގަލްވަނައިޒް ކޮޗް ސްކްރޫވްއެވެ. 3* ހިޔާ ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ  

ނު  * ހިޔާ ކުރަންވާނީ ލައިޝާޓް ފެހިކުލައިގެ ކަލަރބޮންޑް ޓިނެވެ. ޓިނު ޖަހަންވާނީ ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް ދެފުރާޅަށެވެ. ފުރާޅުގައި ޓި 

 ރުމުގެ ބަދަލުގައި އެއްގަޑަށްވާ ގޮތަށެވެ. ޖަހާފައި ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ ފައްތަރު ކު 

  * ހިޔާ ކުރުމަށްފަހު ފުރާޅުގެ މަތީ ތިބި އަދި ފްލޭޝް އަޅަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ފްލޭޝް އަޅަންވާނެއެވެ. މީގައިވެސް ބޭނުން ކުރަންވަނީ  

 ފެހިކުލައިގެ ކަލަރބޮންޑެވެ.  

 ސިމެންތި ޖެހުން    5

އެވެ.   1:4ޖެހުމުގައި މިކްސިންގ ރޭޝިއޯއަކީ  * ސިމެންތި ޖެހުމުގައިވެސް ބޭނުން ކުރަންވާނީ ފައިންސޭންޑް ހިލަވެއްޔެވެ. ސިމެންތި 

 ވެއްޔެވެ. ސިމެންތި ޖަހާފައި ހުންނަންވަނީ ރީތިކޮށް އޮމާންކޮށެވެ.    4ސިމެންތި  1އެއީ 

 ސީލިންގ ކުރުން:   - 6

  4ފޫޓް    2ސީލިންގގެ ފްރޭމް ހުންނަންވާނީ ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް  ގެންނެވެ.  ށްކޮ  އެމް.އެމްގެ ފަތި ބޭނުން  35×50ސީލިންގ ކުރާނީ   •

ފޫޓުގެ ގޮޅިތަކަށްވާ ގޮތަށެވެ. އަދި ސީލިންގ ތެދުކޮށް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސީލިންގ ފްރޭމުން ހިޔާ ކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ  

 ފައިދޮށްތަކަށް ފަތި ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ.  

ސީލިންގ ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރާނީ ޖިޕްސަން ބޯޑް ފިލާއެވެ. ފިލާ ޖަހާފައި ހުންނައިރު ދެފިލާގެ ޖޮއިންޓްތަކަށް ބޭނުންކުރަ ޓޭޕް   •

 އެޅުމަށްފަހު ުޕޓީއަޅާ ޖޮއިންޓް ފާހަނގަ ނުކުރެވޭ ވަރަށް ރީތި ކުރަންވާނެއެވެ.  

 ން ކުރާނީ ޝީޓް ރޮކް އިންޓީރިއަރ ުޕޓީއެވެ. މުޅި ސީލިންގގައި ުޕޓީއަޅަން ވާނެއެވެ. ުޕޓީގެ ގޮތުގައި ބޭނު •

 ޕުޓީއެޅުމާއި ވޯލްސީލަރ އަދި ކުލަލުން   7

އަރ  * ކޮޓަރީގެ އެތެރޭގައި އިންޑޯ ުޕޓީ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްކޮށް ުޕޓީއަޅާ ރީތި ކުރަންވާނެއެވެ. ބޭރުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ އެކްސްޓީރި

ޓީއަޅާ ރީތިކުރަންވާނެއެވެ. ވޯލްސީލަރ ލާންވާނީ އެއަށްފަހުގައެވެ. ވޯލްސީލަރ ލުމުގައިވެސް  ުޕޓީއެވެ. ބޭރުގެ ފާރުތަކުގައިވެސް އެއްކޮށް ުޕ

 ބޭނުންކުރަންވާނީ އެތެރޭގެ ފާރުތަކަށް އިންޓީރިއަރ އަދި ބޭރުގެ ފާރުތަކަށް އެކްސްޓީރިއަރ ވޯލްސީލަރއެވެ.  

ދި ބޭރުގެ ފާރުތަކަށް އެކްސްޓީރިއަރ ކުލައެވެ. ކުލައިގެ ގޮތުގައި  * ކުލަލުމުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ އެތެރޭގެ ފާރުތަކަށް އިންޓީރިއަރ އަ 

ށް  ބޭނުން ކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ ބްރޭކްތަކުގެ ތެރެއިން ބްރޭންޑެކެވެ. ލާންޖެހޭ ކުލަ ނިންމާނީ ކޮންސަލްޓަންޓް މެދުވެރިކޮށް މިއިދާރާއަ

 ދައްކާ މިއިދާރާއިންނެވެ. 

 ( ޔޫކޭ ) ހ. އިމްީޕރިއަރ ކެމިކަލް އިންޑަސްޓްރީޒް 

 ށ. ސިގްމާ ޕެއިންޓް ( ސައުދީ އަރަބިއާ )

 ނ. ނިޯޕން ޕެއިންޓް ( ޖަާޕން ) 

 ރ. އެސް.ކޭ.ކޭ ( ޖަާޕން ) 

 ބ. ސީމާސްޓަރ ( މެލޭޝިއާ) 

އެވެ.  ލަރ* ފާރުގައި އެއްކޮށް ުޕޓީއަޅާ ގާނާ ރީތި ކުރުމަށްފަހު ވޯލްސީލަރ ލާންވާނެއެވެ. އެތެރޭގެ ފާރުތަކުގައި ލާންވާނީ އިންޓީރިއަރ ވޯލްސީ

 އަދި ބޭރުފާރުތަކުގައި ލާންވާނީ އެކްސްޓީރިއަރ ވޯލްސީލަރއެވެ. 

ށް ދައްކާ  * ކުލަލާނީ އެތެރޭގެ ފާރުތަކުގައި އިންޓީރިއަރ ކުލަ އަދި ބޭރު ފާރުތަކުގައި އެކްސްޓީރިއަރ ކުލައެވެ. ކުލަލުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަ

 ކުލަ އެްޕރޫވަލް ހޯދަންވާނެއެވެ. 



ދި ކުލަލުމުގައި ތަނުގެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ނުވާނޭގޮތަކަށް ވީނާވެސް ސާފުތާހިރުކޮށް ކުރަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތް  * ުޕޓީއާއި،ވޯލްސީލަރ އަ

 ކުރުމުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ތަން ރީތިކޮށް ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ.  

ރޫނާރާނޭ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. އަދި އިދާރާގެ މަސައްކަތް  * މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ އިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން ގެންދާ ހިދުމަތްތަކަށް ބު

 ކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ގެއްލުމެއް އުދަގުލެއް ކުރިމަތި ނުވާނެ ގޮތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.  

 ޓައިލްސް ޖެހުން    - 8

ޓައިލްސް ޖަހަންވާނީ ކެމިކަލް  ޓައިލްސްއެވެ. ބީ.އެސް ސްޓޭންޑަޑްގެ ފްލޯ އެމްއެމްގެ  600×600ޓައިލްސް ޖެހުމުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ 

މިބައިގައި ބޭނުން    ސިމެންތި ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. ކޮޓަރީގެ ވަށައިގެން ބެލްކަނިއަށްވާ ބައިގެ ތަޅުމުގައިވެސް ޓައިލްސް ޖަހަންވާނެއެވެ.

 އެމްއެމްގެ ޓައިލްސްއެވެ.   600×600ކުރަންވާނީ އައުޓްޑޯ  

 ކަރަންޓް ވައިރިންގ    - 9

ސްޓޭންޑަޑްގެ ) އެނާރޖީ އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލް ކުރާ ކަލަރކޯޑުގެ   6004ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ ( ބީ.އެސް  •

ށް ކަރަންޓް  ނަރުތަކެވެ. އަދި ވައިރުކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނީ އެނާރޖީ އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލް ކުރާ ފެންވަރުގައެވެ. ވައިރުކޮށް ނިންމާ ވައިރަ

ދިނުމުގެ ކުރިން އެނާރޖީ އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުން ވައިރު ޓެސްޓް ކުރަންވާނެއެވެ. ވައިރަށް ކަރަންޓް  

 އޭގެފަހުންނެވެ.  ވައިރިންގ ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ދޭންވާނީ  

ނެއެވެ. ނަމަވެސް ބޭރުގައި ހަރުކުރާ ލައިޓްތަކަށް އާރތް ނަރުއަޅާ  އެތެރޭގެ ލައިޓްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ އެއްޗަކަށް އާރތް އަޅަންވާ •

 ރަގަޅަށް އާރތު ކުރަން ވާނެއެވެ. 

 ވައިރު ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރާނޭ ނަރުގެ ސައިޒުތައް:  •

 އެމް.އެމްގެ ނަރު  2.5ހ. ސޮކެޓް ސިވިޗްތަކަށް 

 ނަރު   އެމް.އެމްގެ 2.5ދިއްލުންތަކަށް ށ. 

  4އެމް.އެމްގެ ޑަބަލް އިންސިއުލޭޝަނުގެ ނަރު ( އާރތުގެ ގޮތުގައިވެސް ގެންދަންވާނީ  4ސަްޕލައި ނ. ޑީ ބޯޑަށް ގެންދާ 

 އެމްއެމްގެ ނަރުފަށެކެވެ. ) 

 ސަރކިޓް ) 2އެމްޕިއަރުގެ ސާރކިޓް. (  10ރ. ސޮކެޓް ސުވިޗް ތަކަށް 

 ސަރކިޓް )  1އެމްޕިއަރުގެ ސާރކިޓް. (  16ބ. އޭސީ ސޮކެޓްތަކަށް 

 ސަރކިޓް )  3އެމްޕިއަރުގެ ސާރކިޓް. (  6 ޅ. ދިއްލުންތަކަށް 

 ސުވިޗް ( ލައިޓްތަކަށް )  2ކ. ގޭންގުގެ 

  18އިންޗީގެ  8އ. ލައިޓުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ އިދާރާގެ އެތެރޭގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ވައްތަރުގެ ސީލިންގ ފިކްސިންގ 

 ލައިޓް )   6ވަޓްގެ ލެޑްލައިޓެވެ. ( 

ވާނެއެވެ. އެލައިޓްތައް   ވަޓްގެ ލައިޓް ހަރުކުރަން 18 ) ވޯޓަރްޕރޫްޕ(  66އައި.ީޕ ރާތުގައި ފަ  3ވ. ކޮޓަރީގެ ވަށައިގެން 

 ހުންނަންވާނީ ފޮޓޯސެލް ސުވިޗަކާއި ގުޅިފައެވެ. 

މ. ކޮޓަރީގެ ސީލިންގ މެދުގައި ޗާންދަލިއަރ ލައިޓެއް ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ. ޗާންދަލިއާ ހަރުކުރުމުގެ ކުރިން ފޮޓޯއަކުން ނަމަވެސް  

އެމްޕިއަރުގެ ވަކިސާރކިޓެއް އަޅަން   6އިދާރާއިން ދައްކާ އެްޕރޫވް ކުރަންވާނެއެވެ. ( ޗާންދަލިއާއަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށްޓަކައި މި

 ވާނެއެވެ. 

ޯޕލުގެ ) އެމް.ސީ.ބީއެއް   2އެމްޕިއަރުގެ ސިންގަލްފޭސް (    32ފ. މެއިން ޑީ ބޯޑުން ގެންދާ ކަރަންޓް ކޮޓަރީގެ ޑީބޯޑަށް ވެއްދުމަށް  

ޑީބޯޑަށް   އަދި ކޮޓަރީގެ ހުރިހާ ދިއްލުންތަކާއި ސޮކެޓް ތަކުގެ ސާރކިޓްތައް އެރީގެ ޑީބޯޑުގައި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. ކޮޓަ

 ގުޅަންވާނެއެވެ. 

ފާރަށް ލައްވަންޖެހޭ ހުރިހާ  ދ. ސުވިޗްތަކާއި ސޮކެޓް ސުވިޗް ތަކުގެ ފޮށި ހުންނަންވާނީ ފާރުގައި ރަގަޅަށް ވަޅުލެވިފައެވެ. 

  އޭގެތެރެއިންނެވެ. އެމް.އެމްގެ ކޮންރިއުޑް ޕައިްޕ ލައްވާ 25 ނަރުތަކެއް ލައްވަންވާނީ 

ސަރކިޓް ބޭނުން   8ކުރެވޭ ވަރުގެ ޑީބޯޑެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. އެއީ އެމް.ސީ.ބީއާއި އިތުރު ސަރކިޓް ހަރު  ދިހަ ތ. 

 ކުރުމަށްޓަކައެވެ.  
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 ރޭމެވެ.  ދޮރުތަކާއި ކުޑަދޮރުތައް ހުންނަންވާނީ ދީފައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށެވެ. ކުޑަދޮރުތަކުގައި ބޭނުން ކުރާނީ ވައިޓަްޕރަވ ކޯޓެޑްގެ ފް •



 އެމްއެމްގެ ބްލޫ ރިފްލެކްޓިވް ގްލާސްއެވެ. 5ބިއްލޫރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ  •

 ހުޅުވޭ ގޮތަށެވެ. އެހެން ބައިތައް ހުންނަންވާނީ ފިކްސް ގްލާސްއެވެ.  ކުޑަދޮރުތަކުގެ މެދުބައި ހުންނަންވާނީ މައްޗަށް  •

ފޫޓުން މަތި ހުންނަންވާނީ ކްލިއަރ ގްލާސް   4ފޫޓުން ތިރި ގްލެޑިންގ އަދި  4ބޮޑުދޮރުފަތްތައް ހުންނަންވާނީ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް  •

 ބޭނުންކޮށްގެނެވެ.  

ގައި ސްޓިކަރ ނައްޓާ ރަގަޅަށް ހިލަކަރުދާ އެޅުމަށްފަހު ސްްޕރޭ ކުރަންވާނެއެވެ.  ބޮޑުދޮރުތަކުގެ ތިރީގައި ގްލެޑިންގ ޖަހާފައިވާ ތަނު  •

 ސްްޕރޭ ކުރަންޖެހޭ ކުލަ ނިންމާނީ މިއިދާރާއިންނެވެ.  

 ދޮރުތައް ހަރުކުރުމުގައި ސިލްކޯން އެކަނި ބޭނުން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އިސްކުރުވެސް ޖަހަންވާނެއެވެ.   •

 އެއާރކަންޑިޝަން ހަރުކުރުން: -11

 ބީ.ޓީ.ޔޫގެ އެއަރކަންޑިޝަނެއް ހަރުކުރުންވާނެއެވެ.  24000ކޮޓަރީގައި  •

ކަނުގައެވެ. އަދި އައުޓްޑޯ ޔުނިޓް ހުންނަންވާނީ ބެލްކަނިން  ހަރުކުރަންވާނީ ހަދާކޮޓަރީގެ އިރު އުތުރު  އިންޑޯޔުނިޓް އެއަރކަންޑިޝަން •

ޓް ދޭންވާނީ ޑީބޯޑުން ސީދާ ޑައިރެކްޓް ކޮންނެވެ. އޭސީއަށް ގެންދާ ލައިވް ނުވަތަ ޑިއުޓްރަލް  އެއަރކަންޑިޝަނަށް ކަރަންތިރިއަށެވެ. 

 ނުވާނެއެވެ.   ގުޅާގެންފަށެއް އެހެން އެއްވެސް ދިއްލުމަކާއި ނުވަތަ ސޮކެޓް ސުވިޗަކާއި  

 

 

  



 04ސެކްޝަން: 

 ޖަދުވަލުތައް 

 : ބީލަން ފޯމ01ް -ޖަދުވަލު

 ބީލަން ފޯރމް 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް، އަތޮޅުހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ  

 އިމާރާތްކުރުން ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ރައީސްގެ އޮފީސް ކޮޓަރިޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަން:   

 

  ްޕރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ގެ ފަރާތުން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އަތޮޅުހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ 

  ................................. ........................................ .......................................................... އަޅުގަޑު/އަޅުގަޑުމެން (މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން) 

އަގު ކަމުގައިވާ  .......... .................... ތް މިފޯރމްގައި މިހުށަހަޅާ އަގު ކަމުގައިވާ (ހިސާބުއަކުރުން)އެމަސައްކަ

 އަށް ކޮށްދީ ނިންމަން އެއްބަސްވަމެވެ.  ............................................................................................................................................................ (ލިޔުމުން)  

 މި މަސައްކަތުގެ މައިގަޑު ކަންތައްތައް ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން އަޅުގަޑު އެއްބަސް ވަމެވެ.  -1

 

   ހ. މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ ޖުމްލަ މުއްދަތު:

ދުވަސް    ...... ..... ... މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައި ސައިޓަށް ޖަމާކުރުމަށްއެގްރީމާންޓުގައި ސޮއި ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ސައިޓް މޮބަލައިޒޭޝަން މުއްދަތު  –  ( ކަލަންޑަރ ޑޭސް)

 ދުވަސް ( ކަލަންޑަރ ޑޭސް)    .............ސައިޓުގައި މަސައްކަތް ފަށާ ތާރީޙުން ފެށިގެން   

 

 

 .............. ...................... .............................................................ސޮއި: 

 .............. ...................... .............................................................ނަން:  

 .............. ...................................................................................މަޤާމް: 

 .............. ...................................................................................  ތާރީޚް:

 ފުރަން ވާނެއެވެ. )-------(އެއް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ހުރިހާ ފަރާތް ތަކުންވެސް މި ފޯރމް ގައި ނުފުރާހުރި ހުރިހާ ބަ :ނޯޓް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު : 02 -ޖަދުވަލު

 

 ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ފާއިތުވި މަހުގެ ބެލެންސް 

 (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

 # އެކައުންޓް ނަންަބރު  އެކައުންޓްގެ ާބވަތް 

    

    

    

    

 ޖުމްލަ 

 ކްރެޑިޓް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ފައިސާގެ އަދަދު  

 (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

 # ކުރެޑިޓް ދޫކުރި ފަރާތުގެ ނަން ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް ދޫކުރެވުނު މުއްދަތު

     

     

     

     

     

     

 ޖުމްލަ 

 

 

 ލިޔުންތައް ހުށައަޅުއްވަންވާނެއެވެ.  ށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންޝިއަލް އަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަ  ކާއި އެއްގޮތައްތަމި ފޯމްގައި ބަޔާންކުރާ މައުލޫމާތުނޯޓް: 

 

 

  



 މަސައްކަތްތައް  ގުޅުންހުރި ކޮށްފައިވާ  ތެރޭގައި އަހަރުގެ ) ތިނެއް(  3 ފާއިތުވި :  03 -ޖަދުވަލު

 

 މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލްބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފަިއވާ ގުޅުންހުރި 

މަސައްކަތުގެ އަގު  

 (ދިވެހި ރުފިޔާއިން) 

މަސައްކަތްކުރި  

 އަހަރު

 # މަސައްކަތުގެ ނަން މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް

     

     

     

 ޖުމްލަ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ކުރެހުންތައް 5ސެކްޝަން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 


