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   ޞަފްޙާ 1 ގެ 1

 C-196(IUL)/1 2021/17/ންބަރު:ނަ

  ލާން އިޢު
 

 ފޮޅާ  ރެގޯތިތެ އިމާރާތާ.ގޮފި ހިންގަމުންދާ ޢިބ)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ިމއޮފީހުގެ  ށްމި އޮފީހަ
 ހޯދުމަށް ފަރާތެއް ްށދޭނެސާފުކުރުމާއި ގޮފިން ބަހަންޖެހޭ ސިޓީ ފަދަ ތަކެިތ ބަހައިދުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކޮ

 ބޭނުންވެއްޖެެއވެ.

 ީއަށް  14:00، 2021 މާރިޗު 31ވުާމއި މަޢުލޫމާތު ދިނުން: ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރ 
  ްއަށް 14:00، 2021 އޭޕްރީލް 06 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން:ބީލަނ 
 

 .ބހުގެ މިއޮފީްށ ިޑއަވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ަމތީގައި ދެންނެވިަފއިވާ ގަ
 ެވ.ވަަޑިއގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެތްޕަށް ގޮ

ތު  ފުރުސަނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ބީލަމުަގއި ރެޖިސްޓަރއަދި ދަންނަވަމެވެ. 
އަންދާސީ ހިސާާބއި  ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ ގެ 14:00އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަުހގެ ނުދެވޭނެއެެވ. އަދި 

 ކަރުދާސް ޢުލޫމާތު ގުޅޭ މަ ބީލަމާ ބާޠިލުކުރެވޭެނ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ތައްމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު
 އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެވެ. 

 

ކީ ވާ ދުވަހަގަްނނަނޯޓު: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްުވމަށް ނުވަތަ އަންދާސީ ހިާސބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ަވޑައި 
އްވުމަށް ޅު ހުށަހެހިސާބު ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަެހއް ކަުމގަިއ ވާނަމަ، މަޢުލޫމާތު ސާުފކުރެްއވުމަށް ނުވަތަ އަންދާސީ

 ވަަޑއިގަންަނވާނީ ޖެހިގެން އަްނނަ ރަސްމީ ދުވަހުއެވެ.

 1442 ޝައުބާން 12

 2021 މާރިޗު 25



 0. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ  

      
 ޢިމާރާތާއި  ހިނގަމުނ ދާ .ގޮފިބ ގެ މުއ ދަތަށ ދުވަހު  ( އަހަރުދޭއ ) 2

 މާއި ގޮފިނ  ބަހަނ ޖެހޭ ސިޓީ ބަހައިދިނުނ .ސާފުކުރު  ފޮޅާ ގޯތިތެރެ
 :ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ  

IUL)196-C/1/2021/17) އިޢުލާނ  ނަނ ބަރ: 

 :އިޢުލާނ  ތާރީޚ    2021 މާރިޗު 25

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 ޕ ރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލ ގެ އޮފީސ  
 މާލެ، ދިވެހިރާއ ޖެ 

 
 ނެގުމާއި ދިދަ  އޮފީސ   އި ސާފުކުރުމާ  ފޮޅާ  ކުނިކަހާ  ޢިމާރާތުގެ  ހިނގަމުނ ދާ  ގޮފި  .ބ އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލ ގެ  ޕ ރޮސިކިއުޓަރ

 ކަރުދާސ : މަޢުލޫމާތު  ޅޭ ގު  ބަހައިދިނުމާއި  ތަކެތި  ސިޓީފަދަ  ބަހަނ ޖެހޭ  އޮފީހުނ  

 މަސައ ކަތުގެ ތަފ ސީލ   1

  ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުނ  ތިރީގައިވާ މަސައ ކަތ ތައ  ކޮށ ދިނުނ   1.1 
 މި މަސައ ކަތ  ކޮށ ދެނ ޖެހޭ ދުވަސ  އަދި ގަޑި:

  ުދެމެދުގެ  13:00އާއި  12:00ދިއ ތަ، ައނ ގާރަ އަދި ބުރާސ ފަތި ދުވަުހގެ އާ –ރަމަޟާނ މަހ
 އެވެ.ވަގުތެއ ގަ

  ރަ އަދި ކުރަނ ވާނީ އާދިއ ތަ، އަނ ގާ  މިމަސަކަތ  މަސ ތަކުގައި ރަމަޟާނ މަސ  ފިޔަވައި އެހެނ 
 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއ ގައެވެ. 15:00އާއި  14:00ބުރާސ ފަތި ދުވަހުގެ 

    ެކޮށ ދިނުނ .ގޮފި ހިނ ގަމުނ ދާ ޢިމާރާތުގެ ކުިނކަހާ ފޮޅާ ސާފު.ތއަމިއ ލަ ތަކެތީގައި މިއޮފީހުގ 
 ިހުގައިވާ އޮފީއި މާފުކުރުޢިމާރާތުގެ ބޮޑުދޮރާއި، ކުޑަދޮރުތަކާއި، ދޮރުފަތ ތަކުގެ ިބއ ލޫރި ފޮޅާ ސާނ  ގޮތުމ

 .ހުރިހާ މޭޒުތަކާއި، ގޮނޑިތަކާއި، ކަބަޑުތައ  )ފަރުނީޗަރުތައ ( ފޮޅާ ސާފުކުރުނ 
 )މާރާތައ   ޢިއަދި އޮފީސ  ތެރެ ފޮޅާ، ކުނިކަހާ، މޮޕ ލުނ  )ތަޅުނ ގަނޑާއި، ފާރުތަކާއި، ސީލިނ ގ

 ކުނިކަހާ ސާފުކުރުނ . އާއި ގޯތި ތެރެއާއި މަގު ވަނ ނަނ  އޮނ ނަ ގޯޅި
  ކުނި ކަހާއިރު ނެގޭ ކުނިތައ  އުކާލުމުގެ މަސައ ކަތ  ކޮށ  ދިނުނ. 
 . ފާޚާނާ ދޮވެ ސާފުކޮށ  ބެލެހެއ ުޓނ 
 . އޮފީހުގައި ހުނ ނަ ބޮކި، ހޮޅިބުރި، ފަނ ކާ ފަދަތަކެތި ފޮހެ ސާފުކުރުނ 

 ބެހުމުގެ ގޮތުނ  ތިރީގައިވާ މަސައ ކަތ ތައ  ކޮށ ދިނުނ   ސިޓީ  1.2 
 މި މަސައ ކަތ  ކޮށ ދެނ ޖެހޭ ދުވަސ  އަދި ގަޑި: 

 ީވަސ ތަކުގައިއެވެދު މި މަސައ ކަތ  ކޮށ ދެނ ޖެހޭނީ ރަސ މ. 
     ކޮށ ދިނުނ  މަސައ ކަތ   ބެހުމުގެ ތަނ ތަނަށ  އެނ މެހާތަކެތި ބަހަނ ޖެހޭ ގޮފިނ. 

 ެނ ގޮސ ދިނުނ ގެ ލޯނ ޗަށ  ނުވަތަ ފެރީއަށ   ލިޔެކިޔުނ ތައ  ފޮނުވާ ކޯޓުތަކަށ   ޅުގެ އަތޮ ފަރާތުނ  އޮފީހުގ. 
 . މޯލ ޑިވ ސ  ޕޯސ ޓަށ  ގެނ ދަނ ޖެހޭ ތަކެތި ގެނ ގޮސ ދިނުނ  

 ކޮނ މެ ދުވަހަކު ގޮފީގެ ދިދަނެގުމާއި ދިދަ ތިރިކުރުނ . 1.3 
 މި މަސައ ކަތ  ކޮށ ދެނ ޖެހޭ ގަޑި:

 ކުރިނ  ގެ 7:30ދިދަ ނެގުނ : ހެދުނު 
  ގެ ފަހުނ   17:30ދިދަ ތިރިކުރުނ : 

 ބިލ  ހުށަހެޅުނ   2

ނ  ތުނ  ބިލ  ހުށަހެޅުމުވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިނ  މަސައ ކަތ ކުރާ ފަރާ 10އަގު ކޮނ މެ މީލާދީ މަހެއ ގެ  މަސައ ކަތުގެ 2.1
 ރާތަކާއި ފަރާމަސައ ކަތ  ޙަވާލުކުރި ފަރާތުނ  މަސައ ކަތ ކުރާ ފަރާތަށ  ނުވަތަ އެފަރާތުނ  އައ ޔަނ  ކު

 އޮފ  ނިސ ޓ ރީމިހުނ  )ހަވާލުކުރުނ  މާނަ ކުރަނީ ފައިސާ ޖަމާކޮށ ދިނުމަށ ޓަކައި މިއޮފީ ޙަވާލުކުރަނ ވާނެއެވެ.
 ފިނޭނ ސަށ  ފޮނުވަނ ޖޭ ލިޔުނ ަތއ  ފޮނުވުމަށެވެ.(



 

  

 ފީހުގެކޮށ  މިއޮޔާނ ބަ މަސ  ނިމުމުނ  އެމަހެއ ގެ ބިލާއި، ަމސައ ކަތ  ނިމުނުކަމަށ  ނީދޭނ ވާމަސައ ކަތުގެ އަގު  2.2
  ކޮށ ފައިވާ ޝީޓ  ހުށަހެޅުމުނ  އެނިމުުނ މަހަށެވެ.. ގޮފީގެ މުވައ ޒަފު ސޮއިބ

 މަސައ ކަތު އެއ ބަސ ވުނ  ބާތިކުރުނ   3

ކަތ  މަސައ ، ރާތުނ ފަމުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައ ކަތ ކުރާ  ވެވޭ އެއ ބަސ ވުމުގެ ފަރާތާއެކު ބިޑ  ކާމިޔާބުކުރާ 3.1
( ދޭއ ) 02 ޖެނަމަ ބޭނުނ ވެއ ެޖނަމަ، ުނވަތަ އެފަރާތުނ  އެއ ބަސ ވުނ  ބާޠިލ  ކުރަނ  ބޭނުނ ވެއ ހުއ ޓާލަނ  

 ދާނެއެވެ.ލ ކުރެވި ާބޠިމަސ ދުވަހުގެ ނޯޓިސ  ލިޔުމުނ  މަސައ ކަތ  ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށ  ދިނުމަށ ފަހު އެއ ބަސ ވުނ 
ވަނ  ށ  ކުރުމަސައ ކަތ  އިތުރަ، ރާ ފަރާތުނ އެއ ބަސ ވުމުގެ މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައ ކަތ  ޙަވާލުކު 3.2

އ ( ދޭ) 02ބޭނުނ ނުވެއ ެޖނަމަ، ނުަވތަ ެއފަރާތުނ  މިއެއ ބަސ ވުނ  ާބިޠލ  ކުރަނ  ބޭނުނ ވެއ ެޖނަމަ 
އެވެ. ރެވިދާނެިޠލ ކުމަސ ދުވަހުގެ  ނޯޓިސ  ލިޔުުމނ  މަސައ ކަތ ކުރާ ފަރާތަށ  ިދނުމަށ ފަހު މިއެއ ބަސ ވުނ  ބާ 

 .އިތުރުކުރެވިދާނެވެ މުއ ދަތު ވުމުގެއެއ ބަސ  ނުވަތަ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތ ތަކަށ  ދެވޭ އިރުޝާދު : 1 ސެކ ޝަނ  

ބީލަމަށ  
ކުރިމަތިލެވޭނެ 

 ފަރާތ ތައ  

 ގައި އ  ގިނ ތިއެނިސ ޓ ރީ އޮފ  އިކޮނޮމިކ  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ގެ ކުދި އަދި މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިނ ތިއަކުނ މި -
 ދިވެހި ވިޔަފާރިތައ . ކޮށ ފައިވާރަޖިސ ޓ ރީ 

 

   
 

 ތަފ ސީލ   #
ބު ދާސީ ހިސާ، އަނ އަނ ދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއ ވުަމށ  ވަޑައިގަނ ނަވާ ދުވަހަކީ ަސރުކާރު ބަނ ދު ދުވަހެއ  ކަމުަގއި ވާނަމަ

 ހުށަހެޅުއ ވުމަށ  ވަޑައިގަނ ނަވާނީ ޖެހިގެނ  އަނ ނަ ރަސ މީ ދުވަހުއެވެ.
 .ބައ ދަލުވުނ   ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ރެޖިސ ޓަރވުމާއި  ގައި ބީލަމު  1
ވިފައިވާ  ރުމަށ  ދެފުކުސާބީލަމާއި ގުޅިގެނ  ސާފުކުރަނ ޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއ  ވާނަމަ އެ ސުވާލެއ  ފޮނުވަނ ވާނީ، މަޢުލޫމާތު  1.2

  އީމެއިލ  އެޑ ރެހަށެވެ.  އެވާތިރީގައި ،މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި
 ުއިގަ  14:00ގެ  2021 މާރިޗު 31 ދިނުމުގެ ބައ ދަލުުވނ : މަޢުލޫމާތުމާއި ބީލަމުގައި ރެޖިސ ޓަރވ 
 ެވެ.ބީލަމުގައި ރެޖިސ ޓަރ ނުވާ ފަރާތ ތަކަށ  އަނ ދާސީ ހިސާބު ހުށަެހޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނ 
 : އީމެއިލ procurement@pgoffice.gov.mv 
 ީފޯނަށެވެ.  3003287, 3003291  ގުޅުއ ވާނ 

 . .ގޮފީގައެވެބބީލަމުގައި ރެޖިސ ޓަރވުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައ ދަލުުވނ  އޮނ ނާނީ މިއޮފީހުގެ 
 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުނ .ބީލަނ   2
 އަނ ދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅެޅުމާއި ބީލަނ  ހުޅުވުނ : 2.1

  2021 އޭޕ ރީލ  06ތާރީޚ : 
 ގައި  14:00ގަޑި: 

 .ގޮފީގައެވެ.ބ މިއޮީފހުގެ އޮނ ާނނީ ހުށަހަޅެޅުމާއި ބީލަނ  ހުޅުވުނ  ނ ދާސީ ހިސާބުއަ
 ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތ ތަކަށ  ދެވޭ އިރުޝާދު  3

ހިސާބާއި  އަނ ދާސީ ަހޅާއަނ ދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުނ  ކަނޑައެޅިވާ ގަޑިއަށ  ހާޟިރުވަނ ވާނެވެ. އަދި މިގޮތުނ  ހުށަ 3.1
ނެވެ. ރުވާނ ވާހާޟި ީމަހކު އެަފދަ މަޢުލޫމާތެއ  ދެވޭވަރުގެ މަޢުލޫާމތެއ  ސާުފކުރަނ  ބޭނުނ ވެއ ެޖ ނަމަ ބެހޭ ގޮުތނ 

ޖެނަަމ ނުނ ވެއ ބޭރަނ  އަނ ދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިނ  ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުނ އަރާ އެއ ވެސ  ކަމެއ  ސާފުކު
ދާީސ ނ މެ އަނ ނީ އެށަހެޅުމަށ  ާހޟިރުވާ ކޮނ މެ ފަރާތަކަށ  ހުަށހެޅޭއެކަމެއ  ސާފުކުރަނ ވާނެވެ. އަނ ދާސީ ހިސާބު ހު

 ހިސާބެކެވެ.
 ހުށަހަޅާ އަނ ދާސީ ހިސާބުަތއ  ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. ދި ފެކ ސ ގެ ޒަރިއ ޔާއިނ އީމެއިލ  އަ 3.2

ބަލަހައ ޓާ  ކަނ ކަނ  މުގެ އަނ ދާސީބުގައި ގުޅޭ ނަނ ބަރެއ ެގ ގޮތުގައި ހިއ ސާކުރާ ނަނ ބަރަކީ ބީލަނ  ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ބީލަ 3.3
 ފަރާތުގެ ނަނ ބަރު ކަމުގައިވާނ  ވާނެވެ.

  ހުގެ މުއ ދަތަށެވެ.ދުވަ (ފަސ ދޮޅަށ ) 60ބީލަމުގެ މުއ ދަތު ހަމަވާ ތާރީޚ  އޮނ ނަނ ވާނީ ީބލަނ  ހުޅުވާ ތާީރޚުނ  ފެށިގެނ   3.4

mailto:procurement@pgoffice.gov.mv


 

  

 އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބީލަނ  ެވރިޔާ ސޮއިކޮށ ފައި އޮނ ނަނ ވާނެވެ.  3.5

ޔެފައި ލި ނަނ  ބީލަމުގެ  ބޭރުގައިސިޓީ އުރައިގެށ ފައިވާ ސިޓީ އުރައެއ ގައެވެ. ަބނ ދު ކޮ ހުށަހަޅަނ ވާނީ ނ ބީލަ 3.6
ނަނ  ފާ އޮނ ޔެލި ރުއަދި ފޯނު ނަމ ބަ ަނމާއި އެޑ ރެސ   ރާތުގެބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފައި ވާނެއެވެ. ސިޓީ އުރައިގައޮނ ނަނ 
  ވާނެއެވެ.

ނ ނެވެ. ރުފިޔާ އި ވެހިދިއަގު ހުށަހަޅުވަނ ވާނީ ޖީއެސ ޓީ އާއި ޖުމ ލަ އަގު ވަކިނ  އެނގޭނެހެނ ނެވެ. އަގު އޮނ ަނނ ވާނީ  3.7
 އެވެ.ގައިވާ ފޯމުގެ އަގު ހުށަހަޅާ ބައި ފުރިހަމަކުރަނ ވާނެ 1އަދި ޖަދުވަލ  

 ބީލަނ ތައ  .ވޭނެއެވެނުގަނެ ލައެއ ބީލަމެއ  ބައެއ ވެސ   ޅާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށ ފަހު ހުށަހަ ބީލަނ  ހުަށހަޅަނ  3.8
ފަރާތ ތަކެއ ެގ  ާޅ ހުރިހާށަހަހު ބީލަނ ބަނ ދުކޮށ ފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށ  ކަނޑަެއޅިފައިވާ ގަޑީގައި 

ހުމުގެ ޖެވާ ގަޑި ޑަެއޅިފައިބީލަނ  ހުޅުވަނ  ކަނ އަގަށ  ބަދަލެއ  ނުގެނެޭވނެއެވެ. ހުށަހެޅުަމށ ފަހު، ބީލަނ ގައެވެ. ހާޟިރު
 ެކވެ.މާއެކުރިނ  ހުޅުވަނ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިނ 

 .ވޭނެއެވެޢު ކުރެގެޒެޓުގައި ޝާޢިމެނ ޓެއ  ދެވޭނަމަ އެއެމެނ ޑ މެނ ޓެއ  ެއމެނ ޑ  މިއޮފީހުނ މިބީލަމާއި ގުޅިގެނ   3.9

 އަނ ދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ތަކެތި  4

4.1   ީ(ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑ ަގއެވެ.ހުށަހަޅާ ކޯޓޭޝަނ  )ކޯޓޭަޝނ  ހުނ ަނނ ާވނ 
 ީލަނ  ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެޓ ފިކެޓ ގެ ކޮޕީ ބ 
 ެމިކ  ކޮނޮރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  އިދުފަނ ތީގެ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސ ޓ ކުދި އަދި މ

 ޑެވެލޮޕ މަނ ޓުނ  ދޫކޮށ ފައިވާ ލިޔުނ .
 )ިޖީއެސ ޓީ ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެޓ ފިކެޓ ގެ ކޮޕީ )ރެޖިސ ޓަރ ކޮށ ފައިވާ ފަރާތ ތަކުނ  އެކަނ 
 ަބައެއ  ެގ ހުރިހާ ގައިވާ ފޯމު )މި ފޯމު 1ޖަދުވަލ  އިވާ މި މައުލޫމާތު ޝީޓާ އެއ ކަުރދާސ  ކުރެވިފ

 ހުނ ނަނ ވާނީ ފުިރހަމަ ކުރެވިފައެވެ.(
 

 
 
 

 ވެ.ވޭނެއެ އަނ ދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ލިޔުނ ތަށ  ފުރިހަމަނުވާ އަނ ާދސީ ހިސާބުތަށ  ބާޠިލ  ކުރެ 4.2

 
 ނ .ބީލަނ ތައ  އިވޭލުއޭޓ  ކުރު : 2ސެކ ޝަނ  

 ތަފ ސީލ   #



 

  

މަ އެ އި ނުވާނަ ޅާފަ ކ ރައިޓީރިއާގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ޝަރުތުތައ  ހަމަނުވާ ނުވަތަ ލިޔުނ ތަށ  ފުރިހަމައަށ  ހުށަހަ  
 އަނ ދާސީ ހިސާބެއ  ބާތިލ ވާނެވެ.

  ޕޮއިނ ޓ ( 90މަސައ ކަތައ  ހުށަހަޅާ އަގު ) 1

  ުނ ެމ ކުޑަ އަގަށ  ނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެދޭ ޕޮއިނ ޓ އަަގށ  ) 90 ×ށަހެޅި އެނ މެ ހެޔޮ އަގު/ ުހަށހެޅި އަގު ހ
 (ލިބޭ ގޮތަށ  ރޭިޝއޯގެ އުޞޫލުނ ނެވެ. ޕޮއިނ ޓ ފުލ  

 ޕޮއިނ ޓ ( 10ތަޖުރިބާއަށ  ޕޮއިނ ޓ  ދޭނެ ގޮތ  ) 2

    ފުލ   ރާތަކަށ ހަޅާ ފަދޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔުނ ތަކަށ  ބަލައިގެނ  އެނ މެ ގިނަ ލިޔުނ  ހުށަ ޕޮއިނ ޓ ތަޖުރިބާއަށ
 ގޮތަށ  ރޭޝިއޯ ުއޞޫލުނ ނެވެ.ލިބޭ  ޕޮއިނ ޓ 

   ކަށެވެ.ކަތ ތައ ގެ މަސައ ދިނުމުގައި ބަލާނީ މި މަސައ ކަތާއި ގުޅޭ އެއ ވައ ތަރެ ޕޮއިނ ޓ ތަޖުރިބާއަށ 
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