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 ކަރުދާސްމައުލޫމާތު  

 : ބީލަާމގުޅޭ އާްނުމ ބައިތައ1ް-ސެކްަޝްނ

 

  އައުޓްލައިންތައް ކޯހުގެ ލޭންގުއޭޖް އުރުދޫ އިން 2 ސެޓްފިކެޓް ގެފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް ބީލަމުގެ ނަން: 

 ހޯދުން ފަރާތެއް ދޭނެ ލިޔެ

   2023 ޖަނަވަރީ 25  ތާރީޚް: MNU-CA-PAMD/2023/12 ީބލަމުގެ ނަންަބރު: 

 ( ހިމަނައިގެންދުވަސް )ހުކުރުދުވަހާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް   21 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު:

 ލައިންތަކެއް ލިޔުން ހުރިހާ އައުޓް ބީލަން އެވޯޑްކުރާގޮތް: 

ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ  

 ފަރާތްތައް: 

  ެޤާނޫނު ސޮސައިޓީގެ ކޯޕަރޭޓިވް ،ޤާނޫނު ޕާޓްނަރޝިޕް ،ޤާނޫނު ކުންފުންޏާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގ  

އަދި    އްވިޔަފާރިތަ ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ދަށުން ޤާނޫނުގެ  ވިޔަފާރީގެ ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ އަދި

 އަމިއްލަ ފަރުދުން 

 ެފަރާތްތަކަށް  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ވިޔަފާރިއެއްގެ މެދުފަންތީގެ އަދި  ކުދި ،ކުދި އެންމ  

 ނިއެކަ

/  ަބއްދަލުވުން ޕްރީިބޑް

 :ވިޒިޓް ސައިޓް

 - ތާރީޚް: 

 -   ތަން:

 -   ގަޑި:

 -ތާރީޚް: ކްލެރިފިކޭޝަންގެ ސުންގަޑި:

 -ގަޑި: 

     2023  ފެބްރުއަރީ   2ތާރީޚް:  ބީލަން ހުށަހެޅުން: 

 މާލެ   ، ރަށްދެބައިހިނގުން   ، މަރުކަޒު   އިދާރީ   ޔުނިވަރސިޓީގެ   ގައުމީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަން:  

 10:00ގަޑި: 

 - ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ޢަދަދު: - ިބޑް ސެކިއުރިޓީގެ ޢަދަދު:

ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަނާ  

ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު 

 ސާފުކުރުމަށް:

 ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް  

 ޔުނިވަރސިޓީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،  ރަށްދެބައިހިނގުން، 

 3345292, 3345277:  ފޯން

 fa@mnu.edu.mv: މެއިލް-އީ

ީބލަމާ ގުޅޭ އިދާރީ މައުލޫމާތު 

 ސާފުކުރުމަށް:

 ޑިާޕރޓްމަންޓް  މެނޭޖްމަންޓް އެސެޓް އެންޑް  ްޕރޮކިޔުމަންޓް

 ޔުނިވަރސިޓީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،  ރަށްދެބައިހިނގުން، 

  3345111 ،3345110:  ފޯން

 procurement@mnu.edu.mv: މެއިލް-އީ
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 ބީލަްނ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުާޝދު: 2-ސެކްަޝްނ

 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ    މިއީ  1 ތަޢާރަފް  ފަރާތްތަކަށް  މަތީގައި  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ގުޅޭގޮތުން  ބީލަމާ 

ޝީޓެކެވެ.   މައުލޫމާތު  އާންމުކުރެވޭ  ދިނުމަށް  ޝީޓާއި  މައުލޫމާތު  މައުލޫމާތު  މި 

 މިއާއެކުގައި އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޖަދުވަލުތަކަކީ މީގެ ބައެކެވެ.  

ކުރިމަތިލެވޭނެ  ބީލަމަށް 

 ފަރާތްތައް 

ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު،   ންތަކަށް ބީލަޔުނިވަރސިޓީގެ   )ހ(  2

ފަރުދުންގެ   އަމިއްލަ  އަދި  ާޕޓްނަރޝިްޕ ޤާނޫނު، ކޯަޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު 

 ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.  

އެކަނި   )ށ(  3  ވިޔަފާރިތަކަށް  މެދުފަންތީގެ  އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެންމެ  އިތުރުން  މީގެ 

އިއުލާނުގަ ޚާއްޞަކޮށްފައި،  ކަރުދާހުގެ  ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް  މައުލޫމާތު  މި  އަދި  އި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ އެ އިއުލާނަކާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ    ގައި  1-ސެކްޝަން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  

 ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.  

/    ތަކެތި ގަންނަންބޭނުންވާ 

  މަސައްކަތުގެ ބޭނުންވާ  ކުރަން

 މަޢުލޫމާތު  އަސާސީ

  . ކުރެވިފައިވާނެއެވެ  އެޓޭޗް   ޝީޓާ   މައުލޫމާތު  މި  ތަފްސީލް  މަސައްކަތުގެ   ކުރަންޖެހޭ   4

 (  8-)ޖަދުވަލު 

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ   އެކު ބީލަމާއެކު

 ލިޔުންތައް 

  ޗެކްލިސްޓް   އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ   ޝީޓާ  މައުލޫމާތު  މި  ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ބީލަމާއެކު  5

  ބީލަމާއެކު   ، ފުރިހަމަކޮށް  ޗެކްލިސްޓް  މި.  ވާނެއެވެ  ގައި(  1-ޖަދުވަލު )

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ޗެކްލިސްޓްގައި  އެ  އިތުރުން  މީގެ.  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ބީލަމާއެކު  ލިޔުންތައްވެސް

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.    1- ސެކްޝަން މުއްދަތު މަސައްކަތުގެ މި  6 މުއްދަތު  މަސައްކަތުގެ މި

(  ފަސްދޮޅަސް)  60  މަދުވެގެން   ބީލަމެއްގައި  ހުރިހާ  ހުށަހަޅާ  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ  މި  7 ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީ 

 . އޮންނަންވާނެއެވެ މުއްދަތެއް ވެލިޑިޓީ ދުވަހުގެ 

  އަންދާސީހިސާބު މި

 އެވޯޑްކުރާނެގޮތް 

ސެކްޝަން   8 އެވޯޑްކުރާނެގޮތް  މައުލޫމާތު   1-ބީލަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  ގައި 

ބީލަންތަކުގައިނަމަ،   އެވޯޑްކުރާ  އެއްކޮށް  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ    އަގު ޝީޓްގައިވާ 

ވަކިން  .  އަގެވެ  ނިންމޭނެ  ކޮށް  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  ހުށަހަޅާނީ ގުރޫްޕތައް  އަދި 

އަގު ހުށަހަޅާ ގުރޫޕެއްގައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތަކަށް    އެވޯޑްކުރާ ބީލަންތަކުގައިނަމަ

  ހުށަހަޅާފައިވާ   ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ހަވާލުކުރުމަށް  މަސައްކަތް އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

  ފަރާތްތަކުގެ   ކޮލިފައިވާ  އޭގެތެރެއިން  ހެދުމަށްފަހު   އިވެލުއޭޝަނެއް  ހުށަހެޅުންތަކަށް

 . ފަރާތަކަށެވެ ލިބޭ ޕޮއިންޓް  މަތިން އެންމެ ތެރެއިން

  ކަރުދާހުގެ   މައުލޫމާތު   މި  ބަލާނީ   ހެދުމުގައި  އިވެލުއޭޝަން  ޓެކްނިކަލް   ބީލަމުގެ   މި  9 އިވެލުއޭޝަން  ޓެކްނިކަލް 

  ކޯޓޭޝަންގައި  ސްެޕސިފިކޭޝަން  މިނިމަމް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި  4- ޖަދުވަލު

 އެއް   އެއާ  ނުވަތަ  ދިމާނުވާނަމަ  ސްެޕސިފިކޭޝަނާ.  ފުރިހަމަވޭތޯއެވެ

  ބާޠިލުކުރުމުގެ   ބީލަމެއް  އެ  ދިމާނުވާނަމަ  ސްެޕސިފިކޭޝަނާ  މިންގަނޑުގެ/ކޮލިޓީ
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 ޗެކްލިސްޓްގައި   އިތުރުން   މީގެ.  ލިބިގެންވެއެވެ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް   އިޚްތިޔާރު

 . ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ ބީލަން  ހުށަނާޅާނަމަވެސް  ލިޔުންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  3- ބީލަން ވަޒަންކުރާ މިންގަނޑު ސެކްޝަން  10 މިންގަނޑު ބީލަން ވަޒަންކުރާ 

  ކުރުމަށްފަހު   އިވެލުއޭޓް  އަންދާސީހިސާބު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މި )ހ(  11 ވަޒަންކުރުންތަކުގެ ތަފްޞީލް 

  ، ދީ   ޕޮއިންޓް  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ހިސާބުތަށް  އަންދާސީ  ކޮލިފައިވާ

 . ހުށަހެޅޭނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް   ްޕރޮކިޔުމަންޓް

  ގޮތަށް   ލިބޭ  މާކްސް  ފުލް  އަގަށް   ކުޑަ  އެންމެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދޭނީ   މާކްސް  އަގަށް )ށ(   

 . އުޞޫލުންނެވެ ރާޓާ -ްޕރޯ

  ހުށަހެޅިފައިވާ   ދޭނީ  މާރކްސް   މުއްދަތަށް   ބީލަންތަކުގައި  ދޭ   މާރކްސް   މުއްދަތަށް )ނ(   

 . އުޞޫލުންނެވެ ރާޓާ -ްޕރޯ  ލިބޭގޮތަށް މާރކްސް ފުލް  މުއްދަތަށް ކުރު އެންމެ

 ކަމާއި  ކޮށްފައިވާ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރު   10  ވޭތުވެދިޔަ  ވަޒަންކުރާނީ:  ތަޖުރިބާ )ރ(  

  10  ވެގެން  ގިނަ  ދެވޭނީ   ޕޮއިންޓް  މިގޮތުން .  ބިނާކޮށެވެ  އަދަދަށް   މަސައްކަތުގެ   ގުޅޭ

  ޕޮއިންޓް    އަދި.  އަށެވެ  ޕޮއިންޓް   2  މަސައްކަތަކަށް  ކޮންމެ  ، މަސައްކަތަށް

  ކޮށްފައިވާ   މަތިން   ފެށިގެން  އިން%  20  އަގުގެ   ބީލަމުގެ   ހުށަހަޅާ  ބެލޭނީ   ދިނުމުގައި 

 . ލިޔުންތަކަށެވެ  މަސައްކަތުގެ

 ކަނޑައަޅާނީ   މަސައްކަތެއްކަން   ބޭނުންވާ   ހުނަރެއް  ޚާއްސަ  :ހުނަރު )ބ(   

  ބޭނުންވާ   ހުނަރު   ހާއްސަ   ވަކި  ވަކި  ދޭނީ  ޕޮއިންޓް  މިބަޔަށް .  ޔުނިވަރސިޓީއިންނެވެ

  އެތަނެއްގައި   ކުރާނަމަ  ހަޔަރ  ފާރމްއެއް  ލޯ  މިސާލަކަށް.  އެކަންޏެވެ  މަސައްކަތްތަކަށް

  ތިބުން   ވަކީލުން  އޮތް  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ލާތު ވަކާ  ކޯޓުތަކުގައި  ގިންތިއެއްގެ   ހުރިހާ

  ސެޓިފައިޑް   އެތަނެއްގައި  ކުރަހާނަމަ  އިމާރާތެއް  އަދި.  އެވެ  ލާޒިމުކުރެވިދާނެ

  ހުނަރެއް   އެބޭނުންވާ   ނުވަތަ.    ލާޒިމުކުރެވިދާނެއެވެ  ތިބުން  އާކިޓެކްއޓުން

  ލާޒިމު   ހުށަހަޅަން   ލިޔުންތައް   ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަމުގެ  ފަރާތުން   ބިޑުހުށަހަޅާ

  ބިޑް   ފަރާތަކުން  ސެޓިފައިޑް  ހުނަރުހުރި   ބޭނުންވާ  ރޭގައިމީގެތެ .  ކުރެވިދާނެއެވެ

  ލިޔުން   ކަމުގެ  ދީފައިވާ   ޔަގީންކަން  ކަމުގެ  ފޯރުކޮށްދޭނެ   ހިދުމަތް  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ

 . ހިމެނޭނެއެވެ

  ދިނުމުގައި   ޕޮއިންޓް  ހުނަރަށް   ބޭނުންވާ   މަސައްކަތަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ   ހިސާބު   އަންދާސީ

  އެއްފަދަ   މަސައްކަތަކާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ހުށަހަޅާފަރާތުން  ހިސާބު  އަންދާސީ   ބަލާނީ

  ފަރާތްތަކުގެ   ކުރާ  މަސައްކަތް  ނުވަތަ  ލިޔެކިޔުންތައް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމުގެ

  ލިޔުންތަކަށް   ތަޖުރިބާގެ  މަސައްކަތުގެ   ލިޔުމާއި  ތުކޮށްދޭ ސާބި   ހުރިކަން  ހުނަރު

- އީ  ނަންބަރެއް،   ފޯނު  ގުޅޭނެ  ނުވަތަ  ނުހުންނަ  ލެޓަރހެޑެއްގައި  ވަކި  . ބިނާކޮށެވެ

  ލިޔުން   މުއްދަތު،   މަސައްކަތުގެ  ނަން،   މަސައްކަތުގެ  އަގު،   ކޮންޓްރެކްޓް  މެއިލެއް، 

  ލިޔުންތަކާއި  ރިފަރެންސް   ނުހުންނަ   ލިބެން   މައުލޫމާތު  އަސާސީ   ފަދަ  ތާރީޚް  ދޫކުރި

  މާރކްސް   ލިޔުންތައް   ނުހިމެނޭ   ގައިތެރޭ   މުއްދަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ބީލަމުގައި

 ނުކުރާނެއެވެ. ރިއާޔަތް  ދިނުމުގައި

  މަތީގެ   ފެށިގެން  ރުފިޔާއިން  500،000  ދޭނީ  ޕޮއިންޓް  މިބަޔަށް:  ގާބިލުކަން   މާލީ )ޅ(  

  މަސައްކަތެއްކަން   ވަޒަންކުރަންޖެހޭ   މާލީގާބިލުކަން.  އެކަންޏެވެ  މަސައްކަތްތަކަށް 

.  ޔުނިވަރސިޓީއިންނެވެ   ރިކުއަމެންޓަށްބަލައި  މަސައްކަތުގެ  ، ކަނޑައަޅާނީ
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  ބައެއް  މަތީގެ  ރުފިޔާގެ   500،000  ބާވަތުން  މަސައްކަތުގެ  އެހެންނަމަވެސް

  މިސާލަކަށް .  ގެންދެވިދާނެއެވެ  ކުރިއަށް  ވަޒަންނުކޮށް  ޤާބިލުކަން  މާލީ  މަސައްކަތްތައް

  ރުފިޔާއިން   500،000.  ހިމެނިދާނެއެވެ  މަސައްކަތްތައް  ކަހަލަ  ގުޅޭ  އާއި  ކަރިކިއުލަމް

  ކުރިއަށް   މަސައްކަތް  ނުކޮށް   ވަޒަން  ޤާބިލުކަން  މާލީ   ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  މަތީ

  ދޭނީ   ޕޮއިންޓް  މިބަޔަށް   .  އެކުގައެވެ  ހުއްދައާއި  ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  މާލީ  ގެންދެވޭނީ 

 .  އްގޮތަށެވެއެ އާއި" ފޯރމް   ކުރާ  ވަޒަން  ޤާބިލްކަން  މާލީ"

  އެވްރެޖް   ، ވީނަމަވެސް   ހުށަހަޅާފައި   މަދުން   ވުރެއް  އަހަރަށް  3  މަޢުލޫމާތު   އާމްދަނީގެ 

  ވޭތުވެދިޔަ   ލިބޭނީ   ޕޮއިންޓް   ފުލްކޮށް  އަށް   އާމްދަނީ  . ގެއްލައިގެންނެވެ  އިން   3  ބަލާނީ

  ފާއިތުވެދިޔަ .  އެވެ  ހަމަވާނަމަ%  80  ބިޑްގެ  ހުށަހަޅާ  ، އާމްދަނީ  އެވްރެޖް  އަހަރުގެ  3

  ބިނާ   ބަޔާންތަކަށް  މާލީ  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  ބިޑް  ، ބަލާނީ  އާމްދަނީ  އަހަރުދުވަހުގެ  3

%  50  ބިޑްގެ  ހުށަހަޅާ،  އާމްދަނީ  އެވްރެޖް  އަހަރުގެ   3  ވޭތުވެދިޔަ.  ކޮށެވެ

 ، ބައިގައި  މައުލޫމާތުގެ    ބެލެންސްގެ  ބޭންކު .  ވާނެއެވެ  ޑިސްކޮލިފައި  ހަމަނުވާނަމަ

  ކުރެޑިޓް   ބެލަންސްއާއި  ބޭންކް"  ހުރެއްޖެނަމަ  ފައިސާ  80%  އަގުގެ  ބިޑުގެ  ހުށަހަޅާ

(  ގިނަވެގެން )  ކުރެޑިޓަށް  އަދި.  ލިބޭނެއެވެ  ޕޮއިންޓް  ފުލްކޮށް  ބަޔަށް   ގެ "ފެސިލިޓީ 

  80%  އަގުގެ  ޓްގެްޕރޮޖެކް  މުޅި  އެއްކޮށްގެން  ބެލެންސް  ބޭންކު  އާއި  50%   ބީލަމުގެ

  ފުލްކޮށް   ބަޔަށް  ގެ"  ފެސިލިޓީ   ކުރެޑިޓް   އިބެލަންސްއާ  ބޭންކް"  ، ހަމަވިނަމަވެސް

  ބީލަމުގެ   މުޅި   ފެސިލިޓީއިން  ކުރެޑިޓް  ބެލަންސްއާއި  ބޭންކް.  ލިބޭނެއެވެ  ޕޮއިންޓް

 . ޑިސްކޮލިފައިވާނެއެވެ ނެތްނަމަ ޤާބިލުކަން  ކުރުމުގެ ފައިނޭންސް  %50

 . ފެސިލިޓީތަކަށެވެ މުއްދަތުހަމަނުވާ ދެވޭނީ  މާރކްސް ފެސިލިޓީއަށް ކްރެޑިޓް 

  ޕޮއިންޓް   ނަމަ  ބީލަމެއް  ނުޖެހޭ  ބަލަން  ގާބިލުކަން  މާލީ   ނުވަތަ  ހުނަރެއް  ހާއްސަ •  12 ކުރާނެގޮތް  ހިސާބު ޕޮއިންޓު

  20  ޖުމްލަ   ލިބޭނީ   މިބަޔަށް  މިގޮތުން .  ބަޔަށެވެ   ތަޖްރިބާގެ  ހަމައެކަނި   ދޭނީ

 .  އެވެ ޕޮއިންޓް

 ޚާއްސަ  ތަޖުރިބާއާއި  ދޭނީ   ޕޮއިންޓް  ބީލަންތަކުގައި   ބަލަންޖެހޭ   ހުނަރެއް  ޚާއްސަ •

  20  ލިބޭ   ތަޖްރިބާއަށް   ލިބޭނީ   ޕޮއިންޓް  މިބަޔަށް   މިގޮތުން.  ބަޔަށެވެ  ހުނަރުގެ

  30  ޖުމްލަ   އާއިއެކު  ޕޮއިންޓް   10  ލިބޭ  ބަޔަށް   ހުނަރުގެ   ، ޕޮއިންޓްއާއި

 . ޕޮއިންޓްއެވެ

  ޖެހޭ  ބަލަން   ގާބިލުކަން  މާލީ  ނަމަވެސް  އެހެން  ނުޖެހޭ   ބަލަން  ހުނަރެއް  ހާއްސަ •

  މިގޮތުން .  ބަޔަށެވެ  ގާބިލުކަމުގެ  މާލީ  އާއި  ތަޖުރިބާ   ދޭނީ   ޕޮއިންޓް  ބީލަންތަކުގައި

  ގާބިލުކަމުގެ   މާލީ  އާއި  ޕޮއިންޓް  20  ލިބޭ  ތަޖްރިބާއަށް   ލިބޭނީ  ޕޮއިންޓް  މިބަޔަށް

 . އެވެ ޕޮއިންޓް 40 ޖުމްލަ  އެކު ޕޮއިންޓްއާއި 20  ލިބޭ ބަޔަށް

  3 މި ބީލަންތަކުގައި ޖެހޭ ބަލަން ގާބިލުކަން މާލީ އަދި ހުނަރާއި ތަޖުރިބާއާއި •

  ލިބޭނީ   ޕޮއިންޓް  މިބަޔަށް  މިގޮތުން .  ލިބޭނެއެވެ   ޕޮއިންޓް   ވެސް  ބަޔަށް

 މާލީ   އާއި  ޕޮއިންޓް  10  ލިބޭ  ހުނަރަށް  ، ޕޮއިންޓްއާއި  20  ލިބޭ  ތަޖުރިބާއަށް

 . އެވެ ޕޮއިންޓް 50 ޖުމްލަ އާއިއެކު ޕޮއިންޓް 20 ލިބޭ  ގާބިލުކަމަށް

  ކަސްޓަމް   ދައްކަންޖެހޭ   ބޭރުގައި  ރާއްޖޭން  ރާއްޖެއާއި  މަސައްކަތްކުރުމުގައި  މި  13 ޑިއުޓީތައް  ޓެކްސްތަކާއި

  ޚަރަދާ   ހިނގާ  ކޮށްދިމަށް  ޑެލިވަރ  ޔުނިވަރިސިޓީއަށް   މި  އަދި  ޓެކްސްތައް  ޑިއުޓީއާއި

  މަސައްކަތާ   ދައްކަންޖެހޭނީ   ފައިސާއެއް  އެ  ވާނަމަ  ޗާރޖަސްއެއް  މިނޫންވެސް  އަދި

 . ފަރާތުންނެވެ ޙަވާލުވާ
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  ގުޅިގެން އަންދާސީހިބާއި

 ފައިސާ  ބޭނުންކުރާ 

  ބޭނުންކުރާނީ   މުޢާމަލާތްތަކުގައި  ހުރިހާ  ފައިސާގެ  ހިންގާ  ގުޅިގެން  އަންދާސީހިބާއި  މި  14

 . ރުފިޔާއެވެ ދިވެހި

  އަންދާސީހިސާބުގެ  ހުށަހެޅޭ

 ޢަދަދު 

 . ބީލަމެވެ އެއް ހުށަހެޅޭނީ ފަރާތަކަށްވެސް  ކޮންމެ  މަސައްކަތްކުރުމަށް މި  15

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަންދާސީހިސާބު

 ގޮތް 

  ގަޑީގައި   ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް  އަންދާސީހިސާބު  ހުށަހަޅާނީ  އަންދާސީހިސާބު  16

  ހުށަހެޅުމަށް   އަންދާސީހިސާބު  . ބައްދަލުވުމުގައެވެ  ބާއްވާ  ޔުނިވަރސިޓީގައި  މި

  ބަލައި   އަންދާސީހިސާބުތައް  ފަރާތްތަކުގެ   ޙާޟިރުވާ   ފަހުން  ސުންގަޑީގެ   ކަނޑަޅާފައިވާ

 ސިޓީއުރައެއްގާ   ހުންނަންވާނީ  ހިސާބުތައް  އަންދާސީ  . ނުގަނެވޭނެއެވެ

  އިއުލާނު   ، ނަން  ދެވިފައިވާ   ބީލަމަށް  ގައި  ސިޓީއުރައި  އަދި.  ބަންދުކުރެވިފައެވެ

 ބީލަމާއި  މި  . އޮންނަންވާނެއެވެ  ލިޔެފައި  ނަން  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  އަދި  ނަންބަރު

 . ބަހުންނެވެ  އިނގިރޭސި  ނުވަތަ  ބަހުން  ދިވެހި  ހުންނަންވާނީ   ލިޔުންތައް  ހުރިހާ  ގުޅޭ

  ޔުނިވަރސިޓީއިން   މި  ޚާއްސަކޮށްގެން  އެކަމަށް  އަންނާނީ   ހުޅުވުން  ހިސާބު  އަންދާސީ  17 ހުޅުވުން  އަންދާސީހިސާބު

  ފަރާތްތަކަށް   ޙާޟިރުނުވާ   ބައްދަލުވުމަށް  މި.  ބައްދަލުވުމުގައެވެ  ބާއްވާ

  އޮންނާނީ   ބައްދަލުވުން  މި  . ނުދެވޭނެއެވެ  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ   އަންދާސީހިސާބު

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ގައި"  ތާރީޙް   ހުށަހަޅންޖެހޭ  ބީލަން "  ކޮށްފައިވާ  ބަޔާން  މަތީގައި

  ހުޅުވާ   އަންދާސީހިސާބު  . މަރުކަޒުގައެވެ  އިދާރީ   ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ

  ހުށަހެޅި   އެފަރާތްތަކުން   ، ފަރާތްތަކާއި  ހުށަހެޅި  ހިސާބު  އަންދާސީ  ބައްދަލުވުމުގައި

  ފަރާތްތަކުން   ހާޟިރުވި  ހުށަހެޅުމަށް  ބީލަން   ތައްޔާރުކޮށް  ޝީޓެއް   ގޮތަށް   ހިމެނޭ   އަގު

 ސޮއި   އަދި.  ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ  ކޮޕީއެއް  އެޝީޓްގެ  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  ސޮއިކޮށް

  ވާނަމަ   ކުށެއް  ، ޗެކްކޮށް  މަޢުލޫމާތުތޯ  ރަގަނޅު   ވަނީ  އެޝީޓުގައި  ކުރިން  ކުރުމުގެ 

  އެއްވެސް   އެޝީޓަށް   ނިމުމުން  ބައްދަލުވުން   މި.  ކުރަންވާނެއެވެ  އިސްލާހު  އެކަމެއް

 . ނުގެނެވޭނެއެވެ ބަދަލެއް

  ފަރާތަކަށް   ލިބޭ  ޕޮއިންޓް  ގިނަ   އެންމެ  އިވެލުއޭޝަންއިން  ، އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު  18 ސޮއިކުރުން  އެއްބަސްވުމުގައި

 އަދި . އަންގާނެއެވެ މެއިލްއަކުން ނުވަތަ ލިޔުމަކުން އެވޯޑްކުރިކަން އަންދާސީހިސާބު

  މުއްދަތެއް   ދުވަހުގެ (  ތިނެއް )  03  ގިނަވެގެން  ސޮއިކުރުމަށް  އެއްބަސްވުމުގައި

 ، ނުވެއްޖެނަމަ  ޙަވާލު   މަސައްކަތާ  ގޮތުގެމަތިން  ދެންނެވުނު.  ދެވޭނެއެވެ  އެފަރާތަށް

  ތެރޭގައި   މުއްދަތުގެ   އެއްބަސްވުމުގައިވާ  ފަށަންޖެހޭނެކަމަށް  މަސައްކަތް  ނުވަތަ

  ފަރާތަކާ   އެހެން   ވަކިކޮށް  މަސައްކަތް  އެފަރާތުން  ނުފަށައިފިނަމަ  މަސައްކަތް

.  ލިބިގެންވެއެވެ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް   އިޚްތިޔާރު  ޙަވާލުކުރުމުގެ   މަސައްކަތް

  ނުވަތަ   ނުކޮށްފިނަމަ  ސޮއި  އެއްބަސްވުމުގައި  ތެރޭގައި   މުއްދަތު  އިސްވެދެންނެވުނު

  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ   މަސައްކަތް  ނުކޮށް  ފުރިހަމަ  މަސައްކަތް  ސޮއިކުރުމަށްފަހު

 . އެވެއެޅޭނެ ފިޔަވަޅު   އުޞޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ

 އައިޓަމްތައް  ހުރިހާ  ކުރި  ކާމިޔާބި  ފަރާތުން  އެ  ، ފަރާތުން  ޙަވާލުވި  މަސައްކަތަކާއި  19 ގޮތް   ކުރަންޖެހޭ ޑެލިވަރީ 

.  ގަޑީގައެވެ  ރަސްމީ  އެއްފަހަރާ   ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ކޮށްދޭންވާނީ   ޑެލިވަރ 

 . ނުވާނަމެވެ  ޙަވާލެއް  ޔުނިވަރސިޓީއިން  މި  އައިޓަމްއަކާ  ވަކިވަކިން  އެކިދުވަސްމަތިން

  ނިމުނުކަމުގެ މަސައްކަތް

 ދިނުން   ލިޔުން

  ޔުނިވަރސިޓީއާ   ނޯޓް   ޑެލިވަރީ   ފަރާތުން   ޙަވާލުވި  މަސައްކަތާ   ނިމުމުން  މަސައްކަތް  20

  ޔުނިވަރސިޓީގެ   ، ޗެކްކުރުމަށްފަހު  ބަލާ   ކުރިމަސައްކަތް   އެ  ޙަވާލުކުރުމުން 

  މަސައްކަތް   ، ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ  މަސައްކަތް  އެއްގޮތަށް  ރިއުއަރމަންޓާއި

 . ދޭނެއެވެ ޔުނިވަރސިޓީއިން  ލިޔުން  ކަމުގެ  ފުރިހަމަކުރި
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  ބަލައިގަތްކަމަށް   މަސައްކަތް  ނިމުމުން  މަސައްކަތް  އަގުދެވޭނީ  މަސައްކަތުގެ  21 ގޮތް   އަދާކުރާނެ ފައިސާ

  އިންވޮއިސް  ފަރާތުން   ކުރި  މަސައްކަތް  ، ދިނުމުން  ލިޔުން  ފަރާތުން   މަސައްކަތްކުރުވި

 . ހުށަހެޅުމުންނެވެ

  ގޮތުގައި   ޑެމޭޖަސްގެ  ލިކުއިޑޭޓެޑް  ދުވަހަކަށް  ކޮންމެ  ލަސްވާ  ނުނިމި  މަސައްކަތް  22 ޑެމޭޖަސް ލިކުއިޑޭޓެޑް 

 . ކެނޑޭނެއެވެ  ފައިސާ ގޮތުގެމަތިން  ތިރީގައިވާ

• 0.005 x CP x LP   =ްޑެމޭޖަސް ލިކުއިޑޭޓެޑ 

• CP  (ްްޕރައިސް  ކޮންޓްރެކްޓ  = )ެއަގު  ޖުމްލަ ކޮންޓްރެކްޓްގ 

• LP  (ްޑިއުރޭޝަން ލޭޓ = )ެދުވަސް  އިތުރުވާ މުއްދަތަށްވުރެ ކޮންޓްރެކްޓްގ 

  ކޮންޓްރެކްޓްގެ   މުޅި   ކެނޑޭނީ  ގިނަވެގެން   ގޮތުގައި  ޑެމޭޖަސްގެ  ލިކުއިޑޭޓެޑް  •

  އެމިންވަރަށްވުރެ .  މިންވަރެކެވެ  ނުވާ   ބޮޑު  ވުރެ  އަށް   އިންސައްތަ(  ފަނަރަ)  15

 . ވަކިކުރެވޭނެއެވެ މަސައްކަތުން އެފަރާތުން އިތުރުވެއްޖެނަމަ

ބިޑް    . ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ  އިއުލާނުގައި  އެކަން   ނަގާނަމަ  ސެކިއުރިޓީ  ބިޑް )ހ(  23 ސެކިއުރިޓީ  ބިޑް

ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަން އިއުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ ބީލަމާއެކު ބިޑް ސެކިއުޓީ  

 ހުށަހެޅުން ލާޒިމްވާނެއެވެ.  

ފެށިގެން   )ށ(    )ފަސްދޮޅަސް(    60ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން 

 ދުވަހެވެ.  

ގޮތުގައި   )ނ(    ސެކިއުރިޓީގެ  ބޭންކަކުން  ބިޑް  ޤަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރުން  ހުށަހަޅަންޖެހެނީ 

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި  

ސެކިއުރިޓީ   ބިޑް  ގެރެންޓީއެކެވެ.  ނުވަތަ  ސެކިއުރިޓީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ްޕރޮޖެކްޓަށް 

 . ގައި ވާނެއެވެ  5އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު 

ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު   )ރ(  

ބިޑް    7ނޫން   ފަރާތްތަކުގެ  ނުވާ  ކާމިޔާބު  ބީލަން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް( 

 ސެކިއުރިޓީ އެފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.  

ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ   )ބ(    ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމުން  ބީލަން ހުޅުވުމަށްފަހު 

ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް ބީލަން ކާމިޔާބު ވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން  

ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  

 ނެގޭނެއެވެ.  

 500,000  އަގު  ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވޭ  އެވޯޑްކުރެވޭއިރު  އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު  ބީލަން )ހ(  24 ގެރެންޓީ  ާޕފޯމަންސް

ރުފިޔާއަށްވުރެ ލައްކަ(  .  ނެގޭނެއެވެ   ގެރެންޓީ  ާޕފޯމަންސް  ބޮޑުނަމަ  )ފަސް 

  ރެކްޓްގައި ކޮންޓް  މިންވަރު   ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ގޮތުގައި   ގެރެންޓީގެ  ާޕފޯމަންސް

  ކުރިން   ދުވަސް(  މަސައްކަތުގެ  ރަސްމީ  ސަރުކާރުގެ )  5  ސޮއިކުރުމުގެ

 .  އަންގާނެއެވެ ޔުނިވަރސިޓީން

  ނުވަތަ   ބޭންކަކުން  ގަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރުން  ގެރެންޓީއަކީ   ާޕފޯމަންސް  ހުށަހަޅާ )ށ(   

  ގެރެންޓީއެއް   ދޫކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތަކަށް  މި  އިންސްޓިޓިއުޓަކުން  ފައިނޭންޝަލް

ާޕފޯމަންސް ގެރެންޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު    . ވާންޖެހޭނެއެވެ  ކަމުގައި

 ގައި ވާނެއެވެ.   6
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އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި  

އެޑްވާންސް ފައިސާގެ  

 ގެރެންޓީ 

އެޑްވާންސް   )ހ(  25 ްޕރޮޖެކްޓެއްނަމަ،  ހަމަޖެހިފައިވާ  ދިނުމަށް  ފައިސާ  އެޑްވާންސް 

ޤަވާއިދާ   މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ  ހުށަހެޅުމުން  ކޮންޓްރެކްޓަރު  އެދި  ފައިސާއަށް 

 އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.  

)ދެލައްކަ  250,000ާާ  އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ްޕރޮކިޔުމަންޓްގެ ޖުމްލައަގު )ށ(   

ާާާފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ. 

އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތާ ހަވާލުވާތާ ގިނަވެގެން   )ނ(   

ލިޔުމުން    45 )ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

ގައި  އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތު  )ރ(  

  މި   އިންސްޓިޓިއުޓަކުން  ފައިނޭންޝަލް  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ގަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރުން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   ގެރެންޓީއެއް  ނުވަތަ  ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ  މަސައްކަތަކަށް 

ޖަދުވަލު   ނަމޫނާ  ގޮތުގެ  އޮންނަންވާނެ  ގެރެންޓީ  ޕޭމަންޓް  ގައި    7އެޑްވާންސް 

 ވާނެއެވެ. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި  

 މައްސަލަ ބެލުން 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާފަދައިން ބީލަމެއްގައި ޤަވާއިދާ   )ހ(  26

ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް 

މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު   -13ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ ދައުލަތުގެ 

K/CIR/2018/01ާާެމައްސަލަ   17ޖަދުވަލު    ގ ގުޅިގެން  "ބީލަމަކާ  ގައިވާ 

އާ   އުޞޫލު"  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ބެލުމުގައި  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ހުށަހެޅުމާއި 

ާއެއްގޮތަށެވެ. 

ގައިވާ    18މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ މަތީގައި ޙަވާލާދެވުނު ސަރކިއުލަރ ގެ ޖަދުވަލު   )ށ(   

 ބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.(  ފޯމުންނެވެ. )މިފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދޭނީ ޙަވާލާދެވުނު ޖަދުވަލުގެ   )ނ(   

ގައިވާ ފޯމުންނެވެ. މި ޖަވާބާމެދު ހިންހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް    19

 އެދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  

  ހުށަހެޅުމުގައި   ތައްޔާރުކުރުމާއި  ބީލަން  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެކުބީލަމާ  މި  27 ޚާއްޞަ އެންގުން 

.  ކޮށްފައިވާނެއެވެ  ބަޔާން   ވަޒަންކުރާނެގޮތުގައި  ބީލަން  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެގޮތާއި

  ބީލަންތަކާއި  ނޫން   ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތު  ބީލަންތަކާއި  ހަމަނުވާ  ލިޔެކިޔުންތައް

  އަދި   ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ   ޚިލާފަށް  އިރުޝާދާ   ދީފައިވާ   ޝީޓްގައި  މިމަޢުލޫމާތު

 . ބާޠިލުވާނެއެވެ ބީލަންތައް ޞައްޙަނޫން  މަޢުލޫމާތު
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 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ޗެކްލިސްޓް 

 ފާހަގަލާށެވެ.(  ގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާނަމަ އް)ހުށަހަޅާ ީބލަމެ

 ތަފްޞީލް  #

ލިޔުންތައް  

ހުށަހަޅާނަމަ 

  ފާހަަގ

 ޖަހާށެެވ. 

ޔުނިވަރސިޓީެގ  

ފަރާތުން ޗެކް 

 ކުރުމަށް 

   ( ޗެކްލިސްޓްމިގައިވާ   1-ޖަދުވަލު ) ޗެކްލިސްޓް  ލިޔުންތަކުގެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބީލަން 1

 ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ. އަމިއްލަ ފަރުދަކުނަމަ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮީޕ.  ވިޔަފާރި 2
 

  

   ހުށަހަޅާ ކޯޓޭޝަން   3

   ( ގައިވާ ފޯމު  2-ޖަދުވަލުހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ްޕރޮފައިލް ) 4

   ( ގައިވާ ފޯމު  4-ޖަދުވަލު) ލާސާ ޝީޓް ޚުމަސައްކަތްތަކުގެ  5

6 
ތާރީޚުން   )ލިޔުން ދޫކުރި  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް 

 މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ(  3ފެށިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާ ދުވަހަށް 

  

7 
 ( ގައިވާ ފޯމު  3-ޖަދުވަލު )ފޯމް   އާއި ޤާބިލުކަން އަދި މާލީ ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރާ ތަޖުރިބާ

 ނޯޓް: މި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ ތަޖުރިބާއަށް މާރކްސްދޭ ބީލަންތަކުގައި އެކަންޏެވެ. 

  

   މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް 8

   ހުށަހެޅުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ބީލަންތަކުގައި( ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ލިޔުން )މި ލިޔުން  9

   ބީ.އޯ.ކިޔޫ ފޯމު )މި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ބީލަންތަކުގައި(  10

11 
ތަކެތީގެ   ހުށަހަޅާ  ބީލަންތަކާއެކު  އެފަދަ  ލާޒިމްކޮށްފައިވާނަމަ  ހުށަހެޅުމަށް  ކަރުދާހުގައި  މައުލޫމާތު 

 ސްެޕސިފިކޭޝަން، މޮޑެލް، ބްރޭންޑް/ފޮޓޯޖެހި ލިޔުން ނުވަތަ އިތުރު މައުލޫމާތު އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް 

  

   ( މި ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަ ބީލަންތަކުގައި އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ ) 12

   ތަރުތީބުކުރެވިފައި ވަނީ މިލިސްޓުގައި ވާ ތަރުތީބުންހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް   13

   ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައިހުރިހާ ސަފްހާތަކެއްގައި ތަރުތީބުން   14

   ޞަފްހާތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިހުރިހާ   15

   ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮށް / ހީރަސްޖަހާފައި  16

 ފުރިހަމަ ކޮށް ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ޗެކްލިސްޓް 

ގައި    7. ނަންބަރ  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ލިޔުންަތއް ބީލަމާއެކު ހުަށހެޅުން ލާޒިމްވާނެއެވެއަށް،    6ން    1ނަންބަރ  ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ ބީލަންތަކުގައިވެސް    ނޯޓް:

މާރކްސްދޭ ަތޖުރިބާއަްށ  މިހެންކަމުން  އެކަންޏެވެ.  ބީލަންތަކުގައި  މާރކްސްދޭ  ަތޖުރިބާއަްށ  ހުަށހަޅަންޖެހޭނީ  ލިޔުން  ލިޔުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި  ބީލަންތަކަްށ   

އޭޓްކުރުމުގައި އެބަޔަްށ މާރކްސް ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި އެލިޔުން  ބީލަން އިވެލުމިފަދަ ބީލަންތަކުގައި އެ ލިޔުން ހުަށހަޅާފައިނުވާނަމަ    އެހެންކަމުން ހުަށހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންަތއް ހުަށހަޅާފައިނުވާނަމަ ނުވަަތ ބޭނުންވާ އަސާސީ މަޢުލޫމާުތ    8އެއާ ގުޅިގެން ކިާތބީ ހެކީގެ ގޮުތގައި ނަންބަރު   ހުަށހަޅާފައިވީނަމަވެސް 

އިތުރުން ނަންބަރު  އެއިވެލުއޭޝަންގައި  ފުރިހަމަނުވާނަމަ   ލިބެންވާ ޕޮއިންޓް ނުލިބޭނެއެވެ. މީގެ  ހުަށނާޅާނަމަ  6ބަޔަށް  ބީލަން ބަލައިގަންނަ    ގައިވާ ލިޔުން  އެކަން 

އިނުވާނަމަ އިވެލުއޭޝަންގައި  ގައިވާ ލިޔުންަތއް ހުަށހަޅަންޖެހޭ ބީލަންތަކަްށ އެލިޔުންަތއް ހުަށހަޅާފަ  11އަދި    10،  9  ހަމަމިއާއެކު ނަންބަރު  ކަރުދާހުގައި ފާހަގަކުރެވޭނެއެވެ.

 މެދުފަންީތގެ  އަދި  ކުދި  ،ކުދި  އެންމެތަކަްށ ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ބީލަމެއްނަމަ    ވިޔަފާރި  މެދުފަންީތގެ  އަދި  ކުދި  ،ކުދި  އެންމެއަދި    އެފަދަ ބީލަންަތއް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

 ގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ ހުަށހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.  ވިޔަފާރީ
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 ފޯމު   ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 

 

:  ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ނަން
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................ 

 ...... .....................................................ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ތާރީޚް:    .................. ...................................................-------................................................................................................................... ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ:

 .............. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................----............................................----.. ފުރިހަމަ އެޑްރެސް:

 . ------------- ... ......................................................... ......... ...... --------------- ................................................ އީމެއިލް: ................................................................................................................................................................................ފޯނު ނަންބަރ: 

 

 ޢާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތައް:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................... ......................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................... 

 

 ްޕރޮފައިލްގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

............................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................... 
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 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ، ޤާބިލުކަން އަދި މާލީ ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރާ ފޯމް 

 ފުރިހަމަކުރުމަށ   ފަރ ތުނ   ހުށަހަޅ   އެދި  ދިނުމަށ   ޚިދުމަތ  

 ____________________________ އެޑ ރެސ :  ________________________________ނ :ނަ ބިޑ ކުރ  ފަރ ތުގެ 

 ____________________________________ އީމެއިލ :   ______________________________ފޯނ :

 ތަޖުރިބ : 
އެނ މެ   ލިބޭ 

 މަތީ ޕޮއިނ ޓ 

ލިބުނު  

 ޕޮއިނ ޓ 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށ ފައިވ  ކަމ އިގުޅޭ    10)މި ފޯމު ހުށަހަޅ  ތ ރީޚުނ  ފެށިގެނ ( ފ އިތުވެދިޔަ   .1

 __________ މަސައ ކަތ ތަކުގެ ޖުމ ލަ ޢަދަދު:. 

 ޕޮއިނ ޓ (  02މަސައ ކަތަކަށ  ، މަސައ ކަތަށ  10 ކަމ އި ގުޅޭ  ގިނަވެގެނ )ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭނީ 

20  

  20 ޖުމުލަ ޕޮއިނ ޓ  

 އެއ ބަސ ވަމެވެ. މަތީގައި ބަޔ ނ  ކުރެވިފައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ އަނ ދ ސީ ހިސ ބު ހުށަހަޅ  ފަރ ތ އި ބެހޭ ޞައ ޙަ ތެދު މަޢުލޫމ ތުކަމަށ  އަޅުގަޑު 

 

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

 :ކުނ ފުނީގެ ތައ ގަނޑު ނަނ : ..................................

 މަޤ މު:..................................

  ތ ރީޚ : .................................

 

 ފުރިހަމަކުރުމަށ   ޔުނިވަރސިޓީއިނ  

   ޤ ބިލުކަނ : 

އެނ މެ   ލިބޭ 

މަތީ 

 ޕޮއިނ ޓ 

ލިބުނު  

 ޕޮއިނ ޓ 

އަނ ދ ސީ ހިސ ބު ހުށަހަޅ ފައިވ  މަސައ ކަތަށ  ބޭނުނ ވ  ހުނަރު ހުރިކަމަށ  ބެލެވޭ ޑޮކިޔުމަނ ޓ /ތައ    -2

  ހުށަހަޅ ފައިވޭ:

 މަސައ ކަތ ތަކަށ  އެކަނ ޏެވެ. މިބަޔަށ  ޕޮއިނ ޓ  ދޭނީ ވަކި ވަކި ހ އ ސަ ހުނަރު ބޭނުނ ވ  

10  

  ކުރިމަތިލ ފައިވ  ޚިދުމަތ  ދިނުމަށ  ބޭނުނ ވ  މ ލީ ޤ ބިލުކަނ  ހުރިކަމަށ  ބެލެވޭ މިނ ވަރު: -3

  ޕޮއިނ ޓ  ރުފިޔ އިނ  ފެށިގެނ  މަތީގެ މަސައ ކަތ ތަކަށ  އެކަނ ޏެވެ. މިބަޔަށ     500،000ދޭނީ    ޕޮއިނ ޓ  މިބަޔަށ   

 ދޭނީ "މ ލީ ޤ ބިލ ކަނ  ވަޒަނ  ކުރ  ފޯރމ " އ އި އެއ ގޮތަށެވެ. 

20  

  30 ޖުމުލަ ޕޮއިނ ޓ  

 

 

 

 

 3ޖަދުވަލު  
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 ޕޮއިނ ޓު ލިބުނު ގޮތ : 

ކަނޑައެޅިފައިވ    ފޯމުނ  ލިބޭ ޕޮއިނ ޓ   ތަޖުރިބ  ގިނ ތި 

 އިނ ސައ ތަ 

 ލިބޭ އިނ ސައ ތަ 

    ތަޖުރިބ 

    ކަނ  )ހުނަރު( ބިލު ގ 

    )މ ލީ(   ގ ބިލުކަނ 

    ޖުމ ލަ 

 

 ޗެކ ކުރި )ދ އިރ ގެ ވެރިއެއ ގެ(  : ކުރީ  ފުރިހަމަ  ފޯމު  ޔުނިވަރސިޓީއިނ  

 ސޮއި:

 ........................................ނަނ : 

 މަޤ މު: ......................................

 ތ ރީޚ : ......................................

 ސޮއި:

 ނަނ : ....................................

 މަޤ މު: ...................................

 ...............ތ ރީޚ : .................... 

 

 ކަނ  ވަޒަނ  ކުރ  ފޯރމ  ބިލު ގ  މ ލީ   

 ޕޮއިނ ޓ (  05(އަހަރުދުވަހުގެ އ މ ދަނީ )މިބައިގައި ހިމަނަނ ވީ މ ލީބަޔ ނުގައި ހިމަނ ފައިވ  އ މ ދަނީއެވެ.( :   3ފ އިތުވެދިޔަ 

 

 ___20 ___20 ___20 އަހަރު

    އ މ ދަނީ   

 އަހަރުގެ އެވ ރެޖ  އ މ ދަނީ:   3ވޭތުވެދިޔަ 

  

 ޕޮއިނ ޓ (  15ބޭނ ކ  ބެލަނ ސ އ އި ކުރެޑިޓ  ފެސިލިޓީ : ) 

 އަށެވެ.   %50ކުރެޑިޓަށ  ބަރޯސ  ވެވޭނީ ޕ ރޮޖެކ ޓަށ  ހުށަހަޅ  އަގުގެ ގިނަވެގެނ  

  މަޢުލޫމ ތު  ބެލެނ ސ ގެ  ބޭނ ކ 

 ފ އިތުވެދިޔަ މަހުގެ ބެލަނ ސ   އެކައުނ ޓ ގެ ބ ވަތ   އެކައުނ ޓ  ނަނ ބަރު  #

 )ދިވެހި ރުފިޔ އިނ ( 

    

    

    

  ޖުމ ލަ

 ފެސިލިޓީގެ މަޢުލޫމ ތު ކ ރެޑިޓ  
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އަދަދު   ދޫކުރެވުނު މުއ ދަތު   ދޫކުރެވުނު ތ ރީޙ   ކުރެޑިޓ  ދޫކުރި ފަރ ތުގެ ނަނ    ފައިސ ގެ 

 )ދިވެހި ރުފިޔ އިނ ( 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

  ޖުމ ލަ 

 ވެރިއެއ ގެ( ޗެކ ކުރި )ދ އިރ ގެ   :   ކުރީ   ފުރިހަމަ   ފޯމު   ޔުނިވަރސިޓީއިނ  

 ސޮއި:

 ނަނ : ........................................

 މަޤ މު: ......................................

 ތ ރީޚ : ......................................

 ސޮއި:

 ނަނ : ....................................

 މަޤ މު: ...................................

 ތ ރީޚ : ...................................
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 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފަރާތްތަކުން ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލާސާ 

 

 

 ނަންބަރު 

 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް 
ޖުމްލަ  

 އަގު)ރުފިޔާއިން( 

މުއްދަތު  

 )ދުވަހުން( 

އިތުރުމަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ  

ފަރާތުގެ ނަމާއި/ފޯނު  

 ނަންބަރ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

ވޭތުވެދިޔަ    ނޯޓް:  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ހިމަނާނީ  މި  10ޚުލާސާގައި  ކުރަމުންދާ،  މިހާރު  އަދި  ކޮށްފައިވާ  ގުޅުނ ހުރި  އަހަރުތެރޭގައި  އިޢުލ ނ  

  . އަދި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ މަސަތްތައް ކުރަމުންދާކަން/ ނިމިފައިވާ ކަމުގެ ހެކި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މަސައ ކަތ ތަކެވެ

ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ. ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ޕޮއިންޓް   ގޮތުގެ ލިޔުން، ރިޯޕރޓް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 ނުދެވޭނެއެވެ.  

 

  ނަން: 

  މަޤާމް: 
 ސޮއި: 

  ފޯނު ނަންބަރު: 

 ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު 
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 ޓެކްިނކަލް ސްޕެސިފިކޭަޝްނ / ގަްނަނން ބޭުންނވާ : 3-ސެކްަޝްނ

 ތަކެތި ުނވަތަ ޚިދުަމތާ ގުޅޭ ތަފްސީލް ަމއުލޫާމތު 
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ާ

ާ

 މަސައްކަތް:  .1

 ލިޔުން އައުޓްލައިންތައް ކޯހުގެ އިން އުރުދޫ ލޭންގުއޭޖް 2ސެޓްފިކެޓް 

 އުޖޫރަ: 

 ފަސްސަތޭކަ ދިވެހި ރުފިޔާ()ހަތްހާސް 7500ާ/- އައުޓްލައިނަކަށްލިޔާ ކޮންމެ 

 މާކްސް ދެވޭނެގޮތް  .2

 ޕޮއިންޓު ދޭނެ އުސޫލު:  ޓަކައި މީހަކު ހޮވުމަށް މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމަށް

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

މަތީ  ނުވަތަ އުރުދޫ ބަހުން  އިން  ގުޅޭ ދާއިރާ  މާއްދާއާލިޔުމަށް ހުށަހަޅާ    ،ލިޔުމަށް ހުށަހަޅާފަރާތަކީ  މާއްދާ ތަޢުލީމު:   2.1

އަހަރު އުރުދޫ    4އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ މަރުހަލާގައި މަދުވެގެން  މު ހާސިލު ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.  ތަޢުލީ

)މި އިޢުލާނުގައި    ތަޢުލީމަށް މާކުސް ދެވޭނީ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާަބސް ކިޔަވާފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.  

   ޓްފިކެޓަށެވެ.އެންމެ މަތީ ސެ ަބޔާން ކޮށްފައިވާ(
  

ގުޅޭ އައުޓްލައިންއާއި  ލިޔުމަށް ހުށަހަޅާފަރާތަކީ ލިޔުމަށް ހުށަހަޅާ  އައުޓްލައިން  ދާއިރާގެ ތަޖުރިާބގެގޮތުގައި ެބލެވޭނީ   2.2

އާއި މުގައްރަރާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ    ލިޔުމުގެ ތަޖުރިާބ  އައުޓްލައިންދާއިރާގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިާބއާއި  

 މާގުޅޭ އެހެނިހެން ތަޖުރިާބއަށެވެ. އަށާއި ކަ

 

 

 

 

 

 

 

 # މިންގަނޑު  ޕޮއިންޓް 

 ެބޗެލަރސް ޑިގްރީ  40
 ތަޢުލީމު 

(40) 
 ޑިޕްލޮމާ/އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ  35 1

 އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް  30

 ލިޔުން  އައުޓްލައިން 10
 

 ތަޖުރިާބ ދާއިރާގެ

20)) 
2 

 ގުޅޭ އެހެނިހެން ތަޖުރިބާ  ކަމާ 10

40 

 

 އިންޓަރވިއު _

 (40) 
3 

  މާ ލިޔު   އައުޓްލައިންތައް   ކޯހުގެ   ލޭންގުއޭޖް   އުރުދޫ  އިން  2 ސެޓްފިކެޓް

 ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ މައުލޫމާތު 

 MNU-CA-PAMD/2023/12 އިއުލާން ނަންބަރު:



 ގެާމައުލޫމ ތުާޝީޓMNU-CA-PAMD/2023/12ާާްއިއުލ ންާނަންބަރުާ ސަފްހ ާ  | 2

 ކަން ދޭންވާނެއެވެ. މަތީގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހެދުމުގައި ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލު  .3

  

ހުށަހަޅާއިރު އައުޓްލައިން ލިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ މާއްދާތަކުގެ ނަންތައް ފާހަގަ ކޮށްފައި   ހިސާުބއަންދާސީ   3.1

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

އަންދާސީ   ަބލައިގަންނައިރު  ހިސާުބތައްއަންދާސީ   3.2 ސޮއިކޮށްފައިނުވާ  ފުރިހަމަކޮށް  ހިސާުބ  އަންދާސީ  ހުށަހަޅާ 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. ހިސާުބތައް ޤަޫބލު

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އަންދާސީ ހިސާާބއެކު ލިޔެކިޔުންތައް ޭބނުންވާ ދެނެގަތުމަށް ޤާބިލުކަން ތަޖުރިާބއާއި 3.3

 ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ ސެޓްފިކެޓަށެވެ.  ތަޢުލީމަށް މާކުސް ދެވޭނީ 3.4

 

 

 ހުންނަންވާނޭ ލިޔުންތައް   ގައި ހިސާބު   އަންދާސީ  .4

 މާއްދާލިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާކަމުގެ ސިޓީ   4.1

 މާއްދާގެ އައުޓްލައިން ލިޔުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު   4.2

މާއްދާގެ އައުޓްލައިން ލިޔުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު )ދިވެހީން(/ ވަރކް ޕާމިޓް   4.3

  )ިބދޭސީން(ގެ ސާފު ކޮޕީ

 އުޓްލައިން ލިޔުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްމާއްދާގެ އަ  4.4

 މާއްދާގެ އައުޓްލައިން ލިޔުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ ދަލީލުކޮށްދޭ ލިޔުން   4.5

ވާން 4.6 ލިޔުން  މި  ލިޔުން.  ކިޔަވައިދިންކަމުގެ  ނުވަތަ  ކިޔަވައިދޭ  ނުވަތަ  ގުޅޭދާއިރާގައި  މަސައްކަތްކުރާ  ޖެހޭނީ 

 މަސައްކަތްކުރި އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށެވެ.

 މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީހިސާުބ އިވަލުއޭޓު ނުކުރެވޭނެއެވެ.  4.7

 ޔުން ގުޅޭ ދާއިރާއިން އައުޓްލައިން ލިޔުނުކަމަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިފަރާތުން ދޫކުރި މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓް/ ލި  4.8

 
 

 ދޫކޮށްލުން   ހިސާބު   އަންދަސީ ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން    އަންދަސީހިސާބު  .5

އުވާލަންޖެހޭފަދަ   5.1 އެއްަބސްވުން  ތެރޭގައި  މުއްދަތު  އެއްަބސްވުމުގެ  ނުވަތަ  ހުށަހެޅުމަށްފަހު  ހިސާުބ  އަންދަސީ 

ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް  މި ޔުނިވަރސިޓީއިންއަހަރުދުވަހަށް ނުވަތަ  1ޙާލަތެއްގައި އެއްަބސްވުން އުވާލިއިފިނަމަ 

 ލިިބގެންވެއެވެ.  މި ޔުނިވަރސިޓީއަށްގެ އިޚްތިޔާރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެފަރާތަކާ ޙަވާލުނުކުރުމު
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އަންދަސީ ހިސާުބގައިވާ މުއްދަތު ކުރުވެގެން ނުވަތަ އަގު ކުޑަވެގެން މަސައްކަތް ނުރުވޭނެކަމަށް ުބނެ މަސައްކަތް   5.2

 ދޫކޮށްލުން 

 އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ނައުން 5.3

 ލަސްކުރުން އެއްަބސް ވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފަހު މަސައްކަތް ނުފަށާ 5.4

 މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުން  5.5

 މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ސަަބުބން ނުވަތަ މުއްދަތަށް ނުނިމިގެން އެއްަބސްވުން ބާޠިލުކުރަންޖެހުން  5.6

 

 

 ސަމާލުކަމަށް  .6

 ނެއެވެ.ހަވާލުކުރެވޭ ނަމޫނާލިޔަންވީގޮތުގެ  އައުޓްލައިންމާއްދާގެ  އަންދާސީ ހިސާުބ ކާމިޔާުބކުރާ ފަރާތަށް 6.1

އިން އަންގާގޮތެއްގެމަތީން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތުގެ   ޔުނިވަރސިޓީއަންދަސީ ހިސާުބ ކާމިޔާުބކުރާ ފަރާތުން   6.2

 ހިއްސާކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.  ޔުނިވަރސިޓީއާތަފްސީލް 
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