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 AFI/433/2021/7-3(IUL)43: އިޢުލ ން ނަްނބަރު
 
 

ވަނަ ފަންގިފިލ ގައި ހިންގ   3މ. ވައިނުޖެހޭ ގޭގެ ) އޮފީސް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްގެ ޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުދިވެހިރ އް
ވަނަ  2ޤައުމީ ދ ރުލްއ ސ ރު އިމ ރ ތުގެ  ،ލިޔެކިޔުމ އި ،ހިފ ގެންގުޅޭ ތަކެްއޗ އި ،އެޑްމިން ބައިގެ ފަރުނީޗަރ އި ެމޝިނަރީއ އި

 ،ހިފައިގެންގުޅޭ ތަކެއްޗ އި ،މެޝިނަީރއ އި ،ންގިފިލ ގައި ިހންގ  މިމުއައްސަސ ގެ ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަންގެ ފަރުނީޗަރ އިފަ
 މުގެ މައުލޫމ ތު:ވަނަ ަފންގިފިލ އަށް ަބދަލުކޮށް ރ ވައިދޭނެ ފަރ ތެއް ހޯދު 4އަދި  ،ވަނަ 3 ،ވަނަ 2ލިޔެކިޔުންތައް( ހ. ކެލީތިއ ގެ 

 
 

 ބަދަލު ކުރުން ތަކެތި 
 

 ހަދަންވީ ގޮތް  ގެންދަންވީ ތަން  ހުރި ތަން  ބ ވަތް  ޢަދަދު  #
  ް(ވަނަ ފަންގިފިލ   3މ. ވައިނުޖެހޭގެ ) އެޑްމިން ސެކްޝަނ 
ފެބްރިކޭޓެޑް  7 1

 ވ ރކްސްޓޭޝަން 
ވަނަ  3މ. ވައިނުޖެހޭގެ 

 ގައި ފަންގިފިލ  
ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

އިގެން ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ރޫޅ ލަ
 ގެންގޮސް އ  އޮފީހުގައި ރޭވުން 

ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން )ކެނޮން  01 2
ސީ  ؛އިމޭޖް ރަނަރ

3520) 

ވަނަ  3މ. ވައިނުޖެހޭގެ 
 ގައި ފަންގިފިލ  

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

 މައުލޫމ ތު  އޮފީސް އިމ ރ ތް ބަދަލު ކުރުމުގެ
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 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް 03 3
 ،މޮނީޓަރ ،.)ސީ. ޕީ. ޔޫ

ޔޫ. ޕީ.  ،މައުސް ،ކޯބޯޑް
 (އ އެކު އެސް.

ވަނަ  3މ. ވައިނުޖެހޭގެ 
 ގައި ފަންގިފިލ  

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

)ސައިޑް  އެގްޒެކެޓިވް މޭޒް 02 4
 ޑްރޯވަރ އ އެކު( ،ކަބަޑ އި

 ވަނަ 3މ. ވައިނުޖެހޭގެ 
 ގައި ފަންގިފިލ  

 

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ރޫޅ ލައިގެން 
 ގެންގޮސް އ  އޮފީހުގައި ރޭވުން 

ހައިބެކް ފުރޮޅުލީ  03 5
ނޑި   އެގްޒެކެޓިވް ގޮ

ވަނަ  3މ. ވައިނުޖެހޭގެ 
 ގައި ފަންގިފިލ  

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ގޮސް އ  ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެން 
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ނޑި 09 6  ހައިބެކް ފުރޮޅުލީ ގޮ
 ފެބްރިކޭޓެޑް 

ވަނަ  3މ. ވައިނުޖެހޭގެ 
 ގައި ފަންގިފިލ  

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ލެދަރ ލޯބެކް ފުރުޅުލީ  12 7
ނޑި   ގޮ

 ވަނަ 3މ. ވައިނުޖެހޭގެ 
 ގައި ފަންގިފިލ  

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ލޯބެކް ފުރުޅުލީ  01 8
ނޑި   ފެބްރިކޭޓެޑް ގޮ

ވަނަ  3މ. ވައިނުޖެހޭގެ 
 ގައި ފަންގިފިލ  

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 ގައި ބެހެއްޓުން އޮފީހު

ވަނަ  3މ. ވައިނުޖެހޭގެ  ޑައިނިންގ ޗެއަރ 02 9
 ގައި ފަންގިފިލ  

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ވަނަ  3މ. ވައިނުޖެހޭގެ  ދޮރުފަތްލީ( 2އަލަމ ރި ) 02 10
 ގައި ފަންގިފިލ  

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ނޑު  02 11 ވަނަ  3މ. ވައިނުޖެހޭގެ  ފައިލް ހަރުގަ
 ގައި ފަންގިފިލ  

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ވަނަ  3 މ. ވައިނުޖެހޭގެ  ޖަލްސ ކުރ  މޭޒު  01 12
 ގައި ފަންގިފިލ  

ވަނަ  3ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ރޫޅ ލައިގެން 
 ގެންގޮސް އ  އޮފީހުގައި ރޭވުން 

ވަނަ  3މ. ވައިނުޖެހޭގެ  ސޮފ  ގޮނިޑި  02 13
 ގައި ފަންގިފިލ  

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 ބެހެއްޓުން  އޮފީހުގައި

ވަނަ  3މ. ވައިނުޖެހޭގެ  އެއަރކޮންޑިޝަނަރ 05 14
 ގައި ފަންގިފިލ  

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ނައްޓައިގެން 
 ގެންގޮސް އ  އޮފީހުގައި ހަރުކުރުން 

ވަނަ  3މ. ވައިނުޖެހޭގެ  އެއަރކޮންޑިޝަނަރ 02 15
 ގައި ފަންގިފިލ  

ނަ ވަ 2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ހަރުކުރުން 

ނޑު ދޮރުފޮތި  02 16 ވަނަ  3މ. ވައިނުޖެހޭގެ  ގަ
ގެ ޖަލްސ ކުރ  ފަންގިފިލ  
 ކޮޓަރީގައި 

ވަނަ  3ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ނައްޓައިގެން 
 ގެންގޮސް އ  އޮފީހުގައި ހަރުކުރުން 

  ޕްރޮޖެކްޓަރ 01 17
 ސްކްރީނ އެކު 

ވަނަ  3މ. ވައިނުޖެހޭގެ 
ގެ ޖަލްސ ކުރ  ފަންގިފިލ  
 ކޮޓަރީގައި 

ވަނަ  3ހ. ކެލީތިއ ގެ 
ފަންގިފިލ ގެ ޖަލްސ ކުރ  

 ކޮޓަރި 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ނައްޓައިގެން 
 ގެންގޮސް އ  އޮފީހުގައި ހަރުކުރުން 

ފޮށިގަނޑު ބަންދުކޮށްފައިވ   14 18
 ލިޔެކިޔުންތައް 

ވަނަ  3. ވައިނުޖެހޭގެ މ
ގެ ޖަލްސ ކުރ  ފަންގިފިލ  
 ކޮޓަރީގައި 

ވަނަ  3ހ. ކެލީތިއ ގެ 
ފަންގިފިލ ގެ ޖަލްސ ކުރ  

 ކޮޓަރި 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 
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ވަނަ  3މ. ވައިނުޖެހޭގެ  މިނީ ފްރިޖް  01 19
 ގެ ސައިކޮޓަރީގައި ފަންގިފިލ  

ވަނަ  3ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ގިފިލ އަށް ފަން

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ވަނަ  3މ. ވައިނުޖެހޭގެ  ޓެލެފޯން  05 20
 ފަންގިފިލ ގެ 

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ވަނަ  3މ. ވައިނުޖެހޭގެ  ޕްރިންޓަރ )ކުޑަ( 01 21
 ންގިފިލ ގެ ފަ

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ވަނަ  3މ. ވައިނުޖެހޭގެ  ޝްރެޑަރ )ކުޑަ( 01 22
 ފަންގިފިލ ގެ 

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

  ްވަނަ ފަންގިފިލ ( 2މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަން )ޤައުމީ ދ ރުލްއ ސ ރު އިމ ރ ތުގެ  ރެކޯޑ 
ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް  ވ ރކްސްޓޭޝަން  10 23

 ސެކްޝަންގައި 
ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ރޫޅ ލައިގެން 
 ގެންގޮސް އ  އޮފީހުގައި ރޭވުން 

ނޭޖްމެންޓް ރެކޯޑް މެ އައިސްއަލަމ ރި 01 24
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

)ސައިޓް  އެގްޒެކެޓިވް މޭޒް 03 25
 ކަބަޑ އި ޑްރޯވަރ އ އެކު(

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް 
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  3ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ކު ރޫޅ ލައިގެން ރައްކ ތެރިކަމ އެ
 ގެންގޮސް އ  އޮފީހުގައި ރޭވުން 

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް  އަލަމ ރި 01 26
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  3ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ރޫޅ ލައިގެން 
 ގެންގޮސް އ  އޮފީހުގައި ރޭވުން 

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް  ވަށްމޭޒު  03 27
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  3 ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ރޫޅ ލައިގެން 
 ގެންގޮސް އ  އޮފީހުގައި ރޭވުން 

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް  އޮފީސް މޭޒް 01 28
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  4ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ރޫޅ ލައިގެން 
 ގެންގޮސް އ  އޮފީހުގައި ރޭވުން 

ކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް ރެ މިނީ ތިޖޫރީ  01 29
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  3ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ނޑި  12 30 ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް  ހައިބެކް ފުރޮޅުލީ ގޮ
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 ގައި ބެހެއްޓުން އޮފީހު

ނޑި  08 31 ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް  ލޯބެކް ފުރޮޅުލީ ގޮ
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

އެގްޒެކެޓިވް ފުރޮޅުލީ  02 32
ނޑި   ގޮ

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް 
 ސެކްޝަންގައި 

 ވަނަ 2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން )ކެނޮން  01 33
ސީ  ؛އިމޭޖް ރަނަރ

3520) 

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް 
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް  ޓިކް ބުކް ސްކޭނަރރޮބޮ 01 34
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  4ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް  ބުކް ސްކޭނަރ 01 35
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  4ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

އ   ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް  ފްލެޓްބެޑް ސްކޭނަރ 02 36
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  4ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 
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ސްކޭނަރ )ފުޖިޓިސޫ(  01 37
fi6800 

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް 
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  4ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ފޮޓޯ ސްކޭނަރ )ފުޖިޓިސޫ  02 38
 ބްލެކް(

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް 
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  4ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ޗް. އެ –ފޮޓޯ ސްކޭނަރ  01 39
 ޕީ )ވައިޓް(

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް 
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  4ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

 –ފޮޓޯ ސްކޭނަރ  01 40
 އެޕިސަން

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް 
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  4ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް  13 41
 ،މޮނީޓަރ ،)ސީ. ޕީ. ޔޫ.

ޔޫ. ޕީ.  ،މައުސް ،ކޯބޯޑް
 (އ އެކު އެސް.

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް 
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އްޓުން އޮފީހުގައި ބެހެ

ސަރވަރ ސިސްޓަމް  01 42
 ،ކޮމްޕިއުޓަރ އި )ސަރވަރ

ރެކ އި ސަރވަރގެ ބެކަޕް 
ސިސްޓަމް )ބެޓެރި( އ އި 
ސަރވަރގެ އެހެނިހެން 

 ތަކެތި(

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް 
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  3ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
ސަރވަރ ރޫމުގައި އޮފީހުގައި 

އިންސްޓޯލް ކޮށްދިނުން )ސެޓިންގ 
 ހަދ ނީ މިއޮފީހުން(

ރޯލިންގ ފައިލިންގ ސެޓް  02 43
 ރެކްގެ( 34) ސިސްޓަމް

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް 
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  4ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ރޫޅ ލައިގެން 
ގެންގޮސް އ  އޮފީހުގައި ރ ވައި 

 ބެހެއްޓުން 
ންގ ކެބިނެޓް ފައިލި 04 44

 )މެޓަލް(
ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް 

 ސެކްޝަންގައި 
ވަނަ  4ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ފޮށިގަނޑު ބަންދުކުރި   45
 ލިޔެކިޔުންތައް 

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް 
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  4ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

އްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  ރަ
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް  ވޯޓަރ ޑިސްޕެންސަރ 01 46
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ފިއުމިގޭޝަން ޗެމްބަރ  01 47
 )ކުޑަ(

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް 
 ކްޝަންގައި ސެ

ވަނަ  4ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ޓްރޭ )އެލްމިނިއަމް  01 48
 ޖަސްތު(

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް 
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  4ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ނޑު  01 49 އެލްމިނިއަމް ހަރުގަ
 )ކުޑަ(

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް 
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  4ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް  ޓްރޮލީ ބ ސްކެޓް )ކުޑަ( 01 50
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  4ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 
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ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް  އަލިފ ން ނިއްވ  ފުޅި  04 51
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  4ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް  ޝުރެޑަރ 01 52
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  2ކެލީތިއ ގެ ހ. 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް  ޓެލެފޯން  12 53
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުން 

މެނޭޖްމެންޓް ރެކޯޑް  ސެކިއުރިޓީ ކެމެރ   6 54
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  4ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 ށް ގެންގޮސް ދިނުން.އޮފީހަ

ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް  އަލިފ ން ނިއްވ  ފުޅި  06 55
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  4ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 ހަރުކުރުން  އޮފީހުގައި

ނޑި  04 56 ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް  ބެންޗް ގޮ
 ސެކްޝަންގައި 

ވަނަ  2ހ. ކެލީތިއ ގެ 
 ފަންގިފިލ އަށް 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ގެންގޮސް އ  
 އޮފީހުގައި ބަހައްޓައި ދިނުން 

 
 

 ލޯކަލްއޭރިއ  ނެޓްވ ރކް ކޭބަލް އެޅުން 

  ެކެޓް ކުރެހުމުގައިވ  ފަދައިން ލޯކަލް އޭރިއަރ ނެޓްވަރކް ކޭބަލް ވަނަ ފަންގިފިލ ގެ  4ވަނަ އަދި  3 ،ވަނަ 2ހ. ކެލީތިއ ގ(

 .ނުންގަޅައިދި ހަރުކޮށްދީ ""ވޯލް ސޮކެޓްތައް 88މ އި ވ ރކްސްޓޭޝަންތަކަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ައޅައިދިނުކޭބަލް(  6

 ްޕޮއިންޓަށްވުރެ  48ވަނަ ފަނގިފިލ ގައި  2 ،ހަރުކޮށް ތައްސްކޭނިންގ ރޫމަށް ނެޓްވ ރ ކޭބަލް އެޅުމ އި ނެޓްވ ރކް ސުވިޗ

ޓްވ ރކް ސުވިޗެއް ހަރުކޮށްދިނުމ އި، ޕޮއިންޓްގެ ނެ 24ވަނަ ފަންގިފިލ ަގއި  3ނެޓްވ ރކް ސްވިޗެއް ހަރުކުރުމ އި، މަދުނޫން 

 މިންވަރުގެ ެނޓްވ ރކް ސްވިޗު ހަރުކޮށްދިނުން. މަދުނުވ ނެ ޕޮއިންޓަށްވުރެ  48 ފަންގިފިލ ގައި  4

 ގެ ކޭބަލްގެ އަގު ހުށަހެޅުމަށް. 5ބ ޒ ރުން ލިބެން ނެތް ނަމަ، ކެޓް  6ކެޓް  ނޯޓް:

 

 އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމް ބަދަލުކުރުން 

  ެހުިރ ފިންގަރ ސްކޭނިންގ ހިންގ  މިމުއައްސަސ ގެ އެޑްމިން ސެކްޝަނުގައި ވަަނ ފަްނގިފިލ ގައި  3މ. ވައިނުޖެހޭގޭގ

ވަނަ ފަންގިފިލ ގައި ހިންގ  މިމުއައްސަސ ގެ ރެކޯޑް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަނުގައި  2މ ރ ތުގެ މެޝިނ އި، ދ ރުލްއ ސ ރު އި

ވަނަ  2ހުރި ފިންގަރ ސްކޭނިންގ ެމޝިން ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ނައްޓ ލައިގެން ގެންގޮސް އައު އޮފީްސ، ހ. ކެލީތިއ ެގ 

 އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އެޅައިދިނުން. ނެޓްވ ރކް ކޭބަލ އި ކަރަންޓް ވައިރިންފަނގިފިލ އަށް ަބދަލު ކޮށް 
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 ކުރުން  ކަރަންޓް ވައިރު 

  ެވ ރކްސްޓޭަޝންތަކަށ އި މެިޝނަރީތަކަށް ވަނަ ަފންގިފިލ ގެ ކުރެުހމުގައިވ  ފަދައިން  4ވަނަ އަދި  3 ،ަވނަ 2ހ. ކެލީތިއ ގ

 (. ކެޓްސޮ 130ދިނުން )ގުޅައި ސޮކެޓްތައް ހަރުކޮށް މ އިވައިރިންގ އަޅައިދިނުތްރީފޭސް ކަރަންޓް 

 

 :ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަންދ ސީހިސ ބ އެކު  .1

 ީހިމަނައިގެން( .މަސައްކަތުގެ އަގު. )ޖީ.އެސް.ޓ 

 ުމަސައްކަތުގެ މުއްދަތ 

 % :ު1ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދ 

 %  ެ5ޕ ރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: ހުށަހަޅ  އަގުގ 

 ައިލް.ކުންފުނީގެ ޕްރޮފ 

 ީރޑް ކޮޕ  .ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފ ރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ، އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އައި.ޑީ ކ 

 .ްރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ. .އީ  އެމް. އެސ 

 .ީރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ. .ޓީ އެސް. ޖ 

 ިޕްޓް.ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ރިސ 

  ްއިމ ރ ތް ނުވަނަ މަރ މ ތު ކުރުމުގެ ރަޖިސްޓްރީ )މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިން އެންޑ

 އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ އިން ދޫކުރ (.

  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބ ގެ ލިޔުންތައް. ޚިދުމަތް ދީފައިވ  ސަރުކ ރުގެ އޮފީސްތަކ އި ސަރުކ ރު ހިއްސ ވ  ކުންފުނިތަކ ިއ

ޑް ކުންފުނިތަކުން ލިބިފައިވ  ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް. )މިގޮތުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވ  ތަންތަނުެގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

ލިސްޓ އި އެގްރިމެންޓ އި އެވޯޑް ލެޓަރ އަކީ މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުންކަމުގައި ނުބެލެވޭނެެއވެ.( ލިޔުންތައް 

ކެވެ. އަދި އެ ލިޔުންތަކަކީ ބިޑް ކުރެވޭ މަސައްކަތ  ގުޅޭ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފަހުގެ ލިޔުންތ2016ަހިމަނ ނީ 

 ގޮތުން ކޮށްފައިވ  މަސައްކަތްކަްނ އެނގޭ ލިޔުންތަކަކަށް ވ ންވ ެނއެވެ.

  ނޯޓް:
 ްރުފިޔ  އަށް  )ފަސްލައްކަ( 500000.00 އަގު ޖުމުލަ ހުަށހަޅ ފައިވ  ބީލަން ޖެހޭނީ ހުށަހަޅަން ސެކިއުރިޓީ ބިޑ

 ވުރެ ބޮޑު ވ ނަމައެވެ.
  ދެލައްކަ  250000.00ރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ބީލަން ހުށަހަޅ ފައިވ  ޖުމުލަ އަގު ޕ(

 ރުފިޔ  އަށް ވުރެ ބޮޑު ވ ނަމައެވެ. ފަންސ ސްހ ސް(

mailto:info@archives.gov.mv
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   ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަްލ  2019ކުންފުންޏެއްނަމަ މޯލްޑިވްސް އިްނލަންޑް ރެވިނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ހުަށހަޅ ފައިވ

 ނުވަތަ  ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ކޮޕީ.

  ަނުވަތަ ިއންކަމް އެކްސްޕެންޑިޗަރ  ފައިނޭްނޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްއްނަމަ އިންެވސްޓްމަންޓެއަމިއްލަ ފަރުދެއް ނުވަތ

  މަހުގެ(  6ނުވަތަ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަްނޓް )އެްނމެ ފަހު  ވަނަ އަހަރުގެ 2019ރިޕޯޓް 

އަދި  ބ ޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.އަންދ ސީ ހިސ ބުތައް ގައި ފ ހަގަ ކޮށްފައިވ  ލިޔުންތައް ހުށަނ ޅ  ފަރ ތްތަކުގެ  2 އަދި  1ޕޮއިންޓް 

 އިވެލުއޭޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ.އަންދ ސީ ހިސ ބުތައް އެ 

  

  ުނޑ   ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރ ނެ މިންގަ

 

ނޑު   އިވެުލއޭޝަން މިންގަ

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮުތގެ ތަފްީސލް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދ އިރ  
ޕޮއިންޓްގެ 

 އަދަދު

 އަގު 
 )ައގު ކުަޑވީ 60×ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުަށހެޅި އަގު 

  (ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވ ނެއެވެ.
70 

 މ ލީ ޤ ބިލްކަން
ށް ޓޭޓްމެންޓަބޭންކް ސްމަސް ދުވަހުގެ  6ވޭތުވެިދޔަ 
 ބަލައިގެން 
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 ރިބ މަސައްކަުތގެ ތަޖު

އަހަުރގެ  3ހުށަހަޅ  މަސައްކަތ އި ގުޅުްނހުރި ވޭތުވެދިޔަ 
 މަސައްކަުތގެ ތަޖުރިބ ގެ ލިުޔންތަކުގެ ތެރެއިން މަަސއްކަތް 

އަދި ކުޑަޮބޑުމިނަށް ކޮށް ނިންމ ފައިވ  މަސަްއަކތުގެ 
 ހުށަހަޅ ފައިވ  ނިސްބަތުން.

20 

 100 ޖުމްލަ 
 

 އ އި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 3010925 އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން ނުވަތަ info@archives.gov.mv   އިތުރު މަޢުލޫމ ތު:

 1442  ރަޖަބު     19
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