ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމުގައި
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެގޮތާއި ބީލަން ވަޒަންކުރާނެގޮތް
މިމަސައްކަތަށް ބީލަން

މިމަސައްކަތަށް

()1

ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ބީލަން

ބީލަން

ހުށަހެޅުމުގެ

ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ

ފުރުޞަތު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށެވެ.
()2

(ހ)

އޮންނަންވާނެގޮތް:

ބީލަންތައް އޮންނަންވާނީ މިލިޔުމުގެ ޖަދުވަލު  4ގައިވާ' ،ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޗެކްލިސްޓް'
ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ބައިންޑް ކުރެވިފައެވެ.

(ށ)

ޕ ކުރެވިފައެވެ .ބީލަން ހުށަހަޅާ
ބީލަން އޮންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭ ފޮންޓަކުން ޓައި ް
ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިބަހުންނެވެ.
ނަމަވެސް ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިނގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ލިޔެކިޔުންތައް:

()3

ހުށަހެޅޭނެ ބީލަމުގެ

()4

ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުވާ ބީލަންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ބީލަންތަކާއި މިމަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައި
ދީފައިވާ އިރުޝާދާ ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް އަދި މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަނޫން ބީލަންތައް
ބާޠިލުވާނެއެވެ.
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ގިނަވެގެން ހުށަހެޅޭނީ ( 1އެކެއް) ބީލަމެވެ.

އަދަދު:
ބީލަން ބާޠިލުވާނެ

()5

(ހ)

ކަންކަން:

ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަން ބާޠިލުވާނީ ނަންބަރ  3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް
ދިމާވުންނެވެ.

(ށ)

މީގެ އިތުރުން ނަންބަރ  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން( ،ހ) އިން ފެށިގެން (ށ)
އަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލިޔެކިޔުމާއި

މަޢުލޫމާތު

ފުރިހަމަ

ނުވާކަމަށް

އިވެލުއޭޝަންގައި

ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ބީލަމުގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބާޠިލުވާނެއެވެ.
ބީލަމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ

ބީލަމާއެކު އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

()6

ލިޔެކިޔުން:
(ހ)

ކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެޓްސްމެންޓް ނުވަތަ ވިޔަފާރިފަދަ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ .އަމިއްލަ
ފަރުދަކުނަމަ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

(ށ)

ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު)

ޕރޮފައިލް (ދީފައިވާ ފޯމެޓުގައިވާގޮތަށް ދިވެހިބަހުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ)-
(ނ) ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ް
ޖަދުވަލު 1
(ރ)

ތަޖުރިބާ ފޯމް (ދީފައިވާ ފޯމެޓުގައިވާގޮތަށް ދިބެހިބަހުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ) -ޖަދުވަލު ( 2ނޯޓް:
މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނީ ތަޖުރިބާއަށް މާރކްސް ދޭ ބީލަންތަކުގައި އެކަންޏެވެ).

1
ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެގޮތާއި ބީލަން ވަޒަންކުރާނެގޮތް | ދިވެހިރާއްޖެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

(ބ)

ޕ (ޓެކުހަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ)
ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮ ީ

(ޅ)

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް (ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ފާއިތުވެދިޔަ އެއް އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ލިޔުންތައް) -ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި މިފަދަ މަސައްކަތް
ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެކަންކަން ތަޖުރިބާ ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވީނަމަވެސް އެބަޔަށް މާރކްސް
ލިބޭނީ ކިތާބީ ހެކި (ލިޔެކިޔުން) ހުށަހަޅާފައިވާނަމައެވެ.

(ބ)
ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން:

()7

އަގު ހުށަހެޅުން:

()8

އެއް އައިޓަމްއަށްވުރެ

()9

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ލިޔުން
ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެބީލަމެއް ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތަކުންނެވެ.
އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މިމަސައްކަތް ނިންމާގޮތަށެވެ .މިބީލަމުގައި އަގު
ޕރިންޓް ކުރުންފަދަ
ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ .ހުށަހަޅާ އަގުގެ ހުށަހަޅަންވާނީ ޗާޕުް /
މަސައްކަތްތަކުގެ

ލޭޔައުޓް

ޕރޫވަލް
އެ ް

ޕލް)
(ސާމް ަ

ތައްޔާރުކުރުމަށް

ހިނގާ

ޚަރަދުވެސް

ހިމަނައިގެންނެވެ.
އަގު ހުށަހެޅުމުގައި އަމިއްލަ ފަރުދުނާއި ޖީއެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުން އަގު
ހުށަހަޅާނީ ޖުމްލަ އަގެވެ .އަދި ޖީއެސްޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޖީއެސްޓީއަށް
ދައްކާ އަދަދު ވަކިން އެނގޭނެ ގޮތަށެވެ.
އެއް އައިޓަމްއަށްވުރެ ގިނަ އައިޓަމް ހިމެނޭ ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރާއިރު ބަލާނީ ކޮންމެ

ގިނަ އައިޓަމް ހިމެނޭ

ޕކޮށްފައިވާ ބީލަމެއްނަމަ
އައިޓަމްއަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ވަކިންނެވެ .އަދި އައިޓަމްތައް ގްރޫ ް

ބީލަން:

ޕއް ވަކިންނެވެ.
އަގުތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނީ ކޮންމެ ގްރޫ ެ
(ހ)

އެއް އައިޓަމް ހިމެނޭ ބީލަމެއްނަމަ އިވެލުއޭޓް ކުރާއިރު ،އެއައިޓަމަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުކަމަށް
ބަލާނީ އެ އައިޓަމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ޖުމްލަ އަގަށެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބުގެ

ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު (ކޯޓޭޝަން) ގެ އަގުތައް ގަބޫލުކުރެވޭނެ މުއްދަތު

()10

(ވެލިޑިޓީ) ގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން ބަޔާންކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ބީލަމާއެކު ދެވޭ މައުލޫމާތު

އަގުގެ މުއްދަތު

ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ވޮރަންޓީ

()11

ބީލަން ހުށަހަޅާނެގޮތް

()12

މުއްދަތުގެ ފަހުން

()13

(ހ)

ބީލަމުގައި އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ވޮރަންޓީ ދޭ ތަކެތީގައި އެތަކެއްޗަށް ވޮރަންޓީ
ދެވޭ މުއްދަތު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ޕސަލް (ބީލަމުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި) ބަޔާންކުރުމަށްފަހު ،އެ ފަރާތަކަށް
ޕރޮ ޯ
ވޮރަންޓީ ދެވޭކަމަށް ް
ބީލަން އެވޯޑުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ވޮރަންޓީގެ މުއްދަތު
ހިނގަންފަށަންވާނެއެވެ .އަދި ވޮރަންޓީއާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ހ)

ބީލަން ހުށަހަޅާނީ އިއުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

(ށ)

ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމުގެ ނަން އަދި އިއުލާން ނަންބަރ އަދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން
ލިޔެފައި އޮންނަވާނެއެވެ.

(ނ) ސިޓީ އުރައިގެ ކަނާތްފަރާތުން މަތީ ކަނުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ލިޔެފައި
އޮންނަން ވާނެއެވެ.
ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލެއެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހުށަހެޅޭ ބީލަންތަކާއި
މެދު އަމަލު ކުރާނެގޮތް:
2
ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެގޮތާއި ބީލަން ވަޒަންކުރާނެގޮތް | ދިވެހިރާއްޖެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް

ބީލަންތައް ބަލައިގަނެ ،ވަޒަންކޮށް ،ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށާއި ޝަރުތުތަކާއި

()14

ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަޑަށް ބަލައިގެން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަމުގެ ބައިތަކަށް

ކުރުން:

މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.
ބީލަން އިވެލިއޭޓް

ޕއިންޓް ދެވޭނެ  03ބައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި
ބީލަން އިވެލިއޭޓް ކުރުމުގައި އާންމުކޮށް ޮ

()15

ކުރުމުގައި އާންމުކޮށް

ޕއިންޓް ދީ ވަޒަންކުރާނީ ހަމައެކަނި (ހ) އެވެ.
އެވަނީއެވެ .ނަމަވެސް ބައެއް ބީލަންތަކުގައި ޮ

ޕއިންޓް ދެވޭނެ
ޮ

މިފަދަ ބީލަންތަކުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ބައިތަށް:

(ހ) މަސައްކަތުގެ އަގަށް.

•

މިބައިން ފުލްމާރކްސް ލިބޭނީ އެންމެ ކުޑަ އަގަށެވެ.
(ށ) މަސައްކަތް ނިންމާނެ މުއްދަތު.

•

މިބަޔަށް ފުލްމާރކްސް ލިބޭނީ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުރު
މުއްދަތަށެވެ.
(ނ) މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރެވިދާނެކަމުގެ ޤާބިލްކަމަށާއި ތަޖުރިބާ.

•

މިބަޔަށް މާރކްސް ދެވޭނީ ޖަދުވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ ފޯމާއި ހުށަހަޅާ ކިތާބީ
ހެކިތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހުއެވެ.
ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ

()16

(ހ)

ފަރާތް ކަނޑައެޅުން:

ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ،ހުށަހެޅި އަގަށާއި ތަޖުރިބާއަށާއި ޤާބިލްކަމަށް އަދި
މުއްދަތަށް ލިބުނު މާކްސް އެއްކޮށްލުމުން އެންމެގިނަ މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.

ނުވަތަ

އެފަދަ

ކަންކަން

އެބީލަމެއްގެ

ޒާތުން

ވަކިޚާއްސަ

ކަންތައްތަކަކަށް

ބަލަންޖެހޭނަމަ

ވަޒަންކުރުމަށްފަހުއެވެ.
(ށ)

ބީލަންތައް އެ ބީލަމެއް އިއުލާނުކުރި ޑިޕާރޓްމަންޓަކުން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ،އެ ބީލަމެއް
ޕރޮކިޔުމަންޓް ކޮމެޓީއިންނެވެ.
އެވޯޑުކުރުމަށް ނިންމާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ް

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ()17

(ހ)

ކުރުން:

ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް އެކަން އަންގާތާ (ލިޔުންމުން/މެއިލް) ގިނަވެން ( 2ދޭއް) މަސައްކަތު
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ދެމެދު
މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާތް އެއްބަސްވުމުގައި އިސްވެދެންނެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސޮއި
ނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ
"ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުޞޫލު" (ޖަދުވަލު  )5ގައި ބަޔާންކޮށްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

މަސައްކަތް

ފެށުމުގެ ()18

(ހ)

ޕރޫވަލް ނުވަތަ
ޕލް އެ ް
ޕރިންޓް ކުރަންޖެހޭފަދަ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ސާމް ަ
ޗާޕުް /

ކުރިން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ

ޕރޫވަލް ޔުނިވަރސިޓީއިން ހޯދަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ،މަސައްކަތް ފަށަންވާނީ
ޕރިންޓިންގ އެ ް
ް

މަސައްކަތްތައް

ޕރޫވަލް ދިނުމުންނެވެ.
ޕލް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޔުނިވަރސިޓީން އެއަށް އެ ް
ސާމް ަ
އަދި

އެ

ޕރޫވަލްއާ
އެ ް

އެކު ރަގަޅުކުރަން

ކަންތައްތަކެއް

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

އެކަންކަން

ރަގަޅުކުރުމާއެކުގައެވެ.
(ށ)

ޕރޫވް ނުކޮށް ހުންނަ ނުވަތަ ދީފައިވާ އިރުޝާދާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ
ޔުނިވަރސިޓީން އެ ް
މަސައްކަތްތައް ޔުނިވަރސިޓީން ބަލައިނުގަންނާނެއެވެ.

3
ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެގޮތާއި ބީލަން ވަޒަންކުރާނެގޮތް | ދިވެހިރާއްޖެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

()19

ޕފޯމަންސް ގެރެންޓީ
ާ

()20

ޕމަންޓް
އެޑްވާންސް ޭ

()21

(ހ)

އިއުލާންކޮށްފައިވާ ބީލަމުގެ އަގު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގެ  5ވަނަ
ނަންބަރުގައިވާ

މިންވަރަށްވުރެ

ބޮޑުވާނެކަމަށް

ޔުނިވަރސިޓީއަށް

އަންދާޒާކުރެވޭނަމަ

ބިޑް

ސެކިއުރިޓީ ނެގޭނެއެވެ.
(ށ)

ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ނަގާނަމަ އެކަން އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ މިންވަރު
ބީލަމާއެކު ދެވޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

(ނ) ބީލަންވެރިން ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއަކީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަކުން އެ މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީއެއް ކަމުގައި
ވާންޖެހޭނެއެވެ.
(ހ)

ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވޭ އަގު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ
ޕފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނެގޭނެއެވެ.
މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ ާ

(ށ)

ޕފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ މިންވަރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ 5
ާ
(ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ) ދުވަސް ކުރިން ޔުނިވަރސިޓީން އަންގާނެއެވެ.

ޕފޯމަންސް ގެރެންޓީއަކީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް
(ނ) ހުށަހަޅާ ާ
އިންސްޓިޓިއުޓަކުން އެ މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.
(ހ)

ކޮންޓްރެކްޓް ވެލިއު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގެ  6ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ

އަދި އެޑްވާންސް

ޕމަންޓްގެ ގޮތުގައި  15އިންސައްތައަށްވުރެ ބޮޑުނޫން
މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެޑްވާންސް ޭ

ޕމަންޓް ގެރެންޓީ
ޭ

ޢަދަދެއް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ދޫކުރެވޭނީ  1ފަހަރުއެވެ.
(ށ)

ޕމަންޓް ލިބުމަށް އެދޭނަމަ އެކަން ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރާތާ ގިނަވެގެން 5
އެޑްވާންސް ޭ
ދުވަސްތެރޭ ލިޔުމުން އަންގަންޖެހޭނެއެވެ.

ޕމަންޓް
ޕމަންޓް ދޫކުރެވޭނީ ދޫކުރާ ފައިސާއާ އެއްވަރުގެ އެޑްވާންސް ޭ
(ނ) މިގޮތުން އެޑްވާންސް ޭ
ޕމަންޓް ގެރެންޓީއަކީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ
ގެރެންޓީއެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ .ހުށަހަޅާ އެޑްވާންސް ޭ
ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަކުން އެ މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއެއް
ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

4
ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެގޮތާއި ބީލަން ވަޒަންކުރާނެގޮތް | ދިވެހިރާއްޖެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

