ޕްރޮޖކްޓް ނަންބަރ:
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ބީލަން ހުށައަޅުއްވާއިރު އަގު އަންދާސާކޮށް ޖައްސަވާނީ މިޓކްނިކަލް ސްޕސިފިކޭޝަންގައި ބަޔާންކުރވިފައިވާ މިންވަރަށް
ބަޔާން ކުރވިފައިވާ ފންވަރުގ ތަކތި ބޭނުންކޮށްގން މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށވ.
މުޙިއްމު އންގުން
ހ
ފ ު
 މަސައްކަތް ހިގަމުންދާއިރު މަސައްކަތުގ ސައިޓް ބާއްވަންޖހޭނީ ސާފުތާހިރުކޮށވ .އަދި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ަ
ތަން ރަނގަޅަށް ސާފު ކުރަންވާނއވ.


މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ކައުންސިލް އިދާރާގ އޮފީސް ބަޔަށް ކުނޑި ނުބުރާނޭހން ސަރަޙައްދު ބަންދުކުރަންވާނއވ.
އަދި ކައުންސިލްގ އިދާރާތރޭގައި ހުރި ފަރުނީޗަރު އަދި އހނިހން އިކުޕްމަންޓްސް އަށް ގންލުން ނުވާނޭހން
މަސައްކަތް ކުރަންވާނއވ.



ނންކުރަންވާނީ ހުއްދަ ހޯދުމަށް
ކައުންސިލްގ އިދާރާގ ގޯތިތރއާއި އިދާރާތރޭގައި ހުރި އއްވސް ވަޞީލަތއް ބޭ ު
ފަހުއވ .އަދި މަސައްކަތުގ ތރއިން އިދާރާގ ގޯތިތރއާއި އިދާރާތރޭގައި ހުރި އއްވސް ފަރުނީޗަރަކަށް ނުވަތަ
އާލަތަކަށް ގއްލުން ވއްޖނަމަ އކަމުގ ޒިންމާ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުން ނަގަންވާނއވ.



ށ އަޅައިގންނުވާނއވ.
ތ މި ކައުންސިލްގ ގޯތިތރއަ ް
މަސައްކަތްކުރާއިރު އުފދޭ އއްވސް ކުންޏއް މަގުމަށްޗަށް ނުވަ ަ
މިފަދަކުނި ކަނޑައޅިފައިވާ ތަނަކަށް އުކާލުމަކީ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުގ ޒިންމާއކވ.

ކުރަންޖހޭ މަސައްކަތް:
ލޮޓް  : 1ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގ އިދާރާގ ރިސޕްޝަން އޭރިއާ މަރަމާތުކުރުން
.1.1

މިހާރު ހުރި ފާރުތަޅައި ،ތަޅުންގަނޑުނަގައި އުކާލުމުގ މަސައްކަތް އަދި ޕާޓިޝަންތައް ރޫޅާލުމުގ މަސައްކަތް
 .1.1.1ރިސޕްޝަން އޭރިއާގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އއަރކޯންތައް އައުޓްޑޯ ޔުނިޓާއިއކު ނައްޓުވައި ،ރިސޕްޝަން އޭރިއާގ
ނ
އިރުމަތީފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ކުޑަދޮރު ނަގައި ،ފާރު ތަޅައި އުކާލު ް


އތރޭގ މަސައްކަތްތައް ފށުމުގ ކުރިން މިހާރު ހަރުކޮށްފައިވާ ދ އއަރކޮންޑިޝަނަރގ އިންޑޯ އަދި
އައުޓްޑޯ

ޔުނިޓް

ނައްޓުވައި

އަތޮޅު

ކައުންސިލްގ

އިދާރާއިން

އަންގާތަނއްގައި

ރައްކާތރިކޮށް

ބަލަހައްޓައްވާނއވ.


ގތް ބަލައިގންނވ.
ކުޑަ ދޮރު ނަގަންވާނީ ވީހާވސް ގއްލުން ކުޑަކޮށް ހަލާކުނުވާނޭ ޮ

ނ
 .1.1.2ރިސޕްޝަންއަށް އިތުރުކުރވޭ ބައިގ އލްމނިއަމް ޕާޓިޝަންތަކާއި ،ބިއްލޫރިތަކާއި އލމނިއަމް ދޮރު ނއްޓުވު ް


އލްމނިއަމް ޕާޓިޝަންތަކާއި ،ބިއްލޫރިތަކާއި އލމނިއަމް ދޮރު ނައްޓުވަންވާނީ އތަކއްޗަށް ވީހާވސް
ގތް ބަލައިގންނވ.
ގއްލުން ކުޑަކޮށް ހަލާކުނުވާނޭ ޮ
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ރ
ދ ާ
އންސިލުގ އި ާ
ތޅު ކަ ު
ރބުރީ އަ ޮ
އތު ު
މިލަދުންމަޑުލު ު

ތ
މސައްކަ ް
ރމުގ ަ
ކ ު
މރާމާތު ު
ގދަން ަ
އދި ު
ރއާ ަ
ޕޝަން އޭ ި
ޓކްނިކަލް ސްޕސިފިކޭޝަން :ރިސ ް



މށްފަހު އިދާރާގ ފަރާތުން މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވ ހުންނަ ސުޕަވައިޒަރ އުކާލުމަށް
މިތަކތި ނއްޓުވު ަ
ކަނޑައަޅާ

ތަކތި

އުކާލައި،

ބހއްޓުމަށް

ކަނޑައަޅާ

ތަކތި

ސުޕަވައިޒަރ

އަންގާ

ތަނަކަށް

ޖަމާކުރަންވާނއވ.
 .1.1.3ރިސޕްޝަން ކައުންޓަރ ޕާޓިޝަންއާއިއކު އަދި ކައުންޓަރ ފަހަތުގައިޖަހާފައިވާ ކަބަޑާއި ދކުނު ފަރާތު ފާރުގައި
ވން
ޖަހާފައިވާ ފިލާތައް އަދި އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އލްމނިއަމް ދޮރާއި ދޮރުފަތް ނއްޓު ު


މށްފަހު އިދާރާގ ފަރާތުން މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވ ހުންނަ ސުޕަވައިޒަރ އުކާލުމަށް
މިތަކތި ނއްޓުވު ަ
ކަނޑައަޅާ

ތަކތި

އުކާލައި،

ބހއްޓުމަށް

ކަނޑައަޅާ

ތަކތި

ސުޕަވައިޒަރ

އަންގާ

ތަނަކަށް

ޖަމާކުރަންވާނއވ.
 .1.1.4ރިސޕްޝަން އޭރިއާއަށް އިތުރުކުރވޭ ބައިގ އުތުރު ފަރާތު ކުޑަ ދޮރު ނަގައި ރާނައި ސިމންތިޖަހައި ބއްދުން


ސޑާއި،
ވފައިވާ ހުރި ކި ަ
ވނީ ލޮނުފިލު ާ
ނ ކުރަން ާ
މށާއި ރޭނުމަށް ބޭނު ް
ނންވާ ގައު އޅު ަ
ރޭނުމަށް ބޭ ު
ކުނިބުނިނތް ސާފުދޮންވއްޔވ.



ގައުއޅުމާއި ރޭނުމުގަ މިކްސް ރޭޝިޔޯއަކީ  1:4އވ 1( .ސިމންތި 4 ،ވލި) ކުޑަދޮރު ނަގާ ރާނާ
ބއްދުމަށްފަހު ދފަރާތުގައި ސިމންތިޖަހާ އޮމާންކުރަންވާނއވ .ސިމންތިޖހުމުގ

ހން ރޭނި
ފ ު
ކުރިން ަ

ބަޔާއި ކުރިން ރާނާފައިވާ ފާރާ ގުޅޭ ތަންތަނުގައި ޕްލާސޓިކް ދާ ފަރާތަކުން  200މިލިމީޓަރ ފުޅާމިނުގައި
ހަރުކުރަންވާނއވ.


ށ ސާފުކޮށް ފންޖަހާ ތންމަންވާނއވ.
ސިމންތިޖހުމުގ ކުރިން ސިމންތިޖަހަންޖހޭ ތަން ރަނގަޅަ ް
ލނުފިލުވާފައިވާ ސާފު ހިމުންދޮންވއްޔވ.
ވނީ ކިސަޑާއި ،ކުނިބުނި ނތް ޮ
ނންކުރަން ާ
ސިމންތިޖހުމަށް ބޭ ު

 .1.1.5ރިސޕްޝަން އޭރިއާގ އިރުމަތީ ފާރުގ ދފަރާތުގ ދާރަ ސިމންތި ޖަހައި އއްވަރުކުރުން

.1.2

ތަޅުމާއި މުށިޖހުމުގ މަސައްކަތް
ށތައް ތަޅައިނަގައި އުކާލުން
 .1.2.1ރިސޕްޝަން އޭރިއާ އަދި ރިސޕްޝަނަށް އިތުރުކުރވޭ ބައިގ މު ި


ޖހާ ހިސާބަށވ.
ރިސޕްޝަނަށް އިތުރުކުރވޭ ބައިން މުށިތައް ތަޅާނީ ޕާޓިޝަން ަ

ޅން އޅުން
 .1.2.2ރިސޕްޝަން އޭރިއާ އަދި ރިސޕްޝަނަށް އިތުރުކުރވޭ ބައިގ ތަ ު


ތަޅުން އަޅާ ނިމޭއިރު މިހާރުގ ރިސޕްޝަން އޭރިއާގ ތަޅުމާއި އިތުރުކުރވޭ ބައިގ ތަޅުން އއްވަރުވާން
ވާނއވ.



އަޅަންވާނީ " 2ބޯމިނުގ ތަޅުމކވ.

ޅމުގައި މުށިޖހުން
 .1.2.3ރިސޕްޝަން އޭރިއާ އަދި ރިސޕްޝަނަށް އިތުރުކުރވޭ ބައިގ ތަ ު


ރިސޕްޝަން އޭރިއާ އަދި ރިސޕްޝަނަށް އިތުރުކުރވޭ ބައިގައި ތަޅުން އޅުމަށްފަހު ’ 2’x2ސރަމިކް
މުށި ޖަހަންވާނއވ.



ތ ތަޅުންއަޅާތާ  72ގަޑިއިރު ފަހުންނވ.
ވ ަ
ނ ރަނގަޅަށް ހިއްކުމަށްފަހު ނު ަ
ތަޅުމުގައި މުށި ޖަހަންވާނީ ތަޅު ް
އަދި މުށި ޖހުމަށްފަހު  72ގަޑިއިރު ކުރިން މުށިތައް މައްޗަށް އަރައި ހިނގާ ހަދައިގންނުވާނއވ.
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ޖަހަންވާނީ މިއިދާރައިން މަސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕަވައިޒަރ އޕްރޫވްކުރާ މުށްޓކވ.
ރ
އދާ ާ
ނސިލުގ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ތ
މސައްކަ ް
ރމުގ ަ
ކ ު
މރާމާތު ު
ގދަން ަ
އދި ު
ރއާ ަ
ޕޝަން އޭ ި
ޓކްނިކަލް ސްޕސިފިކޭޝަން :ރިސ ް

 .1.2.4ރިސޕްޝަން އޭރިއާ އަދި ރިސޕްޝަނަށް އިތުރުކުރވޭ ބައިގައި ތަޅުމު ބޯޑަރު އަޅައި ބޯޑަރުގައި ވަރުނީސް
ނ
ލު ް


ނ ބޯޑަރ
ރިސޕްޝަން އޭރިއާ އަދި ރިސޕްޝަނަށް އިތުރުކުރވޭ ބައިގައި މުށިޖހުމަށްފަހު ވަށައިގ ް
އަޅަންވާނއވ.



މި ބޯޑަރު ވާންވާނީ ” 4ގ ރޑީމޭޑް ލަކުޑި ބޯޑަރަކަށވ .ހަރުކުރަންވާނީ މިއިދާރައިން މަސައްކަތަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕަވައިޒަރ އޕްރޫވްކުރާ ޑިޒައިންއއްގ ބޯޑަރވ .ބޯޑަރު ހަރުކުރުމަށް ޖަހާ އިސްކުރުތައް
ނވާނީ
ހންނާނޭހން ވުޑް ޕުޓީ އަޅައި ގާނައި އޮމާން ކުރަންވާނއވ .އަދި ބޯޑަރުގައި ހުންނަ ް
ފންނަން ނު ު
އ އަދި
ރަނގަޅު ކޮލޓީއއްގ ވުޑް ވާރނިޝްއއް ލާފައވ .ވަރުނީސް ލާފައި ހުންނަން ވާނީ އއްބޯމިނއްގަ ި
އކިތަން އކިވަރަށް ކުލަހުރގން ނުވާނއވ .އަދި ފިހިވަޅު އނގން ހުރގން ނުވާނއވ.

.1.3

ރިސޕްޝަނަށް އިތުރުކުރޭބައިގ ލަކުޑި ޕާޓިޝަންތައް ޖހުން
ހން
 .1.3.1ރިސޕްޝަނަށް އިތުރުކުރވޭ ބައިގައި ކުރހުމާއި އއްގޮތަށް ޕާޓިޝަން ޖަހައި ދފަރާތުން ފިލާޖ ު


ޕާޓިޝަންތައް ހަދަންވާނީ ” 1” × 2ލަކުޑިފަތީގައވ .އަދި ގއޮގަނޑު ހަދަންވާނީ ' 2' × 2ދުރުމިނުގައި
އދި ސީލިންގް ފަތިތަކަށް އިސްކުރުޖަހައި
ރށާއި ،ތަޅުމަށް ަ
ހންނަންވާނީ ފާ ަ
ފަތިއަޅައިގންނވ .ޕާޓިޝަން ު
ނުގުޑާގޮތަށް ހަރުކޮށްފައވ.



ލޝިއާ
ވނީ މ ޭ
ލއިވުޑވ( .ބޭނުން ކުރަން ާ
ނންކުރަންވާނީ 6މމ ޕް ަ
ހމަށް ބޭ ު
ޕާޓިޝަންތަކުގ ދފަރާތުގައި ޖ ު
މޮޅު ޕްލައިވުޑް ނުވަތަ އކޮލޓީ ޕްލައިވުޑވ).



ޕާޓިޝަންގައި ފިލާހަރުކުރުމަށް " 6"×6ގ ދުރުރުމިނުގައި " 1ގ ކަޅު އިސްކުރު ޖަހަންވާނއވ.



ޕާޓިޝަންގައި ފިލާ ޖހުމުގައި ދފިލާޖހޭ ފައްތަރުގައި މިކަމަށް ޚާއްސަ ކުރވިފައިވާ ވުޑް ޕްޓީއަޅާ ގާނާ
އއްވަރުކުރަންވާނއވ .ޕްޓީ އަޅާ ނިމޭއިރު ފައްތަރުތައް އުފުލިފައި ހުރގން ނުވާނއވ .އަދި އިސްކުރު
ވަޅުތަކުގައިވސް ޕްޓީ އަޅައި ގާނާ އއްވަރުކުރަންވާނއވ.

 .1.3.2ވޯލްޕޭޕަރ ތަތްކުރުން


ތަތްކުރަންވާނީ މިއިދާރައިން މަސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕަވައިޒަރ އޕްރޫވްކުރާ ޑިޒައިންއއްގ
ވޯލްޕޭޕަރވ.



ވނީ އކަމަށް
ވލްޕޭޕަރަކަށވ .އަދި ވޯލް ޕޭޕަރ ތަތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރަން ާ
މިވޯލްޕޭޕަރު ވާންވާނީ ކޮލޓީ ޯ
ޚާއްސަކުރވިފައިވާ ތރަހވ.



ވޯލްޕޭޕަރ

ތަތްކޮށް

ނިމޭއިރު

ވނީ
ހުންނަން ާ

އ
ފައްތަރުތަ ް

ނޭންގޭނހން

ވޯލްޕޭޕަރގ

ޑިޒައިން

ނުގއްލޭނހންނވ.
ދރު އަދި ދޮރުފަތއް ހަރުކުރުން
 .1.3.3ޕާޓިޝަންގ ދކުނު ފަރާތުގައި ޮ


ޕާޓިޝަންގ ދކުނު ފަރާތުގައި ހަރުކުރާ ދޮރު ހަދަންވާނީ

” 1”X2ހުދު އލްމިނިއަމް ފަތިންނވ.

މިދޮރުގ ސައިޒަކީ ’ 2’6”x6އވ.


ނ
ނނަންވާ ީ
ޖހައި ހަރުކުރަންވާނއވ .މި ދޮރުފަތަށް ހު ް
ދޮރު ޖހުމަށްފަހު އލްމިނިއަމް ފަތިން ދޮރުފަތް ަ
6mmގ އލމނިއަމް ކްލޑިންގް ޝީޓް ލައްވާފައވ .ލައްވަންވާނީ މަސައްކަތަށް އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ
ސުޕަވައިޒަރ އޕްރޫވްކުރާ ކުލައއްގ ކުލޑިންގް ޝީޓވ.
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މށްފަހު ކަޅުޕކިން ވަށައިގން ލއްވިފައި ހުންނަންވާނއވ.
ދޮރުފަތަށް ކްލޑިންޝީޓް ލއްވު ަ
ރ
އދާ ާ
ނސިލުގ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ތ
މސައްކަ ް
ރމުގ ަ
ކ ު
މރާމާތު ު
ގދަން ަ
އދި ު
ރއާ ަ
ޕޝަން އޭ ި
ޓކްނިކަލް ސްޕސިފިކޭޝަން :ރިސ ް



ދޮރު ހަރުކުރވިފައި ހުންނަން ޕާޓިޝަންގައި ލަކުޑި ފޮރޭމްއއް ހަދައި ފުރޭމްއަށް އިސްކުރު ޖަހައި
ނުގުޑާގޮތަށވ.

.1.4

ކައުންޓަރ ޖހުމާއި ކައުންޓަރ ދފަރާތު ޕާޓިޝަން ޖހުން
ނ
 .1.4.1ކުރހުމާއި އއްގޮތައް ރިސޕްޝަން ކައުންޓަރ ޖހު ް


ކައުންޓަރުގ ދފަރާތު ފިލަޔާއި ކައުންޓަރުގ މައްޗާއި ކުރިމަތީ ޑިވައިޑާތައް ފިޔަވާ ކައުންޓަރު ޖހުމަށް
ބޭނުންކުރަންވާނީ  12mmގ ފިލައވ.



ކައުންޓަރުގ ދފަރާތު ފިލަޔާއި ކައުންޓަރުގ މައްޗާއި ކުރިމަތީ ޑިވައިޑާތައް ހަދަންވާނީ ލަކުޑި ފަތިން
ފުރޭމްހދުމަށްފަހު ،ފުރޭމްގައި  6mmގ ފިލާއިންނވ.



ށ
ނންވާނީ ނުގުޑާ ގޮތަ ް
ވންވާނީ  6mmގ ބިއްލޫރިއަށވ .ބިއްލޫރި ހުން ަ
ކައުންޓަރުގައި ޖަހާ ބިއްލޫރި ާ
ރަނގަޅަށް ހަރުކުރވިފައވ.



ކައުންޓަރުގައި ޖަހަންވާނީ 0.5މމގ ފޮމކާއވ .ފޮމކާ ތަތްކޮށް ޕޮމކާގ ކައިރިތައް ފީރުން ގާނައި
އޮމާންކުރަންވާނއވ .އަދި ޖަހަންވާނީ މިއިދާރާއިން މަސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާ ސުޕަވައިޒަރ އޕްރޫވްކުރާ
ކުލައއްގ ފޮމކާއވ.



ފޮމކާ ޖހުމަށްފަހު ހުރިހާ ކޮޅުތަކއްގައި ޓީކް އަޅަންވާނއވ.



ކައުންޓަރުގ ކޮންމ ޑިވައިޑާއއްކައިރިން ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކަށް ނަރުއޅުމައްޓަކައި ” 2ހޯޅައއް
އަޅައި ޕްލާސްޓިކް ކޕް ހަރުކުރަންވާނއވ.

ނގައި ދޮރުފަތް ހަރުކުރުން
ނ ޖަހައި ދކުނު ފަރާތު ޕާޓިޝަ ް
 .1.4.2ކައުންޓަރ ދފަރާތުގައި ޕާޓިޝަ ް


ނ ވާނީ
ނނަ ް
ހމުގައިވާ މިނަށް  12mmފިލާގައވ .މި ޕާޓިޝަންގައި ހު ް
ވނީ ކުރ ު
މި ޕާޓިޝަން ހަދަން ާ
 1.4.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޕސިފިކޭޝަންއާއި އއްގޮތަށް ފޮމކާޖަހައި ޓީކްއަޅާގައވ.



އަދި ކައުންޓަރގ ދކުނު ފަރާތު ޕާޓިޝަން ހުންނަންވާނީ ހުޅުވާ ލއްޕޭ ގޮތަށވ .އަދި ދޮރުފަތް ލއްޕޭއިރު
ތަތްވާގޮތަށް މގްނޓް ހަރުކުރަންވާނއވ.

 .1.4.3ކުރހުމާއި އއްގޮތަށް އކްޒާމް އޭރިއާގައި ވޯކްސްޓޭޝަން ހދުން


މިވޯކް

ސްޓޭޝަން

ނ
ހަދަންވާ ީ

ކުރހުމާއި

އއްގޮތަށް

މިކަރުދާހުގ

1.4.1ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ސްޕސިފިކޭޝަންތަކާއި އއްގޮތަށވ.

.1.5

ސީލިންގް ކުރުން
 .1.5.1ރިސޕްޝަން އޭރިއާ އަދި އިތުރުކުރވޭ ބައިގ މިހާރު ކޮށްފައިވާ ސީލިންގްގ ފިލާތައް އަދި ފަތިތައް ސީލިންގްގައި
ނ
ކތަކާއިއކު ނއްޓުވު ް
ހަރުކޮށްފައިވާ ލައިޓްތަކާއި ފަން ާ


ރިސޕްޝަންއަށް އިތުރުކުރވޭ ބައިގ ސީލިންގް ނައްޓުވާނީ ޕާޓިޝަންތަކާއި ހަމައިން ބުރިކޮށްލައިގންނވ.

 .1.5.2އަލުން ގިއުނގަޑު ހަދައި ރިސޕްޝަން އޭރިއާ އަދި އިތުރުކުރވޭ ބައިގ ސީލިންގްކޮށް ބޯޑަރު އޅުން


މިހާރު ކޮށްފައިވާ ސީލިންގް ނަގައި އަލުން ޖިޕްސަމްބޯޑު ޖަހައި ސީލިންގްކޮށް ނިންމަންވާނއވ.



އގަނޑު
ސީލިންގް ގިއުގަނޑު ހަދަންވާނީ ދޮޅު އިންޗި ލަކުޑި ފަތިން ’ 2’X2ން ގޮޅި ބައިކޮށްގންނވ .ގި ު
ވނީ މރންޓީ ލަކުޑިއވ.
ހދުމަށް ބޭނުންކުރަން ާ
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ރ
އދާ ާ
ނސިލުގ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ތ
މސައްކަ ް
ރމުގ ަ
ކ ު
މރާމާތު ު
ގދަން ަ
އދި ު
ރއާ ަ
ޕޝަން އޭ ި
ޓކްނިކަލް ސްޕސިފިކޭޝަން :ރިސ ް



ނވާނީ ކަލާކުރި މޮހޮރވ .އއްވސް ތަނަކަށް އާދައިގ ދަގަނޑު މޮހޮރު
ގިއުގަނޑު ހދުމަށް ބޭނުންކުރަ ް
ޖަހައިގންނުވާނއވ.



ނ  9އމް.އމްގ ސްޓަރ ބްރޭންޑް ނުވަތަ އކޮލޓީގ ޖިޕްސަމްބޯޑވ.
ސީލިންގ ކުރަންބޭނުންކުރަންވާ ީ
ނންކޮށްގންނުވާނއވ.
މިބޯޑުގައި ’ 8’×4ހުންނަންވާނއވ .މިންހަމަނުވާ ފިލައއް ބޭ ު



ސީލިންގް ކުރުމުގައި ފިލާހަރުކުރުމަށް  6އިންޗިން 6އިންޗިން 1އިންޗީގ ކަޅު އިސްކުރު ޖަހަންވާނއވ.



ސީލިންގ ކުރުމުގައި ދފިލާޖހޭ ފައްތަރުގައި މިކަމަށް ޚާއްސަ ކުރވިފައިވާ ޓޭޕްއަޅާ މުޅި ސީލިންގ
އއްވަރުވާވަރަށް ޕްޓީއަޅާ ގާނާ އއްވަރުކުރަންވާނއވ .ޕްޓީ އަޅާ ނިމޭއިރު ފައްތަރުތައް އުފުލިފައި ހުރގން
ނުވާނއވ



ނންވާނީ
ށއިގން ” 4ގ ކޯނިޝް ބޯޑަރއް އަޅަންވާނއވ .އަދި ބޯޑަރު ހުން ަ
ފހު ވަ ަ
ސީލިންގްކޮށް ނިންމުމަށް ަ
ކޯނިސްލައި ތަތްކޮށް ،އިސްކުރުޖަހައި ހަރުކޮށްފައވ.

ޓޝަން ކައިރި
 .1.5.3ރިސޕްޝަން އޭރިއާއަށް އިތުރުކުރވޭބައިގައި މިހާރު ކޮށްފައިވާ ސީލިންގް ބުރިކުރާ ހިސާބުން ޕާ ި
ސީލިންގް ރަނގަޅުކޮށް ،ސީލިންގް  2ފިލާ ބަދަލުކޮށް ލަކުޑި ބޯޑަރު އޅުން


މިހާރު ލައިޓް ހަރުކޮށްފައިވާ  2ފިލާ ބަދަލުކުރަންވާނއވ .ބޭނުންކުރަންވާނީ ’ 2’×4ފންސީ
ފތި އަޅައި ޕާޓިޝަން ކައިރީގައި މިހާރު ޖަހަފައިވާ ޑިޒައިންގ
ށފަހު ދަށު ަ
ޕްލައިވުޑްއވ .ފިލާ ބަދަލުކުރުމަ ް
އބޯމިނުގ ލަކުޑި ބޯޑަރު އަޅަންވާނއވ

.1.6

ކުލަކހުމާއި ،ޕުޓީ ،ވޯލްސީލް އަދި ކުލަލުން
ނ
 .1.6.1ރިސޕްޝަން އޭރިއާ ،ރިސޕްޝަން އޭރިއާއަށް އިތުރުކުރވޭ ބައި އަދި އގްޒާމް އޭރިއާގ ފާރުތަކުން ކުލަކހު ް


ނޑަރުކޮށްގންނވ.
ފާރުތަކުން ކުލަކަހަންވާނީ ގްރޭ ް

ދ އގްޒާމް އޭރިއާގ ފާރުތަކުން ކުލަކހުމަށް
 .1.6.2ރިސޕްޝަން އޭރިއާއާއި ،ރިސޕްޝަނަށް އިތުރުކުރވޭ އޭރިއާ އަ ި
ނ
ފަހު ޕުޓީލައި ގާނާ އޮމާންކުރު ް


ބޭނުންކުރަންވާނީ ކޮލޓީ ބްރޭންޑްގއއްގ އތރޭގައި ލުމަށް ޚާއްސަކުރވިފައިވާ ޕްޓީއވ.

 .1.6.3ރިސޕްޝަން އޭރިއާ ،ރިސޕްޝަން އޭރިއާއަށް އިތުރުކުރވޭ އޭރިއާ އަދި އކްޒާމް އޭރިއާގ ފާރުތަކުގައި ވޯލްސީލް
އަދި ކުލަލުން


ރިސޕްޝަން އޭރިއާ ،ރިސޕްޝަން އޭރިއާއަށް އިތުރުކުރވޭ ބައިގ ފާރުތަކުގައި ދކޯޓް

ވޯލްސީލް އަދި

ކުލަ ލާންވާނއވ.


ވޯލްސީލް އަދި ކުލަ ވާންވާނީ އތރޭގައި ލުމަށް ޚާއްސަކުރވިފައިވާ

ނިޕޯން ،ސިގްމާ ފަދަ ކޮލޓީ

ބްރޭންޑްއއް ނުވަތަ އއާއި އއްފންވަރުގ ބްރޭންޑްއއްގ ކޮލޓީ ވޯލްސީލް އަދި ކުލައަކަށވ.


ކުލަ އާއި ވޯލްސީލް ބޭނުން ކުރަންޖހޭނީ އތަކތި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފަރާތުގ އިންސްޓްރަކްޝަންއާއި
ނންކޮށްގންނުވާނއވ .ކުލަ ކަނޑައަޅާނީ ކުލަ ކާޑު މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅައި
އއްގޮތަށވ .މިނޫންގޮތަކަށް ބޭ ު
ކުލަ ފާސްކުރުމުންނވ.



ގއި އކި
ފާރުތަކާއި ސީލިންގްގައި ކުލަލާފައި ހުންނައިރު ހުންނަންޖހޭނީ އއްބޯމިނއްގައވ .އކި ތަންތަނު ަ
ޖހާ ނިމޭއިރު ފިހިވަޅު އނގން ހުރގން
ނވާނއވ .އަދި ފިނިޝިން ކޯޓް ަ
ބޯ މިނަށް ކުލަލާފައި ހުރގން ު
ނުވާނއވ.
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ރ
އދާ ާ
ނސިލުގ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ތ
މސައްކަ ް
ރމުގ ަ
ކ ު
މރާމާތު ު
ގދަން ަ
އދި ު
ރއާ ަ
ޕޝަން އޭ ި
ޓކްނިކަލް ސްޕސިފިކޭޝަން :ރިސ ް

ރ ފަރާތުގައި ވޯލްސީލްލައި ކުލަލުން
 .1.6.4ރިސޕްޝަން އޭރިއާއަށް އިތުރުކުރވޭ ބައިގ ޕާޓިޝަންތަކުގ ބޭ ު


ދ ކުލަ
ރ ފަރާތުގައި ދކޯޓް ވޯލްސީލް އަ ި
ރިސޕްޝަން އޭރިއާއަށް އިތުރުކުރވޭ ބައިގ ޕާޓިޝަންތަކުގ ބޭ ު
ލާންވާނއވ.



މިމަސައްކަތްކުރާނީ މިކަރުދާގުގ 1.6.3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޕސިފިކޭޝަންތަކާއި އއްގޮތަށވ.

ބޑަރުތަކުގައި
ގ ޯ
 .1.6.5ރިސޕްޝަން އޭރިއާ ،ރިސޕްޝަން އޭރިއާއަށް އިތުރުކުރވޭ ބައިގ ސީލިންގް އަދި ސީލިން ް
ނ
ވޯލްސީލްލައި ކުލަލު ް


.1.7

މިމަސައްކަތްކުރާނީ މިކަރުދާގުގ 1.6.3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޕސިފިކޭޝަންތަކާއި އއްގޮތަށވ.

ކަރަންޓް ވައިރުކުރުން


ކަރަންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ އިލެކްޓްރިކްސިޓީ ބިއުރޯއިން ހުއްދަދީފައިވާ މީހަކު ލައްވައެވެ.
އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ހުއްދަނެތް މީހަކު ލައްވާ ވައިރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.



ކަރަންޓްވައިރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ،ލައިޓް ،ސްވިޗްފަދަ ތަކެތި ގަތުމުގެ ކުރިން ސްޕަވައިޒަރަށް
ހުޅައަޅާ ސްޕަވައިޒަރުގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދަންވާނެއެވެ.

 .1.7.1ރިސޕްޝަން އޭރިއާއަށް އަދި އގްޒާމް އޭރިއާއަށް ކަރަންޓް ވައިރުއޅުން


ވައިރުކުރުމަށް ނަރުގ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ  2.5ސްކއަރ އމް.އމްގ ނަރވ .ދިއްލުންތަކަށް
ނަރުއަޅާއިރު ކޮންމ ދިއްލުމއް ހުންނަންވާނީ ވަކި ސްއިޗަކުން ދިއްލާ ނިވޭ ގޮތަށވ .އއް ސްއިޗަކަށް 1
ދިއްލުމަށްވުރ ގިނަދިއްލުން ގުޅައިގންނުވާނއވ .ލައިޓުތަކާއި ސޮކޓްތަކަށް ކަރަންޓްވައިރު އަޅަންވާނީ
ސަރުކާރުގ ކަރަންޓްވައިރު ކުރުމާއިބހޭ ޤަވައިދުތަކާ އއްގޮތަށވ .



ޅންޖހޭ
ފހު ފިލާ ޖހުމުގ ކުރިން ނަރުއަ ަ
ށ ަ
ތންތަނުގ ސީލިންގްގ ގިއުގަނޑު ހދުމަ ް
ސީލިންގ ކުރަންޖހޭ ަ
ތަންތަނުގައި ނަރުއަޅަންވާނއވ.



ސީލިންގ މަތިން އަޅަންޖހޭ ވައިރާއި ފާރު ތރއިން އަޅަންޖހޭ ވައިރުތައް ހުންނަންވާނީ ކޮންޑިއުޓް
ހޮޅިއަށްލާފައވ.



ކައުންޓަރުބައިގައި ވާ  4ކައުންޓަރާއި ކައުންޓަރުގެ އުތުރު ޕާޓިޝަނަށް ކޮންމެތަނަކަށް ވަކިން ( 05ވައިރު)
އަދި އެގްޒަމިނޭޝަން ޑެސްކަށް  02ވައިރު އަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ ވައިރަކަށް ޑަބަލް

ސޮކެޓް

ގުޅައި ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.


ކައުންޓަރަށް އަޅާ ވައިރުތައް އަޅަންވާނީ ކައުންޓަރާއި ދިމާ އުތުރުފަރާތު ފާރުތެރެއަށް ކޮންޑިއުޓް ހޮޅިއެއްލައި
ވަޅުލައިގެންނެވެ.
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ރ
އދާ ާ
ނސިލުގ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ތ
މސައްކަ ް
ރމުގ ަ
ކ ު
މރާމާތު ު
ގދަން ަ
އދި ު
ރއާ ަ
ޕޝަން އޭ ި
ޓކްނިކަލް ސްޕސިފިކޭޝަން :ރިސ ް



.1.7.2

ހުރިހާ ސްވިޗްތަކާއި ސޮކެޓްތަކާއި އަދި އަޅާ ވައިރުތައް ހުންނަންވާނީ ކޮންޑިއުޓަށްލައި ވަޅުލާފައެވެ.

ސްވިޗް ބޯޑް އަދި ސޮކޓްތައް ހަރުކޮށް ގުޅުން


މިހާރު ރިސޕްޝަން އޭރިއާއާއި ،އގްޒާމް އޭރިއާ އަދި ރިސޕްޝަން އަށް އިތުރުކުރވޭ ބައިގައި ހުރި
ސްވިޗްތަކާއި ސޮކޓްތައް ބަދަލު ކުރަންވާނއވ.



ހުރިހާ ސޮކޓްތަކާއި ސްވިޗްތަކުގ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ ލގްރާންޑް ބްރޭންޑް ނުވަތަ އކޮލޓީގ
ބްރޭންޑްއއްގ ރީތި ތަކއްޗވ.
ލައިޓް ހަރުކުރުން

.1.7.3


ރިސެޕްޝަން އޭރިއާއި ،ރިސެޕްޝަނަށް އިތުރުކުރެވޭ އޭރިއާއާއި އެގްޒަމިނޭޝަން އޭރިއާގެ ސީލިންގްގައި

ހަރުކުރަންވާނީ ފެންވަރުރަނގަޅު ރީތި ސީލިންގް މައުންޓް ލެޑުލައިޓެވެ.

.1.7.4

ހަރުކުރަންވާނީ  24Wގެ  10ލައިޓެވެ.
ރިސޕްޝަން އޭރިއާގ ޑީބޯޑު ބަދަލުކުރުން



އޮފީސްބައިގައި މިހާރު އިން ޑީބޯޑު ނަގައި  3ލައިންގ ޑީބޯޑއް ހަރުކުރަންވާނވ .އަދި މިހާރު ހުރި
ޑީބޯޑާއި ގުޅާފައިވާ ބޭނުންކުރާ ލައިންތައް އަދި ސާކޓްބްރޭކަރތައް އައު ޑީބޯޑަށް ބަދަލުކުރަންވާނއވ.
ނޑްގ ނުވަތަ އކޮލޓީގ އތރ ފންނަ
މިގޮތުން ޑީބޯޑު ބަދަލުކުރާއިރު ބޭނުންކުރަންވާނީ ހގަރ ބްރޭ ް
ޑީބޯޑުފޮއްޓކވ .ޑީބޯޑު ފޮށި ހަރުކުރަންވާނީ ފާރުކަނޑާ ވަޅުލައިގންނވ .



އިތުރުކުރެވޭ ސޮކެޓްތަކަށް އަޅަންވާނީ  10އެމްޕިއަރގެ ސާކެޓެވެ.



އއަރ ކޮންޑިޝަނަރ އަށް ހަރުކުރަންވާނީ  20އންޕޔަރ ސާކޓއް ގުޅާފައވ.



ބރޭންޑްއއްގ ތަކއްޗވ.
ވނީ ހގަރ ބްރޭންޑް ނުވަތަ އކޮލިޓީ ް
ސާކޓްތަކަށް ބޭނުންކުރަން ާ
 18000ބީޓީޔޫގ ސީލިންގްމައުންޓް  02އއާކޮންޓިޝަނަރއއް ހަރުކުރުން

.1.7.5


އޭސީ ހަރުކުރުމަށް ސީލިންގް ގިއުގަނޑުގައި ފަތި އަޅައި ހަކި ހިފަންވާނއވ.



އޭސީ ފޯރުކޮށްދޭނީ އިދާރާއިންނވ.



އޭސީ ހަރުކޮށް ކަރަންޓް ގުޅައި ހޮޅިތައް އަޅައި އައުޓްޑޯ ޔުނިޓް ހަރުކޮށް ނިންމަންވާނއވ.

ލޮޓް 2
.2.1

ގުދަން މަރާމާތުކުރުން
.2.1.1

ވއި އަދި ފާރުތަކުން ކުލަކަހައި ހުރިހާ ފާރއްގައި ސިމންތިޖހުން
ބިއްތަކުގައި ހުރި މުށިތައްނައްޓު ަ


ބިއްތަކުގައި ޖަހާފައިވާ މުށިތައް ތަޅައި ނަގާ އުކާލަން ވާނއވ.



ށ ސިމންތި ޖަހައި ހުރިހާ ފާރުތައް
މުށިތައް ތޅުމަށްފަހު ގުދަނުގ ހުރިހާ ފާރއްގައި ” 1ބޯމިނަ ް
އއްވަރުކުރަންވާނއވ.
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ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
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ތ
މސައްކަ ް
ރމުގ ަ
ކ ު
މރާމާތު ު
ގދަން ަ
އދި ު
ރއާ ަ
ޕޝަން އޭ ި
ޓކްނިކަލް ސްޕސިފިކޭޝަން :ރިސ ް



ސިމންތި ޖހުމުގ މިކްސް ރޭޝިޔޯ އަކީ  1:4އވ.



ދ ލޮނުގ އަސަރު ނތް ސާފު ހިމުން
ނން ކުރަންވާނީ ކިސަޑާއި ކުނިބުނި އަ ި
ސިމންތި ޖހުމަށް ބޭ ު
ދޮންވއްޔވ.



މން ވާނއވ.
ސިމންތި ޖހުމުގ ކުރިން ސިމންތިޖަހަން ޖހޭ ސާރފޭސް ރަގަޅަށް ސާފުކޮށް ފންޖަހާ ތން ަ



ސިމންތި ޖހުމުގ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބޭނުން ކުރަންވާނީ އިންޑޯ ނުވަތަ ބީ.އސް  12އަށް ފތޭ ބްރޭންޑއްގ
ސިމންތި އކވ .ސިމންތި އއްވސް ވަރަކަށް ގަނޑުވފައި ހުރގން ނުވާނއވ .އއްވސް ޙާލއްގައި
ގަނޑުވފައި ހުރި ސިމންތި އއް ބޭނުން ކޮއްގން ނުވާނއވ.



ރންޑއްގ ސިމންތި އކވ.
ސިމންތި ޖހުމުގ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބޭނުން ކުރަން ވާނީ އއް ބް ޭ



ނޑިޔުޓް
ތން ކަނޑާ ކޮ ް
ސިމންތި ޖހުމުގ ކުރިން ކަރަންޓް ވައިރު އޅުމަށް ފާރުން ކަނޑަންޖހޭ ތަން ަ
ހޮޅިއަށްލާ ވައިރު އަޅާ ނިންމަން ވާނއވ.



ނ
ސިމންތި ޖހުމުގ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބޭނުން ކުރަން ވާނީ ތލާއި ގިރިސް އަދި ލޮނުގ އަސަރުނތް ބޯ ް
ކަމުދާ ފންވަރުގ ސާފުފނވ.

.2.1.2

ތަޅުން އަޅައި މުށިޖހުމުގ މަސައްކަތް


ވ މުށިތަކުގ މަތިން " 2ތަޅުމއް އޅުމަށް ފަހުއވ.
މުށި ޖަހަންވާނީ މިހާރު ޖަހަފައި ާ



ނގައި
ދ ު
މުށި ޖަހަންވާނީ މިކަރުދާހުގ  1.2.3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޕސިފިކޭޝަންތަކާއި އއްގޮތަށވ .ގު ަ
މުށި ބޯޑަރ ޖަހާކަށް ނުޖހޭނއވ.

.2.1.3

މިހާރު އޮތް ސީލިންގް ނަގައި ގިއުގަނޑު ރަނގަޅުކޮށް އަލުން ސީލިންގްކޮށް ބޯޑަރު އޅުން


ތއް ނައްޓުވައި ’ 2’x2ން ގޮޅި ބައިކޮށްގން ސީލިންގް ގިއުގަނޑު ހަދައި
މިހާރުކޮށްފައިވާ ސީލިންގ ފިލާ ަ
ސލިންގް
އއްވަރުކުރުމަށްފަހު މިކަރުދާހުގ  1.5.2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޕސިފިކޭޝަންތަކާއި އއްގޮތަށް ީ
ކުރަންވާނއވ.

.2.1.4

ކަރަންޓް ވައިރުކުރުން
ކަރަންޓް ވައިރުކުރަންވާނީ މިކަރުދާހުގ  1.7ގ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޕސިފިކޭޝަންތާކާއި އއްގޮތަށވ.

.2.1.5

ދލުކުރުން
ގުދަނުގ ބޮޑުދޮރާއި ދޮރުފަތް ބަ ަ


ދޮރުފަތް މިއިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދިނުމުން ދޮރުޖަހައި ހަރުކުރަންވާނއވ .ދޮރު

ޖަހަން ބޭނުން ކުރަންވާނީ

ގޮށްނތް ރނދުލާ ފަޅައިގންގޮސްފައި ނުވާ ،އަމިއްލަ ޒާތުގައި ހިކިފައިވާ ތދު ރޑްމރންޓީ ލަކުޑި އވ.

.2.1.6



ހަރުކުރަންވާނީ އަތްގަނޑުލީ ކޮލޓީތަޅކވ.



ދޮރުފަތް ހަރުކުރުމުގައި  100މިލިމީޓަރ ގ  5ހުޅު ހަރުކުރަން ވާނއވ.



ވނީ ރަގަޅު ފންވަރުގ އަތްގަޑުލީ ތަޅވ.
ތަޅުގ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަން ާ

ދޮރާއި ދޮރުފަތުގައި ވަރުނީސްލުން


އގައވ.
ދޮރާއި ދޮރުފަތުގައި ލާންވާނީ ފންވަރު ރަނގަޅު ވަރުނީސްއކވ .ވަރުނީސް ލާންވާނީ އއްބޯމިނ ް
ފހިވަޅުތައް އނގންހުރގން ނުވާނއވ.
އަދި  2ކޯޓް ވަރުނީސް ލާންވާނއވ .ފިނިޝިންގް ކޯޓް ނިމޭއިރު ި
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ރ
އދާ ާ
ނސިލުގ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ތ
މސައްކަ ް
ރމުގ ަ
ކ ު
މރާމާތު ު
ގދަން ަ
އދި ު
ރއާ ަ
ޕޝަން އޭ ި
ޓކްނިކަލް ސްޕސިފިކޭޝަން :ރިސ ް

.2.1.7

ނ
ފލާޖަހައި ބއްދު ް
ތން ި
ފންލައިޓްތަކުގ އތރފަރާ ު


ނންކުރަންވާނީ ސިމންތި ފިލައވ .އަދި
ބ ު
ރންވާނއވ .ފިލާގ ގޮތުގައި ޭ
ފިލާޖަހައި ޕުޓީލައިގާނާ އޮމާންކު ަ
ވނީ ފާރާއި އއްވަރަށވ.
ފިލާޖަހާ ނިމޭއިރު ހުންނަން ާ

.2.1.8

ފާރާއި ސީލިންގްގައި  2ކޯޓް ވޯލްސީލް އަދި ކުލަލުން


ވޯލްސީލް އަދި ކުލަ ލާންވާނީ މިކަރުދާހުގ 1.6.3ގ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޕސިފިކޭޝަންތަކާއި
އއްގޮތަށވ.

.2.1.9

އއަރކޯން ހަރުކުރުން


އިދާރާއިން ދޭ އއާކޯން ސާރވިސްކުރުމަށްފަހު ހަރުކޮށް ކަރަންޓް އަދި ހޮޅިތައް ގުޅައި ބަހައްޓާ
ނިންމަންވާނއވ.
އޮފީސް އިމާރާތުގ އިރުމަތީ ފަރާތު ދިޔަދޮވި މަރާމާތުކުރުން

.2.1.10


ޖހައި،
ގސްފައިވާ ތަންތައް އަލުން ރިވޓް ަ
ތ ދިޔަދޮވިން ރިވޓް ކަނޑައިގން ޮ
އޮފީސް އިމާރާތުގ އިރުމަތީ ފަރާ ު
ކރަންވާނއވ.
ހަލާކުވހައިވާ ބުޅިތައް މަރާމާތު ު



މިހާރު ހުރި ދިޔަދޮވީގައި އިތުރު ފން ފައިބާނ ހޮޅިއއް ހަރުކުރަންވާނއއވ .އަދި ދިޔަދޮވި ހޮޅީގ ގޮތުގައި
ބޭނުން ކުރަންވާނީ ޑައިމީޓަރ  75މިލިމީޓަރގ ޕީ.ވީ.ސީ ހޮޅި އވ .އަދި ބޭނުން ކުރާ ހުރިހާ ފިޓިންގްސް
އަކީ ވސް އފންވަރުގ ތަކތި ކަމުގައި ވާން ވާނއވ.
 02ޑިސމްބަރ 2020
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