
 1ެގ  4ޞަފްާޙ  

 ވިޔަފާރީގެ ނަން:  ފޯނު ނަންބަރު : 

މެއިލް އެޑްރެސް : -އީ  އެޑްރެސް : 

 މަގުގެ ނަން : ވެބްސައިޓް : 

 އަތޮޅު/ރަށް : ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރޭޝަން ނަންބަރު : 

 ޖެނެރަލް ޕާޓްނަރޝިޕް  ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް: ކުންފުނި ސޯލް ޕްރޮޕަރޭޓަރޝިޕް  އެހެނިހެން 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް

ދިވެހިރާއްޖެ  މާލެ، 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 

 ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.( )ގުޅޭ ދާއިރާގެ ގޮޅިގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް އެދޭ ދާއިރާތައް  

 މުޅިން އަލަށް  އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް  ދަރަޖަ މަތިކުރުމަށް

ރަޖިސްޓަރީ ވަނީ: 

 ދިވެހި ބިދޭސީ  ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ

ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތް: 

. ޖެނެރަލް ކޮންޓްރެކްޓަރުން 1  

 GC01 ޖެނެރަލް ބިލްިޑްނގ ކޮްނޓްރެްކޓަރުން 

 GC02 ޖެނެރަލް ިސވިލް ކޮްނޓްރެްކޓަރުން 

CIDD-CR/2019V1

) މި ބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ވިޔަފާރީގެ ހިއްސާދާރެކެވެ.(އިޤްރާރު   

 ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތް 

ޞައްޙަ ކަމުގައި ނުވާނަމަ ފޯމު ބާޠިލު ކުރެވޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ. ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ، މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ  

ނަން:  ސޮއި: ތާރީޚް:
 ސްޓޭމްޕް:

 ސޮއި: ފޯމު ނަންބަރު: ނަން: ތާރީޚް:

. ހާބަރ ކޮންޓްރެކްޓަރުން 2  

 HC01 ހާބަރ ކޮންްސޓްރަްކަޝން މަަސއްކަތް 

 HC02 ޑްރެޖިްނގ މަަސއްަކތް 

 HC03 ބިން ިހއްކުުމގެ މަސަްއކަތް 

. ޔުޓިލިޓީ ކޮންޓްރެކްޓަރުން 3  

 UC01 ނަރުދަާމގެ މަސަްއކަތް 

 UC02 ކަރަްނޓާިއ ގުުޅްނހުރި މަަސއްަކތް 

 UC03 ފެނާިއ ގުޅުްނހުރި މަސަްއކަތް 

 UC04 ގޭާހއި ގުުޅންހުިރ މަަސއްކަތް 
 . ސްޕެސިފިކް ބިލްޑިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް 4

 OB01 ރޭނުާމއި ސިެމންިތ ެޖހުމުެގ މަަސއްކަތް 

 OB02 ތަށިމުިށ ޖެުހމުެގ މަަސއްކަތް 

ކްލެިޑންގ  ،ކުޑަދޮުރ ހެުދން، ބިއްލޫރި ެޖުހން
 މަސައްކަތް 

OB03 

 OB04  ދަވާާދއި ކުލަލުމުެގ މަަސއްކަތް 

 OB05  ދަަގނޑު އަިދ ވެލްިޑންގ މަަސއްކަތް 

ވަޑާްނކުރުާމއި ިޢމާރާުތގެ އެތެެރ ިނންމުުމެގ 
 މަސައްކަތް 

OB06 

 OB07  ކޮނުާމއި ތެޅުުމގެ މަަސއްަކތް 

ކޮްނކްރީްޓ މަރާމާްތ ކުުރމާިއ ދަބަުރ ެޖހުުމން 

 ސަލާމަތް ކުރުަމށް ކުރަްނޖެޭހ މަސަްއކަތް 
OB08 

. ސްޕެސިފިކް މެކޭނިކަލް / އިލެކްޓުރިކަލް މަސައްކަތް 5  

 ME01 އެއަރކޮންޑިޝަން / ވައިަދއުރުުކރާ ނިޒާމުެގ މަސައްކަތް 

ުމވާސަލާތީ، ކޮންްޓރޯލް، ބިލްޑިންގ އޮޓޯމޭޝަން
 ރައްކައުެތރިކަމުެގ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް 

ME02 

 ME03 ކަރަންޓާއި ކަރަންޓުނަުރލުމުެގ ނިޒާމް

 ME04 އަލިފާނުން ަރއްކައުެތރިކަން ހޯދުން

 ME05 ތެދަށާއި އަިރހުަރހަށް ދަތުުރކުރުމުެގ ނިޒާމު

 ME06 ފޯނާއި ޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަން

 ME07 މެކޭނިކަލް މަސަްއކަތް 

 ME08 ފާޚާނާއާއި ފެންވަިއރު ުކރުމުެގ މަސައްކަތް 

. ސަޕުލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް 6  

 SY01 ޢިމާރާތްކުރުމުގަިއ އާންމުކޮްށ ބޭނުންކުރާ ަތކެތި 

 SY02 ކެމިކަލްސް 

 SY03 ކަރަންޓު ސާމާނު 

އިލެކްޓަިރކަްލ /  އިލެްކޓްރޯނިްކ ސާމާނާއި ޭއގެ ަބއިތައް  SY04 

ޢިމާރާތް ނިންމުން / ޢިމާރާްތކުރުމުެގ މަސައްކަތަްށ 
 ބޭނުންކުރާ ތަކެތި 

SY05 

 SY06 ގޭހާއި ޕެްޓރޯިލއަމް އިްނ ހެދިފައިާވ ތަކެތި 

 SY07 އާލާތްތަާކއި  މެޝިންަތއް ، މެކޭނިކަލް ސާމާނާއި

މެކޭނިކަލް ސާމާނާިއ އޭެގ ބައިތަްއ  SY08 

ދަގަނޑާއި ލަކުޑި އޮނިގަނޑު  SY09 

 SY10 ފާޚާނާގައި ަހރުކުާރ ސާމާނު 

 . ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކޮންޓްރެކްޓަރުން 7

 OT01  ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ެބލެެހއްޓުން 

 OT02  ފަދަ ބޯޑުތައް ހެދުމާއި އަތްެތރި މަސަްއކަތް  ނަންބޯޑު

 OT03  ދިރޭ ސޫފާސޫފިތަްއ ނައްތައިލުން 

. ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތައ8ް  

 CM01  ޢިމާރާތް ކުރުމަްށ ޭބނުްނކުރާ ތަކެިތ ުއފަްއދާ ފަާރތްތައް 

 



މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ | އަމީނީމަގު، މާލެ، 20302، ދިވެހިރާއްޖެ  
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 ޞަފްޙާ 4 ގެ 2 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 
 -. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި އާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް:1

ވިޔަފާރި ހުއްދައިގެ ކޮޕީ  •

ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް ކޮޕީ  •

ވިޔަފާރީގެ މެމޮރަމްޑަމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން )އެމް.އޯ.އޭ( ކޮޕީ  •

ފޮރިން އިންވެސްމަންޓް އެގްރީމަންޓް )ބިދޭސީ( ކޮޕީ  •

 -އަހަރުދުވަހުގެ މާލީ ލިޔެކިޔުންތައް: 3. ފާއިތުވެދިޔަ 2

އޯޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ  މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އަށް ހުށަހަޅާ، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ، )ދިހަ މިލިޔަން( ރުފިޔާ ނަމަ 1000000000/-ވިޔަފާރީގެ އެ އަހަރުގެ އާމްދަނީ  •

 ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ކޮޕީ  މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އަށް ހުށަހަޅާ، )ދިހަ މިލިޔަން( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަ ނަމަ 1000000000/-ވިޔަފާރީގެ އެ އަހަރުގެ އާމްދަނީ  •

މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުން އެ މަޝްރޫޢެއްގައި ، އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު )މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުމުގައި މަސައްކަތުގެ ނަން 5. ފާއިތުވެދިޔަ 3

 މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް އަދި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހިމެނުން(، މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚް ، މަސައްކަތުގެ އަގު، ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު 

 -. ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ ލިޔެކިޔުންތައް:4

 އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ ، މުވައްޒަފުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަންގައިދޭ •

 ކުންފުންޏާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދު ވެފައިވާ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ ) ދިވެހި މުވައްޒަފުން( •

 ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން )ދާއިމީ ދިވެހި މުވައްޒަފުން( •

 މުވައްޒަފުންގެ ވަނަވަރު  •

 މުވައްޒަފުންގެ ވޯކް ވިސާ ކާޑުގެ ކޮޕީ ) ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން( •

 ކުންފުންޏާއި މުވައްޒަފާއި ދެމެދު ވެފައިވާ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އަންގައިދޭ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ   )ވަގުތީ މުވައްޒަފުން( •

 -މަސައްކަތްތައް ބޭނުންވާ އާލާތްތަކާއި އުޅަނދުތައް ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން: ،ގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުން  )HC). ހާބަރ ކޮންޓްރެކްޓަރުނ5ް

ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވާ  ،އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ / އާލާތްތަކާއި އުޅަނދުތައް ކުށްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތަކުން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް •

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތަކެތި އެތެރެކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ، އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ   / ބިދޭސީ ކޮންޓްރެކްޓަރުން ވަކި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނެތްނަމަ 

 ނޯޓް: 

ކުރަނީ • ރަޖިސްޓަރީ  ފަރާތްތައް  ފަށާފައިވާ    2010މާރިޗު    30  ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ  ޢަމަލުކުރަން  ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު  ” ގައި  ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ  ގެ “  R /2010-1010ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 
ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި އިތުރު ތަފްޞީލު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ، ދަށުންނެވެ. މި ގަވާއިދުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ގިންތިކޮށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޝަރުތުތަކާއި

ޕްރޮޖެކްޓް ލައިސަންސް ، ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ، ރުފިޔާ ނަމަ  105000000/ -ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު    މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ޢިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރާ ގުޅުންހުރި ނަމަ •
 ނަގަންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރާ ދުވަހުން ، ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ނަމަ، ރުފިޔާ ނަމަ  105000000/ -އެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް •
މަސައްކަތު ، ވަށައިގެންވާ މާޙައުލާއި، އެ މަސައްކަތަކަށް އިންޝުއަރަންސް ނަގަން ވާނެއެވެ. މި އިންޝުއަރަންސް އިން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާއިރު، )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6ފެށިގެން  
ކަވަރޭޖް ކުރެވެން ވާނެއެވެ.   މި ކަންކަން، އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު ދިނުމަށްޓަކައި، މީހުންގެ މުދަލާއި، ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ ފަރާތްތަކާއި، މީހުންނާއި

 ތަރުޖަމާ ކޮށްފައިވާނަމަ އަސްލާއި އެއްގޮތްކަމަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ވާންވާނެއެވެ.  މެއްރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. އެހެން ބަހަކުންވާ ލިޔެކިޔު •

މިނިސްޓްރީ ވެބްސައިޓުން    CIDD-CR(PL(/2010V1އިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު ލަޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު އަދި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ޕްރޮޖެކްޓް •
ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެެއވެ.  
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( ގެ ދަށުން ހުއްދަ ދެވޭ ދާއިރާތަކާއި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު R-1010/2010ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު )

 . ޖެނެރަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް 1

، ަވތަ އިމާރާްތކުރުމަްށ ަހމަޖެިހފަިއވާ ނުއިންާސުނންާނއި ޖަަނވާާރއި ހަރުމުދަާލއި ހިަފއިެގްނގުޅޭ ސާމާނު ަރއްަކއުތެިރކުރުމަާށއި ިހޔާަވހިަކްނ ފޯރުޮކށްިދނުަމށް ިއމާރާތްކުރާ 

ުތެގ މަސަްއކަްތ ބޭުންނކޮްށގެްނ ވައެްއވެސް ޮއނިަގނޑަާކ ގުޅިފަިއވާ މަސަްއކަެތއް ުކރުމުަގިއ އިމާާރތްކުރުުމެގ ާދއިރާެގ މަސަްއކަުތގެ ތަފާުތ ދެާބވަތަަކށްވުރެ ިގނަ ބާ

 އިމާރާްތކުރުން. 

ޖެނެރަލް ބިލްިޑްނގ ކޮްނޓްރެްކޓަރުްނ  GC01 

ފަސްަގނޑު ހިެފހެްއޓުމަްށ ލެޭވ ، ފެންރަްއަކއުކުރުަމށް ހަދާ ޮބޑެތި  ޓޭްނކުަތކާއި، ރޭނުްނ ައިދ ދަަގނުޑގެ މަސަްއކަތްަތއް، ބުރިޖު މަަސއްކަާތިއ ގުިޅގެްނކުރާ ޮކންކްީރޓް

ފެންހިެފެހއްޓުަމްށ ުނވަަތ ފަސްަގނުޑ ހިެފެހއްޓުަމށް ެލވިފަިއވާ ފާރުްނ ، ބިމުއަީޑަގއި ހަާދ ޮއިނގަނުޑތަާކއި، ސެޕްޓިްކ ޭޓންުކަތކާއި، ބިމުގަިއ ޮކްނނަ ކޯރުަތކާއި، ފާރުތަާކއި

ބިުމގެ ަމތީ ފަްސަގނޑާިއ ާއުނގަނާޑ ދެެމދުަގިއ ، ބިމުަގއި ކޮެނވޭ ފުްނވަުޅގަނުޑތަކާއި، ބައެްއ މަރާާމތު ކުރުމަްށޓަަކއި ކެނުޑމުެގ މަަސއްކަްތ ުނވަތަ ބެދުުމގެ މަސައްަކތް

ތާރު އަޅަިއެގން ހަާދ ، ވާޭރގެ ސަބަުބްނ ުނވަތަ ެއހެްނވެސް ސަަބބާާކ ހެިދ  ބިުމގަިއ ެހދޭ ެފން ިހންދުމަްށޓަަކއި ކުެރވޭ މަަސއްަކތާއި، ވާ ފަްސަގނޑު ކެހުުމެގ މަސަްއކަތް

ިހނުގމަށް ޚާްއޞަުކރެވިަފއިާވ ަތންަތނާިއ ައދިވެްސ މިފަަދ ެއެހނިެހްނ ، މަތި ހާމަޮކށް ުހްނނަ ކާރު ާޕކުކުާރ ަތންަތނާއި، ޮކންކޮީރޓްކޮްށެގން ހަދާ މަުގތަާކއި، މަގުަތކާއި

 ދުއްާވެއއްެޗިތ ދުްއަވން ހަަދއިަފއިާވ ަމގު ވަިކކުރަްނ ލަިއފަިއވާ ާފރުަތއް ހެދުުމގެ މަސަްއކަެތވެ. ، ތަންަތުނގަިއ ިހނގުމަްށ ަހދައިަފިއވާ ަމާގއި

ޖެނެރަލް ިސވިލް ކޮްނޓްރެްކޓަރުްނ  GC02 
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، ސީވޯލުހެދުާމއި، ީކވޯލް ެހދުާމއި، ފާލަންހެުދމާއި، ބަނދަުރހެދުާމއި، މޫދުަގއި ހަާދ ޮއިނގަނުޑތަްއ ެހދުާމއި، މޫދުަގއި ޝީްޓޕައިލް ކުރުާމއި، މި މަސަްއކަުތގެ ތެރޭަގއި

 ފަޅުފުންކުުރމާިއ ިބން ހިްއުކން ހިެމނެެއވެ.
ހާބަރ ކޮންްސޓުރެްކަޝން މަަސއްކަްތ  HC01 

މި މަސަްއކަުތގެ ތެރޭަގއި ހިެމެނނީ ޑްެރޖިްނގެ ހުިރހާ ަމސައްކަެތކެވެ.  ޑްރެޖިްނގ މަަސއްަކތް  HC02 

މި މަސަްއކަުތގެ ތެރޭަގއި ހިެމެނނީ ިބްނ ިހއްކުުމެގ ހުިރހާ މަަސއްަކތެެކވެ.  ބިން ިހއްކުުމގެ މަސަްއކަތް  HC03 

 . ޔުޓިލިޓީ ކޮންޓްރެކްޓަރުނ3ް

ނަރުދަާމ މަސަްއކަތްަތްއ  ާއންމުޮގތެްއަގއި ިއމާރާތްކުރުުމަގއި ހިެމނޭ މަަސއްަކތްތައް.، ނަރުދަާމގެ މަސަްއކަތްަތކާ ގުޅުްނހުރި UC01 

ާއންުމގޮެތއްަގއި ިއމާރާތްކުރުުމަގއި ހިެމނޭ މަަސއްަކތްތައް. ، ކަރަްނޓުެގ މަަސއްކަްތތަކާ ގުުޅންހުރި ކަރަްނޓާިއ ގުުޅްނހުރި މަަސއްަކތްތަްއ  UC02 

އާންުމގޮެތްއގަިއ އިާމާރތްކުރުުމގަިއ ިހމެޭނ މަަސއްކަްތތައް. ، ފެނާ ގުުޅންހުިރ މަަސއްކަްތތަާކއި ފެނާިއ ގުޅުްނހުރި މަސަްއކަތްަތއް  UC03 

އާންމުގޮތެއްގައި އިމާރާތްކުރުމުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް. ، ގޭހާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ގޭހާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް  UC04 

 . ސްޕެސިފިކް ބިލްޑިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރުން 4

ސިމެންތި ބޭުނންޮކށްެގްނ އަާޅ ތަޅުން. ، ސިމެްނތިޖެުހން، ބިންަގނުޑ ހިފެެހއްުޓމަށްަޓަކއި ާރނާ ފާުރތައް، އިްނފާރު ޭރުނން، ޢިމާރާތުެގ ފާރުަތްއ ރޭުނން ރޭނުާމއި ސިެމންިތ ެޖހުމުެގ މަަސއްކަްތ  OB01 

ތަށިމުިށ ޖެުހމަށް ، ދިގުުމއްަދތަކަްށ ތަިށމުށި ހަލާުކުނވެ ހުްނނާެނގޮްތ ެހދުމަްށ ކުާރ މަސަްއކަާތއި، ތަށިުމށި ސާފުކުުރން، ޢިމާރާތުެގ އެތެޭރގަްއޔާިއ ބޭުރގަިއ ތަިށމުށި ޖެުހން

 ބޭުނންކުާރ ޚާްއޞަ ެއއްެޗތި ޭބުނންކޮްށެގން ަތށިމުިށ ެޖުހން. 
ތަށިމުިށ ޖެުހމުެގ މަަސއްކަްތ  OB02 

ަކހައިެލވޭ ދޮރާިއ ފަތްެޖޭހ ދޮރު ، ދޮރާއި ކުަޑދޮރުތަުކގަިއ ަހރުކުާރ ހުާޅއި ތަުޅފަތާިއ ތަޅުަފދަ ަތކެީތގެ މަސައްކަތް، ބިއްލޫރި، ލޫވަ، ކުޑަދޮރު، ވޯލްސް، ކާރަޓންސް

 ހަރުކުރުާމިއ މި ތަކެިތ ފޯރުޮކށްިދނުން. 

ކުޑަދޮރު ހެުދން އަިދ ކްލެިޑންގ ، ބިއްލޫރި ެޖުހން

 މަސައްކަްތ   
OB03 

މޫދުަގއި ، ޢިމާރާތުެގ ެއތެރެާއއި ބޭރު ނިްނމުުމގެ ޮގތުން ކުަރންޖެޭހ ާޚއްަޞ މަަސއްކަްތތަާކއި، ޢިމާރާތުެގ އެތެޭރގަްއޔާިއ ބޭުރގަިއ ކުަލއާިއ ަދވާުދ ލުމުެގ މަސަްއކަާތއި

 ޭއގަިއ ަދވާދުލުާމއި ކުލަލުން. ، ދަނގަުޑ ސާުފކުރުމާއި، ކުލަލުމާއި، ހުްނނަ ތަކެީތަގއި ދަާވދުލުމާއި
ދަވާާދއި ކުލަލުމުެގ މަަސއްކަްތ  OB04 

، ަޓވަރުަތކާއި، ތާނގީަތކާއި، މިަފދަ ޢިމާާރތްތަަކށް ޭބުނންާވ ަދގަނުޑެގ ބަިއތަްއ ެހދުްނ ިހމެެނއެވެ. މީެގ ިއތުރުން، ދަަގނުޑން ހަާދ ޢިމާރާްތތަްއ ެހދުމާއި، މީގެ ތެރޭަގއި

 ދަަގނޑުހޮިޅ ެހދުްނފަދަ ކަްނތަްއތަްއ ވެްސ ީމގެ ތެޭރަގިއ ހިެމެނއެވެ. 
ދަަގނޑު އަިދ ވެލްިޑންގެގ މަސަްއކަްތ  OB05 

، ބައިކުާރ ފާރުަތކާއި، ފަރުނީޗަރު ފަރުމާޮކށް ހެދުާމއި، ފަންިގފިލާގެ ބަިއތަާކއި ، ރީތިކުރުާމއި، ޢިމާރާުތގެ އެތެެރ ފަރުާމކުރާެނ ޮގތް ޭރވުާމއި، ޢިމާރާތުެގ އެތެރެ ފަރުމާކުުރމާއި

 ތަޅުމުެގ ަބއިތަުކެގ މަސަްއކަތް ހިެމެނއެވެ. ، އެތެޭރގެ ާޖގަަތކަްށ ޚާްއޞަޮކށްެގން ހަާދ ފަުރނީޗަުރ ފަަދ ތަެކއްާޗއި

ވަޑާްނ ކުުރމާިއ ޢިމާާރތުެގ ެއތެރެ ނިްނމުުމގެ 

 މަސައްކަްތތަްއ 
OB06 

ަގއި ހިެމެނއެވެ. ރޭކޮންސްްޓރަކްަޝްނ ާދއިރާިއން ާއންމުޮކށް ކޮްނަނންެޖހޭ ހުރިާހ ޮކުނންތަާކއި ތަޅަްނޖެޭހ ތެޅުުމގެ ހުިރހާ މަަސއްަކތެއް މި ާދއިާރގެ ތެ ކޮނުާމއި ތެޅުުމގެ މަަސއްަކތް  OB07 

ޮކންސްޓްަރކްަޝން ޮޖިއންޓްްސ ުނވަަތ ، ސިމެންިތއާިއ ެވްއޔާިއ ެފނާ އެްއކޮްށ ަދގަނޑުަލއްަވިއގެްނ ޮކންކްީރޓްކޮށްަފިއ ުހްނނަ ަތންަތުނގެ ަމްއޗަށް ސްޕްޭރ ކުރުމާއި

ްނކޮްށގެްނ ޮކންސްޓަަރކްަޝްނ ޭބނުކޮްނކްރީުޓގަިއ ލައިަފިއ ުހްނނަ ެރނދުަތކުެގ ތެެރއަްށ ެއ ތަންަތން މަރާމާުތކުރުމަްށ ުހްނނަ ާޚްއޞަ ެކމިކަލް އެުޅްނ ފަދަ ގޮްތތަްއ 

ދަަގނޑުްނ ަހދަިއފަިއ ުހްނނަ ، ންޖޮިއންޓްސްާއިއ ޢިމާރާުތގެ ޮއނިަގނޑުަތްއ އިުތރަށް ވަުރަގދަކުރުްނ ފަަދ ަކންަތއްަތއް މި ާދއިާރގެ ެތރޭަގއި ހިެމނެެއވެ. ީމގެ އިތުރު 

ެއޮނޑިކް އަދި އިލެްކޓްރޯލިޓިްކެގ ރަްއކަުއތެރިަކން ަފދަ ، އޮިނަގނޑުތަުކަގއި ުނވަތަ ދަަގނުޑގަިއ ދަބަުރޖެުހން ފަދަ ކަންަތއްަތކުްނ ސަލާމަްތކުރުމަްށ ޯހދުމަްށ ކެތޯޑްސް

 ކަންަތއްަތއް ބޭުނންކުުރްނ މި ދާއިާރގެ ތެޭރގަިއ ހިެމެނެއވެ. 

ކޮްނކްރީްޓ މަރާމާްތ ކުުރމާިއ ދަބަުރ ެޖހުުމން ސަލާމަްތ 

 ކުރުމަްށ ކުަރންެޖހޭ މަަސއްކަްތތަްއ 
OB08 

. ސްޕެސިފިކް މެކޭނިކަލް/އިލެކްޓްރިކަލް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންޓްެރކްޓަރުން 5

ްކަތް. ސައވަކި ފިނި މިނެއްގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެތި ރައްކާކުރާ ތަން އަދި ވައިދަތުރުކުރާ ނިޒާމް ހަރުކޮށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަ، އެއަރކޯނާއި ރެފްރިޖިރޭޝަން
އެއަރކޮންޑިޝަން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް/ ވައި 

ދައުރުކުރާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް   
ME01 

ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރުން ބަލަހައްޓާ އަލިފާނުން ، ޢިމާރާތެއްގެ ފިނިހޫނުމިން ބަލަހައްޓާ ނިޒާމް، ހ( ކޮމްޕިއުޓަރުން ބަލަހައްޓާ ޢިމާރާތެއްގައި ހުންނަ ނިޒާމްތައް )މިސާލަކަށް(

 ރައްކައުތެރިކަމުގެ ނިޒާމް( ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެވޭ ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާ ނިޒާމުތައް.

ކާރު ޕާރކްކުރާ ، ރައްކައުތެރިކަމުގެ ރަނގަބީލު، ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ، )ށ( އިންޓަރކޮމްއާއި ވަޔަރލެސް ރޭޑިއޯ ފަދަ މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ތަފާތު ނިޒާމް ހަރުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމާއި

 ތަންތަނުގައި ހުންނަ ރައްކައުތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ނިޒާމްތަކުގެ މަސައްކަތް. 

)ނ( ސެންޓްރަލް އެންޓަނާ ޓެލެވިޜަން )ސީ.އޭ.ޓީ.ވީ( ނިޒާމްތައް ހަރުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްތައް. 

، މުވާޞަލާތީ، ބިލްޑިންގ އޮޓޮމޭޝަން ކޮންޓްރޯލްސް

 ރައްކައުތެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް 
ME02 
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މަރާމާުތކޮށް ބެލެެހއްޓުުމގެ މަސަްއކަތް. ، ރަނގަޅުތޯ ބެލުމާއި، ބޮޑެތި ަޖނަރޭަޓރުފަދަ ަކރަްނޓާ ގުޅިަފއިާވ ިނޒާމުަތއް ހަރުކުުރމާއި، ޓްރާންސްފޯރމަރުަތއް، ސްވިްޗ ިގޔަރުަތއް

، ކުރާ ުކންފުިނތަުކން އެަކމާ ގުޅޭރެ މީގެ ތެރޭަގިއ ޢިމާރާަތށާިއ ަކނޑުމަީތ އުަޅނުދތަކަްށ ކަަރންޓުުލންވެްސ ހިެމެނއެވެ. ކަަރންޓުލުމަްށ ޭބުނންކުރާ ާސމާާނއި ަތކެިތ އެތެ

ުރކުރުުމގެ ހުްއދަ ެދވިަފިއވާ  ޔަރަޖިސްޓަރީެވޭވ ދާއިާރަގއި ަރޖިސްޓަީރވާްނ ެޖހޭެނެއވެ. ައދި ރަޖިސްޓަީރާވން ހުަށހަޅާ ކުްނފުނިަތުކގަިއ ެއމް.އީ.ބީ އިްނ ކަަރންްޓ ވަ

 ފަރާތެްއ ެއ ުކންުފންޏެްއަގއި ހުްނަނންާވެނއެވެ. 

ކަރަްނޓާިއ ކަަރންްޓނަުރ ލުމުެގ ިނޒާމް  ME03 

އަލިާފނުްނ ަރއްަކއުތެރިކުުރމުެގ ނިޒާމް ާޤއިމްޮކށް ބެެލހެްއޓުުމގެ މަަސއްަކތް. ، އަލިފާްނ ޯރވުްނުހްއޓުާވ ނިާޒމާއި، އަލިފާްނ ރޯުވމުްނ އަޅާ ަރނަގބީލާއި އަލިފާުނން ރަްއކައުެތރިަކން ހޯުދން  ME04 

ޓްރަވެޭލޓާރސް ެބެހއްޓުާމއި ބެެލހެްއޓުުމގެ މަަސއްަކތެވެ. ، އެސްކަލޭޓަާރއި، ލިފްޓާއި، މިއީ ތެދަށާިއ އަރިހުަރހަްށ ދަތުުރކުރުުމގެ ނިޒާްމ  ME05 

މުވާޞަާލތީ ނިޒާުމގެ ޭބނުަމށް ިޢމާރާުތގެ ތެޭރަގއި ނަރު އެޅުމުެގ މަަސއްކަތް.  ފޯނާިއ ޓެެލކޮިމއުިނކޭަޝން  ME06 

އެ ތަކެިތ މަރާާމތުކޮްށ ބެލެެހްއޓުްނ ހިެމެނއެވެ. މިަކންތަަކށް ޭބުނންާވ ަތކެތި ފޯރުކޮްށދޭ ، މީގެ ތެރޭަގިއ ޕަވަރ ަޖނަރޭޓަުރތަާކއި ތާރބަިއން ސިްސޓަމްަތއް ހަރުކުރުާމއި

 ކުންުފނިަތއް ަރޖިސްޓަީރ ާވްނވާީނ ެއކަާމ ގުޭޅ ރަޖިސްަޓރީވެޭވ ާދއިރާެއްއގަެއވެ. 
މެކޭިނކަލް މަަސއްަކތް  ME07 

މަރާމާތުޮކްށ ބެލެެހއްުޓން މި މަަސއްކަުތެގ ތެޭރގަިއ ިހމެެނެއވެ. ، މިކަާމ ގުޭޅގޮުތން ހަރުކުެރޭވ ސާމާުނ ހަުރކުރުާމއި، ފެްނވައިުރ ކުުރމާއި، ފާާޚނާެގ މަަސއްކަާތއި، ފެނާއި  ME08 ފާޚާާނއާިއ ެފންަވއިުރ ކުރުުމގެ މަސަްއކަތް 

 . ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ތަކެތި އެތެރެޮކށް ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓްރެކްަޓރުނ6ް

ސައިޓުން ޭބރުަގިއ ގަަށއިަފއި ެގންަނ ޮކންްކރީާޓއި ޮކްނކްރީްޓ ވަުރގަަދ ކުުރމަށް ލަްއާވ ަދގަނުޑ ފަަދ ާއންުމގޮެތްއގަިއ ޢިމާރާްތ  ، ފިލާ، ވެލި، ސިމެންތި، ަގއު، ގްރެަނއިޓް

 ކުރުމުަގިއ ބޭުންނކުރެޭވ ތަެކތި އެތެެރ ކުރުާމިއ ސަޕްލަިއ ކުރުެމވެ. 
ޢިމާރާތް ކުރުުމގަިއ ާއންުމކޮްށ ބޭުންނކުރެޭވ ތަެކތި  SY01 

ތަތްކުަރން ޭބުނންކުާރ ، ހާރޑަނިްނގ ކަމްަޕުއންޑްސް، ހުރިާހ ާބވަެތއްެގ ކެިމކަލް އެތެެރ ކުރުާމއި ސަޕްަލއި ކުުރން. ޭއެގ ތެޭރގަިއ ތަަޣއްޔަުރުވން ަނއްތައިާލ ކެިމކަލް

 ކެމިކަލްސްާއިއ ދަާވދާިއ ކުަލ ހިެމެނއެވެ. 
ކެމިކަލްސް  SY02 

ހިެމެނއެވެ. ުކންފުިނތަުކން ސް ބުރަ މަސަްއކަްތ ކުަރން ެގންގުޭޅ ކަަރންުޓ ސާާމނު އެެތރެ ކުރުާމއި ސަޕްަލއި ކުރުން. ޭއގެ ތެރޭަގއި ްސިވޗްިގައރސްއާިއ ޓްާރންސްފޯމާ

 ވެ. އެއެތެރެކުާރ ސާާމނު ހަލާުކވެްއޖެ ހިނދެްއަގއި އެ ަތކެިތ ަމރާމާތުކުާރނެ ަފރާތްަތކާިއ ވަސީލަތްަތްއ ެއ ުކންުފންޏެްއަގއި ހުްނަނންާވނެ 
ކަރަްނޓް ސާާމނު  SY03 

ިދއްލުމަށް ، ކަރަްނޓް ނަރާއި، ކަަރންްޓ ކޭބަާލއި، އިލެކްޓްިރކަލް ސާާމނާިއ އިލެކްޓްޯރނިްކ ސާާމނުެގ ަބއިަތއް އެތެެރ ކުރުާމއި ސަޕްަލއި ކުރުން. ޭއގެ ތެރޭަގއި ބެެޓރިތަކާއި

 މިްނނަަގްނ ެގްނގުޅޭ އާލާތްަތއް ިހމެެނއެވެ. ، ބޭުނންކުާރ ސާމާާނއި

އިލެކްޓިަރކަލް ސާާމނާިއ އިލެކްޓްޯރނިްކ ސާާމނާިއ ޭއެގ 

 ބައިަތއް 
SY04 

، އަސްަކނި، ފަްނގިފިާލ ބޯޑު، ތަށިމުށި، ހުރިާހ ާބވަެތއްެގ ޢިމާރާްތ ނިްނމުމުެގ މަަސއްކަަތށާިއ ިޢމާރާތް ކުރުމުެގ މަަސއްކަަތށް ޭބުނންކުާރ ސާާމނު. ީމގެ ތެރޭަގއި ކާޕެޓް

 ވޯލްޕޭޕަުރ  ަފދަ ސާާމނު އެތެެރ ކުުރމާިއ ސަޕްލައި ކުުރމެވެ. ، ބްލައިންޑްސް

ޢިމާރާތް ިނންމުުމގެ މަސައްަކތަާށއި ިޢމާރާތް ކުރުުމގެ 

 މަސައްކަަތްއ ބޭުންނކުރާ ަތކެިތ 
SY05 

، ކާރަބންޑަިއ އޮކްސަިއޑް، ކްލޮރިން، ނަިއްޓރަސް އޮކްަސއިޑް، ަހއިޑްރޮަޖން، ަނއިޓްޮރޖަން، ގޭުހގެ ބާަވތްތަްއ އެތެރެ ކުރުާމއި ސަޕްަލއި ކުރުން. ޭއެގ ތެރޭަގިއ ޮއކްސިޖަން

 އޮކްީސއެސިޓިލީްނ ފަަދ ގޭްސތަްއ ިހމެެނެއވެ. 

، ބަްނކަރު ތެޔޮ، މި ަތކެިތ އުެފއްުދމުެގ މަރުޙަލާަގިއ ެއއާިއއެުކ އުފެޭދ ތަެކތި. ީމގެ ތެޭރަގއި ަހލުވި ކުުރމަށް ބޭުނންުކރާ ިދޔާ ތަކެތި، ޕެޓްރޯލިއަުމން އުަފއްާދ ތަެކްއޗާއި

 ގިރިސް ހިެމނެެއވެ. އަދި މި ތަެކއްާޗ އެއްަފދަ ަތކެިތ ފޯރުޮކށްދޭ ފަރާތްަތްއވެސް ރަޖިސްަޓރީ ުކރެވިާދނެެއވެ. ، ގޭސޮލިން، ޑީސަލް

ގޭާހއި ޕެޓްރޯލިައމުްނ ިއްނ ެހދިފަިއވާ ތަކެިތ  SY06 

ލޭތު ، ޕަމްޕާއި، ކޮމްޕްރެސަރާއި، އިމެކޭިނކަލް އާލާތްތަާކިއ ސާމާުނ ެއތެރެ ކުރުާމއި ސަޕްަލިއ ކުުރން. ީމގެ ތެޭރަގއި ޖަނަޭރޓަރުތަާކިއ ެއއްަގމުަގއި ުދއްާވ އުަޅނުދތަކާ 

ކެރޭާނއި ޓާރބަިއްނ ފަަދ ތަެކތި ހިެމނެެއވެ. މިަފދަ ަތކެތި ފޯުރކޮށްޭދ ުކންުފނިަތކުްނ ިމ ތަެކތި ، ސިމެންތިަގށާ ެމިޝާނއި، ބުލްޑޯޒަރާއި، ބޮއިލަާރއި، މެޝިާނއި

 މަރާމާތުކުާރނެ ފަރާތްަތކާިއ ވަސީލަތްތަްއ ާޤއިްމ ކުަރންާވނެެއވެ. 

މެޝިްނތަްއ ، އާލާތްތަާކއި، މެކޭިނކަލް ސާާމާނއި SY07 

އެޅުަމށް ނުަވތަ ކޮްނކްރީްޓ އެުޅމަްށ ުއ މެކޭިނކަލް ސާާމާނއި އޭެގ ަބއިތަްއ އެތެރެ ކުރުާމއި ސަްޕލައި ކުުރން. ީމެގ ތެޭރގަިއ ަދގަނުޑެގ މަުއދަްނ ިހމެޭނ ނުަވތަ ނުިހމެޭނ ގަ 

 މެޭކނިކަލް ސާާމނުެގ ސްޕެއަރޕާޓްަތއް ހިެމެނއެވެ. ، ވޭލްތައް، ކޮންޭވޔަރ ބެްލޓް، ރޯލާރސް، ބޭުނންކުާރ މެިޝެނއްަގއި ބޭުނންކުާރ މަަސއްކަުތ ސާާމނު 
މެކޭިނކަލް ސާާމާނއި އޭެގ ަބއިތަްއ  SY08 

ފިލަިއން ހަަދއިަފއިާވ ޮއިނަގނޑުެގ ަބއިތަާކއި ދަަގނޑު ުޖްނގު ފަދަ ތަކެިތ ެއތެރެ ކުރުާމއި ސަޕްލަިއ ، ސްޓީލާ ެއއްކޮްށެގން ހަަދއިަފއިާވ ަދގަނޑު، އެލުމިިނއަްމ ސްޓީލް

 ކުރުމެވެ. 
ދަަގނޑާިއ ލަކުިޑ ޮއިނގަނުޑ  SY00 

ބޮޑުަކމުދާތަިށ އަދި ބިލިގާ ހިެމނެެއވެ. ހޮޅި އެތެރެުކރާ ފަާރތްތަްއ ރަޖިްސޓަީރ ، ކުޑަކަމުާދ ތަށި، ފާޚާާނގަިއ ަހރުކުާރ ސާމާުނ ފޯުރކޮށްިދނުން. މީެގ ތެޭރަގއި ޫމނުޮދްނނަ ަތށި

 ގެ ަދށުަގެއވެ.  1ވާްނޖެޭހނީ އެސް.ަވއި 
ފާޚާާނގަިއ ަހރުކުާރ ސާމާުނ  SY10 

. ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން މަސައްކަތްކުރާ ކޮންޓުރެކްަޓރުން 7

އިުޖތިމާޢީ ކަްނކަުމގަްއާޔއި އިޤްިތޞާީދ ަކންކަުމަގއި ޭބުނންުކރާ ޢިމާރާްތތަްއ ސާފުާތހިރުކޮްށ ބެެލހެްއޓުްނ ީމގެ  ، ޯގތިތެޭރގަިއވާ ހުސްާޖގަަތއް، ޢިމާރާތްތައް، އޮފީސްަތއް

ގޯތިތެެރއަްށ ވަދެެގްނ ައްނނައިުރ ީޒނަތްތެިރ ކުެރވިަފއިާވ ހުސްތަްނތަްނ ީމގެ ، ތެރޭަގއި ހިެމނެެއވެ. ެފްނހިންާދ ވަޅުަގނޑުަތކުްނ ެފން ީލކުުވން ުހއްުޓވަިއ ސާފުކުުރން

 ތެރޭަގއި ހިެމނެެއވެ. 

ޢިމާރާތް ަމރާމާުތކޮށް ބެެލހެްއުޓން  OT01 

ވިަޔފާރީެގ ސެްނޓަރުަތކުަގއި ާރަވއިަފއި ހުްނނަ ަބއިަތއް ބޭުނންޮކށްެގން ިއޝާރާެތއް ަދއްުކަވއިދޭ ، ވަިއެގ ަބނދަރުަތއް، އެއްޭބނުަމށްވުެރ ގިަނ ޭބނުްނކުރާ ިޢމާރާތްަތއް

 މަޢުރަޒުަތުކގަިއ ބެެހްއޓޭ ސްޓޯލްަތއް ހިެމެނއެވެ. ، ނިޒާމްަތއް ހަަދއި ހަުރކުރުން. މީެގ ތެޭރގަިއ ަމގުމަީތަގއި ހަރުކޮްށފަިއވާ ިނޝާްނ ބޯޑުަތކާއި
ނަްނބޯޑު ަފދަ ބޯުޑތަްއ ެހދުާމއި އަތްތެިރ މަސަްއކަްތ  OT02 

ޢިމާރާތްތަުކަގއްާޔއި ޢިމާރާެތްއގަިއ ހަުރކުެރވޭ ސާާމނުްނ ދިރޭ ސޫފާސޫފި ެނއްަތއިލުމުެގ މަަސއްކަްތ   OT03 ދިރޭ ސޫފާސޫފިަތއް ަނއްަތއިލުން     

 . ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަެކތި އުފަްއދާ ފަރާތްތައް 8

 CM01 ޢިމާރާތްކުުރމަށް ޭބުނންކުާރ ަތކެތި އުަފއްާދ ފަރާތްަތއް 
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