
 

 

 
 

Ref:    MTCC-TD/IU/2023/0031 

 

 އިޢުލާނ ް

 ބާްތަކެތިްނީލަނ ްކިޔުނ :

ާބވެްހަލާކުވެފައިވާްަބއެއ ްތަކެތިްމިކުނ ފުނީގެްދުވަހުްނީލަމުގައިްނީލަނ ްކިޔަނ ްބޭނުނ ވެއެވެ.ްނީލަނ ްކިޔުން ް

ްް 8ްްްްއޮނ ނާނީ 2023ްްްްފެބ ރުއަރީ ހެނދުނު ދުވަހުް އަނ ގާރަް 10:00ްްްްވާް ޑިްގައި ސޯމިލ ،ްްހެނ ވޭ)  ވިޜަނ ޓ ރޭޑިނ ގް ރުް

ްއިނ ތިޒާމ ްހަމަޖެހިފައިވާގޮތ ްތިރީގައިްމިދަނ ނަވަނީއެވެ.ްމިތަކެތިްެބލުމުގެްގައެވެ.ްް(ޮބޑުތަކުރުފާނުްމަގު

އިތުރުްމަޢުލޫމާތްުްްތަކެތިްހުރިްތަނ ްްނީލަމަށ ްތަކެތިްހުށަހެޅިްފަރާތ ް

ްބޭނުނ ފުޅުނަމަްގުޅުއ ވާނީް

07ްްތަކެތިްދެއ ކުމަށ ްހަމަޖެހިފައިވަންީް

ްވަނަްދުވަހ2023ްްްުފެބ ރުއަރްީް

ްސިޓީްރދިެވހިރާއ ޖޭގެޤައުމީްޔުިނވަް

 ފެކަލ ޓީްއޮފ ްއެޑިޔުކޭޝަން 

ްްއަމީނީްބިލ ޑިނ ގ

7583024ް

ް

ްއަށ 12:00ްއިނ 9:00ްްހެނދުނުް

ްސިޓީްރދިެވހިރާއ ޖޭގެޤައުމީްޔުިނވަް

ްއެނ ޖިިނއަރިނ ގް،ްްއޮފ ްްފެކަލ ޓީ

ްއެނ ޑ ްޓެކ ނޯލޮޖީްްސައިނ ސ 

ްްއެނ ޖިިނއަރިނ ގ،ްއޮފ ްފެކަލ ޓީ
ްއެނ ޑ ްޓެކ ނޯލޮޖީްްސައިނ ސ 

ް

7523214ް

ް

ްއަށ 12:00ްއިނ 9:00ްްހެނދުނުް

ްސިޓީްރދިެވހިރާއ ޖޭގެޤައުމީްޔުިނވަް

ްބިޒ ަނސ ްސ ކޫލް 

ްޔުިނާވސިޓީްްްދިެވހިރާއ ޖޭެގ ްޤައުމީ

ްބިޒ ަނސ ްސ ކޫލް 

ް

9995650ް

ް

ްއަށ 12:00ްއިނ 9:00ްްހެނދުނުް

ްސިޓީްރދިެވހިރާއ ޖޭގެޤައުމީްޔުިނވަް

ްމެނޭޖ މެނ ޓް ްޒ ފެސިލިޓީ

ްްމެނޭޖ މެނ ޓް ްޒ ފެސިލިޓީ

7783186ް

ް

ްއަށ 12:00ްއިނ 9:00ްްހެނދުނުް

ްއެމ .ޓީ.ސީ.ސީްް

ްޓ ރޭޑިނ ގްޑިިވޜަން 

ްްހ.ސޯމިލް 

1650ް

ް

ްއަށް 16:00ްްއިނ 14:00ްްމެނ ދުރުްފަހުް

ްއެމ .ޓީ.ސީ.ސީްް

ްން ޜަލޭނ ޑ ްޓ ރާނ ސ ޕޯޓ ްޑިިވ

ްްމާފަނ ނުްބަސ ޓާމިނަލް 

1650ް

ް

ްއަށް 16:00ްްއިނ 14:00ްްމެނ ދުރުްފަހުް

ްްް

 

 

 



 

 

 

10:00ްވާްުބދަްދުވަހުްހެނދުނ2023ްްްުްފެބ ރުއަރ8ްްްީްވީމާ،ްނީލަމުގައިްަބއިވެރިވުމަށ ްޭބނުނ ވާްފަރާތ ތަކުނ ،ްް         

 ހާޟިރުވެ،ްނީލަމުގައިްަބއިވެރިވުނ ްއެދެމެވެ.އަދިްްް(ރުްސޯމިލ ،ްޮބޑުތަކުރުފާނުްމަގުހެނ ވޭ)، ްވިޜަނ އަށ ޓ ރޭޑިނ ގްޑިއަށ ް

ގެްކުރިނ ްމިްކުނ ފުނީގެްއޮކ ޝަނ ްޔުނިޓުގައ16:00ްްްިގ2023ްްްެްފެބ ރުއަރ7ްްްީްއަލަށ ްނީލަމުގައިްަބއިވެރިވާްފަރާތ ްތަކުނ ްް

ދަނ ނަވަމެވެ.ްް މިއިޢުލާނާއިރެޖިސ ޓ ރީވުމަށ ް ތަފ ސީލ ް ތަކެތީގެް ހަމަޖެހިފައިވާް ކިޔުމަށ ް އެއ ކަރުދާސް ނީލަނ ް އެކުް

ްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ް

2023ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްފެބ ރުއަރ02ްްީްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް  ްް 

ްްްްް
 
 
ްްްއިބ ރާހިމ ްލަތީފ                                         ްްްްްްްްް      ް

ްރޖެނެރަލ ްމެނޭޖަްްްްްްްްްްްްް                ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް
ް
ް
ް
 
ް
ް
ް
ް
ް
ް
ް
ް
ް
ް
ް
ް

ް
 



 

 

ްގައިްދަނ ނަވާފައިވާްނީލަނ ްކިޔުމަށ ްހަމަޖެހިފައިވާްތަކެތި:ްް  TD/IU/2023/0031-MTCCއިޢުލާނ ްނަނ ބަރ:ްް
ް

ްފެކަލ ޓީްއޮފ ްއެޑިޔުކޭޝަނ ް
ް
ްމުދަލުގެްހާލަތު:ްއަދަދުްްމުދަލުގެްތަފ ސީލ :ް#

ްހަލާކުވެފައ35ްިްސީޕީޔ1ްްޫް

ްހަލާކުވެފައ15ްިްގަޑިްފާރުގަްހަރުކުރ2ްްާް

ްހަލާކުވެފައ02ްިްސީލިނ ގ ްފަނ ކ3ްާ

ްހަލާކުވެފައ04ްިްއެއަރްކޯނ  4

 ހަލާކުވެފައ31ްިްފޯނ ް)އެކ ޓެނ ޝަނ ް( 5

ްހަލާކުވެފައ02ްިްއޮފީސ ްޑެސ ކުް 6

 ހަލާކުވެފައ06ްިްވައިޓ ްޯބޑ  7

ްހަލާކުވެފައ05ްިްޕ ރޮޖެކ ޓަްރ8ް

ްހަލާކުވެފައ20ްިްމޮނީޓާރ9ް

ްހަލާކުވެފައ02ްިްއޮފީސ ްގޮނޑ10ްި

ްހަލާކުވެފައ02ްި ކޮނ ޕިއުޓަރްމޭޒ11ްު

ްހަލާކުވެފައ01ްިްލަކުޑިްކަަބޑ12ްު

ްހަލާކުވެފައ01ްިްޕޭޕަރްކަޓަްރ13ް

ްހަލާކުވެފައ01ްިްސައުނ ޑުްމިކުޝަްރ14ް

ްހަލާކުވެފައ01ްިްވޯޓާރްޑިސ ފެނ ސަްރ15ް

ްހަލާކުވެފައ01ްިްއައިސ ްއަލަމާރ16ްްި

 ހަލާކުވެފައ01ްިްލޮކަރުްދަގަނޑ17ްު

ްހަލާކުވެފައ01ްިްލެމިނޭޓުްމެޝިން 18ް

ްހަލާކުވެފައ02ްިްޕޮޓޯކޮޕީްމެޝިނ 19ް

ް
ް



 

 

ްފެކަލ ޓީްއޮފ ްއިނ ޖީނިއަރިނ ގ،ްސައިނ ސ ްއެނ ޑ ްޓެކ ނޯލޮޖީް
ް
ްމުދަލުގެްހާލަތު:ްއަދަދުްްމުދަލުގެްތަފ ސީލ :ް#

ްނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 5ްްސީލިނ ގްމައުނ ޓ ްއެއާްކޮނ ޑިޝަނ 1ް

ްނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 5ް ވޯލ ްމައުނ ޓ ްއެއާްކޮނ ޑިޝަނ 2ް

ްނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 10ްްއެކ ޒެކެޓިވ ްޗެއާްރ3ް

ްނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 1ްްވޯޓަރްޑިސ ޕެނ ސަރްް 4

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 1ްްއެކ ޒެކެޓިވ ްޗެއާްރ 5

ްނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 1ްްމީޑިއަމ ްެބކ ްޗެއާްރ 6

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 1ްްއެކ ޒެކެޓިވ ްޗެއާްރ 7

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 1ްްސ ޓޭނ ޑ ްފޭނ  8

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 3ްްޕ ލާސ ޓިކ ްޗެއާރްވައިޓ ް 9

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 1ްްވުޑަނ ްޑޯްރ 10

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 2ްްޕ ލޭޓ ްރެކ  11

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 7ްްގަޑި 12

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 1ްްވިތ ްރައިޓިނ ގެްޕެޑ ް ސ ޓޫޑަނ ޓ ްޗެއަރ 13

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 1ްްލަކުޑިްދޮރު 14

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 1ްްވައިޓ ްޯބޑ  15

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 1ްްސ ޓޫލ ްޗެއަްރ 16

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 2ްްޗ އާްރ އެކ ޒެކެޓިވ  17

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 2ްްލޯްެބކ ްޗެއަރ 18

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 3ްްމެޝިނ  ޕޮޓޯކޮޕީ 19

 ވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ ނުކުރެވޭް ބޭނުނ 20ްްބ ލޫ ސ ޓޫޑަނ ޓ ްޗެއަރ 20

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 31ްްއައިޕީްފޯނ  21



 

 

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 4ްްހެޑ ސެޓ  22

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 20ްްފޮްޗެއަްރ ރައިޓިނ ގ ްޕެޑ  23

 ހަލާކުވެގެނ ނުކުރެވޭްވަރަށ ް ބޭނުނ 1ްްެބނ ޗ ްޗެއަރ 24

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 2ްްބ ލައިނ ޑ ސ  25

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 6ްްޕެނަލް  ޓިއުބ ްލައިޓ  26

 ނުކުރެވޭްވަރަށ ްހަލާކުވެގެނ  ބޭނުނ 1ްްއެކ ޒޯސ ޓ ް އިނ ޑަސ ޓ ރިއަލ  27

 
 ބިޒ ނަސ ްސ ކޫލ ް

ް
ްމުދަލުގެްހާލަތު:ްއަދަދުްްމުދަލުގެްތަފ ސީލ :ް#

ްހަލާކުވެފައ01ްިްބީޓީޔ12000ްްޫއެއަރްކޮނ ޑިޝަނަރ1ްް

ްހަލާކުވެފައ08ްި ބީޓީޔ18000ްްޫއެއަރްކޮނ ޑިޝަނަރ2ްް

ްހަލާކުވެފައ03ްިްބީޓީޔ24000ްްޫއެއަރްކޮނ ޑިޝަނަރ3ްް

ްހަލާކުވެފައ03ްިްއޮފީސ ްމޭޒ ް 4

 ހަލާކުވެފައ02ްިްކޮނ ޕިއުޓަްރ-ޑެސ ކ  5

ްޭބނުނ ކުރެވިދާނެް-ާބވެފައ01ްި ފޫޓް  5×5-ވަށ ްމޭޒ  6

 ޭބނުނ ކުރެވިދާނެް-ާބވެފައ02ްި ފޫޓ  2.5×8ލަކުޑިްޑެސ ކ /މޭޒ ް 7

 ހަލާކުވެފައ09ްިްސެނ ޓިމީޓާްރ x 152 70 ލަކުޑިްޑެސ ކ  8

 ހަލާކުވެފައ01ްިްލަކުޑިްދޮރު 9

 ހަލާކުވެފައ01ްިްލަކުޑިްދޮރު 10

 ހަލާކުވެފައ13ްިްމަލ ޓިމީޑިއާްޕ ރޮޖެކ ޓަްރ 11

 ޭބނުނ ކުރެވިދާނެް-ާބވެފައ03ްިްއޮފީސ ްގޮނޑި 12

 ހަލާކުވެފައ01ްިްެބނ ކުއިޓ ްޗެއަްރ-ގޮނޑި 13

ްހަލާކުވެފައ01ްިްލޯެބކ ްޗެއަރ-ގޮނޑ14ްި

ްހަލާކުވެފައ03ްިްކޮނ ޕިއުޓަރްޗެއަރ-ގޮނޑ15ްި



 

 

ްހަލާކުވެފައ01ްިްޕޯލ ޑިނ ގ ްޗެއަްރ-ގޮނޑ16ްި

ްހަލާކުވެފައ19ްިްލެކ ޗަރްޗެއަްރ-ގޮނޑ17ްި

ްހަލާކުވެފައ08ްިްޕ ލާސ ޓިކ ްއާރމ ްޗެއާްރ-ގޮނޑ18ްި

ްހަލާކުވެފައ02ްިްސީލިނ ގް -ފަނ ކ19ްާ

ްހަލާކުވެފައ03ްިްއޯރބިޓް -ފަނ ކ20ްާ

ްހަލާކުވެފައ01ްި ސ ޓޭނ ޑް -ފަނ ކާ 21

ްހަލާކުވެފައ63ްިްކޮނ ޕިއުޓަރްސީޕީޔޫް 22

ްހަލާކުވެފައ73ްިްއެކިްސައިޒ ތަކުގެ-މޮނީޓަރ 23

ްހަލާކުވެފައ04ްިްފޫޓް  5×2.5ޕާޓިޝަނ ް 24

ްހަލާކުވެފައ02ްިްފޫޓް  5×5ޕާޓިޝަނ ް 25

ްހަލާކުވެފައ05ްިްފޮޓޯކޮޕީްމެސިނ  26

ްހަލާކުވެފައ01ްިްޕުރިނ ޓަރ 27

ްހަލާކުވެފައ01ްިްކީޯބޑު 28

ްހަލާކުވެފައ01ްިްސެނ ޓިްމީޓާރ 135×80ކެބިނެޓ 29ްް

ްހަލާކުވެފައ04ްިްސެނ ޓިްމީޓާރ 85×80ކެބިނެޓ 30ްް

ްހަލާކުވެފައ02ްި ސެނ ޓިްމީޓާރ 80×80ޕިޒަނ ްހޯލ 31ްް

ްހަލާކުވެފައ02ްިްވޯޓާރްޑިސ ފެނ ސަްރ32ް

ްހަލާކުވެފައ01ްިްޓީވ33ްްީ

ްހަލާކުވެފައ02ްިްއިމަރޖެނ ސީްލައިޓ 34ް

ްހަލާކުވެފައ01ްިްފޫޓް  6×1×3ބ ކ ްޝެލ ފ 35ްް

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ްފެސިލިޓީޒ ްމެނޭޖ މެނ ޓ ް

ް

ްމުދަލުގެްހާލަތު:ްއަދަދުްްމުދަލުގެްތަފ ސީލ :ް#

ްަބއުވެްހަލާކުވެފައ146ްްިް ޕ ލާސ ޓިކ ްގޮނޑ1ްި

ްހަލާކުވެފައިް ަބއުވ5ްެ ދޮރުފަތ  އެލ މިނިޔަމ 2ް

ްހަލާކުވެފައިް ަބއުވ3ްެް  މޭޒ  ކޮމ ޕިއުޓަރ3ް

ްަބއުވެފައ1ްިްލަކުޑިްސޯފާްފ ރޭމ ް ސިނ ގަލ  4

 ަބއުވެފައ2ްިް ސިނ ކ  5

ްހަލާކުވެފައިް ަބއުވ15ްެް  ޗެއަރ އެގ ޒެކ ޓިވ  6

ްހަލާކުވެފައިް ަބއުވ15ްެްޕިއުރިފައަްރ ވޯޓަރ7ް

ްހަލާކުވެފައިް ަބއުވ1ްެް މޭޒ  އޮފީސ 8ް

ްހަލާކުވެފައިް ަބއުވ7ްެް ފޭނ  އިނ ޑަސ ޓ ރިއަލ 9ް

ްހަލާކުވެފައިް ަބއުވ8ްެް ޑ ރޯވިނ ޯބޑ 10ް

ް
ްޓ ރޭޑިނ ގްޑިވިޜަނ ް

ް
ްމުދަލުގެްހާލަތު:ްއަދަދުްްމުދަލުގެްތަފ ސީލ :ް#

ްހަލާކުވެފައ03ްިްކޮނ ޕިއުޓާރްމޮނީޓާރ1ް

ްހަލާކުވެފައ03ްިްމިނީްޕީ.ސ2ްްީް

ްހަލާކުވެފައ06ްިްއައި.ޕީްފޯނ 3ް

ް
ް
ް
ް
ް
ް

ްްްްްްްްް
 



 

 

 
ްޑިވިޜަނ ްލޭނ ޑ ްޓ ރާނ ސ ޕޯޓ ްް

ް
ްމުދަލުގެްހާލަތު:ްއަދަދުްްތަފ ސީލ :މުދަލުގެްް#

ްހަލާކުވެފައ01ްިްއެއާރްކޮޑިޝަނަރ1ްްް

ްހަލާކުވެފައ01ްިްކަލާްޕ ރިނ ޓާރ2ް

ް
 
 
ް
ް

ްއަހުމަދުްއިމާދުްރާޝިދުްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް
ްސޭލ ސ ްމެނޭޖަރްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް

ްް 
ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް
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