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Spec Sheet 

Microsoft 365 License Renewal 

 

Qty Item Details 
205 Microsoft 365 Business 

Basic 1 Year Plan 
• Licenses to be registered under our organization 

name: Prosecutor General's office of the Maldives 
• Create a hub for teamwork to connect teams 

withMicrosoft Teams 
• Web versions of Office Apps 
• Store and share files with 1TB of OneDrive 

cloudstorage per user. 
• Host online meetings and video conferencing for up 

to300 users 

 



 

  

 އިރުޝާދު ދެވޭ    ކަށ  ޅާ ފަރާތ ތަ ބީލަނ  ހުށަހަ :  1  ސެކ ޝަނ  

ބީލަމަށ   
ކުރިމަތިލެވޭނެ  

 ފަރާތ ތައ  

ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ • ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ގެ  މި  ،ބީލަނ   އިކޮނޮމިކ   އޮފ   ކުދި،  ނިސ ޓ ރީ    ދުމެ  އަދި  ދިކު އެނ މެ 
 ވެ. ށެ ކަދިވެހި ވިޔަފާރިތަ އިވާ ރެވިފަރީ ކު އ ގައި ރަޖިސ ޓައަކުނ  ގިނ ތިއެތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިނ ތިފަނ 
 

ކުދިކު   "އެނ މެ • މެނ ދުފަ  ދި،  ގޮތުއަދި  ތަކުގެ  ވިޔަފާރި"  އަ  ގައިނ ތީގެ  ކުދި  ފަނ ތީގެ  ބެލެވޭނީ  މެދު  ދި 
ނަނ ބަރު   )ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ގައިމި  ށުނ ދަ   ގެ(  6/ 2013ވިޔަފާރީގެ  އިކޮނެމިކ   އޮފ     ނިސ ޓ ރީ 

 ކެވެ. ސ ޓަރީކޮށ ފައިވާ ފަރާތ ތަރަޖިއި ވިޔަފާރިއެއ ގެ ގޮތުގަ

 
 ލ  ސީ ތަފ   #
 
 މާއި މައުލޫމާތު ސާފުކުރުނ  ރަޖިސ ޓަރީވު   ބީލަމުގައި  1
ގުޅިގެނ  1.2 މަ  ީބލަމާއި  ފޮނުސާފުކުރަނ ޖެހޭ  ސުވާލެއ   އެ  ވާނަމަ  މަޢުލޫމާޢުލޫމާތެއ   ދެވިފައިވާ    މަށ ކުރުފުސާތު  ވަނ ވާނީ، 

   .އީމެއިލ  އެޑ ރެހަށެވެ ވާ އެރީގައިރޭގައި، ތިގެ ތެމުއ ދަތު
 މެއިލ  މެދުވެރިކޮށ  ގެ ކުރިނ  10:00ދުވަހުގެ  ުބދަ ،18މޭ  2022 ނ :ވުރީޓަޖިސ މުގައި ރަލަީބ •
 ނުދެވޭނެވެ. ޞަތު ނުވާ ފަރާތ ތަކަށ  އަނ ދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުރީީބލަމުގައި ރެޖިސ ޓަ •
 gov.mvficeprocurement@pgof.: އިލ މެއީ •
 ފޯނަށެވެ. 3003287 ގުޅުއ ވާނީ •

 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުނ . ބީލަނ    2
 ީބލަނ  ހުޅުވުނ :  އަނ ދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅެޅުމާއި 2.1

 އި.ގަ 10:00ދުވަހުގެ  ުބރާސ ފަތިވާ  19 މޭ 2022ތާރީޚ : 

 އިރުޝާދު ށ  ދެވޭ  ތަކަތ  ރާ ޅާ ފަ ށަހަ ނ  ހުލަ ބީ  3

ޅިވާ ގަޑިއަށ  ހާޟިރުވަނ ވާނެވެ. އަދި މިގޮތުނ  ހުށަހަޅާ އަނ ދާސީ ހިސާާބއި އެތުނ  ކަނޑަރާ ހަޅާ ފައަނ ދާސީ ހިސާުބ ހުށަ 3.1
ސީ ދާނ . އަވާނ ވާނެވެރު ހާޟިހަކުމީ  ގެތެއ  ދެވޭވަރުއެފަދަ މަޢުލޫމާ  މަނަ  މާތެއ  ސާފުކުރަނ  ބޭނުނ ވެއ ޖެލޫެބހޭ ގޮތުނ  މަޢު

ހު ނުކުރިގެ  ށަހެޅުމުހިސާުބ  އުފެދޭ  ޚިލާފު  އޮނ   އެޅުވަތަ  އެކަމެއ    ވެސ އ ނ އަރާ  ޭބނުނ ވެއ ޖެނަމަ  ސާފުކުރަނ   ކަމެއ  
 ސާފުކުރަނ ވާނެވެ. 

  ތަށ  ގު އަ   ޝަނ  ޕ  އޮ  (ކެވެ. ެބސާހިމެ އަނ ދާސީ  ކޮނ މެ ފަރާތަކަށ  ހުށަހެޅޭނީ އެނ ށަހެޅުމަށ  ހާޟިރުވާއަނ ދާސީ ހިސާުބ ހު 3.2
މިއޮފީހުނ  ބަލައިގަނ ނާނީ އެނ މެ ކުޑަ    ހުށަހެޅި އަގުތަކުނ    ، ނަމަވެސ  ހިމަނާފައިވީ   އިނ ( ގިނަ ރެ  ގަށ  ވު އެކެއ ( އަ )  01) 

 )  . ވެ އަގެ 

 އެވެ. ހުށަހަޅާ އަނ ދާސީ ހިސާުބތައ  ބަލައިނުގަނެވޭނެ ޔާއިނ ދި ފެކ ސ ގެ ޒަރިއ  އީމެއިލ  އަ 3.3

ީބލަމުގެ ކަނ ކަނ   ތަވަ ބީލަނ  ވެރިޔާގެ ނުރަކީނ ަބކުރާ ނައި ހިއ ސާގޮތުގަ ގެރެއ ނ ަބޅޭ ނައި ގުގަުބހިސާ ސީދާނ އަ 3.4
 ނެވެ.ގެ ނަނ ަބރު ކަމުގައިވާނ  ވާތުރާބަލަހައ ޓާ ފަ

  .ތަށެވެދަމުއ  ގެހުދުވަ (ފަސ ދޮޅަސ ) 60ޅުވާ ތާރީޚުނ  ފެށިގެނ  ރީޚ  އޮނ ނަނ ވާނީ ީބލަނ  ހުީބލަމުގެ މުއ ދަތު ހަމަވާ ތާ 3.5

 އޮނ ނަނ ވާނެވެ.    ހާފައި ޖަ   ޓޭޕ  ސ    ކުނ ފުނީގެ   ސޮއިކޮށ    ރިޔާ  ވެ  ބީލަނ   ފޯމުގައި ށަހަޅާ ހު  އަގު  3.6
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ކޮ  ހުށަހަޅަނ ވާނީ  ނ ީބލަ 3.7 އުރައެއ ގައެވެ.  ަބނ ދު  ސިޓީ  ޭބރުގައި ގެއުރައިސިޓީ  ށ ފައިވާ  ނަނ       ޔެފައި  ލިީބލަމުގެ 
އުރައިއެވާނެއޮނ ނަނ  ސިޓީ  ފޯ  އެޑ ރެސ އި  މާނަ  ތުގެ ފަރާ  ހަޅާހުށަ  ނ ީބލަ  އިގަވެ.  ނައަދި  އޮނ ނަނ  ޔެލި  ރުމ ަބނު    ފާ 

  .އެވެނެވާ

  އަދި   ނެވެ.ދިވެހި ރުފިޔާ އިނ   އަގު އޮނ ނަނ ވާނީ  ހެނ ނެވެ.ވަކިނ  އެނގޭނެ  ގުއައެސ ޓީ އާއި ޖުމ ލަ  ވަނ ވާނީ ޖީއަގު ހުށަހަޅު 3.8
  .ނެއެވެ ނ ވާކުރަހަމަފުރި އިަބއަގު ހުށަހަޅާ  ގެގައިވާ ފޯމު 1 ޖަދުވަލު

  އިސާއެއ  ފަ  އެއ ވެސ ދައުލަތަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ    ،ށ އެވޯޑުވާފަރާތަލަނ   ީބ  ނ އި ކުރުމުގެ ކުރި ސޮ ގައިމުވުއ ަބސ ކަތު އެއ މަސަ 3.9
ދެއ ކުމަށ    އެފައިސާއެއ   މު  07ވާނަމަ  ދެދުވަހުގެ  ފަވޭނެވެ.  އ ދަތެއ   ދައ ކައަދި  ޖެހޭފަރާތެއ އިސާއެއ    ނަމަނ  

 ނ ވާނެވެ.ޅަށަހަހު އ މެލިޔު ގޭނެއެނ ނ ކަފަރާތެއ  ދާމުނ ކަދަށ ފައިސާ

ހުށަހަ  ޅަނ ށަހަހު  ބީލަނ  3.10 ފާއިތުވުމަށ ފަހު  ގަޑި  ަބީބއެއ ވެސ     ޅާކަނޑައެޅިފައިވާ  ނުގަނެވޭނެއެވެލަމެއ     އ  ނ ތަީބލަ  .ލައެއ  
ހަމަޖެހިފައިވަ ކެނޑުމަށ   އުރަ  ކަނޑަބަނ ދުކޮށ ފައިވާ  އެކަމަށ   ފަރާހުހަޅާ  ށަހު  ބީލަނ   ގަޑީގައި   ވާފައިޅިއެނީ   ގެއ ތ ތަކެރިހާ 

ނުގެނެވޭނެއެވެ. ޅުމަށ ފަހު،ހެށަހު  ބީލަނ ޟިރުގައެވެ.  ހާ ަބދަލެއ   ކަނޑަ  އަގަށ   ހުޅުވަނ   ޖެހުއެބީލަނ   ގަޑި  މުގެ  ޅިފައިވާ 
 .އެކެވެމާނ  ޒިގެތުލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ީބނ  ވަޅުހު ކުރިނ 

 ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.ނ ޓެއ  އެމެނ ޑ މަ އެ ނ ޓެއ  ދެވޭނަމަނ ޑ މަމެއެ  ނ އޮފީހުމިޅިގެނ  މާއި ގުލަމިީބ 3.11

  ނ  ކު ޖެނަމަ، އެ ފަރާތަނިކޮށ  އެ ފަރާތަކުނ  އެ ކޮނ ޓ ރެކ ޓާއި ޙަވާލ  ނުވެއ ވަ  ވަކިފަރާތަކަށ  ދޭނ ނިނ މާފައި  ޓެއ ކ ކޮނ ޓ ރެ 3.12
އަނ ހަށަހު ހިސާުބޅާ  މަދުތަދާސީ  މުވަހުމަސ ދު  6ގެނ   ވެއ   މިއ ދަގެ  ިބޑ   ލައެަބ  އޮފީހުނ ތަށ   އަދި  ނުގަނެވޭނެވެ.  އ  

 ފައިސާ ދައުލަތަށ  ނެގޭނެވެ.  ށ  ެބހެއ ޓިގެ ިބޑ  ސެކިއުރިޓީއަކޮނ ޓ ރެކ ޓެއ އ  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ސެކިއުރިޓީއެ

އަގުދެވޭކަތުމަސައ  3.13 ގުއ ކަމަސަމި  ނީގެ  ކުރެނ ގެޅިތާ  ގޮތަށ ނ ޓުގައިމަގުރީއެ   ވޭ   މަސަ  ،ވާ  ނިމުމުނ   ކަތ  އ މަސައ ކަތ  
 ނ މުނ ނެވެ. ވޮއިސ  ހުށަހެޅު ފަރާތުނ  ލިޔުނ  ދިނުމުނ ، މަސައ ކަތ  ކުރި ފަރާތުނ  އިނ  މިއޮފީހުގެަބލައިގަތ ކަމަށ 

މަސަ 3.14 މި  ކުރާފަރާތުނ ،  ކާމިޔާުބ  ނަ  ޑުޮބ  ށ ވުރެޔާއަފިރު  500,000.00  އަގަކީ  ވާ އިފަވާއ ހުށަހަޅުއ ކަތައ   ިބޑ     މަ، އަގެއ  
ސަރުކާރުނ  ޤަޫބލުކުރާ ޭބނ ކަކުނ    )ދޭއ  އިނ ސައ ތަ(  2ީބލަމުގެ ކޮނ ޓ ރެކ ޓ  އަގުގެ %  ގޮތުގައި   ގެޓީޕަރފޯމަނ ސ  ގެރެނ 

ފަ ގެއަޝިނ އިނޭނުވަތަ  ދޫކޮށ ފައިވާ  މިމަސަކަތަށ   އިނ ސ ޓިޓިއުޝަނ އަކުނ   ހުލ   ސ   ނ  ޕަރފޯމަ   ވާނެވެ.ށަހަޅަނ ރެނ ޓީއެއ  
 ރާތުނ ނެވެ. ފަ މިޔާބުކުރާ  ބިޑ  ކާ   ނީ ޖެހޭ   ހުށަހަޅަނ    ނ ޓީ ރެ ގެ 

ދޭވަކިފަރާތަކަ  މަސައ ކަތ  3.15 ފަރާތަކުނ ފަނ މާނ ނިށ   އެ  ވަނިކޮށ   ނުވެއ ޖެ  އި  ޙަވާލު  ކޮނ ޓ ރެކ ޓާއި  ފަރާއެ  އެ    ތަކުނ  ނަމަ، 
 .ނެވެއެއ  ނުގަނެވޭއޮފީހުނ  ަބލަ  މުއ ދަތަށ  މިދުވަހުގެމަސ  6ވެގެނ  ދުހަޅާ އަނ ދާސީ ހިސާުބތައ  މަށަހު

  ބީލަނ    ފަރާތަށ   ކުރާކާމިޔާުބ  ބީލަނ   ނުވަތަ  މަކިވެއ ޖެނަވަ   ނ ީބލަމު  ފަރާތަކުނ   ހުށަހެޅި  ބީލަނ   ށ ފަހުމަހުޅުވު  ލަނ ީބ 3.16
 ހުށަހަޅާފައިވާ  ނ އެފަރާތު  ޖެނަމަ ލުނުވެއ ހަވާ  ީބލަމާ   ނ ކުރިފަރާތު  ކާމިޔާުބ  ީބލަނ   ،ހުލިުބމަށ ފަ  ލިޔުނ   މުގެކާމިޔާުބވިކަ
 . ނެގޭނެއެވެ ތަށ ލަޢުދަ ޓީސެކިއުރި

ރާ  ކުަބޔާނ ހ( ގައި  ގެ )  1.02ޤަވާއިދުގެ    ޔަތުމާލިއ   ލަތުގެ ގުޅުމެއ  )ދަޢުފަރާތަކީ މިއޮފީހުގެ މުވައ ޒަފަކާ  ހުށަހަޅާ  ބީލަނ  3.17
އެސޯރިލޭޓިވ   "ކ ލޯޒ  "ކ ލޯޒ   ނުވަތަ  ކަމުގައިވ ސިއޭޓި"  އޮތ ކަމުގައިގުޅުމެއ ފަދަ  ށ ފައިވާަބޔާނ ކޮ  "  އެކަމުގެވާނަމަ  (   ، 
 ވެ.ނ  ވާނެއެހުށަހަޅަ އިކޮށ ނެ ލިޔުމެއ ގައި ސޮނގޭއެ ތުމާމަޢުލޫ ސާފު

  ށީގެނ ވާ އެކަ  އަގަކީ   ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތ ތަކުނ    ހުށަހަޅާ   ބިޑު   ، ކުރެވޭނީ   ހަވާލު   ދިނުމަށ    ދުމަތ  ޚި   ނުވަތަ   މަސައ ކަތ    މި  3.18
 . ނިއ ޖެނަމައެވެ ފެ  އޮފީހަށ  މި   އ ކަމަށ  އަގެ 



 

  

 . ތަކެތި  ހޭ އަނ ދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަނ ޖެ  4

 ( ނ  ހުނ ނަނ ވާނީ އެފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑ ގައެވެ.ޓޭޝަ ކޯޓޭޝަނ  )ކޯ • 4.1
 ގެ ކޮޕީ.ފިކެޓ ޓ ރޭޝަނ  ސެޓ ޖިސ ވިޔަފާރި ރެ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލަނ ީބ •
 އިވާ ފަރާތ ތަކުނ  އެކަނި( ފަޖިސ ޓަރ ކޮށ ކޮޕީ )ރެޓ ފިކެޓ ގެ ޖީއެސ ޓީ ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެ •
  ލިޔުނ .ފަރާތެއ ނަމަ އެކަނ  އަނ ގައިދޭޖެހޭ ކެޓ  ހުށަހަޅަނ  ނުފިޓ ޓ ރޭޝަނ  ސެޓެކ ސ  ރެޖިސ  •

 )ީބ.އޯ.ކިއު.( ކ އޭނ ޓިޓީސ އޮފ  ިބލ  ފުރިހަމަކޮށ ފައިވާ  ޝީޓާއެކު ދެވޭ މަސައ ކަތުގެ މަޢުލޫމާތުމި •

ނ ވާނީ  ނަބައެއ  ހުނ ގެ ހުރިހާ  އިވާ ފޯމު )މި ފޯމު ގަ   1  ދުވަލ ޖަކުރެވިފައިވާ    ކަރުދާސ އެއ   ތު ޝީޓާމި މައުލޫމާ •
 ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ.(

ދައ  • )ތަ ތަޖުރިާބ  ލިޔުނ   ގޮކައިދޭ  ވޭތުވެ ގުނާ   ތުގައިޖުރިާބގެ  ދައުލަތުގެ    މިދާއިރާއިނ   ،ރުތެރޭގައިއަހަ  5ދިޔަ  ނީ 
ރަ ނުވަތަ  ޙިސަރުކާރުވާ  ކޮށ ފައިޓ ރީ ޖިސ އިދާރާއަކުނ   ކުގެ  އެކަނ    ކޮށ ތ މަސައ ކަ  ތަކުނ ނ ފުނ ނިއ ސާވާ  ނިނ މާ 

 ލިޔުމެވެ.(ވާ ދީފައި ދީއަނ ގައި
ހ( ގައި ގެ )  1.02ޤަވާއިދުގެ    މާލިއ ޔަތު  ލަތުގެ ގުޅުމެއ  )ދަޢުފަރާތަކީ މިއޮފީހުގެ މުވައ ޒަފަކާ  ހުށަހަޅާ  ބީލަނ  •

ފަރާތެއ     ( އޮތ ފަދަ ގުޅުމެއ އިވާކަމުގައި ަބޔާނ ކޮށ ފަ"  އޭޓިވ ސިސޯލޯޒ  އެ" ނުވަތަ "ކ ރިލޭޓިވ   ރާ "ކ ލޯޒ ކުަބޔާނ 
 ވެ.ނ  ވާނެއެހުށަހަޅަ އިކޮށ ނެ ލިޔުމެއ ގައި ސޮނގޭއެމާތު މަޢުލޫ  ސާފު މުގެ، އެކަމަވާނަ ކަމުގައި

 ނ . ރު އިވޭލުއޭޓ  ކު   ލަނ ތައ  ބީ :  2ސެކ ޝަނ   
 ލ  ތަފ ސީ  #

  ށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެ އަނ ދާސީ ރިހަމައަށ  ހު  ނުވަތަ ލިޔުނ ތަށ  ފު ހަމަނުވާ   ތައ   ޝަރުތުށ ފައިވާ ކ ރައިޓީރިއާގައި ބަޔާނ ކޮ  
 ލ ވާނެވެ. ބާތި   ބެއ  ސާ ހި 

   ޕޮއިނ ޓ (   80ތައ  ހުށަހަޅާ އަގު ) ސައ ކަ މަ  1

ފުލ    އަގަށ   ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެނ މެ ކުޑައަގަށ  މާކ ސ   )  80  ×ޅި އަގު  ހުށަހެ  /ށަހެޅި އެނ މެ ހެޔޮ އަގުހު • 
 ( ނ ނެވެ.ގޮތަށ  ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުލިޭބ  ޓ އިނ ޕޮ

 އިނ ޓ ( ޕޮ   10)  މުއ ދަތު   މަސައ ކަތ  ނިނ މޭނެ  2

ފުލ    މުއ ދަތަށ  ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެނ މެ ކުޑަމާކ ސ   މުއ ދަތަށ ) 10 × މުއ ދަތުޅި ހުށަހެ /މުއ ދަތު ކުޑަށަހެޅި އެނ މެ ހު 
 ( ނ ނެވެ.ގެ އުޞޫލުލިޭބ ގޮތަށ  ރޭޝިއޯ ޕޮއިނ ޓ 

 ނ ޓ ( ޕޮއި   10)    ގޮތ   ޕޮއިނ ޓ  ދޭނެ އަށ  ތަޖުރިބާ  3

ލިޔުނ ތަކަށ ހު  ދޭނީ  ނ ޓ ޕޮއި  ާބއަށ ތަޖުރި •  ހުށަހަޅާ  ށަހަޅާ  ލިޔުނ   ގިނަ  އެނ މެ  ަބލައިގެނ   ފުލ ފަރާތަކަ   ށ  
  ގޮތަށ  ރޭޝިއޯ އުޞޫލުނ ނެވެ. ލިޭބ ޕޮއިނ ޓ 

އ ކަތ ތައ  މަސަ)  ވެ.ތަކަށެއ ގެ މަސައ ކަތ ރެއ ވައ ތަތާއި ގުޅޭ އެމި މަސައ ކަދިނުމުގައި ބަލާނީ    ޕޮއިނ ޓ ޖުރިާބއަށ   ތަ •
ގޮރިާބގެތަޖު ގު  އިދާރާނީ  ނާތުގައި  ރަދައުލަތުގެ  ނުވަތަ  ސަރުކާ އަކުނ   ޙިޖިސ ޓ ރީކޮށ ފައިވާ  އ ސާވާ  ރުގެ 
 ދީފައިވާ ލިޔުމެވެ.(އަނ ގައިދީ ކޮށ ނިނ މާ އެކަނ  މަސައ ކަތ  ނ ނ ފުނ ނިތަކު ކު

 ާބއަށެވެ.  ތަޖުރިކަތުގެއަހަރުގެ މަސައ   5 ތުވެ ދިޔައި ބަލާނީ ވޭދިނުމުގަ އިނ ޓ ޕޮ •

 

 



 

  

   1ދުވަލ  ޖަ

 ގެ ބައި: ޢުލޫމާތު ށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ މަ ހު   . ބީލަނ  1

 (ނ  ނަރީރި ރަޖިސ ޓަވިޔަފާ)  ގެ ނަނ :ށަހަޅާ ފަރާތުބީލަނ  ހު

 ....................... ....................................... .......... ............. ........ ................ ...... ........ ..... ..................... ... ... 

 އެޑ ރެސ : ގެ ލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުީބ

.......................................................................................................................................................... 

 ހަމަ ނަނ :ރިފު  ގެތުނ  ބަލަހައ ޓާ ފަރާކަނ ކަ ގެ ލަމުީބ ރާތުގެފަނ  ހުށަހަޅާ ލަީބ

.................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................:ނު ނަނ ަބރުގުޅޭނެ ފޯ
 ..................................................................................................................ރެސ :...........އީމެއިލ  އެޑ 

 : ގެ ބައި ތު ސ ޓ ރޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާ ސ  ރެޖި އި ޓެކ  . ވިޔަފާރިއ2ާ

 :ރެޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ ނަނ ރި ވިޔަފާ މީރާގައި

 ........... ................ ............ ...................................................................... .......... ............ . ....... . .. .......... 
 ............................................................................................ ނަނ ަބރު:ޑެނ ޓި ފިކޭޝަނ  ޔަރ އައިސ  ޕޭކ ޓެ

 ވާކަނ  ނުވަތަ ނޫނ ކަނ . ލަތަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ފައިސައެއ  ދައު
 ޖެހޭ              

 ހޭ ނުޖެ             

 : ގެ ބައި ހުށަހަޅާ ޝީޓު   ގު އަ  -3

 .....................................................................................................ދަތު: .ދާސީ ހިސާުބގެ ވެލިޑިޓީ މުއ އަނ 

 ........................................................................... މަސައ ކަތައ  ހުށަހަޅާ މުއ ދަތު: )ބަނ ދު ދުވަސ  ހިމަނާގެނ (

 ............................................................................................:ޔާއިނ (ރުފިދިވެހި ޅާ އަގު )ހައ  ހުށަމަސައ ކަތަ

 ބީލަނ  ވެރިޔާގެ:
 

 ނަނ :
 

 ނަނ ަބރު:  އައިޑީ ކާޑ 
 

 އި: ސޮ                            ތާރީޙ :    

 

ނ ޓ  ސ ޓޭމ ޕ  މަޓ އިނ ވެސ /ކުނ ފުނި  
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