
 
 

 ބިޑް ޑޮކިއުެމންޓް 

 
 

 2019 އޭޕްރީލް 21                        ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް: 
 ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް:

 1ލޮޓް  ލޮޓް:
 ލެޕްޓޮޕް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި:
 35 ގަންނަން ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްޕެސިފިކޭޝަން: 
 

Processor  Intel® Core™ i5 Series 8th Generation 1.8GHz or Higher 

Motherboard  Integrated sound capabilities 

RAM  16GB RAM DDR4 or Higher 

Hard Disk Drive  1 TB HDD (7200 RPM) or Higher 

Video Interface  Dedicated 1GB or Higher 

Network Interface  10/100/1000 Gigabit Ethernet and 

Integrated 802.11b/g /n/ac 

Bluetooth 4.0 or Above 

Optical Drive Optional 

Input / Output Ports  One USB 2.0 

Two USB 3.1 

One VGA port (Optional) 

One HDMI (4K Compatible)  

Keyboard  QWERTY Keyboard  

Pointing Device  Built-in pointing device / Trackpad  

Operating System  Genuine Microsoft Windows 10 64-bit 

Software Genuine Microsoft Office 2016 - Standard 

Drivers  All drivers for the supplied operating system  

LCD Display  13” – 15” 

Resolution 1366x768 resolution or higher 

Battery  3.5 hours continuous use 

Weight  Less than or equal to 2.0 Kg 

Additional Item(s) Back Pack 

Wireless/Bluetooth scroll wheel mouse (Compatible to Windows 

10) 

HDMI 2M Cable 

Warranty 3 Years Parts & Service 
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  457-AIT/1/2019/11(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު 

 2019 އޭޕްރީލް 21 އިޢުލާން ތާރީޚް 

ލަމުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ބީ
މުއްދަތު / ޕްރީ ބިޑް 
 ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ ތާރީޚް: 

- 

 13:30 :ގަޑި 2019އޭޕްރިލް  28 ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚް 

 ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިްސޓިކްސްނެޝަނަލް  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަޅާ ތަން 

 
 

އިރުޝާދު 
 ނަމްބަރު 

 ތަފްސީލް 

 ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު  1.1.0

ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  1.1.1
 އެޑްރެހަށެވެ.ދެވިފައިވާ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް 

 admin@stats.gov.mvއީމެއިލް: 
 it@stats.gov.mvކޮޕީ: 
 

 އަށެވެ.ޭނޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްިޓކްސްޑިއަށް ދުވަހުގެ އެގަ މަތީގައިވާއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންެޖހޭނީ  1.1.2
  

 ބީލަން ހުށަހެޅުން  1.2.0

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާން ބުނެފައިވާނަމަ ާހޒިރުވެފައިވާއަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާނުގައި  1.2.1
ބިޑް ެރޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތެއް ދީފަިއވާނަމަ އެ މުއްދަތުގައި މި ބިއުރޯައށް ވަޑައިގެން -އަދި ޕްރީ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 
. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް ހުންނަްނވާީނ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ

 ކޮންކަމަކަށް ހުަށހެޅޭ އަންދާސީހިސާބެއްކަން އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.ފަރާތުގެ ނަމާއި 
 

އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި އަގުތައް  1.2.2
 ބައިތަކަށް އަގު ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ.ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާެނއެވެ. އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހާ 
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ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް އަންދާސީހިސާބެއް ބަލައެއް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް  1.2.3
ފައިވާ އަންދާސީހިސާބުަތއް ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުަމށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ަކނޑައެޅި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

، ގަޑީގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަަހޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ހާިޟރުގައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްފަހު

 އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެޭވނެއެވެ.
ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ 

 ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ބީލަން
 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަާރުތން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ާހޟިރުވާން ވާނެއެވެ. އަދި މިޮގުތން ހުށަހަޅާ  1.2.4
އަންދާސީހިސާބާއި ބެހޭ ގޮުތން ަމޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭުނންވެްއޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާެތއް ދެވޭވަރުގެ 

ަށހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުަވތަ އޮޅުންައރާ އެއްވެސް މީހަކު ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. ައންދާސީ ހިސާބު ހު
ހާޟިރުވާ ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެަނމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް 

 .ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެްނމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ
 

ބު ޒަރީއާއިން ފޮނުވާ އަންދާސީހިސާބުތަްއ ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ. އަްނާދސީ ހިސާއީމެއިލް އާއި ފެކްސްގެ  1.2.5
 ޑޮކިއުމެންޓެވެ.ހުށަހަޅަންވާނީ  އޮރިޖިނަލް 

 

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ނަްނނޯޓު ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބީަލން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންާނނެެއވެ. ޕްރީބިޑް  1.2.6
ރު ނުވެވޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބީލަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެބައްދަލުވުމުގައި ދެވޭ ބައްދަލުވުމަށް ހާޟި

މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ އިރުޝާދެއް ބީލަން ުހށަހެޅުމުގެ ވަގުތު ހަމަުވމުގެ ކުރިން ހޯދާ ބީަލން ހުށަހެުޅމަށް ވާްނ 
 ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމަކީ ބީލަންެވރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 

 އިން އެމެންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެނޭަޝނަލް ބިއުރޯ އޮްފ ސްޓެޓިްސޓިކްސްގުޅިގެން  މަސައްކަތާއި 1.2.7
އެމެންޑްމެންޓެއް އީމެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އީމެއިލް ނުކުެރވޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ނަންނޯުޓ 

 ގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައައްސައިދެވޭނެއެވެ. ންޓް ދޫކުރުމުޑްމެއިވާ ނަންބަަރށް ގުޅައި އެމެންކުރެވުނުއިރު ދެވިފަ
 

ނަްނނޯޓު ކުރާއިރު ޖަހާ މޮބައިލް ނަްނބަރަކީ ބީަލން ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ބީލަމުގެ ކަންަކން ބަލައްާޓ  ބީލަމްގައި 1.2.7
 ފަރާތުގެ ނަންބަރު ކަމުގައި ވާްނވާނެއެވެ.

 

1.2.9 
 )ހ(

ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު 
  އިޚްތިޔާރު ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަތުމުގެ

ފަރާތަުކން ހުށަހަާޅ  އަދި ބަލައިގަުތމަށްފަހުވެސް ތިރީގައި މިދަންނަާވ ތަކެތި ެނތްނަމަ އެފަދަ ލިބިގެންވެއެވެ. 
 އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
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1.2.9 
 )ށ(

ބީަލން ވެރިޔާގެ ސޮއި އޮންނަން ވާނެއެވެ. ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއި ކޮށްފައި ނުވާނަމަ އަންދާސީހިސާބުގައި ހުށަހަޅާ 
 އެ އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

1.2.9 
 )ނ(

ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށް، އެއާއި އެއްގޮތަށް  30މި ބީލަން ހުށަހަޅާތާ މަދުވެގެން 
 ޢަމަލުކުރާނެކަމަށް ކޯޓޭޝަން/ެއސްޓިމޭޓްގައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 

1.2.9 
 )ރ(

ހަމައަށް އަދި ސްޕެސިފިކޭޝަން( ފުރި މި ބީލަމުގައި ވިއްކާ ތަކެތީެގ ތަފްސީލް )ބްރޭންޑް، މޮޑެލް/މޭކް،
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. ވިއްކާ ތަކެތީެގ ތަފްސީލް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުާވ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާތިލް ުކރެވޭނެއެވެ. 

 

 އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  1.3.0

1.3.1   ީބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕ 
 ީރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ /ބީޕީޓީޖީ.އެސް.ޓ 
  (ް4ޖީއެސްޓީ/ބީޕީޓީ ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓ )ާމަސްނުވ 
 ްބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލ 
  ެ(ދުވަހުގެ އަަހރު 1ވޭތުވެދިޔަ ސްޓޭޓްމަންޓް ) ބޭންކްބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގ 
 ިފައިވާނަމަ އެފަރާތެއްގެ ސަޕްލައިކޮށްދީށް މިފަދަ ތަކެތި ޑްހުށަހަޅާ ފަރާތުން ސަރުކާރަބ

މަސައްކަތުގެ ފެންފަރު އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ހޯދުމަށްފަުހ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  ްބީލަން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑް ކުރުމުގެ ކުރިން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސ
ށަވަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ަބލާ ބެލުމުން، ަދޢުލަތަށް ބަލާ ކަ މިބިއުރޯއިންފައިސާއެއްވޭތޯ 

 މިބިއުރޯއިންއެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ، ޕްރޮޖެކްޓު އެޯވޑު ކުރެވޭނީ 
ތެރޭގައި އެފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ

ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އަދި މިމުއްަދތުގެ 
ާފސްވާ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަޅާ ފަރާތަށް މަސައްކަތް އެވޯޑު ،ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ދެން އޮްނނަ

 .ލިބިގެން ވެއެވެ މިބިއުރޯއަށްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
 

ލްކުރުމުގެ ށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަ ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ އިރުޝާދާއިއެއްގޮތަށް ބީލަން ހު 1.4.0
 އިޚްތިޔާރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައްހުރީ މި ލިސްޓުގައި ވާ ތަރުތީބުން ތަރުީތބު ކުރެވިފައި 1.4.1

  ޞަްފޙާކަން އެނގޭގޮތަށް(ޞަފްޙާ ނަމްބަރު ޖަހާފައި )ކިތަްއވަނަ ޞަފްޙާގެ ކިތައްވަނަ  1.4.2

  ޞަފްޙާތަކުގައި ހުރީ ސޮއިކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާފައި 1.4.3

  ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ހުރީ ވަކިނުާވނެހެން ބައިނޑްކޮށް / ހީރަސްޖަާހފައި 1.4.4



 

 
 5ގެ  7ސަފްޙާ 

  ް ނ ޝަ ް ކ ެ ާ -2ސ އ ި ރ ީ ޓ ި އ ަ ރ ް ކ  ް ނ ޝަ ޭ އ ު ލ ެ ވ ި  އ
ހުށަހަޅާފައި  )ކްރައިޓީރިއާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަ ނުވާނަމަ ނުވަތަ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް   

 ނުވާނަމަ އެބަޔަކުން ފެއިލް ވާނެއެވެ(

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން  2.1

   ެކުންފުނީގެ ނަަމ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް އަދި ާއންމު ަފރުދެއްނަމަ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާުތގ
 ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހުށަހަޅާފައިވުން

 ްމީރާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާފައިވުނ 
 

 މާލީ ތަނަވަސްކަން  2.2
 ސޭލްސް/އާމްދަނީ 2.2.1 

  ިބޭްނކްދުވަހުގެ  އަހަރު 1ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުގެ މިހާރުގެ ހާލަތް ދެނެގަތުަމށްޓަކައި ފާިއތުވ 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް( 1.3.1ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅުން )

 ެގެން އޮނަންވާނެއެވެ.ނހުށަހަޅާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމެްނޓްގަިއ އެކައުންޓް ބެލެންސް އ 
 

 ޓްސް ލިކުއިޑް އެސެ 2.2.2
ޓްސް"ގެ ންކުރުމަށްޓަކައި، "ލިކުއިޑް އެސެޤާބިލުކަން ހުރިކަން ޔަޤީ އަވަހަށް ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމުގެމިތަކެތި 
 ުހރުން ބޭންކް އެކައުންޓްގައި ފެންަނން 50އަގުގެ % ހުށަހަޅާގޮތުގައި 
 ނުވަތަ، 

 ކްރެޑިޓް ރެފަރެންސް ސިޓީ  
 :ކްރެޑިޓް ރިފަރެންސް ސިޓީ ހުށަހަޅާނަމަ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވުން  

 .ގެން އޮތުންފަރާތުގެ ނަން އެއިސާ ފޯރުކޮށްދޭ ކްރެޑިޓަށް ފަ
 .ގެން އޮތުންނފައިސާގެ އަދަދު އެ
 ގެން އޮތުން ނއި މުއްދަތު އެޚާފައިސާ ދޫކުރާ ތާރީ

 
 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  2.3.0

ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ނިންމިކަމުގެ  އަހަރު 3ޭވތުވެދިޔަ  ތަޖުރިބާއަށް މާރކްސްދެވޭނީ، 
) ގިނަވެގެްނ މިބަޔަށް ޕޮއިންޓްއެވެ. 2ރިފަރެންސް ލެޓަރ ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ލިބޭނީ 

       ޕޮއިންޓެވެ.( 10ލިބޭނީ 
 

 މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ އަގު  2.4.0

  .ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ބައި ތަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވުންޑޮކިޔުމަންޓްގައި އަގު ހުށަހަޅަން  
 .އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަގު ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ އިވެލުއޭޝަންއިން ފެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ
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   .މަސައްކަތާއި އެކަށީގެންވާ އަގެއް ހުށަހަޅައިފައިވުން
 

 ގަނޑު ރާނެ މިން ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކު  2.5.0

 އިވަލުއޭޝަން މިންގަނޑު 

ޕޮއިންޓްގެ  ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް  ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ 
 އަދަދު 

މަދުވެގެން 
ހޯދަންޖެހޭ 

 ޕޮއިންޓް 

އަގު ) 70 ×ހުށަހެޅިއަގު  / ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ ހެޔޮ އަގު އަގު 
 ކުޑަވިވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ.(

70 35 

 20 ×ތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު  ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަ މުއްދަތު 
 މަސައްކަތް ނިންމާ މުއްދަތު ކުރުނަމަ ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ.()

20 10 

 5 10 10 ×އަދަދު /  އަދަދުހުށަހެޅި  ޔުންލި މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 
 

 ނޯޓް: 2.5.1

އަންދާސީ ހިސާބު އިވަލުއޭޓް ުކރުމަށްފަހު ހޮވުނު ައންދާސީ ިހސާބެއް ހުށަހެޅިފަރާތަކަށް އެަކްނ ލިއުމަކުން  2.5.1.1
 އެންގޭނެއެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެމަސައްކަތައް ހޮވުނު ފަރާތައް ލިއުމަކުން އެކަން އެންގުމަށްފަހު ެއ  2.5.1.2
ުނވަތަ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަެތއް ނުނިމިގެން މަސައްކަތް އަުތލައިފިނަަމ، މަސައްކަތުން ވަކިވެއްޖެނަމަ، 

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް  1ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން ކުރުވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި 
 ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

 ފަރާތަކަށް  ދެަވނަ ނުގެންފިނަމަ ވަޑައި ސޮިއކުރުމަށް ތެރޭގައި ވަސްދު 2 އަންގާތާ ސޮއިކުރުމަށް އެގްރީމެންޓްގައި 2.5.1.3
 .ކުރެވޭނެއެވެ އެވޯޑް
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 ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

 
 :  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން

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

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެސްޓްމެންޓެއްނަމަ، ވެރިފަރާތުގެ ނަން:   
........................................................................................................................................ 

 
 އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނަމަ އެފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

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

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

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

ކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެސްޓްމެންޓެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ 
 އެޑްރެސް:

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

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

...................................................................... 
 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަމްބަރު: 

............................................................. 
 އީމެއިލް އެޑްރެސް:

...................................................................... 
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު:)ކުންފުނި ނުވަތަ  

 އިންވެސްޓްމެންޓެއްނަމަ( 
 

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

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް: )ކުންފުނި ނުވަތަ 
 އިންވެސްޓްމެންޓެއްނަމަ(
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