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މައިކްރޯސޮފްޓް ސަރފޭސް ލ ޕްޓޮޕް ސްޓޫޑިއޯ އަދި މޮނީޓަރ ، 8މައިކްރޯސޮފްޓް ސަރފޭސް ޕްރޯ  ،ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް )

 (ސަޕްލައިކުރުން 

 ޢުލާނާއި ގުޅިގ ން ދ ވޭ މަޢުލޫމާތު:( އި 2202 ޖޫން  50) 62/202A3/1/2-(IUL)197  ރު:ނަމްބަ  މިކޯޓުގ  

 :ތަފްސީލް  އަދި  ތަކ ތި /  ޚިދުމަތް  ބޭނުންވާ  ހޯދުމަށް  .1

 ގައި(. Annex-01 ޞީލް)ތަފް ސަޕްލައި ކުރުން. )ޑ ސްކްޓޮޕް( ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް   07 1.1

 ގައި(. Annex-01 ޞީލް)ތަފްސަޕްލައި ކުރުން.  8ޕްރޯ ސަރފޭސް  ސޮފްޓްއިކްރޯމަ 01 1.2

 ގައި(. Annex-01 ޞީލް)ތަފްމައިކްރޯސޮފްޓް ސަރފޭސް ލ ޕްޓޮޕް ސްޓޫޑިއޯ ސަޕްލައި ކުރުން.  04 1.3

 ގައި(. Annex-01 ޞީލް)ތަފްސަޕްލައި ކުރުން.  އިންޗީގ  24މޮނީޓަރ   10 1.4

 :ތަކ ތި  ހުށަހަޅަންޖ ހޭ  .2

 ފަރާތުގ   ހުށަހަޅާ ގޭގޮތަށްނއ  މުއްދަތު ނިންމޭނ  މަސައްކަތް އަދި އަގު ޖުމުލަ ،ޢަދަދު  ޖީއ ސްޓީ ،ރޭޓު) ކޯޓޭޝަން 2.1

 (.ލ ޓަރހ ޑުގައި

 (އ ޓޭޗްކުރ ވިފައި ޝީޓުގައި މަޢުލޫމާތު  މި. )ފޯމް ހުށަހަޅާ އަގު 2.2

 ކޮޕީ  އ ްސއ ްމއީ ރަިޖސްޓްޭރޝަން ސ ޓްފިކ ޓް 2.3

 .ޕްރޮފައިލް އަދި ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީ ،ނަމަ/ ސޯލްޕްރޮޕްރައިޓާއ އް  ޕާރޓްނަޝިޕ އް/  ކުންފުންޏ އް 2.4

 .ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީ ޓީ.އ ސް.ޖީ 2.5

 ރިޕޯޓް( ފާއިތުވި އަހަރުގ ޓ ކްސް ކްލިއަރ ންސް ރިޕޯޓް ) 2.6

 Annex -01ޓް އާއ ކީ އ ޓޭޗް ކުރ ވިފައިވާ ހުށަހަޅުއްވާނީ މި މައުލޫމާތު ޝީ ތަކ ތީގ  މިނިމަމް ސްޕ ޝިފިކޭޝަން 2.7

ސްޕ ޝިފިކޭޝަނާއި ކޮންމ  އައިޓަމ ން ވަކިން  ފޯމ ޓާއި އ އްގޮތަށް ވާ)އިކުއިޕްމ ންޓްސް މިނިމަމް ސްފ ޝިފިކޭޝަން( ގައި

 އަގު އ ނގޭގޮތަށ ވ .

 އުޅޭ  ކައިވ ނިކޮށްގ ން މުވައްޒަފަކު އ   ބ ލޭނީ މީހ އްކަމަށް ޢާއިލީ  މަތިން  ގޮތުގ  ޤަވާއިދުގައިވާ މާލިއްޔަތުގ  ދައުލަތުގ   2.8

 ،މައިންބަފައިންނާއި ،މީހުންނާއި އ އްބަފާ އ އްބަނޑު ،މީހުންނާއި އ އްބަފާ ،މީޙުންނާއި އ އްބަނޑު ،ދަރިންނާއި ،މީހާއާއި

 އ އްބަނޑު  ،މީުޙންނާއި އ އްބަފާ ،މީހުންނާއި އ އްބަނޑު މީހާގ  އުޅޭ އިވ ނިކޮށްގ ންކަ މުވައްޒަފަކު އ  ،ދޮންދަރިންނާއި
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 ވައްޒަފަކާ މު އ  އ ވަނީ  ބުނ ފައި ކަމަށް އ ސޯސިއޭޓް ކްލޯޒް އަދި. މައިންފައިންނ ވ  މީހާގ  އ  ،މީހުންނާއި އ އްބަފާ

 . ފަރާތްތަކަށ ވ   އޮންނަ  ގުޅުން ވިޔަފާރީގ   ނުވަތަ ހިއްސާ ވިޔަފާރީގ 

 ނޫންކަން  ނުވަތަ  ހުރިކަން ގުޅު  މުވައްޒަފަކާއި  ގޮތަށް  ގައިވާ ނަންބަރު  2.8 ހުށަހަޅާއިރު ބިޑް  މަސައްކަތަށް މި 2.9

 އޮފް  ޑިޕާރޓްމ ންޓް  ކޯޓާއި ސުޕްރީމް ބަޔާންކުރަންވާނީ  މިލިޔުމުގައި. ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ  އ ފަދަލިޔުމ އް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 އ ނގޭނ ފަދަ  ނ ތްކަން ނުވަތަ ހުރިކަން މުވައްޒަފ އް ގުޅުންހުރި  ފަރާތާ ޑުހުށަހަޅާ ބި އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި  ޖުޑީޝަލް

 އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛް އޮނަރަބަލް  ފަނޑިޔާރު އުއްތަމަ ދިވ ހިރާއްޖޭގ  " ކުރައްވާނީ  އ ޑްރ ސް  ލިޔުން  މި. ގޮތަކަށ ވ  

 ".މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާނަށް 

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް،  ފ ށިގ ން މަހުން ޖަނަވަރީ އަހަރުގ   ވަނަ 2019މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގ  ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާނީ  2.10

 ހިއްސާވާ  ދައުލަތުގ   ނުވަތަ އިދާރާއަކުން ދައުލަތުގ   ކަމަށް މޮނިޓަރ، އައިޕ ޑް/ޓ ބް އަދި ލ ޕްޓޮޕް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާ 

 އ ންމ   ފަރާތަކަށް  ހުށަހަޅާ  ގިނަލިޔުން އ ންމ  މިގޮތުން ( ތަކ ވ .މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގ  ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ  ކުންފުންޏަކުން

)މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގ  ލިޔުން އަދި އ ކިއ ކި ރިފަރ ންސް ސިޓީ،ލިޔުންތައް އިވ ލުއޭޓް  ޕޮއިންޓް ލިބޭނ އ ވ . ގިނަ

 ނުކުރ ވޭނ އ ވ .(

މައިކްރޯސޮފްޓް   01ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް )ޑ ސްކްޓޮޕް( ،   07) ޓަމ އް ވަކިންނ ވ .އިވ ލުއޭޓް ކުރ ވޭނީ ކޮންމ  އައި 2.11

 އިންޗީގ ( 24މޮނީޓަރ   10މައިކްރޯސޮފްޓް ސަރފޭސް ލ ޕްޓޮޕް ސްޓޫޑިއޯ ،  04ސަރފޭސް ޕްރޯ ، 

 ވާލުކުރުމަށް މާރކްސް ދ ވޭނ  ގޮތް:މަސައްކަތް ޙަ  .3

 މިންގަނޑުތައް އިވ ލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާ  މާރކްސް 

 )އ ންމ  ދަށްއަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އ ންމ  މަތީ މާރކްސް( :އަގު  70

10 
)ތަޖުރިބާ ބ ލ ވޭނީ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލީފަރާތަށް، މީގ  ކުރިން މިފަދަ މަސައްކަތ އް  : މަސައްކަތުގ  ތަޖްރިބާ 

 ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގ ންނ ވ .(ކޮށްގ ން މަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 މުއްދަތ އް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އ ންމ  މަތީ މާރކްސް( ދިގު)އ ންމ   :  ވޮރަންޓީ  10

 )އ ންމ  ކުރު މުއްދަތ އް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އ ންމ  މަތީ މާރކްސް( :މަސައްކަތުގ  މުއްދަތު  10

 ރަނގަޅުކޮށްދޭން  އަގަކާނުލާ  އިތުރު  ދިމާވ އްޖ ނަމަ  މައްސަލައ އް  މުއްދަތުގައި  ވޮރަންޓީގ   އ އްޗ އްގައި  އ އްވ ސް  ސަޕްލައިކުރާ  .4

 .ވާނ އ ވ  

 . ދޭންވާނ އ ވ   ވ ލިޑިޓީއ އް ދުވަހުގ   ( )ތިރީސް  30 މަދުވ ގ ން  އަންދާސީހިސާބުތަކަށް  ހުށަހަޅާ  .5
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ގ ޒ ޓްކޮށްފައިވާ "ދައުލަތުގ  ގައި  2021ފ ބުރުވަރީ  10އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން  .6

އޮފީސްތަކުން ކުރިއަށްގ ންދާ ބީލަންތަކުގައި ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާ ބީލަންވ ރިންނަށް އިސްކަންދިނުމުގ  އުސޫލު" އާއި 

 އ އްގަތަށ ވ .

ދަދ އްނަމަ މަސައްކަތް ޢަ ( ދިވ ހި ރުފިޔާއަށްވުރ  މަދު ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާ )  5,000,000.00އ އްބަސްވުމުގ  ޖުމުލަ އަގަކީ  .7

ނިންމުމަށް އ އްބަސްވުމުގައި ކަނޑައ ޅިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރ  އިތުރަށް ހިނގާ ދުވަސްތަކަށް ދައުލަތުގ  މާލިއްޔަތާބ ހޭ ޤަވާޢިދުގ  

 )ޕޮއިންޓް ސުމ އް  0.005ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގ  މަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރ ވޭނ އ ވ . ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖުމުލަ އަގު  10.71

ސުމ އް ފަހ އް( އާ ގުނަކުރުމުން ޖ ހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރ  އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގ  އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖ ހޭ އަދަދ ކ ވ .  

(CP*0.005*LD)  CP  ިކޮންޓްރ ކްޓް ޕްރައިސް( އަކީ ޖުމުލަ އަގު އަދ(LD   އަކީ ކޮންޓްރ ކްޓުގ )ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަނ(

 ކ ވ .މުއްދަތަށްވުރ  އިތުރުވާ ދުވަސްތަ 

 ،ވ އްޖ ނަމަ  އިތުރު  އިންސައްތައަށްވުރ   15% އަގުގ   ޖުމްލަ  ޢަދަދުގ   ކުރ ވޭ  ޖޫރިމަނާ  ނުނިމިގ ން  މަސައްކަތް  މުއްދަތަށް  .8

 .ލިބިގ ންވ އ ވ   ޙަވާލުކުރިފަރާތަށް  މަސައްކަތް  އިޚްތިޔާރު  ވަކިކުރުމުގ   މަސައްކަތް 

މަންސް ޕާރފޯ  އާއި )ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއަށް ވުރ  ބޮޑުވާނަމަ، ބިޑު ސ ކިއުރިޓީ  500,000/-އަގު ޖުމްލަ ގ  އް ޕްރޮކިއުމަންޓ   .9

ޕާރފޯމަންސް ގ ރ ންޓީ ވާންޖ ހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ  އާއި ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ . ބިޑު ސ ކިއުރިޓީ ގ ރ ންޓީ 

 އިވާ ސ ކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގ ރ ންޓީއަކަށ ވ .ޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން އ  މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފަ ފައިނޭން 

އަކީ، ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަތާއި )ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިމަނައި( އަދި ތަކ ތި ހޯދުމަށް އ  ބިޑު ސ ކިއުރިޓީ  .10

މަންސް އާ ދ މ ދުގ  ޢަދަދަކަށް ވާންޖ ހޭނ އ ވ . އަދި ޕަރފޯ  1އާއި % 0.05އޮފީހަކުން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އަގުގ  %

ގ ރ ންޓީއަކީ ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަތާއި )ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިމަނައި( އަދި ތަކ ތީގ  ބީލަންތަކުގ  ކޮންޓްރ ކްޓް 

 އާ ދ މ ދުގ  ޢަދަދަކަށް ވާންޖ ހޭނ އ ވ . 10އާއި % 2އަގުގ  %

އަށް ވުރ  ބޮޑުނަމަ އ ޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ރުފިޔާ )ދ ލައްކަ ފަންސާސްހާސް(  250،000/-ޕްރޮކިއުމަންޓ އްގ  ޖުމްލައަގު  .11

އަށްވުރ  ބޮޑުނުވާ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ދޫކުރ ވިދާނ އ ވ . ނަމަވ ސް އ ޑްވާންސް ފައިސާ  15އ ދިއްޖ ނަމަ، ޖުމްލަ އަގުގ  %

ގޮތުން ހޯދާ އ ޑްވާންސް މި ، ދޭނަމަ އ  ފަރާތަކުން އ  އ ޑްވާންސް ޕޭމަންޓާ އ އްވަރުގ  ޕޭމަންޓް ގ ރ ންޓީއ އް ދޭންޖ ހޭނ އ ވ  

ޕޭމަންޓް ގ ރ ންޓީ ވާންޖ ހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން އ  

 މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސ ކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގ ރ ންޓީއަކަށ ވ .

 ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް އިޚުތިޔާރު  ފުރިހަމަ  ބާޠިލުކުރުމުގ   ބިޑްތައް  އަދި ޓ ކްނިކަލް ސްޕ ސިފިކޭޝަން ފުރިހަމަ ނޫން  މަޢުލޫމާތު  .12

 .ލިބިގ ންވ އ ވ   ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް  އިޚުތިޔާރުވ ސް  ބާޠިލުކުރުމުގ   ވަގުތ އްގައިވ ސް  ކޮންމ   ބިޑް  އަދި . ލިބިގ ންވ އ ވ  

 :ބަލައިގަތުން  އަންދާސީހިސާބު  .13
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 .ކޯޓުގައި ސުޕްރީމް ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ގައި 10:00 ދުވަހުގ   ދަ ބު  ވާ  2220 ޖޫން  51 13.1

 

 ާނުގަނ ވޭނ އ ވ  ބަލައ އް އަންދާސީހިސާބު ފަރާތްތަކުގ  ޙާޟިރުވާ ލަހުން  ގަޑިއަށްވުރ  ކަނޑައ ޅިފައިވ. 

  ުވަނަ ދުވަހުގ   2022 ޖޫން 15ހުށައަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގ  އ ންމ  ފަހުތާރީޚަކީ އަންދާސީ ހިސާބ
އަށް މ އިލް ކުރ އްވުން  procurement@supremecourt.mvގ ކުރިންނ ވ . ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި އީމ އިލް:  09:00

 އ ދ މ ވ . ރަޖިސްޓްރީ ނުވާފަރާތްތަކަށް ބިޑުހުށައ ޅުމުގ  ފުރުސަތު ދ ވ ން ނ ތްވާހަކަ ދަންނަވަމ ވ .
 ަޢުލޫމާތު ހޯއްދ ވުމަށް: އިތުރު މ 
 :ް3007359  ފޯނ      
  :ްއީމ އިލprocurement@supremecourt.mv 
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Annex 1 

Minimum Specifications 

Lot 1: 

Desktop Computer System with Dual Monitor: 

Quantity: 07 (Seven) 

Minimum Requirement 

Processor:  Intel® Core™ i5 10th Generation or higher 

Memory : 8 GB DDR4 RAM (Upgradable) 

SSD :  240 GB or higher SSD (OS) 

HDD :  3.5" 500GB 7200rpm SATA Hard Disk Drive 

Monitor: 24 OR > 23 inch Full HD (1920 x 1080 Resolution @ 60  Hz) (Dual Monitor) 

Graphics: Integrated Graphics 

Multimedia :  DVD SuperMultiplus Writer 

Sound: High-Definition audio 

NIC :  10 / 100 /1000 Mbps Gigabit Ethernet (Onboard acceptable) 

Ports: External USB 3.1 Type-A (front and rear) 
External USB 2.0 Type-A 
1 RJ-45 
1 x DisplayPort & 1 x HDMI, OR 2 x HDMI 
1 x VGA (Optional) 
3 x 3.5 mm Audio Jack(s) rear / 1 x 3.5mm Microphone Jack 
1 x 3.5mm Headphone Jack / Mic and Speaker Jacks 

Accessories: Wired Multimedia Keyboard (English), Mouse & Soft Mouse Pad 

OS & other Software Genuine Windows® 10 Professional 64-Bit (Genuine Key should be provided) 
Genuine Microsoft Office  Professional 2019 (Genuine Key should be provided) 

Warranty: 1 Year 

Branded: Yes 

 

Lot 2: 

Microsoft Surface Pro 8 

Quantity: 1 (One) 

Minimum Requirement 

Processor:  Intel® Core™ i7  

Memory: 16GB 

SSD :  256GB 

Graphics: Integrated Graphics 

Keyboard: Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 (same color with the device) 

Accessories: Wireless Mouse & Soft Mouse Pad, 
USB Type-C to Multiport Converter (1 x HDMI, 2 x USB Type-A, 1 x RJ45) 
Carry Bag, 
Laptop cover/sleeve (Black/Grey) 

OS: Genuine Windows®  11 Pro 

Warranty: 1 Year 

 

  



Annex 1 

Lot 3: 

Microsoft Surface Laptop Studio 

Quantity: 4 (Four) 

Minimum Requirement 

Processor:  Intel® Core™ i7 

Memory: 16GB 

SSD :  256GB 

Graphics: Integrated Graphics 

Accessories: Wireless Mouse & Soft Mouse Pad, 
USB Type-C to Multiport Converter (1 x HDMI, 2 x USB Type-A, 1 x RJ45), 
Carry Bag, 
Laptop cover/sleeve (Black/Grey) 

OS: Genuine Windows®  11 Pro 

Warranty: 1 Year 

 

Lot 4: 

Full HD Monitor  

QTY: 10 (Ten) 

Minimum Requirement 

Size: 24 OR > 23 inch Full HD  

Resolution: 1920 x 1080 @ 60 Hz  

Inputs: 1 x DisplayPort, OR  
1 x HDMI 
1 x VGA 

Accessories: Cables 

Warranty: 1 Year 

 

 

 

 

 



 5 ގ   7ޞަފުހާ 

 ދިވެހިރާއްޖެ | މާލެ | އޯކިޑްމަގުު | ގެތީމު | ސުޕްރީމް ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ 

Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives 

  :Tel   3009990 960 +ފޯން:|   :Fax 3008554 960 +ފެކްސް:  |URL: www.supremecourt.mv ވެބްސައިޓް: 

 ގުޅޭ އިޢުލާނާއި  (2022 ޖޫން  50) A3/1/-(IUL)197/622022 މިކޯޓުގ  ނަމްބަރު 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގ :

 :ްނަނ  ...................................................... 

 :ުމަާޤމ  ...................................................... 

 :ިސޮއ  ...................................................... 

  ްނަންަބރު:ފޯނ ...................................................... 

 ްއީމ އިލް އ ްޑރ ސ    ...................................... 

 ......................................................  ސްޓޭމްޕް:

  އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް: .1

 ޖުމްލަ ައގު  ޖީއ ސްޓީ  %6 އަގު  އަގު .2

   

 ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް )ޑ ސްކްޓޮޕް(   07
   

  8މައިކްރޯސޮފްޓް ސަރފޭސް ޕްރޯ   01
   

 މައިކްރޯސޮފްޓް ސަރފޭސް ލ ޕްޓޮޕް ސްޓޫޑިއޯ  04
   

 އިންޗީގ  24މޮނީޓަރ   10
   

 މުޅިޖުމްލަ އަގު 
   

 މުއްދަތު )ދުވަހުން( .3
 

 ވޮރ ންޓީ )ދުވަހުން( .4
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 ޗ ކް ލިސްޓް 

ޢުލާނާއި ގުޅިގ ން އަންދާސީހިސާބު އި  (2022 ޖޫން  05)  197-A3/1/2022/26(IUL)ނަންބަރު 

 ކޮލިފައިވުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް 

ންދާސީހިސާބު އަ
 ހުށަހ ޅިފަރާތް 

ބިޑް 
ބަލައިގ ން 
 ފަރާތް 

   (ލ ޓަރހ ޑުަގއި ފަރާުތގ  ހުށަަހޅާ ޭގގޮތަށްނމުްއދަުތ އ  ނިންޭމނ  ަމަސއްކަތް އަގު ުޖމުލަ ،ޢަދަދު  ޖީއ ސްޓީ ،ރޭޓު) ކޯޓޭޝަން

   ފޯމް  ހުށަަހޅާ އަގު

   ޓ ކްނިކަލް ސްޕްސިފިކޭޝަން ހުށަހ ޅުން 

    ކޮޕީ ވިޔަފާރި ަރޖިސްްޓރީ

   އ ްސއ ްމއީ ރަިޖސްޓްޭރޝަން ސ ޓްފިކ ޓް

   ޕްރޮފައިލް 

   ޖީއ ސްޓީ ދައްކަްނޖ ހޭ ފަރާތ އް ނަމަ ީޖއ ސްޓީ ަރޖިސްޓްރީ ކޮޕީ 

   ޓ ކްސް ކްލިއަރ ްނސް ރިޕޯޓް )އ ންމ  ަފހުގ  ރިޕޯޓް(

 ނޫންކަން  ުނވަތަ ހުރިކަން ުގޅު ުމވައްޒަފަާކއި ގޮތަށް ަގިއވާ ނަންބަރު 10.7 ހުށަަހޅާިއރު މަުއލޫމާތު ސީޓްގ  ބިޑް މަަސއްކަތަށް މި
 ލިޔުން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

  

   ބިޑް ސ ިކއުރިޓީ 

 އ ސްޓިމޭޓް ހުށަހ ޅިފަރާތުގ  ނަން:                                 

 ގަނޑު:އްތަ                                            ސޮއި:           

 ބިޑް ބަލައިގަތް ފަރާތުގ  ނަން:

 ސޮއި:                                                       ތާރީޙް:




