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   197-A3/1/2021/57(IUL) ނަންބަރު:

 
 އިޢުލާން 

 

ކޮށްދޭނެ އިންސްޓޯލް ޔުނިޓް ސަޕްލައިކޮށް 4އޭސީ ސިސްޓަމްގެ އައުޓްޑޯރ   (VRV) ޑައިކަން  މި ކޯޓަށް         

  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

އަށް  10:00 ގެދުވަހު އާދިއްތަ ވާ  2021 އޮކްޓޫބަރު  31ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން         

 ކް އިން ލިން ވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އަންދާސީހިސާބު ުހށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން

 ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

 

 އޮކްޓޫަބރު 31އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ އެންމެ ފަހުތާރީޚަކީ         

 procurement@supremecourt.mvގެކުރިންނެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި އީމެއިލް:  8:30ވަނަ ދުވަހުގެ  2021

 ތު ދެވެން ނެތްވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.ޞަރަޖިސްޓްރީ ނުވާފަރާތްތަކަށް ބިޑުހުށައެޅުމުގެ ުފރު އެދެމެވެ. އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން

 1443  ރަބީޢުލްއައްވަލު  15          
 2021    އޮކްޓޫބަރު   21
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 :ސީޓް  އިޢުލާނާއި ގުޅި މަޢުލޫމާތު  (2021 އޮކްޓޫބަރު  20) 021A3/1/2-(IUL)197/ 57 ރު:ނަމްބަ  މިކޯޓުގެ 

 :ތަފްސީލް  އަދި  ތަކެތި /  ޚިދުމަތް  ބޭނުންވާ  ހޯދުމަށް  .1

 ސްަޓމްެގ ައއުޓްޑޯރ ުޔިނޓް ސަޕްަލއިކުުރން ސި )ދޭއް( 2 (ސީރީސް  Aެގ  (VRV4 18 HP  VRV  ށް މި ކޯޓަ 1.1

 )ެއކެއް( ސިސްަޓމްެގ ައއުޓްޑޯރ ުޔިނޓް ސަޕްަލއިކުުރން  1( ސީރީސް  Aގެ  (VRV4 16 HP  VRVމި ކޯޓަށް  1.2

 )ެއކެއް( ސިސްަޓމްެގ ައއުޓްޑޯރ ުޔިނޓް ސަޕްަލއިކުުރން  1( ސީރީސް  Aގެ  (VRV4 12 HP  VRVމި ކޯޓަށް  1.3

ސިފިޭކޝަްނ ައިދ ޓެކްނިަކލް ްސޕެހަމަވުާމއެުކ ެއއެއްެޗއްެގ މޮޑެލް ނަންަބުރ  HP ްއގައިވެްސ މެކޮންެމ ސިސްޓަ  1.4

 ހުށަހަަޅންވާެނއެވެ.

  އޭސީެގ ައއުޓޯ ސަޕްލަިއ ކުރުަމްށފަހު އިންސްޓޯްލ ކުރުން. 1.5

ރޑް ޭޓންޑަ ކޮށް ސްބޭނުންކުަރންވާެނެއވެ. ައިދ ވެިކުއމްއައުޓްޑޯ ުޔނިްޓ ހަރުކުުރމަްށ ބްރޭޒް ކުާރއިުރ ަނއިޓްރިަޖން  1.6

 ލޯކުރުން.އިންސްޓަޭލޝަްނ ޕްރޮީސޖަރ ފޮ

  ިއން ަރަގށް ފިނި ލިބޭގޮްތ ެހުދން. އޭސީތަކުގެ އިންޑޯ  1.7

 ގޭސް އަަޅންޖެިހްއޖެނަަމ ގޭސްެއޅުްނ. 1.8

 އަހަުރ ިދނުން. 1ަމދުެވެގން ވޮަރންޓީ  ްސެޕއަރއޭސީ ތަކަށް  1.9

 އަހަުރ ަމުދވެެގން ދިުނން.  3ާސރވިްސ ޮވރަންީޓ  އޭސީ ތަކަށް 1.10

 ުފރާޅުަގއި.ގެ ވަަނ ފުލޯ  2އޭސީގެ ައއުޓްޑޯ ބަަހއްާޓނީ  1އޭީސގެ އައުޓްޯޑ ބަަހްއޓާނީ ިބންަމތީަގއެވެ.  )ތިެނއް( 3 1.11

 .ބެހެއްުޓން ދެްއަގއިދަށްކާަތެނއްަގއި މިކޯޓުެގ ސަރަހައް އޭީސތަކުގެ އަުއޓްޑޯ ިމ ކޯޓުން ބަުއ މިހާުރ ބަަހއްޓާފައި ހުިރ  1.12

 ްނ.ޅު މަސައްކަްތ ިނމުުމން ކޮިމޝަިންނގ ރިޯޕޓް ުހށަހެ 1.13

 ްޓ ޕްރޫްފ ކޯޓިްނގ ުލން.ސްއައުޓްޯޑ ުޔނިޓް ތަކުގަިއ ރަ 1.14

 :ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ .2

 ަށަހޅާހު ެއގޭޮގތަށް ުރ ައިދ މޮޑެލް ަނންބަ މުއްދަތު  ިނންޭމނެ ަމސައްކަތް އަގު ުޖމުލަ ،ަޢަދދު  ޖީެއސްޓީ ،ރޭޓު) ކޯޓޭޝަން 2.1

 (ލެަޓރެހޑުގައި ފަރާތުގެ
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 ޓެކްނިކަލް ްސްޕސިފިކޭޝަން ހުަށހެޅުން  2.2

 (އެޓޭޗްކުރެވިަފއި ޝީޓުަގއި މަޢުލޫާމތު މި. )ފޯމް  ހުަށހަޅާ  އަގު  2.3

  ކޮޕީ  ަރޖިްސޓްރީިވޔަފާިރ  ގެ ސޯލްޕްޮރޕްަރއިޓާ / ާޕރޓްނަިޝެޕއް/  ކުންފުންެޏއް 2.4

 އެސްެއމްީއ ގަިއ ރަިޖސްޓްޭރޝަްނ ސެޓްފިކެޓް  ގެސޯލްްޕރޮްޕރަިއޓާ / ޕާރޓްަނޝިެޕއް/  ކުްނފުންެޏއް   2.5

 ޕްރޮަފއިލް  2.5.1

 .ޮކޕީ ރަިޖސްޓްރީ ޓީ.އެސް.ޖީ 2.6

 ން(ށަހެޅު ޓް" )ެއންެމ ފަުހގެ ރިޕޯްޓ ހު ޑް ޮއތޯރިީޓން ދޫކުރާ "ޓެކްްސ ކްލިއަރެންްސ ިރޕޯ ންމޯލްޑިވްްސ ިއންލޭ  2.7

 ނޫްނަކން  ވަތަ ނު  ހުރިކަން  ުގޅު މުަވއްޒަފަކާއި  ޮގަތށް ގަިއވާ  ނަންަބރު 2.9 ހުަށހަޅާިއރު ބިޑް މަަސއްކަތަށް  މި   2.8

 އޮފް  ެމންޓް ޑިާޕރޓް ާޓއި ކޯ ސުޕްީރމް ަބޔާންކުަރންވާނީ  މިިލޔުުމަގއި. ުހށަހަަޅންާވނެއެވެ އެފަދަިލޔުެމއް  ބަޔާންކޮްށފަިއވާ 

 ެނަފދަ ެއނގޭ  ތްކަން ނެ ނުަވތަ ުހރިކަން މުަވއްޒަެފއް ގުޅުންހުރި  ފަރާތާ ޑުހުަށހަޅާބި އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަްނަގއި ޖުޑީޝަލް

 ދު އަްޙމަ  ސްތާޛް ައލްއު ޮއނަރަބަލް  ފަނޑިޔާރު  ުއްއތަމަ  ިދވެހިާރއްޭޖގެ " ކުަރއްާވނީ  އެޑްރެސް  ލިޔުން  މި . ގޮތަކަށެވެ

 ".މުޢުތަޞިމް ޢަުދނާަނށް

 ،ހާާއއި މީ ުއޅޭ ކޮށްގެން ކަިއވެނި މުަވއްަޒފަކު އެ ެބލޭނީ މީެހއްކަަމށް ޢާއިލީ  މަިތން  ޮގތުގެ  ަޤާވއިދުގަިއވާ  މާލިްއޔަތުގެ 2.9

 ،ފަިއްނނާއި މަިއންބަ ،މީުހންާނއި ެއްއބަފާ އެއްަބނޑު ،މީުހންާނއި ެއއްބަފާ  ،ްނނާއި ހު މީ ެއއްބަނޑު ،ދަިރންާނއި

 ަބނޑުއެއް ،ންާނއިހު މީ  ެއއްބަފާ ،މީުހްނނާއި  ެއްއބަނޑު ީމހާގެ  އުޅޭ އިެވނިކޮށްެގންކަ ުމވައްަޒފަކު އެ ،ދޮންދަިރންާނއި

 ކާމުަވއްޒަފަ  އެ ެއަވނީ ުބނެފައި  ކަަމށް އެސޯސިއޭޓް  ކްލޯޒް  އަދި. މަިއންފަިއންނެވެ މީާހގެ  އެ  ،ީމހުްނާނއި އެއްބަފާ 

 . ފަރާްތތަކަށެވެ އޮްނނަ  ގުުޅން ިވޔަފާރީގެ ނުވަތަ  ިހއްސާ  ވިޔަާފރީގެ 

 ދަ ިމފަ ފެށިެގން ޖަނަވަީރމަުހން  އަަހރުގެ  ވަނަ 2018މަސައްކަްތ ިނންމިކަމުގެ ިލޔުންތަްއ ހުަށހަާޅނީ  2.10

ސައްަކްތ މަ ކޮށްފައިވާދޫ ުކންފުންޏަުކން ިހއްސާވާ ދައުަލތުގެ ުނވަތަ ކުން އައިދާރާ  ަދއުލަތުގެ މަސައްކަެތއްކޮްށިދންކަމަށް 

ަމސައްަކްތ ) ލިޭބނެެއވެ. ޕޮިއންޓް ިގނަ އެްނމެ ފަާރތަކަށް ުހށަހަޅާ  ިގނަލިުޔން އެްނމެ މިޮގތުން ތަެށވެ. ިލުޔންނިްނމިކަމުގެ 

 ުޔން އަިދ އެިކއެކި ރިަފރެންްސ ސިޓީ،ލިޔުްނތަްއ އިވެުލއޭޓް ނުކުެރވޭނެއެވެ.(ކުރަމުްނދާ ަކމުެގ ލި

އިވާ "ަދުއލަތުެގ ގައި ގެެޒޓްކޮށްފަ 2021ފެބުރުަވރީ  10މިިނސްޓްރީ ޮއފް ިފނޭންްސ ިއން އަްނދާސީހިސާުބ ހުށަހަާޅނީ  2.11

ިއ އާ  އުސޫލު" ނުމުގެއޮފީސްތަުކން ުކރިއަށްގެްނާދ ބީލަންތަކުަގިއ ސަަރޙައްަދށް ނިސްަބތްާވ ބީލަންވެިރްނނަްށ އިސްަކންދި 

 އެއްގަަތށެވެ.

 ވާލުކުރުމަށް މާރކްސް ދެވޭނެ ގޮތް:ޙަ  މަސައްކަތް  .3

 ބަލާ މިންގަނޑުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި  މާރކްސް 

 )އެްނމެ ދަްށއަުގ ހުށަހަާޅ ފަާރތަކަްށ ެއންެމ މަީތ ާމރކްސް( :އަގު  50%
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20% 

)ތަޖުރިާބ ބެލެޭވީނ މަސައްަކތަށް ުކރިމަތިލީަފރާަތށް، މީގެ ުކރިްނ މިފަދަ ަމސައްކަެތްއ  : މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ 

ާއރުީވ ވީ ެގންލިޔުްނތަކަށް ބަަލއިކޮށްގެްނ މަަސއްަކތް ކުރުވި ފަާރުތން ދޫކޮށްފަިއާވ 

 (ސިސްޓަްމގެ ަމަސއްކަތް ތަކަެށވެ.

 ުމއްދަެތއް ުހށަހަާޅ ަފރާތަކަްށ ެއންެމ މަތީ މާރކްސް( ދިގު )އެްނމެ  :  ވޮރަންޓީ ސްޕްއަރ  5%

 ުމއްދަެތއް ުހށަހަާޅ ަފރާތަކަްށ ެއންެމ މަތީ މާރކްސް( ދިގު )އެްނމެ  :  ވޮރަންޓީސަރވިސް  5%

 )އެްނމެ ކުުރ ުމއްދަެތއް ުހށަހަާޅ ަފރާތަކަްށ ެއންެމ މަތީ މާރކްސް( :މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު 20%

 ައަގކާނުލާ  އިތުރު  ދިމާވެްއޖެަނމަ  މައްސަަލއެއް  މުްއދަތުގައި  ވޮަރންީޓގެ  އެއްެޗްއގައި ެއއްވެސް ސަޕްލައިކުރާ  4

 .ވާެނއެވެ ރަނގަޅުކޮށްދޭން 

 . ދޭންވާެނއެވެ ވެލިޑިޓީެއއް)ަފްސދޮޅަސް( ުދވަހުގެ  60 ަމުދވެެގން ައންދާީސހިސާބުތަކަށް  ހުށަހަޅާ  5

ދަެދްއނަަމ ޢަ ( ިދެވހި ރުފިާޔއަށްވުެރ ަމުދ ފަްސމިލިައން ރުިފޔާ)  5,000,000.00އެއްބަސްވުުމެގ ޖުމުަލ އަގަީކ  6

 ަދއުަލތުގެ  ތަކަށް މަސައްކަްތ ނިްނމުމަްށ އެއްބަްސވުމުގަިއ ަކނޑަެއޅިފަިއާވ މުްއަދަތށްވުެރ އިުތރަްށ ިހނގާ ުދަވސް

 ައުގ ާސ ކަނޑާނީ، ުޖމުލަަވނަ މާްއދާަގއިވާ ގޮތުގެ މަިތްނ ޫޖރިމަާނ ކުރެވޭެނެއވެ. ަފއި 10.71މާލިއްޔަތާބެޭހ ަޤާވޢިދުެގ 

 ކުގެ އަަދދާ ވަސްތަ ސުެމްއ ފަހެއް( ާއ ުގނަކުރުުމން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަަތްށވުރެ އިުތރުާވ ދު )ޕޮިއންްޓ ސުމެއް  0.005

)ޭލްޓ  LDދި )ކޮްނޓްރެކްޓް ޕްަރއިްސ( އަކީ ޖުމުލަ އަގު އަ  CP  (CP*0.005*LD)ގުނަކުުރމުން ޖެޭހ އަަދދެކެވެ.  

 ކެވެ.ޑިއުރޭަޝން( އަީކ ކޮންޓްރެކްުޓގެ މުްއދަތަށްވުެރ ިއތުރުާވ ދުވަްސތަ

 ،ެވއްެޖނަމަ އިތުރު ރެިއންސަްއތަައށްވު  15% އަގުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ ކުރެވޭ ޖޫރިަމނާ ުނނިިމގެން މަަސްއކަތް މުްއދަތަށް  7

 .ލިިބެގންެވއެވެ ޙަވާުލކުރިފަރާތަށް  މަސައްކަތް  ިއޚްތިޔާރު ވަކިކުރުމުގެ  މަސައްކަތް 

 މަންސް ޕާރފޯ އާއި  އުރިޓީބިޑު ސެކިރުފިޔާއަްށ ވުެރ ބޮޑުާވނަމަ،  )ފަސްލައްކަ( 000،005/-އަގު ުޖމްލަެގ އް ޕްރޮކިުއމަންޓެ  8

ުކްނ ކުރާ ބޭންކަ ޤަޫބލުޕާރޯފމަންސް ގެެރންޓީ ާވންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ާއއިހުށަހަޅަންާވނެެއވެ. ބިޑު ސެކިއުރިޓީ  ގެރެންޓީ

ެޗެކްއ ) އަކަށެވެ.ެރންޓީސެކިުއރިޓީ ނުވަަތ ގެޝަްލ ިއންސްޓިިޓއުަޝނަކުްނ ެއ މަސައްކަތަަކްށ ޫދކޮށްފަިއާވ ނުަވަތ ފަިއނޭން 

 ހުށަހަާޅނަަމ ެއ ޭބންކަކުން ޗެކަްށ ދީފަިއވާ ގެެރންީޓ އެގެްނޖެޭހނެ(

ުދަމްށ ިދ ތަެކތި ހޯއި( އަުކރުާވ މަަސއްކަްތތަކާިއ، ހޯާދ ޚިދުަމތާިއ )ކޮންސަލްަޓްނސީ ުނހިަމނަބިޑު ސެކިުއރިޓީާވން ޖެޭހނީ  9

ތަާކއި، ާވ މަަސއްކަތްުކރު  ވާްނ ޖެހޭނީ އަިދ ޕަރޯފމަންްސ ގެެރންޓީ ެގ އަަދދެވެ. )އެކެްއ ަޕސެންޓް(   %01އަުގެގ  ހުށަހަޅާ 

)ފަހެްއ ފަސެްނޓް(   %05ހޯާދ ޚިުދމަާތއި )ކޮންސަލްޓަންީސ ނުހިަމނައި( އަިދ ތަކެތީެގ ބީލަންތަކުގެ ޮކންޓްރެކްްޓ އަގުގެ 

 ގެ އަެދެދވެ.
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ުރފިާޔއަްށ ވުެރ ބޮޑުަނަމ ެއޑްވާންްސ ަފއިާސ އްކަ ަފންސާްސާހސް( )ދެލަ  250،000/-ޕްރޮކިުއމަންެޓްއެގ ުޖމްލަައުގ  10

ްނސް ވެ. ަނމަވެްސ އެޑްވާއަްށުވރެ ބޮޑުނުވާ ަޢަދދަކަށް ަފއިސާ ޫދކުރެވިާދެނއެ 15ދިނުމަށް އެދިްއެޖނަމަ، ޖުމްލަ ައގުގެ %

 ޯހާދ މި ގޮުތން، ނެއެވެާވންސް ޕޭަމންޓާ ެއއްަވރުެގ ޕޭަމންޓް ގެރެްނީޓއެއް ދޭްނޖެހޭ ފައިސާ ދޭަނމަ ެއ ފަރާތަކުްނ އެ އެޑް

ުކްނ ސްޓިޓިއުޝަނަ ިއންއެޑްާވންސް ޕޭަމްނޓް ގެެރންޓީ ާވންޖެހޭީނ ސަރުކާުރން ޤަބޫލުކުރާ ޭބންކަކުން ނުަވތަ ފައިނޭންޝަލް 

  ެށވެ.އެ ަމސައްކަތަަކްށ ދޫކޮްށފަިއވާ ެސކިއުރިޓީ ނުަވތަ ގެެރންޓީއަކަ

 ކޮްނމެ  ޑް ބި ައދި . ެވއެވެލިިބެގން ކޯޓަށް ުސޕްީރމް  އިޚުިތާޔރު ފުރިހަމަ  ބާޠިލުކުުރމުގެ  ބިްޑތައް  ނޫން  ފުރިަހމަ މަޢުލޫާމތު 11

 .ލިިބެގންެވއެވެ ކޯަޓށް ސުްޕރީމް އިުޚތިޔާރުވެސް  ބާޠިލުކުރުމުގެ ވަުގތެްއގައިވެސް 

 

 .ކޯޓުގައި  ސުޕްރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައި 0010: ދުވަހުގެ އާދިއްތަ ވާ 2120 އޮކްޓޫބަރު  31   12

 .އެވެނުގަެނޭވނެ ބަަލއެއް  ައްނދާސީހިސާބު  ފަރާްތތަކުގެ  ާޙޟިުރވާ  ލަހުން  ގަޑިއަށްވުރެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  12.1

  ކްޓޫބަރުއޮ  31ކީ އަންދާސީހިސާބު ހުަށއަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ އެންމެ ފަހުތާރީޚަ 12.2

 ގެކުރިންނެވެ.  8:30ވަނަ ދުވަހުގެ  2021

އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  procurement@supremecourt.mvރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި އީމެއިލް: 12.3

 ނެތްވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.ރަޖިސްޓްރީ ނުވާފަރާތްތަކަށް ބިޑުހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެން  12.4

 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:   

  3007359ފޯން:

 procurement@supremecourt.mvއީމެއިލް: 

 

 2021 އޮކްޓޫބަރު 20
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 ޅޭ ގުއިޢުލާނާއި  (2021 އޮކްޓޫބަރު 20) A3/1/-(IUL)197/572021 މިކޯޓުގެ ނަމްބަރު 

 ށަހަޅާ ފަރާތުގެ:ހު

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

 :ުމަޤާމ  ...................................................... 

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

 :ުފޯން ނަންބަރ ...................................................... 

 ިލް އެޑްރެސް އީމެއ    ...................................... 

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

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް: .1
 

 ޖުމްލަ އަގު  ޖީއެސްޓީ  %6 އަގު އަގު .2

   

 މުއްދަތު )ދުވަހުން( .3
 

  ވޮރެންޓީ )ދުވަހުން( ސްޕެއަރ .4

 ސަރވިސް ވޮރެންޓީ )ދުވަހުން( .5
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 ޗެކް ލިސްޓް 

ގުިޅގެން  އި( އިޢުލާނ2021ާ ކްޓޫބަރުއޮ 20) 197-A3/1/2021/57(IUL)ނަންބަރު 
 ލިޔުންަތއް ކޮލިފައިވުމަށް ބޭނުންވާ އަންާދސީިހާސބު 

އަންދާސީހިސާބު 
 ތް ހުށަހެޅިފަރާ 

ބިޑް 
އިގެން ބަލަ 

 ފަރާތް 

   (އިލެޓަރހެޑުގަ ފަރާތުގެ ށަހަޅާހު އަދި ޮމޑެލް ނަްނބަރު އެގޭގޮތަށް މުއްދަތު ނިްނމޭނެ މަސައްކަތް އަގު ޖުމުލަ ،ޢަދަދު ޖީއެސްޓީ ،ރޭޓު) ކޯޓޭޝަން

   ޓެކްނިކަލް ސްޕްސިފިކޭޝަން ހުށަހެޅުން

   ފޯމް  ހުށަހަޅާ  އަގު

    ކޮޕީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ 

   އެސްއެމްއީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް

   ޕްރޮފައިލް

   ޖީއެސްޓީ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތެއް ނަމަ ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ 

   )އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓް( ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް 

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

 ލިޔުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

  

   ސެކިއުރިޓީ  ބިޑް

 

                              އެސްޓިމޭްޓ ުހށަެހޅިފަރާތުގެ ނަން:    

 ަތްށގަނޑު:        ސޮއި:                                               

 ބިޑް ބަލައިގަްތ ަފރާތުެގ ަނން:

 ސޮއި:                                                       ާތރީޙް:


