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 ބިޑް ހ ށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރ ޝާދ  

މަޢ ލޫމާތާއި، ބިޑް ހ ށަހެޅާނެ ގޮތ ގެ ޤަވާޢިދާއި، ބިޑް މިކަރ ދާހ ގައި ހިމެނޭނީ ގަންނަން ބޭނ ންވާ މ ދަލާއި ޚިދ މަތ ގެ 
 ނެ ގޮތ ގެ އިރ ޝާދެވެ.ތައްޔާރ ކ ރާ 

 
 ތަޢާރަފް: .1

ރިފަރެންސް ނަންބަރ އަދި  1.1
 ޙަވާލ ކ ރެވޭ މަސައްކަތް 

(IUL)95-PM/1/2015/03  
Checkpoint Antibot Antivirus and Malware subscription renewal 

 Checkpoint Antibot Antivirus and Malware ހައިކޯޓަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޯޕް  ބިޑްގެ  1.1
subscription Renew ްބިޑް  ފަރާތްތަކަށް ހ ރިހާ  ހަމަވާ ޝަރ ތ  ،ކޮށްދިނ މަށ 

 އަގ  ފަރާތްތަކ ން ޝައ ގ ވެރިވާ  މިކަމަށް. ހ ޅ ވާލަމެވެ  ޢާއްމ ކޮށް ދަޢ ވަތ  ހ ށަހެޅ މ ގެ
 ކަންތައްތައް  ހ ށަހެޅ މ ގެ މިބިޑް . އަގެކެވެ ވިއްކާނެ  ހައިކޯޓަށް އެންޓިވައިރަސް ހ ށަހަޅާނީ 
 .މަތިންނެވެ އ ޞޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާ ހައިކޯޓ ން ދާނީ ކ ރިއަށް

ބިޑް ހ ށަހެޅ މަށް ޝަރ ތ   1.1
 ހަމަވާ ފަރާތްތައް 

އެކ  މިކަމަށް މިމަސައްކަތަށް ބިޑް ހ ށަހެޅ މ ގެ ދަޢ ވަތ  މިހ ޅ ވާލެވެނީ މިކޯޓާ
މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ގެންދިޔ މަށް އެއްބަސްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ބިޑް އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށ ން 

ހ ށަހަޅާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހ ށަހެޅޭނީ އެއް ބިޑް )އެއް އޮްޕޝަން( އެވެ. އެއް 
 ބާޠިލްވާނެއެވެ.ބިޑަށްވ ރެ ގިނަ ބިޑް ހ ށަހަޅައިފިނަމަ އެފަރާތަކ ން ހ ށަހެޅި ހ ރިހާ ބިޑެއް 

  
 ބިޑް ތައްޔާރ ކ ރ ން . 1

ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއ މެންޓްސް އިނގިރޭސި ބަހ ން  ބަހ ންނެވެ. ބިޑް ހ ށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ބަސް  1.1
 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ.

އެތަކެތީގެ އަގ  ބިޑް ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ން އަގ  ހ ށަހަޅާ ތަކެތި ވަކިވަކިން ލިޔަންވާނެއެވެ. އަދި  ބިޑްގެ އަގ  އަދި ފައިސާ  1.1
 ހ ށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ފައިސާ އިން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ.

 ދ ވަސް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 13ބިޑްގެ ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑްގެ ގޮތ ގައި މަދ ވެގެން  ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑް  1.1

ނޑ  ވިޔަފާރީގެ) ޝީޓް މައ ލޫމާތ  ފަރާތ ގެ ހ ށައަޅާ ބިޑް - 1.1 ފޯމް. 1 ބިޑާއެކ  ހ ށަހަޅަން ޖެހޭ  1.2  (ޖަހާފައި ތައްގަ
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ނޑ  ވިޔަފާރީގެ) ފޯމް  ހ ށައަޅާ ބިޑް - 1.1 ފޯމް. 1 ލިޔ ންތައް   (ޖަހާފައި ތައްގަ
ނޑ  ވިޔަފާރީގެ) ފޯމް  ހ ށައަޅާ އަގ  - 1.1 ފޯމް. 1  (ޖަހާފައި ތައްގަ
 ފޯމް ހ ށައަޅާ ސްޕެސިފިކޭޝަން 1.2 ފޯމް. 2
 ޕްރޮފައިލް  ބިޒްނަސް. 5
 ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީ ތަނ ގެ ނ ވަތަ  ކ ންފ ނި. 6
 ކޮޕީ  ހ އްދައިގެ  މ ދާވިއްކ މ ގެ އިމްޕޯޓް. 7
 ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޓީ.އެސް.ޖީ. 8
 ރަސީދ   ދެއްކި ފީ އަހަރީ. 9

 ސްޓޭޓްމެންޓް  ފައިނޭންޝަލް މަހ ގެ 31 ފަހ ގެ އެންމެ. 10
 ކޮޕީ  އެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފް އާރޓިކަލް އާއި އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މެމޮރެންޑަމް. 11

 ނަމަ()ކ ންފ ންޏެ 
 (އެޑްރެސް  އަދި  ނަމްބަރ އައިޑީކާޑް ނަން،) ލިސްޓް  ޑިރެކްޓަރ ންގެ  ކ ންފ ނީގެ . 12

 ނަމަ()ކ ންފ ންޏެ 
ރަޖިސްޓްރީ ކ ރެވިފައިވާ ފަރާތ ގެ އައިޑީކާޑްގެ ކޮޕީ )އަމިއްލާ . ވިޔަފާރި 13

 ވިޔަފާރިއެއްނަމަ( 
ގައިވާ މައ ލޫމާތ   11އަދި  11ނޯޓް: ކ ންފ ންޏެއްގެ ދަށ ން ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ 

 ހ ށައަޅަން ވާނެއެވެ.

 
  ބިޑް ހ ށަހެޅ މާއި ބިޑް ހ ޅ ވ ން . 1

ގައި ބިޑް ހ ށަހަޅަން ޖެހޭ ވެސް ބިޑް ހ ށަހަޅަން ޖެހޭ ތާރީޚ ބިޑް ހ ށަހަޅާ ހ ރިހާ ފަރާތަކ ން  ބިޑް ހ ށަހެޅ ން  1.1
 ޑް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. ގަޑިއާއި ތަނަށް ބި

ތައް ބަލައެްއ ބިޑް ހ ށަހަޅަން ޖެހޭ ގަޑީގެ ކ ރިން ނ ވަތަ ފަހ ން ހ ށަހެޅޭ ބިޑް ބިޑް ބަލައިގަތ ން  1.1
 ވޭނެއެވެ.ނ ގަނެ 

ބިޑް ހ ށަހަޅަން ޖެހޭ ތަން،  1.1
 ތާރީޚް އަދި ގަޑި 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް 
 1312އޭޕްރީލް  08ތާރީޚް:
  13:33ވަގ ތ :

 ކި ފަރާތްތަކ ން ހ ށަހެޅި އަގާއި އިރ  އެހ ށަހެޅ ނ  ބިޑްތައް ހ ޅ ވާލާ ވަގ ތ ގައިބިޑް ހ ށަހަޅާ  ބިޑް ހ ޅ ވ ން  1.2
 މ އްދަތ  ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ހާމަކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 
 ބިޑް އިވެލ އޭޓް ކ ރ ން . 2

ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ މަޢ ލޫމާތ  ބިޑް ކާމިޔާބ ކ ރާ ފަރާތަށް ބިޑް އިވެލ އޭޓް ކ ރ މ ގެ  ސިއްރ  ކ ރ ން  2.1
ރަސްމީކޮށް އެންގ މ ގެ ކ ރިން ބިޑް ހ ށަހެޅި އެއްވެސް ފަރާތަކަށްވެސް އަދި ބިޑް އިވެލ އޭޓް 
ކ ރ މ ގެ ކަންތައްތަކ ގައި ރަސްމީ ގޮތ ން ނ ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބިޑް 

 ޙިއްސާ ނ ކ ރެވޭނެއެވެ. އިވެލ އޭޝަންގެ އެއްވެސް މަޢ ލޫމާތެއް
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މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ޤާނ ނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓ ގެ ބިޑް އިވެލ އޭޓްކ ރާނީ  ބިޑް އިވެލ އޭޓްކ ރ ން  2.1
 ޚަރަދ ކޮމިޓީއިންނެވެ. 

 
 ޑްކ ރ ން އެވޯ  ބިޑް .2

ން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތިވޭނީ އިވެލ އޭޓް ކ ރެވ ނ  އިރ  ޑްކ ރެ ބިޑް އެވޯ ޑްކ ރ ން ބިޑް އެވޯ  2.1
 ބިޑް ކާމިޔާބ  ކ ރާ ފަރާތަށް ލިޔ މ ން އެކަން އެންގޭނެއެވެ. ހައިކޯޓ ގެ ޚަރަދ ކޮމިޓީއިންނެވެ.

  
 ހިފެހެއްޓ ން  ރިޓެންޝަން ފައިސާ .6

 - ރިޓެންޝަން ފައިސާ   6.1
 
 އިވެލ އޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ . 7

 ހ ށަަހޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް()އެންމެ ދަށް އަގ   %80 އަގ    7.1
މ އްދަތ   )އެންމެ ކ ރ  މ އްދަތ  ހ ަށހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް(%05 ޑެލިވަރީ ޕީރިއަޑް   7.1

 ގަޑި އިރ  ކަމ ގައި ބަލައިގަންނަމެވެ. 7ހިސާބ ކިރ މ ގައި ބަލާނީ ދ ވަހަީކ 
އްސަސާ ދައ ލަތ ގެ މ އަ މިފަދަ ތަކެތި،ވަނަ އަހަރ ން ފެށިގެން  1311)%15  ތަޖ ރިބާ   7.1

ތަކާއި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކ ންފ ނިތަކަށް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާ ކަމ ގެ އެންމެ ގިނަ 
 ލިޔ ން ހ ށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެްނމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް(

 
 ބިޑް ބާތިލްވާނެ ގޮތް:. 8

 ފ ރިހަމަކޮށް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ިލޔ ންތަކ ގެ ތެރެއިން ލ ޔ މެއް ހ ށަހަޅާފައި ނެތ ން ގައިވާ ބިޑާއެކ   1.2މި ކަރ ދާހ ގެ  1.1
 ބިޑް ހ ށައެޅ މ ގައި އެއްވެސް އޮޅ ވާލ މެއް ނ ވަތަ މަކަރެއް ހަދާފައިވާކަން އެނގ ން. 1.1
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 ބިޑް ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ގެ މަޢ ލޫމާތ  ޝީޓް   - 1.1ފޯމް 

 
 ތާރީޙް:                                                 
 އިޢ ލާން ނަންބަރ:                                                

 
  :ށަހަޅާ ފަރާތް ނ ވަތަ ކ ންފ ނިބިޑް ހ   .1
ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއް ނ ވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕް އެއް ނަމަ ކޮންމެ  .1

 ޕާރޓީއެއްގެ ނަން ވަކިން:
 

  (:TINޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރ )އި ޕޭޔަރ އަ ޓެކްސް .1
  ކ ރެވިފައިވާ ޤައ މ : ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ .2
  ކ ރެވ ނ  އަހަރ : ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ .2
  ކ ރެވިފައިވާ އެޑްރެސް: ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ .6
 ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް އާއި ބެހޭ މަޢ ލޫމާތ   ބިޑް ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ގެ  .7

 ޑް ކޮޕީއެއް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ(ކާ IDޒެންޓެޓިވް ގެ )ރިޕްރެ
 ނަން:                             ގ ޅޭނެ ނަންބަރ :
 މަާޤމް:                            އީމެއިލް އެޑްެރސް:

 ކާޑް ނަންަބރ: IDއެޑްެރސް:                           
 

 
 
 

 ސޮއި:
ނޑ  ވިޔަފާރީގެ   :ތައްގަ

 ތާރީޚް:
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 ބިޑް ހ ށަހަޅާ ފޯމް  – 1.1ފޯމް 
 

 ލިބެންވީ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް 
ނޑ މެން ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކަށް އެއްބެސްވަމެވެ: ނޑ  / އަޅ ގަ  އަޅ ގަ

 
)ހ( އަޅ ގަނޑ /އަޅ ގަނޑ މެން ބިޑ ގައިވާ ކަންތައްތަކާއި ޑެލިވަރީ ޝެޑިއ ލް އާއި އެއްގޮތަށް މި ބަޔާންކ ރާ މަސައްކަތް ފ ރިހަމަ 

 )މަސައްކަތ ގެ ނަން ލިޔ އްވާ(ދޭނެ ކަމ ގެ ޔަޤީންކަން އަރ ވަމެވެ: ކޮށް 
  

 
ނޑ މެންގެ ބިޑް މ ޅި ޖ މްލަ އަގަކީ:  ނޑ /އަޅ ގަ  )ށ( އަޅ ގަ

 

އަދި މިމ އްދަތ ގެ ތެރޭގައި  ދ ވަހެވެ. 13ފެށިގެން  ހ ށަހަޅާ ތާރީޚ ން އަޅ ގަނޑ /އަޅ ގަނޑ މެންގެ ބިޑްގެ ވެލިޑިޓީ މ އްދަތަކީ  )ނ(
 ރިކ އެސްޓްކޮށްފިނަމަ ބިޑްގައިވާ ގޮތ ގެ މަސައްކަތް ފ ރިހަމަކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 އޮޕްޝަން އެވެ.( 31) .)ރ( މިމަސައްކަތަށް އަޅ ގަނޑ މެން ހ ށަހަޅާފައިވާނީ އެންމެ ބިޑެކެވެ 

ނޑ މެން މިމަސައްކަތަށް ހޮވިއްޖެނަމަ )ބ( އަޅ ގަނޑ / އަޅ   ނޑ މެންނާއި ހައިގަ ކޯޓާއި ދެމެދ  އެއްބަސްވ މެއް އަޅ ގަނޑ /އަޅ ގަ
 ފައްދައި އެއާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށް ދިނ މަށް އެއްބަސްވަމެވެ.އ 

 ލޫމާތެވެ.ތެދ  މަޢ  ނޑ މެން މިބިޑާއެކ  ހ ށަހަޅާފައިވާނީ )ޅ( އަޅ ގަނޑ /އަޅ ގަ

ނޑ މެން )ވިޔަފާރިވެރިޔާ، )ކ(  ޕާރޓްނަރ ން، ކ ންފ ނީގެ ޑިރެކްޓަރ ން( މިބިޑް ތައްޔާރ ކ ރ މ ގައި އެއްވެސް އަޅ ގަނޑ / އަޅ ގަ
 ގޮތަކ ން ހައިކޯޓ ގެ އެއްވެސް މ ވައްޒަފަކާއި ގ ޅ މެއް ބާއްވާފައިނ ވާނެ ކަމ ގެ ޔަޤީންކަން އަރ ވަމެވެ.

ހައިކޯޓްގެ އެއްވެސް މ ވައްޒަފަކާ ޅ ގަނޑ /އަޅ ގަނޑ މެން )ވިޔަފާރިވެރިޔާ، ޕާރޓްނަރ ން، ކ ންފ ނީގެ ޑިރެކްޓަރ ން( އަ)އ( 
ގައިވާގޮތަށް 'ކްލޯޒް ރިލެޓިވް' )ކައިވެނިކޮށްގެން  1އަދި  7ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ  1ވަނަ ބާބ ގެ  12މާލިއްޔަތ  ގަވާއިދ ގެ 

ނޑ  އެއްބަފާ މީހެއް، މަންމަ/ބައްޕަ ނޑ ، އެއްބަފާ، އެއްބަ ކޮށްގެން އުޅޭމީހާގެ ދޮންދަރިއެއް، ކައިވެނި، އ ޅޭމީހާ، ދަރިއެއް، އެއްބަ
ނޑު ެއއްބަފާ މީހެއް ނުވަތ އޭނާގެ މަންމަ ނޑު، އެއްބަފާ، ެއއްބަ /ބައްޕަ( އަދި 'ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓް' )ގާތްތިމާގެ މީހ ންނާއި އެއްބަ

ޔ ން އެއްކޮށް މަސައްކަތްކ ރާ މީހ ން ފިޔަވާ، އެމީހަކާ ގާތްގ ޅ މެއް އޮންނަ ފަރާތެއް( ގ ޅ މެއް އޮތްނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލި
 ހ ށައަޅާފައިވާނެއެވެ.

ނޑ /އަ)ވ(  ނޑ މެން ބިޑް ޑޮކިއ މެންޓްސް އަޅ ގަ  ސްވަމެވެ.އެއް ކިޔައި އެކަންކަމަށް އެއްބަހ ރިހާ މާއްދާ ވާގައިޅ ގަ

 ނަން:
 މަޤާމ :
 ސޮއި:

ނޑ : ވިޔަފާރީގެ  ތައްގަ
 ތާރީޚް:
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 : އަގ  ހ ށަހަޅާ ފޯމް  1.1ފޯމް 
 

  ބިޑް ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ގެ ނަން:
   އިޢ ލާން ނަްނބަރ އަދި މަސައްކަތ ގެ ނަން:

 
TIN :ނަންބަރ  
 
 

މ އްދަތ   އާއިއެކ ( GST) ޖ މްލަ އަގ   ތަފްޞީލް  އަދަދ   ނަންބަރ
 )ދ ވަހ ން(

     

 
 

 ސޮއި:
ނޑ   ވިޔަފާރީގެ  :ތައްގަ
 ތާރީޚް:
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 ފޯމް ހ ށަހަޅާ  ސްޕެސިފިކޭޝަން   - 1.2ފޯމް 
 

COMPLAINCE 
(Y/N) 

QTY DESCRIPTION PART CODE ITEM 

 01 Next Generation threat 
prevention package for 
1 year for 4400 

Appliance 

CPSB-NGTP-4400-1Y 1 

 01 Smart Event and Smart 
Reporter for smart -1 
205 Appliance, 1 year 

CPSB-EVS-SM205-1Y 2 

 01 Co Standard support – 
1 year 

CPCES-CO-
STANDARD 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


