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 އިޢުލާނާއި ގުޅިގ ން ދ ވޭ މަޢުލޫމާތު:  (2202 މ އި 09) 19/2A3/1/202-(IUL)197  ނަމްބަރު: މިކޯޓުގ 

 :ތަފްސީލް  އަދި  ތަކ ތި /  ޚިދުމަތް  ބޭނުންވާ ހޯދުމަށް  .1

ކުރުމުގ  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގ ންދިޔުމަށް ސާފު ފޮޅާ އަހަރު ދުވަހަށް  2 މާރާތްޢިވަނީ މިކޯޓުގ  އ ތިރީގައި ބަޔާންކުރ ވިފައި  .1

 ފައިވާގޮތުގ  ތަފްޞީލ ވ .ހަމަޖ ހި

 ދުވަސް ފިޔަވާ( ދުވާލަކު އ އްފަހަރު ކުރަންޖ ހޭ މަސައްކަތްތައް )ހުކުރު  .2

 ށް ކުނި އުކާލުން.ކުނިކަހާ ސާފުކޮރީމް ކޯޓަށް ތީމުގ އިން ކަނޑައ ޅިފައިވާ ބައިގ  ގޯތިތ ރ  ސުޕް 2.1

 ށް ކުނި އުކާލުން.ސުޕްރީމް ކޯޓުގ  މަގުމަތީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮ 2.2

 ގ  ކުރިން ގޯތިތ ރ  އާއި މަގުމަތި ސާފުކުރުން. 7:45ހ ނދުނު  2.3

 ދުވަސް ފިޔަވާ( ދުވަހާއި ހޮނިހިރު  ދުވާލަކު އ އްފަހަރު ކުރަންޖ ހޭ މަސައްކަތްތައް )ހުކުރު  .3

 ހިމ ނޭ އ އްމ ހާތަކ ތިފޮހ  ސާފުކުރުން. ގައިރިސ ޕްޝަންން ކުނިކަހާ ޝަރިސ ޕް 3.1

  ން.މ ހާތަކ ތި ދޮވ  ސާފުކޮށް އަދި ޮފހ ދިނުންއ   އާއި ފާޚާނާގ  )ސާދަ( ފާޚާނާ 14 3.2

ޝްރ ޑަރ  ތަކާއި)ކޮތަޅުލައްވާނީ ހަމައ ކަނި ސައިކޮޓަރި ށް އައުކޮތަޅު ލ އްވުން.ޑަސްބިންތައް އުކާލައި ޑަސްބިނަ ހުރިހާ 3.3

 ށް(ޑަސްބިނަ

 އޮފީސް އިމާރާތުގ  އ ތ ރ  ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް އަދި އ ތ ރޭގައި ވާ ފަރުނީޗަރު ފަަދ ތަކ ތި ފޮހ  ސާފުކުރުން. 3.4

އަށް ޢިމާރާާތއި ގޯތިތ ރޭގ  ސާފުތާިހރުކަން ބ ލ ހ އްޓުމުގ  ގޮތުން  14:00އިން  8:00ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމ  ދުވަހަކު  3.5

 މީހުން ބ އިތިއްބުން.  2ކުރުމަށްޓަކައި  ތްތައް ކުރަންޖ ހޭ މަސައްކަ

އ   މިވަގުތުގައި މަދުވ ގ ން  އ ވ . 16:00ން  13:30ތ ރ  ސާފުކުރާ ވަގުތަކީ ހުކުރު،ހޮނިހިރު ފިޔަވާ ކޮންމ  ދުވަހަކު އޮފީސް 3.6

 މީހަކާއި ސުޕްވައިޒަރ އް ހުންނަންވާނ އ ވ . 4 މަސައްކަތް ކުރާނ 

 މަސައްކަތްތައް )ހުކުރު ހޮނިހިރު ފިޔަވާ( ދ ދުވަހުން އ އްދުވަހު ކުރަންޖ ހޭ  .4

 ޢިމާރާތުގ  އ ތ ރޭގ  އ އްމ ހާ ތަންތަނާއި ތަކ ތި ފޮހ ސާފުކުރުން.   4.1

 ހުރިހާ ބޮޑުދޮރުތަކ އްގ  އ ތ ރ އާއިބޭރު ފޮހ ސާފުކުރުން. 4.2

 ހުރިހާބ ލްކަނިތައް ދޮވ ސާފުކުރުން. 4.3
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 ހަފުތާއަކު އ އްފަރު ކުރަންޖ ހޭ މަސައްކަތްތައް  .5

 ތަކ އް ދޮވ ސާފުކުރުން.ހުރިހާ ފައިފުހި 5.1

 ހުރިހާ ކާޕ ޓްތަކ އްގައި ހޫވަރުއ ޅުން. 5.2

 ސާފުކުރުން. ދޮރުތަކާއި ފ ންލައިޓްތަކުގ  އ ތ ރ އާއި ބޭރު ފޮހ ޑަކު 5.3

 ކޯޓްގ  އ ތ ރޭގައި ހުރި ގަސްތައް ބޭރަށްނ ރ ، އަވީގައި ޖ އްސުމަށްފަހު އ ތ ރޭގައި ބ ހ އްޓުން. 5.4

 މަސައްކަތްތައް ފަހަރުކުރަންޖ ހޭ  ދ  މަހަކު  .6

 ސައްކަތް ކުރާނީ ހުކުރު ދުވަހު(މަ)   .ދޮވ ސާފުކުރުންއި ސުޕްރީމްކޯޓް ހިމ ނޭ މަގުމަތީ ފާުރތައް އިމާރާތުގ  ބޭރާ 6.1

 އަށް( 14:00ން  10:00ސައްކަތް ކުރާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު )މަ .ސީލިންގ ފޮހ  ސާފުކުރުން ފާުރތަކާއި މުޅިއިމާރާތުގ   6.2

 ކުރަންޖ ހޭ މަސައްކަތްތައް  އ އްފަހަރު  މަހަކު  .7

  ހުރިހާ ސިޑިތަކާއި ޖާލިތައް ޕޮލިޝްކުރުން. 7.1

  ކ މިކަލްބޭނުންކޮށްގ ން ސާފުކުރުން. ކޯޓުން އ ޕްރޫވް ކުރާ އ ތ ރޭގ  ތަޅުމުގައިޖަހާފައިހުރި މާބުލްތައް 7.2

 ތަޅުތަކާއި އަތްގަނޑުތައް ޕޮލިޝްކުރުން. 7.3

 އިވާ ހޮޅިތައް ޕޮލިޝްކުރުން.ސިޑިތަކުގައި އަޅާފައިވާ ކާޕ ޓް ހަރުކުރުމަށް އަޅާފަ 7.4

 ފޮޅާސާފުކުރުން.  ބްލައިންޑްސްހުރިހާ ދޮރުޮފތިތަކާއި  7.5

 ޗާންދަލިއާތައް ފޮހ  ސާފުކުރުން. 7.6

 ގޯތިތ ރޭގ  ތަިށމުށިތައް ދޮވ  ކ މިކަލްޖަހައި ސާފުކުރުން )މިސައްކަތް ކުރާނީ ހުކުރު ދުވަހު( 7.7

އަށ ވ . މަސައްކަތް ކުރާ  14:00ން  10:00ގައި ހިމ ނޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކ އް ކުރާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު  7ނަންބަރު  7.8

 ވަގުތުގައި ސްޕަވައިޒަރ އްގ  ގޮތުގައި ބޭފުޅަކު ހުންނަންޖ ހޭނ އ ވ . 

ސް އަދި ސާފުކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބާވަތ އްގ  ސާމާނާއި ތަކ ތި )މ ޝިނަރީޒް އާއި ޓޫލް .8

ފަދަ އ ންމ ހައި ތަކ ތި( ހޯދައިގ ން މި އަދި ޑަސްބިންކޮތަޅު ފޮއްޗާއި މޮޕާއި ފިހިގަނޑާއި ޕައުޑަރާއި ކ މިކަލް އާއި ލިކްއިޑް 

 ރާތުގ  ޒިންމާއ ކ ވ .ޙަވާލުކުރ ވޭ ފަ މުން ގ ން ދިއުމަކީ  މަސައްކަތްމަސައްކަތް ކުރަ

ޖ ހޭނީ  ންކުރަންޖ ހޭ ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރަޕޮލިޝްކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި ކ މިކަލް ބޭނުންކޮށްގ ން ސާފުއިމާރާތުގައި  .9

 އ ވަގުތ އްގައި ބާޒާރުން ލިބ ންހުރި އ ންމ  ފ ންވަރު ރަގަޅު ތަކ އްޗ ވ .

 :ތަކ ތި  ހުށަހަޅަންޖ ހޭ  .10

 ފަރާތުގ   ހުށަހަޅާ އ ގޭގޮތަށް މުއްދަތު ނިންމޭނ  މަސައްކަތް އަދި އަގު ޖުމުލަ ،ޢަދަދު ޖީއ ސްޓީ ،ރޭޓު) ކޯޓޭޝަން 10.1

 (.ލ ޓަރހ ޑުގައި
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 )އ ކ އް( މަސްދުވަހަށ ވ .  1އަގުހުށަހަޅާނީ  (އ ޓޭޗްކުރ ވިފައި ޝީޓުގައި ަމޢުލޫމާތު މި. )ފޯމް ހުށަހަޅާ އަގު 10.2

 ކޮޕީ   އ ސްއ މްއީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސ ޓްފިކ ޓް  10.3

 .ޕްރޮފައިލް އަދި ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީ ،ނަމަ / ސޯލްޕްރޮޕްރައިޓާއ އް  ޕާރޓްނަޝިޕ އް/  ކުންފުންޏ އް 10.4

 .ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީ ޓީ.އ ސް .ޖީ 10.5

 ،މީހާއާއި އުޅޭ ކައިވ ނިކޮށްގ ން ުމވައްޒަފަކު އ  ބ ލޭނީ މީހ އްކަމަށް ޢާއިލީ މަތިން ގޮތުގ  ޤަވާއިދުގައިވާ މާލިއްޔަތުގ  10.6

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

 އ  ،މީހުންނާއި އ އްބަފާ އ އްބަނޑު ،މީޙުންނާއި  އ އްބަފާ ،މީހުންނާއި އ އްބަނޑު މީހާގ  އުޅޭ އިވ ނިކޮށްގ ންކަ  މުވައްޒަފަކު އ 

 ވިޔަފާރީގ  ނުވަތަ ހިއްސާ ވިޔަފާރީގ  މުވައްޒަފަކާ އ  އ ވަނީ ބުނ ފައި ކަމަށް އ ސޯސިއޭޓް ކްލޯޒް އަދި. މައިންފައިންނ ވ   މީހާގ 

 . ފަރާތްތަކަށ ވ  އޮންނަ ގުޅުން

 ނޫންކަން  ނުވަތަ ހުރިކަންން ގުޅު މުވައްޒަފަކާއި ގޮތަށް ގައިވާ ނަންބަރު 10.6 ހުށަހަޅާއިރު ބިޑް މަސައްކަތަށް މި 10.7

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

 މި. ގޮތަކަށ ވ  އ ނގޭނ ފަދަ ނ ތްކަން ނުވަތަ ހުރިކަން މުވައްޒަފ އް ގުޅުންހުރި ފަރާތާ ޑުހުށަހަޅާބި އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި

 ".މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާނަށް އަޙްމަދު އަލްއުސްތާޛް އޮނަރަބަލް ފަނޑިޔާރު އުއްތަމަ ދިވ ހިރާއްޖޭގ " ކުރައްވާނީ އ ޑްރ ސް ލިޔުން

 މިފަދަ  ފ ށިގ ން ޖަނަވަރީމަހުން އަހަރުގ  ވަނަ 2019މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގ  ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާނީ  10.8

މަސައްކަތް  ދޫކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކުން ހިއްސާވާ ދައުލަތުގ  ނުވަތަ ކުންއައިދާރާ ދައުލަތުގ  މަސައްކަތ އްކޮށްދިންކަމަށް

ނުވަތަ އ އަށްވުރ  ގިނަދުވަހު އ މަސައްކަތ އް  މަސް ދުވަހަށް 1 ދ ވޭނީމިފަދަ ލިޔުންތަކަށް މާރސްކް(ތަށ ވ . ލިޔުންނިންމިކަމުގ  

ކުރަމުންދާ )މަސައްކަތް  ލިބޭނ އ ވ . ޕޮއިންޓް ގިނަ އ ންމ  ފަރާތަކަށް  ހުށަހަޅާ ގިނަލިޔުން އ ންމ  މިގޮތުން (ފައި ވާނަމަކޮށް

 ކަމުގ  ލިޔުން އަދި އ ކިއ ކި ރިފަރ ންސް ސިޓީ،ލިޔުންތައް އިވ ލުއޭޓް ނުކުރ ވޭނ އ ވ .(

 ވާލުކުރުމަށް މާރކްސް ދ ވޭނ  ގޮތް:މަސައްކަތް ޙަ  .11

 އިވ ލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް  މާރކްސް 

 ާމރކްސް()އ ންމ  ދަށްއަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަްށ އ ންމ  މަތީ  :އަގު  70%

30% 

ފަރާތަށް، މީގ  ކުރިން މިފަަދ މަސައްކަތ އް ބ ލ ވޭނީ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ)ތަޖުރިބާ  : މަސައްކަތުގ  ތަޖްރިބާ

 ދައުލަތުގ  ވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގ ންކޮށްގ ން މަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތުްނ ދޫކޮށްފައި

މަސައްކަތް  ދޫކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކުން ހިއްސާވާ ދައުލަތުގ  ނުވަތަ ކުންއައިދާރާ
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މަސް ުދވަހަށް ނުވަތަ  1 ދ ވޭނީމިފަދަ ލިޔުންތަކަށް މާރސްކް ތަށ ވ .ލިޔުންނިންމިކަމުގ  

 (ފައި ވާނަމަކޮށްއ އަށްވުރ  ގިނަދުވަހު އ މަސައްކަތ އް 

 . ދޭންވާނ އ ވ  ވ ލިޑިޓީއ އް ހަފްތާގ ( ދިހައ އް)10 މަދުވ ގ ން އަންދާސީހިސާބުތަކަށް ހުށަހަޅާ .12

ގައި ގ ޒ ޓްކޮށްފައިވާ "ދައުލަތުގ   2021ފ ބުރުވަރީ  10މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާނީ  .13

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

 އ އްގަތަށ ވ .

ދަދ އްނަމަ މަސައްކަތް ޢަ( ދިވ ހި ރުފިޔާއަށްވުރ  މަދު ފަސްމިލިއަން ުރފިޔާ)  5,000,000.00އ އްބަސްވުމުގ  ޖުމުލަ އަގަކީ . 13

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

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

ފަހ އް( އާ ގުނަކުރުމުން ޖ ހޭ އަދަާދ މުއްދަަތށްވުރ  އިުތރުވާ ދުވަސްތަކުގ  އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖ ހޭ އަދަދ ކ ވ .  

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

 ކ ވ .މުއްދަތަށްވުރ  އިތުރުވާ ދުވަސްތަ

 ،ވ އްޖ ނަމަ އިތުރު އިންސައްތައަށްވުރ  15% އަގުގ  ޖުްމލަ ޢަދަދުގ   ކުރ ވޭ ޖޫރިމަނާ ނުނިމިގ ން މަސައްކަތް މުއްދަތަށް. 14

 .ލިބިގ ންވ އ ވ  ޙަވާލުކުރިފަރާތަށް މަސައްކަތް އިޚްތިޔާރު ވަކިކުރުމުގ  މަސައްކަތް

މަންސް ޕާރފޯ އާއި)ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއަށް ވުރ  ބޮޑުވާނަމަ، ބިޑު ސ ކިއުރިޓީ   5,000,000.00އަގު ޖުމްލަގ  އް ޕްރޮކިއުމަންޓ . 15

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

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

އަކީ، ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަތާއި )ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިމަނައި( އަދި ތަކ ތި ހޯދުމަށް އ  ބިޑު ސ ކިއުރިޓީ. 16

ރފޯމަންސް ގ ރ ންޓީއަކީ އާ ދ މ ދުގ  ޢަދަދަކަށް ވާންޖ ހޭނ އ ވ . އަދި ޕަ 1އާއި % 0.05އޮފީހަކުން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އަގުގ  %

އާއި  2ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަތާއި )ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިމަނައި( އަދި ތަކ ތީގ  ބީލަންތަކުގ  ކޮންޓްރ ކްޓް އަގުގ  %

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

ރުފިޔާއަށް ވުރ  ބޮޑުނަމަ އ ޑްވާންސް ފައިސާ  ފަންސާސްހާސް()ދ ލައްކަ  00.000،250ޕްރޮކިއުމަންޓ އްގ  ޖުމްލައަގު . 17

އަށްވުރ  ބޮޑުނުވާ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ދޫކުރ ވިދާނ އ ވ . ނަމަވ ސް އ ޑްވާންސް ފައިސާ  15ދިނުމަށް އ ދިއްޖ ނަމަ، ޖުމްލަ އަގުގ  %
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މި ގޮތުން ހޯދާ އ ޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ، ދޭންޖ ހޭނ އ ވ ދޭނަމަ އ  ފަރާތަކުން އ  އ ޑްވާންސް ޕޭމަންޓާ އ އްވަރުގ  ޕޭމަންޓް ގ ރ ންޓީއ އް 

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

 ސ ކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގ ރ ންޓީއަކަށ ވ .

 ކޮންމ  ބިޑް އަދި. ލިބިގ ންވ އ ވ   ކޯޓަށް ސުޕްރީމް އިޚުތިޔާރު ފުރިހަމަ ބާޠިލުކުރުމުގ  ބިޑްތައް ނޫން ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު. 18

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

 :ބަލައިގަތުން  އަންދާސީހިސާބު  19

 .ކޯޓުގައި ސުޕްރީމް ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ގައި 0001: ދުވަހުގ   ބުދަ  ވާ  2220 މ އި  18 19.1

 

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

 ީވަނަ ދުވަހުގ   2022 މ އި 18ހުށައަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގ  އ ންމ  ފަހުތާރީޚަކީ  ހިސާބު އަންދާސ

އަށް މ އިލް ކުރ އްވުން  procurement@supremecourt.mvގ ކުރިންނ ވ . ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި އީމ އިލް:  0009:

 އ ދ މ ވ . ރަޖިސްޓްރީ ނުވާފަރާތްތަކަށް ބިޑުހުށައ ޅުމުގ  ފުރުސަުތ ދ ވ ން ނ ތްވާހަކަ ދަންނަވަމ ވ .

 ުމަޢުލޫމާުތ ހޯއްދ ވުމަށް:  އިތުރ 

 ް3007353  :ފޯނ      

 ްއީމ އިލ :procurement@supremecourt.mv 

 2022 މ އި 09

 

mailto:procurement@supremecourt.mv
mailto:procurement@supremecourt.mv
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 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 ( 2202 މ އި  09) 19/2A3/1/202-(IUL)197 ބަރު ން މިކޯޓުގ  ނަ 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގ :

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

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

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

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

 ްއީމ އިލް އ ޑްރ ސ    ...................................... 

 

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

 

 

 

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް: .1
 

  

 ޖުމްލަ އަގު  ޖީއ ސްޓީ  %6 މަސް( 1) އަގު އަގު .2

   

 )ދުވަހުން(މުއްދަތު  .3
 )ދޭއް( އަހަރު  2
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 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: 

 

 

 

 ޗ ކް ލިސްޓް 

ޢުލާާނއި ގުިޅގ ްނ ައންދާީސހިސާބު އި (2022 މ އި  09)  197-A3/1/2022/19(IUL)ނަްނބަރު 

 ކޮލިފަިއވުމަްށ ޭބނުްނވާ ިލޔުްނތައް 

އަންދާސީހިސާބު 
 ހުށަހ ޅިފަރާތް 

ބިޑް 
ބަލައިގ ން 
 ފަރާތް 

   (ލ ޓަރހ ޑުގައި  ފަރާތުގ   ހުށަހަޅާ މުއްދަތު އ ގޭގޮތަށް  ނިންމޭނ  މަސައްކަތް  އަގު ޖުމުލަ  ،ޢަދަދު ޖީއ ސްޓީ ،ރޭޓު) ކޯޓޭޝަން 

   ފޯމް  ހުށަހަޅާ  އަގު

    ކޮޕީ  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ

   އ ސްއ މްއީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސ ޓްފިކ ޓް 

   ޕްރޮފައިލް 

   ޖީއ ސްޓީ ދައްކަންޖ ހޭ ފަރާތ އް ނަމަ ޖީއ ސްޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ 

   )އ ންމ  ފަހުގ  ރިޕޯޓް(ޓ ކްސް ކްލިއަރ ންސް ރިޕޯޓް 

 ނޫންކަން ނުވަތަ  ހުރިކަން ގުޅު  މުވައްޒަފަކާއި ގޮތަށް ގައިވާ  ނަންބަރު  10.7 ހުށަހަޅާއިރު މައުލޫމާތު ސީޓްގ  ބިޑް މަސައްކަތަށް މި

 ލިޔުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  

   ބިޑް ސ ކިއުރިޓީ 

 

 

 އ ސްޓިމޭޓް ހުށަހ ޅިފަރާތުގ  ނަން:                                 

 ގަނޑު:އްސޮއި:                                                       ތަ

 ބިޑް ބަލައިގަތް ފަރާތުގ  ނަން:

 ސޮއި:                                                       ާތރީޙް:


