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 ޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު:( އި 2021 އޮގަސްޓް  10) 35/021A3/1/2-(IUL)197  ނަމްބަރު: މިކޯޓުގެ 

 :ތަފްސީލް  އަދި  ތަކެތި /  ޚިދުމަތް  ބޭނުންވާ  ހޯދުމަށް  .1

ކުރިއަށް ެގންިދުޔަމްށ  ކުުރމުގެ މަަސއްކަތްސާފު ފޮޅާ އަހަުރ ދުވަަހށް 2 މާާރތް ޢިަވނީ މިކޯޓުގެ އެ ތިރީަގއި ަބޔާންުކރެވިަފއި  .1

 ފަިއވާގޮުތެގ ތަފްޞީލެވެ.ހަމަެޖހި

 ދުވަސް ފިޔަވާ( ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް )ހުކުރު  .2

 ށް ކުިނ ުއކާލުން.ުކނިކަހާ ސާފުކޮީރމް ކޯޓަްށ ތީމުގެިއން ކަނޑައެޅިފަިއާވ ބަިއގެ ގޯިތތެރެ ސުޕް 2.1

 ށް ކުިނ އުކާުލން.ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ މަުގމަީތ ސަރަަހްއދު ކުނިކަހާ ާސުފކޮ 2.2

 ދުވަސް ފިޔަވާ( ދުވަހާއި ހޮނިހިރު  ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް )ހުކުރު  .3

 ްނ ކުިނކަހާ ިމތަނުގަިއިހމެޭނ ެއއްމެާހތަެކތިފޮހެ ސާފުކުރުްނ.ޝަރިސެޕް  3.1

ން )މެުހމާުންނނާިއ ންަތއް އުާކލުބިޑަސް ،ެމހާތަކެިތ ދޮެވ ސާފުޮކށް އަދި ފޮހެދިުނމާއި ންއެ  އާިއ ފާާޚާނގެ  )ސާދަ( ފާާޚނާ 14 3.2

 މުަވއްޒަފުްނ ޭބުނންކުރާ ބައިތަުކަގއި ިހމެޭނ ފާަޚާނތައް(.

 ން.ތަކެތި ފޮެހ ސާފުކުރު އޮފީސް އިާމރާުތެގ އެެތރެ ުކނިކަހާ ސާފުކޮށް އަިދ ެއތެރޭަގއި ާވ ފަުރނީޗަރު ަފަދ  3.3

ްއޓުމުގެ ޮގުތްނ އަށް ިޢމާރާާތއި ގޯިތތެރޭގެ ސާުފތާިހރުކަްނ ބެލެހެ 14:00އިން  8:00ރަސްމީ ަބންދުޫނން ކޮްނމެ ދުވަަހކު  3.4

 ީމހުްނ ެބއިތިއްުބން.  2ކުރުަމށްަޓކައި  ކުރަންެޖހޭ މަސަްއކަތްތައް 

 ރު ހޮނިހިރު ފިޔަވާ(ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް )ހުކު .4

 ޢިމާރާުތެގ އެެތޭރގެ އެްއމެހާ ތަްނަތނާިއ ތަކެިތ ފޮެހސާފުކުރުން.   4.1

 ހުރިހާ ބޮޑުދޮުރތަެކއްެގ ެއތެރެާއއިޭބރު ފޮހެާސފުކުރުްނ. 4.2

 ހުރިހާބެލްކަިނތަްއ ޮދވެސާފުކުުރން. 4.3

 ސާފުކުުރން. ކުދިދޮުރތަކާިއ ފެންލައިްޓތަކުެގ ެއތެރެާއއި ޭބރު ޮފހެ  4.4

 އެއްފަރު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހަފުތާއަކު  .5

 ހުރިާހ ފައިުފހިތަެކއް ދޮވެާސފުކުރުްނ. 5.1

 ހުރިާހ ކާޕެްޓތަކެއްގަިއ ހޫވަުރއެޅުން. 5.2
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 ފަހަރުކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  ދެ މަހަކު .6

 .އިމާާރތުެގ ބޭުރޮދވެސާފުކުުރން 6.1

 .މުޅިިއމާރާުތެގ ީސލިންގ ފޮެހ ސާުފކުރުން 6.2

 މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ  އެއްފަހަރު  މަހަކު .7

 ހުރިާހ ސިޑިތަކާއި ޖާލިަތއް ޕޮިލްޝކުރުން. 7.1

 ރުން.ކެމިކަލްޭބނުންކޮްށެގން ާސފުކު ކޯުޓން ެއޕްޫރވް ކުރާ  އެތެޭރގެ ތަުޅމުަގއިޖަހާފަިއހުރި މާބުލްތައް 7.2

 ތަޅުތަކާިއ ައތްގަނޑުތައް ޕޮލިޝްުކުރން. 7.3

  ޕޮިލްޝކުރުން.ސިޑިތަކުގަިއ ައާޅފައިާވ ކާޕެްޓ ަހުރކުރުމަްށ އަޅާަފިއވާ ހޮިޅތައް  7.4

 ފޮޅާސާފުކުރުން.  ބްަލއިންޑްސް ހުރިާހ ޮދރުފޮިތތަކާއި  7.5

ްށ ބޭުނން ުކާރ މި މަަސއްކަަތށް ބޭނުންވާ ހުރިާހ ބާވަެތއްެގ ސާާމާނއި ތަެކތި )މެިޝނަރީޒް އާިއ ޓޫްލސް އަދި ސާފުުކރުމަ .8

ަތކެތި( ޯހަދއިެގްނ ިމ  ފަދަ ެއންމެަހއި އަދި ޑަސްބިންކޮތަުޅ ފޮއްޗާިއ ޮމޕާިއ ިފހިަގނޑާިއ ަޕއުަޑރާިއ ކެމިކަްލ ާއއި ލިްކއިޑް 

 މަސައްކަްތ ކުރަުމން ގެްނ ިދއުމަީކ  ަމސައްކަަތށް ކުރިމަތިާލ ފަރާުތގެ ިޒންާމއެކެވެ.

ޖެހޭނީ  ންންކުރަ ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ބޭނު އިމާރާތުގައި ޕޮލިޝްކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި ކެމިކަލް ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު  .9

 ގުތެއްގައި ބާޒާރުން ލިބެންހުރި އެންމެ ފެންވަރު ރަގަޅު ތަކެއްޗެވެ.އެވަ

 :ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ .10

 ފަރާުތގެ  ށަހަޅާ ހު  އެގޭގޮަތށް ުމއްަދތު ިނންޭމނެ މަަސއްކަތް އަދި އަގު ުޖމުލަ ،ޢަަދދު  ޖީއެސްޓީ ،ޭރޓު) ކޯޓޭޝަން 10.1

 (.ލެޓަރހެޑުަގއި

 ދުަވހަެށވެ. )އެެކއް( މަސް  1އަުގހުަށހަޅާީނ  (އެޓޭޗްކުރެވިަފއި ޝީޓުަގއި މަޢުލޫާމތު މި. )ފޯމް  ހުަށހަޅާ  އަގު  10.2

 .ކޮޕީ ކާޑުގެ  އަްނަގއިދޭ  ދިެވހިރަްއޔިެތއްކަން ަފރާތުގެ  ުހށަހަޅާ  ،ފަާރތެްއނަމަ އަމިއްލަ  10.3

 .ްޕރޮފައިލް ައދި  ކޮޕީ  ަރޖިްސޓްރީ ،ނަމަސޯލްޕްޮރޕްަރއިޓާެއއް  / ާޕރޓްނަިޝެޕއް/  ކުންފުންެޏއް 10.4

 .ޮކޕީ ރަިޖސްޓްރީ ޓީ.އެސް.ޖީ 10.5

 ،މީހާއާއި  އުޅޭ ކަިއެވނިކޮށްެގން މުަވއްޒަފަކު އެ ބެލޭނީ ީމހެްއކަމަށް ާޢއިލީ މަތިން ޮގތުގެ ޤަާވިއދުަގއިވާ  މާލިްއޔަތުގެ 10.6

 ،ދޮންދަިރންާނއި  ،މަިއންބަފަިއންާނއި ،ީމހުްނނާއި  ެއއްބަފާ އެއްަބނޑު ،މީުހންާނއި އެއްބަފާ ،މީުޙންާނއި އެއްަބނޑު ،ދަިރންާނއި

 އެ  ،މީުހންާނއި ެއއްަބފާ އެއްަބނޑު ،މީުޙންާނއި ެއއްބަފާ ،މީހުްނނާއި  ެއއްބަނޑު މީހާގެ ުއޅޭ އިެވނިކޮްށގެންކަ  ުމވައްޒަފަކު އެ

 ވިޔަާފީރގެ  ނުވަތަ  ހިްއސާ ިވޔަފާީރގެ  މުަވއްޒަފަކާ  އެ އެަވނީ ުބނެަފއި ކަމަށް އެސޯިސއޭޓް  ކްޯލޒް އަދި . މަިއންފަިއންނެވެ މީހާގެ 

 . ފަރާތްތަކަށެވެ އޮްނނަ ގުޅުން 
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 ނޫންަކން  ވަތަ ނު  ހުރިކަން ގުޅު  ުމވައްޒަފަާކއި ގޮަތށް ގައިވާ ނަންބަރު 2.6 ހުށަަހޅާއިރު  ބިޑް މަަސއްކަތަށް  މި 10.7

 ޖުޑީަޝލް  އޮފް  ޓްޕާރްޓމެން ޑި  ކޯޓާއި ސުްޕރީމް  ަބޔާންކުަރންާވނީ  މިިލޔުމުގައި . ހުށަަހޅަންާވެނއެވެ ެއފަދަލިުޔމެއް  ބަޔާންކޮްށފަިއވާ 

 މި . ގޮތަކަށެވެ ފަދަ ެއނޭގނެ ެނތްކަން  ނުަވތަ  ހުރިަކން މުަވއްޒަެފއް  ގުުޅްނހުރި ފަާރތާ ުޑހުށަަހޅާބި އެޑްމިިނސްޓްރޭަޝންަގއި

 ".ަތޞިްމ ަޢދުނާނަށްމުޢު އަްޙމަދު  އަްލއުސްތާޛް  އޮަނަރބަލް ފަނޑިާޔރު ުއއްަތމަ ދިވެިހރާއްޭޖގެ " ކުރައްާވނީ  އެްޑރެސް  ލިޔުން 

 ނުވަތަ  ރާތަުކންއިދާ  ަދުއލަތުގެ މަަސއްކަެތއްޮކށްިދންކަމަށް  މިފަދަ ފެިށެގން ޖަނަވަީރމަުހން އަަހރުގެ ވަނަ 2018 10.8

 . ޕޮިއްނޓް ިގނަ ެއންމެ  ަފރާތަކަށް  ހުަށހަޅާ ިގނަލިުޔން އެްނމެ  މިގޮުތން. ިލޔުން ދީަފއިވާ  ުކންފުންޏަުކން  ިހއްސާވާ ދައުަލތުގެ 

 މާރކްސް ދެވޭނެ ގޮތް:ވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ޙަ  .11

 އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް  މާރކްސް 

 )އެްނމެ ދަްށއަުގ ހުށަހަާޅ ފަާރތަކަްށ ެއންެމ މަީތ ާމރކްސް( :އަގު  70%

30% 
ސައްކަެތްއ )ތަޖުރިާބ ބެލެޭވީނ މަސައްަކތަށް ުކރިމަތިލީަފރާަތށް، މީގެ ުކރިްނ މިފަދަ މަ  : މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ 

 ނެވެ.(ކޮށްގެްނ ަމސައްަކތް ކުުރވި ަފރާުތން ދޫކޮށްަފއިާވ ިލޔުްނތަކަށް ބަަލއިގެން 

 . ޭދންާވނެއެވެ ވެލިޑިޓީެއއް ހަްފތާގެ( ދިަހއެއް)10 ަމުދވެެގން ައންދާީސހިސާބުތަަކށް ހުށަހަޅާ . 12

އްަނމަ މަަސއްަކްތ ދަދެ ޢަ( ދިވެހި ުރފިޔާައށްުވރެ މަދު ފަްސމިލިައން ރުފިޔާ)  5,000,000.00އެއްބަްސވުމުގެ ޖުމުލަ ައގަކީ . 13

އްޔަތާބެޭހ ޤަވާޢިުދެގ ނިްނމުމަްށ އެއްަބސްވުމުގަިއ ަކނަޑއެޅިފަިއާވ ުމްއަދތަށްވުެރ ިއތުރަްށ ިހނގާ ދުވަްސތަކަްށ ަދއުލަުތެގ މާލި 

ޓް ުސމެއް ސުެމްއ )ޮޕއިން  0.005މުލަ އަގު ވަނަ މާްއދާަގއިވާ ގޮުތގެ ަމތިން ޖޫިރމަނާ ުކރެޭވނެެއވެ. ަފިއސާ ކަނާޑނީ، ޖު  10.71

ދެކެވެ.  ފަހެއް( އާ ުގނަކުރުުމން ެޖޭހ އަދަދާ ުމްއަދތަްށވުރެ ިއތުުރާވ ދުަވސްތަކުެގ އަދަދާ ގުނަުކރުމުން ޖެހޭ އަދަ

(CP*0.005*LD)  CP  ިކޮންޓްރެކްޓް ޕްަރިއސް( އަކީ ުޖމުަލ އަުގ އަދ(LD  ުއަކީ ޮކންްޓރެކްޓ )ްެގ )ލޭޓް ޑިއުޭރަޝނ

 މުްއދަތަށްވުެރ ިއތުރުާވ ދުވަްސތަކެވެ.

 ،ެވއްެޖނަމަ ރު އިތު އިންަސއްަތައށްވުރެ  15% ައގުގެ ޖުމްލަ  ޢަަދދުގެ ކުރެވޭ  ޖޫިރމަނާ  ނުިނމިެގން މަސައްކަތް  މުއްަދތަށް . 14

 .ލިިބެގންެވއެވެ ޙަވާުލކުރިފަރާތަށް  މަސައްކަތް  ިއޚްތިޔާރު ވަކިކުރުމުގެ  މަސައްކަތް 

ަމންސް ާޕރފޯ އާއި )ފަސްލައްކަ( ރުިފޔާައށް ވުެރ ބޮޑުވާަނމަ، ބިުޑ ެސކިއުރިޓީ  500،000/-ައުގ ުޖމްލަެގ އްޕްރޮކިއުަމްނޓެ. 15

ޕާރޯފމަންސް ގެެރންޓީ ާވންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫުލކުރާ ބޭންކަކުން ނުަވަތ  ާއއިހުަށހަަޅންާވނެެއވެ. ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ގެެރންޓީ 

 އެ މަސައްކަަތކަށް ދޫޮކށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަަތ ެގރެންީޓއަކަެށވެ. ޝަްލ ިއންސްޓިޓިއުޝަނަުކންފައިޭނން
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  :Tel   3009990 960 +ފޯން:|   :Fax 3008554 960 +ފެކްސް:  |URL: www.supremecourt.mv ވެބްސައިޓް: 

ެކތި ހޯުދމަްށ ެއ އަކީ، ކުުރާވ މަަސއްކަްތތަކާިއ، ހޯާދ ޚިދުަމތާިއ )ކޮންސަލްަޓްނސީ ުނހިަމނައި( އަިދ ތަބިޑު ސެިކއުރިޓީ. 16

މަންސް ގެެރންޓީައީކ ަކށް ާވންޖެހޭެނެއވެ. އަދި ޕަރފޯ އާ ދެެމދުގެ ަޢދަދަ 1އާއި % 0.05އޮފީހަކުްނ ައންާދޒާ ކޮށްފައިވާ ައގުގެ %

ާއިއ  2ރެކްޓް ައގުެގ %ކުރުވާ މަސައްކަްތތަކާއި، ހޯދާ ިޚދުމަތާިއ )ކޮންސަްލޓަންސީ ނުހިަމަނއި( ައދި ތަކެތީގެ ބީލަންތަކުގެ ކޮްނޓް

 ާއ ެދމެުދގެ ަޢަދދަކަށް ާވންޖެހޭެނެއވެ. %10

ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮުޑަނމަ އެްޑވާންްސ ފައިސާ ( ެދަލްއަކ ަފްނާސްސާހސް ) 250،000/-ޕްރޮކިއުަމްނޓެއްގެ ޖުމްަލައުގ . 17

ސް އެޑްާވްނސް ަފިއާސ އަްށުވރެ ބޮުޑނުވާ ަޢަދދަކަށް ފަިއސާ ޫދކުރެވިާދެނއެވެ. ަނމަވެ 15ދިުނމަށް ެއިދއްެޖނަމަ، ުޖމްލަ ައުގގެ %

ހޯދާ އެޑްާވންސް ޭޕމަންްޓ  މި ޮގތުން ، ޕޭަމންޓް ގެެރްނޓީއެއް ޭދންޖެޭހެނއެވެ ދޭަނމަ އެ ފަާރތަުކން އެ އެޑްވާްނސް ޕޭަމންޓާ އެްއވަރުގެ 

އްކަތަަކށް ޫދކޮށްަފިއާވ ގެެރންޓީ ާވންެޖޭހނީ ސަރުކާުރން ޤަބޫލުކުރާ ޭބންކަކުން ނުވަތަ ަފއިނޭންޝަލް އިންސްިޓޓިއުަޝނަކުން އެ މަސަ

 ސެކިއުރިޓީ ނުވަަތ ެގރެންީޓއަކަެށވެ.

 ކޮްނމެ  ބިޑް  އަދި . ވެލިބިެގންވެއެ  ކޯޓަށް  ުސޕްީރމް  ިއޚުތިޔާރު  ފުިރހަމަ  ބާޠިލުކުުރމުގެ  ިބޑްތައް  ނޫން  ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތު . 18

 .ލިިބެގންެވއެވެ ކޯަޓށް ސުްޕރީމް އިުޚތިޔާރުވެސް  ބާޠިލުކުރުމުގެ ވަުގތެްއގައިވެސް 

 :ބަލައިގަތުން  އަންދާސީހިސާބު 19

 .ކޯުޓގައި ސުްޕރީމް ިދވެހިާރއްޭޖގެ  ގައި 0010: ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ވާ 2120 އޮގަސްޓް 17 19.1

 .ނުަގނެޭވެނއެވެ ބަަލެއއް އަްނާދސީހިސާބު ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިުރވާ  ލަހުން ގަޑިައށްުވރެ ކަނޑަެއޅިފައިވާ   

ވަަނ  2021 އޮގަސްޓް 16ހުށައަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ އެންމެ ފަހުތާރީޚަކީ އަންދާސީ ހިސާބު 
އަށް މެއިްލ  procurement@supremecourt.mvގެކުރިންނެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި އީމެއިލް:  13:00ދުވަހުގެ 

 ނަވަމެވެ.ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނުވާފަރާތްތަކަށް ބިޑުހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެން ނެތްވާހަކަ ދަން

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:   

      3007353  ފޯން:

 procurement@supremecourt.mvއީމެއިލް: 

  ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.އިން އަންގާނެ ނޯޓު: ބިޑު ބަލައިގަންނަން އޮންނަ ގޮތް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެމަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް މެއިލް 

 2021 އޮގަސްޓް  10
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 ގުޅޭ އިޢުލާނާއި ( 2021 އޮގަސްޓް  10) 35A3/1/2021/-(IUL)197 ބަރު ން މިކޯޓުގެ ނަ 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:

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

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

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

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

  ްއީމެއިލް އެޑްރެސ    ...................................... 

 

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

 

 

 

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް: .1
 

  

 ޖުމްލަ އަގު  ޖީއެސްޓީ  %6 މަސް( 1) އަގު އަގު .2
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 ޗެކް ލިސްޓް 

ޢުލާނާއި ގުޅިގެން އި( 2021 ގަސްޓް އޮ  10)  197-A3/1/2021/35(IUL)ނަންބަރު 

 ކޮލިފައިވުމަށް ބޭނުްނވާ ލިޔުންަތއް އަންާދސީިހާސބު 

އަންދާސީހިސާބު 
 ހުށަހެޅިފަރާތް 

ބިޑް 
ބަލައިގެން 

 ފަރާތް 

   (އިލެޓަރހެޑުގަ ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ މުއްދަތު އެގޭގޮތަށް ނިްނމޭނެ މަސައްކަތް އަގު ޖުމުލަ ،ޢަދަދު ޖީއެސްޓީ ،ރޭޓު) ކޯޓޭޝަން

   ފޯމް  ހުށަހަޅާ  އަގު

    ކޮޕީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ 

   އެސްއެމްއީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް

   ޕްރޮފައިލް

   ޖީއެސްޓީ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތެއް ނަމަ ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ 

   ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް )އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓް(

 ނޫންކަން ނުވަތަ  ކަން ހުރި ގުޅު މުވައްޒަފަކާއި ގޮތަށް ގައިވާ  ނަންބަރު  2.6 ހުށަހަޅާއިރު މައުލޫމާތު ސީޓްގެ  ބިޑް  މަސައްކަތަށް  މި

 ލިޔުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

  

   ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 

 

 

 އެސްޓިމޭްޓ ުހށަެހޅިފަރާތުގެ ނަން:                                 

 ސޮއި:                                                       ަތްށގަނޑު:

 ަނން:ބިޑް ބަލައިގަްތ ަފރާތުެގ 

 ސޮއި:                                                       ާތރީޙް:


