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 ޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު:( އި 2021 އޮގަސްޓް  62) 44/021A3/1/2-(IUL)197  ނަމްބަރު: މިކޯޓުގެ 

 :ތަފްސީލް  އަދި  ތަކެތި /  ޚިދުމަތް  ބޭނުންވާ  ހޯދުމަށް  .1

ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް  ކުރުމުގެ މަސައްކަތްސާފު  ފޮޅާ އަހަރު ދުވަހަށް  2 މާރާތްޢިވަނީ މިކޯޓުގެ އެތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި  .1

 ފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލެވެ.ހަމަޖެހި

 ދުވަސް ފިޔަވާ( ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް )ހުކުރު  .2

 ށް ކުނި އުކާލުން.ކުނިކަހާ ސާފުކޮރީމް ކޯޓަށް ތީމުގެއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިގެ ގޯތިތެރެ ސުޕް 2.1

 ށް ކުނި އުކާލުން.ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަގުމަތީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮ 2.2

 ގެ ކުރިން ގޯތިތެރެ އާއި މަގުމަތި ސާފުކުރުން. 7:45ހެނދުނު  2.3

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

 ން ކުނިކަހާ މިތަނުގައިހިމެނޭ އެއްމެހާތަކެތިފޮހެ ސާފުކުރުން.ޝަރިސެޕް 3.1

އްޒަފުން ބޭނުންކުރާ )މެހުމާނުންނާއި މުވަ ން.މެހާތަކެތި ދޮވެ ސާފުކޮށް އަދި ފޮހެދިނުންއެ އާއި ފާޚާނާގެ )ސާދަ( ފާޚާނާ  14 3.2

 ބައިތަކުގައި ހިމެނޭ ފާޚަނާތައް(.

 އާއި ޝްރެޑަރ )ކޮތަޅުލައްވާނީ ހަމައެކަނި ސައިކޮޓަރި  އައުކޮތަޅު ލެއްވުން.ހުރިހާ ޑަސްބިންތައް އުކާލައި ޑަސްބިމަށް  3.3

 ޑަސްބިމަށް(

 ން.އޮފީސް އިމާރާތުގެ އެތެރެ ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް އަދި އެތެރޭގައި ވާ ފަރުނީޗަރު ފަދަ ތަކެތި ފޮހެ ސާފުކުރު 3.4

އްޓުމުގެ ގޮތުން ތެރޭގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއަށް ޢިމާރާތާއި ގޯތި 14:00އިން  8:00ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު  3.5

 މީހުން ބެއިތިއްބުން.  2ކުރުމަށްޓަކައި  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް

 4އި މަދުވެގެން މިވަގުތުގަ  އެވެ. 16:00ން  13:30ތެރެ ސާފުކުރާ ވަގުތަކީ ހުކުރު،ހޮނިހިރު ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮފީސް 3.6

 މަސައްކަތު މީހަކާއި ސުޕްވައިޒަރެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް )ހުކުރު ހޮނިހިރު ފިޔަވާ( .4

 ޢިމާރާތުގެ އެތެރޭގެ އެއްމެހާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ފޮހެސާފުކުރުން.   4.1

 ފޮހެސާފުކުރުން. ހުރިހާ ބޮޑުދޮރުތަކެއްގެ އެތެރެއާއިބޭރު 4.2
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 ހުރިހާބެލްކަނިތައް ދޮވެސާފުކުރުން. 4.3

 ސާފުކުރުން. ކުދިދޮރުތަކާއި ފެންލައިޓްތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ފޮހެ  4.4

 ހަފުތާއަކު އެއްފަރު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  .5

 ހުރިހާ ފައިފުހިތަކެއް ދޮވެސާފުކުރުން. 5.1

 ހުރިހާ ކާޕެޓްތަކެއްގައި ހޫވަރުއެޅުން. 5.2

 ތަށިމުށިތައް ދޮވެ ކެމިކަލްޖަހައި ސާފުކުރުން )މިސައްކަތް ކުރާނީ ހުކުރު ދުވަހު(ގޯތިތެރޭގެ  5.3

 ފަހަރުކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  ދެ  މަހަކު  .6

 ހުކުރު ދުވަހު( )މިސައްކަތް ކުރާނީ   .ދޮވެސާފުކުރުން އި ސުޕްރީމްކޯޓް ހިމެނޭ މަގުމަތީ ފާރުތައް އިމާރާތުގެ ބޭރާ 6.1

 އަށް( 14:00 ން  10:00)މިސައްކަތް ކުރާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު  .ސީލިންގ ފޮހެ ސާފުކުރުން ފާރުތަކާއި މުޅިއިމާރާތުގެ  6.2

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  އެއްފަހަރު  މަހަކު  .7

  ހުރިހާ ސިޑިތަކާއި ޖާލިތައް ޕޮލިޝްކުރުން. 7.1

  ރުން.ކެމިކަލްބޭނުންކޮށްގެން ސާފުކު  ކޯޓުން އެޕްރޫވް ކުރާ  އެތެރޭގެ ތަޅުމުގައިޖަހާފައިހުރި މާބުލްތައް 7.2

 ތަޅުތަކާއި އަތްގަނޑުތައް ޕޮލިޝްކުރުން. 7.3

 ސިޑިތަކުގައި އަޅާފައިވާ ކާޕެޓް ހަރުކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ހޮޅިތައް ޕޮލިޝްކުރުން. 7.4

 ފޮޅާސާފުކުރުން.  ބްލައިންޑްސްހުރިހާ ދޮރުފޮތިތަކާއި  7.5

 ޗާންދަލިއާތައް ފޮހެ ސާފުކުރުން. 7.6

ރާ ކު މަސައްކަތް  އަށެވެ. 14:00ން  10:00ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު  7ނަންބަރު  7.7

 ވަގުތުގައި ސްޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭފުޅަކު ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ. 

ށް ބޭނުން ކުރާ ސް އަދި ސާފުކުރުމަމި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ސާމާނާއި ތަކެތި )މެޝިނަރީޒް އާއި ޓޫލް .8

ތަކެތި( ހޯދައިގެން މި  ފަދަ އެންމެހައިއަދި ޑަސްބިންކޮތަޅު ފޮއްޗާއި މޮޕާއި ފިހިގަނޑާއި ޕައުޑަރާއި ކެމިކަލް އާއި ލިކްއިޑް 

 މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެން ދިއުމަކީ  މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ޖެހޭނީ  ން ންކުރަ ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ބޭނު ށްފައިވާ ތަންތަނާއި ކެމިކަލް ބޭނުންކޮށްގެން ސާފު އިމާރާތުގައި ޕޮލިޝްކޮ  .9

 އެވަގުތެއްގައި ބާޒާރުން ލިބެންހުރި އެންމެ ފެންވަރު ރަގަޅު ތަކެއްޗެވެ.
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 :ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  .10

 ފަރާތުގެ  ށަހަޅާހު އެގޭގޮތަށް މުއްދަތު ނިންމޭނެ މަސައްކަތް އަދި އަގު ޖުމުލަ ،ޢަދަދު ޖީއެސްޓީ ،ރޭޓު) ކޯޓޭޝަން 10.1

 (.ލެޓަރހެޑުގައި

 ދުވަހަށެވެ. )އެކެއް( މަސް  1އަގުހުށަހަޅާނީ  (އެޓޭޗްކުރެވިފައި ޝީޓުގައި މަޢުލޫމާތު  މި. )ފޯމް ހުށަހަޅާ އަގު 10.2

 ކޮޕީ   އެްސއެްމއީ ރަިޖސްޓްޭރޝަން ސެޓްފިެކޓް 10.3

 .ޕްރޮފައިލް އަދި ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީ ،ނަމަސޯލްޕްރޮޕްރައިޓާއެއް  / ޕާރޓްނަޝިޕެއް/  ކުންފުންޏެއް 10.4

 .ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީ ޓީ.އެސް.ޖީ 10.5

 ،މީހާއާއި އުޅޭ ކޮށްގެންކައިވެނި މުވައްޒަފަކު  އެ ބެލޭނީ މީހެއްކަމަށް ޢާއިލީ މަތިން ގޮތުގެ  ޤަވާއިދުގައިވާ  މާލިއްޔަތުގެ  10.6

 ،ދޮންދަރިންނާއި ،ންނާއިމައިންބަފައި ،މީހުންނާއި އެއްބަފާ އެއްބަނޑު ،މީހުންނާއި އެއްބަފާ ،މީޙުންނާއި އެއްބަނޑު  ،ދަރިންނާއި

 އެ ،މީހުންނާއި އްބަފާއެ އެއްބަނޑު ،މީޙުންނާއި އެއްބަފާ ،މީހުންނާއި އެއްބަނޑު މީހާގެ އުޅޭ އިވެނިކޮށްގެންކަ މުވައްޒަފަކު އެ

 ވިޔަފާރީގެ  ނުވަތަ  އްސާ ހި ވިޔަފާރީގެ  މުވައްޒަފަކާ  އެ އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  އެސޯސިއޭޓް ކްލޯޒް  އަދި. މައިންފައިންނެވެ  މީހާގެ

 . ފަރާތްތަކަށެވެ އޮންނަ ގުޅުން

 ނޫންކަން  ވަތަނު  ހުރިކަން ގުޅު މުވައްޒަފަކާއި ގޮތަށް ގައިވާ ނަންބަރު 10.6 ހުށަހަޅާއިރު ބިޑް މަސައްކަތަށް މި 10.7

 ޖުޑީޝަލް  އޮފް  ޕާރޓްމެންޓްޑި ކޯޓާއި ސުޕްރީމް ބަޔާންކުރަންވާނީ  މިލިޔުމުގައި. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އެފަދަލިޔުމެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 މި . ގޮތަކަށެވެ ފަދައެނގޭނެ ނެތްކަން ނުވަތަ  ހުރިކަން މުވައްޒަފެއް ގުޅުންހުރި ފަރާތާ ޑުހުށަހަޅާ ބި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި

 ".ތަޞިމް ޢަދުނާނަށްމުޢު އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛް  އޮނަރަބަލް ފަނޑިޔާރު  އުއްތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ" ކުރައްވާނީ އެޑްރެސް ލިޔުން

 ދަ މިފަ ފެށިގެން ޖަނަވަރީމަހުން އަހަރުގެ  ވަނަ 2018މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާނީ  10.8

މަސައްކަތް  ފައިވާދޫކޮށް  ކުންފުންޏަކުން ހިއްސާވާ ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ ކުންއައިދާރާ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއްކޮށްދިންކަމަށް 

)މަސައްކަތް  ނެއެވެ. ލިބޭޕޮއިންޓް ގިނަ އެންމެ ފަރާތަކަށް  ހުށަހަޅާ  ގިނަލިޔުން އެންމެ މިގޮތުން ތަށެވެ. ލިޔުންނިންމިކަމުގެ 

 ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ލިޔުން އަދި އެކިއެކި ރިފަރެންސް ސިޓީ،ލިޔުންތައް އިވެލުއޭޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ.(

 ވާލުކުރުމަށް މާރކްސް ދެވޭނެ ގޮތް:މަސައްކަތް ޙަ  .11

 އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް  މާރކްސް 

 )އެންމެ ދަށްއަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ މާރކްސް( :އަގު  70%

30% 
ސައްކަތެއް މަ)ތަޖުރިބާ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލީފަރާތަށް، މީގެ ކުރިން މިފަދަ  : މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ 

 ނެވެ.(ކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން 
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 . ދޭންވާނެއެވެ ވެލިޑިޓީއެއް ހަފްތާގެ ( ދިހައެއް)10 މަދުވެގެން އަންދާސީހިސާބުތަކަށް ހުށަހަޅާ .12

ދައުލަތުގެ "ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ  2021ފެބުރުވަރީ  10މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާނީ  .13

އާއި ގެ އުސޫލު" އޮފީސްތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ބީލަންތަކުގައި ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާ ބީލަންވެރިންނަށް އިސްކަންދިނުމު

 އެއްގަތަށެވެ.

އްނަމަ މަސައްކަތް ދަދެޢަ( ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދު ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާ)  5,000,000.00އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ . 13

އްޔަތާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ނިންމުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާ ދުވަސްތަކަށް ދައުލަތުގެ މާލި

ޓް ސުމެއް ސުމެއް )ޕޮއިން 0.005މުލަ އަގު ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖު 10.71

ދެކެވެ.  ފަހެއް( އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަ 

(CP*0.005*LD)  CP  ިކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް( އަކީ ޖުމުލަ އަގު އަދ(LD  ުއަކީ ކޮންޓްރެކްޓ )ްގެ )ލޭޓް ޑިއުރޭޝަނ

 މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކެވެ.

 ،ވެއްޖެނަމަ ރު އިތު އިންސައްތައަށްވުރެ 15% އަގުގެ  ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ނުނިމިގެން  މަސައްކަތް މުއްދަތަށް. 14

 .ލިބިގެންވެއެވެ ޙަވާލުކުރިފަރާތަށް މަސައްކަތް އިޚްތިޔާރު ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް

މަންސް ޕާރފޯ އާއިޑު ސެކިއުރިޓީ )ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، ބި 000،500/-އަގު ޖުމްލަގެ އްޕްރޮކިއުމަންޓެ. 15

ރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކު އާއިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ގެރެންޓީ 

 އެ މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ. ޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުންފައިނޭން

ކެތި ހޯދުމަށް އެ އަކީ، ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަތާއި )ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިމަނައި( އަދި ތަ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ. 16

މަންސް ގެރެންޓީއަކީ ކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ޕަރފޯއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަ 1އާއި % 0.05އޮފީހަކުން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އަގުގެ %

އާއި  2ރެކްޓް އަގުގެ %ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަތާއި )ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިމަނައި( އަދި ތަކެތީގެ ބީލަންތަކުގެ ކޮންޓް 

 އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. %10

ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް )ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް(  250،000/-ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމްލައަގު . 17

އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޭނަމަ  15އެދިއްޖެނަމަ، ޖުމްލަ އަގުގެ %

މި ގޮތުން ހޯދާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ، ވާންސް ޕޭމަންޓާ އެއްވަރުގެ ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ދޭންޖެހޭނެއެވެއެ ފަރާތަކުން އެ އެޑް



 5 ގެ 7ޞަފުހާ 

 ދިވެހިރާއްޖެ | މާލެ | ުއޯކިޑްމަގު | 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: 

ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން އެ މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

 ށެވެ.ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަ

 ކޮންމެ  ބިޑް އަދި. ވެލިބިގެންވެއެ ކޯޓަށް ސުޕްރީމް އިޚުތިޔާރު ފުރިހަމަ ބާޠިލުކުރުމުގެ  ބިޑްތައް ނޫން ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު. 18

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކޯޓަށް ސުޕްރީމް އިޚުތިޔާރުވެސް  ބާޠިލުކުރުމުގެ ވަގުތެއްގައިވެސް 

 :ބަލައިގަތުން  އަންދާސީހިސާބު  19

 .ކޯޓުގައި ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައި 0013: ދުވަހުގެ  ހޯމަ  ވާ  2120 ސެޕްޓެންބަރު  6 19.1

 .ނުގަނެވޭނެއެވެ ބަލައެއް އަންދާސީހިސާބު ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުވާ  ލަހުން ގަޑިއަށްވުރެ ކަނޑައެޅިފައިވާ   

ވަނަ  2021 ސެޕްޓެންބަރު 05ހުށައަޅަން ޭބނުންވާ ފަރާްތތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ އެންމެ ފަހުތާރީޚަކީ އަންދާސީ ހިސާބު 
އަށް މެއިްލ  procurement@supremecourt.mvގެކުރިންނެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި އީމެއިލް:  13:00ދުވަހުގެ 

 ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނުވާފަރާތްތަކަށް ބިޑުހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެން ނެތްވާހަކަ ދަްނނަވަމެވެ.

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ޯހއްެދވުމަްށ:   

      3007353  ފޯން:

 procurement@supremecourt.mvއީެމއިލް: 

  ވާހަކަ ދަްނނަަވމެވެ.ނޯޓު: ބިޑު ބަލަިއގަްނނަން އޮްނނަ ގޮތް ބަދަުލވެްއޖެނަމަ އެމަޢުޫލމާތު ރަިޖސްޓްީރވާ ފަރާތްތަކަށް ެމއިލް އިން އަންާގނެ

 2021 އޮގަސްޓް  26

 

mailto:procurement@supremecourt.mv
mailto:procurement@supremecourt.mv
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 ދިވެހިރާއްޖެ | މާލެ | ުއޯކިޑްމަގު | 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 ( 2021 އޮގަސްޓް  62) 44A3/1/2021/-(IUL)197 ބަރު ން މިކޯޓުގެ ނަ 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:

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

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

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

 :ުފޯން ނަންަބރ ...................................................... 

 ްއީެމއިލް އެްޑރެސ    ...................................... 

 

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

 

 

 

 

 އަންާދސީިހސާބު ހުށަަހޅާ ފަރާތް: .1
 

  

 ޖުމްލަ ައގު  ޖީއެސްޓީ  %6 މަސް( 1) އަގު އަގު .2

   

 މުއްދަތު )ދުވަހުން( .3
 )ދޭއް( އަހަރު  2
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 ދިވެހިރާއްޖެ | މާލެ | ުއޯކިޑްމަގު | 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: 

 

 

 ޗެކް ލިސްޓް 

ޢުލާނާއި ގުޅިގެން އި( 2021 އޮގަސްޓް  26)  197-A3/1/2021/44(IUL)ނަންބަރު 

 އަންދާސީހިސާބު ކޮލިފައިވުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް 

އަންދާސީހިސާބު 
 ހުށަހެޅިފަރާތް 

ބިޑް 
ބަލައިގެން 

 ފަރާތް 

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

   ފޯމް  ހުށަަހޅާ އަގު

    ކޮޕީ ވިޔަފާރި ަރޖިސްްޓރީ

   އެްސއެްމއީ ރަިޖސްޓްޭރޝަން ސެޓްފިެކޓް

   ޕްރޮފައިލް 

   ފަރާެތއް ނަމަ ީޖއެސްޓީ ަރޖިސްޓްރީ ކޮޕީ ޖީެއސްޓީ ދައްކަްނޖެހޭ 

   ޓެކްސް ކްލިއަރެްނސް ރިޕޯޓް )އެންމެ ަފހުގެ ރިޕޯޓް(

 ނޫންކަން  ުނވަތަ ރިކަންހު ުގޅު ުމވައްޒަފަާކއި ގޮތަށް ގަިއވާ ނަންބަރު 10.7 ހުށަަހޅާިއރު މަުއލޫމާތު ސީޓްގެ ބިޑް މަަސއްކަތަށް މި

 ލިޔުން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

  

   ސެިކއުރިޓީ ބިޑް 

 

 

 އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ނަން:                                 

 ސޮއި:                                                       ތަށްގަނޑު:

 ބިޑް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން:

 ސޮއި:                                                       ތާރީޙް:


