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 ( އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު:1202 ސެޕްޓެންބަރު  26) 52/021A3/1/2-(IUL)197  ނަމްބަރު: މިކޯޓުގެ 

 :ތަފްސީލް  އަދި  ތަކެތި /  ޚިދުމަތް  ބޭނުންވާ  ހޯދުމަށް  .1

 ގައުން ޑިޒައިން ކުރުން. )އެކެއް(  1 1.1

 ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންކުރައްވާ ގައުންއަކަށްވުން. 1.2

 ގައުން ހުންނަށްވާނީ މީހާގެ އިސްކޮޅުގެ ދިގުމިނަށް. 1.3

 މި ކޯޓުންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތައް ޑިޒައިން ކުރުން. ،އެވޯޑް ކުރެވޭފަރާތުން 1.4

 ލަފޮޓޯ ހުށަހެޅުން.ކުއަންދާސީ ހިސާބާއެކު ށްފައިވާނަމަ، މީގެ ކުރިން ގައުން ނުވަތަ ކޯޓްފަޓުލޫނު ފަދަ ތަކެތި ޑިޒައިން ކޮ  1.5

 :ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  .2

 ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ އެގޭގޮތަށް މުއްދަތު ނިންމޭނެ މަސައްކަތް  އަދި އަގު ޖުމުލަ ،ޢަދަދު ޖީއެސްޓީ ،ރޭޓު) ކޯޓޭޝަން 2.1

 (.ލެޓަރހެޑުގައި

 (އެޓޭޗްކުރެވިފައި ޝީޓުގައި މަޢުލޫމާތު  މި. )ފޯމް ހުށަހަޅާ އަގު 2.2

 .ޕްރޮފައިލް އަދި ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީ ،ނަމަސޯލްޕްރޮޕްރައިޓާއެއް  / ޕާރޓްނަޝިޕެއް/  ކުންފުންޏެއް 2.3

 .ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީ ޓީ.އެސް.ޖީ 2.4

 ،ދަރިންނާއި  ،މީހާއާއި އުޅޭ ގެން ކައިވެނިކޮށް  މުވައްޒަފަކު  އެ ބެލޭނީ  މީހެއްކަމަށް  ޢާއިލީ  މަތިން ގޮތުގެ  ޤަވާއިދުގައިވާ މާލިއްޔަތުގެ  2.5

 އެ  ،ދަރިންނާއިދޮން ،މައިންބަފައިންނާއި ،މީހުންނާއި އެއްބަފާ އެއްބަނޑު ،މީހުންނާއި އެއްބަފާ ،މީޙުންނާއި އެއްބަނޑު

 އެ  ،މީހުންނާއި ބަފާއެއް އެއްބަނޑު ،މީޙުންނާއި އެއްބަފާ ،މީހުންނާއި އެއްބަނޑު މީހާގެ އުޅޭ އިވެނިކޮށްގެން ކަ މުވައްޒަފަކު

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

 . ފަރާތްތަކަށެވެ އޮންނަ ގުޅުން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނޫންކަން  ނުވަތަ ހުރިކަން  ގުޅު  މުވައްޒަފަކާއި ގޮތަށް ގައިވާ ނަންބަރު  2.6 ހުށަހަޅާއިރު ބިޑް  މަސައްކަތަށް މި 2.6

 ޖުޑީޝަލް  އޮފް ޑިޕާރޓްމެންޓް ކޯޓާއި ސުޕްރީމް ބަޔާންކުރަންވާނީ  މިލިޔުމުގައި. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އެފަދަލިޔުމެއް
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 މި . ގޮތަކަށެވެ އެނގޭނެފަދަ ނެތްކަން ނުވަތަ  ހުރިކަން މުވައްޒަފެއް ގުޅުންހުރި ފަރާތާ ޑުހުށަހަޅާ ބި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި

 ".މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާނަށް އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛް  އޮނަރަބަލް ފަނޑިޔާރު  އުއްތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ" ކުރައްވާނީ އެޑްރެސް ލިޔުން

 ސައްކަތެއްކޮށްދިންކަމަށް މަ މިފަދަ ފެށިގެން ޖަނަވަރީމަހުން އަހަރުގެ ވަނަ 2018މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާނީ  2.7

 މިގޮތުން ތަށެވެ. ލިޔުންމުގެ މަސައްކަތް ނިންމިކަ ދޫކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކުން ހިއްސާވާ  ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ  ކުންއަ އިދާރާ ދައުލަތުގެ

ގެ ލިޔުން އަދި އެކިއެކި )މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމު   ލިބޭނެއެވެ.ޕޮއިންޓް ގިނަ އެންމެ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާ ގިނަލިޔުން އެންމެ

 އިވެލުއޭޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ.(ރިފަރެންސް ސިޓީ،ލިޔުންތައް 

ދައުލަތުގެ "ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ  2021ފެބުރުވަރީ  10މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާނީ  .3

އާއި ގެ އުސޫލު" އޮފީސްތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ބީލަންތަކުގައި ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާ ބީލަންވެރިންނަށް އިސްކަންދިނުމު

  އެއްގަތަށެވެ.

 ވާލުކުރުމަށް މާރކްސް ދެވޭނެ ގޮތް:މަސައްކަތް ޙަ  .4

 އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް  މާރކްސް 

 )އެންމެ ދަށްއަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ މާރކްސް( :އަގު  60%

20% 
ސައްކަތެއް ކުރިމަތިލީފަރާތަށް، މީގެ ކުރިން މިފަދަ މަ)ތަޖުރިބާ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތަށް  : މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ 

 ނެވެ.(ކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން 

 (އެންމެ ކުރުމުއްދަތު ހުށަހަޅާފަރާތައް އެންމެ މަތީ މާރކްސް ) : މުއްދަތު  20%

 . ދޭންވާނެއެވެ ވެލިޑިޓީއެއް ހަފްތާގެ ( ދިހައެއް)10 މަދުވެގެން އަންދާސީހިސާބުތަކަށް ހުށަހަޅާ 4

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

މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ  ނިންމުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާ ދުވަސްތަކަށް ދައުލަތުގެ 

 އިންޓް ސުމެއް)ޕޮ 0.005ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖުމުލަ އަގު  10.71

ން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.  ސުމެއް ފަހެއް( އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމު

(CP*0.005*LD)  CP  ިކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް( އަކީ ޖުމުލަ އަގު އަދ(LD ެއަކީ ކޮންޓްރ )ްކްޓުގެ )ލޭޓް ޑިއުރޭޝަނ

 ކެވެ.މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަ

 ،ވެއްޖެނަމަ ރުއިތު އިންސައްތައަށްވުރެ 15% އަގުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ނުނިމިގެން މަސައްކަތް މުއްދަތަށް 6

 .ލިބިގެންވެއެވެ ޙަވާލުކުރިފަރާތަށް މަސައްކަތް އިޚްތިޔާރު ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް
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މަންސް ޕާރފޯ އާއިޑު ސެކިއުރިޓީ )ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، ބި 000،005/-އަގު ޖުމްލަގެ އްޕްރޮކިއުމަންޓެ 7

ލުކުރާ ބޭންކަކުން ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫ އާއިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ގެރެންޓީ 

 އަކަށެވެ.ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން އެ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ފައިނޭން 

ކެތި ހޯދުމަށް އެ އަކީ، ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަތާއި )ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިމަނައި( އަދި ތަބިޑު ސެކިއުރިޓީ 8

ރފޯމަންސް ދި ޕައާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަ  1އާއި % 0.05އޮފީހަކުން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އަގުގެ %

ލަންތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ގެރެންޓީއަކީ ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަތާއި )ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިމަނައި( އަދި ތަކެތީގެ ބީ

 އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. 10އާއި % 2އަގުގެ %

ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ( އްކަ ފަންސާސްހާސް)ދެލަ 250،000/-ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމްލައަގު  9

ޑްވާންސް ފައިސާ އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ  15އެދިއްޖެނަމަ، ޖުމްލަ އަގުގެ %

ތުން ހޯދާ އެޑްވާންސް މި ގޮ ، ވެދޭނަމަ އެ ފަރާތަކުން އެ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓާ އެއްވަރުގެ ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ދޭންޖެހޭނެއެ 

ކުން އެ ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަ 

 މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.

 ކޮންމެ  ބިޑް  އަދި. ވެލިބިގެންވެއެ ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް އިޚުތިޔާރު  ފުރިހަމަ ބާޠިލުކުރުމުގެ  ބިޑްތައް ނޫން ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު 10

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކޯޓަށް ސުޕްރީމް އިޚުތިޔާރުވެސް  ބާޠިލުކުރުމުގެ ވަގުތެއްގައިވެސް 

 :ބަލައިގަތުން  އަންދާސީހިސާބު  9

 .ކޯޓުގައި ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައި 0001: ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ވާ  2120 އޮކްޓޫބަރު  05  9.1

 .ނުގަނެވޭނެއެވެ ބަލައެއް އަންދާސީހިސާބު ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުވާ  ލަހުން ގަޑިއަށްވުރެ ކަނޑައެޅިފައިވާ   

ވަނަ  2021 އޮކްޓޫބަރު 04ހުށައަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ އެންމެ ފަހުތާރީޚަކީ އަންދާސީ ހިސާބު 
 procurement@supremecourt.mvގެކުރިންނެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި އީމެއިލް:  13:00ވަނަ ދުވަހުގެ ދުވަހުގެ

 އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނުވާފަރާތްތަކަށް ބިުޑހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެން ނެތްވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 މަޢުލޫމާތު ޯހއްެދވުމަްށ: އިތުރު   

      3007353  ފޯން:

 procurement@supremecourt.mvއީެމއިލް: 

 2021 ސެޕްޓެންބަރު 26
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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 ސެޕްޓެންބަރު  26) 52A3/1/2021/-(IUL)197 ބަރު ން މިކޯޓުގެ ނަ 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:

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

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

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 އަންާދސީިހސާބު ހުށަަހޅާ ފަރާތް: .1
 

  

 ޖުމްލަ ައގު  ޖީއެސްޓީ  %6 އަގު  އަގު .2

   

 މުއްދަތު )ދުވަހުން( .3
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 ޗެކް ލިސްޓް 

އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ( 2021 ޕްޓެންބަރު ސެ  26) A3/1/2021/52-(IUL)197 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

   ޕްރޮފައިލް 

   ޖީެއސްޓީ ދައްކަްނޖެހޭ ފަރާެތއް ނަމަ ީޖއެސްޓީ ަރޖިސްޓްރީ ކޮޕީ 

   ޓެކްސް ކްލިއަރެްނސް ރިޕޯޓް )އެންމެ ަފހުގެ ރިޕޯޓް(

 ނޫންކަން  ުނވަތަ ކަންހުރި ުގޅު ުމވައްޒަފަާކއި ގޮތަށް ގަިއވާ ނަންބަރު 2.7 ހުށަހަާޅިއރު މަުއލޫމާތު ސީޓްގެ ބިޑް މަަސއްކަތަށް މި

 ލިޔުން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

  

   ބިޑް ސެިކއުރިޓީ 

 

 

 

 އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ނަން:                                 

 ތަށްގަނޑު:                                       ސޮއި:                

 ބިޑް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން:

 ސޮއި:                                                       ތާރީޙް:


