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 ( އިޢުލާނާއި ގުޅިގ ން ދ ވޭ މަޢުލޫމާތު:2021 ސ ޕްޓ ންބަރު  05) 48/021A3/1/2-(IUL)197  ނަމްބަރު: މިކޯޓުގ 

 :ތަފްސީލް  އަދި  ތަކ ތި /  ޚިދުމަތް  ބޭނުންވާ ހޯދުމަށް  .1

 ގައުން ޑިޒައިން ކުރުން. )އ ކ އް(  1  1.1

 ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންކުރައްވާ ގައުންއަކަށްވުން. 1.2

 ގައުން ހުންނަށްވާނީ މީހާގ  އިސްކޮޅުގ  ދިގުމިނަށް. 1.3

 މި ކޯޓުންދޭ މަޢުލޫމާތާ އ އްގޮތައް ޑިޒައިން ކުރުން. ،އ ވޯޑް ކުރ ވޭފަރާތުން 1.4

 ކުލަފޮޓޯ ހުށަހ ޅުން.އަންދާސީ ހިސާބާއ ކު ށްފައިވާނަމަ، މީގ  ކުރިން ގައުން ނުވަތަ ކޯޓްފަޓުލޫނު ފަދަ ތަކ ތި ޑިޒައިން ކޮ 1.5

 :ތަކ ތި  ހުށަހަޅަންޖ ހޭ  .2

 ަފރާތުގ   ހުށަހަޅާ އ ގޭގޮތަށް މުއްދަތު ނިންމޭނ  މަސައްކަތް އަދި އަގު ޖުމުލަ ،ަޢދަދު ޖީއ ސްޓީ ،ރޭޓު) ކޯޓޭޝަން 2.1

 (.ލ ޓަރހ ޑުގައި

 (އ ޓޭޗްކުރ ވިފައި ޝީޓުގައި ަމޢުލޫމާތު މި. )ފޯމް ހުށަހަޅާ އަގު 2.2

 ކޮޕީ   އ ސްއ މްއީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސ ޓްފިކ ޓް  2.3

 .ޕްރޮފައިލް އަދި ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީ ،ނަމަ / ސޯލްޕްރޮޕްރައިޓާއ އް  ޕާރޓްނަޝިޕ އް/  ކުންފުންޏ އް 2.4

 .ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީ ޓީ.އ ސް .ޖީ 2.5

 ،ދަރިންނާއި ،މީހާއާއި އުޅޭ ކައިވ ނިކޮށްގ ން މުަވއްޒަފަކު އ  ބ ލޭނީ މީހ އްކަމަށް ޢާއިލީ މަތިން ގޮތުގ  ޤަވާއިދުގައިވާ މާލިއްޔަތުގ  2.6

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

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

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

 . ފަރާތްތަކަށ ވ  އޮންނަ ގުޅުން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޫންކަން ނުވަތަ ހުރިކަން ގުޅު މުވައްޒަފަކާއި ގޮތަށް ގައިވާ ނަންބަރު 2.6 ހުށަހަޅާއިރު ބިޑް މަސައްކަތަށް މި 2.7

 ޖުޑީޝަލް  އޮފް ޑިޕާރޓްމ ންޓް ކޯޓާއި ސުޕްރީމް ބަޔާންކުރަންވާނީ މިލިޔުމުގައި. ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ  އ ފަދަލިޔުމ އް
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 މި. ގޮތަކަށ ވ  އ ނގޭނ ފަދަ ތްކަންނ  ނުވަތަ ހުރިކަން މުވައްޒަފ އް ގުޅުންހުރި ފަރާތާ ޑުހުށަހަޅާބި އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި

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

 މަސައްކަތ އްކޮށްދިންކަމަށް މިފަދަ ފ ށިގ ން ޖަނަވަރީމަހުން އަހަރުގ  ވަނަ 2018މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގ  ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާނީ  2.8

 މިގޮތުން ތަށ ވ . ލިޔުންމަސައްކަތް ނިންމިކަމުގ   ދޫކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކުން ހިއްސާވާ ދައުލަތުގ  ނުވަތަ ކުންއައިދާރާ ދައުލަތުގ 

ލިޔުން އަދި އ ކިއ ކި )މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގ   ލިބޭނ އ ވ . ޕޮއިންޓް ގިނަ އ ންމ  ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާ ގިނަލިޔުން އ ންމ 

 ރިފަރ ންސް ސިޓީ،ލިޔުންތައް އިވ ލުއޭޓް ނުކުރ ވޭނ އ ވ .(

ގައި ގ ޒ ޓްކޮށްފައިވާ "ދައުލަތުގ   2021ފ ބުރުވަރީ  10މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާނީ  .3

އާއި ންވ ރިންނަށް އިސްކަންދިނުމުގ  އުސޫލު" އޮފީސްތަކުން ކުރިއަށްގ ންދާ ބީލަންތަކުގައި ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާ ބީލަ

 އ އްގަތަށ ވ .

 ވާލުކުރުމަށް މާރކްސް ދ ވޭނ  ގޮތް:މަސައްކަތް ޙަ  .4

 އިވ ލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް  މާރކްސް 

 )އ ންމ  ދަށްއަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަްށ އ ންމ  މަތީ ާމރކްސް( :އަގު  60%

20% 
)ތަޖުރިބާ ބ ލ ވޭނީ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލީފަރާތަށް، މީގ  ކުރިން މިފަަދ މަސައްކަތ އް  : މަސައްކަތުގ  ތަޖްރިބާ

 ކޮށްގ ން މަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގ ންނ ވ .(

 (އ ންމ  ކުރުމުއްދަތު ހުށަހަޅާފަރާތައް އ ންމ  މަީތ މާރކްސް) : މުއްދަތު 20%

 . ދޭންވާނ އ ވ  ވ ލިޑިޓީއ އް ހަފްތާގ ( ދިހައ އް)10 މަދުވ ގ ން އަންދާސީހިސާބުތަކަށް ހުށަހަޅާ 4

ދަދ އްނަމަ މަސައްކަްތ ޢަ( ދިވ ހި ުރފިޔާއަށްވުރ  މަދު ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާ)  5,000,000.00އ އްބަސްވުމުގ  ޖުމުލަ އަގަކީ  5

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

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

ސުމ އް ފަހ އް( އާ ގުނަކުރުމުން ޖ ހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރ  އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގ  އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖ ހޭ އަދަދ ކ ވ .  

(CP*0.005*LD)  CP  ިކޮންޓްރ ކްްޓ ޕްރައިސް( އަކީ ޖުމުަލ އަގު އަދ(LD   އަކީ ކޮންޓްރ ކްޓުގ )ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަނ(

 ކ ވ .މުއްދަތަށްވުރ  އިތުރުވާ ދުވަސްތަ

 ،ވ އްޖ ނަމަ އިތުރު އިންސައްތައަށްވުރ  15% ައގުގ  ޖުމްލަ ޢަދަދުގ  ކުރ ވޭ ޖޫރިމަނާ ނުނިމިގ ން މަސައްކަތް މުއްދަތަށް 6

 .ލިބިގ ންވ އ ވ  ޙަވާލުކުރިފަރާތަށް މަސައްކަތް އިޚްތިޔާރު ވަކިކުރުމުގ  މަސައްކަތް
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މަންސް ޕާރފޯ އާއި)ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއަށް ވުރ  ބޮޑުވާނަމަ، ބިޑު ސ ކިއުރިޓީ  500،000/-އަގު ޖުމްލަގ  އް ޕްރޮކިއުމަންޓ  7

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

 ށްަފއިވާ ސ ކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގ ރ ންޓީއަކަށ ވ .ޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން އ  މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮނުވަތަ ފައިނޭން

އަކީ، ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަތާއި )ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިމަނައި( އަދި ތަކ ތި ހޯދުމަށް އ  ބިޑު ސ ކިއުރިޓީ 8

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

ގ ރ ންޓީއަކީ ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަތާއި )ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިމަނައި( އަދި ތަކ ތީގ  ބީލަންތަކުގ  ކޮންޓްރ ކްޓް 

 އާ ދ މ ދުގ  ޢަދަދަކަށް ވާންޖ ހޭނ އ ވ . 10އާއި % 2އަގުގ  %

ފިޔާއަށް ވުރ  ބޮޑުނަމަ އ ޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ރު)ދ ލައްކަ ފަންސާސްހާސް(  250،000/-ޕްރޮކިއުމަންޓ އްގ  ޖުމްލައަގު  9

އަށްވުރ  ބޮޑުނުވާ ޢަދަދަކަށް ފަިއސާ ދޫކުރ ވިދާނ އ ވ . ނަމަވ ސް އ ޑްވާންސް ފައިސާ  15އ ދިއްޖ ނަމަ، ޖުމްލަ އަގުގ  %

މި ގޮތުން ހޯދާ އ ޑްވާންސް  ،ދޭނަމަ އ  ފަާރތަކުން އ  އ ޑްވާންސް ޕޭމަންޓާ އ އްވަރުގ  ޕޭމަންޓް ގ ރ ންޓީއ އް ދޭންޖ ހޭނ އ ވ  

ޕޭމަންޓް 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 10

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

 :ބަލައިގަތުން  އަންދާސީހިސާބު  9

 .ކޯޓުގައި ސުޕްރީމް ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ގައި 0001: ދުވަހުގ   ބުރާސްފަތި ވާ  2120 ސ ޕްޓ ންބަރު  16  9.1

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

ވަަނ  2021ސ ޕްޓ ންބަރު  15ހުށައަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގ  އ ންމ  ފަހުތާރީޚަކީ އަންދާސީ ހިސާބު 
 procurement@supremecourt.mvގ ކުރިންނ ވ . ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި އީމ އިލް:  13:00ވަނަ ދުވަހުގ  ދުވަހުގ 

 އަށް މ އިލް ކުރ އްވުން އ ދ މ ވ . ަރޖިސްޓްރީ ނުވާފަރާތްތަކަށް ބިޑުހުށައ ޅުމުގ  ފުރުސަތު ދ ވ ން ނ ތްވާހަކަ ދަންނަވަމ ވ .

 މަޢުލޫމާތު ހޯއްދ ވުމަށް: އިތުރު   

      3007353  ފޯން:

 procurement@supremecourt.mvއީމ އިލް: 

 2021 ސ ޕްޓ ންބަރު 05

mailto:procurement@supremecourt.mv
mailto:procurement@supremecourt.mv
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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 ސ ޕްޓ ންބަރު  05) 48A3/1/2021/-(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 އަގު އަގު .2

   

 މުއްދަތު )ދުވަހުން( .3
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 ޗ ކް ލިސްޓް 

( އިޢުލާާނއި ގުޅިގ ްނ 2021 ސ ޕްޓ ންބަރު 05) 197-A3/1/2021/48(IUL)ނަްނބަރު 

 އަްނދާސީހިސާުބ ކޮލިަފއިވުަމށް ޭބުނންާވ ލިުޔންަތއް 

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 

   ރިޕޯޓް )އ ންމ  ފަހުގ  ރިޕޯޓް(ޓ ކްސް ކްލިއަރ ންސް 

 ނޫންކަން ނުވަތަ ހުރިކަން  ގުޅު މުވައްޒަފަކާއި ގޮތަށް ގައިވާ ނަންބަރު  2.7 ހުށަހަޅާއިރު މައުލޫމާތު ސީޓްގ  ބިޑް މަސައްކަތަށް މި

 ލިޔުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  

   ބިޑް ސ ކިއުރިޓީ 

 

 

 

 އ ސްޓިމޭޓް ހުށަހ ޅިފަރާތުގ  ނަން:                                 

 ސޮއި:                                                       ަތށްގަނޑު:

 ބިޑް ބަލައިގަތް ފަރާތުގ  ނަން:

 ސޮއި:                                                       ާތރީޙް:


