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 (ވެބްސައިޓް އަލުން ފަރުމާކުރުން )

 ޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު:( އި 2021 އޮގަސްޓް  18) 37/021A3/1/2-(IUL)197 ނަމްބަރު: މިކޯޓުގެ 

 :ތަފްސީލް  އަދި  ތަކެތި /  ޚިދުމަތް  ބޭނުންވާ  ހޯދުމަށް  .1

  ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް އަލުން ފަރުމާކުރުން މި 1.1

 އިނގިރޭސި  އަދި ވެހިދި ކުރަންވާނީ ފަރުމާ ވެބްސައިޓް. ގޮތުގައެވެ ވެބްސައިޓެއްގެ އަލަށްހަދާ މުޅިން ހަދަންޖެހޭނީ ވެބްސައިޓް 1.2

 .ބަހުންނެވެ

 ޕްލަގިންސްތައް  ޖެހޭ ކުރަން އިންސްޓޯލް ޑައުންލޯޑްކޮށް ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ ވެބްސައިޓް ،ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ވެބްސައިޓް 1.3

 .ގޮތުގައެވެ އިޓެއްގެވެބްސަ ފައްސޭހަ  ބޭނުންކުރަން ،ރައްޓެހި މީހުނާއި ބޭނުންކުރާ އަދި. ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ މަދުން  ވީހާވެސް

 ,Vue, react) ފްރޭމްވޯރކެއް ފްރަންޓްއެންޑް ކުރުމަށްޓަކާ ރަގަޅު އެކްސްޕީރިއެންސް ޔޫޒަރ ޖެހޭނީ ހަދަން ވެބްސައިޓް 1.4

angular )ަނުވަތ Laravel Livewire   ްކޮށްގެނެވެ ބޭނުނ. 

 .ގައެވެ CMS ޑިވެލޮޕްކުރާ އަމިއްލައަށް ފަރުމާކުރަންވާނީ ވެބްސައިޓް 1.5

 .އެވެޑޭޓާބޭސްއެއްގަ ފަހުގެ  އަށްވުރެ  MySQL 8.x (MariaDB 10.x) އަދި   php 8.x ފަރުމާކުރަންވާނީ  ވެބްސައިޓް 1.6

 .ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ ކޮންޓެންޓް ޑައިނަމިކް ހުންނަންވާނީ ފަރުމާކޮށްފައި ވެބްސައިޓް 1.7

 .ކުރެވެންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމައިޒް ހަމައަށް ކޮންޓެންޓާއި މެނޫތަކުންގޮސް  ވެބްސައިޓްގެ  1.8

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ފެންނަގޮތައް ވެބުސައިޓުން ޝަރީޢަތްތައް ގެނެސްދޭ  ވަގުތުން ކޯޓުން ސުޕްރީމް 1.9

 ފެންނަން  އިޓުން ވެބުސަ ކުރެވި އާކައިވް ވައިސްކޮށް އަހަރު  އޯޑިއޯ އަދި  ލިއުންތައް ކުރެވޭ  ޝާޢިރު  ސައިޓުގައި ވެބު 1.10

 .ހުންނަންވާނެއެވެ

 ކުރެވެން  ރޝެއާ މީޑިއާގައި ސޯޝަލް ޝެޑިއުލް އަދި ނިންމުންތައް ކޯޓުގެ ،ޚަބަރު ކުރެވޭ ޝާއިރު ވެބުސައިޓުގައި 1.11

 .ހުންނަންވާނެއެވެ

 ކޯޓުގެ  ރީމްސުޕް އަދި. ހުންނަންވާނެއެވެ ފަންކުޝަނެއް  ސާޗް ހޯދޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ވެބްސައިޓްގައި 1.12

 ވަކި ވަކި ހުންތައްއަޑުއެ އަދި ޤާނޫނީވަކީލުން ،ޤަވާއިދުތައް ޤާނޫނާއި ،މީޑިއާ ،ރިކޯޑިންތައް އަޑުއެހުމުގެ ،ނިންމުންތައް

 . ހުންނަންވާނެއެވެ ކުރެވެން ސާޗް ވަކިން   ސަފްޙާތަކުން 

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ގެލެރީއެއް ވީޑިއޯ އަދި ފޮޓޯ  ވެބްސައިޓްގައި 1.13
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 .ވާނެއެވެ

 . ންނަންވާނެއެވެހު  ފެންނަން ޝަރީޢަތްތައް ކުރެވޭ ޝެޑިއުލް ކުރިއަށް  ވެބްސައިޓުގައި 1.15

 .ވާނެއެވެ ފޮނުވެން ފީޑްބެކް ދެކޭގޮތުގެ  ޢާންމުން ވެބްސައިޓާއިމެދު 1.16

 .ވާނެއެވެހަދާދޭން  ލިބޭނެގޮތް ތަފާސްހިސާބު ބޭނުންކުރާގޮތުގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކޮށްގެން އެނަލެޓިކް  ގޫގުލް 1.17

 .ވާނެއެވެތަމްރީންދޭން  ވެބްސައިޓާއިގުޅޭ މުވައްޒަފަކަށް 04 ސްޕްރީމްކޯޓުގެ  ފަރާތުން ފަރުމާކުރާ  ވެބްސައިޓް 1.18

 ވެބްސައިޓްގައި  މައްސަލައެއް އެއްވެސް ތެރޭގައި އަހަރުދުވަހުގެ އެއް މަދުވެގެން ފަރުމާކުރުމަށްފަހު ވެބްސައިޓް 1.19

 .ޙައްލުކޮށްދޭންވާނެއެވެ އެކަމެއް ފަރުމާކުރާފަރާތުން ވެބްސައިޓް ،އުޅޭނަމަ

 :ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  .2

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

 (.ލެޓަރހެޑުގައި

 ވެބްސައިޓުގެ ހޯމްޕޭޖް އިންނާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ ޑިޒައިނެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 2.2

 ޑިވެލޮޕް ކުރަންބޭނުންކުރާ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ ތަފްޞީލު. 2.3

 (އެޓޭޗްކުރެވިފައި ޝީޓުގައި މަޢުލޫމާތު  މި. )ފޯމް ހުށަހަޅާ އަގު 2.4

 .ކޮޕީ ކާޑުގެ އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ،ފަރާތެއްނަމަ އަމިއްލަ 2.5

 .ޕްރޮފައިލް އަދި ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީ ،ނަމަސޯލްޕްރޮޕްރައިޓާއެއް  / ޕާރޓްނަޝިޕެއް/  ކުންފުންޏެއް 2.6

 .ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީ ޓީ.އެސް.ޖީ 2.7

 ،ދަރިންނާއި  ،މީހާއާއި އުޅޭ ގެން ކައިވެނިކޮށް  މުވައްޒަފަކު  އެ ބެލޭނީ  މީހެއްކަމަށް  ޢާއިލީ  މަތިން ގޮތުގެ  ޤަވާއިދުގައިވާ މާލިއްޔަތުގެ  2.8

 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. މައިންފައިންނެވެ  މީހާގެ

 . ފަރާތްތަކަށެވެ އޮންނަ ގުޅުން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ންކަން ނޫ  ނުވަތަ ހުރިކަން  ގުޅު  މުވައްޒަފަކާއި ގޮތަށް ގައިވާ ނަންބަރު  2.8 ހުށަހަޅާއިރު ބިޑް  މަސައްކަތަށް މި 2.9

 ޖުޑީޝަލް  އޮފް ޑިޕާރޓްމެންޓް ކޯޓާއި ސުޕްރީމް ބަޔާންކުރަންވާނީ  މިލިޔުމުގައި. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އެފަދަލިޔުމެއް

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

 ".ތަޞިމް ޢަދުނާނަށްމުޢު އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛް  އޮނަރަބަލް ފަނޑިޔާރު  އުއްތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ" ކުރައްވާނީ އެޑްރެސް ލިޔުން
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  :Tel   3009990 960 +ފޯން:|   :Fax 3008554 960 +ފެކްސް:  |URL: www.supremecourt.mv ވެބްސައިޓް: 

 ނުވަތަ  ރާތަކުންއިދާ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއްކޮށްދިންކަމަށް މިފަދަ ފެށިގެން ޖަނަވަރީމަހުން އަހަރުގެ ވަނަ 2018 2.10

 . ޕޮއިންޓް  ގިނަ އެންމެ  ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާ ގިނަލިޔުން އެންމެ މިގޮތުން. ލިޔުން ދީފައިވާ  ކުންފުންޏަކުން ހިއްސާވާ ދައުލަތުގެ

 ގޮތް:ވާލުކުރުމަށް މާރކްސް ދެވޭނެ މަސައްކަތް ޙަ  .3

 އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް  މާރކްސް 

 )އެންމެ ދަށްއަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ މާރކްސް( :އަގު  50%

 )އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ މާރކްސް(މުއްދަތު:            15%

15% 
ސައްކަތެއް ބެލެވޭނީ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލީފަރާތަށް، މީގެ ކުރިން މިފަދަ މަ)ތަޖުރިބާ  : މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ 

 ނެވެ.(ކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން 

 މާރްކްސް(ނަ )އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މެއިންޓެނަންސް ކޮށްދޭ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިމެއިންޓެނަންސް:       10%

10% 
ކޭޝަނަށް އެންމެ )ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ފެތޭ އެންމެ ރަނގަޅު ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފި ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން: 

 ގިނަ މާރކްސް(

 . ދޭންވާނެއެވެ ވެލިޑިޓީއެއް ހަފްތާގެ( ދިހައެއް)10 މަދުވެގެން އަންދާސީހިސާބުތަކަށް  ހުށަހަޅާ. 12

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

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

 ކެވެ.މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަ

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

 .ލިބިގެންވެއެވެ ޙަވާލުކުރިފަރާތަށް މަސައްކަތް އިޚްތިޔާރު ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް

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

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ  އާއިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ގެރެންޓީ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.ޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން އެ މަސައްކަތަކަށް ފައިނޭން
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ކެތި ހޯދުމަށް އެ އަކީ، ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަތާއި )ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިމަނައި( އަދި ތަ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ. 16

މަންސް ގެރެންޓީއަކީ . އަދި ޕަރފޯއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ 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 ސާސްހާސް( އްކަ ފަން)ދެލަ 250،000/-ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމްލައަގު . 17

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

ޑްވާންސް ޕޭމަންޓް އެމި ގޮތުން ހޯދާ ، ޖެހޭނެއެވެއެ ފަރާތަކުން އެ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓާ އެއްވަރުގެ ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ދޭން

އްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން އެ މަސަ

 ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.

 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 11:00 ދުވަހުގެ  ހޯމަ  ވާ  2120 އޮގަސްޓް  30 19.1

 .ނުގަނެވޭނެއެވެ ބަލައެއް އަންދާސީހިސާބު ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުވާ  ލަހުން ގަޑިއަށްވުރެ ކަނޑައެޅިފައިވާ   

ވަަނ  2021 އޮގަސްޓް 29ހުށައަޅަްނ ޭބނުންވާ ފަރާްތތަކުން ރަޖިސްޓްީރ ވުމުގެ އެންމެ ަފހުތާރީޚަކީ އަންދާސީ ހިސާބު 
އަށް މެއިްލ  procurement@supremecourt.mvގެކުރިންނެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި އީމެއިލް:  13:00ދުވަހުގެ 

 ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނުވާފަރާތްތަކަށް ބިޑުހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެން ނެތްވާހަކަ ދަްނނަވަމެވެ.

 ތުރު މަޢުލޫމާތު ޯހއްެދވުމަްށ: އި  

      3007353  ފޯން:

 procurement@supremecourt.mvއީެމއިލް: 

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

 2021 އޮގަސްޓް  18
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 ޗެކް ލިސްޓް 

އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު  (2021 ސްޓްއޮގަ 18)  197-A3/1/2021/37(IUL)ނަންބަރު 

 ކޮލިފައިވުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް 

އަންދާސީހިސާބު 
 ހުށަހެޅިފަރާތް 

ބިޑް 
ބަލައިގެން 

 ފަރާތް 

   (ލެޓަރހެުޑގައި ފަރާުތގެ ހުށަަހޅާ މުްއދަުތ އެޭގގޮތަށް ނިންޭމނެ ަމަސއްކަތް އަގު ުޖމުލަ ،ޢަދަދު  ޖީެއސްޓީ ،ރޭޓު) ކޯޓޭޝަން

   ޑިަޒއިން  ނަމޫނާ ގޮުތގެ އިންާނނެ ހޯމްޭޕޖް ވެްބސައިުޓގެ

   ތަފްޞީލު  ސްޕެސިފިކޭަޝންގެ ޓެކްނިކަލް ކުރަްނބޭނުންުކރާ ޑިވެލޮޕް

   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 ކަންހުރި ުގޅު ުމވައްޒަފަާކއި ގޮތަށް ގަިއވާ ނަންބަރު 2.6 ހުށަހަާޅިއރު މަުއލޫމާތު ސީޓްގެ ބިޑް މަަސއްކަތަށް މި

 ލިޔުން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

  

   ސެިކއުރިޓީ ބިޑް 

 

 އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ނަން:                                 

 ސޮއި:                                                       ތަށްގަނޑު:

 ބިޑް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން:

 ސޮއި:                                                       ތާރީޙް:


