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 ސަޕްލައިކުރުން(ފާރނީޗަރ )

 ( އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު:2320 ޖަނަވަރީ  22) 2/23A3/1/20-(IUL)197ރު: މިކޯޓުގެ ނަމްބަ 

 :ތަފްސީލް  އަދި  ތަކެތި /  ޚިދުމަތް  ބޭނުންވާ  ހޯދުމަށް  .1

 ގައިވާ ޑިޒައިންއާ އެއްވައްތަރު( 1)އަށާރަ( ހައިބެކް ޗެއަރ ސަޕްލައިކުރުން. )އެނެކްސް 18 1.1

 ކަޅުކުލަ.މެޓީރިއަލް ޕީ ޔޫ  1.2

 ގައިވާ ޑިޒައިންއާ އެއްވައްތަރު( 2)އެނެކްސް މޭޒުހޭ ފަތްޖަ)ހައެއް(  06 1.3

 އްވައްތަރު(ގައިވާ ޑިޒައިންއާ އެ 3)އެކެއް( ފައިލިންގ ސިސްޓަމް )ހޭންޑް ޕުޝް ( )އެނެކްސް 01 1.4

 އޮޕްޝަން. 3ގިނަވެގެން ހުށަހެޅޭނީ  1.5

 ހުށަހަޅާ އޮޕްޝަން ތަކުގެތެރެއިން މިކޯޓަށް އެންމެ ރަގަޅު ހުށައެޅުން ސެލެކްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. 1.6

 :ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  .2

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

 (.އައިޓަމް ވަކިން  3 ލެޓަރހެޑުގައި

 (އެޓޭޗްކުރެވިފައި ޝީޓުގައި މަޢުލޫމާތު  މި. )ފޯމް ހުށަހަޅާ އަގު 2.2

 ކޮޕީ   އެްސއެްމއީ ރަިޖސްޓްޭރޝަން ސެޓްފިެކޓް 2.3

 .ޕްރޮފައިލް އަދި ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީ ،ނަމަސޯލްޕްރޮޕްރައިޓާއެއް  / ޕާރޓްނަޝިޕެއް/  ކުންފުންޏެއް 2.4

 .ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީ ޓީ.އެސް.ޖީ 2.5

 ރިޕޯޓް( ފާއިތުވި އަހަރުގެޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ) 2.6

 އުޅޭ  ކައިވެނިކޮށްގެން މުވައްޒަފަކު އެ  ބެލޭނީ މީހެއްކަމަށް ޢާއިލީ  މަތިން  ގޮތުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ  2.7

 ،މައިންބަފައިންނާއި ،މީހުންނާއި އެއްބަފާ އެއްބަނޑު ،މީހުންނާއި އެއްބަފާ ،މީޙުންނާއި އެއްބަނޑު ،ދަރިންނާއި ،މީހާއާއި

 އެއްބަނޑު  ،މީުޙންނާއި އެއްބަފާ ،މީހުންނާއި އެއްބަނޑު މީހާގެ އުޅޭ އިވެނިކޮށްގެންކަ މުވައްޒަފަކު އެ ،ދޮންދަރިންނާއި

 މުވައްޒަފަކާ  އެ އެވަނީ  ބުނެފައި ކަމަށް އެސޯސިއޭޓް ކްލޯޒް އަދި. މައިންފައިންނެވެ މީހާގެ އެ ،މީހުންނާއި އެއްބަފާ

 . ފަރާތްތަކަށެވެ  އޮންނަ  ގުޅުން ވިޔަފާރީގެ  ނުވަތަ ހިއްސާ ވިޔަފާރީގެ
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 ނޫންކަން  ނުވަތަ  ހުރިކަން ގުޅު  މުވައްޒަފަކާއި  ގޮތަށް  ގައިވާ ނަންބަރު  2.7 ހުށަހަޅާއިރު ބިޑް  މަސައްކަތަށް މި 2.8

 އޮފް  ޑިޕާރޓްމެންޓް  ކޯޓާއި ސުޕްރީމް ބަޔާންކުރަންވާނީ  މިލިޔުމުގައި. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އެފަދަލިޔުމެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 އެނގޭނެފަދަ  ނެތްކަން ނުވަތަ ހުރިކަން މުވައްޒަފެއް ގުޅުންހުރި  ފަރާތާ ޑުހުށަހަޅާ ބި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި  ޖުޑީޝަލް

 އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛް ނަރަބަލް އޮ ފަނޑިޔާރު އުއްތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ " ކުރައްވާނީ  އެޑްރެސް  ލިޔުން  މި. ގޮތަކަށެވެ 

 ".މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާނަށް 

 މަސައްކަތެއް  މިފަދަ ފެށިގެން މަހުން ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ ވަނަ 2019މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާނީ  2.9

މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  ކުންފުންޏަކުން ހިއްސާވާ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އިދާރާއަކުން ދައުލަތުގެ ކޮށްދިންކަމަށް 

)މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ  ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ. ގިނަ އެންމެ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާ ގިނަލިޔުން އެންމެ މިގޮތުން ތަކެވެ.ލިޔުން

 ލިޔުން އަދި އެކިއެކި ރިފަރެންސް ސިޓީ،ލިޔުންތައް އިވެލުއޭޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ.(

 ވާލުކުރުމަށް މާރކްސް ދެވޭނެ ގޮތް:މަސައްކަތް ޙަ  .3

 އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް  މާރކްސް 

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

10% 
މަސައްކަތެއް )ތަޖުރިބާ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލީފަރާތަށް، މީގެ ކުރިން މިފަދަ  : މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ 

 ކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.(

 )އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ މާރކްސް( :މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު  20%

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

ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ "ދައުލަތުގެ  2021ފެބުރުވަރީ  10އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން  .5

އޮފީސްތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ބީލަންތަކުގައި ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާ ބީލަންވެރިންނަށް އިސްކަންދިނުމުގެ އުސޫލު" އާއި 

 ތަށެވެ.އެއްގަ

ދަދެއްނަމަ މަސައްކަތް ޢަ ( ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދު ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާ )  5,000,000.00އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ  .6

ނިންމުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާ ދުވަސްތަކަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 

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

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

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

 ކެވެ.މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަ



 3 ގެ 9ޞަފުހާ 

 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: 

 ،ވެއްޖެނަމަ އިތުރު އިންސައްތައަށްވުރެ 15% އަގުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ނުނިމިގެން މަސައްކަތް މުއްދަތަށް .7

 .ލިބިގެންވެއެވެ ޙަވާލުކުރިފަރާތަށް މަސައްކަތް އިޚްތިޔާރު ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް

މަންސް ޕާރފޯ އާއި)ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، ބިޑު ސެކިއުރިޓީ  500,000/-އަގު ޖުމްލަގެ އްޕްރޮކިއުމަންޓެ .8

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

 ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.ޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން އެ މަސައްކަތަކަށް ފައިނޭން

އަކީ، ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަތާއި )ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިމަނައި( އަދި ތަކެތި ހޯދުމަށް އެ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ .9

ދި ޕަރފޯމަންސް އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަ 1އާއި % 0.05އޮފީހަކުން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އަގުގެ %

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

 އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. 10އާއި % 2އަގުގެ %

ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ( )ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް 250،000/-ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމްލައަގު  .10

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

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

ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން އެ 

 މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.

 :ބަލައިގަތުން  އަންދާސީހިސާބު .11

 .ކޯޓުގައި ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައި 10:00 ދުވަހުގެ  ބުދަ  ވާ  3220 ފެބުރުވަރީ  01 11.1

 

 ާނުގަނެވޭނެއެވެ ބަލައެއް އަންދާސީހިސާބު ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުވާ ލަހުން  ގަޑިއަށްވުރެ ކަނޑައެޅިފައިވ. 

  ުބުދަ  ވާ  2320 ފެބުރުވަރީ  01ޚަކީ ހުށައަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ އެންމެ ފަހުތާރީއަންދާސީ ހިސާބ  
އަށް މެއިލް  procurement@supremecourt.mvގެކުރިންނެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި އީމެއިލް:  09:00ދުވަހުގެ 

 ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނުވާފަރާތްތަކަށް ބިޑުހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެން ނެތްވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
  :ްއިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށ 
 :ް3007350/  3007359  ފޯނ      
  :ްއީމެއިލsupremecourt.mvprocurement@ 
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 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:

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

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

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

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

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

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

 

  އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް: .1

 ޖުމްލަ ައގު  ޖީއެސްޓީ  %8 އަގު  އަގު .2

 )އަށާރަ( ހައިބެކް ޗެއަރ ސަޕްލައިކުރުން. 18
   

 މުޅިޖުމްލަ އަގު 
   

 މުއްދަތު )ދުވަހުން( .3
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 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

  އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް: .4

 ޖުމްލަ ައގު  ޖީއެސްޓީ  %8 އަގު  އަގު .5

  )ހައެއް( ފަތްޖަހޭ މޭޒު 06
   

 މުޅިޖުމްލަ އަގު 
   

 މުއްދަތު )ދުވަހުން( .6
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 ގުޅޭ އިޢުލާނާއި  (2023ޖަނަވަރީ  22) 2023/2A3/1/-(IUL)197 ނަމްބަރު  މިކޯޓުގެ 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:

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

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

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

  ްނަންަބރު:ފޯނ ...................................................... 

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

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

 

 

 

 

 

 

  އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް: .7

 ޖުމްލަ ައގު  ޖީއެސްޓީ  %8 އަގު  އަގު .8

 (ފައިލިންގ ސިސްޓަމް )ހޭންޑް ޕުޝް)އެކެއް(  01
   

 މުޅިޖުމްލަ އަގު 
   

 މުއްދަތު )ދުވަހުން( .9
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 ޗެކް ލިސްޓް 

ޢުލާނާއި ގުޅިގެން އި (2023 ޖަނަވަރީ  22)  197-A3/1/2023/2(IUL)ނަންބަރު 

 އަންދާސީހިސާބު ކޮލިފައިވުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް 

އަންދާސީހިސާބު 
 ހުށަހެޅިފަރާތް 

ބިޑް 
ބަލައިގެން 

 ފަރާތް 

   (ލެޓަރެހޑުަގއި ފަރާުތގެ ހުށަަހޅާ ޭގގޮތަށްނމުްއދަުތ އެ ނިންޭމނެ ަމަސއްކަތް އަގު ުޖމުލަ ،ޢަދަދު  ޖީެއސްޓީ ،ރޭޓު) ކޯޓޭޝަން

   ފޯމް  ހުށަަހޅާ އަގު

    ކޮޕީ ވިޔަފާރި ަރޖިސްްޓރީ

   އެްސއެްމއީ ރަިޖސްޓްޭރޝަން ސެޓްފިެކޓް

   ޕްރޮފައިލް 

   ޖީެއސްޓީ ދައްކަްނޖެހޭ ފަރާެތއް ނަމަ ީޖއެސްޓީ ަރޖިސްޓްރީ ކޮޕީ 

   ޓެކްސް ކްލިއަރެްނސް ރިޕޯޓް )އެންމެ ަފހުގެ ރިޕޯޓް(

 ނޫންކަން  ުނވަތަ ހުރިކަން ުގޅު ުމވައްޒަފަާކއި ގޮތަށް ގަިއވާ ނަންބަރު 2.8 މަުއލޫމާތު ސީޓްގެހުށަހަާޅިއރު  ބިޑް މަަސއްކަތަށް މި
 ލިޔުން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

  

   ބިޑް ސެިކއުރިޓީ 

 

 

 އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ނަން:                                 

 ގަނޑު:އްތަ        ސޮއި:                                               

 ބިޑް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން:

 ސޮއި:                                                       ތާރީޙް:
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