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 ( އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު:2021 ޖޫން  27) 27/021A3/1/2-(IUL)197  ނަމްބަރު: މިކޯޓުގެ 

 :ތަފްސީލް  އަދި  ތަކެތި /  ޚިދުމަތް  ބޭނުންވާ  ހޯދުމަށް  .1

އަިދ ބަގީޗާގަްސތަކާއި އަނބު ގަސްތަާކއި، ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ ގޯތި ތެރެާއއި ޯގތިންބޭރުގަިއ ައިދ ޢިމާރާތުގެ އެެތރޭގަިއ ހުރި  1.1

 )ޭދއް( އަހަުރުދވަހަްށ ބެލެހެްއޓުން. 2މާގަްސތަްއ 

 ސްޖަހަިއ ަބގީޗާ ބެލެހެްއޓުން.މަުދވެެގްނ މަހަުކ އެއްަފހަރު ެއގަހަކަށް ޭބނުންކުަރންެޖހޭ ގަސްކާާނއާިއ ގަަހއް ޖަހަްނޖެޭހ ބޭ 1.2

 ބަގީޗާެގ ގަްސތަްއ ރީިތާވގޮތަްށ ކޮަށއި ވިަނތަްއނޮޅަިއ ސާފުކޮްށ ބެލެހެއްޓުން. 1.3

ސުޕްީރމްކޯޓުެގ ޯގތިތެެރއާިއ ގޯިތްނ ބޭރުގަިއ ހުިރ ބަގީޗާެގ ގަސްތަާކއި ގަްސމުށީގަިއާވ ގަސްތަކަްށ ަމދުެވެގން ުދވާލަުކ  1.4

 މުށިތަުކގެ ަކިއރި ސާފުކޮްށ ބެލެހެއްުޓން.އެއްަފހަރު ެފްނަޖހާ ގަސްތަކާިއ ަގސް

 ަރގަޅު ގަހަށް ަބދަލުކޮށް ބެލެހެއްުޓން. ،ކޯޓުގެ އެތެޭރަގއި ހުންަނ ގަސްުމށިަތއް ހަފުތާއަުކ ެއްއފަހަރު ޭބރަްށނެރެ 1.5

ބަދަލުކޮްށ ކޮަށންޖެޭހ މަުހން އެްއަމހު ރަގަުޅ ަގހަްށ  2ކޯޓުގެ ބޭުރަގއި )އޯކިޑުމަަގށްީވ ަފރާތް( ހުރި ގަސްތައް މަުދވެގެްނ  1.6

 ގަސްަތއް ކޮަށއި ސާފުކޮށް ބެލެެހްއޓުން.

 ކޯޓުގެ ބޭުރ )އޯކިޑުމަގަްށީވ ފަާރތް( ަމގުމަތީ ާފރު ަމދުެވެގން މަހަކު އެއްފަހަުރ ެފނުްނ ދޮެވ ސާފުކުުރން  1.7

 ބެޑްތަކުގަިއާވ ަގސްތަްއ ރީިތވާގޮަތކަށް މިކޯުޓން ައންާގ ޮގތެްއެގ މަިތން ަހއްދަިއ ބެލެހެއްޓުން. 1.8

ެއެތރޭގަިއާވ ައނބުަގސްތަކުެގ ގޮިފތަްއ ރީިތާވގޮތަްށ ޮކަށިއ ަމުހން އެއްމަހު ގަްސކާނާ ައޅަިއ  3އަނުބގަސްަތއް މި ކޯޓުގެ  1.9

 ސާފުކުރުން.

އަނުބ ަގސް ހިެމނޭ ަސރަަހއްުދަގއިާވ ފަްތތަްއ ނަގަިއ ސާފުކުުރން. )ސެކިުއރިޓީ ޯޕސްޓް ާއިއ ރިެސޕްަޝން އޭިރއާެގ  1.10

 ( ެއޅޭ ުކންާނިއ ފަްތ ަނގާ ާސުފކުރުން(ރޫފްމަިތ )ފުާރޅުަމތި

 މި ަމސައްކަްތ ުކރަންވާީނ ބަގީާޗ ބެލެހެއްޓުާމއިބެޭހ ތަޖުރިާބ ލިބިފަިއާވ މީުހން ޭބުނން ކޮށްގެްނނެވެ. 1.11

 .މި މަސައްަކތް ުސޕަަވއިޒްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި މިަފދަ މަަސއްކަުތގެ ތަޖުރިބާ ލިބިަފިއވާ ަފންނީ މީހަކު ުހންަނންާވނެއެވެ 1.12
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 :ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ .2

 ފަާރުތގެ  ހުށަަހޅާ ެއޭގގޮތަށް  ުމއްަދތު ިނންޭމނެ މަަސއްކަތް އަދި ައގު  ޖުމުލަ ،ޢަދަދު ޖީއެސްޓީ ،ޭރޓު) ކޯޓޭޝަން 2.1

 (.ލެޓަރހެޑުަގއި

 (އެޓޭޗްކުރެވިަފއި ޝީޓުަގއި މަޢުލޫާމތު މި. )ފޯމް  ހުަށހަޅާ  އަގު  2.2

 .ކޮޕީ ކާޑުގެ  އަްނަގއިދޭ  ދިެވހިރަްއޔިެތއްކަން ަފރާތުގެ  ުހށަހަޅާ  ،ފަާރތެްއނަމަ އަމިއްލަ  2.3

 .ްޕރޮފައިލް ައދި  ކޮޕީ  ަރޖިްސޓްރީ ،ނަމަ/ ސޯލްޕްޮރޕްަރއިޓާެއއް  ާޕރޓްނަިޝެޕއް/  ކުންފުންެޏއް 2.4

 .ޮކޕީ ރަިޖސްޓްރީ ޓީ.އެސް.ޖީ 2.5

 ،ދަިރންާނއި  ،މީހާއާއި  އުޅޭ  ަކއިެވނިކޮށްެގން  މުަވއްޒަފަކު އެ  ބެޭލނީ  ީމހެްއކަމަށް ޢާއިލީ  ަމތިން  ގޮތުގެ ޤަވާިއދުަގއިވާ  މާލިްއޔަތުގެ 2.6

 އެ  ،ދޮންދަިރންާނއި ،ަމިއންބަފަިއންާނއި ،މީހުްނނާއި  އެއްބަފާ  ެއްއބަނޑު ،މީހުްނނާއި  އެއްަބފާ ،މީޙުްނނާއި  އެއްަބނޑު

 އެ  ،މީުހންާނއި އެްއބަފާ އެއްަބނޑު ،ީމޙުްނނާއި  ެއއްބަފާ ،މީުހންާނއި އެއްބަނޑު  މީހާގެ  އުޅޭ  ިއެވނިކޮށްެގންކަ މުަވއްޒަފަކު

 ވިޔަާފީރގެ  ނުވަތަ  ހިްއސާ ިވޔަފާީރގެ  މުަވއްޒަފަކާ  އެ އެަވނީ ުބނެަފއި ކަމަށް އެސޯިސއޭޓް  ކްޯލޒް އަދި . މަިއންފަިއންނެވެ މީހާގެ 

 . ފަރާތްތަކަށެވެ އޮްނނަ ގުޅުން 

 ބަާޔންކޮށްަފިއވާ  ނޫްނކަން ުނވަތަ ހުިރކަން ުގޅު ުމަވްއޒަފަކާއި ގޮަތށް ަގއިވާ ނަންބަރު 2.6 ހުށަހަާޅއިރު ބިޑް މަަސއްކަތަށް މި 2.7

 ޖުީޑަޝލް  ޮއފް ޑިާޕރޓްެމންޓް ޯކޓާއި ސުޕްީރމް ބަޔާންކުަރންވާނީ  މިލިުޔުމގައި. ުހށަހަަޅންާވނެއެވެ އެފަދަިލޔުެމއް

 މި . ގޮތަކަށެވެ ދަ ެއނޭގނެފަ ެނތްކަން  ނުަވތަ  ހުރިަކން މުަވއްޒަެފއް  ގުުޅްނހުރި ފަާރތާ ުޑހުށަަހޅާބި އެޑްމިިނސްޓްރޭަޝންަގއި

 ".މުޢުަތޞިްމ ަޢދުނާނަށް އަްޙމަދު  އަްލއުސްތާޛް  އޮަނަރބަލް ފަނޑިާޔރު ުއއްަތމަ ދިވެިހރާއްޭޖގެ " ކުރައްާވނީ  އެްޑރެސް  ލިޔުން 

 ދައުަލުތގެ  ނުަވތަ އިދާާރތަކުން ދަުއލަތުގެ  މަސައްކަތެއްޮކށްިދންކަމަށް  މިފަދަ ެފށިެގން ަޖނަަވރީމަުހން ައަހރުގެ  ވަނަ 2018 2.8

 . ޕޮއިންޓް ގިނަ  ެއންމެ  ފަރާތަަކށް ހުަށހަޅާ ގިނަިލޔުން  އެްނމެ މިގޮުތން. ލިޔުން ދީފައިވާ ުކންފުްނޏަކުން ހިއްސާވާ

 ވާލުކުރުމަށް މާރކްސް ދެވޭނެ ގޮތް:މަސައްކަތް ޙަ  .3

 އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް  މާރކްސް 

 ެއންެމ މަީތ ާމރކްސް()އެްނމެ ދަްށއަުގ ހުށަހަާޅ ފަާރތަކަްށ  :އަގު  70%

30% 
)ތަޖުރިާބ ބެލެޭވީނ މަސައްަކތަށް ުކރިމަތިލީަފރާަތށް، މީގެ ުކރިްނ މިފަދަ ަމސައްކަެތްއ  : މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ 

 ކޮށްގެްނ ަމސައްަކތް ކުުރވި ަފރާުތން ދޫކޮށްަފއިާވ ިލޔުްނތަކަށް ބަަލއިގެްނނެވެ.(
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 . ޭދންާވެނއެވެ ވެިލޑިޓީއެއް  ަހފްތާގެ( ިދހަެއއް)10 ަމުދވެެގން ައންދާީސހިސާބުތަކަށް  ހުށަހަޅާ  4

ަދެދއްަނމަ މަސައްަކްތ ޢަ ( ދިެވހި ރުިފޔާައށްވުރެ މަދު ަފސްމިލިައން ރުިފޔާ )  5,000,000.00އެއްބަސްވުުމގެ ުޖމުލަ ައގަކީ  5

ނިްނމުމަށް އެއްަބސްވުމުގައި ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ުމއްަދަތށްވުރެ އިތުަރށް ިހނގާ ދުވަްސތަކަށް ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ަޤވާޢިުދެގ 

 )ޮޕއިންްޓ ުސެމއް 0.005ވަަނ ާމއްދާގަިއާވ ޮގތުެގ މަތިްނ ޖޫރިަމާނ ކުރެވޭެނެއވެ. ަފިއސާ ކަނާޑނީ، ުޖމުލަ އަުގ  10.71

ސުމެްއ ފަެހއް( އާ ގުނަުކރުުމން ޖެޭހ ައދަާދ މުްއދަތަށްވުެރ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަަދާދ ުގނަކުރުުމން ޖެޭހ ައދަދެެކެވ.  

(CP*0.005*LD)  CP  ިކޮްނޓްރެކްޓް ޕްަރއިްސ( އަކީ ުޖމުލަ އަގު އަދ(LD  އަކީ ކޮންޓްރެކްުޓެގ )ްލޭޓް ޑިއުޭރޝަނ(

 ކެވެ.މުްއދަތަށްވުެރ ިއތުރުާވ ދުވަްސތަ

 ،ވެްއޖެަނމަ އިތުރު  ިއންސަްއތަައށްުވރެ 15% އަުގގެ  ޖުމްލަ  ޢަދަުދގެ  ކުެރވޭ  ޖޫރިަމނާ  ނުިނމިެގން  މަަސްއކަތް މުްއދަތަށް  6

 .ލިިބެގންެވއެވެ ޙަވާުލކުރިފަރާތަށް  މަސައްކަތް  ިއޚްތިޔާރު ވަކިކުރުމުގެ  މަސައްކަތް 

ަމންްސ ޕާރފޯ  އާއި)ފަސްލައްކަ( ރުިފޔާައށް ވުރެ ބޮުޑާވނަމަ، ބިޑު ސެކިއުރިީޓ  500،000/-އަގު ޖުމްލަ ެގ އް ޕްރޮކިުއމަންޓެ  7

ާޕރފޯަމންސް ގެެރންޓީ ވާްނޖެޭހނީ ަސރުކާރުްނ ޤަބޫލުކުރާ ބޭންަކުކްނ  އާއި ހުށަަހަޅންާވނެެއވެ. ބިުޑ ސެކިއުރިީޓ ގެެރންޓީ 

 ޫދކޮށްފަިއވާ ސެިކުއރިޓީ ުނަވތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.ޝަލް އިންސްޓިިޓއުަޝނަކުން އެ މަސައްކަތަަކށް ނުވަތަ ަފއިޭނން 

ައކީ، ކުރުާވ މަަސއްކަތްތަކާއި، ޯހާދ ޚިދުަމތާިއ )ޮކންސަލްޓަްނސީ ނުހިަމނައި( ައިދ ތަެކތި ހޯުދމަްށ ެއ ބިޑު ސެކިުއރިޓީ 8

ދި ޕަރޯފަމްންސ އާ ދެެމދުެގ ޢަދަދަަކށް ާވންެޖހޭެނއެެވ. އަ 1އާއި % 0.05އޮފީހަކުްނ ައންާދޒާ ކޮށްފައިވާ ައގުެގ %

ގެެރންޓީއަކީ ކުރުވާ މަަސއްކަްތތަކާއި، ހޯދާ ޚިުދމަާތއި )ކޮންސަލްަޓްނސީ ނުިހމަަނއި( އަދި ތަކެތީގެ ބީލަންތަކުގެ ކޮންޓްެރްކްޓ 

 އާ ދެެމުދގެ ަޢަދދަކަށް ާވންޖެހޭެނެއވެ. 10އާިއ % 2އަުގގެ %

ރުފިާޔއަށް ުވރެ ބޮޑުނަމަ އެޑްާވްނސް ފައިސާ ިދނުމަށް ( )ދެލައްކަ ފަންސާްސހާސް 250،000/-ޕްރޮކިުއމަންެޓްއގެ ޖުމްަލއަގު  9

ައށްުވެރ ބޮޑުނުވާ ޢަަދދަކަްށ ަފއިސާ ދޫކުެރވިދާެނއެވެ. ަނަމވެސް އެޑްާވންްސ ފަިއާސ  15އެިދއްެޖނަމަ، ުޖްމލަ ައގުގެ %

ިމ ޮގތުްނ ހޯދާ އެޑްާވްންސ ، ވެދޭަނމަ ެއ ފަރާަތކުން އެ އެޑްާވްނސް ޭޕމަްނޓާ އެްއވަރުގެ ޕޭަމންްޓ ގެެރންޓީެއއް ޭދންޖެހޭެނއެ 

ޕޭަމންޓް ގެެރްނޓީ ާވންެޖހޭީނ ސަރުކާރުްނ ޤަޫބލުކުރާ ބޭންކަުކްނ ނުވަަތ ަފއިނޭންޝަްލ ިއންްސޓިޓިއުަޝނަކުްނ އެ 

 މަސައްކަތަަކށް ޫދކޮށްފަިއވާ ސެިކުއރިޓީ ުނަވތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.

 ޮކންމެ  ބިޑް އަދި. ލިބިެގްނވެއެވެ ޯކޓަށް ސުޕްީރމް އިޚުިތާޔރު ފުރިހަމަ ބާޠިލުކުރުމުގެ ބިޑްަތއް  ޫނން ފުރިަހމަ މަޢުލޫާމތު 10

 .ލިިބެގންެވއެވެ ކޯަޓށް ސުްޕރީމް އިުޚތިޔާރުވެސް  ބާޠިލުކުރުމުގެ ވަުގތެްއގައިވެސް 
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  :Tel   3009990 960 +ފޯން:|   :Fax 3008554 960 +ފެކްސް:  |URL: www.supremecourt..mv ވެބްސައިޓް: 

 :ބަލައިގަތުން  އަންދާސީހިސާބު 9

 .ކޯުޓގައި ުސޕްީރމް ދިވެިހރާްއޖޭގެ ގައި  11:00 ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ވާ  2120 ޖުލައި  06  9.1

 .ނުަގނެޭވެނއެވެ ބަަލެއއް އަްނާދސީހިސާބު ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިުރވާ  ލަހުން ގަޑިައށްުވރެ ކަނޑަެއޅިފައިވާ   

ވަނަ ދުވަުހެގ  2021 ޖުލައި 05ހުށައަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ އެންމެ ފަހުތާރީޚަކީ އަންދާސީ ހިސާބު 
އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން  procurement@supremecourt.mvގެކުރިންނެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި އީމެއިލް:  13:00

 އެދެމެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނުވާފަރާތްތަކަށް ބިޑުހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެން ނެތްވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: އިތުރު   

      3007353  ފޯން:

 procurement@supremecourt.mvއީމެއިލް: 

 ދަންނަވަމެވެ. ނޯޓު: ބިޑު ބަލައިގަންނަން އޮންނަ ގޮތް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އެމަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް މެއިލް އިން އަންގާނެ ވާހަކަ 

 

 

 2021 ޖޫން   27
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  :Tel   3009990 960 +ފޯން:|   :Fax 3008554 960 +ފެކްސް:  |URL: www.supremecourt..mv ވެބްސައިޓް: 

 ގުޅޭ އިޢުލާނާއި  (2021 ޖޫން 27) 27A3/1/2021/-(IUL)197 ބަރު ން މިކޯޓުގެ ނަ 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:

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

 :ުމަޤާމ  ...................................................... 

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

 :ުފޯން ނަންބަރ ...................................................... 

  ްއީމެއިލް އެޑްރެސ    ...................................... 

 

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

 

 

 

 

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް: .1
 

  

 ޖުމްލަ އަގު  ޖީއެސްޓީ  %6 އަގު އަގު .2

   

 މުއްދަތު )ދުވަހުން( .3
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  :Tel   3009990 960 +ފޯން:|   :Fax 3008554 960 +ފެކްސް:  |URL: www.supremecourt..mv ވެބްސައިޓް: 

 

 

 ޗެކް ލިސްޓް 

( އިޢުލާނާއި ގުިޅގެން 2021ޖޫން  27) 197-A3/1/2021/27(IUL)ނަންބަރު 

 އަންާދސީިހާސބު ކޮލިފައިވުމަށް ބޭނުްނވާ ލިޔުންަތއް 

އަންދާސީހިސާބު 
 ހުށަހެޅިފަރާތް 

ބިޑް 
ބަލައިގެން 

 ފަރާތް 

   (ލެޓަރހެޑުގައި ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ މުއްދަތު އެގޭގޮތަށް ނިްނމޭނެ މަސައްކަތް އަގު ޖުމުލަ ،ޢަދަދު ޖީއެސްޓީ ،ރޭޓު) ކޯޓޭޝަން

   ފޯމް  ހުށަހަޅާ  އަގު

    ކޮޕީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ 

   އެސްއެމްއީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް

   ޕްރޮފައިލް

   ޖީއެސްޓީ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތެއް ނަމަ ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ 

   ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް )އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓް(

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

 ލިޔުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

  

   ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 

 

 

 އެސްޓިމޭްޓ ުހށަެހޅިފަރާތުގެ ނަން:                                 

 ަތްށގަނޑު:         ސޮއި:                                              

 ބިޑް ބަލައިގަްތ ަފރާތުެގ ަނން:

 ސޮއި:                                                       ާތރީޙް:


