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 (ސަޕ ލައިކުރުނ  ޗެއަރ  ކ  ހައިބެ )

 ( އިޢުލާނާއި ގުޅިގެނ  ދެވޭ މަޢުލޫމާތު:2021 ޖުލައި  70) )A3/1/2021/32-IUL)197 ރު:ނަމ ބަ  މިކޯޓުގެ 

 :ތަފ ސީލ   އަދި  ތަކެތި /  ޚިދުމަތ   ބޭނުނ ވާ  ހޯދުމަށ   .1

 ަހއިބެކ  ޗެއަރ ަސޕ ލައިކުުރނ . (ސަތާރަ) 17 1.1

 ކަޅުކުލަ. ޕީ ޔޫ މެޓީރިއަލ   1.2

 ޮއޕ ަޝނ . 5ގިަނެވގެނ  ހުަށެހޅޭނީ  1.3

 ހުށައެުޅނ  ސެލެކ ޓ  ކުރެޭވެނއެވެ.ހުށަހަާޅ ޮއޕ ޝަނ  ތަކުެގތެެރއިނ  މިކޯޓަށ  އެނ މެ ރަގަުޅ  1.4

 :ތަކެތި ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ .2

 ފަާރުތގެ  ހުަށހަޅާ ގޭގޮަތށ ނއެ  ުމއ ަދތު ިނނ ޭމނެ މަސައ ަކތ  އަދި އަގު  ޖުމުލަ ،ަޢދަދު ޖީއެސ ޓީ ،ރޭޓު ) ކޯޓޭޝަނ  2.1

 (.ލެޓަރހެޑުަގއި

 (އެޓޭޗ ކުރެވިަފއި ޝީޓުަގއި މަޢުލޫާމތު މި. )ފޯމ   ހުަށހަޅާ  އަގު  2.2

 .ކޮޕީ ކާޑުގެ  އަނ ަގއިދޭ  ދިެވހިރައ ޔިެތއ ކަނ  ަފރާތުގެ  ުހށަހަޅާ  ،ފަާރތެއ ނަމަ އަމިއ ލަ  2.3

 .ޕ ރޮފައިލ  ައދި  ކޮޕީ  ަރޖިސ ޓ ރީ ،ނަމަ/ ސޯލ ޕ ޮރޕ ަރއިޓާެއއ   ާޕރޓ ނަިޝެޕއ /  ކުނ ފުނ ެޏއ  2.4

 .ޮކޕީ ރަިޖސ ޓ ރީ ޓީ.އެސ .ޖީ 2.5

 ،މީހާާއއި  ުއޅޭ ކަިއވެނިކޮށ ގެނ   މުަވއ ަޒފަކު އެ ެބލޭނީ މީެހއ ކަަމށ  ޢާއިލީ  މަިތނ   ޮގތުގެ  ަޤާވއިދުގަިއވާ  މާލިއ ޔަތުގެ 2.6

 ،މަިއނ ބަފަިއނ ނާއި  ،މީުހނ ާނއި ެއއ ބަފާ އެއ ަބނޑު ،މީުހނ ާނއި ެއއ ބަފާ  ،ނ ނާއި ހު މީ ެއއ ބަނޑު ،ދަިރނ ާނއި

 އެއ ަބނޑު ،ނ ާނއިހު މީ  ެއއ ބަފާ ،މީުހނ ނާއި  ެއއ ބަނޑު ީމހާގެ  އުޅޭ އިެވނިކޮށ ެގނ ކަ ުމވައ ަޒފަކު އެ ،ދޮނ ދަިރނ ާނއި

 މުަވއ ޒަފަކާ  އެ އެަވނީ  ބުނެަފއި ަކމަށ   ެއސޯސިއޭޓ  ކ ލޯޒ  އަދި. ފަިއނ ނެވެބަމަިއނ  މީހާގެ އެ ،މީުހނ ާނއި އެއ ބަފާ 

 . ފަރާތ ތަކަށެވެ އޮނ ނަ  ގުުޅނ  ިވޔަފާރީގެ ނުވަތަ  ިހއ ސާ  ވިޔަާފރީގެ 

 ޫނނ ަކނ   ނުަވތަ ހުރިަކނ   ނ  ގުޅު މުަވއ ޒަފަކާއި ގޮަތށ   ަގއިވާ ނަނ ަބރު 2.6 ހުށަަހޅާިއރު ބިޑ  މަަސއ ކަތަށ   މި 2.7

 އޮފ   ޑިާޕރޓ ެމނ ޓ   ކޯާޓއި  ސުޕ ީރމ  ަބޔާނ ކުަރނ ވާނީ  މިިލޔުުމަގއި. ުހށަހަަޅނ ާވނެއެވެ އެފަދަިލޔުެމއ   ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ 

 ެއނޭގެނަފދަ  ނެތ ކަނ   ނުަވތަ ުހރިކަނ  މުަވއ ޒަެފއ  ގުޅުނ ހުރި  ފަރާތާ ޑުހުަށހަޅާބި އެޑ ިމނިސ ޓ ޭރޝަނ ަގއި ޖުޑީޝަލ 
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 އަޙ ަމދު  ައލ އުސ ތާޛ   ޮއނަރަބަލ   ފަނޑިޔާރު  ުއއ ތަމަ  ިދވެހިާރއ ޭޖގެ " ކުަރއ ާވނީ  އެޑ ރެސ   ލިޔުނ   މި . ގޮތަކަށެވެ

 ".މުޢުތަޞިމ  ޢަުދނާަނށ 

 ދައުަލތުގެ  ނުަވތަ އިދާާރތަުކނ  ަދއުލަތުގެ ކޮށ ދިނ ަކމަށ   މަސައ ކަެތއ  މިފަދަ ެފށިެގނ  ޖަނަވަީރމަުހނ  ައަހރުގެ ވަނަ 2018 2.8

 . ޕޮއިނ ޓ  ގިނަ  ެއނ މެ  ފަރާތަަކށ  ހުަށހަޅާ ގިނަިލޔުނ   އެނ މެ މިގޮުތނ . ލިޔުނ  ދީފައިވާ ުކނ ފުނ ޏަކުނ  ހިއ ސާވާ

 

 ވާލުކުރުމަށ  މާރކ ސ  ދެވޭނެ ގޮތ :މަސައ ކަތ  ޙަ  .3

 އިވެލުއޭޓ  ކުރުމުގައި ބަލާ މިނ ގަނޑުތައ   މާރކ ސ  

 )އެނ މެ ދަށ އަުގ ހުށަހަާޅ ފަާރތަކަށ  ެއނ ެމ މަީތ ާމރކ ސ ( :އަގު  70%

10% 
)ތަޖުރިާބ ބެލެޭވީނ މަސައ ަކތަށ  ުކރިމަތިލީަފރާަތށ ، މީގެ ުކރިނ  މިފަދަ ަމސައ ކަެތއ   : މަސައ ކަތުގެ ތަޖ ރިބާ 

 ކޮށ ގެނ  ަމސައ ަކތ  ކުުރވި ަފރާުތނ  ދޫކޮށ ަފއިާވ ިލޔުނ ތަކަށ  ބަަލއިގެނ ނެވެ.(

 )އެނ މެ ކުުރ ުމއ ދަެތއ  ުހށަހަާޅ ަފރާތަކަށ  ެއނ ެމ މަތީ މާރކ ސ ( :މަސައ ކަތުގެ މުއ ދަތު 20%

 ރަނގަޅުކޮށ ދޭނ   އަގަާކނުލާ އިތުރު  ިދމާެވއ ެޖަނމަ ަމއ ސަަލއެއ   ުމއ ދަތުގައި  ޮވރަނ ީޓގެ  އެއ ެޗއ ަގއި  އެއ ވެސ  ސަޕ ލައިކުރާ  4

 .ވާެނއެވެ

 . ޭދނ ާވެނއެވެ ވެިލޑިޓީއެއ   ަހފ ތާގެ( ިދހަެއއ )10 ަމުދވެެގނ  ައނ ދާީސހިސާބުތަކަށ   ހުށަހަޅާ  5

ދަެދއ ނަަމ ޢަ ( ިދެވހި ރުފިާޔއަށ ވުެރ ަމުދ ފަސ މިލިައނ  ރުިފޔާ)  5,000,000.00އެއ ބަސ ވުުމެގ ޖުމުަލ އަގަީކ  6

މަސައ ކަތ  ިނނ މުމަށ  ެއއ ބަސ ވުމުގަިއ ކަނޑަެއޅިފައިވާ ުމއ ަދަތށ ވުެރ ިއތުރަށ  ހިނގާ ުދަވސ ތަކަށ  ދައުަލތުެގ 

ކުރެޭވނެެއވެ. ފައިާސ ކަނޑާނީ، ޖުމުަލ ައުގ  ވަަނ ާމއ ދާަގިއާވ ޮގތުެގ މަިތނ  ޫޖރިަމނާ  10.71މާލިއ ޔަތާބެޭހ ަޤވާޢިުދެގ 

)ޕޮިއނ ޓ  ސުެމއ  ސުމެއ  ފަެހއ ( އާ ުގނަކުރުުމނ  ޖެޭހ އަދަދާ މުއ ދަަތށ ވުެރ ިއތުރުވާ ދުވަސ ތަކުގެ އަދަާދ  0.005

)ޭލޓ   LD)ކޮނ ޓ ރެކ ޓ  ޕ ރައިސ ( އަކީ ޖުމުަލ އަގު އަިދ  CP  (CP*0.005*LD)ގުނަކުުރމުނ  ެޖޭހ ައދަދެެކވެ.  

 ޑިއުރޭަޝނ ( އަީކ ކޮނ ޓ ރެކ ުޓގެ މުއ ދަތަށ ވުެރ ިއތުރުާވ ދުވަސ ތަކެވެ.

 ،ވެއ ޖެަނމަ އިތުރު  ިއނ ސައ ތަައށ ުވރެ 15% އަުގގެ  ޖުމ ލަ  ޢަދަުދގެ  ކުެރވޭ  ޖޫރިަމނާ  ނުިނމިެގނ   މަަސއ ކަތ  މުއ ދަތަށ   7

 .ލިިބެގނ ެވއެވެ ޙަވާުލކުރިފަރާތަށ   މަސައ ކަތ   ިއޚ ތިޔާރު ވަކިކުރުމުގެ  މަސައ ކަތ  

ަމނ ސ  ާޕރފޯ އާއި )ފަސ ަލއ ކަ( ުރފިާޔއަށ  ވުެރ ބޮޑުާވނަމަ، ބިޑު ސެކިއުރިީޓ  500,000/-އަގު ުޖމ ލަެގ އ  ޕ ރޮކިުއމަނ ޓެ  8

ާޕރފޯަމނ ސ  ގެެރނ ޓީ ވާނ ޖެޭހނީ ަސރުކާރުނ  ޤަބޫލުކުރާ ބޭނ ަކުކނ   އާއި ހުށަަހަޅނ ާވނެެއވެ. ބިުޑ ސެކިއުރިީޓ ގެެރނ ޓީ 

 ޝަލ  އިނ ސ ޓިިޓއުަޝނަކުނ  އެ މަސައ ކަތަަކށ  ޫދކޮށ ފަިއވާ ސެިކުއރިޓީ ުނަވތަ ގެރެނ ޓީއަކަށެވެ.ނުވަތަ ަފއިޭނނ  
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ަމނައި( އަިދ ތަެކތި ހޯުދމަށ  ެއ ައކީ، ކުރުާވ މަަސއ ކަތ ތަކާއި، ޯހާދ ޚިދުަމތާިއ )ޮކނ ސަލ ޓަނ ސީ ނުހިބިޑު ސެކިުއރިޓީ 9

އާ ދެެމދުެގ ޢަދަދަަކށ  ާވނ ެޖހޭެނއެެވ. އަދި ޕަރޯފަމނ ސ   1އާއި % 0.05އޮފީހަކުނ  ައނ ާދޒާ ކޮށ ފައިވާ ައގުެގ %

ގެެރނ ޓީއަކީ ުކރުވާ މަސައ ަކތ ތަކާއި، ހޯދާ ިޚދުމަތާއި )ޮކނ ސަލ ޓަނ ސީ ނުހިމަަނއި( އަިދ ތަކެތީގެ ބީަލނ ތަކުެގ 

 އާ ެދެމދުެގ ޢަދަދަަކށ  ވާނ ެޖހޭނެއެވެ. 10އާިއ % 2ކ ޓ  އަުގގެ %ކޮނ ޓ ރެ

ރުިފޔާައށ  ވުެރ ބޮޑުަނަމ އެޑ ާވނ ސ  ަފއިސާ )ދެލައ ކަ ފަނ ާސސ ާހސ (  250،000/-ޕ ރޮކިުއމަނ ެޓއ ެގ ޖުމ ަލއަުގ  10

ާދނެއެވެ. ަނމަވެސ  އެޑ ވާނ ސ  އަށ ުވރެ ބޮޑުނުވާ ަޢަދދަކަށ  ަފއިސާ ޫދކުރެވި 15ދިނުމަށ  އެިދއ ެޖނަމަ، ުޖމ ލަ ައގުގެ %

ިމ ޮގތުނ  ޯހާދ ، ފައިާސ ޭދނަަމ އެ ފަރާތަުކނ  ެއ އެޑ ާވނ ސ  ޭޕަމނ ާޓ ެއއ ަވރުެގ ޕޭަމނ ޓ  ެގރެނ ީޓއެއ  ދޭނ ޖެޭހނެއެވެ

ނ  އެޑ ާވނ ސ  ޭޕމަނ ޓ  ެގރެނ ީޓ ވާނ ޖެހޭީނ ަސރުކާުރނ  ޤަބޫލުކުާރ ޭބނ ކަކުނ  ނުވަަތ ފައިނޭނ ޝަލ  ިއނ ސ ޓިޓިއުޝަނަކު 

 އެ ަމސައ ކަތަަކށ  ދޫކޮށ ފަިއވާ ެސކިއުރިޓީ ނުަވތަ ގެރެނ ޓީއަކަށެވެ.

 ޮކނ މެ  ބިޑ  އަދި. ލިބިެގނ ވެއެވެ ޯކޓަށ  ސުޕ ީރމ  އިޚުިތާޔރު ފުރިހަމަ ބާޠިލުކުރުމުގެ ބިޑ ަތއ   ޫނނ  ފުރިަހމަ މަޢުލޫާމތު 11

 .ލިިބެގނ ެވއެވެ ކޯަޓށ  ސުޕ ރީމ  އިުޚތިޔާރުވެސ   ބާޠިލުކުރުމުގެ ވަުގތެއ ގައިވެސ  

 :ބަލައިގަތުނ   އަނ ދާސީހިސާބު 9

 .ކޯުޓގައި ސުޕ ީރމ  ދިވެިހރާއ ޭޖގެ  ގައި  00:11 ދުވަހުގެ ދަބު  ވާ  2120 ލައި ޖު  82  9.1

 .ނުަގނެޭވެނއެވެ ބަަލެއއ  އަނ ާދސީހިސާބު ފަރާތ ތަކުގެ ޙާޟިުރވާ  ލަހުނ  ގަޑިައށ ުވރެ ކަނޑަެއޅިފައިވާ   

ވަނަ  2021 ޖުލައި 15ހުށައަޅަނ  ބޭނުނ ވާ ފަރާތ ތަކުނ  ރަޖިސ ޓ ރީ ވުމުގެ އެނ މެ ފަހުތާރީޚަކީ އަނ ދާސީ ހިސާބު 
އަށ  މެއިލ   procurement@supremecourt.mvގެކުރިނ ނެވެ. ރަޖިސ ޓ ރީ ވުމަށ ޓަކައި އީމެއިލ :  0013:ދުވަހުގެ 

 ކުރެއ ވުނ  އެދެމެވެ. ރަޖިސ ޓ ރީ ނުވާފަރާތ ތަކަށ  ބިޑުހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެނ  ނެތ ވާހަކަ ދަނ ނަވަމެވެ.

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއ ދެވުމަށ :   

      3007350  :ފޯނ 

 procurement@supremecourt.mvއީމެއިލ : 

 

 

 

 

mailto:procurement@supremecourt.mv
mailto:procurement@supremecourt.mv
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 ގުޅޭ އިޢުލާނާއި  (2021 ޖުލައި 70) A3/1/-(IUL)197/232021 މިކޯޓުގެ ނަމ ބަރު 

 ށަހަޅާ ފަރާތުގެ:ހު

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

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

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

 :ުފޯނ  ނަނ ބަރ ...................................................... 

   އީމެއިލ  އެޑ ރެސ  ..................................................... 

    ތާރީޚ       ..................................................... 

 ......................................................  ޓޭމ ޕ :ސ 

 އަނ ދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތ : .1
 

 

 1އޮޕ ޝަނ   .2

 ޖުމ ލަ އަގު  ޖީއެސ ޓީ  %6 އަގު

   

    2އޮޕ ޝަނ   .3

    3އޮޕ ޝަނ   .4

    4އޮޕ ޝަނ   .5

    5އޮޕ ޝަނ   .6

  މަސައ ކަތުގެ މުއ ދަތު .7



 5 ގެ 5ޞަފުހާ 

 ދިވެހިރާއްޖެ | މާލެ | އޯކިޑްމަގުު | 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: 

 

 

 

 ޗެކ  ލިސ ޓ  

( އިޢުލާނާއި ގުިޅގެނ  2021 ޖުލައި  07) 197-A3/1/2021/32(IUL)ނަނ ބަރު 

 ކޮލިފައިވުމަށ  ބޭނުނ ވާ ލިޔުނ ަތއ  އަނ ާދސީިހާސބު 

ނ ދާސީހިސާބު އަ 
 ތ  ހުށަހެޅިފަރާ 

ބިޑ  
އިގެނ  ބަލަ 

 ފަރާތ  

   (ލެޓަރހެޑުގައި ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ އަދި ޮމޑެލ  ނަނ ބަރު އެގޭގޮތަށ  މުއ ދަތު ނިނ މޭނެ މަސައ ކަތ  އަގު ޖުމުލަ ،ޢަދަދު ޖީއެސ ޓީ ،ރޭޓު) ކޯޓޭޝަނ 

   ފޯމ   ހުށަހަޅާ  އަގު

    ކޮޕީ ވިޔަފާރި ރަޖިސ ޓ ރީ 

   އެސ އެމ އީ ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެޓ ފިކެޓ 

   ޕ ރޮފައިލ 

   ޖީއެސ ޓީ ދައ ކަނ ޖެހޭ ފަރާތެއ  ނަމަ ޖީއެސ ޓީ ރަޖިސ ޓ ރީ ކޮޕީ 

   )އެނ މެ ފަހުގެ ރިޕޯޓ ( ރިޕޯޓ   ޓެކ ސ  ކ ލިއަރެނ ސ 

 ނޫނ ކަނ  ނުވަތަ  ހުރިކަނ   ގުޅު  މުވައ ޒަފަކާއި ގޮތަށ  ގައިވާ  ނަނ ބަރު  2.6 ހުށަހަޅާއިރު މައުލޫމާތު ސީޓ ގެ  ބިޑ   މަސައ ކަތަށ   މި

 ލިޔުނ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ

  

   ސެކިއުރިޓީ  ބިޑ 

  

 އެސ ޓިމޭޓ  ުހށަެހޅިފަރާތުގެ ނަނ :                                 

 ސޮއި:                                                       ަތށ ގަނޑު:

 ބިޑ  ބަލައިގަތ  ަފރާތުެގ ަނނ :

 ސޮއި:                                                       ާތރީޙ :


