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 (ގައުން ފެހުން)

 ( އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު:2320 ބުރުވަރ  ފެ  08) 6/23A3/1/20-(IUL)197ރު: މިކޯޓުގެ ނަމްބަ 

 :ތަފްސ ލް  އަދި  ތަކެތި /  ޚިދުމަތް  ބޭނުންވާ  ހޯދުމަށް  .1

 ( ހަތެއް ) 07 ޢަދަދު ގައުންގެ ފަހަންބޭނުންވާ 1.1

 ހިސާބާއެކު  އަންދާސ . ކުލައެވެ ކަޅު ކުލައަކ  ފޮތ ގެ އަދި. ފޮއްޗެކެވެ  ކޮލިޓ ގެ ރަނގަޅު ބޭނުންކުރަންވާނ  ފަހަން ގައުން 1.2

 (އްފޮތިކޮޅެ ހުންނަވަރުގެ ”x4”6 ގޮތުގައި ފޮތ ގެ  ސާމްޕަލް. ) ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ސާމްޕަލް 3 ފޮތ ގެ މަދުވެގެން

 .ކޯޓުންނެވެ މި ކަނޑައަޅާނ  ކޮލިޓ  ފޮތ ގެ ބޭނުންކުރާ  ފަހަން ގައުން 1.3

 މަޢުލޫމާތާއި  ކޯޓުންދޭ މި މިންނަގައިގެން ގައިން އަދި އެއްގޮތަށް ގައުންއާ ނަމޫނާ ދައްކާ  މިކޯޓުން  ފަހަންޖެހޭނ  ގައުން 1.4

 . އެއްގޮތަށެވެ

 ގައިން  ނުވަތަ  ދ ގެން ސާމްޕަލް. ގޮތަށެވެ ރ ތިވާނެ ގަޔަށް  މިންތަކަށް ނަގާފައިވާ އާއި ނަމޫނާ  ދ ފައިވާ ފަހަންވާނ  ގައުން 1.5

 މަސައްކަތް  އެއްގޮތަށް މަޢުލޫމާތާއި ހެޔޮވަރުކޮށް ގަޔަށް  ބެލެވޭނ  ކަމަށް ރަނގަޅު ފަހާގައުންވެސް މިންނަގައިގެން

 . ނިންމުމުންނެވެ

 :ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  .2

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

 .ލެޓަރހެޑުގައި

 (އެޓޭޗްކުރެވިފައި ޝ ޓުގައި މަޢުލޫމާތު  މި. )ފޯމް ހުށަހަޅާ އަގު 2.2

 ކޮޕ   އ  ރަިޖސްޓްރޭަޝން ސެޓްފިކެޓް.އެމް.އެސް 2.3

 .ޕްރޮފައިލް އަދި ކޮޕ  ރަޖިސްޓްރ  ،ނަމަސޯލްޕްރޮޕްރައިޓާއެއް  / ޕާރޓްނަޝިޕެއް/  ކުންފުންޏެއް 2.4

 .ކޮޕ  ރަޖިސްޓްރ  ޓ .އެސް.ޖ  2.5

 ރިޕޯޓް( ފާއިތުވި އަހަރުގެޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ) 2.6

 އުޅޭ  ކައިވެނިކޮށްގެން މުވައްޒަފަކު އެ  ބެލޭނ  މ ހެއްކަމަށް ޢާއިލ   މަތިން  ގޮތުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ  2.7

 ،މައިންބަފައިންނާއި ،މ ހުންނާއި އެއްބަފާ އެއްބަނޑު ،މ ހުންނާއި އެއްބަފާ ،މ ޙުންނާއި އެއްބަނޑު ،ދަރިންނާއި ،މ ހާއާއި

 އެއްބަނޑު  ،މ ުޙންނާއި އެއްބަފާ ،މ ހުންނާއި އެއްބަނޑު މ ހާގެ އުޅޭ އިވެނިކޮށްގެންކަ މުވައްޒަފަކު އެ ،ދޮންދަރިންނާއި
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 މުވައްޒަފަކާ  އެ އެވަނ   ބުނެފައި ކަމަށް އެސޯސިއޭޓް ކްލޯޒް އަދި. މައިންފައިންނެވެ މ ހާގެ އެ ،މ ހުންނާއި އެއްބަފާ

 . ފަރާތްތަކަށެވެ  އޮންނަ  ގުޅުން ވިޔަފާރ ގެ  ނުވަތަ ހިއްސާ ވިޔަފާރ ގެ

 ނޫންކަން  ނުވަތަ  ހުރިކަން ގުޅު  މުވައްޒަފަކާއި  ގޮތަށް  ގައިވާ ނަންބަރު  2.7 ހުށަހަޅާއިރު ބިޑް  މަސައްކަތަށް މި 2.8

 އޮފް  ޑިޕާރޓްމެންޓް  ކޯޓާއި ސުޕްރ މް ބަޔާންކުރަންވާނ   މިލިޔުމުގައި. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އެފަދަލިޔުމެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 އެނގޭނެފަދަ  ނެތްކަން ނުވަތަ ހުރިކަން މުވައްޒަފެއް ގުޅުންހުރި  ފަރާތާ ޑުހުށަހަޅާ ބި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި  ޖުޑ ޝަލް

 އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛް އޮނަރަބަލް  ފަނޑިޔާރު އުއްތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ " ކުރައްވާނ   އެޑްރެސް  ލިޔުން  މި. ގޮތަކަށެވެ 

 ".މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާނަށް 

 މަސައްކަތެއް  މިފަދަ ފެށިގެން މަހުން ޖަނަވަރ   އަހަރުގެ ވަނަ 2019މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާނ   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

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.(ލިޔުން އަދި އެކިއެކި ރިފަރެންސް ސިޓ ،ލިޔުންތައް އިވެލުއޭޓް 

 ވާލުކުރުމަށް މާރކްސް ދެވޭނެ ގޮތް:މަސައްކަތް ޙަ  .3
 އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް  މާރކްސް 

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

10% 
ކުރިމަތިލ ފަރާތަށް، މ ގެ ކުރިން މިފަދަ މަސައްކަތެއް )ތަޖުރިބާ ބެލެވޭނ  މަސައްކަތަށް  : މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ 

 ކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.(

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

 . ދޭންވާނެއެވެ ވެލިޑިޓ އެއް ހަފްތާގެ ( ދިހައެއް)10 މަދުވެގެން އަންދާސ ހިސާބުތަކަށް ހުށަހަޅާ .4

ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ "ދައުލަތުގެ  2021ފެބުރުވަރ   10އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅާނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އިން  .5

ސްކަންދިނުމުގެ އުސޫލު" އާއި އޮފ ސްތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ބ ލަންތަކުގައި ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާ ބ ލަންވެރިންނަށް އި

 އެއްގަތަށެވެ.

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

ނިންމުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާ ދުވަސްތަކަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 

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

ސުމެއް ފަހެއް( އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.  
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(CP*0.005*LD)  CP  ިކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް( އަކ  ޖުމުލަ އަގު އަދ(LD  ެއަކ  ކޮންޓްރެކްޓުގ )ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަނ(

 ކެވެ.މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަ

 ،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 ސެކިއުރިޓ   500,000/-އަގު ޖުމްލަގެ އްޕްރޮކިއުމަންޓެ .8

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓ  ވާންޖެހޭނ  ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ  އާއިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑު ސެކިއުރިޓ  ގެރެންޓ  

 ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓ  ނުވަތަ ގެރެންޓ އަކަށެވެ.ޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން އެ މަސައްކަތަކަށް ފައިނޭން

އަކ ، ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަތާއި )ކޮންސަލްޓަންސ  ނުހިމަނައި( އަދި ތަކެތި ހޯދުމަށް އެ ބިޑު ސެކިއުރިޓ  .9

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

ގެރެންޓ އަކ  ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަތާއި )ކޮންސަލްޓަންސ  ނުހިމަނައި( އަދި ތަކެތ ގެ ބ ލަންތަކުގެ 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 ގެރެންޓ އެއް ދޭންޖެހޭނެއެ 

ޕޭމަންޓް ގެރެންޓ  ވާންޖެހޭނ  ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން އެ 

 މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓ  ނުވަތަ ގެރެންޓ އަކަށެވެ.

 :ބަލައިގަތުން  އަންދާސ ހިސާބު .11

 .ކޯޓުގައި ސުޕްރ މް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގައި 10:00 ދުވަހުގެ  އާދ އްތަ ވާ 3220 ފެބުރުވަރ   19 11.1

 ާނުގަނެވޭނެއެވެ ބަލައެއް އަންދާސ ހިސާބު ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުވާ ލަހުން  ގަޑިއަށްވުރެ ކަނޑައެޅިފައިވ. 

  ުވާ  2023ފެބުރުވަރ   19ހުށައަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރ  ވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރ ޚަކ  އަންދާސ ހިސާބ

 procurement@supremecourt.mv ވުމަށްޓަކައި އ މެއިލް: ވެ. ރަޖިސްޓްރ  ގެ ކުރިންނެ 09:00އާދ އްތަ ދުވަހުގެ 

 ރާތްތަކަށް ބިޑު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ނުވާ ފަ ރެއްވުން އެދެމެވެ. ރަޖިސްޓްރ  އަށް މެއިލް ކު

  :ްއިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށ 

 :ް3007350/  3007359  ފޯނ      

  :ްއ މެއިލprocurement@supremecourt.mv 

 2023 ބުރުވަރ ފެ 08
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 ގުޅޭ އިޢުލާނާއި  (2023 ފެބުރުވަރ   08) 6/2320A3/1/-(IUL)197 ބަރު މިކޯޓުގެ ނަމް 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:

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

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

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

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

 ްއ ެމއިލް އެްޑރެސ    ...................................... 

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

 

  އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް: .1

 ޖުމްލަ ައގު  ޖ އެސްޓ   %8 އަގު  އަގު .2

 ގައުން ފެހުން.( ހަތެއް) 07
   

 މުޅިޖުމްލަ އަގު 
   

 މުއްދަތު )ދުވަހުން( .3
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 ޗެކް ލިސްޓް 

ޢުލާނާއި ގުޅިގެން އި (2023 ފެބުރުވަރ   08)  197-A3/1/2023/6(IUL)ނަންބަރު 

 ލިޔުންތައް އަންދާސ ހިސާބު ކޮލިފައިވުމަށް ބޭނުންވާ 

ންދާސ ހިސާބު އަ
 ހުށަހެޅިފަރާތް 

ބިޑް 
ބަލައިގެން 
 ފަރާތް 

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

   ފޯމް  ހުށަަހޅާ އަގު

    ކޮޕ  ވިޔަފާރި ަރޖިސްްޓރ 

   ރަިޖސްޓްޭރޝަން ސެޓްފިެކޓްއެްސއެްމއ  

   ޕްރޮފައިލް 

   ޖ ެއސްޓ  ދައްކަްނޖެހޭ ފަރާެތއް ނަމަ ޖ އެސްޓ  ަރޖިސްޓްރ  ކޮޕ  

   ޓެކްސް ކްލިއަރެްނސް ރިޕޯޓް )އެންމެ ަފހުގެ ރިޕޯޓް(

 ނޫންކަން  ުނވަތަ ހުރިކަން ުގޅު ުމވައްޒަފަާކއި ގޮތަށް ގަިއވާ ނަންބަރު 2.8 ހުށަހަާޅިއރު މަުއލޫމާތު ސ ޓްގެ ބިޑް މަަސއްކަތަށް މި
 ލިޔުން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

  

   ބިޑް ސެިކއުރިޓ  

 

 އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ނަން:                                 

 ގަނޑު:އްސޮއި:                                                       ތަ

 ބިޑް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން:

 ތާރ ޙް:                                                    ސޮއި:   


