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ނަންބަރު198-F/2021/115 :

އިޢުލާން
ހުޅުމާލެގައި ސިވިލްކޯޓުގެ ޑިވިޝަން ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގެ ކުރަންހުރި މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ:
މންދާ އިމާރާތުގެ ކުރަންހުރި މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ
ހުޅުމާލެގައި ސިވިލްކޯޓުގެ ޑިވިޝަން ހިނގަ ު
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު  31( 198-F/2021/74މާރޗް  )2021އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން
ށ
ކށް އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަ ް
ޢލާނު ބާޠިލް ޮ
ނމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ އެ އި ު
އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ ް
އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.
މި މަސައްކަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް އަދި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް
 www.judiciary.gov.mvގެ ނޯޓިސްބޯޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސް ބޯޑްގެ އިއުލާނާއި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބައިން
ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ނަމާއި،
އީމެއިލް އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަންބަރު މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެއިލް އެޑްރެސް procurement@judiciary.gov.mv
ނންވާ
އަށް  2021ޖުލައި  6ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ .މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރުމައުލޫމާތު ބޭ ު
މތުދިނުމުގެ ސެޝަން އޮންނާނެ ތާރީޙާއި ގަޑި ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.
ފަރާތްތަކަށް ،މަޢުލޫ ާ
ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  2021ޖުލައި  6ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ބީލަމުގައި
ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު 2021 ،ޖުލައި  15ވަނަ ދުވަހުގެ  13:00އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން
އެދެމެވެ.
ކއި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.
މިހެންވެ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަ ަ
 18ޛުލްގައިދާ 1442
 29ޖޫން 2021

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ތީމުގެ ،އާބުރުޒުހިނގުން ،20212 ،މާލެ .ފޯން3340770 :
www.judiciary.gov.mv | info@judiciary.gov.mv
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ދ އިމާރާތުގެ ކުރަންހުރި މަރާމާތު މަސައްކަތް
ހުޅުމާލެގައި ސިވިލްކޯޓުގެ ޑިވިޝަން ހިނގަމުން ާ
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ.
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އބުރުޒު ހިނގުން
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  /ތީމުގެ (ގޭޓް ާ ،)3

 .1ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް
މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ އެނެކްސް  1ގައި އެވަނީއެވެ.
 .2ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަޖެހޭ ޝަރުތުތައް:
މވާ ފަރާތަކަށް ވާން ވާނެއެވެ .މި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ
 2.1ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަ ަ
އ
ލއޭޝަން މަރުހަލާގަ ި
ނ ކަމަށް ،ބިޑް އިވެ ު
ނ ހުށަހަޅާ ބިޑަކީ "ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންސިވް" ބިޑެއް ނޫ ް
ނުވާ ފަރާތަކު ް
ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.
ށން
ރތަކީ ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ނަންބަރު  2014/18ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ހށަހަޅާ ފަ ާ
ު
 2.1.1ބީލަން
ވނެއެވެ.
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވާން ާ
 .3ބީލަން ހުށަހެޅުން
މދުވެރިކޮށެއެވެ .މި ފޯމުގައި
ނދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް ެ
ނ މި ކަރުދާހާއެކު ދީފައިވާ އަ ް
ވ ީ
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ާ
ބއިތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހަޅާ ބިޑެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ .ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ
ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ަ
ހން އެ ފޯމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
ބައިތައް ވަކިން އެނގޭނޭ ެ
ތކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ ( 1އެކެއް) ބީލަމެވެ .އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ރ ަ
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަ ާ
ކރެވޭނެއެވެ.
ޅފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ު
ހށަހަ ާ
ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ތީމުގެ ،އާބުރުޒުހިނގުން ،20212 ،މާލެ .ފޯން3340770 :
www.judiciary.gov.mv | info@judiciary.gov.mv

 .4ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
ޝން
 4.1އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ އިވެލުއޭ ަ
މަރުހަލާގައި އަންދާސީ ހިސާބު ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.
ބލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް.
(ހ) ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ީ
ޓނަރޝިޕް /ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ /އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.
(ށ) ކުންފުނި/ޕާ ް
(ނ) އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.
ވޔަފާރި ޕްރޮފައިލް.
ލން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ި
(ނ) ބީ ަ
(ރ) ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ) ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް
އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިއުމެއް.
ކސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިފަހުން 3
ނ ދޫކުރާ ޓެ ް
ރވެނިއު އޮތޯރިޓީ ް
މލްޑިވްސް އިންލަންޑް ެ
(ބ) ޯ
މަސް ހަމަނުވާ)
ށފައުވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ.
ނބަރު ގައި ބަޔާންކޮ ް
(ރ) މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ( 05ފަހެއް) ނަ ް
 4.2ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް ނެތްނަމަ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާރކްސް
ނުލިބޭނެއެވެ.
ޔންކުރާ ތަޖްރިބާގެ ލިއުން.
(ހ) މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ( 06ހައެއް) ނަންބަރު ގައި ބަ ާ
 .5ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީ އަދި ގެރެންޓީތައް
 5.1ބިޑް ސެކިއުރިޓީ
ސކިޔުރިޓީގެ އަދަދަކީ ހުށަހަޅާ ބިޑްގެ ޖުމުލަ އަގުގެ ( 1%އެކެއް އިންސައްތަ)އެވެ.
މ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިޑް ެ
(ހ) މ ި
ގން މަދުވެގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް ކަމުގައި
ބޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށި ެ
ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ި
ވާންވާނެއެވެ.
(ށ) ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުގެ ޖުމްލަ އަގު ( 500,000.00ފަސް ލައްކަ) ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑުވާކަމުގައިވާނަމަ
ގ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދު ެ
ބންކަކުން ނުވަތަ
ވހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޭ
(ނ) ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރާނީ ދި ެ
ނ މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ލިޔުމެކެވެ .އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ
އޓަކު ް
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓި ު
ނއެވެ.
ގޮތުގައި ޗެކް ބަލައެއް ނުގަނެވޭ ެ
ގ
ވ ބިޑް ސެކިޔުރީޓީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމު ެ
ނމަ ،މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހަޅާފައި ާ
(ރ) މަސައްކަތާ ހަވާލުނުވެއްޖެ ަ
ނވެއެވެ.
ހައްގު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެ ް
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 5.2އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ
(ހ) މި ޕްރޮޖެކްޓަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވެއެވެ.
 5.2ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ.
(ހ) ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ ( 000.00،500ފަސް ލައްކަ) ރުފިޔާ އަށްވުރެއް ބޮޑު
ނސައްތަ) އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތާ
އަގެއްނަމަ ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ( 4%ހަތަރު އި ް
ހަވާލުވާ ދުވަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ތ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
(ށ) ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަ ަ
ކން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ
ލ އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަ ު
ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަ ް
ލިޔުމެކެވެ .އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ޗެކް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
(ނ) ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީ މުއްދަތަކީ ،އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަސައްކަތުގެ މުޅި މުއްދަތަށްވުރެ
ކުރު މުއްދަތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ .ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަނާޅާފި ނަމަ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ހަވާލުނުވީ ކަމަށެއެވެ.
އަދި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
ތލްކުރަން މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ނިންމައިފި ނަމަ ،ނުވަތަ އެއްވެސް
(ރ) އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާ ި
ސަބަބަކާހުރެ މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމ ފަފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު މި
ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .6ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އާއި އެވޯޑްކުރުން
ނބަރުގައި ވާ ގޮތަށް ލޯވެސްޓް
ގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.46ގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ނަ ް
ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭނީ ،ދައުލަތު ެ
އިވެލުއޭޓެޑް ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންސިވް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ .އެގޮތުން ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މާކްސް ދެވޭނެ
ގޮތްތަކަކީ؛
 6.1އަގު 80%
އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސް.
 6.2މުއްދަތު 10%
އެންމެ ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސް.
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 6.3ތަޖުރިބާ 10%
ގން ،ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށާއި ދައުލަތުގެ ކޯޕަރޭޝަންތަކަށާއި ސްޓޮކް-އެކްސްޗޭންޖްގައި
 2018ވަނަ އަހަރުން ފެށި ެ
ތކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޖުމްލައަގު
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ަ

( 000.00،100އެއްލައްކަ)

ޑ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް
ށ ޚިދުމަތް ލިބުނު ފަރާތުން ބި ް
ރުފިޔާއަށްވުރެއް ކުޑަނޫން މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަ ް
ނވެ .އަދި މާކްސް ދެވޭނީ
ށ ( 1އެކެއް) މާކްސްގެ މަގުން ެ
ތން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ލިއުމަކަ ް
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން .އެގޮ ު
އ
އެންމެގިނަވެގެން  10ލިއުމަށެވެ .މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ތަރީޙާއި ޖުމްލަ އަގު އެނގެން ނެތް ލިއުންތައް ބަލައެ ް
ނުގަނެވޭނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު
(ހ) ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑްކުރެވޭ ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ .އަދި އެކަން އަންގާތާ އެންމެ ލަސްވެގެން ( 1އެކެއް)
ހަފުތާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތާ ހަވާލުވާން ވާނެއެވެ.
އމަލާތުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
(ށ) ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މު ާ
(ނ) މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތްހަވާލުވުމާއެކު ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމު މެދުވެރިކޮށް މި ކޮންޓްރެކްޓަށް
ތައްޔާރުކުރާ ޕަރޗޭސް އޯޑަރު ދޫކުރެވޭނެއެވެ .މަސައްކަތަށް ފައިސާދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ،މި ޑިޕާޓްމަންޓުން މަސައްކަތް
ނވޮއިސް ހުށަހެޅުމުން ޕަބްލިކް
އ ް
ވނު ޕަރޗޭސް އޯޑަރާ ހަވާލާދީ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ި
ނނެ ު
ބަލައިގަތުމާއެކު ،އިސްވެދެ ް
އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ހުށަހަޅައިގެންނެއެވެ.
މ ޑިޕާޓްމަންޓަށް
ކ ބިލް ި
މ މަހަ ު
ރވޭނީ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ލޮގް ޝީޓާއެކު ކޮން ެ
(ރ) މަސައްކަތުގެ އަގު ދޫކު ެ
ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
(ބ) ބިޑް ހުށަޅާ ފަރާތަކީ ޝަރުއީ ހުކުމެއް ރައްދުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާ ނަމަ ،ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި އެކަން
ށ
މއުލޫމާތު ވެސް އެ ގޮތަ ް
ފދަ މައްސަލައެއް ޝަރުއީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ އެ ަ
ހާމަކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ަ
ހާމަކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން
ތ
ބލުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ،އެ ފަރާތަކީ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރު ު
ބޑުކަމަށް މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގަ ޫ
ނުކުޅެދިދާނެކަމުގެ އިހްތިމާލު ޮ
ބގެންވެއެވެ.
ހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލި ި
 29ޖުލައި 2021
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އެނެކްސް 1 -
މި ޑީޕާޓްމަންޓެގެ ނަންބަރު  198-F/2021/115އިޢުލާނުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ މައުލޫމާތު.
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް



ޢިމާރާތުގެ މައިދޮރު ހުރި ފަރާތުގެ އަސްކަނީގެ ޖަހާފައިވާ ސީލިންގ ނައްޓައި ކުކުޅުވަހީގައި ޖަހާފައިވާ ފިލާތަކާއި
ގިޔުގަނޑު ރޫޅާލާ ،ކްލައިންޑިންގެ ޖަހާގޮތަށް ގިގުގަނޑު ހަދައި ކްލަޑިންގ ޖެހުން .ކްލަޑިންގގެ ދޭތެރެއަށް ލައްވާނީ
ޕެކިންގެ ބަދަލުގައި އެކަމަށް ޙައްސަ ސިލިކަންއެވެ.



ވހީގައި ޖަހާފައިވާ
އވާ ސީލިންގ ނައްޓައި ކުކުޅު ަ
ވ ބައިގައި އަސްކަނީގެ ޖަހާފަ ި
އިމާރާތުގެ ކަނާއަތް ފަރާތުގައި ާ
ފިލާތަކާއި ގިޔުގަނޑު ރޫޅާލާ ،ކްލައިންޑިންގެ ޖަހާގޮތަށް ގިގުގަނޑު ހަދައި ކްލަޑިންގ ޖެހުން .ކްލަޑިންގގެ ދޭތެރެއަށް
ލައްވާނީ ޕެކިންގެ ބަދަލުގައި އެކަމަށް ޙައްސަ ސިލިކަންއެވެ.



ޢިމާރާތުގެ މައިދޮރާ ދިމާލުގެ ބޭރުގައި މިހާރު ހުރި  4ލައިޓްގެ ބަދަލުގައި  24ވޯޓްގެ ލެޑް ވެދަރ ޕްރޫފް  4ލައިޓް
ހަރުކުރުން



ވެއިޓިންގ އޭރިޔާގެ ސީލިންގއިން ނެއްޓިފައިވާ  16ފޫޓް  8ފޫޓްގެ ބައި ނައްޓައި އަލުން ސީލިންގ ކުރުން އަދި
 20ފޫޓްގެ ކޯނިސް ބޯޑަރ އެޅުން



ކޯޓުރޫމާއި ،ލޯޔަރުންގެ ވެއިޓިންގ އޭރިއާ ހުންނަ ޢިމާރާތުގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގެ އަސްކަނީގެ ސީލިންގ
ރަގަޅު ކުރުން  2ފޫޓް  6ފޫޓް



ސަރވާރ ރޫމްގެ މަތީ ފުރާޅުގައި ލޯވަޅު އެޅިފައިވާ  2ގަނޑުޓިނު ބަދަލުކުރުން.



ސަރވާރ ރޫމްގެ ސީލިންގ ބަދަލުކޮށް މަރާމާތު ކުރުން.



ކ ް
ޓ ޮ
ރ ަ
ޓ ަލ ުކޑީ ެގ ޫ
ރ ް
ރ ްޑ ެމ ެ
އންޗީގެެ ،
ށ ަފ ިއވ ލަކުޑި
ލން ި 3
ވެއިޓިންގ އޭރިޔާގެ ތިރީ ބޯޑަރތައް ނައްޓައި އަ ު
ނ ީ
ބޯޑަރ އަޅާ ،ވަރުނީސްކުރުން .އަޅަންޖެހޭ ބޯޑަރގެ ދިގުމިނަކީ  115ފޫޓެވެ.



ކޑި ބޯޑަރ އަޅާ،
ނޓީ ލަކުޑީގެ ރޫޓަކޮށްފައިވާ ލަ ު
އ އަލުން  3އިންޗީގެ ރެޑްމެރެ ް
އިދާރީބައިގެ ބޯޑަރތައް ނައްޓަ ި
ވަރުނީސްކުރުން .އަޅަންޖެހޭ ބޯޑަރގެ ދިގުމިނަކީ  180ފޫޓެވެ.



ހޅަނގުކޮޅުގެ ކުކުޅު ވަހީގައި ފެންފަށް އެޅުން
ކޯޓްރޫމްތައް ހިމެނޭ ޢިމާރާތުގެ ު



މައިދޮރުގައި ވަރުނީސްލުން



އިދާރީބައިގެ ރިސެޕްޝަނާއި ދިމާލުގައިހުރި ތަނބުކައިރިއާއި ،އުތުރު ފާރުކައިރިއަށް ފެނުގެ އަސަރު ކޮއްފައިވާ 20
ގަނޑު ޕާކޭ ބަދަލުކުރުން.



ޖަޖުންގެ އެންޓްރެސްއާ ދިމާލުން ލޯޔަރުންގެ ވެއިޓިންގ ބަޔަށް ވަންނަ ދޮރުގެ މަތިން ފާރުން ރެނދު ލާފައިވާ
ނ
ގން ރަގަޅުކޮށް ޕްޓީލާކުލަލު ް
ތަންތަން  141އެޑްމިކްޗަރއެއް ބޭނުންކޮށް ެ



އިރުމަތީ ކޯޓްރޫމަށް ލޯޔަރުންގެ ބައިން ވަންނަ ދޮރާދިމާލުން މަތީގެ ފާރުއަދި ތަނބުގައި ތަންތަން އ141
އެޑްމިކްޗަރއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރަގަޅުކޮށް ޕްޓީލާކުލަލުން



މުޅި އިމާރާތުގެ އެތެރޭއާއި ބޭރުގެ ފާރުތަކާއި ،ސީލިންގ އަދި ތަނބުތަކުގައި ކުލަލުން .ސީލިންގ ގައި ކުލަލާއިރު
ސީލިންގގެ ކެނޑިފައިވާ ދޭތެރެތަކުގައި ޓޭޕްއަޅާ ޕްޓީލާ ގާނާ އެއްވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ކުލައިގެ ގޮތުގައި
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ކލަލާންވާނެއެވެ.
ކޓު ު
ވތަ އެފެންވަރުގެ ކުލައެކެވެ .ހުރިހާ ތަނެއްގައި މަދުވެގެން ޯ 2
ނ ނިޕޯން ނު ަ
ބޭނުންކުރަންވާ ީ
އިމާރާތުގެ ބޭރުގައި ލާންވާނީ އައުޓްޑޯރ ކުލައެކެވެ .ކުލަލުމުގެ ކުރިން ކުލަ މިޑިޕާޓްމަންޓުން އެޕްރޫވް ކުރަންވާނެއެވެ.


ލޝިންއިން ކެޑުމާއި ދިޔަދޮވިތަކުގައި
ށވާގޮތަށް ފް ެ
ފލެޝިންއިން ޓިނުތަކުގެ ބަޑިއަ ް
އިމާރާތުގެ ފުރާޅުގެ އަޅާފައިވާ ް
ޖަހާފައިވާ ނަރުދާތައް ނެއްޓުމަށްފަހު ދިޔަދޮވި ސާފުކޮށް އަލުން ނަރުދާޖެހުން އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް އިމާރާތުގެ
ނތަން ބެއްދުން.
ތ ް
ސީލިންގ ތެރެއަށް ބުޅާ މީދާ ވަދެވޭހެން ތަނެއް ހުރިނަމަ އެ ަ



ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ވިނަ ނޮޅައި ،މުޅި ގޯތިތެރޭ ސާފުކޮށް ކުނިތައް އުކާލުން.

 .1އެހެނިހެން ކަންކަން:


ގ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
ޝން ެ
މަސައްކަތްތައް ކޮމްޕްލީޓްކޮށް ނިންމުމަށް ކުރަންޖެހޭ ފިނި ި



ތށް ސަތަރިފަދަ އެއްޗެއް
މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ތަކެއްޗައް ކުނޑިފަދަ ތަކެތި ނުދާނެ ގޮ ަ
ކށްދޭންވާނެއެވެ.
އަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ހަޑަވާތަންތައް ރީތި ޮ



މސައްކަތް ޙަވާލުވާ
ރތަށް ގެއްލުން ނުވާގޮތަށެވެަ .
ވނީ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ޢިމާ ާ
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ާ
ލބޭ ގެއްލުންތައް އެއްވެސް އަގަކާނުލައި ރަނގަޅު ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ފަރާތުގެ އިޙްމާލުން ޢިމާރާތަށް ި



މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ،ރަސްމީ ގަޑި ފިޔަވައި އެހެން ގަނޑިތަކާއި ،ބަންދު
ށ ސަމާލުވާންވާނެއެވެ).
(މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ޖަހާއިރު މިކަމަ ް

ދުވަސްތަކުގައެވެ.

މވެސް ކޯޓުގައި
(ނަ ަ

ހގެ ރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ).
ޝަރީއަތްތައް ނޯން ދުވަސްދުވަ ު


މަސައްކަތް ނިންމާ ވެރިފަރާތާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ހަޑިވެފައިވާ ސަރަޙައްދު ރީތިކޮށް
ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.



ނޝަން ފައިސާ
މި މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ ފައިސާގެ ނިސްބަތައްބަލައި މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގިއިވާގޮތަށް ރިޓެ ް
ބެހެއްޓޭނެއެވެ.

ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ،ކަނޑައަޅާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން،

ތ
ދނުމަށް އަންގާ ާ
ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްދީފައިވާނަނެވެ .ރަނގަޅުނޫން ކަމެއް ރަނގަޅުކޮށް ި
ގިނަވެގެން  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށް
އވައި އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު ،މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުގެ އިންވޮއިސް
ނުދީފިނަމަ ،އެހެން ފަރާތެއްލަ ް
ވއެވެ.
އެކަމަކަށްދާ ޚަރަދު އުނިކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެން ެ


ތން ދިމާވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން
މަސައްކަތް ފުރިހަމަނުވަނީސް މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ސަބަބުންނާއި ،ޤުދުރަތީގޮ ު
ފނަމަ މަސައްކަތް
ވތަ ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެމަސައްކަތް ދޫކޮށްލައި ި
ކށްފިނަމަ ނު ަ
ނޫންގޮތަކަށް ،މަސައްކަތް ވަކި ޮ
ލބޭ ގެއްލުމެއްގެ ޒިއްމާ ނަގާނީ މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ.
ވލުކުރާ ފަރާތަށް ި
ހަވާލުވި ފަރާތުން މަސައްކަތް ޙަ ާ
އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ

ފަރާތުން ،މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ ފަރާތާމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅާ

ފިޔަވަޅަކާ ގުޅިގެން ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމެއްގެ ޒިއްމާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން ނަގާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ތީމުގެ ،އާބުރުޒުހިނގުން ،20212 ،މާލެ .ފޯން3340770 :
www.judiciary.gov.mv | info@judiciary.gov.mv

`

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް
މަސައްކަތުގެ ނަން  :ހުޅުމާލެގައި ސިވިލްކޯޓުގެ ޑިވިޝަން ހިނގަމުންދާ އިމާރާތުގެ ކުރަންހުރި މަރާމާތު މަސައްކަތް.
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް:
މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު:
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ :


ތާރީޚް  15 :ޖުލައި 2021



ގަޑި 13:00 :



ތަން  :ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން



އިޢުލާން ނަމްބަރ198-F/2021/115 :



ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އަގުތައް:
އަދަދު
1

ތަފްސީލް

ތަކެތީގެ އަގު

މަހަކަށް ޖެހޭ އަގު

ޖުމްލަ އަގު

(ޖީއެސްޓީއާއެކު)

(ޖީއެސްޓީއާއެކު)

ދ
ހުޅުމާލެގައި ސިވިލްކޯޓުގެ ޑިވިޝަން ހިނގަމުން ާ
އިމާރާތުގެ ކުރަންހުރި މަރާމާތު މަސައްކަތް

މި މަސައްކަތްތައް މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އަގުތަކަށް ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ :
ސޮއި :
ނަން :

ދާއިމީއެޑްރެސް :

ނބަރު:
މޮބައިލް ނަ ް

މަޤާމް:

އައިޑީކާޑު ނަމްބަރު :

މޯބައިލް ނަމްބަރު :

ޞަފުޙާ ( 1ޖުމްލަ  1ޞަފުޙާ)

( ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުންނަމަ )

މ
ހޅާ ފޯ ް
ސބު ހުށަ ަ
ދސީ ހި ާ
އަން ާ

