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 ގުޅޭ ނޯޓިސް  ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމާ
 

  F/2021/43ނޯޓިސް ނަންބަރު: 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމާ ގުޅޭ 

ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ތައްޔާރުވަރި އަދި ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ބޭނުމަށް 

 ބޭނުންވެއެވެ. 

 ތަކެތި  އަދަދު 
 ވަރީގެ ެސޓްފިކެޓް  500
 ކަިއވެނީގެ ސެޓްިފކެޓް  1500
 

ގެ  www.judiciary.gov.mv ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް މަޢުލޫމާތުޝީޓް މި ކަމާގުޅޭ މި

  ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސް ބޯޑުގެ ކުދި މަރާމާތު އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮކިއުމަންޓް ބައިން

ޭބނުންވާނަމަ މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެއިލް އެޑްރެސް މަޢުލޫމާތު  ގޮތުން އިތުރުމަސައްކަތާ ގުޅޭވީމާ، 

procurement@judiciary.gov.mv ްކުރުްނ މެއިލް ގެ ކުރިން  0009:ވަނަ ދުވަހުގެ  2021 ޖޫން 09 އަށ 

 ގެ ކުރިން  14:00ވަނަ ދުވަުހ  2021 ޖޫން 10 ވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޝައުޤުވެރި  ކަމަށްމި .އެދެމެވެ

info@judiciary.gov.mv .ެއަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްުވން އެދެމެވ 

 2021ޖޫން  07

  

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،    

  
 ( އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު:2021 ޖޫން  07) /43F/2021މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރ 

 ތަޢާރަފް. .1
 އިޢުލާނާިއ ގުޅިގެން (2021ޖޫން  07)  F/2021/43 މިމަޢުލޫމާތު ކަރާދާހަކީ، ޑިޕާޓުމަންޓްގެ ނަްނބަރު

 ފޯރުކޮށްދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެެކވެ.

 ތަކެތީގެގެ ތަފްސީލް.  .2
 

 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 1-ތިރީގައިވާ ތަކެއްޗާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް މި ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް
 ތަކެތި  އަދަދު

 ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް  500

 ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް  1500

 

 އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. .3
  ުއަގު ބަާޔންކުރަންވާނީ ތަެކތީގެ އަގާއި، ޖީ.އެސް.ޓީ )ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރ

ޑު އަދި ސޮއި ނކުރެވިފައިވާނަމަ( އެނގޭނެ ގޮތަށެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބުގައި ކުންފުނީގެ ތައްގަ
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ީކްރެޑިޓަށް ކޮށްދެވޭނެ އަގެކެވެ. ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް / މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނ 

 ްވާިއރު ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްަދތު ޖަހަންވާނެއެވެ. ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއ
 މުއްދަތު ޖަހަންވާނީ ހުކުރުދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

 ަމަށް އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބަޔާން ކުރަންވާނީ، އެތަކެތި އެއްފަަހރާ ގެނެސް ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ މުއްދަުތކ
ޙަވާލު ކުރެވޭނެ މުއްދަތެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޙަވާލު ކުރެވޭ 

 .ޢަދަދަށްވުރެ މަދުން ސަޕްލައި ކޮށްދީފިނަމަ، އެއަދަދެއް ޤަޫބލެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ

 

 ކޯޓޭޝަންއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް. .4
 ބަލައެއް  ބިޑްތައް ހަމަނުވާ މިތަކެތި. ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ވާ ތިރީގައި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ހިސާބު އަންދާސީ

 . ނުގަނެވޭނެއެވެ
 ،ިވިޔަފާރިއެއްނަމަ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ުނވަތަ އިންވެސްޓްމެންޓެއް ލޯކަލް އަދި ޕާރޓްނަރޝިޕް ކުންފުނ 

 ރަޖިސްޓްރީ  މީރާގައި ނުވަތަ ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޖީއެސްޓީ އަދި ކޮޕީ ރެޖިސްޓްރީގެ ކުންފުނީގެ
 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ލިޔުމެއް އަންގައިދޭ ކޮށްފައިވާކަން



 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޞަފުޙާ(  9)ޖުމްލަ  3ފުޙާ ޞަ
 

  ްއެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  ފަރާތެއްނަމަފައިވާ ރަށްދުވެބިޑް ހުށަހަޅާ ކުންފުންޏަކީ ނުވަތަ ފަރާތަކީ ޝަރުޢީ ހުކުމެއ
ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ަޝރުޢީ ކޯޓެއްގައި އެ ފަރާތަކާބެހޭ މައްސަލައެއް ހިގާނަމަ އެ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް. .5
 

 ތަކެތި ސަޕްލައި މަށް ހަވާލުކުރެވޭނީ އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް އަދި އެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގައިރުތަކެތި ސަޕްލައިކު
  ގޮތް: ކުރުމަށް ޖުމްލަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކާއެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ

 80 ިނަ ޕޮއިންޓް(ޕޮއިންޓް: އަގަށް )އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގ 

 10 )ްޕޮއިންޓް: މުއްދަތަށް )އެންެމ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓ 

 10  :ްސާވާ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ަސރުކާރުގެ އޮފީސް ތަކަށާއި، ސަރުކާރު ހިއް 2018ތަޖުރިބާ ޕްއިންޓ
 ތެރެއިން ކޮށްދީފައިވާ މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކުގެކުންފުނިތައް އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ޖަމުއިއްޔާތަކަށް ފޯރު 

ފަރާތްތަކުްނ  )ދިހަ ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެއް ބޮޑެތި އަގުގެ މަސައްކަތް ނިންމިކަން ބަޔާންކޮށް އެ   10،000.00
)ދިހައެއް(  10 މާކްސް ދެވޭނީ  )އެކެއް( މާކްސް ގެ މަގުން އެންމެގިނަވެގެން 01ދޫކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ލިއުމަކަށް 

 ލިއުމަށެވެ. 

 

 ކޯޓޭޝަން ބާތިލު ކުރުން. .6
  ެވާނަމަ ކޯޓޭޝަްނ )ހަތަެރއް( ވަނަ ނުކުތާގައި ހިމެނޭ ލިެޔކިއުމެއް މަދުން ހުށަޅާފައި 4މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގ

 ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

  ްއެވެ.  ނުގަނެވޭނެތަކެތި ސަޕްލައި ކުރެވޭނެމުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވާ ކޯޓޭޝަްނތައް ބަލައެއ 
 ެއިއުލާނުގައި ދެންނެވިފައިވާ މުްއދަތުގެ ފަހުން ލިބޭ ޯކޓޭޝަންތަްއ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވ  . 

 ނޯޓް.
  ިޕާޓްމަންޓާއި ދެމެދު ޑިއުސޫލުގެދަށުން ހޮވޭ ފަރާތަކާއި  ޑިޕާޓްމެންޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއ

 އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޕާޗޭސް އޯޑާއެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. 
 .ެމަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމާއި ޕާޗޭސްއޯޑަރގެ ކޮޕީއެއް ދެވޭނެއެވ 
  ިގ ޑޮކިއުމަންޓާއެކު ފޯރުކޮށްނުދެވޭނަމަ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަޕޯޓިންހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ތަކެތ

 ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.
 ަޕްލައިނުކުރެވިއްޖެ ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް / މަސައްކަތް ނިންމުމަްށ ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ތަކެިތ ސ

ުދވަސްތަކަށް މަ، އެއްބަސްވުމުގައިާވ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާނަމަ ނުވަތަ މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަ
 މަސައްކަތް ހަވާލުވާފަރާތް މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

  ެމުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިެގްނ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެޭހ ޢަދަދު މުޅި މަސައްކަތުގެ ޖުމްަލ އަގުގ
އިންސައްތަ އަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެނަމަ، އެހިސާބުން ދެފަރާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް  15

 ގެނެވޭނެއެވެ. 
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 1 -އެނެކްސް 

 

 

 މަޢުލޫމާތު ތަކެއްޗާބެހޭ ބޭނުންވާ ޗާޕްކުރަން  .1

 

 ހ. ބާވަތްް: ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް  ) ރަށުކޯޓުގެ ( 

 ފޮތް 500އަދަދު:ށ. 

 ޞަފްޙާ، ބޭރުގަނޑު ހާޑްކަވަރު.   8ބޭރުގަނޑާއެކު ެއްގައި ގަނޑު ހުންނާނެ ޢަދަދު: ނ. ފޮތ

 ސެންޓިމީޓަރ 19.9x12.9  ރ. ފޮތުގެ ސައިޒް: 

 ޗާޕްކުރާފަރާތުން. ޓައިޕްމަސައްކަތް ކުރާނެފަރާތް:ބ. ލޭއައުޓާއި 

 80ންނަގަނޑު ބޭރުގަނޑު ހާރޑު އޮފް ގަދަފިޔާތޮށިކުލައިގެ ކަރުދާސް އެތެރޭގައި އޮޅ. ކަރުދާހުގެ ބާވަތް: 

 ގްރާމުގެ ހުދު 

 ބޭރު ގަދަފިޔާތޮށިކުލަ އެތެރެ ހުދުކުލަ ކ. ކަރުދާހުގެ ކުލަ:

 އިން.ބޭރުގަނޑުގެ ގަދަފިޔާތޮށިކުލަ،  ލިއުންތައް ކަޅުކުލަވާ ދެލީގެ ކުލަ: މ. ޗާޕްކުރަން ބޭނުން

 ދުވަސް 3ފ. ނިންމަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު:

 ެ.ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވ ދ. އެހެނިހެން ކަންތައްތައް: ނިންމޭނެ މުއްދަތު ގުނޭނީ

 

 ޗާޕްކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާބެހޭ މަޢުލޫމާތު .2

 ހ. ބާވަތްް: ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް  ) މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ( 

 ފޮތް 1000ށ.  އަދަދު: 

 ޞަފްޙާ، ބޭރުގަނޑު ހާޑްކަވަރު.   8ނ. ފޮތެއްގައި ގަނޑު ހުންނާނެ ޢަދަދު:  ބޭރުގަނޑާއެކު 

 ސެންޓިމީޓަރ  11.5x17.9ފޮތުގެ ސައިޒް: ރ. 

 އެއްގޮތަށް( ބ. ލޭއައުޓާއި ޓައިޕްމަސައްކަތް ކުރާނެފަރާތް:   ޗާޕްކުރާފަރާތުން.)މިތަނުންދޭ ނަމޫނާއާއި

 ގ ގަނޑު 80އެތެރޭގައި  ،ޅ. ކަރުދާހުގެ ބާވަތް:  ބޭރުގަނޑު ހާރޑު ކަރުދާސް

 ުލަ، އެތެރޭގެ ގަނޑު ހުދުކ. ކަރުދާހުގެ ކުލަ:  ބޭރުގަޑުގެ ބޭރުފަރާތް ފެހިކ

އެއްގޮތަށް ބޯޑަރާއި  އި ހުދުން )ނަމޫނައާއިަ:   ބޭރުގަނޑުގެ ލިޔުންތައް ކަޅާއ. ޗާޕްކުރަން ބޭނުންވާ ދެލީގެ ކުލ

 ގޮޅި  ހަދާފައި(އެތެރޭގެ ލިއުންތައް ބޯޑަރާއެކު ކަޅުކުލައިން.

 ދުވަސް 3ވ. ނިންމަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު:  

 ެ.ދ. އެހެނިހެން ކަންތައްތައް: ނިންމޭނެ މުއްދަތު ގުނޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވ 
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