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 F/2021/133-198 ބަރު:ނަން                                   

 އިޢުލާން 

 ފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ  ކޮށްދޭނެ ޢިމާރާތުގެ އޭސީތައް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ޖުޑީޝަލް އެކެޑެމީއަށް ހިންގަމުންދާ 

އިޢުލާން  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޖުޑީޝަލް އެކެޑެމީއަށް ބޭނުންވާ އޭސީ ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ
 .މެވެކުރަ

އްކަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް އަދި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް މި މަސަ
www.judiciary.gov.mv ުްނ ލާނާއި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބައިރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސް ބޯޑްގެ އިޢުގެ ޕްގެ ނޯޓިސްބޯޑ

 ގައި  0013: ދުވަހުގެ ވަނަ 26 އޮގަސްޓް 2021 ސެޝަން ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ މަސައްކަތާ .ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ
 .އޮންނާނެއެވެ ވިލިމާލެ ހުންނަ ޖުޑީޝަލް އެކެޑެމީގައި

މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓުގައި މަޢުލޫމާތު ޝީޓު ޝާޢިއުކުރެވިފައިވާތީ، މަޢުލޫމާތަށް  ނޯޓް:
 ހާޟިރުވާފަރާތްތަކަށް ހާރޑް ކޮޕީ ޕްރިންޓްކޮށް ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ެދންނެވީމެވެ. 

 އަށް 13:00 ވަނަ ދުވަހުގެ 31 އޮގަްސޓް 2021ކުން މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަ ،މާވީ
 ންދާސީހިސާުބ ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.އަ މިޑިޕާޓްމަންޓަށް

 މިހެންވެ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަަކއި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.
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 ްފަާރތެއް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ސަޕްލައިކޮށް އޭސީތައް ޢިމާރާތުގެ  ހިންގަމުންދާ އެކެޑެމީއަށް ޖުޑީޝަލ 
 ގުޅޭ ހޯދުމާ

 198-F/2021/133 (23 ް2021 އޮގަސްޓ) 

  31 ް13:00، 2021 އޮގަސްޓ 

   ް(، ާއބުރުޒު ހިނގުން 3ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / ތީމުގެ )ގޭޓ 

 ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި އޭގެ ފެންވަރު  .1

 :ސްޕެސިފިކޭޝަން 

 އޭސީގެ މަޢުލޫމާތު 

 އަދަދު  ތަފްސީލް 

 20 އޭސީ  ވޯލްމައުންޓް ބީޓީޔޫ 24000

 
  .ެޑިޕާޓްމަންޓްއިން ދައްކާ ތަނެއްގަިއ އޭސީ އިންސްޓޯލް ކުރަންވާނެއެވ 

 ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަޖެހޭ ޝަރުތުތައް: .2
ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަަމވާ ފަރާތަކަށް ވާން ވާނެއެވެ. މި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ  2.1

ނުވާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ބިޑަކީ "ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންސިވް" ބިޑެއް ނޫން ކަމަށް، ބިޑް އިވެުލއޭޝަން މަރުހަލާގަިއ 
 ކަނޑައެޅޭނެއެވެ. 

ޤާނޫނުގެ ދަުށން  2014/18ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ނަންބަރު  ،ށަހަޅާ ފަާރތަކީބީލަން ހު  2.1.1
 ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވާންާވނެއެވެ.   

   
 ބީލަން ހުށަހެޅުން  .3
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 ފޯމް ެމދުވެރިކޮށެއެވެ. މި ފޯމުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންާވީނ މި ކަރުދާހާއެކު ދީފައިވާ އަްނދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ
ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ަބއިތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހަޅާ ބިޑެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 ބައިތައް ވަކިން އެނގޭނޭެހން އެ ފޯމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. 

އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން  )އެކެއް( ބީލަމެވެ. 1ފަާރަތކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ  ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ
 ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ުހށަހަާޅފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ުކރެވޭނެއެވެ.

 ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  .4
ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ އިވެލުއޭަޝން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު  4.1

 މަރުހަލާގައި އަންދާސީ ހިސާބު ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.

 )ހ( ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ީބލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް.
 ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ. )ށ( ކުންފުނި/ޕާްޓނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ

 )ނ( އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.
 )ނ( ބީަލން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ިވޔަފާރި ޕްރޮފައިލް.

)ރ( ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ( ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް 
 އި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިއުމެއް.އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގަ

 3)ބ( ޯމލްޑިވްސް އިންލަންޑް ެރވެނިއު އޮތޯރިޓީްނ ދޫކުރާ ޓެްކސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ )ދޫކުރިފަހުން 
 މަސް ހަމަނުވާ(

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ.)ފަހެއް( ނަްނބަރު ގައި ބަޔާންކޮްށފައުވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ  05)ރ( މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 
 

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް ނެތްނަމަ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް މާރކްސް  4.2
 ނުލިބޭނެއެވެ.

 )ހައެއް( ނަންބަރު ގައި ބަާޔންކުރާ ތަޖްރިބާގެ ލިއުން.  06)ހ( މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 
 

 ސެކިޔުރިޓީ އަދި ގެރެންޓީތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  .5
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 5.1

)އެކެއް އިންސައްތަ(އެވެ.  1 އަދަދަކީ ހުށަހަޅާ ބިޑްގެ ޖުމުލަ އަގުގެ %ގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިޑް ެސކިޔުރިޓީ)ހ( މ މި 
ދުވަސް ކަމުގައި  ފަސްދޮޅަސް() 60ިބޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިެގން މަދުވެގެން ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ 

 ވާންވާނެއެވެ.

އަށް ވުރެ ބޮޑުވާކަމުގައިވާނަމަ  ރުފިޔާ )ފަސް ލައްކަ( 500,000.00)ށ( ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުގެ ޖުމްލަ އަގު 
 މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދުެގ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ދިެވހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޭބންކަކުން ނުވަތަ )ނ( ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރާނީ
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިުއޓަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ލިޔުމެކެވެ. އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ 

 ގޮތުގައި ޗެކް ބަލައެއް ނުގަނެވޭެނއެވެ.
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ޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިޔުރީޓީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުެގ )ރ( މަސައްކަތާ ހަވާލުނުވެއްޖެަނމަ، މި ޕްރޮޖެކް
 ހައްގު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.  

 އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ އެޑްވާންސް ފައިސާ 2.5

 މި ޕްރޮޖެކްޓަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވެއެވެ. )ހ(
 

 ގެރެންޓީ.ޕާފޯމަންސް  5.2
އަށްވުރެއް ބޮޑު  ރުފިޔާ)ފަސް ލައްކަ(  500،000.00)ހ( ީބލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާުތން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ 

)ހަތަރު އިްނސައްތަ( އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތާ  4އަގެއްނަމަ ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި %
 ހަވާލުވާ ދުވަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖޭގައި )ށ( 
ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަްލ އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަުކން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ 

 ޗެކް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ލިޔުމެކެވެ. އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި 
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަސައްކަތުގެ މުޅި މުއްދަތަށްވުރެ ، )ނ( ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީ މުއްދަތަކީ 

ކަމަށެއެވެ. ކުރު މުއްދަތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަނާޅާފި ނަމަ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ހަވާލުނުވީ 
އަދި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.
)ރ( އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާިތލްކުރަން މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ނިންމައިފި ނަަމ، ނުވަތަ އެއްވެސް 

ތް ދޫކޮށްލައިފިނަމ ފަފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު މި ސަބަބަކާހުރެ މަސައްކަ
 ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 
 ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އާއި އެވޯޑްކުރުން  .6

ރުގައި ވާ ގޮތަށް ލޯވެސްޓް ( ވަނަ ނަްނބ2ަގެ )ހ( ގެ ) 10.46ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ، ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭނީ
އިވެލުއޭޓެޑް ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންސިވް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ. އެގޮތުން ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މާކްސް ދެވޭނެ 

 ގޮތްތަކަކީ؛

  %80އަގު  6.1

 އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސް.

  %10މުއްދަތު  6.2

 ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސް.އެންމެ 

   10%ތަޖުރިބާ  6.3

އެކްސްޗޭންޖްގައި -ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށާއި ދައުލަތުގެ ކޯޕަރޭޝަންތަކަށާއި ސްޓޮކް، ވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން 2018
)އެއްލައްކަ(  ރ.100,000.00 ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަަކށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޖުމްލައަގު 
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ޚިދުމަތް ލިބުނު ފަރާތުން ބިްޑ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް  ރުފިޔާއަށްވުރެއް ކުޑަނޫން މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް 
އް( މާކްސްގެ މަގުންެނވެ. އަދި މާކްސް ދެވޭނީ އެކެ) 1ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. އެގޮުތން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ލިއުމަކަްށ 

އުންތައް ބަލައެްއ ލިއުމަށެެވ. މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ތަރީޙާއި ޖުމްލަ އަގު އެނގެން ނެތް ލި 10އެންމެގިނަވެގެން 
 ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

)އެކެއް(  1)ހ( ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑްކުރެވޭ ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ. އަދި އެކަން އަންގާތާ އެންމެ ލަސްވެގެން 
 ހަފުތާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތާ ހަވާލުވާން ވާނެއެވެ.

 މުާއމަލާތުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. )ށ( ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތާއި

)ނ( މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތްހަވާލުވުމާއެކު ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމު މެދުވެރިކޮށް މި ކޮންޓްރެކްޓަށް 
އްކަތަށް ފައިސާދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މި ޑިޕާޓްމަންޓުން މަސައްކަތް ތައްޔާރުކުރާ ޕަރޗޭސް އޯޑަރު ދޫކުރެވޭނެއެވެ. މަސަ

ބަލައިގަތުމާއެކު، އިސްވެދެްނނެުވނު ޕަރޗޭސް އޯޑަރާ ހަވާލާދީ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ިއްނވޮއިސް ހުށަހެޅުމުން ޕަބްލިކް 
 ށް ހުށަހަޅައިގެންނެއެވެ. އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަ

)ރ( މަސައްކަތުގެ އަގު ދޫކުެރވޭނީ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ލޮގް ޝީޓާއެކު ކޮންެމ މަހަުކ ބިލް ިމ ޑިޕާޓްމަންޓަށް 
 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ގައި އެކަން )ބ( ބިޑް ހުށަޅާ ފަރާތަކީ ޝަރުއީ ހުކުމެއް ރައްދުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާ ނަމަ، ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް
ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ަފދަ މައްސަލައެއް ޝަރުއީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ އެ ަމއުލޫމާތު ވެސް އެ ގޮތަްށ 
ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން 

އެ ފަރާތަކީ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުުތ ، ލު ޮބޑުކަމަށް މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގަޫބލުކުރެވިއްޖެ ނަމަނުކުޅެދިދާނެކަމުގެ އިހްތިމާ
 ހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 
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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް.

 

  : ްހޯދުމާ ރާތެއްފަ ކޮށްދޭނެއިންސްޓޯލް ސަޕްލައިކޮށް އޭސީތައް ޢިމާރާތުގެ ހިންގަމުންދާ އެކެޑެމީއަށް ޖުޑީޝަލް މަސައްކަތުގެ ނަނ 
 ގުޅޭ
  :ްއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތ 

 

 : ު198 އިޢުލާން ނަމްބަރ-F/2021/133 (23 ް2021 އޮގަސްޓ) 
 ްޖެހޭ  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަނ: 

 ްއަންގާރަ 2021 އޮގަސްޓް 31 : ތާރީޚ() 
 ި13:00 : ގަޑ 
  ްތަން: ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ 

  
  : ުކު()ހުކުރުދުވަސްތަކާއި ބަންދުދުަވސްތަކާއެ  ދުވަސް      މަސައްކަތަށް ހޭދަވާނޭ މުއްދަތ    

 ސަޕްލައިކޮށްދޭ ތަކެއްޗާއި އެތަކެތީގެ އަގުތައް

 ތަކެއްޗާއި މަސައްކަތުގެ އަގު  ތަފްސީލް އަދަދު

  ބީޓީޔޫ ވޯލްމައުންޓް ޭއސީ 24000 20

  ލް ކޮށްދިނުމުގެ އަގު އިންސްޓޯ 20

  ޖުމްލަ އަގު ޖީއެސްޓީއާއެކު  
 

 މެވެ.ކުރުމަށް ހުށަހަޅައެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ،ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އަގުތަކަށްމަތީގައި މި މަސައްކަތްތައް 
 2021އޮގަސްޓް  23

 : ެއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތުގ 
 

  ސޮއި : 
 އެޑްރެސް :ދާއިމީ    ނަން :    

 (ސްޓޭމްޕް )ކުންފުނީގެ               މަޤާމް:        މިހާރުގެ އެޑްރެސް: 
 މޯބައިލް ނަމްބަރު :   :މްބަރު އައިޑީކާޑު ނަ 

 

 


