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 ގުޅޭ ނޯޓިސްމަސައްކަތާ 
 

 F/2021/51ނޯޓިސް ނަންބަރު: 

 

 ކަތުރުފަނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ 
 

މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  ސްޕްރޭކޮށްގެން ކަތުރުފަނި ނައްތާލުމުގެމިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ގުދަނެއްގައި ކަތުރުފަނިއަޅާފައިވާތީ، 
 ހޯދުމަށް ބޭުނންވެއެވެ.ފަރާތެއް 

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

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސްބޯޑުގެ ކުދިމަރާމާތާއި އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބައިން ިލބިވަޑައިގަްނނަވާނެއެވެ. 

ގައި  09:30ވާ ދުވަހުގެ  04 ޯއގަސްޓް 2021ދިނުމުގެ ސެޝަން މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭމަސައްކަތާ މި

 އޮންނާނެއެވެ. މިޑިޕާޓްމަންޓުގައި

ގެ ކުރިން  13:00ވަނަ ދުވަހުެގ  2021 އޯގަސްޓް  05އުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ކަމަށް ޝަ

info@judiciary.gov.mv  .ެއަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްުވން އެދެމެވ 
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 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

  

 
 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު: (2120 އޯގަސްޓް  03 )51/21F/20މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރ 

 ތަޢާރަފް. .1
ފޯރުކޮށްދެވޭ  ( އިޢުލާނާއި ގުޅިގެނ2021ް އޯގަސްޓް 03) F/2021/51މިމަޢުލޫމާތު ކަރާދާހަކީ، ޑިޕާޓުމަންޓްގެ ނަންބަރު: 

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެކެވެ.
 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް. .2

 މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ގުދަނެއްގައި ކަތުރުފަނިއަޅާފައިވާތީ، ސްޕްރޭކޮށްގެން ކަތުރުފަނި ނައްތާލުމުގެ މަަސއްކަތް.
 12ft x 10ftގުދަނުގެ ބޮޑުމިން : 

 
 އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. .3

  ުހުށަހަޅުއްވާއިރު އަގު ބަޔާންކުރަންވާނީ ތަކެތީގެ އަގާއި، ޖީ.އެސް.ޓީ )ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ އަގ
 ކުރެވިފައިވާނަމަ( އެނގޭނެ ގޮތަެށވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބުގައި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އަދި ސޮއި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ުހުށަހަޅަންވާނީ ކްރެޑިޓަށް ކޮށްދެވޭނެ އަގެކެވެ.ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް / މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަގ  

 ްމުްއދަތު ޖަހަންވާީނ  މިމަސައްކަތުގެވާއިރު ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެޭވނެ މުއްދަތު ަޖހަންވާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއ
 ހުކުރުދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

 

  ލިޔެކިއުންތައް.ކޯޓޭޝަންއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ  .4
 ުބަލަެއއްނުގަނެވޭނެއެވެ ކޯޓޭޝަްނތައް މިަތކެތިހަމަނުވާ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔެކިއުންތައް ތިރީގައިވާ ކޯޓޭޝަންއާއެކ . 
 ،ިކުންފުނީގެ  ވިޔަފާރިއެއްނަމަ އަމިއްލަފަރުދުންގެ ނުަވތަ ލޯކަލްއިންވެސްޓްމެންޓެއް އަދި ޕާރޓްނަރޝިޕް ކުންފުނ 

 އަންގައިދޭ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަން މީރާގައި ނުވަތަ ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޖީއެސްޓީ އަދި ކޮޕީ ރެޖިސްޓްރީގެ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުމެއް

 ްހާމަ  މަޢުލޫމާތު އެކަުމގެ ފަރާތެއްނަމަ ރަށްދުވެފައިވާ ހުކުމެއް ޝަރުޢީ ފަރާތަކީ ނުަވތަ ކުންފުންޏަކީ ހުށަހަޅާ ބިޑ 
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ މަޢުލޫާމތު އެކަމުގެ ހިގާނަމަ މައްސަލައެއް ފަރާތަކާބެހޭ  އެ ޯކޓެއްގައި ޝަރުޢީ ނުވަތަ. ކުރަންވާނެއެވެ

 ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް. .5
ތަކެތި ސަޕްލައިކުމަށް ހަވާލުކުރެވޭނީ މިޑިޕާޓްމަންޓުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންއާ އެއްގޮތައް އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް 
އަދި އެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް ޖުމްލަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކާއެވެ. މަސައްކަތް 

 ވޭނެ ގޮތް: ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދެ
 80 )ްޕޮއިންޓް: އަގަށް )އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓ 

 10 )ްޕޮއިންޓް: މުއްދަތަށް )އެންެމ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓ 
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 10  ާޝަންތަކަށާއިކޯޕަރޭ ދައުލަތުގެ  ށާއިއޮފީސްތަކަ ދަުއލަތުގެ ފެށިގެން، އަހަރުން ވަނަ 2018ޕޮއިންޓް: ތަޖުރިބ 
 ޖުމްލައަގު  ކުގެޚިދުމަތްތަ މިފަދަ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެކްސްޗޭންޖްގައި-ސްޓޮކް

 ލިުބނު ދުމަތްޚި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާަކމަށް ަމސައްކަތްތައް ކުޑަނޫން އަށްވުރެއް ރުފިޔާ( ހަހާސް ރުފިޔާ) 6000.00
( އެކެއް) 01 ށްލިއުމަކަ ފުރިހަމަވާ ޝަރުތު އެގޮތުން. ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ފަރާތުން
 ޖުމްލަ  ޙާއި ތަރީ ރިފުރިހަމަކު މަސައްކަތް. ލިއުމަށެވެ 10 އެންމެގިނަވެގެން ދެވޭނީ މާކްސް އަދި. މަގުންނެވެ މާކްސްގެ

  .ނުގަނެވޭނެއެވެ އްަބލައެ ލިއުންތައް ނެތް އެނގެން އަގު

 ކޯޓޭޝަން ބާތިލު ކުރުން. .6
  ެމަ ޯކޓޭޝަން ަބލައެްއ )ަހތަރެއް( ވަނަ ނުކުތާގައި ހިމެނޭ ލިޔެިކއުމެއް މަދުން ހުށަޅާފައިވާނަ 4މި މަޢުލޫމާތު ީޝޓުގ

 ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

 ިނުވާ ކޯޓޭޝަްނތަްއ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ކުރެވޭނެމުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި ތަކެތި ސަޕްލައ  
   .ެއިއުލާނުގައި ދެންނެވިފައިވާ މުްއދަތުގެ ފަހުން ލިބޭ ޯކޓޭޝަންތަްއ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވ 
 ނޯޓް.
  ިމަންޓާއި ދެމެދު އުސޫލުގެދަށުން ހޮވޭ ފަރާތަކާއި ޑިޕާޓްޑިޕާޓްމެންޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާމާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއ

 އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޕާޗޭސް އޯޑާއެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. 
 .ެމަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމާއި ޕާޗޭސްއޯޑަރގެ ކޮޕީއެއް ދެވޭނެއެވ 
 ުކިއުމަންޓާއެުކ ދެވޭނަމަ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަޕޯޓިންގ ޑޮހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްނ

 ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.
 ައިނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް / މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ މުއްދަތުގައި ތަކެތި ސަޕްލ

ކަށް މަސައްކަތް ސްވުމުގައިވާ މުއްަދތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާދުވަސްތަ ނުވަތަ މަސައްކަތް ނުނިމިއްެޖނަމަ، އެއްބަ
 ހަވާލުވާފަރާތް މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާިޢދާ އެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

 ެ15ޖުމްލަ އަގުގެ  މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިގެްނ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު މުޅި މަސައްކަތުގ 
 މުމަަކށް ގެނެވޭނެއެވެ. އަށްވުރެ އިތުރު ވެއްެޖނަމަ، އެހިސާބުން ދެފަރާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ނި އިންސައްތަ

  ިން އުވާލުމުެގ ދުަވސް ފާއިތުވާ ހިސާބުން އެއްބަްސވު 10މުއްދަތަށް ތަކެތި ނުގެނެސް ނުަވތަ މަސައްކަތް ނުނިމ
 އިޚްތިޔާރު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ.
 2021   އޯގަސްޓް  03

 


