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 ގުޅޭ ނޯޓިސް  ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމާ
 

 F/2021/54ނޯޓިސް ނަންބަރު: 
 

 ށް އޭސީ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަ  2މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަސްޓް ފްލޯރގައި ހުރި 

ކޮށްފައިާވ  ޯހދުމަށް އްފަރާތެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ބަދަލުކުރުމުގެ އޭސީ 2 ހުރި ފްލޯރަގއި ފަސްޓް މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ

 މި ،ފައިނުވާތީހުށްހަޅާކޯޓޭޝަން  އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނޯޓިސްއާގުޅިގެން( 2021ފެބްރުއަރީ  24) F/2021/23 :ނަންބަރު

 .އިޢުލާނުކުރަމެވެ އަލުން ހޯދުމަށް  ފަރާތެއްމިމަސައްކަތްޮކށްދޭނެ ބާޠިލްކޮށް ނޯޓިސް

ބޯޑުގެ ެގ ނޯޓިސwww.judiciary.gov.mvްމަޢުލޫމާތުޝީޓްމިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް ކަމާގުޅޭމި

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސްބޯޑުގެ ކުދިމަރާމާތާއި އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބައިން ިލބިވަޑައިގަްނނަވާނެއެވެ. 

ގައި  10:00ވާ ދުވަހުގެ  12އޯގަސްޓް  2021ދިނުމުގެ ސެޝަން މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މި
 އޮންނާނެއެވެ.  މިޑިޕާޓްމަންޓުގައި

ގެ ކުރިން  10:00ވަނަ ދުވަހުގެ  14 އޯގަސްޓް 2021ވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރި
info@judiciary.gov.mvެއަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްވުްނ އެދެމެވ 
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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.
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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 

 ތު:( އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާ 2021 އޯގަސްޓް  11) /F/542021މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރ 

 ތަޢާރަފް. .1
ފޯރުކޮށްދެޭވ  ގެން( އިުޢލާނާއި ގުޅ2021ި އޯގަސްޓް 11) F/2021/54މިމަޢުލޫމާތު ކަރާދާހަކީ، ޑިޕާޓުމަންޓްގެ ަނންބަރު: 

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެކެވެ.
 ތަފްސީލް.  މަސައްކަތުގެ  .2

 ބީޓީޔޫ އޭސީ 24000ފ. ފްލޯރ އެޗްއާރު ސެކްޝަންގެ   2.1 

 ބީޓީޔޫ އެއަރކޯނު ހަރުކޮށްފައިހުރި ލޮކޭޝަންގައި އެޅުވުން. 12000އެއަރކޯނު މިހާރު ހުރި ލޮކޭޝަންއިން ނައްޓާލައިގެން 

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް .1

i. ާަމްޕްޑައުނނިޓު ޕއައުޓްޑޯރ ޔު، ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ވަންނަ ގޭޓު ކުރިމަތީ ސްކެފޯލްޑިންގްރާވ ް

 ކުރުން.
ii. .ްއެއަރކޯނު ނައްޓާލުމަށްފަހު އިންޑޯރ ޔުނިޓާއި އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓު ސަރވިސް ކުރުނ 
iii.  ުރުން.ބީޓީޔޫއެއަރކޯނު ހަރުކޮށްފައިހުރި ތަނުގައި ބްރެކެޓް ހަރުކު 12000މިހާރ 

iv.  ުެނައުމަށްބީޓީޔޫއެއަރކޯނު ހަރުކޮށްފައިހުރި ތަނުގައިވާ ހޮޅިލައިން ސައިޒު ބަދަލުގ 12000މިހާރ 

 ބްރޭޒްކުރުން.
 

 ބީޓީޔޫ އޭސީ 12000ފ. ފްލޯރ އެޗްއާރު ސެކްޝަންގެ  02

ލޮކޭޝަންގައި ި ބީޓީޔޫ އެއަރކޯނު ހަރުކޮށްފައިހުރ 24000މި އެއަރކޯނު މިހާރު ހުރި ލޮކޭޝަންއިން ނައްޓާލައިގެން 

 އެޅުވުން.

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް .2

i. ަމްޕްޑައުނޕުނިޓު ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ވަންނަ ގޭޓު ކުރިމަތީ ސްކެފޯލްޑިންގްރާވާ، އައުޓްޑޯރ ޔ ް

 ކުރުން.
ii. .ްއެއަރކޯނު ނައްޓާލުމަށްފަހު އިންޑޯރ ޔުނިޓާއި އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓު ސަރވިސް ކުރުނ 
iii.  ުބީޓީޔޫއެއަރކޯނު ހަރުކޮށްފައިހުރި ތަނުގައި ބްރެކެޓް ހަރުކުރުން. 24000މިހާރ 
iv.  ުެނައުމަށްބީޓީޔޫއެއަރކޯނު ހަރުކޮށްފައިހުރި ތަނުގައިވާ ހޮޅިލައިން ސައިޒު ބަދަލުގ 24000މިހާރ 

 ބްރޭޒްކުރުން.
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 އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން.
 ްޓްރީ ރަޖިސް ކުރަންވާނީ ތަކެތީގެ އަާގއި، ޖީ.އެސް.ޓީ )ޖީ.އެސް.ޓީ އަށްއަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު އަގު ބަޔާނ

 ވެ.ނަންވާނެއެއި އޮންކުރެވިފައިވާނަމަ( އެނގޭނެ ގޮތަެށވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބުގައި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އަދި ސޮ

  ްކެވެ. އަގެކޮށްދެވޭނެތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް / މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ކްރެޑިޓަށ 

 ްއްދަތު މުކުރުމުގެ ޕްލައިވާއިރު ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެޭވނެ މުއްަދތު ޖަހަންވާނެއެވެ. ތަކެިތ ސައަންދާސީ ހިސާބު ހުަށހަޅުއ
 ޖަހަންވާނީ ހުކުރުދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

 ީޙަވާލު  ރާ ގެނެސްއްފަހައެހިސާބުގައި ބަޔާން ކުރަންވާނީ، އެތަކެތި  ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ މުއްދަތުކަމަށް އަންދާސ
ދަށްވުރެ ރެވޭ ޢަދަވާލު ކުކުރެވޭނެ މުއްދަތެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޙަ

 މަދުން ސަޕްލައި ކޮށްދީފިނަމަ، އެއަދަދެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ އެެވ.

 

 ކޯޓޭޝަންއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް. .3
 ުމިތަކެތި. ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ލިޔެކިއުންތައް ތިރީގައިވާ ކޯޓޭޝަންއާއެކ 

 .  ހަމަނުވާކޯޓޭޝަންތައްބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ

 ްއެއްނަމަވިޔަފާރި ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ނުވަތަ ލޯކަލްއިންވެސްޓްމެންޓެއް އަދި ކުންފުނި،ޕާރޓްނަރޝިޕ 
 ކޮށްފައިވާކަންރަޖިސްޓްރީ މީރާގައި ނުވަތަ ކޮޕީ ޖީއެސްޓީރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ އަދި ކުންފުނީގެރެޖިސްޓްރީގެކޮޕީ

 .އަންގައިދޭލިޔުމެއްހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 ްހާގެމަޢުލޫމާތުއެކަމު ރަށްދުވެފައިވާފަރާތެއްނަމަ  ުހކުމެއް ޝަރުޢީ ފަރާތަކީ ނުވަތަ ކުންުފންޏަކީ ހުށަހަޅާ ބިޑ 

 .ވެނަންވާނެއެހިމަ ލޫމާތު މަޢު ހިގާނަމައެކަމުގެ މައްސަލައެއް އެފަރާތަކާބެހޭ ޝަރުީޢކޯޓެއްގައި ނުވަތަ. މަކުރަންވާނެއެވެ

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް. ޙަވާލުކުރުމުގައި  މަސައްކަތް  .4
 

ދި އެންމެ ހެޔޮކޮށް އަ އަގުއެންމެ އެއްގޮތައް މަުޢލޫމާތު ޝީޓާއިމިޑިޕާޓްމަންޓުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  ހަވާލުކުރެވޭނީ މަސައްކަތް
މަށް ޕޮއިންޓް ޙަވާލުކުރު އްކަތްއަވަސް މުއްދަތެއްގައި ތަކެތި ަސޕްލައި ކުރުމަށް ޖުމްލަ އަގު ހުަށހަޅާފައިވާ ފަރާތަކާއެވެ. މަސަ

 ދެވޭނެ ގޮތް: 
 80 )ްޕޮއިންޓް: އަގަށް )އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓ 

 10 ިންޓް: މުއްދަތަށް )އެންެމ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް(ޕޮއ 

 10 ( ާދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށާއި  ންގެށިފެ ންރުހައަ ނަވަ 2018މިބައިގައި މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ،ޕޮއިންޓް: ތަޖުރިބ
ޖްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް މިފަދަ ޚިދުމަތެއް އެކްސްޗޭން-ދައުލަތުގެ ކޯޕަރޭޝަންތަކަށާއި ސްޓޮކް

ޕޮއިންޓްގެ  1ފޯރުކޮށްދިންކަމަށް އެފަރާތުން ޫދކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިއުމުގެ މައްޗަށްބަލައި، ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް 
 މަށެވެ. ލިއު 10މަގުންނެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ގިަނވެގެން މާކްސް ދެވޭނީ ޝަރުތުހަމަވާ 

 ކޯޓޭޝަން ބާތިލު ކުރުން. .5



 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްިމނިްސޓްރޭޝަން   ޞަފުޙާ(  4)ޖުމްލަ  4ފުޙާ ޞަ

  ެން ބަލައެއްނަމަ ކޯޓޭޝަ)ހަަތރެއް( ވަނަ ނުކުތާގައި ހިމެނޭ ިލޔެކިއުމެއް މަދުން ހުށަޅާފައިވާ 4މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގ 
 ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

 ަނެެއވެކުރެވޭނެމުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވާ ކޯޭޓޝަންތައް ބަލައެއް ނުަގނެވޭ މަސައްކަތް ފުރިހަމ  . 
 .ެއިއުލާނުގައި ދެންނެވިފައިވާ މުްއދަތުގެ ފަހުން ލިބޭ ޯކޓޭޝަންތަްއ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވ  

  ެއަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމޭނ 
 

 ނޯޓް.
  ިޓާއި ދެމެދުޓްމަންއުސޫލުގެދަށުން ހޮވޭ ފަރާތަކާއި ޑިޕާޑިޕާޓްމެންޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާމާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއ 

 އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޕާޗޭސް އޯޑާއެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. 
 ެވޭނެއެވެ.މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމާއި ޕާޗޭސްއޯޑަރގެ ކޮޕީއެއް ދ 
 މަންޓާއެކުޑޮކިއު ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ތަެކތި ފޯރުކޮށްނުދެވޭނަމަ މުއްދަުތ ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަޕޯޓިންގ 

 ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.
 

 ައްކަްތ މަސަތަ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނަޑއަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ތަކެިތ ސަޕްލައިނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ނުވ
ލިއްޔަތުގެ ފަރާތް މާވާލުވާހަނުނިމިއްޖެނަމަ، އެއްބަސްވުމުގަިއވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާދުވަސްތަކަށް މަސައްކަތް 

 ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

 ަ15 ލަ އަގުގެ  ޖުމްތުގެ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު މުޅި މަސައްކ 
 ނެއެވެ. ށް ގެނެވޭމުމަކަނިއިންސައްތަ އަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެނަމަ، އެހިސާބުން ދެފަރާއި ެދމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން 

  ިވުން އުވާލުމުގެ ދުވަސް ފާއިތުވާ ހިސާބުން އެއްބަސް 10މުއްދަތަށް ތަކެތި ނުގެނެސް ުނވަތަ މަސައްކަތް ނުނިމ
 ޓްމަންޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ.އިޚްތިޔާރު މިޑިޕާ
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