
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޞަފުޙާ(  4)ޖުމްލަ  1ފުޙާ ޞަ

 

h 
 

 

 

 

 ގުޅޭ ނޯޓިސް  ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމާ
 

  F/2021/74ނޯޓިސް ނަންބަރު: 

 ގުޅޭ  ހޯދުމާ  ފަރާތެއް ކޭޓަރ ކޮށްދޭނެ 

 ފަރާތެއް  ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ބައިވެރިންނަށް ކޭޓަރ ކޮށްދޭނެ ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ބޭއްވުމަށް މި

  ހޯދަން ބޭުނންވެއެވެ.

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

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސްބޯޑުގެ ކުދިމަރާމާތާއި އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބައިން ިލބިވަޑައިގަްނނަވާނެއެވެ. 

ބޭުނންވާނަަމ މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެއިލް އެޑްރެސް މަޢުލޫމާތު  ގޮތުން އިުތރުމަސައްކަތާ ގުޅޭ

procurement@judiciary.gov.mv ްއެދެމެވެ. ކުރުންމެއިލް ގެ ކުރިން  0010:ވަނަ ދުވަހުގެ  2021 އޮކްޓޯބަރ 82 އަށ  

ގެ ކުރިން  13:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2021 އޮކްޓޯބަރ 28މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 

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

 2021 އޮކްޓޯބަރ 26

  

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

  
 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު: (2021 އޮކްޓޯބަރ 62) /47F/2021  ރމިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަ 

 ތަޢާރަފް. .1
ފޯރުކޮށްދެވޭ  އިޢުލާާނއި ގުޅިގެން (2021 އޮކްޓޯބަރ 26) F/2021/74 މިމަޢުލޫމާތު ކަރާދާހަކީ، ޑިޕާޓުމަންޓްގެ ނަްނބަރު

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެކެވެ.

 ތަކެތީގެގެ ތަފްސީލް.  .2
 ްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ ތާރީޚްތައް؛ ޓ 

 އަދަދު ބައިވެރިންގެ  ތާރީޚް 

 24 2021ނޮވެމްބަރ  02

 14 2021ނޮވެމްބަރ  20

 
 ެ؛ނޫމ 

o ަޑި ސައި:ނުވަގ 
 ކޮފީ، ފެން އަދި ބިސްކޯދު )އެސޯރޓެޑް ބިސްކަޓްސް(

o :ުމެންދުރުގެ ފަރީއްކޮޅ 
 ޑެޒާޓް އަދި ޑްރިންކްސް  02ރިހަ، ސެލެޑެއް،  01ސައިޑް ޑިޝް،  02ބަތް، ނޫޑުލްސް، 

 އެހެނިހެން އިންތިޒާމް؛ 
o  .ެމި ޑިޕާޓްމަންޓުން ދައްކާ ތަނެއްަގއި މޭޒުޖަހައި ފޮތިއަޅައި ބުފޭ ސްޓައިލަށް ތައްޔާރުކުރަން ވާނެއެވ 

o  .ެއިތުރު ތަށި ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެްއގައި ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖަްއސައިދޭން ވާނެއެވ 

o ަރާތުންނެވެ.މަސައްކަތުގައި އުފެދޭ އެންމެހައި ކުނި ނައްތާލަން ވާނީ މަސައްކަތް ކުރާ ފ 

o .ެމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ފަހު މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ސާފުކުރަން ވާނެއެވ 

o  .ެމަސައްކަތް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ އިރުޝާދު ހޯދަންވާނެއެވ 

 އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. .3
  )ައަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު އަގު ބަޔާްނކުރަންވާނީ ތަކެތީގެ އަގާއި، ޖީ.ެއސް.ޓީ )ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާނަމ

  ގައި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އަދި ސޮއި އޮންނަންވާނެއެވެ.ކޯޓޭަޝންއެނގޭނެ ގޮތަށެވެ. އަދި 



 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްިމނިްސޓްރޭޝަން   ޞަފުޙާ(  4)ޖުމްލަ  3ފުޙާ ޞަ

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

 ައިކުރުމުގެ މުއްދަުތ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާިއރު ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްަދތު ޖަހަންވާނެއެވެ. ތަކެތި ސަޕްލ
 ޖަހަންވާނީ ހުކުރުދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

 ޭހަރާ ގެނެސް ޙަވާލު ނެ މުއްދަތުކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބުގައި ަބޔާން ކުރަންވާނީ، އެތަކެތި އެއްފަ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދ
ރެވޭ ޢަދަދަށްވުރެ މަދުން ކުކުރެވޭނެ މުއްދަތެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޙަވާލު 

 އެވެ.ކުރެވޭނެއެއަދަދެއް ޤަބޫލެއް ނު ސަޕްލައި ކޮށްދީފިނަމަ،
 

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

 . ނުގަނެވޭނެއެވެ
 ،ިކުންފުނީގެ  ނަމަވިޔަާފރިއެއް ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ުނވަތަ އިންވެސްޓްމެްނޓެއް ލޯކަލް އަދި  ޕާރޓްނަރޝިޕް ކުންފުނ 

 އަންގައިދޭ ންކޮށްފައިވާކަ ރަޖިސްޓްރީ މީރާގައި ނުވަތަ ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޖީއެސްޓީ އަދި  ކޮޕީ ޖިސްޓްރީގެރަ
 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ލިޔުމެއް

  ްގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަ ފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އެކަމުރަށްދުވެބިޑް ހުށަހަޅާ ކުންފުންޏަކީ ނުަވތަ ފަރާތަކީ ޝަރުޢީ ހުކުމެއ
 މާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.ކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި އެ ފަރާތަކާބެހޭ މައްސަލައެއް ހިގާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫ

 ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް. .5
 

 ސަޕްލައި ކުރުމަށް ޖުމްލަ ހެޔޮކޮށް އަދި އެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ތަކެތިމަށް ހަވާލުކުރެވޭނީ އެންމެ އަގުރުތަކެތި ސަޕްލައިކު
 އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކާއެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް: 

 100 )ްޕޮއިންޓް: އަގަށް )އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓ 

 

 ކުރުން. ކޯޓޭޝަން ބާތިލު  .6
  ެކޯޓޭޝަން ބަލައެއް  )ހަަތރެއް( ވަނަ ނުކުތާގައި ހިމެނޭ ިލޔެކިއުމެއް މަދުން ހުށަޅާފައިވާނަމަ 4މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގ

   ނުގަނެވޭނެއެވެ. 
   .ެއިއުލާނުގައި ދެންނެވިފައިވާ މުްއދަތުގެ ފަހުން ލިބޭ ޯކޓޭޝަންތަްއ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވ 

 ނޯޓް.
  ިންޓާއި ދެމެދު އުސޫލުގެދަށުން ހޮވޭ ފަރާތަކާއި ިޑޕާޓްމަ ޑިޕާޓްމެންޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާމާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއ

 އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޕާޗޭސް އޯޑާއެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. 
  ްދެވޭނެއެވެ.މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމާއި ޕާޗޭސްއޯޑަރގެ ކޮޕީއެއ 
  ްހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްނުދެވޭނަމަ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓާއެކު ޑިޕާޓްމަންޓަށ

 ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް / މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ތަކެތި ސަޕްލައިނ

މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާދުވަސްތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާފަރާތް 
 މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.



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

  ެ15މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު މުޅި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގ 
 އިންސައްތަ އަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެނަމަ، އެހިސާބުން ދެފަރާއި ެދމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެއެވެ. 

  ަވާލުމުގެ އުދުވަސް ފާއިތުވާ ހިސާބުން އެއްބަސްވުން  07މަސައްކަތް ނުނިމި މުއްދަތަށް ތަކެތި ނުގެނެސް ުނވަތ
 އިޚްތިޔާރު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

 

 2021 އޮކްޓޯބަރ 26


