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 F/2021/18-198 ނަންަބރު:                                     

 އިޢުލާން 

 ޖުޑިޝަރީ ދިދަ ފަހައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ  ޤައުމީ ދިދައާއި،

އި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭނުމަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިދައާއި، ޖުޑިޝަރީ ދިދަ ފަހަ

 ފަރާތެއް ހޯދަން ޭބނުްނވެއްޖެއެވެ. ކޮށްދޭނެ

ގެ  www.judiciary.gov.mvވެބްސައިޓް މިކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ 

މިމަސައްކަތަށް ނޯޓިސްބޯޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޯނޓިސްބޯޑުގެ އިޢުލާނާއި މަުޢލޫާމތު ޝީުޓބައިން ިލބެންުހންނާެނއެވެ. 

 ވަޑައިގެންޓަށް މިިޑޕާޓްމަން އަށް 00:11ދުވަހުގެ  ޯހމަވާ  10 ފެބްރުވަރީ 2021ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުްނ 

އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް  07:11ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިާވ  00ފެބްރުވަރީ  2021ލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަުހ މަޢު

 އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

ހަމަޖެހިފަިއވާ ދުވަހު ގަނޑިއަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަްށ  އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަުޢލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

 ފަރާތްތަކަށެވެ. ރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާހާޟި

 މިހެންވެ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަަކއި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 0772ޖުމާދަލްއާޚިރާ  00
 2120ޖެނުއަރީ     70
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 ީހޯދުމާބެހޭ  ފަރާތެއް ކޮށްދޭން މަސައްކަތް ދިނުމުގެ ފަހައި ދިދަ ޖުޑިޝަރީ ،ދިދައާއި ޤައުމ 

  198-F/2021/18 (70 ީ2120 ޖަނަވަރ) 

 00 ީ(00:13) 2120 ފެބްރުވަރ 

   ްާއބުރުޒު ހިނގުން (، 7ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / ތީމުގެ )ގޭޓ 

 ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި އޭގެ ފެންވަރު  .0

 އަދަދު  ތަކެތި  #
 564 ޖުޑީޝަރީ ދިދަ 10
 564 ޤައުމީ ދިދަ 10

 ގައި އެވަނީއެވެ. 0-މި ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު އެނެކްސް .0.0

 އެނގެން  މުއްދަތު އަގަކާއި ކޮށްދެވޭނެ މަސައްކަތް މުޅި އެނގޭގޮތަށް  ވަކިން އަގު ދިދައެއްގެ  އެސްޓިމޭޓުގައި ހުށަހަޅާ .0.0
 .އޮންނަންވާނެއެވެ

 އޭގެބަދަލުގައި. ވާނެއެވެ ޙަވާލުކުރަން ދިދައެއް ހުިރހާ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ދީފައިވާ ފަހައިދިނުމަށް ތަކެތި ޙަވާލުކުރެވޭ .0.1
 .ނުވެވޭނެއެވެ ޙަވާލެއް އެަބޔަކާއި ގެނެސްފިނަމަ، ކުރަން ޙަވާލު ވަކިބައެއް ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ

ތިކޮޅެއް ޑިޕާޓްމަންޓްއިން މައުލޫމާތު ދީފައިާވ މެޓީރިއަލްގެ ފޮތީގައެވެ. )ސާމްޕަލް ފޮ ހުންނަންވާނީ ފަހާފައި ދިދަ .0.1
 ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.(

 ދިދަާއއި އެއްގޮތަށެވެ.  ނަމޫނާ ދިދަ ފަހާފައި ހުންނަންާވނީ ޑިޕާޓްމަންޓްއިން ދައްކާ .0.1

 .ނުަގނެވޭނެއެވެ ބަލައެއް އެދިދައެއް ހުރެއްޖެނަމަ، ފަހާފައި ޚިލާފަށް ގޮތާއި ދީފައިވާ  މަޢުލޫމާތު ފެހުމުން ދިދަ .0.1

އަޅަންވާނީ މިޑިޕާޓްމަންޓުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ސާމްޕަލް ފޮތީގައި ދިދަ ފަހައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އަގެކެވެ. ހުށައަގު  .0.1
 ށަހަޅާ ާސމްޕަލް ދިދަ މި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގަސްތުކުރާ ދިަދއިގެ ސާމްޕަލް ބީލަމާއެކު ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ހު

ޑިޕާޓްމަންޓުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ސާމްޕަލް ފޮއްޗާ އެއްގޮތްކަމުގައި ނުވާނަމަ ބީލަން ޑިސްކޮލިފައި ުކރުމުގެ އިހުތިޔާރު 
 މި ޑިޕާޓްމަންޓައް ލިބިގެން ވެއެެވ.

 .ނުގަނެވޭނެއެވެ ަބލައެއްމައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ބީަލން  .0.1
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 ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަޖެހޭ ޝަރުތުތައް: .2

ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ އަންަނނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަާރތަކަށް ވާން ވާނެއެވެ. މި ޝަުރތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާ 
ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ބިޑަކީ "ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންސިވް" ބިޑެއް ނޫން ކަމަށް، ބިޑް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި 

 ކަނޑައެޅޭނެއެވެ. 
 ޅާ ފަރާތަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިއަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ބީލަން ހުށަހަ 2.0

 
 ބީލަން ހުށަހެޅުން  .7

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

 ބައިތައް ވަކިން އެނގޭނޭެހން އެ ފޯމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. 

ބީލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ  )އެކެއް( ބީލަމެވެ. 0ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަާރަތކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ 
 ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ުހށަހަާޅގައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ުކރެވޭނެއެވެ.

 ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  .7

އޭަޝން އިވެލު ނެތްނަމަ ނުވަތަ މަދު ލިޔުންތައް އަދި ލިޔުމެއް އަދި މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިމިވާ ހުށަހަޅާއިރުއަންދާސީ ހިސާބު  7.0
 މަރުހަލާގައި އަންދާސީ ހިސާބު ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.

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

 )ނ( އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.
 .ޕްރޮފައިލްިވޔަފާރި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބީަލން )ނ( 
ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް  ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ( ގެސެޓްފިކެޓްރެޖިސްޓްރޭޝަން ޓީ .އެސް.ޖީ )ރ(

 އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިއުމެއް.
 7ވެނިއު އޮތޯރިޓީްނ ދޫކުރާ ޓެްކސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ )ދޫކުރިފަހުން )ބ( ޯމލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެ 

 މަސް ހަމަނުވާ(
 އް( ނަްނބަރު ގައި ބަޔާންކޮްށފައުވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ.ފަހެ) 10ލޫމާތު ކަރުދާހުގެ މަޢު)ރ( 

 ގައި ބަޔާންކުރާ ސާމްޕަލް ދިދަ. 0.3)ބ( މި މއުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 
 

 މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ބީލަން  7.2
 )ހައެއް( ނަންބަރު ގައި ބަާޔންކުރާ ތަޖްރިބާގެ ލިއުން.  10ލޫމާތު ކަރުދާހުގެ މި މަޢު)ހ( 
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 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީ އަދި ގެރެންޓީތައް  .0
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 0.0

 )އެެކއް އިންސައްތަ( 0މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ އަދަދަކީ ހުށަހަޅާ ބިޑްގެ ޖުމުލަ އަގުގެ % )ހ( މ
)ތިރީސް( ދުވަސް ކަމުގައި  71އެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 

 ވާންވާނެއެވެ.

އަށް ވުރެ ބޮޑުވާކަމުގައިވާނަމަ  )ފަސް ލައްކަރުފިޔާ( 500,000.00)ށ( ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުގެ ޖުމްލަ އަގު 
 އެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ށްފައިވާ އަދަދުެގ ބިޑް ސެކިއުރިޓީމަތީގައި ބަޔާންކޮ

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

 ގޮތުގައި ޗެކް ބަލައެއް ނުގަނެވޭެނއެވެ.
ބިޑް ސެކިޔުރީޓީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުެގ ަނމަ، މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ )ރ( މަސައްކަތާ ހަވާލުނުވެއްޖެ

 ހައްގު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.  

 އަދި އެްޑވާންސް ފައިާސގެ ގެރެންޓީ  އެޑްވާންސް ފައިސާ 2.0

 ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވެއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަށް އެޑްވާންސް  )ހ(
 

 ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ. 0.2

)ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ( އަށްވުރެއް ބޮޑު  011،111.11ީބލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާުތން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ )ހ( 
މަސައްކަތާ  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް)ހަތަރު އިްނސައްތަ(  7%އަގެއްނަމަ ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.ހަވާލުވާ ދުވަހު 

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

 ގަނެވޭނެއެވެ.ގެ ގޮތުގައި ޗެކް ބަލައެއް ނުގެރެންޓީލިޔުމެކެވެ. އަދި ޕާރފޯމަންސް 
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަސައްކަތުގެ މުޅި މުއްދަތަށްވުރެ ، ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީ މުއްދަތަކީ)ނ(  

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

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

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު މި ފަފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ  މސަބަބަކާހުރެ މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަ
 ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
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 އެވޯޑްކުރުން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އާއި  .0

ގޮތަށް ލޯވެސްޓް ( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ވާ 2ގެ )ހ( ގެ ) 01.70ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ، އެވޯޑް ކުރެވޭނީ ބީލަން
ސްޕޯންސިވް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ. އެގޮތުން ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މާކްސް ދެވޭނެ ސްޓޭންޝަލީ ރެއިވެލުއޭޓެޑް ސަބް

 ގޮތްތަކަކީ؛

  8%0އަގު  0.0

 އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސް.

  %10މުއްދަތު  0.2

 ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސް.އެންމެ ކުރުމުއްދަތެއްގެ 

    01% ތަޖުރިބާ 0.7

އެކްސްޗޭންޖްގައި -ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށާއި ދައުލަތުގެ ކޯޕަރޭޝަންތަކަށާއި ސްޓޮކް، ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 0101
ހާސް( ރުފިޔާ  ފަންސާސް) 50,000.00ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަަކށް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާ މިފަދަ ތަކެތީގެ ޖުމްލައަގު 

ޚިދުމަތް ލިބުނު ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ  އަށްވުރެއް ކުޑަނޫން މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް
 01)އެކެ( މާކްްސގެ މަގުންނެވެ. އަދި މާކްސް ދެޭވނީ އެންމެގިނަވެގެން  0ލިޔުން. އެގޮތުން ޝަރުތު ފުރިަހމަވާ ލިއުމަކަށް 

 ވެ.ންތައް ބަލައެއް ނުަގެނވޭނެއެލިއުމަށެވެ. މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ތަރީޙާއި ޖުމްލަ އަގު އެނގެން ނެތް ލިއު

 

 ލޫމާތު އިތުރު މަޢު .3

)އެކެއް(  0ންމެ ލަސްވެގެން ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑްކުރެވޭ ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ. އަދި އެކަން އަންގާތާ އެ)ހ( 
 މަސައްކަތާ ހަވާލުވާން ވާނެއެވެ.ތާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަފު

މި މުއްދަތެކެވެ. އަދި ތަކެތި ގެެނސް މި ޑިޕާޓްމެންޓާ ހަވާލުކުރެވޭނެ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ޖަހަންވާނީ ( ށ)
 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މުއްަދތު ގުނާނީ ބަންުދދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެއެވެ.

 މި މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމުމުންނެވެ.ރަކަށް ޑިޕާޓްމަންޓުން ގަބޫލުކުރާ ެފންވަ( މަސައްކަތުގެ އަގު ދޫކުރެވޭނީ ނ)

( ބިޑް ހުށަޅާ ފަރާތަކީ ަޝރުއީ ހުކުމެއް ރައްދުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާ ނަމަ، ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި އެކަން ރ)
ވެސް އެ ގޮތަްށ ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ަފދަ މައްސަލައެއް ޝަރުއީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ އެ ަމއުލޫމާތު 

ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން 
އެ ފަރާތަކީ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުުތ ، ނުކުޅެދިދާނެކަމުގެ އިހްތިމާލު ޮބޑުކަމަށް މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގަޫބލުކުރެވިއްޖެ ނަމަ

 ތެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ހަމަނުވާ ފަރާ
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 ( ބިޑް ހުަށހެޅި ފަރާތާއި މުއާމަލާތުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ބ)

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

އިސްވެދެްނނެުވނު ޕަރޗޭސް އޯޑަރާ ހަވާލާދީ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ިއްނވޮއިސް ހުށަހެޅުމުން ޕަބްލިކް ބަލައިގަތުމާއެކު، 
 އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ހުށަހަޅައިގެންނެއެވެ. 
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 ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ އިއުލާނާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ މައުލޫމާތު  ކޮށްދޭން މަސައްކަތް  ދިނުމުގެ ފަހައި ދިދަ ޖުޑިޝަރީ  ،ދިދައާއި  ގައުމީ 

 1-އެނެކްސް

 :ްޤައުމީ ދިދައިގެ މިންތައ 

 

 
 

ކުލަތައް ބައިކުރެވިފައި ުހންނަންާވނީ، ވަށާކައިރިއަށް ރަތް އެއާޖެހިެގން ފެހި މެަދށް ަހނދުފަޅިއެކެވެ. ރަތްބައިގެ  -0
ބައެވެ. ފެހިބައިގެ  2/0ބައެވެ. ފެހިބައިގެ ފުޅާމިނަކީ ދިދައިގެ ފުޅާމިނުގެ  7/0ފުޅާމިނަކީ، ދިދައިގެ ފުޅާމިނުގެ 
އެވެ. ފެހިބައިގެ މެދުގަިއ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ރޮނގެއް ދަމާފައި ބަ 7/2ދިގުމިނަކީ ދިދައިގެ ދިގުމިނުގެ 

ހަމަ އެއްކޮޅުން ެފށިގެން ފެހިބައިގެ  Aަގއި  00/9މިރޮނގުގެ ކޮންމެވެސް އެއްކޮޅަކުން ފެށިގެްނ ފެިހބައިގެ 
 ފާހަގަ ކުރާށެވެ.  Bގައި  00/0
 

ފާހަގަ  Bބައި ބަހައްޓައިގެން  7/0ގެ ފުޅާމިނުގެ މެދު ޕޮއިންޓް ކަމަށް ބަލައިގެން ރޭޑިއަސްއަކަށް ފެހިބައި  -2
މެދު ޕޮއިންޓަކަށް ހަމައެމިނަށް  Bކުރި  ފަރާތް ނޫން އަނެއްފަރާތުގައި ބުރުފަޅިއެއް އަޅާށެވެ. ހަމަމިގޮތަށް 

ޅޭއިރު ރޭޑިއަސް ބަހައްޓައިގެން ކުރީ ބުރުފަޅި އެޅިފަރާތުގައި ހަމައެގޮތަށް ބުރުފަޅިއެއް އަޅާށެވެ. މިދެބުރުފަޅި ގު
 ހުންނާނީ ހަނދުފަޅިއަކަށް ވެފަެއވެ.

 

 

 

 ފުޅާމިނާއި ދިގުމިން  ތަފްޞީލް  ބޭނުންވާ ޢަދަދު  ނަންބަރު 

 cm  x 135 cm 90 ޤައުމީ ދިދަ  564 0
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 :ްޝަރުޢީދާއިރާގެ ދިދައިގެ މިންތައ 

 

 

 

 

 

ޝަރުޢީދާއިރާގެ ދިދައިގެ ކުލަތަކަކީ ފެއްސާ ރަތާ ކަޅާ ހުދެވެ. ފެހިކުލަ ދިދަފަހާ ނައިލޯނު ފޮތިނަމަ، ބްރިޓިޝް  -0
އެވެ. ރަތްކުލައިގެ  T.817A( އެވެ. އެހެން ފޮއްޗެއްނަމަ، T.1143އެޑްމިރަލްޑީ ކަލަރ ކޯޑް )ކޯޑްނަންބަރު: 

( އެވެ. އެހެން ޮފއްޗެއްނަމަ، T.1144ދިދަ ފަހާ ނައިޯލނު ފޮިތނަމަ، ްބރިޓިޝް އެޑްމިރަލްޑީ )ކޯޑްނަންަބރު: 
T.818A  :ުކޯޑްނަންބަރ( ީއެވެ. ހުދުކުަލ ދިދަ ފަހާ ނައިލޯުނ ފޮިތނަމަ، ބްރިިޓޝް އެޑްމިރަލްޑT.1145 )

 އެވެ. T.819Aއެވެ. އެހެން ފޮއްޗެއްނަމަ، 
 

ޝަރުޢީދާއިރާގެ ދިދަ އެކުލެވިގެންވަނީ ދިގު އަކައެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަކައިގެ މަތީގައި ހުންނާނީ ފެހިކުލައެވެ.  -2
އަކައިގެ މެދުގައި ހުންނާނީ ހުދުުކލައެވެ. އަކައިގެ ތިރީގައި ހުންނާނީ ރަތްކުލައެވެ. )މިކުލައިގެ މެދުގައި އިންނާީނ 

އި އިންނާނީ ކަޅުކުލައިގެ ތިލަފަތެކެވެ. އަދި ރަތްކުލައިގެ ދެކޮޅުގައިވާ ހުދު ހުދު ތަރިއެކެވެ. ހުދުކުލައިގެ މެދުގަ
 ދެތަރި އެއްގެ މައްޗަށެވެ.

 

 

 

 ފުޅާމިނާއި ދިގުމިން  ތަފްޞީލް  ބޭނުންވާ ޢަދަދު  ނަންބަރު 

 cm  x 135 cm 90 ޝަރުޢީދާއިރާގެ ދިދަ  564 2

http://www.judiciary.gov.mv


7771331 މާލެ. ފޯން:، 21202ނގުން، ބުރުޒުހި ޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ތީމުގެ، އާޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެ  
www.judiciary.gov.mv  |   info@judiciary.gov.mv 

 

އެވެ. ރަތްކުލައާއި، ފެހިކުލައިގެ ބޯޑަރުގެ ފުޅާމިަނކީ ދިދައިގެ  7/2ދިދައިގެ ފުޅާމިނަކީ އޭގެ ދިގުިމނުގެ  -7
 އެވެ.  01/7އެވެ. ހުދުކުލައިގެ ބޯޑަރުގެ ފުޅާމިނަކީ ދިދައިގެ ފުޅާމިނުގެ  01/7ފުޅާމިނުގެ 

 
އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ދަމާލެވޭ ރޮނގުގެ  ބައިގެ މެދުގައި ދިގަށް 2/0މަތީތަރި ހުންނާނީ ެފހިބައިގެ ފުާޅމިނުގެ  -7

 މެދަށްވާ ގޮތަށެވެ. 
 

ބައި މެދުގައި ދިގަށް އެއްކޮޅުން ރޮނގެއް ދަާމލާ ފުރަތަަމ  2/0ތަރި ުހންނާނީ ަރތްބަިއގެ ފުޅާމިނުގެ  2ތިރީގެ  -0
ްތ ހުންނާނީ ބައިގައެވެ. ތިލަފަ 7/7ބައިގައެވެ. ދެވަނަ ތަރި އިންނާނީ  7/0ތަރި އިންނާނީ ދަމާލާ ރޮނގުގެ 

ބައިގެ މެދުން ދިގަށް ރޮނގެއް ދަމާލައި އެރޮނގު މެދުގައެވެ. ހުދުކުލައިގެ ފުޅާމިނުގެ  2/0ހުދުބައިގެ ފުޅާމިނުގެ 
ބައިގައި  0/0ބައި ތިރިއަށް އެމިންވަރަށް މައްޗަށް ހުސްކޮށް ދޫކޮށްފައި  2/0ބައިގެ  0/0މެދުން ހެދޭ އަކައެއް 

ބައެވެ. މަތީ ތަރީގެ ބޮޑުމިނަކީ  9/2އަކައިގެ ދިގުމިނުގައި ހުންނާނީ ދިދައިގެ  އަކައެއް ހަދާނީއެވެ. ތިލަފަތުގެ
 އެވެ. 9/7އެވެ. ތިރީ ތަރީގެ ބޮޑުމިނަކީ ރަތްޯބޑަރުގެ ފުޅާމިނުގެ  9/7ފެހިބޯޑަރުގެ ފުޅާމިނުގެ 

 

ނެވެ. ައދި ދިދައިގެ ދިދަ ފައްސަވާނީ ކަންވާރު ބަރަިނންނެވެ. އަދި ރީތިކޮށް ފަތިތައް ުގޅުވި ފެހިފައި ހުންަނންވާ -0
 އެއްކޮޅުގައި ނަނުފަށެއް ލެވި ދިދަ ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ ވައު އެްއސޭގޮތަށް ދިދައިގައި ހުންނަންވާެނއެވެ. 

 

 

 -ނިމުނީ-

 

 
 
 

 

 

http://www.judiciary.gov.mv


7771331 މާލެ. ފޯން:، 21202ނގުން، ބުރުޒުހި ޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ތީމުގެ، އާޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެ  
www.judiciary.gov.mv  |   info@judiciary.gov.mv 

` 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ،
 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް.
 

  : ްޤައުމީ ދިދައާއި، ޖުޑިޝަރީ ދިދަ ފަހައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ފަރާތެއް މަސައްކަތުގެ ނަނ 
 ހޯދުމާއި ބެހޭ 

 
  :ްއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތ 

 
 ްކަތުގެ މުއްދަތު: މަސައ 
 
 
 

 
  

 ަ18/1ރު: އިޢުލާން ނަމްބF/202-198   
  

 އަގުތައް  ހުށަހަޅާ ކުރުމަށް  ޤައުމީ ދިދައާއި، ޖުޑިޝަރީ ދިދަ ފަހައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް 

 ޖީއެސްޓީ އަގު ލްޞީތަފް އަދަދު
އަގު  ޖުމްލަ

 )ޖީއެސްޓީއާއެކު(
    ޤައުމީ ދިދަ 007

    ޝަރުޢީދާއިރާގެ ދިދަ 007

  ޖުމްލަ އަގު ޖީއެސްޓީއާއެކު މުޅި ޕްރޮޖެކްޓުގެ 

 
 ކުރުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ،ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އަގުތަކަށްމަތީގައި މި މަސައްކަތްތައް 

 
 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ :

  ސޮއި : 
 އެޑްރެސް :ދާއިމީ    ނަން :    

) ކުންފުންޏެއްގެ               :މަޤާމް    : މޮބައިލް ނަްނބަރު
 ފަރާތުންނަމަ (

  މޯބައިލް ނަމްބަރު :    :އައިޑީކާޑު ނަމްބަރު  

 
 

 ހޭ :އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ޖެ 
 ް2120 ފެބްރުވަރީ  00  :ތާރީޚ 
 ި110: ގަޑ:: 
 ްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ތަނ : 

http://www.judiciary.gov.mv

