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ހޮޅުދޫ :ނަން   ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ފުރާޅު  ނ.  ކޯޓުގެ  ވާތީ   މެޖިސްޓްރޭޓް  ހަލާކުވެފައި  އަމިއްލަ   ޓިނު  ާބވެ  މަސައްކަތް  ަބދަލުކޮށްދިނުމުގެ 

 ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

 (2021 ނޮވެމްަބރ 24) D13C-A/2021/6  :ނަންބަރު   އިއުލާން 

 11:00، 2021 ޑިސެމްަބރ 07 ތާރީޚް: ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ބިޑް 

  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްހޮޅުދޫ   ުބރީދެކުނު މިލަދުންމަޑުލު :ތަން  ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ބިޑް 

 ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި އޭގެ ފެންވަރު  .1

 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

 (2Xފޫޓް  60ފޫޓް  20) ޓިނުތައް ނައްޓައި، އާ ޓިނަށް ބަދަލުކުރުން. ގެފުރާޅު 02 މިކޯޓުގެ .1.1

ޓީ މޮޅު ވާނީ، މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ކޮލިންކުރަންނުޖެހުމަށް ޭބޓިނު .1.2

 ޓިނެވެ. 

 . ޓިނެވެ ލައިސާޓު ގަދަނޫކުލައިގެ ޖެހޭނީ ޖަހަން ފުރާޅުގައި .1.3

 ރެވެ. އިސްކުކޮއްޗޭ އިންޗި ގަލްވަނައިޒް  2½  ޭބނުންކުރަންޖެހޭނީ ޖަހަން ޓިނު .1.4

ރު  ަބރިއަށް އިސްކު  05ރު ޖަހަންޖެހޭނީ ކޮންމެ ޓިނުގަނޑެއްގެ ފައްތަރަށް އަދި މެދަށެވެ. ފުރާޅުގެ ހުރަހަށް  އިސްކު  ހަރުކުރާއިރު،  ޓިނު .1.5

 ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ. 

 ނުލައެވެ.  ކުރުމަކާފައްތަރުންޏާ ހަމައަށް ވަހުން ފެށިގެން އަސްކަ ވާނީހުންނަން ދިގުމިން ޓިނުގެ .1.6

ޖަހައި، ޢިމާރާތުގެ ދެކޮޅުގައި ޖަހާފައިވާ ނަލަފިލާގެ   ނަލަފިލާ  ސިމެންތި  ަބދަލުގައި  ނަލަފިލާގެ  ޖަހާފައިވާ  މިހާރު  ކުރިން   ޖެހުމުގެ  ޓިނު .1.7

 ަބދަލުގައި ސިމެންތި ނަލަފިލާ ޖަހަންވާނެއެވެ. 
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އި ކޮށް ސީލަރާ އެމް ގެ ސިމެންތި ފިލައިން އަސްކަނިދަށް ސީލިންގުއެމް  3،  މަރާމާތުކޮށް  ގެޔޮގަނޑުވަށައިގެންވާ އަސްކަނީގެ  ރާތުގެ  އިމާ .1.8

 ލާންވާނެއެވެ. ކުލަ

ގައި ޖަހާ ޓިނުގެ ކުލައިން ލައިސާޓު ދިޔަދޮވި ހަރުކޮށް މިހާރުވެސް ގުޅާފައިވާގޮތަށް ޢިމާރާތު  ަބދަލުގައި  ދިޔަދޮވީގެ  ހަރުކޮށްފައިވާ  މިހާރު .1.9

ހަރުކުރުމުގައި   ހަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ދިޔަދޮވި  ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި    02ފޫޓް    02ދިޔަދޮތްވަށް ހޮޅި ގުޅައި  ްބރެކެޓް  ފޫޓުން 

 އްކޮށް ރިވެޓުޖަހައި ހަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ފަތިފަށް އަޅައި ފުރާޅާއި ދިޔަދޮތްވާ އެ ޑްގަލްވަނައިޒް

 އިންޗީގެ ގަލްވަނައިޒްޑް ދާ ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.  ½އިންޗި  ½ ނޭޅޭގޮތަށް  ކުނި ތެރެއަށް ދިޔަދޮވި .1.10

 ރިވެޓުޖަހައި ހަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ފަށް އަދި ފެންކުލައިން ލައިސާޓު ތިނިބ  ގުޅޭ ޓިނާއި ޖަހާ ޢިމާރާތުގައި .1.11

 5ދެކުނު ފާރުގެ މަތިން    ފާރާއި،  އިރުމަތީ  ފާރާއި،  އުތުރު  ގިފިލީގެ  އިރުމަތީގައިވާ  ޢިމާރާތުގެ  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  ޖެހުމުގެ  ޓިނު .1.12

ގަލުން ލާ  ފާރު  އިންޗި  ހުދުކުލަ  ސިގްމާ  ނުވަތަ  ނިޕޯން  ޖަހާ،  ސިމެންތި  ދެފަރާތުގައި  އަދިރާނާ،  ލަކުޑި  ފުރާޅުގެ    ންވާނެއެވެ. 

ފިލައިން   އެމްއެމް ސިމެންތި  3ގެ ގެޔޮގަނޑު ހަދާ  މަތިވަޑާންގަނޑު ހަދާ، އިމާރާތުގެ ފުރާޅާއި ގުޅުވާ، ދެފަރާތު އަސްކަނީގެ ދަށު

 ސީލިންގކޮށް ސީލަރާއި ކުލަ ލާ ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

 ރަންވާނެއެވެ.ގެ ކުރިން މަސައްކަތުގެ ސަަބުބން ހަޑިވެފައިވާ ސަރަޙައްދު ރީތިކޮށް ސާފުކުލުކުރުމު ޙަވާރާތާއިންމާ ވެރިފަޢިމާރާތް ނި .1.13

 ޖެހޭ ޝަރުތުތައް:ން ލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަ ބީ  .2

ތަކުން  ތްވާނެއެވެ. މި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާިބޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށް ވާން .2.1

 ހުށަހަޅާ ިބޑަކީ "ސަްބސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންސިވް" ިބޑެއް ނޫން ކަމަށް، ިބޑް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

 ވާނެއެވެ.ރިއަކަށް ވާންޔަފާދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވި ،ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ .2.1.1

 . ންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށެވެހުށައެޅޭނީ ކުދި އަދި މެދު ފަމި މަސައްކަތަށް ިބޑް  .2.1.2

 ލަން ހުށަހެޅުން ބީ  .3

 އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅަންވާނީ މި ކަރުދާހާއެކު ދީފައިވާ އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށެއެވެ. މި ފޯމުގައި ކޮންމެހެން .3.1

 ކިންފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ަބއިތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހަޅާ ިބޑެއް ަބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ަބއިތައް ވަ

 އެނގޭނޭހެން އެ ފޯމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

ގެއްލޭގޮތަށް އެކިއެކި ނަންނަމުގައި   އަދި ވާދަވެރިކަން   )އެކެއް( ީބލަމެވެ.  1ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ   .3.2

 އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ީބލަމެއް ާބތިލް ކުރެވޭނެއެވެ. ފިނަމަ އިއެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ީބލަށް ހުށަހަޅަ އެއްފަރާތަކުން

ރަޖި .3.3 އަށް  ވިޖީ.އެސް.ޓީ  ކޮށްފައިވާ  އެޔަފާރިތަކުން  ސްޓްރީ  ވަކިން  ޖީ.އެސް.ޓީ  ހިސާުބގައި  އަންދާސީ  ގޮނގޭހުށައަޅާ  ތަށް  

 އެވެ. ވާނެންހުށައަޅަން ކަމުގެ ލިޔުޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ.ދާސީ ހިސާާބއިއެކު ޖީ.އެސްއަދި އަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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 ލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ބީ  .4

ގައި އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާ .4.1

 ލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.އަންދާސީ ހިސާުބ ޑިސްކޮ

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް. .4.1.1

 ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.  .4.1.2

 ން ކޮޕީ.ސްޓްރޭޝައެސް.އެމް.އީ ރަޖި .4.1.3

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ޕްރޮފައިލް. .4.1.4

 ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ( ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް  ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ .4.1.5

 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިއުމެއް.

 ކްސް ނުލިޭބނެއެވެ. ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް ނެތްނަމަ ތަޖުރިާބގެ ަބޔަށް މާރ .4.2

 ގައި ަބޔާންކުރާ ތަޖްރިާބގެ ލިއުން. ނަންަބރުވަނަ  )ފަހެއް( 05މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  .4.2.1

 ންތައްޔުބީލަން އެވޯޑް ކުރާ ފަރާތުން ހުށައަޅަންޖެހޭ ލި .4.3

 މަސް ހަމަނުވާ(  3ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ )ދޫކުރިފަހުން  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް .4.3.1

 ޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އާއި އެވޯޑްކުރުން ބި  .5

ނަންަބރުގައި ވާ ގޮތަށް ލޯވެސްޓް އިވެލުއޭޓެޑް ( ވަނަ  2ގެ )ހ( ގެ )  10.46ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  ،  ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭނީ

 ؛ސަްބސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންސިވް ިބޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ. އެގޮތުން ިބޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މާކްސް ދެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ

  %80އަގު   .5.1

 އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސް.

  %10މުއްދަތު   .5.2

 ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސް. ންމަންމަސައްކަތް ނިރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކު

   10%ތަޖުރިބާ   .5.3

ފެށިގެން  2018 އަހަރުން  ސްޓޮކް، ވަނަ  ކޯޕަރޭޝަންތަކަށާއި  ދައުލަތުގެ  އޮފީސްތަކަށާއި  އެކްސްޗޭންޖްގައި -ދައުލަތުގެ 

ޖުމްލައަގު ޚިދުމަތްތަކުގެ  މިފަދަ  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  ކުންފުނިތަކަށް  ހި ދިވެ(  ވިހިހާސް)  20،000.00  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 

ފައިވާ ރުފިޔާއަށްވުރެއް ކުޑަނޫން މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް ޚިދުމަތް ލިުބނު ފަރާތުން ިބޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ދޫކޮށް



 6560041|   ފޯން ނަންބަރު:    04110 ، ނ. ހޮޅުދޫމޭާނ މަުގ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް،  ނ. ހޮޅުދޫ 
 n.holhudhoo@judiciary.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް: 

ލިއުމަށެވެ.    10ން  މާކްސް ދެވޭނީ އެންމެގިނަވެގެ  އް( މާކްސްގެ މަގުންއެކެ)  1ލިޔުން. އެގޮތުން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ލިއުމަކަށް  

 އި ޖުމްލަ އަގު އެނގެން ނެތް ލިއުންތައް ަބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ޚާމަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ތަރީ

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު  .6

)ހަތެއް( ދުވަހުގެ   07ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑްކުރެވޭ ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ. އަދި އެކަން އަންގާތާ އެންމެ ލަސްވެގެން   .6.1

 ތެރޭގައި މަސައްކަތާ ހަވާލުވާން ވާނެއެވެ.

 ިބޑް ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މުއާމަލާތުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  .6.2

އިތުރަށް  .6.3 މުއްދަތަށްވުރެ  އެއްަބސްވުމުގައިވާ  ނުނިމިއްޖެނަމަ،  މަސައްކަތް  މުއްދަތުގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ނިންމުމަށް  މަސައްކަތް 

 ފަރާތުން ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. މަސައްކަތް ހަވާލުވާމާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިނގާދުވަސްތަކަށް 

އިންސައްތަ އަށްވުރެ   15މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ    މުޅި  ޢަދަދު  ދައްކަންޖެހޭ   ގޮތުގައި  ޖޫރިމަނާގެ  ނުނިމިގެން   އްކަތްމަސަ  މުއްދަތަށް .6.4

 އިތުރު ވެއްޖެނަމަ، އެހިސާުބން އެއްަބސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެއެވެ.

 މަސައްކަތައް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މި .6.5

ނަމަ، ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި އެކަން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. ވާޅާ ފަރާތަކީ ޝަރުއީ ހުކުމެއް ރައްދުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިހަިބޑް ހުށަ .6.6

އަދި އެ ފަދަ މައްސަލައެއް ޝަރުއީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ އެ މައުލޫމާތު ވެސް އެ ގޮތަށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ 

 ކޯޓަށްުބން ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ނުކުޅެދިދާނެކަމުގެ އިހްތިމާލު ޮބޑުކަމަށް މި  ކަމެއްގެ ސަަބ

 ލިިބގެންވެއެވެ.   ކޯޓަށްއެ ފަރާތަކީ ިބޑް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ާބރު މި ، ނަމަގަޫބލުކުރެވިއްޖެ

 2021ނޮވެމްަބރު  24


