c
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،

ނަންބަރު145-SP/2015/70 :

ދިވެހިރާއްޖެ.

އިޢުލާން
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަރުނީޗަރ ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު 145-SP/2015/67
އވަނީ އެންމެ
މށް ހާޟިރުވެފަ ި
)18ނޮވެމްބަރ  (2015އިޢްލާނާގުޅިގެން ފަރނީޗަރ ވިއްކުމަށް އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅު ަ
ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ ފަރުނީޗަރ ހޯދުމަށް  02ވަނަ ފަހަރަށް އިޢްލާން ކުރަމެވެ.
ކން  08ޑިސެމްބަރ  2015ވަނަ ދުވަހުގެ
ކވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަ ު
ވީމާ މިތަކެތި ވިއް ެ
 10:00ށް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުންނަ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ މީޓިންގް ރޫމަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ
ޅއްވުން އެދެމެވެ.
ހިސާބު ހުށަހެ ު
ހޯދަން

ބޭނުންވާ

ގ
ތަކެތީ ެ

މަޢުލޫމާތު

ނލ ް
މ ަ
ކްރި ި

ކޯޓުގެ

ވެބްސައިޓް

 www.criminalcourt.gov.mvލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  3006333ނަންބަރާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް :މިއިޢްލާން  03ޑިސެމްބަރ  2015ވަނަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް ދެއްވުން
އެދެމެވެ.

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަފަންގިފިލާ ،އޯކިޑުމަގު  ، 20212ފޯން 3332633:ފެކްސް 3344086:އީމެއިލްinfo@criminalcourt.gov.mv :

c

ކްރިމިނަލް ކޯޓް
މާލެ،
ރއްޖެ.
ދިވެހި ާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަރުނީޗަރ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު 145-SP/2015/70
) 03ޑިސެމްބަރ  ( 2015އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު:
-1

ބޭނުންވާ ތަކެތި:


 03އެގްޒަކެޓިވް ގޮނޑި



 01ސޯފާ ސެޓް



 01ފައިލިންގ ކެބިނެޓް



 02އެލް ޝޭޕް ވޯކްސްޓޭޝަން



 03ލޯބެކް ގޮނޑި



 09ސްޕަންޖް ގޮނޑި އެލްމެނިއަމް



 01މޭޒު އާދައިގެ

-2

ހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެތީގައި ހުންނަންޖެހޭ ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް މިމަޢުލޫމާތު ޝީޓާއިއެކު ހިމެނިފައިވާ އެނެކްސް 1-ގައި

-3

ހުށަހަޅަން ޖެހޭތަކެތި:

އެވަނީއެވެ.

 -1މިކަމަށް ކުރިމަތިލަނީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕެއް ނަމަ ،ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕުގެ
ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

 -2އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނަމަ ،ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ .

 -3އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީި،

 -4ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ.

 -5ކޯޓުން ދޫކުރާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް.

 -6ޖެނުއަރީ  2014ން ފެށިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމާއި،
ޚިދުމަތް

ދެމުންގެންދާކަމަށް،

ދައުލަތުގެ

އިދާރާތަކުން

ނުވަތަ

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ސަރުކާރު

ހިއްސާވާ

ކުންފުނިތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ .ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ހަމައެކަނި މިފަދަ ލިޔުންތަކަށެވެ.
-4

ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށްވުރެ ދަށް ސްޕެސިފިކޭޝަނުގެ ތަކެތީގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް އިވޭލުއޭޓް ކުރާ މަރްޙަލާގައި
ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަފަންގިފިލާ ،އޯކިޑުމަގު  ، 20212ފޯން 3332633:ފެކްސް 3344086:އީމެއިލްinfo@criminalcourt.gov.mv :

-5

ކޮންމެ ބާވަތަކަށް ވަކިން އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

-6

ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓުގައި ތަކެއްޗަށް ދެވޭ ވޮރެންޓީގެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.

-7

ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު ޖަހާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

-8

ވމުގައިވާ
ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި އެތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ ،އެއްބަސް ު
އކަތާއި ޙަވާލުވިފަރާތް
މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާދުވަސްތަކަށް މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަސަ ް
ވނެއެވެ.
ޖޫރިމަނާ ކުރެ ޭ
މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގައި ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތް:
 = 0.75xCP/CTޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ހިނގާކޮންމެ ދުވަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގު
-

 = CPމަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުކަމަށް ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ
ގ
ކގެ އަގު މަސައްކަތުގެ ޖުމްލައަގުން ކެނޑުމުން ބާކީވާއަ ު
ކޮންސަލްޓަންޓް ސޮއިކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތްތަ ު

-9

 = CTމުޅިމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު )ދުވަސް(

ތގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15
މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު މުޅި މަސައްކަ ު
އިންސައްތަ އަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެނަމަ ،އެހިސާބުން އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެއެވެ.

 -10މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް:


އަގަށް 70:ޕޮއިންޓް )އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް(



މުއްދަތަށް 15:ޕޮއިންޓް )އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ި
ގނަ ޕޮއިންޓް(



ވޮރެންޓީއަށް 10:ޕޮއިންޓް )އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް(



ތަޖުރިބާއަށް 05:ޕޮއިންޓް

ހޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް
)ޖެނުއަރީ  2014ން ފެށިގެން އެސްޓިމޭޓު ހުށަ ަ

މިފަދަތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ

ތ ޖުމްލަ އަގު ހުށަހެޅިފަރާތަކަށް އެންމެ
ކުންފުނިތަކުން ދީފައިވާ ލިއުންތަކުގައިވާ ޖުމްލަ އަގަށްބަލާ އެންމެމަ ީ
ގިނަޕޮއިންޓު ލިބޭގޮތަށެވެ.

 -11އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ،ބަލައިގަތުން:
ތާރީޚް 08 :ޑިސެމްބަރ 2015

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ

ނޯޓް:ކަނޑައެޅިފައިވާ
ެވ.
ނުގަނެވޭނެއ ެ

ތާރީޚާއިގަޑިއަށް

ޙާޟިރުވެ

ގަޑި 10:00 :ތަން:ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ މީޓިންގ ރޫމް/ގްރައުންޑް ފްލޯރ،
ސހިސާބު
އަންދާ ީ

ހުށަނާޅާފަރާތްތަކުގެ

އަންދާސީ

ހިސާބު

ބަލައި

ނޯޓް:މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓު ފައިނަލް ކުރެވިފައިވަނީ  04ނޮވެމްބަރު  2013ގައިބޭއްވުނު ޚަރަދުކޮމިޓީގެ  15ވަނަ
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އެނެކްސް – 1
އައިޓަމްތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި ބޭނުންވާ ޢަދަދު


 03އެގްޒަކެޓިވް ގޮނޑި )މި ގޮނޑިއަކީ ޖަސްޓިސްބިލްޑިންގުގެ ތިރީބައިގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖްލިސްގައި
ބެހެއްޓިފައިހުރި ފެންވަރުގެ ރަތް ނުވަތަ ބްރައުން ކުލައިގެ ގޮނޑިއަށް ވުން(



 01ސޯފާ ެ
ސޓް )މި ސޯފާ ސެޓަކީ އަރާމް ކުރުމަށް އޮސޯވެވޭ ސެޓްުގެ ކޮޅުގައި ކަންނޭލާއެކު ހުންނަ
ސެޓަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ(.



ވތްގަނޑުގެ ތަޅުލެވޭ ދަގަނޑު ކެބިނެޓް(
 01ފައިލިންގ ކެބިނެޓް )ަ 4



 02އެލް ޝޭޕް ވޯކްސްޓޭޝަން



 03ލޯބެކް ގޮނޑި



 09ސްޕަންޖް ގޮނޑި އެލްމެނިއަމް



 01މޭޒު އާދައިގެ
 03ޑިސެމްބަރ 2015
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