c
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ނަންބަރު145-SP/2016/08 :

ދިވެހިރާއްޖެ.

އިޢްލާން
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް  80 A4ގްރާމުގެ ހުދު ކަރުދާސް  1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެފަރާތެއް
ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
ވީމާ 80 A4 ،ގްރާމުގެ ހުދު ކަރުދާސް  1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަޕްލައި

ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި

ނ
ނ ަ
ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން  2016ޖަނަވަރީ  28ވަނަ ދުވަހުގެ  10:00ށް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހު ް
ހށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ މީޓިންގް ރޫމަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ު
ހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެތީގެމަޢުލޫމާތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް  www.criminalcourt.gov.mvއިން
ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  7775608ނަންބަރާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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ޖަނަވަރީ
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ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް :މިއިޢްލާން  2016ޖެނުއަރީ  21ވަނަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.
ޞަފުޙާ ) 1ޖުމްލަ  4ޞަފުޙާ(

ކްރިމިނަލް ކޯޓު

c
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
މާލެ،
ހރާއްޖެ.
ދިވެ ި
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޮޓޯކޮޕީ ކަރުދާސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު
ނަންބަރު  19) 145-SP/2016/08ޖަނަވަރީ  (2016އިޢްލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢްލޫމާތު.

-1

ޮތ:
ބޭނުންވާގަ ް

-2

ައ :ކޮންމެ  3މަހަކުން  300ރީމު  80 A4ގްރާމް ހުދު ކަރުދާސް ސަޕްލައިކޮށް ދިނުން.
ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތ ް

ކޯޓަށް  1އަހަރު ދުވަހަށް ބޭނުންވާ  A4ސައިޒުގެ ފޮޓޯކޮޕީ ކަރުދާސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

) 1އަހަރު ދުވަހަށް  1200ރީމު  80 A4ގްރާމް ހުދު ކަރުދާސް ސަޕްލައިކޮށް ދިނުން(.
-3

ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި އަހަރު ދުވަހަށް ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވޭނެ އަގާއި ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދެވޭނެ
އެންމެ އަވަސް ވަގުތު ބަޔާން ކުރައްވަންވާނެއެވެ .އަދި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު
ދުވަސްތަކަކީވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީ ގޮތެއްގައި ހިނގާ ދުވަސް ތަކަކަށްވާތީ ،މިފަދަ
ދުވަހެއްގައި ޚިދުމަތް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.
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ހުށަހަޅަން ޖެހޭތަކެތި:

 -1ކޯޓުން ދޫކުރާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް.

 -2މިކަމަށް ކުރިމަތިލަނީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕެއް ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ވިޔަފާރިކުރާ ފިހާރަ އަކުންނަމަ،
އެފަރާތެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

 -3ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ.

 -4ޖެނުއަރީ  2013ން ފެށިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ތަކެތި
ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމާއި ،ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާކަމަށް ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު
ނ ހަމައެކަނި މިފަދަ ލިޔުންތަކަށެވެ.
ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ .ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާ ީ
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މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭފަރާތް:
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ ޕޮއިންޓްގެ އުޞޫލުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކާއެވެ.

ޞަފުޙާ ) 2ޖުމްލަ  4ޞަފުޙާ(

ކްރިމިނަލް ކޯޓު

-6

ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތް:
.1

އަގަށް 50 :ޕޮއިންޓް

.3

ތަޖުރިބާއަށް 20 :ޕޮއިންޓް

.2


ކޮލިޓީއަށް 30:ޕޮއިންޓް

ނޯޓް :އަގަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށެވެ.



އންމެ ރަގަޅު ކޮލިޓީކަމަށް
ކޮލިޓީއަށްދެވޭ  30ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ހުށަހަޅާ ކަރުދާހުގެ ތެރެއިން ެ



ހށަހަޅާ
ތަޖުރިބާއަށްދެވޭ  20ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ޖެނުއަރީ  2013ން ފެށިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ު

އިވެލުއޭޓްކުރާ ކޮމެޓީން ކަނޑައަޅާކަރުދާހަށް އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ދެވޭ ގޮތަށެވެ.

ދުވަހާއި ހަމައަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމާއި ،ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާކަމަށް ،ދައުލަތުގެ

ކންފުނިތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ .ތަޖުރިބާއަށް
އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ު

ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ހަމައެކަނި މިފަދަ ލިޔުންތަކަށެވެ.
-7

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ،ބަލައިގަތުން:
ތާރީޚް 28 :ޖަނަވަރީ 2016

ގަޑި10:00 :

ތަން:ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ މީޓިންގ ރޫމް،

ގްރައުންޑް ފްލޯރ ،ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ
ހށަނާޅާފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ނޯޓް:ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއިގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ު

 21ޖަނަވަރީ 2016

ޞަފުޙާ ) 3ޖުމްލަ  4ޞަފުޙާ(

ކްރިމިނަލް ކޯޓު

c
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،

ދިވެހިރާއްޖެ.
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މަޤާމް……………..…………..:
ސޮއި……………..…………...:
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ޞަފުޙާ ) 4ޖުމްލަ  4ޞަފުޙާ(

ކްރިމިނަލް ކޯޓު

