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ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ނަންބަރު145-SP/2016/22 :

ދިވެހިރާއްޖެ.

އިޢްލާން
ކށް ބަލަހައްޓަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ  04ވެހިކަލް ފުލްސާރވިސް ޮ
ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު  02ވަނަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ،އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާޒިރުވެފައި ނުވާތީ،
 03ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.
ފރާތްތަކުން  2016ފެބްރުވަރީ 17
ވީމާ ވެހިކަލްތައް ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭން ޝައުޤުވެރިވާ ަ
ހންނަ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ މީޓިންގް ރޫމަށް ވަޑައިގެން
ޑންގުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ު
ވަނަ ދުވަހުގެ  13:30ށް ޖަސްޓިސް ބިލް ި
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެތީގެމަޢުލޫމާތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް www.criminalcourt.gov.mv
އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  7775608ނަންބަރާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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 09ފެބްރުއަރީ 2016



ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް :މިއިޢްލާން  2016ފެބްރުއަރީ  11ވަނަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ޞަފުޙާ ) 1ޖުމްލަ  5ޞަފުޙާ(

ކްރިމިނަލް ކޯޓު

h

ކްރިމިނަލް ކޯޓް
މާލެ،
ހރާއްޖެ.
ދިވެ ި

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެހިކަލްތައް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު
ނަންބަރު  09) 145-SP/2016/22ފެބްރުވަރީ  (2016އިޢްލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢްލޫމާތު.

-1

ޮތ:
ބޭނުންވާގަ ް

ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ 04 ،ފޮރޮޅުލީ  04ވެހިކަލް މަރާމާތުކޮށް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައި ދިނުމާއި ދިމާވާ

މައްސަލަތައް ވަގުތުން ޙައްލުކޮށް ދިނުންެ.

-2

ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް:
ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިޝީޓާއިއެކު ހިމެނިފައިވާ އެނެކްސް 1-ގައި އެވަނީއެވެ.

-3

ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓްގައި އަހަރު ދުވަހަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވޭނެ އަގާއި ،މައްސަލައެއް ޖެހިގެން އެކަން
އެންގުމުން ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދެވޭނެ އެންމެ އަވަސް ވަގުތު ބަޔާން ކުރައްވަންވާ ެ
ނއެވެ .އަދި ސަރުކާރު ބަންދު
ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކަކީވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީ ގޮތެއްގައި ހިނގާ ދުވަސް
ތަކަކަށްވާތީ ،މިފަދަ ދުވަހެއްގައި ޚިދުމަ ް
ތ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު
ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.

-4

ކުއްލިކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެދިމާވިކަމެއް ވަގުތުން ޙައްލުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ .އޭގެ ފަހުން

ތ
އެދިމާވި ކަމެއްގެ މަޢްލޫމާ ު

ދިނުމަށް ފަހު ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
-5

ސާރވިސްކުރުމުގައި އެއްވެސް ސްޕެއަރއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމެއް ކުރަން ވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ބަޔާންކޮށް އަގާއިއެކު
ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އަދި އެކަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ ކޯޓުން އެކަމެއް ކުރުމަށް ލިޔުމަކުން އެން ު
ގމުންނެވެ.

ޞަފުޙާ ) 2ޖުމްލަ  5ޞަފުޙާ(

ކްރިމިނަލް ކޯޓު

ސްޕެއަރ ބަދަލުކުމަކީ ސަރވިސްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނަމަވެސް ބަދަލުކުރެވޭ ސްޕެއަރއަށް
އެވަގުތަށް ބާޒާރުގައި އެތަކެތީގެ އަގު ހުރި ރޭޓަކުން އަގު ދެވޭނެއެވެ.
-6

ސަރވިސްކުރާ ކޮންމެފަހަރަކު ބޮޑެތި ވެހިކަލްތަކުގެ ދަށާއިއެކު ދޮވެ ތެޔޮދުއްވަން ވާނެއެވެ.

-7

ހުށަހަޅަން ޖެހޭތަކެތި:
 -1ކޯޓުން ދޫކުރާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް.

 -2މިކަމަށް ކުރިމަތިލަނީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕެއްނަމަ،ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕުގެރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
 -3އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނަމަ ،ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ .

 -4ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ.

 -5ޖެނުއަރީ  2015ން 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.
-8

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭފަރާތް:
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ ޕޮއިންޓްގެ އުޞޫލުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކާއެވެ.

-9

ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތް:
.1

އަގަށް 60 :ޕޮއިންޓް

.3

ކޮލިޓީއަށް 20:ޕޮއިންޓް

.2
.4



މުއްދަތަށް؛ 10ޕޮއިންޓް
ތަޖުރިބާއަށް 10 :ޕޮއިންޓް

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

ތަޖުރިބާއަށްދެވޭ  10ޕޮއިންޓުން  05ޕޮއިންޓު )މި  05ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ަ
ބލާނީ ޖަނަވަރީ  2015އިން ފެށިގެން މިފަދަ ޚިދުމަތެއް
ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމާއި ،ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާކަމަށް ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ
ކުންފުނިތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށްބަލައި އެންމެގިނަ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާފައިވާ ނުވަތ ހިންގަމުން

ގެންދާ ފަރާތަށް އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް.


ށދެވޭ  10ޕޮއިންޓުން  05ޕޮއިންޓު )މި  05ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާނީ ޖަނަވަރީ  2015އިން ފެށިގެން މިފަދަ ޚިދުމަތެއް
ތަޖުރިބާއަ ް

ށދީފައިވާކަމާއި ،ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާކަމަށް ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ
ފޯރުކޮ ް
ތކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށްބަލައި ހިންގާފައިވާ ނުވަތަ ހިންގަމުން ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ
ކުންފުނި ަ

ޖުމްލައަގު އެންމެމަތީފަރާތަށް އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް.

 -10އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ،ބަލައިގަތުން:
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