c
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރު145-SP/2016/70 :

އިޢްލާން
އ
ރކްސް ،ޓޮސީބާ ،އަދި ކެނޯން ބްރޭންޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތަ ް
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ޒެ ޮ
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ހާޒިރުވެފައިވަނީ
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)08

ނޮވެމްބަރ

(2016

ކެނޯން

ބްރޭންޑްގެ
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މ
އެން ެ

ފަރާތަކުންކަމަށްވާތީ ،އެޢިއުލާން ބާތިލްކޮށް  02ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.
ކނޯން ބްރޭންޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް
ޓސީބާ ،އަދި ެ
ޓގައި ބޭނުންކުރާ ޒެރޮކްސްޮ ،
ކްރިމިނަލް ކޯ ު
ވ ފަރާތްތަކުން 2016
ކރުމާއި 02 ،އަހަރު ދުވަހަށް ސާރވިސްކޮށް ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަ ާ
މަރާމާތު ު

ނޮވެމްބަރ 22

މނަލްކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ވަނަދުވަހުގެ  11:00އަށް ކްރި ި
ހޯދަންބޭނުންވާ

ޚިދުމަތާގުޅޭމަޢުލޫމާތު

މނަލް
ކްރި ި

ކޯޓުގެ

ވެބްސައިޓް

 www.criminalcourt.gov.mvއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  7668281ނަންބަރާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް :މި އިޢުލާން ނޮވެމްބަރު  16ވަނަދުވަހުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.
ކުރިމިނަލް ކޯޓު  ،ހަވީރީހިނގުން  ، 20210ފޯން 3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

c
ޓ
ނލް ކޯ ު
ކްރިމި ަ
މާލެ
ޖ
ދިވެހިރާއް ެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު
ނަންބަރު  15) 145-SP/2016/70ނޮވެމްބަރ  (2016އިޢްލާންއާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢްލޫމާތު.
-1

ޮތ :ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައި ދިނުމާއި ،މެޝިން
ބޭނުންވާގަ ް
ބޭނުންކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ވަގުތުން ޙައްލުކޮށް ދިނުންެ.
 ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތަކަކީ:

 1 – 1ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ޒެރޮކްސް DN5020

 1 – 2ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ޓޮޝީބާ އީ ސްޓޫޑިއޯ 181
 3 – 3ކެނޯން ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން

IR2525

 -2ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓްގައި މަހަކު އެއްފަހަރު މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވޭނެ އަގާއި ،މައްސަލައެއް ޖެހިގެން އެކަން
އެންގުމުން ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދެވޭނެ އެންމެ އަވަސް ވަގުތު ބަޔާން ކުރައްވަންވާނެއެވެ .އަދި ސަރުކާރު
ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކަކީވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީ ގޮތެއްގައި
ށވާތީ ،މިފަދަ ދުވަހެއްގައި ޚިދުމަތް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި
ހިނގާ ދުވަސް ތަކަކަ ް
ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.
ލއި ބަދަލުކޮށްދެވޭނެ ޕާޓްސް ތަކާއި ބަދަލުކޮށް ނުދެވޭނެ ޕާޓްސްތައް
 -3ޚިދުމަތްދޭފަރާތުން އިތުރުއަގަކާނު ަ
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރިމިނަލް ކޯޓު  ،ހަވީރީހިނގުން  ، 20210ފޯން 3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

-4

ހުށަހަޅަން ޖެހޭތަކެތި:

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

 -2އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނަމަ ،ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ .
 -3ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ.

ޓމޭޓް ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމާއި،
 -4ޖަނަވަރީ  2014ން ފެށިގެން އެސް ި
ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާކަމަށް ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ

ކުންފުނިތަކުން

ލިޔުންތަކަށެވެ.

ދީފައިވާ

ލިޔުމުގެ

ކޮޕީ.

ތަޖުރިބާއަށް

ޕޮއިންޓް

ދިނުމުގައި

ބަލާނީ

ހަމައެކަނި

މިފަދަ

 -5މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭފަރާތް:
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ ޕޮއިންޓްގެ އުޞޫލުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކާއެވެ.
-6

ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތް:
.1

އަގަށް 80 :ޕޮއިންޓް

.2

ތަޖުރިބާއަށް 20 :ޕޮއިންޓް




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

ބލާނީ ޖަނަވަރީ  2014ން ފެށިގެން މިފަދަ
ތަޖުރިބާއަށްދެވޭ  20ޕޮއިންޓުން  10ޕޮއިންޓު )މި  10ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ަ

ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމާއި ،ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާކަމަށް ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު

ދފައިވާ ލިޔުންތަކަށްބަލައި އެންމެގިނަ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާފައިވާ
ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް ީ
ނުވަތ ހިންގަމުން ގެންދާ ފަރާތަށް އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް.



ތަޖުރިބާއަށްދެވޭ  20ޕޮއިންޓުން  10ޕޮއިންޓު )މި  10ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާނީ ޖަނަވަރީ  2014ން ފެށިގެން މިފަދަ
ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމާއިި ،
ޚދުމަތް ދެމުންގެންދާކަމަށް ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު

ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށްބަލައި ހިންގާފައިވާ ނުވަތަ ހިންގަމުން
ނޓް.
ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޖުމްލައަގު އެންމެމަތީފަރާތަށް އެންމެގިނަ ޕޮއި ް

 -7އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ،ބަލައިގަތުން:
ތާރީޚް 22 :ނޮވެމްބަރު 2016

ގަޑި11:00 :

ތަން:ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ މީޓިންގ ރޫމް.

 15ނޮވެމްބަރ 2016

ކުރިމިނަލް ކޯޓު  ،ހަވީރީހިނގުން  ، 20210ފޯން 3332633 :ފެކްސް 3344086 :ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

c

ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،

ދިވެހިރާއްޖެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް
އއި ގުޅޭ
ރ  15 ) 145-SP/2016/70ނޮވެމްބަރ  (2016އިޢުލާން ާ
ބ ު
ނ ަ
ކޓުގެ ނަ ް
މނަލް ޯ
ކްރި ި
 -01ހުށަހަޅާ ފަރާތް...........................................................................................................................:
 -02އަގު......................................................................................................................................:
ޖީ.އެސް.ޓީ ...................................................................................................................6%
ޖުމްލަ.................................................................................................................. -:
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