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 ސިވިލް ކޯޓ  
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ
 

 އިޢ ލާނާއި ގ ޅިގެން ދެވޭ މަޢ ލޫމާތ : 741A/2015/-144ކ ރި ނަންބަރ : ގަންނަން ބޭނ ންވެގެން  ކާރެއް  ކޯޓަށް  ސިވިލް 
 
 އާއެކ  މަޢ ލޫމާތ  ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.ސްޕެސިފިކޭޝަން ކާރ ގެހޯދަންބޭނ ންވާ  -1

 
މިކަމަށް ކ ރިމަތިލަނީ ކ ންފ ންޏެއް )ޕާރޓްނަރޝިޕެއް( ނަމަ ކ ންފ ނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހ ށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އަމިއްލަ  -2

ފަރާތަކ ން ނަމަ، ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ގެ އައި.ޑީ.ކާޑ ގެ ކޮޕީ ހ ށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި އަގ  ހ ށަހަޅާ ަފރާތްތަކ ން އިމްޕޯޓް މ ދާ 
 ސްގެ ކޮޕީއެއް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. ވިއްކ މ ގެ ލައިސަން

 
 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. ވަކިވަކިން ގެ އަގ ވެސް ކާރ ހ ރިހާ ބްރޭންޑެއްގެ  އެފަރާތަކ ން ވިއްކާ ހަޅ އްވާއިރ އަގ  ހ ށަ -3

 
 ދޭނެ މ އްދަތ  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ވޮރަންޓީޕާޓްސް ވޮރަންޓީ އާއި ސަރވިސް ކާރ ގެ ވިއްކަން ހ ށަހަޅާ  -4

 އެމ އްދަތ ގައިދޭނެ ޚިދ މަތްތަކ ގެ ތަފްސީލް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

 ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެ މ އްދަތެކެވެ.  ކާރ  މި ކޯޓަށްތަކެތި ގެނެސްދެވޭނެ މ އްދަތ  ަކމަށް ޖަހަންވާނީ  -5
 

އަިދ   ދައްކަންވާނެއެވެ.)އެކެއް( އަހަރ  ދ ވަހ ގެ އަހަރީީފ  01ނަމ ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް  ކޯޓ ގެޙަވާލ ކ ރާއިރ   ޓާމިކޯކާރ   -6
ރޑް ޕާޓީ އިންޝ އަރެންސްކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  ތަ

 
ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ސަޕްލައިކޮށްނ ދެވ ނ   ކާރ ޙަވާލ ކ ރެވޭ  -7 އެގްރިމަންޓ ގައިވާ މ އްދަތ ގައި ގެނެސްނ ދެވިއްޖެނަމަ، ކަ

ނޑޭނެއެވެ.  ގައިއިންސައްތަ ޖޫރިމަނާ ގޮތ  0.75ޖ މްލަ އަގ ން ދ ވާލަކަށް  ނަމަ،  ކެ
 

ނޑައެޅިފައިވާ -8 އަށްވ ރެ އިތ ރ  ވެއްޖެނަމަ،  15ޖ މްލަ އަގ ގެ %ގެން ކ ރެވޭ ޖޫރިމަނާ ސަޕްލައިކޮށްނ ދެވިކާރ  ތާރީޚަށް  ކަ
 އެހިސާބ ން އެއްބަސްވ ން ނިމ ަމކަށް ގެނެވޭނެއެވެ. 

 
ގަިއ  12:00ވަނަ ދ ވަހ ގެ  26ބަރ  ނޮވެމް 2015މަސައްކަތަށް ހ ށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބ  ބަލައިގަތ ން އޮންނާނީ  މި -9

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށްވ ރެ ލަހ ން ޙާޟިރ ވާ ަގއެވެ. ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ތިންވަނަ ފަންގިިފލާ( ) ކޯޓ  ސިވިލް އަދި ކަ
 ފަރާތްތަކ ގެ އަންދާސީ ހިސާބ  ަބލައެއް ނ ގަނެވޭނެއެވެ.

 
 ގޮތަށެވެ.އަންދާސީ ހިސާބ ތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ  -10

 40 )ްޕޮއިންޓް އަގަށް )އެންމެ ކ ޑަ އަގ  ހ ށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓ 
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 50 )ްޕޮއިންޓް މ އްދަތަށް )އެންމެ ކ ރ  މ އްދަތެއް ހ ށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓ 

 10 ްބަލާ އެންެމ ފ ރިހަމަ ހ ށަހެޅ މަކަްށ  ޕޮއިންޓް ވޮރަންޓީ ައށް )ޮވރަންޓީގެ މ އްދަތާއި، އެމ އްދަތ ަގއި ދޭ ޚިދ މަތަށ

 އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް(

 05 ާގ ނޭނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކާރ  އެތެރެކ ރ މ ގެ ލިޔ ން ކަސްޓަމްސްއިން ހޯދާ އަށް )ތަޖ ރިބާ ޕޮއިންޓް ތަޖ ރިބ

ވަަނ އަހަރ  އެންމެ ގިނަކާރ  އެެތރެކޮށްފައިވާ ފަރާތަްށ  2015އަދި  2013،2014ހ ށަހެޅ މ ންނެވެ. އެގޮތ ން 

 ިލބޭެނއެވެ. ޕޮއިންޓްނިސްބަތ ން ގިނަ 
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