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 ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު 

ޅާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދާއި، ބިޑް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ މަތުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ބިޑް ހުށަހަމިކަރުދާހުގައި ހިމެނޭނީ ގަންނަން ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދު
 އިރުޝާދެވެ.

 . ތަޢާރަފް:1
ރިފަރެންސް ނަންބަރ އަދި  1.1

 ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް 
95-PM/1/2014/17 

)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހަށް  11ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން  Toshiba (E-Studio 282)ނަންބަރު 
 ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއްހޯދުން

ދިނުމަށް  އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ސާރވިސްކޮށް  ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ބިޑްގެ ސްކޯޕް  1.1
މަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ. މިބިޑް ޝަރުތު ހަ

 ހުށަހެޅުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ދާނީ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންނެވެ. 

ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ  1.1
 ފަރާތްތައް 

މިމަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިހުޅުވާލެވެނީ މިކޯޓާއި އެކު މިކަމަށް އެގްރީމެންޓެއް ކޮށް 
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެއްބަސްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ބިޑް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް 

ޑް )އެއް އޮޕްޝަން( އެވެ. އެއް ބިޑަށްވުރެ ގިނަ ބިޑް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ހުށަހެޅޭނީ އެއް ބި
 އެފަރާތަކުން ހުށަހެޅި ހުރިހާ ބިޑެއް ބާޠިލްވާނެއެވެ.

 . ބިޑް ތައްޔާރުކުރުން 1 

ބިޑް ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ. ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމެންޓްސް އިނގިރޭސި ބަހުން  ބަސް  1.1
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ  1.1
 ލިޔުންތައް 

 ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ބިޑާއެކު ތިރީގައިމިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ބިޑް ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް  – 2.1ފޯމް 
 ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމް  – 2.2ފޯމް 
 އަގުހުށަޅާ ފޯމް – 2.3ފޯމް 
 ސްޕެސިފިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފޯމް  - 2.4ފޯމް 

ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އަގު ހުށަހަޅާ ތަކެތި ވަކިވަކިން ލިޔަންވާނެއެވެ. އަދި އެތަކެތީގެ އަގު  ބިޑްގެ އަގު އަދި ފައިސާ  1.1
 ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ފައިސާ އިން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ.

 ދުވަސް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 11ރިއަޑްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން ބިޑްގެ ވެލިޑިޓީ ޕީ ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑް  1.2

 .  ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން  1

ބިޑް ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް ބިޑް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތާރީޚުގައި ބިޑް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ  ބިޑް ހުށަހެޅުން  1.1
 ގަޑިއާއި ތަނަށް ބިޑް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ބިޑް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގަޑީގެ ކުރިން ނުވަތަ ފަހުން ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ބިޑް ބަލައިގަތުން  1.1

 ބިޑް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަން  1.1
 ތާރީޚް އަދި ގަޑި 

 11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މީޓިންގ ރޫމް 
 1112އޮކްޓޯބަރ  11 ތާރީޚް:
 11:11 ވަގުތު:
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ބިޑް ހުށަހަޅާ ވަގުތުގައި ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް ހުޅުވާލާއިރު އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަާގއި  ހުޅުވުން ބިޑް  1.2
 މުއްދަތު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ހާމަކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 . ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުން 2

ޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް ރަސްމީކޮށް ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބި ސިއްރު ކުރުން  2.1
އެންގުމުގެ ކުރިން ބިޑް ހުށަހެޅި އެއްވެސް ފަރާތަކަށްވެސް އަދި ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ 
ކަންތައްތަކުގައި ރަސްމީ ގޮތުން ނުހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ އެއްވެސް 

 މަޢުލޫމާތެއް ޙިއްސާ ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އޭޓްކުރާނީ މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ޤާނޫބިޑް އިވެލު އިވެލުއޭޓްކުރުން  ބިޑް  2.1
 ޚަރަދުކޮމިޓީއިންނެވެ. 

 . ބިޑް އެވޯޑްކުރުން 5

ފަރާތަކަށް ހައިކޯޓުގެ ބިޑް އެވޯޑްކުރެވޭނީ އިވެލުއޭޓް ކުރެވުނު އިރު އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ  ބިޑް އެވޯޑްކުރުން  5.1
 ޚަރަދުކޮމިޓީއިންނެވެ. ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެކަން އެންގޭނެއެވެ.

 . ރިޓެންޝަން ފައިސާ ހިފެހެއްޓުން 6
 - ރިޓެންޝަން ފައިސާ  6.1
 . އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ 7

 )ެއންެމ ދަށް ައގު ހުަށހަާޅ ފަރާތަކަްށ ެއންެމ ިގނަ ޕޮިއންޓް( %70 އަގު   7.1
ސާރވިސް ވޮރެންޓީގެ   7.1

 ތެރޭގައި ކަވަރކުރާ ޕާޓްސް 
 )ެއންެމ ަރނގަުޅ ުހށަހެުޅމަްށ ެއންެމ ިގނަ ޕޮިއންޓް(  15%

 ޮޕިއންޓް()އެންެމ ައވަސް މުއްދަެތްއެގ ތެރޭގަިއ ސާރިވސްދޭ ަފރާތަކަްށ އެްނމެ ގިަނ %10  ސާރވިސް   7.1
ަދއުލަުތެގ މުައއްސަާސ ަތކާއި  މިފަދަ ތަކެތި،ވަަނ ައހަރުްނ ފެށިެގން  1111) 5% ތަޖުރިބާ   7.2

ދީފައިވާ ަކމުެގ އެްނމެ ގިނަ ިލުޔން  އިވާ ކުްނފުިނތަކަްށ ސަރިވސްކޮށްރަޖިސްޓްރީޮކށްފަ
 ހުށަހަާޅ ފަާރތްތަކަށް ެއންެމ ގިަނ ޕޮއިންޓް(

 ކްރައިޓީރިއާ ކޮލިފިކޭޝަން  .8
 ބިޑާއެކު ފުރިހަމަކޮށް ުހށަހަަޅންެޖހޭ ހުރިާހ ލިުޔމެްއ ަހމައަްށ ުހށަހަަޅން ޖެހޭެނެއވެ. 8.1
ނުޑ ަޖހާފައި ހުްނނަވާެނއެވެ. 8.1  ތިރީަގިއވާ ިލޔުްނތަކުގަިއ ކުންުފނީގެ ތައްގަ

 ކުންފުިނ ނުވަަތ ފިހާރަިއެގ ރަޖްްސޓްރީ ކޮޕީ  -
 އިްމޕޯޓް މުާދ ިވްއކުމުގެ ހުއްދަިއެގ ކޮޕީ -
- GST  ީެރޖްސްްޓރޭޝަްނ ކޮޕ 
 ޯފމް މަޢުޫލމާތު  ފަާރތުގެ  ހުަށހަޅާ ބިޑް -
 ފޯމް  ހުަށހަޅާ ބިޑް -
 ފޯމް  ހުަށހަޅާ  އަގު  -
 ފޯމް  ހުަށހަޅާ ސްޕެސިފިކޭަޝން  -
8.1 - 
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Tel: +960 3325029/3007120: ފޯން       Fax: +960 3316471 :ްފެކްސ     URL: www.highcourt.gov.mv :  ވެބްސައިޓް

 

 

 ރިކުއަރމެންޓް ޝެޑިއުލް  – 1.1މް ފޯ 
 
 
 
 

 )މިބިޑާއެކު މިފޯމް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ(
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 ތީމުގެ )ާއބުރުޒު ިހނުގން(، މާެލ، ިދވެހިާރއްޖެ  ދިވެހިާރއްޭޖގެ ަހއިކޯޓު،
High Court of Maldives, Theemuge, Aaburuzu Higun, Male’, Republic of Maldives 

Tel: +960 3325029/3007120: ފޯން       Fax: +960 3316471 :ްފެކްސ     URL: www.highcourt.gov.mv :  ވެބްސައިޓް

 

 
 ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން   - 1.1ފޯމް 

 
 

 .(މުހިއްމެއްނޫނެވެ  ބިޑަން  މި  މައުލޫމާތު  މި )
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 ތީމުގެ )ާއބުރުޒު ިހނުގން(، މާެލ، ިދވެހިާރއްޖެ  ދިވެހިާރއްޭޖގެ ަހއިކޯޓު،
High Court of Maldives, Theemuge, Aaburuzu Higun, Male’, Republic of Maldives 

Tel: +960 3325029/3007120: ފޯން       Fax: +960 3316471 :ްފެކްސ     URL: www.highcourt.gov.mv :  ވެބްސައިޓް

 

 ބިޑާއެކު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމްތައް   - 11ފޯމް 
 
 

ހުށަެހޅުމަށް  ގައިވާ ލިޔުންތައް  10، 18)މިފޯމްގެ ނަންބަރ  ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް  1.1
 )ކުންފުީނގެ ަތއްަގނޑު ޖަާހފައި( ސަމާލުކަން ޭދއްާވނެއެވެ.(

 
 
 )ކުންފުީނގެ ަތއްަގނޑު ޖަާހފައި( ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމް  1.1
 
 
 )ކުންފުީނގެ ަތއްަގނޑު ޖަާހފައި( އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް  1.1
 
 
 )ކުންފުީނގެ ަތއްަގނޑު ޖަާހފައި( ސްޕެސިފިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފޯމް  1.2
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 ތީމުގެ )ާއބުރުޒު ިހނުގން(، މާެލ، ިދވެހިާރއްޖެ  ދިވެހިާރއްޭޖގެ ަހއިކޯޓު،
High Court of Maldives, Theemuge, Aaburuzu Higun, Male’, Republic of Maldives 

Tel: +960 3325029/3007120: ފޯން       Fax: +960 3316471 :ްފެކްސ     URL: www.highcourt.gov.mv :  ވެބްސައިޓް

 

 ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް   - 1.1ފޯމް 
 
 ތާރީޙް:                                                 
 :އިޢުލާން ނަންބަރ                                                

  ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނުވަތަ ކުންފުނި  .1
ޕާރޓްނަރޝިޕް އެއް ނަމަ ކޮންމެ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއް ނުވަތަ  .1

 ޕާރޓީއެއްގެ ނަން ވަކިން:
 

  (:TINޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރ ) .1
  ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޤައުމު: .2
  ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު އަހަރު: .5
  ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް: .6
 ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކުންފުނީގެ  .7

 ކާޑް ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ( IDޒެންޓެޓިވް ގެ )ރިޕްރެ 
 ގުޅޭނެ ނަންބަރު:                             ނަން:
 އީމެއިލް އެޑްރެސް:                            މަޤާމް:

 ކާޑް ނަންބަރ: ID                           އެޑްރެސް:
 

 ކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް އެޓޭޗްކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ގައި ބަޔާން ތިރީ  .8
 ކުންފުންޏެއް ނަމަ: ޕާރޓްނަރޝިޕެއް ނަމަ: ލޯކަލް އިންވެސްޓްމެންޓްއެއް ނަމަ: އަމިއްލަ ފަރާތެއް ނަމަ:

ID  ީވެރިޔާގެ  ކާޑް ކޮޕID  ީހުރިހާ ޕާރޓްނަރުންގެ  ކާޑް ކޮޕID  ްކާޑ
 ކޮޕީ 

 ކާޑް ކޮޕީ   IDޑިރެކްޓަރުންގެ 

 ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމެންޓް 
 މަހުގެ( 11)އެންމެ ފަހުގެ ފައިނޭންޝަލް 

 ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމެންޓް 
 11)އެންމެ ފަހުގެ ފައިނޭންޝަލް 

 މަހުގެ(

 ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމެންޓް 
)އެންމެ ފަހުގެ ފައިނޭންޝަލް 

 މަހުގެ( 11

 ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމެންޓް 
 މަހުގެ( 11ފައިނޭންޝަލް )އެންމެ ފަހުގެ 

ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ 
 ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ 

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް  ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް  ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް 

 ސީދު އަހަރީ ފީ ދެއްކި ރަ  އަހަރީ ފީ ދެއްކި ރަސީދު  އަހަރީ ފީ ދެއްކި ރަސީދު  އަހަރީ ފީ ދެއްކި ރަސީދު 
ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް 

 ސެޓްފިކެޓް 
ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން 

 ސެޓްފިކެޓް 
 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް 

މެމޮރެންޑަމް އާއި އާރޓިކަލް އޮފް    
 އެސޯސިއޭޝަން 

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ލިސްޓް )ނަން،    
 އެޑްރެސް( 

 ބިޑް ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: -0
  ްމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ، ބިޒްނަސް ޕްރޮފައިލް ) ބިޒްނަސް އޮބްޖެކްޓިވް، ކުރީގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލ

 ކަމުގެ ލިޔުންތައް، މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވާ ތަންތަނުގެ ލިސްޓް(
 

 ސޮއި:
 ޑު ކުންފުީނގެ ތަްއަގނ
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 ތީމުގެ )ާއބުރުޒު ިހނުގން(، މާެލ، ިދވެހިާރއްޖެ  ދިވެހިާރއްޭޖގެ ަހއިކޯޓު،
High Court of Maldives, Theemuge, Aaburuzu Higun, Male’, Republic of Maldives 
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 ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމް  – 1.1ފޯމް 
 ލިބެންވީ: ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް 
ނުޑމެްނ ިތރީ  ްސވަމެވެ:ަގއި ިމާވ ކަންަތއްަތކަށް ެއއްބައަޅުަގނޑު / ައޅުގަ

 
ައޅުަގނޑު/ައޅުަގނޑުމެން ބިޑުގަިއވާ ަކންތައްތަާކއި ޑެިލވަރީ ޝެިޑއުލް އާިއ ެއއްޮގތަށް ިމ ަބޔާންކުާރ މަސައްކަްތ ފުިރަހމަ )ހ( 

 ކޮށްދޭެނ ކަމުގެ ަޔޤީންކަން އަރުވަެމވެ: )މަސައްަކތުެގ ަނން ިލޔުއްވާ(
  

 
 މުޅި ޖުމްަލ އަގަކީ:  ގެ)ށ( އަޅުަގނޑު/ައޅުަގނޑުެމންެގ ިބޑް

 

ނޑު/އަޅުަގނޑުެމންގެ ބިޑްގެ ވެލިޑިޓީ ުމއްަދތަކީ ުހށަހަާޅ ތާރީޚުްނ ެފށިެގްނ )ނ(  ދުވަެހވެ. ައދި މިުމއްަދތުެގ ެތރޭގަިއ  11އަޅުގަ
 ރިކުއެސްޓްކޮށްިފނަމަ ބިޑްގަިއވާ ގޮުތގެ މަސައްކަތް ުފރިހަމަކޮްށދެވޭެނއެވެ.

 އޮޕްަޝްނ ެއވެ.( 11ވެ. ))ރ( ިމމަސައްަކތަށް ައޅުަގނޑުެމން ހުަށހަޅާަފއިާވނީ އެންމެ ބިޑެކެ

)ބ( އަުޅަގނޑު/ އަޅުަގނޑުެމްނ ިމމަސައްކަަތށް ހޮިވއްެޖނަމަ އަުޅަގނޑު/އަޅުަގނޑުެމްނނާިއ ހައިކޯާޓއި ެދމެުދ ެއއްބަސްުވެމއް 
 އުފައްދަިއ ެއއާިއ އެްއގޮތަށް ަމސަްއކަތްކޮށް ދިުނމަްށ އެއްބަްސވަމެވެ.

 ޅާަފއިވާީނ ެތދު މަޢުލޫާމތެވެ.)ޅ( ައޅުަގނޑު/ައޅުަގނޑުެމން މިިބޑާއެކު ުހށަހަ

)ކ( އަުޅަގނޑު/ އަޅުަގނޑުެމްނ )ވިޔަާފރިވެރިޔާ، ާޕރޓްނަުރން، ކުްނފުނީެގ ޑިރެކްޓަުރން( މިބިޑް ަތްއާޔރުކުރުމުގަިއ ެއްއވެސް 
 ގޮތަކުްނ ަހއިކޯޓުެގ ެއއްވެްސ މުވަްއޒަފަކާއި ގުޅުެމއް ބާއްވާަފއިުނާވނެ ކަމުގެ ޔަޤީންަކްނ އަުރވަމެވެ.

ނޑު/ އަޅުަގނޑުެމްނ )ވިޔަާފރިވެރިޔާ، ާޕރޓްނަުރން، ކުްނފުނީެގ ޑިރެކްޓަުރން( ަހއިކޯޓުގެ ެއއްވެްސ މުވަްއޒަަފކާއި )އ( އަ ޅުގަ

 /ބައްޕަ( ޯނންާނެނ ކަމުެގ ޔާޤީންަކން އަުރވަމެވެ.ަމްނމަަ، ޢާއިލީ ގުުޅމެްއ )ދަރިެއއް، އަނިބީމހާ/ފިރިީމހާ

ނޑު/ައޅުަގނޑުމެން ބިްޑ ޑޮކިއުެމން  ޓްްސ ގަިއވާ ހުރިާހ ާމއްދާެއއް ިކޔަިއ އެަކންކަމަްށ ެއއްބަްސވަމެވެ.)ވ( އަޅުގަ

 ނަން:
 މަޤާމު:
 ސޮއި:

 ކުންފުީނގެ ތަްއަގނޑު:
 ތާރީޚް:
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 ތީމުގެ )ާއބުރުޒު ިހނުގން(، މާެލ، ިދވެހިާރއްޖެ  ދިވެހިާރއްޭޖގެ ަހއިކޯޓު،
High Court of Maldives, Theemuge, Aaburuzu Higun, Male’, Republic of Maldives 

Tel: +960 3325029/3007120: ފޯން       Fax: +960 3316471 :ްފެކްސ     URL: www.highcourt.gov.mv :  ވެބްސައިޓް

 

 : އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް  1.1ފޯމް 
 

 ބިޑް ހުށަހަޅާ ަފރާތުގެ ނަން:
  އިޢުލާން ނަންބަރ އަދި މަސައްކަތުގެ ނަން: 

 
TIN :ނަންބަރ 
 
 

 GSTރޭޓް ) ތަފްޞީލް  އަދަދު  ނަންބަރ
 އާއިއެކު(

ޖުމްލަ އަގު 
(GST )ުއާއިއެކ 

މުއްދަތު 
 )ދުވަހުން(

      

 
 

 
 

 
 ސޮއި:

 ކުންފުީނގެ ތަްއަގނޑު:
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 ތީމުގެ )ާއބުރުޒު ިހނުގން(، މާެލ، ިދވެހިާރއްޖެ  ދިވެހިާރއްޭޖގެ ަހއިކޯޓު،
High Court of Maldives, Theemuge, Aaburuzu Higun, Male’, Republic of Maldives 

Tel: +960 3325029/3007120: ފޯން       Fax: +960 3316471 :ްފެކްސ     URL: www.highcourt.gov.mv :  ވެބްސައިޓް

 

 ސްޕެސިފިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފޯމް  – 1.2ފޯމް 

 .(ނުޖެހެއެވެ  ހުށަހަޅާކަށް  މިފޯމް )

 

 

 

 ސޮއި:
 ކުންފުީނގެ ތަްއަގނޑު:


