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# 
ފާހަގަ 
 ޖެހުމަށް 

ކޯޓުގެ 
 ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން  ބޭނުމަށް 

 ބިން ައމިއްލަ ކުރިކަން އެނގޭ ޢިމާރާާތއި ގޯީތގެ ރަިޖސްޓްީރގެ ކޮޕީ    1
 ރާެޟއް ނެތްކަުމގެ ލިޔުން ހިމެނިަފއި ތުގެ އިުޢތިރަުހނު ބެެހއްޓި ފަރާ ތަން ަރހުނު ކުެރވިަފއިާވނަމަ އްކަން ހުަށހަޅާވި   2
 މަްއސަލަ ހުށަހަޅަނީ ގަންނަ ަފރާތުން ކަމުަގއިާވނަަމ، ދެފަރާުތގެ ެދމެުދަގއިވެަފިއވާ ެއއްަބސްުވމުގެ ކޮޕީ    3

 ވިއްކާ ފަރާާތއި ަގންނަ ފަރާުތގެ ައއިީޑކާޑުގެ ކޮޕީ   
  އެަކމަށް ާޚއްޞަުކެރވިފަިއވާ ފޯމުނުވާނަމަ ުނވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ ޢައްޔަންކުރާަނމަ، ރީޢަތަށް ާޙޟިުރވުމަށް ބަދަުލގައި ީމހަކު ފޮޝަ   4

5 
ލިޔުންތައް  ފަދަ ނުވަތަ ޤަާރރު  ރިޒޮލިުއޝަން  ފާސްކޮށްަފއިވާ ބޯޑު ،ަޢއްޔަންޮކށްކުރުމަށް ަކނަޑއަޅާަފރާތެއް ޘީުލ އެފަާރތެއް ކޯުޓގައި ަތމް ،އިަމްއސަލަ ހުަށހެޅުމަށާ  ޝަޚްެޞއްަނމަޤާނޫނީ   

 ހިމަނާފައި 
 މަްއސަލަ ހުށަހަޅަނީ ަޕވަރ އޮފް އެޓާީނއެއް ލިިބގެން ކަމަްށވާަނމަ، ަޕވަރ އޮްފ އެޓާނީގެ ކޮޕީ    6
 ިލއުޝަުނން ބާރު ލިިބގެން ުހށަހަޅާަނމަ، ާބރު ލިބިފަިއވާ ފަރާުތގެ ައއިޑީކާުޑގެކޮޕީ/ަރޖިސްްޓރީގެ ކޮޕީ ބޯޑު ރިޒޮ   7
 ނާފައި މިފޯުމގެ )ޑޮކިުއމަންޓާއި ހެީކގެ ގޮުތގައި ިހމެނޭ ހުރިހާިލޔުން ތަކާއެކު( ކޮޕީއެއް ހިމަ  ،ކޮންމެ މީހަަކށްަމއްސަާލަގއި ހިމެނޭ  ،ޝަރީޢަތަށް ކޮޕީއަާކއި   8
 މިފޯުމގައި ފުިރހަމަ ކުރަްނޖެހޭ ުހރިހާ ަމޢުލޫމާތެއް ފުރިަހމަ ކުެރވިފައި.   9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 އްމު މަޢުލޫމާތު ހި މު 
 

 ރުކޮށްފަިއވާ ލިޔުމަކުން މަްއސަލަ ހުށަހެިޅދާެނއެވެ. މިފޯމާ ެއްއގޮތަށް ތައްޔާ  ،ާޖގަނެތްަނމަ  ލޫމާތު ލިޔާނެޢުނަްނަބރެްއގައި ދޭންޖެހޭ މަ އެކި ބޭނުންތަކަށް ަކނޑަައާޅފައިވާ ތަންަތނުަގއި އެ މިފޯުމގައި -1
 ނޭގޮތަށް ކަޅު ުނވަތަ ނޫކުލަިއގެ ދެލި ނުފޭދޭ ގަަލމަކުންެނވެ.އެނގޭ  ުހންނަ އެްއޗެއް ސާފުކޮށް ކިޔަން ފުރަްނވާީނ، ލިޔެފައި އަތުންލިޔެ ފޯމު -2
 އިންނެވެ. 12ސަިއޒް  ،ފޮންޓް" ގައި  ފަރުމާމިފޯމާ ެއްއގޮތަށް ައމިއްަލއަށް ފޯމެއް ަތއްޔާރުކޮށް ފުަރންާވނީ ] -3
 ފޯމު ކެންސަލް ވާނެއެވެ. ބަލާ ނައިސްފިނަމަދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު  07ަޅާތާ ފޯމު ހުށަހ.  ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ 03ލިބޭނީ ފޯމުގެ ޖަވާބު މި ،މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު -4
ގެ  12:00ޫނން ކޮންމެ ުދވަެހްއގެ ބަންދު  ކޯޓަށް ެދއްކުމުްނނެވެ. ކޯަޓށް ފީ ބަލަިއގަންާނނީ ަރސްމީ (ރުފިޔާ ފަންސަީވސްރ )25.00ދައްަކންޖެހޭ ީފގެ ގޮުތގައި ުކރުމަށް މަްއސަލަ ކޯޓުގައި ރަިޖސްޓްރީުކރެޭވނީ މަްއސަލަ ރަިޖސްޓްރީ -5

 ކުރިންެނވެ.
 ށެވެ.އަ 3002703  ،3002701 ،3002700 މަށް ުގޅާނީކުރު މަޢުޫލމާތު ސާފުއިތުރު  -6
 ލިބެން ހުންާނނެެއވެ.އިން  www.civilcourt.gov.mv ކޯޓުގެ ެވްބސައިޓްސިވިލް އިުތރު މަޢުލޫމާތު  ،މިފޯުމގެ ނަމޫާނާއއި -7

 
 

 


