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ފާހަގަ 

 ޖެހުމަށް 

ކޯޓުގެ 

 ބޭނުމަށް 
 ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން 

 ކޮޕީ ޕާސްޕޯޓް/ްޑަރއިިވންގ ލައިސަްނސް ކާޑުގެ /ރުދަކު ަނމަ އެަފރާތުގެ އައިޑީާކޑުްއސަލަ ހުށަހަޅަނީ ފަ މަ   1
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 ންމެ ފަހުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.ބައިކުރަން ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރަން ހުށަހަޅާ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މުދަލެއްނަމަ އެ   3
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ރާޟެއް ނެތްކަމުގެ އިޢުތިތުގެ ުދަލެއްނަމަ ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާބައިކުރަން ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރަންއެދެނީ ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ މ  

 ލިޔުން. 

5 
 ،ަޢްއޔަންކޮށްނަޑއަޅާަފރާތެއް ކުރުމަށް ކަޘީލު އެފަރާެތއް ކޯޓުަގއި ތަމް  ،އިމަްއސަލަ ުހށަހެޅުމަށާ  ަޝޚްެޞއްަނމަޤާނޫނީ   
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 މަްއސަލަ ހުށަހަޅަނީ ަޕވަރ އޮފް އެޓާީނއެއް ލިިބގެން ކަމަްށވާަނމަ، ަޕވަރ އޮްފ އެޓާނީގެ ކޮޕީ    6

  ލިބިފަިއވާ ފަރާުތގެ ައއިޑީކާުޑގެކޮޕީ/ަރޖިސްްޓރީގެ ކޮޕީ ިލއުޝަުނން ބާރު ލިިބގެން ުހށަހަޅާަނމަ، ާބރުބޯޑު ރިޒޮ   7

 ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުން ޘާބިތުކުރަން ބޭނުންވާ ނުކުތާތައް ހިމަނާފައި   8

 ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ ފަރާތުން ޘާބިތުކުރަން ބޭނުންވާ ނުކުތާ ހިމަނާފައި   9

10 
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