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 ިލއުޝަުނން ބާރު ލިިބގެން ުހށަހަޅާަނމަ، ާބރު ލިބިފަިއވާ ފަރާުތގެ ައއިޑީކާުޑގެކޮޕީ/ަރޖިސްްޓރީގެ ކޮޕީ ޒޮބޯޑު ރި   7

 ވަނަ ނަންަބރުަގއި ލިސްްޓ ކޮށްފައިވާ ހުިރހާ ލިޔުންތަކެއް ހިަމނާަފއި  14ފޯުމގެ މި   8

 ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުން ޘާބިތުކުރަން ބޭނުންވާ ނުކުތާތައް ހިމަނާފައި   9

 ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ ފަރާތުން ޘާބިތުކުރަން ބޭނުންވާ ނުކުތާ ހިމަނާފައި   10

11 
މިޯފމުެގ )ޑޮކިުއމަންޓާއި ހެީކެގ ގޮުތގަިއ  ،ދަޢުވާިލބޭ ކޮންެމ ީމހަކަށް ،ަޝރީަޢތަށް ކޮޕީއަކާއި  ،ޢުވާުކރާފަރާތަްށ ކޮޕީއަާކއިދަ  

 ނާފައި ހިމެނޭ ހުރިހާލިުޔން ތަކާއެކު( ކޮޕީއެއް ހިމަ

 މިފޯުމގައި ފުިރހަމަ ކުރަްނޖެހޭ ުހރިހާ ަމޢުލޫމާތެއް ފުރިަހމަ ކުެރވިފައި.   12

 

 

 

 

 

 

 



 އްމު މަޢުލޫމާތު ހި މު 

ނޑަައާޅފައިވާ ަތންތަުނގައި އެ މިފޯުމގައި -1 ރުކޮށްަފިއވާ މިފޯމާ އެްއގޮތަށް ަތއްޔާ ،ޖާަގނެތްަނމަ  ލޫމާތު ލިޔާނެޢުނަްނބަެރއްަގއި ދޭންޖެހޭ މަ އެކި ބޭުނންތަކަށް ކަ
 ލިޔުމަކުން މަްއސަލަ ހުށަހެިޅދާެނއެވެ. 

 އެނޭގނޭގޮތަށް ކަޅު ުނވަތަ ނޫކުލަިއގެ ދެލި ނުފޭދޭ ގަަލމަކުންެނވެ. ުހންނަ އެްއޗެއް ސާފުކޮށް ކިޔަން ފުރަްނވާީނ، ލިޔެފައި އަތުންލިޔެ ފޯމު -2
 އިންނެވެ. 12ސަިއޒް  ،ފޮންޓް" ގައި  ފަރުމާމިފޯމާ ެއްއގޮތަށް ައމިއްަލއަށް ފޯމެއް ަތއްޔާރުކޮށް ފުަރންާވނީ ] -3
ފޯމު  ބަލާ ނައިސްފިނަމަދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު  07ފޯމު ހުށަހަޅާތާ .  ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ 03ލިބޭނީ ފޯމުގެ ޖަވާބު މި ،މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު -4

 ކެންސަލް ވާނެއެވެ.
ކޯޓަށް ދެއްކުމުންނެވެ.  (ރުފިޔާ ފަންސަވީސްރ )25.00ަދއްކަންެޖހޭ ގެ ގޮުތގައި ފީކުުރމަށް މަްއސަލަ ކޯޓުގައި ރަިޖސްޓްރީކުެރވޭނީ މަްއސަލަ ރަޖިސްްޓރީ -5

 ގެ ކުރިންެނވެ. 12:00ބަްނުދނޫން ކޮންމެ ުދވަެހއްގެ  ކޯޓަށް ފީ ބަލައިގަންާނނީ ރަްސމީ
 ށެވެ.އަ 3002703  ،3002701 ،3002700 މަށް ުގޅާނީކުރު މަޢުޫލމާތު ސާފުއިތުރު  -6
 ލިބެން ހުންާނނެެއވެ.އިން  www.civilcourt.gov.mv ކޯޓުގެ ެވްބސައިޓްސިވިލް މަޢުލޫމާތު  އިުތރު ،މިފޯުމގެ ނަމޫާނާއއި -7

 

 

 


