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 ! އްސަވާ ޖަ   ✓ގައި   ދިމާލު ލިޔުމާ އެދިލައްވާ  ގެ ތެރެއިން   ލިޔުންތަކު ގައި ހިމެނޭ   1  –ރިޕޯޓުގެ އެނެކްސް  މުނުގޮތުގެ  ނި   ޤަޟިއްޔާ 
 އެހެނިހެން ލިޔުންތައް           ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ 

 ވަގުތީ އަމުރަށްއެދޭ ފޯމު   ތައްަބޔާންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފޯމާއި  
 ވަގުތީ އަމުރު   ލިޔުންތައް  އްކާެބހޭހެ 
 ރާމެދު ނިންމިގޮތް ވަގުތީ އަމު   ހެކިންގެ ަބޔާންތައް  
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 މީހަކު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު
 

 ވަގުތީ އަމުރު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމިގޮތް 

 
މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް 

 އެދޭ ފޯމު
 

 ކޯޓު އަމުރު 

 ހުއްދަ   ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ 
 އިޖުރާއީ ނުކުތާއާމެދު ނިންމިގޮތް    އްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ދިވެހި ރަ 

 ޯބޑު ރިޒޮލިއުޝަން 
 

 
އެންގުންތަކާއި ޝަރީޢަތުގެ ތެރެއިން އަންގާ 

 ނިންމުންތައް 
 އަގު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު   ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ 

 ފުކުރި ފޯމު ދަރަނި ރެކޯޑު ސާ   ޔުންތައް ލި   ފަރާތުގެ   ލިބޭ ދަޢުވާ
 ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ    ތައް ަބޔާންޖަވާުބ ފޯމާއި  
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 މީހަކު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު
 

 ސިޓީ 

 
އްޔަންކުރުމަށް ޢަމައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު 

 އެދޭ ފޯމު
   ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރުކޯޓަށް   
   

ގައި   1 –ނެކްސް ގެ ރިޕޯޓުގެ އެޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތު   ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ 
ނަމަ އެ ލިޔުމުގެ ނަން: މެއްހިމެނޭ އެހެން ލިޔު
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  ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ 
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