
 

 މު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯ ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަނަށް 
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 ނަން: ފުރިހަމަ ނަން: ފުރިހަމަ

 ޢުމުރު: ބަރު:ންކާޑް/ރަޖިސްޓްރީ ނަޑީއައި ޢުމުރު: ބަރު:ންކާޑް/ރަޖިސްޓްރީ ނަޑީއައި
 ވާ އެޑްރެސް:ރީ ކުރެވިފައިދާއިމީ/ރަޖިސްޓް ވާ އެޑްރެސް:ރީ ކުރެވިފައި/ރަޖިސްޓްދާއިމީ

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް:  މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް: 
 އެޕާޓްމަންޓް:     ފަންގިފިލާ: އެޕާޓްމަންޓް:     ފަންގިފިލާ:
 މަގު/ގޯޅި: މަގު/ގޯޅި:

 ރު:ބަންނަ ފޯން ބަރު:ންނަ ފޯން
 :އީމެއިލް އެޑްރެސް :އީމެއިލް އެޑްރެސް

 ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން: ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:
 މަޤާމު: މަޤާމު:

 !(ޖަހާ ފާހަގަ  މާގައިދި)ބޭނުންވާ ތް  ގޮއެދޭ  ރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަން ޙާޟި ކޯޓަށް  .3
 ފަރާތަށް      ދަޢުވާކުރާ     
 ވަކީލަށް      ޤާނޫނީ     
 ލުގައި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށްބަދަ     
 ފެކްސް ނަންބަރު:    
 އީމެއިލް އެޑްރެސް:     
 އެސް ފޮނުވަން އެދޭ ނަންބަރު: .އެމް.އެސް    

  މާގައި ދި)ބޭނުންވާ ޙާޟިރުވާ ފަރާތް މައްސަލާގައި ޝަރީޢަތަށް  .4
 !(ޖަހާ ފާހަގަ
 ޤާނޫނީ ވަކީލު  ބަދަލުގައި              
  ޝަޚްޞެއްނަމަ އެފަރާތަކުން ފޮނުވާ ފަރާތް ޤާނޫނީ      

)ކުރިން މިމައްސަލަ ނުވަތަ މިމައްސަލައާއި  ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް  .5
ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއް ނުވަތަ މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތައް ނުވަތަ 
ނުކުތާއެއް ހިމެނިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ވާނަމަ ތިރީގައިވާ ބައި 

 ހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.(ފުރި

  ބަރު:ނަންޤަޟިއްޔާ  ▪ ނަން: ފުރިހަމަ
 ރީޚް:ތާ ހުށަހެޅި ▪
 ނިމުނު ތާރީޚް: ▪

 

 ޢުމުރު:  ބަރު:ންނަ ކާޑުޑީއައި
 ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 އެޑްރެސް:  މިހާރު ދިރިއުޅޭ

 އެޕާޓްމަންޓް:   ފަންގިފިލާ:
 މަގު/ގޯޅި:

 ބަރު:ންނަ ފޯން
 :އީމެއިލް އެޑްރެސް
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  :ތަންފީޛުކުރަން އެދޭ ޤަޟިއްޔާ/ މައްސަލަ ނަންބަރު  .6

  ތަންފީޛުކުރަން އެދޭ ޤަޟިއްޔާ/ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކޯޓު/ޓްރައިބިއުނަލް: .7

  :ރީޚް ތަންފީޛުކުރަން އެދޭ ޤަޟިއްޔާ/ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ތާ  .8

  ތަންފީޛުކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ފަހަރު: .9
 ތައް:ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަޟިއްޔާ  ތަންފީޛުކުރަން  .10
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  އަދަބު ކަނޑައެޅުނު ފަހަރު: .11
  އަދަބު ކަނޑައެޅުނު ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ނަންބަރު: .12
  ޘާބިތު ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު: .13
 މުޅިޖުމްލަ: ނީގެދަރަ •  ބަރު:ނަން ތުވި ޤަޟިއްޔާ ޘާބި •

 ދަރަނީގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ިލބިފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު: •
ކުމާއި އެއްގޮތަށް މިހާތަަނށް ދައްކަންޖެހި ނުެދއްކިވާ ޙުދަރަނީގެ ތެރެއިން  •

 :ފައިސާގެ ޢަދަދު
 

  ބަރު:ނަންރެކޯޑް ފޮތުގެ  •
  ތުވި ތާރީޚް:ޘާބި •
  ބަރު:ނަންޞަފްޙާ  •

 ނުވާގޮތަށް( ފޮޅުވަތަށްވުރެ ދިގު  10) އްސަލަ ނިމިފައިވާ ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޟިއްޔާ/މަ ކުރަންއެދޭ ޤަ ޛު ތަންފީ   .14
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# 
ފާހަގަ 
 ޖެހުމަށް 

ކޯޓުގެ 
 ބޭނުމަށް 

 ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން 

 ސާބިތު ަދރަީނގެ ރެކޯްޑގެ ކޮޕީ    1
 ތަންފީޛު ކުުރމަށް ެއދޭ ޤަިޟއްޔާ/ ޙުުކމުގެ ކޮޕީ    2
 ލަތަުކގެ ޤަިޟއްޔާ / ޙުކުުމގެ ކޮޕީ ތަންފީޛު ކުުރމަށް ެއދި ހުށަހަޅާަފިއވާ ަމއްސަ   3

4 
އެކަމަށް ޚާްއޞަކުެރވިފަިއާވ ރީޢަތަށް ޙާިޟރުުވމަށް ބަދަުލގައި ީމހަކު ފޮނުވާނަމަ ނުވަތަ ޤާޫނނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަަމ، ޝަ  

  ފޯމު

5 
 ،ަޢްއޔަންކޮށްނަޑއަޅާަފރާތެއް ކުރުމަށް ކަޘީލު އެފަރާެތއް ކޯޓުަގއި ތަމް  ،އިމަްއސަލަ ުހށަހެޅުމަށާ  ަޝޚްެޞއްަނމަޤާނޫނީ   

 ަފދަ ލިޔުންތައް ިހމަނާފައި ނުަވތަ ޤަރާރު  ރިޒޮލިުއޝަން ފާސްކޮށްފަިއވާ ބޯޑު
 މަްއސަލަ ހުށަހަޅަނީ ަޕވަރ އޮފް އެޓާީނއެއް ލިިބގެން ކަމަްށވާަނމަ، ަޕވަރ އޮްފ އެޓާނީގެ ކޮޕީ    6
  ލިބިފަިއވާ ފަރާުތގެ ައއިޑީކާުޑގެކޮޕީ/ަރޖިސްްޓރީގެ ކޮޕީ ިލއުޝަުނން ބާރު ލިިބގެން ުހށަހަޅާަނމަ، ާބރުބޯޑު ރިޒޮ   7
މިޯފމުެގ )ޑޮކިުއމަންޓާއި ހެީކެގ ގޮުތގަިއ  ،ދަޢުވާިލބޭ ކޮންެމ ީމހަކަށް ،ަޝރީަޢތަށް ކޮޕީއަކާއި  ،ޢުވާުކރާފަރާތަްށ ކޮޕީއަާކއިދަ   8

 
 
 
 
ތަކުގެ ކޮޕީ ޙުކުމް )ޤަޟިއްޔާގެ ރިޕޯޓް ނުވަތަ  ގެން ނިމިފައިވާނަމަ ނިމުނުގޮތް އި ޅަ ކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަ ޛު ތަންފީ  .16

 ހިމެނުމަށް(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ނާފައި ހިމެނޭ ހުރިހާލިުޔން ތަކާއެކު( ކޮޕީއެއް ހިމަ
 މަ ކުރަްނޖެހޭ ުހރިހާ ަމޢުލޫމާތެއް ފުރިަހމަ ކުެރވިފައި.މިފޯުމގައި ފުިރހަ   9

 
 
 
 

 އްމު މަޢުލޫމާތު ހި މު 
 

ނޑަައާޅފައިވާ ތަންތަުނަގއި އެ މިފޯުމގައި -1 ރުކޮށްަފއިވާ މިފޯމާ ެއއްގޮތަށް ތަްއޔާ ،ނެތްަނމަ ޖާގަ ޫލމާތު ލިޔާނެޢުނަންބަެރްއގައި ދޭންޖެހޭ މަ އެކި ބޭނުްނތަކަށް ކަ
 ހުށަހެިޅދާެނއެވެ.  ލިޔުމަކުން މަްއސަލަ

 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 ެދއްކުުމންެނެވ.  (ރުފިޔާ ފަންސަީވސްރ )25.00ޖެހޭ ދައްކަން ީފގެ ގޮތުަގއި ުކރުމަށް މަްއސަލަ ކޯޓުގައި ރަިޖސްޓްރީުކރެޭވީނ މަްއސަލަ ރަިޖސްޓްރީ -5

 ގެ ކުރިންެނވެ. 12:00ބަްނުދނޫން ކޮންމެ ުދވަެހއްގެ  ކޯޓަށް ފީ ބަލައިގަންާނނީ ރަްސމީ
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.   03ފޯމުގެ ޖަވާބު ލިބޭނީ މިމައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު  -6
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