
ުޑިވިޜަނަށްުބަލާުުުނިޔާގެުމައްސަލަުކ ދިުމައްސަލަތަކާއިުއަވަސްުދަލާއިުފައިސާއާބެހުޭުމ ު
ުމައްސަލަުހ ށަހަޅާުފޯމ ުުު

ު

 

ުފަރާތ ގެުމަޢ ލޫމާތ ު މައްސަލަުހ ށަހަޅާު .1
ުުނަން:ުފ ރިހަމަ

ުުޢ މ ރ :ުުަބރ :ންކާޑް/ރަޖިސްޓްރީުނަޑީއައި
ުުދާއިމީ/ރަޖިސްޓްރީުކ ރެވިފައިވާުއެޑްރެސްު:

ުުރިއ ޅޭ/ހ ންނަުއެޑްރެސް:ުދިުމިހާރ 
ުުއެޕާޓްމަންޓް:ުު    ފަންގިފިލާ:
ުުމަގ /ގޯޅިު:

ުުަބރ :ންނަުފޯން
ުުު:އީމެއިލްުއެޑްރެސް
ުުވަޒީފާުއަދާކ ރާތަން:

ުު:މަޤާމ 

 

ފޮނ ވަންުޙާޟިުކޯޓަށުްު .2 ު!ު(ޖަހާުފާހަގުަުމާގައިދި)ބޭނ ންވުާުތުްުގޮުއެދުޭުުުރ ވ މ ގެުއަމ ރު 
ުުުުުުުފަރާތަށްުުުދަޢ ވާކ ރާުުުުުު
ުވަކީލަށްުުުުުު ޤާނޫނީުުުުުު
ުބަދަލ ގައިުޢައްޔަންކޮށްފައިވާުފަރާތަށްުުުުުު
ުފެކްސްުނަންބަރ ު:ުުުު
ުއީމެއިލްުއެޑްރެސް:ުުުުުު
ުއެސްުފޮނ ވަންުއެދޭުނަންބަރ :ުު.އެމް.އެސްުުުު

 

 

 

 

ުރަސްމީުބޭނ މަށްު

ު:ހ ށަހެޅ ނ ުތާރީޚްުޤަޟިއްޔާުނަންަބރ :

ުު:ށްުފޮނ ވ ނ ުތާރީޚްވިޜަނަޑިުޑިސްޕިއ ޓްުރިޒޮލިއ ޝަން

ުނިމ ނ ުތާރީޚް:ު:ޑިވިޜަނަށްުފޮނ ވ ނ ުތާރީޚްުޝަރީޢަތްކ ރާ

B3-02 

 

ބައިކ ރ ނުްުުުގޯތިު  / ޢައްޔަންކ ރ ންުު    



ޙާޟިރ ވާުފަރާތުްުމައްސަލާގައިުޝަރީޢަތަށުްު .3
ު!ު(ޖަހާުފާހަގުުަުމާގައިުދި)ބޭނ ންވާު

ުބަދަލ ގައިުުުުުުުުޤާނޫނީުވަކީލ ުުުުުުު

ުޤާނޫނީުޝަޚްޞެއްނަމަުއެފަރާތަކ ންުފޮނ ވާުފަރާތްުުުުުުުު

ުމައްސަލަތައްުގ ު .4 ުނ ވަތުަުުޅ ންހ ރި ުމިމައްސަލަ )ކ ރިން

ުހިމެނުޭު ުމިމައްސަލާގައި ުނ ވަަތ ުމައްސަލައެއް ުހ ރި ުގ ޅ ން މިމައްސަލައާއި
ުވާނަމުަު ުމައްސަލައެއް ުހިމެނިގެންުހ ަށހަޅާފައިވާ ުނ ވަަތުނ ކ ާތއެއް ނ ކ ާތަތއް

ުތިރީގައިވާުބައިުފ ރިހަމަުކ ރަންވާނެއެވެ.(

ުުނަނުް:ުފ ރިހަމަ

ުުޢ މ ރ ު:ުުބަރ ު:ންނަުކާޑ ޑީއައި

ުުއެޑްރެސްު:ުދާއިމީ

ުުއެޑްރެސް:ުުުމިހާރ ުދިރިއ ޅޭ

ުުއެާޕޓްމަންޓްު:ުު    ފަންގިފިލާ:

ުުމަގ /ގޯޅިު:

ުުބަރ ު:ންނަުފޯން

ުުު:އީމެއިލްުއެޑްރެސް

ު
 ުުބަރ :ންޤަޟިއްޔާުނަ ▪
ުރީޚްު:ތާުުހ ށަހެޅި ▪
ުނިމ ނ ުތާރީޚުް: ▪

ު

ުފޮޅ ވަތަށްވ ރެުދިގ ނ ވާގޮތަށްު(10ުު)ުުުގެުޚ ލާޞާު:ބައިކ ރަންުނ ވަތަުޢައްޔަންކ ރަންުއެދޭގޮތ ު .5
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު
ު

ުލޫމާތ ުގޯތީގެުމަޢ ުުު .6
 ުމ ދާުމިލްކ ވިުޤަޟިއްޔާުނަންބަރ ު:ުުގޯތީގެުނަންު:

 ުގޯތީގެުބޮޑ މިންު)އަކަފޫޓ (ު:ުުޢިމާރާތާއިުގޯތީގެުރަޖިސްޓްރީުނަންބަރ ު:

 ުމަގ ގެުނަންު:ުުކޮށީުނަންބަރ ު:

 

ުލޫމާތ ުބެހެނިވެރިންގެުމަޢ ު   .7
ުގ ޅޭނެުފޯނ ުނަންބަރ ުުނަންބަރ ުުުއައިޑީކާޑ ުުމިހާރ ގެުއެޑްރެސްުުދާއިމީުއެޑްރެސްުުނަންު

     

     



 

ުފ ރިހަމަކ ުމިު ުފ ރިހަމަުފޯމ ގައި ުމަޢ ލޫމާތ  ުުކ ރެވިފައިނ ވާުުރަންޖެހޭ ުލިޔ ންތައުްުފޯމާއެކ ުމިުފޯމާއި، ުހ ށަހަޅަންޖެހޭ
ުނ ގަނެވޭނެއެވެު.އްުފާތ ގޮތަކަށްުހ ންނަުފޯމ ުބަލައެުފޯމާއި،ުމިފޯމ ގެުނަމޫނާއާުތަުުުފައިނ ވާުޅާުށަހަުހ ު

ު

ުއިޤްރާރ : .10
ުކަމަށްުއިޤްރާރ ވަމެވެ.ުުުުތެދ ުމަޢ ލޫމާތ ުު،ލޫމާތަކީޢ ުމިފޯމ ުފ ރ މ ގައިުދީފައިވާުމަުުުުުުުު

ު

ުފަރާތ ގެުސޮއި:ުުުުހ ށަހަޅާުމައްސަލަ
ު.............ު..........................................................ނަން:ު

ުއްޔަތ ު:ޘިއިޙަ
ު……20 / ……… / ………:ތާރީޚ 

ު
ު

     

     

     

     

 

ުއެދޭގޮތްުޢައްޔަންކ ރަނުްުުު/ު މ ދާވަކިކ ރަންުއެދޭުގޮތްުނ ވަތަުގޯތިުބައިކ ރަންު .8
 

 

 

 

)އެއްެވސްުފަރާެތްއގައިުރަހ ނ ުކ ރެިވަފއިުނ ަވތަުކ އްޔަްށދެިވަފއިުުގޮތްއެދޭުގޯތިުނ ވަތަުމ ދާުހ ރިުޢައްޔަންުކ ރަންު /ު ބައިކ ރަންު .9
ުަފއިކަންުބަޔާންކ ރަްނާވެނއެެވ.(ުާވލ ކ ެރިވޙަުނ ަވތަު

 

 

 

 

ު



ު

ު

ު

ު

ުއްމ ުމަޢ ލޫމާތ ުހިުމ ު

ުއެުމިފޯމ ގައި -1 ުތަންތަނ ގައި ުކަނޑަައޅާފަިއާވ ުބޭނ ންތަކަށް ުމަުއެކި ުދޭްނޖެހޭ ުލިޔާނެޢ ނަްނބަެރްއގައި ުެއްއޮގތަށްުު،ާޖަގނެތްަނމަުލޫމާތ  މިފޯމާ
 ކޮށްަފިއާވުލިޔ މަކ ންުަމއްސަލަުހ ށަހެިޅދާނެެއެވ.ުރ ތައްޔާ

 އެނޭގނޭޮގތަށްުކަޅ ުނ ަވތަުނޫކ ލަިއެގުދެލިުނ ފޭދޭުަގަލމަކ ންެނެވ.ުހ ންނަުއެްއޗެއްުސާފ ކޮށްުކިޔަންުފ ރަްނާވީނ،ުލިޔެފައިުއަތ ންލިޔެުފޯމ  -2
 އިންނެެވ.12ުސަިއޒްުު،ންޓް"ުަގއިުފޮުފަރ މާމިފޯމާުެއްއޮގތަށްުައމިއްަލއަށްުފޯމެއްުަތއްޔާރ ކޮށްުފ ަރންާވނީު] -3
ުހ ށަެހޅ މަށްފަހު މި -4 ުކޯޓަށް ުމިު،ަމއްސަލަ ުިލބޭނީ ުަޖވާބ  03ުުފޯމ ެގ ުހ ށަަހޅާތާ ުފޯމ  ު ުތެރޭަގެއެވ. ުބަލ07ުުާދ ަވހ ެގ ުަޖާވބ  ުެތރޭަގއި ދ ަވހ ެގ

 ނައިސްިފނަމަުފޯމ ުކެްނސަލްުާވެނއެެވ.
ުަރޖިސްޓްު -5 ުމައްސަލަ ުަރޖިސްްޓރީކ ެރޭވީނ ުކޯޓ ގައި ުރީމަްއސަލަ ުކ ރ މަށް ުޮގތ ަގއި ުފީެގ ު)25.00ަދއްކަންެޖހޭ ކޯޓަށްުު(ރ ފިޔާުފަންސަީވސްރ

 ެގުކ ރިންނެެވ.12:00ުަބންދ ނޫންުކޮންމެުދ ަވެހްއެގުުދެއްކ މ ންެނެވ.ުކޯޓަށްުފީުބަލައިަގްނނާީނުރަސްމީ
 އަށެެވ.ު 3002703ު،3002701ުު،3002700ުމަށްުގ ޅާނީކ ރު މަޢ ޫލމާތ ުސާފ އިތ ރ ު -6
 ލިބެންުހ ންާނނެެއެވ.އިނwww.civilcourt.gov.mvުުްުކޯޓ ެގުެވްބސައިޓްސިިވލްުއިތ ރ ުމަޢ ލޫމާތ ުު،ާނާއއިެގުނަމޫމިފޯމު  -7

 

ު

#ު
ފާހަގުަު

ުޖެހ މަށްު

ކޯޓ ގުެު

ުބޭނ މަށްު
ުފ ރިހަމަވާންޖެހޭުކަންކަންު

ުކޮޕީުޕާސްޕޯޓް/ްޑަރއިިވންގުލައިސަްނސްުކާޑ ެގު/ރ ދަކ ުަނމަުއެަފރާތ ެގުއައިޑީާކޑ ްއސަލަުހ ށަހަޅަނީުފަުމ1ުުުަ

ުންުނ ަވތަުޢައްޔަންކ ރަންުެއދޭޮގތ ެގުލިޔ ންުނ ަވތަުކ ެރހ ން.ބައިކ ރ2ުުުަ

ުބައިކ ރަންުނ ަވތަުޢައްޔަންކ ރަންުހ ށަަހޅާުރަިޖސްޓްރީުކޮށްފަިއާވުމ ދަލެްއނަމަުއެންމެުފަހ ެގުަރޖިސްޓްީރެގުކޮޕީ.3ުުު

4ު
ުމު ުު ުކ ރެިވފަިއާވ ުރަހ ނ  ުޢައްަޔންކ ރަްނއެެދީނ ުނ ަވތަ ުަރހ ބައިކ ރަން ުފަރާދަލެއްަނމަ ުބެހެއްޓި ުނ  ުނެތްކަމ ެގުއިޢ ތިތ ެގ ާރޟެއް

 ލިޔ ން.ު

5ު
ުުު ުހ ށަހެޅ މަށާުުަޝޚްެޞއްނަމަޤާނޫނީ ުތަމްުު،އިަމްއސަލަ ުކޯޓ ގައި ުއެފަރާެތއް ުޘީލ  ުކަނޑަައޅާފަރާެތއް ު،ޢަްއޔަންކޮށްކ ރ މަށް

ުަފދަުލިޔ ންތައްުިހމަނާފައިުނ ަވތަުޤަރާރ ުުރިޒޮލިއ ޝަންުފާސްކޮށްފަިއާވުބޯޑ 

ުްއސަލަުހ ށަހަޅަނީުަޕވަރުއޮފްުއެޓާީނއެއްުލިިބެގންުކަމަްށާވަނމަ،ުަޕވަރުއޮްފުއެޓާނީެގުކޮޕީުމ6ުުުަ

ުިލއ ޝަނ ންުބާރ ުލިިބެގންުހ ށަހަޅާަނމަ،ުާބރ ުލިބިފަިއާވުފަރާތ ެގުައއިޑީކާޑ ެގކޮޕީ/ަރޖިސްްޓރީެގުކޮޕީުބޯޑ ުރިޒ7ުުުޮ

ުަތއްުހިމަނާަފއިުހ ށަހަޅާުލިޔ ންތަކ ންުޘާބިތ ކ ރަންުޭބނ ންާވުނ ކ ތ8ުުުާ

ުހ ށަހަޅާުހެކިްނެގުފަރާތ ންުޘާިބތ ކ ރަްނުބޭނ ންާވުނ ކ ތާުިހމަނާަފއ9ުުުުި

10ު
ުކޮޕީއަާކއިދަުު ުކޮޕީއަކާއިުު،ޢ ާވކ ރާފަރާތަްށ ުީމހަކަށްު،ަޝރީަޢތަށް ުކޮންެމ ުޮގތ ަގިއުު،ދަޢ ާވިލބޭ ުހެީކެގ ު)ޑޮކިއ މަންޓާއި މިޯފމ ެގ

ުނާފައިުހިމަހިމެނޭުހ ރިހާލިޔ ންުތަކާއެކ (ުކޮޕީއެއްު

ުޢ ލޫމާތެއްުފ ރިަހމަުކ ެރިވފައިުމިފޯމ ގައިުފ ިރހަމަުކ ރަްނޖެހޭުހ ރިހާުމ11ުުުުަ


