
 ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފޯމު ނިޔާގެ މައްސަލަ ބަލާ ކުދި މައްސަލަތަކާއި އަވަސް މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ  

 
 

 
 
 ގަންނަ ފަރާތް                     ވިއްކާފަރާތް         މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތް  .1

  ގަންނަ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .3 މަޢުލޫމާތު ވިއްކާ ފަރާތުގެ   .2
  ފުރިހަމަ ނަން:

  ޢުމުރު:  އައިޑީކާޑް/ރަޖިސްޓްރީ ނަންަބރު:
  ދާއިމީ/ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް: 

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

  ފޯން ނަންަބރު:
  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 
  ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:

 މަޤާމު:
 
 
 
 

 

 
  ފުރިހަމަ ނަން:

  ޢުމުރު:  އައިޑީކާޑް/ރަޖިސްޓްރީ ނަންަބރު:
  ދާއިމީ/ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް: 

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

  ނަންަބރު:ފޯން 
  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 
  ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:

  މަޤާމު:

 ރަސްމީބޭނުމަށް 
  ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:  ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރު:

   ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޜަނަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚް:
  ނިމުނު ތާރީޚް:  ޝަރީޢަތް ކުރާ ޑިވިޜަނަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚް:

B3-03 

 ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުން 
 



 އެތަނެއްގެ މަޢުލޫމާތު    ޢިމާރާތް ވިއްކުމަށްފަހު ވިއްކާ ފަރާތާއި ޝަރުޢީގޮތުން އެފަރާތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުން ދިރިއުޅޭނެ އެހެން ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ބިމާއި   .4
 ދާއިމީ އެޑްރެސް  ނަންބަރު   އައިޑީކާޑު  ގުޅުން ވިއްކާ ފަރާތާއި ހުރި   ވެރިފަރާތުގެ ނަން  ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  އެތަނެއްގެ ނަން އަތޮޅާއި ރަށާއެކު  #
       
       
 

 ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު   ދަރިން ތިބިނަމަ އެމީހުންގެ މާރާތް ވިއްކާ ފަރާތުގެ ފިރި، އަނބިން،  ޢި ބިން ނުވަތަ   .5
 ތިބި ދަރިން   ކާވެނިކޮށްގެން  މިހާރުގެ އެޑްރެސް  ދާއިމީ އެޑްރެސް  ބަރު ނަން   ޑީކާޑު އައި  ޢުމުރު  ނަން  #
       
       
       
 

 ވިއްކާ ގޯއްޗާއި ޢިމާރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .6
 ބަރު ނަން ރަޖިސްޓްރީ   ބޮޑުމިން )އަކަފޫޓުން(  ވެރިފަރާތުގެ ނަން  ގޯތީގެ ނަން  #

     
 

 ވިއްކަން ހުށަހަޅާ ގޮތް  .7
  ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 

  ބިމުގެ އަގު: 
  ޢިމާރާތުގެ އަގު: 

  ޖުމްލަ އަގު: 
 

 ނޫނެކެވެ.                ރަހުނު ކުރެވިފައި ވާނަމަ             އާއެކެވެ.          .8
 ( . ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ ކަމުގެ ލިޔުން  ޟެއް ނެތް އާއެކޭ ބުނާނަމަ ރަހުނު ކޮށްފައިވާ ފަރާތާއި އެކަމުގެ ތަފްޞީލް: )ރަހުނު ބަހައްޓާފައިވާ ފަރާތުގެ އިޢުތިރާ 

 
 



 އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ           އާއެކެވެ.             ނޫނެކެވެ.   .9
 ބަރު ތަފްޞީލް ކުރައްވާ!(  ނަން އާއެކޭ ބުނާނަމަ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ  

 
 
 

 
 !( ޖަހާ  ފާހަގަ  މާގައި ދި)ބޭނުންވާ ޙާޟިރުވާ ފަރާތް  މައްސަލާގައި ޝަރީޢަތަށް   .10

 ޤާނޫނީ ވަކީލު        ަބދަލުގައި                
 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ އެފަރާތަކުން ފޮނުވާ ފަރާތް       

 ތް ގޮ އެދޭ    ރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަން ޙާޟި ކޯޓަށް   .11
 !( ޖަހާ ފާހަގަ   މާގައި ދި)ބޭނުންވާ 

 
  ނަން: ފުރިހަމަ

  ޢުމުރު:  ަބރު:ންނަ ކާޑުޑީއައި
  އެޑްރެސް:  ދާއިމީ

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

  ަބރު:ންނަ ފޯން
  : އީމެއިލް އެޑްރެސް

 ފަރާތަށް      ދަޢުވާކުރާ     
 ވަކީލަށް       ޤާނޫނީ     
 ަބދަލުގައި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް     
 ފެކްސް ނަންަބރު:    
 އީމެއިލް އެޑްރެސް:      
 އެސް ފޮނުވަން އެދޭ ނަންަބރު: .އެމް.އެސް    

 

 

ފާތުގޮތަކަށް  ފޯމާއި، މިފޯމުގެ ނަމޫނާއާ ތަ  ފައިނުވާ ޅާ ށަހަ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހު ފޯމާއެކު މި ފޯމާއި،  ކުރެވިފައިނުވާ  ރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ގައި ފުރިހަމަކު މިފޯމު 
 ނުގަނެވޭނެއެވެ. އް ހުންނަ ފޯމު ބަލައެ 

 އިޤްރާރު: .12
 ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.  ތެދު މަޢުލޫާމތު ،ލޫމާތަކީޢުމިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަ      

 ފަރާތުގެ ސޮއި:   ހުށަހަޅާ މައްސަލަ                                                                             
 .............. .........................................................ނަން: 

 އްޔަތު: ޘިއިޙަ
 ……20 / ……… / ………:ތާރީޚު

 

 



# 
ފާހަގަ  
 ޖެހުމަށް 

ކޯޓުގެ  
 ބޭނުމަށް 

 ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން 

 ބިން ައމިއްލަ ކުރިކަން އެނޭގ ޢިމާރާާތއި ޯގީތެގ ރަިޖސްޓްީރެގ ކޮޕީ    1
 ރާެޟއް ނެތްކަުމެގ ލިޔުން ހިމެނިަފއި ރަުހނު ބެެހއްޓި ފަރާތުެގ އިުޢތި ަރހުނު ކުެރިވަފއިާވނަމަތަން  އްކަން ހުަށހަޅާިވ   2
 މަްއސަލަ ހުށަހަޅަނީ ަގންނަ ަފރާތުން ކަމުަގއިާވނަަމ، ދެފަރާުތެގ ެދމެުދަގއިެވަފިއާވ ެއއްަބސްުވމުެގ ކޮޕީ    3

 ައއިީޑކާޑުެގ ކޮޕީވިއްކާ ފަރާާތއި ަގންނަ ފަރާުތެގ    
  އެަކމަށް ާޚއްޞަުކެރިވފަިއާވ ފޯމުރީޢަތަށް ާޙޟިުރުވމަށް ބަދަުލގައި ީމހަކު ފޮނުާވނަމަ ުނަވތަ ޤާނޫނީ ަވކީލަުކ ޢައްޔަންކުރާަނމަ، ޝަ   4

5 
ފަދަ ލިޔުންތަްއ ނުަވތަ ޤަާރރު  ރިޒޮިލއުޝަން  ފާސްކޮށްފަިއާވ ބޯޑު ،ޢައްޔަންޮކށްކުރުމަށް ކަނޑަައޅާފަރާެތއް ޘީުލ އެަފރާެތއް ކޯޓުގައި ތަމް ،އިަމއްސަލަ ހުަށހެޅުމަށާ  ަޝޚްެޞއްނަމަޤާނޫނީ   

 ހިމަނާފައި 
 މަްއސަލަ ހުށަހަޅަނީ ަޕވަރ އޮފް އެޓާީނއެއް ލިިބެގން ކަމަްށާވަނމަ، ަޕވަރ އޮްފ އެޓާނީެގ ކޮޕީ    6
 ުހށަހަޅާަނމަ، ާބރު ލިބިފަިއާވ ފަރާުތެގ ައއިޑީކާުޑެގކޮޕީ/ަރޖިސްްޓރީެގ ކޮޕީ ިލއުޝަުނން ބާރު ލިިބެގން ބޯޑު ރިޒޮ   7
 ނާފައި މިފޯުމެގ )ޑޮކިުއމަންޓާއި ހެީކެގ ޮގުތގައި ިހމެނޭ ހުރިހާިލޔުން ތަކާއެކު( ކޮޕީއެއް ހިމަ  ،ކޮންމެ މީހަަކށްަމއްސަާލަގއި ހިމެނޭ  ،ޝަރީޢަތަށް ކޮޕީއަާކއި   8
 މިފޯުމގައި ފުިރހަމަ ކުރަްނޖެހޭ ުހރިހާ ަމޢުލޫމާތެއް ފުރިަހމަ ކުެރިވފައި.   9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 އްމު މަޢުލޫމާތު ހި މު 
 

 ރުކޮށްފަިއާވ ލިޔުމަކުން މަްއސަލަ ހުށަހެިޅދާެނއެެވ. މިފޯމާ ެއްއޮގތަށް ތައްޔާ  ،ާޖަގނެތްަނމަ  ލޫމާތު ލިޔާނެޢުނަްނަބރެްއގައި ދޭންޖެހޭ މަ ކަނަޑައާޅފައިާވ ތަންަތނުަގއި އެއެކި ބޭނުންތަކަށް  މިފޯުމގައި -1
 ތަ ނޫކުލަިއެގ ދެލި ނުފޭދޭ ަގަލމަކުންެނެވ.އެނޭގނޭޮގތަށް ކަޅު ުނަވ ުހންނަ އެްއޗެއް ސާފުކޮށް ކިޔަން ފުރަްނާވީނ، ލިޔެފައި އަތުންލިޔެ ފޯމު -2
 އިންނެެވ. 12ސަިއޒް  ،ފޮންޓް" ަގއި  ފަރުމާމިފޯމާ ެއްއޮގތަށް ައމިއްަލއަށް ފޯމެއް ަތއްޔާރުކޮށް ފުަރންާވނީ ] -3
ޭބީނ ފުޯމެގ ަޖވާުބ މ   ،ަމްއަސަލ ޯކަޓްށ ުހަށެހުޅަމްށަފހު  -4 ަނމަ ުދަވުހެގ ެތޭރަގއ  ަޖވާުބ  07ފުޯމ ުހަށަހާޅާތ .  ުދަވުހެގ ެތޭރަގެއވެ  03ލ  ްސފ   ފުޯމ ެކްނަސްލ ވެާނެއެވ. ަބާލ ަނއ 
ގެ  12:00ބަންުދޫނން ކޮންމެ ުދަވެހްއެގ  މީކޯޓަށް ެދއްކުމުްނނެެވ. ކޯަޓށް ފީ ބަލަިއަގންާނނީ ަރސް (ރުފިޔާ ފަންސަީވސްރ )25.00ދައްަކންޖެހޭ ީފެގ ޮގުތގައި ުކރުމަށް މަްއސަލަ ކޯޓުގައި ރަިޖސްޓްރީުކރެޭވނީ މަްއސަލަ ރަިޖސްޓްރީ -5

 ކުރިންެނެވ.
 އަށެެވ.  3002703 ،3002701  ،3002700މަށް ުގޅާނީ ކުރު މަޢުޫލމާތު ސާފުއިތުރު  -6
 ލިބެން ހުންާނނެެއެވ.އިން  www.civilcourt.gov.mv ކޯޓުެގ ެވްބސައިޓްސިިވލް އިުތރު މަޢުލޫމާތު  ،މިފޯުމެގ ނަމޫާނާއއި -7

 
 

 


