
މައްސަލަތަކާއި އަވަސްނިޔާއާބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނަށް    ކުދި މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ  
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 ޢުވާލިބޭ ފަރާތާބެހޭ  މަޢުލޫމާތު ދަ  .2 ދަޢުވާކުރާފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .1

  ނަން: ފުރިހަމަ
  ޢުމުރު:  ަބރު:ންކާޑް/ރަޖިސްޓްރީ ނަޑީއައި

  އެޑްރެސް:  ރީ ކުރެވިފައިވާދާއިމީ/ރަޖިސްޓް
  މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް: 

  އެޕާޓްމަންޓް:      ފަންގިފިލާ:
  މަގު/ގ ޅި: 

  ަބރު:ންނަ ފ ން
  : އީމެއިލް އެޑްރެސް
  ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:

  މަޤާމު:

 

  ނަން: ފުރިހަމަ
  ޢުމުރު:  ަބރު:ންކާޑް/ރަޖިސްޓްރީ ނަޑީއައި

  ވާ އެޑްރެސް: ރީ ކުރެވިފައިދާއިމީ/ރަޖިސްޓް
  މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް: 

  އެޕާޓްމަންޓް:      ފަންގިފިލާ:
  މަގު/ގ ޅި: 

  ަބރު:ންނަ ފ ން
  : އީމެއިލް އެޑްރެސް
  ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:

  މަޤާމު:

 

ޙާޟިރުވާ ފަރާތް  މައްސަލާގައި ޝަރީޢަތަށް   .3
 !( ޖަހާ ފާހަގަ   މާގައި ދި)ބޭނުންވާ 

 ބަދަލުގައި        ޤާނޫނީ ވަކީލު       

 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ އެފަރާތަކުން ފޮނުވާ ފަރާތް        

)ކުރިން މިމައްސަލަ ނުވަަތ  ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް   .4

މިމައްސަލައާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއް ނުވަަތ މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ  
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ވާނަމަ  ނުކުާތަތއް ނުވަަތ ނުކުާތއެއް ހިމެނިގެން 
 ތިރީގައިވާ ބައި ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.(

  ނަން: ފުރިހަމަ
  ޢުމުރު:  ަބރު:ންނަ ކާޑުޑީއައި

  ދާއިމީ އެޑްރެސް: 
  އެޑްރެސް:   މިހާރު ދިރިއުޅޭ

  އެޕާޓްމަންޓް:      ފަންގިފިލާ:
  މަގު/ގ ޅި: 

  ަބރު:ންނަ ފ ން
  : އީމެއިލް އެޑްރެސް

 

 
 ޤަޟިއްޔާ ނަމްަބރު:  ▪
 ހުށަހެޅި ތާރީޚް: ▪
 ޚް:ނިމުނު ތާރީ ▪

 

 

 ރަސްމީބޭނުމަށް 
 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް: ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރު:

  ފޮނުވުނު ތާރީޚް:ޑިވިޜަން  ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން
 ނިމުނު ތާރީޚް: ޑިވިޜަނަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚް:  ޝަރީޢަތްކުރާ
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ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހ ދުން ން  އަބުރާބެހުމުގެ ސަބަބު   



 !( ޖަހާ ފާހަގަ  މާގައިދި)ބޭނުންވާ   ތް ގޮ އެދޭ    ން ރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަ ޙާޟި ކ ޓަށް   .5
 ފަރާތަށް      ދަޢުވާކުރާ     
 ވަކީލަށް       ޤާނޫނީ     
 ަބދަލުގައި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް     
 ފެކްސް ނަންަބރު:    
 އީމެއިލް އެޑްރެސް:      
 އެސް.އެމް.އެސް ފޮނުވަން އެދޭ ނަންަބރު:     

 

  ތާރީޚް:  ހިނގި   ޙާދިޡާ ނާކުރެވޭ  ދަޢުވާ ބި  .6

  މައްސަލައާބެހޭ ތަފްޞީލް:  .7

 ނޫނެކޭ          އާއެކޭ                        ؟ކ ޓެއްގައި ދަޢުވާ ކޮށްފައިވޭތ    ގުޅިގެން އެއްވެސް   މީގެކުރިން މިމައްސަލައާ     .8
 ދަޢުވާކޮށްފައިވާނަމަ، ދަޢުވާކުރި ޢަދަދު:...........        
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 ؟ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އަބުރާ ބެހުމުގެ ދަޢުވާއެއް ކޮށްފައިވޭތ ކ ޓެއްގައި    މީގެކުރިން އެއްވެސް  .9
 ނޫނެކޭ     ދަޢުވާކުރި ޢަދަދު:.......   އާއެކޭ             

ނޫނެކޭ        އާއެކޭ              ؟ ކޮށްފައިވޭތ    ކ ޓެއްގައި މިމައްސަލައާ ގުޅުމެއްނެތް އަބުރާބެހުމުގެ ދަޢުވާއެއް   މީގެކުރިން އެއްވެސް  .10
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 ގޮތް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.(   )މިބައިގާ އަބުރާބެހެވުނު  ލުއިތުރު ތަފްޞީ   ދަޢުވާ އަދި މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުންދޭ    .11
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ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެިތ ލިސްޓްޮކްށ  ހުަށހަޅަން) ނުމަށް ހުށަހަޅާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ބިތުކޮށްދިޘާ ލިބިފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް    ގެއްލުން    .14
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/  ނުކުތާ ހުށަހަޅާ ާޘިބތުުކރުމަށް ޝަރީޢަތަށް ފަރާތުން ހެކިންގެ) މަޢުލޫމާތު   މީހުންގެ   ޙާޟިރުކުރަންއެދޭ   ގޮތުގައި   ހެކިންގެ    .15

 .(ވެކުރަންވާނެއެ  ަބޔާން ކަންތައްތައް
 ބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނުކުތާ ޘާ  ގުޅޭނެ ނަންބަރު  މިހާރުގެ އެޑްރެސް  ދާއިމީ އެޑްރެސް  ނަން 

     

     

     



 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  ފ މާއެކު މި ފ މާއި،  ކުރެވިފައިނުވާ  ރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ފ މުގައި ފުރިހަމަކު މި 
 ނުގަނެވޭނެއެވެ. އް ފާތުގޮތަކަށް ހުންނަ ފ މު ބަލައެ ، މިފ މުގެ ނަމޫނާއާ ތަ ފ މާއި   ފައިނުވާ ޅާ ށަހަ ހު 

 އިޤްރާރު: .16
 ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.   ތެދު މަޢުލޫމާތު  ، ލޫމާތަކީޢުމިފ މު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަ      

 

 ފަރާތުގެ ސޮއި:    ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

 .............. .........................................................ނަން: 

 އްޔަތު: ޘިއިޙަ

 ……20 / ……… / ………:ތާރީޚު

 

 

# 
ފާހަގަ  

 ޖެހުމަށް 

ކ ޓުގެ  

 ބޭނުމަށް 
 ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން 

 ަހމަ ެވަފިއޭވތ  ބެލުމަށް.މަސް  4ދަޢުާވ ިބނާކުެރޭވ ހާިދސާ ހިނިގތާީރޚުްނ ފެށިެގން މިައދަށް    1

 ކޮޕީ ޕާސްޕ ޓް/ްޑަރއިިވންގ ލައިސަްނސް ކާޑުެގ /ަނމަ އެަފރާތުެގ އައިޑީާކޑުރުދަކު ްއސަލަ ހުށަހަޅަނީ ފަ މަ   2

 ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެިޖސްޓްޭރޝަްނެގ ކޮޕީ ަޝޚްެޞްއނަމަމަްއސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ    3

4 
މަށް ޚާްއޞަކުެރިވފަިއާވ އެކަރީޢަތަށް ޙާިޟރުުވމަށް ބަދަުލގައި ީމހަކު ފޮނުާވނަމަ ނުަވތަ ޤާޫނނީ ަވކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަަމ، ޝަ  

  ފ މު

5 
 ،ޢަްއޔަންކޮށްކުރުމަށް ކަނޑަައޅާފަރާެތއް ޘީލު އެފަރާެތއް ކ ޓުގައި ތަމް  ،އިަމްއސަލަ ހުށަހެޅުމަށާ  ަޝޚްެޞއްނަމަޤާނޫނީ   

 ަފދަ ލިޔުންތައް ިހމަނާފައި ނުަވތަ ޤަރާރު  ރިޒޮލިުއޝަން ފާސްކޮށްފަިއާވ ބ ޑު

 އޮފް އެޓާީނއެއް ލިިބެގން ކަމަްށާވަނމަ، ަޕވަރ އޮްފ އެޓާނީެގ ކޮޕީ މަްއސަލަ ހުށަހަޅަނީ ަޕވަރ    6

 ިލއުޝަުނން ބާރު ލިިބެގން ުހށަހަޅާަނމަ، ާބރު ލިބިފަިއާވ ފަރާުތެގ ައއިޑީކާުޑެގކޮޕީ/ަރޖިސްްޓރީެގ ކޮޕީ ބ ޑު ރިޒޮ   7

 ަފއި ަވނަ ނަންަބރުަގއި ލިސްްޓ ކޮށްފައިާވ ހުިރހާ ލިޔުންތަކެއް ހިަމނާ 14ފ ުމެގ މި   8

 ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުން ޘާބިތުުކރަން ޭބުނންާވ ނުކުތާަތއް ހިމަނާަފއި    9

 ހުށަހަޅާ ހެކިްނެގ ފަރާތުން ޘާިބތުކުރަްނ ބޭނުންާވ ނުކުތާ ިހމަނާަފއި    10

11 
ޓާއި ހެީކެގ ޮގުތަގިއ މިފ މުެގ )ޑޮކިުއމަން ،ދަޢުާވިލބޭ ކޮންެމ ީމހަކަށް ،ަޝރީަޢތަށް ކޮޕީއަކާއި  ،ޢުާވުކރާފަރާތަްށ ކޮޕީއަާކއިދަ  

 ނާފައި ހިމެނޭ ހުރިހާލިުޔން ތަކާއެކު( ކޮޕީއެއް ހިމަ

 މިފ ުމގައި ފުިރހަމަ ކުރަްނޖެހޭ ުހރިހާ ަމޢުލޫމާތެއް ފުރިަހމަ ކުެރިވފައި.   12
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