
 ުމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމ ާބިތު ދަރަނީގެޘ
  

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު .2 ދަޢުވާކުރާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު .1

  ނަން: ފުރިހަމަ
  ޢުމުރު:  ބަރު:ންރަޖިސްޓްރީ ނަކާޑް/ޑީއައި

  ދާއިމީ/ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް:
  މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް: 

  އެޕާޓްމަންޓް:      ފަންގިފިލާ:
  މަގު/ގޯޅި:

  ބަރު:ންނަ ފޯން
  :އީމެއިލް އެޑްރެސް

  ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:
  މަޤާމު:

 

  ނަން: ފުރިހަމަ
  ޢުމުރު:  ބަރު:ންރަޖިސްޓްރީ ނަކާޑް/ޑީއައި

  ދާއިމީ/ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް:
  މިހާރު ދިރިއުޅޭ/ހުންނަ އެޑްރެސް: 

  އެޕާޓްމަންޓް:      ފަންގިފިލާ:
  މަގު/ގޯޅި:

  ބަރު:ންނަ ފޯން
  :އީމެއިލް އެޑްރެސް

  ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:
  މަޤާމު:

 

 !(ޖަހާ ފާހަގަ  މާގައިދި )ބޭނުންވާ ތް ގޮއެދޭ  ރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަން ޙާޟި ކޯޓަށް  .3

 ފަރާތަށް      ދަޢުވާކުރާ     
 ވަކީލަށް      ޤާނޫނީ     
 ގައި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށްބަދަލު     
 ފެކްސް ނަންބަރު:    
 އީމެއިލް އެޑްރެސް:     
    އެސް ފޮނުވަން އެދޭ ނަންބަރު: .އެމް.އެސް    

 

)ބޭނުންވާ ޙާޟިރުވާ ފަރާތް މައްސަލާގައި ޝަރީޢަތަށް  .4
 !(ޖަހާ ފާހަގަ  މާގައިދި
 ބަދަލުގައި        ޤާނޫނީ ވަކީލު       

 ޚްޞެއްނަމަ އެފަރާތަުކން ފޮނުވާ ފަރާތް ޤާނޫނީ ޝަ

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

 ކުރަންވާނެއެވެ.(
 

  ނަން: ފުރިހަމަ
  ޢުމުރު:  ބަރު:ންނަ ކާޑުޑީއައި

  :ސްރެއެޑް ދާއިމީ
  އެޑްރެސް:  މިހާރު ދިރިއުޅޭ

  އެޕާޓްމަންޓް:      ފަންގިފިލާ:
  މަގު/ގޯޅި:

  ބަރު:ންނަ ފޯން
  :އީމެއިލް އެޑްރެސް

  

  ބަރު:ންޤަޟިއްޔާ ނަ ▪
 ރީޚް:ތާ ހުށަހެޅި ▪
 ނިމުނު ތާރީޚް: ▪

 

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް 

 :ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
  ށް ފޮނުވުނު ތާރީޚް:ޑިވިޜަނަ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން

 ނިމުނު ތާރީޚް: ޑިވިޜަނަށް ފޮނުުވނު ތާރީޚް:ޝަރީޢަތްކުރާ 

B5-02 

 



                                    

 

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

 އިޤްރާރު: .8
 ކަމަށް ިއޤްރާރުވަމެވެ.  ތެދު މަޢުލޫމާތު ،ލޫމާތަކީޢުމިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަ

 
ފަރާތުގެ ސޮއި:  ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

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

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

 
   

 
 
 

 

 ލޫމާތުދަރަނީގެ މަޢު .6

 ޖުމްލަ: މުޅި ދަރަނީގެ •  ރު:ނަންބަޤަޟިއްޔާ  ާބިތުވިޘ •

 ދަރަނީގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު: •

މިހާތަނަށް ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ކުމާއި އެއްގޮތަށް ޙުދަރަނީގެ ތެރެއިން  •

 ފައިސާގެ ޢަދަދު:

 

  ރު:ނަންބަރެކޯޑް ފޮތުގެ  •

  ތާރީޚް: ާބިތުވިޘ •

  ު:ރނަންބަޞަފްޙާ  •

 (ފާހަގަ ޖައްސަވާ! ި ބޭނުންވާ ކަމަކާ ދިމާގައިވާ ގޮޅިގައ) ުނިހެން މަޢުލޫމާތގުޅޭ އެހެދަރަންޏާ .7

 ާބިތުކުރި ފަހުން ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހަޅާ:ޘމިއީ މިދަރަނި ކޯޓުން  7.1

 ވަނަ ފަހަރު    

 އަދަބު ކަނޑައެޅުނު      ފަހަރު
 

 އަދަބު ކަނޑައެޅުނު ޤަޟިއްޔާތައް:    7.2

 

 ރު: ނަންބަޤަޟިއްޔާ     ............….…… / ……… / ޚް: ރީނިމުނު ތާ

 ރު: ނަންބަޤަޟިއްޔާ     ............….…… / ……… / ރީޚް: ާނިމުނު ތ

 ރު: ނަންބަޤަޟިއްޔާ     ............….…… / ……… / ރީޚް: ނިމުނު ތާ

 ރު: ނަންބަޤަޟިއްޔާ     ............….…… / ……… / ރީޚް: ނިމުނު ތާ :ާބިތު ދަރަނީގެ މައްސަލަތައްޘހިންގުނު  7.3

 ރު: ނަންބަޤަޟިއްޔާ     ............….…… / ……… / ރީޚް: ނިމުނު ތާ

 .ރު: ނަންބަޤަޟިއްޔާ     ............….…… / ……… / ރީޚް: ނިމުނު ތާ

 ރު: ނަންބަޤަޟިއްޔާ     ............….…… / ……… / ރީޚް: ނިމުނު ތާ

 

 ނެކެވެ. ނޫއާއެކެވެ.       ދަރަނިވެރިޔާއަށް އިތުރު ލުޔެއް ދޭންބޭނުންތޯ؟    7.4

 އިފްލާސްކުރަން ބޭނުން        އާއެކެވެ.        ނޫނެކެވެ. 7.5

 



 

# 
ފާހަގަ 
 ޖެހުމަށް 

ކޯޓުގެ 
 ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން  ބޭނުމަށް 

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

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

  ފޯމު

5 
ނަޑއަޅާަފރާތެއް ޘީލު އެފަރާެތއް ކޯޓުަގއި ތަމް  ،އިމަްއސަލަ ުހށަހެޅުމަށާ  ަޝޚްެޞއްަނމަޤާނޫނީ     ،ަޢްއޔަންކޮށްކުރުމަށް ކަ

 ަފދަ ލިޔުންތައް ިހމަނާފައި ނުަވތަ ޤަރާރު  ރިޒޮލިުއޝަން ފާސްކޮށްފަިއވާ ބޯޑު
  ކަމަްށވާަނމަ، ަޕވަރ އޮްފ އެޓާނީގެ ކޮޕީ މަްއސަލަ ހުށަހަޅަނީ ަޕވަރ އޮފް އެޓާީނއެއް ލިިބގެން   6
 ިލއުޝަުނން ބާރު ލިިބގެން ުހށަހަޅާަނމަ، ާބރު ލިބިފަިއވާ ފަރާުތގެ ައއިޑީކާުޑގެކޮޕީ/ަރޖިސްްޓރީގެ ކޮޕީ ބޯޑު ރިޒޮ   7

8 
މަންޓާއި ހެީކެގ ގޮުތގަިއ މިޯފމުެގ )ޑޮކިއު  ،ދަޢުވާިލބޭ ކޮންެމ ީމހަކަށް ،ަޝރީަޢތަށް ކޮޕީއަކާއި  ،ޢުވާުކރާފަރާތަްށ ކޮޕީއަާކއިދަ  

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

 
 

 އްމު މަޢުލޫމާތު ހި މު 
 

ނަޑއަާޅފައިވާ ތަންތަުނަގއި އެ މިފޯުމގައި -1 ރުކޮށްަފިއާވ މިފޯމާ އެްއގޮތަށް ަތއްޔާ ،ޖާގަެނތްނަމަ  ޫލމާތު ލިޔާނެޢުޖެހޭ މަނަންަބެރއްަގއި ދޭން އެކި ޭބނުންތަކަށް ކަ
 ލިޔުމަކުން މަްއސަލަ ހުށަހެިޅދާެނއެވެ. 

 އެނޭގނޭގޮތަށް ކަޅު ުނވަތަ ނޫކުލަިއގެ ދެލި ނުފޭދޭ ގަަލމަކުންެނވެ. ުހންނަ އެްއޗެއް ސާފުކޮށް ކިޔަން ފުރަްނވާީނ، ލިޔެފައި އަތުންލިޔެ ފޯމު -2
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