
 މު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯ ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަނަށް 

  
 

 
  ގަންނަ ފަރާތް                   ވިއްކާފަރާތް          މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތް  .1

  ގަންނަ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .3  ވިއްކާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .2

  
  
  
  

:    ފުރިހަމަ ނަން
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/ހުންނަ އެޑްރެސް:      މިހާރު ދިރިއުޅޭ

   އެޕާޓްމަންޓް:        ފަންގިފިލާ:

    މަގު/ގޯޅި:
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:    ދާއިމީ/ރަޖިސްޓްރީ ުކރެވިފައިވާ އެޑްރެސް
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   ަނން: ފުރިހަމަ

:ން ނަ ކާޑުޑީއައި   ޢުމުރު:    ބަރު

    އެޑްރެސް: ދާއިމީ

   އެޑްރެސް:  ހާރު ދިރިުއޅޭމި

   އެޕާޓްމަންޓް:       ފަންގިފިލާ:

    މަގު/ގޯޅި:

    ބަރު:ންނަ ފޯން

   :އީމެއިލް އެޑްރެސް

  ފަރާތަށް      ދަޢުވާކުރާ     

  ވަކީލަށް      ޤާނޫނީ      
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  ރެސް: އީމެއިލް އެޑް    
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ފާތުގޮތަކަށް ފޯމާއި، މިފޯމުގެ ނަމޫނާއާ ތަ  ފައިނުވާ ޅާ ށަހަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހު  ފޯމާއެކުމި ފޯމާއި،  ކުރެވިފައިނުވާ  ރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ މުގައި ފުރިހަމަކު މިފޯ 
  ނުގަނެވޭނެއެވެ.އްހުންނަ ފޯމު ބަލައެ 

  އިްޤާރުރ: .12
  ކަމަށް އިޤްރާުރވަމެވެ.  ތެދު މަޢުލޫމާތު  ،ލޫމާތަކީ ޢު މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަ      

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

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

  



#  
ފާހަގަ 
  ޖެހުމަށް 

ކޯޓުގެ 
  ބޭނުމަށް 

  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން 

  ބިން އަމިއްލަ ކުރިކަން އެނގޭ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ       1
  ރާޟެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ހިމެނިފައި ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތުގެ އިޢުތި ފައިވާނަމަ ތަން ރަހުނު ކުރެވި އްކަން ހުށަހަޅާވި      2
  މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ގަންނަ ފަރާތުން ކަމުގައިވާނަމަ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ       3

  ވިއްކާ ފަރާތާއި ގަންނަ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ       
   އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމުޟިރުވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ، ރީޢަތަށް ޙާޝަ      4

5  
ނޑައަޅާފަރާތެއް ޘީލު އެފަރާތެއް ކޯޓުގައި ތަމް ،އިމައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާ ޝަޚްޞެއްނަމަޤާނޫނީ      ފަދަ ލިޔުންތައް ނުވަތަ ޤަރާރު  ރިޒޮލިއުޝަން  ފާސްކޮށްފައިވާ ބޯޑު  ،ޢައްޔަންކޮްށކުރުމަށް ކަ

  ހިމަނާފައި
  މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޕަވަރ އޮފް އެޓާނީއެއް ލިބިގެން ކަމަށްވާނަމަ، ޕަވަރ އޮފް އެޓާނީގެ ކޮޕީ       6
/ރަޖިސްޓްރީގެ ބޯޑު ރިޒޮ       7   ކޮޕީ  ލިއުޝަނުން ބާރު ލިބިގެން ހުށަހަޅާނަމަ، ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެކޮޕީ
  ނާފައި މިފޯމުގެ (ޑޮކިއުމަންޓާއި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާލިޔުން ތަކާއެކު) ކޮޕީއެއް ހިމަ ،ކޮންމެ މީހަކަްށމައްސަލާގައި ހިމެނޭ  ،ޝަރީޢަތަށް ކޮޕީއަކާއި      8
  މިފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި.      9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  އްމު މަޢުލޫމާތު ހި މު
  

ނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނުގައި އެ މިފޯމުގައި - 1  ރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިފޯމާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާ ،ޖާގަނެތްނަމަ ލޫމާތު ލިޔާނެ ޢު ނަންބަރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަ އެކި ބޭނުންތަކަށް ކަ
 އެނގޭނޭގޮތަށް ކަޅު ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލި ނުފޭދޭ ގަލަަމކުންނެވެ. އެއްޗެއް ސާފުކޮށް ކިޔަން  ހުންނަ ފުރަންވާނީ، ލިޔެފައި އަތުންލިޔެ ފޯމު  - 2
 އިންނެވެ. 12ސައިޒް  ،ފޮންޓް" ގައި ފަރުމާ މިފޯމާ އެއްގޮތަށް އަމިއްލައަށް ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް ފުރަންވާނީ [ - 3
 ފޯމު ކެންސަލް ވާނެއެވެ. ބަލާ ނައިސްފިނަމަދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު  07ފޯމު ހުށަހަޅާތާ .  ވަހުގެ ތެރޭގައެވެދު 03ލިބޭނީ ފޯމުގެ ޖަވާބު މި ،މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު - 4
ގެ  12:00ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  ފީ ބަލައިގަންނާނީ ރަސްމީ ކޯޓަށް ދެއްކުމުންނެވެ. ކޯޓަށް  )ރުފިޔާ ފަންސަވީސް ރ (25.00ދައްކަންޖެހޭ ފީގެ ގޮތުގައި ކުރުމަށް މައްސަލަ ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭނީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ  - 5
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