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 މިލީ ކޯޓ  ފެ
 މާލެ   

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ފޯމ   ހުށަހަޅާން ސާބިތުކުރުމަށްއެދި ވާރިޘު
 
  މި ފޯމ  ފ ރ މ ގެ ކ ރިން ފޯމ  ފ ރ މަށް ދެވިފައިވާ އިރ ޝާދ  ވިދާޅ ވާށެވެ! ސަމާލުކަމަށް: 
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 ކޯޓ ގެ ބޭނ މަށް 

 އެންޓްރީ:
 
 

 ފައިސާ ބަލައިގަތް:

 
  ފޯމ  ޗެކ ކ ރީ:

 
ނިންމުން:ރަޖިސްޓްރާރ ގެ  :ޤަިޟއްޔާ ނަންަބރ    
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 ން ވާރިޘ  .6

 

 

 

 ރުވުމަށް:  މައްސަލާގައި ކޯޓަށް ހާޟި .4 ނިޔާވި މީހާގެ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ މީގެ ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިނަމަ:   .3
 

   ...……….....…..................................................................ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު:

 ..…………………………....................................................: ހުށަހެޅި ތާރީޚް

 .................................................................………………………:ނިމުނުތާރީޚް
 

 

 ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސަން ބޭނުން           

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުން      

 (ފޯމް ފުރަންވާނެ! މަބަދަލު ނުވަތަ ވަކީލު ހަމަޖައްސާނަ)ނޯޓް: 

 (ފާހަގަ ޖައްސަވާ!  ބޭނުންވާ ކަމަކާ ދިމާގައިވާ ގޮޅިގައި)ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ ގޮތް:   .5

      

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް:          ޤާނޫނީ ވަކީލަށް:        ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަށް    

 ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު އައި.ޑީ. ކާޑު ނަންބަރު މިހާރުގެ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއެކ (ދާއިމީ އެޑްރެސް  ޢުމުރު ނަން
އާ  މީހާާނިޔާވި

 ހުރިގާތްކަން
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 ން ސާބިތު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ:ވާރިޘުމީހާގެ މަރު ސާބިތު ކުރުމަށާއި، ނިޔާވި .7

 

 ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު އައި.ޑީ. ކާޑު ނަންބަރު އެޑްރެސްމިހާރުގެ  )އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  ޢުމުރު ނަން
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2       

3       

4       

 

.ކަމަށް ިއޤްރާރ ވަމެވެ ވާ މައ ލޫމާތަކީ، ތެދ  މަޢ ލޫމާތ ފ ރ މ ގައި ދީފައި މިފޯމ   

 ......................................................:ތާރީޚ  

 ........................................................ :ނަން  ހ ށަހަޅާފަރާތ ގެ    

 ........................................................ ސޮއި:   
     

 

 !ޖަހާށެވެ ފާހަގަ   ޔަޤީންކ ރެއްވ މަށް މި  ހ ރިކަން  ހަމައަށް  ތަކެތި  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ފޯމާއެކ  

ންނާއި ހެކިވެރިންވެސް ވާރިޘު) ކޮޕީދިވެިހަރއްޔިތެއްކަން ައންަގއިދޭ ކާޑ ެގ ގެ ތަކ ފަރާތް މަްއސަލަިއގައި ހިެމނޭ

 )ނޭގޮތަށްހިމެ

  ކޮޕީ އެލިޔ މެްއގެ އޮތްނަމަ ލިޔ ެމއް  ޝަރ ޢީ ޭބނ ްނވާ މަްއސަލައަށް

  
 
 

 

 މަރ ާސބިތ ކ ރި ލިޔ މ ގެ ކޮޕީ  

 ށް ެއދޭ ފޯމ  އެަކމަ ،ވަކީލަކ  ނ ވަތަ ަބދަލ ަގއި މީހަކ  ހ ށަަހޅާނަމަ 

 ރ25.00 ަދއްކަންެޖހޭ ރަިޖސްޓްރީކ ރ މަށް

 

 ސެޓް ކޮޕީއެވެ. 1ގޮތަށް ހ ަށަހޅަންޖެހޭނީ ޖ މްލަ  އެންމެހައި ލިޔެކ ންތައް ހިމެނޭ ދަޢ ވާ ފޯމާއި ނޯޓް:
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 ފޯމ  ފ ރ މަށް ދެވިފައިވާ އިރ ޝާދ  

  މަޢ ލޫމާތ   އެންމެހައި ކ ރަންޖެހޭ ފ ރިހަމަ ފޯމ ގައި އަދި. ކޮށްފައިވާނަމައެވެ ފ ރިހަމަ ފޯމ  ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ ފޯމެޓަށް  ފޯމެއްގެ އެ ނ ވަތަ  ފޯމަކ ން ކ ރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ހ ށަހެޅ މަށް މައްސަލައެއް އެ ބަލައިގަނެވޭނީ  ފޯމ 
 . ހަމަވާނަމައެވެ ތައްލިޔެކިޔ ން ހ ރިހާ ބ ނެފައިވާ ހ ށަހެޅ މަށް ފޯމެއްގައި އެ ރ ހ ށަހަޅާއި ފޯމ  ކ ރ މަށްފަހ ، ފ ރިހަމަ

 .ެކޯޓަށް ފޯމ  ބަލައިގަންނާނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފ ރިހަމަ ކ ރެއްވ މަށްފަހ  ހ ށަހެޅ އްވ މ ންނެވ 
  ގައި ހީރަސް ޖަހާފައިވ ން ފޯމ  ސެޓ 
  ެގެ މަތީ ކަނަށެވެ. ވައަތާ ވީ ފަރާތ  ހީރަސް ޖަހަންވާނީ ފޯމ ގ 

  ިއެވަނީ އެވެ. މިއާ ޚިލަފަށް ހ ށަހަޅާ ފޯމ ތައް ބަލައިނ ގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.ފޯމ  ސެޓ  ތަރ ތީބ ކ ރާނެ ގޮތް ތިރީގައ 
   ދަޢ ވާ ފޯމ 
  ީހ ށަހަޅާ ފަރާތ ގެ އައިޑީކާޑ  ކޮޕ 
  ިދަޢ ވާ ފޯމާއެކ  ހ ށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔ ންތަކާއި ތަކެތ 

 ިބަލައިނ ގަނެވޭނެއެވެ  ފޯމ  ހ ންނަ ތަފާތ ގޮތަކަށް ނަމޫނާއާ މިފޯމ ގެ ފޯމާއި، ހ ށަނާޅާ ލިޔ ންތައް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމާއެކ  ފޯމާއި، ފ ރިހަމަނ ވާ މަޢ ލޫމާތ  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ފޯމ ގައ. 
 ިނޑައަޅާފައިވާ ބޭނ ންތަކަށް ފޯމ ގައިއެކ  . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ މައްސަލަ ލިޔ މަކ ން ތައްޔާކ ރ ކޮށްފައިވާ އެއްގޮތަށް  މިފޯމާ ލިޔާނެ ޖާގަނެތްނަމަ މަޢ ލޫމާތ  ދޭންޖެހޭ އެނަންބަރެއްގައި ތަންތަނ ގައި ކަ
 ެގަލަމަކ ންނެވެ ނ ފޭދޭ ދެލި ނޫކ ލައިގެ ނ ވަތަ ކަޅ  އެނގޭނޭގޮތަށް ކިޔަން ސާފ ކޮށް  އެއްޗެއް ލިޔެފައިހ ންނަ ފ ރަންވާނީ، ފޯމ  އަތ ންލިޔ. 
 ާގައެވެ 12 ސައިޒް ފޮންޓް ގައި،" ފޮންޓް  ފަރ މާ] ފ ރަންވާނީ މަޢ ލޫމާތ   ފ ރިހަމަކ ރާނަމަ، މަޢ ލޫމާތ  މިފޯމ ގައި ނ ވަތަ ތައްޔާރ ކ ރާނަމަ އެއްގޮތަށް މިފޯމ. 
 ަވަގ ތ ގައެވެ ބަލައިގަންނަ  ފޯމ  ބަލައިގަންނާނީ ފީ  ކޯޓަށް. ގެ ފީ ދެއްކ މ ންނެވެ(  ފަންސަވީސްރ ފިޔާ)  ރ25.00 ދައްކަންޖެހޭ ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކ ރ މަށް  މައްސަލ  . 
 ްއިޚްތިޔާރ   އެންގ މ ގެ ޙާޟިރ ވ މަށް ކޯޓަށް ސާފ ކ ރ މަށް މަޢ ލޫމާތ  އެންގ މާއި އެކަން ލިޔ މ ން ފޯމެއްނަމަ ބަލައިނ ގަނެވޭނެ ކ ރ މާއި އިޞްލާޙ  ފޯމެއްނަމަ ކ ރަންޖެހޭ އިޞްލާޙ  ބަލައިގަތ މަށްފަހ ، ފޯމ  ކައ ންޓަރ ނ 

 .ލިބިގެންވެއެވެ އަށް  ރަޖިސްޓްރާރ
 ީކ ރެވޭނެއެވެ ބާޠިލް  ފޯމ  ނ ކޮށްފިނަމަ އިޞްލާޙ  މ އްދަތ ގައި ދީފައިވާ ކ ރ މަށް އިޞްލާހ  ފޯމ . މ އްދަތަކެވެ ދ ވަހ ގެ  3 ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ކ ރ މަށް އިޞްލާޙ  ފޯމ  ގޮތަށް  ނ ހިމެނޭ  ދ ވަސްތައް ބަންދ  ރަސްމ . 
 ފަހަރަށް ދެވަނަ  މިގޮތ ން . ލިބިގެންވެއެވެ ފަރާތަކަށް ކޮންމެ ގ ޅ ންހ ރި  އެނިންމ މަކާ އިޚްތިޔާރ  ހ ށަހެޅ މ ގެ ކޯޓަށް  ބަލައިދިނ މަށްއެދި ނިންމ މެއް އެ އަލ ން  ހިތްހަމަނ ޖެހޭނަމަ  ނިންމ މަކާމެދ  ނިންމާ ރަޖިސްޓްރާރ 

 .ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ ތެރޭގައި ދ ވަހ ( ހަތެއް) 7 ގޮތަށް ނ ހިމެނޭ ދ ވަސްތައް ބަންދ  ރަސްމީ ފެށިގެން ދ ވަހ ން  ނިންމި ނިންމ މެއް އެ އެދޭނަމަ ބަލައިދިނ މަށް
   ނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ކ ރިން މިނިޓް  30 ފެށ މ ގެ މަޖިލީސް ޝަރީޢަތ ގެ ޢައްޔަންކ ރާނަމަ ވަކީލަކ  .ންވާނެއެވެހ ށަހަޅަ ތަކެތި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމ ގައި ލިޔ މަކާއެކ  ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ  ފޯމެޓަށް އެފޯމ ގެ ނ ވަތަ ފޯމް ކަ
 ިނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް  ކ ރިން މިނިޓް 30 ފެށ މ ގެ މަޖިލީސް ޝަރީޢަތ ގެ  ޢައްޔަންކ ރާނަމަ މީހަކ   ބަދަލ ގައ  . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ ފޯމް ކަ
  ެމީހަކަށެވެ ގާތްތިމާގެ މީހާގެ ޙާޟިރ ވާންޖެހޭ  ސަބަބ ތަކ ންކ ރެ ސަބަބެއް މެދ ވެރިވެފައިވާނަމަ، ކޯޓަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބ ނެފައިވާ  38މައްސަލާގެ ބަދަލ ގައި މީހަކ  ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ފެމިލީ ކޯޓ ގެ ޤަވާޢިދ ގ.  
 ަނޑައަޅާފ ވަގ ތ ގެ  ޝަރީޢަތ ގެ މަޖިލީސް ބޭއްވ މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިވާ ފޯމ  ފ ރިހަމަ ކ ރ މަށްފަހ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް އަޑ އެހ މަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ ޚަސްމ ންނާއި ގ ޅ ންހ ރި ފަރާތްތަކެއް ކަމ ގައިވަނީނަމަ އެކަމަށް ކަ
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