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 ފޯމު   ކުރުމަށްއެދ    ތަންފީޛު   ޙުކުމް 
  ސަމާލުކަމަށް: މި ފޯމު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު ވިދާޅުވާށެވެ!  

 

 ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު މައްސަލަ   .2 ތު މާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލ  މައްސަލަ   .1

 :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  2.1 :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  1.1
      

  : (ބިދ ސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ) ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު  1.2
 

   : (ބިދ ސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ) ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު  2.2
   ފޯނު ނަންަބރު:  2.3   ނަންަބރު: ފޯނު  1.3
   ޢުމުރު:   އުފަން ތާރީޚް: 2.4   ޢުމުރު:   އުފަން ތާރީޚް: 1.4
 :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  2.5 :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  1.5
      

 އެޑްރެސް: މިހާރު ދިރިއުޅ   2.6 މިހާރު ދިރިއުޅ  އެޑްރެސް:  1.6
      

 -ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ: 2.7 -ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ: 1.7
   އެޑްރެސް:     އެޑްރެސް:  
   ަވނަ ފަްނިގފިލާ، އެޕާޓްމަންޓް:      ަވނަ ފަްނިގފިލާ، އެޕާޓްމަންޓް:   
   މަުގ:     މަުގ:  

 -އީމެއިލް އެޑްރެސް: 2.8 -އެޑްރެސް:އީމެއިލް  1.8
      

   -ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނާއި މަޤާމް އަދި މަހަކު ލިބ  ޢާމްދަނީ: 2.9   -ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނާއި މަޤާމް އަދި މަހަކު ލިބ  ޢާމްދަނީ: 1.9
     

 

    

 

 ކޯޓުގެ ބ ނުމަށް 

 ފޯމު ޗެކްކުރީ:  އެންޓްރީ: 
 

 ______ /Fm-C /_______ނަންބަރު:ޤަޟިއްޔާ 

 ރަޖިސްޓްރާެގ ނިންމުްނ: 
 

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެުވނު ތާރީޚް: 
 

 މައްސަލަ ބެލުމަށް ކަނޑައެޅުނު ސެކްޝަން: 

 ފޯމް ހިފައިގެން އައި ފަރާތުގެ ނަން: 

 
 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 
 ފޯނު ނަންބަރު:  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: 
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 : ދެމަފިރިންގެ މަޢުލ މާތު  .3

  ކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ނިމިފައިވާނަމަ އ ގެ ޚުލާޞާ:ތަންފީޛު     3.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )އިތުރަްށ ލިޔަން ބ ނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  

 

 

އެހެނިހެން    އެޚަރަދާގުޅ    ހުށަހަޅާނަމަ،   އެދި   ކުރުވުމަށް   ތަންފީޛު   ޙުކުމް   އެ   ނުދައްކައިގެން   އެއްގޮތަށް   ޙުކުމާ   ފައިސާ   ޚަރަދުގެ   ސާބިތު  .4
 ފާހަަގ ޖައްސަާވ!( )ބ ނުންާވ ކަމަކާ ދިމާަގއިާވ ގޮޅިގައި   މަޢުލ މާތު: 

   ތަންފީޛު ކޮށްދިނުމަށް އެދ  މައްސަލައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރު:   3.1
   ާބވަތް: ތަންފީޛު ކޮށްދިނުމަށް އެދ  މައްސަލައިގެ   3.2
   ނިމުނު ތާރީޚް:   3.4   ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:   3.3
   ޤަޟިއްޔާ ނިންމި ކޯޓު: 3.5
   ސަަބުބ: ތަންފީޛު ކުރަން އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހުނު   3.6

   ސާިބތުވެފައިވާ ޚަރަދުގެ ބާވަތް:   4.1
   މިހާތަނަށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ލިިބފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު:   4.2
   ތާރީޚު:  ޚަރަދު ލިިބފައިވާއެންމެ ފަހުން   4.3
   ދައްކަންޖެހ  ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ނުދައްކައި އޮތް ޢަދަދު: 4.4

  ވަނަ ފަހަރު   ސާިބތު ޚަރަދަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ހުށަހަޅާ:   4.5

 :ބަންދެއްކޮށްފައިވާނަމަނުދައްކައިގެން ޚަރަދު ދ ންޖެހ  މީހާ  މިޚަރަދަށް ފައިސާ 4.6

   ބަންދު ކުރެވުނު މުއްދަތު:    ބަންދުކުރެވުނު ޢަދަދު: 
 ؟ފައިސާ ލިިބގަތުމުގައި ޚަރަދު ދ ންޖެހ  މީހާއާއެކު ވަކި ގޮތަކަށް އެއްަބސްވާން ބ ނުންވ ތޯ 4.7

 ނ ނެކެވެ.  ☐ އާއެކުވެ.  ☐ 
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 ޖަހައިގެންނެވެ.(  ނަންބަރު އެޕެރެގްރާފްތަކުގައި ބަހައި، ޕެރެގްރާފްތަކަކަްށ ވަކި ލިޔަންވާނީ )ނުކުާތތަންފިޒު ކުރަން އެދި ހުށަހަޅަ ނުކުތާ ނުވަތަ އެދ  ގޮތް:  .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 )އިތުރަްށ ލިޔަން ބ ނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  
 

 
 

 މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މައުލ މާތަކީ، ތެދު މަޢުލ މާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
    ތާރީޚް:    
    

 : ނަން   ހުށަހަޅާފަރާތުގެ 
 

  ސޮއި:     
 

 

 

 ! ޖަހާށެވެ  ފާހަގަ     މި   ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް   ހުރިކަން  ހަމައަށް   ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހ    ފޯމާއެކު 

 . ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދ  ކާޑުެގ ކޮޕީ ☐

 ދަޢުާވގައި ކުދިން ހިމެނ ނަމަ، ކުދިންެގ އުފަްނދުަވހުެގ ސެޓްފިކެޓްެގ ކޮޕީ. ☐
 
 ޤަޟިއްޔާެގ ޙުކުމުެގ ކޮޕީ.ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްދިުނމަށް އެދ   ☐
 
 .ށް އެދ  ފޯމު އެކަމަ  ހަމަޖައްސަން އެދ ަނމަ،ަވކީލަކު ނުަވތަ ބަދަލުގައި މީހަކު    ☐

އެ   ☐ ހުށަހަޅާފައިާވނަމަ،  އިދާރާއަކަށް  އެހެން  ކަމެއް  މައްސަލައާުގޅ   މި 
 ލިޔުންތކުެގ ކޮޕީ.

  . ސެޓު ކޮޕ    3ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ދަޢުވާ ފޯމާއި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ އެންމެހާ    ☐

)ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާްތަތއް އިުތރުވާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަްށ ކޮޕ އެއް 

 ހުަށހަޅާންވާނެއެވެ.( 

 

 
 އެނގ ނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ިހފައިގެން ނެވެ.  އަންނަންވާނީ އައިޑީކާޑު ނުވަތަ އެމީހަކީ ކާކުކަންމައްސަލަ ހުށަަހޅާ މީާހ ނ ން އެެހން މީހަކު މި މައްސަލައިގެ ފޯމު ކޯޓަށް ިހފައިގެން އަންނަ ނަމަ 
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 އިރުޝާދު   ދެވިފައިވާ   ފުރުމަށް   ފޯމު 

 :ދ ންވީކަންކަން   ސަމާލުކަން   ފުރުމުގައި   ފޯމު 
 .ގަލަމަކުންނެވެ ނުފ ދ   ދެލި  ނ ކުލައިގެ  ނުވަތަ ކަޅު އެނގ ނ ގޮތަށް ކިޔަން  ސާފުކޮށް އެއްޗެއް ލިޔެފައިުހންނަ ފުރަންވާނީ، ފޯމު އަތުންލިޔެ •
 . ގައެވެ 12 ސައިޒް ފޮންޓް  ގައި، "  ފޮންޓް ފަރުމާ] ފުރަންވާނީ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކުރާނަމަ، މަޢުލ މާތު މިފޯމުގައި ނުވަތަ ތައްޔާރުކުރާނަމަ އެއްގޮތަށް މިފޯމާ •
 .  ކޮށެވެ ޚުލާޞާ ކުރުކޮށް ގޮތަށް ހިމެނ  ފަރާތް ރައްދުވާ  ދަޢުވާއެއް  އެ ސަބަބާއި ކުރަންޖެުހނު ދަޢުވާއެއް  އެ  ކަންތައްތަކާއި  ބ ނުންވާ ރާތުންފަ ދަޢުވާކުރާ   ލިޔަންވާނީ ޚުލާޞާ ދަޢުވާގެ  •
 . ހުށަެހޅިދާނެއެވެ ލިޔުމަކުން ތައްޔާކުރުކޮށްފައިވާ އެއްގޮތަށް މިފޯމާ ޖާގަނެތްނަމަ ލިޔާނެ މަޢުލ މާތު ދ ންޖެހ   އެނަންބަރެއްގައި ތަންތަނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބ ނުންތަކަށް ފޯމުގައިއެކި •

 :ދ ންވީކަންކަން   ސަމާލުކަން   ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު 
 ފުރިހަމަ   ފޯމުގައި   އަދި  . ކޮށްފައިވާނަމައެވެ  ފުރިހަމަ  ފޯމު  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ   ފޯމެޓަށް  ފޯމެއްގެ   އެ   ނުވަތަ  ފޯމަކުން   ކުރެވިފައިވާ  ޚާއްޞަ   ހުށަެހޅުމަށް  މައްސަލައެއް  އެ   ބަލައިގަނެވ ނީ   ފޯމު •

 . ހަމަވާނަމައެވެ ލިޔެކިޔުންތައް  ުހރިާހ ބުނެފައިވާ ހުށަެހޅުމަށް ފޯމެއްގައި  އެ ހުށަަހޅާއިރު ފޯމު ކުރުމަށްފަުހ، ފުރިހަމަ މަޢުލ މާތު އެންމެަހއި ކުރަންޖެހ 
 . ހުށަެހޅުއްވުމުންނެވެ ކުރެއްވުމަށްފަުހ ފުރިހަމަ ކަންކަން  ތިރީގައިވާ ބަލައިގަންނާނީ ފޯމު ކޯޓަށް •

o ު(  ސެޓު 3  ޖުމްލަ) އޮތުން ކޮޕީ  ސެޓު  ދެ  އިތުރު  އަޞްލާއެކު ސެޓުގެ ފޯމ 
o ުޖަާހފައިވުން  ީހރަސް ސެޓުތަކުގައި ފޯމ 
o ްކަނަށެވެ މަތީ  ފަރާތުގެ  ވީ  ވައަތާ ފޯމުގެ ޖަަހންވާނީ ީހރަސ. 

 ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާލިބ  ފަރާތްތައް އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އިތުރު ކޮޕީ ސެޓެއް ހުށަަހޅާންވާނެއެވެ.   ،ކޮޕީގެ އިތުރުން  ސެޓު  3ޖުމްލަ   އަޞްލާއެކު ސެޓުގެ ފޯމު •
 . ދެންނެވީމެވެ  ވާހަކަ ނުގަނެވ ނެބަލައި ފޯމުތައް ހުށަަހޅާ ޚިލަފަށް މިއާ .އެވެ އެވަނީ  ތިރީގައި  ގޮތް  ތަރުތީބުކުރާނެ ސެޓު ފޯމު •

o ާފޯމު  ދަޢުވ 
o ާކޮޕީ  އައިޑީކާޑު ފަރާތުގެ ހުށަަހޅ 
o ާތަކެތި ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެންމެަހއި  ހުށަަހޅާ ފޯމާއެކު ދަޢުވ 

 ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ފޯމު ހުށަެހޅުމުންނެވެ.ދިވެިހ ބަސް ރަނގަޅަށް ފަހުމް ނުވާ ބިދ ސީއަކު ހުށަަހޅާ ފޯމެއްނަމަ އެ ފޯމެއް ބަލައިގަނެވ ނީ ތަރުޖަމާނެއް  •
 ހުށަހެޅ  ފޯމް އިސްލާޙްކުރުން: 

 ޙާޟިރުވުމަށް  ކޯޓަށް  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލ މާތު  އެންގުމާއި  އެކަން  ލިޔުމުން  ފޯމެއްނަމަ  ބަލައިނުގަނެވ ނެ  ކުރުމާއި  އިސްލާުހ  ފޯމެއްނަމަ  ކުރަންޖެހ   އިސްލާުހ  ބަލައިގަތުމަށްފަުހ،  ފޯމު  ކައުންޓަރުން •
 . ލިބިގެންވެއެވެ އަށް  ރަޖިސްޓްރާރ އިޚްތިޔާރު  އެންގުމުގެ

 .  މުއްދަތަކެވެ ދުވަުހގެ  3  ދެވ ނީ ގިނަވެގެން  ކުރުމަށް އިސްލާުހ ފޯމު  ގޮތަށް ނުހިމެނ ނ   ދުވަސްތައް  ބަންދު ރަސްމީ •
 .ކުރެވ ނެއެވެ  ބާޠިލް ފޯމު ނުކޮށްފިނަމަ އިސްލާުހ  މުއްދަތުގައި ދީފައިވާ  ކުރުމަށް އިސްލާުހ ފޯމު •
  ނިންމުމަކާ ގުޅުންުހރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހ ނަމަ އަލުން އެ ނިންމުމެއް ބަލައިދިނުމަށްއެދި ކޯޓަށް ހުށަެހޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ •
 ދުވަުހ ތެރ ގައި ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.   7ފަަހރަށް ބަލައިދިނުމަށް އެދ ނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ދުވަުހން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނ  ގޮތަށް  މިގޮތުން ދެވަނަ  •

 ހަވާލުކުރުން:   ކޮޕީ   ފޯމުސެޓުގެ   ދަޢުވާ   ފަރާތުން   ދަޢުވާލިބ  
  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ   އެންމެަހއި  ހުށަެހޅިފައިވާ   އަދި   ކޮޕީ  ފޯމުގެ   ދަޢުވާ   ިހނދެއްގައި  އެދިއްޖެ  ކޯޓުގައި   ފަރާތުން  ދަޢުވާލިބ    މައްސަލައިގާ   އެ  މުން،ރަޖިސްޓްރީވު  މައްސަލަ   ކޯޓުގައި  ޤަޟިއްޔާއެއްގޮތަށް  •

 . ަހވާލުކޮށްދ ނެއެވެ  ކޯޓުން ކޮޕީ
 ހަމަޖެއްސުން:   / ބަދަލު   ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުން 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ފޯމުގައި  ލިޔުމަކާއެކު  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ފޯމެޓަށް  އެފޯމުގެ  ނުވަތަ  ފޯމް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް  ކުރިން  މިނިޓް  30  ފެށުމުގެ  މަޖިލީސް  ޝަރީޢަތުގެ   ޢައްޔަންކުރާނަމަ  ވަކީލަކު •
 . ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ ތަކެތި

 . ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ ފޯމް ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް ކުރިން  މިނިޓް 30 ފެށުމުގެ މަޖިލީސް ޝަރީޢަތުގެ  ޢައްޔަންކުރާނަމަ މީހަކު ބަދަލުގައި •
  ތިޔާރު ޚްއި  ގަބ ލުކުރުމުގެ  މީހަކު  އެެހން  ބަދަލުގައި  ނެތްނަމަ   ހަމަޖެއްސެން  މީހަކު  ނަމަވެސް ގާތްތިމާގެ.  މީހަކަށެވެ  ގާތްތިމާގެ  މީާހގެ  ހާޒިރުވާންޖެހ   ާހޒިރުވެވ ނީ  މަޖިލީހަށް  ޝަރީއަތުގެ  ބަދަލުގައި •

 .  ލިބެގެންވެއެވެ ކޯޓަށް
ނަމަ ބަދަލު ބާތިލުކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު މައްސަލަ  ޝަރީއަތަށް ާހޒިރުވާ މީާހއަކީ ޝަރީއަތަށް ބ ނުންވާ މައުލ މާތު އެނގިުހރި މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އެ މީހަކީ އެފަދަ މީހަކަށް ނުވާބަދަލުގައި •

 .ރަށް ލިބިގެންވެއެވެބަލާ ފަނޑިޔާ
ނުވަތަ ރާއްޖ ން   އެއްސިވިލް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީހިމެނ  ގޮތަށް،  "ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދ  ފޯމު" ގައި ހިމެނ  ުހރިާހ މަޢުލ މާތެއް    ކަނޑައަޅަފައިވާ   ކޯޓުން •

 ޖައްސަން އެދ  ފޯމު" ހުށަަހޅާކަށް ނުޖެހ ނެއެވެ.ބ ރުގައި ނަމަ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ތައްގަނޑު ޖަާހފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް ހުށަަހޅާނަމަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅަފައިވާ "ބަދަލު ހަމަ
 ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް އަޑުއެހުން: 

ކެއް ކަމުގައިވަނީނަމަ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަުހ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ބ އްވުމަށް އަޑުއެހުމަށް އެދ  ފަރާތްތަކަކީ ޚަޞްމުންނާއި ގުޅުންުހރި ފަރާތްތަޢާއިލީ މައްސަލަތައް   •
 މިނިޓް ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.  15ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ 

 ވަނުން )ތަދައްޚުލްވުން(:    ތެރެއަށް   މައްސަލައެއްގައި   ގަމުންދާ ހިނ   ހުށަހެޅި   ކޯޓަށް 
ންމައިފިނަމަ މައްސަލައިގެ  ނި  ކޯޓުން  ހިމެނ ކަމަށް   މަޞްލަޙަތު  ފަރާތުގެ  ހުށަެހޅި  ފޯމު  ހުށަެހޅުމުން  ފޯމު  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް  އެދ ނަމަ  ތަދައްޚުލުވާން  މައްސަލައެއްގައި  ިހނގަމުންދާ  ކޯޓުގައި •

 ތައް ހުށަެހޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ބައިވެރިވެ، މައްސަލައާގުޅިގެން ދައްކަން ބ ނުންވާ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި މައްސަލައާގުޅިގެން ހުށަަހޅަން ބ ނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯޑް

 .އަށެވެ    3325502  ގުޅުއްވާނީ   ސާފްކުރެއްވުމަށް   މަޢުލ މާތު   އިތުރު 
 . ކުރެވ ނެއެވެ   ޑައުންލޯޑް   އިންވެސް   www.familycourt.gov.mv  ވެބްސައިޓް   ކޯޓުގެ   ފެމިލީ   މި ކަރުދާހާއެކު ދެވިފައިވާ ފޯމު 

 



  registration@familycourt.gov.mv އީމެއިލް އެޑްރެސް: ، 3325502 ފޯން ނަްނބަރު: ، ފެމިލީ ކޯޓު، އޯކިޑް މަގު 
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 ރާރު ޤް ކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ވާ އި ޓެލެކޮންފަރެންސް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި  

 - މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލ މާތު:

  :ފުރިހަމަ ނަން )އާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު(

  ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާ ރަށާއެކު(: 

  ގުޅ ނެ ފޯނު ނަންަބރު:   އައި.ޑީ ކާޑު ނަންަބރު: 

  ވަޓްސްއަޕް / ވައިަބރ ނަންަބރު: 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  

  މައްސަލައިގެ ާބވަތް: 

  ☐ ބ ނުމެއްނ ން:  ☐ ބ ނުން:  ކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންދަން:ޓެލެކޮންފަރެންސް

  ☐ ބ ނުމެއްނ ން:  ☐ ބ ނުން:  އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ަބޔާން ަބދަލުކުރަން:

  

ދ  އިރުޝާދުތަކާއި   މެދުވެރިކޮށް ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް ބ އްވުމަށް ކޯޓުން  ޓެލެކޮންފަރެންސްއީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުމުގައި އަދި  
މަޢުލ މާތު ދިނުމަށާއި، ޢާއްމު އަދަުބތަކާ    މަޖްލީހުގައި، ތެދުއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އަދި ޝަރީއަތުގެ  

ޚާއްޞަ ޙާލަތު  ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށާއި، އެހެން ފަރާތެއްގެ ކިަބއިން ވެސް އެފަދަ ކަމަކަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށާއި، ކުރިމަތިވެފައިވާ 
ތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާން އަންގައިފިނަމަ ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމަށާއި، މިޝަރީޢަތާ ގުޅިގެން ކޯޓުން އަންގާ އެއްގުން  ފިލައިދިއުމުން،

މަލުކޮށް  ސޮއިކުރަންޖެހ  ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށާއި، މި ޝަރީޢަތާއި ގުޅ  އެނ ން ވެސް ކަންކަމުގައި ކޯޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޢަ
 ރިކަމުގައި އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ކޯޓަށް ފުރިހަމަ އެއްާބރުލުން ދ ންހު

 ސޮއި: 

 ނަން:

 ތާރީޚް:  

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން: 

 )އިނގިލީގެ ނިޝާން ސާފުކޮށް ފެންނަންވާނެއެވެ( 
 

 އިރުޝާދު:  

ފޯމެޓްަގއި، ޞަފްޙާ ތަރުތީބުން، ހުސްަގނޑުތައް ނުހިމެނ  ޮގތަށެެވ. އަދި    PDFއީމެއިލް ކުރެިވފައިާވ ލިޔުންތައް ހުންަނންާވީނ، އެއް ޑޮކިއުމަންޓްޮގތަށް ސްކ ްނ ކޮށްފައި  
 އެ ލިޔުންތަކަކީ ކިޔަން އެނގ ޮގތަށް ސާފުކޮށް ސްކ ންކޮށްފައިާވ ލިޔުންތަކަކަށް ާވްނާވނެއެެވ. 

 

 


