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މި ފޯމު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު ވިދާޅުވާށެވެ! ދޯޓް:   

c 

 މިލީ ކޯޓު ފެ
 މާލެ   

 ދިވެހިރާއްޖެ 

  

 
 

 ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމު 
   

 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: .2 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:މައްސަލަ  .1

  :)ޢާއްމު ނަމާއެކު( ފުރިހަމަނަން  1.1
  

  :އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޕޯޓު ނަމްބަރ 1.2

  ޢުމުރު:  ރީޚް:އުފަންތާ 1.3
  ފޯން ނަންބަރު: 1.4
  :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު( ދާއިމީ އެޑްރެސް 1.5

  
  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 1.6

  
  

 ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: 1.7

  ގޭގެ ނަން: 

  އެޕާރޓްމަންޓް: ،ވަނަ ފަންގިފިލާ  

 

  

 :)ޢާއްމު ނަމާއެކު( ފުރިހަމަނަން  2.1
 

  

  :އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޕޯޓު ނަމްބަރ 2.2
  ޢުމުރު:  ރީޚް:އުފަންތާ 2.3
  ފޯން ނަންބަރު: 2.4
  :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު( ދާއިމީ އެޑްރެސް 2.5

  
  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 2.6

   
  

 ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: 2.7

  ގޭގެ ނަން: 

   އެޕާރޓްމަންޓް: ،ވަނަ ފަންގިފިލާ  

 

 

 

 

 ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް 

  ފޯމު ޗެކުކުރީ:

    

 ރަޖިސްޓްރޭޝަދް:

 
 ______ /Fm-C /___: ޤަިޟއްޔާ ނަންަބރު

 އެދްޓްރީ:

 

 

 

 

 

 

 

 ރަިޖސްޓްރީ ކުެރވުނު ތާީރޚް:

 

 ރަޖިސްޓްރާރ ގެ ދިދްމުދް:

 

ނޑަެއޅުނު   ސެްކޝަން:މަްއސަލަ ބެލުމަށް ކަ

 

 

 

 

Fm-C-B17 
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 :މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭ  ތަންފީޛު ކުރަން އެދޭ ޤަޟިއްޔާއާ  .3
 

 3.1 ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:ތަންފީޛު  

 3.2 ބާވަތް:   ތަންފީޛު ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ 

 3.3 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:  

 3.4 ނިމުނު ތާރީޚް: 
 3.5 ޤަޟިއްޔާ ނިންމި ކޯޓު: 

 3.6 ތަންފީޛު ކުރަން އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހުނު ސަބަބު: 

 3.7 ކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިދް ކޯޓަފް ހުފަހަޅައިގެދް ދިމިފައިވާދަމަ އޭގެ ޚުލާޞާ: ތަދްފީޛު 

 
 
 
 
 
 
 

 

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ

 

އެހެނިހެން  އެޚަރަދާގުޅޭ  ހުށަހަޅާނަމަ، އެދި  ކުރުވުމަށް  ތަންފީޛު  ޙުކުމް  އެ  ނުދައްކައިގެން  އެއްގޮތަށް  ޙުކުމާ  ފައިސާ  ޚަރަދުގެ  ސާބިތު  .4
 ފާހަގަ ޖައްސަވާ!( )ބޭނުންވާ ކަމަކާ ދިމާގައިވާ ގޮޅިގައި މަޢުލޫމާތު: 

 
  :ސާބިތުވެފައިވާ ޚަރަދުގެ ބާވަތް 4.1
  :ދަދުޢަ މިހާތަނަށް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ  4.2
  :އެންމެ ފަހުން ޚަރަދު ލިބިފައިވާ ތާރީޚު 4.3
  އޮތް އަދަދު:ނުދައްކައި  ތެރެއިން ޚަރަދުގެ ދައްކަންޖެހޭ  4.4
 ސާބިތު ޚަރަދަފް ފައިސާ ދުދައްކައިގެދް ހުފަހަޅާ     ވަދަ ފަހަރު 4.5
 މިޚަރަދަފް ފައިސާދުދައްކައިގެދް ޚަރަދު ދޭދްޖެހޭ މީހާ ބަދްދެއްކޮފްފައިވާދަމަ:   4.6
  ބަދްދުކުރެވުދު މުއްދަތު: ބަދްދުކުރެވުދު ޢަދަދު:            

      ؟ބޭދުދްވޭތޯ އެއްބަސްވާދް ގޮތަކަފް ވަކި މީހާއާއެކު ދޭދްޖެހޭ ޚަރަދު ލިބިގަތުމުގައި ފައިސާ 4.7

  ދޫދެކެވެ. އާއެކެވެ.      
 

 

 

 ނަންބަރު އެޕެރެގްރާފްތަކުގައި ބަހަިއ، ޕެރެގްރާފްތަަކކަށް ވަކި ލިޔަންވާނީ )ނުކުތާ ތަންފިޒު ކުރަން އެދި ހުށަހަޅަ ނުކުތާ ނުވަތަ އެދޭ ގޮތް:  .5

 އިގެންނެވެ.(ޖަހަ
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ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ

 

 

 

 

 

 

 

 !ޖަހާށެވެ ފާހަގަ   މި  ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް  ހުރިކަން  ހަމައަށް  ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފޯމާއެކު 

 ކޮޕީ ިދވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގއިދޭ ކާުޑގެހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ 

 
ެގ ާވގައި ކުިދން ހިމެނޭަނމަ، ކުދިްނގެ އުފަންުދވަުހގެ ސެޓްފިކެޓުޢުދަ

 ކޮޕީ
 

 އެހެން އިާދރާއަކަށް ހުށަަހޅާފަިއވާަނމަ،މި މަްއސަލަާއއިުގޅޭ ކަެމއް 
 އެލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ 

 
  

 ށް ެއދޭ ފޯމު އެަކމަ ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅާނަމަ 
 

 

 ޙުކުމް ތަންީފޛު ކޮށްދިުނމަށް ެއދޭ ޤަިޟއްޔާގެ ޙުކުުމގެ ކޮޕީ
 

)ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް އިތުރުވާދަމަ  ސެޓު 3 ދަޢުވާ ފޯމުގެ

  ކޮޕީއެއް ހުފަހަޅާދްވާދެއެވެ.(އިތުރުވާ ކޮދްމެ ފަރާތަކަފް 

  

 

 

  ތާރީޚް: 
 
ހުށަހަޅާފަރާތުގެ 
 :ނަން 

 

  
 :ސޮއި 
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 ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު 

 ުފޯމެޓަށް ފޯމެއްގެ އެ ނުަވތަ ފޯމަކުން ކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ހުށަހެޅުމަށް މަްއސަލައެއް އެ ބަލައިގަނެޭވނީ ފޯމ 

 ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ެއންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ޯފމުގައި އަދި. ކޮށްފައިވާނަމައެވެ ފުރިހަމަ ފޯމު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ

 . ހަމަވާނަމައެވެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިހާ ބުނެަފއިވާ ހުށަހެޅުމަށް ފޯމެއްގައި އެ ރުހުށަހަޅާއި ފޯމު ކުރުމަށްފަހު،

 .ެކޯޓަށް ފޯމު ބަލައިގަްނނާނީ ތިރީަގއިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅުއްވުމުްނނެވ 

  ަސެޓު(  3ފޯމު ސެޓުގެ އަޞްލާއެކު އިތުރު ދެ ސެޓު ކޮޕީ އޮތުން )ޖުމްލ 

 ްފޯމު ސެޓުތަކުގައި ހީރަސް ޖަހާފައިވުނ 

  ެގެ މަތީ ކަނަށެވެ. ވައަތާ ވީ ފަރާތުހީރަސް ޖަހަންވާނީ ފޯމުގ 

 ުގަެނވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.ފޯމު ސެޓު ތަރުތީބުކުރާނެ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ. މިއާ ޚިލަފަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ބަލަިއނ 

 ުދަޢުވާ ފޯމ 

  ީހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕ 

 ިދަޢުވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ އެންމެަހއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެތ 

 ިމިފޯމުގެ  ފޯމާއި، ހުށަނާޅާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމާއެކު ފޯމާއި، ފުރިހަމަނުވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމުގައ 

 .ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ ޯފމު ހުންނަ ތަފާތުޮގތަކަށް ނަމޫނާއާ

 ިނަޑއަޅާފައިވާ ބޭނުްނތަކަށް ފޯމުގައިއެކ  މިފޯމާ  ލިޔާނެ ޖާގަނެތްނަމަ  މަޢުލޫާމތު  ދޭންޖެހޭ ެއނަްނބަރެއްގައި ތަންތަނުގައި ކަ

 . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ މައްސަލަ ލިޔުމަކުން ތައްޔާކުރުކޮށްފައިވާ އެއްގޮތަށް

 ެނުފޭދޭ ދެލި ނޫކުލައިގެ ނުވަތަ ކަޅު އެނގޭނޭގޮތަށް ކިޔަން ސާފުކޮށް އެއްޗެއް ިލޔެފައިހުންނަ ފުރަންވާީނ، ފޯމު އަތުންލިޔ 

 .ގަލަމަކުންނެވެ

 ާއި،ގަ" ޮފންޓް ފަރުމާ] ފުރަްނވާނީ މަޢުލޫމާތު ުފރިހަމަކުރާނަމަ، މަުޢލޫމާތު މިފޯމުގައި ނުވަތަ ތައްޔާރުކުރާނަމަ  އެއްގޮތަށް މިފޯމ 

  .ގައެވެ 12 ސައިޒް ފޮންޓް

 ެވަކި ލިޔަންވާނީ ތަންފިޒު ކުރަން އެދި ހުށަަހޅަ ނުކުތާ ނުވަތަ އެދޭ ގޮްތ ލިޔާއިރު ނަްނބަރުގައި ވަނަ 4 މިފޯމުގ 

 .ޖަހައިެގންނެވެ ނަންބަރު އެޕެރެގްރާފްތަކުގައި ބަހައި، ޕެރެގްރާފްތަކަކަށް

  ްދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ ލިޔަންވާނީ ަދޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބޭުނންވާ ކަްނތައްތަކާއި އެ ދަޢުވާއެއް ކުރަންޖެހުނު ސަބަބާއި އެ ދަޢުވާއެއ

 ރައްދުވާ ފަރާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ުކރުކޮށް ޚުލާޞާ ކޮށެވެ. 

 ްލިޔުމުން  ފޯމެއްނަމަ ބަލައިުނގަނެވޭނެ ކުރުމާއި އިޞްލާޙު ފޯމެްއނަމަ ކުރަންޖެހޭ އިޞްލާޙު ބަލައިގަތުމަށްަފހު، ފޯމު ކައުންޓަރުނ 

 .ލިބިގެންވެއެވެ އަށް ރަޖިސްޓްރާރ އިޚްތިޔާރު އެންގުމުގެ ޙާޟިރުވުމަށް ކޯޓަށް ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު އެންގުމާއި އެކަން
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 ީފޯމު . މުއްދަތަކެވެ ދުވަހުގެ 3 ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ކުރުމަށް އިްޞލާޙު ފޯމު ގޮތަށް ނުިހމެނޭނޭ ދުވަސްތައް ބަންދު ރަސްމ 

 . ކުރެވޭނެއެވެ ބާޠިލް ފޯމު ނުކޮށްފިނަމަ އިޞްލާޙު މުއްދަތުގައި ދީފައިވާ ކުރުމަށް އިޞްލާހު

 އިޚްތިޔާރު  ހުށަހެޅުމުގެ ކޯޓަށް ބަލައިދިނުމަށްއެދި  ނިންމުމެއް އެ އަލުން ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ނިންމުމަކާމެދު ނިންމާ ރަޖިސްޓްރާރ 

 ނިންމުމެއް އެ އެދޭނަމަ ބަލައިދިނުަމށް ފަހަރަށް ދެވަނަ މިގޮުތން. ލިބިެގންވެއެވެ ފަރާތަކަށް ކޮންމެ ގުޅުންހުރި އެނިންމުމަކާ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ތެރޭގައި ދުަވހު( ހަތެއް) 7 ޮގތަށް ނުހިމެނޭ ދުވަސްތައް ބަންދު ރަސްމީ ފެށިެގން ދުވަހުން ނިންމި

 ްހިނދެއްގައި  އެދިއްޖެ ކޯޓުގައި ފަރާުތން ދަޢުވާލިބޭ ަމއްސަލައިގާ އެ ރަޖިސްޓްރީވުމުން، މަްއސަލަ ކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާއެއްގޮތަށ 

 .ހަވާލުކޮށްދޭނެއެވެ ކޯޓުން ކޮޕީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހުށަހެޅިފައިވާ އަދި ކޮޕީ ފޯމުގެ ދަޢުވާ

 ިހަމަޖައްސައި  ތަރުޖަމާނެއް ބަލައިގަނެވޭނީ އެ ފޯމެއް ފޯމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ބިދޭސީއަކު ނުވާ ފަހުމް ރަނގަޅަށް ބަސް ދިވެހ 

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ލިޔުމާއެކު ފޯމު އެކަމުގެ

 ުނޑަެއޅިފައިވާ އެކަމަށް ކުރިން މިނިޓް 30 ފެށުމުގެ މަޖިލީސް ޝަރީޢަތުގެ ޢައްޔަންކުރާނަމަ ވަކީލަކ  އެފޯމުގެ  ނުވަތަ ފޯމް ކަ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ލިޔުމަކާއެކު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމެޓަށް

 ިނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ކުރިން މިނިޓް 30 ފެށުމުގެ މަޖިލީސް ޝަރީޢަތުގެ ޢައްޔަންކުރާނަމަ މީހަކު ބަދަލުގައ  ފޯމް  ކަ

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ  38ޤަވާޢިދުގެ މައްސަލާގެ ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ފެމިލީ ކޯޓުގ

  .މީހަކަެށވެ ގާތްތިމާގެ މީހާގެ ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބެއް މެދުެވރިވެފައިވާނަމަ، ކޯޓަށް

 ިނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް އެދޭނަމަ  ތަދައްޚުލުވާން މައްސަލައެއްގައި ހިނގަމުންދާ ކޯޓުގައ  ހުށަހެޅި  މުފޯ ހުށަހެޅުމުން ފޯމު  ކަ

 ވާހަކަ ޭބނުންވާ ދައްކަން މައްސަލައާގުޅިގެން ބައިވެރިވެ، މައްސަަލއިގެ ިނންމައިފިނަމަ ކޯޓުން ހިމެނޭކަަމށް  މަޞްލަޙަތު ފަރާތުގެ

 . ލިބިގެންވެއެވެ އެފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުގެ ރެކޯޑްތައް ލިޔެކިޔުމާއި ބޭނުންވާ ހުށަހަޅަން މައްސަލައާގުޅިގެން ދެއްކުމާއި

  ްޢާއިލީ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ ޚަސްމުންނާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވަނީނަމަ އެކަމަށ

ނޑައެޅިފައިވާ  ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ބޭއްވުމަށް ކަ މިނިޓް ކުރިން  15ވަގުތުގެ  ކަ
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