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

` 
 މިލީ ކޯޓ  ފެ
 މާލެ   

 ދިވެހިރާއްޖެ 

  

 

 

 ފޯމ   ހ ށަހަޅާ  ޙަޟާނަތ ގެ ދަޢ ވާ 
       

 

 މައްސަލަ ރައްދ ވާ ފަރާތ ގެ މަޢ ލޫމާތ : .2 މައްސަލަ ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ގެ މަޢ ލޫމާތ : .1

  :)ޢާއްމ  ނަމާއެކ ( ފ ރިހަމަނަން  1.1

  

  :އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޕޯޓ  ނަމްބަރ 1.2

  ޢ މ ރ :  ރީޚް:އ ފަންތާ 1.1

  ފޯން ނަންބަރ : 1.1

  :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކ ( ދާއިމީ އެޑްރެސް 1.1

  

  މިހާރ  ދިރިއ ޅޭ އެޑްރެސް: 1.1

  
 ކޯޓަށް ޙާޟިރ ވ މ ގެ އަމ ރ  ފޮނ ވަންވީ އެޑްރެސް: 1.7

  ގޭގެ ނަން: 

  އެޕާރޓްމަންޓް: ،ވަނަ ފަންގިފިލާ  

  މަޤާމް:ޒީފާ އަދާކ ރާ ތަނާއިވަ 1.1

  

  ލިބޭ އާމްދަނީ: މަހަކ  1.1
  

  :)ޢާއްމ  ނަމާއެކ ( ފ ރިހަމަނަން  2.1

  

  :އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޕޯޓ  ނަމްބަރ 2.2

  ޢ މ ރ :  ރީޚް:އ ފަންތާ 2.1

  ފޯން ނަންބަރ : 2.1

  :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކ ( ދާއިމީ އެޑްރެސް 2.1

  

  މިހާރ  ދިރިއ ޅޭ އެޑްރެސް: 2.1

  
 ކޯޓަށް ޙާޟިރ ވ މ ގެ އަމ ރ  ފޮނ ވަންވީ އެޑްރެސް: 2.7

  ގޭގެ ނަން: 

  އެޕާރޓްމަންޓް: ،ވަނަ ފަންގިފިލާ  

  ޒީފާ އަދާކ ރާ ތަނާއި މަޤާމް:ވަ 2.1

  

  ލިބޭ އާމްދަނީ: މަހަކ  2.1

  
 

 ކޯޓ ގެ ބޭނ މަށް 

  ފޯމ  ޗެކ ކ ރީ:
    

 ރަިޖސްޓްރޭޝަްނ:

 

 :ޤަިޟއްޔާ ނަންަބރ 
 ___/ Fm-C/ ______ 

 އެންޓްރީ:

 

 

 

 

 ރަިޖސްޓްރީ ކ ެރވ ނ  ތާީރޚް:

 

 ފައިސާ ބަަލއިަގތް:
 

 ރަިޖސްޓްރާރ ގެ ނިންމ ން:

 

 

 

ނޑަެއޅ ނ    ސެްކޝަން:މަްއސަލަ ބެލ މަށް ކަ
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  ދަޢ ވާކ ރާ މީހާއާއި ކ އްޖާއާއި ހ ރި ގ ޅ ން:  .1
 

 ޙަޟާނަތ ގެ ޙައްޤާމެދ  ދަޢ ވާ އ ފ ލިފައިވާ ކ އްޖާގެ މަޢ ލޫމާތ :  .1

 

  މީހާގެ މަޢ ލޫމާތ : ކ އްޖާ މިހާރ  ބަލަމ ންގެންދާ  .1

  :ނަމާއި އެޑްރެސް  1.1
 

   :.ކ އްޖާއާއިހ ރި ގ ޅ ން 1.2
   ކ އްޖާ ބަލަމ ންގެންދިއ މ ގައި ހޭަދވި މ އްދަތ : 1.1
  ވަރީގެ މައްސަލާގައި އެބަސްވެގެން        :ކ އްޖާ ބަލަމ ންގެންދާ ޙައިޘިއްޔަތ  1.1

  ޝަރ ޢީ ޙ ކ މަކާގ ޅިގެން        
   އެކަމ ގެތަްފޞީލް: ގޮތަކ ންނަމަ އެހެން 1.1
   
   
 

 ޙަޟާނަތ ގެ މައްސަލައެއް މީގެ ކ ރީން ނިމިފައިވާނަމަ: .1

  ނިމ ނ  ތާރީޚް  ނިމ ނ  ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ : 1.1
  :ނިމ ނ  ގޮތ ގެ ތަފްީޞލް 1.2
 
 
 

 ކ އްޖާ ދިރިއ ޅޭ މާޙައ ލާގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ :   .7

  :މެދ  ދެކޭގޮތްމިހާރ  ދިރިއ ޅޭ މާހައ ލާއި  ކ އްޖާ 7.1
  :ކ އްޖާގެ ޙަޟާނަތ  ލިބިއްޖެނަމަ ކ އްޖާ ގެންގ ޅޭނެ މާޙައ ލ  7.2
   ޖެހ މާއިއެކ  މަޢ ލޫމާތ  ފ ރިހަމަކ ާރށެވެ.(ފާހަގަ  ނޫނެކޭނަމަ މި ، ގަފާހަ  މި  އާއެކޭނަމަ)ކ އްޖާގެ ޙަޟާނަތ  ލިބިއްޖެނަމަ ކ އްޖާ ގެންގ ޅޭނީ:  7.1
 ކ އްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއްގައި        އަމިއްލަ ގޭގައި  
 އަމިއްލަ ޢާއިލާއާއެކ    ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށ ގައި         

 ޢ މ ރ   އައިޑީާކޑ  ނަންަބރ   ދާިއމީ އެްޑރެސް  ކ އްާޖގެ ނަން  

1     

2     

3     

4     
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 ކ އްޖާގެ ތަޢ ލީމާގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ : .1

 ..................................................................................................................................................................................................................ކިޔަވާ މަދަރ ސާ: އްޖާކ  1.1

 

 ..................................................................................................................................................................................................................ތަޢ ލީމީ ފެންވަރ :އްޖާގެ ކ  1.2

 

 ކ ދިންގެ މައިންބަފައިންނާއި ބެހޭ މަޢ ލޫމާތ :  .1

  ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރ :  :ވަރިވެފައިވާ ތާރީޚ  1.1
  :މައްސަލަ ބެލ ނ  ރަށް  ވަރީގެ މައްސަލައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ : 
  އެއްބަސްވެފައިވާނަަމ، އެކަމާބެހޭ މަޢ ލޫމާތ :ވަރީގެ މައްސަލާގައި ދަރިންނާއި މެދ  ޢަމަލ ކ ރާނެ ގޮތަކާއި މެދ  ދެ ފަރާތ ން  

  
 

 
 ދަޢ ވާ ހ ށަހަޅަނީ ކ އްޖާގެ މަންމަ ނ ވަތަ ބައްޕަ ކަމ ގައި ނ ވާނަމަ:  .11

 :މަޢ ލޫމާތ  ގެ މަންމަގެ ކ އްޖާ  11.1

 .........................................................................................................މަންމަގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް: 11.1.1
 ................................................................................ޅޭ އެޑްރެސް:މިހާރ  އ  11.1.2
 ............................................................................................އައިޑީކާޑ  ނަންބަރ : .................................................ފޯނ  ނަންބަރ : 11.1.1
 މަޙްރަމ  މީހަކާ         މަޙްރަމ ނޫން މީހަކާ  ކާވެނިކޮށްގެން އ ޅެނީ:  11.1.1

 
 

 :ގެ ބައްޕަގެ މަޢ ލޫމާތ  ކ އްޖާ  11.2

 .................................................................................................ބައްޕަގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް: 11.2.1
 ..........................................................................................ޅޭ އެޑްރެސް:މިހާރ  އ  11.2.2
 ............................................................................................އައިޑީކާޑ  ނަންބަރ :...................................................... ފޯނ  ނަންބަރ : 11.2.1
 ..............................................................................................ވެނިކޮށްގެން އ ޅޭނަމަ އެކަން:ކާ 11.2.1

 
 
 

 ދަޢ ވާ ހ ށަހަޅަނީ ކ އްޖާގެ މަންމަ ނ ވަތަ ބައްޕަ ކަމ ގައިވާނަމަ: .11

 :މާމަގެ މަޢ ލޫމާތ  ގެ މަންމަ ފަރާތ  ކ އްޖާ  11.1

 ........................................................................................................ ........................................މާމަގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް: 11.1.1
 .................................................................................................ޅޭ އެޑްރެސް:މިހާރ  އ  11.1.2
 .....................................................އައިޑީކާޑ  ނަންބަރ : ...................................................................................................................ފޯނ  ނަންބަރ : 11.1.1
 .............................................................................ބަލަން ހ ރިނަަމ އެކަން: އްޖާކ  11.1.1
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 ގެ ބައްޕަ ފަރާތ  މާމަގެ މަޢ ލޫމާތ  ކ އްޖާ  11.2

 ................................................................................................................. .......................................މާމަގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް: 11.2.1
 ................................................................................................................................ޅޭ އެޑްރެސް:މިހާރ  އ  11.2.2
 .............................................................................................އައިޑީކާޑ  ނަންބަރ : .................................ފޯނ  ނަންބަރ : 11.2.1
 ....................................................................ބަލަން ހ ރިނަަމ އެކަން: އްޖާކ  11.2.1

 

 

 : ހ ށަހަޅާ ދަޢ ވާ ނ ވަތަ މައްސަލައިގެ ޚ ލާޞާ  .12

 
 
 
 

 
މިބައި ފ ރިހަމަ ކ ރަންވާނީ ވަކި ޕެރަގްރާފްަތކަަކށް ބަހައި އެ ): ތަފްޞީލް  ގޮތ ގެ  ކަންހިގާފައިވާ  މައްސަލާގައި  ގޮތާއި  ބިނާކޮށްފައިވާ  ދަޢ ވާ  .11

 ޕެރަގްރާފ ަތކ ގައި ނަންބަރ  ޖަހައިގެންނެވެ.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ނޑެއް ބޭނ ންކ ރެވިދާނެއެވެ.(  )އިތ ރަށް ލިޔަން ބޭނ ންނަމަ އިތ ރ  ގަ
 

 ދީގެން( ވަކި ނ ކ ތާތަކަަކށް ބަހައިގެން ނ ކ ތާތަކ ގައި ނަންބަރ  މި ބައި ފ ރަންވާނީ) :އެދޭގޮތް  ހ ށަހަޅާފަރާތ ން  މައްސަލަ  ނ ވަތަ  ދަޢ ވާ  .11
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ނޑެއް  އިތ ރ  ބޭނ ންނަމަ ލިޔަން އިތ ރަށް)  .(ބޭނ ންކ ރެވިދާނެއެވެ ގަ

އަދި  މިބައިގައި ހިމެނިފައިވާ ލިޔ ންތަކާއި ތަކެތި ހ ށަހަޅަންވާނީ ލިސްޓްކޮށް ): ތަކެތި  ލިޔ ންތަކާއި  ހ ށަހަޅަން ބޭނ ންވާ  ސާބިތ ކ ރ މަށްޓަކައި  .11

 ބަޔާންކ ރ ަމށްފަހ ގައެވެ.( ކަންތައްތައް ނ ވަތަ ނ ކ ތާ ސާބިތ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ އެތަކެތީން ޝަީރޢަަތށް
 1. 
  
 2. 
  
 1. 
  

ނޑެއް  އިތ ރ  ބޭނ ންނަމަ ލިޔަން އިތ ރަށް)  .(ބޭނ ންކ ރެވިދާނެއެވެ ގަ

އެޑްރެސް އަދި ގ ޅޭނެ ފޯނ   މިހާރ  ދިރިއ ޅޭ  ދާއިމީ އެޑްރެހާއި އެމީހ ންގެ  ނަމާއި  މީހ ންގެ  ޙާޟިރ ކ ރަން އެދޭ  ގޮތ ގައި ހެކިންގެ  .11
 ބަޔާންކ ރ ަމްށފަހ ގައެވެ.( ކަންތައްތައް ނ ވަތަ ނ ކ ތާ ސާބިތ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ޝަީރޢަަތށް ފަރާތ ން މިބައި ފ ރަންވާނީ، ހެކިންގެ): ނަންބަރ  

 1. 
  
 2. 
  
 1. 
  

ނޑެއް  އިތ ރ  ބޭނ ންނަމަ ލިޔަން އިތ ރަށް)  .(ބޭނ ންކ ރެވިދާނެއެވެ ގަ

  މިފޯމ  ފ ރ މ ގައި ދީފައިވާ މައ ލޫމާތަކީ، ތެދ  މަޢ ލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރ ވަމެވެ.
 

   ތާރީޚް: 
 

 

 

 

 

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

 ކޮޕީ ިދވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގއިދޭ ކާޑ ގެހ ށަހަޅާ ފަރާތ ގެ 

 
 ގެ ކޮޕީގެ އ ފަްނދ ަވހ ގެ ސެޓްފިކެޓ އްޖާ ކ 
 

ހ ށަަހޅާފަިއވާަނމަ، އެހެން އިާދރާއަކަށް މި މަްއސަލަާއއިގ ޅޭ ކަެމއް 
 އެލިޔ ންތަކ ގެ ކޮޕީ 

 ވަީރގެ ަމއްސަލަ ނިމ ނ ގޮތ ގެ ޚ ާލޞާ ރިޕޯޓ 
ިނމ ނ  ، ކ ރީަގއި މިފަދަ މަްއސަލަެއއް ހ ށަހަޅާ ނިމިފަިއވާ ނަމަ 

 ގޮތ ގެ ރިޕޯޓ ގެ ކޮޕީ ނ ވަތަ ޚ ލާސާ ިރޕޯޓ ގެ ކޮޕީ

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

ެބޭހ މައްސަލަ ހ ށަހަޅާަފިއވާނަަމ، އެ ކ ދިންާނއިއެހެން ިއދާާރއަކަށް 
 ލިޔ ންތަކ ގެ ކޮޕީ

)ދަޢ ވާކ ރާ އަދި ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތްތައް އިތ ރ ވާނަމަ  ކޮޕީ  3ދަޢ ވާ ފޯމ  ސެޓ ގެ 
  އިތ ރ ވާ ކޮންމެ ފަރާަތކަށް ކޮޕީއެއް ހ ށަހަޅާންވާނެއެވެ.(

  
 ރ21.11 ަދއްކަންެޖހޭ ރަިޖސްޓްރީކ ރ މަށް

 

 

 ހ ށަހަޅާފަރާތ ގެ 
 ސޮއި:

 

  
 ނަން:
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 ފިނަމަ އެތަކެތި ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނޯޓް: މި ފޯމާއެކ  ހ ށަހެޅ މަށް އަންގާފައިވާ ތަކެތީގެ އިތ ރ ން އެމައްސަލައެއްގެ ބާވަތ ން އިތ ރ  ތަކެތި ހ ށަހަޅެމ މަށް އަންގައި 

 

 ފޯމ  ފ ރ މަށް ދެވިފައިވާ އިރ ޝާދ  

  ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ ފޯމެޓަށް ފޯމެއްގެ އެ ނ ވަތަ ފޯމަކ ން ކ ރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ހ ށަހެޅ މަށް މައްސަަލއެއް އެ ބަލައިގަނެވޭނީ ފޯމ 

 ރ ހ ށަހަޅާއި ފޯމ  ކ ރ މަށްފަހ ، ފ ރިހަމަ މަޢ ލޫމާތ  އެންމެހައި ކ ރަންޖެހޭ ފ ރިހަމަ ފޯމ ގައި އަދި. ކޮށްފައިވާނަމައެވެ ފ ރިހަމަ ފޯމ 

 . ހަމަވާނަމައެވެ ލިޔެކިޔ ންތައް ހ ރިހާ ބ ނެަފއިވާ ހ ށަހެޅ މަށް ފޯމެއްގައި އެ

 ިފ ރިހަމަ ކ ރެއްވ މަށްފަހ  ހ ށަހެޅ އްވ މ ްނނެވެ. ގަްނނާނީ ތިރީަގއިވާ ކަންކަންކޯޓަށް ފޯމ  ބަލައ 
  ަސެޓ (  1ފޯމ  ސެޓ ގެ އަޞްލާއެކ  އިތ ރ  ދެ ސެޓ  ކޮޕީ އޮތ ން )ޖ މްލ 
 ައިވ ންފޯމ  ސެޓ ތަކ ގައި ހީރަސް ޖަހާފ 

  ެގެ މަތީ ކަނަށެވެ. ވައަތާ ވީ ފަރާތ ހީރަސް ޖަހަންވާނީ ފޯމ ގ 

 .ެފޯމ  ސެޓ  ތަރ ތީބ ކ ރާނެ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ. މިއާ ޚިލަފަށް ހ ށަހަޅާ ފޯމ ތައް ބަލަިއނ ގަެނވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވ 
  ދަޢ ވާ ފޯމ 
  ީހ ށަހަޅާ ފަރާތ ގެ އައިޑީކާޑ  ކޮޕ 
  ާކާއި ތަކެތިހ ށަހަޅާ އެންމެަހއި ލިޔެކިޔ ންތަފޯމާއެކ  ދަޢ ވ 

 ިނަމޫނާއާ މިފޯމ ގެ ފޯމާއި، ހ ަށނާޅާ ލިޔ ންތައް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމާެއކ  ފޯމާއި، ފ ރިހަމަނ ވާ މަޢ ޫލމާތ  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ފޯމ ގައ 

 .ަބލައިނ ގަނެވޭނެއެވެ ފޯމ  ހ ންނަ ތަފާތ ގޮތަކަށް

 ިނަޑއަ ބޭނ ންތަކަށް ފޯމ ގައިއެކ  އެއްގޮތަށް  މިފޯމާ ޖާގަނެތްނަމަ ލިޔާނެ ލޫމާތ މަޢ  ދޭންޖެހޭ އެނަްނަބރެއްގައި ތަންތަނ ގައި ޅާފައިވާކަ

 . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ މައްސަލަ ލިޔ މަކ ން ތައްޔާކ ރ ކޮށްފައިވާ

 ެނ ފޭދޭ ދެލި ނޫކ ލައިގެ ނ ވަތަ ކަޅ  އެނގޭނޭގޮތަށް ކިޔަން ސާފ ކޮށް އެއްޗެއް ލިެޔފައިހ ންނަ ފ ރަންވާނީ، ފޯމ  އަތ ންލިޔ 

 .ގަލަމަކ ންނެވެ

 ާގައި،" ފޮންޓް ފަރ މާ] ފ ރަްނވާނީ މަޢ ލޫމާތ  ފ ރިހަމަކ ރާނަމަ، މަޢ ލޫމާތ  މިފޯމ ގައި ނ ވަތަ ތައްޔާރ ކ ރާނަމަ އެއްގޮތަށް މިފޯމ 

 .ގައެވެ 12 ސައިޒް ފޮންޓް

 ެވަކި ލިޔަންވާނީތަފްޞީލ   ގޮތ ގެ ކަންހިގާފައިވާ މަްއސަލާގައި ގޮތާއި ބިނާކޮށްފައިވާ ަދޢ ވާ ވަނަނަންބަރ ގައި 11 މިފޯމ ގ 

 .ޖަހައިެގންނެވެ ނަންބަރ  އެޕެރެގްރާފްތަކ ގައި ބަހައި، ޕެރެގްރާފްތަކަކަށް

  ްދަޢ ވާގެ ޚ ލާޞާ ލިޔަންވާނީ ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތ ން ބޭނ ންވާ ކަްނަތއްތަކާއި އެ ދަޢ ވާއެއް ކ ރަންޖެހ ނ  ސަބަބާއި އެ ދަޢ ވާއެއ

 ރައްދ ވާ ފަރާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކ ރ ކޮށް ޚ ލާޞާ ކޮށެވެ. 

 ަގެ ފީ (  ފަންސަވީސްރ ފިޔާ ) ރ21.11 ދައްކަންޖެހޭ ޖިސްޓްރީކ ރ މަށްކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނީ މައްސަލަ ރަ މައްސަލ
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 .  ވަގ ތ ގައެވެ ބަލައިަގންނަ ފޯމ  ބަލަިއގަންނާނީ ފީ ކޯޓަށް. ދެއްކ މ ންނެވެ

 ްލިޔ މ ން ފޯމެއްނަމަ ބަލައިނ ގަނެވޭނެ ކ ރ މާއި އިޞްލާޙ  ފޯމެއްނަމަ ކ ރަންޖެހޭ އިޞްލާޙ  ބަލައިގަތ ަމށްަފހ ، ފޯމ  ކައ ންޓަރ ނ 

 .ލިބިގެންވެއެވެ އަށް ރަޖިސްޓްރާރ އިޚްތިޔާރ  އެންގ މ ގެ ޙާޟިރ ވ މަށް ކޯޓަށް ސާފ ކ ރ މަށް މަޢ ލޫމާތ  އެންގ މާއި އެކަން

 ީއިޞްލާހ   ފޯމ . މ އްދަތަކެވެ ދ ަވހ ގެ 1 ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ކ ރ މަށް އިޞްލާޙ  ފޯމ  ގޮތަށް ނ ހިމެނޭނޭ ދ ވަސްތައް ބަންދ  ރަސްމ 

 . ކ ރެވޭނެއެވެ ބާިޠލް  ފޯމ  ނ ކޮށްފިނަމަ އިޞްލާޙ  މ އްދަތ ގައި ދީފައިވާ ކ ރ މަށް

 އިޚްތިޔާރ  ހ ށަހެޅ މ ގެ ޯކޓަށް ބަލައިދިނ މަށްއެދި ނިންމ މެއް އެ އަލ ން ހިތްހަމަނ ޖެހޭނަމަ ނިންމ މަކާމެދ  ނިންމާ ރަޖިސްޓްރާރ 

 ނިންމި  ނިންމ މެއް އެ އެދޭނަމަ މަށް ބަލައިިދނ  ފަހަރަށް ދެވަނަ މިގޮތ ން. ލިބިގެންވެއެވެ ފަރާތަކަށް ކޮންމެ ގ ޅ ންހ ރި އެނިންމ މަކާ

 .ހ ަށހަޅަންވާނެއެވެ ތެރޭގައި ދ ވަހ ( ހަތެއް) 7 ގޮތަށް ނ ހިމެނޭ ދ ވަސްތައް ބަންދ   ރަސްމީ ފެށިގެން ދ ވަހ ން

 ްހިނދެއްގައި އެދިއްޖެ ޯކޓ ގައި ފަރާތ ން ދަޢ ވާލިބޭ މައްސަލައިގާ އެ ރަޖިސްޓްރީވ މ ން، މައްސަލަ ކޯޓ ގައި ޤަޟިއްޔާއެއްގޮތަށ 
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