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

` 
 މިލީ ކޯޓ  ފެ
 މާލެ   

 ދިވެހިރާއްޖެ 

  

 

 

 ފޯމ   ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކ ރ މ ގެ އަމ ރަށް އެދި ހ ށަހަޅާ
   

 

 އަމ ރ  ރައްދ ކ ރ މަށް އެދޭ ފަރާތ ގެ މަޢ ލޫމާތ : .2 އަމ ރަށް އެދޭ 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: 1.1

  ގޭގެ ނަން: 

  އެޕާރޓްމަންޓް: ،ވަނަ ފަންގިފިލާ  

  މަޤާމް:ޒީފާ އަދާކ ރާ ތަނާއި ވަ 1.1

  

  ލިބޭ އާމްދަނީ: މަހަކ  1.9

  

  :)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: 2.1

  ގޭގެ ނަން: 

  އެޕާރޓްމަންޓް: ،ވަނަ ފަންގިފިލާ  

  ޒީފާ އަދާކ ރާ ތަނާއި މަޤާމް:ވަ 2.1

  

  ލިބޭ އާމްދަނީ: މަހަކ  2.9

  
 

 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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 މަޢ ލޫމާތ :އަމ ރަށް އެދެނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއް ކަމ ގައިވާނަމަ، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތ ގެ  .1
 .)އަމ ރަށް އެދި ހ ށަަހޅާ ފަރާތަކީ އަނިާޔގެ ޝިކާަރވެރިާޔނަމަ މި ބައި ފ ރިަހމަ ކ ރާކަށް ނ ޖެހޭެނެއވެ.(

 

  :)ޢާއްމ  ނަމާއެކ ( ފ ރިހަމަނަން 1.1

  :އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޕޯޓ  ނަމްބަރ 1.2

  ފޯން ނަންބަރ :  ޢ މ ރ :  ރީޚް:އ ފަންތާ 1.1

  :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކ ( އެޑްރެސްދާއިމީ  1.1

  މިހާރ  ދިރިއ ޅޭ އެޑްރެސް: 1.1

  :: ގޭގެ ނަންމ ގެ އަމ ރ  ފޮނ ވަންވީ އެޑްރެސް ކޯޓަށް ޙާޟިރ ވ  1.1

  ފަންގިފިލާ، އެޕާރޓްމަންޓް: ވަނަ

  މަހަކ  ލިނޭ އާމްދަނީ:  ވަޒީފާ އަދާކ ރާ ތަނާއި މަޤާމް: 1.1

  އަމ ރަށް އެދޭ ޙައިޞިއްޔަތ : 1.1

 
  (ޖަހާށެވެ  ފާހަގަ  މި  ގޮޅީގައިކަމާގ ޅޭ ބޭނ ންވާ  )ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދ ވެރިކޮށް އަމ ރަށް އެދޭ ސަބަބ :  1.9

ހ ރި ޙާލަތ ގެ ގޮތ ން އަމިއްލަ ނަމ ގައި އަމ ރަށް އެދ މަކީ  ހ ރެވ ނ  ޙާލަތ ގެ ގޮތ ން އެކަމަށް ޢަމަލީގޮތ ން ނ ކ ޅެދ ން 
ދެމެހެއްޓ މަށް މަޞްލަޙަތ  ރަނގަޅ ގޮތ ގައި 

 އަމ ރަށް އެދ މ ގެ ބިރެއް އިޙްސާސް ކ ރެވ ން  ބ ރ އަރާފާނެކަމަކަށްވ ން 

 ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ހ ރި މީހަކަށްވ ން 
 ކ ޑަކ އްޖަކަށް ވ ން 

 
 އަމ ރަށް އެދޭ ތިންވަނަ ފަރާތާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތާހ ރި ގ ޅ ން:  1.11
 

 

 

  މި ގޮޅީގައިކަމާގ ޅޭ )ބޭނ ންވާ  ޢަމަލ  ހިންގި ފަރާތާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތާއި ހ ރި ގ ޅ ން: ގެވެށި އަނިޔާގެ  .1
 (ޖަހާށެވެ ފާހަގަ 

 

 އ ޅޭ މީހެއް ކައިވެނިކޮށްގެން  1.1
 އިނދެ ވަރިކޮށްފައިވާ މީހެއް  1.2
 ނ ވަތަ އެގޮތަށް ވަރަށް ފަހަކާޖެހެންދެން އ ޅެފައިވާ މީހެއް މީހެއް އެއްގެއެއްގައި އެކ ގައި ދިރިއ ޅެން ދިމާވެފައިވާ  1.1
މައިންބަފައިން ނ ވަތަ ކ އްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ގޮތ ން ނ ވަތަ ބަލަދ ވެރިއެއްގެ ގޮތ ން ކ އްޖާ ބަލާބޮޑ  ކ ރ މ ގެ ޒިންމާ  1.1

 ކަމ ގެ ގޮތ ން ނ ވަތަ ކައިވެނީގެ ގޮތ ން ޢާއިލީ ގ ޅ މަކ ން ގ ޅިފައިވާ މީހެއް ނަސަބ ގެ ގޮތ ން ނ ވަތަ ގާތްތިމާގެ  1.1 ހަވާލ ވެފައިވާ ފަރާތް 
 ގޭގައި ދަރިންބެލ މަށް ނ ވަތަ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތ ގައި އެހީތެރިވ މަށްއެޅޭ މީހެއް 1.1

 
 ޒާތީ ގ ޅ މެއް އޮތް ފަރާތެއް 1.1
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 ޖަހާށެވެ.( ފާހަގަ )ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލ  ހިންގި ފަރާތ ން އަންނަނިވި ޢަމަލ ތަކ ގެ ެތރެއިން ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާނަމަ މި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލ :  .1

 

 ޖިސްމާނީ އަނިޔާކ ރ ން  1.1

 ޖިންސީ އަނިޔާކ ރ ން  1.2
 ބަހ ގެ ހަމަލާދިނ މާއި ނަފްސާނީ ގޮތ ން އަނިޔާކ ރ ން  1.1

 
 ނ ވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގޮތ ން ދަތިކ ރ ން މާލީ ގޮތ ން  1.1
ނޑ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ލިބިފައިވަނީ،  1.1 އަނބިމީހާގެ  ކަމ ގައިވީނަމަވެސް، ކ ރ މަށް ނ  އަނިބިމީހާ ވަކި މ އްދަތެއްގެ ކ ރިން މާބަ

ނޑ ކ ރ ވ ން   ޞިއްޙަތަށް ބެލ މެއްނެތި މާބަ

 
ނޑ ކ ރ ވ ން  އޭނާ މަސައްކަތްކ ރާ އަންހެނާގެ ރ ހ މާ ދެކޮޅަށް އަނިޔާވެރި ކައިވެންޏަކ ން ދ ރ ވާން  1.1  މާބަ

 
 ނ ކ ރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ގަސްތ ގައި ހިފެހެއްޓ ން މީހެއްގެ މ ދާ އެ މ ދަލ ގެ ވެރިފަރާތަށް ބޭނ ން  1.1
 ބިރ ދެއްކ ން  1.1
 ގޯނާކ ރ ން  1.9

 
 ފާރަލ ން  1.11
 ގެއްލ ން ދިނ ން  ށްމ ދަލަ 1.11
ނޑައެޅިގެން  ށްކަގެއަ ދިރިއ ޅޭ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާ ގެވެށިއެއްގެއެއްގައި ދިރިއ ޅޭ ދެމީހ ން ކަމ ގައިނ ވާ ޙާލަތ ގައި، 1.12 ކަ

  ލިބިގެން މެނ ވީ، ވަނ ން ނ ވަތަ ވަދެހ ރ ން ހ އްދަ  ސާފ  ބަހ ން އޭނާގެ

 
އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއްކަމަށް އެނޫންވެސް  ޗަށް ބާރ  ފޯރ ވ ން ނ ވަތަ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ މައްމި ނޫންވެސް  1.11
 ކަމެއް ކ ރ ން  ވިދާނެ އެއްވެސް ބެލެ
އޮތްނަމަ، އޭނާ ކ ރަން ބޭނ ންނ ވާނެ ކަމެއް، ނ ވަތަ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރ ގައި އޭނާ އަމިއްލައަށް  އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރ މީހެއްގެ  1.11

 ނ ވަތަ ބާރ ގެ ބޭނ ންކޮށްގެން ކ ރ ވ ން  ކ ރ ވ ން ނ ވަތަ ބިރ ދައްކައިގެން ކ ރ ވ ން ގަދަކަމ ންނ ކ ރާނެ ކަމެއް އޭނާ ލައްވާ 

 
ގޮސް އައިސްއަމިއްލަ އިޚްތިޔާރ ގައި އެއްތަނ ން އަނެއްތަނަށް  އޭނާ  ތަނެއްގައި ބަންދ ކ ރ ން ނ ވަތަ މީހެއްގެ ނ ރ ހ މ ގައި އޭނާ  1.11

 ހިނގާބިނގާވެނޫޅެވޭގޮތް ހެދ ން  ،އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރ ގައި ދަތ ރ ފަތ ރ ކޮށް އޭނާގެ ނ ވަތަ ،ނ ހެދޭގޮތް ހެދ ން

އިސްވެދިޔަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކަމެއް ކ ރަން އ ޅ ން ނ ވަތަ ހިންގަން އ ޅ ން ނ ވަތަ އެފަދަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގަފާނެކަމ ގެ  1.11 
 ބިރ  މީހެއްގެ ހިތ ގައި އ ފެއްދ ން 

ނޑައެޅިގެން ގަސްދ ގައި ކ ޑަކ އްޖަކަށް ދެއްކ ން ނ ވަތަ އަޑ އިއްވ ން ނ ވަތަ ގެވެށި  1.11  އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގަމ ންދާ މަންޒަރ  ކަ
 ނ ވަތަ އަޑ އިވޭނެ ޙާލަތަކަށް ކ ޑަކ އްޖަކ  ގެންދިއ ން ނ ވަތަ ހ ށަހެޅ ން  އެފަދަ ޢަމަލެއް ފެންނާނެ

 

ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ގެވެށިއަނިޔާގެ ޢަމަލ ތަކ ން އެހެން ފަރާތެއް ރައްކާތެރިކ ރ މަށް އެދޭނަމަ، އެ  ވަނަ ނަންބަރ ގައި  1މިފޯމ ގެ  .1
 :މަޢ ލޫމާތ   ފަރާތްތަކ ގެ 

 ރައްކާެތރި ކ ރ މަށް އެދޭ ަސަބބ   ގެވެށި ގ ޅ ން  ޢ މ ރ   ނަން ފަރާތ ގެ ރައްކާެތރިކ ރ މަށް ެއދޭ  

1     

2     

3     
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4     

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

 ވަނަ ނަންބަރ ގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ގެވެށިއަނިޔާގެ ޢަމަލ  ނ ވަތަ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާގޮތ ގެ ތަފްޞީލް: 1މިފޯމ ގެ  .1
ނ ރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ނ ވަތަ  ގި ގޮތާއި ގެވެށި އަނިޔާ ހިންގ މ ގައިއަނިޔާ ހިންއަދި ގެވެށި ޙާދިސާ ހިނގިގޮްތ ސާފ ކޮށް ބަޔާން ކ ރަންވާނެއެވެ. ، މިބައި ފ ރިހަމަކ ރާއިރ )

ކޮށް ބަޔާްނކޮށްދިނ މާއެކ  ލިބިދާނެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަތިޔާރެއް ބޭނ ންކ ރިނަމަ އެކަން ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތ ރ ން ލިިބފައިވާ ގެއްލ ންތައް ސާފ   އެނޫންވެސް ގެއްލ މެއް
  (.ފައިވާ ގެއްލ ންތަކަށް ޞިްއޙީ އެއްވެސް އިދާރާއަކ ން ފަރ ވާ ހޯދާފައިވާނަމަ އެކަމެއްވެސް ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެލިބި
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (ޖަހާށެވެ  ފާހަގަ  މި  ގޮޅީގައިކަމާގ ޅޭ ބޭނ ންވާ  ) އަމ ރ ގެ ބާވަތް: .1
 

 ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތ ން ނެރެދިނ މަށް އެދޭ އަމ ރ : 
  އަމ ރ  ރައްކާތެރިކ ރ މ ގެ  

  އަމ ރ   އަވަސް ރައްކާތެރިކ ރ މ ގެ
  ތަފްރީޤް ނ ވަތަ ފަސްޚ  ކ ރ މ ގެ އަމ ރ 

 

 މައްސަލަ ގިންތިކ ރ ން:  .9
ނޑައެޅި މިބައި ފ ރިހަމަކ ރާއިރ ،) ފައިވާ ޢާންމ  އިޖ ރާއާތ ގެ ހ ށަހެޅިފައިވާ ލިެޔކިޔ ންތަކ ގެ އަލީގަިއ ކޯޓ ން މައްސަލަ އަަވސްކ ރަންޖެހޭ ސަބަބ  ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓ ގައި ކަ

 ލިބިދާނެ ގެއްލ ންތައްވެސް ތަފްޞީލ ޮކށް ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ.( ތެރެއިން މައްސަލަ ކ ރިއަށްގެންދާނަމަ މައްސަލަ ލަސްވެގެންދިއ މ ގެ ސަބަބ ން އަމ ރަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް
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ނޑެއް ބޭނ ންކ ރެވިދާނެއެވެ.(  )އިތ ރަށް ލިޔަން ބޭނ ންނަމަ އިތ ރ  ގަ

 ފާހަގަ  މި  ގޮޅީގައިކަމާގ ޅޭ ބޭނ ންވާ  ) މީގެ ކ ރީގައި ކޯޓ ގައި ނެރެދިނ މަށް އެދިފައިވާ ނ ވަތަ ނެރެފައިވާ ރައްކާތެރިކ ރ މ ގެ އަމ ރ   .11
 (ޖަހާށެވެ

ފަރާތ ގެ މައްޗަށް މީގެ  ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލ  ހިންގި 11.1 މީގެ ކ ރީގައި ރައްކާތެރިކ ރ މ ގެ އަމ ރަކަށް އެދިފައިވާނެތޯ؟                          11.1
 އަމ ރެއް އައިސްފައިވޭތޯ؟ ކ ރީގައި

  އާއެކެވެ 

 

 

 

 އާއެކެވެ 

 ނޫނެކެވެ  ނޫނެކެވެ 

 ތޯ؟ ސްފައިވަނީ ކޮންކަހަލަ އަމ ރެއްއާއެކޭނަމަ، އައި 11.1 ތޯ؟ދިފައިވަނީ ކޮންކަހަލަ އަމ ރެއްއާއެކޭނަމަ، ނެރެދިނ މަށް އެ  11.2
   

   
 

 (ޖަހާށެވެ  ފާހަގަ  މި  ގޮޅީގައިކަމާގ ޅޭ ބޭނ ންވާ  ) ރިޕޯޓް ކ ރ ން: .11

 ޚ ާލސާ:  ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގެވެށި އަނިާޔގެ ޢަމަލ  ެއއްެވސް އިާދރާއަަކށް ރިޕޯޓް ކޮށްފަިއވާނަަމ، އެމަްއސަލަިއގެ ކ ރ  ަނންަބރ ަގއި ވަނަ 1 ފޯމ ގެ މި

 އިދާރާގެ ނިންމ ން / އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅ  / ދީފައިވާ ޖަވާބ   ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލ   ކ ރި ރިޕޯޓް  އިދާރާގެ ނަން  ރި ރިޕޯޓް ކ  

 ސަރވިސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

 
 
 

 
 

 
 

 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 މިފޯާމއެކ  ލިސްޓްކޮށް ތަކެތި ލިޔ ންތަާކއި ހ ރިހާ ހ ށަހަޅަން ބޭނ ްނވާ): ތަކެތި  ލިޔ ންތަކާއި  ބޭނ ންވާ ހ ށަހަޅަން ސާބިތ ކ ރ މަށްޓަކައި  .12

 ަބޔާންކ ރަްނވާެނއެވެ( ކަންަތއްަތއް ނ ވަތަ ނ ކ ތާ ާސބިތ ކ ރ މަށް ހ ށަަހޅަން ބޭނ ްނވާ ައދި އެތަކެތިން ޝަރީޢަތަށް .ހ ށަހަޅަްނވާެނއެެއވެ
1.  

  
2.  

  
1.  

 

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

 

އަދި ގ ޅޭނެ  އެޑްރެސް  ދިރިއ ޅޭ  މިހާރ   އެޑްރެހާއި  ދާއިމީ  އެމީސްމީހ ންގެ ނަމާއި މީހ ންގެ  އެދޭ  ޙާޟިރ ކ ރަން  ގޮތ ގައި  ހެކިންގެ  .11
 .(ބަާޔންކ ރަްނާވނެެއވެ ކަންތައްަތއް ނ ވަތަ ނ ކ ތާ ބޭނ ންވާ ާސބިތ ކ ރ މަށް ޝަރީޢަތަށް ފަރާތ ން ހެކިންގެ): ފޯނ  ނަންބަރ  

1.  
  

2.  
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1.  

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

 

 

 މައްސަލަ ހ ށަހަޅަނީ މ އައްސަސާއަކ ންނަމަ:  .11

 :ްމ އައްސަސާގެ ނަނ  

 :ްފޯން ނަންބަރ :  އެޑްރެސ  

  ްސޮއި:      :ޝަރީޢަތ ގެ މަޖިލީހަށް އެފަރާތ ން ފޮނ ވާމީހެއްގެ ނަނ  

  އެމީހެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތ:  
 

ނޑ    ސިއްކަ / ތައްގަ

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

 

 ކްލިކް ކޮށްލައްވާ  ތާރީޚް: 
 
 
 

ހ ށަހަޅާފަރާތ ގެ 
 :ނަން 

 

  
 :ސޮއި 

 
 

 

 

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

 ައއި.ޑީ. ކާޑ ގެ ކޮޕީ  ހ ށަހަޅަނީ ަފރ ދަކ ަނމަ އެަފާރތ ގެމަްއސަލަ 

 
 ގެ ކޮޕީ ާވގައި ކ ދިން ހިެމނޭނަަމ، ކ ދިްނގެ އ ފަންދ ވަހ ގެ ސެޓްފިކެޓ ޢ ދަ
 

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

 
އެްއވެސް އިާދރާއަކ ން ަފރ ވާ ލިބިފަިއވާ ެގއްލ މަށް ިޞއްޙީ 

 ްްހޯދާފަިއވާަނމަ އެކަން އެނޭގނެ ޑޮކްޓަރ ގެ ލިޔ ނ

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

މަްއސަލަ ހ ށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ަޝއްެސއްނަމަ ސެޓްފިކެޓް އޮފް 

 ރެިޖސްޓްރޭޝަްނގެ ކޮޕީ.
 

ަޝްހސެއްަނމަ ަމްއސަލަ ހ ށަހެޅ މަާށއި މަްއސަލަ ހ ށަަހޅަނީ ާޤނޫނީ 
ނޑައަޅާަފރާތެއް ޢައްަޔންކޮްށ  އެފަރާެތއް ކޯޓ ގައި ތަްމސީލްކ ރ މަްށ ކަ

  ބޯޑް ރިޒޮލިއ ޝަންފާސްކޮށްފަިއވާ 
އަމ ރަށް އެެދނީ ތިންަވނަ ފަރާތެްއނަަމ، ގެވެށި ައނިޔާގެ ޝިާކރައަްށީވ 

)ކ ޑަކ އްޖެްއ މީހާގެ ަފރާތ ން ޢަމ ރަްށއެދި ހ ަށހެޅ ަމށް ވެފަިއވާ ިއްޤރާރ  
ނ ވަތަ ނ ކ ޅެދޭ މީހެއްގެ ފަރާތ ން އަމ ރަކަށްއެދި ހ ށަހަޅާނަމަ، މިފަދަ އިޤްރާރެއް 

 ހ ށަހަޅާކަށް ނ ޖެހޭނެއެވެ.(
)ދަޢ ވާކ ރާ އަދި ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތްތައް އިތ ރ ވާނަަމ  ސެޓ   3 ވާ ފޯމ ގެ ދަޢ  
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   އިތ ރ ވާ ކޮންމެ ފަރާަތކަށް ކޮޕީއެއް ހ ށަހަޅާންވާނެއެވެ.(

 ރ21.11 ަދއްކަންެޖހޭ ރަިޖސްޓްރީކ ރ މަށް

 
 

 ފޯމ  ފ ރ މަށް ދެވިފައިވާ އިރ ޝާދ  

  ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ  ފޯމެޓަށް ފޯމެއްގެ އެ ނ ވަތަ ފޯމަކ ން ކ ރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ހ ށަހެޅ މަށް މައްސަލައެއް 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 ޔެކިޔ ންތައްލި 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 

 ްފޯމ  ސެޓ ތަކ ގައި ހީރަސް ޖަހާފައިވ ނ 

  ެ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 

  ާތަކެތިކާއި ހ ށަހަޅާ އެންމެަހއި ލިޔެކިޔ ންތަފޯމާއެކ  ދަޢ ވ 

 ިނަޫމނާއާ މިފޯމ ގެ ފޯމާއި، ހ ށަނާޅާ ލިޔ ންތައް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ފޯާމއެކ  ފޯމާިއ، ފ ރިހަމަނ ވާ މަޢ ލޫމާތ  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ފޯމ ގައ 

 .ަބލައިނ ގަނެވޭނެއެވެ ފޯމ  ހ ންނަ ތަފާތ ގޮތަކަށް

 ިނަޑއަޅާފައިވާ ބޭނ ންތަކަށް ފޯމ ގައިއެކ  އެއްގޮަތށް  މިފޯމާ ޖާގަނެތްނަމަ ލިޔާނެ ލޫމާތ މަޢ  ދޭންޖެހޭ އެނަންަބރެއްގައި ތަންތަނ ގައި ކަ

 . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ މައްސަލަ ލިޔ މަކ ން ތައްޔާކ ރ ކޮށްފައިވާ

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

 .ގަލަމަކ ންނެވެ

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

 .ގައެވެ 12 ސައިޒް ފޮންޓް

 ެވަކި ލިޔަންވާނީ ލިޔާއިރ  ތަފްޞީލ  ހިނގާފައިވާގޮތ ގެ ޙާދިސާ ނ ވަތަ ޢަމަލ  ގެވެށިއަނިޔާގެ ވަނަނަންބަރ ގައި 1 މިފޯމ ގ 

 .ޖަހައިެގންނެވެ ނަންބަރ  އެޕެރެގްރާފްތަކ ގައި ބަހައި، ޕެރެގްރާފްތަކަކަށް

  ްދަޢ ވާގެ ޚ ލާޞާ ލިޔަންވާނީ ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތ ން ބޭނ ންވާ ކަންތައްތަކާއި އެ ދަޢ ވާއެއް ކ ރަންޖެހ ނ  ސަބަބާއި އެ ދަޢ ވާއެއ
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 ރައްދ ވާ ފަރާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކ ރ ކޮށް ޚ ލާޞާ ކޮށެވެ. 

 ަގެ ފީ (  ފަންސަވީސްރ ފިޔާ  ) ރ21.11 ދައްކަންޖެހޭ ޖިސްޓްރީކ ރ މަށް ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭީނ މައްސަލަ ރަ މައްސަލ

 .  ވަގ ތ ގައެވެ ބަލައިަގންނަ ފޯމ  ބަލަިއގަންނާނީ ފީ ކޯޓަށް. ދެއްކ މ ންނެވެ

 ްލިޔ މ ން  ފޯމެއްނަމަ ބަލައިނ ގަނެވޭނެ ކ ރ މާއި އިޞްލާޙ  ފޯެމއްނަމަ ކ ރަންޖެހޭ އިޞްލާޙ  ބަލައިަގތ މަްށފަހ ، 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 ވަހ ގެ 1 ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ކ ރ މަށް އިޞްލާޙ  ފޯމ  ގޮތަށް ނ ހިމެނޭނޭ ދ ވަސްތައް ބަންދ  ރަސްމ 

 . ކ ރެވޭނެއެވެ ބާިޠލް  ފޯމ  ފިނަމަނ ކޮށް އިޞްލާޙ  މ އްދަތ ގައި ދީފައިވާ ކ ރ މަށް

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

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

 .ހ ަށހަޅަންވާނެއެވެ ތެރޭގައި ދ ވަހ ( ހަތެއް) 1 ގޮތަށް ނ ހިމެނޭ ދ ވަސްތައް ބަންދ   ރަސްމީ ފެށިގެން ދ ވަހ ން

 ްހިނދެއްަގއި  އެދިއްޖެ ކޯޓ ގައި ފަރާތ ން ދަޢ ވާލިބޭ މައްސަލައިގާ އެ ރަޖިސްޓްރީވ މ ން، ަމއްސަލަ ކޯޓ ގައި ޤަޟިއްޔާއެއްގޮތަށ 

 .ހަވާލ ކޮށްދޭނެއެވެ ކޯޓ ން ކޮޕީ ލިޔެކިޔ ންތަކ ގެ އެންމެހައި ހ ށަހެޅިފައިވާ އަދި ކޮޕީ ފޯމ ގެ ދަޢ ވާ

 ިއެކަމ ގެ ހަމަޖައްސައި ތަރ ޖަމާނެއް ބަލައިަގނެވޭނީ ފޯމެްއނަމަ އެ ފޯމެއް ހ ށަހަޅާ ބިދޭސީއަކ  ނ ވާ ފަހ މް ރަނގަޅަށް ބަސް ދިވެހ 

 .ހެޅ މ ންނެވެހ ށަ ލިޔ މާއެކ  ފޯމ 

  ނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ކ ރިން މިނިޓް 11 ފެށ މ ގެ މަޖިލީސް ޝަރީޢަތ ގެ ޢައްޔަންކ ރާނަމަ ވަކީލަކ  އެފޯމ ގެ  ނ ވަތަ ފޯމް ކަ

 .ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމ ގައި ލިޔ މަކާއެކ  ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ ފޯމެޓަށް

 ިނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ކ ރިން  މިިނޓް 11 ފެށ މ ގެ މަޖިލީސް ޝަރީޢަތ ގެ ޢައްޔަންކ ާރނަމަ މީހަކ  ބަދަލ ގައ  ފޯމް ކަ

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ

  ެަވަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބ ނެަފއިވާ  11މައްސަލާގެ ބަދަލ ގައި މީހަކ  ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ފެމިލީ ކޯޓ ގެ ޤަވާޢިދ ގ

  .މީހަކަެށވެ ގާތްތިމާގެ މީހާގެ ޙާޟިރ ވާންޖެހޭ ރިވެފައިވާނަމަ، ކޯޓަށްސަބަބ ތަކ ންކ ރެ ސަބަބެއް މެދ ވެ 

 ިނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް އެދޭނަމަ ތަދައްޚ ލ ވާން މައްސަލައެއްގައި ހިނގަމ ންދާ ކޯޓ ގައ  ފަރާތ ގެ  ހ ށަހެޅި ފޯމ  ހ ށަހެޅ މ ން ފޯމ  ކަ

 ދެއްކ ާމއި  ވާހަކަ ބޭނ ންވާ ދައްކަން މައްސަލައާގ ޅިގެން ަބއިވެރިވެ، މައްސަލައިގެ ނިންމައިފިނަމަ ކޯޓ ން  ހިމެނޭކަމަށް މަޞްލަޙަތ 

 . ލިބިގެންވެއެވެ އެފަރާތަކަށް  ފ ރ ޞަތ  ހ ށަހެޅ މ ގެ ރެކޯޑްތައް ލިޔެކިޔ މާއި ޭބނ ންވާ ހ ށަހަޅަން މައްސަލައާގ ޅިގެން

 ިނޑައަޅާފައިވާ  ޢާއިލީ މައްސަލަތައް އަޑ އެހ މަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ ޚަސްމ ންނާއި ގ ޅ ންހ ރ ފަރާތްތަކެއް ކަމ ގައިވަނީނަމަ އެކަމަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ  މިނިޓް ކ ރިން ކޯޓަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެެވ. 11ވަގ ތ ގެ  ފޯމ  ފ ރިހަމަ ކ ރ މަށްފަހ  ޝަރީޢަތ ގެ މަޖިލީސް ބޭއްވ މަށް ކަ

  އަށެވެ  1121112 ގ ޅ އްވާނީ ސާފްކ ރެއްވ މަށް މަޢ ލޫމާތ  އިތ ރ. 
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