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 ހުށަހަޅާ ފޯމު  އެދި  އަމުރަށް  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  އަނިޔާއިން ގެވެށި  
  ސަމާލުކަމަށް: މި ފޯމު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު ވިދާޅުވާށެވެ! 

 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  އަމުރު ރައްދުކުރުމަށް އެދޭ  .2 ތު މާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫ  އަމުރަށް އެދޭ  .1

 :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  2.1 :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  1.1
      
  :(ބިދޭސީއެްއނަަމ ޕާްސޕޯޓު ނަްނބަރ) ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު  1.2

 

   :(ބިދޭސީއެްއނަަމ ޕާްސޕޯޓު ނަްނބަރ) ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު  2.2
   ފޯނު ނަންބަރު: 2.3   ފޯނު ނަންބަރު: 1.3
   ޢުމުރު:   އުފަން ތާރީޚް: 2.4   ޢުމުރު:   އުފަން ތާރީޚް: 1.4
 :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  2.5 :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  1.5
      
 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 2.6 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 1.6
      
 -ފޮނުވަންވީ:ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު  2.7 -ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ: 1.7
   އެޑްެރސް:    އެޑްެރސް: 
   ވަނަ ފަްނގިފިލާ، އެޕާޓްަމންޓް:      ވަނަ ފަްނގިފިލާ، އެޕާޓްަމންޓް:   
   މަގު:    މަގު: 
 -އީމެއިލް އެޑްރެސް: 2.8 -އީމެއިލް އެޑްރެސް: 1.8
      
   -ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނާއި މަޤާމް އަދި މަހަކު ލިބޭ ޢާމްދަނީ: 2.9   -ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނާއި މަޤާމް އަދި މަހަކު ލިބޭ ޢާމްދަނީ: 1.9
     

 

    

 

 ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް 

 ފޯމު ޗެކްކުރީ: އެންޓްރީ:
 

 ______ /Fm-C /_______ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

 :ރެކޯޑް ގެ ރީކު
 

 ކުެރވުނު ތާީރޚް:ރަިޖސްޓްރީ 
 

 ރަިޖސްޓްާރގެ ނިންމުްނ: ފައިސާ ބަަލއިަގތް:
 

ނޑަެއޅުނު ސެްކޝަން:  މަްއސަލަ ބެލުމަށް ކަ
 

 ފޯމް ހިފައިގެން އައި ފަރާތުގެ ނަން:

 
 ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 
 ފޯނު ނަންބަރު: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

 
ނޑޭރި ޕޯޓަލ    ބަ

ފޯމު ފީ ފޯމު ހުށަހަޅަނ ވާނީ 
އޭގެ ، ހުދެއ ކުމަށ ފަ

 ސ ލިޕާއެކުގައެވެ.
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 އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:އަމުރަށް އެދެނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ގެވެށި  .3
 .)އަމުރަށް އެދި ހުށަަހޅާ ފަރާތަކީ އަނިާޔގެ ޝިކާަރވެރިާޔނަމަ މި ބައި ފުރިަހމަ ކުރާކަށް ނުޖެހޭެނެއވެ.(

 

  :)ޢާއްމު ނަމާއެކު( ފުރިހަމަނަން 3.1
 

  :އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޕޯޓު ނަމްބަރ 3.2
 

  ރީޚް:އުފަންތާ 3.3
 

  ޢުމުރު:
 

  ފޯން ނަންބަރު:
 

  :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު( ދާއިމީ އެޑްރެސް 3.4
 

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 3.5
 

  :: ގޭގެ ނަންމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވު 3.6
 

  ފަންގިފިލާ، އެޕާރޓްމަންޓް: ވަނަ
 

  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި މަޤާމް: 3.7
 

  މަހަކު ލިނޭ އާމްދަނީ:
 

  އަމުރަށް އެދޭ ޙައިޞިއްޔަތު: 3.8
 

 

  (ޖަހާެށވެ ފާހަގަ  މި  ޮގޅީަގއިކަމާުގޅޭ ބޭނުންވާ  )ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އަމުރަށް އެދޭ ސަބަބު:  3.9

ހުރެވުނު ޙާލަތުގެ ގޮތުން އެކަމަށް ޢަމަލީގޮތުން  ☐
 ނުކުޅެދުން 

ހުރި ޙާލަތުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ނަމުގައި އަމުރަށް އެދުމަކީ  ☐
މަޞްލަޙަތު ރަނގަޅުގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް 

 އަމުރަށް އެދުމުގެ ބިރެއް އިޙްސާސް ކުރެވުން  ☐ ބުރުއަރާފާނެކަމަކަށްވުން 

 ކުޑަކުއްޖަކަށް ވުން  ☐ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހަކަށްވުން  ☐
 

އެދޭ ތިންވަނަ ފަރާތާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތާހުރި  އަމުރަށް  3.10
 ގުޅުން:

 
 

  
 

 (ޖަހާށެވެ ފާހަގަ  މި  ޮގޅީަގއިކަާމުގޅޭ )ޭބނުންވާ  ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތާއި ހުރި ގުޅުން: .4
 

 އުޅޭ މީހެއް ކައިވެނިކޮށްގެން  4.1 ☐

 އިނދެ ވަރިކޮށްފައިވާ މީހެއް 4.2 ☐

 ނުވަތަ އެގޮތަށް ވަރަށް ފަހަކާޖެހެްނދެން އުޅެފައިވާ މީހެއްމީހެއް އެއްގެއެއްގައި އެކުގައި ދިރިއުޅެން ދިމާވެފައިވާ  4.3 ☐

ބަލަދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން ުކއްޖާ ބަލާބޮޑު ކުރުމުގެ ޒިންމާ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ނުވަތަ  4.4 ☐
 ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް 

 ނަސަބުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ ކަމުގެ ގޮތުން ނުވަަތ ކައިވެނީގެ ގޮތުން ޢާއިލީ ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ މީހެއް 4.5 ☐

 މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމަށްއެޅޭ މީހެއްގޭގައި ދަރިންބެލުމަށް ުނވަތަ ގޭތެރޭގެ  4.6 ☐

 ޒާތީ ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތެއް 4.7 ☐ 
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 ޖަހާށެވެ.( ފާހަގަ )ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތުން އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ެތރެއިން ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާނަމަ މި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު:  .5

 އަނިޔާކުރުން ޖިސްމާނީ  5.1 ☐
 ޖިންސީ އަނިޔާކުރުން  5.2 ☐
 ބަހުގެ ހަމަލާދިނުމާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން އަނިޔާކުރުން  5.3 ☐
 މާލީ ގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދަތިކުރުން  5.4 ☐
ނޑުމެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ލިބިފައިވަނީ،  5.5 ☐ އަނބިމީހާގެ  ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ކުރުމަށްނު އަނިބިމީހާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން މާބަ

ނޑުކުރުވުން   ޞިއްޙަތަށް ބެލުމެއްނެތި މާބަ
ނޑުކުރުވުން  އޭނާ އަނިޔާވެރި ކައިވެންޏަކުން ދުރުވާން މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނާގެ ރުހުމާ ދެކޮޅަށް  5.6 ☐  މާބަ
 ގޮތަކަށް ގަސްތުގައި ހިފެހެއްޓުން ނުކުރެވޭނެފަދަ މީހެއްގެ މުދާ އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ބޭނުން  5.7 ☐
 ބިރުދެއްކުން  5.8 ☐
 ގޯނާކުރުން  5.9 ☐
 ފާރަލުން  5.10 ☐
 ގެއްލުން ދިނުން  ށްމުދަލަ 5.11 ☐
ނޑައެޅިގެން ސާފު  ށްކަ ގެއަ ދިރިއުޅޭ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާ ގެވެށިއެއްގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ދެމީހުން ކަމުގައިނުވާ ޙާލަތުގައި، 5.12 ☐ ކަ

  ލިބިގެން މެނުވީ، ވަނުން ނުވަތަ ވަދެހުރުން ހުއްދަ  ބަހުން އޭނާގެ 
ވިދާނެ އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެ އެނޫންވެސް  ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވުން ނުވަތަ މި ނޫންވެސް  5.13 ☐

 ކަމެއް ކުރުން  އެއްވެސް
އޮތްނަމަ، އޭނާ ކުރަން ބޭނުންނުވާނެ ކަމެއް، ނުވަތަ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އޭނާ އަމިއްލައަށް ނުކުރާނެ  އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުމީހެއްގެ  5.14 ☐

 ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރުވުން  ކުރުވުން  ނުވަތަ ބިރުދައްކައިގެން ކުރުވުން ގަދަކަމުންކަމެއް އޭނާ ލައްވާ 
ގޮސް ނުހެދޭގޮތް އައިސްއަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް  އޭނާ ތަނެއްގައި ބަންދުކުރުން ނުވަތަ ނުރުހުމުގައި އޭނާ މީހެއްގެ  5.15 ☐

 ހިނގާބިނގާވެނޫޅެވޭގޮތް ހެދުން  ،އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ދަތުރުފަތުރުކޮށް އޭނާގެ ނުވަތަ  ،ހެދުން
ބާވަތެއްގެ ކަމެއް ކުރަން އުޅުން ނުވަތަ ހިންގަން އުޅުން ނުވަތަ އެފަދަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގަފާނެކަމުގެ ބިރު އިސްވެދިޔަ އެއްވެސް  5.16 ☐

 މީހެއްގެ ހިތުގައި އުފެއްދުން 
ން ނުވަތަ އެފަދަ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގަމުންދާ މަންޒަރު ކަނޑައެޅިގެން ގަސްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުން ނުވަތަ އަޑުއިއްވު 5.17 ☐

 ނުވަތަ އަޑުއިވޭނެ ޙާލަތަކަށް ކުޑަކުއްޖަކު ގެންދިއުން ނުވަތަ ހުށަހެޅުން  ޢަމަލެއް ފެންނާނެ
 

 

 :މަޢުލޫމާތު  ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ގެވެށިއަނިޔާގެ ޢަމަލުތަކުން އެހެން ފަރާތެއް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެދޭނަމަ، އެ ފަރާތްތަކުގެ  5މިފޯމުގެ  .6
 ރައްކާެތރި ކުރުމަށް އެދޭ ަސަބބު  ގެވެށި ގުުޅން  ޢުމުރު  ނަން ފަރާުތގެ ރައްކާެތރިކުުރމަށް ެއދޭ  
1.     
2.     
3.     
4.     

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ
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 ޢަމަލު ނުވަތަ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލް: ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ގެވެށިއަނިޔާގެ  5މިފޯމުގެ  .7
އަދި ގެވެފި އަދިޔާ ހިދްގި ގޮތާއި ގެވެފި އަދިޔާ ހިދްގުމުގައި ދުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ދުވަތަ އެދޫދްވެސް ޙާދިސާ ހިނގިގޮްތ ސާފުކޮށް ަބޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. ، މިބައި ފުރިހަމަކުރާއިރު)

ދުމާއެކު ލިބިފައިވާ ުދްތައް ސާފުކޮފް ބަޔާދްކޮފްދިގެއްލުމެއް ލިބިދާދެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަތިޔާރެއް ބޭދުދްކުރިދަމަ އެކަދް ބަޔާދްކުރަދްވާދެއެވެ. މީގެ އިތުރުދް ލިބިފައިވާ ގެއްލ

 ގެއްލުދްތަކަފް ޞިއްޙީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުދް ފަރުވާ ހޯދާފައިވާދަމަ އެކަމެއްވެސް ބަޔާދްކުރަދްވާދެއެވެ.( 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(   )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ

 

 (ޖަހާށެވެ  ފާހަގަ  މި  ގޮޅީގައިކަމާގުޅޭ ބޭނުންވާ  ) އަމުރުގެ ބާވަތް: .8
 

 ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތުން ނެރެދިނުމަށް އެދޭ އަމުރު: 
 
  އަމުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ☐
  އަމުރު އަވަސް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ☐
  ތަފްރީޤް ނުވަތަ ފަސްޚު ކުރުމުގެ އަމުރު  ☐

 

 މައްސަލަ ގިންތިކުރުން:  .9
ކޯޓުގައި ކަދޑައެޅިފައިވާ ޢާދްމު އިޖުރާއާތުގެ ތެރެއިދް  ފުރިހަމަކުރާއިރުކ ހުފަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުދްތަކުގެ އަލީގައި ކޯޓުދް މައްސަލަ އަވަސްކުރަދްޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާދްކުރަދްވާދެއެވެ. އަދި)މިބައި 

 ދިފައިވާ ފަރާތަފް ލިބިދާދެ ގެއްލުދްތައްވެސް ތަފްޞީލުކޮފް ބަޔާދްކުރަދްވާދެއެވެ.(މައްސަލަ ކުރިއަފްގެދްދާދަމަ މައްސަލަ ލަސްވެގެދްދިއުމުގެ ސަބަބުދް އަމުރަފް އެ

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ
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 (ޖަހާށެވެ ފާހަގަ  މި  ގޮޅީގައިކަމާގުޅޭ )ބޭނުންވާ  އަމުރު މީގެ ކުރީގައި ކޯޓުގައި ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވާ ނުވަތަ ނެރެފައިވާ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ   .10

ފަރާތުގެ މައްޗަށް މީގެ  ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި 10.3 މީގެ ކުރީގައި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިފައިވާނެތޯ؟                          10.1
 އަމުރެއް އައިސްފައިވޭތޯ؟ ކުރީގައި

 އާއެކެވެ  ☐  އާއެކެވެ  ☐ 

 ނޫނެކެވެ  ☐  ނޫނެކެވެ  ☐ 
   

 ތޯ؟ ސްފައިވަނީ ކޮންކަހަލަ އަމުރެއްއާއެކޭނަމަ، އައި 10.4  ތޯ؟ދިފައިވަނީ ކޮންކަހަލަ އަމުރެއްއާއެކޭނަމަ، ނެރެދިނުމަށް އެ  10.2
      

    
 
  ރިޕޯޓް ކުރުން:  .11

 ޚުާލސާ:  ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގެވެށި އަނިާޔގެ ޢަމަލު ެއއްެވސް އިާދރާއަަކށް ރިޕޯޓް ކޮށްފަިއވާނަަމ، އެމަްއސަލަިއގެ ކުރު ަނންަބރުަގއި ވަނަ 5 ފޯމުގެ މި

 އިދާރާގެ ނިންމުން / އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު / ދީފައިވާ ޖަވާބު  ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު  ކުރި ރިޕޯޓް  އިދާރާގެ ނަން  ރި ރިޕޯޓް ކު 

 ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

  

 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަދް އޮތޯރިޓީ

  

 
 
 އަދި ލިސްްޓކޮށް ހުށަހަޅަްނވާނީ ތަކެތި ލިޔުންތަކާއި ހިމެނިަފިއވާ މިބައިަގއި): ތަކެތި ލިޔުންތަކާއި  ބޭނުންވާ  ހުށަހަޅަން  ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި   .12

 .(ަބޔާންކުރުމަށްފަުހަގއެވެ ކަންަތއްަތއް ނުވަތަ ނުކުތާ ބޭނުްނވާ ސާިބތުކުުރމަށް ަޝރީޢަތަށް އެތަކެތީން
 
  

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ
 

 ހެކިން:  .13
 އެދޭ ފަރާތްތައް:  ޙާޟިރުކުރަން  ގޮތުގައި  ހެކިންގެ  13.1

 ފޯނު ނަންބަރު  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  ދާއިމީ އެޑްރެސް  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  ނަން ފުރިހަމަ
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 :ކަންތައްތައް  ނުވަތަ  ނުކުތާ  ބޭނުންވާ  ސާބިތުކުރުމަށް  ޝަރީޢަތަށް  ފަރާތުން  ހެކިންގެ  13.2
 
 

 

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ
 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ މުއައްސަސާއަކުންނަމަ:   .14
    

  :ނަން މުއައްސަސާގެ  14.1
 

  އެޑްރެސް: 14.2
 

  ފޯން ނަންބަރު:
 

  :ނަން ފޮނުވާމީހެއްގެ އެފަރާތުން  މަޖިލީހަށް ޝަރީޢަތުގެ 14.3
 

  :ސޮއި 14.4
 

ނޑު   ސިއްކަ / ތައްގަ

  :އެމީހާގެ ޙައިޘިއްޔަތު 14.5
 

   
    

 
 

 މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
    ތާރީޚް:   
    

 :ނަން  ހުށަހަޅާފަރާތުގެ 
 

  ސޮއި:    
 

 

 !ޖަހާށެވެ ފާހަގަ   މި  ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް  ހުރިކަން  ހަމައަށް  ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފޯމާއެކު 

 އައި.ޑީ. ކާޑުގެ ކޮޕީ އަމުރަށްއެދި ހުށަހަޅަނީ ފަރުދަކުނަމަ އެފަރާތުގެ ☐

 ގެ ކޮޕީހިމެނޭނަމަ، ކުދިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުގައި ކުދިން މައްސަލައި ☐
އެހެން އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެލިޔުންތަުކގެ މި މައްސަލައާއިގުޅޭ ކަމެއް  ☐
 ކޮޕީ
އަމުރު ރައްުދވާ ފަރާތުގެ ގެެވށި ގުޅުން އޮތްކަން އެނޭގނެ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތާއި  ☐

 ލިޔުން
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަށް ޞިއްޙީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ފަރުވާ ހޯދާފައިވާނަމަ އެކަން  ☐

 ްއެނގޭނެ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުނ

އަމުރަށް އެދެނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއްނަމަ، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާގެ  ☐
ތަ ނުކުޅެދޭ ފަރާތުން ޢަމުަރށްއެދި ހުށަހެޅުމަށް ވެފަިއވާ އިޤްރާރު )ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަ

މީހެއްގެ ފަރާތުން އަމުރަކަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މިފަދަ އިޤްރާރެއް ހުށަހަޅާކަށް 
 ނުޖެހޭނެއެވެ.(

 

 މައްސަލަ ހުފަހަޅަދީ ޤާދޫދީ ޝައްސެއްދަމަ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަދްގެ ކޮޕީ ☐

މައްސަލަ ހުފަހަޅަދީ ޤާދޫދީ ޝަހްސެއްދަމަ މައްސަލަ ހުފަހެޅުމަފާއި އެފަރާތެއް  ☐

ކޯޓުގައި ތަމްސީލްކުރުމަފް ކަދޑައަޅާފަރާތެއް ޢައްޔަދްކޮފް ފާސްކޮފްފައިވާ ބޯޑް 

 ރިޒޮލިއުޝަދް 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ) ސެޓު ކޮޕީ 3ފޯމާއި ފޯމާއެކު ހުފަހަޅާ އެދްމެހާ ލިޔެކިޔުދްތަކުގެ  ☐
 ފަރާތަަކށް ކޮންމެ އިތުުރވާ އިތުުރވާަނމަ ފަރާތްަތއް ަމއްސަލަ ަރއްުދވާ އަދި

 .(ހުށަަހޅާްނވާެނއެވެ ކޮޕީއެއް

 ރ )ފަންސަވީސް ރުފިޔާ(25.00 ފޯމް ފީގެ ގޮތުގައި ☐
 ށް އެދޭ ފޯމު އެކަމަ ހަމަޖައްސަން އެދޭނަމަ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު  ☐

 އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހިފައިގެން ނެވެ. މީހާ ނޫން އެހެން މީހަކު މި މައްސަލައިގެ ފޯމު ކޯޓަށް ހިފައިގެން އަންނަ ނަމަ އަންނަންވާނީ އައިޑީކާޑު ނުވަތަ އެމީހަކީ ކާކުކަން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 
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 އިރުޝާދު  ދެވިފައިވާ  ފުރުމަށް  ފޯމު 

 :ދޭންވީކަންކަން  ސަމާލުކަން  ފުރުމުގައި  ފޯމު 
 ެގަލަމަކުންނެވެ  ނުފޭދޭ  ދެލި ނޫކުލައިގެ ނުވަތަ  ކަޅު  އެނގޭނޭގޮތަށް  ކިޔަން ސާފުކޮށް  އެއްޗެއް ލިޔެފައިހުންނަ ފުރަންވާނީ، ފޯމު  އަތުންލިޔ. 
 ާގައެވެ 12 އިޒްސަ ފޮންޓް ގައި،" ފޮންޓް ފަރުމާ] ފުރަންވާނީ މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަކުރާނަމަ، މަޢުލޫމާތު މިފޯމުގައި ނުވަތަ  ތައްޔާރުކުރާނަމަ އެއްގޮތަށް މިފޯމ. 
 ިކޮށެވެ  ޚުލާޞާ ކުރުކޮށް  ގޮތަށް ހިމެނޭ ފަރާތް  ރައްދުވާ އެއްމައްސަލަ އެ ސަބަބާއި ކުރަންޖެހުނު އެއްމައްސަލަ  އެ  ކަންތައްތަކާއި ބޭނުންވާ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ލިޔަންވާނީ ޚުލާޞާ  ގެ މައްސަލައ . 
 ިނޑައަޅާފައިވާ ބޭނުންތަކަށް  ފޯމުގައިއެކ  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ލިޔުމަކުން ތައްޔާކުރުކޮށްފައިވާ އެއްގޮތަށް  މިފޯމާ  ޖާގަނެތްނަމަ ލިޔާނެ މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ ނަންބަރެއްގައި އެ ތަންތަނުގައި ކަ

 :ދޭންވީކަންކަން  ސަމާލުކަން  ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު 
 ުކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ފޯމުގައި  އަދި .ކޮށްފައިވާނަމައެވެ ފުރިހަމަ  ފޯމު  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ފޯމެޓަށް ފޯމެއްގެ އެ ނުވަތަ  ފޯމަކުން  ކުރެވިފައިވާ  ޚާއްޞަ  ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލައެއް  އެ  ބަލައިގަނެވޭނީ ފޯމ 

 .ހަމަވާނަމައެވެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިހާ ބުނެފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ފޯމެއްގައި އެ ހުށަހަޅާއިރު ފޯމު ކުރުމަށްފަހު، ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެންމެހައި
 ްހުށަހެޅުއްވުމުންނެވެ ކުރެއްވުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ކަންކަން ތިރީގައިވާ  ބަލައިގަންނާނީ ފޯމު ކޯޓަށ. 

o ު( ސެޓު 3 ޖުމްލަ) އޮތުން ކޮޕީ  ސެޓު ދެ  އިތުރު އަޞްލާއެކު ސެޓުގެ ފޯމ 
o ުޖަހާފައިވުން  ހީރަސް  ސެޓުތަކުގައި ފޯމ 
o ްކަނަށެވެ މަތީ  ފަރާތުގެ  ވީ  ވައަތާ  ފޯމުގެ  ޖަހަންވާނީ ހީރަސ. 

 ުފަރާތްތައް އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އިތުރު ކޮޕީ ސެޓެއް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވާއަދި  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  ،ކޮޕީގެ އިތުރުން ސެޓު 3ޖުމްލަ  އަޞްލާއެކު ސެޓުގެ ފޯމ 
 ުދެންނެވީމެވެ ވާހަކަ ބަލައިނުގަނެވޭނެ ފޯމުތައް ހުށަހަޅާ  ޚިލަފަށް މިއާ .އެވެ އެވަނީ ތިރީގައި ގޮތް ތަރުތީބުކުރާނެ ސެޓު ފޯމ. 

o ަފޯމު  މައްސަލ 
o ާކޮޕީ  އައިޑީކާޑު ފަރާތުގެ ހުށަހަޅ 
o ަތަކެތި  ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެންމެހައި ހުށަހަޅާ  ފޯމާއެކު މައްސަލ 

  ެފޯމެއް ބަލައިގަނެވޭނީ ތަރުޖަމާނެއް ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ދިވެހި ބަސް ރަނގަޅަށް ފަހުމް ނުވާ ބިދޭސީއަކު ހުށަހަޅާ ފޯމެއްނަމަ އ 

 ހުށަހެޅޭ ފޯމް އިސްލާޙްކުރުން:
 ްޙާޟިރުވުމަށް  ކޯޓަށް ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު އެންގުމާއި އެކަން ލިޔުމުން ފޯމެއްނަމަ ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކުރުމާއި އިސްލާހު ފޯމެއްނަމަ ކުރަންޖެހޭ އިސްލާހު  ބަލައިގަތުމަށްފަހު، ފޯމު ކައުންޓަރުނ 

 .ލިބިގެންވެއެވެ އަށް ރަޖިސްޓްރާރ އިޚްތިޔާރު އެންގުމުގެ
 ީމުއްދަތަކެވެ ދުވަހުގެ  3 ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ކުރުމަށް އިސްލާހު  ފޯމު  ގޮތަށް  ނުހިމެނޭނޭ ދުވަސްތައް ބަންދު ރަސްމ . 
 ުބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ފޯމު  ނުކޮށްފިނަމަ އިސްލާހު މުއްދަތުގައި ދީފައިވާ ކުރުމަށް އިސްލާހު ފޯމ 
 ެލިބިގެންވެއެވެ.   ނިންމުމަކާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށްރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އަލުން އެ ނިންމުމެއް ބަލައިދިނުމަށްއެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އ 
 ަދުވަހު ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 7ށް މިގޮތުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައިދިނުމަށް އެދޭނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތ 

 ހަވާލުކުރުން: ކޮޕީ  ފޯމުސެޓުގެ  މައްސަލަ  ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވާ 
  ްއެންމެހައި ހުށަހެޅިފައިވާ  އަދި ކޮޕީ ފޯމުގެ  މައްސަލަ  ހިނދެއްގައި އެދިއްޖެ ކޯޓުގައި  ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ  މައްސަލައިގާ އެ ރަޖިސްޓްރީވުމުން، މައްސަލަ  ކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާއެއްގޮތަށ 

 .ހަވާލުކޮށްދޭނެއެވެ  ކޯޓުން ކޮޕީ  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ 

 ހަމަޖެއްސުން: / ބަދަލު  ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުން 
 ުނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ކުރިން މިނިޓް 30 ފެށުމުގެ މަޖިލީސް ޝަރީޢަތުގެ ޢައްޔަންކުރާނަމަ ވަކީލަކ  ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ލިޔުމަކާއެކު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމެޓަށް އެފޯމުގެ ނުވަތަ ފޯމް ކަ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  ިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ފޯމް ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް ކުރިން މިނިޓް 30 ފެށުމުގެ މަޖިލީސް  ޝަރީޢަތުގެ ޢައްޔަންކުރާނަމަ މީހަކު ބަދަލުގައ. 
 ިކޯޓަށް އިހުތިޔާރު ގަބޫލުކުރުމުގެ މީހަކު އެހެން ލުގައިބަދަ  ނެތްނަމަ ހަމަޖެއްސެން މީހަކު ނަމަވެސް ގާތްތިމާގެ . މީހަކަށެވެ ގާތްތިމާގެ މީހާގެ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ހާޒިރުވެވޭނީ މަޖިލީހަށް ޝަރީއަތުގެ ބަދަލުގައ 

 . ލިބެގެންވެއެވެ 
  ިބަލާ އެ މީހަކީ އެފަދަ މީހަކަށް ނުވާނަމަ ބަދަލު ބާތިލުކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު މައްސަލަ  .ވާންވާނެއެވެ  މީހަކަށް  އެނގިހުރި މައުލޫމާތު ބޭނުންވާ  ޝަރީއަތަށް މީހާއަކީ ހާޒިރުވާ ޝަރީއަތަށް ބަދަލުގައ

ނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ   .ފަ
 ްނޑައަޅާފައިވާ ކޯޓުނ  ރާއްޖޭން ނުވަތަ ނޮޓަރައިޒްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއް ހުރިހާ ހިމެނޭ ފޯމުގައި އެ ބަދަލުގައި ގެ" ފޯމު އެދޭ ހަމަޖައްސަން ބަދަލު" ކަ

ނޑު  އިދާރާއަކުން ރަސްމީ ނަމަ ބޭރުގައި  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ އެޓަރނީއެއް އޮފް  ޕަވަރ ޖަހާފައިވާ ތައްގަ

 އަޑުއެހުން: މަޖްލިސް  ޝަރީއަތުގެ 
 ަނޑައަޅާފ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ބޭއްވުމަށް އިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޢާއިލީ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ ޚަޞްމުންނާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވަނީނަމަ އެކަމަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ   މިނިޓް ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 15ކަ

 ވަނުން )ތަދައްޚުލްވުން(:  ތެރެއަށް  މައްސަލައެއްގެ  ހިނގަމުންދާ  ހުށަހެޅި  ކޯޓަށް 
 ިނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް އެދޭނަމަ ތަދައްޚުލުވާން މައްސަލައެއްގައި ހިނގަމުންދާ ކޯޓުގައ ންމައިފިނަމަ މައްސަލައިގެ ނި ކޯޓުން ހިމެނޭކަމަށް މަޞްލަޙަތު ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ފޯމު  ކަ

 ގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ތައް ހުށަހެޅުމުބައިވެރިވެ، މައްސަލައާގުޅިގެން ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި މައްސަލައާގުޅިގެން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯޑް
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