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(ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓު ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ލެޓަރހެޑު)

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ހަމައެކަނި ރަސްމީ ބޭނުނުމަށް


ބރު.........................................:
ފޯމު ނަން ަ



ރޚް....................:
ހޅި ތާ ީ
ހ ށަ ެ
ތއުނާފަށް ު
އިސް ި

ފުރަތަމަ ބައި :އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދޭފަރާތް އަދި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
 .1އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް:
ފުރިހަމަނަން :
ޢުމުރު:

ޢާއްމުނަން:
އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:
މަގު:
މިހާރުގެ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:
މަގު:
އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު:
ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:
އަތޮޅާއި ރަށް:
ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:
އަތޮޅާއި ރަށް:
ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:

ދިރިއުޅޭބައި:
މަގު:

އަތޮޅާއި ރަށް:
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 .2އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް :
ފުރިހަމަނަން:

ޢާއްމުނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:

މަގު:
މިހާރުގެ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:
މަގު:
އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

އަތޮޅާއި ރަށް:
ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:
އަތޮޅާއި ރަށް:
ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:

ދިރިއުޅޭބައި:
މަގު:

އަތޮޅާއި ރަށް:

 .3ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސާނަމަ ،އެމީހެއްގެ :
ފުރިހަމަނަން:
ޢާއްމުނަން:

އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު:

މިހާރުގެ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:

މަގު:

އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

މަގު:

އަތޮޅާއި ރަށް:

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:

އަތޮޅާއި ރަށް:

2

 .4ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ،އެމީހެއްގެ :
ފުރިހަމަނަން:

ޢާއްމުނަން:

އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު:

މިހާރުގެ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:

މަގު:

އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

މަގު:

އަތޮޅާއި ރަށް:

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:

އަތޮޅާއި ރަށް:

ދެވަނަ ބައި :އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލް
 .5ކުރިން ނިމިފައިވާ މައްސަލަ :
އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުގެ ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނުވަތަ ނިންމުމުގެ:
ނަންބަރު:

ހުށަހެޅި ތާރީޚް:

ނިމުނު ތާރީޚް:
 .6ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ :
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 .7އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ފެންނަ ނުކުތާތައް:
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި

އިތުރު ގަނޑެއްގައި ލިޔެ އެޓޭޗް ކުރެވިފައި

 .8އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ފެންނަ ނުކުތާތަކުގެ
ތަފްޞީލު:
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 .9އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ޘާބިތު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކާއި ހެކިތައް  ( :ކުރިން ނިމިފައިވާ މައްސަލައިގެ
ޝަރީޢަތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ހެއްކެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާނަމަ އެކަން ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ).

 .10އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް (ވަގުތީ ޢަމުރެއް ނެރެން ބޭނުންވާނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށް) :
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 .11އިޤްރާރު :
މިފޯމް ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ،ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން……….………………………………………:
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި………..……………………………………:
މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނަމަ އެފަރާތުން ފޮނުވާ މީހެއްގެ
ނަމާއި ހައިސިއްޔަތު…………………...……………………………………:
މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އެދެނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނަމަ އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑު:

ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ނަން …………………………………………:ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ސޮއި………………………… :
ތާރީޚް………….………………:

ހަމައެކަނި ހައިކޯޓުގެ ބޭނުމަށް


ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު..............:



ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚް.................:



ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް.................:



ނިމުނު ތާރީޚް........................:

 ހައިކޯޓު ޤަވާޢިދުގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ
ދަށުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ
300/ރ( .ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ) ހަމަޔަށް ލިބިއްޖެ.

ފައިސާ ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި މަޤާމު:



ތާރީޙް:

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް :
 -1މިފޯމުގައިވާ އެކި ބޭނުންތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނުގައި އެ ނަންބަރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔާނެ ޖާގަ ނެތްނަމަ ،އެ
ނަންބަރަކާ ޙަވާލާދީ ،އެ ނަންބަރެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް އިތުރު ގަނޑުގައި ލިޔެ ،ނުވަތަ މި ފޯމުގައިވާ ނަމޫނާއާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 -2މިފޯމު ގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ މިފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.
 -3މިފޯމުގެ  7ވަނަ ނަންބަރު ފުރިހަމަ ކުރާއިރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދޭ ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ
ޢުޞޫލަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ފެންނަ ނުކުތާތައް ލިޔަންވާނީ ވަކި ނުކުތާތަކަކަށް ބަހައި ،ޚިލާފުވާ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލު
ބަޔާންކުރުމާއެކު ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވާއިރު އެ ނުކުތާތަކުގައިވާ ކަންކަމަށް ހަވާލާދޭން ފަސޭހަވާގޮތަށް ނުކުތާތަކުގައި
ނަންބަރު ޖަހައިގެންނެވެ.
 -4މިފޯމުގެ  8ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ އެންމެހައި ލިޔުންތައް މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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 -5އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަނީ ފަރުދަކު ނަމަ އެފަރާތުގެ އައި.ޑީ .ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ،އަދި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ
ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީއެއް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 -6މިފޯމުގެ  3ނުވަތަ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވާނެ މީހަކު ޢައްޔަންކުރާ ނަމަ ،ޢައްޔަން
ކުރިކަމުގެ ލިޔުމަކާ އި ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތް ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އަދި ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނަމަ އެފަރާތުން ފޮނުވާ މީހެއްގެ ނަމާއި ހައިސިއްޔަތު އެގޭނެ،
ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 -7ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ފޯމާ އެކު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ލިޔުމެއްވިޔަސް ދިވެހި ބަހުން ނޫން ބަހަކުން އޮތްނަމަ ،އެބައެއްގެ
ނުވަތަ އެލިޔުމެއްގެ ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ
ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން ޞައްޙަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުޖަމާ ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

7

