c
ކެނދިކުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

D3C-MC42

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ

V 1.0

ދިވެހިރާއްޖެ

މ
މށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯ ު
ނފީޛު ކުރު ަ
މ ތަ ް
ޙުކު ް
ގ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތު ެ
ފުރިހަމަ ނަން (އާއްމު ނަމާއެކު):
ޕޓް ނަންބަރު:
ޕސް ޯ
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުާ /

އުމުރު:

އުފަން ތާރީޚް:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

ޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:
އެ ާ

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް:

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޤައުމު
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

ޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:
އެ ާ

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް:

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:
ޕ ނަންބަރ:
ފޯން/ވައޮބަރ/ވަޓްސް އެ ް

އީމޭލް އެޑްރެސް:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:

މަޤާމު:

ގ މައުލޫމާތު
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތު ެ
ފުރިހަމަ ނަން (އާއްމު ނަމާއެކު):
ޕޓް ނަންބަރު:
ޕސް ޯ
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުާ /

އުމުރު:

އުފަން ތާރީޚް:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ފަންގިފިލާ:

ޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:
އެ ާ

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:
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ފޯން ،6560023 :އީމެއިލްn.kendhikulhudhoo@judiciary.gov.mv :

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

ރަށް:
ޤައުމު
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

ޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:
އެ ާ

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް:

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:
ޕ ނަންބަރ:
ފޯން/ވައޮބަރ/ވަޓްސް އެ ް

އީމޭލް އެޑްރެސް:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:

މަޤާމު:

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަން އެދޭ ގޮތް
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް
ޤާނޫނީ ވަކީލަށް
ބަދަލުގައި ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް
ފެކްސް ނަންބަރު:
އީމެއިލް އެޑްރެސް:
އެސް.އެމް.އެސް ނުވަން އެދޭ ނަންބަރު:

މައްސަލާގައި ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތް
ބަދަލުގައި
ޤާނޫނީ ވަކީލު
ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ އެފަރާތަކުން ފޮނުވާ ފަރާތް
ފުރިހަމަ ނަން (އާއްމު ނަމާއެކު):
ޕޓް ނަންބަރު:
ޕސް ޯ
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރުާ /

އުމުރު:

އުފަން ތާރީޚް:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ފަންގިފިލާ:

ޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:
އެ ާ

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް:

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ
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ފޯން ،6560023 :އީމެއިލްn.kendhikulhudhoo@judiciary.gov.mv :

ޤައުމު
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ފަންގިފިލާ:

ޕޓްމަންޓް ނަންބަރު:
އެ ާ

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް:

ޕސްޓް ކޯޑް:
ޯ

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ޤައުމު:
ޕ ނަންބަރ:
ފޯން/ވައޮބަރ/ވަޓްސް އެ ް

އީމޭލް އެޑްރެސް:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން:

މަޤާމު:

ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް
ވ މައްސަލައެއް
ގން ހުށަހަޅާފައި ާ
ނ ެ
ވތަ ނުކުތާއެއް ހިމެ ި
ނ ަ
ގއި ހިމެނޭ ނުކުތާތައް ު
ވތަ މިމައްސަލާ ަ
ގޅުން ހުރި މައްސަލައެއް ނު ަ
ވތަ މިމައްސަލައާއި ު
ނ ަ
ކުރިން މިމައްސަލަ ު
ވ
ނއެ ެ
ވ ެ
ނ ާ
ވ ބައި ފުރިހަމަ ކުރަ ް
ގއި ާ
ވނަމަ ތިރީ ަ
ާ

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
ހުށަހެޅި ތާރީޚު:
ނިމުނު ތާރީޚު:

އެހެނިހެން
ތަންފީޛުކުރަން އެދޭ ޤަޟިއްޔާ /މައްސަލަ ނަންބަރު:
ތަންފީޛުކުރަން އެދޭ ޤަޟިއްޔާ /މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ތާރީޚް:
ތަންފީޛުކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ފަހަރު:
ތަންފީޛުކުރަން ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް:
އަދަބު ކަނޑައެޅުނު ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ނަންބަރު:

ބތު ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު:
ޘާ ި
ޘާބިތުވި ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ރެކޯޑް ފޮތުގެ ނަންބަރު:

ޘާބިތުވި ތާރީޚް:

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:

ދަރަނީގެ މުޅިޖުމްލަ:
ދަރަނީގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު:
ދަރަނީގެ ތެރެއިން ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް މިހާތަނަށް ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު:

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،މަސްވެރިންގެ ހިނގުން ،04020 ،ނ.ކެނދިކުޅުދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން ،6560023 :އީމެއިލްn.kendhikulhudhoo@judiciary.gov.mv :

ތަންފީޛު ކުރަންއެދޭ ޤަޟިއްޔާ/މައްސަލަ ނިމިފައިވާ ގޮތުގެ ޚުލާޞާ

ތަންފީޛުކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ނުކުތާ ނުވަތަ އެދޭ ގޮތް

ޕ ހިމެނުމަށް)
ޕޓް ނުވަތަ ޙުކުމްތަކުގެ ކޮ ީ
ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ނިމިފައިވާނަމަ ނިމުނުގޮތް (ޤަޟިއްޔާގެ ރި ޯ

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،މަސްވެރިންގެ ހިނގުން ،04020 ،ނ.ކެނދިކުޅުދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން ،6560023 :އީމެއިލްn.kendhikulhudhoo@judiciary.gov.mv :

އިޤްރާރު
މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ،ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން:

ޙައިޡިއްޔަތު:

ތާރީޚް

ސޮއި:

މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
ޕ
ތަންފީޛު ކުރުމަށް އެދޭ ޤަޟިއްޔާ /ޙުކުމުގެ ކޮ ީ
ޕ
ސާބިތު ދަރަނީގެ ރެކޯޑްގެ ކޮ ީ
ޕ
ތަންފީޛު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޤަޟިއްޔާ  /ޙުކުމުގެ ކޮ ީ
ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ،އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމު
ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި ،އެފަރާތެއް ކޯޓުގައި ތަމްޘީލު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަރާތެއް ޢައްޔަންކޮށް ،ފާސްކޮށްފައިވާ ބޯޑު
ރިޒޮލިއުޝަން ނުވަތަ ޤަރާރު ފަދަ ލިޔުންތައް ހިމަނާފައި
ޕ
ޕވަރ އޮފް އެޓާނީގެ ކޮ ީ
ޕވަރ އޮފް އެޓާނީއެއް ލިބިގެން ކަމަށްވާނަމަަ ،
މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ަ
ޕ
ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނުން ބާރު ލިބިގެން ހުށަހަޅާނަމަ ،ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެކޮޕީ/ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮ ީ
ޕއަކާއި ،ދަޢުވާލިބޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ،މިފޯމުގެ (ޑޮކިއުމަންޓާއި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާލިޔުން
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