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ހައިކޯޓު  /ދެކުނު ގޮފި
ސ.ހުޅުދޫ – މީދޫ

HC(S)/F:05

ދިވެހިރާއްޖެ

އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން ،އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު

 -1އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން------------ ------------------------------------- :

އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު------------------ :

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު-------------------------------:
ދާއިމީ އެޑްރެސް :އަތޮޅާއި ރަށް-----------------:

ގޭގެ ނަން---------------- :

ނބަރު------:
އެޕާޓްމަންޓް ނަ ް

މަގުގެ ނަން------------------- :

ނބަރު----- :
ފަންގިފިލާ ނަ ް
ގޭގެ ނަން --------------- :މަގުގެ ނަން---- --------------- :

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް :އަތޮޅާއި ރަށް--------------:

ނބަރު----- :
ފަންގިފިލާ ނަ ް

ނބަރު------:
އެޕާޓްމަންޓް ނަ ް
އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
އަތޮޅާއި ރަށް--------------:

ގޭގެ ނަން--------------- :

މަގުގެ ނަން ----------------- :ފަންގިފިލާ ނަންބަރު-----:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު-----:
އީ-މެއިލް އެޑްރެސް-----------------:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު-----------------:

 -2މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން-- ----------------------------------------------- :

އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު------------------ :

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު-------------------------------:
ދާއިމީ އެޑްރެސް :އަތޮޅާއި ރަށް-----------------:
އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު------:

ގޭގެ ނަން---------------- :
ފަންގިފިލާ ނަންބަރު----- :

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް :އަތޮޅާއި ރަށް--------------:
އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު------:

މަގުގެ ނަން------------------- :

ގޭގެ ނަން --------------- :މަގުގެ ނަން------------------- :
ފަންގިފިލާ ނަންބަރު----- :

އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
އަތޮޅާއި ރަށް--------------:

ގޭގެ ނަން---------------------- :

ބރު-----:
އެޕާޓްމަންޓް ނަން ަ

މަގުގެ ނަން------------------------------------- :

ފަންގިފިލާ ނަންބަރު-----:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު-----------------------------------:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް--------------------------------------:
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 -3އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު:
މގެ ނަންބަރު---------------------------------- :
ހުއްދަ ދީފައިވާ ލިޔު ު
ހުއްދަ ދީފައިވާ ތާރީޚް-------------------------------------------- :
އސަލަ ނިންމި ކޯޓު------------------------------------------------------------- :
މ ް
އިސްތިއުނާފު ކުރަން އެދޭ ަ
އސަލައިގެ ނަންބަރު------------------------ ----:
މ ް
އިސްތިއުނާފު ކުރަން އެދޭ ަ
ޔ -------އަމުރު ------:ނިންމުން ------:އެހެނިހެން----
އ ާ
ބވަތް :ޤަޟި ް
އސަލައިގެ ާ
މ ް
އިސްތިއުނާފު ކުރަން އެދޭ ަ
ނިންމި ތާރީޚް-------------- --:

ހުށަހެޅި ތާރީޚް------------- ----:
 އިޤްރާރު:

ރވަމެވެ.
ޅގަނޑު އިޤްރާ ު
ކ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި އަ ު
މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަ ީ
ސޮއި---------------------- :

ފުރިހަމަ ނަން----------------------------------- :

އށް އެދި ހުށަހެޅީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ ފަރާތުންނަމަ:
މގެ ހުއްދަ ަ
އިސްތިއުނާފު ކުރު ު
ގ ނަން---------------------------------- :
އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތު ެ

ސޮއި-------------------- :

ހައިސިއްޔަތު----------------------------------------------------- :
ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ ސިއްކަ:

ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ނަން------------------ ------------------------------ :

ސޮއި--------------------- :

ތާރީޚް--------------------- :

ހަމައެކަނި ހައިކޯޓު ދެކުނު ގޮފީގެ ބޭނުމަށް


ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު--------------------------------:

 ހައިކޯޓު ޤަވާޢިދުގެ  34ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން



ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚް--------------------------:

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 300/-ރ.



ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް------------------------:

(ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ) ހަމަޔަށް ލިބިއްޖެ.



ނިމުނު ތާރީޚް-------------------------------------:



ފައިސާ ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ



ނަމާއި މަޤާމު------------------------------------------:



ތާރީޙް--------------------------------------------:
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 މި ފޯމާއި ގުޅޭ އިރުޝާދު:
 -1މިފޯމުގައިވާ އެކި ބޭނުންތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަންތަނުގައި ،ލިޔަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔާނެ ޖާގަ ނެތްނަމަ ،އެނަންބަރަކާ ހަވާލާދީ،
އެނަންބަރެއްގައި ލިޔަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އިތުރު ގަނޑެއްގައި ލިޔެ ފުރިހަމަކޮށް ،ނުވަތަ މިފޯމާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގައި،
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިޔެ ފުރިހަމަ ކުރާނީއެވެ.
 -2މިފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ޤަވާޢިދުގައި
ބުނެފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ މިފޯމުގައި ދީފައިވާ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ފޯމު ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ފޯމު
ބަލައި ނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 -3އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ ފަރުދަކުނަމަ ،އެފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ ޤާނޫނީ
އ
ޝަޚްޞެއްގެ ފަރާތުންނަމަ ،ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ އާއި ކޯޓުގައި އެފަރާތް ތަމުސީލު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅަ ި
ފާސް ކޮށްފައިވާ ފަރާތް އެނގޭނެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަންގެ އަޞްލު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 -4ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ،ފޯމުގައި އެއްވެސް ލިޔުމަކާއި ހަވާލާ ދީފައިވާނަމަ ،އެލިޔުމެއްގެ އަޞްލު ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން އެލިޔުމަކީ
އަޞްލާ އެއްގޮތް ލިޔުމެއްކަމަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ކޮޕީ ،ފޯމާއި ފޯމުގެ ކޮޕީތަކުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 -5މިފޯމާއި އެކު ހައިކޯޓު ދެކުނު ގޮފިން ،އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 -6މިފޯމާއެކު ،އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ފޯމާއި ،އެފޯމާއެކު ހުށަހެޅި ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއްގެ އިތުރު  3ކޮޕީ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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