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ދިވެހިރއްޖެ

ވަރިސބިތކރމަށްއެދި ހށަހަޅ ފޯމ
ސަމާލުކަމަށް :މި ފޯމ ފރމގެ ކރިން ފޯމ ފރމަށް ދެވިފައިވ އިރޝދ ވިދޅވށެވެ!

 .1މައްސަލަ ހށަހަޅ ފަރތގެ މަޢލޫމތ
1.1

ފރިހަމަނަން

(ޢއްމ

ނަމއެކ):

 .2މައްސަލަ ރައްދވ ފަރތގެ މަޢލޫމތ

................................. .....................

1.1

.....................................................................................................

 1.1ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކޑ ނަންބަރ  /ޕސްޕޯޓ
ނަންބަރ ...........................:ގޅޭނެ ފޯނ ނަންބަރ:
1.1

އފަންތރީޚް:

1.4

ދއިމީ އެޑްރެސް

(އަތޮޅއި

ރަށއެކ):

...................................................................................................

 1.1ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކޑ ނަންބަރ  /ޕސްޕޯޓ
ނަންބަރ ...........................:ގޅޭނެ ފޯނ ނަންބަރ:

......................
........................

1.1

އފަންތރީޚް:

............................. .................

1.4

ދއިމީ އެޑްރެސް

..................................

ޢމރ:

.....................................................................................................
1.1

މިހރ ދިރިއޅޭ އެޑްރެސް:

....................................... .................

ކޯޓަށް ޙޟިރވމގެ އަމރ ފޮނވަންވީ-:

(އަތޮޅއި

ރަށއެކ):

.....................

...........................................

1.1

މިހރ ދިރިއޅޭ އެޑްރެސް:

.................................... .................

...................................................................................................
1.1

ކޯޓަށް ޙޟިރވމގެ އަމރ ފޮނވަންވީ-:

ރސް..................................................................................... :
އެޑް ެ

ރސް................................................................................... :
އެޑް ެ

މންޓް....................................... :
އެޕރޓް ަ

މންޓް....................................... :
ނގިފިލ ،އެޕރޓް ަ
ވަނަ ފަ ް

މަގ ...................................................................................

މަގ .................................................................................

ނގިފިލ،
ވަނަ ފަ ް
1.1

..................................

ޢމރ:

....................

..................................................................................................

.....................................................................................................
1.1

ފރިހަމަނަން

(ޢއްމ

ނަމއެކ):

....................................................

ވަޒީފ އަދކރތަނއި މަޤމް އަދި މަހަކ ލިބޭ ޢމްދަނީ-:

1.1

ވަޒީފ އަދކރތަނއި މަޤމް އަދި މަހަކ ލިބޭ ޢމްދަނީ-:

............................................................... ......................................

............................................................. ......................................

............................................................. ......................................

............................................................. ......................................

ކޯޓގެ ބޭނމަށް
ރަޖިސްޓްރޭޝަން:

ފޯމު ޗެކުކުރީ:

ޟއްޔ ނަންބަރ:
ޤަ ި

______ _______/ Fm-C/
އެންޓްރީ:

ރޚް:
ޖސްޓްރީ ކރެވނ ތ ީ
ރަ ި

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން:

ފައިސާ ބަލައިގަތް:

ފޯމް ހިފައިގެން އައި ފަރތގެ ނަން:

ކޝަން:
އސަލަ ބެލމަށް ކަނޑައެޅނ ސެ ް
މަ ް

ދއިމީ އެޑްރެސް:
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 .1ދެމަފިރިންގެ މަޢލޫމތ
 1.1ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް

ނަންބަރ........................................................:

އަހަރ

 1.1ކވެނީގައި ހޭދަވި މއްދަތ:

 1.1ދެމަފިރިންގެ ކައިވެނީގެ

މަސް

ވަނަ.........................................................:

ދވަސް

 1.4އެއްފަހަރަށްވރެ ގިނަފަހަރ ދެމީހން ކައިވެނިކޮށްފައިވނަމަ ހޭދަވި މއްދަތ:
 1.4.1ފރަތަމަ ކައިވެނީގައި:

އަހަރ

މަސް

ދވަސް

 1.4.1ދެވަނަ ކައިވެނީގައި:

އަހަރ

މަސް

ދވަސް

 1.4.1ތިންވަނަ ކައިވެނީގައި:

އަހަރ

މަސް

ދވަސް

 1.1ވަރިކރި ތރީޚް:

...................................................................................................................................................... .............................................................

 1.1ވަރިކރި ސަބަބ:

.................................................................................................................................................... .............................................................

............................................................................................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................................ ......................................................................................................... .....

 1.1ވަރިކރަން ބނި ޢިބރތް:

..................................................................................................................................... .............................................................

............................................................................................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................................................ ......................................................................................... .....

 1.3ވަރިކރިއިރ ހެކިން ތިބިނަމަ ހެކިންގެ މަޢލޫމތ:
ދއިމީ އެޑްރެސް

އައިޑީކޑ ނަންބަރ

ނަން
1

................................................................. ..........................

............................................................................. .......................

.....................................

1

................................................................. ..........................

............................................................................. .......................

.....................................

1

................................................................. ..........................

............................................................................. .......................

.....................................

4

................................................................. ..........................

............................................................................. .......................

.....................................

 1.9ޢއިލއބެހޭ ޤނޫނ ޚިލފަށް މީގެ ކރިން ވަރިކޮށްފައިވނަމަ ވަރިކރި ޢަދަދ.:

 .4ޚއްޞަ މަޢލޫމތ:

................................................................................................................

( ބޭނންވ ގޮޅީގައި މި ފހަގަ  :ޖެހމއިއެކ މައލޫމތ ފރިހަމަކރށެވެ).

 4.1އަންހެންމީހ އިން ޙލަތ:
ބަލިވެއިނދެ ބަނޑަށް:

 4.2ވަރި ސބިތވެއްޖެނަމަ ކވެނި ރޖޫޢކރމަށް:
މަސް

ބޭނން

ހަށިހސްކޮށް

ބޭނމެއްނޫން

ނޭނގޭ

ވަކި ގޮތަށް އެއްބަސްނވެ

 4.3ވަރި ސބިތވެއްޖެނަމަ ޢިއްދައިގެ ޚަރަދ ބޭނންވަނީ:
ޝަރީޢަތް މެދވެރިކޮށް
ބޭނންވަނީ ޝަރީޢަތް މެދވެރިނކޮށް
ބޭނމެއް ނޫން
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 .1ދަރިންނގޅޭ މަޢލޫމތ:
 1.1ދެމަފިރިންގެ ކައިވެންޏަށް ލިބިފައިވ ދަރިންގެ ޢަދަދ:
 1.1ދެމަފިރިންގެ ކައިވެންޏަށް ދަރިން ލިބިފައިވނަމަ އެދަރިންގެ މަޢލޫމތ:
މިހރއޅޭ އެޑްރެސް

ޢމރ

ކއްޖ ކިޔަވަންދ ތަން

ގްރޭޑް

ސްކޫލަށްދ ގަޑި

ކއްޖގެ ނަން
1

.................................................

........................................

.............

................................................

.....................

..............................

2

.................................................

........................................

.............

................................................

.....................

..............................

3

.................................................

........................................

.............

...................................................

.....................

..............................

4

.................................................

........................................

.............

.................................................

.....................

.............................

5

.................................................

........................................

.............

.................................................

.....................

..............................

 1.4ވަރި ސބިތވެއްޖެނަމަ ދަރިންގެ ޚަރަދ ހޯދމަށް އެދޭގޮތް:

 1.1ދަރިންގެ ބައްޕަ ދަރިންނަށް ޚަރަދ ކރޭތޯ:
ކރަން  /ކރޭ

ޝަރީޢަތް މެދވެރިކޮށް

ނކރަން  /ނކރޭ

ޝަރީޢަތް މެދވެރިނކޮށް

ޚަރަދކރނަމަ ޚަރަދކރ ގޮތގެ ތަފްޞީލ:

...............................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

ކޯޓ މެދވެރިނކޮށް ދަރިންގެ ޚަރަދ ހަމަޖެއްސމމެދ ދެފަރތަށް
އެއްބަސްވެވިފައިވ ގޮތގެ ތަފްޞީލ:

...........................................................

..........................................................................................................................

މިފޯމ ފރމގައި ދީފައިވ މައލޫމތަކީ ،ތެދ މަޢލޫމތެއް ކަމަށް އިޤްރރވަމެވެ.
ތރީޚ......................................................:

ހށަހަޅފަރތގެ ނަން:

........................................................

ސޮއި:

........................................................

ފޯމއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހރިކަން ޔަޤީންކރެއްވމަށް މި  ފހަގަ ޖަހށެވެ!
ގއިދޭ ކޑގެ ކޮޕީ.
އން ަ
ތއްކަން ަ
ހރައްޔި ެ
ދވެ ި
ހށަހަޅ ފަރތގެ ި
ނގެ ސެޓްފިކެޓްގެ
ކވެ ީ

ނ ،އިތރ  1ކޮޕީ( .ކޮޕީ
އަޞްލގެ އިތރ ް

މނޭ ގޮތަށް)
ނަގަންވނީ ހރިހ ފށެއް ހި ެ
13

އަހަރން

ދަށގެ

ކދީން

ބނަމަ،
ތި ި

އެކދިން

ސެޓްފިކެޓްތަކގެ ކޮޕީ.
ގއި 11.00ރ (ފަންސަވީސް ރފިޔ).
ފޯމް ފީގެ ގޮތ ަ

ގ
އފަންދވަހ ެ

އއް ކޯޓަކން
އސަލަ ެ
ދމަފިރިންނ ގޅންހރި މަ ް
ފރިންގެ ނވަތަ ެ
ދެމަ ި
ގ
ގ ކޮޕީ ނވަތަ ޚލސ ރިޕޯޓ ެ
ނމަ ،ނިމނ ގޮތގެ ރިޕޯޓ ެ
ނިމިފައިވ ަ
ކޮޕީ.

ދަޢުވާ ފޯމާއި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  3ސެޓު ކޮޕީ.
އދޭ
ދނަމަ ،އެކަމަށް ެ
އސަން އެ ޭ
މޖަ ް
މހަކ ހަ ަ
ވަކީލަކ ނވަތަ ބަދަލގައި ީ
ފޯމ.

ނ އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔމެއް ހިފައިގެން ނެވެ.
މައްސަލަ ހށަހަޅ މީހ ނޫން އެހެން މީހަކ މި މައްސަލައިގެ ފޯމ ކޯޓަށް ހިފައިގެން އަންނަ ނަމަ އަންނަންވނީ އައިޑީކޑ ނވަތަ އެމީހަކީ ކކކަ ް
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ފޯމ ފރމަށް ދެވިފައިވ އިރޝދ


ފޯމ ބަލައިގަނެވޭނީ އެ މައްސަލައެއް ހށަހެޅމަށް ޚއްޞަ ކރެވިފައިވ ފޯމަކން ނވަތަ އެ ފޯމެއްގެ ފޯމެޓަށް ތައްޔރކރެވިފައިވ ފޯމ ފރިހަމަ ކޮށްފައިވނަމައެވެ .އަދި ފޯމގައި
ށހަޅއިރ އެ ފޯމެއްގައި ހށަހެޅމަށް ބނެފައިވ ހރިހ ލިޔެކިޔންތައް ހަމަވނަމައެވެ.
ފރިހަމަ ކރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަޢލޫމތ ފރިހަމަ ކރމަށްފަހ ،ފޯމ ހ ަ





ކޯޓަށް ފޯމ ބަލައިގަންނނީ ތިރީގައިވ ކަންކަން ފރިހަމަ ކރެއްވމަށްފަހ ހށަހެޅއްވމންނެވެ.


ފޯމ ސެޓގެ އަޞްލއެކ އިތރ ދެ ސެޓ ކޮޕީ އޮތން (ޖމްލަ  1ސެޓ)



ފޯމ ސެޓތަކގައި ހީރަސް ޖަހފައިވން



ހީރަސް ޖަހަންވނީ ފޯމގެ ވައަތ ވީ ފަރތގެ މަތީ ކަނަށެވެ.

ފޯމ ސެޓ ތަރތީބކރނެ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ .މިއ ޚިލަފަށް ހށަހަޅ ފޯމތައް ބަލައިނގަނެވޭނެ ވހަކަ ދެންނެވީމެވެ.


ދަޢވ ފޯމ



ހށަހަޅ ފަރތގެ އައިޑީކޑ ކޮޕީ



ދަޢވ ފޯމއެކ ހށަހަޅ އެންމެހައި ލިޔެކިޔންތަކއި ތަކެތި



ފޯމގައި ފރިހަމަކރަންޖެހޭ މަޢލޫމތ ފރިހަމަނވ ފޯމއި ،ފޯމއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔންތައް ހށަނޅ ފޯމއި ،މިފޯމގެ ނަމޫނއ ތަފތގޮތަކަށް ހންނަ ފޯމ ބަލައިނގަނެވޭނެއެވެ.



ފޯމގައި އެކި ބޭނންތަކަށް ކަނޑައަޅފައިވ ތަންތަނގައި އެ ނަންބަރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަޢލޫމތ ލިޔނެ ޖގަނެތްނަމަ މިފޯމ އެއްގޮތަށް ތައްޔކރކޮށްފައިވ ލިޔމަކން މައްސަލަ
ހށަހެޅިދނެއެވެ.



އަތންލިޔެ ފޯމ ފރަންވނީ ،ލިޔެފައިހންނަ އެއްޗެއް ސފކޮށް ކިޔަން އެނގޭނޭގޮތަށް ކަޅ ނވަތަ ނޫކލައިގެ ދެލި ނފޭދޭ ގަލަމަކންނެވެ.



މިފޯމ އެއްގޮތަށް ތައްޔރކރނަމަ ނވަތަ މިފޯމގައި މަޢލޫމތ ފރިހަމަކރނަމަ ،މަޢލޫމތ ފރަންވނީ [ފަރމ ފޮންޓް" ގައި ،ފޮންޓް ސައިޒް  11ގައެވެ.



ދަޢވގެ ޚލޞ ލިޔަންވނީ ދަޢވކރ ފަރތން ބޭނންވ ކަންތައްތަކއި އެ ދަޢވއެއް ކރަންޖެހނ ސަބަބއި އެ ދަޢވއެއް ރައްދވ ފަރތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކރކޮށް ޚލޞ ކޮށެވެ.



މައްސަލަ ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކރމަށް ދައްކަންޖެހޭ 11.00ރ ( ފަންސަވީސްރފިޔ ) ގެ ފީ ދެއްކމންނެވެ .ކޯޓަށް ފީ ބަލައިގަންނނީ ފޯމ ބަލައިގަންނަ
ވަގތގައެވެ.



ކައންޓަރން ފޯމ ބަލައިގަތމަށްފަހ ،އިޞްލޙ ކރަންޖެހޭ ފޯމެއްނަމަ އިޞްލޙ ކރމއި ބަލައިނގަނެވޭނެ ފޯމެއްނަމަ ލިޔމން އެކަން އެންގމއި މަޢލޫމތ ސފކރމަށް ކޯޓަށް
ޙޟިރވމަށް އެންގމގެ އިޚްތިޔރ ރަޖިސްޓްރރ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.



ރަސްމީ ބަންދ ދވަސްތައް ނހިމެނޭނޭ ގޮތަށް ފޯމ އިޞްލޙ ކރމަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ  1ދވަހގެ މއްދަތަކެވެ .ފޯމ އިޞްލހ ކރމަށް ދީފައިވ މއްދަތގައި އިޞްލޙ
ނކޮށްފިނަމަ ފޯމ ބޠިލް ކރެވޭނެއެވެ.



ރަޖިސްޓްރރ ނިންމ ނިންމމަކމެދ ހިތްހަމަނޖެހޭނަމަ އަލން އެ ނިންމމެއް ބަލައިދިނމަށްއެދި ކޯޓަށް ހށަހެޅމގެ އިޚްތިޔރ އެނިންމމަކ ގޅންހރި ކޮންމެ ފަރތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މިގޮތން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައިދިނމަށް އެދޭނަމަ އެ ނިންމމެއް ނިންމި ދވަހން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދ ދވަސްތައް ނހިމެނޭ ގޮތަށް ( 1ހަތެއް) ދވަހ ތެރޭގައި ހށަހަޅަންވނެއެވެ.



ޤަޟިއްޔއެއްގޮތަށް ކޯޓގައި މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީވމން ،އެ މައްސަލައިގ ދަޢވލިބޭ ފަރތން ކޯޓގައި އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ދަޢވ ފޯމގެ ކޮޕީ އަދި ހށަހެޅިފައިވ އެންމެހައި
ލިޔެކިޔންތަކގެ ކޮޕީ ކޯޓން ހަވލކޮށްދޭނެއެވެ.



ދިވެހި ބަސް ރަނގަޅަށް ފަހމް ނވ ބިދޭސީއަކ ހށަހަޅ ފޯމެއްނަމަ އެ ފޯމެއް ބަލައިގަނެވޭނީ ތަރޖަމނެއް ހަމަޖައްސައި އެކަމގެ ލިޔމއެކ ފޯމ ހށަހެޅމންނެވެ.



ވަކީލަކ ޢައްޔަންކރނަމަ ޝަރީޢަތގެ މަޖިލީސް ފެށމގެ  10މިނިޓް ކރިން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ ފޯމް ނވަތަ އެފޯމގެ ފޯމެޓަށް ތައްޔރކރެވިފައިވ ލިޔމަކއެކ ފޯމގައި
ބަޔންކޮށްފައިވ ތަކެތި ހށަހަޅަންވނެއެވެ.



ބަދަލގައި މީހަކ ޢައްޔަންކރނަމަ ޝަރީޢަތގެ މަޖިލީސް ފެށމގެ  10މިނިޓް ކރިން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ ފޯމް ހށަހަޅަންވނެއެވެ.



މައްސަލގެ ބަދަލގައި މީހަކ ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ފެމިލީ ކޯޓގެ ޤަވޢިދގެ  13ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގައި ބނެފައިވ ސަބަބތަކންކރެ ސަބަބެއް މެދވެރިވެފައިވނަމަ ،ކޯޓަށް
ޙޟިރވންޖެހޭ މީހގެ ގތްތިމގެ މީހަކަށެވެ.



މޞްލަޙަތ ހިމެނޭކަމަށް ކޯޓން ނިންމައިފިނަމަ
ކޯޓގައި ހިނގަމންދ މައްސަލައެއްގައި ތަދައްޚލވން އެދޭނަމަ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ ފޯމ ހށަހެޅމން ފޯމ ހށަހެޅި ފަރތގެ ަ
މައްސަލައިގެ ބައިވެރިވެ ،މައްސަލައގޅިގެން ދައްކަން ބޭނންވ ވހަކަ ދެއްކމއި މައްސަލައގޅިގެން ހށަހަޅަން ބޭނންވ ލިޔެކިޔމއި ރެކޯޑްތައް ހށަހެޅމގެ ފރޞަތ އެފަރތަކަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.



ޢއިލީ މައްސަލަތައް އަޑއެހމަށް އެދޭ ފަރތްތަކަކީ ޚަސްމންނއި ގޅންހރި ފަރތްތަކެއް ކަމގައިވަނީނަމަ އެކަމަށް ކަނޑައަޅފައިވ ފޯމ ފރިހަމަ ކރމަށްފަހ ޝަރީޢަތގެ މަޖިލީސް
ބޭއްވމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ ވަގތގެ  11މިނިޓް ކރިން ކޯޓަށް ހށަހަޅަންވނެއެވެ.



އިތރ މަޢލޫމތ ސފްކރެއްވމަށް ގޅއްވނީ  1111101އަށެވެ.



މިފޯމ ފެމިލީ ކޯޓގެ ވެބްސައިޓް  www.familycourt.gov.mvއިން ޑައންލޯޑް ކރެވޭނެއެވެ.
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