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މި ފޯމު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު ވިދާޅުވާށެވެ! : ސަމާލުކަމަފް  

c 

 މިލީ ކޯޓު ފެ
 މާލެ   

 ދިވެހިރާއްޖެ 

  

 
 

 ފޯމު  ޢާއިލީ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ 
    

 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: .2 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: .1

  :)ޢާއްމު ނަމާއެކު( ފުރިހަމަނަން  1.1
  

  :އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޕޯޓު ނަމްބަރ 1.2

  ޢުމުރު:  ރީޚް:އުފަންތާ 1.3
  ފޯން ނަންބަރު: 1.4
  :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު( ދާއިމީ އެޑްރެސް 1.5

  
  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 1.6

   
  

 ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: 1.7

  ގޭގެ ނަން: 

  އެޕާރޓްމަންޓް: ،ވަނަ ފަންގިފިލާ  

 

  

 :)ޢާއްމު ނަމާއެކު( ފުރިހަމަނަން  2.1
 

  

  :އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޕޯޓު ނަމްބަރ 2.2
  ޢުމުރު:  ރީޚް:އުފަންތާ 2.3
  ފޯން ނަންބަރު: 2.4
  :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު( ދާއިމީ އެޑްރެސް 2.5

  
  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 2.6

   
  

 ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: 2.7

  ގޭގެ ނަން: 

   އެޕާރޓްމަންޓް: ،ވަނަ ފަންގިފިލާ  

 

 

 

 

 ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް 

  ފޯމު ޗެކުކުރީ:

    

 ރަޖިސްޓްރޭޝަދް:

 

 :ޤަިޟއްޔާ ނަންަބރު
 ___/ Fm-C/ ______ 

 އެދްޓްރީ:

 

 

 

 

 ރަިޖސްޓްރީ ކުެރވުނު ތާީރޚް:

 

 ފައިސާ ބަލައިގަތް:

 

 

 

 

 ރަޖިސްޓްރާރ ގެ ދިދްމުދް:

 

ނޑަެއޅުނު   ސެްކޝަން:މަްއސަލަ ބެލުމަށް ކަ
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 ލޫމާތު ފުރިހަމަކުރާށެވެ.(ޢުޖެހުމާއިއެކު މަފާހަގަ   ) ބޭނުންވާ ކަމާގުޅޭ ގޮޅީގައި މިދަޢުވާގެ ބާވަތް:  .3

 ޙަވާލުކުރަން  އެހެންމީހަކާ ބޮޑުކުރުން ބަލައި ދަރިއަކު 

 ހަމަޖެއްސުން ބަރަދު ޚަރަދު އެމީހުންގެ ބެލުމާއި އިންބަފައިންމަ
 ލިއާނު 

 (އެއްފަދަކުރުން މީހަކާ ކާވެނިހެޔޮނުވާ އަނބިމީހާ) ހާރުޡި
 (ހުވާކުރުން ޖިމާޢުނުވުމަށް އިތުރަށް މަސްދުވަހަށްވުރެ  4 ނުވަތަ ޖިމާޢުނުވުމަށް އަނބިމީހާއާއެކު ދުވަހަކުވެސް) ލާއީ

   މައްސަލަތައް  އެހެނިހެން ޢާއިލީ ފިޔަވައި މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާ

   

 

 : ހުފަހަޅާ ދަޢުވާ ދުވަތަ މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ .4

 
 
 
 
 
 

ވަކި ޕެރަގްރާފްތަކަކަފް ބަހައި އެ މިބައި ފުރިހަމަ ކުރަދްވާދީ ): ތަފްޞީލް ގޮތުގެ ގާފައިވާދކަދްހި މައްސަލާގައި ގޮތާއި ބިދާކޮފްފައިވާ ދަޢުވާ .5

 ޖަހައިގެދްދެވެ.(ޕެރަގްރާފުތަކުގައި ދަދްބަރު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ

 

 ދީގެން( ވަކި ނުކުތާތަަކކަށް ބަހައިގެން ނުކުތާތަކުަގއި ނަންބަރު މި ބައި ފުރަންވާނީ ) :އެދޭގޮތް ހުފަހަޅާފަރާތުދް މައްސަލަ ދުވަތަ ދަޢުވާ .6
 

 

 

 

 

 

 

 

ނޑެއް  އިތުރު ބޭނުންނަމަ ލިޔަން އިތުރަށް)  .(ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ ގަ
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އަދި  ލިސްޓްކޮށްމިބައިގައި ހިމެނިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ތަެކިތ ހުށަހަޅަންވާނީ  ): ތަކެތި  ލިޔުންތަކާއި  ބޭނުންވާ ހުށަހަޅަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި  .7

 ކުރުަމށްފަހުގައެވެ.(ބަޔާން ކަންތައްތައް ނުވަތަ ނުކުތާ ސާބިތުުކރުމަށް ބޭުނންވާ ޝަީރޢަަތށް އެތަކެތީން
 1. 
  
 2. 
  
 3. 
  

ނޑެއް  އިތުރު ބޭނުންނަމަ ލިޔަން އިތުރަށް)  .(ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ ގަ

 
އަދި ގުޅޭނެ  އެޑްރެސް  ދިރިއުޅޭ  މިހާރު  އެޑްރެހާއި  ދާއިމީ  މީހުންގެ އެ  ނަމާއި  މީހުންގެ  އެދޭ  ޙާޟިރުކުރަން  ގޮތުގައި  ހެކިންގެ  .8

 ބަޔާންކުރުމަށްފަހުގައެވެ.( ކަންތައްތައް ނުވަތަ ނުކުތާ ސާބިތުުކރުމަްށ ބޭނުންވާ ޝަީރޢަަތށް ފަރާތުން ހެކިންގެމިބައި ފުރަންވާނީ، ): ފޯނު ނަންބަރު 

 1. 
  
 2. 
  
 3. 
  

ނޑެއް  އިތުރު ބޭނުންނަމަ ލިޔަން އިތުރަށް)  .(ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ ގަ

  ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.މިފޯމު 
 

   ތާރީޚް: 
 

 

 

 

 

 

 !ޖަހާށެވެ ފާހަގަ   މި  ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް  ހުރިކަން  ހަމައަށް  ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފޯމާއެކު 

 ކޮޕީ ިދވެިހރައްޔިެތއްކަން ައންަގއިދޭ ކާުޑގެހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ 

 
ެގ ާވގައި ކުިދން ހިމެނޭަނމަ، ކުދިްނގެ އުފަންުދވަުހގެ ސެޓްފިކެޓުޢުދަ

 ކޮޕީ
 

އެހެން އިާދރާއަކަށް ހުށަަހޅާފަިއވާަނމަ، މި މަްއސަލަާއއިުގޅޭ ކަެމއް 
 އެލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ 

 
 

 ށް ެއދޭ ފޯމު އެަކމަ ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅާނަމަ 
 

 

)ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް  ކޮޕީ 3ދަޢުވާ ފޯމު ސެޓުގެ 

  އިތުރުވާދަމަ އިތުރުވާ ކޮދްމެ ފަރާތަކަފް ކޮޕީއެއް ހުފަހަޅާދްވާދެއެވެ.(

  

 ރ25.00 ަދއްކަންެޖހޭ ރަިޖސްޓްރީކުުރމަށް
 

 

 ތަކެތި ހުށަހަޅެމުމަށް އަންގައިފިނަމަ އެތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނޯޓް: މި ފޯމާއެކު ހުށަހެޅުމަށް އަންގާފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރުން އެމައްސަލައެއްގެ ބާވަތުން އިތުރު 

 ހުށަހަޅާފަރާތުގެ 
 :ސޮއި 

 

  
 :ނަން 
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 ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު 

 ުފޯމެޓަށް ފޯމެއްގެ އެ ނުަވތަ ފޯމަކުން ކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ހުށަހެޅުމަށް މަްއސަލައެއް އެ ބަލައިގަނެޭވނީ ފޯމ 

 ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ެއންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ޯފމުގައި އަދި. ކޮށްފައިވާނަމައެވެ ފުރިހަމަ ފޯމު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ

 . ހަމަވާނަމައެވެ ތައްލިޔެކިޔުން ހުރިހާ ބުނެަފއިވާ ހުށަހެޅުމަށް ފޯމެއްގައި އެ ރުހުށަހަޅާއި ފޯމު ކުރުމަށްފަހު،

 ިފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅުއްވުމުްނނެވެ. ގަްނނާނީ ތިރީަގއިވާ ކަންކަންކޯޓަށް ފޯމު ބަލައ 

  ަސެޓު(  3ފޯމު ސެޓުގެ އަޞްލާއެކު އިތުރު ދެ ސެޓު ކޮޕީ އޮތުން )ޖުމްލ 

 ްފޯމު ސެޓުތަކުގައި ހީރަސް ޖަހާފައިވުނ 

  ެގެ މަތީ ކަނަށެވެ. ވީ ފަރާތުވައަތާ ހީރަސް ޖަހަންވާނީ ފޯމުގ 

 .ެފޯމު ސެޓު ތަރުތީބުކުރާނެ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ. މިއާ ޚިލަފަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ބަލަިއނުގަެނވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވ 

 ުދަޢުވާ ފޯމ 

  ީހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕ 

  ާކާއި ތަކެތިހުށަހަޅާ އެންމެަހއި ލިޔެކިޔުންތަފޯމާއެކު ދަޢުވ 

 ިމިފޯމުގެ  ފޯމާއި، ހުށަނާޅާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމާއެކު ފޯމާއި، ފުރިހަމަނުވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމުގައ 

 .ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ ޯފމު ހުންނަ ތަފާތުޮގތަކަށް ނަމޫނާއާ

 ިނަޑއަޅާފައިވާ ބޭނުްނތަކަށް ފޯމުގައިއެކ  މިފޯމާ  ޖާގަނެތްނަމަ  ލިޔާނެ ލޫާމތު މަޢު ދޭންޖެހޭ ެއނަްނބަރެއްގައި ތަންތަނުގައި ކަ

 . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ މައްސަލަ ލިޔުމަކުން ތައްޔާކުރުކޮށްފައިވާ އެއްގޮތަށް

 ެނުފޭދޭ ދެލި ނޫކުލައިގެ ނުވަތަ ކަޅު އެނގޭނޭގޮތަށް ކިޔަން ސާފުކޮށް އެއްޗެއް ިލޔެފައިހުންނަ ފުރަންވާީނ، ފޯމު އަތުންލިޔ 

 .ގަލަމަކުންނެވެ

 ާގައި،" ޮފންޓް ފަރުމާ] ފުރަްނވާނީ މަޢުލޫމާތު ުފރިހަމަކުރާނަމަ، މަުޢލޫމާތު މިފޯމުގައި ނުވަތަ ތައްޔާރުކުރާނަމަ  އެއްގޮތަށް މިފޯމ 

 .ގައެވެ 12 ސައިޒް ފޮންޓް

 ެވަކި  ލިޔަންވާނީ ތަފްޞީލު ގޮތުގެ  ކަންހިގާފައިވާ މަްއސަލާގައި ގޮތާއި ބިނާޮކށްފައިވާ ަދޢުވާ ވަނަަނންބަރުގައި 5 މިފޯމުގ 

 .ޖަހައިެގންނެވެ ނަންބަރު އެޕެރެގްރާފްތަކުގައި ބަހައި، ޕެރެގްރާފްތަކަކަށް

  ްދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ ލިޔަންވާނީ ަދޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބޭުނންވާ ކަްނތައްތަކާއި އެ ދަޢުވާއެއް ކުރަންޖެހުނު ސަބަބާއި އެ ދަޢުވާއެއ

 ކޮށެވެ. ރައްދުވާ ފަރާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ުކރުކޮށް ޚުލާޞާ 

 ަގެ ފީ (  ފަންސަވީސްރުފިޔާ)  ރ25.00 ދައްކަންޖެހޭ ޖިސްޓްރީކުރުމަށް ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭީނ މައްސަލަ ރަ މައްސަލ

 .  ވަުގތުގައެވެ ބަލައިަގންނަ ފޯމު ބަލަިއގަންނާނީ ފީ ކޯޓަށް. ދެއްކުމުންނެވެ
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 ްލިޔުމުން  ފޯމެއްނަމަ ބަލައިުނގަނެވޭނެ ކުރުމާއި އިޞްލާޙު ފޯމެްއނަމަ ކުރަންޖެހޭ އިޞްލާޙު ބަލައިގަތުމަށްަފހު، ފޯމު ކައުންޓަރުނ 

 .ލިބިގެންވެއެވެ އަށް ރަޖިސްޓްރާރ އިޚްތިޔާރު އެންގުމުގެ ޙާޟިރުވުމަށް ކޯޓަށް ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު އެންގުމާއި އެކަން

 ީފޯމު . މުއްދަތަކެވެ ދުވަހުގެ 3 ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ކުރުމަށް އިްޞލާޙު ފޯމު ގޮތަށް ނުިހމެނޭނޭ ދުވަސްތައް ބަންދު ރަސްމ 

 . ކުރެވޭނެއެވެ ބާޠިލް ފޯމު ނުކޮށްފިނަމަ އިޞްލާޙު މުއްދަތުގައި ދީފައިވާ ކުރުމަށް އިޞްލާހު

 ޔާރު އިޚްތި ހުށަހެޅުމުގެ ކޯޓަށް ބަލައިދިނުމަށްއެދި  ނިންމުމެއް އެ އަލުން ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ނިންމުމަކާމެދު ނިންމާ ރަޖިސްޓްރާރ 

 ނިންމުމެއް އެ އެދޭނަމަ ބަލައިދިނުަމށް ފަހަރަށް ދެވަނަ މިގޮުތން. ލިބިެގންވެއެވެ ފަރާތަކަށް ކޮންމެ ގުޅުންހުރި އެނިންމުމަކާ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ތެރޭގައި ދުަވހު( ހަތެއް) 7 ޮގތަށް ނުހިމެނޭ ދުވަސްތައް ބަންދު ރަސްމީ ފެށިެގން ދުވަހުން ނިންމި

 ްހިނދެއްގައި  އެދިއްޖެ ކޯޓުގައި ފަރާުތން ދަޢުވާލިބޭ ަމއްސަލައިގާ އެ ރަޖިސްޓްރީވުމުން، މަްއސަލަ ކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާއެއްގޮތަށ 

 .ހަވާލުކޮށްދޭނެއެވެ ކޯޓުން ކޮޕީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހުށަހެޅިފައިވާ އަދި ކޮޕީ ފޯމުގެ ދަޢުވާ

 ިހަމަޖައްސައި  ތަރުޖަމާނެއް ބަލައިގަނެވޭނީ ފޯމެއްނަމަ އެ ފޯމެއް ހުށަހަޅާ ބިދޭސީއަކު ނުވާ ފަހުމް ރަނގަޅަށް ބަސް ދިވެހ 

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ލިޔުމާއެކު ފޯމު އެކަމުގެ

 ުނޑަެއޅިފައިވާ އެކަމަށް ކުރިން މިނިޓް 30 ފެށުމުގެ މަޖިލީސް ޝަރީޢަތުގެ ޢައްޔަންކުރާނަމަ ވަކީލަކ  އެފޯމުގެ  ނުވަތަ ފޯމް ކަ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ލިޔުމަކާއެކު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމެޓަށް

 ިނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ކުރިން މިނިޓް 30 ފެށުމުގެ މަޖިލީސް ޝަރީޢަތުގެ ޢައްޔަންކުރާނަމަ މީހަކު ބަދަލުގައ  ފޯމް  ކަ

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ  38ސައިދެވޭނީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގެ މައްސަލާގެ ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައ

  .މީހަކަެށވެ ގާތްތިމާގެ މީހާގެ ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބެއް މެދުެވރިވެފައިވާނަމަ، ކޯޓަށް

 ިނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް އެދޭނަމަ  ތަދައްޚުލުވާން މައްސަލައެއްގައި ހިނގަމުންދާ ކޯޓުގައ  ހުށަހެޅި  ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ފޯމު  ކަ

 ވާހަކަ ޭބނުންވާ ދައްކަން މައްސަލައާގުޅިގެން ބައިވެރިވެ، މައްސަަލއިގެ ިނންމައިފިނަމަ ކޯޓުން ހިމެނޭކަަމށް  މަޞްލަޙަތު ފަރާތުގެ

 . ލިބިގެންވެއެވެ އެފަރާތަކަށް ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުގެ ރެކޯޑްތައް ލިޔެކިޔުމާއި ބޭނުންވާ ހުށަހަޅަން މައްސަލައާގުޅިގެން ދެއްކުމާއި

  ްޢާއިލީ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ ޚަސްމުންނާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވަނީނަމަ އެކަމަށ

ނޑައެޅިފައިވާ  ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ބޭއްވުމަށް ކަ މިނިޓް ކުރިން  15ވަގުތުގެ  ކަ

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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