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

c 

 މިލީ ކޯޓު ފެ
 މާލެ   

 ދިވެހިރާއްޖެ 

  

 
 

 ފޯމު  ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް އެދި 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  

  މަޤާމް:ޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއިވަ 1.8

  
  ލިބޭ އާމްދަނީ: މަހަކު 1.9
  ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް އެދޭ ޙައިޘިއްޔަތު: 1.10

  

  :)ޢާއްމު ނަމާއެކު( ފުރިހަމަނަން  2.1
  

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

  
  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 2.6

  
 ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: 2.7

  ގޭގެ ނަން: 

  އެޕާރޓްމަންޓް: ،ވަނަ ފަންގިފިލާ  

  ޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި މަޤާމް:ވަ 2.8

  
  ލިބޭ އާމްދަނީ: މަހަކު 2.9

  
 

 ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް 

  ޗެކުކުރީ:ފޯމު 

    

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން:

 

 :ޤަިޟއްޔާ ނަންަބރު
 ___/ Fm-C/ ______ 

 އެންޓްރީ:

 

 

 

 

 ރަިޖސްޓްރީ ކުެރވުނު ތާީރޚް:

 

 ފައިސާ ބަލައިގަތް:

 
 
 
 

 

 ރަޖިސްޓްރާރ ގެ ނިންމުން:

 

 

 

ނޑަެއޅުނު   ސެްކޝަން:މަްއސަލަ ބެލުމަށް ކަ

 

Fm-C-B21 
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 ޖެހުާމއިއެކު މަޢުޫލމާތު ފުރިަހމަކުރާެށވެ.(ފާހަގަ   ގޮީޅަގއި މި ) ބޭނުންާވ ކަމާގުޅޭ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ބާވަތް:  .3

 ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް އެދި   ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް އެދި 

 

ފާހަގަ ެޖހުމާިއއެކު މަޢުލޫމާތު ުފރިހަމަުކރުމަށް. އަދި ބަަލދުައރާ މީުހންގެ ޢަަދދު   )ކަމާގުޅޭ ޮގީޅގައި މި ދުނިޔޭގައި ތިބި ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިން  .4

 އެކަކަށްުވރެ އިުތރުާވނަމަ ެއހެން ަގނެޑއްަގއި ލިއުަމށް.( 

ބަލަދުވެރިކަމުގެ 
 ޙައިޘިއްޔަތު 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް  ޢުމުރު  ނަން  ޢަދަދު 
 )އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(

 ގުޅޭނެ ފޯން އެޑްރެސް އުޅޭ މިހާރު

 ނަންބަރު

      - ބައްޕަ

ކާފަ/ މުނިކާފަ )ބައްޕަ 

 ފަރާތު(
-      

       އެއްބަނޑު އެއްބަފާ އަޚް

އެއްބަނޑު އެއްބަފާ 

 އަޚްގެ ފިރިހެން ދަރި
      

އެއްބަފާ އަޚްގެ ފިރިހެން 

 ދަރި
      

އެއްބަފާ އަޚްގެ ފިރިހެން 

 ދަރި
      

ބައްޕަޔާ އެއްބަނޑު 

 އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ
      

       ބައްޕަޔާ އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ

ބައްޕަޔާ އެއްބަނޑު 

އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެގެ 

 ފިރިހެން ދަރި

      

ބައްޕަޔާ އެއްބަފާ 

 ބޮޑުބޭބެގެ ފިރިހެން ދަރި
      

ކާފަޔާ އެއްބަނޑު 

އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ )ބައްޕަ 

 ފަރާތު(

      

ކާފަޔާ އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ 

 )ބައްޕަ ފަރާތު(
      

ކާފަޔާ އެއްބަނޑު 

އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެގެ 

ފިރިހެން ދަރި )ބައްޕަ 

 ފަރާތު(

      

ކަފަޔާ އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެގެ 

ފިރިހެން ދަރި )ބައްޕަ 

 ފަރާތު(
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މުނިކާފަޔާ އެއްބަނޑު 

އެއްބަފާ ބޮޑުބޭބެ )ބައްޕަ 

 ފަރާތު(

      

 ސަބަބު:  ބަލަދުވެރިކަން ސާބިތުކުރުމަށް އެދޭ  .5

 

 

 

 

 

 

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ

 

)މިބައި ުފރިހަަމ ކުރާީނ ބަޔާންކުރާށެވެ.  މުޢާމަލާތަކީ ކޮބައިކަން އެ މަ ތްކުރުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދޭނަ މަލާ މުޢާ  ކުއްޖާގެ މުދަލަކާމެދު  .6
  ހަމައެކަނި ޤާނޫނީ ބަލަުދވެރިަކމަށް ެއިދ ހުށަހަޅާނަަމެއވެ.( 

 

 

 

 

 

 

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ

 

) މިބައިގައި ހިމެނިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނީ ލިސްޓްކޮށް އަދި ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި:  .7

 ބޭުނންވާ ނުކުތާ ނުވަތަ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރުަމށްފަހުގައެވެ.(އެތަކެތީން ޝަީރޢަަތށް ސާބިތުުކރުމަށް 
1.  

  
2.  

  
3.  

  
4.  

  
ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ
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ހެކިންގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރުކުރަން އެދޭ މީހުންގެ ނަމާއި އެމީހުންގެ ދާއިމީ އެޑްރެހާއި މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ފޯނު  .8
 .()މިބައި ފުރަންވާނީ، ހެކިންގެ ފަރާތުން ޝަީރޢަަތށް ސާބިތުުކރުމަށް ބޭނުންވާ ނުކުތާ ނުވަތަ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރުަމްށފަހުގައެވެނަންބަރު: 

1.  
  

2.  
  

3.  
  
4.  

  
ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ

 

 މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަުއލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.

   ތާރީޚް: 
 
 
 

  ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ނަން:
  
 ސޮއި:

 
  

 

 

 ފާހަގަ ޖަހާށެވެ! ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް މި 

ާއއި  ހުށަހަޅާ ަފރާތުގެ ިދވެހިަރއްޔިެތއްކަްނ އަްނގަިއދޭ ކާުޑގެ ކޮޕީ
 އުފަންުދވަުހގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ 

 ދަޢުާވގައި ިހމެނޭ ކުިދންގެ އުފަންުދވަުހގެ ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ 
 

އެހެން އިާދރާއަކަށް ހުށަަހޅާފަިއވާަނމަ، މި މަްއސަލަާއއިުގޅޭ ކަެމއް 
  އެލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

 
ުގޅޭޮގތުން ކަމާބެހޭ ކޯޓަކުން މިލްކުވެރިކަން ާސބިތު  ކުއްާޖގެ މުދަލާ

  ކޮށްފައިާވނަމަ، އެަމއްސަަލއިގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު
 

ކަުމަގއިާވނަަމ  ނުއުފުލޭ ުމދަލުގެ ެތޭރގައި ިހމެނެނީ އިާމރާތާއި ގޯތި
 ރަިޖސްޓްީރގެ ކޮޕީ

 
 

 
 އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ަބދަލުަގއި މީހަކު ހުށަަހޅާނަމަ 

 
ެސއްނަމަ ަމްއސަލަ ހުށަހެުޅމަށާިއ ަޝޚްމަްއސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ 

ނޑަައޅާފަާރތެއް ޢައްޔަންކޮްށ  އެފަރާެތއް ކޯޓުގައި ތަްމސީލްކުުރމަށް ކަ
 ފާސްކޮށްފަިއވާ ބޯޑް ރިޒޮލިުއޝަން 

 
)ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާްތތައް  ކޮޕީ  3ސެޓުގެ  ދަޢުވާ ފޯމު 

 އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަރާަތކަށް ކޮީޕއެއް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.(  
 

 ރ25.00ރަިޖސްޓްރީކުުރމަށް ަދއްކަންެޖހޭ 

 



 3325502 :ފޯނ3323269ް |  :ފެކްސް www.familycourt.gov.mv | ވެބްސައިޓް: |  ފެމިލީ ކޯޓު  6 | 5ފްޙާ ޞަ

 

 ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު 

  ާފޯމު ބަލައިގަނެވޭނީ އެ މައްސަަލއެއް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމަކުން ނުވަތަ އެ ފޯމެްއގެ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވ 

ފޯމު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމައެވެ. އަދި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާުތ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ފޯމު 

 އެ ފޯމެއްގައި ހުށަހެޅުމަށް ބުނެފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަވާނަމައެވެ.  ހުށަހަޅާއިރު

 .ެކޯޓަށް ފޯމު ބަލައިގަްނނާނީ ތިރީަގއިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅުއްވުމުްނނެވ 

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

 ައި ހީރަސް ޖަހާފައިވުންފޯމު ސެޓުތަކުގ 

  .ެހީރަސް ޖަހަންވާނީ ފޯމުގެ ވައަތާ ވީ ފަރާތުގެ މަތީ ކަނަށެވ 

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

 ުދަޢުވާ ފޯމ 

  ީހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕ 

 ާފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ އެންމެަހއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެތި ދަޢުވ 

  ެފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމާއި، ޯފމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަްއ ހުށަނާޅާ ފޯމާއި، މިފޯމުގ

 ނަމޫނާއާ ތަފާތުޮގތަކަށް ހުންނަ ޯފމު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

  ާނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނުގައި އެަނންބަރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަުޢލޫާމތު ލިޔާނެ ޖާގަނެްތނަމަ މިފޯމ ފޯމުގައިއެކި ބޭނުންތަަކށް ކަ

 އެއްގޮތަށް ތައްޔާކުރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 ްއެނގޭނޭގޮތަށް ކަޅު ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލި ނުފޭދޭ  އަތުންލިޔެ ފޯމު ފުރަންވާނީ، ިލޔެފައިހުންނަ އެއްޗެއް ސާފުކޮށް ކިޔަނ

 ގަލަމަކުންނެވެ.

 ،މިފޯމާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާަނމަ ނުވަތަ މިފޯމުގައި ަމޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރާނަމަ، މަޢުލޫާމތު ފުަރންވާނީ ]ފަރުމާ ފޮންޓް" ގަިއ 

 ގައެވެ. 12ފޮންޓް ސައިޒް 

  ެލިޔަންވާނީ ވަކި ޕެރެގްރާފްތަކަކަށް ބަހައި، ސަބަބު  ކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާބަލަދުވެރިވަނަނަންބަރުގައި  4މިފޯމުގ

 އެޕެރެގްރާފްތަކުގައި ނަންބަރު ޖަހައިގެންނެވެ.

  ްދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ ލިޔަންވާނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ކަްނތައްތަކާއި އެ ދަޢުވާއެއް ކުރަންޖެހުނު ސަބަބާއި އެ ދަޢުވާއެއ

 ރައްދުވާ ފަރާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ުކރުކޮށް ޚުލާޞާ ކޮށެވެ. 

  ޭފަންސަވީސްރުފިޔާ ( ގެ ފީ  ރ )25.00މައްސަލަ ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭީނ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދައްކަންޖެހ

 ދެއްކުމުންނެވެ. ކޯޓަށް ފީ ބަލަިއގަންނާނީ ފޯމު ބަލައިަގންނަ ވަުގތުގައެވެ.  
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  ްކައުންޓަރުން ފޯމު ބަލައިގަތުމަްށފަހު، އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ފޯމެއްނަމަ އިޞްލާޙު ކުރުމާއި ބަލައިނުގަނެވޭނެ ފޯމެއްނަމަ ލިޔުމުނ

 ފުކުރުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެކަން އެންގުމާއި މަޢުލޫމާތު ސާ

  ީދުވަހުގެ މުއްދަތަކެވެ. ފޯމު  3ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭނޭ ގޮތަށް ފޯމު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނ

 ނަމަ ފޯމު ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ. އިޞްލާހު ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި އިޞްލާޙު ނުކޮށްފި

  ުރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެޭހނަމަ އަލުން އެ ނިންމުމެއް ބަލައިދިނުަމށްއެިދ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރ

ދޭނަމަ އެ ިނންމުމެއް އެނިންމުމަކާ ގުޅުންހުރި ކޮންެމ ފަރާތަކަށް ލިބިެގންވެއެވެ. ިމގޮތުން ދެވަނަ ަފހަރަށް ަބލައިދިނުމަށް އެ

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

  ިޤަޟިއްޔާއެއްގޮތަށް ކޯޓުގައި މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީވުމުން، އެ މައްސަލައިގާ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައ

 ދަޢުވާ ފޯމުގެ ކޮޕީ އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ކޯޓުން ހަވާލުކޮށްދޭނެއެވެ.

  ިދިވެހި ބަސް ރަނގަޅަށް ފަހުމް ނުވާ ބިދޭސީއަކު ހުށަހަޅާ ފޯމެއްނަމަ އެ ފޯމެއް ބަލައިގަނެވޭނީ ތަރުޖަމާނެއް ހަމަޖައްސައ

 .އެކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ

  ެނޑައެޅިފައިވާ ފޯމް ނުވަތަ އެފޯމުގެ  30ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ފެށުމުގ މިނިޓް ކުރިން އެކަމަށް ކަ

 ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމަކާއެކު ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމް  30ތުގެ މަޖިލީސް ފެށުމުގެ ބަދަލުގައި މީހަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ޝަރީޢ މިނިޓް ކުރިން އެކަމަށް ކަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

  ެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ  38މައްސަލާގެ ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގ

 ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހާގެ ގާތްތިމާގެ މީހަކަެށވެ.  ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބެއް މެދުެވރިވެފައިވާނަމަ، ކޯޓަށް

  ނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ފޯމު ހުށަހެިޅ ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ތަދައްޚުލުވާން އެދޭނަމަ އެކަމަށް ކަ

ގުޅިގެން ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭކަމަްށ ކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ މައްސަލައިގެ ބައިވެރިވެ، މައްސަލައާ

 ދެއްކުމާއި މައްސަލައާގުޅިގެން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯޑްތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ިވަނީނަމަ އެކަމަށް ޢާއިލީ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ ޚަސްމުންނާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައ

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

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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