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މި ފޯމު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުުރމަްށ ދެވިފައިވާ އިުރާޝުދ ވިދާޅުވާށެވެ! ނޯޓް:   

c  
  މިލީ ކޯޓު ފެ 
  މާލެ   

  ދިވެިހރާއްޖެ 
  ފޯމު  ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ

      
  

   ފަރާތް: ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  .1

): ފުރިހަމަނަން 1.1 :    (ާޢްއުމ ނަާމެއކު /ޕާސްޕޯޓު ނަމްަބރ    ޢުމުރު     :އައިޑެންޓިޓީކާޑް
):ދާއިމީ އެޑްރެްސ  1.2 :   (އަޮތާޅއި ަރށާއެކު   ފޯން ނަންބަރު
1.3 :     :އެޕާރޓްަމންޓް  ،ަނ ފަްނގިފިލާ ވަ    މިހާުރ ިދރިއުޭޅ ެއޑްރެސް

    

 :ބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތްކުރާ ފަރާތްހި .2

 ޢުމުރު   ނަން   
އައި.ޑީ ކާޑް 

)ދާއިމީ   ނަމްބަރު  އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު  ގުޅޭނެ ނަމްބަރު   މިހާރުގެ އެޑްރެސް  
ދިރިއުޅޭނެ އެހެންތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ 

  އެތަނެއްގެ 

  ވެރިފަރާތް   ނަން   

1            
2                 

  

  ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް 

:   އެންޓްރީ
  
  

:  ފައިސާ ބަލައިގަތް
  

:    ފޯމު ޗެކުކުރީ
  

 ރަޖިސްޓްރާރ ގެ ނިންމުން:  :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

  ___/ Fm-C/ ____________ 

ނޑައެޅުނު   ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:  :ރަޖިސްޓްޭރޝަން   ސެކްޝަން:މައްސަލަ ބެލުމަށް ކަ

Fm-C-B 32  
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 ޔަތުން ލިބޭފަރާތް:ވަޞިއްބަ ނުވަތަ ހި .3

  ދޭފަރާތާއި ހުރިގުޅުން  ގުޅޭނެ ނަމްބަރު  އެޑްރެސްމިހާރުގެ   އަތޮޅާއި ރަށް  ދާއިމީ އެޑްރެސް  އައި.ޑީ ކާޑް ނަމްބަރު  ޢުމުރު  ނަން

1                 
2                 
3            

  
 

:  .5 މައްސަލާގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް: .4   މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް އަމުރު ފޮނުވަންވީ ގޮތް
 

                  ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަން ކުރަން ބޭނުން
   ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސަން ބޭނުން

 

        ނުވަތަ ފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް
           ޤާނޫނީ ވަކީލަށް

  ޙާޟިރުވުމަށް ހަމަޖައްސާ ފަރާތަށްބަދަލުގައި ޝަރީޢަތަށް 

 
 
  ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުގައި ނުހިމެނޭ ފިރި، އަނބިން، ދަރިންގެ: ބަ ހި .6

  ދޭފަރާތާއި ހުރިގުޅުން  ގުޅޭނެ ނަމްބަރު  މިހާރުގެ އެޑްރެސް  އަތޮޅާއި ރަށް  ދާއިމީ އެޑްރެސް  ކާޑް ނަމްބަރުއައި.ޑީ   ޢުމުރު  ނަން

1                 
2            
3                 
4                 
5            
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 ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުގައި ނުހިމެނޭ ފިރި / އަނބިން / ދަރިންގެ ތެރެއިން ގޯތި ގެދޮރު ހުރި ފަރާތްތައް: .7

  
  ގޯތީގެ

  ނަން  ގުޅޭނެ ނަމްބަރު  އަތޮޅާއި ރަށް  ދާއިމީ އެޑްރެސް  އައި.ޑީ ކާޑް ނަމްބަރު  ނަން
ގޯތީގެ ބޮޑުމިން 
  (އަކަފޫޓުން)

ގޯތީގެ ބާވަތް 
  (އަމިއްލަ/ބަންޑާރަ)

1                  
2             
3                  
4             
5                  
6             
7                  
  
  
  

  ގޯތީގެ ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ގެދޮރު ހުރި މީހުންގެ، .8
 ގޯތީގެ ބޮޑުމިން  ނަން  ގުޅޭނެ ނަމްބަރު  އަތޮޅާއި ރަށް  ދާއިމީ އެޑްރެސް  އައި.ޑީ ކާޑް ނަމްބަރު  ނަން

  (އަކަފޫޓުން)
ގޯތީގެ ބާވަތް 
  (އަމިއްލަ/ބަންޑާރަ)

1             
2                  
3                  
4             
5                  
6             
7                  
  



3325502 :ފޯނ3323269ް |  :ފެކްސwww.familycourt.gov.mvް | ވެބްސައިޓް: |  ފެމިލީ ކޯޓު 7 | 4ްފޙާ ޞަ

 

 
  ގޯއްޗެއް އޮތްނަމަ ގޯތީގެ  : ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭފަރާތުގެ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ ދަރިއަކު ހުރިނަމަ. 9 

  ނަން  ގުޅޭނެ ނަމްބަރު  (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު) ދާއިމީ އެޑްރެސް  ކާޑް ނަމްބަރު އައި.ޑީ  ޢުމުރު  ނަން
ބޮޑުމިން 
  (އަކަފޫޓުން)

ބާވަތް 
  (އަމިއްލަ/ބަންޑާރަ)

1                    
2              
3                    
4              
5                    
6                   
  
  
  

   ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުންދޭ މުދަލުގެ:   .10

  ގުޅޭނެ ނަމްބަރު  ދާއިމީ އެޑްރެސް   ނަންވެރިފަރާތުގެ   ނަން
ބިމެއްނަމަ ބޮޑުމިން 

  (އަކަފޫޓުން)
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ 
  ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު

1              
2          
3              
4          
5             
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  ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭން ހުށަހަޅާ ގޮތް:   .11
  

  
 ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ މުދާ  .12

  
 އާއެކެވެ.        ނޫނެކެވެ.             ރަހުނު ކުރެވިފައި ވާނަމަ   

:  ރަހުނު ކުރެވިފައިވާނަމަ   އެކަމުގެ ތަފްޞީލް
  
 

 

  

  
.           ނޫނެކެވެ.         އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ    އާއެކެވެ

  އެކަމުގެ ތަފްޞީލް:  ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާނަ
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13.    :  މި ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުގެ މައްސަލާގައި ހެކިވާނެ މީހުން
 

  ގުޅޭނެ ނަމްބަރު  އަތޮޅާއި ރަށް ދާއިމީ އެޑްރެސް އައި.ޑީ ކާޑް ނަމްބަރު ފުރިހަމަ ނަން
01       

   

02        

  
.ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ މިފޯމު  

 :    ތާރީޚް
  

 :ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ނަން
  

 

 :ސޮއި 

  

   

  
  

  !ޖަހާށެވެ  ފާހަގަ   ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް މި  ހުރިކަން  ހަމައަށް  ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފޯމާއެކު 

  ކޮޕީދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ގެ ތަކުފަރާތް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ

 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާނަމަ އޭގެކޮޕީ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމުގެހިބަ 

  
 ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދެނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މުދަލެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީހިބައިން 

  
  ކޮޕީ  އެލިޔުމެއްގެ ވާނަމަ  ލިޔުމެއް  އެހެން  ޝަރުޢީ ބޭނުންވާ މައްސަލައަށް

  
 

 
 އިޢުތުރާޟެއް  ފަރަތުގެ  ބެހެއްޓި  ރަހުނު މުދަލެއްނަމަ ކުރެވިފައިވާ  ރަހުނު ދެނީ  ވަޞިއްޔަތުން  ހިބައިން ނުވަތަ 

  ލިޔުން  ނެތްކަމުގެ
  

  ށް އެދޭ ފޯމު އެކަމަ ،ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހުށަހަޅާނަމަ
  
  

  ރ25.00 ދައްކަންޖެހޭ  ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް

  

. 1ންތަްއ ހިެނޭމ ގޮތަށް ހުަށހަަޅްނޖެހޭީނ ޖުމްލަ ދަޢުވާ ފޯާމއި އެންމެހަިއ ލިެޔކިޔު ނޯޓް:   ސެޓް ކޮޕީއެވެ
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  ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު 

 ުމަޢުޫލމާތު  ެއްނމެހައި  ކުަރންޖެހޭ  ފުރިހަމަ  ޯފުމަގއި ައދި. ކޮށްފަިއވާަނަމއެވެ ުފިރަހމަ ޯފުމ ަތްއޔާރުކުރެވިފަިއވާ  ފޯމެަޓށް ޯފމެްއގެ އެ ނުަވތަ ފޯމަުކން ކުރެިވފަިއވާ  ާޚއްޞަ  ުހށަހެުޅމަށް  މައްސަަލެއއް އެ ބަަލިއގަެނޭވނީ ފޯމ 
 . ަހމަވާަނމަެއވެ ލިޔެކިުޔންތައް ހުރިހާ  ުބނެފަިއވާ ުހށަހެުޅމަށް  ފޯމެއްަގއި އެ  ރު ުހށަަހޅާއި ފޯމު ކުރުމަްށފަހު، ފުިރހަމަ

  ީިތރީަގއިވާ ަކންކަން ފުިރހަމަ ކުެރްއވުަމށްަފހު ހުށަހެުޅއްުވމުންނެވެ.ކޯޓަށް ފޯުމ ބަަލިއގަްނނާނ  
  ުގައި ީހރަސް ަޖހާފަިއވުން ފޯމު ސެޓ 
  ެގެ މަީތ ކަަނެށވެ. ވަައތާ ވީ ފަރާތު ހީރަސް ޖަހަްނާވީނ ފޯުމގ 
  ިމއާ ޚިލަފަްށ ހުަށހަޅާ ފޯމުަތްއ . .ފޯމު ސެޓު ަތރުީތބުކުރާނެ ގޮތް ިތރީގަިއ އެަވނީ އެވެ  ބަލައިނުަގނެޭވނެ ާވހަކަ ދެްނނެވީމެވެ

  ުދަޢުާވ ޯފމ 
  ީހުށަހަޅާ ފަާރުތގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕ 
  ިދަޢުާވ ޯފމާއެކު ުހށަހަޅާ ެއންމެަހއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެތ 
 ިބަަލއިުނގަެނވޭނެއެވެ ފޯމު ުހންނަ  ތަފާުތގޮތަކަށް  ަނމޫނާއާ  މިޯފުމގެ  ފޯާމއި، ހުަށނާޅާ  ިލޔުްނތައް ހުށަހަަޅންެޖހޭ ޯފމާއެކު  ފޯމާއި، ފުރިހަަމނުވާ  މަޢުލޫާމތު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމުަގއ.  
  ިނަޑައޅާފައިވާ  ބޭނުންތަކަށް  ފޯމުަގއިއެކ   . ހުށަހެިޅދާނެެއވެ މައްސަލަ  ިލުޔމަކުން ތަްއޔާކުރުކޮށްފަިއވާ ެއއްޮގތަށް  މިފޯމާ  ިލޔާނެ ާޖގަެނތްަނމަ މަޢުލޫމާތު ޭދންެޖހޭ ެއނަންަބރެްއގައި  ަތންަތުނގައި  ކަ
 ެގަލަމަކުްނނެވެ ުނފޭދޭ  ދެލި  ނޫކުލައިގެ  ުނވަތަ  ކަޅު ެއނޭގނޭޮގތަށް  ކިަޔން  ސާފުކޮށް  ެއއްެޗއް  ިލޔެަފއިހުންނަ ުފރަްނވާނީ، ފޯމު  އަތުްނލިޔ.  
  ާަގއެވެ 12 ސައިޒް  ފޮންޓް  ަގިއ،" ފޮންޓް  ަފރުމާ[ ފުަރްނވާނީ  މަޢުލޫމާތު ުފރިހަމަކުރާނަމަ، މަޢުލޫާމތު މިފޯުމގައި  ނުަވތަ ތަްއޔާރުކުާރނަމަ  ެއއްޮގތަށް  މިފޯމ.  
  ަަވގުުތގަެއވެ ބަލަިއގަްނނަ ފޯމު  ބަލަިއގަްނނާނީ  ފީ  ކޯަޓްށ. ގެ ީފ ދެއްކުމުްނެނވެ)  ަފންަސވީސްރުފިޔާ(  ރ25.00 ދައްަކންޖެހޭ  ކޯޓަށް ބަލައިަގނެޭވނީ ަމއްސަލަ ރަޖިސްްޓރީކުރުމަށް މައްސަލ  .  
 ްއިޚްތިޔާރު  ެއްނގުުމގެ  ާޙޟިރުވުަމށް ކޯޓަށް ާސފުކުރުަމށް  މަޢުޫލމާތު އެްނގުާމއި އެކަން ލިޔުުމން ފޯެމއްނަމަ ބަަލއިުނަގެނވޭނެ ކުުރމާއި އިޞްާލޙު  ފޯެމއްނަމަ  ކުަރންޖެހޭ  ޙު އިޞްލާ  ބަލަިއގަތުަމށްފަުހ، ޯފމު  ކައުންޓަުރނ 

  .ލިބިެގންެވެއވެ އަށް  ރަޖިސްޓްާރރ
 ީކުރެޭވނެެއވެ ބާިޠލް ޯފމު ނުޮކށްފިަނމަ އިޞްާލޙު  މުްއދަުތަގއި ދީފަިއވާ ުކރުމަށް  ިއޞްލާހު ޯފމު. ުމްއދަތަެކވެ ުދވަުހގެ  3 ެދޭވނީ  ގިަނެވގެން  ކުުރމަށް  އިޞްލާޙު ފޯމު  ޮގތަށް  ނުިހމެނޭ  ުދވަސްތައް ަބްނދު ރަސްމ . 
 ފަަހރަށް ދެަވނަ  މިޮގތުން . ލިިބގެންެވެއވެ ފަާރތަކަށް ކޮްނމެ  ުގޅުްނުހރި  ެއިނންމުަމކާ  އިޚްތިޔާރު  ގެ ހުށަހެޅުމު  ކޯަޓށް ބަލަިއދިުނމަްށއެދި  ނިންުމެމއް  އެ  އަލުން  ހިްތހަަމނުެޖހޭނަމަ  ނިންމުމަކާެމދު  ިނންމާ ރަޖިސްޓްރާރ 

  .ހުށަހަަޅްނވާެނއެވެ ތެޭރަގއި ުދވަހު ) ހަތެއް( 7 ގޮަތށް ނުިހމެނޭ ުދަވސްތައް  ަބންދު  ަރސްމީ ފެިށގެން  ުދަވހުން ނިންމި ނިންުމެމއް އެ ެއދޭަނމަ  ބަލައިިދނުަމށް
 ުުހށަހަޅަންާވނެެއވެ ަތކެތި ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ޯފމުަގއި ލިުޔމަކާއެކު ތަްއޔާުރކުރެވިފަިއވާ  ފޯމެަޓށް އެފޯުމގެ  ނުަވތަ ޯފމް ަކނޑައެިޅފަިއވާ އެކަމަށް  ކުރިން ިމިނޓް 30 ފެުށމުގެ  މަޖިލީސް  ަޝރީޢަުތގެ ަޢއްޔަންުކރާނަމަ  ވަކީލަކ.  
 ިނަޑެއޅިފައިވާ  އެކަމަށް  ކުިރން ިމިނޓް 30 ފެުށމުގެ  މަިޖީލސް ޝަރީޢަުތގެ  ޢައްަޔންކުާރނަމަ  މީހަކު  ބަދަލުަގއ   . ހުަށހަޅަްނވާެނެއވެ ޯފމް ކަ
  ެީމހަކަށެވެ ގާތްތިމާގެ  ީމހާގެ  ވާްނޖެހޭާޙޟިރު  ވަނަ ާމްއދާެގ (ހ) ަގއި ުބނެފަިއވާ ސަބަބުަތކުންކުރެ ސަބަެބްއ ެމދުެވރިވެަފިއވާނަމަ، ކޯަޓށް 38މައްސަާލގެ ަބދަުލގައި ީމހަކު ަހމަަޖއްސައިދެޭވީނ ފެިމލީ ކޯޓުެގ ަޤވާިޢުދގ.  
 ަނޑައެޅިަފިއވާޢާއިލީ މައްސަަލަތއް އަުޑއެހުމަްށ ެއދޭ ަފރާތްތަކަީކ ަޚސްމުްނނާިއ ުގުޅންުހިރ ފަާރތްތަެކއް ކަުމގައިވަީނަނމަ އެކަމަްށ ަކނޑައަޅާފ ވަުގތުގެ  އިާވ ޯފުމ ފުރިހަަމ ކުރުަމްށފަހު ަޝރީޢަުތގެ މަޖިލީސް ބޭްއވުަމށް ކަ

15 .   ިމނިްޓ ކުިރން ކޯޓަްށ ުހށަހަަޅންާވނެެއވެ
  ުއަެށވެ  3325502 ގުޅުްއާވނީ ސާފްކުރެްއވުމަށް  މަޢުޫލމާތު  އިތުރ. 
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