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ފެމިލީ ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

Fm-C-B09

ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމަފް އެދޭ ފޯމު
ދޯޓް :މި ފޯމު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު ވިދާޅުވާށެވެ!

 .1ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފަރާތް:
1.1

ފުރިހަމަނަން:

އައިޑީކާޑް ނަންބަރު:

 1.2ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ޢުމުރު:

އަތޮޅާއި ރަށް:

 1.3މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

ފަންގިފިލާ،

 1.4ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު:

އެޕާޓްމަންޓް:

މަގު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 .2މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:
 2.1ޤަޟިއްޔާގެ

ބާވަތް:

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ސެކްޝަން:

 .3ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ:
3.1

ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފަރާތާއި ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަށް ކަނޑައެޅި ފަރާތާއި ހުރި ގުޅުން:

3.2

ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ސަބަބު:
ބަލިހާލުހުރިގޮތުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުން
ތިމާ ވަޒަންވެރިވެގެން ދިރިއުޅެމުންދާ އަތޮޅު ނޫން އަތޮޅެއްގެ ކޯޓަކަށް ޙާޟިރުވާންޖެހުން
ތިމާގެ ގޯތިގެދޮރު ނުވަތަ ތިމާ ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހަކު ދޫކޮށް ކޯޓަށް ދިއުން ދަތިވުން
ރަށުގައި ނުހުރެވޭފަދަ މުހިންމުކަމެއް ދިމާވުން

3.3

އސަން ޖެހުނު ސަބަބު:
ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ މީހަކީ ޢާއިލީ ގުޅުމެއް އޮތް މީހަކަށްނުވާނަމަ ،އެމީހަކަށް ބަދަލު ހަމަޖަ ް
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އިޤްރާރު
އަހުރެން
ފަރާތުން

ޤަޟިއްޔާގައި އަހުރެންގެ

(ދަޢުވާކުރާ/ދަޢުވާލިބޭ) ނަންބަރު

އަހުރެންގެ ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެ ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަތައް ދެއްކުމަށާއި ،ހުށަހެޅޭ
ކަނޑައަޅައި ޢައްޔަންކޮށްފީމެވެ.

ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް،
ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފަރާތުގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން:

ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:
ތާރީޚް:

ކްލިކް ކޮށްލައްވާ

 .4ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
4.1

ފުރިހަމަނަން:

އައިޑީކާޑް ނަންބަރު:

 4.2ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 4.3މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

ޢުމުރު:

އަތޮޅާއި ރަށް:
ފަންގިފިލާ،

 4.4ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު:

އެޕާޓްމަންޓް:

މަގު:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

އިޤްރާރު
ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންބަރު

ގެ ބަދަލުގައި

ޤަޟިއްޔާގައި

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެ ،ޝާރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަތައް ދެއްކުމަށާއި ،ހުށަހެޅޭ ލިޔެންތައް ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް
އަހުރެން އެއްބަސްވަމެވެ.
ރތުގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން:
ބަދަލު ޤަބޫލުކުރި ފަ ާ

ބަދަލު ޤަބޫލުކުރި ފަރާތުގެ ސޮއި:
ތާރީޚް:

ކްލިކް ކޮށްލައްވާ

 .5ހެކިން:
ފުރިހަމަ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

އައިޑީކާޑު ނަންބަރު

ސޮއި

1
2

ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު


އދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.
ގ ި
އކަން އަން ަ
ތ ް
ރއްޔި ެ
ދވެހި ަ
ތގެ ި
ކރާ ފަރާ ު
ބދަލު ޤަބޫލު ު
ފރާތާއި ަ
މށް އެދޭ ަ
އސު ަ
މޖެ ް
ބަދަލު ހަ ަ



ނވެ.
ލމަކުން ެ
އގެ ދެލި ނުފޭދޭ ގަ ަ
ނވަތަ ނޫކުލަ ި
ގނޭގޮތަށް ކަޅު ު
އޗެއް ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނ ޭ
ހންނަ އެ ް
ނވާނީ ،ލިޔެފައި ު
އަތުންލިޔެ ފޯމު ފުރަ ް



އވެ.
ވނެ ެ
ޅން ާ
މގެ  30މިނިޓް ކުރިން މި ފޯމް ހުށަހަ ަ
ލސް ފެށު ު
ތގެ މަޖި ީ
ޝަރީޢަ ު
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