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 ފޯމު  ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ  އެދި  ޞުލްޙައަށް 
  ސަމާލުކަމަށް: މި ފޯމު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު ވިދާޅުވާށެވެ! 

 

 :ތު މަޢުލޫމާ  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  .1
  ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު    

 :(ބިދޭސީެއްއނަމަ ޕާސްޕޯޓު ަނންބަރ)

 

  :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  1.1
 

 
 

  ފޯނު ނަންބަރު: 1.2
 

  އުފަން ތާރީޚް:
 

  ޢުމުރު:
 

  :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  1.3
 

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 1.4
 

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު  ކޯޓަށް 1.5
 : އެޑްރެސްފޮނުވަންވީ

 
 

  
 

  މަގު:   ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެޕާޓްމަންޓް:
 

  :ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނާއި މަޤާމް 1.6
 

 

 :ތު މަޢުލޫމާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  .2
  ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު    

 :(ބިދޭސީެއްއނަމަ ޕާސްޕޯޓު ަނންބަރ)

 

     :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  2.1
   ޢުމުރު:   އުފަން ތާރީޚް:   ފޯނު ނަންބަރު: 2.2
   :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  2.3
   މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 2.4
 ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ކޯޓަށް 2.5

 : އެޑްރެސްފޮނުވަންވީ
  

   މަގު:   ފަންގިފިލާ، އެޕާޓްމަންޓް:ވަނަ    
   :ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނާއި މަޤާމް 2.6
 

 ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް 

 އެންޓްރީ:
 
 
 
 
 
 

 ފޯމް ޗެކްކުރީ:
 

 ______ /Fm-C /_______ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

 ކުރީގެ ރެކޯުޑ:
 

 ރަިޖސްޓްރީ ކުެރވުނު ތާީރޚް:
 

 ބެލުމަށް ކަނަޑއެުޅނު ސެްކޝަން:ްއސަލަ މަ ރަިޖސްޓްާރގެ ނިންމުްނ:
 

 :ފޯމް ހިފައިގެން އައި ފަރާތުގެ ނަން 
 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 

 ފޯނު ނަންބަރު: އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:
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 :ދެމަފިރިންގެ މަޢުލޫމާތު  .3
   ކާވެނިކުރި ތާރީޚް: 3.2   ވަނަ: ވެނީގެ ކާ  ދެމަފިރިންގެ 3.1
   :އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ އަދަދު 18 3.4   :ދަރިންގެ ޢަދަދުދެމަފިރިންނަށް ލިބިފައިވާ  3.3
   :އެކަން ލިބިފައިވާނަމަ ދަރިން މީހަކަށް  އެހެން 3.5
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 ޞުލްޙަވުމަށް އެދޭ ގޮތް: .8
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 .(ށެވެޖެހާ : ފާހަގަ މި  ގޮޅީގައި ބޭނުންވާ) :މަޢުލޫމާތު  ތަނުގެ  ރަށާއި  އައި އުޅެމުން  އެކުގާ  ދެމަފިރިން  .9
 އަނބިމީހާގެ ރަށުގައި  ☐ ރަށުގައި ފިރިމީހާގެ  ☐
 އެހެން ތަނެއްގައި ☐ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި  ☐

 އަނބިމީހާ ހޯދާފައިވާ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ ގޭގައި  ☐ ފިރިމީހާ ހޯދާފައިވާ ތަނެއްގައި ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ގޭގައި  ☐

 

 

 :މުއްދަތު  ހޭދަވި  އެގޮތުގައި  އުޅޭނަމަ  ވަކިން  ދެމަފިރިން  .10
  ދުވަސް   މަސް   އަހަރު  

 

 

ޟިރުކުރަން ޙާ ޟިރުކުރަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ޙާ ދެފަރާތު )ތިމާގެ މީހުންގެ ތެރެއިން( ޙަކަމުންގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް   .11
 ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު:

 ފިރިހެން މީހާގެ ފަރާތުން: 11.1
 ފޯނު ނަންބަރު  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  އެޑްރެސްދާއިމީ  އައިޑީާކޑު ނަންަބރު  ނަން
     

 އެހެން މީހެއް  ☐ ތިމާގެ މީހެއް  ☐ ބައްޕަ ☐ މަންމަ ☐
 

 ފަރާތުން:އަންހެންމީހާގެ  11.2
 ފޯނު ނަންބަރު  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  ދާއިމީ އެޑްރެސް އައިޑީާކޑު ނަންަބރު  ނަން
     

 އެހެން މީހެއް  ☐ ތިމާގެ މީހެއް  ☐ ބައްޕަ ☐ މަންމަ ☐
 

 
 މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.

 
   ތާރީޚް: 

  :ނަން  ހުށަހަޅާފަރާތުގެ   
 

 ސޮއި:
 

 
 

 ފާހަގަ ޖަހާށެވެ! ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް މި 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.  ☐

 ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ  ކާވެނީގެ  ☐

 ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އުފަންދުވަހުގެ  ކުދިންގެ  އެ ،ތިބިނަމަ ކުދީން  ދަށުގެ އަހަރުން  18  ☐
 .ކޮޕީ

 ،ނިމިފައިވާނަމަ ކޯޓަކުން މައްސަލައެއް ގުޅުންހުރި ދެމަފިރިންނާ ނުވަތަ މަފިރިންގެދެ ☐
 .ކޮޕީ ރިޕޯޓުގެ ޚުލާސާ ނުވަތަ ކޮޕީ  ރިޕޯޓުގެ ގޮތުގެ ނިމުނު

 .ކޮޕީ  ސެޓު  3 ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  އެންމެހާ  ހުށަހަޅާ  ފޯމާއެކު  ފޯމާއި  ޢުވާ ދަ   ☐

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

 .ހިފައިގެންނެވެ  ލިޔުމެއް  ރަސްމީ އެނގޭނެ ކާކުކަން އެމީހަކީ ނުވަތަ އައިޑީކާޑު އަންނަންވާނީ ނަމަ އަންނަ ހިފައިގެން ކޯޓަށް  ފޯމު މައްސަލައިގެ  މި މީހަކު  އެހެން ނޫން މީހާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
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 އިރުޝާދު  ދެވިފައިވާ ފުރުމަށް ފޯމު

 :ދޭންވީކަންކަން  ސަމާލުކަން  ފުރުމުގައި  ފޯމު 
 .ގަލަމަކުންނެވެ ނުފޭދޭ ދެލި ނޫކުލައިގެ ނުވަތަ  ކަޅު އެނގޭނޭގޮތަށް  ކިޔަން ސާފުކޮށް އެއްޗެއް ލިޔެފައިހުންނަ  ފުރަންވާނީ، ފޯމު  އަތުންލިޔެ •
 .ގައެވެ 12 ސައިޒް  ފޮންޓް ގައި،" ފޮންޓް ފަރުމާ ] ފުރަންވާނީ މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަކުރާނަމަ، މަޢުލޫމާތު މިފޯމުގައި ނުވަތަ  ތައްޔާރުކުރާނަމަ އެއްގޮތަށް މިފޯމާ  •
 . ކޮށެވެ  ޚުލާޞާ ކުރުކޮށް  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  ފަރާތް ރައްދުވާ ދަޢުވާއެއް އެ  ސަބަބާއި ކުރަންޖެހުނު ދަޢުވާއެއް  އެ ކަންތައްތަކާއި  ބޭނުންވާ ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ  ލިޔަންވާނީ  ޚުލާޞާ ދަޢުވާގެ •
 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ލިޔުމަކުން ތައްޔާކުރުކޮށްފައިވާ އެއްގޮތަށް  މިފޯމާ ޖާގަނެތްނަމަ ލިޔާނެ މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ އެނަންބަރެއްގައި ތަންތަނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭނުންތަކަށް ފޯމުގައިއެކި  •

 :ދޭންވީކަންކަން  ސަމާލުކަން  ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު 
 ކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަ  ފޯމުގައި އަދި  .ކޮށްފައިވާނަމައެވެ ފުރިހަމަ ފޯމު  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމެޓަށް ފޯމެއްގެ އެ ނުވަތަ  ފޯމަކުން ކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލައެއް އެ  ބަލައިގަނެވޭނީ ފޯމު •

 .ހަމަވާނަމައެވެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިހާ ބުނެފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ފޯމެއްގައި އެ  ހުށަހަޅާއިރު ފޯމު  ކުރުމަށްފަހު، ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތު  އެންމެހައި 
 .ހުށަހެޅުއްވުމުންނެވެ ކުރެއްވުމަށްފަހު  ފުރިހަމަ ކަންކަން  ތިރީގައިވާ  ބަލައިގަންނާނީ ފޯމު  ކޯޓަށް •

o ު( ސެޓު 3 ޖުމްލަ) އޮތުން ކޮޕީ  ސެޓު ދެ އިތުރު އަޞްލާއެކު ސެޓުގެ ފޯމ 
o ުޖަހާފައިވުން  ހީރަސް ސެޓުތަކުގައި ފޯމ 
o ްކަނަށެވެ މަތީ ފަރާތުގެ  ވީ ވައަތާ  ފޯމުގެ  ޖަހަންވާނީ ހީރަސ. 

 ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އިތުރު ކޮޕީ ސެޓެއް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. ،ކޮޕީގެ އިތުރުން ސެޓު 3ޖުމްލަ  އަޞްލާއެކު ސެޓުގެ ފޯމު •
 .ދެންނެވީމެވެ ވާހަކަ ނުގަނެވޭނެ ބަލައި ފޯމުތައް ހުށަހަޅާ ޚިލަފަށް މިއާ .އެވެ  އެވަނީ ތިރީގައި ގޮތް  ތަރުތީބުކުރާނެ  ސެޓު ފޯމު •

o ާފޯމު  ދަޢުވ 
o ާކޮޕީ  އައިޑީކާޑު  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅ 
o ާތަކެތި  ލިޔެކިޔުންތަކާއި  އެންމެހައި  ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ދަޢުވ 

 ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ދިވެހި ބަސް ރަނގަޅަށް ފަހުމް ނުވާ ބިދޭސީއަކު ހުށަހަޅާ ފޯމެއްނަމަ އެ ފޯމެއް ބަލައިގަނެވޭނީ ތަރުޖަމާނެއް  •

 ހުށަހެޅޭ ފޯމް އިސްލާޙްކުރުން:
 އެންގުމުގެ  ޙާޟިރުވުމަށް  ކޯޓަށް  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު އެންގުމާއި  އެކަން  ލިޔުމުން  ފޯމެއްނަމަ  ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ކުރުމާއި  އިސްލާހު  ފޯމެއްނަމަ  ކުރަންޖެހޭ އިސްލާހު  ބަލައިގަތުމަށްފަހު، ފޯމު  ކައުންޓަރުން  •

 .ލިބިގެންވެއެވެ  އަށް ރަޖިސްޓްރާރ އިޚްތިޔާރު 
 . މުއްދަތަކެވެ ދުވަހުގެ  3 ދެވޭނީ  ގިނަވެގެން ކުރުމަށް  އިސްލާހު ފޯމު ގޮތަށް ނުހިމެނޭނޭ  ދުވަސްތައް ބަންދު  ރަސްމީ  •
 .ކުރެވޭނެއެވެ  ބާޠިލް ފޯމު ށްފިނަމަ ނުކޮ  އިސްލާހު މުއްދަތުގައި ދީފައިވާ  ކުރުމަށް އިސްލާހު ފޯމު •
  ނިންމުމަކާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އަލުން އެ ނިންމުމެއް ބަލައިދިނުމަށްއެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ  •
 ދުވަހު ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 7ބަލައިދިނުމަށް އެދޭނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް މިގޮތުން ދެވަނަ ފަހަރަށް  •

 ހަވާލުކުރުން: ކޮޕީ  ފޯމުސެޓުގެ  ދަޢުވާ  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިބޭ 
 ކޮޕީ  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  އެންމެހައި  ހުށަހެޅިފައިވާ އަދި  ކޮޕީ  ފޯމުގެ  ދަޢުވާ  ހިނދެއްގައި  އެދިއްޖެ ކޯޓުގައި  ފަރާތުން  ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލައިގާ އެ  ރަޖިސްޓްރީވުމުން، މައްސަލަ ކޯޓުގައި  ޤަޟިއްޔާއެއްގޮތަށް  •

 .ހަވާލުކޮށްދޭނެއެވެ  ކޯޓުން 

 ހަމަޖެއްސުން: / ބަދަލު  ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުން 
 ތަކެތި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި  ލިޔުމަކާއެކު  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމެޓަށް  އެފޯމުގެ  ނުވަތަ ފޯމް ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް  ކުރިން މިނިޓް 30 ފެށުމުގެ މަޖިލީސް ޝަރީޢަތުގެ  ޢައްޔަންކުރާނަމަ ވަކީލަކު •

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ފޯމް  ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް  ކުރިން  މިނިޓް 30 ފެށުމުގެ  މަޖިލީސް ޝަރީޢަތުގެ  ޢައްޔަންކުރާނަމަ  މީހަކު  ބަދަލުގައި •
 ކޯޓަށް  އިހުތިޔާރު  ގަބޫލުކުރުމުގެ މީހަކު  އެހެން ބަދަލުގައި ނެތްނަމަ  ހަމަޖެއްސެން  މީހަކު  ނަމަވެސް ގާތްތިމާގެ . މީހަކަށެވެ ގާތްތިމާގެ  މީހާގެ  ހާޒިރުވާންޖެހޭ  ހާޒިރުވެވޭނީ  މަޖިލީހަށް ޝަރީއަތުގެ ބަދަލުގައި  •

 . ލިބެގެންވެއެވެ
އެ މީހަކީ އެފަދަ މީހަކަށް ނުވާނަމަ ބަދަލު ބާތިލުކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ  .ވާންވާނެއެވެ މީހަކަށް  އެނގިހުރި  މައުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ޝަރީއަތަށް މީހާއަކީ  ހާޒިރުވާ  ޝަރީއަތަށް  ބަދަލުގައި  •

 .ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ
ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި  އެއްސިވިލް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީހިމެނޭ ގޮތަށް، ދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު" ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ކޯޓުން ކަނޑައަޅަފައިވާ "ބަ •

 އަޅަފައިވާ "ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު" ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.ނަމަ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް ހުށަހަޅާނަމަ ކޯޓުން ކަނޑަ 

 އަޑުއެހުން: މަޖްލިސް  ޝަރީއަތުގެ 
ކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ބޭއްވުމަށް އިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ ޚަޞްމުންނާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވަނީނަމަ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފަ •

 މިނިޓް ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 15ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ 

 ވަނުން )ތަދައްޚުލްވުން(:  ތެރެއަށް  މައްސަލައެއްގައި  ހިނގަމުންދާ  ހުށަހެޅި  ކޯޓަށް 
ންމައިފިނަމަ މައްސަލައިގެ ނި  ކޯޓުން ހިމެނޭކަމަށް މަޞްލަޙަތު ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި ފޯމު  ހުށަހެޅުމުން ފޯމު ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކަމަށް އެ އެދޭނަމަ  ތަދައްޚުލުވާން މައްސަލައެއްގައި  ހިނގަމުންދާ ކޯޓުގައި •

 ތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބައިވެރިވެ، މައްސަލައާގުޅިގެން ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި މައްސަލައާގުޅިގެން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯޑް
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