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 ފޯމު   ހުށަހަޅާ އެދި   ލިޔުމަށް   މަރުސާބިތުވިކަމުގެ 
 ރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު ވިދާޅުވާށެވެ! ފުސަމާލުކަމަށް: މި ފޯމު  

 

 :ތު މަޢުލޫމާ   ފަރާތުގެ   ހުށަހަޅާ  .1
   ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު    

 :(ބިދޭސީެއްއނަމަ ޕާސްޕޯޓު ަނންބަރ)

 

  :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  1.1
 

 
 

  ފޯނު ނަންަބރު: 1.2
 

  އުފަން ތާރީޚް:
 

  ޢުމުރު:
 

  :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  1.3
 

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  1.4
 

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު   ކޯޓަށް 1.5
 : އެޑްރެސްފޮނުވަންވީ

 
 

  
 

  މަގު:   ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެޕާޓްމަންޓް: 
 

  : ގުޅުން މީހާއާހުރި މަރުވި 1.6
 

 

 : މަޢުލޫމާތު   މަރުވިމީހާގެ  .2
   ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު    

 :(ބިދޭސީެއްއނަމަ ޕާސްޕޯޓު ަނންބަރ)

 

     :ނަމާއެކު()ޢާއްމު ފުރިހަމަނަން  2.1
  އުފަން ތާރީޚް: 2.2

 

  : ތާރީޚް   ވި މަރު 
 

   ޢުމުރު: މަރުވިއިރު 
   :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  2.3
   : އެޑްރެސް ދާއިމީ ނަމާއި ފުރިހަމަ ަބއްޕަގެ 2.4
   ކައިވެނިކުރި ތާރީޚް:    :ނަްނަބރު ސެޓްފިކެޓް ކާވެނީގެ ކުރި ފަހުން އެންމެ 2.5
 ޖެހުމާއިއެކު މައުލޫމާުތ ފުރިހަމަކުރާެށވެ.(   )ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި މި ފާހަގަ:މަރުވީ ފިރިހެންމީހާނަމަ، މަރުވިިއރު އަންހެންމީހާ އިންގޮތް:  2.6
 ހަށިހުސްކޮށް  ☐ މަސް    ބަނޑަށް  ބަލިވެއިނދެ ☐ ހަށިހުސްކޮށް  ☐ 
 

 ބޭނުމަށް ކޯޓުގެ  

 އެންޓްރީ:
 
 
 

 ފޯމް ޗެކްކުރީ: 
 

 ______ /Fm-C /_______ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

 ރަިޖސްޓްރީ ކުެރުވނު ތާީރޚް: ރަިޖސްޓްރޭޝަްނ:
 

 :ބަަލއިަގތް ފައިސާ
 
 
 

 ްއސަލަ ބެލުމަށް ކަނަޑއެުޅނު ސެްކޝަން:މަ ރަިޖސްޓްާރެގ ނިންމުްނ:
 

 : ފޯމް ހިފައިގެން އައި ފަރާތުގެ ނަން 
 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 
 

 : ފޯނު ނަންބަރު  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: 
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 މަރުވިމީހާގެ މަރު ސާބިތު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ މަޢުލޫމާތު:  .3
 ފޯނު ނަންބަރު  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  ދާއިމީ އެޑްރެސް އައިޑީާކޑު ނަންަބރު  ނަން
     
     

 
 

 މައުލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ 

  ތާރީޚް:   ސޮއި:   : ނަން   ހުށަހަޅާފަރާތުގެ 
 
 

 ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!   ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް މި  

 ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ. ހުަށހަޅާ ފަރާުތގެ  ☐

 ކާކުކަން ނުވަަތ ކޮޕީ ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން  ނިޔާވި ފަރާުތގެ ☐
 . ކޮޕީ ލިޔުމުގެ ރަސްމީ ފޮޓޯޖެހި  އަންގައިދޭ

 ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ.  ☐

 . ސްޓޭމްޕް  ރެވެނިއު ރުފިޔާގެ( ފަހެއް) 5 ☐

 (. ރުފިޔާ ފަންސަވީސް) ރ25.00 ގޮުތގައި ފީގެ ފޯމު ☐

 (Death Certificate). ކޮޕީ  ލިޔުމުގެ ރަސްމީ އަންގައިދޭ  މަރުވިކަން ☐

 . ކޮޕީ ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން  ދެހެކީންގެ ސާބިތުކުރެވޭ މަރުވިކަން ☐

  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

 

 އިރުޝާދު  ދެވިފައިވާ  ފުރުމަށް ފޯމު

 :ދޭންވީކަންކަން   ސަމާލުކަން   ފުރުމުގައި   ފޯމު 
 ނުފޭދޭ  ދެލި ނޫކުލައިގެ ނުވަތަ ކަޅު އެނގޭނޭގޮތަށް ކިޔަން ސާފުކޮށް އެއްޗެއް ލިޔެފައިހުންނަ ފުރަންވާނީ، ފޯުމ އަތުންލިޔެ •

 .ގަލަަމކުންނެވެ
" ފޮންޓް ފަރުމާ ] ފުރަންވާނީ ަމޢުލޫާމތު  ފުރިހަަމކުރާނަަމ، ަމޢުލޫާމތު  ިމފޯުމގައި  ނުވަތަ  ތައްޔާރުކުރާނަަމ އެއްގޮތަށް ިމފޯާމ •

 .ގައެވެ 12 ސައިޒް ފޮންޓް ގައި،
 ދަޢުވާއެއް   އެ  ސަބަބާއި  ކުރަންޖެހުނު  ދަޢުވާއެއް  އެ  ކަންތައްތަކާއި  ބޭނުންވާ  ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާ  ލިޔަންވާނީ  ޚުލާޞާ  ދަޢުވާގެ •

 . ކޮށެވެ ޚުލާޞާ ކުރުކޮށް ގޮތަށް ހިެމނޭ ފަރާތް ރައްދުވާ
 ިމފޯާމ ޖާގަނެތްނަަމ ލިޔާނެ ަމޢުލޫާމތު ދޭންެޖހޭ އެނަންބަރެއްގައި ތަންތަނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭނުންތަކަށް ފޯުމގައިއެކި •

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ލިޔުަމކުން ތައްޔާކުރުކޮށްފައިވާ އެއްގޮތަށް

 :ދޭންވީކަންކަން   ސަމާލުކަން  ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު 
 ފޯެމޓަށް  ފޯެމއްގެ އެ ނުވަތަ ފޯަމކުން ކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ހުށަހެޅުަމށް ަމއްސަލައެއް އެ ބަލައިގަނެވޭނީ ފޯުމ •

 ފުރިހަަމ ަމޢުލޫާމތު  ެއންެމހައި  ކުރަްނެޖހޭ ފުރިހަަމ ފޯުމަގއި އަދި .ކޮށްފައިވާނަަމއެވެ ފުރިހަަމ ފޯުމ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ
 .ހަަމާވނަަމއެވެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިހާ ބުނެފައިވާ ހުށަހެުޅަމށް ފޯެމއްގައި އެ  ހުށަހަޅާއިރު ފޯުމ ކުރުަމށްފަހު،

 .ހުށަހެޅުއްވުުމންނެވެ ކުރެއްވުަމށްފަހު ފުރިަހަމ ކަންކަން ރީގައިވާތި ބަލައިގަންނާނީ ފޯުމ ކޯޓަށް •
 ަޖހާފައިވުން  ހީރަސް ސެޓުތަކުގައި ފޯުމ ▪
 .ކަނަށެވެ ަމތީ ފަރާތުގެ ވީ ވައަތާ ފޯުމގެ  ަޖހަްނވާނީ ހީރަސް ▪

 .ދެންނެވީެމވެ  ވާހަކަ  ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ފޯުމތައް  ހުށަހަޅާ  ޚިލަފަށް   ިމއާ  .އެވެ  އެވަނީ  ތިރީގައި  ގޮތް  ތަރުތީބުކުރާނެ  ސެޓު  ފޯުމ •
 ފޯމު  ހުށަަހޅ އެދި ލިޔުަމށް ަމރުސާބިތުވިކަުމގެ ▪
 ކޮޕީ އައިޑީކާޑު  ަމރުވިީމހާގެ  ފަރާތާއި ހުށަހަޅާ ▪
 ތަކެތި ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެންެމހައި  ހުށަހަޅާ ފޯާމއެކު ދަޢުވާ ▪

ފޯެމއްނަަމ އެ ފޯެމްއ ބަލައިގަނެވޭނީ ތަރުަޖާމނެއް ހަަމަޖއްސަިއ ދިވެހި ބަސް ރަނގަޅަްށ ފަހުްމ ނުާވ ބިދޭސީއަކު ހުށަހަޅާ  •
 އެކަުމގެ ލިޔުާމއެުކ ފޯމު ހުށަހެުޅުމންނެވެ.

 މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ނެގުމާގުޅޭ: 
 . ުމންނެވެދެއްކު ފީ ރުފިޔާގެ 25.00 ދައްކަންެޖހޭ ރަިޖސްޓްރީކުރުަމށް ަމއްސަލަ  ބަލައިގަނެވޭނީ  ކޯޓަށް ަމއްސަލަ •
 .ވަގުތުގައެވެ ބަލައިގަންނަ ފޯުމ ބަލައިގަންނާނީ ފީ ކޯޓަށް •
 އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ފޯްމ ބާތިލްކުރެވުނުނަަމވެސް، ިމފައިާސ އަނބުރާ ރައްދުނުކުރެވޭނެއެވެ.  •

 ހުށަހެޅޭ ފޯމް އިސްލާޙްކުރުން: 
 ފޯެމއްަނަމ ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ކުރުާމއި  ިއސްލާހު  ފޯެމއްނަަމ ކުރަްނެޖހޭ  އިސްލާހު  ބަލައިގަތުަމށްފަހު، ފޯމު  ކައުންޓަރުން •

 އަށް  ރަޖިސްޓްރާރ އިޚްތިޔާރު އެންގުުމގެ ޙާޟިރުވުަމށް ކޯޓަށް ސާފުކުރުަމށް ަމޢުލޫާމތު އެންގުާމއި އެކަން ލިޔުުމން
 . ލިބިގެންވެއެވެ

 . ުމއްދަތަކެވެ ދުވަހުގެ 3 ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ކުރުަމށް އިސްލާހު  ފޯމު  ގޮތަށް ނުިހމެނޭނޭ ދުވަސްތައް ބަންދު ރަސްީމ •

 .ކުރެވޭނެއެވެ ބާޠިލް  ފޯުމ ނުކޮށްފިަނަމ އިސްލާހު ުމއްދަތުގައި ދީފައިވާ ކުުރަމށް އިސްލާހު ފޯުމ •
ށަހެޅުުމގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންުމަމކާެމދު ހިތްހަަމުނެޖހޭަނމަ އަލުން އެ ިނންުމެމއް ބަލައިދިނުަމށްއެދި ކޯޓަށް ހު •

 އެ ނިންުމަމކާ ގުުޅންހުރި ކޮްނމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
ިމގޮތުން ދެވަަނ ފަހަރަށް ބަލައިދިނުަމށް އެދޭނަަމ ެއ ނިްނުމެމްއ ނިްނިމ ދުވަހުްނ ފެށިގެން ރަްސީމ ބަންދު ދުވަސްތައް  •

 ދުވަުހ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 7ނުހިެމނޭ ގޮތަށް 
 ހަމަޖެއްސުން:   / ބަދަލު   ކު ޢައްޔަންކުރުން ވަކީލަ 

 އެފޯުމގެ   ނުވަތަ  ފޯމް   ަކނޑައެޅިފައިވާ  އެކަަމށް  ކުރިން  ިމިނޓް 30  ފެށުުމގެ   ަމިޖލީސް  ޝަރީޢަތުގެ  ޢައްޔަންކުރާނަަމ  ވަކީލަކު •
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯުމގައި ލިޔުަމކާއެކު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯެމޓަށް

 ޯފްމ ަކނޑައެޅިފައިވާ އެކަަމށް ކުރިން  ިމނިޓް  30 ފެށުުމގެ ަމިޖލީސް  ޝަރީޢަތުގެ ޢައްޔަންކުރާަނަމ ީމހަކު ބަދަލުގައި •
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ީމހަކު  ަނަމވެްސ ގާތްތިާމގެ . ީމހަކަށެވެ ގާތްތިާމގެ  ީމހާގެ ހާޒިރުވާންެޖހޭ ހާޒިރުވެޭވނީ ަމޖިލީހަށް  ޝަރީއަތުގެ ބަދަލުގައި •
 .  ލިބެގެންވެއެވެ ކޯޓަށް އިުހތިޔާރު ގަބޫލުކުރުުމގެ  ީމހަކު އެހެން ބަދަލުގައި ނެތްނަމަ  ހަަމެޖއްެސން

ެއ ީމހަީކ އެފަދަ   .ވާންވާނެއެވެ  ީމހަކަށް  އެނގިހުރި   ަމުއލޫާމތު  ބޭނުންވާ   ޝަރީއަތަށް  ީމހާއަކީ  ހާޒިރުވާ  ޝަރީއަތަށް  ބަދަލުގައި •
 .ވާނަަމ ބަދަލު ބާތިލުކުރުުމގެ އިހުތިޔާރު ަމްއސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެީމހަކަށް ނު

ސިވިްލ ކޯޓުގައި ިހެމޭނ ގޮތަށް، ކޯޓުން ކަނޑައަޅަފައިާވ "ބަދަލު ަހަމަޖއްަސން އެޭދ ފޯުމ" ގަިއ ިހެމނޭ ހުިރހާ ަމޢުލޫާމތެއް  •
ނުވަތަ ރާއްޭޖން ބޭރުގައި ނަަމ ރަސްީމ އިދާރާއަކުން ތައްގަނޑު ަޖހާފައިވާ  އެއްރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ

 ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް ހުށަހަޅާނަމަ ކޯޓުްނ ކަނޑައަޅަފައިވާ "ބަދަލު ހަަމަޖއްަސން އެދޭ ފޯުމ" ހުށަހަޅާކަށް ުނޖެހޭނެއެވެ.

 އަޑުއެހުން:   މަޖްލިސް   ޝަރީއަތުގެ 
ދޭ ފަރާތްތަކަކީ ޚަޞްމުންނާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަުމގައިވަނީނަަމ އެކަަމށް ޢާއިލީ ަމއްސަލަތައް އަޑުއެހުަމށް އެ •

ިމނިޓް ކުރިްނ  15ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯުމ ފުރިހަަމ ކުުރަމށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ ަމިޖލީްސ ބޭއްވުަމށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ 
 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ވަނުން )ތަދައްޚުލްވުން(:    ތެރެއަށް   ލައެއްގައި މައްސަ   ހިނގަމުންދާ   ހުށަހެޅި  ކޯޓަށް 
 ހުށަހެޅި  ފޯުމ ހުށަހެުޅުމން  ފޯުމ ކަނޑައެޅިފައިވާ  ެއކަަމށް އެދޭނަމަ  ތަދައްޚުލުވާން ަމއްސަލައެއްގައި ހިނގަުމންދާ ކޯޓުގައި •

ްނަމއިފިނަަމ ަމއްަސލައިގެ ބައިވެރިވެ، ަމއްސަލައާގުޅިގެްނ ދައްކަން ބޭނުންާވ ނި ކޯޓުން  ހިެމނޭކަަމށް ަމޞްލަޙަތު ފަރާތުގެ
ވާހަކަ ދެއްކުާމއި ަމއްސަލައާުގޅިގެން ހުށަހަޅަްނ ބޭނުންވާ ލިޔެިކޔުާމއި ރެކޯޑްތަްއ ހުށަހެޅުުމެގ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 
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