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

 

 ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު މައްސަލަ ރައްދުވާ   .2 ތު މާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލ  މައްސަލަ   .1

 :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  2.1 :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  1.1
      
  : (ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ) ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު  1.2

 

   : (ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ) ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު  2.2
   ފޯނު ނަންަބރު:  2.3   ނަންަބރު: ފޯނު  1.3
   ޢުމުރު:   އުފަން ތާރީޚް: 2.4   ޢުމުރު:   އުފަން ތާރީޚް: 1.4
 :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  2.5 :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  1.5
      
 އެޑްރެސް: މިހާރު ދިރިއުޅޭ  2.6 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  1.6
      
 -ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ: 2.7 -ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ: 1.7
   އެޑްރެސް:     އެޑްރެސް:  
   ަވނަ ފަްނިގފިލާ، އެޕާޓްމަންޓް:      ަވނަ ފަްނިގފިލާ، އެޕާޓްމަންޓް:   
   މަުގ:     މަުގ:  
 -އީމެއިލް އެޑްރެސް: 2.8 -އެޑްރެސް:އީމެއިލް  1.8
      
   -ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނާއި މަޤާމް އަދި މަހަކު ލިޭބ ޢާމްދަނީ: 2.9   -ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނާއި މަޤާމް އަދި މަހަކު ލިޭބ ޢާމްދަނީ: 1.9
     

 

    

 

 ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް 

 ފޯމު ޗެކްކުރީ:  އެންޓްރީ: 
 

 ______ /Fm-C /_______ނަންބަރު:ޤަޟިއްޔާ 

 ކުރީެގ ރެކޯޑު: 
 

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެުވނު ތާރީޚް: 
 

 ރަޖިސްޓްރާެގ ނިންމުްނ:  ފައިސާ ބަލައިަގތް: 
 

 މައްސަލަ ބެލުމަށް ކަނޑައެޅުނު ސެކްޝަން: 

 ފޯމް ހިފައިގެން އައި ފަރާތުގެ ނަން: 

 
 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 
 ނަންބަރު: ފޯނު  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: 
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 ެށވެ(ޖެހާ  ނުންވާ ގޮޅީގައި މި ފާހަގަ: )ބޭ : ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ކުއްޖާއާ ހުރި ގުޅުން  .3
    

   : އެހެނިހެން ☐ ަބއްޕަ ☐ މަންމަ ☐
 ކުއްޖާއާ ހުރި ާގތްކަން ބަޔާންކުރޭ!    

 

 :މަޢުލ މާތު ޙަޟާނަތުގެ ޙައްޤާމެދު ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުއްޖާގެ   .4
 ޢުމުރު  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  ރު ނަންބަ   ކާޑު   އައިޑީ  ނަން ފުރިހަމަ  

1 .     
2 .     
3 .     
 

 :މަޢުލ މާތު   ތަޢުލީމާގުޅޭ   ކުއްޖާގެ  .5
 މަދަރުސާއަށް ދާ ގަޑި  ގްރޭޑް  މަދަރުސާ   ކިޔަވާ   ކުއްޖާ 

1 .    
2 .    
3 .    
 

 :މައްސަލައެއް މީގެ ކުރިން ނިމިފައިވާނަމަ ގެ  ޙަޟާނަތު  .6
 ތާރީޚް   ނިމުނު   މައްސަލަ  މައްސަލައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 

1 .   
2 .   

 ާވނެއެެވ. ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން މި  ެގ ކޮޕީރިޕޯޓުޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުޮގތުެގ  މައްސަލައިެގމަތީަގއި ބަޔާންކުރެިވފައިާވ ނޯޓް: 
 

   : މަޢުލ މާތު   ފަރާތުގެ   ބަލަމުންގެންދާ   މިހާރު   ކުއްޖާގެ  .7
    

  : ނަން ފަރާތުގެ ަބލަމުންގެންދާ މިހާރު ކުއްޖާ 7.1
 

  ނަންަބރު:  ކާޑު އައިޑީ 7.2
 

  : ގުޅުން ހުރި ކުއްޖާއާ
 

  : އެޑްރެސް ދިރިއުޅޭ މިހާރު 7.3
 

  :ގެންދިއުމުގައި ހޭދަވި މުއްދަތުކުއްޖާ ބަލަމުން  7.4
 

 އެހެނިހެން  ☐ ދެފަރާތުން އެއެބަސްވެގެން  ☐ ކޯޓުގެ ޙުކުމަކާ ގުޅިގެން  ☐ :ޙައިޘިއްޔަތު ަބލަމުންދާ ކުއްޖާ 7.5
    

 

 :  މަޢުލ މާތު   މާޙައުލާގުޅޭ   ދިރިއުޅޭ   ކުއްޖާ  .8
    

  :މެދު ދެކޭގޮތްމިހާރު ދިރިއުޅޭ މާހައުލާއި  ކުއްޖާ 8.1
 

 -:ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ލިިބއްޖެނަމަ ކުއްޖާ ގެންގުޅޭނެ މާޙައުލު 8.2
        ރަށުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ  ☐ ޢާއިލާއާއެކު  މިއްލައަ ☐ ތަނެއްގައި  ހިފާފައިވާ  ކުއްޔަށް ☐ ގޭގައި އަމިއްލަ ☐ 
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 : މަޢުލ މާތު   ބެހޭ   މައިންބަފައިންނާއި ގެ  ކުއްޖާ  .9
    

  : ވަރިވެފައިވާ ތާރީޚު 9.1
 

  ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންަބރު: 
 

  ރީގެ މައްސަލައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރު: ވަ 9.2
 

  މައްސަލަ ެބލި ކޯޓު:
 

 - ފަރާތުން އެއްަބސްވެފައިވާނަމަ، އެކަމާެބހޭ މަޢުލ މާތު:ވަރީގެ މައްސަލާގައި ދަރިންނާއި މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާއި މެދު ދެ  9.3

  
 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ާވނެއެެވ. މި  ެގ ކޮޕީރިޕޯޓުޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުޮގތުެގ  މައްސަލައިެގމަތީަގއި ބަޔާންކުރެިވފައިާވ ނޯޓް: 
 

 

 ( .)ނޯޓް: މަންމަ ނުވަަތ ބައްޕަ ހުަށހަޅާނަމަ މި ބައި ފުރިހަމަ ކުރަން ނުޖެހޭނެއެވެ މަ: ނުވާނަ   ކަމުގައި   ބައްޕަ   ނުވަތަ   މަންމަ   ކުއްޖާގެ   ހުށަހަޅަނީ   ދަޢުވާ    .10
 :މަޢުލ މާތު   ބައްޕަގެ   ކުއްޖާގެ   10.2 :މަޢުލ މާތު   މަންމަގެ   ކުއްޖާގެ  10.1

 :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  . 1 :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  . 1
      
  : (ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ)ރު އައިޑީ ކާޑު ނަންބަ . 2

 

   : (ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ) ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު  . 2
   ފޯނު ނަންަބރު:  . 3   ފޯނު ނަންަބރު:  . 3
 :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  . 4 :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  . 4
      
 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  . 5 ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: މިހާރު  . 5
      
 - :ވެނިކޮށްގެން އުޅޭނަމަ އެކަންކާ . 6 -ކާވެނި ކޮށްގެން އުޅެނީ: . 6
 ކައިވެނި ކޮށްގެނެއް ނ ން  ☐ ކައިވެނި ކޮށްގެން  ☐  ކުއްޖާގެ މަޙްރަމަކާ ނ ން  ☐ ކުއްޖާގެ މަޙްރަމަކާ  ☐ 
    

 

   މަ:ކަމުގައިވާނަ   ބައްޕަ   ނުވަތަ   މަންމަ   ކުއްޖާގެ   ހުށަހަޅަނީ   ދަޢުވާ   .11
 :މަޢުލ މާތު ބައްޕަ ފަރާތު މާމަގެ    ކުއްޖާގެ   11.2 :މަޢުލ މާތު މަންމަ ފަރާތު މާމަގެ    ކުއްޖާގެ  11.1

 :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  . 1 :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  . 1
      
  : (ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ)ރު އައިޑީ ކާޑު ނަންބަ . 2

 

   : (ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ) ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު  . 2
   ފޯނު ނަންަބރު:  . 3   ފޯނު ނަންަބރު:  . 3
 :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  . 4 :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  . 4
      
 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  . 5 ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: މިހާރު  . 5
      
  ކުއްޖާ ަބލަން ހުރިނަމަ އެކަން:  . 6   ކުއްޖާ ަބލަން ހުރިނަމަ އެކަން:  . 6
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 : ޚުލާޞާ   މައްސަލައިގެ   ނުވަތަ   ދަޢުވާ   ހުށަހަޅާ   .12
 
 
 
 
 
 

 )އިތުރަްށ ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  

 
 :  ތަފްޞީލް  ގޮތުގ    ކަންހިގ ފައިވ    މައްސަލ ގައި   ގޮތ އި   ބިނ ކޮށްފައިވ    ދަޢުވ     .13

 ޖަހައިގ ންނ ވ .( މިބައި ފުރިހަމަ ކުރަންވ ނީ ވަކި ޕ ރަގްރ ފްތަކަކަްށ ބަހައި އ  ޕ ރަގްރ ފުތަކުގައި ނަންބަރު )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )އިތުރަްށ ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.( 

 
 )މި ބައި ފުރަންވާނީ ވަކި ނުކުާތތަކަކަްށ ބަހައިގެން ނުކުާތަތކުގައި ނަންބަރު ދީގެން(  ފަރާތުން އެދޭގޮތް:   މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ނުވަތަ     .14

 
 
 
 
 
 

 )އިތުރަްށ ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.( 
 
 

 އެތަކެތީން   އަދި  ލިސްޓްކޮށް  ހުށަހަޅަްނާވނީ  ތަކެތި  ލިޔުންތަކާއި  ހިމެނިފައިާވ  މިބައިަގއި):  ތަކެތި   ލިޔުންތަކާއި   ބޭނުންވާ   ހުށަހަޅަން   ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި    .15

 .( ބަޔާންކުރުމަށްފަހުގައެެވ ކަންތައްތައް ނުަވތަ ުނކުތާ ބޭުނންާވ ސާބިތުކުރުމަށް ޝަރީޢަތަށް
 
 
 
 
 

 )އިތުރަްށ ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.( 
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 ހެކިން:    .16
 އެދޭ ފަރާތްތައް:    ޙާޟިރުކުރަން   ގޮތުގައި   ހެކިންގެ   16.1

 ފޯނު ނަންަބރު  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  ދާއިމީ އެޑްރެސް  ނަންބަރު އައިޑީކާޑު  ނަން ފުރިހަމަ
     
     

 

 :ކަންތައްތައް   ނުވަތަ  ނުކުތާ   ބޭނުންވާ   ސާބިތުކުރުމަށް   ޝަރީޢަތަށް  ފަރާތުން   ހެކިންގެ   16.2
 
 
 
 

 )އިތުރަްށ ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.( 
 

 

 ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މައުލ މާތަކީ، ތެދު މަޢުލ މާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.މިފޯމު 
    ތާރީޚް:    
    

 : ނަން   ހުށަހަޅާފަރާތުގެ 
 

  ސޮއި:     
 

 

 

 

 

 ! ޖަހާށެވެ  ފާހަގަ     މި   ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް   ހުރިކަން  ހަމައަށް   ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ފޯމާއެކު 

 ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮީޕ ހުށަހަޅާ   ☐

 ކުއްޖާގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮީޕ  ☐

 ވަރީގެ މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޙުލާޞާ ރިޯޕޓްގެ ކޮީޕ  ☐

ނިމުނު ގޮތުގެ  ،  ކުރީގައި މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ނިމިފައިވާ ނަމަ  ☐

 ޚުލާސާ ރިޯޕޓުގެ ކޮީޕ ރިޯޕޓުގެ ކޮީޕ ނުވަތަ 

 ، ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ   އިދާރާއަކަށް  އެހެން  ކަމެއް  މައްސަލައާއިގުޅޭ   މި  ☐

 ކޮީޕ   އެލިޔުންތަކުގެ

ހުށަހަޅ  އ ންމ ހ  ލިޔ ކިޔުންތަކުގ     ☐ ސ ޓު    3ދަޢުވ  ފޯމ އި ފޯމ އ ކު 

ކޮންމެ ފަރާތަކަށް )ދަޢުާވކުރާ އަދި ދަޢުާވލިބޭ ފަރާތްތައް އިތުރުާވަނމަ އިތުރުާވ    ކޮޕީ 

 ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅާްނާވެނއެެވ.( 

ށް  އެކަމަ  ހަމަޖައްސަން އެދޭނަމަ، ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު    ☐

 އެދޭ ފޯމު 

 ރ )ފަންސަވީސް ރުފިޔާ( 25.00 ފޯމް ފީގެ ގޮތުގައި ☐

 

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

 ރަސްމީ ލިޔުމެއް ިހފައިގެން ނެވެ. އެނގޭނެ  މީހަކީ ކާކުކަންމައްސަލަ ހުށަަހޅާ މީާހ ނ ން އެެހން މީހަކު މި މައްސަލައިގެ ފޯމު ކޯޓަށް ިހފައިގެން އަންނަ ނަމަ އަންނަންވާނީ އައިޑީކާޑު ނުވަތަ އެ
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 އިރުޝާދު   ދެވިފައިވާ   ފުރުމަށް   ފޯމު 

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

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

 . ހަމަވާނަމައެވެ ލިޔެކިޔުންތައް  ުހރިާހ ބުނެފައިވާ ހުށަެހޅުމަށް ފޯމެއްގައި  އެ ހުށަަހޅާއިރު ފޯމު ކުރުމަށްފަުހ، ފުރިހަމަ މަޢުލ މާތު އެންމެަހއި ކުރަންޖެޭހ
 . ހުށަެހޅުއްވުމުންނެވެ ކުރެއްވުމަށްފަުހ ފުރިހަމަ ކަންކަން  ތިރީގައިވާ ބަލައިގަންނާނީ ފޯމު ކޯޓަށް •

o ު(  ސެޓު 3  ޖުމްލަ) އޮތުން ކޮޕީ  ސެޓު  ދެ  އިތުރު  އަޞްލާއެކު ސެޓުގެ ފޯމ 
o ުޖަާހފައިވުން  ީހރަސް ސެޓުތަކުގައި ފޯމ 
o ްކަނަށެވެ މަތީ  ފަރާތުގެ  ވީ  ވައަތާ ފޯމުގެ ޖަަހންވާނީ ީހރަސ. 

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

o ާފޯމު  ދަޢުވ 
o ާކޮޕީ  އައިޑީކާޑު ފަރާތުގެ ހުށަަހޅ 
o ާތަކެތި ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެންމެަހއި  ހުށަަހޅާ ފޯމާއެކު ދަޢުވ 

 ލިޔުމާއެކު ފޯމު ހުށަެހޅުމުންނެވެ.ދިވެިހ ބަސް ރަނގަޅަށް ފަހުމް ނުވާ ބިދޭސީއަކު ހުށަަހޅާ ފޯމެއްނަމަ އެ ފޯމެއް ބަލައިގަނެވޭނީ ތަރުޖަމާނެއް ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ  •
 ހެޅޭ ފޯމް އިސްލާޙްކުރުން: ހުށަ 
 ޙާޟިރުވުމަށް  ކޯޓަށް  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލ މާތު  އެންގުމާއި  އެކަން  ލިޔުމުން  ފޯމެއްނަމަ  ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ކުރުމާއި  އިސްލާުހ  ފޯމެއްނަމަ  ކުރަންޖެޭހ  އިސްލާުހ  ބަލައިގަތުމަށްފަުހ،  ފޯމު  ކައުންޓަރުން •

 . ލިބިގެންވެއެވެ އަށް  ރަޖިސްޓްރާރ އިޚްތިޔާރު  އެންގުމުގެ
 .  މުއްދަތަކެވެ ދުވަުހގެ  3  ދެވޭނީ ގިނަވެގެން  ކުރުމަށް އިސްލާުހ ފޯމު  ގޮތަށް ނުހިމެނޭނޭ  ދުވަސްތައް  ބަންދު ރަސްމީ •
 .ކުރެވޭނެއެވެ  ބާޠިލް ފޯމު ނުކޮށްފިނަމަ އިސްލާުހ  މުއްދަތުގައި ދީފައިވާ  ކުރުމަށް އިސްލާުހ ފޯމު •
  ނިންމުމަކާ ގުޅުންުހރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެޭހނަމަ އަލުން އެ ނިންމުމެއް ބަލައިދިނުމަށްއެދި ކޯޓަށް ހުށަެހޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ •
 ދުވަުހ ތެރޭގައި ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.   7ވަުހން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް  މިގޮތުން ދެވަނަ ފަަހރަށް ބަލައިދިނުމަށް އެދޭނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ދު •

 ހަވާލުކުރުން:   ކޮޕީ   ފޯމުސެޓުގެ   ދަޢުވާ   ފަރާތުން   ދަޢުވާލިބޭ 
  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ   އެންމެަހއި  ހުށަެހޅިފައިވާ   އަދި   ކޮޕީ  ފޯމުގެ   ދަޢުވާ   ިހނދެއްގައި  އެދިއްޖެ  ކޯޓުގައި   ފަރާތުން  ދަޢުވާލިބޭ   މައްސަލައިގާ   އެ  ރަޖިސްޓްރީވުމުން،  މައްސަލަ   ކޯޓުގައި  ޤަޟިއްޔާއެއްގޮތަށް  •

 . ަހވާލުކޮށްދޭނެއެވެ  ކޯޓުން ކޮޕީ
 ހަމަޖެއްސުން:   / ބަދަލު   ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުން 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ފޯމުގައި  ލިޔުމަކާއެކު  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ފޯމެޓަށް  އެފޯމުގެ  ނުވަތަ  ފޯމް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް  ކުރިން  މިނިޓް  30  ފެށުމުގެ  މަޖިލީސް  ޝަރީޢަތުގެ   ޢައްޔަންކުރާނަމަ  ވަކީލަކު •
 . ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ ތަކެތި

 . ަހޅަންވާނެއެވެހުށަ ފޯމް ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް ކުރިން  މިނިޓް 30 ފެށުމުގެ މަޖިލީސް ޝަރީޢަތުގެ  ޢައްޔަންކުރާނަމަ މީހަކު ބަދަލުގައި •
  ތިޔާރު ޚްއި  ގަބ ލުކުރުމުގެ  މީހަކު  އެެހން  ބަދަލުގައި  ނެތްނަމަ   ހަމަޖެއްސެން  މީހަކު  ނަމަވެސް ގާތްތިމާގެ.  މީހަކަށެވެ  ގާތްތިމާގެ  މީާހގެ  ހާޒިރުވާންޖެޭހ  ާހޒިރުވެވޭނީ  މަޖިލީހަށް  ޝަރީއަތުގެ  ބަދަލުގައި •

 .  ލިބެގެންވެއެވެ ކޯޓަށް
މަ ބަދަލު ބާތިލުކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ާހޒިރުވާ މީާހއަކީ ޝަރީއަތަށް ބޭނުންވާ މައުލ މާތު އެނގިުހރި މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އެ މީހަކީ އެފަދަ މީހަކަށް ނުވާނަ  ބަދަލުގައި •

 .ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ
ނުވަތަ ރާއްޖޭން   އެއްސިވިލް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީހިމެނޭ ގޮތަށް،  " ގައި ހިމެނޭ ުހރިާހ މަޢުލ މާތެއް  "ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު  ކަނޑައަޅަފައިވާ   ކޯޓުން •

 ން އެދޭ ފޯމު" ހުށަަހޅާކަށް ނުޖެޭހނެއެވެ.ޖައްސަ ބޭރުގައި ނަމަ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ތައްގަނޑު ޖަާހފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް ހުށަަހޅާނަމަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅަފައިވާ "ބަދަލު ހަމަ
 ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް އަޑުއެހުން: 

މަޖިލީސް ބޭއްވުމަށް ކެއް ކަމުގައިވަނީނަމަ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަުހ ޝަރީޢަތުގެ  ޢާއިލީ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ ޚަޞްމުންނާއި ގުޅުންުހރި ފަރާތްތަ •
 މިނިޓް ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.  15ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ 

 ވަނުން )ތަދައްޚުލްވުން(:    ތެރެއަށް   މައްސަލައެއްގައި   ހިނގަމުންދާ   ހުށަހެޅި   ކޯޓަށް 
ންމައިފިނަމަ މައްސަލައިގެ  ނި  ކޯޓުން  ހިމެނޭކަމަށް   މަޞްލަޙަތު  ފަރާތުގެ  ހުށަެހޅި  ފޯމު  ހުށަެހޅުމުން  ފޯމު  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް  އެދޭނަމަ  ތަދައްޚުލުވާން  މައްސަލައެއްގައި  ިހނގަމުންދާ  ކޯޓުގައި •

 ގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ތައް ހުށަެހޅުމުބައިވެރިވެ، މައްސަލައާގުޅިގެން ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި މައްސަލައާގުޅިގެން ހުށަަހޅަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯޑް

 .އަށެވެ    3325502  ގުޅުއްވާނީ   ސާފްކުރެއްވުމަށް   މަޢުލ މާތު   އިތުރު 
 . ކުރެވޭނެއެވެ   ޑައުންލޯޑް   އިންވެސް   www.familycourt.gov.mv  ވެބްސައިޓް   ކޯޓުގެ   ފެމިލީ   މި ކަރުދާހާއެކު ދެވިފައިވާ ފޯމު 

 



  registration@familycourt.gov.mv އީމެއިލް އެޑްރެސް: ، 3325502 ފޯން ނަްނބަރު: ، ފެމިލީ ކޯޓު، އޯކިޑް މަގު 
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 ރާރު ޤް ންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ވާ އި ޓެލެކޮ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި  

 - މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލ މާތު:

  :ފުރިހަމަ ނަން )އާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު(

  ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާ ރަށާއެކު(: 

  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރު:   އައި.ޑީ ކާޑު ނަންަބރު: 

  ވަޓްސްއަޕް / ވައިަބރ ނަންަބރު: 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  

  މައްސަލައިގެ ާބވަތް: 

  ☐ ޭބނުމެއްނ ން:  ☐ ބޭނުން:  ންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންދަން:ޓެލެކޮ

  ☐ ޭބނުމެއްނ ން:  ☐ ބޭނުން:  އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ަބޔާން ަބދަލުކުރަން:

  

ދޭ އިރުޝާދުތަކާއި   ންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް ޭބއްވުމަށް ކޯޓުންޓެލެކޮއީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުމުގައި އަދި  
މަޢުލ މާތު ދިނުމަށާއި، ޢާއްމު އަދަުބތަކާ  ޢަމަލުކުރުމަށާއި، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އަދި ޝަރީއަތުގެ މަޖްލީހުގައި، ތެދުއެއްގޮތަށް 

 ޚާއްޞަ ޙާލަތު  ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށާއި، އެހެން ފަރާތެއްގެ ކިަބއިން ވެސް އެފަދަ ކަމަކަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށާއި، ކުރިމަތިވެފައިވާ
،  މިޝަރީޢަތާ ގުޅިގެން ކޯޓުން އަންގާ އެއްގުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާން އަންގައިފިނަމަ ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމަށާއި  ފިލައިދިއުމުން،

ން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށް  ސޮއިކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށާއި، މި ޝަރީޢަތާއި ގުޅޭ އެނ ން ވެސް ކަންކަމުގައި ކޯޓު
 ކޯޓަށް ފުރިހަމަ އެއްާބރުލުން ދޭންހުރިކަމުގައި އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.
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 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން: 

 )އިނގިލީގެ ނިޝާން ސާފުކޮށް ފެންނަންވާނެއެވެ( 
 

 އިރުޝާދު:  

ފޯމެޓްަގއި، ޞަފްޙާ ތަރުތީބުން، ހުސްަގނޑުތައް ނުހިމެނޭ ޮގތަށެެވ. އަދި    PDFއީމެއިލް ކުރެިވފައިާވ ލިޔުންތައް ހުންަނންާވީނ، އެއް ޑޮކިއުމަންޓްޮގތަށް ސްކޭްނ ކޮށްފައި  
 އެ ލިޔުންތަކަކީ ކިޔަން އެނޭގޮގތަށް ސާފުކޮށް ސްކޭންކޮށްފައިާވ ލިޔުންތަކަކަށް ާވްނާވނެއެެވ. 
 

 

 


