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 ހުށަހަޅާ ފޯމު  އެދި   އަމުރަށް   ރައްކާތެރިކުރުމުގެ   އަނިޔާއިން   ގެވެށި   
  ސަމާލުކަމަށް: މި ފޯމު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު ވިދާޅުވާށެވެ!  

 

 ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު   އެދ  ދުކުރުމަށް އަމުރު ރައް  .2 ތު މާ ފަރާތުގެ މަޢުލ    އަމުރަށް އެދ   .1

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

 

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

 

    

 

 ކޯޓުގެ ބ ނުމަށް 

 ފޯމު ޗެކްކުރީ:  އެންޓްރީ: 
 

 ______ /Fm-C /_______ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

 ރެކޯޑު:  ެގކުރީ
 

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެުވނު ތާރީޚް: 
 

 ރަޖިސްޓްރާެގ ނިންމުްނ:  ފައިސާ ބަލައިަގތް: 
 

 މައްސަލަ ބެލުމަށް ކަނޑައެޅުނު ސެކްޝަން: 
 

 ފޯމް ހިފައިގެން އައި ފަރާތުގެ ނަން: 

 
 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 
 ފޯނު ނަންބަރު:  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: 
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 އަކަށްވީ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު:މުގައިވާނަމަ، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރަ އަމުރަށް އެދެނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއް ކަ  .3
 .ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ އަނިޔާެގ ޝިކާރަެވރިޔާނަމަ މި ބައި ފުރިހަމަ ކުރާކަށް ނުޖެހ ެނއެެވ.()އަމުރަށް އެދި 

 

  : )ޢާއްމު ނަމާއެކު( ފުރިހަމަނަން   3.1
 

  : އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޯޕޓު ނަމްބަރ 3.2
 

  ރީޚް: އުފަންތާ 3.3
 

  ޢުމުރު: 
 

  ފޯން ނަންބަރު: 
 

  : )އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(  ދާއިމީ އެޑްރެސް  3.4
 

  މިހާރު ދިރިއުޅ  އެޑްރެސް:  3.5
 

  : : ގ ގެ ނަންމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވު  3.6
 

  ފަންގިފިލާ، އެާޕރޓްމަންޓް:   ވަނަ
 

   މަޤާމް: ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި  3.7
 

  މަހަކު ލިނ  އާމްދަނީ: 
 

  އަމުރަށް އެދ  ޙައިޞިއްޔަތު:  3.8
 

 

  (ޖަހާށެެވ  ފާހަަގ  މި ޮގޅީަގއިކަމާުގޅ  ބ ނުންާވ  )ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އަމުރަށް އެދ  ސަބަބު:   3.9

ތުން އަމިއްލަ ނަމުގައި އަމުރަށް އެދުމަކީ މަޞްލަޙަތު ލަތުގެ ގޮ ހުރި ޙާ  ☐ ހުރެވުނު ޙާލަތުގެ ގޮތުން އެކަމަށް ޢަމަލީގޮތުން ނުކުޅެދުން   ☐
 އަމުރަށް އެދުމުގެ ބިރެއް އިޙްސާސް ކުރެވުން  ☐ ރަނގަޅުގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ބުރުއަރާފާނެކަމަކަށްވުން 

 ކުޑަކުއްޖަކަށް ވުން  ☐ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހަކަށްވުން  ☐
 

   އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތާހުރި ގުޅުން: ންވަނަ ފަރާތާއި ގެވެށި އަމުރަށް އެދ  ތި   3.10
 

  
 

 ( ޖަހާށެެވ ފާހަގަ   މި ޮގޅީަގއިކަމާުގޅ  )ބ ނުންާވ  ގުޅުން:ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތާއި ހުރި   .4
 

 އުޅ  މީހެއް ކައިވެނިކޮށްގެން  4.1  ☐

 އިނދެ ވަރިކޮށްފައިވާ މީހެއް 4.2  ☐

 އުޅެފައިވާ މީހެއްނުވަތަ އެގޮތަށް ވަރަށް ފަހަކާޖެހެންދެން މީހެއް އެއްގެއެއްގައި އެކުގައި ދިރިއުޅެން ދިމާވެފައިވާ  4.3  ☐

ކުއްޖާ ަބލާޮބޑު ކުރުމުގެ ޒިންމާ މައިންަބފައިން ނުވަތަ ކުއްޖެއްގެ ެބލެނިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ނުވަތަ ަބލަދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން  4.4  ☐
 ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް 

 ޢާއިލީ ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ މީހެއްނަސަުބގެ ގޮތުން ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ ކަމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ކައިވެނީގެ ގޮތުން  4.5  ☐

 އްގ ގައި ދަރިންެބލުމަށް ނުވަތަ ގ ތެރ ގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމަށްއެޅ  މީހެ 4.6  ☐

 ޒާތީ ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތެއް 4.7  ☐ 
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 ޖަހާެށވެ.(   ފާހަގަ )ގެވެިށ އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާުތން އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ެތރެއިން ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާނަމަ މި  ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު:  .5

 ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރުން  5.1  ☐
 ޖިންސީ އަނިޔާކުރުން  5.2  ☐
 ބަހުގެ ހަމަލާދިނުމާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން އަނިޔާކުރުން  5.3  ☐
 ގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދަތިކުރުން މާލީ  5.4  ☐
ށް  އަނބިމީހާގެ ޞިއްޙަތަ  ކަމުގައިވީނަމަވެސް،   ކުރުމަށްނުއަނިބިމީހާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން މާބަނޑު މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ލިބިފައިވަނީ،    5.5  ☐

 ނޑުކުރުވުން ބެލުމެއްނެތި މާބަ
 މާބަނޑުކުރުވުން އ ނާ ވާން މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނާގެ ރުހުމާ ދެކޮޅަށްއަނިޔާވެރި ކައިވެންޏަކުން ދުރު  5.6  ☐
 ނުކުރެވ ނެފަދަ ގޮތަކަށް ގަސްތުގައި ހިފެހެއްޓުން މީހެއްގެ މުދާ އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ބ ނުން  5.7  ☐
 ކުން ބިރުދެއް  5.8  ☐
 ގޯނާކުރުން   5.9  ☐
 ފާރަލުން  5.10  ☐
 ގެއްލުން ދިނުން   ށްމުދަލަ  5.11  ☐
ކަނޑައެޅިގެން ސާފު ބަހުން    ށްކަ ގެއަ ދިރިއުޅ  އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާ  ގެވެށިއެއްގެއެއްގައި ދިރިއުޅ  ދެމީހުން ކަމުގައިނުވާ ޙާލަތުގައި،  5.12  ☐

   ންނުން ނުވަތަ ވަދެހުރުލިބިގެން މެނުވީ، ވަހުއްދަ  އ ނާގެ
ވިދާނެ އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެ އެނ ންވެސް  ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވުން ނުވަތަ މި ނ ންވެސް  5.13  ☐

 ކަމެއް ކުރުން  އެއްވެސް
ރުގައި އ ނާ އަމިއްލައަށް ނުކުރާނެ ކަމެއް   ކަމެއް، ނުވަތަ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާއޮތްނަމަ، އ ނާ ކުރަން ބ ނުންނުވާނެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުމީހެއްގެ  5.14  ☐

 ނުވަތަ ބާރުގެ ބ ނުންކޮށްގެން ކުރުވުން   ކުރުވުން  ނުވަތަ ބިރުދައްކައިގެން  ކުރުވުން  ގަދަކަމުންއ ނާ ލައްވާ  
ގޮސް ނުހެދ ގޮތް  އައިސްތިޔާރުގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ލަ އިޚްއަމިއް އ ނާ  އި ބަންދުކުރުން ނުވަތަތަނެއްގަ މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި އ ނާ 5.15  ☐

 ހިނގާބިނގާވެނ ޅެވ ގޮތް ހެދުން  ،އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ދަތުރުފަތުރުކޮށް އ ނާގެ ނުވަތަ  ،ހެދުން
އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގަފާނެކަމުގެ ބިރު  އުޅުން ނުވަތަ ހިންގަން އުޅުން ނުވަތަ އެފަދަ  އިސްވެދިޔަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކަމެއް ކުރަން  5.16  ☐

 ގެ ހިތުގައި އުފެއްދުން މީހެއް
ދަ  ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގަމުންދާ މަންޒަރު ކަނޑައެޅިގެން ގަސްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުން ނުވަތަ އަޑުއިއްވުން ނުވަތަ އެފަ  5.17  ☐

 ޅުން ކުއްޖަކު ގެންދިއުން ނުވަތަ ހުށަހެނުވަތަ އަޑުއިވ ނެ ޙާލަތަކަށް ކުޑަ  ފެންނާނެޢަމަލެއް
 

 

 : މަޢުލ މާތު   ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ގެވެށިއަނިޔާގެ ޢަމަލުތަކުން އެހެން ފަރާތެއް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެދ ނަމަ، އެ ފަރާތްތަކުގެ   5މިފޯމުގެ   .6
 ރުމަށް އެދ  ސަބަބު ތެރި ކުރައްކާ ެގެވށި ގުޅުން  ޢުމުރު  ނަން ފަރާތުެގ ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެދ   
1.     
2.     
3.     
4.     

 )އިތުރަްށ ލިޔަން ބ ނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ.( 
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 ގެވެށިއަނިޔާގެ ޢަމަލު ނުވަތަ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލް:ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ    5މިފޯމުގެ   .7
ގޮާތއި ގެވެިށ އަނިޔާ ހިންގުމުގައި ނުރައްކާތެރި ހަިތޔާރެއް ނުވަަތ އެނޫންވެސް  ޙާދިސާ ހިނގިގޮތް ސާފުކޮްށ ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ.  ،  އިރުމިބައި ފުރިހަމަކުރާ) އަދި ގެވެިށ އަނިޔާ ހިންގި 

ނުމާއެކު ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކަްށ   އިތުރުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންަތއް ސާފުކޮްށ ބަޔާންކޮްށދިގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ އެއްވެސް ބާވަެތއްގެ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރިނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ 

 ޞިއްޙީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ފަރުވާ ހޯދާފައިވާނަމަ އެކަމެއްވެސް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 )އިތުރަްށ ލިޔަން ބ ނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  

 

 ( ޖަހާށެވެ  ފާހަގަ  މި ގޮޅީގައިކަމާގުޅ  ބ ނުންވާ  ) : ބާވަތް އަމުރުގެ  .8
 

 ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތުން ނެރެދިނުމަށް އެދ  އަމުރު:  
 

  އަމުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ☐
  އަމުރު އަވަސް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ☐
  ތަފްރީޤް ނުވަތަ ފަސްޚު ކުރުމުގެ އަމުރު  ☐

 

 ތިކުރުން:  ލަ ގިންމައްސަ  .9
ފައިވާ ޢާންމު އިޖުރާއާުތގެ ތެރެއިން  ހުަށހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަލީގައި ކޯޓުން މައްސަލަ އަވަސްކުރަންޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓުގައި ކަނޑައެޅި)މިބައި ފުރިހަމަކުރާއިރު، 

 ލިބިދާނެ ގެއްލުންަތއްވެސް ަތފްޞީލުކޮްށ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.(މުގެ ސަބަބުން އަމުރަްށ އެދިފައިވާ ފަރާަތްށ މައްސަލަ ކުރިއަްށގެންދާނަމަ މައްސަލަ ލަސްވެގެންދިއު

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ންކުރެވިދާނެއެވެ.( )އިތުރަްށ ލިޔަން ބ ނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބ ނު
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 ( ޖަހާެށވެ  ފާހަގަ  މި ގޮޅީގައިކަމާގުޅ  )ބ ނުންވާ  މީގެ ކުރީގައި ކޯޓުގައި ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވާ ނުވަތަ ނެރެފައިވާ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު    .10

  ފަރާތުގެ މައްޗަށް މީގެ ކުރީގައި   ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި  10.3 ؟                         މީގެ ކުރީގައި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިފައިވާނެތޯ 10.1
 ؟އަމުރެއް އައިސްފައިވ ތޯ

 އާއެކެވެ  ☐  އާއެކެވެ  ☐ 

 ނ ނެކެވެ  ☐  ނ ނެކެވެ  ☐ 

   

 ؟ ތޯ އަމުރެއްކޮންކަހަލަ  ސްފައިވަނީއާއެކ ނަމަ، އައި 10.4  ؟ތޯދިފައިވަނީ ކޮންކަހަލަ އަމުރެއްއާއެކ ނަމަ، ނެރެދިނުމަށް އެ  10.2
      

    
 

  ރިޕޯޓް ކުރުން:   .11

 ޚުލާސާ:   ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ެގެވށި އަނިޔާެގ ޢަމަލު އެއްެވސް އިދާރާއަކަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިާވނަމަ، އެމައްސަލައިެގ ކުރު ަނންބަރުަގއި ަވނަ 5 ފޯމުެގ މި

 އިދާރާގެ ނިންމުން / އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު / ދީފައިވާ ޖަވާބު  ގެ ޢަމަލު ގެވެށި އަނިޔާ   ކުރި ރިޕޯޓް   އިދާރާގެ ނަން   ރި ރިޕޯޓް ކު 

 ޮޕލިސް ސަރވިސް މޯލްޑިވްސް 

  

 ފެމިލީ ްޕރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ 

  

 
 
 އަދި   ސްޓްކޮށްލި  ހުށަހަޅަްނާވނީ  ތަކެތި  ލިޔުންތަކާއި  ހިމެނިފައިާވ  މިބައިގައި):  ތަކެތި  ލިޔުންތަކާއި   ބ ނުންވާ   ހުށަހަޅަން   ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި    .12

 .( ބަޔާންކުރުމަށްފަހުަގއެެވ ކަންތައްތައް ނުަވތަ ނުކުތާ ބ ނުްނާވ ސާބިތުކުރުމަށް ޝަރީޢަތަށް އެތަކެތީން
 
 
 
 
  

 )އިތުރަްށ ލިޔަން ބ ނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ.( 
 

 ހެކިން:    .13
 އެދ  ފަރާތްތައް:    ޙާޟިރުކުރަން   ގޮތުގައި   ހެކިންގެ   13.1

 ފޯނު ނަންަބރު  މިހާރު އުޅ  އެޑްރެސް  އެޑްރެސް ދާއިމީ  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  ން ނަފުރިހަމަ
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 :ކަންތައްތައް   ނުވަތަ  ނުކުތާ   ބ ނުންވާ   ސާބިތުކުރުމަށް   ޝަރީޢަތަށް  ފަރާތުން   ހެކިންގެ   13.2
 
 
  

 )އިތުރަްށ ލިޔަން ބ ނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ.( 
 

 އައްސަސާއަކުންނަމަ:  މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ މު    .14
    

  : ނަން މުއައްސަސާގެ  14.1
 

  އެޑްރެސް:  14.2
 

  ފޯން ނަންަބރު: 
 

  : ނަން ފޮނުވާމީހެއްގެ އެފަރާތުން  މަޖިލީހަށް ޝަރީޢަތުގެ 14.3
 

  : ސޮއި 14.4
 

 ސިއްކަ / ތައްގަނޑު 

  : އެމީހާގެ ޙައިޘިއްޔަތު 14.5
 

   
    

 
 

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

 : ނަން   ހުށަހަޅާފަރާތުގެ 
 

  ސޮއި:     
 

 ! ޖަހާށެވެ  ފާހަގަ     މި   ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް   ހުރިކަން  ހަމައަށް   ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހ    ފޯމާއެކު 

 އައި.ޑީ. ކާޑުެގ ކޮޕީ ހަޅަނީ ފަރުދަކުނަމަ އެފަރާތުެގއަމުރަށްއެދި ހުށަ ☐

 ެގ ކޮޕީ ާވގައި ކުދިން ހިމެނ ނަމަ، ކުދިންެގ އުފަްނދުަވހުެގ ސެޓްފިކެޓުޢުދަ ☐

ކަމެއް    ☐ މައްސަލައާއިގުޅ   ހުށަހަޅާފައިާވނަމަ، މި  އިދާރާއަކަށް  އެހެން 

 އެލިޔުންތަކުެގ ކޮޕީ 

ެވސް އިދާރާއަކުން ފަރުާވ ހޯދާފައިާވަނމަ ލިބިފައިާވ ގެއްލުމަށް ޞިއްޙީ އެއް  ☐

 ް އެކަން އެނގ ނެ ޑޮކްޓަރުެގ ލިޔުނ

އަމުރަށް އެދެނީ ތިންަވނަ ފަރާތެއްަނމަ، ެގެވށި އަނިޔާެގ ޝިކާރައަށްީވ މީހާެގ   ☐

ަތ ނުކުޅެދ   )ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަފަރާތުން ޢަމުރަށްއެދި ހުށަހެޅުމަށް ެވފައިާވ އިޤްރާރު  

 ރަކަްށއެދި ހުަށހަޅާނަމަ، މިފަދަ އިޤްރާރެއް ހުަށހަޅާކަްށ ނުޖެހ ނެއެވެ.( މީހެއްގެ ފަރާުތން އަމު

 

އޮފް   ☐ ސެޓްފިކެޓް  ޝައްސެއްނަމަ  ޤާނޫނީ  ހުށަހަޅަނީ  މައްސަލަ 

 ރެޖިސްޓްރޭޝަންެގ ކޮޕީ 

ޝަހްސެއްނަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި އެފަރާތެއް މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ    ☐

ތަމްސީލްކުރު ފާސްކޮށްފައިާވ  ކޯޓުގައި  ޢައްޔަންކޮށް  ކަނޑައަޅާފަރާތެއް  ބޯޑް މަށް 

   ރިޒޮލިއުޝަން

ފޯމާއި   ☐ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ދަޢުވާ  އެންމެހާ  ހުށަހަޅާ  ފޯމާއެކު  ކޮޕީ   3    ސެޓު 

ރުވާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަްށ ކޮޕީއެއް )ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާްތަތއް އިތު 

 ހުަށހަޅާންވާނެއެވެ.(   

 ރ )ފަންސަީވސް ރުފިޔާ( 25.00 ފޯމް ފީެގ ޮގތުގައި ☐

 ށް އެދ  ފޯމުއެކަމަ  ހަމަޖައްސަން އެދ ނަމަ،ަވކީލަކު ނުަވތަ ބަދަލުގައި މީހަކު    ☐

 އެނގ ނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ިހފައިގެން ނެވެ.  އެމީހަކީ ކާކުކަން މައްސަލައިގެ ފޯމު ކޯޓަށް ިހފައިގެން އަންނަ ނަމަ އަންނަންވާނީ އައިޑީކާޑު ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަަހޅާ މީާހ ނ ން އެެހން މީހަކު މި 
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 އިރުޝާދު   ދެވިފައިވާ   ފުރުމަށް   ފޯމު 

 :ދ ންވީކަންކަން   ސަމާލުކަން   ފުރުމުގައި   ފޯމު 
 .ގަލަމަކުންނެވެ ނުފ ދ   ދެލި  ނ ކުލައިގެ  ނުވަތަ ކަޅު އެނގ ނ ގޮތަށް 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 ހިމެނ  ފަރާތް ރައްދުވާ  ދަޢުވާއެއް  އެ ސަބަބާއި ރަންޖެުހނުކު ދަޢުވާއެއް  އެ  ކަންތައްތަކާއި  ބ ނުންވާ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ   ލިޔަންވާނީ ޚުލާޞާ ދަޢުވާގެ  •
 . ޅިދާނެއެވެހުށަެހ ލިޔުމަކުން ތައްޔާކުރުކޮށްފައިވާ އެއްގޮތަށް މިފޯމާ ޖާގަނެތްނަމަ ލިޔާނެ މަޢުލ މާތު ދ ންޖެހ   އެނަންބަރެއްގައި ތަންތަނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބ ނުންތަކަށް ފޯމުގައިއެކި •

 :ދ ންވީކަންކަން   ސަމާލުކަން   ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު 
 ފުރިހަމަ   ފޯމުގައި   އަދި  . ކޮށްފައިވާނަމައެވެ  ފުރިހަމަ  ފޯމު  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ   ފޯމެޓަށް  ފޯމެއްގެ   އެ   ނުވަތަ  ފޯމަކުން   ކުރެވިފައިވާ  ޚާއްޞަ   ހުށަެހޅުމަށް  މައްސަލައެއް  އެ   ބަލައިގަނެވ ނީ   ފޯމު •

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

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

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

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

 ހުށަެހޅުމުންނެވެ.ލިޔުމާއެކު ފޯމު ދިވެިހ ބަސް ރަނގަޅަށް ފަހުމް ނުވާ ބިދ ސީއަކު ހުށަަހޅާ ފޯމެއްނަމަ އެ ފޯމެއް ބަލައިގަނެވ ނީ ތަރުޖަމާނެއް ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ  •
 ހުށަހެޅ  ފޯމް އިސްލާޙްކުރުން: 

 ޙާޟިރުވުމަށް  ކޯޓަށް  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލ މާތު  އެންގުމާއި  އެކަން  ލިޔުމުން  ފޯމެއްނަމަ  ބަލައިނުގަނެވ ނެ  ކުރުމާއި  އިސްލާުހ  ފޯމެއްނަމަ  ކުރަންޖެހ   ލާުހއިސް  ބަލައިގަތުމަށްފަުހ،  ފޯމު  ކައުންޓަރުން •
 . ލިބިގެންވެއެވެ އަށް  ރަޖިސްޓްރާރ އިޚްތިޔާރު  އެންގުމުގެ

 .  މުއްދަތަކެވެ ދުވަުހގެ  3  ދެވ ނީ ގިނަވެގެން  ކުރުމަށް އިސްލާުހ ފޯމު  ގޮތަށް ނުހިމެނ ނ   ދުވަސްތައް  ބަންދު ރަސްމީ •
 .ކުރެވ ނެއެވެ  ބާޠިލް ފޯމު ނުކޮށްފިނަމަ އިސްލާުހ  މުއްދަތުގައި ދީފައިވާ  ކުރުމަށް އިސްލާުހ ފޯމު •
 ގެ އިޚްތިޔާރު އެ ނިންމުމަކާ ގުޅުންުހރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހ ނަމަ އަލުން އެ ނިންމުމެއް ބަލައިދިނުމަށްއެދި ކޯޓަށް ހުށަެހޅުމު •
 ދުވަުހ ތެރ ގައި ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.   7ވަުހން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނ  ގޮތަށް  މިގޮތުން ދެވަނަ ފަަހރަށް ބަލައިދިނުމަށް އެދ ނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ދު •

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

 . އެވެ ަހވާލުކޮށްދ ނެ ކޯޓުން ކޮޕީ
 ހަމަޖެއްސުން:   / ބަދަލު   ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުން 

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

 . ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ ފޯމް ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް ކުރިން  މިނިޓް 30 ފެށުމުގެ މަޖިލީސް ޝަރީޢަތުގެ  ޢައްޔަންކުރާނަމަ މީހަކު ބަދަލުގައި •
  ތިޔާރު ޚްއި  ގަބ ލުކުރުމުގެ  މީހަކު  އެެހން  ބަދަލުގައި  ނެތްނަމަ   ހަމަޖެއްސެން  ހަކުމީ  ނަމަވެސް ގާތްތިމާގެ.  މީހަކަށެވެ  ގާތްތިމާގެ  މީާހގެ  ހާޒިރުވާންޖެހ   ާހޒިރުވެވ ނީ  މަޖިލީހަށް  ޝަރީއަތުގެ  ބަދަލުގައި •

 .  ލިބެގެންވެއެވެ ކޯޓަށް
ރުމުގެ އިހުތިޔާރު މައްސަލަ ނަމަ ބަދަލު ބާތިލުކު ޝަރީއަތަށް ާހޒިރުވާ މީާހއަކީ ޝަރީއަތަށް ބ ނުންވާ މައުލ މާތު އެނގިުހރި މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އެ މީހަކީ އެފަދަ މީހަކަށް ނުވާބަދަލުގައި •

 .ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ
ނުވަތަ ރާއްޖ ން   އެއްސިވިލް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީހިމެނ  ގޮތަށް،  ދަލު ހަމަޖައްސަން އެދ  ފޯމު" ގައި ހިމެނ  ުހރިާހ މަޢުލ މާތެއް  "ބަ   ކަނޑައަޅަފައިވާ   ކޯޓުން •

 އަޅަފައިވާ "ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދ  ފޯމު" ހުށަަހޅާކަށް ނުޖެހ ނެއެވެ.މީ އިދާރާއަކުން ތައްގަނޑު ޖަާހފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް ހުށަަހޅާނަމަ ކޯޓުން ކަނޑަބ ރުގައި ނަމަ ރަސް
 ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް އަޑުއެހުން: 

ކުރުމަށްފަުހ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ބ އްވުމަށް ކެއް ކަމުގައިވަނީނަމަ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ  ުހރި ފަރާތްތަޢާއިލީ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް އެދ  ފަރާތްތަކަކީ ޚަޞްމުންނާއި ގުޅުން •
 މިނިޓް ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.  15ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ 

 ޚުލްވުން(:  ވަނުން )ތަދައް   ތެރެއަށް   މައްސަލައެއްގައި   ހިނގަމުންދާ   ހުށަހެޅި   ކޯޓަށް 
ންމައިފިނަމަ މައްސަލައިގެ  ނި  ކޯޓުން  ހިމެނ ކަމަށް   މަޞްލަޙަތު  ފަރާތުގެ  ހުށަެހޅި  ފޯމު  ހުށަެހޅުމުން  ފޯމު  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކަމަށްއެ  އެދ ނަމަ  ތަދައްޚުލުވާން  މައްސަލައެއްގައި  ިހނގަމުންދާ  ކޯޓުގައި •

 އްކުމާއި މައްސަލައާގުޅިގެން ހުށަަހޅަން ބ ނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯޑްތައް ހުށަެހޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ބައިވެރިވެ، މައްސަލައާގުޅިގެން ދައްކަން ބ ނުންވާ ވާހަކަ ދެ 

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

 



  registration@familycourt.gov.mv އީމެއިލް އެޑްރެސް: ، 3325502 ނަްނބަރު:ފޯން  ، ފެމިލީ ކޯޓު، އޯކިޑް މަގު 

  www.familycourt.gov.mvވެބްސައިޓް:   
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 ރާރު ޤް ކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ވާ އި ޓެލެކޮންފަރެންސް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި  

 - މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލ މާތު:

  :މުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު(ފުރިހަމަ ނަން )އާއް

  ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާ ރަށާއެކު(: 

  ގުޅ ނެ ފޯނު ނަންަބރު:   އައި.ޑީ ކާޑު ނަންަބރު: 

  ވަޓްސްއަޕް / ވައިަބރ ނަންަބރު: 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  

  މައްސަލައިގެ ާބވަތް: 

  ☐ އްނ ން: ބ ނުމެ ☐ ބ ނުން:  ކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންދަން:ޓެލެކޮންފަރެންސް

  ☐ ބ ނުމެއްނ ން:  ☐ ބ ނުން:  އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ަބޔާން ަބދަލުކުރަން:

  

ދ  އިރުޝާދުތަކާއި   މެދުވެރިކޮށް ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް ބ އްވުމަށް ކޯޓުން  ޓެލެކޮންފަރެންސްއީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުމުގައި އަދި  
މަޢުލ މާތު ދިނުމަށާއި، ޢާއްމު އަދަުބތަކާ    މަޖްލީހުގައި، ތެދު، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އަދި ޝަރީއަތުގެ  އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި

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

ގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށް  ސޮއިކުރަންޖެހ  ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށާއި، މި ޝަރީޢަތާއި ގުޅ  އެނ ން ވެސް ކަންކަމުގައި ކޯޓުން އަންގާ ގޮތެއް
 ރިކަމުގައި އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ކޯޓަށް ފުރިހަމަ އެއްާބރުލުން ދ ންހު

 ސޮއި: 

 ނަން:

 ތާރީޚް:  

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން: 

 )އިނގިލީގެ ނިޝާން ސާފުކޮށް ފެންނަންވާނެއެވެ( 
 

 އިރުޝާދު:  
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