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 ފޯމު   ހުށަހަޅާ  ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި   ވަޞިއްޔަތް
  ރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު ވިދާޅުވާށެވެ! ފުސަމާލުކަމަށް: މި ފޯމު   

 

 : ތު މަޢުލޫމާ   ވަޞިއްޔަތްކުރި ފަރާތުގެ  .2 : ތު މަޢުލޫމާ   ފަރާތުގެ   ހުށަހަޅާ   މައްސަލަ  .1
  

   :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  1.1
   :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  2.1

   : ނަންަބރު ފޯނު   ރު: ނަންބައައިޑީ ކާޑު  1.2
   ރު: ނަންބައައިޑީ ކާޑު  2.2

   ޢުމުރު:    އުފަން ތާރީޚް:  1.3
   ނިޔާވިއިރު ޢުމުރު:    އުފަން ތާރީޚް:  2.3

   :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  1.4
   :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  2.4

   މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  1.5
   :ނިޔާވި ތަން 2.5

   އެޑްރެސް:  ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ 1.6
   : ރީޚްނިޔާވި ތާ 2.6

    މަގު:    ފަންގިފިލާ، އެާޕޓްމަންޓް: ވަނަ     
    

 ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް 
 : ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  ފޯމު ޗެކްކުރީ:  :ބަލައިގަތް  ފައިސާ އެންޓްރީ: 

_______/ Fm-C/ ______ 
 ރަޖިސްޓްރާގެ ނިންމުން: 

 ސެކްޝަން: އްސަލަ ބެލުމަށް ކަނޑައެޅުނު މަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:  ކުރީގެ ރެކޯޑް: 
 
 

 : ނަންބަރު ފޯނު އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:  ދާއިމީ އެޑްރެސް:  : ހިފައިގެން އައި ފަރާތުގެ ނަން  ފޯމު
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 : މަޢުލޫމާތު   ގުޅޭ   ވަޞިއްޔަތާ   އެދޭ   ކުރަން  ތަންފީޛު  .3
   :ޤަޟިއްޔާ ނަންަބރުމައްސަލައިގެ  3.1

   :ތާރީޚު ހުށަހެޅުނު 3.2
   :ތާރީޚް ނިމުނު 3.3

 
 ތަންފީޛު ކުރަން އެދޭ ޤަޟިއްޔާގައި ވަޞިއްޔަތުން ލިބޭ ފަރާތްތައް:  .4

 ފޯނު ނަންބަރު  ރު އައިޑީ ކާޑު ނަންބަ  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  )އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(  ދާއިމީ އެޑްރެސް  ޢުމުރު  ނަން ފުރިހަމަ
1 .       
2 .       
3 .       
4 .       
5 .       
 
 ވާރިޘުން: ވަޞިއްޔަތްކުރި ފަރާތުގެ   .5

 ނިޔާވިމީހާއާ ހުރިގާތްކަން  ފޯނު ނަންބަރު  ރު އައިޑީ ކާޑު ނަންބަ  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  )އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(  ދާއިމީ އެޑްރެސް  ޢުމުރު  ފުރިހަމަނަން 
1 .        
2 .        
3 .        
4 .        
5 .        
6 .        
7 .        
8 .        
9 .        
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 : މަރު ސާބިތުކުރުމަށާއި ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމަށް(  )ވަޞިއްޔަތްކުރި ފަރާތުގެ  ހެކިންގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރުކުރަން އެދޭ މީހުން  .6
 ނަންބަރު ފޯނު   ރު އައިޑީ ކާޑު ނަންބަ  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  )އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(  ދާއިމީ އެޑްރެސް  ޢުމުރު  ފުރިހަމަނަން 

1 .       
2 .       
       

 

 އިޤްރާރުވަމެވެ. އަޅުަގނޑު ކަމަށް  ތުމަުއލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާ މިފޯމު ފުރުމުަގއި ދީފައިވާ

 

    ތާރީޚް:  
  : ނަން   ހުށަހަޅާފަރާތުގެ     
    

 ސޮއި: 
 

      
 

 ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!   ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް މި  

 ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ. މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާްތތަކުގެ  ☐

 ކޮޕީ  އެލިޔުމެއްެގ  އޮތްނަމަ ލިޔުމެއް ޝަރުޢީ ބޭނުްނާވ މައްސަލައަށް ☐ 
 ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިާވ މުދަލެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީެގ ކޮޕީ  ☐ 

 ކޮޕީ  ލިޔުމުެގ ފަރާތުެގ މަރުސާބިތުކުރި ަވޞިއްޔަތްކުރި ☐ 
 ކީލަކު ނުަވތަ ބަދަލުަގއި މީހަކު ހުށަހަޅާަނމަ، އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު ަވ ☐ 

ރަހުނު ކުރެިވފައިާވ މުދަލެއް ނަމަ ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތުެގ އިޢުތިރާޟެއް    ☐ 
 ނެތްކަމުެގ ލިޔުން 

 ކޮޕީ. ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުޮގތުެގ ރިޕޯޓުެގ  އެދޭ ކޮށްދިުނމަށް ތަންފީޛު ☐ 
 (. ރުފިޔާ ފަންސަީވސް) ރ25.00 ޮގތުަގއި  ފީެގ ފޯމު ☐ 

 

 . ހިފައިެގންނެެވ ލިޔުމެއް ރަސްމީ  އެނޭގނެ ކާކުކަން އެމީހަކީ ނުަވތަ އައިޑީކާޑު އަންނަްނާވނީ ނަމަ އަްނނަ ހިފައިެގން ކޯޓަށް ފޯމު މައްސަލައިެގ މި މީހަކު  އެހެން ނޫން މީހާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
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 އިރުޝާދު   ދެވިފައިވާ   ފުރުމަށް   ފޯމު 

 :ދޭންވީކަންކަން   ސަމާލުކަން   ފުރުމުގައި   ފޯމު 
  ނުފޭދޭ   ދެލި  ނޫކުލައިގެ  ނުވަަތ  ކަޅު  އެނގޭނޭގޮަތްށ  ކިޔަން  ސާފުކޮްށ  އެއްޗެއް  ލިޔެފައިހުންނަ  ފުރަންވާނީ،  ފޯމު  އަުތންލިޔެ •

 .ގަލަމަކުންނެވެ
"  ފޮންޓް  ފަރުމާ]  ފުރަންވާނީ  މަޢުލޫމާުތ  ފުރިހަމަކުރާނަމަ،  މަޢުލޫމާުތ  މިފޯމުގައި  ނުވަަތ  ަތއްޔާރުކުރާނަމަ  އެއްގޮަތްށ  މިފޯމާ •

 . ގައެވެ 12  ސައިޒް ފޮންޓް ގައި،
  މިފޯމާ   ޖާގަނެްތނަމަ ލިޔާނެ މަޢުލޫމާުތ ދޭންޖެހޭ  އެނަންބަރެއްގައި ަތންަތނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭނުންތަކަްށ ފޯމުގައިއެކި •

 . ހުަށހެޅިދާނެއެވެ ލިޔުމަކުން ަތއްޔާކުރުކޮށްފައިވާ އެއްގޮަތްށ
 :ދޭންވީކަންކަން   ސަމާލުކަން   ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު 

 ފޯމެޓަްށ   ފޯމެއްގެ  އެ  ނުވަަތ  ފޯމަކުން   ކުރެވިފައިވާ  ޚާއްޞަ  ހަުށހެޅުމަްށ  މައްސަލައެއް   އެ  ބަލައިގަނެވޭނީ  ފޯމު •
  ފުރިހަމަ   މަޢުލޫމާުތ  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ   ފުރިހަމަ   ފޯމުގައި   އަދި . ކޮށްފައިވާނަމައެވެ  ފުރިހަމަ  ފޯމު  ަތއްޔާރުކުރެވިފައިވާ

 . ހަމަވާނަމައެވެ ލިޔެކިޔުންަތއް ހުރިހާ  ބުނެފައިވާ ހުަށހެޅުމަްށ ފޯމެއްގައި އެ ހުަށހަޅާއިރު ފޯމު ކުރުމަށްފަހު،
 . ހުަށހެޅުއްވުމުންނެވެ ކުރެއްވުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ކަންކަން ތިރީގައިވާ ބަލައިގަންނާނީ ފޯމު ކޯޓަްށ •

o ުޖަހާފައިވުން  ހީރަސް ސެޓުތަކުގައި ފޯމ 
o ްކަނަެށވެ މަީތ ފަރާުތގެ ވީ ވައަާތ ފޯމުގެ ޖަހަންވާނީ ހީރަސ. 

 . ދެންނެވީމެވެ  ވާހަކަ  ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ފޯމުަތއް  ހުަށހަޅާ  ޚިލަފަްށ  މިއާ  .އެވެ  އެވަނީ  ތިރީގައި  ގޮްތ  ތަރުީތބުކުރާނެ  ސެޓު  ފޯމު •
o ާފޯމު ދަޢުވ 
o ާކޮޕީ  އައިޑީކާޑު ފަރާުތގެ ހުަށހަޅ 
o ާތަކެތި  ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެންމެހައި ހުަށހަޅާ ފޯމާއެކު ދަޢުވ 

ދިވެހި ބަސް ރަނގަޅަްށ ފަހުމް ނުވާ ބިދޭސީއަކު ހުަށހަޅާ ފޯމެއްނަމަ އެ ފޯމެއް ބަލައިގަނެވޭނީ ތަރުޖަމާނެއް ހަމަޖައްސައި   •
 އެކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ފޯމު ހުަށހެޅުމުންނެވެ. 

 މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ނެގުމާގުޅޭ: 
 .  ދެއްކުމުންނެވެ ފީ ރުފިޔާގެ 25.00 ދައްކަންޖެހޭ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަްށ މައްސަލަ ބަލައިގަނެވޭނީ ކޯޓަްށ މައްސަލަ •
  .ވަގުުތގައެވެ  ބަލައިގަންނަ ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ ފީ ކޯޓަްށ •
 .ނުކުރެވޭނެއެވެ  ރިފަންޑެއް ފީ ދައްކާފައިވާ ،ބާިތލްކުރެވުނުނަމަވެސް ފޯމު ހުރެ ސަބަބަކާ އެއްވެސް •

 އިސްލާޙްކުރުން:   ފޯމު ހުށަހެޅޭ  
  ފޯމެއްނަމަ   ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ކުރުމާއި  އިސްލާހު  ފޯމެއްނަމަ   ކުރަންޖެހޭ  އިސްލާހު  ބަލައިގަުތމަށްފަހު،  ފޯމު  ކައުންޓަރުން •

  އަްށ  ރަޖިސްޓްރާރ  އިޚްިތޔާރު  އެންގުމުގެ  ޙާޟިރުވުމަްށ  ކޯޓަްށ  ސާފުކުރުމަްށ  މަޢުލޫމާުތ  އެންގުމާއި  އެކަން  ލިޔުމުން
 .ބިގެންވެއެވެލި

 .  މުއްދަތަކެވެ  ދުވަހުގެ 3 ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ކުރުމަްށ އިސްލާހު ފޯމު ގޮަތްށ ނުހިމެނޭނޭ ދުވަސްަތއް ބަންދު ރަސްމީ •
 . ކުރެވޭނެއެވެ ބާޠިލް ފޯމު ނުކޮށްފިނަމަ އިސްލާހު މުއްދަުތގައި  ދީފައިވާ ކުރުމަްށ އިސްލާހު ފޯމު •

 

ނިންމާ   • ހުަށހެޅުމުގެ  ރަޖިސްޓްރާރ  ކޯޓަްށ  ބަލައިދިނުމަްށއެދި  ނިންމުމެއް  އެ  އަލުން  ހިްތހަމަނުޖެހޭނަމަ  ނިންމުމަކާމެދު 
 އިޚްިތޔާރު އެ ނިންމުމަކާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަރާަތކަްށ ލިބިގެންވެއެވެ.

ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްަތއް  މިގޮުތން ދެވަނަ ފަހަރަްށ ބަލައިދިނުމަްށ އެދޭނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ދުވަހުން   •
 ދުވަހު ތެރޭގައި ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.  7ނުހިމެނޭ ގޮަތްށ 
 ހަމަޖެއްސުން:   / ބަދަލު   ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުން 

  ނުވަަތ   ފޯމު  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމްަށ  ކުރިން  މިނިޓް  30  ފެުށމުގެ  މަޖިލީސް  ޝަރީޢަުތގެ  ޢައްޔަންކުރާނަމަ  ވަކީލަކު •
 . ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ ތަކެިތ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ލިޔުމަކާއެކު ަތއްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމެޓަްށ އެފޯމުގެ

  ފޯމު   ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަްށ  ކުރިން   މިނިޓް  30  ފެުށމުގެ  މަޖިލީސް  ޝަރީޢަުތގެ  ޢައްޔަންކުރާނަމަ  މީހަކު  ބަދަލުގައި •
 . ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ

  މީހަކު   ނަމަވެސް ގާްތިތމާގެ.  މީހަކަެށވެ  ގާްތިތމާގެ  މީހާގެ   ހާޒިރުވާންޖެހޭ   ހާޒިރުވެވޭނީ  މަޖިލީހަްށ  ޝަރީއަުތގެ  ބަދަލުގައި •
 .  ލިބެގެންވެއެވެ ކޯޓަްށ އިހުިތޔާރު ގަބޫލުކުރުމުގެ މީހަކު އެހެން  ބަދަލުގައި  ނެްތނަމަ ހަމަޖެއްސެން 

އެ މީހަކީ    .ވާންވާނެއެވެ  މީހަކަްށ  އެނގިހުރި  މައުލޫމާުތ  ބޭނުންވާ  ޝަރީއަަތްށ  މީހާއަކީ  ހާޒިރުވާ  ޝަރީއަަތްށ  ބަދަލުގައި •
 .އެފަދަ މީހަކަްށ ނުވާނަމަ ބަދަލު ބާިތލުކުރުމުގެ އިހުިތޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަްށ ލިބިގެންވެއެވެ

މަޢުލޫމާ • ހުރިހާ  ހިމެނޭ  ގައި  ފޯމު"  އެދޭ  ހަމަޖައްސަން  "ބަދަލު  ކަނޑައަޅަފައިވާ  ގޮަތށް،  ެތއް  ކޯޓުން  ސިވިލް ހިމެނޭ 
ނުވަަތ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ނަމަ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ަތއްގަނޑު    އެއްކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ

ޖަހާފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް ހުަށހަޅާނަމަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅަފައިވާ "ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު" ހުަށހަޅާކަްށ 
 ޖެހޭނެއެވެ. ނު
 އަޑުއެހުން:   މަޖްލިސް   ޝަރީއަތުގެ 

އެކަމަށް   • ކަމުގައިވަނީނަމަ  ފަރާްތަތކެއް  ގުޅުންހުރި  ޚަޞްމުންނާއި  ފަރްާތތަކަކީ  އެދޭ  އަޑުއެހުމަްށ  މައްސަލަަތއް  ޢާއިލީ 
މިނިޓް ކުރިން    15ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުުތގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީސް ބޭއްވުމަްށ  

 ކޯޓަްށ ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.
 ވަނުން )ތަދައްޚުލްވުން(:    ތެރެއަށް   މައްސަލައެއްގައި   ހިނގަމުންދާ   ހުށަހެޅި   ކޯޓަށް 
  ހުަށހެޅި   މުފޯ  ހުަށހެޅުމުން  ފޯމު  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަްށ  އެދޭނަމަ  ަތދައްޚުލުވާން  މައްސަލައެއްގައި  ހިނގަމުންދާ  ކޯޓުގައި •

ންމައިފިނަމަ މައްސަލައިގެ ބައިވެރިވެ، މައްސަލައާގުޅިގެން ދައްކަން ބޭނުންވާ  ނި  ކޯޓުން  ހިމެނޭކަމަްށ  މަޞްލަޙަުތ  ފަރާުތގެ
ވާހަކަ ދެއްކުމާއި މައްސަލައާގުޅިގެން ހުަށހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯޑްަތއް ހުަށހެޅުމުގެ ފުރުޞަުތ އެފަރާތަކަްށ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.  

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

 . ކުރެވޭނެއެވެ 
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 ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ވާ އިޤްރާރު ޓެލެ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި   

 - މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު:

  ފުރިހަމަ ނަން )އާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު(:
  ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާ ރަށާއެކު(: 

  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރު:   އައި.ޑީ ކާޑު ނަންަބރު: 
  ވަޓްސްއަޕް / ވައިަބރ ނަންަބރު: 

  އީމެއިލް އެޑްރެސް:  
  މައްސަލައިގެ ާބވަތް: 

  ☐ ޭބނުމެއްނޫން:  ☐ ބޭނުން:  ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންދަން:ޓެލެ
  ☐ ޭބނުމެއްނޫން:  ☐ ބޭނުން:  އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ަބޔާން ަބދަލުކުރަން:

  

އަދި   ހުށަހަޅުމުގައި  މައްސަލަ  މެދުވެރިކޮށް  އިރުޝާދުތަކާއި ޓެލެއީމެއިލް  ދޭ  ކޯޓުން  ޭބއްވުމަށް  މަޖްލިސް  މެދުވެރިކޮށް ޝަރީއަތުގެ  ކޮންފަރެންސް 
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ތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާން އަންގައިފިނަމަ ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމަށާއި،  ފިލައިދިއުމުން، މިޝަރީޢަތާ ގުޅިގެން ކޯޓުން އަންގާ އެއްގުން 
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