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 ފޯމު   ދ  އަމުރަށްއެ ކޯޓު  ގެ ދަށުން  ޤާނޫނު   ރައްކާތެރިކުރުމާބެހ   ޙައްޤުތައް   ކުޑަކުދިންގެ 
  ސަމާލުކަމަށް: މި ފޯމު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު ވިދާޅުވާށެވެ!  

 ( .ހޯދުމަށެެވ އް)ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހ  ޤާޫނނު(ަގއި ބަޔާންކުރާ އަމުރުތަ  2019/19ޤާނޫނު ަނންބަރު  ފޯމުން ހުށަހެޅ ނީ)ނޯޓް: މި 

 :ތު މަޢުލޫމާ   ފަރާތުގެ   އަމުރަށްއެދ   .1
     

  :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  1.1
 

  :ރު އައިޑީ ކާޑު ނަންަބ 1.2
 

  ނަންަބރު ފޯނު 
 

  ޢުމުރު:
 

  :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  1.3
 

  މިހާރު ދިރިއުޅ  އެޑްރެސް:  1.4
 

 ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު  ކޯޓަށް 1.5
 : އެޑްރެސްފޮނުވަންވީ

 
 

  
 

  މަގު:   ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެޕާޓްމަންޓް: 
 

   އީމެއިލް އެޑްރެސް:  1.6
 

 :ތު މަޢުލޫމާ   ފަރާތުގެ   ރައްދުވާ   އަމުރު  .2
     

  :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  2.1
 

  :ރު އައިޑީ ކާޑު ނަންަބ 2.2
 

  ފޯނު ނަންަބރު 
 

  ޢުމުރު:
 

  :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  2.3
 

  މިހާރު ދިރިއުޅ  އެޑްރެސް:  2.4
 

 ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު  ކޯޓަށް 2.5
 : އެޑްރެސްފޮނުވަންވީ

 
 

  
 

  މަގު:   ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެޕާޓްމަންޓް: 
 

   އީމެއިލް އެޑްރެސް:  2.6
 

 ކޯޓުގެ ބ ނުމަށް 

 ޗެކްކުރީ:  ފޯމު އެންޓްރީ: 
 

 ______ /Fm-C /_______ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

 ކުރީެގ ރެކޯޑު: 
 

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެުވނު ތާރީޚް: 
 

 
 

 
 

 ރަޖިސްޓްރާެގ ނިންމުްނ: 
 
 
 

 އްސަލަ ބެލުމަށް ކަނޑައެޅުނު ސެކްޝަން: މަ
 

 : ފޯމް ހިފައިގެން އައި ފަރާތުގެ ނަން 

 
 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

 
 ފޯނު ނަންބަރު:  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: 
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 ެށވެ( ޖެހާ  ނުންވާ ގޮޅީގައި މި ފާހަގަ:)ބ  : ގެ ބާވަތް އަމުރު  .3
    

   އެސެސްމަންޓް އަމުރުވަގުތީ  ☐
 ކުއްޖާއާ ގުޅ  ޮގތުން ކުރަްނޖެހ  ތަޙުޤީޤެއް ކުރުމަށް ކުއްޖާެގ މައިންބަފައިންެގ ުނަވތަ ބެލެިނވެރިްނެގ ރުހުން ނުލިބުން  ☐ 
 ބެލެިނވެރިްނެގ ރުހުން ނުހޯދ  ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުެވރިުވން ކުއްޖާއާ ގުޅ  ޮގތުން ކުރަްނޖެހ  ތަޙުޤީޤެއް ކުރުމަށް ކުއްޖާެގ މައިންބަފައިންެގ ުނަވތަ  ☐ 
 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު  ☐
 ސުޕަވިޜަން އަމުރު  ☐
   އެހެނިހެން:  ☐
    

 

 :މަޢުލޫމާތު   ކުއްޖާގެ   ހިމެނ    މައްސަލައިގައި  .4
 ޢުމުރު  އެޑްރެސް މިހާރު އުޅ    ރު ނަންބަ   ކާޑު   އައިޑީ  ނަން   ފުރިހަމަ ކުއްޖާގެ  

1 .     
2 .     
3 .     
 

 : މަޢުލޫމާތު   ފަރާތުގެ   ބަލަމުންގެންދާ   މިހާރު   ކުއްޖާ  .5
    

  : ނަން ފަރާތުގެ ަބލަމުންގެންދާ މިހާރު ކުއްޖާ 5.1
 

  ނަންަބރު:  ކާޑު އައިޑީ 5.2
 

  : ގުޅުން ހުރި ކުއްޖާއާ
 

  : އެޑްރެސް ދިރިއުޅ  މިހާރު 5.3
 

  އެހެނިހެން  ☐ ދެފަރާތުން އެއެބަސްވެގެން  ☐ ކޯޓުގެ ޙުކުމަކާ ގުޅިގެން  ☐ :ޙައިޘިއްޔަތު ަބލަމުންދާ ކުއްޖާ 5.4
 

    

 

 (.ނެވެހައިގެން)މި ބައި ފުރަންވާނީ ވަކި ނުކުާތތަކަކަްށ ބަ : ސަބަބު   އަމުރަށްއެދ   .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 )އިތުރަްށ ލިޔަން ބ ނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  
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   : ގޮތް   މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދ   .7

 
 
 
 
 
 
  

 )އިތުރަްށ ލިޔަން ބ ނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ.( 
 
 

 އެތަކެތީން   އަދި  ލިސްޓްކޮށް  ހުށަހަޅަްނާވނީ  ތަކެތި  ލިޔުންތަކާއި  ހިމެނިފައިާވ  މިބައިަގއި):  ލިޔެކިޔުން   ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ ނަމާއި   ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި    .8

 .( ބަޔާންކުރުމަށްފަހުގައެެވ ކަންތައްތައް ނުަވތަ ުނކުތާ ބ ުނންާވ ސާބިތުކުރުމަށް ޝަރީޢަތަށް
 
 
 
 
  

 )އިތުރަްށ ލިޔަން ބ ނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބ ނުންކުރެވިދާނެއެވެ.( 
 

 
 

 މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.

  ތާރީޚް:  ސޮއި:   : ނަން   ހުށަހަޅާފަރާތުގެ 
 
 
 
 

 ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!   ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހ  ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް މި  

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ދިެވހިރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދ  ކާޑުެގ ކޮޕީ  ☐
 ކުއްޖާެގ އުފަްނދުަވހުެގ ސެޓްފިކެޓުެގ ކޮޕީ ☐
އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާފައިާވަނމަ، އެހެން    މައްސަލައެއް   ގުޅުްނހުރިކުއްޖާއާ    ☐

 ލިޔުންތަކުެގ ކޮޕީ  އެ
 ( ރުފިޔާ ފަންސަީވސް) ރ25.00 ޮގތުަގއި ފީެގ ފޯމު ☐
 

  ރިޕޯޓުގެ   ޮގތުގެ   ނިމުނު  ނިމިފައިާވަނމަ،  ކޯޓަކުން  މައްސަލައެއް  ގުޅުްނހުރި  ކުއްޖާއާ  ☐

 ކޮޕީ  ރިޕޯޓުެގ  ޚުލާސާ ނުަވތަ ކޮޕީ

  ދަޢުވާކުރާ )  . ކޮޕީ   ސެޓު   3  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ   އެންމެހާ   ހުށަހަޅާ   ފޯމާއެކު   ފޯމާއި   ދަޢުވާ   ☐

 .( ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ ކޮޕީއެއް ފަރާތަކަށް ކޮންމެ  އިތުރުވާ  އިތުރުވާނަމަ ފަރާތްތައް  ދަޢުވާލިބ  އަދި
 

 ފޯމު  އެދ   އެކަމަށް  އެދ ނަމަ، ހަމަޖައްސަން  މީހަކު ބަދަލުަގއި ނުަވތަ ަވކީލަކު ☐

 . ހިފައިގެންނެވެ  ލިޔުމެއް ރަސްމީ އެނގ ނެ ކާކުކަން އެމީހަކީ ނުވަަތ އައިޑީކާޑު އަންނަންވާނީ ނަމަ  އަންނަ ހިފައިގެން ކޯޓަްށ ފޯމު  މައްސަލައިގެ މި  މީހަކު އެހެން ނޫން މީހާ ހުަށހަޅާ މައްސަލަ
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އިރުޝާދު   ދެވިފައިވާ   ފުރުމަށް   ފޯމު   

 :ދ ންވީކަންކަން   ސަމާލުކަން   ފުރުމުގައި   ފޯމު 
 .ގަލަމަކުންނެވެ ނުފ ދ   ދެލި ނޫކުލައިގެ  ނުވަތަ  ކަޅު  އެނގ ނ ގޮތަށް  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  ހިމެނ  ފަރާތް  ރައްދުވާ ދަޢުވާއެއް އެ ސަބަބާއި ކުރަންޖެހުނު ދަޢުވާއެއް އެ ކަންތައްތަކާއި ބ ނުންވާ  ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ  ލިޔަންވާނީ  ޚުލާޞާ  ދަޢުވާގެ  •
 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ  ލިޔުމަކުން ތައްޔާކުރުކޮށްފައިވާ  އެއްގޮތަށް މިފޯމާ ޖާގަނެތްނަމަ  ލިޔާނެ   މަޢުލޫމާތު ދ ންޖެހ  އެނަންބަރެއްގައި ތަންތަނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  ށް ބ ނުންތަކަ ފޯމުގައިއެކި •

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

 .ހަމަވާނަމައެވެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިހާ  ވާބުނެފައި  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 ދަޢުވާލިބ  ފަރާތްތައް އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އިތުރު ކޮޕީ ސެޓެއް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. ،ކޮޕީގެ އިތުރުން ސެޓު  3ޖުމްލަ   އަޞްލާއެކު ސެޓުގެ ފޯމު •
 .ދެންނެވީމެވެ ވާހަކަ  ބަލައިނުގަނެވ ނެ  ފޯމުތައް ހުށަހަޅާ  ޚިލަފަށް  މިއާ .އެވެ  އެވަނީ ގައިތިރީ  ގޮތް  ތަރުތީބުކުރާނެ  ސެޓު ފޯމު •

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

 ފޯމެއްނަމަ އެ ފޯމެއް ބަލައިގަނެވ ނީ ތަރުޖަމާނެއް ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ދިވެހި ބަސް ރަނގަޅަށް ފަހުމް ނުވާ ބިދ ސީއަކު ހުށަހަޅާ  •

 ހުށަހެޅ  ފޯމް އިސްލާޙްކުރުން: 
  އެންގުމުގެ   ޙާޟިރުވުމަށް  ކޯޓަށް  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  އެންގުމާއި  އެކަން  ލިޔުމުން  ފޯމެއްނަމަ  ބަލައިނުގަނެވ ނެ  ކުރުމާއި  އިސްލާހު  ފޯމެއްނަމަ  ކުރަންޖެހ   އިސްލާހު  ބަލައިގަތުމަށްފަހު،  ފޯމު  ކައުންޓަރުން •

 .ލިބިގެންވެއެވެ  އަށް ރަޖިސްޓްރާރ އިޚްތިޔާރު
 .  މުއްދަތަކެވެ ދުވަހުގެ  3  ދެވ ނީ ގިނަވެގެން  ކުރުމަށް އިސްލާހު  ފޯމު  ގޮތަށް  ނުހިމެނ ނ  ދުވަސްތައް ބަންދު ރަސްމީ •
 .ކުރެވ ނެއެވެ ބާޠިލް ފޯމު  ނުކޮށްފިނަމަ އިސްލާހު މުއްދަތުގައި ދީފައިވާ ކުރުމަށް ލާހުއިސް  ފޯމު •
  ނިންމުމަކާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހ ނަމަ އަލުން އެ ނިންމުމެއް ބަލައިދިނުމަށްއެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ •
 ދުވަހު ތެރ ގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 7ވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނ  ގޮތަށް  މިގޮތުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައިދިނުމަށް އެދ ނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ދު •

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

 .ހަވާލުކޮށްދ ނެއެވެ  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
 .ހަޅަންވާނެއެވެ ހުށަ 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  ހާޒިރުވާންޖެހ   ހާޒިރުވެވ ނީ  މަޖިލީހަށް  ޝަރީއަތުގެ ބަދަލުގައި •

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

 .ލިބިގެންވެއެވެ 
ނުވަތަ ރާއްޖ ން ބ ރުގައި ނަމަ  އެއްސިވިލް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީހިމެނ  ގޮތަށް، " ގައި ހިމެނ  ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ކޯޓުން ކަނޑައަޅަފައިވާ "ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދ  ފޯމު •

 ން އެދ  ފޯމު" ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހ ނެއެވެ.ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް ހުށަހަޅާނަމަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅަފައިވާ "ބަދަލު ހަމަޖައްސަ

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

 މިނިޓް ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 15ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ  

 ވަނުން )ތަދައްޚުލްވުން(:    ތެރެއަށް   މައްސަލައެއްގައި   ހިނގަމުންދާ   ހުށަހެޅި   ކޯޓަށް 
ންމައިފިނަމަ މައްސަލައިގެ ބައިވެރިވެ، ނި  ކޯޓުން  ހިމެނ ކަމަށް  މަޞްލަޙަތު  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ފޯމު  ހުށަހެޅުމުން  ފޯމު  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް  އެދ ނަމަ  ތަދައްޚުލުވާން  މައްސަލައެއްގައި  ހިނގަމުންދާ  ކޯޓުގައި •

 މުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  މައްސަލައާގުޅިގެން ދައްކަން ބ ނުންވާ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި މައްސަލައާގުޅިގެން ހުށަހަޅަން ބ ނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯޑްތައް ހުށަހެޅު
 

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

 


