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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
 

 
 

  ނަންބަރު:ފޯނު  1.2
 

  އުފަން ތާރީޚް:
 

  ޢުމުރު:
 

  :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  1.3
 

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 1.4
 

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު  ކޯޓަށް 1.5
 :އެޑްރެސް ފޮނުވަންވީ

 
 

  
 

  މަގު:   ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެޕާޓްމަންޓް:
 

  :ގުޅުން މީހާއާހުރި މަރުވި 1.6
 

 

 :މަޢުލޫމާތު  މަރުވިމީހާގެ  .2
  ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު    

 :(ބިދޭސީެއްއނަމަ ޕާސްޕޯޓު ަނންބަރ)

 

     :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  2.1
  އުފަން ތާރީޚް: 2.2

 

  :ތާރީޚް މަރުވި
 

   ޢުމުރު:މަރުވިއިރު 
   :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  2.3
   :އެޑްރެސް ދާއިމީ ނަމާއި ފުރިހަމަ ބައްޕަގެ 2.4
   ކައިވެނިކުރި ތާރީޚް:   :ނަްނބަރު ސެޓްފިކެޓް ކާވެނީގެ ކުރި ފަހުން އެންމެ 2.5
 ފުރިހަމަކުރާށެވެ.(ޖެހުމާއިއެކު މައުލޫމާތު   )ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި މި ފާހަގަ:މަރުވީ ފިރިހެންމީހާނަމަ، މަރުވިިއރު އަންހެންމީހާ އިންގޮތް:  2.6
ނޑަށް  ބަލިވެއިނދެ ☐ ހަށިހުސްކޮށް  ☐   ހަށިހުސްކޮށް  ☐ މަސް   ބަ
 

 ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް 

 އެންޓްރީ:
 
 
 

 ފޯމް ޗެކްކުރީ:
 

 ______ /Fm-C /_______ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

 ރަިޖސްޓްރީ ކުެރވުނު ތާީރޚް: ރަިޖސްޓްރޭޝަްނ:
 

 :ބަަލއިަގތް ފައިސާ
 
 
 

ނޑަެއޅުނު ސެްކޝަން:މަ ރަިޖސްޓްާރގެ ނިންމުްނ:  ްއސަލަ ބެލުމަށް ކަ
 

 :ފޯމް ހިފައިގެން އައި ފަރާތުގެ ނަން 
 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 

 :ފޯނު ނަންބަރު  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

 

 

 
ނޑޭރި ޕޯޓަލ    ބަ

ފޯމު ފީ ފޯމު ހުށަހަޅަނ ވާނީ 
އޭގެ ، ހުދެއ ކުމަށ ފަ

 ސ ލިޕާއެކުގައެވެ.
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 މަރުވިމީހާގެ މަރު ސާބިތު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ މަޢުލޫމާތު: .3
 ފޯނު ނަންބަރު   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  އެޑްރެސްދާއިމީ  އައިޑީާކޑު ނަންަބރު  ނަން
     
     

 
 

 މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.

  ތާރީޚް:  ސޮއި:  :ނަން  ހުށަހަޅާފަރާތުގެ 
 
 

 ފާހަގަ ޖަހާށެވެ! ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް މި 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ. ☐

 ކާކުކަން ނުވަތަ ކޮޕީ ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ނިޔާވި ފަރާތުގެ ☐
 .ކޮޕީ ލިޔުމުގެ ރަސްމީ ފޮޓޯޖެހި  އަންގައިދޭ

 ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ. ☐

 .ސްޓޭމްޕް  ރެވެނިއު ރުފިޔާގެ( ފަހެއް) 5 ☐

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

 (Death Certificate). ކޮޕީ ލިޔުމުގެ ރަސްމީ އަންގައިދޭ  މަރުވިކަން ☐

 .ކޮޕީ ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ދެހެކީންގެ ސާބިތުކުރެވޭ މަރުވިކަން ☐

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

 .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، ފޯމު އަތުންލިޔ 

 .ގަލަމަކުންނެވެ 
 ާފޮންޓް ފަރުމާ ] ފުރަންވާނީ މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަކުރާނަމަ، މަޢުލޫމާތު  މިފޯމުގައި  ނުވަތަ  ތައްޔާރުކުރާނަމަ އެއްގޮތަށް މިފޯމ "

 .ގައެވެ 12 ސައިޒް ފޮންޓް ގައި،
 ެއެ  ސަބަބާއި ކުރަންޖެހުނު  ދަޢުވާއެއް އެ ަކންތައްތަކާއި ބޭނުންވާ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ ލިޔަންވާނީ ޚުލާޞާ ދަޢުވާގ 

 . ކޮށެވެ ޚުލާޞާ ކުރުކޮށް ގޮތަށް ހިމެނޭ ފަރާތް ރައްދުވާ ދަޢުވާއެއް
 ިމިފޯމާ  ޖާގަނެތްނަމަ  ލިޔާނެ މަޢުލޫމާތު  ދޭންޖެހޭ  އިއެަނންބަރެއްގަ ތަންތަނުގައި ކަނޑަައޅާފައިވާ ބޭނުންތަކަށް ފޯމުގައިއެކ 

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ލިޔުމަކުން ތައްޔާކުރުކޮށްފައިވާ އެއްގޮތަށް

 :ދޭންވީކަންކަން  ސަމާލުކަން ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު 
 ުފޯމެޓަށް  ފޯމެއްގެ އެ ނުވަތަ ފޯމަކުން ކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލައެއް އެ ބަލައިގަނެވޭނީ ފޯމ 

 ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު  ެއންމެހައި  ކުރަްނޖެހޭ ފުރިހަމަ ފޯމުގައި އަދި .ކޮށްފައިވާނަމައެވެ ފުރިހަމަ ފޯމު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ
 .ހަމަާވނަމައެވެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިހާ ބުނެފައިވާ ހުށަހެުޅމަށް ފޯމެއްގައި އެ  ހުށަހަޅާއިރު ފޯމު ކުރުމަށްފަހު،

 ްހުށަހެޅުއްވުމުންނެވެ ކުރެއްވުަމށްފަހު ފުރިަހމަ ކަންކަން ތިރީގައިވާ ންނާނީބަލައިގަ ފޯމު ކޯޓަށ. 
 ުޖަހާފައިވުން  ހީރަސް ސެޓުތަކުގައި ފޯމ 
 ްކަނަށެވެ މަތީ ފަރާތުގެ ވީ ވައަތާ ފޯމުގެ  ޖަހަްނވާނީ ހީރަސ. 

 ުާވހަކަ ބަލައިނުގަނެޭވނެ ފޯމުތައް ހުށަހަޅާ  ޚިލަފަށް މިއާ  .އެވެ  އެަވނީ ތިރީގައި ގޮތް ތަރުތީބުކުރާނެ ސެޓު  ފޯމ 
 .ދެންނެވީމެވެ
 ެފޯމު  ހުށަަހޅ އެދި ލިޔުމަށް މަރުސާބިތުވިކަމުގ 
 ާކޮޕީ އައިޑީކާޑު  މަރުވިމީހާގެ  ފަރާތާއި ހުށަހަޅ 
 ާތަކެތި ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެންމެހައި  ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ދަޢުވ 

 ަެއ ފޯމެްއ ބަލައިގަނެވޭީނ ތަރުަޖމާނެްއ ހަަމޖައްސަިއ  ދިވެހި ބަސް ރަނގަޅަށް ފަހުމް ނުވާ ބިދޭސީއަކު ހުށަހަޅާ ފޯމެއްނަމ
 އެކަމުގެ ލިޔުމާއެުކ ފޯމު ހުށަހެުޅމުންނެވެ.

 މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ނެގުމާގުޅޭ:
 ަދެއްކުމުންނެވެ ފީ ރުފިޔާގެ 25.00 ދައްކަންޖެހޭ ރަިޖސްޓްރީކުރުމަށް މައްސަލަ  ބަލައިގަނެވޭނީ  ކޯޓަށް މައްސަލ.  
 ްވަގުތުގައެވެ ބަލައިގަންނަ ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ ފީ ކޯޓަށ. 
 .ެއެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ފޯްމ ބާތިލްކުރެވުނުނަމަވެސް، މިފައިާސ އަނބުރާ ރައްދުނުކުރެވޭނެއެވ 

 ހުށަހެޅޭ ފޯމް އިސްލާޙްކުރުން:
 ްފޯމެއްަނމަ ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ކުރުމާއި  ިއސްލާހު  ފޯެމއްނަމަ ކުރަްނޖެހޭ  އިސްލާހު  ބަލައިގަތުމަށްފަހު، ފޯމު  ކައުންޓަރުނ 

 އަށް  ރަޖިސްޓްރާރ އިޚްތިޔާރު އެންގުމުގެ ޙާޟިރުވުމަށް ކޯޓަށް ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު އެންގުމާއި އެކަން ލިޔުމުން
 .ލިބިގެންވެއެވެ

 ީމުއްދަތަކެވެ ދުވަހުގެ 3 ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ކުރުމަށް އިސްލާހު  ފޯމު  ގޮތަށް ނުިހމެނޭނޭ ދުވަސްތައް ބަންދު ރަސްމ . 

 ުކުރެވޭނެއެވެ ބާޠިލް  ފޯމު ނުކޮށްފިަނމަ އިސްލާހު މުއްދަތުގައި ދީފައިވާ ކުުރމަށް އިސްލާހު ފޯމ. 
  ެރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިްނމުމަާކމެދު ހިތްހަމަުނޖެހޭނަމަ އަުލްނ އެ ނިންމުމެއް ބަލައިދިނުމަށްއެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގ

 ގުޅުންހުރި ޮކންެމ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  އިޚްތިޔާރު އެ ނިންމުމަކާ 
  ްމިގޮތުން ދެވަަނ ފަހަރަށް ބަލައިދިނުމަށް އެދޭނަަމ ެއ ނިްނމުމެްއ ނިްނމި ދުވަހުްނ ފެށިގެން ރަްސީމ ބަންދު ދުވަސްތައ

 ދުވަުހ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 7ނުހިމެނޭ ގޮތަށް 
 ހަމަޖެއްސުން: / ބަދަލު  ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުން 

 ުނޑައެޅިފައިވާ އެަކމަށް ކުރިން މިނިޓް 30 ފެށުމުގެ މަޖިީލސް ޝަރީޢަތުގެ ޢައްޔަންކުރާނަމަ ވަކީލަކ  ނުވަތަ ފޯމް  ކަ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ލިޔުމަކާއެކު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމެޓަށް އެފޯމުގެ

 ިފޯމް ަކނޑަެއޅިފައިވާ އެކަމަށް ކުރިން މިނިޓް  30 ފެށުުމގެ މަޖިީލސް ޝަރީޢަތުގެ ރާނަމަޢައްޔަންކު މީހަކު ބަދަލުގައ 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ިމީހަކު  ަނމަވެްސ ގާތްތިމާގެ . މީހަކަށެވެ ގާތްތިމާގެ  ީމހާގެ ހާޒިރުވާންެޖހޭ ހާޒިރުވެޭވނީ މަޖިލީހަށް  ޝަރީއަތުގެ ބަދަލުގައ 
 . ލިބެގެންވެއެވެ ކޯޓަށް އިުހތިޔާރު ގަބޫލުކުރުމުގެ  މީހަކު އެހެން ބަދަލުގައި ނެތްނަމަ  ހަމަޖެއްެސން

 ިއެ މީހަކީ  .ާވންވާނެއެވެ މީހަކަށް އެނގިހުރި  މައުލޫމާތު ބޭނުންވާ ޝަރީއަތަށް މީހާއަކީ ހާޒިރުވާ ޝަރީއަތަށް ބަދަލުގައ
 .ރަށް ލިބިގެންވެއެވެ އެފަދަ މީހަކަށް ނުވާނަމަ ބަދަލު ބާތިލުކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު މައްސަަލ ބަލާ ފަނޑިޔާ

  ްސިވިްލ ިހމެޭނ ގޮތަށް، ކޯޓުން ކަނޑަައޅަފައިވާ "ބަދަލު ހަަމޖައްސަްނ އެދޭ ފޯމު" ގަިއ ހިމެޭނ ހުރިާހ މަޢުލޫމާތެއ
ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ނަމަ ަރސްމީ އިދާރާއަކުން ތައްގަނުޑ  އެއްކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ

ޖަހާފައިވާ ޕަވަރ އޮްފ އެޓަރނީއެއް ހުށަހަާޅނަަމ ކޯޓުްނ ކަނޑަައޅަފައިވާ "ބަދަލު ަހމަޖަްއސަްނ އެދޭ ފޯމު" ހުށަހަޅާކަްށ 
 ނުޖެހޭނެއެވެ.

 އަޑުއެހުން: މަޖްލިސް ޝަރީއަތުގެ 
 ެދޭ ފަރާތްތަކަކީ ޚަޞްމުންނާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވަނީނަމަ އެކަމަށް ޢާއިލީ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް އ

މިނިޓް ކުިރން  15ކަނޑައަޅާފައިާވ ފޯމު ފުރިަހމަ ކުުރމަށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ މަިޖލީްސ ބޭއްވުމަށް ަކނޑަެއޅިފައިވާ ވަގުތުެގ 
 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ވަނުން )ތަދައްޚުލްވުން(:  ތެރެއަށް  ލައެއްގައި މައްސަ ހިނގަމުންދާ  ހުށަހެޅި ކޯޓަށް 
 ިހުށަހެޅި ފޯމު ހުށަހެުޅމުން ފޯމު ކަނޑައެޅިފައިވާ ެއކަމަށް އެދޭނަމަ ތަދައްޚުލުވާން މައްސަލައެއްގައި ހިނގަމުންދާ ކޯޓުގައ 

ްނމައިފިނަމަ މައްަސލައިގެ ބައިވެރިވެ، މައްސަލައާގުޅިގެްނ ދައްކަން ބޭނުންާވ ނި ކޯޓުން  ހިމެނޭކަމަށް މަޞްލަޙަތު ފަރާތުގެ
ވާހަކަ ދެއްކުމާއި މައްސަލައާުގޅިގެން ހުށަހަޅަްނ ބޭނުންވާ ލިޔެިކޔުމާއި ރެކޯޑްތަްއ ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް 

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

 -މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު:

ފުރިހަމަ ނަން )އާއްމުކޮށް ކިޔާ 
 ނަމާއެކު(:

 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާ ރަށާއެކު(: 
  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:  އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

  ވަޓްސްއަޕް / ވައިބަރ ނަންބަރު: 
  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 
  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

  ☐ ބޭނުމެއްނޫން: ☐ ބޭނުން: ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންދަން:ޓެލެ
  ☐ ބޭނުމެއްނޫން: ☐ ބޭނުން: އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަޔާން ބަަދލުކުރަން:

  

މަޖްލިސް ބޭއްވުމަށް ކޯޓުން ދޭ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީއަތުގެ ޓެލެއީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުމުގައި އަދި 
ުތ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަާޅ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އަދި ޝަރީއަތުގެ މަޖްލީހުގައި، ތެދު މަޢުލޫމާ

އެފަދަ ކަމަކަށް ފުރުސަތު  ދިނުމަށާއި، ޢާއްމު އަދަބުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށާއި، އެހެން ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ވެސް 
ނުދިނުމަށާއި، ކުރިމަތިވެފައިާވ ޚާއްޞަ ޙާލަތު ފިލައިދިއުމުން، މިޝަރީޢަތާ ގުޅިގެން ކޯޓުން އަންގާ އެއްގުންތައް ފުރިހަމަ 

މަށާއި، މި ކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާން އަންގައިފިނަމަ ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމަށާއި، ސޮއިކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރު
އި ޝަރީޢަތާއި ގުޅޭ އެނޫން ވެސް ކަންކަމުގައި ކޯޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށް ކޯޓަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންހުރިކަމުގަ

 އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.
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