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 ފޯމު  ހިބައިދް ދިދުމަފް ހުފަހަޅާ
  ރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު ވިދާޅުވާށެވެ!ފުސަމާލުކަމަށް: މި ފޯމު  

 

 މަޢުލޫމާތު: ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  .1
  

   އުފަން ތާރީޚް:   ރު:އައިޑީ ކާޑު ނަންބަ    :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  1.1
   ޢުމުރު:   :ނަންބަރު ފޯނު    :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  1.2
   އީމެއިލް އެޑްރެސް:    މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 1.3
     މަގު:   ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެޕާޓްމަންޓް:   

   ނަމާއި އެަތނުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން: އެތަނެއްގެ ހަމަޖެިހފައިވާނަމަ އެހެންތަނެއް ދިރިއުޅޭނެ 1.4
 

 
 
 

 ބޭނުމަށް ކޯޓުގެ 
 ފޯމު ޗެކްކުރީ: :ބަލައިގަތް  ފައިސާ އެންޓްރީ:

 
 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 

_______/ Fm-C/ ______ 
 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

  ކުރީގެ ރެކޯޑް:
 
 

ނޑަެއޅުނު ސެްކޝަން:މަ ރަޖިސްޓްރާގެ ނިންމުން:  ްއސަލަ ބެލުމަށް ކަ
 
 

 :ހިފައިގެން އައި ފަރާތުގެ ނަން  ފޯމު

 
 އެޑްރެސް:ދާއިމީ 

 
 އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

 
 :ނަންބަރު ފޯނު

 

 
ނޑޭރި ޕޯޓަލ    ބަ

ފޯމު ފީ ފޯމު ހުށަހަޅަނ ވާނީ 
އޭގެ ، ހުދެއ ކުމަށ ފަ

 ސ ލިޕާއެކުގައެވެ.
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 ފަރާތް: ލިބޭ އިން ހިބަ  .2

)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  އައި.ޑީ ކާޑް ނަމްބަރު  ޢުމުރު  ނަން   ގުޅޭނެ ނަމްބަރު  މިހާރުގެ އެޑްރެސް  
ދޭ ފަރާތާ ހުރި 

 ގުޅުން 
 ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން 

 ހުރި / ނެތް 

1.         
2.         
3.         
4.         
 

 ގެ:މަރުވެފައިވާ ދަރިންގެ އުފަން ދަރިން ، ހިމެނޭ ފިރި، އަނބިން، ދަރިންގައި ނު އި ހިބަ  .3

)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  އައި.ޑީ ކާޑް ނަމްބަރު  ޢުމުރު  ނަން   ދޭ ފަރާތާ ހުރި ގުޅުން  ގުޅޭނެ ނަމްބަރު  މިހާރުގެ އެޑްރެސް  

1.        
2.        
3.        

 

 ގޯތީގެ  ތެރެއިން ގޯތި ގެދޮރު ހުރި ފަރާތްތައް:  ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ  އިން ހިބަ  .4

ގޯތީގެ ބޮޑުމިން  ނަން  ގުޅޭނެ ނަމްބަރު  އަތޮޅާއި ރަށް  ދާއިމީ އެޑްރެސް  އައި.ޑީ ކާޑް ނަމްބަރު  ނަން 
 )އަކަފޫޓުން(

ގޯތީގެ ބާވަތް 
 )އަމިއްލަ/ބަންޑާރަ(

1.         
2.         
3.         
4.         
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 ގޯތީގެ  ގެ ތެރެއިން ގޯތި ގެދޮރު ހުރި ފަރާތްތައް: މަރުވެފައިވާ ދަރިންގެ އުފަން ދަރިން  ،ނުހިމެނޭ ފިރި / އަނބިން / ދަރިންގައި އި ހިބަ  .5

ގޯތީގެ ބޮޑުމިން  ނަން  ގުޅޭނެ ނަމްބަރު  އަތޮޅާއި ރަށް  ދާއިމީ އެޑްރެސް  އައި.ޑީ ކާޑް ނަމްބަރު  ނަން 
 )އަކަފޫޓުން(

ގޯތީގެ ބާވަތް 
 )އަމިއްލަ/ބަންޑާރަ(

1.         
2.         
3.         
4.         

 
 

 ގޯތީގެ  ހުރިނަމަ:  ދަރިއަކު އުފަން  ދަރިއެއްގެ  މަރުވެފައިވާ  ދޭފަރާތުގެ އިން ހިބަ  .6

ގޯތީގެ ބޮޑުމިން  ނަން  ގުޅޭނެ ނަމްބަރު  އަތޮޅާއި ރަށް  ދާއިމީ އެޑްރެސް  އައި.ޑީ ކާޑް ނަމްބަރު  ނަން 
 )އަކަފޫޓުން(

ގޯތީގެ ބާވަތް 
 )އަމިއްލަ/ބަންޑާރަ(

1.         
2.         
3.         
4.         

 

 ފާހަގަ ޖައްސަވާ!( )ބޭނުންވާ ކަމަކާ ދިމާގައިވާ ގޮޅިގައި : ގޮތް  ފޮނުވަންވީ  އަމުރު  ހާޒިރުވުމުގެ  ކޯޓަށް  .8 ފާހަގަ ޖައްސަވާ!( )ބޭނުންވާ ކަމަކާ ދިމާގައިވާ ގޮޅިގައި  :ހާޒިރުވުމަށް  ކޯޓަށް  ގައި އި މައްސަލަ  .7

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ☐ ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސަން ބޭނުން  ☐

 ޤާނޫނީ ވަކީލަށް  ☐ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުން  ☐

ނޑައަޅާ ޮފުނވުމަށް ޝަރީޢަތަށް ބަދަލުގައި ☐ !(ފުރަންވާނެ ފޯމް އެކަމަށްއެދޭ ހަމަޖައްސާނަ ވަކީލު  ނުވަތަ  ބަދަލު: ނޯޓް )  ފަރާތަށް ކަ
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 ންދޭ މުދަލުގެ:  އި ހިބަ  .9

ބިމެއްނަމަ ބޮޑުމިން  ގުޅޭނެ ނަމްބަރު  ދާއިމީ އެޑްރެސް  ވެރިފަރާތުގެ ނަން  ނަން 
 )އަކަފޫޓުން(

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ 
 ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު 

1.       
2.       
3.       

 
 :ގޮތް  ހުށަހަޅާ  ދޭން އިން ހިބަ  .10
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 ދޭ މުދާ އިން ހިބަ  .11
 ރަހުނުކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު:  ،ނޫނެކެވެ ☐  އާއެކެވެ. ☐     ރަހުނު ކުރެވިފައިވާނަމަ 11.1

 
  

 
 ވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު:ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައި  ،ނޫނެކެވެ ☐  އާއެކެވެ. ☐   ވާނަމައެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި 11.2

 
  

 

 އިޤްރާރުވަެމވެ.އަޅުަގނޑު ކަމަށް  ތުމަުއލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާ މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ

  ތާރީޚް:  ސޮއި:  :ނަން  ހުށަހަޅާފަރާތުގެ 
 

 ފާހަގަ ޖަހާށެވެ! ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް މި 

ަމއްސަަލއިަގއި ހިެމނޭ ފަރާތްތަުކެގ ދިވެިހރައްިޔތެއްކަން އަްނގަިއދޭ ކާުޑެގ ކޮޕީ  ☐
 ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ަފރާތްތައް(، 6، 3، 2، 1)ފޯމުގެ 

އެއް ދުވަތަ އިމާރާތެއްގެ ވަކި ފުލޯރ) ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ދޭ މުދަލުގެހިަބއިން  ☐

ޕާޓްމަދްޓުގެ އެ ފުލޯރގެ ދުވަތަ އެ އެވަކި އެޕާޓްމަދްޓެއް ހިބައިދްދޭދް ހުފަހަޅާދަމަކ 

 ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ(

 
 

)ފޯމު   ދަަރނީގެ ރިކޯޑު ސާފުކުރާ ޯފމު. މި ފޯާމއެކު ހިމެނިަފިއވާ ☐
ނާަފދަ ދަަރންެޏއް ގައި ބު 76/28ބަލަިއގަެނވޭނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 (.ނެތްނަަމއެވެ

 ކޮޕީ  އެލިުޔމެްއގެ ާވނަމަ ލިޔުމެއް ެއހެން ަޝރުޢީ ބޭނުްނވާ ަމއްސަަލއަށް ☐

 ރ )ފަންސަީވސް ރުފިޔާ(.25.00ފޯމު ފީގެ ގޮތުަގއި  ☐

 ެބހެއްޓި ަރހުނު ުމދަލެއްަނމަ ުކރެވިަފިއވާ ރަހުނު ިހބައިން ދެނީ ☐
 ލިުޔން ނެތްަކމުގެ އިޢުތުރާެޟއް ފަރަތުގެ

 އެަކމަށް ެއދޭ ފޯމު  ،ވަކީލަކު ނުަވތަ ބަދަުލަގއި މީހަކު ުހށަހަޅާަނމަ ☐

 

 ސެޓް ކޮޕީއެވެ. 1ދަޢުވާ ފޯމާއި އެންމެހައި ލިޔެކުންތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ޖުމްލަ  ނޯޓް:

 .ހިަފއިެގންނެވެ ލިޔުމެއް ރަްސމީ އެނގޭނެ ކާކުކަން ެއމީހަކީ ނުވަތަ ައއިީޑކާޑު ައންނަްނވާނީ ނަމަ އަްނނަ ހިފަިއގެން ކޯޓަށް ފޯމު މަްއސަލަިއގެ މި ީމހަކު އެހެން ނޫން ީމހާ ހުށަހަޅާ މަްއސަލަ
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 އިރުޝާދު  ދެވިފައިވާ  ފުރުމަށް  ފޯމު 

 :ދޭންވީކަންކަން  ސަމާލުކަން  ފުރުމުގައި  ފޯމު 
 ެނުފޭދޭ ދެލި ނޫކުލައިގެ ނުވަތަ ކަޅު އެނގޭނޭގޮތަށް ކިޔަން ސާފުކޮށް އެއްޗެއް ލިެޔފައިހުންނަ ފުރަންވާނީ، ފޯމު އަތުންލިޔ 

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

 .ގައެވެ 12 ސައިޒް ފޮންޓް ،ގައި
 ިނޑައަޅާފައިވާ ބޭނުންތަކަށް ފޯމުގައިއެކ  މިފޯމާ  ޖާގަނެތްނަމަ ލިޔާނެ މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ އެނަންބަރެއްގައި ތަންތަނުގައި ކަ

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ލިޔުމަކުން ތައްާޔކުރުޮކށްފައިވާ އެއްގޮތަށް
 :ދޭންވީކަންކަން  ސަމާލުކަން  ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު 

 ުފޯމެޓަށް  ފޯމެއްގެ  އެ ނުވަތަ  ފޯމަކުން ކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލައެއް  އެ  ބަލައިގަނެވޭނީ  ފޯމ 
 ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތު އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ފޯމުގައި އަދި .ކޮށްފަިއވާނަމައެވެ ުފރިހަމަ ފޯމު ތައްޔާރުުކރެވިފައިވާ

 .ހަމަވާނަމައެވެ ލިޔެކިޔުންަތއް ހުރިހާ  ބުނެފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ފޯމެއްގައި އެ ހުށަހަޅާއިރު ފޯމު ކުރުމަށްފަހު،
 ްހުށަހެޅުއްވުމުންނެވެ ކުރެއްވުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ކަންކަން ތިރީގައިވާ ބަލައިގަންނާނީ ފޯމު ކޯޓަށ. 

o ުޖަހާފައިވުން  ހީރަސް ސެޓުތަކުގައި ފޯމ 
o ްކަނަށެވެ މަތީ ފަރާތުގެ ވީ ވައަތާ ފޯމުގެ ޖަހަންވާނީ ހީރަސ. 

 ުދެންނެވީމެވެ  ވާހަކަ ބަލައިނުގަނެވޭނެ ފޯމުތައް ހުށަހަޅާ ޚިލަފަށް މިއާ .އެވެ  އެވަނީ ތިރީގައި ގޮތް ތަރުތީބުުކރާނެ ސެޓު ފޯމ. 
o ާފޯމު ދަޢުވ 
o ާކޮޕީ  އައިޑީކާޑު ފަރާތުގެ ހުށަހަޅ 
o ާތަެކތި  ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެންމެހައި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ދަޢުވ 

  ިދިވެހި ބަސް ރަނގަޅަށް ފަހުމް ނުވާ ބިދޭސީއަކު ހުށަހަޅާ ފޯމެއްނަމަ އެ ފޯމެއް ބަލައިގަނެވޭނީ ތަރުޖަމާނެއް ހަމަޖައްސައ
 އެކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ނެގުމާގުޅޭ:
 ަދެއްކުމުންނެވެ ފީ ރުފިޔާގެ 25.00 ދައްކަންޖެހޭ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް މައްސަލަ ބަލައިގަނެވޭނީ ކޯޓަށް މައްސަލ . 
 ްވަގުތުގައެވެ ބަލައިގަންނަ ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ ފީ ކޯޓަށ.  
 ްނުކުރެވޭނެއެވެ ރިފަންޑެއް ފީ ދައްކާފައިވާ ،ބާތިލްކުރެވުނުނަމަވެސް ފޯމު ހުރެ ސަބަބަކާ އެއްވެސ. 

 އިސްލާޙްކުރުން: ފޯމު ހުށަހެޅޭ 
 ްފޯމެއްނަމަ  ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކުރުމާއި އިސްލާހު ފޯމެއްނަމަ  ކުރަންޖެހޭ އިސްލާހު ބަލައިގަތުމަށްފަހު، ފޯމު ކައުންޓަރުނ 

 އަށް  ރަޖިސްޓްާރރ އިޚްތިޔާރު އެންގުމުގެ ޙާޟިރުވުަމށް ކޯޓަށް ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު އެންގުމާއި އެކަން ލިޔުމުން
 .ލިބިގެންވެއެވެ

 ީމުއްދަތަކެވެ ދުވަހުގެ 3 ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ކުރުމަށް އިސްލާހު ފޯމު ގޮތަށް ނުހިމެނޭނޭ ވަސްތައްދު ބަންދު ރަސްމ . 
 ުކުރެވޭނެއެވެ ބާޠިލް ފޯމު ނުކޮށްފިނަމަ އިސްލާހު މުއްދަތުގައި  ދީފައިވާ ކުރުމަށް އިސްލާހު ފޯމ. 

 

  ެނިންމުމެއް ބަލައިދިނުމަށްއެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އަލުން އ
 އެ ނިންމުމަކާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  ްމިގޮތުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައިދިނުމަށް އެދޭނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައ
 ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ދުވަހު  7ނުހިމެނޭ ގޮތަށް 
 ހަމަޖެއްސުން: / ބަދަލު  ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުން 

 ުނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ކުރިން މިނިޓް  30 ފެށުމުގެ މަޖިލީސް ޝަރީޢަތުގެ ޢައްޔަންުކރާނަމަ ވަކީލަކ  އެފޯމުގެ  ނުވަތަ ފޯމު  ކަ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ތަެކތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޯފމުގައި ލިޔުަމކާއެކު ތައްޔާުރކުރެވިފައިވާ ފޯމެޓަށް

 ިނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ކުރިން މިނިޓް 30 ފެށުމުގެ މަޖިލީސް ޝަރީޢަތުގެ ޢައްޔަންކުރާނަމަ މީހަކު ބަދަލުގައ  ފޯމު  ކަ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ިމީހަކު  ނަމަވެސް ގާތްތިމާގެ. މީހަކަށެވެ ގާތްތިމާގެ މީހާގެ  ހާޒިރުވާންޖެހޭ  ހާޒިރުވެވޭނީ މަޖިލީހަށް ޝަރީއަތުގެ ބަދަލުގައ 
 . ލިބެެގންވެއެވެ ކޯޓަށް އިހުތިޔާރު ގަބޫލުކުރުމުގެ މީހަކު އެހެން  ބަދަލުގައި  ނެތްނަމަ ހަމަޖެއްސެން 

 ިއެ މީހަކީ އެފަދަ  .ވާންވާނެއެވެ މީހަކަށް އެނގިހުރި މައުލޫމާތު ބޭނުންވާ ޝަރީއަަތށް މީހާއަކީ ހާޒިރުވާ ޝަރީއަތަށް ބަދަލުގައ 
ނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ  .މީހަކަށް ނުވާނަމަ ބަދަލު ބާތިލުކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަ

  ްނޑައަޅަފައިވާ "ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު" ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއ ސިވިލް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ގޮތަށް، ކޯޓުން ކަ
ނޑު ޖަހާފައިވާ  އެއްރަޖިސްޓްރީކޮްށފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ  ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ނަމަ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ތައްގަ

ނޑައަޅަފައިވާ "ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު" ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.  ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް ހުށަހަޅާނަމަ ކޯޓުން ކަ
 އަޑުއެހުން: މަޖްލިސް  ޝަރީއަތުގެ 

 ެދޭ ފަރާްތތަަކކީ ޚަޞްމުންނާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްަތކެއް ކަމުގައިވަނީނަމަ އެކަމަްށ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް އ
ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ  ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަުހ ޝަރީަޢތުގެ މަޖިލީސް ބޭއްވުމަށް ކަ މިނިޓް ކުރިން  15ކަ

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ވަނުން )ތަދައްޚުލްވުން(:  ތެރެއަށް  މައްސަލައެއްގައި  ހިނގަމުންދާ  ހުށަހެޅި  ކޯޓަށް 
 ިނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް އެދޭނަމަ ތަދައްޚުލުވާން މައްސަލައެއްގައި  ހިނގަމުންދާ ކޯޓުގައ  ހުށަހެޅި  ފޯމު  ހުށަހެޅުމުން  ފޯމު ކަ

ލައާގުޅިގެން ދައްކަން ބޭނުންވާ ންމައިފިނަމަ މައްސަލައިގެ ބައިވެރިވެ، މައްސަނި ކޯޓުން ހިމެނޭކަމަށް މަޞްަލޙަތު ފަރާތުގެ
ވާހަކަ ދެއްކުމާއި މައްސަލައާގުޅިގެން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯޑްތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަަކްށ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 .އަށެވެ   3325502 ގުޅުއްވާނީ  ސާފްކުރެއްވުމަށް  މަޢުލޫމާތު  އިތުރު 
 .ކުރެވޭނެއެވެ  ޑައުންލޯޑް  އިންވެސް  www.familycourt.gov.mv ވެބްސައިޓް  ކޯޓުގެ  ފެމިލީ  ފޯމު މި ކަރުދާހާއެކު ދެވިފައިވާ 
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  Fm-C-A03 

 ފޯމު  ދަރަނި ރެކޯޑު ސާފުކުރާ 
 (ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމެކެވެ.މި ފޯމަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅުމުގެ )

  .ގަަލމަކުންެނވެ ނުފޭދޭ ދެލި ނޫކުލަިއގެ ުނވަތަ ކަޅު އެނޭގނޭގޮތަށް ކިޔަން ސާފުކޮށް އެްއޗެއް ލިޔެފައިުހންނަ ފުރަްނވާީނ، ފޯމު އަތުންލިޔެ 
 

ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް އޮތްތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުންނާއި، ގައި ވާގޮތަށް ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ސަރުކާރާއި ބެހޭ  76/28ނޯޓް: މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ބިތުވެފައިވާ ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ބެލެވޭ ބެލުމެކެވެ.ސާތަށް އަދި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށްވެސް ޝަރީޢަ

 

 ދަރަނި ސާފުކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: .1
 ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު    

 :(ބިދޭސީެއްއނަމަ ޕާސްޕޯޓު ަނންބަރ)

 

  :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  1.1
 

 
 

  ފޯނު ނަންބަރު: 1.2
 

  އުފަން ތާރީޚް:
 

  ޢުމުރު:
 

  :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  1.3
 

   އީމެއިލް އެޑްރެސް: 1.6
   

 

 *ނޯޓް: ރެކޯޑް ހުރިނަމަ، ތަފްސީލު މި ފޯމާއެކު އެޓޭޗްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 

  

 ސޮއި  ނަން  ތާރީޚް  ނެތް  / ހުރި  ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދޭ މުއައްސަސާ 

     ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ހުރިހާ ކޯޓުތައް(

     މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
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 އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި ޓެލެކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ވާ އިޤްރާރު 

 -މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު:

ފުރިހަމަ ނަން )އާއްމުކޮށް ކިޔާ 
 ނަމާއެކު(:

 

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

  ވަޓްސްއަޕް / ވައިބަރ ނަންބަރު: 
  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 
  މައްސަލައިގެ ބާވަތް: 

  ☐ ބޭނުމެއްނޫން: ☐ ބޭނުން: ޓެލެކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންދަން:
  ☐ ބޭނުމެއްނޫން: ☐ ބޭނުން: އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަޔާން ބަަދލުކުރަން:

  

ޝާދުތަކާިއ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުމުގައި އަދި ޓެލެކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް ބޭއްވުމަށް ކޯޓުން ދޭ އިރު
ާށއި، ޢާއްުމ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށާއި، ަޝރީޢަތަށް ހުަށހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އަދި ޝަރީއަތުގެ މަޖްލީުހގައި، ތެދު މަުޢލޫމާތު ިދނުމަ

ތިވެފައިވާ އަދަބުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށާއި، އެހެން ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ވެސް އެފަދަ ކަމަކަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށާއި، ކުރިމަ
ޙާޟިރުވާން އަންގައިފިނަަމ  ޚާއްޞަ ޙާލަތު ފިލައިދިއުމުން، މިޝަރީޢަތާ ގުޅިގެން ކޯޓުން ައންގާ އެއްގުންތައް ފުރިހަމަ ކުުރމަށްޓަކައި ކޯޓަށް

ންާގ ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމަށާއި، ސޮއިުކރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށާއި، މި ޝަރީޢަތާއި ގުޅޭ އެނޫން ވެސް ކަންކަމުގައި ކޯޓުން އަ
 ގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށް ކޯަޓްށ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭންހުރިަކމުގައި އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

 ސޮއި:
 ނަން:

 ތާރީޚް: 
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން: 

 )އިނގިލީގެ ނިޝާން ސާފުކޮށް ފެންނަންވާނެއެވެ(
 

 އިރުޝާދު: 

ނޑުތައް ނުިހެމނޭ ގޮތަށެވެ.  PDFއީެމއިލް ކުރެވިަފއިވާ ލިޔުންަތއް ހުންަނންވާީނ، އެއް ޑޮިކއުމަންްޓގޮތަށް ސްޭކން ކޮށްފައި  ފޯމެޓްގައި، ޞަްފޙާ ތަރުތީުބން، ހުްސގަ
 އަދި އެ ލިޔުންތަކަކީ ކިޔަން ެއނޭގގޮަތށް ސާފުކޮށް ސްކޭންކޮށްފަިއވާ ލިޔުންަތކަކަށް ވާންާވނެެއވެ.

 

 


