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   Fm-C-B09 

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

 

 :މަޢުލޫމާތު  ގެ ފަރާތު އެދޭ  ހަމަޖައްސަން  ބަދަލު  .1
     

  :ފުރިހަމަނަން 1.1
 

  :(ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ) ރުއައިޑީ ކާޑު ނަންބަ 1.2
 

  ފޯނު ނަންބަރު:
 

  :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  1.3
 

  އެޑްރެސް: އީމެއިލް 1.4
 

 

 

 :ތު މަޢުލޫމާ  މައްސަލައިގެ  .2
 

  ބާވަތް: /Fm-C/ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
 

  ސެކްޝަން:
 

   

 

 :މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ  ރުވާ ހާޒި  ޝަރީޢަތަށް  ބަދަލުގައި  .3
   

   :ފުރިހަމަނަން 3.1
   ފޯނު ނަންބަރު:   :(ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ) ރުއައިޑީ ކާޑު ނަންބަ 3.2
  :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  3.3

 

  ސް:އެޑްރެ އީމެއިލް 3.4
 

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު  ކޯޓަށް 3.5
 :އެޑްރެސް ފޮނުވަންވީ

  
   

   ވަނަ ފަްނގިފިލާ، އެޕާޓްަމންޓް:
   މަގު:

 

 

 .ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅަން  ލިޔުންތައް  މިވާ  ތިރީގައި  ފޯމާއިއެކު  މި 

 ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ. އަންގައިދޭގެ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި ފަރާތުގެ ދެ ☐
 

 

 ބޭނުމަށް  ކޯޓުގެ 
 އެންޓްރީ 

 
 
 

 ރަިޖސްޓްރާރގެ އެްޕޫރވަލް: ރިމާކްްސ:
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 :ގުޅޭ  ހަމަޖެއްސުމާ  ބަދަލު  .4
 

ނޑައެޅި ޙާޟިރުވުމަށް ޝަރީަޢތަށް ބަދަލުގައި ފަރާތާއި އެދޭ ހަމަޖައްސަން މީހަކު ބަދަލުގައި 4.1   :ގުޅުން ހުރި ފަރާތާ ކަ
 

  :ސަބަބު  އެދޭ  ހަމަޖައްސަން  މީހަކު  ބަދަލުގައި  4.2

  ނުކުޅެދިގެންވުން  ޙާޟިރުވުމަށް ކޯޓަށް ލިހާލުހުރިގޮތުން ބަ ☐ 
  ނޫން އަތޮޅެއްގެ ކޯޓަކަށް ޙާޟިރުވާންޖެހުން  ވަޒަންވެރިވެގެން ދިރިއުޅެމުންދާ އަތޮޅު ☐ 
  ދަތިވުން  މަށްގޯތިގެދޮރު ނުވަތަ ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހަކު ދޫކޮށް ކޯޓަށް ދިއު ☐ 
  ދިމާވުން  މުހިންމުކަމެއް ފަދަނުހުރެވޭ ށުގައިރަ ☐ 

 ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ މީހަކީ ޢާއިލީ ގުޅުމެއް އޮތް މީހަކަށްނުވާނަމަ، އެމީހަކަށް ބަދަލު ހަމަޖަްއސަން ޖެހުނު ސަބަބު: 4.3

 
 

 
   

 

 އިޤްރާރު ފަރާތުގެ  ޤަބޫލުކުރާ  ބަދަލު   އިޤްރާރު  ފަރާތުގެ  އެދޭ  ހަމަޖައްސަން  ބަދަލު 
ވަނަ ނަންބަރުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާގައި،  2މި ފޯމުގެ 

 މަޖިލީހަށް  ޝަރީޢަތުގެ ބަދަލުގައި އަހުރެންގެ ފަރާތުން އަހުރެންގެ
 ވާހަކަތައް ދައްކަންޖެހޭ މަޖިލީހުގައި  ޙާޟިރުވެ، ޝަރީޢަތުގެ 

 ވަނަ 3 ފޯމުގެ  ސޮއިކުރުމަށް، މި ބަޔާންތަކުގައި ދެއްކުމަށާއި،
ނޑައަޅާ ފަރާތް  ޔާންކޮށްފައިވާ ބަ  ނަންބަރުގައި  .ޢައްޔަންކޮށްފީމެވެ ކަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާގައި، މި ފޯމުގެ  2މި ފޯމުގެ  
 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތުގެ  1

 އްވާހަކަތަ ދައްކަންޖެހޭ މަޖިލީހުގައި ރީޢަތުގެ ޙާޟިރުވެ، ޝަ މަޖިލީހަށް
 .އެއްބަސްވަމެވެ އަހުރެން ސޮއިކުރުމަށް ބަޔާންތަކުގައި ދެއްކުމަށާއި،

 އިނގިލީގެ ނިޝާން     އިނގިލީގެ ނިޝާން 
 

 

     ސޮއި:

 

   ސޮއި:
   ތާރީޚު:    ތާރީޚު:

     
 

 ހެކިން  .5
 ސޮއި  އައޑީކާޑު ނަންބަރު  މީ އެޑްރެސް ދާއި  ފުރިހަމަ ނަން 

1.     
2.     

 

 ކަމަށް!ސަމާލު 

 ިނަޑއެޅިަފިއވާ  ހާޒިުރވުމަށް ޝަރީޢަތަށް ،ފަރާތެްއގެ ބަދަލު ހަމަަޖްއސާނަމަ  އެްއެވސް ހިމެނޭ މަްއސަލަެއއްަގއ  ހުށަހަޅަންމި ފޯމުން  ކުރިން މިނިޓް  30 ގަޑީގެ ކަ
 .ވާެނއެވެ

 ިާމގެ މީހަކު ަހމަެޖއްެސން ނެތްނަމަ، ބަދަުލގައި ެއހެން މީހަކު ަޤބޫލުކުރުުމެގ ބަދަުލގައި ަޝރީޢަތަށް ހާިޒރުެވވޭނީ ާހޒިުރވާންޖެހޭ މީހާގެ ގާތްތިާމގެ މީހަކަެށވެ. ގާތްތ
 އިޚްތިާޔރު ކޯޓަށް ލިބިގެްނެވއެވެ.

 ަގެ ިއޚުތިާޔރު މަ ަބދަލު ބާތިލުކުުރމު ބަދަުލގައި ޝަރީޢތަށް ހާޒިުރވާ މީހާައކީ ޝަރީޢަތަށް ބޭނުްނވާ މަޢުޫލމާތު ެއނގިުހރި މީހަކަށް ވާްނވާެނެއވެ. އެަފަދ މީހަކަށް ުނވާނ
ނޑިާޔރަށް ލިބިެގންެވެއވެ.  މަްއސަލަ ބަލާ ފަ

 ިވާންވާެނެއވެ( ަޝޚްަޞކަށް ޠަބީޢީ) މީހަކަށް ފަރާތަކީ ހަަމޖެްއސޭ ހާޟިުރުވމަށް ކޯޓަށް ބަދަުލގައ. 
 


