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

 (.ހޯުދމަށެވެ އް)ކުޑަކުދިންގެ ޙަްއުޤތައް ަރއްކާތެރިކުުރާމބެހޭ ޤާޫނނު(ަގއި ަބޔާންކުރާ އަުމރުތަ  2019/19ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ނޯޓް: މި ފޯމުން ހުށަހެޭޅނީ

 :ތު މަޢުލޫމާ  ފަރާތުގެ  އަމުރަށްއެދޭ  .1
     

  :ނަމާއެކު()ޢާއްމު ފުރިހަމަނަން  1.1
 

  :ރު އައިޑީ ކާޑު ނަންބަ 1.2
 

  ފޯނު ނަންބަރު 
 

  ޢުމުރު:
 

  :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  1.3
 

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 1.4
 

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު  ކޯޓަށް 1.5
 :އެޑްރެސް ފޮނުވަންވީ

 
 

  
 

  މަގު:   ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެޕާޓްމަންޓް:
 

   އީމެއިލް އެޑްރެސް: 1.6
 

 :ތު މަޢުލޫމާ  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  އަމުރު  .2
     

  :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  2.1
 

  :ރު އައިޑީ ކާޑު ނަންބަ 2.2
 

  ފޯނު ނަންބަރު 
 

  ޢުމުރު:
 

  :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  2.3
 

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 2.4
 

ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު  ކޯޓަށް 2.5
 :އެޑްރެސް ފޮނުވަންވީ

 
 

  
 

  މަގު:   ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެޕާޓްމަންޓް:
 

   އީމެއިލް އެޑްރެސް: 2.6
 

 ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް 

 ޗެކްކުރީ: ފޯމު އެންޓްރީ:
 

 ______ /Fm-C /_______ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

 ކުރީގެ ރެކޯުޑ:
 

 ތާީރޚް:ރަިޖސްޓްރީ ކުެރވުނު 
 

 
 

 
 

 ރަިޖސްޓްާރގެ ނިންމުްނ:
 
 
 

ނޑަެއޅުނު ސެްކޝަން:މަ  ްއސަލަ ބެލުމަށް ކަ
 

 :ފޯމް ހިފައިގެން އައި ފަރާތުގެ ނަން 

 
 ދާއިމީ އެޑްރެސް:

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

   އެސެސްމަންޓް އަމުރުވަގުތީ  ☐
 ކުއްޖާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަްނޖެހޭ ަތޙުީޤޤެއް ުކރުމަށް ކުްއާޖގެ މަިއންބަަފިއންގެ ުނވަތަ ބެލެިނވެރިްނގެ ުރހުން ނުިލބުން  ☐ 
 ނުޯހދޭ ފަދަ ޙާލަެތއް މެުދެވރިުވން  ކުއްޖާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަްނޖެހޭ ަތޙުީޤޤެއް ުކރުމަށް ކުްއާޖގެ މަިއންބަަފިއންގެ ުނވަތަ ބެލެިނވެރިްނގެ ުރހުން ☐ 
 ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު  ☐
 ސުޕަވިޜަން އަމުރު  ☐
   އެހެނިހެން: ☐

    

 

 :މަޢުލޫމާތު  ކުއްޖާގެ  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  .4
 ޢުމުރު  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  ރު ނަންބަ  ކާޑު  އައިޑީ  ނަން  ފުރިހަމަ ކުއްޖާގެ 

1.     
2.     
3.     
 

 :މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ  ބަލަމުންގެންދާ  މިހާރު  ކުއްޖާ  .5
    

  :ނަން ފަާރތުގެ ބަލަމުންގެންދާ މިހާރު ކުއްޖާ 5.1
 

  ނަންބަރު: ކާޑު އައިޑީ 5.2
 

  :ގުޅުން ހުރި ކުއްޖާއާ
 

  :އެޑްރެސް ދިރިއުޅޭ މިހާރު 5.3
 

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

    

 

 (.ނެވެހައިގެން)މި ބައި ފުރަންވާނީ ވަކި ނުކުތާތަަކކަށް ބަ :ސަބަބު  އަމުރަށްއެދޭ  .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(   )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ
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  :ގޮތް  އެދޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .7

 
 
 
 
 
 
  

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ
 
 

 އެތަކެތީން އަދި ލިސްޓްކޮށް ހުށަހަޅަންާވނީ ަތކެތި ލިޔުންތަކާއި ހިމެނިފަިއވާ މިބަިއަގއި): ލިޔެކިޔުން  ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ ނަމާއި  ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި   .8

 .(ބަާޔންކުުރމަްށފަހުގަެއވެ ކަންތައްަތއް ނުވަތަ ުނކުތާ ބޭުނންވާ ާސބިތުކުުރމަށް ޝަރީޢަތަށް
 
 
 
 
  

ނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.(  )އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަ
 

 
 

 މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.

  ތާރީޚް:  ސޮއި:  :ނަން  ހުށަހަޅާފަރާތުގެ 
 
 
 

 ފާހަގަ ޖަހާށެވެ! ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް މި 

 ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ ިދވެިހރައްޔިެތއްަކން އަންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  ☐
 ކުއްާޖގެ އުފަްނދުަވހުގެ ސެޓްފިކެުޓގެ ކޮޕީ ☐
އިާދރާއަކަްށ ހުށަަހޅާފަިއވާަނަމ،  އެހެން މަްއސަލަެއއް  ގުުޅންހުރިކުއްާޖއާ  ☐

 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ  އެ
 (ރުފިޔާ ފަންސަީވސް) ރ25.00 ގޮުތަގއި ފީގެ ފޯމު ☐

 

 ރިޕޯޓުގެ ގޮުތގެ  ިނމުނު ނިމިފަިއވާަނމަ، ކޯޓަކުން މަްއސަލަެއއް ގުޅުްނހުރި ކުއްާޖއާ ☐
 ކޮޕީ  ރިޕޯޓުގެ ޚުލާސާ ނުވަތަ ކޮޕީ

މައްސަަލ ) .ކޮޕީ  ސެޓު  3 ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އެންމެހާ  ހުށަހަޅާ  ފޯމާއެކު  ފޯމާއި  ☐

 ަފާރތަކަށް  ކޮންމެ ިއތުުރވާ އިުތރުާވނަމަ ަފރާްތތައް ަމއްސަލަ ަރްއދުވާ ައދި ހުށަހަޅާ
 .(ހުށަަހޅާްނވާެނއެވެ ކޮޕީއެއް

 

 ފޯމު އެދޭ އެކަމަށް އެޭދނަމަ، ހަމަަޖއްަސން މީހަކު ަބދަލުަގއި ނުވަތަ ވަކީލަކު ☐

 .ހިފައިގެންނެވެ ލިޔުމެއް ރަސްމީ އެނގޭނެ ކާކުކަން އެމީހަކީ ނުވަތަ އައިޑީކާޑު އަންނަންވާނީ ނަމަ  އަންނަ ހިފައިގެން ކޯޓަށް ފޯމު  މައްސަލައިގެ މި މީހަކު އެހެން ނޫން މީހާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
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އިރުޝާދު  ދެވިފައިވާ  ފުރުމަށް  ފޯމު   

 :ދޭންވީކަންކަން  ސަމާލުކަން  ފުރުމުގައި  ފޯމު 
 ެގަލަމަކުންނެވެ  ނުފޭދޭ  ދެލި ނޫކުލައިގެ ނުވަތަ  ކަޅު  އެނގޭނޭގޮތަށް  ކިޔަން ސާފުކޮށް  އެއްޗެއް ލިޔެފައިހުންނަ ފުރަންވާނީ، ފޯމު  އަތުންލިޔ. 
 ާގައެވެ 12 ސައިޒް ފޮންޓް ގައި،" ފޮންޓް ފަރުމާ] ފުރަންވާނީ މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަކުރާނަމަ، މަޢުލޫމާތު މިފޯމުގައި ނުވަތަ  ތައްޔާރުކުރާނަމަ އެއްގޮތަށް މިފޯމ. 
 ިކޮށެވެ  ޚުލާޞާ ކުރުކޮށް  ގޮތަށް ހިމެނޭ ފަރާތް  ރައްދުވާ އެއްމައްސަލަ އެ ސަބަބާއި ކުރަންޖެހުނު އެއްމައްސަލަ  އެ  ކަންތައްތަކާއި ބޭނުންވާ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ލިޔަންވާނީ ޚުލާޞާ  ގެ މައްސަލައ . 
 ިނޑައަޅާފައިވާ ބޭނުންތަކަށް  ފޯމުގައިއެކ  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ލިޔުމަކުން ތައްޔާކުރުކޮށްފައިވާ އެއްގޮތަށް  މިފޯމާ  ޖާގަނެތްނަމަ ލިޔާނެ މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ ނަންބަރެއްގައި އެ ތަންތަނުގައި ކަ

 :ދޭންވީކަންކަން  ސަމާލުކަން  ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު 
 ުކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ފޯމުގައި  އަދި .ކޮށްފައިވާނަމައެވެ ފުރިހަމަ  ފޯމު  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ފޯމެޓަށް  ފޯމެއްގެ އެ ނުވަތަ  ފޯމަކުން  ކުރެވިފައިވާ  ޚާއްޞަ  ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލައެއް  އެ  ބަލައިގަނެވޭނީ ފޯމ 

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

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. 

 ުފަރާތްތައް އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އިތުރު ކޮޕީ ސެޓެއް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވާއަދި  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  ،ކޮޕީގެ އިތުރުން ސެޓު 3ޖުމްލަ  އަޞްލާއެކު ސެޓުގެ ފޯމ 
 ުދެންނެވީމެވެ ވާހަކަ ބަލައިނުގަނެވޭނެ ފޯމުތައް ހުށަހަޅާ  ޚިލަފަށް މިއާ .ވެއެ އެވަނީ ތިރީގައި ގޮތް ތަރުތީބުކުރާނެ ސެޓު ފޯމ. 

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

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

 ހުށަހެޅޭ ފޯމް އިސްލާޙްކުރުން:
 ްއެންގުމުގެ  ޙާޟިރުވުމަށް  ކޯޓަށް  ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު  އެންގުމާއި  އެކަން ލިޔުމުން  ފޯމެއްނަމަ ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ކުރުމާއި  އިސްލާހު ފޯމެއްނަމަ ކުރަންޖެހޭ އިސްލާހު ބަލައިގަތުމަށްފަހު، ފޯމު ކައުންޓަރުނ 

 .ލިބިގެންވެއެވެ އަށް ރަޖިސްޓްރާރ އިޚްތިޔާރު
 ީމުއްދަތަކެވެ ދުވަހުގެ  3 ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ކުރުމަށް އިސްލާހު  ފޯމު  ގޮތަށް  ނުހިމެނޭނޭ ދުވަސްތައް ބަންދު ރަސްމ . 
 ުބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ފޯމު  ނުކޮށްފިނަމަ އިސްލާހު ދަތުގައިމުއް ދީފައިވާ ކުރުމަށް އިސްލާހު ފޯމ 
 ެނިންމުމަކާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އަލުން އެ ނިންމުމެއް ބަލައިދިނުމަށްއެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އ  
 ުދުވަހު ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 7ވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް މިގޮތުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައިދިނުމަށް އެދޭނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ދ 

 ހަވާލުކުރުން: ކޮޕީ  ފޯމުސެޓުގެ  މައްސަލަ  ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވާ 
  ްލިޔެކިޔުންތަކުގެ  އެންމެހައި ހުށަހެޅިފައިވާ  އަދި  ކޮޕީ  ފޯމުގެ  މައްސަލަ  ހިނދެއްގައި  އެދިއްޖެ ކޯޓުގައި  ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ  މައްސަލައިގާ  އެ  ރަޖިސްޓްރީވުމުން، މައްސަލަ  ކޯޓުގައި  ޤަޟިއްޔާއެއްގޮތަށ 

 .ހަވާލުކޮށްދޭނެއެވެ ކޯޓުން ކޮޕީ

 ހަމަޖެއްސުން: / ބަދަލު  ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުން 
  ުނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް  ކުރިން މިނިޓް 30 ފެށުމުގެ  މަޖިލީސް  ޝަރީޢަތުގެ  ޢައްޔަންކުރާނަމަ ވަކީލަކ  ތަކެތި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ލިޔުމަކާއެކު  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ފޯމެޓަށް  އެފޯމުގެ  ނުވަތަ  ފޯމް  ކަ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  ިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ފޯމް ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަމަށް ކުރިން މިނިޓް 30 ފެށުމުގެ މަޖިލީސް  ޝަރީޢަތުގެ ޢައްޔަންކުރާނަމަ މީހަކު ބަދަލުގައ. 
 ިކޯޓަށް  އިހުތިޔާރު  ގަބޫލުކުރުމުގެ މީހަކު އެހެން ބަދަލުގައި ނެތްނަމަ ހަމަޖެއްސެން މީހަކު ނަމަވެސް ގާތްތިމާގެ. މީހަކަށެވެ ގާތްތިމާގެ މީހާގެ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ހާޒިރުވެވޭނީ މަޖިލީހަށް ޝަރީއަތުގެ ބަދަލުގައ 

 . ލިބެގެންވެއެވެ 
  ިއެ މީހަކީ އެފަދަ މީހަކަށް ނުވާނަމަ ބަދަލު ބާތިލުކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް  .ވާންވާނެއެވެ މީހަކަށް އެނގިހުރި މައުލޫމާތު ބޭނުންވާ  ޝަރީއަތަށް މީހާއަކީ ހާޒިރުވާ ތަށްޝަރީއަ ބަދަލުގައ

 .ލިބިގެންވެއެވެ 
 ްނޑައަޅާފައިވާ  ކޯޓުނ  ބޭރުގައި ރާއްޖޭން  ނުވަތަ  ނޮޓަރައިޒްކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތެއް ހުރިހާ ހިމެނޭ ފޯމުގައި  އެ ބަދަލުގައި  ގެ " ފޯމު އެދޭ ހަމަޖައްސަން  ބަދަލު " ކަ

ނޑު  އިދާރާއަކުން ރަސްމީ ނަމަ  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ އެޓަރނީއެއް އޮފް  ޕަވަރ ޖަހާފައިވާ  ތައްގަ

 އަޑުއެހުން: މަޖްލިސް  ޝަރީއަތުގެ 
 ަނޑައަޅާފ އިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ބޭއްވުމަށް ޢާއިލީ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ ޚަޞްމުންނާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވަނީނަމަ އެކަމަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ   ންވާނެއެވެ.މިނިޓް ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަ 15ކަ
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