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،   Fm-C-B12 

   

 ފޯމު   ހުށަހަޅާ އެދި   ލިޔުމަށް   މަރުސާބިތުވިކަމުގެ 
 ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު ވިދާޅުވާށެވެ! ރުމުގެ ކުރިން ފޯމު  ފުސަމާލުކަމަށް: މި ފޯމު  

 

 :ތު މަޢުލޫމާ   ފަރާތުގެ   ހުށަހަޅާ  .1
   ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު    

 : (ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ)

 

  :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  1.1
 

 
 

  ފޯނު ނަންަބރު:  1.2
 

  އުފަން ތާރީޚް:
 

  ޢުމުރު:
 

  :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  1.3
 

  މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  1.4
 

 ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު  ކޯޓަށް 1.5
 : އެޑްރެސްފޮނުވަންވީ

 
 

  
 

  މަގު:   ވަނަ ފަންގިފިލާ، އެޕާޓްމަންޓް: 
 

  : ގުޅުން މީހާއާހުރި މަރުވި 1.6
 

 

 : މަޢުލޫމާތު   މަރުވިމީހާގެ  .2
   ރު ނަންބައައިޑީ ކާޑު    

 : (ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ)

 

     :)ޢާއްމު ނަމާއެކު(ފުރިހަމަނަން  2.1
  އުފަން ތާރީޚް: 2.2

 

  : ތާރީޚް މަރުވި
 

   ޢުމުރު: މަރުވިއިރު 
   :)އަޮތޅާއި ރަާށއެކު(ދާއިމީ އެޑްރެސް  2.3
   : އެޑްރެސް ދާއިމީ ނަމާއި ފުރިހަމަ ަބއްޕަގެ 2.4
   ކައިވެނިކުރި ތާރީޚް:    :ނަންަބރު ސެޓްފިކެޓް ކާވެނީގެ ކުރި ފަހުން އެންމެ 2.5
 ޖެހުމާއިއެކު މައުލޫމާުތ ފުރިހަމަކުރާެށވެ.(    )ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި މި ފާހަގަ:މަރުވީ ފިރިހެންމީހާނަމަ، މަރުވިއިރު އަންހެންމީހާ އިންގޮތް:  2.6
 ހަށިހުސްކޮށް  ☐ މަސް   ބަނޑަށް  ބަލިވެއިނދެ ☐ ހަށިހުސްކޮށް  ☐ 
 

 ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް 

 އެންޓްރީ: 
 
 
 

 ފޯމް ޗެކްކުރީ: 
 

 ______ /Fm-C /_______ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެުވނު ތާރީޚް:  : ކުރީެގ ރެކޯޑް 
 

 : ބަލައިަގތް ފައިސާ
 
 
 

 އްސަލަ ބެލުމަށް ކަނޑައެޅުނު ސެކްޝަން: މަ ރަޖިސްޓްރާެގ ނިންމުްނ: 
 

 : ފޯމް ހިފައިގެން އައި ފަރާތުގެ ނަން 
 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް: 
 

 : ފޯނު ނަންބަރު  އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: 

 

 

 
 ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް 

ފޯމު ފީ ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނީ 
އޭގެ ، ހުދެއްކުމަށްފަ

 ސްލިޕާއެކުގައެވެ.
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 މަރުވިމީހާގެ މަރު ސާބިތު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ މަޢުލޫމާތު:  .3
 ފޯނު ނަންބަރު   އެޑްރެސް މިހާރު އުޅޭ  ދާއިމީ އެޑްރެސް އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  ނަން
     
     

 
 

 މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ، ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.

  ތާރީޚް:   ސޮއި:   : ނަން   ހުށަހަޅާފަރާތުގެ 
 
 

 ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!   ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް މި  

 ހުަށހަޅާ ފަރާުތގެ ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.  ☐

ފަރާުތގެ  ☐  ކާކުކަން  ނުވަަތ  ކޮޕީ  ކާޑުގެ  އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން   ނިޔާވި 
 . ކޮޕީ ލިޔުމުގެ ރަސްމީ ފޮޓޯޖެހި  އަންގައިދޭ

 ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ.  ☐

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

 (Death Certificate). ކޮޕީ  ލިޔުމުގެ ރަސްމީ އަންގައިދޭ  މަރުވިކަން ☐

 . ކޮޕީ ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން  ދެހެކީންގެ ސާބިތުކުރެވޭ މަރުވިކަން ☐

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

 .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،  ފޯުމ  އަތުންލިޔެ •

 .ގަލަަމކުންނެވެ
"  ފޮންޓް  ފަރުމާ ]  ފުރަންވާނީ  ަމޢުލޫާމތު   ފުރިހަަމކުރާނަމަ،   ަމޢުލޫާމތު   ިމފޯުމގައި   ނުވަތަ   ތައްޔާރުކުރާނަަމ  އެއްގޮތަށް  ިމފޯާމ •

 .ގައެވެ 12 ސައިޒް ފޮންޓް ގައި،
  ިމފޯާމ  ޖާގަނެތްނަަމ  ލިޔާނެ  ަމޢުލޫާމތު  ދޭންެޖހޭ  އެނަންބަރެއްގައި  ތަންތަނުގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ބޭނުންތަކަށް  ފޯުމގައިއެކި •

 .ދާނެއެވެހުށަހެޅި ލިޔުަމކުން ތައްޔާކުރުކޮށްފައިވާ އެއްގޮތަށް

 :ދޭންވީކަންކަން   ސަމާލުކަން  ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު 
 ފޯެމޓަށް   ފޯެމއްގެ  އެ  ނުވަތަ  ފޯަމކުން  ކުރެވިފައިވާ  ޚާއްޞަ  ހުށަހެޅުަމށް  ަމއްސަލައެއް  އެ  ބަލައިގަނެވޭނީ  ފޯުމ •

  ފުރިހަަމ  ަމޢުލޫާމތު   އެންެމހައި   ކުރަންެޖހޭ  ފުރިހަަމ  ފޯުމގައި  އަދި .ކޮށްފައިވާނަަމއެވެ  ފުރިހަަމ  ފޯުމ  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ
 . ހަަމވާނަަމއެވެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުރިހާ ބުނެފައިވާ ހުށަހެޅުަމށް ފޯެމއްގައި އެ  ހުށަހަޅާއިރު ފޯުމ ކުރުަމށްފަހު،

 .ހުށަހެޅުއްވުުމންނެވެ ކުރެއްވުަމށްފަހު ފުރިހަަމ ކަންކަން ތިރީގައިވާ ބަލައިގަންނާނީ ފޯުމ ކޯޓަށް •
 ަޖހާފައިވުން   ހީރަސް ކުގައިސެޓުތަ ފޯުމ ▪
 .ކަނަށެވެ ަމތީ ފަރާތުގެ ވީ ވައަތާ ފޯުމގެ  ޖަހަންވާނީ ހީރަސް ▪

 .ދެންނެވީެމވެ  ވާހަކަ  ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ފޯުމތައް  ހުށަހަޅާ  ޚިލަފަށް   ިމއާ  .އެވެ  އެވަނީ  ތިރީގައި  ގޮތް  ތަރުތީބުކުރާނެ  ސެޓު  ފޯުމ •
 ފޯމު  ހުށަހަޅ އެދި ލިޔުަމށް ަމރުސާބިތުވިކަުމގެ ▪
 ކޮޕީ އައިޑީކާޑު  ަމރުވިީމހާގެ  ފަރާތާއި ހުށަހަޅާ ▪
 ތަކެތި ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެންެމހައި ހުށަހަޅާ ފޯާމއެކު ▪

ދިވެހި ބަސް ރަނގަޅަށް ފަހުމް ނުވާ ބިދޭސީއަކު ހުށަހަޅާ ފޯެމއްނަމަ އެ ފޯެމއް ބަލައިގަނެވޭނީ ތަރުަޖާމނެއް ހަަމަޖއްސައި   •
 ހުށަހެޅުުމންނެވެ. އެކަުމގެ ލިޔުާމއެކު ފޯމު 

 މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ނެގުމާގުޅޭ: 
 .  ދެއްކުުމންނެވެ ފީ ރުފިޔާގެ 25.00 ދައްކަންެޖހޭ ރަިޖސްޓްރީކުރުަމށް ަމއްސަލަ  ބަލައިގަނެވޭނީ  ކޯޓަށް ަމއްސަލަ •
 . ވަގުތުގައެވެ ބަލައިގަންނަ ފޯުމ ބަލައިގަންނާނީ ފީ ކޯޓަށް •
 ސަބަބަކާ ހުރެ ފޯްމ ބާތިލްކުރެވުނުނަަމވެސް، ިމފައިސާ އަނބުރާ ރައްދުނުކުރެވޭނެއެވެ. އެއްވެސް  •

 ހުށަހެޅޭ ފޯމް އިސްލާޙްކުރުން: 
  ފޯެމއްނަަމ  ބަލައިނުގަނެވޭނެ   ކުރުާމއި   އިސްލާހު   ފޯެމއްނަަމ  ކުރަންެޖހޭ   އިސްލާހު   ބަލައިގަތުަމށްފަހު،  ފޯމު   ކައުންޓަރުން •

 އަށް   ރަޖިސްޓްރާރ  އިޚްތިޔާރު  އެންގުުމގެ  ޙާޟިރުވުަމށް  ކޯޓަށް  ސާފުކުރުަމށް  ަމޢުލޫާމތު  އެންގުާމއި  އެކަން  ލިޔުުމން
 . ލިބިގެންވެއެވެ

 . ުމއްދަތަކެވެ ދުވަހުގެ 3 ދެވޭނީ ގިނަވެގެން ކުރުަމށް އިސްލާހު  ފޯމު  ގޮތަށް ނުހިމެނޭނޭ ދުވަސްތައް ބަންދު ރަސްީމ •

 .ކުރެވޭނެއެވެ ބާޠިލް  ފޯުމ ނުކޮށްފިނަަމ އިސްލާހު ުމއްދަތުގައި ދީފައިވާ ކުރުަމށް އިސްލާހު ފޯުމ •
ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންުމަމކާެމދު ހިތްހަަމނުޖެހޭނަމަ އަލުން އެ ނިންުމެމއް ބަލައިދިނުަމށްއެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުުމގެ އިޚްތިޔާރު  •

 އެ ނިންުމަމކާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
ދުވަސްތައް   • ރަސްީމ ބަންދު  ދުވަހުން ފެށިގެން  އެދޭނަަމ އެ ނިންުމެމއް ނިންމި  ބަލައިދިނުަމށް  ދެވަނަ ފަހަރަށް  ިމގޮތުން 

 ދުވަހު ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  7ނުހިެމނޭ ގޮތަށް 
 ހަމަޖެއްސުން:   / ބަދަލު   ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުން 

  އެފޯުމގެ   ނުވަތަ  ފޯމް   ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަަމށް  ކުރިން  ިމނިޓް 30  ފެށުުމގެ   ސްަމިޖލީ  ޝަރީޢަތުގެ  ޢައްޔަންކުރާނަަމ  ވަކީލަކު •
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯުމގައި ލިޔުަމކާއެކު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯެމޓަށް

  ފޯްމ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެކަަމށް  ކުރިން   ިމނިޓް   30  ފެށުުމގެ  ަމިޖލީސް   ޝަރީޢަތުގެ  ޢައްޔަންކުރާނަަމ  ީމހަކު  ބަދަލުގައި •
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

އެ ީމހަކީ އެފަދަ   . ވާންވާނެއެވެ  ީމހަކަށް  އެނގިހުރި   ަމއުލޫާމތު  ބޭނުންވާ   ޝަރީއަތަށް  ީމހާއަކީ  ހާޒިރުވާ  ޝަރީއަތަށް  ބަދަލުގައި •
 .ީމހަކަށް ނުވާނަަމ ބަދަލު ބާތިލުކުރުުމގެ އިހުތިޔާރު ަމއްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ސިވިލް ކޯޓުގައި  ހިެމނޭ ގޮތަށް، ކޯޓުން ކަނޑައަޅަފައިވާ "ބަދަލު ހަަމަޖއްސަން އެދޭ ފޯމު" ގައި ހިެމނޭ ހުރިހާ ަމޢުލޫާމތެއް  •
ނުވަތަ ރާއްޭޖން ބޭރުގައި ނަމަ ރަސްީމ އިދާރާއަކުން ތައްގަނޑު ަޖހާފައިވާ    އެއްރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ

 ހުށަހަޅާނަމަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅަފައިވާ "ބަދަލު ހަަމަޖއްސަން އެދޭ ފޯމު" ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް 

 އަޑުއެހުން:   މަޖްލިސް   ޝަރީއަތުގެ 
އެކަަމށް   • ކަުމގައިވަނީނަމަ  ފަރާތްތަކެއް  ގުޅުންހުރި  ޚަޞްމުންނާއި  ފަރާތްތަކަކީ  އެދޭ  އަޑުއެހުަމށް  ަމއްސަލަތައް  ޢާއިލީ 

ިމނިޓް ކުރިން    15ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯުމ ފުރިހަމަ ކުރުަމށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ ަމިޖލީސް ބޭއްވުަމށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ  
 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ވަނުން )ތަދައްޚުލްވުން(:    ތެރެއަށް   މައްސަލައެއްގައި   ހިނގަމުންދާ   ހުށަހެޅި  ކޯޓަށް 
  ހުށަހެޅި   ފޯުމ  ހުށަހެޅުުމން   ފޯުމ  ކަނޑައެޅިފައިވާ   އެކަަމށް  އެދޭނަމަ   ތަދައްޚުލުވާން  ަމއްސަލައެއްގައި  ހިނގަުމންދާ  ކޯޓުގައި •

ަމއްސަލައިގެ ބައިވެރިވެ، ަމއްސަލައާގުޅިގެން ދައްކަން ބޭނުންވާ  ނި  ކޯޓުން   ހިެމނޭކަަމށް  ަމޞްލަޙަތު  ފަރާތުގެ ންަމއިފިނަމަ 
އެފަރާތަކަށް  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުުމގެ  ރެކޯޑްތައް  ލިޔެކިޔުާމއި  ބޭނުންވާ  ހުށަހަޅަން  ަމއްސަލައާގުޅިގެން  ދެއްކުާމއި  ވާހަކަ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 
 

 
  .އަށެވެ    3325502  ގުޅުއްވާނީ  ސާފްކުރެއްވުމަށް   މަޢުލޫމާތު   އިތުރު 

 . ކުރެވޭނެއެވެ   ޑައުންލޯޑް އިންވެސް   www.familycourt.gov.mv  ވެބްސައިޓް   ކޯޓުގެ   ފެމިލީ   މި ފޯމު 
 

 


