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މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން )އާއްމު ނަމާއެކު(:
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

އުމުރު:

އުފަން ތާރީޚް:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ޤައުމު
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ޤައުމު:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ

ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

އެޑްރެސް:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ފޯނު ނަންބަރު:

އީމޭލް އެޑްރެސް:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި މަޤާމް:

.

ލިބޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރު:
ބައްޕަގެ މަޢުލޫމާތު:

ފުރިހަމަ ނަން )ޢާއްމު ނަމާއެކު(:
ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(:
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މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއ ި ރަށާއެކު(:

ތ
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ ު
ފުރިހަމަ ނަން )އާއްމު ނަމާއެކު(:
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު/ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:

އުމުރު:

އުފަން ތާރީޚް:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ޤައުމު
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:

ޤައުމު:
ގޭގެ ނަން/އިމާރާތުގެ ނަން:
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ

ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

އެޑްރެސް:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

ރަށް/އަވަށް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:
އީމޭލް އެޑްރެސް:

ފޯނު ނަންބަރު:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި މަޤާމް:

.

ލިބޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރު:
ފުރިހަމަ ނަން )ޢާއްމު ނަމާއެކު(:
ބައްޕަގެ މަޢުލޫމާތު :ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(:
މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް)އަތޮޅާއި ރަށާއެކު(:

ވަރިވުމަށްއެދި ހުށަހަޅަނީ:

)ބޭނުންވާގޮޅީގައި ހެޔޮފާހަގަ ޖަހާށެވެ(



ވމާއެކު
ސ ު
އބަ ް
ފރިންގެ އެ ް
ދެމަ ި



ނތި
ވމެއް ެ
ސ ު
އބަ ް
ފރިންގެ އެ ް
ދެމަ ި
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ތ
ދެމަފިރިންގެ މަޢުލޫމާ ު
މި ދެމަފިރިންގެ ކާވެނީގެ ވަނަ:

ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރު:
ކާވެނީގައި ހޭދަވި މުއްދަތު:



އަހަރު



މަސް



ދުވަސް

އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ކާވެނިކޮށްފައިވާނަމަ އެކި ފަހަރު މަތިން ކާވެނީގައި ހޭދަވި މުއްދަތު:
ފުރަތަމަ ކައިވެނީގައި:



އަހަރު



މަސް



ދުވަސް

ދެވަނަ ކައިވެނީގައި:



އަހަރު



މަސް



ދުވަސް

ތިނަވަނަ ކައިވެނީގައި:



އަހަރު



މަސް



ދުވަސް

އަނބިމީހާ މިހާރު ދިރިއުޅެނީ ފިރިމީހާ



އާއެކެވެ

ދައްކާފައިވާ ތަނެއްގައިތޯ؟



ނޫނެކެވެ



ފިރިމީހާ ދެއްކިތަނެއްގައި



އަނބިމީހާ ދެއްކިތަނެއްގައި



އެހެނިހެން:



އާއެކެވެ



ނޫނެކެވެ

ދެމަފިރިން ކާވެނީގައި ހޭދަވި މުއްދަތުގައި
ދިރިއުޅެމުން އައީ:

ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް އެކަށީގެންވާ
މިންވަރަށް ޚަރަދުކުރޭތޯ؟



ޚަރަދުކުރާނަމަ ،ޚަރަދުކުރާ މިންވަރު:

ފިރިމީހާ،އެއް އަންބަށްވުރެ ގިނަ އަނބީން ތިބި ނަމަ ،އަނބީންގެ ޢަދަދު:

އަނބިމީހާ އިން ޙާލަތު:



މާބަނޑު



ބަލިވެއިނދެ ބަނޑަށް:



ހަށިހުސްކޮށް



ޢިއްދައިގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށް ބޭނުންވަނީ:

ވަރިވުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ސަބަބު





މަސް

ނޭނގޭ



ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް:



ޝަރީޢަތް މެދުވެރިނުކޮށް:



ބޭނުމެއް ނޫން:

)ބޭނުންވާގޮޅީގައި ހެޔޮފާހަގަ ޖަހާށެވެ(

ޢާއިލާއާއިބެހޭ ޤާނޫނޫގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތައް:



އަނބިމީހާ ކަރާމާތައް ގެއްލުން ލިބޭފަދަ ޢަމަލެއް ފިރިމީހާކުރުން



އަނބިމީހާއަށް ފިރިމީހާ އަނިޔާވެރިވުން



ދީނީގޮތުން ހަރާމްކަމެއް ކުރުމަށް އަނބިމީހާއަށް މަޖުބޫރު ކުރުން



މަޤުބޫލު ސަބަބެއްނެތި އަނބިމީހާއާއެކު އެއްދާންކުރުމުން ) 4ހަތަރެއް( މަސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ފިރިމީހާ މަނާވެގަތުން.

ޢާއިލާއާއިބެހޭ ޤާނޫނޫގެ  28ވަނަ މާއްދާ ގައި ބަޔާންކ ޮށްފައިވާ ސަބަބު:
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ފިރިމީހާ ވީތަނެއް ނޭނގި ،އެއް އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވުން
ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުނުކޮށް ވިދިވިދިގެން ތިންމަސްދުވަސް ވުމުން ،ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި އެމައްސަލައެއް އަނބިމީހާ
ކޯޓަށް ދެފަހަރު ހުށަހަޅައި ފިރިމީހާއަށް އެންގުމުންވެސް ފިރިމިހާ އަނބިމީހާއަށް ޚަރަދު ނުދިނުން
ކާވެނިކުރާއިރު ،ފިރިމީހާއަކީ ޖިންސީ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހެއްކަން އަނބިމީހާއަށް އެނގިފައިނެތުމާއެކު ފިރިމީހާއަކީ ޖިންސީގޮތުން
ނުކުޅެދިގެންވާ މީހަކަށްވުން

 

ފިރިމީހާ ދުނިޔެއިން މޮޔަވެފައި ހުންނަތާ ދެއަހަރުވެފައިވުން

 

ފަރުވާއެއް ހޯދިފައިނުވާ ގައިންގަޔަށްއަރާ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ފިރިމީހާއަށް ޖެހިފައިވުން

 

ކައިވެނި ތަފްރީޤް ކުރުމަށް ނުވަތަ ފަސްޚްކުރުމަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ހުއްދަކުރާފަދަ އެހެން ސަބަބެއް މެދުވެރިވުން

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާޢިދުގ ެ  58ވަނަ މާއްދާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބު:

 

ކައިވެނިކޮށްގެން ދެމީހުން އެކުގައި އުޅެމުންދިޔަ ތަން ދޫކޮށް ވަކިތަނެއް ނޭނގޭގޮތަށް ފިރިމީހާ ދިރިއުޅެމުންދާތާ  3މަސްދުވަސްވުން

އެހެނިހެން ސަބަބު:

 



މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ އެހެން ސަބަބެއް

މަތީގައިވާ "ވަރިވުމަށްއެދި ހުށަ ަހޅާ ސަބަބު" މި ސުރުހީގެ ދަށުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލު ވަކިވަކިން ބަޔާންކުރާށެވެ.
)އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ(.

4

ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ޖެހިފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ އެކަންތައް:
)އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ(.

ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް:
ދނަމަ ނުވަތަ
ވސް މައްސަލައެއް އެއްވެސް ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅި ހިނގަމުން ާ
ނނާ ގުޅުންހުރި ޢާއިލީ އެއް ެ
ރ ް
ދެމަފިރިންގެ ނުވަތަ ދެމަފި ި
އ ފުރިހަމަކުރާށެވެ.
ނިމިފައިވާނަމަ ތިރީގައިވާ ބައިތަ ް
ހުށަހެޅި ކޯޓު:

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ހުށަހެޅި ތާރީޚް:

ނިމުނު ތާރީޚް:

ހުށަހެޅި ހިނގަމުންދާނަމަ ނުވަތަ ނިމިފައިވާނަމަ މައްސަލައިގެ ކުރު ޚުލާޞާ:
)އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ(.
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ނނާ ގުޅުންހުރި ޢާއިލީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހެޅި
ދެމަފިރިންގެ ނުވަތަ ދެމަފިރި ް
އވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރާށެވެ.
ވތަ ނިމިފަ ި
ހިނގަމުންދާނަމަ ނު ަ
އވެ.
ދނެ ެ
ރވި ާ
ނންކު ެ
ގ ނޑެއް ބޭ ު
ތރު ަ
ނމަ އި ު
ބނުން ަ
އިތުރަށް ލިޔަން ޭ

އިދާރާގެ ނިންމުން  /އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު  /ދީފައިވާ ޖަވާބު

އިދާރާގެ ނަން

ދަރިންނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:
ދެމަފިރިންގެ ކައިވެންޏަށް ދަރިން ލިބިފައިވާނަމަ އެދިންގެ

މަޢުލޫމާތު) :މީލާދީގޮތުން  88އަހަރު ފުރިފައިވާ ދަރިންގެ މަޢުލޫމާތު މިބައިގައި ފުރިހަމަކުރާކަށް

ނުޖެހޭނެއެވެ(

#

ކުއްޖާގެ ނަން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ޢުމުރު

ކުއްޖާ ކިޔަވަންދާ ތަން

ގްރޭޑް

ސްކޫލަށްދާ ގަޑި

8

4

3

2

8

6

6

ގތް:
ތމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޮ
ވަރިވުމަށްފަހު ދަރިންގެ ޙަޟާނަ ާ
)މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާއިރ ު ،ދަރިންނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ބޭނުންވާގޮތް ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ(

ކުދިންގެ ބައްޕަ ކުދިންނަށް ޚަރަދު ކުރޭތޯ:



ކުދިންނަށް ޚަރަދުކުރޭ



ކުދިންނަށް ޚަރަދު ނުކުރޭ

ޚަރަދުކުރާނަމަ ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު:




ވަރީގެ މައްސަލާގައި ދަރިންގެ ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދޭގޮތް:



ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް



ޝަރީޢަތް މެދުވެރިނުކޮށް

ކޯޓު މެދުވެރިނުކޮށް ދަރިންގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމާމެދު ދެފަރާތަށް
އެއްބަސްވެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު:




މައިންބަފައިންކުރެ ކުއްޖާ މިވަގުތު ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތް:
ކުއްޖާ މިހާރު ދިރިއުޅޭ މާހައުލާއިމެދު ދެކޭގޮތް:
ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ލިބިއްޖެނަމަ ކުއްޖާ ގެންގުޅޭނެ މާޙައުލު:
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ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ލިބިއްޖެނަމަ ކުއްޖާ ގެންގުޅޭނީ:
(އާއެކޭނަމަ މި  ފާހަގަ ،ނޫނެކޭނަމަ މި  ފާހަގަ ޖެހުމާއިއެކު މަޢުލޫމާތު

އަމިއްލަ ގޭގައި



ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށުގައި




ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއްގައި
އަމިއްލަ ޢާއިލާއާއެކު

ފުރިހަމަކުރާށެވެ).

އެހެންގޮތަކުން ނަމަ އެކަން:



ކުއްޖާ ޞިއްޙީ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އެކަން:

ކުއްޖާގެ މަންމަ ފަރާތު މާމަގެ މަޢުލޫމާތު:
މާމަގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
ފޯނު ނަންބަރު:

އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

ކުއްޖާ ބަލަން ހުރިނަމަ އެކަން:

ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފަރާތު މާމަގެ މަޢުލޫމާތު:
މާމަގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
ފޯނު ނަންބަރު:

އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:

ކުއްޖާ ބަލަން ހުރިނަމަ އެކަން:

އިޤްރާރު
މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ،ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން:
ތާރީޚް

ސޮއި:

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!



ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.



ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓުގެ އަޞްލުގެ އިތުރުން ،ކޮޕީއެއް) .ކޮޕީ ނަގަންވާނީ ހުރިހާ ފުށެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެއްގަނޑަށް(




އ18އ އަހަރުން ދަށުގެ ކުދީން ތިބިނަމަ ،އެކުދިން އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ

ފޯމުފީގެ ގޮތުގައި 25/-ރ )ފަންސަވީސް ރުފިޔާ(.



ދެމަފިރިންގެ ނުވަތަ ދެމަފިރިންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް ކޯޓަކުން ނިމިފައިވާނަމަ ،ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ޚުލާސާ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ.



(ދަޢުވާ ފޯމު ސެޓުގެ  3ކޮޕީ ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް އިތުރުވާދަމަ އިތުރުވާ ކޮދްމެ ފަރާތަކަފް ކޮޕީއެއް ހުފަހަޅާދްވާދެއެވެ.



ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ،އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް މިފޯމާއެކު
އެޓޭޗްކުރެވިފައި

ނ އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހިފައިގެން ނެވެ.
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާ ނޫން އެހެން މީހަކު މި މައްސަލައިގެ ފޯމު ކޯޓަށް ހިފައިގެން އަންނަ ނަމަ އަންނަންވާނީ އައިޑީކާޑު ނުވަތަ އެމީހަކީ ކާކުކަ ް
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ރަސްމީ ބޭނުމަށް
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
ހުށަހެޅި ތާރީޚު:

ނިމުނު ތާރީޚު:

ފޯމު ނަންބަރު:

ފޯމް ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:
ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޤާމް:

ސޮއި:
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