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މިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ށ.މިލަންދޫ

MC 15
V 1.0

ދިވެހިރާއްޖެ

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:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި މަޤާމް:

އީމޭލް އެޑްރެސް:

.

ލިބޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރު:
ބައްޕަގެ މަޢުލޫމާތު:

ފުރިހަމަ ނަން (ޢާއްމު ނަމާއެކު):
ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
1

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):

އަނބިމީހާ އިން ޙާލަތު:

އަނބިމީހާ ދިރިއުޅެނީ ފިރިމީހާ ދައްކާފައިވާ
ތަނެއްގައިތޯ؟

މާބަނޑު:



ހަށިހުސްކޮށް:



ނޭނގޭ:



އާއެކޭ:



ނޫނެކޭ:



ބަލިވެއިނދެ ބަނޑަށް (މަސް):

އަނބިމީހާ ދިރިއުޅޭ ތަން:
ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް އެކަށީގެންވާ
މިންވަރަށް ޚަރަދު:

ކުރޭ:



ނުކުރޭ:



މަހަކު ޚަރަދުކުރާ މިންވަރު:
ބޭނުންވަނީޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް:



ޢިއްދައިގެ ޚަރަދު :ބޭނުންވަނީޝަރީޢަތް މެދުވެރިނުކޮށް:



ބޭނުމެއް ނޫން:



މައްސަލަ ރައްދުވާ 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
އެޑްރެސް:

ފަންގިފިލާ:

އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރު:

މަގު:

އަތޮޅު/ސިޓީ:

2

ރަށް/އަވަށް:
ފޯނު ނަންބަރު:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި މަޤާމް:

ޕޯސްޓް ކޯޑް:
އީމޭލް އެޑްރެސް:

.

ލިބޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރު:
ފުރިހަމަ ނަން (ޢާއްމު ނަމާއެކު):
ބައްޕަގެ މަޢުލޫމާތު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
ރށާއެކު):
މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް(އަތޮޅާއި ަ

ފިރިމީހާގެ ތިބި އަނބިންގެ ޢަދަދު:

ދެމަފިރިންގެ މަޢުލޫމާތު
މި ދެމަފިރިން ކާވެނީގައި ހޭދަވި
މުއްދަތުގައި ދިރިއުޅެމުން އައީ:

ފިރިމީހާ ދެއްކި ތަނެއްގައި:



އަނބިމީހާ ދެއްކި ތަނެއްގައި:



އެހެނިހެން:



މި ދެމަފިރިންގެ ކާވެނީގެ ވަނަ:

ތަން:
ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރު:

ކާވެނީގައި ހޭދަވި މުއްދަތު (އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު
ކާވެނިކޮށްފައިވާނަމަ އެކި ފަހަރު މަތިން ކާވެނީގައި ހޭދަވި މުއްދަތު):
ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅަނީ:

ދެމަފިރިން އެއްބަސްވެގެން:



ދެމަފިރިން އެއްބަސްވެގެންނެއް ނޫން:



ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިގެން އެއްވެސް އިދާރާ އަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެ މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި އަދި ނިމުނު ގޮތުގެ
ޞ
ކުރު ޚުލާ ާ
އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ހުށަހެޅި އިދާރާގެ ނަން

މައްސަލައިގެ ބާވަތް

ވީ ގޮތް  /ނިމުނު ގޮތް

3

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތައް
.1
.2
.3
ވަރިވުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ސަބަބު (ބޭނުންވާގޮޅީގައި ހެޔޮފާހަގަ ޖަހާށެވެ)
މިއީ ޢާއިލާއާއިބެހޭ ޤާނޫނޫގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ ހ ގައި ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކެވެ.



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.



މަތީގައިވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެގެން ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ހުށަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތަފްސީލް ވަކިވަކިން ލިޔާށެވެ.

މީގެ ކުރިން މިދެމަފިރިން ވަރިވުމަށް އެދި ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށް އެދި ނުވަތަ ޞުލްޙަވުމަށް އެދި މައްސަލައެއް ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިފައިވޭތޯ؟
ހުށަހަޅާފައިނުވޭ:
ހުށަހަޅާފައިވޭ:


 

ހުށަހެޅި ކޯޓު:



ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ނިމިފައިވާނަމަ ނިމުނު ގޮތް:

ހުށަހެޅި ތާރީޚް:
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ދެމަފިރިންނަށް ލިބިފައިވާ ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު
ކުއްޖާގެ ނަން

އުފަންތާރީޚް

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ރ
ޢުމު ު

ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދާ ކުދިންގެ ޢަދަދު:


 ނޫނެކޭ
އާއެކޭ

ދަރިންނަށް ޚަރަދު ކުރޭ:

ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް:

ދަރިންގެ ޚަރަދު ބޭނުންވަނީ:

ކޯޓު މެދުވެރިނުކޮށް:


 

އިޤްރާރު
މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ މި މައްސަލާގައި ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން:
ތާރީޚް

ސޮއި:

މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި



ކާވެނީގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަޞްލު



ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ



ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސަން އެދޭނަމަ ،އެކަމަށް އެދޭ ފޯމު



ކުރީގައި މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ނިމިފައިވާ ނަމަ ،ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ



 16އަހަރުން ދަށުގެ ކުދީން ތިބިނަމަ ،އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ



މިފޯމުގެ (ޑޮކިއުމަންޓާއި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަކާއިއެކު) ދަޢުވާކުރާފަރާތަށް ކޮޕީއަކާއި އަދި ދަޢުވާލިބޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ކޮޕީއެއް



ފޯމާއިއެކު 25/-ރ (ފަންސަވީސް ރުފިޔާ)
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މުޙިއްމު މަޢުލޫމާތު


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

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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