c
ފެމިލީ ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

Fm-C-B15

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ދޯޓް :މި ފޯމު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު ވިދާޅުވާށެވެ!

 .1އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
 1.1ފުރިހަމަނަން

 .2އަމުރު ރައްދުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
 2.1ފުރިހަމަނަން

(ޢާއްމު ނަމާއެކު):

 1.2އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޕޯޓު ނަމްބަރ:
 1.3އުފަންތާރީޚް:

 2.2އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޕޯޓު ނަމްބަރ:
ޢުމުރު:

 2.3އުފަންތާރީޚް:

 1.4ފޯން ނަންބަރު:
 1.5ދާއިމީ އެޑްރެސް

(ޢާއްމު ނަމާއެކު):

ޢުމުރު:

 2.4ފޯން ނަންބަރު:
 2.5ދާއިމީ އެޑްރެސް

(އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):

(އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):

 1.6މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

 2.6މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

 1.7ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:

 2.7ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:

ގޭގެ ނަން:

ގޭގެ ނަން:

ވަނަ ފަންގިފިލާ،

އެޕާރޓްމަންޓް:

ވަނަ ފަންގިފިލާ،

އެޕާރޓްމަންޓް:

 1.8ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި މަޤާމް:

 2.8ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި މަޤާމް:

 1.9މަހަކު ލިބޭ އާމްދަނީ:

 2.9މަހަކު ލިބޭ އާމްދަނީ:

ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް
ފޯމު ޗެކުކުރީ:

ރަޖިސްޓްރޭޝަދް:

އެދްޓްރީ:

ފައިސާ ބަލައިގަތް:

ބރު:
ޟއްޔާ ނަން ަ
ޤަ ި

____ _____/ Fm-C/

ރޚް:
ރވުނު ތާ ީ
ޖސްޓްރީ ކު ެ
ރަ ި

ރަޖިސްޓްރާރ ގެ ދިދްމުދް:

ކޝަން:
އޅުނު ސެ ް
އސަލަ ބެލުމަށް ކަނޑަ ެ
މަ ް
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 .3އަމުރަށް އެދެނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
އވެ).
ނ ެ
ހމަ ކުރާކަށް ނުޖެހޭ ެ
ޔނަމަ މި ބައި ފުރި ަ
ރވެރި ާ
ޔގެ ޝިކާ ަ
ހޅާ ފަރާތަކީ އަނި ާ
(އަމުރަށް އެދި ހުށަ ަ

 3.1ފުރިހަމަނަން

(ޢާއްމު

.

ނަމާއެކު):

 3.2އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޕޯޓު ނަމްބަރ:
 3.3އުފަންތާރީޚް:
 3.4ދާއިމީ އެޑްރެސް

ޢުމުރު:
(އަތޮޅާއި

ފޯން ނަންބަރު:

ރަށާއެކު):

 3.5މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:
 3.6ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:
ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:
 3.7ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނާއި މަޤާމް:

މަހަކު ލިނޭ އާމްދަނީ:

 3.8އަމުރަށް އެދޭ ޙައިޞިއްޔަތު:
 3.9ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އަމުރަށް އެދޭ ސަބަބު ( :ބޭނުންވާ ކަމާގުޅޭ ގޮޅީގައި މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ)
ހުރެވުނު ޙާލަތުގެ ގޮތުން އެކަމަށް ޢަމަލީގޮތުން ނުކުޅެދުން
އަމުރަށް އެދުމުގެ ބިރެއް އިޙްސާސް ކުރެވުން
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހަކަށްވުން

3.10

ހުރި ޙާލަތުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ނަމުގައި އަމުރަށް އެދުމަކީ
މަޞްލަޙަތު

ރަނގަޅުގޮތުގައި

ދެމެހެއްޓުމަށް

ބުރުއަރާފާނެކަމަކަށްވުން
ކުޑަކުއްޖަކަށް ވުން

އަމުރަށް އެދޭ ތިންވަނަ ފަރާތާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތާހުރި ގުޅުން:

 .4ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތާއި ހުރި ގުޅުން( :ބޭނުންވާ ކަމާގުޅޭ ގޮޅީގައި މި 
ފާހަގަ ޖަހާށެވެ)
 4.1ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހެއް
 4.2އިނދެ ވަރިކޮށްފައިވާ މީހެއް
 4.3އެއްގެއެއްގައި އެކުގައި ދިރިއުޅެން ދިމާވެފައިވާ މީހެއް ނުވަތަ އެގޮތަށް ވަރަށް ފަހަކާޖެހެންދެން އުޅެފައިވާ މީހެއް
 4.4މައިންބަފައިން ނުވަތަ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ނުވަތަ ބަލަދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން ކުއްޖާ ބަލާބޮޑު ކުރުމުގެ ޒިންމާ
 4.5ފަނަރާތް
ހަވާލުވެފައިވާ
ސަބުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ ކަމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ކައިވެނީގެ ގޮތުން ޢާއިލީ ގުޅުމަކުން ގުޅިފައިވާ މީހެއް
 4.6ގޭގައި ދަރިންބެލުމަށް ނުވަތަ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމަށްއެޅޭ މީހެއް
 4.7ޒާތީ ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތެއް
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 .5ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު:

ތރެއިން ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާނަމަ މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ).
(ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތުން އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ެ

 5.1ޖިސްމާނީ އަނިޔާކުރުން
 5.2ޖިންސީ އަނިޔާކުރުން
 5.3ބަހުގެ ހަމަލާދިނުމާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން އަނިޔާކުރުން
 5.4މާލީ ގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދަތިކުރުން
 5.5މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ލިބިފައިވަނީ ،އަނިބިމީހާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން މާބަނޑުނުކުރުމަށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އަނބިމީހާގެ
ޞިއްޙަތަށް ބެލުމެއްނެތި މާބަނޑުކުރުވުން
 5.6އަނިޔާވެރި ކައިވެންޏަކުން ދުރުވާން މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނާގެ ރުހުމާ ދެކޮޅަށް އޭނާ މާބަނޑުކުރުވުން
 5.7މީހެއްގެ މުދާ އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ގަސްތުގައި ހިފެހެއްޓުން
 5.8ބިރުދެއްކުން
 5.9ގޯނާކުރުން
 5.10ފާރަލުން
 5.11މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން
 5.12އެއްގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ދެމީހުން ކަމުގައިނުވާ ޙާލަތުގައި،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާ ދިރިއުޅޭ ގެއަކަށް ކަނޑައެޅިގެން
ސާފު ބަހުން އޭނާގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ،ވަނުން ނުވަތަ ވަދެހުރުން
 5.13މި ނޫންވެސް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވުން ނުވަތަ

އެނޫންވެސް އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއްކަމަށް

ބެލެވިދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން
 5.14މީހެއްގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރު އޮތްނަމަ ،އޭނާ ކުރަން ބޭނުންނުވާނެ ކަމެއް ،ނުވަތަ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އޭނާ އަމިއްލައަށް
ނުކުރާނެ ކަމެއް އޭނާ ލައްވާ ގަދަކަމުން ކުރުވުން ނުވަތަ ބިރުދައްކައިގެން ކުރުވުން ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކުރުވުން
 5.15މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި އޭނާ ތަނެއްގައި ބަންދުކުރުން ނުވަތަ އޭނާ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އައިސްގޮސް
ނުހެދޭގޮތް ހެދުން ،ނުވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ދަތުރުފަތުރުކޮށް ،ހިނގާބިނގާވެނޫޅެވޭގޮތް ހެދުން
 5.16އިސްވެދިޔަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކަމެއް ކުރަން އުޅުން ނުވަތަ ހިންގަން އުޅުން ނުވަތަ އެފަދަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގަފާނެކަމުގެ
ބިރު މީހެއްގެ ހިތުގައި އުފެއްދުން
 5.17ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގަމުންދާ މަންޒަރު ކަނޑައެޅިގެން ގަސްދުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުން ނުވަތަ އަޑުއިއްވުން ނުވަތަ
އެފަދަ ޢަމަލެއް ފެންނާނެ ނުވަތަ އަޑުއިވޭނެ ޙާލަތަކަށް ކުޑަކުއްޖަކު ގެންދިއުން ނުވަތަ ހުށަހެޅުން

 .6މިފޯމުގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ގެވެށިއަނިޔާގެ ޢަމަލުތަކުން އެހެން ފަރާތެއް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެދޭނަމަ ،އެ
ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:
ނ
ތގެ ނަ ް
އދޭ ފަރާ ު
ރމަށް ެ
ތރިކު ު
ރައްކާ ެ

ރ
ޢުމު ު

ނ
ޅ ް
ގެވެށި ގު ު

ބ
ބ ު
ސ ަ
ތރި ކުރުމަށް އެދޭ ަ
ރައްކާ ެ

1
2
3
4
(އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ).
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 .7މިފޯމުގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ގެވެށިއަނިޔާގެ ޢަމަލު ނުވަތަ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލް:

ތ ސާފުކޮށް ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ގެވެފި އަދިޔާ ހިދްގި ގޮތާއި ގެވެފި އަދިޔާ ހިދްގުމުގައި ދުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ދުވަތަ
(މިބައި ފުރިހަމަކުރާއިރު ،ޙާދިސާ ހިނގިގޮ ް
އެދޫދްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިދާދެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަތިޔާރެއް ބޭދުދްކުރިދަމަ އެކަދް ބަޔާދްކުރަދްވާދެއެވެ .މީގެ އިތުރުދް ލިބިފައިވާ ގެއްލުދްތައް ސާފުކޮފް ބަޔާދްކޮފްދިދުމާއެކު
ލިބިފައިވާ ގެއްލުދްތަކަފް ޞިއްޙީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުދް ފަރުވާ ހޯދާފައިވާދަމަ އެކަމެއްވެސް ބަޔާދްކުރަދްވާދެއެވެ).

(އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ).

 .8އަމުރުގެ ބާވަތް ( :ބޭނުންވާ ކަމާގުޅޭ ގޮޅީގައި މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ)
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތުން ނެރެދިނުމަށް އެދޭ އަމުރު:
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރު
ތަފްރީޤް ނުވަތަ ފަސްޚު ކުރުމުގެ އަމުރު

 .9މައްސަލަ ގިންތިކުރުން:
(މިބައި ފުރިހަމަކުރާއިރުކ ހުފަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުދްތަކުގެ އަލީގައި ކޯޓުދް މައްސަލަ އަވަސްކުރަދްޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާދްކުރަދްވާދެއެވެ .އަދި ކޯޓުގައި ކަދޑައެޅިފައިވާ ޢާދްމު އިޖުރާއާތުގެ
ތެރެއިދް މައްސަލަ ކުރިއަފްގެދްދާދަމަ މައްސަލަ ލަސްވެގެދްދިއުމުގެ ސަބަބުދް އަމުރަފް އެދިފައިވާ ފަރާތަފް ލިބިދާދެ ގެއްލުދްތައްވެސް ތަފްޞީލުކޮފް ބަޔާދްކުރަދްވާދެއެވެ).

(އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ).
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 .10މީގެ ކުރީގައި ކޯޓުގައި ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވާ ނުވަތަ ނެރެފައިވާ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު

( ބޭނުންވާ ކަމާގުޅޭ ގޮޅީގައި މި  ފާހަގަ

ޖަހާށެވެ)

 10.1މީގެ ކުރީގައި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިފައިވާނެތޯ؟

 10.3ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތުގެ މައްޗަށް މީގެ
ކުރީގައި އަމުރެއް އައިސްފައިވޭތޯ؟

އާއެކެވެ

އާއެކެވެ

ނޫނެކެވެ

ނޫނެކެވެ

 10.2އާއެކޭނަމަ ،ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވަނީ ކޮންކަހަލަ އަމުރެއްތޯ؟

 10.4އާއެކޭނަމަ ،އައިސްފައިވަނީ ކޮންކަހަލަ އަމުރެއްތޯ؟

 .11ރިޕޯޓް ކުރުން ( :ބޭނުންވާ ކަމާގުޅޭ ގޮޅީގައި މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ)
ލސާ:
އގެ ކުރު ޚު ާ
އސަލަ ި
އވާނަމަ ،އެމަ ް
ކށް ރިޕޯޓް ކޮށްފަ ި
ދރާއަ ަ
ވސް އި ާ
އއް ެ
ޔގެ ޢަމަލު ެ
ނކޮށްފައިވާ ގެވެށި އަނި ާ
ގއި ބަޔާ ް
ބރު ަ
ނން ަ
މި ފޯމުގެ  5ވަނަ ަ

ރިޕޯޓް ކުރި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު

ރިޕޯޓް ކުރި އިދާރާގެ ނަން

އިދާރާގެ ނިންމުން  /އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު  /ދީފައިވާ ޖަވާބު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަދް އޮތޯރިޓީ

 .12ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި:

މއެކު
ކއި ތަކެތި ލިސްޓްކޮށް މިފޯ ާ
ހރިހާ ލިޔުންތަ ާ
ނވާ ު
(ހުށަހަޅަން ބޭނު ް

ނއެވެ)
ނވާ ެ
ބޔާންކުރަ ް
ތއް ަ
ތއް ަ
ނވާ ނުކުތާ ނުވަތަ ކަން ަ
ހޅަން ބޭނު ް
ރމަށް ހުށަ ަ
ސބިތުކު ު
އދި އެތަކެތިން ޝަރީޢަތަށް ާ
އވެަ .
ނއެ ެ
ނވާ ެ
ހުށަހަޅަ ް

.1
.2
.3
(އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ).

 .13ހެކިންގެ ގޮތުގައި ޙާޟިރުކުރަން އެދޭ މީހުންގެ ނަމާއި އެމީސްމީހުންގެ ދާއިމީ އެޑްރެހާއި މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ
ފޯނު ނަންބަރު:

އވެ).
ވނެ ެ
ނ ާ
ޔންކުރަ ް
ތއް ބަ ާ
ނކުތާ ނުވަތަ ކަންތައް ަ
ނންވާ ު
ރމަށް ބޭ ު
ސބިތުކު ު
(ހެކިންގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ާ

.1
.2
.3
(އިތުރަށް ލިޔަން ބޭނުންނަމަ އިތުރު ގަނޑެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ).
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 .14މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ މުއައްސަސާއަކުންނަމަ:
 މުއައްސަސާގެ ނަން:
ފޯން ނަންބަރު:

 އެޑްރެސް:

ސޮއި:

 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް އެފަރާތުން ފޮނުވާމީހެއްގެ ނަން:
 އެމީހެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތު:
ސިއްކަ  /ތައްގަނޑު

އލޫމާތަކީ ،ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
މިފޯމު ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަ ު

ތާރީޚް:

ކްލިކް ކޮށްލައްވާ

ހުށަހަޅާފަރާތުގެ
ނަން:
ސޮއި:

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!
ރތުގެ އައި.ޑީ .ކާޑުގެ ކޮޕީ
ފ ާ
ނމަ އެ ަ
ފރުދަކު ަ
އސަލަ ހުށަހަޅަނީ ަ
މަ ް

މައްސަލަ

ހުފަހަޅަދީ

ޤާދޫދީ

ޝައްސެއްދަމަ

ސެޓްފިކެޓް

އޮފް

ރެޖިސްޓްރޭޝަދްގެ ކޮޕީ.
ޕ
ހގެ ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮ ީ
ދވަ ު
ނގެ އުފަން ު
މނޭނަމަ ،ކުދި ް
ކދިން ހި ެ
ވގައި ު
ދަޢު ާ
ނމަ،
އވާ ަ
ހޅާފަ ި
ދރާއަކަށް ހުށަ ަ
މއް އެހެން އި ާ
ގޅޭ ކަ ެ
އއި ު
އސަލަ ާ
މި މަ ް
ޕ
އެލިޔުންތަކުގެ ކޮ ީ
ފރުވާ
ދރާއަކުން ަ
އވެސް އި ާ
ޞއްޙީ އެ ް
ި
ގއްލުމަށް
އވާ ެ
ލިބިފަ ި
ރގެ ލިޔުން
ގނެ ޑޮކްޓަ ު
ނމަ އެކަން އެނ ޭ
އވާ ަ
ހޯދާފަ ި

މައްސަލަ ހުފަހަޅަދީ ޤާދޫދީ ޝަހްސެއްދަމަ މައްސަލަ ހުފަހެޅުމަފާއި
އެފަރާތެއް ކޯޓުގައި ތަމްސީލްކުރުމަފް ކަދޑައަޅާފަރާތެއް ޢައްޔަދްކޮފް
ފާސްކޮފްފައިވާ ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަދް
ވ
ށ ީ
ކރައަ ް
އނިޔާގެ ޝި ާ
އނަމަ ،ގެވެށި ަ
ވނަ ފަރާތެ ް
ދނީ ތިން ަ
މރަށް އެ ެ
އަ ު
ޤރާރު
އ ް
އވާ ި
މށް ވެފަ ި
ޅ ަ
ށހެ ު
ށއެދި ހު ަ
މރަ ް
ފރާތުން ޢަ ު
މީހާގެ ަ

އ
(ކުޑަކުއްޖެ ް

ނުވަތަ ނުކުޅެދޭ މީހެއްގެ ފަރާތުން އަމުރަކަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ ،މިފަދަ އިޤްރާރެއް
ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ).

މ
އދޭ ފޯ ު
ކމަށް ެ
މ ،އެ ަ
ހޅާނަ ަ
ގއި މީހަކު ހުށަ ަ
ބދަލު ަ
ވަކީލަކު ނުވަތަ ަ

ދަޢުވާ ފޯމުގެ  3ސެޓު (ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް އިތުރުވާދަމަ
އިތުރުވާ ކޮދްމެ ފަރާތަކަފް ކޮޕީއެއް ހުފަހަޅާދްވާދެއެވެ).

ޖހޭ 25.00ރ
ދއްކަން ެ
ރމަށް ަ
ޖސްޓްރީކު ު
ރަ ި
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ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު
 ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނީ އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމަކުން ނުވަތަ އެ ފޯމެއްގެ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ
މ ކުރުމަށްފަހު ،ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު
ފޯމު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމައެވެ .އަދި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަ ަ
ފއިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަވާނަމައެވެ.
އެ ފޯމެއްގައި ހުށަހެޅުމަށް ބުނެ ަ
ނނެވެ.
ގއިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހެޅުއްވުމު ް
ނނާނީ ތިރީ ަ
 ކޯޓަށް ފޯމު ބަލައިގަ ް


ފޯމު ސެޓުގެ އަޞްލާއެކު އިތުރު ދެ ސެޓު ކޮޕީ އޮތުން (ޖުމްލަ  3ސެޓު)



ފޯމު ސެޓުތަކުގައި ހީރަސް ޖަހާފައިވުން



ހީރަސް ޖަހަންވާނީ ފޯމުގެ ވައަތާ ވީ ފަރާތުގެ މަތީ ކަނަށެވެ.

ނވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
އނުގަ ެ
 ފޯމު ސެޓު ތަރުތީބުކުރާނެ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ .މިއާ ޚިލަފަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ބަލަ ި


ދަޢުވާ ފޯމު



ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑު ކޮޕީ



ހއި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެތި
ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ އެންމެ ަ

މނާއާ
ހށަނާޅާ ފޯމާއި ،މިފޯމުގެ ނަ ޫ
މއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ު
ޢލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމާއި ،ފޯ ާ
 ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަ ު
ބލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
ހންނަ ފޯމު ަ
ތަފާތުގޮތަކަށް ު
ތށް
ބރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔާނެ ޖާގަނެތްނަމަ މިފޯމާ އެއްގޮ ަ
ޑއަޅާފައިވާ ތަންތަނުގައި އެނަން ަ
 ފޯމުގައިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކަނ ަ
ތައްޔާކުރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 އަތުންލިޔެ ފޯމު ފުރަންވާނީ ،ލިޔެފައިހުންނަ އެއްޗެއް ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭނޭގޮތަށް ކަޅު ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލި ނުފޭދޭ
ގަލަމަކުންނެވެ.
ގއި،
ތ ފުރިހަމަކުރާނަމަ ،މަޢުލޫމާތު ފުރަންވާނީ [ފަރުމާ ފޮންޓް" ަ
 މިފޯމާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާނަމަ ނުވަތަ މިފޯމުގައި މަޢުލޫމާ ު
ފޮންޓް ސައިޒް  12ގައެވެ.
 މިފޯމުގެ  7ވަނަނަންބަރުގައި ގެވެށިއަނިޔާގެ ޢަމަލު ނުވަތަ ޙާދިސާ ހިނގާފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލު ލިޔާއިރު ލިޔަންވާނީ ވަކި
ގންނެވެ.
ޕެރެގްރާފްތަކަކަށް ބަހައި ،އެޕެރެގްރާފްތަކުގައި ނަންބަރު ޖަހައި ެ
 ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ ލިޔަންވާނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި އެ ދަޢުވާއެއް ކުރަންޖެހުނު ސަބަބާއި އެ ދަޢުވާއެއް
ކރުކޮށް ޚުލާޞާ ކޮށެވެ.
ރައްދުވާ ފަރާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ު
ނ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދައްކަންޖެހޭ 25.00ރ ( ފަންސަވީސްރުފިޔާ ) ގެ ފީ
 މައްސަލަ ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭ ީ
ގތުގައެވެ.
ގންނަ ވަ ު
އގަންނާނީ ފޯމު ބަލައި ަ
ދެއްކުމުންނެވެ .ކޯޓަށް ފީ ބަލަ ި
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ނ
މއްނަމަ އިޞްލާޙު ކުރުމާއި ބަލައިނުގަނެވޭނެ ފޯމެއްނަމަ ލިޔުމު ް
ށފަހު ،އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ފޯ ެ
ގތުމަ ް
 ކައުންޓަރުން ފޯމު ބަލައި ަ
އެކަން އެންގުމާއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭނޭ ގޮތަށް ފޯމު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ  3ދުވަހުގެ މުއްދަތަކެވެ .ފޯމު އިޞްލާހު
ލ ކުރެވޭނެއެވެ.
ޠ ް
ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި އިޞްލާޙު ނުކޮށްފިނަމަ ފޯމު ބާ ި
 ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އަލުން އެ ނިންމުމެއް ބަލައިދިނުމަށްއެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
މށް އެދޭނަމަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމި
ތން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައިދިނު ަ
އެނިންމުމަކާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮ ު
ށހަޅަންވާނެއެވެ.
ދ ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ( 7ހަތެއް) ދުވަހު ތެރޭގައި ހު ަ
ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަން ު
ގއި
ތން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ ހިނދެއް ަ
މއްސަލަ ރަޖިސްޓްރީވުމުން ،އެ މައްސަލައިގާ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާ ު
 ޤަޟިއްޔާއެއްގޮތަށް ކޯޓުގައި ަ
ދަޢުވާ ފޯމުގެ ކޮޕީ އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ކޯޓުން ހަވާލުކޮށްދޭނެއެވެ.
ގނެވޭނީ ތަރުޖަމާނެއް ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ
އނަމަ އެ ފޯމެއް ބަލައި ަ
 ދިވެހި ބަސް ރަނގަޅަށް ފަހުމް ނުވާ ބިދޭސީއަކު ހުށަހަޅާ ފޯމެ ް
ލިޔުމާއެކު ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
 ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ފެށުމުގެ  30މިނިޓް ކުރިން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމް ނުވަތަ އެފޯމުގެ
ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމަކާއެކު ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމް
ނޓް ކުރި ް
ރނަމަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ފެށުމުގެ  30މި ި
 ބަދަލުގައި މީހަކު ޢައްޔަންކު ާ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ފއިވާ
ނ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެ ަ
ވ ަ
ަ
ކ ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގެ 38
 މައްސަލާގެ ބަދަލުގައި މީހަ ު
ށވެ.
ވރިވެފައިވާނަމަ ،ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މީހާގެ ގާތްތިމާގެ މީހަކަ ެ
ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބެއް މެދު ެ
ގ
 ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ތަދައްޚުލުވާން އެދޭނަމަ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތު ެ
މއި
ބއިވެރިވެ ،މައްސަލައާގުޅިގެން ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދެއްކު ާ
ނ ނިންމައިފިނަމަ މައްސަލައިގެ ަ
މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭކަމަށް ކޯޓު ް
ށ ލިބިގެންވެއެވެ.
ބނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ރެކޯޑްތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަ ް
މައްސަލައާގުޅިގެން ހުށަހަޅަން ޭ
 ޢާއިލީ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ ޚަސްމުންނާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވަނީނަމަ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ  15މިނިޓް ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3325502އަށެވެ.
 މިފޯމު ފެމިލީ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް  www.familycourt.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
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