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ފެމިލީ ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

Fm-C-B18

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު
ސަމާލުކަމަފް :މި ފޯމު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު ވިދާޅުވާށެވެ!

 .1މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
 1.1ފުރިހަމަނަން

 2.1ފުރިހަމަނަން

(ޢާއްމު ނަމާއެކު):

 1.3އުފަންތާރީޚް:

(ޢާއްމު ނަމާއެކު):

 2.2އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޕޯޓު ނަމްބަރ:

 1.2އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޕޯޓު ނަމްބަރ:
ޢުމުރު:

 1.4ފޯން ނަންބަރު:
 1.5ދާއިމީ އެޑްރެސް

 .2މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

 2.3އުފަންތާރީޚް:

ޢުމުރު:

 2.4ފޯން ނަންބަރު:
(އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):

 2.5ދާއިމީ އެޑްރެސް

(އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):

 1.6މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

 2.6މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

 1.7ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:

 2.7ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:

ގޭގެ ނަން:
ވަނަ ފަންގިފިލާ،

ގޭގެ ނަން:

އެޕާރޓްމަންޓް:

ވަނަ ފަންގިފިލާ،

އެޕާރޓްމަންޓް:

ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް
ފޯމު ޗެކުކުރީ:

ޖސްޓްރޭޝަން:
ރަ ި

އެދްޓްރީ:

ޟއްޔާ ނަން ަބރު_____________/ Fm-C/ ________ :
ޤަ ި
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 .3ވަގުތީ އަމުރާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:
3.1

ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދިނުމަށްއެދޭ މައްސަލައިގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

3.2

ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދިނުމަށްއެދޭ މައްސަލައިގެ ބާވަތް:

3.3

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:

 .4ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމަށް އެދޭ ސަބަބު:

 .5ވަގުތީ އަމުރު ނުނެރެފިނަމަ ލިބޭނެ ގެއްލުމުގެ ތަފްޞީލް:

 .6އަމުރު އޮންނަން ބޭނުންވާ ގޮތް:

ތާރީޚް:
ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ނަން:
ސޮއި:
ސ | 3323269 :ފޯން3325502 :
ފެމިލީ ކޯޓު | ވެބްސައިޓް | www.familycourt.gov.mv :ފެކް ް

ޞަފްޙާ 3 | 2

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރެއްވުމަށް މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!
ޑގެ ކޮޕީ
ގއިދޭ ކާ ު
އން ަ
ތއްކަން ަ
ހރައްޔި ެ
ދވެ ި
ތގެ ި
ހުށަހަޅާ ފަރާ ު

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

ފޯމު ފުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިރުޝާދު
ށ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާގުޅިގެންނެވެ.
 ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދެވޭނީ ކޯޓަ ް
 ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ ،މި ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނީ ކޯޓުގެ ރިސެޕްޝަނަށެވެ.
 ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ
ކށްވެސް ޢާއިލީ މައްސަލަތަކުގައި ވަގުތީ އަމުރަށް އެދެވޭނެއެވެ.
ދއުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަ ަ
ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ަ
ނއެވެ.
 ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދެވިދާ ެ
ނ
ޤބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރު ް
 މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް ފިލައިގެން ހިނގައިދާނެކަމަށް ަ
ނ
ލބިފައިވާ ދަރިއަކު ނުވަތަ ދަރިން އެކެއްގެ ރުހުމާނުލާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންގޮސްފާނެކަމުގެ ބިރު ހީވު ް
 ދެމީހުންނަށް ި
ދނެކަމުގެ
ނށް ގެއްލުން ލިބި ާ
 ޙަޟާނަތުގެ މައްސަލަތަކާގުޅިގެން ޙަޟާނަތުގެ ޙައްޤު ލިބުމުގެ ކުރިން ކުއްޖާއަށް ނުވަތަ ދަރިން ަ
ނ
ބިރުހީވު ް
ނ
ބލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރު ް
 މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރެވޭއިރު އެޙުކުމްގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްނުވެ ހިނގައިދާނެކަމަށް ޤަ ޫ
ށ ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ކަމެއްވާނަަަމަ ވަކިކަމެއް ކުރުވުމުގެ
 މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަ ް
ނ
ގތު ް
ގޮތުން ނުވަތަ ހުއްޓުވުމުގެ ޮ
 ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ދަރިއަކު
ލވެގެންހުރި ފަރާތުން
ބތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހަވާ ު
ޤބޫލުކުރެވޭ ސަބަ ު
ލބިދާނެކަމަށް ަ
ނުލިބި އެދަރިއަކަށް ގެއްލުމެއް ި
ބތަކެއް ހުރުން
އެކުއްޖާއަށް ގެއްލުމެއް ދީފާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ސަބަ ު
ޓން ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނިކޮށް އެފަރާތުގެ އިޒުނައަކާނުލައި ދަރިފުޅު
 ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ވަކި ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ކޯ ު
ނ
ގެންދިއު ް
ނ
ނވަތަ ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ސަބަބެއް އޮތު ް
 ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ު
 ވަގުތީ އަމުރު ނުވަތަ ވަގުތީ ފިޔަވަޅު ދެމިއޮންނާނީ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށެވެ .ނުވަތަ އެމައްސަލައެއްގައި ކޯޓުން
ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެނެވެ.
 ކޯޓުން

ނެރޭ

ވަގުތީ

އަމުރު

ނުވަތަ

ވަގުތީ

ފިޔަވަޅާމެދު

ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ

އިސްތިއުނާފު

ކުރުމުގެ

ޙައްޤު

މައްސަލައާގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ.
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3325502އަށެވެ.
 މިފޯމު ފެމިލީ ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް  www.familycourt.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
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