c
ފެމިލީ ކޯޓ
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

Fm-C-B22

ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމ
ނޯޓް :މި ފޯމ ފރމގެ ކރިން ފޯމ ފރމަށް ދެވިފައިވާ އިރޝާދ ވިދާޅވާށެވެ!

 .1މައްސަލަ ހށަހަޅާ ފަރާތގެ:
1.1

ފުރިހަމަނަން:

1.2

އައިޑެންޓިޓީކާޑް ނަމްބަރު:

1.3

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

1.4

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

 .2ނިޔާވި މީހާގެ:

..........................…...........................................................................................

2.1

ފުރިހަމަނަން:

...........

2.2

އައިޑެންޓިޓީކާޑް ނަންބަރު:

.....…........................................................................................................

2.3

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

................................................................... ................................

2.4

ނިޔާވި ތަންް:

.............................

2.5

ނިޔާވި ތާރީޚް:

........................................... ........................

ޓ:
ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަން ް

ޢުމުރު:

1.5

ފޯންނަމްބަރ:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

................................................

1.6

މައްސަލަ ހށަހަޅާ ފަރާތާއި ނިޔާވިމިހާ އާއި ހރި ގޅން:

...............................................

..............................

..........................…........................................................ ...................................
...........................................

ނިޔާވިއިރު ޢުމުރު:

.............

.....…........................................................................ ................................

..........................…........................................................ ...................................
.......................…........................................................ ...................................

ކޯޓގެ ބޭނމަށް
އެންޓްރީ:

ފައިސާ ބަލައިގަތް:

ފޯމ ޗެކކރީ:
ރަޖިސްޓްރޭޝަން:

އއި ފަރާތގެ ނަން:
އގެން ަ
ފޯމް ހިފަ ި

ރަޖިސްޓްރާރ ގެ ނިންމުން:

ޟއްޔާ ނަންބަރ:
ޤަ ި

_______ ________/ Fm-C/
ރޚް:
ޖސްޓްރީ ކރެވނ ތާ ީ
ރަ ި

ޑރެސް:
އމީ އެ ް
ދާ ި
ސ | 3323269 :ފޯން3325502 :
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ކޝަން:
އސަލަ ބެލމަށް ކަނޑައެޅނ ސެ ް
މަ ް

ކޑް ނަންބަރ:
އައިޑީ ާ
ޞަފްޙާ 6 | 1

 .3ނިޔާވި މީހާގެ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ މީގެ ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިނަމަ:
ޤަޟިއްޔާ

 .4މައްސަލާގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް:

ނަމްބަރ...……….....….................................................................. :

ބަދަލގައި މީހަކ ހަމަޖައްސަން ބޭނން

…………………………......................................................

ނ
ޤާނޫނީ ވަކީލަކ ޢައްޔަންކރަން ބޭނ ް

ހށަހެޅި ތާރީޚް:

ނިމނތާރީޚް................................................................. ………………………:

 .5ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވަންވީ ގޮތް:
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް:

މޖައްސާނަ އެކަމަށްއެދޭ ފޯމް ފރަންވާނެ!)
ވތަ ވަކީލ ހަ ަ
(ނޯޓް :ބަދަލ ނ ަ

(ބޭނުންވާ ކަމަކާ ދިމާގައިވާ ގޮޅިގައި 

ޤާނޫނީ ވަކީލަށް:

ފާހަގަ ޖައްސަވާ!)

ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަށް

 .6ވާރިސން
ނަން

ޢުމުރު

ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު)

މިހާރުގެ އެޑްރެސް

އައި.ޑީ .ކާޑު

ގުޅޭނެ ފޯން

ނިޔާވިމީހާ އާ

ނަންބަރު

ނަންބަރު

ހުރިގާތްކަން

ގޯތި ގެދޮރު ހުރިނަމަ
ގޯތީގެ ނަން

ބޮޑުމިން

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ސ | 3323269 :ފޯން3325502 :
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.7

ނިޔާވިމީހާގެ މުދަލުގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ މުދަލާއި ފައިސާގެ ތަފްޞީލު:

 .8ނިޔާވިމީހާގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތުން ދަޢުވާއެއް ކުރާނަމަ އެދަޢުވާ:

 .9ނިޔާވިމީހާގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ހުރީ ރަހުނު ކުރެވިފައި ކަމަށްވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު:

ސ | 3323269 :ފޯން3325502 :
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 .11ނިޔާވިމީހާގެ އެއްވެސް މުދަލެއްހުރީ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ކަމަށްވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު:
ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ ބާވަތް
ތަން /ތަކެތި

ކުއްޔަށްހިފައިގެން އުޅޭ ފަރާތުގެ
ނަން

ކުލި

ކުލި ބަލައިގަންނަ ފަރާތުގެ

އެޑްރެސް

އެޑްރެސް

ނަން

އައި.ޑީ .ކާޑު ނަންބަރު

 .11ނިޔާވިމީހާގެ މަރު ސާބިތު ކުރުމަށާއި ،ވާރިސުން ސާބިތު ކުރުމަށާއި ތަރިކައިގައިހުރި މުދަލާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ:
ނަން

ޢުމުރު

މިހާރުގެ އެޑްރެސް

ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު)

އައި.ޑީ .ކާޑު ނަންބަރު

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު

 .12ނިޔާވިމީހާގެ އެއްވެސް މުދަލަކީ އެއިން އާމްދަނީ ލިބިލިބި ހުރި މުދަލެއްނަމަ:
މުދަލުގެ ޙަވާލުވެރިޔާގެ

މުދަލުގެ ތަފްޞީލު
ނަން

އެޑްރެސް

އައި.ޑީ .ކާޑު ނަންބަރު

ސ | 3323269 :ފޯން3325502 :
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ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރ

ނިޔާވިމީހާ އާ ހުރިގާތްކަން
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 .13ނިޔާވިމީހާގެ ދަރަންޏެއްއޮތްކަން އެނގޭނަމަ އެދަރަނީގެ ތަފްޞީލު:

 .14ނިޔާވިމީހާ އެއްވެސް ވަޞިއްޔަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލު:

މިފޯމ ފރމގައި ދީފައިވާ މައލޫމާތަކީ ،ތެދ މަޢލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރވަމެވެ.
ތާރީޚ......................................................:

ހށަހަޅާފަރާތގެ ނަން:
ސޮއި:

........................................................

........................................................

ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހރިކަން ޔަޤީންކރެއްވމަށް މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!
އދޭ ކާޑގެ ކޮޕީ
ގ ި
އން ަ
ތއްކަން ަ
ވހިރައްޔި ެ
ދ ެ
ހމެނޭ ފަރާތްތަކގެ ި
އގައި ި
އސަލަ ި
މަ ް
ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއްހިމެނޭނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
އގެ ކޮޕީ
އ އޮތްނަމަ އެލިޔމެ ް
މ ް
ނވާ ޝަރޢީ ލިޔ ެ
އސަލައަށް ބޭނ ް
މަ ް

ޕ
ސބިތކރި ލިޔމގެ ކޮ ީ
މަރ ާ
އދޭ ފޯމ
ކމަށް ެ
މ ،އެ ަ
ހޅާނަ ަ
ގއި މީހަކ ހށަ ަ
ބދަލ ަ
ވަކީލަކ ނވަތަ ަ
ގއި 25/-ރ (ފަންސަވީސް ރފިޔާ)
ފޯމ ފީގެ ގޮތ ަ

ސގެ ތަފްޞީލީ ލިސްޓ
ފއި ާ
ގއި ހރި މދަލާއި ަ
ތރިކާ ަ
މހާގެ ަ
ނިޔާވި ީ

ހޅަންޖެހޭނީ ޖމްލަ  1ސެޓް ކޮޕީއެވެ.
ށ ަ
ނޯޓް :ދަޢވާ ފޯމާއި އެންމެހައި ލިޔެކންތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހ ަ
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ފޯމ ފރމަށް ދެވިފައިވާ އިރޝާދ
 ފޯމ ބަލައިގަނެވޭނީ އެ މައްސަލައެއް ހށަހެޅމަށް ޚާއްޞަ ކރެވިފައިވާ ފޯމަކން ނވަތަ އެ ފޯމެއްގެ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރކރެވިފައިވާ ފޯމ ފރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމައެވެ .އަދި ފޯމގައި ފރިހަމަ ކރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަޢލޫމާތ
ފރިހަމަ ކރމަށްފަހ ،ފޯމ ހށަހަޅާއިރ އެ ފޯމެއްގައި ހށަހެޅމަށް ބނެފައިވާ ހރިހާ ލިޔެކިޔންތައް ހަމަވާނަމައެވެ.
 ކޯޓަށް ފޯމ ބަލައިގަންނާނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފރިހަމަ ކރެއްވމަށްފަހ ހށަހެޅއްވމންނެވެ.


ފޯމ ސެޓގައި ހީރަސް ޖަހާފައިވން



ހީރަސް ޖަހަންވާނީ ފޯމގެ ވައަތާ ވީ ފަރާތގެ މަތީ ކަނަށެވެ.

 ފޯމ ސެޓ ތަރތީބކރާނެ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ .މިއާ ޚިލަފަށް ހށަހަޅާ ފޯމތައް ބަލައިނގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.


ދަޢވާ ފޯމ



ހށަހަޅާ ފަރާތގެ އައިޑީކާޑ ކޮޕީ



ދަޢވާ ފޯމާއެކ ހށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔންތަކާއި ތަކެތި

 ފޯމގައި ފރިހަމަކރަންޖެހޭ މަޢލޫމާތ ފރިހަމަނވާ ފޯމާއި ،ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔންތައް ހށަނާޅާ ފޯމާއި ،މިފޯމގެ ނަމޫނާއާ ތަފާތގޮތަކަށް ހންނަ ފޯމ ބަލައިނގަނެވޭނެއެވެ.
 ފޯމގައިއެކި ބޭނންތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނގައި އެނަންބަރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަޢލޫމާތ ލިޔާނެ ޖާގަނެތްނަމަ މިފޯމާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާކރކޮށްފައިވާ ލިޔމަކން މައްސަލަ ހށަހެޅިދާނެއެވެ.
 އަތންލިޔެ ފޯމ ފރަންވާނީ ،ލިޔެފައިހންނަ އެއްޗެއް ސާފކޮށް ކިޔަން އެނގޭނޭގޮތަށް ކަޅ ނވަތަ ނޫކލައިގެ ދެލި ނފޭދޭ ގަލަމަކންނެވެ.
 މިފޯމާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރކރާނަމަ ނވަތަ މިފޯމގައި މަޢލޫމާތ ފރިހަމަކރާނަމަ ،މަޢލޫމާތ ފރަންވާނީ [ފަރމާ ފޮންޓް" ގައި ،ފޮންޓް ސައިޒް  12ގައެވެ.
 މައްސަލަ ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކރމަށް ދައްކަންޖެހޭ 25.11ރ ( ފަންސަވީސްރފިޔާ ) ގެ ފީ ދެއްކމންނެވެ .ކޯޓަށް ފީ ބަލައިގަންނާނީ ފޯމ ބަލައިގަންނަ ވަގތގައެވެ.
 ކައންޓަރން ފޯމ ބަލައިގަތމަށްފަހ ،އިޞްލާޙ ކރަންޖެހޭ ފޯމެއްނަމަ އިޞްލާޙ ކރމާއި ބަލައިނގަނެވޭނެ ފޯމެއްނަމަ ލިޔމން އެކަން އެންގމާއި މަޢލޫމާތ ސާފކރމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރވމަށް އެންގމގެ އިޚްތިޔާރ
ރަޖިސްޓްރާރ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 ރަސްމީ ބަންދ ދވަސްތައް ނހިމެނޭ ގޮތަށް ފޯމ އިޞްލާޙ ކރމަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ  3ދވަހގެ މއްދަތަކެވެ .ފޯމ އިޞްލާހ ކރމަށް ދީފައިވާ މއްދަތގައި އިޞްލާޙ ނކޮށްފިނަމަ ފޯމ ބާޠިލް ކރެވޭނެއެވެ.
 ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމމަކާމެދ ހިތްހަމަނޖެހޭނަމަ އަލން އެ ނިންމމެއް ބަލައިދިނމަށްއެދި ކޯޓަށް ހށަހެޅމގެ އިޚްތިޔާރ އެނިންމމަކާ ގޅންހރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތން ދެވަނަ ފަހަރަށް
ބަލައިދިނމަށް އެދޭނަމަ އެ ނިންމމެއް ނިންމި ދވަހން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދ ދވަސްތައް ނހިމެނޭ ގޮތަށް ( 7ހަތެއް) ދވަހ ތެރޭގައި ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ވަކީލަކ ޢައްޔަންކރާނަމަ ޝަރީޢަތގެ މަޖިލީސް ފެށމގެ  31މިނިޓް ކރިން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމް ނވަތަ އެފޯމގެ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރކރެވިފައިވާ ލިޔމަކާއެކ ފޯމގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ބަދަލގައި މީހަކ ޢައްޔަންކރާނަމަ ޝަރީޢަތގެ މަޖިލީސް ފެށމގެ  31މިނިޓް ކރިން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމް ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 މައްސަލާގެ ބަދަލގައި މީހަކ ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ފެމިލީ ކޯޓގެ ޤަވާޢިދގެ  38ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބނެފައިވާ ސަބަބތަކންކރެ ސަބަބެއް މެދވެރިވެފައިވާނަމަ ،ކޯޓަށް ޙާޟިރވާންޖެހޭ މީހާގެ ގާތްތިމާގެ މީހަކަށެވެ.
 ޢާއިލީ މައްސަލަތައް އަޑއެހމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ ޚަސްމންނާއި ގޅންހރި ފަރާތްތަކެއް ކަމގައިވަނީނަމަ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމ ފރިހަމަ ކރމަށްފަހ ޝަރީޢަތގެ މަޖިލީސް ބޭއްވމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގތގެ
 15މިނިޓް ކރިން ކޯޓަށް ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 އިތރ މަޢލޫމާތ ސާފްކރެއްވމަށް ގޅއްވާނީ  3325512އަށެވެ.
 މިފޯމ ފެމިލީ ކޯޓގެ ވެބްސައިޓް  www.familycourt.gov.mvއިން ޑައންލޯޑް ކރެވޭނެއެވެ.
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