c
ފެމިލީ ކޯޓ
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

Fm-C-B12

މަރުސާބިތުވިކަމުގެ ލިޔުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
ސަމާލުކަމަށް :މި ފޯމ ފރމގެ ކރިން ފޯމ ފރމަށް ދެވިފައިވާ އިރޝާދ ވިދާޅވާށެވެ!

 .1ހށަހަޅާ ފަރާތގެ މަޢލޫމާތ:
........................................................................

 1.1ފރިހަމަނަން (ޢާއްމ ނަމާއެކ):

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

އައިޑީކާޑް ނަންބަރ:

 1.2ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކ):

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

 1.3މިހާރ ދިރިއޅޭ އެޑްރެސް:

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

އފަން ތާރީޚް:

ޢމރ:

..........

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

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

ގޅޭނެ ފޯން ނަންބަރ:

 1.4ކޯޓަށް ޙާޟިރވމގެ އަމރ ފޮނވަންވީ އެޑްރެސް:

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

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

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

ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާޓްމަންޓް:

 1.5މަރވި މީހާއާހރި ގޅން:

މަގ:

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

 .2މަރވިމީހާގެ މަޢލޫމާތ:
 2.1ފރިހަމަނަން:

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

 2.2ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކ):
 2.3މަރސާބިތވި ތާރީޚް:

އައިޑީކާޑް  /ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓ ނަންބަރ:

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

އފަން ތާރީޚް:

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

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

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

 2.4ބައްޕަގެ ފރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މަރވިއިރ ޢމރ:

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

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

 2.5އެންމެ ފަހން ކރި ކާވެނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ:

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

 2.6މަރވީ ފިރިހެންމީހާނަމަ ،މަރވިއިރ އަންހެންމީހާ އިންގޮތް:
ބަލިވެއިނދެ

ކައިވެނިކރި ތާރީޚް:

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

ރށެވެ).
(ބޭނންވާ ގޮޅީގައި މި ފާހަގަ  :ޖެހމާއިއެކ މައލޫމާތ ފރިހަމަކ ާ

ބަނޑަށް..............:

މަސް

ނޭނގޭ

ހަށިހސްކޮށް

ކޯޓގެ ބޭނމަށް
ރަޖިސްޓްރޭޝަން:

ފޯމު ޗެކުކުރީ:

ޟއްޔާ ނަންބަރ:
ޤަ ި

އެންޓްރީ:

____ _____/ Fm-C/

ރޚް:
ޖސްޓްރީ ކރެވނ ތާ ީ
ރަ ި

ރަޖިސްޓްރާރ ގެ ނިންމުން:

ފައިސާ ބަލައިގަތް:

ފޯމް ހިފައިގެން އައި ފަރާތގެ ނަން:

ކޝަން:
އސަލަ ބެލމަށް ކަނޑައެޅނ ސެ ް
މަ ް

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ސ | 3323269 :ފޯން3325502 :
ފެމިލީ ކޯޓ | ވެބްސައިޓް | www.familycourt.gov.mv :ފެކް ް

އައިޑީކާޑް ނަންބަރ:
ޞަފްޙާ 2 | 1

 .3މަރުވިމީހާގެ މަރު ސާބިތު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ މަޢުލޫމާތު:
ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކ)

ނަން

އައި.ޑީ .ކާޑ

ގޅޭނެ ފޯން

ނަންބަރ

ނަންބަރ

.1
.2

ހށަހަޅާފަރާތގެ

ނަން .............................................................................:ސޮއި ......................................................:ތާރީޚް....................................................:

ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހރިކަން ޔަޤީންކރެއްވމަށް މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!
އދޭ ކާޑގެ ކޮޕީ ނވަތަ
ގ ި
އން ަ
ތއްކަން ަ
ރއްޔި ެ
ދވެހި ަ
ދެފަރާތގެ ި

ރސްމީ ލިޔމގެ ކޮޕީ(Death Certificate) .
ގއިދޭ ަ
ނ ަ
މަރވިކަން އަ ް

ސމީ ލިޔމގެ ކޮޕީ.
ޖހި ރަ ް
ގއިދޭ ފޮޓޯ ެ
ކާކކަން އަން ަ

ނގެ
ރވޭ ދެހެކީ ް
ސބިތކ ެ
ާ
ނ
ނމަ އެކަ ް
ތ ަ
މއް ނެ ް
އދޭ ލިޔ ެ
ނގަ ި
މަރވިކަން އަ ް

ޓމްޕް.
ވނިއ ސް ޭ
( 5ފަހެއް) ރފިޔާގެ ރެ ެ

އދޭ ކާޑގެ ކޮޕީ.
ނގަ ި
ރއްޔިތެއްކަން އަ ް
ހ ަ
ދިވެ ި

ނގެ ސެޓްފިކެޓގެ އަޞްލ.
ކާވެ ީ

25/-ރ (ފަންސަވީސް ރފިޔާ).

ނ އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔމެއް ހިފައިގެންނެވެ.
މައްސަލަ ހށަހަޅާ މީހާ ނޫން އެހެން މީހަކ މި މައްސަލައިގެ ފޯމ ކޯޓަށް ހިފައިގެން އަންނަ ނަމަ އަންނަންވާނީ އައިޑީކާޑ ނވަތަ އެމީހަކީ ކާކކަ ް

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 ސެޓތަކގައި ހީރަސް ޖަހާފައިވން



ހީރަސް ޖަހަންވާނީ ފޯމގެ ވައަތާ ވީ ފަރާތގެ މަތީ ކަނަށެވެ.



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


މަރސާބިތވިކަމގެ ލިޔމަށް އެދި ހށަހަޅ ފޯމ



ހށަހަޅާ ފަރާތާއި މަރވިމީހާގެ އައިޑީކާޑ ކޮޕީ



ދަޢވާ ފޯމާއެކ ހށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔންތަކާއި ތަކެތި



ފޯމގައި ފރިހަމަކރަންޖެހޭ މަޢލޫމާތ ފރިހަމަނވާ ފޯމާއި ،ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔންތައް ހށަނާޅާ ފޯމާއި ،މިފޯމގެ ނަމޫނާއާ ތަފާތގޮތަކަށް ހންނަ ފޯމ ބަލައިނގަނެވޭނެއެވެ.



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 25.00ރ ( 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.



ދިވެހި ބަސް ރަނގަޅަށް ފަހމް ނވާ ބިދޭސީއަކ ހށަހަޅާ ފޯމެއްނަމަ އެ ފޯމެއް ބަލައިގަނެވޭނީ ތަރޖަމާނެއް ހަމަޖައްސައި އެކަމގެ ލިޔމާއެކ ފޯމ ހށަހެޅމންނެވެ.



ވަކީލަކ ޢައްޔަންކރާނަމަ ޝަރީޢަތގެ މަޖިލީސް ފެށމގެ  30މިނިޓް ކރިން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމް ނވަތަ އެފޯމގެ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރކރެވިފައިވާ ލިޔމަކާއެކ ފޯމގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ތަކެތި ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.



ބަދަލގައި މީހަކ ޢައްޔަންކރާނަމަ ޝަރީޢަތގެ މަޖިލީސް ފެށމގެ  30މިނިޓް 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.



ކޯޓގައި ހިނގަމންދާ މައްސަލައެއްގައި ތަދައްޚލވާން އެދޭނަމަ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމ ހށަހެޅމން ފޯމ ހށަހެޅި ފަރާތގެ މަޞްލަޙަތ ހިމެނޭކަމަށް ކޯޓން ނިންމައިފިނަމަ މައްސަލައިގެ
ބައިވެރިވެ ،މައްސަލައާގޅިގެން ދައްކަން ބޭނންވާ ވާހަކަ ދެއްކމާއި މައްސަލައާގޅިގެން ހށަހަޅަން ބޭނންވާ ލިޔެކިޔމާއި ރެކޯޑްތައް ހށަހެޅމގެ ފރޞަތ އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.



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  3325502އަށެވެ.



މިފޯމ ފެމިލީ ކޯޓގެ ވެބްސައިޓް  www.familycourt.gov.mvއިން ޑައންލޯޑް ކރެވޭނެއެވެ.
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