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ދިވެހިރާއްޖެ

Fm-C-B15

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކރމގެ އަމރަށް އެދި ހށަހަޅާ ފޯމ
ނޯޓް :މި ފޯމ ފރމގެ ކރިން ފޯމ ފރމަށް ދެވިފައިވާ އިރޝާދ ވިދާޅވާށެވެ!

 .1އަމރަށް އެދޭ ފަރާތގެ މަޢލޫމާތ:
 1.1ފރިހަމަނަން

 .2އަމރ ރައްދކރމަށް އެދޭ ފަރާތގެ މަޢލޫމާތ:
 2.1ފރިހަމަނަން

(ޢާއްމ ނަމާއެކ):

 1.2އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޕޯޓ ނަމްބަރ:
 1.3އފަންތާރީޚް:

 2.2އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޕޯޓ ނަމްބަރ:
ޢމރ:

 2.3އފަންތާރީޚް:

 1.4ފޯން ނަންބަރ:
 1.5ދާއިމީ އެޑްރެސް

(ޢާއްމ ނަމާއެކ):

ޢމރ:

 2.4ފޯން ނަންބަރ:
 2.5ދާއިމީ އެޑްރެސް

(އަތޮޅާއި ރަށާއެކ):

(އަތޮޅާއި ރަށާއެކ):

 1.6މިހާރ ދިރިއޅޭ އެޑްރެސް:

 2.6މިހާރ ދިރިއޅޭ އެޑްރެސް:

 1.7ކޯޓަށް ޙާޟިރވމގެ އަމރ ފޮނވަންވީ އެޑްރެސް:

 2.7ކޯޓަށް ޙާޟިރވމގެ އަމރ ފޮނވަންވީ އެޑްރެސް:

ގޭގެ ނަން:

ގޭގެ ނަން:

ވަނަ ފަންގިފިލާ،

އެޕާރޓްމަންޓް:

ވަނަ ފަންގިފިލާ،

އެޕާރޓްމަންޓް:

 1.8ވަޒީފާ އަދާކރާ ތަނާއި މަޤާމް:

 2.8ވަޒީފާ އަދާކރާ ތަނާއި މަޤާމް:

 1.9މަހަކ ލިބޭ އާމްދަނީ:

 2.9މަހަކ ލިބޭ އާމްދަނީ:

ކޯޓގެ ބޭނމަށް
ފޯމު ޗެކުކުރީ:

ރަޖިސްޓްރޭޝަން:

އެންޓްރީ:

ފައިސާ ބަލައިގަތް:

ޟއްޔާ ނަންބަރ:
ޤަ ި

____ _____/ Fm-C/

ރޚް:
ޖސްޓްރީ ކރެވނ ތާ ީ
ރަ ި

ރަޖިސްޓްރާރ ގެ ނިންމުން:

ކޝަން:
ޑއެޅނ ސެ ް
އސަލަ ބެލމަށް ކަނ ަ
މަ ް
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 .3އަމރަށް އެދެނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއް ކަމގައިވާނަމަ ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތގެ މަޢލޫމާތ:
އވެ).
ނ ެ
ހމަ ކރާކަށް ނޖެހޭ ެ
ޔނަމަ މި ބައި ފރި ަ
ރވެރި ާ
ޔގެ ޝިކާ ަ
ހޅާ ފަރާތަކީ އަނި ާ
(އަމރަށް އެދި ހށަ ަ

 3.1ފރިހަމަނަން

(ޢާއްމ

.

ނަމާއެކ):

 3.2އައިޑެންޓިޓީކާޑް/ޕާސްޕޯޓ ނަމްބަރ:
 3.3އފަންތާރީޚް:
 3.4ދާއިމީ އެޑްރެސް

ޢމރ:
(އަތޮޅާއި

ފޯން ނަންބަރ:

ރަށާއެކ):

 3.5މިހާރ ދިރިއޅޭ އެޑްރެސް:
 3.6ކޯޓަށް ޙާޟިރވމގެ އަމރ ފޮނވަންވީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:
ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޕާރޓްމަންޓް:
 3.7ވަޒީފާ އަދާކރާ ތަނާއި މަޤާމް:

މަހަކ ލިނޭ އާމްދަނީ:

 3.8އަމރަށް އެދޭ ޙައިޞިއްޔަތ:
 3.9ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދވެރިކޮށް އަމރަށް އެދޭ ސަބަބ ( :ބޭނންވާ ކަމާގޅޭ ގޮޅީގައި މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ)
ހރެވނ ޙާލަތގެ ގޮތން އެކަމަށް ޢަމަލީގޮތން ނކޅެދން
އަމރަށް އެދމގެ ބިރެއް އިޙްސާސް ކރެވން
ނކޅެދންތެރިކަން ހރި މީހަކަށްވން

3.10

ހރި ޙާލަތގެ ގޮތން އަމިއްލަ ނަމގައި އަމރަށް އެދމަކީ
މަޞްލަޙަތ

ރަނގަޅގޮތގައި

ދެމެހެއްޓމަށް

ބރއަރާފާނެކަމަކަށްވން
ކޑަކއްޖަކަށް ވން

އަމރަށް އެދޭ ތިންވަނަ ފަރާތާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތާހރި ގޅން:

 .4ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލ ހިންގި ފަރާތާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތާއި ހރި ގޅން( :ބޭނންވާ ކަމާގޅޭ ގޮޅީގައި މި 
ފާހަގަ ޖަހާށެވެ)
 4.1ކައިވެނިކޮށްގެން އޅޭ މީހެއް
 4.2އިނދެ ވަރިކޮށްފައިވާ މީހެއް
 4.3އެއްގެއެއްގައި އެކގައި ދިރިއޅެން ދިމާވެފައިވާ މީހެއް ނވަތަ އެގޮތަށް ވަރަށް ފަހަކާޖެހެންދެން އޅެފައިވާ މީހެއް
 4.4މައިންބަފައިން ނވަތަ ކއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިއެއްގެ ގޮތން ނވަތަ ބަލަދވެރިއެއްގެ ގޮތން ކއްޖާ ބަލާބޮޑ ކރމގެ ޒިންމާ
 4.5ފަނަރާތް
ހަވާލވެފައިވާ
ސަބގެ ގޮތން ނވަތަ ގާތްތިމާގެ ކަމގެ ގޮތން ނވަތަ ކައިވެނީގެ ގޮތން ޢާއިލީ ގޅމަކން ގޅިފައިވާ މީހެއް
 4.6ގޭގައި ދަރިންބެލމަށް ނވަތަ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތގައި އެހީތެރިވމަށްއެޅޭ މީހެއް
 4.7ޒާތީ ގޅމެއް އޮތް ފަރާތެއް
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 .5ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލ:

ތރެއިން ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާނަމަ މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ).
(ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލ ހިންގި ފަރާތން އަންނަނިވި ޢަމަލތަކގެ ެ

 5.1ޖިސްމާނީ އަނިޔާކރން
 5.2ޖިންސީ އަނިޔާކރން
 5.3ބަހގެ ހަމަލާދިނމާއި ނަފްސާނީ ގޮތން އަނިޔާކރން
 5.4މާލީ ގޮތން ނވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގޮތން ދަތިކރން
 5.5މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ލިބިފައިވަނީ ،އަނިބިމީހާ ވަކި މއްދަތެއްގެ ކރިން މާބަނޑނކރމަށް ކަމގައިވީނަމަވެސް ،އަނބިމީހާގެ
ޞިއްޙަތަށް ބެލމެއްނެތި މާބަނޑކރވން
 5.6އަނިޔާވެރި ކައިވެންޏަކން ދރވާން މަސައްކަތްކރާ އަންހެނާގެ ރހމާ ދެކޮޅަށް އޭނާ މާބަނޑކރވން
 5.7މީހެއްގެ މދާ އެ މދަލގެ ވެރިފަރާތަށް ބޭނން ނކރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ގަސްތގައި ހިފެހެއްޓން
 5.8ބިރދެއްކން
 5.9ގޯނާކރން
 5.10ފާރަލން
 5.11މދަލަށް ގެއްލން ދިނން
 5.12އެއްގެއެއްގައި ދިރިއޅޭ ދެމީހން ކަމގައިނވާ ޙާލަތގައި،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާ ދިރިއޅޭ ގެއަކަށް ކަނޑައެޅިގެން
ސާފ ބަހން އޭނާގެ ހއްދަ ލިބިގެން މެނވީ ،ވަނން ނވަތަ ވަދެހރން
 5.13މި ނޫންވެސް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ މައްޗަށް ބާރ ފޯރވން ނވަތަ

އެނޫންވެސް އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއްކަމަށް

ބެލެވިދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކރން
 5.14މީހެއްގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރ އޮތްނަމަ ،އޭނާ ކރަން ބޭނންނވާނެ ކަމެއް ،ނވަތަ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރގައި އޭނާ އަމިއްލައަށް
ނކރާނެ ކަމެއް އޭނާ ލައްވާ ގަދަކަމން ކރވން ނވަތަ ބިރދައްކައިގެން ކރވން ނވަތަ ބާރގެ ބޭނންކޮށްގެން ކރވން
 5.15މީހެއްގެ ނރހމގައި އޭނާ ތަނެއްގައި ބަންދކރން ނވަތަ އޭނާ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރގައި އެއްތަނން އަނެއްތަނަށް އައިސްގޮސް
ނހެދޭގޮތް ހެދން ،ނވަތަ އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރގައި ދަތރފަތރކޮށް ،ހިނގާބިނގާވެނޫޅެވޭގޮތް ހެދން
 5.16އިސްވެދިޔަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކަމެއް ކރަން އޅން ނވަތަ ހިންގަން އޅން ނވަތަ އެފަދަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގަފާނެކަމގެ
ބިރ މީހެއްގެ ހިތގައި އފެއްދން
 5.17ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގަމންދާ މަންޒަރ ކަނޑައެޅިގެން ގަސްދގައި ކޑަކއްޖަކަށް ދެއްކން ނވަތަ އަޑއިއްވން ނވަތަ
އެފަދަ ޢަމަލެއް ފެންނާނެ ނވަތަ އަޑއިވޭނެ ޙާލަތަކަށް ކޑަކއްޖަކ ގެންދިއން ނވަތަ ހށަހެޅން

 .6މިފޯމގެ  5ވަނަ ނަންބަރގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ގެވެށިއަނިޔާގެ ޢަމަލތަކން އެހެން ފަރާތެއް ރައްކާތެރިކރމަށް އެދޭނަމަ ،އެ
ފަރާތްތަކގެ މަޢލޫމާތ:
ނ
އދޭ ފަރާތގެ ނަ ް
ތރިކރމަށް ެ
ރައްކާ ެ

ޢމރ

ނ
ގެވެށި ގޅ ް

ސބަބ
ތރި ކރމަށް އެދޭ ަ
ރައްކާ ެ

1
2
3
4
(އިތރަށް ލިޔަން ބޭނންނަމަ އިތރ ގަނޑެއް ބޭނންކރެވިދާނެއެވެ).
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 .7މިފޯމގެ  5ވަނަ ނަންބަރގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ގެވެށިއަނިޔާގެ ޢަމަލ ނވަތަ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާގޮތގެ ތަފްޞީލް:

ތ ސާފކޮށް ބަޔާން ކރަންވާނެއެވެ .އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހިންގި ގޮތާއި ގެވެށި އަނިޔާ ހިންގުމުގައި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ
(މިބައި ފރިހަމަކރާއިރ ،ޙާދިސާ ހިނގިގޮ ް
އެނޫންވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކުރިނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދިނުމާއެކު

ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކަށް ޞިއްޙީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ފަރުވާ ހޯދާފައިވާނަމަ އެކަމެއްވެސް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ).

(އިތރަށް ލިޔަން ބޭނންނަމަ އިތރ ގަނޑެއް ބޭނންކރެވިދާނެއެވެ).

 .8އަމރގެ ބާވަތް ( :ބޭނންވާ ކަމާގޅޭ ގޮޅީގައި މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ)
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތން ނެރެދިނމަށް އެދޭ އަމރ:
ރައްކާތެރިކރމގެ އަމރ
ރައްކާތެރިކރމގެ އަވަސް އަމރ
ތަފްރީޤް ނވަތަ ފަސްޚ ކރމގެ އަމރ

 .9މައްސަލަ ގިންތިކރން:
(މިބައި ފުރިހަމަކުރާއިރު ،ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަލީގައި ކޯޓުން މައްސަލަ އަވަސްކުރަންޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ކޯޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢާންމު އިޖުރާއާތުގެ
ތެރެއިން މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދާނަމަ މައްސަލަ ލަސްވެގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން އަމުރަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތައްވެސް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ).

(އިތރަށް ލިޔަން ބޭނންނަމަ އިތރ ގަނޑެއް ބޭނންކރެވިދާނެއެވެ).
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 .10މީގެ ކރީގައި ކޯޓގައި ނެރެދިނމަށް އެދިފައިވާ ނވަތަ ނެރެފައިވާ ރައްކާތެރިކރމގެ އަމރ

( ބޭނންވާ ކަމާގޅޭ ގޮޅީގައި މި  ފާހަގަ

ޖަހާށެވެ)

 10.1މީގެ ކރީގައި ރައްކާތެރިކރމގެ އަމރަކަށް އެދިފައިވާނެތޯ؟

 10.3ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލ ހިންގި ފަރާތގެ މައްޗަށް މީގެ
ކރީގައި އަމރެއް އައިސްފައިވޭތޯ؟

އާއެކެވެ

އާއެކެވެ

ނޫނެކެވެ

ނޫނެކެވެ

 10.2އާއެކޭނަމަ ،ނެރެދިނމަށް އެދިފައިވަނީ ކޮންކަހަލަ އަމރެއްތޯ؟

 10.4އާއެކޭނަމަ ،އައިސްފައިވަނީ ކޮންކަހަލަ އަމރެއްތޯ؟

 .11ރިޕޯޓް ކރން ( :ބޭނންވާ ކަމާގޅޭ ގޮޅީގައި މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ)
ލސާ:
އގެ ކރ ޚ ާ
އސަލަ ި
އވާނަމަ ،އެމަ ް
ކށް ރިޕޯޓް ކޮށްފަ ި
ދރާއަ ަ
ވސް އި ާ
އއް ެ
ޔގެ ޢަމަލ ެ
ނކޮށްފައިވާ ގެވެށި އަނި ާ
ގއި ބަޔާ ް
ނންބަރ ަ
މި ފޯމގެ  5ވަނަ ަ

ރިޕޯޓް ކރި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލ

ރިޕޯޓް ކރި އިދާރާގެ ނަން

އިދާރާގެ ނިންމން  /އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅ  /ދީފައިވާ ޖަވާބ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

 .12ސާބިތކރމަށްޓަކައި ހށަހަޅަން ބޭނންވާ ލިޔންތަކާއި ތަކެތި:

މއެކ
ކއި ތަކެތި ލިސްޓްކޮށް މިފޯ ާ
ނވާ ހރިހާ ލިޔންތަ ާ
(ހށަހަޅަން ބޭނ ް

ނއެވެ)
ނވާ ެ
ބޔާންކރަ ް
ތއް ަ
ތއް ަ
ނވާ ނކތާ ނވަތަ ކަން ަ
ހޅަން ބޭނ ް
ސބިތކރމަށް ހށަ ަ
އދި އެތަކެތިން ޝަރީޢަތަށް ާ
އވެަ .
ނއެ ެ
ނވާ ެ
ހށަހަޅަ ް

.1
.2
.3
(އިތރަށް ލިޔަން ބޭނންނަމަ އިތރ ގަނޑެއް ބޭނންކރެވިދާނެއެވެ).

 .13ހެކިންގެ ގޮތގައި ޙާޟިރކރަން އެދޭ މީހންގެ ނަމާއި އެމީސްމީހންގެ ދާއިމީ އެޑްރެހާއި މިހާރ ދިރިއޅޭ އެޑްރެސް އަދި ގޅޭނެ
ފޯނ ނަންބަރ:

އވެ).
ވނެ ެ
ނ ާ
ޔންކރަ ް
ތއް ބަ ާ
ސބިތކރމަށް ބޭނންވާ ނކތާ ނވަތަ ކަންތައް ަ
(ހެކިންގެ ފަރާތން ޝަރީޢަތަށް ާ

.1
.2
.3
(އިތރަށް ލިޔަން ބޭނންނަމަ އިތރ ގަނޑެއް ބޭނންކރެވިދާނެއެވެ).
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 .14މައްސަލަ ހށަހަޅަނީ މއައްސަސާއަކންނަމަ:
➢ މއައްސަސާގެ ނަން:
ފޯން ނަންބަރ:

➢ އެޑްރެސް:

ސޮއި:

➢ ޝަރީޢަތގެ މަޖިލީހަށް އެފަރާތން ފޮނވާމީހެއްގެ ނަން:
➢ އެމީހެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތ:
ސިއްކަ  /ތައްގަނޑ

މިފޯމ ފރމގައި ދީފައިވާ މައލޫމާތަކީ ،ތެދ މަޢލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރވަމެވެ.

ތާރީޚް:

ކްލިކް ކޮށްލައްވާ

ހށަހަޅާފަރާތގެ
ނަން:
ސޮއި:

ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހަމައަށް ހރިކަން ޔަޤީންކރެއްވމަށް މި  ފާހަގަ ޖަހާށެވެ!
ފރާތގެ އައި.ޑީ .ކާޑުގެ ކޮޕީ
ނމަ އެ ަ
އސަލަ ހށަހަޅަނީ ފަރދަކ ަ
މަ ް

މައްސަލަ

ހުށަހަޅަނީ

ޤާނޫނީ

ޝައްސެއްނަމަ

ސެޓްފިކެޓް

އޮފް

ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ.
ޕ
ނގެ އފަންދވަހގެ ސެޓްފިކެޓގެ ކޮ ީ
މނޭނަމަ ،ކދި ް
ވގައި ކދިން ހި ެ
ދަޢ ާ
ނމަ،
އވާ ަ
ހޅާފަ ި
ދރާއަކަށް ހށަ ަ
މއް އެހެން އި ާ
އއިގޅޭ ކަ ެ
އސަލަ ާ
މި މަ ް
ޕ
އެލިޔންތަކގެ ކޮ ީ
ދރާއަކން ފަރވާ
އވެސް އި ާ
ޞއްޙީ އެ ް
ި
ގއްލމަށް
އވާ ެ
ލިބިފަ ި
ގނެ ޑޮކްޓަރގެ ލިޔން
ނމަ އެކަން އެނ ޭ
އވާ ަ
ހޯދާފަ ި

މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަހްސެއްނަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި
އެފަރާތެއް ކޯޓުގައި ތަމްސީލްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަރާތެއް ޢައްޔަންކޮށް
ފާސްކޮށްފައިވާ ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން
ވ
ށ ީ
ކރައަ ް
އނިޔާގެ ޝި ާ
އނަމަ ،ގެވެށި ަ
ވނަ ފަރާތެ ް
ދނީ ތިން ަ
އަމރަށް އެ ެ
ޤރާރ
އ ް
އވާ ި
މށް ވެފަ ި
ށހެޅ ަ
ށއެދި ހ ަ
ފރާތން ޢަމރަ ް
މީހާގެ ަ

އ
(ކޑަކއްޖެ ް

ނވަތަ ނކޅެދޭ މީހެއްގެ ފަރާތން އަމރަކަށްއެދި ހށަހަޅާނަމަ ،މިފަދަ އިޤްރާރެއް
ހށަހަޅާކަށް ނޖެހޭނެއެވެ).

އދޭ ފޯމ
ކމަށް ެ
މ ،އެ ަ
ހޅާނަ ަ
ގއި މީހަކ ހށަ ަ
ބދަލ ަ
ވަކީލަކ ނވަތަ ަ

ދަޢުވާ ފޯމުގެ  3ސެޓު (ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް އިތުރުވާނަމަ
އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ).

ޖހޭ 25.00ރ
ދއްކަން ެ
ޖސްޓްރީކރމަށް ަ
ރަ ި
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ފޯމ ފރމަށް ދެވިފައިވާ އިރޝާދ
➢ ފޯމ ބަލައިގަނެވޭނީ އެ މައްސަލައެއް ހށަހެޅމަށް ޚާއްޞަ ކރެވިފައިވާ ފޯމަކން ނވަތަ އެ ފޯމެއްގެ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރކރެވިފައިވާ
މ ކރމަށްފަހ ،ފޯމ ހށަހަޅާއިރ
ފޯމ ފރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމައެވެ .އަދި ފޯމގައި ފރިހަމަ ކރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަޢލޫމާތ ފރިހަ ަ
ފއިވާ ހރިހާ ލިޔެކިޔންތައް ހަމަވާނަމައެވެ.
އެ ފޯމެއްގައި ހށަހެޅމަށް ބނެ ަ
ނނެވެ.
ގއިވާ ކަންކަން ފރިހަމަ ކރެއްވމަށްފަހ ހށަހެޅއްވމ ް
ނނާނީ ތިރީ ަ
➢ ކޯޓަށް ފޯމ ބަލައިގަ ް
▪

ފޯމ ސެޓގެ އަޞްލާއެކ އިތރ ދެ ސެޓ ކޮޕީ އޮތން (ޖމްލަ  3ސެޓ)

▪

ފޯމ ސެޓތަކގައި ހީރަސް ޖަހާފައިވން

▪

ހީރަސް ޖަހަންވާނީ ފޯމގެ ވައަތާ ވީ ފަރާތގެ މަތީ ކަނަށެވެ.

ނވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
➢ ފޯމ ސެޓ ތަރތީބކރާނެ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ .މިއާ ޚިލަފަށް ހށަހަޅާ ފޯމތައް ބަލައިނގަ ެ
▪

ދަޢވާ ފޯމ

▪

ހށަހަޅާ ފަރާތގެ އައިޑީކާޑ ކޮޕީ

▪

ހއި ލިޔެކިޔންތަކާއި ތަކެތި
ދަޢވާ ފޯމާއެކ ހށަހަޅާ އެންމެ ަ

މނާއާ
މއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔންތައް ހށަނާޅާ ފޯމާއި ،މިފޯމގެ ނަ ޫ
➢ ފޯމގައި ފރިހަމަކރަންޖެހޭ މަޢލޫމާތ ފރިހަމަނވާ ފޯމާއި ،ފޯ ާ
ބލައިނގަނެވޭނެއެވެ.
ތަފާތގޮތަކަށް ހންނަ ފޯމ ަ
ބރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަޢލޫމާތ ލިޔާނެ ޖާގަނެތްނަމަ މިފޯމާ އެއްގޮތަށް
ޑއަޅާފައިވާ ތަންތަނގައި އެނަން ަ
➢ ފޯމގައިއެކި ބޭނންތަކަށް ކަނ ަ
ތައްޔާކރކޮށްފައިވާ ލިޔމަކން މައްސަލަ ހށަހެޅިދާނެއެވެ.
➢ އަތންލިޔެ ފޯމ ފރަންވާނީ ،ލިޔެފައިހންނަ އެއްޗެއް ސާފކޮށް ކިޔަން އެނގޭނޭގޮތަށް ކަޅ ނވަތަ ނޫކލައިގެ ދެލި ނފޭދޭ
ގަލަމަކންނެވެ.
ގއި،
➢ މިފޯމާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރކރާނަމަ ނވަތަ މިފޯމގައި މަޢލޫމާތ ފރިހަމަކރާނަމަ ،މަޢލޫމާތ ފރަންވާނީ [ފަރމާ ފޮންޓް" ަ
ފޮންޓް ސައިޒް  12ގައެވެ.
➢ މިފޯމގެ  7ވަނަނަންބަރގައި ގެވެށިއަނިޔާގެ ޢަމަލ ނވަތަ ޙާދިސާ ހިނގާފައިވާގޮތގެ ތަފްޞީލ ލިޔާއިރ ލިޔަންވާނީ ވަކި
ގންނެވެ.
ޕެރެގްރާފްތަކަކަށް ބަހައި ،އެޕެރެގްރާފްތަކގައި ނަންބަރ ޖަހައި ެ
➢ ދަޢވާގެ ޚލާޞާ ލިޔަންވާނީ ދަޢވާކރާ ފަރާތން ބޭނންވާ ކަންތައްތަކާއި އެ ދަޢވާއެއް ކރަންޖެހނ ސަބަބާއި އެ ދަޢވާއެއް
ރައްދވާ ފަރާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކރކޮށް ޚލާޞާ ކޮށެވެ.
ނ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީކރމަށް ދައްކަންޖެހޭ 25.00ރ ( ފަންސަވީސްރފިޔާ ) ގެ ފީ
➢ މައްސަލަ ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭ ީ
ގންނަ ވަގތގައެވެ.
އގަންނާނީ ފޯމ ބަލައި ަ
ދެއްކމންނެވެ .ކޯޓަށް ފީ ބަލަ ި
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ނ
މއްނަމަ އިޞްލާޙ ކރމާއި ބަލައިނގަނެވޭނެ ފޯމެއްނަމަ ލިޔމ ް
ށފަހ ،އިޞްލާޙ ކރަންޖެހޭ ފޯ ެ
➢ ކައންޓަރން ފޯމ ބަލައިގަތމަ ް
އެކަން އެންގމާއި މަޢލޫމާތ ސާފކރމަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރވމަށް އެންގމގެ އިޚްތިޔާރ ރަޖިސްޓްރާރ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
➢ ރަސްމީ ބަންދ ދވަސްތައް ނހިމެނޭނޭ ގޮތަށް ފޯމ އިޞްލާޙ ކރމަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ  3ދވަހގެ މއްދަތަކެވެ .ފޯމ އިޞްލާހ
ލ ކރެވޭނެއެވެ.
ޠ ް
ކރމަށް ދީފައިވާ މއްދަތގައި އިޞްލާޙ ނކޮށްފިނަމަ ފޯމ ބާ ި
➢ ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމމަކާމެދ ހިތްހަމަނޖެހޭނަމަ އަލން އެ ނިންމމެއް ބަލައިދިނމަށްއެދި ކޯޓަށް ހށަހެޅމގެ އިޚްތިޔާރ
މށް އެދޭނަމަ އެ ނިންމމެއް ނިންމި
އެނިންމމަކާ ގޅންހރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައިދިނ ަ
ށހަޅަންވާނެއެވެ.
ދވަހން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދ ދވަސްތައް ނހިމެނޭ ގޮތަށް ( 7ހަތެއް) ދވަހ ތެރޭގައި ހ ަ
ގއި
މއްސަލަ ރަޖިސްޓްރީވމން ،އެ މައްސަލައިގާ ދަޢވާލިބޭ ފަރާތން ކޯޓގައި އެދިއްޖެ ހިނދެއް ަ
➢ ޤަޟިއްޔާއެއްގޮތަށް ކޯޓގައި ަ
ދަޢވާ ފޯމގެ ކޮޕީ އަދި ހށަހެޅިފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔންތަކގެ ކޮޕީ ކޯޓން ހަވާލކޮށްދޭނެއެވެ.
ގނެވޭނީ ތަރޖަމާނެއް ހަމަޖައްސައި އެކަމގެ
އނަމަ އެ ފޯމެއް ބަލައި ަ
➢ ދިވެހި ބަސް ރަނގަޅަށް ފަހމް ނވާ ބިދޭސީއަކ ހށަހަޅާ ފޯމެ ް
ލިޔމާއެކ ފޯމ ހށަހެޅމންނެވެ.
➢ ވަކީލަކ ޢައްޔަންކރާނަމަ ޝަރީޢަތގެ މަޖިލީސް ފެށމގެ  30މިނިޓް ކރިން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމް ނވަތަ އެފޯމގެ
ފޯމެޓަށް ތައްޔާރކރެވިފައިވާ ލިޔމަކާއެކ ފޯމގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމް
ރނަމަ ޝަރީޢަތގެ މަޖިލީސް ފެށމގެ  30މިނިޓް ކރި ް
➢ ބަދަލގައި މީހަކ ޢައްޔަންކ ާ
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ފއިވާ
ނ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބނެ ަ
ވ ަ
ަ
➢ މައްސަލާގެ ބަދަލގައި މީހަކ ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ފެމިލީ ކޯޓގެ ޤަވާޢިދގެ 38
ށވެ.
ވރިވެފައިވާނަމަ ،ކޯޓަށް ޙާޟިރވާންޖެހޭ މީހާގެ ގާތްތިމާގެ މީހަކަ ެ
ސަބަބތަކންކރެ ސަބަބެއް މެދ ެ
➢ ކޯޓގައި ހިނގަމންދާ މައްސަލައެއްގައި ތަދައްޚލވާން އެދޭނަމަ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމ ހށަހެޅމން ފޯމ ހށަހެޅި ފަރާތގެ
މއި
ބއިވެރިވެ ،މައްސަލައާގޅިގެން ދައްކަން ބޭނންވާ ވާހަކަ ދެއްކ ާ
ނ ނިންމައިފިނަމަ މައްސަލައިގެ ަ
މަޞްލަޙަތ ހިމެނޭކަމަށް ކޯޓ ް
ށ ލިބިގެންވެއެވެ.
މައްސަލައާގޅިގެން ހށަހަޅަން ބޭނންވާ ލިޔެކިޔމާއި ރެކޯޑްތައް ހށަހެޅމގެ ފރޞަތ އެފަރާތަކަ ް
➢ 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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